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المنامة - بنا

ــاهـــل الـــبـــاد صـــاحـــب الــجــالــة  تــســلــم عـ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة في 
احــتــفــال جـــرى فــي قــصــر الصخير أمــس 
مملكة  لدى  4 سفراء جدد  اعتماد  أوراق 
الملك  الجالة  صاحب  وتبادل  البحرين. 
الترحيبية،  الكلمات  الجدد  السفراء  مع 
مشيًدا جالته بالعاقات الثنائية الوثيقة 
ــهــم  الــقــائــمــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودول
ــا وصــلــت إلــيــه مـــن تــقــدم  الــصــديــقــة ومــ

وتطور في المجاالت كافة.

سجل شركتك اآلن السترداد القيمة المضافة
للمـعلومات أو الشـكاوى
80008001
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استجواب بالتيني بتهمة الفسادالمحقق كونان في البحرينحميدتي: نريد حال سودانياشركات عالمية بمعرض الطيرانالضامن: أصابتني خيبة أمل
أعلن الفنان جاسم الضامن عن  «

إصابته بـ “خيبة أمل”؛ لعدم استجابة 
وزارة اإلسكان لمناشدته. وتحدث 

الضامن بمقطع انتشر على وسائل 
التواصل االجتماعي عن مشكلته مع 

السكن في غرفة صغيرة مع زوجته 
وولديه حسن ومحمد.

أكدت شركات عالمية المشاركة  «
في معرض البحرين الدولي 

للطيران المقبل 2020، منها 
شركات: “لوكهيد مارتن”، 

“تاليس”، “سي اف ام”، “بيل 
للمروحيات”، “رولز رويس”، و 

“أيرباصط.

قال نائب رئيس المجلس  «
العسكري االنتقالي في السودان 
الفريق أول محمد حمدان دقلو 

في خطاب أمس إننا “نريد 
حكومة سريعة، ونريد حال سودانيا 
- سودانيا، والبالد ال تتحمل تأخيرا 

للحل بعد اآلن”.

عرض في شركة البحرين سينكو  «
األسبوع الماضي فيلم األنمي 

الياباني الشهير المحقق كونان 
“القبضة الالزوردية”، وهو الفيلم 

23 في سلسلة أفالم المحقق 
كونان التي تحظى بشعبية 

عالمية.

ألقت السلطات الفرنسية، أمس الثالثاء،  «
القبض على  الرئيس السابق لالتحاد األوروبي 

لكرة القدم “يويفا” ميشيل بالتيني؛ بتهمة 
الفساد. ووفًقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، 

فإنه تم إلقاء القبض على بالتيني كجزء من 
التحقيقات بشأن الفساد الخاص بمنح قطر 

حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022.
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79 % البحرنة في “الصحة”
القضيبية - مجلس النواب

البرلمانية  التحقيق  لجنة  عــقــدت 
بشأن عدم قيام الجهات المختصة 
القطاعين  فــي  الــوظــائــف  ببحرنة 
مع  أمــس  اجتماعا  والــخــاص  العام 
الصالح.وذكر  فائقة  الصحة  وزيرة 
أن  النفيعي  إبراهيم  اللجنة  رئيس 
الصحة  وزارة  فــي  البحرنة  نسبة 
ــر إحــصــاء  تــبــلــغ 79 % حــســب آخـ
أن  مــوضــحــا   ،2018 فـــي  ــوزارة  ــلـ لـ
يبلغ  الــوزارة  إجمالي عدد موظفي 

8700 موظف.
أن  للجنة  أكــدت  الصالح  أن  وبين 
ــعـــت خــطــة إلحـــال  الــــــــوزارة وضـ
التي  الــوظــائــف  فــي  البحرينيين 
يــشــغــلــهــا األجـــانـــب خــصــوصــا في 
مـــجـــال الــتــمــريــض، إذ يــبــلــغ عــدد 
ــــوزارة  ال فــي  األجــانــب  الممرضين 
1451 ممرضا، وبالفعل تم توظيف 
وزارة  فــي  بحرينيا  مــمــرضــا   158

)08(الصحة في العام 2018. )٠٢(

بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  قــال 
الــوســطــى  ــادة  ــيـ ــقـ الـ أمــــس “إن جـــنـــودنـــا فـــي 
جاهزون ألي تهديد تمثله إيران”، مضيفا “نحن 
اعتداء من  أي  لــردع  المنطقة  مــوجــودون في 

طهران ولحماية مصالحنا”.
الوسطى  للمنطقة  زيــارة  في  بومبيو  وأضــاف 
في فلوريدا، أن لدى واشنطن أدلة قوية على 
ــران بــاعــتــداءات نــاقــات النفط في  تـــورط إيـ
عــددا  تــبــادلــت  أمــيــركــا  أن  إلــى  الخليج، الفــتــا 

الخارجية  إيــران. وجدد وزير  الرسائل مع  من 
ردع  فــي  المتحدة  الــواليــات  رغبة  األميركية 
ــمـــت مــصــادر  ــدوان ولـــيـــس الـــحـــرب. وزعـ ــعــ ــ ال
دبــلــومــاســيــة مـــن داخــــل األمــــم الــمــتــحــدة أن 
هجوم  لشن  حاليا  تخطط  المتحدة  الــواليــات 

عسكري “تكتيكي” ضد أهداف في إيران. 
إيـــه”   15 “إف  مــقــاتــات  مـــن  ــرب  وتـــوجـــه ســ
في  الجوية  “ســايــمــور”  قــاعــدة  مــن  األميركية 

والية نورث كاروالينا إلى الخليج العربي.

وزارة  قالت  أميركية،  إعــام  وسائل  وبحسب 
مكون  سربا  إن  )البنتاغون(،  األميركية  الدفاع 
“سترايك  بـ  يعرف  إيــه”   15 “إف  مقاتات  من 
قاعدة  من  انطاقا  الخليج  إلــى  توجه  إيغل” 

“سايمور” الجوية األميركية.
ودعت روسيا، أمس، الواليات المتحدة للتخلي 
مزيد  لنشر  االستفزازية  بالخطط  وصفته  عما 
وإال جازفت  األوســط،  الشرق  في  القوات  من 

بنشوب حرب مع إيران.

مقاتــات أميركية إلــى الخليج ومصــادر أممية تتحــدث عن “هجــوم تكتيكي”

بومبيو: جنودنا جاهزون ألي تهديد إيراني

عواصم ـ وكاالت

ترامب: إسبر وزيرا للدفاع بالوكالة
واشنطن ـ وكاالت

الرئيس األميركي دونالد  أعلن 
وزير  تعيين  عن  أمــس  ترامب 
ــرا  ــ ــر، وزي ــبـ ــارك اسـ ــ الــجــيــش مـ
باتريك  مكان  بالوكالة  للدفاع 
شاناهان، في خضّم التوتر في 

منطقة الشرق األوسط.
ــي تــغــريــدة  ــب فـ ــرامـ وكـــتـــب تـ
الممتاز،  لعمله  باتريك  “أشــكــر 
مــارك  الجيش  وســأعــّيــن وزيـــر 
اســبــر وزيـــــرا جـــديـــدا لــلــدفــاع 

ــى أن  ــ بـــالـــوكـــالـــة”، مـــشـــيـــرا إلـ
ــان انــســحــب ألســبــاب  ــاهـ ــانـ شـ

)14(عائلية.

)04(

)14(

الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس  أشــاد 
بعاقات  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
الــصــداقــة الــوثــيــقــة الــتــي تــجــمــع بــيــن مملكة 
ــا تــشــهــده من  الــبــحــريــن ومــمــلــكــة تــايــلــنــد، ومـ
معتبرا  المجاالت،  مختلف  في  مستمر  تطور 
التايلندي يشّكل  البحريني  التعاون  أن  سموه 
ــعــاقــات الـــصـــداقـــة الــقــائــمــة على  نـــمـــوذًجـــا ل
التفاهم واالحترام المتبادل والتعاون لتحقيق 
مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتقديًرا 
البحرينية  العاقات  تعزيز  في  سموه،  لــدور 
أبعاد  إلــى  التايلندية  والخليجية  التايلندية 
واسعة من التعاون الذي انعكس على توجهات 
الجانبين االقتصادية واالستثمارية والتنموية، 
احتفت الرئاسة التايلندية بزيارة سموه، حيث 
مستشاري  مجلس  رئيس  بأعمال  القائم  أقام 
الجنرال سورايود  الخاص  تايلند  مملكة  ملك 
شوالنونت مأدبة غداء؛ تكريًما لصاحب السمو 

الملكي رئيس الوزراء.

ــالـــب عــــدد مـــن صـــغـــار الــمــقــاولــيــن  طـ
ــجــهــات الــحــكــومــيــة بــســرعــة صــرف  ال
الــمــبــالــغ الــمــتــأخــرة مــن دفــعــات تنفيذ 
ــعــامــة، خــصــوصــا بعد  الــمــشــروعــات ال
 2019 الدولة  ميزانية  واعتماد  تمرير 
-   2020، ووصول المخصصات المالية 

لحساباتها.

رؤوس  أن  “الــــبــــاد”  ـــ  لـ هـــــؤالء  وأكـــــد 
االنتظار  تحتمل  وال  صغيرة  أموالهم 
أكثر، فهم يعملون باالعتماد على صرف 
المبالغ بشكل متاحق من قبل شركات 
بدورها  تعتمد  التي  الكبرى،  المقاوالت 
عــلــى صــــرف الـــفـــواتـــيـــر مـــن الــجــهــات 

الحكومية ذات العاقة.

مقاولون: تأخر مبالغ المشاريع يهددنا البحرين وتايلند نموذج لعالقات الصداقة
ســمو رئيس الوزراء يشيد بالتطور المستمر في مختلف المجاالت

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يحضر مأدبة غداء أقيمت تكريًما لسموه

)11(

مارك إسبر

مايك بومبيو

المحرر االقتصادي

ــمــركــزي  ــحــريــن ال ــب حـــــّذر مـــصـــرف ال
جهات  مع  التعامل  من  المستهلكين 
في  لاستثمار  تسوق  مرخصة  غير 
من  الــبــحــريــن  فــي  الــمــالــيــة  األوراق 
 )sms( خال رسائل النصية القصيرة
ومكالمات هاتفية ومواقع إلكترونية.
ويـــأتـــي الــتــحــذيــر نــتــيــجــة مـــا يتم 

ــه وتــرويــجــه مــن خــال شركة  تــداول
الوطني  “البنك  مسمى  تحت  وهمية 
مرخصة  بأنها  المدعية  لاستثمار” 
المركزي  البحرين  مــصــرف  قبل  مــن 
التداول، خدمات ما  لتقديم خدمات 
األسهم  إيداع شهادات  التداول،  بعد 

وخدمات معلومات السوق.

تحذير من وسطاء غير مرخصين

)10(

المنامة - المصرف المركزي
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الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشــير الركن الشــيخ 
خليفــة بن أحمد آل خليفة في 
مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح 

أمــس الثالثــاء رئيــس ديــوان 
واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ 

خليفة.

القائد العام يستقبل رئيس 
“الرقابة المالية”

عن  الــبــحــريــن  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
تــقــديــرهــا لــلــجــهــود الــمــتــواصــلــة لــأمــيــن الــعــام 
الستئناف  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لأمم 
الــمــفــاوضــات الــرامــيــة للتوصل إلــى حــل دائــم 
التوافق  على  يقوم  المغربية  الصحراء  لقضية 
 2468 رقــم  األمـــن  مجلس  قـــرار  على  ويستند 
الصلة،  ذات  الدولية  ــقــرارات  وال  2019 للعام 
اجتماع  فــي  أخــيــرا  بشأنها  التباحث  تــم  التي 
اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعالن منح 
االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، بشأن 
مسألة الصحراء المغربية. وجددت الوزارة في 
للحقوق  الــداعــم  البحرين  موقف  أمــس،  بيان 
على  الشقيقة  المغربية  للمملكة  الــمــشــروعــة 
الذاتي  الحكم  لمبادرة  وفًقا  الجنوبية  أقاليمها 
والمساند لجهودها الهادفة إليجاد حل سياسي 
المملكة  ســيــادة  ــار  إطـ فــي  الــصــحــراء  لقضية 

المغربية ومبادراتها التنموية في المنطقة.

المنامة - وزارة الخارجية

تجديد الدعم لوحدة المغرب

الرفاع - قوة الدفاع

جــرى فــي القيــادة العامــة لقــوة 
أمــس  صبــاح  البحريــن  دفــاع 
توقيــع مذكــرة تفاهــم مشــتركة 
المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي 
البحريــن،  دفــاع  قــوة  بيــن 
بجمهوريــة  المســلحة  والقــوات 
مصــر العربيــة الشــقيقة بحضــور 
األركان  هيئــة  رئيــس  مســاعد 
لإلمــداد والتمويــن اللــواء الركــن 
بحــري يوســف أحمــد مــال هللا، 

المعلومــات  نظــم  إدارة  ومديــر 
بجمهوريــة  المســلحة  بالقــوات 
مصــر العربيــة اللواء ياســر كمال 

أبو مندور.
ويأتــي ذلــك فــي إطــار عالقــات 
المشــترك  العســكري  التعــاون 
وتبــادل الخبرات بيــن قوة دفاع 
المســلحة  والقــوات  البحريــن 
بجمهوريــة مصــر العربية وســبل 

تعزيزها.

تفاهم تقني بين “الدفاع”    
والقوات المسلحة المصرية

02

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب إفريقيا

تسليم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية في نوفمبر
ـــة ـــور االحتفالي ـــاني لحض ـــل اإلنس ـــة بالعم ـــخصيات المعني ـــار الش ـــوة كب دع

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
لخدمــة  عيســى  جائــزة  أمنــاء  مجلــس 
اإلنســانية ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك 
آل خليفــة فــي مكتبــه بقصــر القضيبيــة 
امــس االجتمــاع الســادس للــدورة الثالثة 
لمجلس أمناء الجائزة لبحث مســتجدات 
منــح الجائــزة فــي دورتهــا الرابعــة 2018 
- 2019، بحضــور نائبــي الرئيــس وبقيــة 

أعضاء مجلس األمناء.
اجتماعــه  خــالل  المجلــس  واســتعرض 
علــى  المدرجــة  الموضوعــات  مختلــف 
مذكــرة  علــى  اطلــع  إذ  أعمالــه،  جــدول 
ترتيبــات  مقتــرح  بشــأن  العامــة  األمانــة 
اإلعــالن عن اســم الفائــز بالجائــزة للدورة 
الخــاص  بالموعــد  واإلحاطــة  الحاليــة 
بتنظيــم االحتفاليــة الملكيــة التي ســتقام 
في نوفمبر المقبل تحت الرعاية السامية 
للجائــزة  الفخــري  الرئيــس  البــالد  لعاهــل 

إلــى  الجائــزة  لتقديــم  الجاللــة  صاحــب 
الفائــز بهــا، والتي تقام بقاعــة االحتفاالت 

الكبرى بمركز عيسى الثقافي بالجفير.
التحكيــم  لجنــة  جهــود  المجلــس  وقــدر 
الدوليــة التــي اطلعــت بنظــرة ثاقبــة على 
جهود المترشــحين لنيــل الجائزة وأعدت 

كشفا مختصرا بالفائزين المحتملين. 

كمــا أشــاد المجلس بمشــاركة عضــو لجنة 
التحكيــم محمــد بــن عيســى فــي البحــث 
العامــة  األمانــة  أجرتــه  الــذي  الميدانــي 
للجائــزة حــول الفائزيــن المحتمليــن على 
معلومــات  وتقديــم  المختصــر  الكشــف 
وافيــة ومؤكــدة حــول أعمــال الفائــز مــن 

بينهم.

كبــار  أســماء  المجلــس  اســتعرض  كمــا 
العمــل  بقيــادة  المعنيــة  الشــخصيات 
اإلنســاني في العالم والمرشحة للمشاركة 
فــي هــذه االحتفاليــة الملكيــة الكبرى إلى 
جانــب دعــوة مــن وردت أســماؤهم فــي 
الكشــوف المختصــرة التــي أعدتهــا لجان 

التحكيم.

المنامة - بنا

استنكار االعتداءات اإلرهابية على مطار أبها والناقالت
ــاف ــ ــر مــجــلــســي األوق ــم خــطــط تــطــوي ــدع ــى اإلســـامـــي” ي ــلـ “األعـ

اإلســالمية  للشــؤون  األعلــى  المجلــس  ــأ  هنَّ
رئيســي وأعضاء مجلســي األوقاف الســنية 
بإعــادة  الملكــي  األمــر  بصــدور  والجعفريــة 
لهــم  متمنًيــا  األوقــاف،  مجلســي  تشــكيل 

التوفيق والسداد. 
وأعــرب المجلــس فــي جلســته االعتياديــة 
بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  برئاســة  أمــس 
محمــد بــن راشــد آل خليفة عــن أمله في أن 
ينهــض مجلســا األوقــاف بدورهما المنشــود 
فــي خدمــة بيــوت هللا تعالــى ودور العبــادة 
تعالــى  يرضــي هللا  بمــا  الوقفيــات  وعمــوم 

وينفع البالد والعباد. 
وأكــد دعمــه الكامــل للمجلســين فــي كل مــا 
من شأنه التطوير والتنمية وحفظ المصالح 
انتهــاج  ضــرورة  علــى  مشــدًدا  والحقــوق، 
التعاون الوثيق والبنَّاء بين مختلف الجهات 
ذات العالقــة لتحقيــق التكامل المنشــود بما 

يخدم األوقاف اإلسالمية في البالد.
االســتنكار  عبــارات  بأشــد  المجلــس  وأدان 
اإلرهابيــة  واالعتــداءات  األعمــال  جميــع 
األرواح  تســتهدف  التــي  شــرًعا  المحرمــة 
فــي  التجــارة والمالحــة  واألمــوال وحركــة 
المنطقــة والعالــم، ومنها االعتــداء اإلرهابي 
اآلثــم علــى مطــار أبهــا الدولــي بالســعودية، 
النفــط،  وناقــالت  التجاريــة  الســفن  وعلــى 
المعابــر  وتأميــن  حفــظ  ضــرورة  مؤكــًدا 
والبريــة  البحريــة  والمطــارات  والممــرات 

اإلرهــاب  عــن  بمنــأى  وجعلهــا  والجويــة 
ــن حريــة التجــارة ويحفــظ للــدول  بمــا يؤمِّ
والشــعوب مصالحهــا الثابتــة شــرًعا وقانوًنا 
فــي حريــة التنقــل والتجــارة، وبمــا يصــون 

المقاصد الشرعية األساسية. 
ودعــا إلــى موقــف عالمــي موحــد يتضامــن 
وداعميــه  لإلرهــاب  للتصــدي  الجميــع  فيــه 
ومموليــه، ووضع حد لالعتداءات اإلرهابية 
اآلثمــة التي باتت تهدد اآلمنين وتنتهك كل 

الحرمات والقوانين. 

المدرجــة  الموضوعــات  المجلــس  وبحــث 
باالطــالع  واســتهلها  أعمالــه،  جــدول  علــى 
علــى مذكرة من األمانــة العامة حول الحفل 
الخــاص الــذي أقامه المجلــس ضمن برنامج 
رعايــة  تحــت  المباركــة  القــدر  ليلــة  إحيــاء 
كريمة من لدن صاحب الجاللة الملك، والذي 
ُكرم فيه 70 قارًئا وقارئة من ســفراء القرآن 
الكريــم الذين تشــرفوا بتمثيــل البحرين في 
المســابقات الدوليــة للقــرآن الكريــم وحققوا 

فيها مراكز متقدمة. 

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

ــن الــمــمــلــكــة والــــــدول الــصــديــقــة ــي ــة ب ــق ــي ــوث ــات ال ــاق ــع ــال ــه يــشــيــد ب ــت ــال ج

العـاهـل يتسـلـم أوراق اعتـمـاد 4 سـفـراء جـدد

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  تســلم 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي 
احتفــال جــرى فــي قصــر الصخير أمس 
أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة 
البحرين. فقد تســلم جاللة الملك أوراق 
اعتمــاد كل مــن ســفير جمهوريــة صربيا 
جمهوريــة  وســفير  كوهــوت  فالديميــر 
أذربيجان شــاهين بن شاكر عبداالييف، 
إفريقيــا  جنــوب  جمهوريــة  وســفير 
كوسبرت ثيمبا خوبوشي وسفير مملكة 

الدنمارك أوله موسبي.
مــع  الملــك  الجاللــة  صاحــب  وتبــادل 
السفراء الجدد الكلمات الترحيبية بهذه 
بالعالقــات  جاللتــه  مشــيًدا  المناســبة، 
مملكــة  بيــن  القائمــة  الوثيقــة  الثنائيــة 
البحريــن ودولهم الصديقــة وما وصلت 
إليــه مــن تقــدم وتطــور فــي المجــاالت 
كافــة، متمنًيــا جاللتــه لهــم كل التوفيق 
الدبلوماســية  مهامهــم  فــي  والنجــاح 
لتعزيــز عالقــات الصداقــة والتعاون مع 

مملكة البحرين.
ونقل السفراء إلى جاللة العاهل تحيات 

وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة 
والســعادة  الصحــة  موفــور  لجاللتــه 
ولمملكــة البحريــن وشــعبها المزيــد مــن 

التقــدم واالزدهــار، مشــيدين بالعالقات 
بمملكــة  دولهــم  تربــط  التــي  الوطيــدة 

البحرين على مختلف األصعدة.

االعتمــاد  أوراق  تقديــم  مراســم  حضــر 
وزير الديوان الملكي، ووزير الخارجية، 
الملكــي،  بالديــوان  المتابعــة  ووزيــر 

وكان  الملكيــة.  المراســم  ورئيــس 
الســفراء الجــدد قــد وصلــوا إلــى قصــر 
الصخيــر كل علــى حــدة، حيــث كان في 

الملكيــة،  المراســم  رئيــس  اســتقبالهم 
وجــرت لهم المراســم المعتــادة في مثل 

هذه المناسبات.

المنامة - بنا

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجانجاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية صربيا
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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
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تقديــًرا لــدور رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان ال خليفة، في 
تعزيــز العالقــات البحرينيــة التايلندية والخليجيــة التايلندية إلى أبعاد واســعة من التعاون 
الذي انعكس على توجهات الجانبين االقتصادية واالستثمارية والتنموية، احتفت الرئاسة 
التايلنديــة بزيــارة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لمملكــة تايلنــد، حيث أقــام القائم 
بأعمال رئيس مجلس مستشــاري ملك مملكة تايلند الخاص الجنرال ســورايود شــوالنونت، 
مأدبــة غــداء تكريًمــا لصاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء بحضــور وزير خارجيــة مملكة 
تايالند دون برامودويناي، وذلك بمناسبة زيارة سموه الحالية إلى مملكة تايالند الصديقة.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأعــرب   
الــوزراء عــن خالــص الشــكر والتقديــر لمملكة 
تايلنــد ملــكا وحكومــة علــى مظاهــر الحفاوة 
والترحــاب بزيــارة ســموه، ومــا تعكســه مــن 
عمق عالقات الصداقة الراســخة بين البلدين 

والشعبين الصديقين.
الوثيقــة  الصداقــة  بعالقــات  ســموه  وأشــاد   
ومملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  تجمــع  التــي 
تايلنــد، ومــا تشــهده مــن تطــور مســتمر فــي 
مختلــف المجاالت، معتبًرا ســموه أن التعاون 

البحريني التايالندي يشــّكل نموذًجا لعالقات 
واالحتــرام  التفاهــم  علــى  القائمــة  الصداقــة 
المتبــادل والتعــاون لتحقيق مصالــح البلدين 

والشعبين الصديقين.
األحاديــث  تبــادل  المأدبــة  خــالل  وجــرى   
الوديــة واســتعراض العالقــات المتميــزة بيــن 
علــى  تعزيزهــا  وســبل  الصديقيــن  البلديــن 
المســتويات كافــة، إلــى جانــب التطــرق إلــى 
آخــر المســتجدات علــى الســاحتين اإلقليمية 

والدولية.

ســورايود  الجنــرال  رحــب  جهتــه،  مــن 
مجلــس  رئيــس  بأعمــال  القائــم  شــوالنونت 
مستشــاري ملك مملكة تايلند الخاص، بزيارة 
سموه إلى تايلند، مشيًدا بالدور البارز لسموه 
فــي ترســيخ العالقــات المتميزة بيــن البلدين 
والشــعبين الصديقيــن، ومــا يوليه ســموه من 
الصداقــة  عالقــات  ودفــع  بتطويــر  اهتمــام 
والتعــاون بيــن البلديــن، والــذي كان لــه األثــر 
العميــق فــي الوصــول بهــذه العالقــات إلى ما 
وصلت إليه من تطور على مختلف األصعدة.
وأكــد حــرص بــالده علــى االرتقــاء بمجــاالت 
ا للبحرين  التعــاون مع مملكة البحريــن، متمنيًّ

وشعبها مزيًدا من التطور والنماء.

سمو رئيس الوزراء يحضر مأدبة غداء أقامها القائم بأعمال رئيس مجلس مستشاري ملك تايلند تكريما لسموه

المنامة - بنا

الرئاسة التايلندية تحتفي بزيارة سمو رئيس الوزراء
ــى أبــعــاد واســعــة مــن الــتــعــاون ــات إلـ ــاق ــع ــوه فــي تــعــزيــز ال ــم ــدور س ــ ــادة ب ــ اإلشـ

سمو رئيس الوزراء: التعاون البحريني التايلندي 
نموذج للعالقات القائمة على االحترام

مظاهر الحفاوة بزيارة سموه تعكس عمق 
العالقات الراسخة بين البلدين

تبادل األحاديث الودية واستعراض سبل تعزيز 
التعاون على المستويات كافة
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للحــوار السياســي  الــدورة الخامســة  شــاركت مملكــة البحريــن فــي اجتمــاع 
اإلســتراتيجي العربــي الصينــي التــي عقــدت اليــوم فــي مدينة أبوظبــي بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

العربيــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  وأكــد 
بــوزارة الخارجيــة الســفير عبدالعزيــز 
أن  مداخلتــه  فــي  العيــد  محمــد 
واضحــة  باتــت  اإليرانيــة  التدخــات 
فــي أكثــر من دولــة عربية منهــا مملكة 
زرع  خــال  مــن  وذلــك  البحريــن، 
الميليشــيات  خايــا إرهابيــة وتجنيــد 
المســلحة ونشــر الفتــن الطائفيــة فــي 
أن  إلــى  مشــيًرا  العربيــة،  المجتمعــات 
الميليشــيات الحوثيــة المدعومــة مــن 
إيــران فــي اليمن مازالت مســتمرة في 
إطــاق الصواريــخ الباليســتية إيرانية 

الصنع على المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، إضافة إلى اســتمرار احتال 
إيــران للجــزر اإلماراتيــة الثاث )طنب 

الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى(.
إلــى  البحريــن  مملكــة  وقــوف  وأكــد 
جانــب األشــقاء ضد كل من يســتهدف 
التــام  ودعمهــا  واســتقرارها،  أمنهــا 
الراميــة  والجهــود  المســاعي  لجميــع 
العنــف  أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء 
والتطــرف واإلرهــاب، داعًيــا المجتمــع 
الدولي إلى ضرورة تحمل مســؤولياته 
الكاملــة تجــاه هــذه الممارســات التــي 

واســتقرار  أمــن  تقويــض  علــى  تعمــل 
المنطقة والعالم.

للحــوار  الخامســة  الــدورة  وشــكلت 
العربــي  اإلســتراتيجي  السياســي 
العربــي  للجانبيــن  فرصــة  الصينــي 
النظــر  وجهــات  لتبــادل  والصينــي 
والتنســيق فيمــا بينهمــا بشــأن العديــد 

مــن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك 
األعمــال  جــدول  علــى  والمدرجــة 
كالقضية الفلســطينية وعملية الســام 
وتكريــس  األوســط،  الشــرق  فــي 

التسامح واالستفادة من خال الحوار 
الســورية،  واألزمــة  الحضــارات،  بيــن 
فــي  والوضــع  اليمــن،  فــي  والوضــع 
إضافــة  اإلرهــاب،  ومكافحــة  ليبيــا، 

إلــى موضــوع إصــاح األمــم المتحدة، 
والوضــع األمنــي فــي الخليــج العربــي 
بمــا فــي ذلــك التدخــات اإليرانية في 

الشؤون الداخلية للدول العربية.

 المنامة - بنا

البحرين: تدخالت إيران باتت واضحة بأكثر من دولة عربية

60 مشاركا باليوم التعريفي لبرنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
ــة بـــيـــن الـــنـــاشـــئـــة والـــشـــبـــاب ــيـ ــنـ ــر الـــثـــقـــافـــة األمـ ــش ــن ــة” ل ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــه “الـ ــم ــظ ــن ت

بتوجيهــات مــن محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفــة، انطلق أمس، اليوم التعريفي لبرنامج ســمو المحافظ األمني 
االجتماعي 2019، والذي يهدف إلى نشر الوعي والثقافة األمنية بين فئة الناشئة والشباب بالمحافظة، وذلك بقاعة نادي بابكو بعوالي.

باســتقبال  التعريفــي  اليــوم  برنامــج  بــدأ  وقــد 
60 مشــاركا ومشــاركة، ومــن ثم كلمــة ترحيبية 
أمورهــم  وأوليــاء  للمشــاركين  وتشــجيعية 
الذيــن ســاهموا في إشــراك أبنائهم من الناشــئة 

والشباب وانخراطهم في البرنامج.
وأكدت مدير إدارة البرامج االجتماعية وشؤون 

المجتمع بالمحافظة فاطمة الغتم، حرص ســمو 
المحافــظ علــى تعزيــز األمــن االجتماعــي بيــن 
الصــورة  يعكــس  بمــا  كافــة،  المجتمــع  شــرائح 
اإليجابية الواعية، مســتعرضة الدور التنسيقي 
فــي تعزيــز الشــراكة المجتمعية بيــن المحافظة 
الجنوبيــة ومختلف اإلدارات األمنية المتعاونة، 

فــي تحديــد أهداف البرنامــج، والتي تنبثق من 
الهــدف الرئيــس والمتمثــل فــي تطويــر قــدرات 
الوعــي  مســتوى  ورفــع  البحرينــي  الشــباب 
الــورش  خــال  مــن  لديهــم،  األمنيــة  والثقافــة 
مكافحــة  مجــال  فــي  والتوعويــة  التدريبيــة 
المروريــة.  والســامة  اإللكترونيــة  الجرائــم 

شــعبة  رئيــس  اســتعرضت  أخــرى،  جهــة  مــن 
بــإدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة بــاإلدارة 
االقتصــادي  واألمــن  الفســاد  لمكافحــة  العامــة 
واإللكتروني النقيب حياة عبدالمجيد الحســن، 

ســبل المشــاركة فــي البرنامج من خــال تقديم 
المحاضــرات التثقيفية وورش العمل وتســليط 
الضوء على أهم التحديات التي تواجه الناشئة 
والشــباب في المجال اإللكتروني بما يسهم في 

تأهيل الشباب للمسؤولية األمنية والمجتمعية، 
والشــباب  الناشــئة  مــن  المشــاركين  وتنميــة 
اســتعرض  كمــا  والســليم.  والوعــي  بالتثقيــف 
عــادل محســن مــن اإلدارة العامــة للمــرور، دور 
األمنــي  المحافــظ  ســمو  برنامــج  فــي  اإلدارة 
االجتماعي ومدى تعزيز طرق الوعي والسامة 
في الطريق من خال معالجة سلوكيات سلبية 
تؤثر على مســتوى األمــن والوعي والثقافة في 
المحافظــة وتدريــب المشــاركين، وتفعيــل هــذا 

الدور عمليا على أرض الواقع.

المنامة - وزارة الداخلية

تقدم األمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى الســكلر زكريا الكاظم، بمناســبة احتفال العالم باليوم 
العالمــي لفقــر الدم المنجلي )الســكلر( الذي يصادف 19 يونيو كل عــام، بالتهاني والتبريكات لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك باألصالة عن نفسه وعن أعضاء مجلس اإلدارة والمرضى، 

لما تبوأته البحرين من موقع بارز في الملف الصحي وبالخصوص في ملف رعاية مرضى السكلر.

وقــال الكاظــم فــي كلمــة إن االســتعراض الطويــل 
ســبق  المجــال  هــذا  فــي  البحريــن  مملكــة  لنجــاح 
توجيهات األمم المتحدة بالوقت والمكان، إذ جاءت 
نتيجــة لتوجيهات صاحب الجالة الملك، مؤكدا أن 
مــا تجــده الجمعية مــن رعاية واهتمام هــي بمتابعة 
ســامية، وأن جالتــه دائــم التأكيــد علــى المعنييــن 
فــي زياراتهــم لمختلــف الدول بضرورة ســؤالهم عن 
الحلول والعاجات الجديدة ألبنائنا مرضى السكلر.

الخطيــرة  التحديــات  تنامــي  ظــل  “فــي  وأضــاف 
للمــرض كانــت المطالبــة لقــادة دول العالــم واألمــم 
المتحــدة إلــى التعــاون والوقــوف بجانــب المرضــى 
لمواجهــة التحديــات التي تزداد يوما بعــد آخر”. أما 
فــي البحريــن، فيســعدنا القــول إنــه وبفضــل وقوف 
ســمو رئيــس الــوزراء الــذي ُمنــح قبــل شــهر تكريمــا 
تاريخيا هو األول من نوعه على مستوى القادة في 
العالــم، تبــوأت المملكة مركزا عالميا رائدا في رعاية 

مرضى السكلر.
وأكد الكاظم أن التفاتة سمو رئيس الوزراء ساهمت 
بإنشــاء مركز متقدم لرعاية مرضى الســكلر، وإقامة 
البحريــن  واســتضافة  متخصــص،  دولــي  مؤتمــر 
وفــودا خرجت بتوصيات غيرت خارطة العاج في 

البحرين في كل ما يخص السكلر.
ولقــد تبــوأت البحريــن بذلك مركــزا رائــدا من حيث 
وفــرة الــدم وجــودة المخــزون ويعــود الفضــل إلــى 
المجبــول  وتماســكه  المحافــظ  الشــعب  تضافــر 
المرضــى  إلنقــاذ  والمبــادرة  والعطــاء  العــون  علــى 
والمحتاجين للدم، كما وقام صاحب الســمو بتحفيز 
شركات الدواء العالمية وحثها على إقامة مزيد من 
الدراســات والبحــوث حــول أمــراض الــدم الوراثيــة 

أمــام  الفرصــة  ســموه  أتــاح  كمــا  والســكلر،  عمومــا 
البحريــن أن تكــون مؤثرة دوليا في تطوير كثير من 
العقارات العاجية من خال المشاركة في األبحاث 
أعلــى  وممارســة  تطويــر  فيهــا  مؤكــدا  الســريرية، 

مستويات الممارسات الطبية األخاقية.
رئيــس  ســمو  إصــدار  أحــد  علــى  يخفــى  وال  كمــا 
الــوزراء عددا من القوانيــن والتوجيهات التي تعني 
حيــث  الســكلر،  لمريــض  العمــل  وحقــوق  بمعيشــة 
أصــدر قانــون فــي 2008 باحتســاب مريض الســكلر 
فــي بحرنة الوظائــف باثنين وزيادة 30 يوما لصالح 
رصيــد إجازتــه المرضيــة واحتســاب 40 % ســقفت 
أدنــى فــي حــال إحالــة المريــض للتقاعــد، كمــا وجه 
وتمكيــن  للطــاب  المرضيــة  الحــاالت  مراعــاة  إلــى 
المصابين بالمرض من تســاوي فرص النجاح بشــكل 
عــادل ورحيــم، والــذي ســرعان مــا اســتجاب وزيــر 
وأشــرف  التوجيهــات  هــذه  إلــى  والتعليــم  التربيــة 
شــخصيا على متابعتها ومراقبتها، بل ويقوم بزيارة 
المصابيــن فــي مقاعدهــم الدراســية وعلى أســرتهم 
البيضاء بالمستشــفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية 
ويحصلــون على فرصــة أداء االمتحانات بكل يســر 

وانسيابية.
وأوضح أن ســمو ولي العهد قدم دعمه وماحظاته 
برعايــة  االهتمــام  ضــرورة  حــول  الصحــة  لــوزارة 
مريــض الســكلر وتوفيــر كافــة احتياجاتهــم الطبيــة 
والدوائية، داعيا إلى إنشــاء بنك للبصمات الوراثية، 
وهــو مشــروع أطلقــه ســموه قبــل أشــهر فــي خطوة 
فيهــا بصيــرة متوقــدة لقــراءة التحديــات الصحيــة 

المستقبلية والعمل على عاجها بشكل مبكر.
واستجابت وزارة الصحة سريعا لتوجيهات القيادة 

الرشــيدة ممثلــة فــي الوزيــرة فائقة الصالــح ووكيل 
الــوزارة وليــد المانــع بإشــراك الجمعيــة فــي مختلف 
اجتماعــات وزارة الصحــة المعنيــة فــي شــأن عــاج 
والفــرص  تحدياتهــم  ومشــاركتها  الســكلر  مرضــى 
والعقبات بشفافية مطلقة، وهي خطوة جريئة جدا 

كتب لها 5 أعوام من النجاح المتواصل.
كمــا قــام وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل 
حميــدان بمتابعــة جميــع اإلجــراءات والتوجيهــات 
بمــا يخــص العاملين من مرضى الســكلر وتخصيص 
ميزانيــات أعلــى لتدريبهم وتمكينهم للعمل، كما قام 
بتخصيص مقاعد لصالح مرضى السكلر ومكافأتهم 
علــى جهدهــم وجدهم في العمل في احتفال تكريم 

العمال المجدين.
وقــال الكاظــم إن قــرار األمم المتحدة بشــأن مرض 
الخايــا المنجليــة في العــام 2008 باعتبار )الســكلر( 
مشــكلة صحية عامة، إذ يعاني 127 مليون شــخص 
فــي العالــم بمــرض الســكلر الــذي يعتبــر أحــد أخطــر 
وتيــرة  تصاعــد  وفــي  للحيــاة  المهــددة  األمــراض 
انتشــاره، حيــث بينــت الدراســات زيــادة 30 % مــن 

المصابين به في إفريقيا لوحدها. 

واســتعرض األميــن العــام للجمعيــة النجــاح الطويل 
للبحرين وما قدمته بشأن توجيهات األمم المتحدة 
وتوثيــق جهــود المملكــة تجــاه المرضــى، وإيصــال 
متطلباتهــم التــي يأملــون أن يضيفوهــا مــع إنجــاز 
البحريــن فــي ســجل مرضــى الســكلر فــي احتفالهم 

العام القادم، وهي: 
بقســم  عاجهــم  فــي  الســكلر  مريضــات  رعايــة   -
الطــوارئ وتســاوي عاجهــم بالذكــور، عبــر إلحاقهم 
بزيــادة  الســكلر،  لمرضــى  الخــاص  الطبــي  بالفريــق 
الفريــق والمســاواة في العاج في الحــاالت الطارئة 

والعاجلة. 
- محاربــة وصمة اإلدمان التي يتبناها لألســف جزء 
بســيط مــن العامليــن فــي المجــال الصحــي والجزء 
وال  دالالت  أيــة  وجــود  دون  المجتمــع،  مــن  اآلخــر 

معلومات طبية.
- ســن تشــريعات تحمي حق المريــض في الحصول 

على العمل واالستمرار فيه.
- تعديل قانون “ذوي الهمم” ليشــمل مرضى السكلر، 
لمــا للمرض من مضاعفــات على المريض تدخله في 
مراحــل متقدمــة ودائمــة مــن اإلعاقــات الجســدية، 

وأهمها العظام.
إقليميــا  مركــزا  البحريــن  اعتمــاد  علــى  العمــل   -

للتدريب.
- تطميــن واضــح وصريــح للمرضــى حــول مشــروع 
الضمــان الصحــي، وكل مــا يلحــق مرض الســكلر من 

مضاعفات وشموليته في البرنامج.
الجامعــات  بيــن  المشــتركة  باالتفاقــات  الســماح   -
العالميــة ومركــز أمــراض الــدم الوراثيــة فــي مجمــع 

السلمانية.
الــدم  الوطنــي ألمــراض  المســح  برنامــج  إطــاق   -
الوراثية للحصول على أرقام ونسب رسمية ثابتة.

مشــاريعهم  إنشــاء  مــن  الســكلر  مرضــى  تمكيــن   -
الصغيرة، بدء وتأهيل من صندوق العمل )تمكين(.

