البحرين ضمن الدول المتقدمة في عالج السكلر

محرر الشؤون المحلية

المنامة  -بنا

سمو رئيس
الوزراء يتلقى
شكر الكاظم
الهتمام
سموه الكبير
بالمرضى

سمو رئيس
الوزراء

التحقيق في قضية مريضة “السلمانية”
قالت وزارة الصحة إنها تابعت باهتمام

تلقى رئيس الــوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

ب ــال ــغ م ــا نــشــر أمـ ــس ب ــوس ــائ ــل اإلعـ ــام

خليفة برقية شكر وتقدير من األمين العام لجمعية البحرين لرعاية

المختلفة عــن تعرض سيدة خمسينية

مرضى السكلر زكريا الكاظم ،أعــرب فيها عن عظيم الشكر واالمتنان

لمضاعفات بعد إجــراء عملية جراحية

لسموه ،على دعمه ورعايته الكبيرة للقطاع الصحي بالمملكة خصوصا

مؤخرا بمجمع السلمانية الطبي ،أعربت

ملف رعاية مرضى السكلر ،بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي

إدارة مجمع السلمانية عن بالغ أسفها عن

(السكلر) الذي يصادف (التاسع عشر من يونيو في كل عام).وقال الكاظم

الحالة الصحية التي المت بالمريضة بعد

في برقيته إن مملكة البحرين أصبحت أنموذجا في العالج والرعاية

االنتهاء مع العملية التي أجريت.

التي توليه حكومة البحرين في ظل توجيهات سموه السامية لرعاية
المواطنين واالهــتــمــام البالغ فــي صحتهم ورفــع جــودة وحــيــاة مرض

()٠٢

األمراض الوراثية عموما ومرض السكلر خصوصا.

والخدمات الصحية”نهرا” ،كما تم فتح
تحقيق داخلي بالوزارة؛ لمعرفة األسباب
والمالبسات.
وطالب النواب زينب عبداألمير وحمد
الكوهجي وعمار قمبر وأحمد السلوم،
وزيــرة الصحة بسرعه تصحيح أوضاع
الـ ـ ــوزارة ومــحــاســبــة الــمــســتــهــتــريــن بعد
تكرار مسلسل األخطاء الطبية ،مطالبين
بالشفافية في الكشف عن نتائج لجان

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل الموضوع

التحقيق السابقة التي شكلتها الــوزارة

إلـ ــى الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن

إثر األخطاء الطبية الماضية.
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الفـسيـلة بـالزا  -النـويـدرات

ترامب تراجع عن ضرب إيران باللحظة األخيرة

خططنا الستهداف  3مواقع ...وأوقفت الهجمات قبل  10دقائق

مباحثــات سعوديـــة أميركيـــة
بشــأن “التهديـــدات اإليرانيـة”

عواصم ـ وكاالت

أكــد الرئيس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب أمــس أنــه ألغى
في اللحظة األخيرة ضربات على إيران لتفادي سقوط
خسائر بشرية فادحة ،لكنه واصــل تهديده بالرد على
طهران إثر إسقاطها طائرة أميركية مسيرة.
وروى ترامب في سلسلة تغريدات صباحية ما جرى
مــســاء الخميس بالتفصيل ،فــي واقــعــة غير مسبوقة

الرئيس األميركي وولي العهد السعودي (أرشيفية)

بالنسبة إلى رئيس للواليات المتحدة.
وكتب “كنا مسلحين وجاهزين للرد الليلة الفائتة (عبر

عواصم ـ وكاالت

اســتــهــداف)  3مــواقــع مختلفة حــيــن ســألــت عــن عــدد
األشــخــاص الــذيــن سيقتلون .وك ــان الــجــواب مــن أحد
الــجــنــراالت 150 :شخصا ســيــدي .قبل  10دقــائــق من
الضربة أوقفتها ،كــان ذلــك غير متكافئ بالنسبة إلى
هجوم على طائرة مسيرة”.
وأضــاف ترامب عبر “تويتر”“ :لست مستعجال ،جيشنا

التلفزيون اإليراني بث صورا زعم أنها لحطام الطائرة األميركية المسيرة

( )...جاهز وهو األفضل في العالم بدرجات .لن يسمح

ً
رسالة عبر سفير سويسرا التي تتولى
الواليات المتحدة

أبدا إليــران بامتالك أسلحة نووية ،ليس ضد الواليات
المتحدة وال ضد العالم”.