- استمرار توفير العاجات الجديدة للمرض.
- تمكيــن المرضــى مــن المشــاركة في صنــع وتطوير 
حقوقهــم  تحفــظ  التــي  والتشــريعات  النظــم 
مختلــف  فــي  والمعيشــية  العاجيــة  ومصالحهــم 

األجهزة أو المجالس واللجان المعنية.
الشــباب  وزارة  مشــاريع  فــي  المرضــى  مشــاركة   -

والرياضة.

البحرين مركز عالمي رائد في رعاية مرضى السكلر
2019 العالمـــي  اليـــــــوم  بمناسبـــــــــة  المملكـــــــة  إنجـــــــازات  يعـــدد  الكاظــــــم 

المنامة - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

الغتم: سمو الشيخ خليفة بن علي حريص 
على تعزيز األمن االجتماعي 

الجانبان العربي 
والصيني تناوال 

عملية السالم 
في الشرق 

األوسط



“النور والبر” تنظم حفل مسابقة حفظ القرآن لإلناث
ــل ــ ــزات األوائ ــائ ــف ــل ــز نــقــديــة ل ــوائـ ــتــقــديــر وجـ ــادات ال ــهـ تـــوزيـــع شـ

نظمــت اللجنــة الثقافيــة بجمعيــة النــور للبر حفل مســابقة 
المغفــور لهــا بــإذن هللا تعالــى الشــيخة مريــم بنــت محمــد 
بــن علــي آل خليفــة الرمضانيــة فــي حفــظ القــرآن الكريــم 

وتجويده وحسن أدائه وإبراز معانيه في دورته األولى.
وجــرت المســابقة تحديــدا لفئــة اإلنــاث، الصغــار والكبــار، 
فــي أربعــة فــروع مــن فــروع القــرآن الكريم، حيــث تضمن 
الفــرع األول حفــظ القــرآن كامــا، والفــرع الثانــي حفــظ 
عشــر أجــزاء، والفرع الثالث حفظ خمســة أجــزاء، والفرع 
الرابــع حفــظ جــزء تبــارك وجــزء عــّم، وعبــرت الفائــزات 
اللواتــي بلــغ عددهــن ١٥١ مشــاركه في هذه المســابقة عن 
فرحهن الشديد بالفوز، فقد وزعت شهادات التقدير ومبلغ 
نقــدي ســخي لكل مــن حــازت الدرجات األوائل وشــهادات 
تقديرية للمشــاركين والمتســابقين واللجنة المشــرفة على 
الجائزة، حيث قدمن الشــكر لعائلة المرحومة على دعمهم 

وإشرافهم المباشر على سير الجائزة.
وقالت رئيسة اللجنة اإلعامية والعاقات العامة بجمعية 
النور للبر حنان سيف: بداية أبارك لجميع الفائزات في هذه 
المسابقة، حيث تهافتت المتسابقات من جميع محافظات 

الثقافيــة،  المســابقة  لهــذه  لانضمــام  البحريــن  مملكــة 
والجمعية حريصة على التنوع في جميع فعالياتها، وتأتي 
هذه المسابقة على سبيل التنوع في البرامج وحرصا على 
تشــجيع فئة حفظة القرآن الكريــم لتوجيههم نحو مجتمع 
صالح معطاء، ونشــكر جميع القائمين على هذه المســابقة 
وعلى رأســهم رئيســة جمعية النور للبر الشيخة لمياء بنت 

محمــد آل خليفــة، والشــيخة لولــوة بنــت خليفــة بــن علــي 
آل خليفــة اللواتــي يحرصــن كل الحــرص علــى  االهتمــام 

بحفظة القرآن الكريم.

أثناء توزيع شهادات التقدير

الجائزة األولى في حفظ القرآن لسارة الحسيني 

المنامة - جمعية النور والبر

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صــرح الوكيــل المســاعد للتعليــم الخاص والمســتمر بــوزارة التربيــة والتعليم 
جعفــر علــي الشــيخ بــأن الــوزارة ســتفتح بــاب تحويــل الطلبــة مــن المدارس 
الخاصــة إلــى المدارس الحكوميــة للصفوف من الثانــي االبتدائي إلى الصف 
الثالــث الثانــوي، وذلــك بــدًءا من يوم األحــد الموافق 30 يونيــو الجاري حتى 
يــوم الخميــس الموافــق 11 يوليو المقبل، من التاســعة صباًحــا حتى الواحدة 

ظهًرا، في مبنى خدمات المراجعين بمقر الوزارة بمدينة عيسى.

وأضــاف الشــيخ أنــه إلتمــام عمليــة التحويــل للطلبــة البحرينييــن مــن المدارس 
الخاصــة إلــى المــدارس الحكومية التابعة لمجمعاتهم الســكنية، يتوجب إحضار 
نســخة مطبوعة من قارئ البطاقة الذكية للطالب وولي أمره، والشــهادة النهائية 
للعــام الدراســي 2018/ 2019 ونســخة منهــا، وإفــادة إخــاء طرف من المدرســة 
الخاصة “رســالة انســحاب” ونســخة منها.  أما بالنســبة للطلبة من أبناء الوافدين 
العاملين في القطاعات الحكومية، فإنه يضاف إلى المســتندات المطلوبة أعاه 
نسخة من تأشيرة اإلقامة سارية المفعول للطالب وولي أمره. علًما بأن الموافقة 
علــى التحويــل ترتبط بمدى توافر مقاعد في المــدارس المطلوب االنتقال إليها. 
وأوضح الشيخ أنه يجب على الطلبة الراسبين في بعض المواد تقديم امتحان 
الدور الثاني حسب النظام، واالنتظار لحين صدور النتائج، حيث سيتم اإلعان 
عــن فتــرة تحويــل أخــرى الســتقبال طلباتهــم، وكذلــك بالنســبة للطلبــة الذيــن 

ستصدر شهاداتهم في شهري يوليو وأغسطس.

بدء التحويل من المدارس الخاصة 30 يونيو

المردي ضيف شرف تخريج الدفعة 12 بـ “الرجاء”
أول مدرسة خاصة بالبحرين تحتفل بـ 120 عاما على تأسيسها

احتفلت مدرســة الرجاء بتخريج فوجها الثاني عشر- دفعة 2019 
الــذي تضمــن تخرج 37 طالبا وطالبة بحضــور ضيف الحفل رئيس 
تحريــر صحيفــة “البــاد” مؤنــس المــردي، والــذي يعــد مصــدر فخر 

للمدرسة، حيث تخرج من مدرسة الرجاء في العام 1983.
ويعد هذا الفوج رقم 119 منذ تأســيس المدرســة في العام 1889، 
وتحتفــل مدرســة الرجــاء بمــرور 120 ســنة على تأسيســها، إذ تعد 

أول مدرسة خاصة في مملكة البحرين.

المنامة - مدرسة الرجاء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي، بمكتبــه بديــوان الوزارة، رئيســة 
الجامعة األميركية بمملكة البحرين ســوزان ساكســتون، إذ اّطلع على استعدادات 
هذه الجامعة الجديدة الســتقبال الطلبة بدًءا من العام الدراســي المقبل، واستمع 
إلــى شــرح عمــا توفــره الجامعــة مــن برامج أكاديميــة ضمــن 3 كليات، وهــي إدارة 

األعمال، والهندسة، والتصميم والعمارة.

ورحــب الوزيــر بافتتــاح الجامعة الجديــدة التي ُتشــّكل إضافة لقطــاع التعليم العالي 
فــي البحريــن، والتــي يأتي إنشــاؤها في إطار اهتمام مجلس التعليم العالي بتشــجيع 
االســتثمار فــي هــذا القطاع الحيوي، مع مراعــاة تقديم تخصصــات وبرامج أكاديمية 
جديــدة تواكــب متطلبــات ســوق العمــل ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. وتعــد 
الجامعــة األميركيــة بالبحريــن أول جامعــة تقــام علــى الطــراز األميركي فــي المملكة، 
وتقــدم نهًجــا تعليمًيــا عالمًيــا، ويشــمل مقرهــا بالمحافظــة الجنوبيــة فصــواًل دراســية 
ومختبــرات علميــة حديثــة، إضافــًة إلــى قاعــة متعــددة األغــراض، ومرافــق رياضيــة 

متكاملة.

النعيمي: الجامعة األميركية إضافة نوعية
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 المردي يلقي كلمته

“إنجاز البحرين” تنظم حفلها السنوي
المؤسسة لــبــرامــج  والمتطوعين  ــشــركــاء  ال ــم  ودعـ جــهــود  تــقــديــر 

نظمــت مؤسســة “إنجــاز البحريــن” مســاء أمــس حفلهــا الســنوي؛ تقديــرا لجهــود 
ودعــم شــركائها والمتطوعيــن لبرامــج المؤسســة، وكرمــت خاللــه جميع شــركائها 
والمتطوعين على جهودهم وتفانيهم تجاه المؤسســة في تقديم برامجها الهادفة 

إلى إلهام الشباب. 

وأكــدت الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة 
“إنجــاز البحريــن” هنــاء ســرواني فــي 
الرؤيــة  المناســبة أهميــة  بهــذه  كلمــة 
والعمــل الجماعــي واالبتــكار كعوامــل 
نجاح حاسمة؛ لضمان تحقيق اإلنجاز 
والتحســين المستمر. وقالت: “لم تكن 
مؤسســة إنجــاز البحريــن لتحقــق كل 
الجهــات  دعــم  لــوال  اإلنجــازات  هــذه 
نفتخــر  والذيــن  للمؤسســة،  المعنيــة 
بدعمهم للمؤسســة كشــركاء عمل من 

القطاعين العام والخاص”.
الشــركاء  بــدور  وأشــادت 
العــام  القطــاع  مــن  اإلســتراتيجيين 
والخاص الذين يؤلفون مجلس إدارة 
المؤسســة، ســواء عبــر توفيــر الدعــم 
المــادي وتقديــم المشــورة للمؤسســة 
مــن  الكافيــة  باألعــداد  إمدادهــا  أو 
عمليــة  تتطلبهــا  التــي  المتطوعيــن 

تنفيذ برامج المؤسسة، وذلك انطاقا 
برؤيــة  المؤسســات  تلــك  إيمــان  مــن 
وأهداف المؤسســة التي تتلخص في 
إعداد جيل ملم وقادر على المساهمة 
بشكل فاعل في بناء اقتصاد المملكة. 
لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  ونــوه 
جناحــي  إبراهيــم  )تمكيــن(  العمــل 
أنبــاء  لوكالــة  خــاص  تصريــح  فــي 
المتميــزة  بالشــراكة  )بنــا(  البحريــن 
مــع إنجــاز البحريــن، والتــي تعــّد مــن 
أهــم المبــادرات التــي تعــزز مــن دعــم 
“تمكيــن” لشــريحة أكبــر مــن الشــباب 
المرحلتيــن  فــي  البحرينــي والســيما 
الثانويــة والجامعيــة؛ بهــدف تقديــم 
مهــارات  صقــل  فــي  المســاهمة 
الشــباب البحريني، وتنمية مواهبهم؛ 
لحثهــم على بــدء مســيرتهم الريادية 
وتهيئتهم لانخراط في سوق العمل، 

المقدمــة  المشــاريع  أن  إلــى  مشــيرا 
كانــت تتميــز باألبــداع والتكنولوجيــا 
قطــاع  فــي  إضافــة  بعضهــا  وتشــكل 

ريادة األعمال.
وأكــد راشــد صالح مــن فريــق )فزعة( 
الذي فاز بجائزة أفضل شركة من فئة 
الجامعات على مستوى البحرين العام 
الجاري أن دعم “مؤسســة إنجاز” جاء 
من خال إرشــاد الفرق المشــاركة من 
جانب أشــخاص مــن ذوي الخبرة في 
المشــاريع لتقديــم النصــح واإلرشــاد، 
ســاهمت  التجربــة  أن  إلــى  مشــيرا 
بتنميــة قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم 

المقدمــة،  العمــل  ورش  خــال  مــن 
إضافة إلى العمل بروح الفريق.

ومــن جانبــه، قــال أبوبكــر بــدر الديــن 
وعضــو  األهليــة  بالجامعــة  الطالــب 
الفريــق الفائــز بأفضل منتج لمشــروع 
موقــع الــدروس الخصوصيــة لطــاب 
أنبــاء  لوكالــة   )BTAG( الجامعــة 
البحريــن إن فكــرة المشــروع تتمحور 
حــول مســاهمة الطــاب والخريجيــن 
بتقديــم العــون والمســاعدة لزمائهــم 
ممــن ال يزالــون على مقاعد الدراســة، 
التــي  إنجــاز  مؤسســة  بــدور  مشــيدا 

ساهمت بتبلور الفكرة.

مؤسسة “إنجاز البحرين” تقيم حفلها السنوي لتكريم شركائها ومتطوعيها

المنامة - بنا

المنامة - الجامعة األهلية

تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، تقيم عمادة شــؤون 
الطلبــة بالجامعــة األهليــة فــي فنــدق الشــيراتون يــوم غــد الخميــس منتــدى “بنــاء 
الشــراكة لتأهيل الطلبة لســوق العمل 2019” بالشــراكة مع صندوق العمل “تمكين” 
الرئيــس المؤســس للجامعــة األهليــة رئيــس مجلــس األمنــاء عبــدهللا  وبحضــور 

الحواج، ورئيس الجامعة منصور العالي.

وبهذه المناســبة، أشــاد مدير العاقات المهنية بالجامعة األهلية حسين حبيب برعاية 
حميــدان المنتــدى، وقــال إنــه سيشــكل حدثــا بــارزا يجمــع المختصيــن فــي األوســاط 
األكاديمية بمديري التدريب والتوظيف في ســوق العمل لمداولة المهارات والقدرات 
الحديثــة المطلوبــة لدمــج الخريجين في ســوق العمل، منوها إلــى أن المنتدى يهدف 
فــي المقــام األول لتعزيــز شــراكات الجامعــة مــع مؤسســات وشــركات ســوق العمــل، 
ووضــع الحلــول المناســبة للتحديات التــي تواجه الخريجين في عمليــة االندماج في 
ســوق العمل. ونوه إلى أن المنتدى ســيتضمن جلســة افتتاحية وجلســتين رئيسيتين 
تناقشــان فاعلية التدريب العملي في تعزيز فرص توظيف الخريجين، واألثر الناجم 
مــن التدريــب العملــي علــى مهارات الطلبــة بعد تخرجهم بمشــاركة خبــراء أكاديميين 

ومجموعة من أرباب التوظيف والتدريب في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

“األهلية” تنظم منتدى “الشراكة” غًدا



عقــد النائــب أحمــد الدمســتاني لقــاءات مــع المســؤولين بــوزارة الداخلية لبحث تحريــك نقطة أمنية بقرية دمســتان تســببت بتأخر 
صيانــة شــارع زيــد بــن عميرة الحيوي الذي يعتبر شــريان المنطقة، وإزالة حواجز أســمنتية تحجز مياه األمطــار بينها وبين البيوت 

القريبة من الحواجز المنصوبة مما أدى لتسرب مياه لداخل المنازل.

توجيهــات  إن  “البــاد”  لـــ  الدمســتاني  وقــال   
المســؤولين بــوزارة الداخليــة أثمــرت بترتيــب 
زيارة ميدانية لموقع النقطة األمنية والحواجز 
المشــكلة،  حجــم  علــى  للوقــوف  األســمنتية، 
وبحــث الحلــول والبدائــل الممكنــة، بمــا يســهم 
في الحفاظ على بسط األمن والنظام من جهة، 
والتعامــل اإليجابــي مع ماحظــات األهالي من 

جهة أخرى.
الزيــارة  ترتيــب  بعــد  أنــه  الدمســتاني  وذكــر   
فقــد  األمنييــن،  المســؤولين  مــع  الميدانيــة 
رفــع رســالة تتضمــن حصــًرا ألبــرز المشــكات 

ا. والتحديات، والتي تتطلب قراًرا أمنيًّ

 وأضاف أن شارع زيد بن عميرة يعتبر الشارع 
الحيــوي بالمنطقــة، والــذي يصــل امتــداده مــن 
دوار بــوري حتــى قريــة دمســتان، وتقــع علــى 
هــذه  تفتقــر  ولكــن  تجاريــة،  محــات  ضفتيــه 
وزارة  علــى  يتعّيــن  التــي  للصيانــة،  المنطقــة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 

العمراني القيام بها.
 وواصــل: بعــد تواصلــي مع المســؤولين بوزارة 
األشــغال، والحصــول علــى موافقتهــم لصيانــة 
الشــارع، فقد طفت على السطح مشكلة أخرى، 
وهــي أنــه ال يمكن تنفيذ خطــة الصيانة لوجود 
نقطــة أمنيــة، واشــترطت الــوزارة للشــروع في 

تنفيــذ خطــة الصيانــة الحصــول علــى موافقــة 
أمنية من وزارة الداخلية بشأن ذلك.

 وطلــب الدمســتاني مــن المســؤولين األمنييــن 
إعطاء الضوء األخضر لوزارة األشــغال، لتنفيذ 
البنيــة  الشــارع، ألن تحســين  لصيانــة  خطتهــا 
تنشــيط  لمصلحــة  إيجاًبــا  ينعكــس  التحتيــة 

الحركة االقتصادية بالمنطقة.
 ولفــت الدمســتاني أنه أبلغ المســؤولين بوزارة 
بداخــل  اإلســمنتية  الحواجــز  أن  الداخليــة 
قريــة دمســتان أّثــرت علــى البيــوت القريبة من 
حيــث  األمطــار،  بموســم  وبخاصــة  الحواجــز، 
شــكا األهالــي من تجمع مياه األمطــار بالمنطقة 

وعــدم  والبيــوت،  الحواجــز  بيــن  المحصــورة 
وجود مجرى لتصريف مياه األمطار المحبوسة 

أدى لتسرب مياه بداخل البيوت.
 ونقل الدمســتاني حــرص األهالي على ضرورة 
وزارة  مــع  المجتمعيــة  الشــراكة  قيــم  تعزيــز 

حفــظ  فــي  دورهــا  علــى  والتأكيــد  الداخليــة، 
األمــن والنظــام، وأن الجميع شــريك في واجب 
الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار البــاد، وهــي من 
النعــم التــي حبا هللا ســبحانه وتعالــى البحرين، 

ويجب الحفاظ عليها. 

الداخليــة  وزيــر  بجهــود  الدمســتاني  وأشــاد   
الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
الحســن،  طــارق  اللــواء  العــام  األمــن  ورئيــس 
ومدير عام مديرية شــرطة المحافظة الشمالية 

العميد عبدهللا الجيران.

بحث إزالة أو تحريك الحواجز األسمنتية بدمستان
ــار ــط األم ــاه  ــي م وتــحــبــس  زيـــد  ــارع  ــ ــعــطــل صــيــانــة ش ُت لــــ “^”:  الــدمــســتــانــي 

راشد الغائب

الدمستاني رفقة المسؤولين األمنيين بالزيارة الميدانية منطقة الحواجز األسمنية بمنطقة دمستان

مقترح الستثناء البحريني من رسوم البنية التحتية
المالية بأغراضه  مقارنة  بقانون  للمرسوم  االجتماعية  ــراض  األغ تدعيم 

تقدمــت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل باقتــراح بقانــون بشــأن تعديــل المــادة الثانية من 
المرســوم بقانون رقم )25( لســنة 2015 بشــأن تحصيل كلفة إنشــاء وتطوير البنية التحتية في 
مناطــق التعميــر، بحيــث تضاف فقــرة إلى المادة الثانية من المرســوم بقانون نصهــا اآلتي: “كما 
يســتثنى من تطبيق أحكامه أي مشــروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنســية، بهدم وإعادة 

البناء في عقاره المخصص لألغراض السكنية له وألقاربه حتى الدرجة األولى”.

لاقتــراح  التوضيحيــة  المذكــرة  فــي  وجــاء 
بقانــون الــذي تقدم به النائب هشــام العشــيري 
فاطمــة  والنائــب  األنصــاري  أحمــد  والنائــب 
صبــاح  النــواب،  مجلــس  رئيســة  مــع  عبــاس 
االثنيــن المنصرم، أن االقتراح بقانون جاء إثر 
التطبيق العملي ألحكام المرســوم بقانون رقم 
)25( لسنة 2015 والذي أسفر عن تزايد األعباء 
الماليــة التــي يتحملها المواطنــون إزاء تقلص 
االســتثناءات الازمــة - مــن تطبيــق أحكامه - 
والتــي تراعــى بدورهــا البعــد االجتماعــي مــن 
عمليــات البناء والتعميــر، وعلى نحو بات معه 

تحصيــل األعباء المالية المترتبة على تطبيقه 
ســقف  وارتفــاع  المواطنيــن،  لشــكاوى  محــا 
األعبــاء المالية المترتبة عليه، وشــموله - دون 
فيهــا  تتراجــع  التــي  البنــاء  لحــاالت   - تفرقــة 

أغراض الربح واالستغال العقاري.
الضــرورة  مبــررات  بــرزت  ذلــك  ضــوء  وفــي 
المواطــن  فيهــا  يســتهدف  التــي  االجتماعيــة 
التوســعة على نفســه وأهله وفي نطــاق العقار 
ذاتــه، عبــر هــدم العقــار، وإعادة بنــاءه مجددا، 
ودون أ، يســتهدف مــن ذلــك تحقيــق ثمــرات 
مالية، تبرر تحميله تكلفة البنية التحتية التي 

يســتفيد بهــا بالفعــل، وهــو أمل مشــروع تبرره 
ضرورات اجتماعية وأسرية معتبرة. 

يعــاود  أن  المشــرع  علــى  معهــا  ينبغــي  لذلــك 
االجتماعيــة  األغــراض  لتدعيــم  التدخــل 
الماليــة،  بأغراضــه  مقارنــة  بقانــون  للمرســوم 

اجتماعيــة  بدائــرة  األخيــرة  ضبــط  وحتميــة 
لضــرورة  المشــرع  تقديــر  وفــق  لهــا،  موازيــة 
التــوازن بيــن أغــراض المرســوم بقانــون فــي 
البينــة  مشــروعات  مــن  المســتفيدين  إســهام 
المتزايــدة،  الماليــة  التكاليــف  فــي  التحتيــة 
والتــي تتحملهــا الميزانيــة العامــة، وبالتــوازن 
مع االستثناءات ذات الطابع االجتماعي، التي 
تعكس حرص الســلطة التشــريعية على ضبط 
متوازنــا،  تطبيقــا  بقانــون  المرســوم  تطبيــق 
فــي  ســيما  االجتماعيــة،  االعتبــارات  يراعــي 
نطــاق حقــوق المواطنيــن في الســكن المائم، 
والتــي تشــكل بدورهــا ظهيــرا وســكنا لألســرة 

البحرينية. 
هــذا ومــن المقــرر أن يحــال االقتــراح بقانــون 
للجــان المختصة لدراســته ومناقشــته وإعداد 
التقريــر الازم بشــأنه تمهيــدا لعرضه في أولى 

جلسات مجلس النواب الدور المقبل.

فوزية زينل

القضيبية - مجلس النواب

استقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بمبنى  «
شؤون الجمارك أخيرا الرئيس التنفيذي لشركة الفاتح للتخليص 

والخدمات فرع من مجموعة الفاتح جاسم الموسوي. وتطّرق 
رئيس الجمارك إلى أهمية دور المخلصين الجمركيين باعتبارهم 

أحد أساسات نجاح العمل الجمركي، وحرص كل الشركات ومن 
ضمنهم شركة الفاتح على االهتمام بتطوير العمل بما يخدم 

كل الجهات. وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح عن 
شكره لرئيس الجمارك لسعيه الدائم لتسهيل حركة االستيراد 

والتصدير والعبور من البحرين وإليها، وحرصه على تطوير 
التعاون المشترك مع الجهات ذات العالقة لما له من دور في 

استمرارية التطور في العمل الجمركي بالتواصل مع عمالء 
شؤون الجمارك، خصوصا شركات التخليص الجمركي.

رئيس الجمارك يشيد بدور موظفي التخليص

 المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر 
النائــب  الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه 
خــال  جــرى  إذ  البحرانــي،  محمــود 
اللقاء اســتعراض عدد مــن المواضيع 
الملــف  بمســتجدات  المتعلقــة 

اإلسكاني.
تعزيــز  ســبل  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
التعاون المشــترك بين وزارة اإلسكان 
خطــط  ودعــم  النيابــي،  والمجلــس 
الــوزارة لتلبية الطلبات المدرجة على 
تســريع  خــال  مــن  االنتظــار،  قوائــم 
اإلســكانية  بالمشــاريع  العمــل  وتيــرة 
كمــا  الــوزارة،  علــى خطــط  المدرجــة 

المشــاريع  ســير  اســتعراض  جــرى 
مــدن  فــي  التنفيــذ  قيــد  اإلســكانية 
ومســتجدات  الجديــدة،  البحريــن 
تلبيــة الطلبات اإلســكانية بالمحافظة 

الشمالية.
طلبــات  جميــع  أن  الحمــر  وأكــد 
المواطنيــن فــي مختلــف محافظــات 
المملكــة تحظــى باهتمــام ورعاية من 
قبــل الــوزارة، وســيتم إدراجهــا علــى 
المشــاريع  مــن  المســتفيدين  قوائــم 
للمعايــر  وفقــًا  الــوزارة  تنفذهــا  التــي 
الخاصة بتنظيم تخصيص المشــاريع 

اإلسكانية.

استعراض سير مشاريع اإلسكان

07 local@albiladpress.com
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اســتقبل رئيس الجمارك الشــيخ أحمد بن حمد 
فيفــا  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  خليفــة،  آل 
البحريــن نــزار بانبيلة، ونائب الرئيس للشــؤون 
الحكوميــة الشــيخ زيــاد بــن فيصــل آل خليفة، 
واألعمــال  التجــاري  للقطــاع  الرئيــس  ونائــب 
هشــام مصطفى. وهنأ رئيــس الجمارك الرئيس 
التنفيذي؛ بمناســبة تعيينه في منصبه الجديد. 
وتــم بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشــترك، وطــرح العديــد مــن المبــادرات التــي 
من شأنها تطوير التعاون. وأكد رئيس الجمارك 
أن شــؤون الجمــارك حريصــة علــى مثــل هــذه 

اللقاءات، التي من شــأنها المســاهمة في تعزيز 
الحكوميــة  الجهــات  بيــن  المتبــادل  التعــاون 

والقطاع الخاص.

أحمــد بــن حمــد يهنــئ بانبيـلــة بمنصــبه الجـديــد

“الجمارك” و“فيفا” يبحثان الموضوعات المشتركة
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المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  شــاركت 
كشــريك إســتراتيجي فــي المؤتمــر الخامس 
خــال  مــن  والبيئــة،  والســامة  للصحــة 
تقديــم عــدد مــن المحاضــرات ذات الصلــة، 
المــواد  مــع  بالتعامــل  تتعلــق  وموضوعــات 
واإلخــاء  اإلنقــاذ  وأساســيات  الخطــرة 
والتعامــل مــع الحــوادث المتعلقــة بالمبانــي 
إدارة  وإســتراتيجيات  وأســاليب  العاليــة 
الحــدث، إضافــة إلــى تنفيــذ تمريــن إخــاء 
جزئــي كوســيلة للتثقيف العملي للمشــاركين 
فــي  يصــب  الــذي  المؤتمــر  فعاليــات  فــي 
المختلفــة  الســامة  أمــور  علــى  الوقــوف 
والتعامــل مــع الحــدث واســتقطاب وســائل 
فــي  والتكنولوجيــا  االصطناعــي  الــذكاء 
الحــد مــن المخاطــر بأنواعها.وأوضح المدير 
العــام لــإدارة أن مــن أهــم أولويــات اإلدارة، 

االهتمــام بالــكادر البشــري وتأهيلــه وصقــل 
مهاراتــه للعمــل قبــل وأثنــاء وبعــد الحــدث 
بشكل تكاملي للوصول إلى أعلى مستويات 
باحترافيــة  بالعمــل  والقيــام  الســامة، 
األمــن  رئيــس  توجيهــات  حســب  وفاعليــة، 
العــام، ومــن منطلق الحفاظ على مكتســبات 
الوطــن، حيــث تــم ذلــك بالتعــاون مع شــركة 

وشــركة   ،)ALAIN Charles Publising(
الرعــاة  مــن  وعــدد  بابكــو(،  البحريــن  )نفــط 
علــى المســتوى اإلقليمــي والمحلــي، ويثــري 
الصحــة  التماريــن جوانــب  مــن  النــوع  هــذا 
والســامة والبيئــة التــي تكفــل وجــود بيئــة 
محفزة للنمو االقتصادي، والتي تتماشى مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

تثقيفية تــمــريــنــات  يــنــفــذ  ــي”  ــدن ــم ال “الـــدفـــاع 

محاضرة عن التعامل مع المواد الخطرة

11 ألًفا تفاعالت “وارد” وتجاوب “اإلسكان” 94 %
ــا” “مــزاي على  مــتــزايــد  ــال  ــب وإق ــات...  ــع ــراج ــم ال مــواعــيــد  ــدد  ع  1209

قالــت وزارة اإلســكان إن إجمالــي عــدد التفاعــات الــواردة إلى مركز اتصــاالت وزارة 
اإلسكان بلغ 11 ألف تفاعل خال شهر مايو الماضي، وإن نسبة التجاوب مع مضمون 
االتصــاالت بلــغ 94 %، مشــيرة إلــى قيــام الــوزارة زودت المواطنيــن بـــ 1209 مواعيــد 

لمراجعة الوزارة ألسباب مختلفة.

 وأوضحت الوزارة أن غالبية التفاعات الواردة 
إلى مركز االتصاالت تركزت على االستفســارات 
ومعاييرهــا،  اإلســكانية  الخدمــات  عــن  العامــة 
وحالــة الطلبــات المدرجــة على قوائــم االنتظار، 
إذ بلغت نسبة طلبات االستفسارات من إجمالي 
االتصــاالت  بلغــت  بينمــا   ،%  72 المكالمــات 
الواردة لاستفســار عن حجز المواعيد لمختلف 
الخدمات، خصوصا موعد الحضور إلى المواقع 
اإلســكانية الســتام الوحــدات الســكنية حديثة 
التســليم 25 %، مقابــل 3 % التصــاالت تتعلــق 
االقتراحــات.  وتقديــم  بالمتابعــة  مواضيعهــا 
وأشارت الوزارة إلى أن استفسارات المواطنين 
تركزت على برنامج مزايا، من حيث المستندات 

المطلوبة للتقديم، والمشــاريع والبنوك المدرجة 
االستفســارات  مــن  وغيرهــا  البرنامــج،  ضمــن 
المتعلقــة باالســتفادة، فيمــا تضمنــت اتصــاالت 
االستفســارات األخــرى أســئلة عــن حالــة الطلب 
إلــى  باإلضافــة  الطلبــات،  وتحديــث  اإلســكاني 
مواعيد توزيع الوحدات السكنية، واستفسارات 

تتعلق بصيانة الوحدات والشقق.
 وفيما يتعلق بخدمة توفير المواعيد اإلسكانية 
مراجعيــن   1209 الــوزارة  زودت  للمواطنيــن، 
بنــك  بفــروع  ومكاتبهــا  لمراجعتهــا  بمواعيــد 
اإلســكان في منطقتي الســيف ومدينة عيســى، 
مفيــدة بــأن المواعيــد المتعلقــة بتقديــم طلبات 
اإلســكانية  الخدمــات  مــن  لاســتفادة  جديــدة 

والقســائم  والتمويــات  والشــقق  كالوحــدات 
فضــاً عــن برنامــج مزايــا جــاءت فــي صــدارة 
زودت  فيمــا  مواعيــد،   806 بـــ  المواعيــد  عــدد 
بـــ  الســكنية  بالوحــدات  الجــدد  المســتفيدين 
378 موعــًدا الســتام وحداتهم بعد اســتيفائهم 
إجــراءات التخصيص، مقابــل 25 موعًدا لزيارة 

قسم الصيانة.

وبّينــت الــوزارة أن خدمــة المحادثــات الفوريــة 
التــي توفرهــا بمركــز االتصــاالت تحظــى بإقبال 
واستحســان المواطنيــن، إذ أشــارت إلــى تلقــي 
الــوزارة 523 محادثــة فورية في مايو، أبدى 53 
% مــن إجمالــي المشــاركين في تقييــم الخدمة 
ــا عن الخدمــة، و32 % أعربوا أعطوا  رضــاًء تامًّ
تقييم “راٍض”، مقابل 16 % أبدوا عدم رضاهم.
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علــى الرغــم مــن أن المقطــع القصيــر 
جاســم  الفنــان  فيــه  تحــدث  الــذي 
الضامــن عــن مشــكلته مع الســكن في 
وولديــه  زوجتــه  مــع  صغيــرة  غرفــة 
كبيــر  بشــكل  انتشــر  ومحمــد  حســن 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــي 
ومجموعات “الواتســأب” وناشــد فيه 
وزارة اإلســكان منحــه وحدة ســكنية 
في مشــروع “الرملــي”؛ كونه من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، إال أن “خيبــة 
أمــل” أصابتــه بســبب عــدم اســتجابة 

الوزارة لمناشدته.
وهــو  المقطــع  فــي  الضامــن  وظهــر 
يشــرح محتويات الغرفة التي يعيش 
فيهــا مــع أســرته، والتي تحتــوي على 
ثاجــة وخزانــة مابــس ودورة ميــاه 
ومكتبــة وتلفزيون وغســالة، وتحدث 
فيــه عــن طلبــه اإلســكاني الــذي يعود 
إلــى العــام 2005، ويقــول الضامن إنه 
ســتصل  رســالته  ألن  خيــًرا  استبشــر 

اإلســكان  بــوزارة  المســؤولين  إلــى 
وســيتواصلون معــه إلنهــاء معاناتــه، 
خصوًصــا أن أحــد النــواب أبلغــه بأنــه 
أنــه  إال  اإلســكان،  وزيــر  مــع  تواصــل 
وبعــد مــرور أكثــر مــن أســبوعين مــن 

مناشدته لم يتحرك ساكنا! 
علــى  يحصــل  أن  الضامــن  ويتمنــى 
تجاوب المسؤولين؛ للنظر في وضعه 
واإلســراع فــي منحــه وحــدة ســكنية 
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  لفئــة 

بمشروع الرملي.

الفنان البحريني يناشد لمنحه 
وحدة بمشروع “الرملي”

محرر الشؤون المحلية

الفنان جاسم الضامن



ــا ــن دي ــام  ــ ــاإلسـ ــ بـ يـــؤمـــن  ال  مـــمـــن  الـــمـــرجـــعـــيـــة  تـــكـــون  أن  يــقــبــل  ال 

ال قطع للكهرباء قبل دراسة حالة المستهلك
ــع ــدف ــز األســــر الــبــحــريــنــيــة عـــن ال ــج ــد مـــن ع ــأك ــت ــب ال ــج زايـــــد: ي

دعــا النائــب الثانــي لرئيــس مجلس النواب علي زايد إلى دراســة حاالت األســر البحرينية التي تتعثــر عن دفع فواتير 
الكهربــاء قبــل الشــروع بقطــع الكهربــاء، وذلــك ضمن مقتــرح نيابي تقدم به مع عــدد من النواب؛ بهــدف الحفاظ على 
المكتســبات المعيشــية للمواطــن وعــدم تأثرهــا بــأي شــكل من األشــكال، وإن ترتب على ذلــك تراكم فواتيــر الكهرباء 
بســبب عجــز األســرة بشــكل كلــي عــن تســديد أي مبلــغ لهيئــة الكهربــاء والماء، علــى أن يتــم التأكد من وضع األســرة 
المعيشي من قبل الجهات المختصة ولوزارة العمل والتنمية االجتماعية لجان قبل صرف الضمان االجتماعي أو أي 

مبالغ أخرى ألي مستفيد.

يتعلــق  االقتــراح  موضــوع  أن  وذكــر 
واألســر  األفــراد  حالــة  بدراســة 
االجتماعــي  بالضمــان  المشــمولين 
الذيــن لــم يســددوا فواتيــر الكهربــاء 
الكهربــاء عنهــم، وضمــان  قبــل قطــع 
لهــم  الخدمــة  فــي تقديــم  االســتمرار 
فــي حــال تبيــن عــدم قدرتهــم علــى 
اإليفــاء بالتزاماتهم، وتخفيف العبء 
عليهم، الفتا إلى أن الكهرباء أصبحت 
عصــب الحيــاة الحديثة وال يســتطيع 
أي إنســان أن يســتغنى عنهــا الســيما 

األطفال والنساء وكبار السن.
مــع  المقتــرح  “يتوافــق  وأضــاف 
نــص المــادة 5/ج مــن الدســتور علــى 
الضمــان  تحقيــق  الدولــة  تكفــل  أن 
فــي  للمواطنيــن  الــازم  االجتماعــي 
حالة الشــيخوخة أو المرض أو العجز 
أو  الترمــل  أو  اليتــم  أو  العمــل  عــن 
البطالة، كما تؤمن له خدمات التأمين 
االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل 
الجهــل  براثــن  مــن  وقايتهــم  علــى 

والخوف والفاقة”.

وشــدد زايــد علــى أهميــة أن تــدرس 
هيئــة الكهربــاء والمــاء هــذا المقتــرح 
باهتمــام كمــا عهدناهــا بتجاوبهــا مــع 
نتلقاهــا  التــي  اإلنســانية  الحــاالت 
بشــكل مســتمر، وأن الحكومــة أبــدت 
االنعقــاد  دور  انطــاق  منــذ  تعــاون 
األول في كثير من الملفات كما حظي 
المجلــس بإشــادة من حضــرة صاحب 
آل  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجالــة 
الشــبابي،  بالبرلمــان  ووصفــه  خليفــة 
وأن أعضــاءه يدافعــون عــن البحرين 

فــي الداخــل والخارج، مشــيرا إلى أن 
المســتوى مــن اإلشــادة  بهــذا  برلمــان 
مــن قائــد المســيرة اإلصاحيــة جدير 
أجــل  مــن  معــه؛  والتجــاوب  بالثقــة 

تحقيق مصلحة المواطنين.

النائب علي زايد

القضيبية - مجلس النواب

نظــم مجلــس محمــد الكويتــي فــي )البوكــوارة( بالرفــاع، نــدوة عــن “تجديــد الفكــر اإلســامي”، قدم 
ورقتهــا الشــيخ عبداللطيــف آل محمــود، بحضــور جمــع مــن المفكريــن، ورجــال السياســة واإلعام، 

والقضاة، وطلبة العلم.

ورحــب الكويتــي بالحضــور الكريــم، الــذي اكتظت 
بهــم قاعــة المجلس، قبل أن يســلم طرف الحديث 
للمحمــود، الــذي بــدأ األمســية بالحديــث عن معنى 
الفكــر بقولــه “يرتبــط معنى الفكــر بعمليــة التفكير، 
والتفكير بالنســبة لإلنســان عمليــة عقلية َجبل هللا 
اإلنســان عليهــا وفطــره بهــا، أي خلقهــا هللا لــه فــي 
ذاتــه وجعــل لها أدوات فــي ذاته مــن العقل وآالت 
والذوقــي  والحســي  والســمعي  البصــري  اإلدراك 

والروحي”.
وأضــاف المحمــود “كمــا يطلــق الفكــر علــى عمليــة 
التفكير يطلق على ناتج عملية التفكير لدى اإلنسان، 
فالمعنــى اإلضافــي للفكــر يتحــدد المعنــى اإلضافــي 
للفكر بحســب ما أضيف إليه، فنقول الفكر اإلنساني 
ويشــمل كل مــا توصــل إليــه اإلنســان طيلــة حياتــه 
علــى هــذه األرض على اختاف أجناســهم وأديانهم 
ومعتقداتهــم وبيئاتهــم، عــن حياتهــم ومشــاهداتهم 

على األرض وفي السماء”. 
وعــن المقصــود بتجديد الفكر اإلســامي قــال “على 
ضــوء االختاف فــي تحديد معنى الفكر اإلســامي 
كمــا  اإلســامي،  الفكــر  بتجديــد  المقصــود  يختلــف 
يختلف المقصود بكيفية تجديده، ومما ال شــك فيه 
هنا أن التجديد ســنة الحياة، ولكن لتجديد كل فكر 

ثوابت، وثوابت الفكر اإلسامي متعددة”.
ومــن مصــادر هذا التجديد “مصادر الفكر اإلســامي 
كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، 
ومصــادر أخــرى تختلــف بحســب مناهــج المــدارس 

الفقهيــة وكلهــا قائمــة علــى االجتهــاد فــي فهــم هذه 
النصوص وفي طريقة استنباط األحكام الشرعية”.