رعاية المصالح األميركية في إيران منذ العام .1980

وفــي اتــصــال هاتفي ط ــارئ أم ــس ،أبــلــغ مساعد وزيــر

وقال عراقجي إن “الجمهورية اإلسالمية في إيــران ال

الخارجية اإليراني للشؤون السياسية عباس عراقجي

تدعو إلى الحرب واالشتباك” في المنطقة.

بالغ للشرطة
بسبب رائحة حرق
مخلفات الدجاج

السلوم :سوق العمل بحاجة
إلى  50ألف محاسب

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

شكا أهالي منطقة دمستان من استمرار

قال النائب أحمد السلوم إن أهم

تصاعد روائــح نتنة بشكل متفاقم تلوث

الــتــخــصــصــات ال ــت ــي تستوعبها

الــمــنــطــقــة وتــزعــج األه ــال ــي مــنــذ أســبــوع

ســوق العمل بتغيراتها الجديدة

تقري ًبا.وقال األهالي لـ “البالد” إن بعضهم

ه ــي الــتــقــنــيــة وريـــــــادة األع ــم ــال
والمحاسبة.

أولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية
وص ــدري ــة ،كــمــا أغــلــق الــبــعــض مكاتبهم

عاشت ركود وتعطل الخريجين،

القريبة مــن شــركــة الــدواجــن الستحالة

إال أن م ـ ــع ت ــط ــب ــي ــق “ال ــق ــي ــم ــة

العمل فــي ظــل الــروائــح غير المحتملة.

المضافة” ،فالبحرين تحتاج 50

والمتوسطة.
لشركات تدقيق جــديــدة توظف
مدققين ومحاسبين.
وقــال إن هناك  700ألــف وظيفة

وأضافوا أن تجمعهم أمام بوابة الشركة

أحمد السلوم

ألــف محاسب لتدقيق حسابات

وتابع أن الحاجة ستفتح المجال

بــن سلمان ،أمــس ،فــي اتــصــال هاتفي،

وأض ــاف“ :كما بحث الطرفان التهديد

“الــتــهــديــد” الـ ــذي تمثله إي ـ ــران ،ودور

الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام

السعودية في ضمان أمن المنطقة ،بعد

اإليراني”.

تراجع واشنطن في اللحظات األخيرة

وكــانــت الــواليــات المتحدة قــد أعلنت،

عن شن ضربات ضد طهران.

أمــس ،أنها دعت مجلس األمــن الدولي

وقــــال الــبــيــت األب ــي ــض ف ــي ب ــي ــان ،إن

إلــى اجــتــمــاع مغلق بــشــأن إيـ ــران ،يوم

“الزعيمين ناقشا دور السعودية الكبير

االثنين المقبل.
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رجال أعمال وبرلمانيون سابقون يهيمنون على “األوقاف”
راشد الغائب
شهد التشكيل الجديد لمجلس األوق ــاف
السنية تجديد عضوية  4أعضاء ودخول
 7شــخــصــيــات عتبة الــمــجــلــس ألول مــرة.
والشخصيات األربــع المجدد لها بالتشكيل
الــجــديــد :رئيس المجلس راشــد الهاجري،
والشيخ ناصر بن خالد بن أحمد آل خليفة،

ومحمود أحمد عبدالرحمن وفاروق محمود

تغييرا جذريا بالتشكيل الجديد .وغادرت

محمود حسين.

جميع وجوه المجلس السابق ،وهم :الرئيس

واألعضاء الجدد بالمجلس هم :أحمد مبارك

محسن الــعــصــفــور ،وعــبــدالــكــريــم الــفــردان،

النعيمي ،وخليل محمد بوحجي ،ويوسف

وعــلــي الــعــمــران ،وحــســن الــمــدنــي ،ومحمد

صـ ــاح الـ ــديـ ــن ،وح ــس ــن عــيــد بــوخــمــاس،

الــمــوالــي ،وعــبــدالــجــلــيــل الــســمــاك ،وعــبــاس

وعبدهللا يوسف طالب ،وعبدالعزيز عبدهللا

السراج ،وعبدهللا الجنوساني ،وعبدالحسن

الموسى ،وعارف أحمد هجرس.

الديري (نائب الرئاسة) ،وإبراهيم علي األمر،

وبالنسبة لمجلس األوقاف الجعفرية ،فشهد

وعلي النائم.

المختصون لهم ،وتتمثل عادة في حقن األنسولين

بدور المالكي

يشغلها األجــنــبــي ف ــي الــبــحــريــن

االســتــجــابــة لــه وإنــهــم وتــقــدمــوا بشكوى

ســنــعــمــل عــلــى أن يــشــغــل % 20

لــمــركــز ال ــش ــرط ــة .وقـ ــال الــنــائــب أحــمــد

رئــيــس جمعية السكري مــريــم الــهــاجــري مرضى

من هذه الوظائف بحرينيون في

الــدمــســتــانــي إن ــه تــواصــل مــع مــســؤولــون

السكري من استخدام ما يتم تداوله في مواقع

في الشركة إال أنهم لم يستجيبوا .ولفت

التواصل وأبرزها “االنستغرام” من أدوية عشبية

إلــى أن وزيــر األشــغــال وشئون البلديات

كعالج للقضاء على مرض السكري.

القطاع الخاص ،أي ما يعادل 150
ألف وظيفة.
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جامعة البحرين تستعد لحفل التخرج
» »أبلغت إدارة جامعة البحرين “البالد”
عن استعدادها إلقامة حفل التخرج
لهذا العام استمرارًا لما نظمته
بالعامين الماضيين .وأشارت
النتظام الحفالت بشكل طبيعي
خالل العامين الماضيين بعد تأجل
عقدها قبل العام .2016

11

ح ــذرت الــوكــيــل المساعد لـ ــوزارة الصحة نائب

والتخطيط العمراني عصام خلف وعد

مخاوف من حرب عمالت
» »يتنافس االحتياطي الفيدرالي
األميركي والبنك المركزي األوروبي
في إبداء االستعداد التخاذ تدابير
لدعم االقتصاد في الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي ،ما يهدّد بتصعيد
التوتر بين الطرفين ويثير مخاوف
من اندالع حرب عمالت.
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الجزيرة القطرية “عميل أجنبي”

14
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تجار يبيعون الوهم لمرضى السكري

ومــطــالــبــتــهــم بـــوقـــف الـ ــحـ ــرق لـ ــم يــتــم

بمتابعة مشكلة األهالي.

03

وول ــي الــعــهــد الــســعــودي األمــيــر محمد

وسوق النفط العالمية”.

أجــبــروا على تــرك منازلهم خصوصا من

وأشــار إلى أن وظيفة المحاسبة

ســجــات الــمــؤســســات الــصــغــيــرة

“ال نريد الحرب” ...رسالة من طهران
عبر السفير السويسري
()١٥

بحث الرئيس األميركي دونالد ترامب،

فــي ضــمــان اســتــقــرار الــشــرق األوس ــط

» »طالب أعضاء في الكونغرس
األميركي وزارة العدل بإدراج
شبكة “الجزيرة” القطرية على
قائمة العمالء األجانب ،ألسباب
عدة ،منها الترويج للسياسات
القطرية الداعمة لتنظيم اإلخوان
اإلرهابي.

مريم الهاجري

األقراص لمرضى النوع الثاني من مرض السكري.
وأشــارت إلى أن عدم استخدام األدويــة بانتظام
وتركها والــلــجــوء لألعشاب والــوصــفــات الطبية
الخاطئة ،والتي قد يطلقها البعض ممن ال يملكون

وشــــددت الــهــاجــري لـــ “ال ــب ــاد” عــلــى أن ــه ينبغي

التخصص قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل

للمرضى التقيد بأدويتهم التي وصفها األطباء

إلى بتر األطراف والموت.