ويزيــد “كمــا أنــه منصوص فــي الكتاب والســنة على 
قســمين؛ محكم ومتشــابه، فالمحكم لم يختلف فيه 
علماء الشــريعة اإلســامية على اختــاف مناهجهم 
وأركانــه  اإلســام  أصــول  ويتنــاول  ومذاهبهــم، 
يتنــاول  والمتشــابه  الرئيســة،  وأعمدتــه  وقواعــده 
أمــورا تفصيليــة لتلــك األصــول واألركان والقواعــد 
واألعمــدة، وهــذا النــوع من األحكام جــاء االختاف 

في فهمها واستنباط األحكام تبعا له”.
ويكمل “ال يقبل أي فهم يخالف دالالت اللغة العربية 
التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم ونطق بها رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم وفي هذا يقــول هللا تعالى ﴿

َوَلَقد َضَربنا لِلّناِس في هَذا الُقرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهم 
قوَن﴾،  ا َغيَر ذي ِعــَوٍج َلَعلَُّهم َيتَّ ــروَن ُقرآًنــا َعَرِبيًّ َيَتَذكَّ
ا  ويقول سبحانه وتعالى ﴿َوَكذلَِك َأنَزلناُه ُحكًما َعَرِبيًّ
َبعــَت َأهواَءُهم َبعَدما جــاَءَك ِمَن الِعلِم ما َلَك  َوَلِئــِن اتَّ

ِمَن اللَِّه ِمن َولِيٍّ َوال واٍق﴾، وآيات كثيرة أخرى”. 
المحمــود  يواصــل  أن  قبــل  الصمــت،  مــن  لحظــات 
“فهــم  قائــا  الحضــور  مــن  انصــات  حديثــه، وســط 
النصــوص فــي العلــوم الكونيــة قابــل للتغييــر بتبين 
الحقائــق علــى ضوء االكتشــافات العلميــة مثل علم 
الفلــك وعلــوم الحيــاة وعلــم التشــريح وغيرهــا مــن 
العلــوم، وفــي هــذا يقــول هللا تعالــى ﴿ُقــل ســيروا 
ِفــي اأَلرِض َفانُظــروا َكيــَف َبَدَأ الَخلَق ُثمَّ اللَُّه ُينِشــُئ 

النَّشأََة اآلِخَرَة ِإنَّ اللََّه َعلى ُكلِّ َشيٍء َقديٌر﴾“.

وفي حديثه عن المرجعية في التجديد قال “ينبغي 
أن تكــون ممــن يؤمن باإلســام ديًنــا، وبمحمد صلى 
هللا عليــه وســلم رســوال ونبيــا، فــا يقبــل أن تكــون 
المرجعيــة ممــن ال يؤمــن باإلســام دينــا قّيمــا ملــة 
إبراهيــم حنيفــا فنحكمهم في فهم كتاب هللا وســنة 
رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، وليــس معنــى ذلــك 
عــدم قبــول الحقائــق الكونيــة التــي يتوصــل إليهــا 
غيــر المســلمين، وقد جــاء التحذير مــن تحكيم غير 
المؤمنيــن فــي فهــم أحــكام الكتــاب والســنة بمواقع 

عدة”.
وأكمــل “هنــاك تجديــد فــي الفكــر اإلســامي يعتمــد 
التــي  الشــرعية  األحــكام  كل  مــن  االســتفادة  علــى 
وصــل إليهــا علمــاء المســلمين على اختــاف مناهج 
االســتنباط عندهــم ممــا ال يصــادم نصــا صريحا في 
الكتاب والســنة، وعدم الوقوف عند رأي مذهب من 

المذاهب”.
وأضاف “وهذا ما يتحقق بعلم الفقه المقارن وهو من 
العلــوم اإلســامية المهمــة في الحضارة اإلســامية، 

المصرفيــة  أحــكام  المعاصــرة  التطبيقــات  ومــن 
المذاهــب  مــن  أحكامهــا  تأخــذ  التــي  اإلســامية 
الفقهية المعروفة والمنتشرة بين المسلمين، واألخذ 
بــآراء المذاهــب إليجــاد الحلــول للمشــاكل التي تقع 
للمســلمين مثــل أوقــات رمــي الجمــرات فــي الحــج، 

وأحكام قوانين األسرة وغيرها”. 

وختــم المحمــود حديثــه بالقــول “وألن اإلســام هــو 
الديــن الخاتــم والــذي ُبعــث به الرســول محمد صلى 
هللا عليــه وســلم للنــاس كافــة فقد جعل مــن تجديد 
فكره ما جاء في الحديث الشريف )يحمل هذا العلم 
مــن كل خلــف عدولــه ينفــون عنــه تحريــف الغاليــن 

وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين(”.

المحمود: التجديد يعتمد على األحكام الشرعية وعلماء المسلمين

مجلس محمد الكويتي يستضيف ندوة عن “تجديد الفكر اإلسالمي”عبداللطيف آل محمود

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

طالبــت جمعية الصحفيين البحرينية 
الجهات المعنية ممثل بوزارة الصحة 
بالتدخــل فــورا؛ لتوفير العــاج الازم 
للصحفــي عباس رضــي، والذي يعمل 
األيــام،  بصحيفــة  اقتصــادي  كمحــرر 
وقــد كشــفت التقارير الطبيــة إصابته 

بمرض السرطان.
اضطــر  رضــي  إن  الجمعيــة  وقالــت 
للخــارج  الســرعة  وجــه  علــى  للســفر 
فــورا؛  الخــارج  فــي  العــاج  لتلقــي 
الصحيــة،  حالتــه  تــردي  مــن  خوفــا 

خاصــة وأنــه يعانــي أعــراض المــرض 
منــذ مــدة، إال أنــه لــم يتــم تشــخيص 
حالتــه منــذ البدايــة، بالرغــم مــن أنــه 
تردد على المستشــفى مرات عدة في 
الفترة الماضية. وأشــارت الصحفيين 
إلــى أن التقاريــر الطبيــة تبيــن حاجة 
الصحفــي عباس رضي إلجراء عملية 
جراحية مســتعجلة الستئصال الورم 
الســرطاني مــن المعــدة، ثم اســتكمال 
تبلــغ  والتــي  العــاج،  مراحــل  بقيــة 

تكلفتها نحو 40 ألف دينار.

وبينت الجمعية أنها ستقوم بتزويد الجهات المعنية بتقارير رضي  «
لالطالع عليها والتأكد من مدى حاجته للمساعدة السريعة.

“الصحفيين” تطالب بعالج عباس رضي

08local@albiladpress.com

األربعاء
19 يونيو 2019 
“الصحة” وظفت 158 ممرضا بحرينيا في 162018 شوال 1440

المواطنيـــن إلحـــال  وخطـــة  الـــوزارة...  فـــي  البحرنـــة   %  79

عقــدت لجنــة التحقيــق البرلمانيــة بشــأن عــدم قيام الجهــات المختصــة ببحرنة 
الوظائف في القطاعين العام والخاص اجتماعا أمس مع وزيرة الصحة فائقة 
الصالح، حيث تقدمت اللجنة برئاسة النائب إبراهيم النفيعي بعدد من األسئلة 

المتعلقة بملف البحرنة في الوزارة.

وذكــر النفيعــي أن نســبة البحرنــة فــي 
وزارة الصحــة تبلــغ 79 % حســب آخر 
إحصائيــة للــوزارة فــي 2018، موضحا 
أن إجمالــي عــدد موظفي الــوزارة يبلغ 

8700 موظف.
وبيــن النائــب أن الصالــح أكــدت للجنة 
إلحــال  خطــة  وضعــت  الــوزارة  أن 
البحرينيين في الوظائف التي يشــغلها 
األجانب خصوصا في مجال التمريض، 
حيــث يبلــغ عــدد الممرضيــن األجانــب 
وبالفعــل  ممرضــا،   1451 الــوزارة  فــي 

بحرينيــا  ممرضــا   158 توظيــف  تــم 
 ،2018 العــام  فــي  الصحــة  فــي وزارة 
مشــيرا إلى أن وزارة الصحة مســتعدة 
الســتقبال طلبــات توظيــف الممرضين 
البحرينيين في الوقت الحالي وفق ما 
جاء على لسان الوزيرة في االجتماع.

كمــا ذكــر النفيعــي أن اللجنــة اقترحت 
علــى وزيرة الصحة وضــع االقتراحات 
تأهيــل  وتيــرة  لتســريع  الراميــة 
الممرضين، وتشــجيع الطلبة لانخراط 

في تخصصات التمريض.

األطبــاء،  وتأهيــل  تدريــب  وعــن 
لديهــا  الــوزارة  أن  النفيعــي  أوضــح 
حاليــا برنامجيــن لتدريــب 300 طبيب 
األول  البرنامــج  يمتــد  إذ  وتأهيلهــم، 

لمــدة 4 ســنوات ويســتوعب 80 طبيبــا 
الثانــي  البرنامــج  يمتــد  فيمــا  ســنويا، 

لسنتين ويستوعب 40 طبيبا سنويا.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة الصحة

وقــع وكيل وزارة الصحة وليد المانع، 
للجراحيــن  الملكيــة  الكليــة  ونائــب 
اتفاقيــة  كــرادوك  هيليــن  بأدنبــره 
تدريــب بيــن الــوزارة والكليــة بشــأن 
عقــد امتحــان دبلــوم الزمالة في طب 
األوليــة  الصحيــة  بالرعايــة  األســنان 
الخــاص بالبرنامــج التدريبــي ألطبــاء 
األســنان. وأعــرب المانــع عــن تمنياته 
فــي اســتمرار التعــاون بيــن الجانبيــن 
االســتفادة  تعزيــز  باتجــاه  والســعي 
والمجــاالت  الخبــرات  مختلــف  مــن 
الكليــة،  توفرهــا  التــي  التدريبيــة 
وذلــك لمــا لهــا مــن أثر إيجابــي وجلي 

فــي جــودة خدمات األســنان المقدمة 
للمرضى في مملكة البحرين.

كمــا أشــار إلــى أن الــوزارة كانــت وال 
مختلــف  دعــم  علــى  حريصــة  تــزال 
البرامــج التدريبيــة التــي تســاهم في 
االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة عمومــا 
وأن  خصوصــا،  األســنان  وخدمــات 
البحريــن تتطلــع مســتقبا وبالتعــاون 
مــع كلية أدنبره إلى اعتمــاد برنامجها 
فــي مجــال طــب األســنان وتحويــل 
البحريــن إلى مركز رئيســي للتدريب، 
والــذي يمكــن أن يســتقطب مختلــف 

أطباء األسنان في منطقة الخليج.

“الصحة” و“الجراحين” تدربان أطباء األسنان

إبراهيم النهام - )تصوير: رسول الحجيري(



عقوبات تصل للمؤبد لـ 5 منضمين لخاليا إرهابية
ــراق ــ ــعـ ــ عـــصـــابـــة يـــتـــنـــقـــل أفــــــرادهــــــا بـــيـــن إيـــــــــران والـ

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة 5 مستأنفين من أصل 12 مدانا -السبعة الباقون هاربون- بتشكيل خلية إرهابية واالنضمام 
إليهــا والتــدرب علــى األســلحة والمتفجــرات في معســكرات تابعــة لحزب هللا العراقي؛ وذلك بالســجن المؤبد للمســتأنف األول، وبالســجن لمدة 10 
سنوات وبالغرامة 500 دينار الثنين منهم، وبسجن سيدة لمدة 5 سنوات وتغريمها 500 دينار، وأخيرا بحبس المستأنف الخامس لمدة 3 سنوات؛ 

نظرا لصغر سنه، كما أيدت إسقاط جنسياتهم.

وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت بمعاقبــة 7 
متهميــن بالســجن المؤبــد، وبســجن اثنين لمدة 
10 ســنوات، وبمعاقبــة الســيدة بالســجن لمــدة 
5 ســنوات؛ ألنهــا كانــت تنقــل المــواد المتفجــرة 
لصالــح الجماعــة، وحبســت متهمــا واحــدا لمدة 
3 ســنوات، وأمرت بتغريم 5 متهمين مبلغ 500 
دينــار لــكل منهــم عمــا نســب إليهــم، فضــا عــن 
إسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين جميعا 

ما عدا المتهم الـ 12.
وجــاء فــي التحقيقــات أن معلومــات كانــت قد 
وردت إلدارة المباحــث والتحقيقــات الجنائيــة 
اإلرهابيــة،  المخططــات  بإحبــاط  وللمختصيــن 

مفادهــا وجــود تشــكيل عصابــي يتنقــل 4 مــن 
أفــراده مــا بيــن العــراق وإيــران، وأنهــم يعملون 
علــى تجنيــد الشــباب البحريني داخــل المملكة؛ 
واســتهداف  إرهابيــة  جرائــم  ارتــكاب  بغــرض 

رجال األمن وتكليفهم بتجنيد عناصر آخرين.
وهدفهــم هو اســتدراج أفراد الشــرطة الرتكاب 
الجرائــم بحقهــم، وأن تلــك العناصــر تســتعمل 
البريد الميت في توصيل وتلقي المواد الازمة 
ألعمالهــم اإلرهابية، كمــا تبين أن أحد المتهمين 
ســبق لــه الســفر إلــى العــراق والتدرب فــي أحد 

المعسكرات التابعة إلى حزب هللا العراقي.
وأشــارت األوراق أن الشــرطة تأكــدت مــن أن 

مــن  تمكــن  الســابع-  -المتهــم  األول  المســتأنف 
تجنيــد عدد مــن العناصر بعد عودته من العراق 
وتلقيــه التدريبات، وأنه اســتمر في تواصله مع 
عناصــر التنظيــم في الخــارج واتفق معهم على 
وضــع خطــة لمهاجمــة مركــز شــرطة ســترة عن 
طريــق وضع قنبلــة بالقرب مــن المركز لمحاولة 
تتواجــد  حيــن  فــي  األمــن،  عناصــر  اســتدراج 
مجموعــة أخــرى بموقــع قريــب ومهمتهــا رمــي 

عبوات “المولوتوف” على الشرطة.
وبالقبــض على المذكور أقر بأن أحد المطلوبين 
أمنيــا والهــارب إلى العــراق كان قد تواصل معه 
عبــر أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي، والذي 

عــرض عليــه فكــرة الســفر للعــراق برفقــة أفراد 
أســرته دون أن يبيــن لــه أســباب ذلــك حينهــا، 
المتهــم  التقــى  للعــراق وهنــاك  وبالفعــل ســافر 
الهــارب، والــذي عــرض عليه االنضمــام للتنظيم 
فرفــض فــي البدايــة، إال أنــه وبعد ضغــط وافق 
والتقــى عــددا مــن المتهميــن الهاربيــن، والــذي 
أخــذوه ليتلقــى تدريبــات في معســكرات تابعة 

لحزب هللا العراقي.
وأشــار المتهــم الســابع إلــى أنــه عقــب رجوعــه 
مــن عناصــر  عــدد  تجنيــد  مــن  تمكــن  المملكــة 
التنظيــم بالداخل؛ حتى ينفذ مخططاتهم، وأنه 
دربهم على استخدام األسلحة والبريد الميت.

إلــى  الشــرطة  أرشــد  معــه  التحقيــق  وبعــد 
األماكــن المســتعملة في تخزيــن أدوات صناعة 
المتفجرات، وأقر بمشاركة 4 متهمين بالقضية، 
والذي اعترفوا هم اآلخرون بما نسب إليهم من 

اتهامات.

رفض خلع سيدة عن زوجها لعدم رغبتها فيه
مصروفاتــه قيمــة  ألفــا   27 بـــ  يطالــب  والــزوج  فقــط...  المهــر  إعــادة  عرضــت  المدعيــة 

قــال المحامــي عبــدهللا مراشــدة إن المحكمــة الشــرعية الكبــرى رفضــت دعوى بحرينيــة كانت تطالــب بخلعها عن زوجهــا قبل إتمام 
الزفــاف، مدعيــة عــدم وجــود توافــق بينهما، على الرغم من أنهــا عرضت إعادة مبلغ 7000 دينار )المهر( لصالــح المدعى عليه، والذي 

يطالبها بأن تدفع له مبلغا وقدره 27 ألف دينار، وهي القيمة الفعلية لما تحمله من تكاليف للزواج.

وقــررت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أن 
فــا  الطرفيــن،  بموافقــة  إال  يتــم  الخلــع ال 
يكــون بإجبار الزوج إال فــي حاالت خاصة، 
فــإن  لذلــك  منهــا؛  ليســت  الحالــة  وهــذه 
المحكمــة ال ترى إلزام المدعى عليه بالخلع 

نظير المهر فقط كما طلبت المدعية.
وأوضــح وكيل الزوج أن موكله كان يرغب 
بالــزواج من المدعية وقد خطبها، ووافقت 
األخيــرة علــى الــزواج بــه، وبــذل مــا يبذلــه 
المــرء فــي ســبيل الزواج مــن تقديــم المهر 
للعــرس  قاعــة  وحجــز  والهدايــا  والشــبكة 
وتكبــد تكاليــف مادية وصلت إلــى 27 ألف 
دينــار، وكل ذلــك فــي ســبيل إتمــام الــزواج 

بالمدعيــة، إال أنــه بعــد فتــرة مــن الخطوبــة 
تفاجــأ المدعــى عليــه بقيــام المدعيــة برفع 
للضــرر،  التطليــق  تطلــب  شــرعية  دعــوى 
والتــي قضي فيهــا برفض الدعــوى وبإلزام 
المدعيــة بالرجــوع لمنــزل الزوجيــة وعــدم 

الخروج منه دون إذن.
دعــوى  ورفعــت  الحكــم  بذلــك  تقبــل  فلــم 
أخرى تطالب فيها الحكم بالطاق خلعا عن 
زوجهــا، علــى ســند من القــول إنــه ال يوجد 
اتفــاق فيمــا بينهمــا وتمســكت بالخلع نظير 
بــذل الصــداق فقــط المقــدر بـــ 7000 دينار، 
بينمــا موكلــه تمســك بعــدم قبــول الخلع إال 
بإرجاع جميع ما تكلفه من نفقات العرس.

وأمــام المحكمــة قدم المحامــي دفوعا ذكر 
فيهــا أن طلــب المدعيــة للخلــع مقابــل دفع 
للقانــون فقــد نصــت  المهــر فقــط مخالــف 
المــادة 105 مــن قانون أحكام األســرة على 
الزوجــة  طلبــت  إذا  الســني  للفقــه  “وفقــا 

الخلــع قبل الدخــول الحقيقــي وأودعت ما 
قبضتــه مــن صــداق ومــا أنفقــه الــزوج فــي 
إيقــاع  الــزوج عــن  الــزواج وامتنــع  ســبيل 
الخلــع وعجــز القاضــي عن اإلصــاح، حكم 

بالمخالعة”.

وبينــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أنــه 
لــم  الزفــاف  أن  المدعيــة  إقــرار  مــن  تبيــن 
يتــم وأنهــا أتمــت مراســيم الــزواج برغبتها 
ولــو ادعــت محاميتهــا بــأن الــذي أصر على 
دفــع كل هــذه التكاليــف هــو المدعــى عليه، 
إال أن الواقــع يقضــي بــأن المدعيــة هي من 
أتمــت مراســيم العــرس، فا يعــدل عن هذا 
الظاهــر إال بدليــل قاهــر وهــو األمــر الــذي 
لــم تثبتــه المدعيــة بدليــل صحيــح تطمئن 
المحكمــة إليه، كما أنها أقرت أنها اســتلمت 

تلك المبالغ.
وتابعــت، أنهــا تــرى بأن هذه األمــوال بذلت 
وقبلتهــا  العــرس  مراســيم  إتمــام  نظيــر 
المدعية وصرفتها في هذا الوجه، ولو كان 
عندهــا أي اعتراض أو عدم قبول لشــخص 
الــزواج  مراســيم  إتمــام  أو  عليــه  المدعــى 

هــذه  بــذل  عــدم  عليهــا  المفــروض  فــكان 
المبالــغ ابتــداء ورفضهــا، وهــو األمــر الــذي 
بكــون  التعــذر  المدعيــة دون  كان بمقــدور 
هــذه المبالــغ قــد صرفــت بنــاء علــى طلــب 

المدعى عليه دون طلبها.
ونظرا إلى عدم التوصل لحل بين الطرفين 
ورغــم عرض الصلــح بينهما، فإنــا المحكمة 
مــن  المدعيــة  لمــا ســاقته  تــرى وجاهــة  ال 
مبــررات للخلع نظير صداقها فقط، بل ترى 
أن االســتجابة لطلبهــا فيه إضــرار بالمدعى 
عليــه ترفضــه الشــريعة والقانــون والعرف، 
طلــب  برفــض  معــه  تقضــي  الــذي  األمــر 
المدعيــة، فلهذه األســباب حكمت المحكمة 
برفــض دعواهــا، وبإلزام المدعية بالرســوم 
والمصاريــف ومبلــغ 5 دنانيــر مقابــل أتعاب 

المحاماة.

عبدالله مراشدة

الصغــرى  المحكمــة  ضاعفــت 
غرامــة   19 المروريــة  الجنائيــة 
مســتهتر  شــاب  بحــق  صــادرة 
دون  التوقــف  إشــارات  يتجــاوز 
بعواقــب  االكتــراث  أو  التفكيــر 
أفعالــه التي قــد تتســبب بموته أو 
اآلخرين ال قدر هللا؛ بعدما رفضت 
الجنائــي  األمــر  علــى  اعتراضــه 
الصــادر ضده بتغريمــه مبلغ 1900 
دينــار فقــط بواقع 100 دينــار لكل 
جريمة قطع إشارة حمراء وقضت 
إلــى  المبلــغ  إجمالــي  بمضاعفــة 

3800 دينار.
وتشــير التفاصيــل إلــى أن المتهــم 
كان قــد توجــه إلــى اإلدارة العامــة 
للمــرور لتخليص معاملــة، وعندها 
أبلغــه الموظــف المختــص بوجــود 
أمــر جنائــي صــادر ضــده يقضــي 
بتغريمــه مبلــغ 100 دينــار فــي 19 
جريمة قطع إشارة ضوئية حمراء 
وبإجمالــي 1900 دينــار، فلــم يقبل 

بمــا صــدر بحقه، وتقــدم باعتراض 
قاضــي  أن  معتقــدا  األوامــر  علــى 
المحكمة قد يقدم له تخفيضا على 
مخالفته االستهتارية.وفوجئ بأن 
معــه  صرامــة  أكثــر  كان  القاضــي 
وأصــدر حكما بمضاعفة كل غرامة 
دينــار   200 إلــى  دينــار   100 مــن 
دينــار؛   3800 اإلجمالــي  ليصبــح 
ألن المحكمــة رأت أن المخالفــات 
تتجاوز الحــد المعقول الذي يمكن 
معه تخفيضها، بل إن المتهم تعمد 
مــا  مــرة   19 بالقوانيــن  االســتهتار 

يؤكد ضرورة معاقبته.
وعندمــا فكــر المتهــم برفــض دفــع 
ويكــون  لردعــه  المضاعــف  المبلــغ 
عبرة لمن تســّول له نفســه مخالفة 
القوانين، عــرض عليه قضاء فترة 
في الحبس بتنفيــذ اإلكراه البدني 
عليــه فــي حالة عدم الدفــع، إال أنه 
تراجع عن فكرته ودفع المبلغ منعا 

لحبسه.

اللــواء  العــام  األمــن  رئيــس  اســتقبل 
العــام  األميــن  أمــس  الحســن  طــارق 
راشــد  المستشــار  النــواب  لمجلــس 

بونجمة.
اللقــاء، رحــب رئيــس  وفــي مســتهل 

األمــن العــام باألميــن العــام لمجلــس 
الكفيلــة  الســبل  بحــث  وتــم  النــواب، 
والتنســيق،  التعــاون  آليــات  بتطويــر 
الموضوعــات  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة 

ذات االهتمام المشترك.

مضاعفة غرامات مستهتر 
قطع اإلشارة الحمراء 19 مرة

الحسن يبحث التعاون مع “النواب”

09 local@albiladpress.com
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رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة 
محكــوم  عامــا(   18( شــاب  اســتئناف  األولــى 
إلدانتــه  الرأفــة؛  مــع  واحــدة  ســنة  بالحبــس 
الشــرطة ضمــن  أفــراد  أحــد  علــى  باالعتــداء 
طاقــم تنظيــم إحــدى المباريــات المقامة على 
اســتاد البحريــن الوطنــي، إال أنهــا قبلــت طلبه 
باســتبدال عقوبــة الحبــس المحكــوم بها عليه 

بالعمل في خدمة المجتمع وبموافقته.
وتشــير التفاصيل إلــى ورود باغ من المجني 
عليه الشــرطي أنه وأثنــاء ما كان على واجب 
)مرتــب  الوطنــي  البحريــن  فــي اســتاد  عملــه 
المخصصــة  الشــرقية  البوابــات  لحراســة 
للدخول فقط( حضر مجموعة من األشــخاص 
مــن ضمنهــم المتهــم، فتــم إباغهــم بأنــه يمنع 
الخــروج قبــل انتهــاء المبــاراة، فأفــاد المتهــم 
بــأن الشــرطة أغبياء، كما دفعــه واعتدى عليه 
بقبضــة يــده فأحدث به اإلصابــات الموصوفة 
بالتقريــر الطبي في وجهه وشــفته وأتلف زيه 

العســكري. وبالتحقيق مع المتهم قرر بأنه في 
يوم المباراة كان االزدحام شديدا عند البوابة، 
المجنــي عليــه يطلــب منهــم  الشــرطي  وكان 
بالترتيــب،  الجمهــور  يخــرج  حتــى  االنتظــار 
فقال أحد الموجودين أن “الشــرطة ما عندهم 
نظام وأغبياء” فســمع ذلك الشــرطي، وسألهم 
عمــن تفــوه بالكام، فأخبره أنه لــم يقم بذلك. 
وادعــى أن الموجوديــن بالقــرب مــن البوابــة 
بالضــرب  اعتــدى  وبــدوره  الشــرطي،  دفعــوا 
التفــت  ثــم  حولــه،  الموجوديــن  جميــع  علــى 
عليه وأمســكه من قميصه وضربه على رأســه 
وأذنــه بقبضــة يده مرات عــدة كما ضربه على 
أنفه، فطلب من الشــرطي ضــرورة إنزاله يده، 
إال أنــه زعــم أن الشــرطي كرر ضربــه له. وتابع 
أنــه حينهــا شــعر باإلغمــاء، ومن شــدة انفعاله 
وغضبه مســك الشــرطي من بدلته العسكرية، 
ما سبب إتافا في قميصه، حتى تدخل باقي 

أفراد الشرطة وفكوا الشجار بينهما.

استبدال عقوبة شاب ضرب شرطيا

محرر الشوون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشوون المحلية

المحكمة:      
الخلع ال يتم إال 

بموافقة الطرفين

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولــى النظر في قضية وافد عربي الجنســية 
)41 عاما - يحمل شــهادة هندســة طبية وعاطل عن العمل( اعترف بتعمده، عقب 
حضــوره للمملكــة بـــ4 أشــهر فقــط، ارتــكاب جريمــة قتــل آلخــر آســيوي الجنســية 
وحــاول تظليــل رجــال األمــن عــن هويــة القاتــل باإليحــاء عبــر كتاباتــه الطائفيــة 
علــى جــدران مســكن الضحية؛ ليتمكن من التملص مــن العقوبة الجنائية في حال 

القبض عليه؛ للنطق بالحكم عليه في جلسة 10 يوليو المقبل.

وورد فــي التقريــر الطبــي الصادر مــن عيادة 
الســجن أن المتهــم يتابــع فــي عيــادة الطــب 
النفســي، كونــه يعانــي اضطرابا في الســلوك 
والشــخصية وتــم صــرف عــاج لــه، وأنه في 
وقت الراحة يكون هادئا ومتعاونا وال توجد 
لديــه أعــراض ذهنيــة نشــطة، مــع التوصيــة 
الخــاص  التأهيــل  برنامــج  فــي  بإشــراكه 

بالنزالء في سجن جو.
وتحصــل التفاصيــل فــي أن المتهــم ارتكــب 

جريمتــه بحق الضحية رغــم عدم وجود أية 
عاقة بينهما، إذ قتل المجني عليه فقط ألنه 
شــاهده وهو بحالة ســكر، فقرر قتله وإخفاء 
آثــار جريمتــه بمــواد كيميائيــة، وليتمكن من 
تظليــل المحققيــن كتــب علــى جــدار مســكن 
الضحيــة عبــارة )هللا أكبر، يا حســين، أحبك، 
ال “لدولــة المجني عليــه”(، ليوحي للمحققين 
بــأن دوافــع ارتــكاب الجريمــة  فــي القضيــة 
دينيــة وطائفية وأن القاتل شــيعي المذهب، 

علــى عكــس الحقيقــة، لكــن أفــراد الشــرطة 
تمكنــوا من القبض على الجاني واعترف بما 

نسب إليه من اتهام بالقتل العمد.
ودفع المحامي محمد بومطيع أمام المحكمة 
بانتفاء المسؤولية الجنائية لموكله؛ إلصابته 
بخلــل عقلي ونفســي معاصر للفعــل الجنائي 

لكــون المتهــم مصــاب بمرض عقلي ونفســي 
معاصر لألفعال الجنائية المنسوبة إليه، وهو 
مــرض االضطــراب الوجدانــي أو االضطراب 
ثنائــي القطــب، والذي يــؤدي اإلصابة به إلى 
فقد الشــخص القــدرة علــى اإلدراك والتمييز 
ويصــل به إلى عدم القــدرة على الحكم على 
األمــور. وأضــاف أن موكلــه كان يتعالــج لدى 
مركز طبي متخصص في عاج االضطرابات 
النفســية، وقــال إن الطبيب معــد التقرير أكد 
بنفسه في تقريره أن اختبار مينسوتا متعدد 
األوجــه أكــد وجود عدوانيــة تحت الضغوط 
نتيجــة للفكر التشــكيكي الذي قد يظهر على 
المريــض )المتهــم(. ودفــع أيضــا بــأن الطبيب 
فحــص المتهــم بعــد 5 أو 6 أشــهر من حدوث 
الجرائــم بعــد أن هــدأ واســتقرت حالته وبعد 

تناوله للعاج بانتظام.

محمد بومطيع

الجرائــم ارتــكاب  مــن  أشــهر   6 بعــد  المتهــم  فحــص  الطبيــب 

مردد شعار “يا حسين” مصاب بـ “االضطراب الوجداني”

محرر الشوون المحلية

محرر الشوون المحلية

تطوير اإلطار التشريعي لمكافحة غسل األموال
تعـزيـز التـدريـب وإجـراءات التحقيـقـات المتعـلـقـة بتـمـويـل اإلرهـاب

العــدل  العامــة، ووزارة  والنيابــة  للقضــاء،  األعلــى  المجلــس  مــن  اســتعرض كل 
والشــؤون اإلســامية واألوقــاف، وهيئة التشــريع والرأي القانونــي، التقييم العام 
آلليــات مكافحــة غســل األموال وتمويل اإلرهاب وبحث تطوير اإلطار التشــريعي 

والقانوني في هذا الشأن.

جــاء ذلــك خــال اجتماع مشــترك 
عقــد أمــس، بحضــور نائــب رئيس 
المجلــس األعلــى للقضــاء رئيــس 
محكمة التمييز المستشار عبدهللا 
البوعينين، ووزير العدل والشؤون 
اإلســامية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علــي آل خليفــة، والنائب العام 
علــي البوعينيــن، ومشــاركة عــدد 
القضائيــة،  الســلطة  أعضــاء  مــن 
والنيابــة العامة، ومســؤولي وزارة 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل 

هيئــة  عــن  وممثليــن  واألوقــاف، 
التشريع والرأي القانوني.

العمــل  إطــار  فــي  ذلــك  ويأتــي 
علــى تحقيــق أهــداف لجنــة وضع 
سياســات حظــر ومكافحــة غســل 
األموال وتمويــل اإلرهاب الرامية 
إلــى تطويــر وتعزيز التنســيق بين 
السلطات المختصة؛ لضمان تبادل 
المعلومات بصورة فعالة، وإنشــاء 
مركزيــة  وطنيــة  بيانــات  قاعــدة 
اإلحصــاءات  تشــمل  وحديثــة 

والبيانات المتعلقة بعمليات غسل 
األمــوال وتمويل اإلرهاب، وتعزيز 
التدريــب ورفــع مســتوى التثقيف 
والوعــي بإجراءات حظر مكافحة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب، 
الجهــات  بيــن  التواصــل  ودعــم 

الرقابية والقطاع الخاص، وتعزيز 
المتعلقــة  التحقيقــات  إجــراءات 
يتوافــق  بمــا  اإلرهــاب،  بتمويــل 
المتعلقــة  الدوليــة  المعاييــر  مــع 
بمكافحــة غســل األمــوال وتمويل 

اإلرهاب.

المنامة - وزارة العدل

المنامة - وزارة الداخلية
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على هامش حضور وزير المواصــات معرض البورجيه الجوي

دينــار ألــف   50 قدرهــا  بمــاءة  تعمــل  المــال”  “ســوق 

شركات عالمية تؤكد المشاركة في “البحرين للطيران”

“المركزي” يمنح ترخيص وسيط تأمين لشركة بحرينية

أكــدت شــركات عالميــة المشــاركة في معــرض البحريــن الدولي للطيــران القادم 
2020 منها شــركة لوكهيد مارتن، شــركة تاليس، شــركة ســي اف ام، شــركة بيل 
للمروحيات، رولز رويس، شركة ايرباص، غلف ستريم، بوينغ، ليوناردو، وشركة 
طيــران الخليــج باإلضافــة الــى عدد مــن الشــركات المحلية وهي كل من شــركة 
خدمــات مطــار البحريــن )بــاس(، شــركة دي إتش ال، وشــركة تكســل اير، وذلك 
مــن خــال عــدد مــن االتفاقيات التي تــم توقيعها، بحضور قائــد قاعدة الصخير 
الجويــة وعضو اللجنــة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، اللواء الركن 

الطيار محمد بن بحسين المسلم.

 وحيث من المؤمل أن يشــهد المعرض 
بعــد انطــاق الحملــة الترويجيــة علــى 
الشــركات  قبــل  مــن  الكبيــر  اإلقبــال 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة لحجــز 
مواقعها في أســرع وقت ممكن لضمان 
تواجدهــا بيــن كبــار شــركات قطاع في 

صناعة الطيران على أرض البحرين. 
 جــاء ذلــك، على هامش مشــاركة وزير 
المواصــات واالتصــاالت نائــب رئيــس 
اللجنــة العليا المنظمة لمعرض البحرين 

فــي  أحمــد،  كمــال  للطيــران،  الدولــي 
بالعاصمــة  الجــوي  البورجيــه  معــرض 

الفرنسية باريس. 
 وأكــد الوزيــر كمــال أن مكانــة البحرين 
الرياديــة فــي مجــال الطيــران المدنــي 
أطــر  بتطويــر  والتزامهــا  بالمنطقــة 
التعــاون فــي مجال النقل الجــوي بينها 
وبيــن الــدول األخــرى يأتــي بنــاًء علــى 
توجيهات ودعم من الممثل الشــخصي 
العليــا  اللجنــة  رئيــس  الملــك  لجالــة 

الدولــي  البحريــن  لمعــرض  المنظمــة 
بـــن  عـــبدهللا  الشـــيخ  سمـــو  للطيــران، 
حمـد آل خليفـة، إلى تحقيق المزيد من 
النمــو والتطويــر لقطــاع النقــل الجــوي 

بالمملكة. 
 وأضــاف أن معــرض البحريــن الدولــي 
 20 – 18 فــي  المزمــع عقــده  للطيــران 
كبــرى  بأهميــة  يحظــى   2020 نوفمبــر 
الــذي  األمــر  الطيــران،  قطــاع  فــي 

عجلــة  دفــع  علــى  ــا  إيجابيًّ ينعكــس 
التنميــة االقتصادية واســتقطاب كبرى 
فــي  المتخصصــة  العالميــة  الشــركات 
صناعــة الطيــران فــي المملكــة، حيــث 
فــي  الشــركات مســاهمتها  هــذه  تثــري 
عــرض أحــدث منتجاتهــا مــن الطائرات 
والمعــدات  والعســكرية  المدنيــة 
واألجهــزة المســاندة فــي قطــاع النقــل 

الجوي والماحة الجوية.

أصــدر محافــظ مصــرف البحريــن المركزي رشــيد المعــراج قراًرا بمنــح ترخيص 
وسطاء تأمين إلى شركة سوق المال البحرين.

ويأتــي قــرار منــح الترخيــص بعــد اإلطاع 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  قانــون  علــى 
والمؤسســات المالية، الصــادر بالقانون رقم 
64 لسنة 2006، وعلى الائحة رقم 1 لسنة 
لرقابــة  الخاضعــة  الخدمــات  بشــأن   2007
“المركــزي” وتعدياتهــا، وبنــاء على توصية 

لجنة التراخيص.
 ووفًقا للبيانات المنشــورة على موقع مركز 
التابــع  “ســجات”  للمســتثمرين  البحريــن 
لــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة، فإن 
شــركة  المصنفــة  البحريــن”  المــال  “ســوق 

 7 فــي  تأسســت  ذات مســؤولية محــدودة 
أبريل الماضي، بسجل نشط دون ترخيص. 
وتعمل الشــركة في مجال وسطاء التأمين، 

بماءة مالية 50 ألف دينار.
 ويبلــغ رأس المــال المدفــوع نقــًدا 50 ألــف 
دينــار، منهــا اســتثمار إماراتــي بـــ 49.5 ألف 
هــاوس”  كومباريــزون  “ذا  لشــركة  دينــار 
بحصة 99 % من إجمالي االستثمارات، و1 
% اســتثمار أجنبــي من دولة موريشــيوس 
 500 تبلــغ  التــي  مــوس”  “امباريــن  لشــركة 
دينــار.  وعلــى صعيد آخــر، ألغــى “المركزي” 

اي  ســي  “اي  لشــركة  الممنــوح  الترخيــص 
ســي اي برودانشــال للتأميــن علــى الحيــاة 

المحدودة”.
ويأتــي قــرار إلغــاء الترخيص بعــد اإلطاع 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  قانــون  علــى 
والمؤسســات المالية، الصــادر بالقانون رقم 
علــى  وبنــاًء  وتعدياتــه،   ،2006 لســنة   64
توجيــه المدير التنفيذي لرقابة المؤسســات 
الماليــة بإلغــاء الترخيص الممنوح للشــركة، 
وذلك لتوقفها عن مزاولة النشاط المرخص 
للشــركة  الرئيســي  المكتــب  مــن  بقــرار  بــه 

المنعقد بتاريخ 17 يناير 2018.
 ،2005 يوليــو   19 فــي  الشــركة  وتأسســت 
كفرع لشــركة أجنبية، للعمل مكتب تمثيلي 

أنشــطة  توفــر  التــي  األجنبيــة  للشــركات 
خاضعــة للرقابة، التي تأتي ضمن األنشــطة 
الخدمــات  ألنشــطة  المســاعدة  األخــرى 

المالية.
ويبلــغ مجموع مؤسســات التأمين المصرح 
لهــا العمــل فــي الســوق المحلــي نحــو 144 
وال   2018 ينايــر  شــهر  حتــى  مؤسســة 
تشــمل ممثلي شــركات التأمين، فيما وصل 
مجمــوع أقســاط التأميــن 732.649 مليون 
مــن  واتضــح   .2015 ديســمبر  فــي  دوالر 
البيانات المنشورة على موقع “المركزي” أن 
36 شــركة تأميــن تعمــل في البحريــن، منها 
ا. كما يعمل  24 شــركة تأمين مســجلة محليًّ

في البحرين 32 شركة كوسطاء التأمين.

المنامة - المواصالت واالتصاالت

النفط ينخفض 
لليوم الثاني

تراجعت أســعار النفط للجلسة الثانية 
أمــس الثاثــاء، وســط مؤشــرات على 
العالمــي  االقتصــادي  النمــو  تضــرر 
جراء الحــرب التجارية بيــن الواليات 
المتحــدة والصين، لكــن التوترات في 
الشــرق األوســط عقــب هجــوم علــى 
ناقلتيــن فــي األســبوع الماضي حدت 

من الخسائر.
ونزلــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس 
العالمي برنت 19 ســنًتا، ما يوازي 0.3 
%، إلــى 60.75 دوالر للبرميــل بحلول 
جرينتــش.  بتوقيــت   0620 الســاعة 
وفقد برنت في الجلســة الســابقة 1.7 
% نتيجة مخاوف بشــان تباطؤ النمو 

االقتصادي العالمي.