“نقل المعارف” مشروع استثنائي

23

للنوع األول ،واألدوية والعالجات التي تتمثل في

» »“مشروع تبادل ثقافي استثنائي”،
هكذا يمكن وصف مشروع “نقل
المعارف” الذي بدأت نواته األولى
في العام  ،2014مستهدفً ا ترجمة
 50كتابًا ،من منطلق الحاجة إلى
نقل المعارف اإلنسانية واالنفتاح
على الحضارات المتعددة.
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العبان 10 ...أشهر دون رواتب

17

» »يعيش العبان بأحد األندية السالوية
حالة مريرة للغاية إثر عدم صرف
مستحقاتهما المالية لـ  10أشهر بدواعي
وحجج هزيلة .وبحسب المعلومات
المتوافرة لـ “البالد سبورت” فإن الالعبين
يعتبران من أبناء النادي وال يمتلكان عقوداً ،وعلى إثر ذلك تعمد
النادي تأخير مستحقاتهم.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

“الخارجية” تدين بشدة

العمل اإلرهابي في بغداد

02
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المنامة  -وزارة الخارجية

دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة
العمل اإلرهابي الذي استهدف مسج ًدا في
مدينة بــغــداد بجمهورية الــعــراق ،وأسفر
عــن ســقــوط عــدد مــن القتلى والــجــرحــى،
مــعــربــة عــن خــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة
ألســر وذوي الضحايا ،وتمنياتها لجميع
الــمــصــابــيــن بــالــشــفــاء الــعــاجــل ج ــراء هــذا
الــعــمــل اإلره ــاب ــي اآلث ـ ــم .وأك ـ ــدت وزارة
الــخــارجــيــة تــضــامــن مملكة الــبــحــريــن مع
جمهورية الــعــراق الشقيقة ضــد اإلرهــاب
ووقوفها إلى جانبها في جهودها الرامية
لحفظ األم ــن واالســتــقــرار ،مــشــددة على
موقف مملكة البحرين الــراســخ الرافض
لشتى صــور العنف والتطرف واإلره ــاب،
والداعي لضرورة تكاتف الجهود للقضاء
على اإلرهاب وكل من يدعمه ويموله.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر الكاظم الهتمام سموه الكبير بالمرضى

المنامة  -بنا

في ظــل توجيهاتكم الســامية لرعاية

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة

المواطنيــن واالهتمــام البالــغ فــي
صحتهــم ورفــع جــودة وحيــاة مــرض

برقيــة شــكر وتقديــر مــن األميــن العام لجمعيــة البحريــن لرعاية مرضى الســكلر

االمراض الوراثية بشــكل عام ومرض

زكريــا الكاظــم ،أعرب خاللها عن عظيم الشــكر واالمتنان لســمو رئيس الوزراء،

السكلر بشكل خاص.

علــى دعمــه ورعايتــه الكبيــرة للقطــاع الصحــي بالمملكة وخصوصا ملــف رعاية
مرضى الســكلر ،وذلك بمناســبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي (الســكلر) الذي

سيدي سمو رئيس الوزراء...

يصادف (التاسع عشر من يونيو في كل عام) ،هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة

يشــرفني ويســعدني أن أنقــل لكــم

التاسع عشر من يونيو في كل عام.

تحيــات أبنائكــم وبناتكــم مــن مــرض

بن سلمان آل خليفة

السبت
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في محبة الوطن

والمواطن“ ..خليفة”

عادل المرزوق

البحرين ضمن الدول المتقدمة في عالج السكلر

على نهج “خليفة”

Û Ûكانــت الصــورة األجمل واألروع وما تــزال ماثلة في نفوس
المواطنيــن علــى مــدى ســنوات طويلــة ،تتمثل في تشــديد
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن
ســلمان آل خليفــة وتوجيهــه الدائــم وتوصياتــه المســتمرة
ألن يكون كل المســئولين وفي كل األجهزة على مقربة من
المواطنين ،وكان من أبرز هذه المشاهد ما أواله “خليفة بن
سلمان” من زيارات وجوالت ميدانية لكل مناطق البحرين،
نموذجــا كبيــرً ا لتحقيــق تطلعــات
ً
وســموه بذلــك يقــدم
المواطنيــن ،ولربمــا نفتقــد كمواطنيــن مجالــس وجــوالت
ســموه فــي فتــرات ســفره خــارج البــاد حتــى فــي إجازاته
الخاصة ،ولكنه يبقى حاضرً ا ذلك ألن هذه هي ســيرته في
التواصل مع أبناء بلده.