طوكيو - رويترز

الهملة - بتلكو

مــّددت بتلكو شــراكتها مع شــركة تاتــا لاتصاالت، وهي مــزود عالمي رائد 
لحلــول البنيــة التحتية الرقمية، وذلك من أجــل توفير اتصال بيانات مرن 
وموثــوق مــع توســيع رقعــة الوصول العالمــي لمزودي الخدمات ومشــغلي 
شــبكات الهاتــف المحمــول ومزودي خدمــات اإلنترنت في منطقة الشــرق 

األوسط.

وتهدف هذه الشــراكة إلى توفير اتصال 
عالــي الكفاءة بشــبكة االتصــال لمقدمي 
الخدمــات باإلضافــة إلــى توســعة نطاق 
الشــرق  مناطــق  بمختلــف  االتصــال 
األوســط والعالــم. ويتم ذلــك عن طريق 
االتصــال  لبنيــة  مكونــات  عــدة  دمــج 
التحتية الخاصة ببتلكو كنظام الكابات 
 )BGN( األرضيــة لشــبكة بتلكــو الخليــج
وشــبكة بروتوكول اإلنترنــت في منصة 
بروتوكــول  شــبكة  مــع   Global Zone
اإلنترنــت )IP( الخاصــة بتاتــا لاتصاالت 

 .)Tier-1( المصنفة من المستوى األول
 وقــال الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال 
الديلمــي  عــادل  بتلكــو،  فــي  العالميــة 
فــي  ملحوًظــا  ا  نمــوًّ المنطقــة  “تشــهد 
اإلنترنــت  خدمــات  مــزودي  احتيــاج 
ومشــغلي شــبكات الموبايــل إلــى شــبكة 
الكفــاءة  عاليــة  تحتيــة  وبنيــة  اتصــال 
خدماتهــم  توفيــر  مــن  تمكنهــم  لكــي 
ونحــن  المطلوبــة.  والســرعة  بالجــودة 

بدورنــا نركز مــن خال شــراكتنا مع تاتا 
لاتصــاالت علــى تطوير شــبكة االتصال 
من خال ربط شــبكتنا اإلقليمية بشبكة 
تاتــا لاتصــاالت العالمية لتوســيع نطاق 
متطلبــات  مــع  تتــاءم  التــي  االتصــال 

مزودي الخدمات في العصر الرقمي”. 
 وقــال الرئيــس اإلقليمــي لشــركة تاتــا، 
فانيــت ميهتــا “بالنظــر إلــى مــا حققنــاه 
خــال شــراكتنا المتواصلــة حتــى اآلن، 
فقد تمكّنا من توسيع الوصول إلى مركز 
بنــا وطَورنــا قدراتنــا  البيانــات الخــاص 
الســحابية وإمكانيــة االتصال بالشــبكة، 
ولذلــك فــإن تعاوننــا الجديــد مــع بتلكــو 
ســيقوم بتعزيــز العاقــة التــي تجمعنــا، 
مســاعدة  علــى  تركــز  الشــراكة  فهــذه 
شــبكات  ومشــغلي  الخدمــات  مــزودي 
اإلنترنــت  خدمــات  ومقدمــي  الموبايــل 
في الخليج على النهوض بقدراتهم على 
المــدى المســتقبلي وتلبيــة االحتياجــات 

المتزايدة لعمائهم لاتصال بالشبكة”.

“بتلكو” و“تاتا” تعززان شراكتهما

السنابس - الغرفة المنامة - المصرف المركزي

ترحب غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمشــاركة االقتصادية لجميع المتقاعدين والمقبلين على التقاعد وتدعوهم 
لحضــور النــدوة الحواريــة التــي ســتنظمها المجموعة التنســيقية للجان بالغرفــة اليوم األربعــاء 19 يونيو 2019 من 
الســاعة 4:00 حتــى 7:00 مســاء بقاعــة المجلــس ببيــت التجار بعنــوان: “المشــاركة االقتصاديــة للمتقاعدين” بهدف 
تعريــف المتقاعديــن والمســجلين ضمــن برنامــج التقاعــد االختيــاري بريــادة األعمــال والمؤسســات الداعمــة لــه في 

البحرين.

مــن  عــدًدا  النــدوة  وســتتضمن   
الجلســات الحوارية التي تركز على 
أمثــل طــرق االســتثمار للمتقاعدين 
حيــث ســتبحث الجلســة النقاشــية 
األعمــال”  ريــادة  “مفهــوم  األولــى: 
حــول  المتقاعديــن  توعيــة  بهــدف 
الناجحــة  األعمــال  ريــادة  مفهــوم 
القائمة على أسس اإلبداع واالبتكار 
وفتــح آفاق جديدة واألســس التي 
وأثرهــا  ومميزاتهــا  عليهــا  تقــوم 
وكذلــك  الوطنــي،  االقتصــاد  علــى 
الخصائص التي يجب أن يتمتع بها 

رواد األعمال.

النقاشــية  الحلقــة  ســتناقش  فيمــا 
الثانية “كيفية االنطاق بالمشــروع 
التجاري” بهدف تعريف المتقاعدين 
التــي  الازمــة  اإلجــراءات  حــول 
يجــب اتخاذهــا عنــد البــدء فــي أي 
التــي  والجهــات  تجــاري  مشــروع 
تقــدم التســهيات والدعم للراغبين 
فــي افتتــاح مشــاريع تجاريــة فــي 
المملكــة وآليــة االســتفادة مــن تلك 

الخدمات. 
الثالثــة  النقاشــية  الحلقــة  أمــا 
فســتتناول “قصص نجــاح مع رواد 
األعمال” بهــدف تحفيز المتقاعدين 

للدخول إلى عالم األعمال والتعرف 
علــى التجــارب الناجحــة ومــا يمــر 
بــه مــن مراحــل تطويريــة وكذلــك 
التعــرف علــى التحديــات التــي قــد 

تواجهه والطرق المثلى لتجاوزها.
عقــد  الفعاليــة  خــال  ســيتم  كمــا   
حاضنــات  مــع  استشــارية  لقــاءات 
ومسرعات األعمال وعدد من ممثلي 
اللجان الدائمة بالغرفة وكذلك عدد 
بهــدف  الحكوميــة،  الجهــات  مــن 
للمتقاعديــن  االستشــارة  تقديــم 
الراغبيــن في فتح مشــاريع تجارية 
في مختلف المجاالت والقطاعات.

حّذر مصرف البحرين المركزي المستهلكين من 
التعامــل مــع جهات غيــر مرخصة التي تســوق 
لاســتثمار فــي األوراق الماليــة فــي البحريــن 
 )sms( القصيــرة  النصيــة  الرســائل  خــال 
اإللكترونيــة.  والمواقــع  الهاتفيــة  والمكالمــات 
ويأتــي هــذا التحذيــر نتيجــة مــا يتــم تداولــه 
تحــت  وهميــة  شــركة  خــال  مــن  وترويجــه 
مســمى “البنــك الوطنــي لاســتثمار” المدعيــة 
البحريــن  مصــرف  قبــل  مــن  مرخصــة  بأنهــا 
المركــزي لتقديم خدمــات التداول، خدمات ما 
بعد التداول، إيداع شهادات األسهم وخدمات 

معلومات السوق.
 ونــّوه المصــرف أن الشــركة المذكــورة غيــر 
مرخــص لهــا مــن قبل المصــرف وبأن نشــاط 
فــي  للمقيميــن  الماليــة  الخدمــات  ترويــج 
الماليــة  الخدمــات  ضمــن  ينــدرج  البحريــن 
الخاضعــة للرقابــة بموجــب قانــون مصــرف 
البحرين المركزي والمؤسســات المالية لسنة 
المســتهلكين  توعيــة  علــى  وحرًصــا   ،2006
وتحذيرهم من مثل تلك األعمال واألنشطة، 
يشــّدد المصــرف على ضــرورة توخي أقصى 

درجــات الحيطــة والحــذر مــن الوقــوع فــي 
مخاطــر االســتثمار أو المســاهمة أو التعامــل 
أو التــداول بــأي مبالــغ فــي أي مــن أنشــطة 
وأعمــال األوراق المالية أو العمات األجنبية 
أو مؤسســات  أشــخاص  أو  مــع أي شــخص 
فيهــا  بمــا  إلكترونيــة  أو مواقــع  أو شــركات 
التأكــد  التواصــل االجتماعــي، دون  وســائل 

مــن حصولهــم علــى التراخيــص الازمــة من 
تلــك  لمزاولــة  المركــزي  البحريــن  مصــرف 

األعمال واألنشطة.
المســتهلكين  بإمــكان  واالطمئنــان  وللتأكيــد 
الماليــة  المؤسســات  ســجل  علــى  االطــاع 
المرخصة عبر موقع مصرف البحرين المركزي 

.)www.cbb.gov.bh(

توقيع االتفاقية مع شركة ليوناردو

ندوة تعقد مســاء اليــوم بقاعة المجلس فــي بيت التجار شــركة وهميــة تحت مســمى “البنك الوطني لاســتثمار”
“الغرفة” تستعرض المشاركة االقتصادية للمتقاعدين“المركزي” يحّذر من وسطاء سوق غير مرخصين
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أعلنــت شــركة علــي راشــد األميــن عــن إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة الجديــد، في 
أعقــاب اجتمــاع الجمعية العمومية غيــر العادية والعادية للمســاهمين، التي عقدت 
الثاثــاء، فــي مقــر الشــركة بالمنطقة، ضمن خطــط إعادة هيكلة الشــركة وعضوية 

مجلس اإلدارة، وفق التوجه االستراتيجي الجديد للشركة.

 وناقشــت المجموعة تعديل المادة المرتبطة بتشــكيل 
مجلس اإلدارة وتغير العقد التأسيســي للشــركة، وذلك 
خال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، بحســب 
وافقــت  وقــد  الخصــوص،  بهــذا  المعــدة  التوصيــات 

الجمعية على التعديل المطلوب.
 وتــم إبراء ذمة األعضاء الســابقين، باجتماع الجمعية 
العموميــة العاديــة، وطرحــت أســماء األعضــاء الجــدد 
لمجلــس اإلدارة. وُعقــد أول اجتمــاع ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة الجديد، مباشرة بعد الجمعية العمومية، تم من 
خاله تحديد المناصب اإلدارية عبر التزكية، حيث تم 
اختيار راشد علي األمين رئيًسا لمجلس اإلدارة، ماجد 
علــي األمين نائًبا للرئيــس، وعضوية كل من خالد علي 

األمين، زايد علي األمين وفراس جمال فخرو. 
وقال راشد األمين، بعد اختياره رئيًسا، “أتوّجه بالشكر 
اختيــاري  فــي  ثقتهــم  علــى  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء 
ومقــدًرا مســاهماتهم البارزة في الشــركة خــال الفترة 
الماضيــة، مضيًفــا “أن مجلــس اإلدارة الجديــد يتطلــع 
لمزيــد مــن النجاحــات للشــركة، والعمــل مــع الجهــات 

المختلفة لتحقيق رؤى البحرين”.
 وثّمن األمين الدور اإلشرافي لوزارة التجارة والصناعة 
والســياحة، كمــا أشــار إلــى أن المجلــس الجديــد يضــم 
مجموعــة مــن المهنييــن وقــادة األعمــال ووجــه جديد 
يملــك خبــرة واســعة فــي المحاســبة والتدقيــق وهــم 
جميًعــا مــن ذوي الخبــرة العاليــة، ممــا سيســهم بشــكل 

للشــركة  االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  فــي  كبيــر 
القطاعــات  وخدمــة  التجاريــة  بالخدمــات  واالرتقــاء 

األخرى في البحرين”.
 يذكــر أن االســتراتيجية الجديــدة للشــركة تركز 
علــى العديــد مــن المبــادرات الوطنيــة بمشــاركة 

تشــمل  األخــرى،  والقطاعــات  التجــاري  القطــاع 
ــا، وتوفيــر  تطويــر التعامــل مــع العميــل إلكترونيًّ
القنــوات  خــال  مــن  الخدمــات  مــن  المزيــد 
اإللكترونيــة إلــى جانــب التوســع فــي الخدمــات 

الحالية للشركة.

المنامة - شركة علي األمين

مجلس إدارة جديد بشركة علي األمين

مجلس اإلدارة الجديد لشركة علي األمين

أمل الحامد

لندن - رويترز

ارتفعــت أســعار الذهــب أمــس الثاثــاء مــع تراجــع الدوالر مــن أعلى مســتوياته 
فــي عــدة أســابيع قبــل اجتمــاع مجلــس االحتياطــي االتحــادي )البنــك المركزي 
األميركــي( بخصــوص السياســة النقديــة الــذي يســتمر يومين.وبحلول الســاعة 
إلــى   %  0.2 الفوريــة  المعامــات  فــي  الذهــب  زاد  جرينتــش،  بتوقيــت   0525
1341.91 دوالر لألوقيــة )األونصة(.وارتفــع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 

0.2 % أيضا ليصل إلى 1345.80 دوالر لألوقية.

لــدى  المحللــة  الو  هيليــن  وقالــت 
أرجونوت سيكيوريتيز ”المعنويات في 
أســواق الذهــب بصفــة عامــة إيجابيــة. 
ثمــة توقعــات بــأن مجلــس االحتياطي 
الفائــدة،  أســعار  ســيخفض  االتحــادي 
وهــو مــا أضعف الــدوالر ويظــل محركا 

رئيسيا لألسعار“.
وتراجــع مؤشــر الــدوالر، الــذي يقيــس 
ســلة  أمــام  األميركيــة  العملــة  أداء 
عمــات رئيســية، بنســبة 0.2 % أمــس 
الثاثــاء، ممــا يقلــل مــن تكلفــة المعدن 
األصفــر علــى المســتثمرين مــن حائــزي 
العمــات األخــرى. ومن المقــرر أن يبدأ 

مجلس االحتياطي االتحادي اجتماعه 
فــي وقــت الحــق، وســيكون االجتمــاع 
محط أنظار المســتثمرين بعدما أخذت 
األســواق فــي الحســبان خفــض أســعار 
الفائدة أكثر من مرتين بواقع 25 نقطة 
أساس في كل مرة بحلول نهاية العام.

الذهب يرتفع مع تعثر الدوالر

قبيل اجتماع 
مجلس االحتياطي 

األميركي

ــا ــل إلكترونيــــ ــع العميـ ــل مــــ ــدة: التعامـــ ــتراتيجية الجديــــ اإلسـ
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طالــب عــدد مــن صغــار المقاوليــن الجهــات الحكوميــة بســرعة صــرف المبالــغ المتأخرة من 
دفعــات تنفيــذ المشــروعات العامــة، خصوصــا بعــد تمريــر واعتمــاد ميزانية الدولــة 2019 - 

 2020، ووصول المخصصات المالية لحساباتها.

وأكــد هــؤالء لـــ “البــاد” أن رؤوس أموالهــم 
فهــم  أكثــر،  االنتظــار  تحتمــل  وال  صغيــرة 
يعملــون باالعتماد على صرف المبالغ بشــكل 
متاحق من قبل شــركات المقاوالت الكبرى، 
التــي تعتمد بدورها على صرف الفواتير من 

الجهات الحكومية ذات العاقة.
مــن  أعمــاال  ينفــذون  أنهــم  وأوضحــوا 
بالباطــن،  بعطــاءات  الشــركات  هــذه  خــال 
أو  الكهربائيــة  أو  اللوجســتية  كالخدمــات 
الصبــغ وغيرهــا مــن األشــغال الصغيــرة على 

أطراف المشروعات. 
بعــدم  تتعــذر  الكبــرى  الشــركات  إن  وقالــوا 
صــرف المبالــغ مــن قبــل الجهــات الحكومية 
بتأخــر  األخــرى  هــي  تتعــذر  التــي  المعنيــة، 

موازنة المشروعات.
وبينوا أنه ال عذر أمام الوزارات والمؤسسات 
بســرعة  مطالبيــن  الميزانيــة،  تمريــر  بعــد 
وتغلــق  أعمالهــم  “تمــوت”  أن  قبــل  الصــرف 
بســبب  الســوق؛  مــن  ويخرجــون  شــركاتهم 

عدم توافر السيولة.
وصــادق عاهــل البــاد جالة الملــك حمد بن 
العامــة  الميزانيــة  علــى  آل خليفــة،  عيســى 
 2020  -  2019 الماليتيــن  للســنتين  للدولــة 
مطلع الشهر الجاري، وأصدر جالته القانون 
رقــم )11( لســنة 2019 العتمادها بعد إقراره 

من السلطة التشريعية.
وُقّدرت إيرادات الدولة في ميزانية السنتين 
الماليتيــن 2019 و2020 بمبلــغ 5.762 مليــار 

 2019 دينــار، يكــون نصيــب الســنة الماليــة 
مبلغ 2.815 مليار دينار، و2020 نحو 2.946 

مليار دينار.
اإلجماليــة  المصروفــات  ُقــدرت  حيــن  فــي 
بمبلغ 7.58 مليار دينار، يكون نصيب الســنة 
دينــار،  مليــار   3.511 مبلــغ   2019 الماليــة 
ونصيــب الســنة الماليــة 2020 مبلــغ 3.547 

مليار دينار.

واعتمــدت مصروفــات المشــاريع للدولة في 
2019 و2020  الماليتيــن  الســنتين  ميزانيــة 
بمبلــغ 400 مليــون دينار، بواقــع 200 مليون 

دينار لكل سنة.
وُيقــدر العجــز فــي ميزانيــة الدولــة للســنتين 
الماليتيــن 2019 و2020 بمبلــغ 1.296 مليــار 

دينار.
وقــال المقــاول محمــد يونــس، الــذي يمتلــك 

شركة صغيرة تضم نحو 12 عاما، إنه يعتمد 
فــي عملــه على الشــركات الكبــرى التي تنفيذ 
مشــروعات للحكومة، إذ يأخذ بعض األعمال 

الصغيرة من خال عطاءات بالباطن.
وبيــن أن المشــكلة تكمــن فــي تأخيــر صــرف 
المبالــغ، إذ لديــه 4 فواتيــر من العــام الماضي 
بمبالــغ تصــل إلى نحــو 23 ألف دينــار، مؤكدا 
أن الشركة الكبرى تؤكد له أن الوزارة المعنية 
بالمشــروع لم تســدد ما عليها وبالتالي هي ال 

تستطيع إعطاءه شيئا.
وأكــد يونــس أن ذلــك يؤثــر علــى عملــه، إذ 
لــم يعــد قــادرا علــى الصبــر مــع ارتفــاع كلفــة 
ســيولة  لــدي  “ليــس  مبينــا   ،)...( التشــغيل 
عمــا  متســائا  ولســكنهم”،  العمــال،  لرواتــب 

سيفعل لو تأخرت المبالغ أكثر من ذلك.
مكتــب  صاحــب  وهــو  حجــاج،  خالــد  وأيــد 
مقاوالت صغير، ما جاء به يونس، مضيفا أن 
تأخيــر صــرف المســتحقات المرتبطة بإحدى 

الشــركات الكبــرى التي تنتظــر الدفع من قبل 
الحكومة أدى إلى تقليص عمله و ”تفنيش” 5 
عمــال مــن أصل 17 عاما لديــه، رغم حاجته 

لهم؛ لعدم توفر السيولة.
وأبــدى اســتغرابه مــن تأخــر الصــرف مــع أن 
جالــه الملك صادق على ميزانية الدولة منذ 

أكثر من أسبوعين.
ومديــر مالــي فــي إحــدى شــركات المقاوالت 
الكبرى )فضل عدم ذكر اســمه واســم شركته( 
أكــد أن الــوزارات تتأخــر كثيــرا فــي صــرف 
االتفــاق  أن  رغــم  والفواتيــر  المســتحقات 
يقضــي بــأن تصــرف تتابعــا )...(، مبينــا “لدينا 
نحــو 3 دفعــات كبيــرة متأخــرة ألكثــر مــن 3 

شهور”.
وأضاف “ال أرى سببا اآلن في تأخير الصرف؛ 
بهــا  تتعــذر  مــا  عــادة  التــي  الميزانيــة  كــون 
الجهات المعنية تم تمريرها من قبل البرلمان 

وصادق عليها جالة الملك المفدى”.

مقاولون: تأخر صرف مبالغ تنفيذ المشاريع يهدد بقاءنا
ـــة2019-2020 ـــةالعامــــــ ـــرالميزانيــــــــــــ ـــدتمريـــــــــ ـــوزاراتبعــــــ ـــذرلل العـــــ

البحريــن،   - الســام  مصــرف  واصــل 
البحريــن،  بورصــة  فــي  أســهمه  المدرجــة 
شــراء أســهم الخزينــة، لترتفــع حصته في 
أســهم خزينة التي تملكها بالمجموعة إلى 
2.161 % من األســهم الصادرة يوم أمس 

األول.
 500 يعــادل  مــا  بشــراء  المصــرف   وقــام 
ألــف ســهم مــن أســهمه كأســهم خزينة في 
مــن  الخزينــة  أســهم  لترتفــع  البورصــة، 
 47,894,110 إلــى  أســهم   47,394,110
أســهم مــا نســبته 2.161 % مــن األســهم 

فــي  المســتثمرون  وتــداول  الصــادر. 
بقيمــة  ســهم،  مليــون   10.27 البورصــة 
3.14 مليــون دينــار، تــم  إجماليــة قدرهــا 
تنفيذهــا من خال 121 صفقة، حيث ركز 
المســتثمرون تعاماتهم على أسهم قطاع 
البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أســهمه 
المتداولة 2.82 مليون دينار أي ما نســبته 
89.68 % مــن القيمــة اإلجماليــة للتداول، 
تــم  ســهم،  مليــون   9.24 قدرهــا  وبكميــة 

تنفيذها من خال 72 صفقة.
الســام  مصــرف  أســهم  قيمــة  وبلغــت 

مــا  أي  دينــار،  ألــف   52.20 المتداولــة 
نســبته %1.66 مــن إجمالي قيمة األســهم 
المتداولــة، وبكمية قدرها 606 ألف ســهم، 

تم تنفيذها من خال 15 صفقة.
البورصــة  أعلنــت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
تنفيــذ  عــن  مقتضــب  بيــان  فــي  أمــس 
صفقات يوم الخميس الماضي )13 يونيو( 
عــدة صفقــات لشــراء أســهم الخزينــة مــن 
قبــل أشــخاص رئيســيين، حيث تم شــراء 
841 ألــف ســهم مــن أســهم الخزينــة، بمــا 

قيمته نحو 72.7 ألف دينار.

يواصــل مركز البحريــن التجاري العالمي، إثبات حضوره في مجال 
تأجير المكاتب الفخمة مع العديد من المستأجرين الجدد وتوسيع 
نطــاق اتفاقيــات التأجيــر الحاليــة. ومــع العديــد مــن المســتأجرين 
الذيــن مــا زالوا يديرون أعمالهم منه منذ وقت طويل مثل إرنســت 
أنــد يونــغ، ديــار المحــرق و ان جــي ان العالميــة، والذيــن اســتثمروا 
العــام الماضي في تطوير عملياتهم التشــغيلية وتوســيع مســاحات 
عملهم في مركز البحرين التجاري العالمي، فقد شــهد الجزء األول 
مــن عــام 2019 انضمــام المزيــد مــن المســتأجرين ذوي المســتوى 
الرفيــع. وشــهد المركــز زيــادة فــي عدد االستفســارات عــن خدمات 
تأجير المكاتب، ويعود الفضل في ذلك إلى رغبة الشركات العالمية 
في إنشــاء مقارها الرئيســية لمنطقة الشــرق األوسط في البحرين، 

فضاً عن االتجاه إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية الحالية.

“البحرين التجاري” يشهد أعلى مستوى إشغال“السالم”: شراء 500 ألف سهم خزينة

وزير النفط: االستثمار في الشباب لرفعة ونماء البحرين
الـــعـــالـــمـــيـــة األســـــــــــواق  لــــتــــطــــورات  ــب  ــ ــواكـ ــ مـ األول  ــب  ــ ــائ ــ ــن ــ ال ــج  ــ ــرامـ ــ بـ

بــن  محمــد  الشــيخ  النفــط  وزيــر  التقــى 
القضيبيــة  قصــر  فــي  خليفــة،  آل  خليفــة 
منتســبي  مــع  نقاشــية  جلســة  فــي  أمــس 
الدفعــة الرابعــة مــن برنامــج النائــب األول 
لتنميــة الكوادر الوطنيــة، حيث أكد الوزير 
أن البرنامــج يعــد مــن البرامــج الطموحــة 
التــي تســهم فــي تحقيــق رؤى، ولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء، صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفــة، بأهمية 
االستثمار في الشباب البحريني وتمكينهم 
بما يؤهلهم لتحقيق كل ما من شــأنه رفعة 
ونمــاء المملكــة، متمنيًا لمنتســبي البرنامج 
العمــل  تطويــر  مواصلــة  فــي  التوفيــق 
الحكومــي بمــا يحقــق األهــداف التنمويــة 

المنشودة للمملكة. 
الــذي يلعبــه  الكبيــر  الــدور  إلــى  الوزيــر  وأشــار 

برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة 
فــي اســتقطاب الشــباب ليعــزز بذلــك المهــارات 
ويصقلهــا مــن خــال تنظيــم البرامــج المكثفــة 
عــن طرق البحث والتحليل والقيادة بما يســهم 
في تحقيق األهداف المنشــودة من أجل نهضة 
المملكــة، منوهــًا إلــى أهميــة هذه البرامــج التي 

جــاءت مواكبــًة مع تطــورات األســواق العالمية 
في مختلف المجاالت. 

* أكبر االكتشافات التاريخية للبحرين

مــع  النفــط  وزيــر  اســتعرض  اللقــاء،  وخــال 
منتسبي الدفعة الرابعة في البرنامج مختلف 

الــذي  النفطــي  بالقطــاع  المتعلقــة  المواضيــع 
يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمهمة في 
المملكة، مشيرًا إلى أهم اإلنجازات والمشاريع 
النفطيــة والتــي مــن بينها االكتشــاف الجديد 
من النفط الصخري والغاز العميق الذي يعتبر 
للبحريــن،  التاريخيــة  أكبــر االكتشــافات  مــن 

حيــث قــام بإطــاع منتســبي البرنامــج علــى 
أهم التفاصيل والمســتجدات فيه. كما تطرق 
الوزير إلى مشــروع تحديث مصفاة البحرين 
الــذي يعتبــر من أكبــر المشــاريع فــي المملكة، 
وغيرهــا مــن المشــاريع النفطيــة المهمــة التي 

تساهم في تعزيز االقتصاد الوطني.

وفــي ختام اللقاء، أعرب وزير النفط، الشــيخ 
شــكره  عــن  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  محمــد 
وتقديــره الــى القائميــن علــى هــذا البرنامــج 
ومهــارات  قــدرات  تعزيــز  فــي  يســهم  الــذي 
الكــوادر الشــبابية البحرينيــة وتدريبهــم على 
األساســي  يخــدم عملهــم  بمــا  عــال  مســتوى 
فــي جهاتهــم الحكوميــة، مثمنًا عاليــا الجهود 
طيلــة  المشــاركين  مــن  المبذولــة  المتميــزة 
التحاقهــم بالبرنامــج متمنيا لهــم كل التوفيق 

والنجاح.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

عقــدت شــركة كــي بــي إم جــي فــي البحرين، أمس األول، في إطار أنشــطة منتدى ريادة األعمال التابع للشــركة، ندوًة شــارك 
فيها أكثر من 80 ممثًل من مجتمع المؤسســات الصغيرة والمتوســط، لمناقشــة الشــؤون المرتبطة بالقيادة والمرحلة الثانية 
مــن تطبيــق نظــام “القيمــة المضافة” في البحرين. بدًءا من األول من يوليو 2019، يتوّجب على الشــركات التي تبلغ توريداتها 
السنوية قيمة 500 ألف دينار فما فوق، أن تسّجل لـ “القيمة المضافة”. كما سُيفرض المطلب عينه على الشركات األصغر حجًما 

التي تبلغ توريداتها السنوية قيمًة أقل من 500 ألف دينار، وذلك بدًءا من األول من يناير 2020.

 ورّحب الشــريك التنفيذي في شــركة كي بي 
إم جــي في البحرين، جمال فخرو، بالحضور 
التنفيــذي  الرئيــس  الرئيســي  وبالمتحــّدث 
لشــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(، تيــم موراي، 
مســتهاً كلمته بالقــول “ُيعتبر اعتمــاد قواعد 
قيــادة مناســبة وســليمة، أساًســا فــي نجــاح 
الشــركات علــى أنواعهــا بما فيها المؤسســات 
أن  الضــروري  فمــن  والمتوســطة.  الصغيــرة 

يكــون رّواد األعمــال ملّميــن بالطريقة األمثل 
لقيادة شــركاتهم بشكل فّعال يخّولهم تجاوز 
التحّديــات التــي يطرحهــا الســوق. وتســعدنا 
اليــوم مشــاركة تيم موراي في هــذه الفعالية 
كي يطلعنا على مسيرته القيادية الناجحة”.

المهنيــة  مســيرته  مــوري  واســتعرض   
والقياديــة مــع ألبــا، كمــا شــارك رّواد األعمــال 
الحاضريــن حكمتــه وخبرتــه التــي اســتقاها 

عبر الســنين حول تحسين شــركاتهم وتعزيز 
معــدالت النمــو فيها مهمــا كان حجمها، وقال 
“إن الســبيل الوحيــد لتحقيق إنجازات مبهرة 
هــو أن نحــب مــا نقــوم بــه ســواء كّنــا أربــاب 
عمل أو موظفين، واألحام لن تتحقق إال أذا 

أرفقناها باألفعال”.
الشــريك  نوريــه  فيليــب  أكــد  ناحيتــه،  مــن   
ورئيس قســم الضرائب في شــركة كي بي إم 

جي بالبحرين، أن المرحلة الثانية من تطبيق 
األهميــة  فائقــة  مســألة  المضافــة،  القيمــة 
تتصــّدر أولويــة كافــة الشــركات هــذا العــام. 

وأوضــح “التغيير هــو العنصر األكثر ثباًتا في 
الحيــاة، ونظــام “القيمة المضافــة” يحمل في 
جعبتــه مجموعًة مــن االلتزامات والتحّديات 

عــادًة  التحّديــات  أن  إاّل  للشــركات.  بالنســبة 
هنــا،  ومــن  هاّمــة  بفــرص  تكــون مرفقــًة  مــا 
علــى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أن 
تســتعد لمواجهــة هــذه التحّديــات وتحويلها 
إلــى فــرص تغيير تعود بالمنفعــة على العمل. 
وقــد تتمّثل هذه الفرص باعتمــاد تكنولوجيا 
اإلجراءات/ المعامــات  لمعالجــة  جديــدة 
المتكــررة مــا يتيــح المجــال إلدارة الشــؤون 
ســير  وتحســين  فّعــال  بشــكل  الضريبيــة 

العمليات التشغيلية كذلك”. 
جوبينــاث  هاريــش  اســتعرض  جهتــه،  مــن 
الشــريك ورئيــس قســم خدمات المؤسســات 
بــي إم جــي، مزايــا منتــدى ريــادة  فــي كــي 
علــى  األعمــال  رّواد  شــّجع  كمــا  األعمــال 
االضطــاع بــدور فّعــال فيــه كــي يبقــوا على 

اطاع بآخر التطّورات في السوق.

المنامة - كي بي إم جي

“كي بي إم جي” تناقش القيادة واالمتثال لـ“المضافة”

كبار الشخصيات في الندوة بفندق الخليج

وزير النفط ملتقيا منتسبي برنامج النائب األول للكوادر الوطنية

المنامة - مركز البحرين التجاري أمل الحامد

المحرر االقتصادي

تعزيز قدرات 
ومهارات الكوادر 
الشبابية البحرينية

ــق ــي ــب ــط ــت ــةمـــــنال ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــةال ــ ــل ــ ــرح ــ ــم ــ ــىال ــ ــ ــتإلـ ــ ــرق ــ ــط ــ الــــــنــــــدوةت
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة و التج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 

إليهاعبدالعلي عبدالنبي جعفر ش���مس باعتباره المصفي القانوني ش���ركة الخلف 

الحدي���ث للتجارة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة تحت رقم 

65178 ، طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية و ش���طبها 

م���ن الس���جل التج���اري، و ذلك وفقا ألح���كام قانون. الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

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

شركة سبورت مارت ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 77697 ، طالبين إشهار 

إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية و ش���طبها من الس���جل التجاري، 

و ذل���ك وفق���ا ألحكام قانون. الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن سنة 2019

بشأن إشهار انتهاء اعمال تصفية
الخلف الحديث للتجارة ذ.م.م

القيد: 65178 

 تاريخ: 16/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن سنة 2019

بشأن إشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة ذات مسوولية محدودة

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فالكون اليف للخدمات تضامن

سجل تجاري رقم 1-74202

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة ماما إيت اند جلو مطعم وكافيه ذ.م.م
سجل تجاري رقم 99463

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة بي دبليو ام انترناشونال ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-104832

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة محمد انصاري للصيانه شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 124155

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء في ش���ركة فالكون الي���ف للخدم���ات تضامن  المس���جلة 
بموج���ب القي���د رق���م 74202-1، بتصفية الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���ادة/ علي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي محمد عبدهللا علي

رقم الموبايل: 36955597 )973+(
sfah98@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة ماما إيت اند جلو مطعم وكافيه ذ.م.م المسجلة 
بموج���ب القيد رقم 99463، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/ مها قيس 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 33663841 )973+(
abdulla@coralland.net :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة بي دبليو ام انترناشونال ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 104832-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/ زانع يونغ مصفيا 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: زانع يونغ

رقم الموبايل: 33663841 )973+(
abdulla@coralland.net :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة محمد انصاري للصيانه شركة تضامن بحرينية
 المس���جلة بموجب القيد رقم 124155، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد عامر انصاري

رقم الموبايل: 33442216 )973+(
amiransari280@gmail.com :البريد االلكتروني

16/6/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
)CR2019 - 80288( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

)CR2019 - 82174( 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: كميل عبدالعظيم عبدالهادي عبدالرسول رجب

االسم التجاري الحالي: أرجب للتصوير
االسم التجاري المطلوب: باي أ كريتف اجنسي

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة التصوير مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن

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: نجمة محبوب غفور بثان

االسم التجاري الحالي: ام سعيد للستاليت والهواتف
االسم التجاري الجديد: توبلي سيتي للستاليت

قيد رقم: 45854-2قيد رقم: 110590-2

16/6/2019

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  بدل 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
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

أراضي
الشمالية

 BD 20  BD 416,566

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 23  BD 79,297RA

 BD 30  BD 117,801RB

 BD 25  BD 103,899RA

 BD 17.510  BD 50,983RA

 BD 20  BD 215,452RB

 BD 20  BD 198,057RA

 BD 21  BD 145,414RG

 BD 26.110  BD 122,986RA

 BD 35  BD 287,867B4

 BD 32  BD 381,407BC

المنطقةالتصنيف

سـار

باربار

بوقوة

كرانـة

الهملة

الحجـر

الدراز

باربار

الحجـر

سـرايا2

القدم

L003823

L004841

L004851

L004883

L003824

L004873

L004860

L004876

L004882

L004857

L004886

Ref No. 

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

1,935 2m

320.3 2m

364.8 2m

386.12m

270.5 2m

1,000.8 2m

920 2m

643.3 2m

437.6 2m

764.1 2m

1,107.3 2m

36600656
عباس علي

36700722
علي ضيف

Call.

39752929
د. محمد

17564400
المكتب الرئيسي

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2019 -82178( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م التجاري، 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 : 45854-13

اسم التاجر: نجمة محبوب غفور بثان
االسم التجاري الحالي: أم سعيد للكهرباء

االسم التجاري المطلوب: توبلي سيتي للستاليت

18/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
)CR2019-81038( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا امير حسين ابل حسن محمد حسين بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: إلى مهناز محمد حسن منصوري

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

رقم القيد

1-129329
االسم التجاري

مغسلة الفا دورا
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international
@albiladpress.com

أمير الكويت يزور 
العراق اليوم

ذكرت وكالة األنباء الكويتية، أمس 
الثالثاء، أن أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد سيزور العراق، اليوم األربعاء، 
إذ يبحث العالقات الثنائية بين 

البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات 
على الساحة اإلقليمية. وتعد الزيارة 

التي يقوم بها أمير البالد إلى العاصمة 
العراقية هي الثانية خالل توليه مقاليد 

الحكم، إذ ترأس في 29 مارس 2012 
وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية 
التي عقدت في بغداد آنذاك. وأشارت 

وكالة أنباء الكويت أن “هذه الزيارة 
تأتي في ظل التوترات والتطورات 

المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها 
المنطقة.

مقاتالت أميركية إلى الخليج ومصادر أممية تتحدث عن “هجوم تكتيكي” 

بومبيو: جنودنا جاهزون ألي تهديد إيراني

قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك بومبيو أمــس الثالثاء إن جنودنــا في القيادة 
الوســطى جاهــزون ألي تهديــد تمثلــه إيران”، مضيفــا “نحن موجودون فــي المنطقة 
لردع أي اعتداء من طهران ولحماية مصالحنا”. وأضاف بومبيو خالل زيارة للمنطقة 
الوســطى فــي فلوريــدا، أن لــدى واشــنطن أدلة قوية علــى تورط إيــران باعتداءات 
ناقالت النفط في الخليج، الفتا إلى أن أميركا تبادلت عددا من الرســائل مع إيران. 
وجــدد وزيــر الخارجيــة األميركية رغبــة الواليات المتحدة فــي ردع العدوان وليس 
الحــرب. وقــال إن “لجميــع الــدول مصلحــة فــي حماية المالحــة البحريــة وإمدادات 
النفــط” مشــيرا إلــى أنــه ليــس من مصلحــة إيران االســتمرار فــي سياســتها الحالية. 
ووجــه رســالة إلــى نظام طهران قائال “نريد إفهام إيــران أننا عازمون على منعها من 

أنشطتها الخبيثة في المنطقة”.

ترامب يبحث استخدام القوة

وفي وقت سابق، قال الرئيس األميركي 
مجلة  نشرتها  مقابلة  في  ترامب  دونالد 
تايم، أمس، إنه سيبحث استخدام القوة 
سالح  امتالك  من  إيــران  لمنع  العسكرية 
لم يجب على ســؤال بشأن  لكنه  نــووي، 
ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات 

النفط.
ورغم دعوة بعض األعضاء الجمهوريين 
عسكري،  لــرد  األميركي  الكونغرس  في 
أحــدث  تــأثــيــر  إن  للمجلة  تــرامــب  ــال  قـ
نرويجية  نــفــط  نــاقــلــتــي  عــلــى  هــجــمــات 
“ضعيفا  يبدو  عمان  خليج  في  ويابانية 

للغاية” حتى اآلن.
وردا على سؤال عما إذا كان سيفكر في 
إيــران لمنعها  اتخاذ إجــراء عسكري ضد 
من امتالك سالح نووي أو لضمان حرية 
ترامب  قــال  الخليج،  مــن  النفط  تــدفــق 
“قــطــعــا ســأجــري مــراجــعــة لــلــقــوات فيما 
الشق  النووية وسأبقي  باألسلحة  يتعلق 

اآلخر من السؤال عالمة استفهام”.

هجوم عسكري تكتيكي

داخــل  مــن  دبلوماسية  مــصــادر  وزعــمــت 
المتحدة  الـــواليـــات  أن  الــمــتــحــدة  ــم  األمـ
ــشــن هـــجـــوم عــســكــري  ــا ل ــي تــخــطــط حــال
“تكتيكي” ضد أهداف في إيران. ونقلت 
لما  وفــقــا  الــعــبــريــة،  “مــعــاريــف”  صحيفة 
بــوســت”  ــيــم  “جــيــروزال صحيفة  ذكــرتــه 
في  دبلوماسية  عن مصادر  اإلسرائيلية، 

أن  نــيــويــورك،  فــي  المتحدة  ــم  األمـ مقر 
“تكتيكي”  لشن هجوم  تخطط  واشنطن 
على إيران، ردا على هجوم على ناقالت 

النفط في الخليج.
قولهم  الــمــصــادر  عــن  الصحيفة  ونقلت 
ــنـــاك مــنــاقــشــات مــســتــمــرة بــيــن كــبــار  “هـ
البنتاغون  وممثلي  العسكريين  الــقــادة 
الرئيس األميركي”. وتابعت  ومستشاري 
ــيــا قــيــد الــنــظــر،  ــعــســكــري حــال “الــعــمــل ال
إيرانية  لمنشآت  جويا  قصفا  وسيكون 

مرتبطة ببرنامجها النووي”. 
وأضافت المصادر “القصف سيكون هائال 
أهـــداف  عــلــى  سيقتصر  لكنه  وضــخــمــا، 

محددة”.
لتعزيز  تخطط  “الــواليــات  واســتــطــردت 
األوســط،  الشرق  في  العسكري  وجودها 
في  وسترسل  العملية،  لتلك  اســتــعــدادا 
ــام الــمــقــبــلــة جـــنـــودا إضــافــيــيــن إلــى  ــ األيـ

المنطقة”.

مقاتالت تتجه إلى الخليج

إيه”   15 “إف  مقاتالت  من  ســرب  توجه 
الجوية  “سايمور”  قاعدة  من  األميركية 
الخليج  إلــى  كاروالينا  نــورث  واليــة  في 

العربي.
قالت  أميركية،  إعــالم  وسائل  وبحسب 
)الــبــنــتــاغــون(،  األمــيــركــيــة  الــدفــاع  وزارة 
 15 إن ســربــا مــكــون مــن مــقــاتــالت “إف 
بـ “سترايك إيغل” توجه إلى  إيه” يعرف 
“ســايــمــور”  قــاعــدة  مــن  انــطــالقــا  الخليج 

الجوية األميركية.

وكانت هيئة القوات المشتركة األميركية 
قد حذرت إيران من سوء تقدير قدرات 

القوات األميركية.
ــر الـــدفـــاع  ــ ــلـــن الــقــائــم بــأعــمــال وزيـ وأعـ
األميركي باتريك شاناهان، عن نشر نحو 
الشرق األوسط،  ألف جندي إضافي في 
ضــمــن مــا قـــال إنــهــا “أغــــراض دفــاعــيــة”، 

مشيرا إلى الخطر من إيران.
وقــــال شـــانـــاهـــان فـــي بــيــان “الــهــجــمــات 
اإليرانية األخيرة، تؤكد صحة معلومات 
المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن 
ــيــة  ــقــوات اإليــران ــل ــســلــوك الـــعـــدوانـــي ل ال
والجماعات الوكيلة لها، التي تهدد أفراد 
األميركية  والمصالح  األمريكي  الجيش 

في المنطقة”.

الكرملين يحذر من حرب

دعــت روســيــا، أمــس الــثــالثــاء، الــواليــات 
بالخطط  وصفته  عما  للتخلي  المتحدة 
في  القوات  من  مزيد  لنشر  االستفزازية 
بنشوب  األوســــط، وإال جــازفــت  الــشــرق 

حرب مع إيران.
ــروســيــة على  ــاءت الــتــصــريــحــات ال ــ وجـ
ــر  ــكــوف، نــائــب وزي ــاب لــســان ســيــرغــي ري
ما  “على  قــال  الــذي  الــروســي،  الخارجية 
يــبــدو فـــإن األمـــر حــقــا يــقــود إلـــى تعزيز 

األميركية  العسكرية  والمعدات  القوات 
في المنطقة”. وأضاف “هذا ما يثير قلقا 
جديا لدينا. ليس فقط من ناحية الواقع 
والمعدات  الــقــوات  تمركز  بــأن  الــواضــح 
ــزيـــد مـــن مــخــاطــر الـــصـــدام  الــكــبــيــرة يـ
ــمــرغــوب فــيــه،  وتــصــعــيــد الــتــوتــر غــيــر ال
واضــح  فهم  غياب  نظر  ومــن وجهة  بــل 
لدينا بشأن ما الذي يريد مسؤولون في 

واشنطن تحقيقه”.
وتحدث ريابكوف عن محاوالت أميركية 
ــادة الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة  ــ ــزي ــ مــســتــمــرة ل

واالقتصادية والعسكرية على إيران.

الصين تنذر من باب الشرور

ومــن جهة أخــرى، حــّذرت الصين، أمس 
الثالثاء، من أن إعالن الواليات المتحدة 
نشر ألف جندي إضافي في المنطقة في 
ــران قد  ظــل تصاعد حــدة الــتــوتــر مــع إيـ

يفتح الباب أمام كل الشرور في العالم.
وانــغ  الصيني  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ وحـــض 
ــدم التخلي  يـــي كــذلــك طـــهـــران عــلــى عـ
ــنــووي  “بـــهـــذه الــســهــولــة” عـــن االتـــفـــاق ال
طهران  أعلنت  بعدما   2015 في  المبرم 
أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب 
الحدود  يونيو   27 اعتبارا من  ستتجاوز 

التي ينّص عليها االتفاق.

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ كونا

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

الخرطوم ـ اف بواشنطن ـ وكاالتدمشق ـ وكاالت

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن تركيا “تحتل أجزاء من األراضي السورية”، 
مشيرا إلى أن قوات أنقرة “تحمي جبهة النصرة والجماعات اإلرهابية”.

وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي مشترك 
مع نظيره الصيني وانغ يي أمس الثالثاء 
المسلحة  للمواجهة  تسعى  ال  “بـــالده  أن 
أكد  لكنه  إدلـــب”،  فــي  التركي  الجيش  مــع 
السوري في أن يتواجد في  الجيش  “حق 
كــافــة األراضــــي الــســوريــة”. وشـــدد الــوزيــر 
وسيتم  سورية،  محافظة  “إدلــب  أن  على 
فيها”،  اإلرهابية  التنظيمات  على  القضاء 
وعلى “ضرورة خروج كل القوات األجنبية 

الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي”.
ــنــصــرة  ــهــة ال ــظــيــم جــب ــن وتــــابــــع: “ت

عــلــى معظم  يــســيــطــر  ــي  ــ ــاب اإلرهــ
مساحة محافظة إدلب، ويتخذ 

بشرية،  دروعــا  المدنيين 
ومــن حــق وواجــب 

السورية  الدولة 
تـــــــخـــــــلـــــــيـــــــص 

مــواطــنــيــهــا مـــن اإلرهـــــــاب، فــهــي تــحــارب 
تنظيمات اعترف العالم بأسره أنها إرهابية 
أدرج  الــذي  الدولي  األمــن  بما فيه مجلس 
جــبــهــة الــنــصــرة عــلــى قــائــمــتــه لــلــكــيــانــات 
تــعــزيــزات عسكرية  وكــانــت  اإلرهـــابـــيـــة”. 
إدلب؛ بهدف دعم  إلى ريف  تركية دخلت 
نــقــاط الــمــراقــبــة الــتــابــعــة لــهــا هــنــاك، حيث 
أفادت وزارة الدفاع التركية الخميس، بأن 
متعمد  قصف  في  أصيبوا  جنودها  من   3
من النظام على نقطة مراقبة تركية بإدلب، 
التهمة  الروسية نفت  الدفاع  لكن وزارة 

عن النظام وألصقتها بـ “إرهابيين”.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  وتعهد 
أردوغان بالرد، وقال: “لن نسكت إن 
واصل النظام السوري هجماته 
على نقاط المراقبة التركية 

في إدلب”.

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب أمس الثالثاء تعيين وزيــر الجيش مارك 
اسبر، وزيرا للدفاع بالوكالة مكان باتريك شاناهان، في خضّم التوتر في منطقة 

الشرق األوسط.

ــي تـــغـــريـــدة “أشــكــر  ــرامـــب فـ وكـــتـــب تـ
وزيــر  وسأعّين  الممتاز  لعمله  باتريك 
الــجــيــش مــــارك اســـبـــر، وزيـــــرا جــديــدا 
ــى أن  ــ ــة” مـــشـــيـــرا إلـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــلـــدفـــاع بـ لـ
شــانــاهــان انــســحــب ألســـبـــاب عــائــلــيــة. 
الـــــذي كــــان يشغل  ــان  ــاهـ ــانـ وُعـــيـــن شـ
منصب المسؤول الثاني في البنتاغون، 
للجنرال  خلفا  بالوكالة  للدفاع  وزيـــرا 
األميركية  البحرية  مشاة  في  السابق 
استقالته  بعد  ماتيس،  جيم  )المارينز( 

في ديسمبر.
ــاد تـــرامـــب، فـــي تــغــريــدة على  ــ وأشـ
به  قام  الــذي  بالعمل  “تويتر”،  موقع 
الوزير شاناهان، خالل توليه وزارة 

ــاع األمــيــركــيــة،  ــدفـ الـ
بـ  أداءه  ووصـــــف 

“الرائع”.
وأوضح الرئيس األميركي أن شاناهان 
وزيــر  منصب  فــي  تثبيته  عـــدم  طــلــب 
الــدفــاع؛ ألنــه يريد قضاء وقــت أطول 
وسط  إسبر،  تعيين  ويأتي  عائلته.  مع 
المتحدة  الــواليــات  في  محموم  نقاش 
في  إيـــران  مــع  العسكري  التوتر  بشأن 
الشرق األوسط، عقب استهداف إيران 
الشرق  في  النفط  ناقالت  من  لعدد 
األوسط. وسيتولي المرشح 
ــد، وهـــــــو مـــــارك  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
وزير  عمل  اسبر  توماس 
حين  إلى  بالوكاله  الدفاع 
تثبيته رسميا بعد تصويت 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

من عدمه.

قــال نائــب رئيــس المجلس العســكري االنتقالي في الســودان الفريــق أول محمد 
حمــدان دقلــو، أمــس الثالثــاء، إن الســودان ال يتحمــل تأخيــرا لحــل األزمة التي 
يمر بها، مشددا على دور سلطات اإلدارات األهلية في كل والية في حل األزمة 

التي تمر بها البالد.

ــلـــو، الــــذي يــشــتــهــر بــاســم  وأوضـــــح دقـ
ممثلين  قابل  الجيش  أن  “حميدتي”، 
ــشــعــب  ــل ألـــــــــوان الـــطـــيـــف ال ــ “عــــــن كـ
حكومة  بتشكيل  ويقبل  الــســودانــي”، 
تكنوقراط مستقلة إلدارة شؤون البالد. 
“األحــزاب  بـ  ودعــا حميدتي ما وصفها 
العريقة” إلى تحمل المسؤولية وتبدية 

مــصــلــحــة الـــوطـــن عــلــى الــمــصــالــح 
الضيقة، قائال: “نريد حكومة 
سريعة، ونريد حال سودانيا 
– سودانيا، والبالد ال تتحمل 

تأخيرا للحل بعد اآلن”.
وخالل خطابه، أمس، ركز دقلو 

إنــه  قــائــال  األهــلــيــة،  اإلدارة  عــلــى 

“بعد  لكن  إليها،  السلطة  إعـــادة  يجب 
تنظيمها”، متعهدا بالتحاور مع اإلدارات 
رؤيتها  لبحث  واليـــة؛  كــل  فــي  األهلية 
لحل األزمة في السودان. وأضاف “نريد 
محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول 
ــــى بر  ــول إل ــوصـ ــــســــودان مـــن الـ مــنــع ال
األمان، مشددا على أن “األمن والجيش 
في  ــبــالد  ال حــمــايــة  مهمتهما 
هذه المرحلة التي وصفها 
ــــع  ــاب ــ ــة”. وت ــاســ ــســ ــحــ ــ ــال ــ ب
عسكري  كمجلس  “نحن 
السياسة  عــن  بــعــيــدون 
ومــهــمــتــنــا الـــوصـــول إلــى 

االنتخابات”.
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19 يونيو 2019 األربعاء
16 شوال 1440

14

بغداد ـ وكاالت

الرباط ـ اف ب

“خلية  تفكيك  الثالثاء، عن  العراقية، أمس  العسكرية  أعلنت مديرية االستخبارات 
غربي  الــرمــادي  فــي  لشنها  تخطط  كانت  عملية  وإحــبــاط  “داعـــش”  لـــ  تابعة  نائمة” 
العاصمة بغداد. وقالت المديرية في بيان “بعملية نوعية استخبارية تمكنت مفارز 
مديرية االستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 
)مركز  الــرمــادي  في  والبوعساف  فــراج  ألبو  بمنطقتي  نائمة  خلية  اختراق  من   39

محافظة األنبار(”.
وأضافت مديرية االستخبارات أن قواتها ألقت القبض على عناصر الخلية، مشيرة 
القيام بعملية إرهابية في المحافظة في قادم األيام”، فيما  إلى أنهم “كانوا ينوون 

أردفت أن “أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب”.

بتنظيم  صلتها  في  يشتبه  إرهابية،  خلية  تفكيك  عن  المغربية  السلطات  أعلنت 
“داعش” اإلرهابي في مدينة تطوان شمالي المملكة. وتم أمس الثالثاء تفكيك خلية 
إلكترونية وأسلحة بيضاء،  أفراد، وأسفرت عن حجز أجهزة   5 إرهابية تتكون من 

إضافة إلى بذلة عسكرية.
وأشار البيان إلى أن المشتبه بهم الذين بايعوا األمير المزعوم لـ “داعش” انخرطوا في 
الدعاية والترويج لهذا التنظيم وخطاباته المتطرفة، عالوة على عالقاتهم بمقاتلين 

في الساحة السورية - العراقية؛ بغرض االستفادة من خبراتهم.
وذلــك من  التنظيم،  لهذا  التخريبية  األجندة  بهم في  المشتبه  تــورط  تم كشف  كما 

خالل سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إجرامية نوعية بالمملكة.

تفكيك خلية نائمة لـ “داعش” في الرمادي

... والمغرب يفكك خلية إرهابية في تطوان

طهران ـ وكاالت الرياض ـ وكاالت

في  روحاني  اإليــرانــي حسن  الرئيس  قــال 
الهواء  على  الرسمي  التلفزيون  نقلها  كلمة 
لن تشن  إيــران  إن  الثالثاء،  مباشرة، أمس 

حربا على أي دولة.
وتــصــاعــدت الــمــخــاوف مــن مــواجــهــة بين 
إيران والواليات المتحدة منذ الهجوم على 
ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، 
والــــذي ألــقــت واشــنــطــن بــالــلــوم فــيــه على 

إيران. 
على  لن تشن حربا  “إيــران  روحاني  وقــال 

أي دولة”.
األميركيين في  “رغــم كل جهود  وأضــاف: 
عالقاتنا  كــل  قطع  فــي  ورغبتهم  المنطقة 
إيران  إبقاء  أجمع، ورغبتهم في  العالم  مع 

منعزلة. لم ينجحوا”. 
من جانبه، قال القائد العام للحرس الثوري 
ــواء حــســيــن ســالمــي مــســاء  ــلـ اإليـــرانـــي الـ
الثالثاء إن الصواريخ الباليستية اإليرانية 
سفن  استهداف  على  قــادرة  الدقة”  “فائقة 

في البحر. 
ــرح نـــائـــب قــائــد  ــ ــق، صـ ــ ــاب ــت ســ ــ ــي وقـ ــ وفـ
الــثــوري، علي  الــقــوات البرية فــي الــحــرس 
حامالت  وجــود  بــأن  بورجمشيديان،  أكبر 
يشكل  ال  الخليج  في  األميركية  الطائرات 
اإليرانية  الــقــوات  وأن  لطهران،  تهديد  أي 

مــواجــهــة.  ألي  اســـتـــعـــداداتـــهـــا  ذروة  فـــي 
أنــه “ال يمكن ألي قــوة أجنبية أن  وأضــاف 
تفكر بارتكاب حماقة عند حدودنا البحرية 
والبرية”. وأكد بورجمشيديان على جاهزية 
عند  اإليرانية  المسلحة  القوات  واستعداد 

الحدود البحرية في مياه الخليج.

برئاسة  الــســعــودي  ــوزراء  ــ الـ مجلس  دعـــا 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
التي  الجلسة  بن عبدالعزيز آل سعود في 
قصر  في  الثالثاء  أمــس  المجلس  عقدها 
التخاذ  الــدولــي  المجتمع  بــجــدة،  الــســالم 
المالحة  إجــراءات حازمة؛ لضمان سالمة 

المائية.
وأوضـــح وزيــر اإلعـــالم تركي بــن عبدهللا 
الشبانة في بيانه لوكالة األنباء السعودية، 
جدد  ــــوزراء  ال مجلس  أن  الجلسة،  عقب 
العدائية  األعمال  لجميع  المملكة  استنكار 
واإلرهابية التي تهدد حرية المالحة وأمن 
البيئة، ومنها  النفطية وسالمة  اإلمــدادات 
الهجوم اإلرهابي الذي تعرضت له ناقلتان 

في خليج عمان.
ــي إلـــى الــقــيــام  ــدولـ كــمــا دعـــا الــمــجــتــمــع الـ
إجــراءات  واتخاذ  المشتركة  بمسؤولياته 
الممرات  في  النقل  حركة  لتأمين  حازمة 

المائية في المنطقة.

كما استنكار المجلس األعمال والممارسات 
بها  تقوم  التي  األخالقية  وغير  اإلرهابية 
الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران 

الستهداف األعيان المدنية والمدنيين.
العربي  التحالف  أعلن  ذلــك،  غضون  فــي 
ــســعــوديــة اعـــتـــراض وإســقــاط  بــقــيــادة ال
طـــائـــرتـــيـــن مــســيــرتــيــن كـــانـــتـــا تــحــمــالن 
ــيــون، أمــس  ــحــوث مــتــفــجــرات أطــلــقــهــمــا ال
باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين 

المدنيين في أبها جنوب المملكة.
العقيد  التحالف  بــاســم  المتحدث  ــال  وقـ
الجوية  القوات  إن  المالكي”  “تركي  الركن 
وإســقــاط  اعــتــراض  مــن  تمكنت  للتحالف 
ــيــن الــمــحــمــلــتــيــن  ــرت ــمــســي الـــطـــائـــرتـــيـــن ال
بالمتفجرات في األجواء اليمنية. وأوضح 
العقيد المالكي أن الطائرة كانت تستهدف 
المنشآت المدنية ولم تحقق أهدافها، وقد 

تم كشفها وإسقاطها.

الرئيس اإليراني حسن روحاني

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الحرس الثوري يهدد باستهداف حامالت الطائرات في البحر “بدقة” التحالـــف العربـــي يعتـــرض طائرتيـــن مســـيرتين للحوثـــي
روحاني: إيران لن تشن حربا على أي دولة السعودية تدعو للحزم في ضمان سالمة المالحة
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نبــارك لمجلــس إدارة األوقــاف الجعفريــة الثقة الملكيــة الســامية بتكليفهم بهذه 
المهمــة الكبيــرة، ونعتقــد أّن األعبــاء الملقــاة علــى كاهلهــم ثقيلة وشــاقة، بيد أّن 
الــذي يبعــث األمــل فــي نفوســنا أّن بيــن األعضــاء من يملكــون الخبــرة والحنكة، 
مــا يجعلهــم قادريــن على تجــاوز العقبات وتذليــل الصعاب، الســؤال الذي يجول 
فــي أذهاننــا هــل بإمــكان اإلدارة الجديدة انتشــال األوقــاف من واقعهــا البائس؟ 
وإصــاح اإلدارة الغارقــة فــي ملفــات شــائكة طوال الســنوات الفائتــة؟ نتذكر أّن 
أحــد مــن تّولــوا رئاســة مجلــس اإلدارة قبــل ســنوات قــال إنــه “ســيضع برنامجــا 
يتعــارض مــع مصالــح البعــض الذين انغمســوا فــي الفســاد اإلداري والمالي حتى 

األذن”، لكّن الواقع برهن أن إصاح األوقاف عصّي على الحل!
إحــدى اإلدارات الســابقة كانــت رؤيتهــا أن إنقــاذ األوضــاع المتهالكــة لألوقــاف 
مرهــون بالعلمــاء، وكانــت مطالبتهــم بضــرورة التحــرك، غيــر أّن األيام أكــدت أّن 
هــؤالء غيــر قادريــن علــى التغييــر، وهــذا مــا فاقم األوضــاع إلى األســوأ، بعد كل 
اإلدارات المتعاقبــة فــإّن الــذي ال خــاف حولــه أّن األوقاف أصبحت أشــبه باللغز 
العصــّي علــى فك أســراره وغموضه. ال أدري لماذا استشــعرنا األمل لحظة إعان 
تشــكيلة اإلدارة الجديــدة. إّن إحــدى العلــل التي تعاني منها اإلدارة الســابقة أّنها 
أعطت ظهرها للجميع ورغم الصرخات الرامية إلى وقف التجاوزات واالستغال 
فــإّن المســتغرب أنــه لــم يصدر عنها مــا يطمئن أو ينبــئ بمعالجة األمــور أو حتى 

حلحلة األوضاع. 
القضايا العالقة في األوقاف بقيت كما هي وهي بالعشــرات والمثال فقط تأجير 
األراضــي الوقفيــة بمبالــغ رمزية جدا وفــي مواقع حيوية، من يصــدق أّنها بقيت 
على حالها؟ إّن عدم معالجة اإلدارة هذا الملف بالتحديد الذي يؤرق كل شــرائح 
المجتمــع يبرهــن بشــكل قاطــع علــى أّن تنميــة الوقــف وتصحيح األخطــاء ليس 

واردا لدى أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

وكان بودنا لو أن مجلس اإلدارة المنتهية صالحيته تعاطى بإيجابية  «
واهتمام مع ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية من تجاوزات 

داخل األوقاف، غير أننا نفاجأ بردود من اإلدارة تفتقد األدلة المقنعة. 
ليس بوسع أحد أن يقلل من حجم التركة الثقيلة التي انتقلت إلى 

مجلس اإلدارة الجديد وهي تنتظر منهم اإلسراع في معالجتها.

“الجعفرية” والتركة الثقيلة

حكمة األزمات
اســتهداف ناقــات النفــط، إطــاق الصواريخ علــى دول الخليج، التصعيد المســتمر 
فــي المنطقــة وارتفــاع أســعار النفــط، أضــف إلى ذلك بقيــة العوامل التــي تؤثر على 
الوضع العام في مختلف الدول، والمؤشرات بالدول الكبرى وفي مقدمتها الواليات 
المتحدة، تشير هي األخرى إلى أن األزمة مرشحة ألن تستمر بتأزم الوضع اإلقليمي 
والدولــي، وبالتالــي علــى الجميــع ســواء كانــوا فــي موقــع المســؤولية الحكومية أو 
الموقــع الشــعبي والوطنــي أن يدركــوا أن العالــم اعتــاد أن يمــر بمثــل هــذه األزمــات 
التي تتطلب حنكة وبراعة في الخروج منها بأقل النتائج حتى إذا ما انقشعت هذه 
األزمــة تكــون األمــور طيبة، وماذا يتوجب علينــا بالبحرين الدولــة الصغيرة النامية 
والمتطلعة إلى االزدهار عبر مشاريعها وخططها المستقبلية أن تفعله بهذا الوقت؟

أريــد أن أشــير هنــا إلــى تصريحــات ســمو رئيــس الــوزراء خليفــة بن ســلمان حفظه 
هللا فــي أكثــر مــن موقف شــدد فيه على أن األمن واالســتقرار فــي المنطقة يتطلب 
يقظــة وحــذرا، وقــد كان ســموه نبراســَا في قــراءة األحــداث وتوقــع التداعيات من 
خال خبرة وحنكة اســتلهمها من تعاطيه مع أحداث الماضي وتجاربه، وهنا أشــير 
بالتحديد إلى ما حذر منه ســموه خال الحروب الســابقة بالمنطقة وتداعياتها على 

الدول والشعوب.
لقــد تأملــت في الكثير من المواقف الســابقة ومن أحــداث ووقائع الماضي مواقف 

ســموه وكيف كان يتعامل مع هذه األحداث بعقل المدبر وحزم المتصدي وحكمة 
القائــد، فمــا أحوجنــا اليــوم في خضم هــذه األحداث المتســارعة بالمنطقــة لقراءة 
مواقف سموه وتشديده على حتمية األمن الذي يأتي على قمة األولويات، فدولنا 
اليــوم عرضة للتهديد واالســتهداف، والمتربصون بنــا ينتظرون فرصة االنقضاض 
علــى مجتمعاتنــا وثرواتنــا بــل إســقاط أنظمتنــا لــو تمكنــوا مــن ذلــك، لكــن إرادة 
شــعوبنا وقادتنــا فــي المنطقــة فــوق كل مــا يخططــون لــه ويســعون إليــه، فها هي 
البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وبقية دول 
مجلــس التعــاون بمواجهــة أخطــر مرحلــة تمر فيهــا المنطقة، وربما هــي أخطر من 
كل التحديات الســابقة، لذلك ما أحوجنا لحكمة القادة ومعها إرادة الشــعوب التي 
كثيــرا مــا أكد ســمو رئيس الوزراء حتمية تعاضد وتماســك جبهتنــا الداخلية التي 
تشــمل القادة والشــعوب، في وحدة قوامها االنســجام، وإلى اليقظة الدائمة وهي 
صلــب الموضــوع الذي طالما شــدد عليه ســموه، وهنــا تحضرني كلماتــه حينما كنا 
بحرب الخليج األولى والثانية حينما ركز سموه على أن أمن المنطقة بيد شعوبها 
وقادتهــا بالدرجــة األولــى وهذا ما يتوجب أن يكون نبراســنا بهذا الوقت العصيب 

من تاريخ أحداث المنطقة.
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“بؤس الثقافة”
في “النواب”

األديــب  قــوة  ونكــران  للثقافــة  المعــادي  النــواب  موقــف  يدهشــني 
والمثقــف فــي المجتمــع ودوره فــي العمل والبنــاء، فإن كنــا قد عتبنا 
علــى النــواب الســابقين بتجاهل األديب البحرينــي وعدم الهمس ولو 
بصــوت ضعيــف عن مشــاكله وهمومه وتطلعاته، فإن شــمس تجاهل 
“وحقران” النواب الحاليين ترتفع في األفق وسيظل األديب البحريني 
يحمــل بقايــا حزنه فوق صدره، فلغاية اليوم وعلى مر تاريخ مجلس 
النــواب لــم يتكــرم وال نائــب بالتحــدث عــن همــوم المثقفيــن وغديــر 
أحزانهــم وقناديلهــم المطفــأة ودروب الظلمــة التــي يعيشــون فيهــا، 
لــم يســجل المجلــس أي موقــف صريح مــع األدبــاء والفنانين وظلت 
شــجرة القوانين واالقتراحات ســاكنة إلى يومنا هذا، وأرى شــخصيا 
في النواب الحاليين طريقا من الضباب وأشجارا غير مثمرة بالنسبة 
لألديــب البحريني، فبعض األســماء للوهلــة األولى تعرف أنها ال تفقه 
بثنايا المعرفة والثقافة واألدب، وال ما يقوم به األدباء من دور عظيم 
في المجتمع، نواب يعيشــون بمعزل عن كل شــيء وصوتهم ضعيف 

ال يمكن سماعه ودورهم انتهى حتى قبل أن يبدأ. 

إنهــم يفكــرون بمعاييــر ومقاييــس خارجــة عــن حضارتنــا وبالتالي ال 
يمكنهــم أبــدا إعطــاء أهميــة لــدور الثقافــة واألدب فــي الحيــاة، وهنا 
تكمن المشــكلة وترتفع بيارق الضياع والضباب يحاصر كل مصابيح 
األمــل، فأناشــيد جــراح األديــب والمثقــف ترتفــع كلما وصــل نواب ال 
يعترفــون بالثقافــة واألدب إلــى مجلــس النــواب وهــذا مــا يمكــن أن 
نســميه “بــؤس الثقافــة”، فحينمــا يعانــي المجلــس مــن فقــر مرير في 
المواضيــع المتعلقــة بدعــم األديــب البحرينــي وال يوجــد مــن يتكلــم 
وبقوة شــديدة عن مطالبهم وقضاياهم، من المؤكد ســتعيش الثقافة 
البؤس، بالرغم مما تقوم به الجهات الرسمية األخرى وهي مشكورة، 
نحــن هنــا نتحــدث عــن دور مجلــس الشــعب الــذي يفتــرض أن يولي 

االهتمام لكل مجاالت الحياة.

هل تعرفون مناسبة عمود اليوم... أديب بحريني معروف قال لي ودمه  «
يشتعل نارا “لماذا ال أحد يفكر فينا من النواب الكرام”، أجبته على الفور.. 

هل يمكنك التفتيش عن إبرة في حقل من القش.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

المراهقة ُمصطلح نفسي... 
ُمرهق!

ُيســميها المشــتغلون فــي النظريــات النفســية بـــ )المراهقــة(، حتــى شــاعت التســمية لدى 
الجميــع؛ وتعارفــوا على نعت من يعيش مرحلتها العمرية بالمراهقين والمراهقات؛ فكان 
أن كّرهوهــم فــي التســمية، وأصبحــوا يتمنــون القفز عليهــا؛ ليدخوا في مصــاّف الرجال 
والنساء؛ حيث مرحلة البلوغ، وحيث يتوقف الجميع عن تبرير تصرفاتهم وسلوكياتهم، 
وإرجاع أسبابها إلى المراهقة؛ التي أصبحت ُتترجم – في عقولهم - بالمرض أو العلة! 

وكيف ال، والتسمية جاءت من اإلرهاق أي التعب! وبالمعنى الواضح: إنها مرحلة إجهاد، 
ليس للجســد فقط، الذي ينمو بشــكل متســارع، بل؛ للعقل والعاطفة معا؛ حيث تتزاحم 
األفكار والقيم، وتشــتد المشــاعر وتزيد االنفعاالت! هذا صحيح علمًيا؛ غير أن التســمية 
ُمزعجة، ولطالما أغضبت الكثير منا؛ فهي تحمل مؤشــرات ودالالت ســلبية في المطلق، 
مثلها تماًما مثل: “سن اليأس”، و”العجزة”، و”المعاقين”؛ إْذ تنتفي كل المعاني اإليجابية، 
وتضيــع داخــل مصطلحــات غيــر رحيمــة، وغيــر مباليــة، باألثر النفســي الــذي ُتخلفه في 

نفسية أصحابها، والعجب أن َمْن أطلقها )نفسانيون(!
نعم المرحلة التي ُيطلقون عليها “المراهقة” مرحلة تتميز بعدم االستقرار، وهذا طبيعي؛ 
فهــي فتــرة انتقاليــة مــا بيــن الطفولة والبلــوغ، مرحلة ُمخاٍض – ليس ســها فــي الغالب 
- وعبــور إلــى النضــج، ولذلــك يزيــد التركيــز عليهــا تربوًيــا، ويحــرص الجميــع منــا علــى 
مســاعدة أبنائــه؛ فــي تجــاوز جســرها المضطرب بســام! ولكن! هذا الهوس الذي يشــغل 

ذهــن “المراهــق” وذويــه، فــي االنتظــار المــّر؛ انتهــاء المرحلة، َلهــو بحد ذاته قتـــل ال واٍع 
ألجمل أيام عمر اإلنسان!

يــا ليتنــا بقينــا مراهقيــن! نعيــش الحماســات بــكل أشــكالها، ننفعــل، ونغضــب، ونضحــك 
كثيرا! يا ليتنا نمتلك طاقات المراهقين، وُفتّوتهم، وشــقاوتهم، وتجاربهم، وتحدياتهم، 
ومنافســاتهم، وحرياتهم، وقلة مســؤولياتهم! هذا ما تعلمناه بعد النضج؛ أنَّ ما اســتمتنا 
من أجل عبوره؛ كان أجمل أيام حياتنا، وسيكون أجمل عند أبنائنا، لو تعاملنا معه بشكل 
طبيعــي، ال بوصفــه حالــة خطــر! يــا ليــت المشــتغلين بعلــم النفــس، يبدلون التســمية من 
)مرحلــة المراهقــة( إلــى )مرحلة الحماســة(؛ لتصطبغ بلون البهجة، والمــرح؛ وليعيش كل 
واحد - فترتها - وهو في تصاٍف، وتهادٍن، وتأقلٍم صحي مع نفسه واآلخرين حوله، بدال 
من توجســه من نظرات الغير التبريرية له، والتي ال ترى فيه ســوى مراهق، ُمتحســس، 

ومتأزم، ويعاني ويات المرهقة!

إلى من يعيشون مرحلة )الحماسة(.. هذه صفوة أيامكم، حيث تنبت  «
األحالم. تعلموا كيف تسقونها جيدا؛ لتثمر في حاضركم، ويشتد عودها في 
مستقبلكم القريب! إن كل واقع مثالّي لدى البالغين؛ صنعته أرواحهم في 

أزمنة سابقة، شبيهة بمرحلتكم الحالية.. لمن تجاوز المرحلة منا: هل أدركتم 
جماليتها وتمنيتم العودة إليها.

د. زهرة حرم 

هنــاك قاعــدة تقــول “ابحــث عــن المســتفيد” فــي أيــة جريمــة تتوصــل بســهولة إلى 
الجانــي، والنظــام اإليرانــي يدرك ذلك جيــدًا فكل الدول واألنظمة تســعى في حال 
تورطهــا فــي ارتــكاب جريمــة كبرى تنذر بوقوع حرب شــاملة، إلــى أن تصور للعالم 
أن هنــاك طرفــا غيرهــا يســعى إلشــعال حــرب ال تريدهــا! والحقيقــة أنه فــي الحالة 
اإليرانيــة تحديــدًا هنــاك ترديــد لمزاعــم زائفة كثيرة، فــأي تحليــل موضوعي لبيئة 
الصــراع واألزمــة الراهنــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، يشــير إلــى أن المســتفيد 
األساسي من نشوب حرب في منطقتنا هو نظام المالي اإليراني، الذي يدرك تمامًا 

خطورة االنتظار حتى تؤتي العقوبات االقتصادية األميركية مفعولها كاماً.
نظــام المالــي اإليرانــي يدرك أن هذه العقوبات المدمرة ســتؤدي إلــى انهيار النظام 
وتآكلــه داخليــًا وســقوطه بأيــدي الشــعب اإليراني ال بيــد غيره، ومن ثــم فهو يعمل 
جاهدًا على إثارة أكثر قدر ممكن من اللغط حول األزمة ويدفع بقوة باتجاه إشعال 
صراع عســكري يراه الســيناريو األفضل بالنســبة له مقارنة باألثر المؤكد للعقوبات 
االقتصاديــة، حيــث يبقى األثر المحتمل ألية حرب متوقعة محتماً، بينما يبدو أثر 
العقوبات االقتصادية مؤكدًا، وهذه هي النقطة األساســية لفهم ســيكولوجية نظام 

المالي في المرحلة الراهنة.
الســيناريو األفضل للنظام اإليراني إذا هو الســعي إلشــعال صراع عســكري، يحقق 
هــدف تصديــر األزمــة الداخلية إلى الخارج ويســمح لــه بادعاء المقاومــة والوقوع 
فريســة مؤامرة خارجية وغير ذلك من شــعارات مســتهلكة يصدرها النظام ألتباعه 

ومؤيديه في داخل إيران وخارجها.
صحيــح أن المرشــد األعلى للنظام علي خامنئــي والرئيس روحاني تحدثا أكثر من 
مرة عن عدم رغبتهما في الحرب، لكن من يصدق هذا الحديث عليه أن ينظر لسلوك 
النظام وممارســاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وســيادة الدول المجاورة 
ومجمل المبادئ واألسس والقواعد التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة، ثم يفكر 
قلياً ويسأل نفسه بموضوعية: هل هذه سلوكيات نظام يسعى للحفاظ على األمن 

واالستقرار اإلقليمي ويرفض الحروب والصراعات؟!

الموضوعية تقول إن النظام اإليراني يؤمن بمبدأ التقية السياسية بل  «
هو أساس سياساته وتخطيطه االستراتيجي انطالقًا من فكر آيديولوجي 

يؤمن به هذا النظام الثيوقراطي، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا يكرر 
رؤوس النظام تصريحاتهم الخاصة برفض الحرب، ويصدقهم بعض 

المخدوعين في منطقتنا وخارجها!. “إيالف”.

ماللي إيران يحاصرون إدارة ترامب )1(

سالم الكتبي
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خطوة إطالق برنامج 
خالد بن حمد لمنح نخبة 

الرياضيين من الخطوات المميزة 
التي تستهدف استقطاب الالعبين 

من مواهب النخبة وإخضاعهم 
إلى اختبارات دقيقة؛ إلعداد أبطال 
بمختلف األلعاب وتمثيل المملكة 

في أولمبياد 2024 و2028.

لألسف الشديد، أصبح سعي 
بعض األندية لصعود المنصات وملء 

خزينتها باأللقاب عن طريق انتداب 
الالعبين الجاهزين من األندية األخرى 

بصرف مالي كبير وخيالي، من دون 
أن تفكر بجدية في تكوين القاعدة 

واالهتمام بالفئات العمرية والتعويل 
عليهم مستقبال!

أعلنت شــركة بروفنت ميديا عن شــراكتها مع أنجل لتنظيم الفعاليات الرياضية 
فــي تنظيــم بطولــة بــي اس أكشــن )BSA( لكــرة الســلة فــي الفترة مــن 1 وحتى 
12 مــن شــهر يوليــو القــادم تحت رعاية كريمة من ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة وســتقام منافســاتها على صالة 

االتحاد بأم الحصم.

من جانبه، رحب مدير البطولة محمود 
تقــوي بشــراكة انجــل وبروفنــت ميديا 
فــي تنظيم هــذه البطولة، لمــا تتمتع به 
شركة أنجل من سمعة طيبة في تنظيم 
البطوالت على مستوى مملكة البحرين 
ومؤخًرا النجاح الكبير الذي تحقق في 
كــرة  بطولــة  الرمضانيتيــن  البطولتيــن 
الســلة 3x3 وبطولــة الفوتســال، حيــث 
نحــرص على إقامة مثل هذه األنشــطة 
والبطــوالت بمــا يتماشــى مــع توجهات 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  وسياســات 

والرياضة واللجنة األولمبية البحرينية 
فــي إقامة مثل هــذه البرامج الرياضية 
التــي مــن شــأنها خلــق أجــواء التنافس 
واالســتفادة  الالعبيــن  بيــن  الشــريف 
منهــا خصوًصــا خالل هذه الفتــرة التي 

تتوقف فيها المواسم الرياضية.
وأضــاف تقــوي “نفتخــر ونعتــز بإقامــة 
البطولة على كأس ســمو الشيخ عيسى 
بــن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة والــذي 
يعــد نجاًحــا لهــا ومــا يجعلنــا ويحفزنــا 

لتحقيــق  الجهــود  مــن  المزيــد  لبــذل 
النجاح المنشود”.

 ومــن المتوقــع أن تحظى هذه البطولة 

مــن  فــرق  منهــا  فريًقــا،   16 بمشــاركة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن 
القاعــدة  البنــوك،  المحليــة،  الشــركات 
ومــن  الفلبينــي،  والنــادي  األميركيــة 
المنتظر أن تشــهد البطولة التي ســتقام 
على كأس ســمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة منافســات قويــة بيــن الفرق 
مميــز  العــدد  أن  خصوًصــا  المشــاركة 
والمشــاركة من مختلف الفرق من دول 
قويــة  بطولــة  ســيجعلها  ممــا  الخليــج 
وستســاهم في جذب الجماهير المحبة 
لكــرة الســلة والذيــن ندعوهــم لحضــور 
المنافســات في افتتاحيتها مطلع شــهر 

يوليو القادم.
البطولــة  هــذه  هامــش  علــى  وســتقام 
منافســات بطولة كرة السلة 3x3 وذلك 

قبل نهائيات منافسات الرجال.

ــخ عـــيـــســـى بــــن عــلــي ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ ــى كـــــأس سـ ــلـ عـ

“أنجل وبروفنت” تنظمان بطولة لكرة السلة

19 يونيو 2019 األربعاء
16 شوال 1440
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لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

أقامــت اللجنــة البحرينيــة للحمــام الزاجــل والحــوام المنبثقــة مــن لجنــة رياضــات 
الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية، ســباق الحمام الحوام األول 
لهــذا الموســم علــى كأس المغفــور لــه بإذن هللا تعالى الشــيخ ســلمان بــن مبارك آل 

خليفة مؤسس اللجنة البحرينية للحمام الزاجل والحوام.