ولعــل المثــال الــذي دفعنــي للكتابــة هــو مجلــس محافــظ
ّ
ÛÛ
الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة
في األسبوع الماضي والذي استقبل فيه شخصيات وأهالي
المحافظة والضيوف بحضور أخيه رئيس االتحاد البحريني
لكر السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة
وعــدد مــن المســئولين والضبــاط بــوزارة الداخليــة ،وعلــى
رأســهم مديــر عــام مديريــة شــرطة المحافظــة العميد حمد
بن حويل المري .فســموه يحرص على االلتقاء بالمواطنين

(السكلر) في البحرين وشكرهم الكبير

رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا

صاحب السمو...

ورعاه،،

إن رعايتكــم واهتمامكــم الكبيــر

يطيــب لــي أن أرفــع لمقامكــم العالــي

ألبنائكــم مرضــي فقــر الــدم المنجلــي

عظيم الشكر واالمتنان لما تولونه من

(الســكلر) جعــل مملكــة البحريــن فــى

سمو رئيس الوزراء

اهتمــام متواصل ألبنائكم مرضى فقر

ظــل العهــد الزاهــر لســيدي حضــرة

مقامــا فــي مصــاف الــدول المتقدمــة

الــدم المنجلي (الســكلر) فــي البحرين،

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

وذلــك بمناســبة اليــوم العالمــي لفقــر

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى

الــدم المنجلــي (الســكلر) الــذي حددته

حفظــه هللا ورعــاه ،ودعــم ومــؤازرة

منظمــة الصحــة العالميــة المصــادف

مــن لــدن ســموكم الكريــم ،وأن تتبــوأ

علــي رعايتكم واهتمامكم الكبير لهم،
ســائلين هللا العلي القديــر أن يديمكم
فــي خير وصحــة وعافيــة وأن يطيل
عمركم المديد في خير العباد والبالد.

عالميــا فــي عــاج مرضــى (الســكلر)
وتثقيف المجتمع حول المرض حيث

زكريا بن ابراهيم الكاظم

أصبحت البحرين أنموذجا في العالج

األمين العام لجمعية البحرين لرعاية

والرعاية التي توليه حكومة البحرين

مرضى السكلر

وفد برلماني نسائي يشارك في قمة القياديات السياسيات بطوكيو
عــرض إنجــازات البحريــن سياســيا واقتصاديــا وتنمويــا
والنائب سوســن كمال ،والنائب كلثم

القضيبية  -مجلس النواب

الحايكي.

يغادر وفد مجلس النواب برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل اليوم

ويعــد المنتــدى الســنوي واحــ ً
دا مــن

للمشــاركة في منتدى قمة القياديات السياســيات ( ،)WPLالمقرر عقده في

أكبــر التجمعــات للنســاء البرلمانيــات

العاصمة اليابانية  -طوكيو.