للحمــام  البحرينيــة  اللجنــة  وأقامــت   
الزاجــل والحــوام هــذا الســباق الصيفــي 
تنفيــًذا لتوجيهات خليفــة القعود رئيس 
لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي الذي 
ســباقات  اســتمرارية  علــى  يحــرص 

الحمام على مستوى المملكة.
 وحقــق المالــك عبدالنبــي المركــز األول 
وكأس بطولة هذا الســباق األول للحمام 
الحــوام وذلك بزمن طيران يبلغ )30.38 
ســاعة(، فيمــا حــل المالــك جــودري وقار 
المركــز الثاني بزمن طيران يبلغ )28.43 
ســاعة(، بينمــا جــاء فــي المركــز الثالــث 
المالك محســن محاســنيه بزمــن طيران 

يبلغ )27.28 ساعة(.
 وحقق المركز الرابع المالك أحمد غزال، 
ثــم كريــم بلــوش خامًســا، ســرفراز علي 
سادًســا، أحمد أبو جميل ســابعا، يوسف 
ســادة ثامنا، استاذ أصغر تاسعا، وأخيًرا 

جاسم عيد في المركز العاشر.

 وفــي هــذا الصــدد، أكــد خليفــة الكعبــي 
رئيــس اللجنة البحرينية للحمام الزاجل 
ســباق  مــن  الموســم  هــذا  أن  والحــوام 
الحمام الحوام سيشهد خمس بطوالت.

الســباقات  أن  إلــى  الكعبــي  وأشــار   
الخمســة التــي تقــام فــي فصــل الصيف 
ســباقات  اســتمرارية  لتحقيــق  تأتــي 
الحمــام التــي تمتلك شــعبية كبيرة على 

مستوى مملكة البحرين.

بدء موسم الحمام الحوام

انطالق دوري زين السالوي 6 أغسطس
ــل لــلــتــجــديــد ــابـ ــام قـ ــ عـــقـــد اإلســـبـــانـــي كـــــــاروس عـ

أعلن االتحاد البحريني لكرة الســلة عن انطالق موســمه رســميا بانطالق كأس الســوبر بين 
الرفــاع بطــل كأس خليفــة بــن ســلمان والمحــرق بطل الــدوري  بتاريخ 1 أغســطس المقبل، 
فيما ستنطلق منافسات دوري زين ألندية الدرجة األولى 6 أغسطس، على أن تنتهي جميع 

المسابقات مطلع مايو 2020.

الــذي  جــاء ذلــك خــالل المؤتمــر الصحافــي 
عقــده االتحــاد مســاء أمــس الثالثــاء بفنــدق 
جولــدن توليــب بحضــور نائــب الرئيس نادي 
القصيــر ورئيــس لجنة المســابقات ســيد أنور 
شــرف وعــدد مــن ممثلــي األنديــة ووســائل 

اإلعالم.
وكشــف االتحــاد عــن انطــالق مســابقة كأس 
هــذا  المســتحدثة  المســابقة  وهــي  االتحــاد، 
الموســم 2019 -   2020 دون تحديد موعدها 
لغايــة اآلن، كمــا ســيقام للمــرة األولــى دوري 
)3x3(  فــي الفتــرة مــن 4 أكتوبــر لغايــة 30 

نوفمبر.

وأشــار االتحــاد بــأن ضغــط المســابقات بهذه 
الصــورة ناتــج عن كثــرة المشــاركات القادمة 
للمنتخــب األول ســواء فــي بطولــة مجلــس 
التعاون التي ســتقام من 1 ســبتمبر لغاية 11 
أكتوبــر أول المرحلــة األولــى مــن التصفيــات 
اآلســيوية التي ســتقام من 7 نوفمبر لغاية 3 
ديسمبر والمرحلة الثانية من ذات التصفيات 
التــي ســتقام مــن 3 فبرايــر لغايــة 25 فبرايــر 

.2020
بالقاعــة  أقيــم  الــذي  اآلخــر  المؤتمــر  وفــي 
نفســها، تعاقــد االتحــاد رســميا مــع المــدرب 
اإلســباني جوزيــف بيــب كالروس لمــدة عام 

قابــل للتجديد لقيــادة منتخب الرجال خالل 
المرحلــة القادمة، حيث قدم االتحاد المدرب 
لوســائل اإلعالم وأكــد أن التعاقد مع المدرب 
يأتــي فــي إطــار حرصــه على تحقيــق أفضل 
لــأدوار  والوصــول  والمســتويات  النتائــج 

المتقدمــة فــي مختلــف المشــاركات القادمــة 
واالســتفادة مــن خبرات المــدرب الذي يتمتع 
بســمعة عالميــة وخبرة جيدة في كرة الســلة 

اآلسيوية.
وعبر المدرب عن سعادته الكبيرة بالعمل في 

مملكــة البحريــن بعدمــا ســبق وأن درب فــي 
الــدوري المحلي مع ناديــي المحرق والمنامة 
قبــل عــدة مواســم بســبب األجــواء المريحة 
والرائعــة ومــا تحظــى بــه اللعبــة مــن شــعبية 
وجماهيريــة ولوجود عــدد كبير من الالعبين 

متطلعــا  المؤهليــن،  والمدربيــن  المتميزيــن 
لنجــاح تجربتــه مــع االتحــاد وتخطــي جميع 
الصعوبــات وتحقيــق أعلــى درجــات التعاون 
بيــن الجميــع لتطويــر كــرة الســلة البحرينيــة 

وقيادة المنتخب إلى أفضل النتائج.

أحمد علي يقدم رزنامة المسابقات

أثناء تقديم المدرب اإلسباني

الحضور في المؤتمر الصحافي

يواصــل منتخبنــا الوطني األول لكــرة القدم، تدريباته في مرحلة اإلعداد 
األولــى، وذلــك علــى المالعــب الخارجية التابعــة لالتحــاد البحريني لكرة 
القــدم. وتقــام الحصــص التدريبيــة تحــت قيــادة مســاعد المــدرب أحمــد 
عيســى، ومــدرب اللياقة خوســيه، وذلــك لحين وصول مــدرب المنتخب، 
البرتغالي هيليو ســوزا. وتشــتمل تحضيرات المنتخب في الفترة الحالية 
علــى تدريبــات اللياقــة البدنية، كما تدرب المنتخب يــوم أمس األول في 
صالة التقوية. وتضم قائمة المنتخب حاليا 32 العًبا، في حين ستتواصل 
فتــرة اإلعــداد األولــى حتــى نهاية الشــهر الجــاري. وســيخوض المنتخب 
ا في البرتغال خالل شــهر يوليو المقبل، وسيشــتمل على  معســكًرا خارجيًّ
حصــص تدريبيــة مكثفة، باإلضافــة إلى مباريات وديــة. إلى ذلك، واصل 
العبــو المنتخــب إجــراء فحوصــات اللياقــة البدنيــة فــي مختبــر األداء 

البدني باللجنة األولمبية بإشراف فالديمير سواريز فيلييب.
ودّشــنت مجموعة من الالعبين االختبارات الخاصة بها، فيما ستستكمل 

بقية القائمة خالل األيام المقبلة.
يذكر أن قائمة المنتخب الوطني األول لكرة القدم تضم الالعبين: ســيد 
محمــد جعفــر، وليــد الحيــام، جمــال راشــد، عبدالوهــاب علي، إســماعيل 

عبداللطيف وعيســى موســى، سيد شبر علوي، علي مدن، أحمد عبدهللا، 
هشــام منصــور، علــي حــرم، راشــد الحوطــي، كميــل األســود، ســيد رضــا 
عيسى، محمد الرميحي، محمد عادل، عيسى جهاد، أحمد نبيل، عبدهللا 
الهزاع، محمد دعيج، ســامي الحســيني، هزاع علي، ســيد محمد عدنان، 
محمــد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، جاســم الشــيخ، مهدي حميدان، 

حمد الدوسري، عبدهللا يوسف، سيد ضياء سعيد وسيد مهدي باقر.

من تدريبات المنتخب الوطني األول لكرة القدم

التقويـــة إلـــى صالـــة  المنتخـــب  نقـــل تدريبـــات 
األحمر يواصل التحضيرات األولية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اســتعرض االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، نشــاط االتحــاد البحريني لكرة 
ا  القــدم فــي دعم فئــة البراعم، عبر المهرجان اآلســيوي الذي يقام ســنويًّ
تحــت إشــراف االتحــاد القــاري.  وأصــدر االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم 
الكتيــب الســنوي الخاص بالفئات العمرية، والــذي يركز في المقام األول 
على فئة البراعم.  واشــتمل محتوى الكتيب الســنوي لالتحاد اآلســيوي 
لكرة القدم على نشــاط االتحاد البحريني لكرة القدم المتمثل في إقامة 
العديد من المهرجانات المخصصة لفئة البراعم، وبينها مهرجان االتحاد 

اآلسيوي للبراعم الذي يقام سنويا يوم 15 مايو.
 ودأب االتحــاد البحرينــي لكرة القدم على إقامة العديد من المهرجانات 
خــالل كل عــام وتختــص بالفئــات العمريــة؛ لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي 
تعزيز إمكانات المواهب واكتشــافها؛ بهدف االســتفادة منها في تشــكيل 
المنتخبات الوطنية.  ويحرص االتحاد اآلسيوي لكرة القدم على توثيق 
مثــل هــذه البرامــج الداعمــة للفئــات العمريــة، إذ يصدر الكتيب الســنوي 
مستعرًضا جميع ما تم إنجازه من قبل االتحادات التي تنظم مهرجانات 

للفئات العمرية وباألخص فئة البراعم. 
ويعتبــر نشــاط االتحاد البحريني لكرة القــدم المكثف في إقامة البرامج 
والمهرجانات للفئات العمرية بداية النضمام االتحاد إلى اتفاقية البراعم 

اآلسيوية، والتي تنقسم إلى 3 فئات هي:الذهبية، الفضية والبرونزية.
 وســتكون بداية دخول االتحاد البحريني لكرة القدم في فئة االتفاقية 
البرونزيــة، عبــر تعزيــز دور البراعــم وتمكينهــم بتخصيــص مهرجانــات 

وأنشطة مختلفة لهم على مدار السنة.
 يشار إلى أن االتحاد البحريني لكرة القدم نّظم حديًثا مهرجان االتحاد 
اآلســيوي للبراعــم، إذ أقيــم يــوم الجمعــة الماضــي الموافــق 14 يونيــو 

الجاري بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 120 العًبا.

صورة من كتيب االتحاد اآلسيوي

كتيــب خاص بأنشــطة الفئــات العمرية في االتحــادات األعضاء
“اآلسيوي” يوثق نشاط االتحاد لدعم البراعم

أحمد مهدي

اللجنة االعالمية

حسن علي

أشار رئيس جهاز كرة اليد بنادي الشباب رضا حماد إلى أن إدارة النادي تعكف 
ا على االنتهاء من ملف األجهزة الفنية ومن ثم التطرق لألجهزة الفنية. حاليًّ

 وقــال حمــاد فــي تصريــح لـــ “البــالد 
تشــكيل  علــى  العمــل  يتــم  ســبورت” 
الفئــات  لكافــة  اإلداري  الجهــاز 
العمريــة ومنهــا الرجال وهــي من أهم 
الخطوات الحالية إلدارة اللعبة، وبعد 
ذلك ســيتم فتح ملف المدربين الذين 
ســيقودون فــرق المارونــي بالموســم 
مجلــس  أن  حمــاد  وأضــاف  المقبــل. 
اإلدارة لديــه هــدف يســير عليــه وهــو 
االعتمــاد علــى المــدرب الوطنــي دون 
هنــاك  وأن  األجنبــي،  علــى  التعريــج 

أســماء عديــدة لتولــي قيــادة الفريــق 
أميــن  المــدرب  ضمنهــا  ومــن  األول 
القــالف الــذي كان علــى رأس الفريــق 
فــي الســنوات الســابقة، ولكــن حتــى 
اآلن لم ُتحسم األمور بالشكل النهائي 

لهذا الملف.
وبيــن حمــاد أنه مــن المفتــرض خالل 
الفتــرة المقبلــة أن يتــم االنتهــاء مــن 
وســيتم  والفنــي  اإلداري  الملفيــن 

ا. اإلعالن عن ذلك رسميًّ
الجديــر بالذكر، أن أمين القالف تولى 

لكــرة  األول  الشــباب  فريــق  تدريــب 
اليــد خالل المواســم الســت الســابقة، 
اســتطاع مــن خاللهــا أن يقــدم فريًقــا 

الصاعــدة،  بالوجــوه  مميــًزا  ا  شــبابيًّ
وظهر بمســتويات فنية جيدة ونتائج 

إيجابية في بعضها.

رضا حماد

أســـماء عديـــدة مطروحـــة لقيـــادة يـــد الشـــباب ومنهـــا القـــاف

حماد: تشكيل األجهزة اإلدارية ثم الفنية

علي مجيد



تعلن األكاديمية األولمبية التابعة للجنة األولمبية البحرينية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورة اإلنعاش القلبي يومي 6 و7 أغسطس 
المقبل 2019 بالتعاون مع القاعدة األميركية وجمعية الصليب األحمر الدولية، وذلك تنفيًذا للخطة السنوية لألكاديمية والرامية إلى صقل 

وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية واإلدارية العاملة في مختلف الهيئات الرياضية.

التدريــب  برامــج  قســم  رئيــس  وقــال   
والتطويــر محمــود يتيــم إن دورة اإلنعــاش 
القلبــي تعتبــر واحدة من أهــم الدورات التي 
ســبق  حيــث  األولمبيــة  األكاديميــة  تنظمهــا 
الماضــي  العــام  فــي  دورة  تنظيــم  تــم  وأن 
2018 حضرها 30 مشــارًكا، فيما أقيمت هذا 
العــام الــدورة األولى بتاريــخ 19 و20 مارس 

وشــارك فيها 35 دارًسا، وســتقام دورة ثالثة 
هذا العام بتاريخ 12 و13 نوفمبر المقبل.

 وأشــار يتيــم إلى أهمية المشــاركة في دورة 
اإلنعــاش القلبــي والتــي تقــام بهــدف توعيــة 
أكبــر عدد مــن الرياضيين وعامــة المواطنين 
الكتســاب مهــارات اإلنعاش القلبــي خصوًصا 
المفاجــئ  المــوت  حــاالت  تزايــد  ظــل  فــي 

العديــد  أرواح  حصــدت  والتــي  للرياضييــن 
مــن النــاس الذيــن كانــوا يزاولــون األنشــطة 
الرياضيــة ســواء الترويحيــة أو التنافســية، 
حيــث إن تلــك الــدورة ستســاهم فــي تهيئــة 
أعــداد مــن الرياضيين للتعرف على أســاليب 
ومهارات اإلنعاش القلبي بما يسهم في إنقاذ 
حياة العديد من الناس مســتقبالً، وسيحصل 

المشارك على رخصة لمزاولة اإلنعاش القلبي 
مــن الصليــب األحمــر الدولــي صالحــة لمــدة 
ســنتين. وأضــاف يتيم بأنه قــد عقد اجتماًعا 
األميركيــة  القاعــدة  فريــق  مــع  ا  تنســيقيًّ
المختــص بإقامــة دورة اإلنعــاش القلبي وتم 
وضــع الترتيبات األولى لتنظيم الدورة خالل 
الســتقبال  متطلًعــا  المقبــل  أغســطس  شــهر 

أكبــر عــدد مــن المشــاركين للتوعيــة بمهارات 
اإلنعاش القلبي ألكبر شريحة مجتمعية.

مفتــوح  المشــاركة  بــاب  أن  يتيــم  وأوضــح   
لكافــة ممثلي االتحــادات واألنديــة الرياضية 
والمراكــز الشــبابية واألندية الصحيــة وأندية 
اللياقــة البدنيــة، حيث ســيحاضر فــي الدورة 

نخبــة مــن المحاضريــن المعتمديــن مــن ذوي 
 joseph الخبــرة واالختصــاص وهــم كل مــن
 belt، tina ngatnguyen crizaldo estares،
 mohammad khatam، Arvin adeva،
aneesh varghese، Rasheed kidangi-

.nakath

“األكاديمية األولمبية” تنظم دورة اإلنعاش القلبي

 أكــد عــدد مــن رؤســاء المراكز الشــبابية أهمية مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة والراميــة إلــى إنشــاء 100 ملعــب فــي فرجــان البحريــن، مشــيدين 
ا لتخريج العديد من  بمبــادرة ســموه لدعم مالعــب الفرجان والتي كانت مركًزا أساســيًّ

الالعبين المتميزين في مختلف األلعاب الرياضية.

خطــة  لوضــع  المبــادرة  هــذه  تأتــي  كمــا   
الســتمرارها  واضــح  وتصــور  متكاملــة 
تطويرهــا باعتبارهــا بيئة خصبــة للمواهب 
الرياضيــة، وكانت تــزود األندية البحرينية 
ولتكــون  الناشــئة  الرياضيــة  بالمواهــب 
أساســي  بــدور  تحظــى  الفرجــان  مالعــب 
فــي احتضان المواهــب وتخريجها بصورة 
مســتمرة كمــا كانــت فــي الماضــي، حيــث 
خرجــت العديــد مــن الالعبين الذيــن مثلوا 
األنديــة والمنتخبــات الوطنيــة فــي العديد 

من المحافل الرياضية.

  مبادرة من قائد شاب

  أكــد رئيــس مركــز شــباب الهملــة محمــد 
خليــل، أن مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمد آل خليفة بإنشاء 100 ملعب رياضي 
متعــددة األغــراض فــي فرجــان البحريــن 
لتشــمل أنشــطة مختلفة فــي مختلف مدن 
وقــرى البحريــن، تعتبر مبــادرة وطنية من 

قائد الشباب وملهمهم. 
  وأضــاف، أن تلــك المبــادرة تأتــي ضمــن 
ســموه المســتمرة لتحقيــق كل مــا يتطلــع 
لــه الرياضيــون فــي البحريــن تحــت قيادة 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البالد المفــدى، حيث وضعنا 
رؤيــة  لتحقيــق  نســعى  أن  أعيننــا  نصــب 
ســموه وســنواصل العمــل لتحقيــق المزيــد 
ولمــا يتطلــع إليــه قائد الشــباب ســعًيا نحو 
خلق جيل شباب واع ومثقف يرعى وطنه 
ويتخذ من قيادته الحكيمة مثالً أعلى في 

جميع المحافل. 
 وأكــد رئيــس مركــز شــباب الهملــة أن هذه 
جديــدة  انطــالق  نقطــة  تعتبــر  المبــادرة 
لشــبابها  وخدمــة  البحرينيــة  للرياضــة 
بجميــع مناطــق المملكة، لمواصلــة تحقيق 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  إليــه  يطمــح  مــا 
حمــد شــيخ الشــباب، وتأتي ضمــن رعايته 
المســتمرة لشباب المملكة ودعمهم لتقديم 
كل مــا لديهــم مــن أجــل بلدهــم ووطنهــم 
وقيادتهــم وأن يكونــوا علــى قــدر كبير من 
المســؤولية في حمل رســالة ســموه وجعل 
شــباب البحريــن يتبــوؤون أفضــل المراكــز 
ــا، وتصبــح مملكــة البحريــن عاصمــة  عالميًّ

عالمية للشباب والرياضة. 
البيئــة  المالعــب  هــذه  ســتوفر  وأشــار   
الرياضيــة المناســبة لــكل شــرائح المجتمع 
ومكان يجتمع فيها أبناء المناطق لممارسة 
هواياتهــم الرياضيــة وهو ما يحقق مبادرة 
نشــر الوعي الرياضي لــدى الجميع ليتكون 
جيــل رياضــي يخــدم مملكــة البحريــن في 
هــذه  وتأتــي  الرياضــة،  مجــاالت  جميــع 
وتصــور  متكاملــة  خطــة  لوضــع  المبــادرة 
واضح الســتمرار تطويرهــا باعتبارها بيئة 
خصبــة للمواهــب الرياضيــة وكانــت تــزود 
الرياضيــة  بالمواهــب  البحرينيــة  األنديــة 
الناشــئة ولتكــون مالعب الفرجــان تحظى 
المواهــب  احتضــان  فــي  أساســي  بــدور 
وتخريجهــا بصورة مســتمرة كما كانت في 
الماضي حيث خرجت العديد من الالعبين 
الذيــن مثلوا األنديــة والمنتخبات الوطنية 

في العديد من المحافل الرياضية.

 اجتذاب الشباب 

 وأكــد رئيــس مركــز شــباب مدينــة عيســى 
الشــيخ  ســمو  مبــادرة  أن  إبراهيــم  منــذر 
فــي  آل خليفــة ستســهم  بــن حمــد  ناصــر 
إحيــاء مالعب الفرجــان من جديد وإتاحة 
المختلفــة  العمريــة  الفئــات  أمــام  الفرصــة 
لممارســة مختلــف األلعــاب الرياضيــة التي 
تتناســب مــع ميولهــم ورغباتهــم فــي بيئــة 
الفرجــان  إلــى أن مالعــب  مثاليــة مشــيًرا 
ســيكون لهــا أثــر إيجابي في شــغل أوقات 
قويــة  قاعــدة  وستشــكل  الشــباب  فــراغ 
مــن الالعبيــن ومكاًنــا الكتشــاف المواهــب 
مــن  بالعديــد  األنديــة  وتغذيــة  الرياضيــة 

الالعبين المتميزين. 
 وبيــن رئيــس مركــز شــباب مدينة عيســى 
تمتلــك  والتــي  الفرجــان  مالعــب  أهميــة 
فــي  النجــوم  صناعــة  مــن  وافــًرا  رصيــًدا 
العديــد مــن األلعاب الرياضيــة حيث كانت 
مناســًبا  مكاًنــا  تشــكل  الفرجــان  مالعــب 
اللتقــاء الالعبيــن وتبــادل الخبــرات الفنية 
المواهــب  تلــك  اكتشــاف  إلــى  وصــوالً 
وصناعــة النجــوم، مشــيًرا إلــى أن مبــادرة 
مــن  العديــد  طياتهــا  فــي  تحمــل  ســموه 
األهــداف المتميزة والتي تصب في صالح 

تطور الرياضة البحرينية. 
 وأضاف تتطلع األسرة الشبابية والرياضية 
فــي المملكة لتنفيذ هذه المبــادرة باعتباره 
ستحتضن الشباب البحريني وإن التكاتف 
بين الجميع سيكون السبيل األمثل إلنجاح 

المبادرة التي تحمل أهداف وقيم نبيلة. 

  استفادة المراكز 

 أشــاد رئيــس مجلــس إدارة مركــز شــباب 
الشــاخورة علي سبت بمبادرة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد بإنشاء 100 ملعب في مدن 
عليــه مالعــب  أطلــق  بمــا  المملكــة  وقــرى 
الفرجــان التــي تعتبــر مبــادرة رائــدة علــى 

المستوى المحلي واإلقليمي. 
ســمو  مبــادرة  “إن  ســبت:  علــي  وقــال    
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ســوف 

المواهــب  اكتشــاف  علــى  الضــوء  تســلط 
الشــابة واحتضانها ورعايتها واالهتمام بها 
وتطويرهــا، وهــي مبــادرة تحمــل بداخلهــا 
استشــراف مســتقبل كــرة القــدم واأللعــاب 
نجنــى  ســوف  المبــادرة  هــذه  مــن  أخــرى 
العديد من المكاسب، وخصوًصا أن العديد 
من دول العالم تصرف مبالغ طائلة في هذا 
المجال وترســل كشــافين متخصصين في 
اكتشــاف المواهــب فــي مالعــب الحــارات 
الوطنيــة  لألنديــة  ضمهــم  علــى  للعمــل 

واالستفادة منهم وتنمية مهاراتهم”.
للجهــود  تقديــره  عــن  ســبت  وأعــرب   
الكبيرة التي تبذلها وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضة برئاســة أيمــن توفيق المؤيد من 
أجــل إنجــاح المبــادرة وتعاونهــا المثمر مع 
جميــع الجهات الحكوميــة والخاصة، األمر 

ا لتطبيــق المبادرة  الــذي ســيمثل دافًعا قويًّ
التــي تحمــل أبعــاًدا إيجابية علــى الرياضة 

البحرينية.

 دعم األنشطة الشبابية 

 وأشــاد رئيس مركز شاب الجسرة مسعود 
العميــري بمبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة فــي بإنشــاء 100 ملعــب 
فــي الفرجان، معتبًرا أن مبادرة ســموه من 
المبادرات المتميزة على المســتوى المحلي 
واإلقليمــي وستســاهم في تطويــر الحركة 
الشــبابية والرياضية من خالل االســتغالل 
األمثــل للعقــارات وتحويلهــا إلــى مالعــب 
المجتمــع  فئــات  كافــة  تحتضــن  رياضيــة 

لممارسة الرياضة بصورة متميزة. 
 وأضاف العميري يقّدم ســمو الشــيخ ناصر 

بــن حمــد آل خليفــة العديــد مــن المبادرات 
فــي  والرياضيــة  الشــبابية  الحركــة  تجــاه 
المملكــة ودائًمــا مــا تكــون تلــك المبــادرات 
تحمــل فــي طياتهــا العديــد مــن الرســائل 
النبيلة تجاه شباب البحرين ومن بين تلك 
المبادرات إنشــاء 100 ملعــب في الفرجان 
وإعــادة إحيائهــا بطريقة عصريــة لتواصل 
دورهــا المنــاط بهــا فــي احتضــان الشــباب 
الرياضيــة  مهاراتهــم  وتنميــة  البحرينــي 

واكتشاف المواهب الرياضية. 
 وأشــار العميري ســتكون مالعــب الفرجان 
جــزء مهمــة مــن منظومــة العمــل الشــبابي 
فــي  ستســاهم  باعتبارهــا  والرياضــي 
احتضــان الشــباب وتقدمهــم نمــاذج بــارزة 
لممارســة الرياضية بصــورة يومية والعمل 

على توجيه الطاقات الشبابية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

رؤساء المراكز الشبابية يشيدون بمبادرة ناصر بن حمد

مالعب الفرجان

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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“أحمر اليد” يغادر لمعسكر مصر 22 يونيو
ــا ــي ــان ــب ــي إس ــ ــاب ف ــب ــش ــل ــم ل ــالـ ــعـ ــأس الـ ــ ــات كـ ــي ــائ ــه ــن ــه ل ــرات ــي ــض ــح ــار ت ــ ــ ــي إط ــ ف

تقرر مغادرة منتخب الشــباب لكرة اليد إلقامة معســكره الخارجي بجمهورية مصر العربية 
يوم الجمعة المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.

ويأتــي ذلــك بناًء على الدعوة الرســمية التي 
تلقاها االتحاد البحريني لكرة اليد من نظيره 
المنتخبيــن  إطــار تحضيــرات  فــي  المصــري 
للمشــاركة فــي نهائيــات كأس العالــم والمقرر 
إقامتها في إسبانيا خالل الفترة من 16 - 28 

يوليو المقبل.
وسيغادر منتخبنا الوطني بقيادة اآليسلندي 
جوهانسون، الذي تم انتدابه لمهمة اإلشراف 
عبــاس  إبراهيــم  المــدرب  وبجانبــه  الفنــي 
ومســاعده أميــن القالف وقائمــة تم تقليصها 
إلــى 18 العــب بــدًءا مــن أمــس مــن أصل 23 

العبا انخرطوا في تدريبات الفترة السابقة.
وبحســب البرنامــج، فــإن منتخبنا ســيخوض 
المصــري  المنتخــب  مــع  وديــة  مباريــات   4

مــع محاولــة تأميــن مبــاراة أخــرى مــع إحدى 
الفتــرة  خــالل  هنــاك  الموجــودة  المنتخبــات 
ذاتها، وســتكون هــذه المباريات هي األولى لـ 
“األحمــر” منــذ انطالقات تدريباته في الشــهر 
التدريبــات  بيــن  انقســمت  والتــي  الماضــي، 
الفنيــة فــي صالــة اتحــاد اللعبــة بــأم الحصــم 
وبيــن التدريبــات التقويــة البدنيــة التي تقام 
علــى اســتاد البحريــن الوطني تحت إشــراف 
اآليسلندي ومعاونيه ومدرب الحراس أحمد 
منصــور الــذي تــم االســتعانة بخدماتــه بعــد 

إجازة عيد الفطر المبارك.
وســيكون معســكر مصر مهًما للغاية بالنســبة 
لآليســلندي ومعاونيــه عبــاس والقــالف؛ مــن 
أجــل الوقوف على مســتويات العبي األحمر 

حيــث  مــن  المطلوبــة  للجهوزيــة  والوصــول 
األداء البدنــي والفنــي ُقبيــل اختيــار القائمــة 
النهائيــة التــي ستشــارك رســمًيا فــي المعترك 
ســيكون  اآليســلندي  أن  خصوًصــا  العالمــي، 
مــع  الموجــود  الفنــي  الطاقــم  رأس  علــى 

المنتخب في إسبانيا.
منتخبنــا  وقــوع  عــن  القرعــة  وأوقعــت 
الوطنــي فــي المجموعــة الثالثــة بجانــب كل 
مــن )البرتغــال، كرواتيــا، هنغاريــا، البرازيــل، 

وكوسوفو(.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

منتخب الشباب لكرة اليد

من التدريبات

يتيم أثناء اجتماعه بفريق اإلنعاش القلبي بالقاعدة األميركية

منذر إبراهيممسعود العميريمحمد خليلعلي سبت

فتح باب التسجيل 
للمشاركة

علي مجيد

ــي مـــهـــاراتـــهـــم ــ ــم ــ ــن ــ ــن الــــشــــبــــاب وت ــضـ ــتـ ــحـ ــان تـ ــ ــرجـ ــ ــفـ ــ ــب الـ ــ ــاعـ ــ مـ

مركز أساس لتخريج 
العديد من الالعبين 

المتميزين
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أكد رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا إبراهيم منفردي أن الدعم والمساندة التي يوليها النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد البحرينــي لفنــون القتال المختلطة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة قادتها لتحقيــق إنجازات ونجاحات كبيــرة، وتبوئ مراكــز متقدمة إقليمًيا 

وعالمًيا، مهنًئا سموه بتصدر مملكة البحرين لقائمة الدول العالمية في هذه الرياضة، وفًقا للتصنيف الذي أصدره االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة.

 ولفت رئيس لجنة شــؤون الشــباب بمجلس 
والصــدارة  اإلنجــاز  هــذا  أَن  إلــى  الشــورى 
المســتحقة لمملكــة البحرين، تأتي اســتكماًل 
لإلنجــازات المتميــزة التــي تحققــت في عام 
الذهــب )2018(، وُتضــاف للمســيرة الزاهــرة 

التــي تشــهدها الحركة الرياضيــة في مملكة 
البحريــن، مشــيًدا بالدعــم والهتمــام الكبيــر 
الــذي تحظــى به الحركــة الرياضيــة من لدن 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 

للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضة.

 وأشــار منفردي إلــى أن رياضة فنون القتال 
المختلطة في مملكة البحرين استطاعت أن 
تثبت جدارتها واستحقاقها للمراكز المتقدمة 

فــي العديد مــن البطولت والمســابقات على 
المســتويين اإلقليمي والعالمي، ومنها إحراز 
الثالثــة لبطولــة  المركــز األول فــي النســخة 
القتــال  لفنــون  للهــواة  المفتوحــة  إفريقيــا 
النســخة  فــي  الثانــي  والمركــز  المختلطــة، 

الثانيــة لبطولة آســيا المفتوحة للهواة لفنون 
القتــال المختلطــة، مؤكًدا أن هذه اإلنجازات 
التــي وضعت مملكــة البحرين على الخارطة 
العالميــة في رياضة فنون القتال المختلطة، 
جــاءت نتيجة عمــل دؤوب وجهود مخلصة 
بذلها ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، 
وبفضل الروح الوطنية الوثابة التي يمتلكها 
وحرصهــم  الوطنــي،  المنتخــب  أعضــاء 
علــى بــذل مســتويات مشــرفة لنيــل المراكــز 

رضا منفرديالمتقدمة.

رضـا منفـردي يهّنـئ خـالـد بـن حمـد
عالميا مــتــقــدمــة  إلنـــجـــازات  ــال  ــت ــق ال فــنــون  قـــاد  ســمــوه  دعـــم 

القضيبية - مجلس الشورى

تعتــزم أكاديمــة المحــارب للتايكونــدو عن تنظيــم بطولــة مفتوحة لجميع 
الفئــات من الجنســين في التايكونــدو 2019 بنظام الــدوري، وذلك ابتداًء 

من شهر يونيو الجاري وتستمر حتى يوليو وأغسطس المقبالن.

 حيــث أعلنــت اللجنــة المنظمــة عــن 
والتســجيل  الشــتراك  بــاب  فتــح 
واألجنبيــة  البحرينيــة  لألنديــة 
المرخصة من ِقبل التحاد البحريني 
للدفــاع عــن النفــس، ودعــت جميــع 

بالمبــادرة  المشــاركة  فــي  الراغبيــن 
سريًعا في تقديم طلباتهم عبر ملء 
الستمارة الخاصة بالمنافسة، وذلك 
في مقر األكاديمية التي ســتحتضن 
المنافســات بمنطقــة توبلي، على أن 
يغلــق باب التســجيل فــي 30 يونيو 

الجاري.
التــي  الــدوري  مســابقة  وتعتبــر   
المحــارب”  “أكاديميــة  ســتنظمها 
مملكــة  مســتوى  علــى  األولــى  هــي 
البحريــن، وســتكون تحــت إشــراف 
البحرينــي  التحــاد  مــن  مباشــر 
للدفــاع عــن النفــس، وقــد تــم إدراج 
ا ضمــن رزنامة  هذه المســابقة رســميًّ

التحاد. 
واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون 
جميع الالعبين الراغبين بالمشــاركة 
مســجلين  المســابقة،  هــذه  فــي 
نــاٍد مرخــص،  ا تحــت مظلــة  رســميًّ
التســجيل  إجــراءات  كافــة  وينجــز 

باألكاديميــة لكــي يتحصــل على 
موافقة المشاركة.

 وبحسب نظام المسابقة، 
ســتقام  المباريــات  أن 

مــن  الــدوري  بنظــام 
مرحلة واحدة لكافة 
والفريــق  الفئــات، 
تســجيالً  األكثــر 
النقــاط  لعــدد 
النتصــارات  مــن 

الفائــز  هــو  ســيكون 
األول،  بالمركــز 

بنهايــة  األنديــة  تعــادل  وعنــد 
احتســاب  يتــم  بالنقــاط،  الــدوري 
لــكل  باللقــاءات  الفــوز  مــرات  عــدد 
نــاٍد لمعرفــة وتحديــد هويــة الفائــز 

بالبطولــة. وســتقام المنافســات فــي 
وأغســطس  يوليــو،  يونيــو،  أشــهر 
أيــام اإلجــازة وعلى مــدى يومين أو 
3 أيام فقط من كل شــهر. وســيكون 
تتويًجــا  األولــى  المراكــز  ألصحــاب 

وتكريًما بالميداليات.
 وثمنــت اللجنــة المنظمــة التفاعــل 
التحــاد  ِقبــل  مــن  اإليجابــي 
البحريني للدفاع عن النفس 
بالموافقة على إقامة هذه 
واإلشــراف  المســابقة 
مباشــر،  بشــكل  عليهــا 
وأثنــت علــى الجهــود 
لالتحــاد  المضنيــة 
المهنــدس  برئاســة 
أحمــد الخيــاط ومدير 
لعبــة التايكونــدو خالد 
والمستشــار  الحســن 

والمديــر الفنــي للتايكونــدو توفيــق 
التطويريــة  وبالخطــوات  نويصــر، 
والداعمــة لألنشــطة والبرامــج التــي 
واألكاديميــات  األنديــة  بهــا  تقــوم 
والمراكــز المنضويــة تحــت مظلتهــا، 
العمــل  احترافيــة  يؤكــد  وهــذا 
الثاقبــة  النظــرة  وفــق  بالتحــاد 
لمســتقبل  الهادفــة  والســتراتيجية 
بمملكــة  والرياضييــن  الرياضــة 
البحرين من ِقبل ممثل جاللة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة 
األول  والنائــب  خليفــة  آل  حمــد 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 

حمد آل خليفة.

اللجنة اإلعالمية

فتح باب التسجيل لدوري المحارب للتايكوندو
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تأهل 8 أندية لربع نهائي دوري الطائرة الشاطئية

المحرق يشكل األجهزة اإلدارية والفنية لكرة القدم

الــمــجــمــوعــات ــدر  ــصـ ــتـ تـ و”أ”  “ب”  وداركــــلــــيــــب  ــرة  ــ ــم ــ ج ــي  ــ ــن ــ وب األهــــلــــي 

ــق ــاب ــس ــل مـــــدرب الــلــيــاقــة ال ــم ــع ــار... وإشـــــــادة ب ــ ــجـ ــ ــف الـ ــوسـ ــذار يـ ــ ــت ــ ــول اع ــبـ قـ

تحددت معالم األندية المتأهلة للدور ربع النهائي لدوري الرجال للكرة الطائرة 
الشاطئية الذي ينظمه االتحاد البحريني للكرة الطائرة بتأهل ثمانية أندية من 

المجموعات األربع.

األهلي المكون من أيمن هرونة وناصر 
عنان خطف صدارة المجموعة )أ( فيما 
المكــون مــن خليــل  النصــر )ب(  حقــق 
المركــز  عبدالحســين  ورضــا  عبــدهللا 
الثانــي ليتأهــل الثنــان مًعــا إلــى الدور 
بنــي  نــادي  النهائــي، فيمــا تصــدر  ربــع 
جمــرة المكــون مــن علــي حمــزة وعلي 
عبدالنبــي المجموعــة )ب( وجــاء نــادي 
ســلطان  علــي  مــن  المكــون  )أ(  النصــر 

ومحمد عنان في المركز الثاني.
  وتصدر نادي داركليب )ب( المكون من 
محمد جابر ومحمد محسن المجموعة 
)ج( فيمــا احتل نــادي عالي المكون من 

المركــز  مهــدي  وصالــح  عقيــل  حســن 
الثاني ليتأهل الثنان عن المجموعة.

واحتــل نــادي داركليــب )أ( المكــون من 
محمــد يعقــوب وعلــي مرهــون صدارة 
المجموعــة )د( فيما جاء نادي الشــباب 
المكون من عمران محمد وعلي شعبان 
فــي المركــز الثانــي ليبلغ الثنــان الدور 

ربع النهائي.
وأســفرت نتائج دور المجموعات التي 
أقيمــت يــوم الســبت عــن فــوز األهلــي 
)أ(  2/0، وفــوز النصــر  علــى البســيتين 
علــى التضامــن 2/0، وفــوز عالــي علــى 
علــى  )أ(  داركليــب  وفــوز   ،2/0 الديــر 

نتائــج  اســفرت  فيمــا   ،2/0 المعاميــر 
مباريــات األحــد عــن فــوز النصــر )ب( 
علــى البســيتين 2/0، وفــوز بنــي جمرة 
داركليــب  وفــوز   ،2/1 )أ(  النصــر  علــى 
الشــباب  وفــوز   ،2/0 الديــر  علــى  )ب( 

نتائــج  وأســفرت   ،2/0 المعاميــر  علــى 
مباريــات يــوم الثنين عن فــوز األهلي 
علــى النصــر )ب( 2/0، وفــوز بني جمرة 
على التضامن 2/0، وفوز داركليب )ب( 
على عالي 2/1، وفوز داركليب )أ( على 

الشباب 2/0.
 22 المقبــل  الســبت  يــوم  وستســتأنف 
ربــع  الــدور  مباريــات  الجــاري  يونيــو 
النهائــي علــى المالعــب الرملية بمدينة 
عيســى الرياضية في أول دوري للكرة 

البحريــن،  بمملكــة  الشــاطئية  الطائــرة 
حيث سيلتقي كال من األهلي مع عالي، 
بني جمرة أمام الشــباب، داركليب )ب( 
مــع النصــر )ب(، داركليــب )أ( مــع النصر 

)أ(.

اعتمــد مجلــس إدارة نــادي المحــرق فــي اجتماعــه األخيــر برئاســة الشــيخ أحمــد بن علــي بن عبــدهللا آل خليفة 
تشكيل جهاز لعبة كرة القدم واألجهزة الفنية واإلدارية للفريق األول والفئات السنية للعبة، حيث ترأس الشيخ 
راشــد بــن عبدالرحمــن بــن محمــد آل خليفة النائــب األول للرئيس جهــاز اللعبة بعضوية كل مــن محمد بن محمد 
بن دينة أمين السر العام وحسن رياض الزياني أمين السر العام المساعد وطالل عارف العريفي األمين المالي 

والالعب الدولي السابق محمد أحمد سالمين.

وضم تشكيل الجهاز اإلداري والفني 
فهــد  القــدم  لكــرة  األول  للفريــق 
عبداللطيف بن جــالل مديًرا للفريق 
مشــرًفا  الشــمالن  عبــدهللا  ومحمــد 
ا  محمد جاسم الجودر منسًقا إعالميًّ
والبرازيلــي ماركــوس باكيتــا مديــًرا 
مســاعًدا  تــاج  صالــح  وخالــد  ــا  فنيًّ
والبرازيلــي جوز اســديراس كوســتا 
والبرازيلــي  ــا  بدنيًّ ا  معــدًّ لوبــاس 
ســيرجيو اليفاس بيرتولسي مدرًبا 
للحــراس، وحامد علــي رضي محلالً 

ا  ا وياسر عباس أحمد اختصاصيًّ فنيًّ
كافــا  وجايــالل  الطبيعــي  للعــالج 

مدلكا.
اإلداريــة  األجهــزة  ضمــت  بينمــا 
والفنيــة للفئــات الســنية لكــرة القدم 
ا عاًما  علي محمد ســند مشــرًفا إداريًّ
ــا  فنيًّ مديــًرا  مســيفر  عامــر  وعلــي 
ا  وإبراهيم عيسى العيسى مديًرا فنيًّ
مســاعًدا وعبدالوهاب راشد يعقوب 
ومحمــد  المرمــى  لحــراس  مدرًبــا 
ســالم ســالم مســئولً لمتابعة شــئون 

عبــدهللا  محمــد  وجاســم  الالعبيــن 
ا للعالج الطبيعي. اختصاصيًّ

بــن  عبــدهللا  الشــيخ  تعييــن  وتــم 
خليفــة بــن عبدهللا آل خليفــة مديًرا 
محمــد  وأحمــد  الشــباب  لفريــق 
الســعد مدرًبــا وريــاض بــدر عبــدهللا 
عيســى  عبــدهللا  وعلــي  مســاعًدا 
تعييــن  التشــكيل  وتضمــن  ــا،  إداريًّ
المــدرب الفرنســي من أصــل مغربي 
لفريــق  مدرًبــا  الشــاووش  محمــد 
علــي  عبــدهللا  وصــالح  الناشــئين 

مســاعًدا للمــدرب وأحمــد علــي علي 
ــا ومحمــد جعفــر الزيــن مدربــًا  إداريًّ
لفريق األشــبال وحمد صالح سلمان 
العثمــان  عثمــان  ومحمــد  مســاعًدا 
ــا للفريــق وعلــي جعفــر الزيــن  إداريًّ
مدرًبــا لفريــق البراعــم وعبدالرحمن 
وأحمــد  ــا  إداريًّ العســيري  إبراهيــم 
يوســف ســالمين مستشــاًرا لمدرســة 
بوزبــون  محمــد  وعلــي  القــدم  كــرة 
وجمــال حمــد مبــارك مدربيــن لفــرق 
عبــدهللا  جعفــر  وعيســى  المدرســة 

ا. إداريًّ
نــادي  إدارة  مجلــس  وافــق  وقــد 
المحــرق علــى قبــول العتــذار الذي 
تقــدم بــه يوســف حمــد الجــار مديــر 
الســابق  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق 
عــن مواصلــة العمــل بســبب ظروفه 

الشــخصية، وقــدم المجلــس خالص 
الجهــود  علــى  لــه  والتقديــر  الشــكر 
عملــه  أثنــاء  بذلهــا  التــي  المتميــزة 
أن  مؤكــًدا  الماضيــة،  الفتــرة  فــي 
ــا  وفيًّ ابًنــا  ســيبقى  الجــار  يوســف 
كمــا  الــدوام،  علــى  المحــرق  لنــادي 
أشــاد المجلــس بالجهــود التــي بذلها 
المــدرب التونســي وليد بــن الحبيب 
شــرف الديــن مدرب اللياقــة البدنية 
وتفــان  بإخــالص  وعملــه  الســابق 
طــوال الســنوات الماضيــة، متمنيــًا 
لــه التوفيــق والنجــاح فــي حياتــه 
عــن  المجلــس  وعبــر  المســتقبلية، 
صالــح  لالعــب  بالتوفيــق  تمنياتــه 

الفريــق  لعــب  صالــح  عبدالحميــد 
األول لكرة القدم سابًقا في مشواره 
الرياضــي القــادم بعــد عطــاء متميــز 

مــع النادي خالل الســنوات الماضية 
بــه مــن إخــالق  مشــيًدا بمــا يتمتــع 

رياضية عالية.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

نادي المحرق

رئيس االتحاد شهد المنافساتالحكام المشاركون من منافسات دوري الشواطئ

اللجنة المنظمة 
تشيد بالتفاعل 

اإليجابي التحاد 
الدفاع عن 

النفس



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين أمام صاحب األرض والضيافة المنتخب المصري 
بنتيجــة ١٠٠/ ٢٨، فــي مســتهل مشــواره بالبطولــة العربيــة الثامنــة عشــرة لكــرة الســلة التــي 
تحتضنهــا العاصمــة المصريــة القاهــرة باســتضافة االتحــاد المصري في الفتــرة من ١٨ حتى 
٢٥ يونيو الجاري، بمشاركة ٦ منتخبات عربية هي: الجزائر، تونس، لبنان، السعودية، إضافة 

إلى مصر المستضيف ومنتخبنا الوطني.

وحصــل بذلــك منتخبنا على أول نقطة له في 
البطولــة، فيمــا ظفــر منتخــب مصــر بنقطتــي 
اليــوم  الوطنــي  منتخبنــا  وســيواجه  الفــوز. 
منتخب تونس، في الســاعة السادســة مســاًء 
بتوقيــت مملكــة البحريــن، إذ يســعى منتخبنا 
الفــوز  وتحقيــق  األولــى  خســارته  لتعويــض 

األول له في البطولة. 
نتائــج  جــاءت  التــي  للمواجهــة  وبالعــودة 
أشــواطها كاآلتــي: ٢٥/ ٤، ٢٨/ ٦، ٢٠/ ٩ و٢٧/ ٩، 
فــإن منتخــب مصــر فــرض ســيطرته الكبيــرة 
على المباراة مســتغال فارق البنية الجســمانية 
وعامــل الطــول الــذي يتمتــع بــه العبــو مصــر 
مــا ســمح لهــم إحــكام الدفــاع بالكامــل أمــام 
مهاجمــي منتخبنــا الذين وقعــوا في األخطاء 
التمريــر  وأخطــاء  المتكــررة  الهجوميــة 
واالســتالم، على الرغم من المحاوالت الجادة 
لتقليــص الفــارق الكبيــر الــذي أحدثــه الفريــق 

المنافس.
وفــي بقيــة المباريــات فــي اليــوم االفتتاحي، 
علــى  الفــوز  نتيجــة  تونــس  منتخــب  حقــق 
حســاب المنتخــب الســعودي بنتيجــة ٦٦/ ٥٦، 
فيمــا فــاز منتخب لبنــان المبــاراة الثانية على 

نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة ٨٨/ ٥٢.
وســيخوض األحمــر تدريــب صباحــي واحــد 
اليــوم قبــل مواجهتــه الثانيــة أمــام المنتخــب 
التونســي، إذ ســيعمد المــدرب علــى تصحيــح 

أخطاء المباراة االفتتاحية.

القصير: حريصون على المشاركة  
وبدعم من سمو الرئيس

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  أكــد 

البحريني لكرة الســلة رئيس لجنة المنتخبات 
الوطنيــة رئيــس الوفد البحرينــي في البطولة 
ســمو  برئاســة  االتحــاد  أن  القصيــر  ناصــر 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة حريــص 
علــى تكثيــف المشــاركات الخارجيــة بالنســبة 
لمنتخباتنا الوطنية في جميع الفئات العمرية؛ 

مــن أجــل زيــادة االحتــكاك واكتســاب الخبرة 
وهو ماســيعود بالنفع على العبينا بكل تأكيد، 
مشــيًدا في الوقت نفسه باالهتمام الشخصي 
مــن ســموه بجميع األمور المتعلقــة بالمنتخب 
ومتابعتــه الدائمــة منــذ وصــول المنتخب إلى 

القاهرة.

وأضــاف القصيــر “هنالــك توجــه واضــح لــدى 
الرئيــس  ســمو  مــن  مباشــر  وبدعــم  االتحــاد 
بضــرورة المشــاركة قدر اإلمــكان في مختلف 
علــى  يتفــق  والــكل  الخارجيــة،  البطــوالت 
تطــور المســتويات منــذ أن ســار االتحــاد على 
هــذا النهــج، والمنتخبــات الوطنية ســبقت لها 

الســابقة  العربيــة  البطــوالت  فــي  المشــاركة 
متطــورة  فنيــة  مســتويات  خاللهــا  وقدمــت 
تبــوأت بهــا مراكــز متقدمــة، ونحــن نأمــل أن 
تكون هذه المشــاركة أفضل وأن ُيحقق أحمر 
الســلة نتيجة أفضل مع االســتفادة الفنية من 

المباريات قبل خوض البطولة اآلسيوية”.

بالتعــاون  البحرينــي  الوفــد  رئيــس  وأشــاد 
واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  بيــن  مــا  الكامــل 
إلــى  الوصــول  منــذ  والالعبيــن  واإلعالمــي 
القاهــرة، مؤكــًدا أن الــكل يــؤدي واجبــه فــي 
مجالــه، والكل يعيش كأســرة واحدة وبالتالي 
فــإن العمل يســير وفق الصــورة المطلوبة وما 

تم التخطيط له.

الظهور األول للحكم غلوم
ســجلت البطولة العربية ظهوًرا مميًزا لحكمنا 
عادل غلوم الذي أدار لقاء لبنان والجزائر يوم 

أمس األول، وهو الظهور األول لحكمنا.
وظهر حكمنا بمســتوى مميز وشــخصية قوية 
واســتطاع أن يخــرج المبــاراة لبــر األمــان مــن 

دون أي اعتراضات من المنتخبين . 
ويعتبر غلوم من الحكام الوطنيين المميزين، 
وتأتي مشــاركته فــي إدارة مباريات البطولة؛ 
لمــا يمتلكــه مــن خبــرة واعتبــاره مــن الحــكام 

األكفاء والجيدين في دورينا . 

“أحمر الناشئين” يخسر اللقاء االفتتاحي أمام مصر
ــة” ــل ــس ــة ال ــيـ ــربـ ـــ“عـ ــي لـــقـــاءاتـــه بـ ــانـ ــي ثـ ــ ــس ف ــونـ ــه تـ ــ ــواج ــ ــا ي ــن ــتــخــب مــن

القاهرة - اتحاد السلة

تمكــن فريــق هابي وصيف النســخة الســابقة 2018 بقيادة المخضرم ســيدعادل عطية 
من أن يفرض نفسه كفريق مرشح لبلوغ الدور الثاني والفوز بالكأس، وذلك بعد فوزه 
علــى فريــق ســفريات القصيبــي ب بقيــادة محمد عبدهللا مكــي وبنتيجة ثالثــة أهداف 
نظيفة، في ختام مباريات الجولة الثانية من دورة مركز شباب الهملة لكرة القدم لفئة 

الشباب لهذا العام.

 وقــد بــدا واضًحا منــذ بداية المبــاراة عزم 
فريــق هابــي علــى إحــراز أول ثــالث نقاط 
لــه بالمجموعة لالقتراب مــن التأهل للدور 
الثانــي، حيــث بــدأ هابــي مهاجًمــا مــن أول 
فريــق  العبــي  أربــك  ممــا  المبــاراة  دقائــق 
الســيطرة  وأفقدهــم  القصيبــي،  ســفريات 

علــى المبــاراة فــي ظــل الشــد العصبــي من 
بعــض العبيــه، حيــث تقــدم فريــق هابــي 
بهــدف لالعبــه األنيــق علــي أميــر عبــدهللا، 
علــى  ســيطرته  هابــي  فريــق  وواصــل 
مجريات الشوط وتمكن من تسجيل هدف 
جميــل من العبه محمد منصور)الشــلهوب( 
مســجالً  الســفريات  دفاعــات  راوغ  الــذي 
هدًفــا جميالً، لينتهي الشــوط األول بتقدم 

هابي بنتيجة هدفين مقابل صفر.
 ومــع بدايــة الشــوط الثانــي تمكــن فريــق 
ســفريات القصيبــي مــن اســتعادة توازنــه 
قليــالً محــاوالً تقليل الفــارق لكنه لم يوفق 

فــي تســجيل أي هــدف، ولكــن ســرعان مــا 
باغت المتألق وهداف الفريق جعفر ســرور 
حــارس ســفريات القصيبــي بهــدف جميــل 
الســفريات،  فريــق  جــراح  مــن  وزاد  آخــر، 
ليســتمر فريــق هابــي فــي فرض ســيطرته 
تماًمــا على مجريات الشــوط الثاني، ليعلن 

الحكــم انتهــاء المبــاراة وفــوز فريــق هابي 
لســفريات  هــدف  مقابــل  أهــداف  بثالثــة 
القصيبــي ب، ليتصــدر فريــق هابــي فــرق 
الــدورة برصيــد 4 نقــاط في ختــام الجولة 
أقــرب  عــن  األهــداف  وبفــارق  الثانيــة 

منافسيه فريق البالد.

وتنطلــق مســاء األربعــاء مباريــات الجولة 
ســفريات  فريقــا  يلتقــي  حيــث  الثالثــة 
البــالد  يلتقــي  فيمــا  وب،  أ  القصيبــي 
بقيــادة عبــدهللا خليــل فريق األيــام بقيادة 
لــه،  المنافســين  أقــرب  شــبر  سيدحســن 
وهــي مبــاراة يتوقــع لهــا أن تتميــز بالندية 

واإلثــارة خاصــة أن األيام بــات عاقد العزم 
يقــف  فيمــا  االنتصــارات،  مواصلــة  علــى 
البــالد بخطوطــه المتناســقة كأحــد أفضــل 
الفــرق خــالل مباريــات الجولتيــن. صــرح 
بذلــك إبراهيــم عبدهللا أمين الســر ورئيس 

العالقات العامة بالمركز.

مركز شباب الهملة

هـابـي يهـزم سفـريـات القصيبـي

تسليم جائزة أفضل العبمن مباريات الدورة
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ورشـة عمـل تدريبيـة وتحكيميـة لرفـع األثقـال
ــتــنــظــيــمــيــة الــتــحــكــيــمــيــة ــة ال ــن ــج ــل ــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع ال ــب ــع ــل يــنــظــمــهــا اتـــحـــاد ال

يســتعد االتحــاد البحرينــي إلقامــة ورشــة عمــل تدريبيــة وتحكيميــة لرفــع األثقــال 
بالتعاون واإلشــراف عليها من قبل اللجنة التنظيمية التحكيمية لرفع األثقال وذلك 
فــي الفتــرة مــن 25 حتى 27 من شــهر يوليو القادم والتي ســتقام فعالياتها في قاعة 

المحاضرات نادي الدير الثقافي والرياضي. 

عبــدهللا  علــي  الــدورة  فــي  وســيحاضر 
يوســف الحكــم الدولــي رئيــس لجنة رفع 
األثقــال باالتحاد البحرينــي لرفع األثقال، 
رئيــس اللجنــة الفنيــة باتحــاد غرب آســيا 
لرفع األثقال، رئيس اللجنة الفنية باللجنة 
التنظيميــة الخليجية لرفع األثقال، حيث 
ســتتضمن الــدورة الجوانــب التحكيميــة 
وشــرح القانون الدولي لرفع األثقال، آخر 
المســتجدات الفنيــة للتحكيــم، وطريقــة 
اســتخدام تقنية الكاميرات في الجوانب 
التحكيمية، وكيفية اســتضافة البطوالت 
التنظيــم،  ومتطلبــات  والعالميــة  القاريــة 

وســتتضمن الــدورة الجوانــب التدريبيــة 
األثقــال،  رفــع  فــي  والتطبيــق  النظريــة 
كمــا  الكالســيكية،  الرفعــات  أداء  وفــن 
وســيحاضر فــي الــدورة المــدرب الدولــي 
المحتــرف الكابتــن خضيــر عيــاش بــاش 
الكابتــن  المحترفــة  الدوليــة  والمدربــة 

أميره إبراهيم علي.
األثقــال  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  ودعــا 
الراغبين والراغبات للتسجيل في الدورة 
استفســارات  أي  وجــود  حالــة  فــي  أو 
لالتصــال بعبدالرضا عبدهللا المدير الفني 

لرفع األثقال على رقم 39249855.

وحول إقامة هذه الدورة أكد علي عبدهللا 
الــذي  الواضــح  النهــج  ضمــن  تأتــي  أنهــا 
ينتهجــه اتحاد رفــع األثقــال وبتوجيهات 
ومتابعــة ومســاندة مســتمرة مــن رئيــس 
رئيــس  الغانــم  ســلطان  اإلدارة  مجلــس 

اتحاد غرب آســيا لبناء األجســام واللياقة 
اتحــاد  لرئيــس  األول  النائــب  البدنيــة، 
غــرب آســيا لرفع األثقــال، مســاعد رئيس 
االتحــاد العربــي، وجميــع أعضــاء مجلس 
التحكيمــي  الجانــب  بتطويــر  اإلدارة 

وصقل مهارات الحكام في جميع األلعاب 
المنضوية تحــت مظلة االتحاد البحريني 
لرفع األثقال واالرتقاء بمستوى التحكيم 
ومواكبــة كل مســتجداته وتطبيقهــا ممــا 
يســاهم فــي تطــور رياضــة رفــع األثقــال 

عمومًا وحكام هذه الرياضة خصوًصا. 
والرغبــات  الراغبيــن  عبــدهللا  ودعــا 
باإلســراع  الــدورة  هــذه  فــي  بالمشــاركة 
بالتســجيل فيهــا مــن أجــل حجــز مقعــد 
طرحــه  ســيتم  مــا  كل  مــن  واالســتفادة 
الفنيــة  الجوانــب  جميــع  علــى  خاللهــا 
والتدريبيــة خصوًصــا أن المحاضرين ذي 
مســتوى مؤهــل عــال فــي هــذه الرياضــة 
هــذا  فــي  واســعة  خبــرات  وأصحــاب 

المجال.
وفــي ختــام حديثــه، وّجه عبدهللا شــكره 
وامتنانه الجزيلين لمجلس إدارة االتحاد 
رأســه  وعلــى  األثقــال  لرفــع  البحرينــي 
علــى  األعضــاء  وجميــع  الغانــم  ســلطان 
دعمهم المســتمر، وإلــى اللجنة التنظيمية 
التحكيميــة لرفع األثقال وإلى إدارة نادي 
ا كل التوفيق  الدير والمحاضريــن ومتمنيًّ

والنجاح للدورة المقبلة.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

 المدرب خضير والمدربة أميرةعلي عبدالله

تصدر بطولة 
شباب الهملة 

الكروية

ناصر القصير



 4 أن  الكنديــة  الشــرطة  أعلنــت 
إطــاق  فــي  أصيبــوا  أشــخاص 
جماهيــري  تجمــع  خــال  نــار 
فــوز  بــأول  لاحتفــال  حاشــد 
لفريق “تورنتــو رابتورز” ببطولة 
األميركــي  الســلة  كــرة  دوري 

للمحترفين.

وكان مئات اآلالف من المشجعين، 
بمــن فيهم رئيــس الــوزراء الكندي 
وشــخصيات  تــرودو  جاســتين 
أخرى، يحتفلون بالفوز التاريخي.

وقــال قائــد شــرطة تورنتــو، مــارك 
ســوندرز، إن الضبــاط عثــروا علــى 
ســاحين نارييــن وإنه تــم احتجاز 

3 أشخاص.
ووقع إطالق النار حوالى الساعة  «

0345 مساء بالتوقيت المحلي 
)1945 بتوقيت جرينتش(، بالقرب 
من مجلس مدينة تورنتو وساحة 

ناثان فيليبس.

نيــك كيريــوس بعــودة  رحــب االســترالي 
آنــدي مــوراي لعالم التنس عقــب خضوعه 
لجراحــة فــي أعلــى الفخــذ قائــا إنــه لــم 
يصــدق عينيــه عندمــا نــزل للمشــاركة في 
نــادي  فــي  البريطانــي  الاعــب  تدريبــات 
الــذي  مــوراي،  عــودة  وجــاءت  كوينــز. 
قبــل  الفخــذ  أعلــى  فــي  لجراحــة  خضــع 
خمســة أشهر، هذا األســبوع بالمشاركة مع 

فليسيانو لوبيز في منافسات الزوجي.
وقــال كيريــوس للصحفييــن قبــل مبــاراة 
الدور األول أمام الفرنسي ادريان مانارينو 
”كان انــدي هــو أول شــخص أشــاهده هنــا 
وهو يقوم بتدريباته. لم أصدق ما رأيت.

”مشــاهدته وقــد عاد بصحــة وعافية وفي 
حالــة ســعادة هــو كل مــا كان يهمنــي. إنــه 
مقاتــل. مســتواه جيــد بمــا يكفــي إلحداث 
مشــكات لمنافســيه في مباريات الزوجي 

خاصة مع وجود فليسيانو معه.
”بوســعي أن أدفــع أمــواال لمتابعــة مبــاراة 

مثل هذه“.

استجواب بالتيني
ألقت السلطات الفرنسية، أمس الثاثاء، القبض على ميشيل باتيني، الرئيس السابق 

لاتحاد األوروبي لكرة القدم “يويفا” بتهمة الفساد.

ووفًقــا لصحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة، فإنــه تم 
إلقاء القبض على باتيني كجزء من التحقيقات 
بشــأن الفســاد الخــاص بمنــح قطــر حــق تنظيــم 

بطولة كأس العالم 2022.
وأشــارت تقاريــر صحفيــة إلــى أن قطــر قدمــت 
لمســؤولين  الــدوالرات  مــن  الماييــن  عشــرات 
فــي االتحاد الدولي لكرة القــدم “فيفا” واالتحاد 

القارية والمحلية، للحصول على حق التنظيم.
باتــر،  جوزيــف  السويســري  أكــد  أن  وســبق 
الرئيــس الســابق للفيفــا، أن منــح قطــر تنظيــم 
مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس 

الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي لدى باتيني.
 وأكد مصدر قضائي فرنســي أن باتيني، خضع 
الســتجواب مــن قبــل الشــرطة الفرنســية أمــس 
الثاثــاء حــول منــح قطــر حــق اســتضافة كأس 

العالم 2022.
وكانــت صحيفــة “لومونــد” وموقــع التحقيقــات 
الفرنســي “ميديــا بــارت” همــا أول مــن أورد خبر 
الفرنســية  للكــرة  الســابق  النجــم  علــى  القبــض 
شــبهة  فــي  مدعــون  ويحقــق  واســتجوابه. 
وجود فســاد ورشــوة فــي عملية منــح قطر حق 

استضافة كأس العالم 2022.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

احتفاالت دامية

كيريوس يرحب 
بعودة “المقاتل”

عبــر منظمــو كأس كوبــا أميــركا، عــن مخاوفهــم بســبب ضعــف اإلقبــال 
الجماهيــري فــي المباريــات األولــى من البطولــة، وقالوا إنــه يجب إصاح 
األخطــاء فــي نظــام بيــع التذاكــر، لضمــان دخــول المزيــد مــن الجماهيــر 

للمباريات.
وطفت المشكلة على السطح عقب مباراة االفتتاح بين البرازيل وبوليفيا 
يــوم الجمعــة الماضــي، والتــي شــهدت الكثيــر مــن المقاعــد الخاليــة فــي 

المدرجات، وزاد الجدل يوم اإلثنين.
وحضر في إســتاد مورومبي، الذي يســع 65601 متفرجا، 47260 متفرجا 

فقط على الرغم من أن المنظمين قالوا إن كافة التذاكر بيعت.
مقدمــا،  البرازيــل  لمباريــات  تذاكــر  شــراء  حاولــت  جماهيــر،  وواجهــت 
صعوبات، وقالت اللجنة المحلية المنظمة إنها سحبت بعض التذاكر التي 
لم يتم بيعها. وأضاف بيان صادر عن اللجنة المحلية المنظمة “ســنصحح 

ذلك لجعل عملية إعادة التذاكر أسرع”.
وظهــرت مشــكلة ضعــف المبيعات جلية فــي اليومين الثانــي والثالث من 
البطولــة، عندما شــهدت ثاث من بيــن أربع مباريات بحضور جماهير أقل 

من 20 ألفا.
وحضــر نحــو 11107 متفــرج لمبــاراة بيــرو وفنزويــا فــي بورتــو اليجري 
علــى  -4صفــر  أوروجــواي  انتصــار  شــاهدوا  مــن  هــم  متفرجــا  و13611 

اإلكوادور في بيلو هوريزونتي.
وحضر 19162 شخصا فقط في استاد ماراكانا الذي يسع 78 ألف متفرج 

لمتابعة المباراة التي انتهت بتعادل قطر مع باراجواي 2-2.
وقال أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية للصحفيين يوم 
األحــد الماضــي “األمــر مقلــق بالطبــع ألنك تريد حضــور الكثير مــن الناس 

لمتابعــة أفضــل الاعبيــن فــي العالم وهم يشــاركون فــي المباريات، العبو 
أميركا الجنوبية هم األفضل”...

وأضــاف “إنهــا دولــة تعيــش علــى كــرة القــدم ونريــد أن نــرى المزيــد مــن 
األشــخاص يشــاركون فــي هــذا الحــدث. بعــض المباريات شــهدت حضور 
الكثيــر مــن األشــخاص وهنــاك أخرى لم نشــهد فيهــا الكثير مــن الجماهير 

لسوء الحظ”.
وتابــع “لكــن وبشــكل عــام، فــإن اإلحســاس الســائد فــي غايــة اإليجابيــة 

وأعتقد أنه سيتحسن”.
وأكــدت اللجنــة المحلية المنظمة إنها ستنشــر مبيعــات التذاكر على موقع 
البطولة أمس اإلثنين، لكن المعلومات لم تكن متوفرة بينما لم ترد اللجنة 

على طلبات بالحصول على تفاصيل المبيعات اإلجمالية للتذاكر.

وســط  العــب  هيرنانديــز،  رودريجــو  حســم 
أتلتيكــو مدريــد اإلســباني، موقفــه مــن الرحيل 
عــن الروخيبانكــوس هــذا الصيــف، بعدمــا أبلغ 

ناديه بقراره النهائي.
وبحســب مــا ذكرته صحيفة “ماركا” اإلســبانية، 
بعزمــه  ناديــه  أبلــغ  عاًمــا  ال22  صاحــب  فــإن 
الرحيــل عــن ملعــب وانــدا ميتروبوليتانــو هــذا 
الصيــف. ويرتبــط الدولــي اإلســباني بعقــد مــع 
بإمكانــه  لكنــه   ،2023 صيــف  حتــى  أتلتيكــو 
الرحيــل حــال دفــع قيمــة الشــرط الجزائــي في 

عقده، البالغة 70 مليون يورو.
وكانــت تقاريــر صحفيــة عديــدة ربطــت العــب 
الوســط الشــاب بعــدد مــن عمالقــة أوروبــا، على 
رأســها بايرن ميونخ األلماني ومانشستر سيتي 

اإلنجليزي وبرشلونة اإلسباني.
يذكر أن بايرن ميونخ تعاقد مع  «

الفرنسي لوكاس هيرنانديز من 
أتلتيكو مدريد هذا الصيف، بدفع قيمة 
الشرط الجزائي في عقده، والتي بلغت 

80 مليون يورو، وهي ذات الطريقة 
المتوقعة لرحيل رودريجو.

من مباريات البطولة

رودريجو هيرنانديز

كوبا أميركا “من دون جمهور”

رودري يرغب بالرحيل
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وكاالت

نصح أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، 
المديــر الفني للبرازيل، النجم نيمار دا 
ســيلفا، العــب باريــس ســان جيرمان، 
ســيجعله  الــذي  للمــكان  باالنتقــال 
التــي  التقاريــر  بعــد  “ســعيدا”، وذلــك 
تؤكــد وجــود مفاوضــات بيــن الاعب 

وناديه السابق برشلونة اإلسباني.
وأشــار “تيتــي” خال مؤتمــر صحفي 
عشــية مواجهــة فنزويــا علــى ملعب 
فــي  كنــت  “لــو  نوفــا(:  فونتــي  )أرينــا 
للفريــق  النتقلــت  الموقــف،  نفــس 
علــى  بالســعادة  فيــه  أشــعر  الــذي 
المســتوى الشــخصي كإنســان، ألننــي 
ســأكون هنــاك أفضــل علــى المســتوى 

االحترافي”.
الــذي  وجــاء رد تيتــي علــى التقريــر 
نشــره موقع )Globo Esporte(، وأكد 
مــن  مقربــة  “مصــادر  حســب  خالــه، 
الصفقــة”، وجــود مفاوضــات “قويــة” 

من أجل عودة الاعب للباوجرانا.
وكان صاحــب ال27 عامــا قــد رحــل 

إلــى   2017 فــي صيــف  البارســا  عــن 
باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 
عقــده  فــي  الجزائــي  الشــرط  دفــع 
يــورو، ولكنــه  المقــدر ب222 مليــون 
لم يظهر بالشــكل المطلوب مع الفريق 

الباريسي.
وكانت صحيفة )ليكيب( الفرنسية قد 
أكــدت األحــد أن الاعــب يفكــر جديــا 
العاصمــي  النــادي  عــن  الرحيــل  فــي 
خــال الميركاتو الصيفــي، وهو نفس 
التــي  النــادي  إلدارة  بالنســبة  األمــر 
قــررت عــرض الاعب للبيــع في حالة 

وصول عرض مناسب.

نصيحة تيتي

وكاالت

واصــل منتخــب أوروجواي الثاثاء لمدينة بورتو أليجري، اســتعدادا 
لمواجهــة اليابــان فجــر الجمعــة المقبــل، فــي ثاني جــوالت المجموعة 

الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وضمــت بعثــة “السيليســتي” التي 
اســتهلت مشــوار البطولة برباعية 
في شــباك اإلكوادور، العب وسط 
ماتيــاس  اإليطالــي،  ميــان  إنتــر 
فيســينو، الــذي انتهــى دوره فــي 
هــذا  فــي  إصابتــه  بعــد  البطولــة 

اللقاء بتمزق في األنسجة.
وأقام الفريق تحت قيادة المدرب 
واشــنطن  أوســكار  المخضــرم 
تاباريــز في أحــد الفنــادق القريبة 
مــن مطار بورتــو أليجــري، وأيضا 

من ماعب التدريب.
الاعبيــن  انتظــار  فــي  وكان 
العشــرات من الجماهير البرازيلية 
هتفــوا  حيــث  واألوروجوائيــة، 
لاعبيــن عقــب الفــوز الكبيــر على 

“التــري” برباعيــة نظيفــة، وإعان 
نيتهم المنافســة علــى اللقب الـ16 

في تاريخ “السيليستي”.
لويــس  النجــم  رفــاق  وســيتدرب 
ســواريز خلــف األبــواب المغلقــة، 
عــن  تاباريــز  ســيبحث  حيــث 
الحلــول الممكنــة لتعويــض العب 
لهــذا  واألقــرب  فيســينو،  بحجــم 
آرســنال  األمــر هــو العــب وســط 

اإلنجليزي لوكاس توريرا.
أوروجــواي  منتخــب  ويتقاســم 
مــع  الثالثــة  المجموعــة  صــدارة 
تشيلي، التي فازت بنفس النتيجة 
ســيبحث  حيــث  اليابــان،  علــى 
عــن  “الســاموراي”  مبــاراة  خــال 

تأكيد التأهل لدور الثمانية.

استدعاء تورييرا

وكاالت

أكــد تقريــر صحافــي إســباني، أمس الثاثــاء، أن الفرنســي أدريــان رابيو، العب 
وسط باريس سان جيرمان، بات على أعتاب االنضمام إلى يوفنتوس.

اإلســباني،  “الشــرينجيتو”  لبرنامــج  ووفًقــا 
فــي  يوفنتــوس  إلــى  ســينتقل  رابيــو  فــإن 
شــهر يوليو المقبل، بمكافــأة توقيع تبلغ 10 

مايين يورو.
وســيمنح اليوفــي مكافــأة التوقيــع لرابيــو، 
بســبب أن األخيــر ســينتقل إليه فــي صفقة 
مجانيــة، بعــد انتهــاء عقــده رفقــة باريــس 

سان جيرمان هذا الصيف. 
الفرنســي  الاعــب  أن  إلــى  وأشــارت 

ســيتقاضى 7 ماييــن يورو كراتب ســنوي، 
كمــا أن عقــده مــع الســيدة العجــوز ســيمتد 

حتى صيف 2024.
يذكر أن رابيو كان خياًرا رئيســًيا لبرشــلونة 
فــي الموســم المنتهــي، ولكــن الطرفيــن لــم 
يتوصــا إلــى اتفــاق بشــأن مكافــأة التوقيع 
والراتــب الســنوي، كما أن النــادي الكتالوني 
ضم الهولندي فرينكي دي يونج في وســط 

الملعب.

مصير رابيو

وكاالت

اتجه بعض مشــجعي يوفنتوس للتفكير بعمق، في الوقت الذي دبت فيه حالة من الســخط بين جماهير نابولي بعد اإلعان عن تولي ماوريســيو ســاري منصب المدير 
الفني لحامل لقب الدوري اإليطالي في السنوات الثماني الماضية.

وجــاء انتقال ســاري لتدريب يوفنتــوس بعد ثاثة 
مــع  واحــد  وموســم  نابولــي  فــي  قضاهــا  مواســم 

تشيلسي اإلنجليزي.
خلفــا  يوفنتــوس  فــي  المســؤولية  ســاري  وتولــى 
لماســيميليانو أليجــري الــذي تم اإلطاحة به الشــهر 
الماضــي، وجــاء اإلعــان عــن هــذه الخطوة وســط 

أجواء حارة بعد ظهر األحد.
ســبورت  ديللــو  جازيتــا  “ال  صحيفــة  “وكتبــت 
“يوفنتــوس.. ثــورة ساريســتا تبــدأ”، بينمــا تحــدث 

صحيفة “توتوسبورت” عن “عصر ساري”.
وذكــر يوفنتــوس عبــر موقعــه علــى اإلنترنــت إن 
ســاري ســيوقع حتى عام 2022 عندما يتم تقديمه 
فــي وقــت الحــق مــن هــذا األســبوع، حيــث يتــردد 
البحــر  مــن  بالقــرب  فيــا  فــي  عطلــة  يقضــي  أنــه 

األدرياتيكي.
ومــن المقــرر أن يبلــغ الراتــب الســنوي لســاري 5ر5 
الموســم  فــي  دوالر(  مليــون  )2ر6  يــورو  مليــون 

أليجــري،  أقــل بحوالــي مليونيــن مــن  الواحــد، أي 
الــذي فــاز ب5 ألقــاب متتالية في الــدوري اإليطالي 
مع يوفنتوس، ويبدو أنه ســيحصل على إجازة من 

العمل لمدة عام.
ومثــل ســلفه، الــذي ســبق له تدريــب ميــان، يمكن 
لســاري البالــغ مــن العمــر 60 عاًما أن ينــال االحترام 
يتذكــر  حيــث  تورينــو،  فــي  الحــب  ليــس  ولكــن 
المنافســة  يغــذي  مــا  غالًبــا  كيــف كان  المشــجعون 

التاريخية مع نابولي.
وكان نابولــي تحــت قيــادة ســاري هــو آخــر فريــق 
علــى  يفــوز  اإليطالــي  األولــى  الدرجــة  دوري  فــي 
يوفنتــوس علــى أرضــه، حيــث فــاز 1/0 فــي أبريــل 
2018، في ختام موسم ساخن شهد فوز يوفنتوس 
بلقبــه الســابع مــن أصل ثمانيــة ألقاب علــى التوالي 

في الدوري اإليطالي.
وقــال المــدرب المخضــرم فابيــو كابيلــو لصحيفــة 
جازيتا ديللو سبورت “لقد واجهت بعض المشاكل”. 

“ليــس فقط ألنني دربت ميــان وروما، ولكن ألنني 
قلت لن أذهب إلى يوفنتوس أبًدا”.

وأضــاف “كانــت هنــاك احتجاجــات، الفتــات ضدي، 
من المشجعين المتعصبين”.

وأشار “ساري ال ينبغي أن يفكر في المشجعين وأال 
يفعل شيًئا يغضب به نفسه، العمل الجيد سيكفي”.
وقاد ساري فريق نابولي إلى احتال المركز الثاني 
مرتين والثالث مرة واحدة خال 3 مواسم قضاها 
مع الفريق، وفي الشهر الماضي قاد تشيلسي للقب 
الدوري األوروبي بجانب احتال المركز الثالث في 

الدوري اإلنجليزي.
انتقــال ســاري إلــى تورينو هــو خيانة مريــرة أخرى 
لمشــجعي نابولــي، الذيــن شــهدوا فــي عــام 2016 
مغــادرة المهاجــم األرجنتينــي جونزالــو هيجوايــن 
إلــى يوفنتــوس بعــد تســجيله لرقــم قياســي فــي 

الدوري بلغ 36 هدًفا.
وتســاءل البعض عما إذا كان ســاري ســيتخلى اآلن 
عن ارتداء مابسه الرياضية وسيتحول إلى رابطة 

عنق وسترة.

االحترام وليس الحب

ماوريسيو ساري

نيمار
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إعداد: هبة محسن

حرصًا على المســاهمة باحتفاالت المملكة بمناســبة مرور 100 عام على التعليم، شــارك المصرف الخليجي التجاري برعايته لمنتدى مئوية التعليم بمملكة البحرين 
والذي أقيم تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بفندق آرت روتانا بأمواج في الفترة من 12-11 يونيو 2019م. 

للمصــرف  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 
الخليجي التجاري سطام القصيبي إلى 
حــرص المصــرف على أن يكون شــريًكا 
رئيســًا باالحتفــاء باإلنجــازات الوطنيــة 
معبــرًا عــن اعتــزازه بدعم هــذا المنتدى 
المملكــة  أجنــدة  ضمــن  يأتــي  والــذي 
لالحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى بــدء 
التعليــم النظامــي فــي مملكــة البحريــن 
وتقديــرًا للمكانــة الرياديــة للمملكــة في 
هذا المجال، واستذكارًا للجهود الكبيرة 
التــي بذلــت لتطويــر التعليــم بمختلــف 
القيــادة  ومســاندة  بدعــم  مراحلــه 
الحكيمــة، مؤكــًدا أن المصرف لن يتردد 
فــي دعــم المبــادرات التــي تصــب فــي 

خدمــة عمليــة التعليــم والتعلــم بمملكة 
البحرين نظًرا لما تمثله من أهمية بالغة 

في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة. 
وعلــى هامش المنتدى، شــارك المصرف 
المهــن  بمعــرض  تعريفيــة  بمنصــة 
وذلــك للتعريــف ببيئــة العمــل وتقديــم 
المشــاركين  للطلبــة  االستشــارات 
الناجــح  التخطيــط  نحــو  بالمنتــدى 
لمســتقبلهم المهنــي باإلضافــة إلى فتح 
المجال أمامهم لتقديم سيرتهم الذاتية 
وذلك في إطار إيمانه بالكوادر الوطنية 
الشــابة وبالــدور الــذي ســيضطلعوا بــه 
لتطويــر الحركــة المصرفيــة فــي مملكة 

البحرين.

منصــة تعريفيــة بمعــرض المهــن علــى هامــش الفعالية

“الخليجي التجاري” يرعى منتدى مئوية التعليم

نظــرًا للطلــب المتزايد من قبل العمالء، شــركة الحداد للســيارات تمدد عروضها الرمضانية لفتــرة محدودة حيث أصبح بإمكانكم 
تحقيق حلمكم من خالل اقتنائكم ألحد سيارات مرسيدس- بنز مع العديد من المزايا اإلضافية خالل شهر يونيو. 

شــرائك  عنــد  مميــز  كتيــب  علــى  احصــل 
أي مــن ســيارة مرســيدس- بنــز الجديــدة 
أو المســتعملة والمعتمــدة.  هــذا الكتيــب 
يحتوي على العديد من العروض الحصرية 
مثــل باقة الصيانة لمدة 3 ســنوات، تأمين 

إلــى  باإلضافــة  ســنة،  لمــدة  وتســجيل 
مجموعة عطور نســائية ورجالية، قســيمة 
شــراء بقيمــة 200 دينــار بحرينــي وكذلــك 
اشــتراك لمــدة ســنة فــي منتجــع هيفنلــي 
ســبا فــي فندق لــو ميريديــان. هنــاك أيضا 

 S-عــروض مخصصة علــى ســيارات الفئة
تعتبــر  الكوبيــة.   GLE 43 وســيارات 
ســيارات الفئــة-S أفضل ســيارة الســيدان 
 GLE 43 فــي العالــم بينمــا تتميز ســيارات

كوبية بمظهر فريد وخالب.

Audi e- تقــّدم العالمــة التجاريــة المميــزة بشــعار الحلقــات األربع أول ســيارة كهربائية لها تدخــل خط اإلنتاج والتي تحمل اســم
tron.  وتجمــع هــذه الســيارة متعــددة االســتعماالت ذات الحجــم الكبير بين الشــكل الرياضي وســهولة االســتخدام اليومي، وهي 

مزودة بمحركين كهربائيين ُمعززين بدفع رباعي كهربائي لتقدم أداًء مذهالً وتحكًما رائًعا في جميع ظروف القيادة.

مســافة  تقطــع  أن  للســيارة  ويمكــن   
تزيــد علــى 400 كيلومتــر )248.5 ميــل( 
 WLTP فــي دورة القيــادة وفًقــا لمعيــار
ذات  الجهــد  عاليــة  البطاريــة  بواســطة 
الســعة الكبيــرة. كمــا تحفــل بمجموعــة 
مــن خيــارات الشــحن المتاحــة بالمنــزل 
وعلى الطريق؛ وبذلك يتســنى للسائقين 
االســتمتاع بتجربــة قيــادة مثاليــة علــى 

متن سيارة كهربائية بالكامل.
ســيارة  هــي   Audi e-tron ســيارة 
كهربائية متعددة االســتعماالت مناســبة 
والتنقــالت  الرياضيــة  لالســتخدامات 
الترفيهيــة.  بالوســائل  وتزخــر  العائليــة 
إذ  الكبيــرة  بأبعادهــا  الســيارة  وتمتــاز 
يبلــغ طولهــا 4901 مليمتــر )16.1 قــدم( 
قــدم(   6.3( مليمتــر   1935 وعرضهــا 
قــدم(.   5.3( مليمتــر   1616 وارتفاعهــا 

الحجــم  طــرازات  أحــد  بذلــك  وتمثــل 
الكامــل التي تتميز بهــا العالمة األلمانية 
بمــا توفــره مــن رحابــة وراحــة لرّكابهــا. 
ونظــًرا الرتكازهــا علــى قاعــدة عجــالت 

 9.6( مليمتــر   2928 إلــى  طولهــا  يصــل 
 Audi e-tron ســيارة  تتضمــن  قــدم(، 
مقاعــد مريحة لخمســة رّكاب، باإلضافة 

إلى أمتعتهم

الرمضانية عــروضــهــا  تــمــدد  ــارات”  ــلــســي ل مناســبة لاســتخدامات الرياضيــة والتنقــات العائليــة“الـــحـــداد 
“Audi e-tron”... كهربائية متعددة االستعماالتمدخرات ال مثيل لها على “مرسيدس بنز”
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أعلــن المديــر التنفيــذي إلدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات ببيت التمويــل الكويتي - البحريــن )بيتك البحرين( عبدالــرزاق جواهري، أحد 
البنــوك اإلســالمية الرائــدة فــي مملكــة البحرين ومســاهم رئيس فــي تطوير القطاع المالي اإلســالمي بالمملكة، عــن إطالق مجموعة جديــدة من المنتجات 

المصرفية، والتي تأتي نتيجة لتوجه الزبائن نحو استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.

ويأتــي كل مــن حســاب تحــت الطلب، 
وحساب الوكالة االستثماري، وحساب 
الذيــن  فلكســي  االســتثماري  الوكالــة 
تــم إطالقهــم مؤخــًرا مــن قبــل بيــت 
التمويل الكويتي–البحرين تماشًيا مع 
احتياجــات زبائن الخدمات المصرفية 
وذلــك  لمتطلباتهــم،  وتلبيــة  الخاصــة 
ليتمكنوا من اجراء معامالتهم البنكية 
بكل سهولة وُيسر، وتحسين تجربتهم 
المصرفية بشكل عام. يتزامن هذا مع 

األداء اإليجابي لمحفظة الزبائن.
الــرزاق:  عبــد  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
“لطالمــا تصــدر زبائننا قائمــة أولوياتنا 
 – الكويتــي  التمويــل  بيــت  لــدى 
مهمتنــا  ترتكــز  وعليــه،  البحريــن. 

جــودة  ذات  منتجــات  تقديــم  حــول 
عاليــة ومتوافقــة مــع أحكام الشــريعة 
إلــى  باإلضافــة  الغــراء،  اإلســالمية 

خدمــات مصرفيــة مصممــة خصيًصــا 
لتتجــاوز توقعــات العمالء. ومن شــأن 
حساب تحت الطلب الجديد، المندرج 

تحــت الخدمــات المصرفيــة الخاصــة 
أن يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة 
وذلــك مــن خــالل عــروض المنتجــات 

الشاملة.”
وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية 
الخاصــة إبراهيــم األحمــد: “يســرنا أن 
نطلــق مجموعة جديدة من المنتجات 
المصرفيــة لزبائننــا والتــي تأتي ضمن 
بيتــك  مجموعــة  إســتراتيجية  اطــار 
التــي تدفــع جميــع إداراتهــا إلــى تبنــي 
الخدمــات  تقديــم  فــي  فريــد  نهــج 
هــذه  جميــع  شــأن  ومــن  المصرفيــة 
المزايــا ان ُتســاهم فــي تعزيــز تجربــة 
عمالئنــا المصرفيــة مــع بيــت التمويــل 

الكويتي–البحرين”.

عــبــدالــرزاق: زبــائــنــنــا يــتــصــدرون قــائــمــة أولــويــاتــنــا

“بيتك البحرين” يقدم منتجاته الجديدة

ألمنيــوم  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  شــارك 
البحريــن ش.م.ب. )البــا(، تيــم مــوري خبرتــه 
العملية كشــخصية قياديــة ألحد أكبر مصاهر 
عــرض  خــالل  مــن  العالــم  فــي  األلمنيــوم 
توضيحــي قدمــه ضمــن منتــدى كــي بــي إم 
عقــد  والــذي  األعمــال  لــرواد   )KPMG( جــي 
يــوم اإلثنين الموافــق 17 يونيو 2019 بفندق 

الخليج.
ــا علــى   وقــد جــاء العــرض التوضيحــي مبنيًّ
الخاصــة   ”Words of Wisdom“ مجموعــة 
بالرئيــس التنفيذي، وهي عبارة عن مجموعة 

والمفاهيــم  واألقــوال  المبــادئ  مــن  مختــارة 
التــي طبقها مــوري خالل فتــرة عمله كرئيس 
الرائــدة  األلمنيــوم  مصاهــر  ألحــد  تنفيــذي 
حــول العالــم. كمــا ناقش المنتــدى أيًضا بعض 
الجوانــب األخــرى المتعلقــة بالصناعــة وتأثير 
للتوســعة  الســادس  الصهــر  خــط  مشــروع 
فــي ألبــا علــى االقتصــاد الوطنــي عنــد إكمال 
تشــغيله. وحضر المنتدى من شــركة ألبا نائب 
الرئيــس التنفيــذي علــي البقالــي، إلــى جانــب 

عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية.
 وبهــذه المناســبة، صــرح مــوري قائــالً: “إننــا 

فــي ألبــا نؤمــن بأنــه ال يوجــد مــا هــو أهم من 
التعليم، لذا يســرني في هذا الصدد أن ألتقي 
بمجموعــة مــن أصحــاب المشــاريع لمشــاركة 
بعــض الدروس المســتفادة من خالل منصبي 
ألبــا، والتــي يمكــن  كرئيــس تنفيــذي لشــركة 
االســتفادة منهــا وتطبيقهــا علــى الصعيديــن 
اإليمــان  أن  شــك  وال  والشــخصي.  المهنــي 
بقدراتنــا والعمل الجــاد نحو تحقيق األهداف 
هــو مــا يضمــن لألفــراد، ســواء مــن أصحــاب 
المشــاريع أو الموظفيــن، تحقيــق النجــاح في 

عالم األعمال بشكل عام”.

أعلنــت شــركة مونتريــال للســيارات عــن تمديد عروض رمضان المتميزة على أســعار الســيارات، إذ القْت العروض تجاوبــا كبيرًا من جانب 
العمــالء، الســميا وإنَّ األســعار التــي تقدمهــا التــي تقدمها على الســيارات كانت تنافســية، والتــي تصل إلى تخفيضات تصــل إلى %50 من 

سعر السيارة. 

وتقدم الشركة لجميع عمالئها مبلغا نقديا يصل الى 3000 دينار نقدًا 
مع كل ســيارة باالضافة إلى إن الشــركة تمنح عمالءها اختيار هديته 
الثانية القيمة مع كل سيارة، وتتنوع الهدايا بين هاتف ذكي او جهاز 
لوحي او سوار ذهب، ويمكن لجميع عمالء الشركة اختيار احدى تلك 
الهدايــا مــع كل ســيارة يقتنيهــا من شــركة مونتريــال، علًما بــأن جميع 

العروض خاضعة لموافقة وزارة التجارة والصناعة.
وتقدم الشــركة اســعارًا لم يسبق لها مثيل على جميع انواع السيارات 
باإلضافــة إلــى صفقــات االســتبدال المذهــل التاحــة الفرصــة لجميــع 
تثميــن  وباســعار  بالجديــدة  القديمــة  ســيارتهم  باســتبدال  عمالئهــا 
ممتــازة وفــي وقــت قياســي. ويســري العــرض علــى جميع الســيارات 
المتاحــة في الشــركة ســواء كانــت جديدة او مســتعملة حيث تعرض 
الشــركة تشــكيلة كبيرة من جميع انواع السيارات المختلفة والمميزة 
واالقتصاديــة  الرياضيــة  الطــرازات  جميــع  مــن  مميــزة  ومجموعــة 

وسيارات الدفع الرباعي والعائلية وحتى المركبات التجارية.

النجاح يحقق  ــاد  ــج ال والــعــمــل  ــدرات  ــق ــال ب ــان  ــم “مونتريــال” تحقــق رقما قياســيا بإجمالــي مبيعاتهااإلي
تمديد عروض رمضان المتميزة على السياراتموري يقدم “Words of Wisdom” لرواد األعمال

من منطلق المســؤولية والشــراكة المجتمعية، وبالتزامــن مع اليوم العالي 
للتبــرع بالــدم فــي 14 يونيو، تقيم شــركة تســهيالت البحرين حملــة للتبرع 
بالــدم بالتعــاون مــع بنــك الــدم بمجمــع الســلمانية الطبــي في مقر الشــركة 
بمدينة عيســى، وذلك يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019 تحت عنوان 

“تبرع بالدم لتنقذ حياة”.

 وتهــدف هــذه الحملة إلى اإلســهام 
فــي دعــم بنــك الــدم المركــزي فــي 
وتلبيــة  الطبــي  الســلمانية  مجمــع 
احتياجــات المرضى للدم باإلضافة 
إلــى تعريــف المجتمــع علــى ثقافــة 
علــى  وتشــجيعهم  بالــدم  التبــرع 

العطاء.
 وصــرح الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن 
عــادل حبيــل بــأن الشــركة تحــرص 
علــى المشــاركة في الحمــالت التي 
تعــود بالنفــع علــى المجتمــع بشــكل 
الفوائــد  علــى  مؤكــًدا  رئيســي، 

الصحيــة للتبــرع بالدم بالنســبة إلى 
المتبرع ومساهمتها في إنقاذ حياة 

األفراد. 
 ودعــا حبيــل الموظفيــن والزبائــن 
الحملــة  هــذه  فــي  المشــاركة  إلــى 
المباركــة لمــا لهــا مــن أثــر ومــردود 

ا. ا وخيريًّ كبير إنسانيًّ
 وتقيم الشــركة حملــة للتبرع بالدم 
لموظفي الشــركة والعامة في المقر 
الرئيسي للشركة في مدينة عيسى 
يــوم الخميــس الموافــق 20 يونيــو 
2019 من الســاعة 10 صباًحا لغاية 
الساعة 4 عصًرا في الطابق الثامن.

“التسهيالت” 
تنظم حملة 
للتبرع بالدم
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ال تفكر في األمور بسلبية وإال ستخسر.

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض األعمال.

عليك أن تكون متفائال فستدنو من أحالمك.

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة.

تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز.

استمتع بروح المغامرة اليوم وغدا.

عليك الخروج في نزهة بحرية.

افضل وقت للرياضة الصباح الباكر.

اجتهد وثابر وستنجح بكل تأكيد.

انت على مشارف مشروع كبير في حياتك.

من المهم أخذ رأي الشركاء في العمل.

الشجاعة تعني التسليم واالقتناع بالشيء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

19 يونيو

1885
 وصول تمثال الحرية 

الذي جاء كهدية من 
الشعب الفرنسي 

إلى الشعب 
األمريكي 
إلى ميناء 
مدينة نيويورك.

يواصل فيلم “الممر” 
للمخرج الكبير شريف 
عرفة، تصدره لإليراد 
اليومي لشباك التذاكر 
المصري لموسم أفالم 

عيد الفطر 2019 متفوًقا 
على فيلم “كازابالنكا” 

للمخرج بيتر ميمي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

التخلص من األفكار السلبية واالعتماد على اآلخرين والتشتت
مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد على النجاح وتحقيق األهداف، تجاهل الفشــل الذي حصل في الســابق وتخطي المحن لكي ال نشــعر باإلحباط، ويجــب التركيز على الحاضر 
بــكل تفاصيلــه وتحويلــه مــن نقــاط فشــل إلى قوة من خالل جعل أخطائك حجــًرا يرفعك إلى األعلى. كما أن الثقة بالنفس من المهارات التي تســاعدنا على تحقيق األهداف 
والنجاح. النجاح هو قدرة الشــخص على تحقيق أهدافه، طموحاته، أمنياته، واســتغالل طاقاته بالطريقة الصحيحة، فهو مطلب أســاس وضروري لصحة الفرد النفســية؛ 

ألنه يشبع حاجته إلى تقدير الذات، خصوًصا المرأة، فهو يعتبر تحدًيا بالنسبة إليها، ومن خالله تستطيع أن تثبت جدارتها في نيل المكانة التي تستحقها بالمجتمع.

االختصاصيــة النفســية ومدربــة التنميــة 
البشــرية ســوزان ســنبل، كتبــت علــى 10 
فــي  والتميــز  النجــاح  ســّر  هــي  مهــارات 

العمل والحياة عموما:

1. التركيــز علــى االلتــزام وليــس الدافــع: 
فمــدى االلتــزام بتحقيــق األهــداف، علــى 
الرغــم من العقبات التــي قد تواجهك، هو 
ما ســوف يقودك إلى تحقيق دوافعك، أي 
أنــه كلمــا كانــت نســبة االلتزام قويــة، فإن 

الدوافع ستأتي الحًقا.

وليــس  المعرفــة  الكتســاب  الســعي   .2
للمتعــة  الســعي  أن  تأكــد  للنتائــج: 
واالكتشــاف والتطويــر واختبــار األشــياء 
الدوافــع  لديــك  يجــدد  ســوف  الجديــدة، 
باســتمرار، أمــا التركيز علــى النتائج فقط 

سوف يحطمها.

3. االســتمتاع بالرحلــة: عليــك أن تؤمــن 
بــأن الحيــاة لعبــة شــيقة، حتــى تســتطيع 

مقاومة ضغوط أعبائها.

4. التخلــص مــن األفكار الســلبية: تتحكم 
األفكار في المشاعر، التي تتحكم بدورها 

مــرة  وفــي كل  تنجــزه،  لمــا  رؤيتــك  فــي 
ســوف يتوجــب اختيــار أي األفــكار التــي 

ستؤثر على العمل الذي تقوم به.

اســتخدام  يأتــي  الخيــال:  اســتخدام   .5
الخيــال فــي الخطــوة التي تلــي التخلص 
من األفكار الســلبية، فعندما تســير األمور 
اإليجابيــة  الطاقــة  فــإن  جيــدة،  بطريقــة 
وتشــحن  وتنعشــها،  روحــك،  ســتمأل 

طاقتك، لتنجز أفضل.

قــد  الــذات:  مــع  اللطــف  عــن  التوقــف   .6
النتائــج  تحقيــق  فــي  األفعــال  تفشــل 
المرغوبــة في بعــض األحيــان، األمر الذي 
يدفعــك للتوقــف عن المضــي قدًما لفترة، 

هــذه الفتــرة ســوف ُتدخلك فــي حاله من 
الركــود وربمــا االكتئــاب، لذلــك عليــك أال 
أن  يجــب  بــل  نفســك،  مــع  لطيفــا  تكــون 

تدفعها للنهوض من جديد.
7. التخلــص مــن التشــتت: هنــاك الكثيــر 
التــي  والمشــتتات  التافهــة  األشــياء  مــن 
ســوف تعرقــل طريــق المضــي قدًمــا نحو 
تحقيــق أهدافــك القيمــة ذات المعنى، لذا 
يمكــن االســتعانة بقائمة باألشــياء المهمة 
والضروريــة واألشــياء غيــر المهمــة التــي 
ستعوق مسيرة النجاح وااللتزام بتجنبها.

فــي  اآلخريــن:  علــى  االعتمــاد  عــدم   .8
الســعي لتحقيــق النجاح، عليــك أال تتوقع 
من اآلخرين القيام بهذه المهمة بداًل منك، 

فــكل شــخص منشــغل بتحقيــق حاجاتــه 
فــي  اعتمــد علــى ذاتــك  لــذا  الشــخصية، 

تحقيق أهدافك.
9. التخطيط: ســجل خطواتك وأهدافك، 
كيفيتهــا، وزمن تحقيقهــا، مع مراعاة دقة 
بصفــة  األهــداف  هــذه  تحقيــق  متابعــة 
دورية، ليتســنى لك التعرف على األجزاء 

التي تحتاج إلى تعديل.

10. تجنــب اإلرهــاق: عليــك أن تنال قدًرا 
مــن الراحــة، فالجــدول األســبوعي الــذي 
يتخلله أوقات للراحة سيســاعد حتًما في 
منــح العقــل والجســد فرصــة لالســترخاء 
واســتعادة النشــاط مــرة أخــرى، مــن أجل 

استكمال المسيرة.

مــن ضمن العــروض الســينمائية في 
االســبوع  ســينكو  البحريــن  شــركة 
الماضي عرض فيلم األنمي الياباني 
“القبضــة  كونــان  المحقــق  الشــهير، 
فــي   23 الفيلــم  وهــو  الالزورديــة”، 
سلســلة أفــالم المحقــق كونــان التي 

تحظى بشعبية عالمية.
وتقــع أحــداث الفيلــم علــى شــاطئ 
ســنغافورة، الــذي يشــهد جرائم قتل 
عــدة، بالتزامن مع محاوالت لســرقة 
“القبضــة الالزورديــة”، وهي جوهرة 

ســفينة  مــع  غرقــت  أســطورية، 
الـــ19،  القــرن  نهايــة  فــي  للقراصنــة 
كونــان،  المحقــق  مهمــة  تبــدأ  وُهنــا 
الذي يجد نفســه أمام مؤامرة كبيرة 
تحاك حول المدينة، ويستعد لكشف 

الحقائق والبحث عن المجرم.
وُيعد هذا الفيلم، الثاني من سلســلة 
أفــالم المحقــق كونــان الــذي يعرض 
فيلــم  بعــد  العربيــة،  المنطقــة  فــي 
المحقــق كونان 22، الذي صدر العام 

الماضي.

المحقق كونان في البحرين
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 1940
القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل خالل معركة دنكرك.

 1944
القوات البحرية األمريكية تهاجم األسطول الياباني في معركة بحر الفلبين.

1948
 بنما وكوستاريكا تعترفان بإسرائيل.

1965
 انقالب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة.

 1970
 اإلعالن عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطالق النار بين العرب وإسرائيل.

22

أطلقــت الفنانة حصــة اإلماراتية أغنية ســنغل جديدة بشــكل 
“دويتــو” حملت عنــوان “جيتهــم بالحــب”، شــاركها الغناء 
الفنان ســعود مجيــدي، الذي قام بعمليــة التوزيع أيضًا مع 
المايســترو بدر حديد، وهي من ألحان بسام يوسف، وكلمات 
الشــاعر العماني يعرب عبدالحميد، وتحت إشــراف الملحن 

خطاف وحملــت األغنية اللون الغنائي الكالســيكي، وبكلمات 
األغنية باللغة العربية، بينما حمــل اللحن الطابع التركي، وقالت 

انها اختارت أن تقدم هذا العمل لتظهر جوانب أخرى بصوتها.

تقديــرا لعطــاء الملحــن القديــر انــور عبدالله، الذي ســيتم 
تكريمــه فــي حفــل افتتــاح مهرجــان الموســيقى الدولي 
بدورته 22 والذي ســيقام االحد المقبل، على خشبة مسرح 
عبدالحســين عبدالرضا، انضم المطرب محمد البلوشــي 
الى المطربين المشــاركين في الليلة الغنائية التي ستقام 

في حفــل االفتتاح بقيادة المايســترو احمــد حمدان، حيث 
ســيغني البلوشــي عددا من األغانــي التي لحنها انــور عبدالله، 

الشخصية المكرمة في هذا المهرجان، سواء كانت اغان عاطفية أو وطنية.

كشــفت مصــادر قريبة من أســرة الفنــان المصــري الراحل 
محمــد نجم، أنها تنســق حاليا مع بعــض المحامين لرفع 
دعوى قضائية ضد كل من أســاء للفنان الراحل، وتســبب 
فــي تدهــور صحته ووفاتــه، خصوصــا الفنــان أحمد آدم 
وبرنامج شــيخ الحارة. ورحل الفنان الكوميدي محمد نجم، 

إثــر تعرضه لجلطــة دماغيــة أدت لدخوله العنايــة الفائقة 
بأحد المستشــفيات الكبرى، وأرجعت أسرته سبب الجلطة إلى 

اإلساءة التي تعرض لها في برنامج شيخ الحارة.

شيخ الحارةالبلوشي في الحفلجيتهم بالحب

10 مهارات تقودك إلى النجاح



“Bharat” للنجم سلمان خان يحقق نجاحا كبيرا في البحرين

تخّلصت النجمة كيت هادسون من الوزن الزائد، في ظهورها األول  «
بعد 4 أشهر من والدتها لطفلتها “راني”، حيث بدت بإطاللة ساحرة 
في حفل Capri لمستحضرات التجميل، وتلقت العديد من عبارات 

االستحسان من الحاضرين. وإطاللة هادسون كانت من تصميم 
Markarian NYC العالمية لألزياء، والتي سبق أن صممت لها فستان 

زفافها.

 Bharat مــازال فيلــم النجــم ســلمان خــان
عبــر  البحريــن  فــي  كبيــرا  نجاحــا  يحقــق 
شــركة البحريــن للســينما وفوكــس ســينكو 
فــي شاشــاتها بالمملكــة الى جانــب نجاحه 
عالميــا، حيــث اســتمر الفيلــم فــي تحقيــق 
حيــث  التذاكــر،  شــباك  فــي  كبيــر  نجــاح 
اقتربــت إيــرادات الفيلــم مــن حاجــز 100 
كرور روبية )14.411 مليون دوالر( بعد أن 
حقــق إجمالي إيــرادات 95.50 كرور روبية 
أيــام  ثالثــة  بعــد  دوالر(  مليــون   13.763(
فقط من عرضه، جدير بالذكر أن الفيلم قد 
حقــق فــي افتتاحيــة عرضه فقــط إجمالي 
إيــرادات بقيمــة 42.30 كرور روبية )6.096 

مليون دوالر(.
امــا عــن رأي النقــاد عنــه فقــد كتــب الناقــد 
 Taran Adarsh الســينمائي الهندي الشهير
فــي تويتــر: “ Bharat يســتمر فــي إحــكام 
لليــوم  التذاكــر  شــباك  علــى  قويــة  قبضــة 
الــذي  الوقــت  فــي  الجمعــة(  )يــوم  الثالــث 
تراجعــت فيــه إيــرادات أفــالم أخــرى بعــد 
انتهــاء احتفاالت العيد، توقعات باســتمرار 

الفيلــم فــي تحقيــق إيــرادات مرتفعــة فــي 
اليــوم الرابــع )الســبت(، والخامــس )األحــد( 
مــن عرضــه، الفيلم حقق في يــوم األربعاء 
إيــرادات بقيمــة 42.30 كــرور وفــي اليــوم 
الخميــس 31 كــرور )4.467 مليــون دوالر( 
 3.199( كــرور   22.20 الجمعــة  يــوم  وفــي 
كــرور   95.50 بإجمالــي  دوالر(  مليــون 

روبية”.
تــدور أحــداث فيلــم Bharat الهنــدي حول 

صبــي يبلــغ من العمر 8 ســنوات، يعد والده 
بالحفــاظ علــى أســرتهما وحمايتهــا، وهــو 
الجنوبــي  الكــوري  الفيلــم  مــن  مســتوحى 
Ode to My Father، والذي صدر في العام 

2014 وحصل على أكثر من 20 جائزة.
الفيلــم وهــو أحــدث أفــالم النجــم الهنــدي 
ســلمان خان مــن إخراج علــي عباس ظفار 
ومــن بطولــة نجمــة بوليــوود كاترينــا كيف 
والتــي بدأت فــي العمل في الفيلم في دور 

البطولــة النســائية بدال مــن النجمة الهندية 
األخيــرة  انســحاب  بعــد  تشــوبرا  بريانــكا 
مــن العمــل في الفيلم بســبب انشــغالها في 
بطولــة  فــي  ويشــارك  زوجهــا،  احتفــاالت 
شــروف،  جاكــي  جروفــر،  ســونيل  الفيلــم 

وديشا باتاني.
ال بد من اإلشارة إلى أن العمل الذي يصّنف 
ضمن أفالم الدراما واآلكشــن، نال تقييم 6 

على موقع IMDB الشهير.

األربعاء
19 يونيو 2019 
16 شوال 1440
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اكتئاب ما بعد الوالدة يهدد اآلباء
كشفت دراسة جديدة صغيرة ومحدودة النطاق، كيف يمكن للتحيز 

العلمي والطبي حول اكتئاب ما بعد الوالدة أن يمتد إلى الجمهور.
وأشــارت دراســة بريطانيــة إلــى أن األمهــات واآلباء على حد ســواء 
يمكــن أن يعانــوا مــن اكتئــاب ما بعــد الــوالدة )PPD(، إال أنــه غالبا ما 
يتــم إهمــال أعــراض هــذه الحالــة لــدى الرجــال. وكشــفت الدراســة 
االســتقصائية أن الرجــال يظلون “غير مرئييــن”، إلى حد كبير عندما 

يتعلق األمر بالمفاهيم العامة الكتئاب ما بعد الوالدة.
ويقــول الباحثــون إنــه يجب أن يكون هناك وعــي أكبر بأن اضطراب 
الصحــة العقليــة يمكن أن يحدث في أي من الوالدين لمدة تصل إلى 
ســنة بعــد والدة الطفــل. وحتــى اآلن، لــم تفحــص ســوى القليــل مــن 
الدراســات كيــف ينظــر الجمهور إلــى اكتئاب ما بعد الــوالدة، وركزت 
معظــم هــذه الدراســات علــى حــاالت األمهــات. وعلــى الرغــم مــن أن 
معدالت اإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة تبدو متقاربة بعض الشيء، 
إذ تبلــغ مــا بيــن 6 و13 % لــدى األمهات الجدد، وبيــن 8 و11 % لدى 
اآلباء الجدد، إال أنه غالبا ما يتم تشخيص النساء فقط بهذه الحالة. 
ويؤكــد الباحثــون أن اآلبــاء الجــدد، مثــل األمهــات تمامــا، يمكنهــم 
مواجهــة القلــق واالكتئــاب والصدمــات النفســية، ويكافحــون كذلك؛ 
مــن أجــل االرتبــاط بأطفالهــم، إال أنهــم ال يحصلــون علــى تشــخيص 
صحيــح لإلصابــة باكتئاب ما بعد الوالدة، وهــذا يحرمهم بالتالي من 
الحصــول علــى عالج للمشــكالت العقلية التي يواجهونهــا بعد والدة 
أطفالهم. ويجادل الباحثون بأن بناء النوع االجتماعي هو المسؤول 
جزئيــا علــى األقــل فــي هــذا التجاهــل تجاه اآلبــاء، حيــث أن العديد 

من المجتمعات الحديثة يرون الرجال قساة مقابل ضعف النساء.
ودرس الباحثــون 406 متطوعيــن، تراوحــت أعمارهــم بيــن 18 و70 
عامــا، قــرأوا مقالة قصيرة تصف مواقف متطابقة تقريبا مع المعاناة 
مــن اكتئــاب مــا بعد الــوالدة، دون تحديــد الجنس. ووجــد الباحثون 
أن المشاركين واجهوا صعوبات أكبر في التعرف بدقة على أعراض 
اكتئــاب مــا بعد الــوالدة لدى اآلباء مقارنة بالحالة ذاتها لدى النســاء. 
كما توصلت النتائج إلى أن المشــاركين كانوا أكثر قدرة على وصف 
حالــة اإلنــاث باالكتئــاب )علــى الرغــم مــن أن األقليــة وصفــت الحالة 
بشــكل صحيــح بأنهــا اكتئــاب مــا بعــد الــوالدة(، فيمــا يرجحــون أن 

المشكلة تتعلق باإلجهاد أو اإلرهاق، عندما يتعلق األمر بالذكور.

نجــح فريــق طبــي أميركــي فــي إنقاذ 
كانســاس،  واليــة  مــن  مراهــق  حيــاة 
إلــى المستشــفى بينمــا كان  تــم نقلــه 
ســكين طوله 25 ســنتيمترا يخرج من 

جمجمته.
ونقــل موقــع “فوكس نيوز” عن جيمي 
راســل، والــدة إيلــي غريــغ، قولهــا إنها 
كانــت تتنــاول العشــاء عندما ســمعت 
وســمعت  بالخــارج،  يلعبــون  أطفالهــا 

ابنها البالغ من العمر 15 عاما يصرخ.
وأضافــت جيمــي، التــي ال تــزال علــى 
غيــر علــم بكيفيــة إصابــة ابنهــا “فــي 
البدايــة اعتقــدت أن الصــراخ طبيعي، 
ثم جاء إيلي إلى الباب وعندما فتحه 
كان وجهــه عبــارة عــن كتلــة مــن الدم 
وقطعــة معدنية تخرج منه، كان األمر 
صادمــا للغايــة”. وتــم نقلــه علــى الفور 
تخصيــص  تــم  وهنــاك  للمستشــفى، 
فريــق طبــي تمكــن في أقل 24 ســاعة 

من إنقاذ إيلي.

سكين طولها 25 
سنتيمترا في 

جمجمة مراهق
أعلنــت األمــم المتحــدة أن ســكان العالــم يزدادون كبًرا وعــدًدا بوتيرة بطيئــة، ولكن ما زال من 

المتوقع أن يرتفع العدد من 7.7 مليار نسمة حاليا إلى 9.7 مليار بالعام 2050.
وذكر قســم الســكان التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة في تقرير، 

أن عدد سكان العالم قد يصل إلى ذروة ما يقرب من 11 ملياًرا في نهاية القرن.
وتشير التوقعات الجديدة إلى أن 9 بلدان ستكون مسؤولة عن أكثر من نصف النمو السكاني 

المتوقع من اآلن وحتى العام 2050.
وبترتيــب تنازلــي للزيــادة المتوقعــة فهــذه الــدول هــي: الهنــد ونيجيريــا وباكســتان والكونغــو 
وإثيوبيــا وتنزانيــا وإندونيســيا ومصــر والواليات المتحــدة األميركية. وأكد التقرير أن ســكان 

العالم يكبرون سًنا؛ بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض مستويات الخصوبة.

بالعــادة ال يتــم عــرض الفئــران الصغيــرة علــى 
رجــال  لكــن  الصيــادة،  العناكــب  طعــام  قائمــة 
أستراليا من والية تاسمانيا التقط لحظة نادرة 
حــاول فيهــا عنكبوت التهام “فأر قــزم” في نزل 
 64 بعــد  علــى  الوطنــي،  فيلــد  ماونــت  بمتنــزه 

كيلومترا شمال غرب هوبارت.
ونشــرت جوســتين التون الصورة التي التقطها 
زوجها على مجموعة على “فيسبوك” مخصصة 
لعناكــب وحشــرات تســمانيا، وحققــت اللقطــة 

انتشارا واسعا.
وقال مدير مجموعــة متحف علم العنكبوتيات 
فــي أســتراليا غراهــام ميلــدج، إنــه حــدث “غير 
عادي”. وأضاف لصحيفة “غارديان” البريطانية 
“ســيكون األمــر نــادرا إلــى حــد مــا. إنهــا المــرة 
األولــى التــي رأيــت فيهــا الفــأر القــزم فريســة”، 

مضيفــا أن مــن الشــائع أكثــر أن نــرى عنكبوتــا 
صيادا يأكل الحشــرات الصغيرة أو الضفادع أو 

األبراص.

قضــت محكمــة بريطانيــة بالســجن لمــدة 14 شــهرا علــى رجــل ســرق بعــض األمــوال مــن بنــك 
مستخدما “ثمرة موز” كسالح.

وتعــود تفاصيــل القضيــة إلــى 25 مــارس الماضــي، حينما حــاول لورنس فونديرل ســرقة فرع 
من “بنك باركليز” في دورســت بإنجلترا، إذ قام بوضع ثمرة موز في كيس بالســتيكي برتقالي 

اللون، وتظاهر بأنها سالح.
وحســب مجلــة “نيوزويــك” األميركيــة، قــال فونديــرل وهــو يصعــد إلــى موظفــة مســؤولة عن 

صراف األموال “هذه بندقية، أعطني المال”.
وهرب فونديرديل، 50 عاما، بعدما سرق حوالي 1.378 دوالرا، لكنه سلم نفسه بعد ذلك بوقت 
قصيــر. وفــي جلســة اســتماع فــي بورنمــوث، أقــر الرجــل بتهــم الســرقة و “امتالك ســالح ناري 

زائف”، وفقا لشرطة دورست، فيما تم الحكم عليه أخيرا.

9 دول ترفع سكان العالم إلى 11 مليارا

حدث نادر.. عنكبوت يصطاد فأرا ويلتهمه

سرق بنكا بـ “بندقية موز”.. ولقي عقابه

سياح يصطفون لدخول قصر فرساي، 
المقر الملكي الرئيس لفرنسا من 1682، 

تحت حكم لويس الرابع عشر، حتى بداية 
الثورة الفرنسية في العام 1789، على بعد 
حوالي 20 كيلومترا جنوب غرب العاصمة 

الفرنسية باريس )أف ب(

كشــفت شــركة فيســبوك، أمــس الثالثــاء، عن خطة طموحة إلنشــاء عملــة رقمية 
جديدة تشبه “بيتكوين” لالستخدام العالمي، والتي يمكن أن تشجع على المزيد 

من التجارة اإللكترونية على خدماتها وتعزز اإلعالنات على منصاتها.
لكــن الجهــود التــي أطلقتها فيســبوك مع شــركائها، ومــن بينهم شــركات “باي بال” 
و“أوبر” و “ســبوتيفاي” و “فيزا” و “ماســتركارد”، قد تؤدي أيضا إلى تعقيد األمور 

المتعلقة بالشبكة االجتماعية المأزومة.
فموقع فيســبوك يخضع حاليا للتحقيق الفيدرالي بشــأن ممارســات الخصوصية 
الخاصــة بــه، ويواجــه أيضــا مــع عمالقــة التكنولوجيــا اآلخريــن تحقيقــا جديــدا 

لمكافحة االحتكار في الكونغرس.
ومن غير المرجح أن يؤدي إنشــاء فيســبوك عملتها الخاصة على مســتوى العالم، 

إلى كبح اهتمام الهيئات التنظيمية بفيسبوك.
ومــن المقــرر أن تطلــق العملة الرقمية، التي يطلق عليها “ليبرا”، خالل الســتة إلى 
12 شــهرا المقبلة. وتأخذ فيســبوك زمام المبادرة في إنشاء عملة “ليبرا” والتقنية 
األساســية الخاصــة بهــا. وتأمــل فيســبوك فــي جمع ما يصــل إلى مليــار دوالر من 

الشركاء الحاليين والمستقبليين لدعم هذا الجهد.

“ليبرا”.. عملة فيسبوك 
الجديدة لمنافسة “بيتكوين”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يقــول علماء إنهم اكتشــفوا الســر وراء 
تلــك العيــون الحزينــة التــي تنظــر بهــا 
هــو  الســبب  أن  وتبيــن  إلينــا،  الجــراء 

نحن.
ويبــدو أن آالف الســنين مــن التعايــش 
مع البشــر شــجعت الــكالب على تطوير 
عضلــة تســمح لهــا برفــع حواجبهــم كي 
األطفــال.  عيــون  مثــل  أعينهــم  تبــدو 
وربما يفضل الناس، ولو عن غير قصد، 

تلك النظرات وذلك التعبير.
وأشــار الباحثــون إلــى ذلك في دراســة 
“وقائــع  مجلــة  فــي  االثنيــن،  نشــرت، 

األكاديمية الوطنية للعلوم”.
وأوضــح العلمــاء أن هــذه العضلــة غيــر 

موجودة في الذئاب، أسالف الكالب.
ويعتقد الباحثون أن الكالب تســتخدم 
هــذه العضلة للتواصل مع البشــر، وربما 
اســتعطافهم كــي يقدموا لهــا الطعام أو 
أو  والعنايــة،  الــدفء  بعــض  يمنحوهــا 
حتى كي يصحبوها في نزهة للخارج.

دخلــت كولومبيــا رســميا موســوعة “غينيــس” 
لألرقام القياســية، من خالل أضخم كوب قهوة 
فــي العالــم. وأعلنــت “غينيــس” عــن فــوز بلــدة 
كالداس في كولومبيا، أمس الثالثاء، من خالل 
حســابها الرســمي علــى موقع “تويتــر” للتواصل 
القهــوة  لكــوب  صــورا  وشــاركت  االجتماعــي، 
الضخم. وأشــارت الموســوعة إلــى أن كولومبيا 
حققــت رقما قياســيا جديدا، بعدما بلغت ســعة 
الكــوب 22.739 لتــر. وتــم بنــاء كــوب القهــوة 
في ســاحة عامة ببلدة تشنتشــنا، وهي تقع في 
قلــب منطقــة جبليــة حيــث تــزرع حبــوب البــن 
فــي كولومبيا.  كما شــاركة موســوعة “غينيس” 
صــورا مــن تنظيــم البلــدة الكولومبيــة ألضخــم 
حــدث لتــذوق القهــوة، والذي شــارك فيه 1559 

شخصا.

علماء يكشفون سر 
“العيون الحزينة” 

لدى الجراء

كولومبيا تدخل “غينيس” 
بأضخم فنجان قهوة نجحت عائلة هندية في إيصال رســالة بإمكان البناء في وســط الطبيعة من دون تدمير أي شــيء. 

فعائلة كيشارواني عندما قررت أن توسع مكان إقامتها وجدت حال للتعامل مع شجرة تين عمالقة 
قديمة موجودة في الحديقة، وارتأت بناء المبنى حولها.

واليوم، يمثل الجذع الضخم للشجرة التي يبلغ عمرها 150 عاما الميزة األساسية لمكان سكنهم، إذ 
ما زالت تنمو وســط المبنى الواقع في مدينة جابالبور. وأوضح يوغيش كيشــارواني أن والده بنى 
المنــزل فــي العــام 1994 بمســاعدة صديق مهنــدس، وقال “نحن نعشــق الطبيعة، وأصــر والدي على 
المحافظة على الشــجرة وعدم قطعها”. ولفت إلى أن الشــجرة تبلغ من العمر نحو 150 عاما، “وكان 
مــن الســهل قطعهــا لكــن من الصعب أن تنمــو مثلها”. ويعد المبنى المؤلف مــن 4 طوابق معلما محليا 

بسبب واجهته الفريدة. وتثير األغصان الوارفة الخارجة من النوافذ فضول المارة.

شجرة معمرة تتوسط مبنى في الهند

عارضة األزياء األميركية آشلي جراهام تحضر قمة فوربس 
للسيدات للعام 2019 في مدينة نيويورك )أ ف ب( تعتبر شجرة التين المعروفة بـ”بيبال” في الهند مقدسة بالنسبة لكثيرين يعتبرون أن قطعها 

نذير شؤم.
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