والقياديــات مــن مختلف دول العالم،

وسيشــارك الوفــد فــي الجلســات

علــى دور البرلمانييــن فــي تعزيــز

العامة للمنتدى ،واجتماعات الطاولة

التنــوع والشــمولية ،والموضوعــات

المســتديرة المصاحبــة ،والتــي تركــز

المرتبطــة بالبيئة (قضية البالســتيك

على عدد من المحاور منها إجراءات

البحري نموذجا) ،معالجة تغير المناخ

تعزيــز المجتمــع مــن خــال أهــداف

وتأســيس مجتمــع إلعــادة التدويــر،

التنميــة المســتدامة ،الموضوعــات

ملفــات مجموعــة العشــرين G20

المرتبطــة بالمــرأة ودور آســيا فــي

والنســاء والخيــار الذكــي ،والمهــن

العالــم ،وتطويــر المجتمع مع النســاء

السياســية للمــرأة ومــا يصاحبهــا من

فوزية زينل

كقــادة سياســيين ،ومحــور مشــاركة

عوائــق ،وحواجــز ،وجســور ،وفــي

يضــم الوفــد البرلمانــي المشــارك

النســاء فــي ســوق العمــل والتمكيــن

الختام ســيكون هناك جلسة ختامية

رئيســة لجنة المــرأة والطفل بمجلس

االقتصادي للمرأة ،ناهيك عن التأكيد

وإعالن قمة  WPLلعام 2019م.

وتعزيــز وإثبــات دورهــا الريــادي،
وقدرتهــا علــى ّ
تقلــد مناصــب قيادية

النــواب النائــب فاطمــة عبــاس،

في مملكة البحرين.

ويعتبــر فرصــة إلبــراز اإلنجــازات،
والتقدم الذي حققته مملكة البحرين
فــي مجــال التمكيــن السياســي،
واالقتصــادي واالجتماعــي للمــرأة،
واســتعراض

الخطــط

التنمويــة

والجهــود المشــتركة لمجلــس النواب
بالتعــاون مــع المجلس األعلــى للمرأة
فــي النهــوض بالمــرأة البحرينيــة،

كمنهــج ورثــه عــن جــده “خليفــة بــن ســلمان” ،واألبــرز فــي
المشــهد هــذا كلــه تلك الحالــة من االرتيــاح والســعادة التي
تغمــر قلــوب رواد المجلــس لمــا يمثله من أحاديــث وأبواب
مفتوحــة لألهالي مع ســمو محافظ الجنوبية والمســئولين،
وتتــاح للجميــع الفرصة لتبادل اآلراء واألفــكار وكذلك نقل
همومهم ومالحظاتهم واحتياجاتهم ،فهو ذاته منهج ســمو
رئيــس الــوزراء الــذي عهدنــاه دائمً ــا يفتــح قلبــه لــكل أبنــاء
ويحث كل المســئولين على أن يكونوا قريبين في
ّ
بلده بل
كل الظــروف مــع المواطنيــن فــي كل مناطقهم ويتلمســون
احتياجاتهم ويلبون ما يطمحون إليه.

 Û Ûســمو محافظ الجنوبية يشــير إلى هذا المعنى وما يحظى
به مجلسه من تواصل مستمر مع األهالي ،فهذا يأتي ضمن
التوجيهــات الســديدة لعاهــل البــاد صاحب الجاللــة الملك

توفير مبان متنقلة بمواصفات حديثة الستيعاب الطلبة
“التربية” :حريصون على التواصل مع الجمهور بشأن إخــاء المدارس

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

الجنوبية ،والتي تعد أول مدرســة من نوعها

أكــدت مديــرة إدارة شــؤون المنظمــات واللجــان بــوزارة التربيــة والتعليــم كفايــة

علــى صعيــد المــدارس الحكوميــة ،وتضــم

العنــزور ،أنــه فــي إطــار االســتعدادات للعــام الدراســي المقبــل  ،2019/2020وضعت

المراحــل التعليميــة الثــاث ،إلــى جانــب

الــوزارة خطــة متكاملــة إلخــاء  8مــدارس موزعــة علــى المحافظــات الشــمالية

افتتــاح مدرســة ابتدائيــة جديــدة للبنــات

حمــد بــن عيســى آل خليفــة وبدعم رئيس الــوزراء صاحب

والعاصمة والمحرق ،لضمان توفير المقعد الدراسي للجميع في بيئة آمنة ومريحة.

ومؤازرة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

وأضافــت العنــزور أنــه فــي ضــوء هــذه

التغيــرات التي ســتطرأ على الميدان التربوي

وتقديــم التوضيحــات ذات العالقــة بهــذا
ً
مشــيدة بالتفهــم والدعــم الــذي
الموضــوع،

واســتالم مبنــى أكاديمــي جديــد بمدرســة

حمد آل خليفة.

مــع مختلــف الجهــات ذات العالقــة مــن

وأوضحــت أن الوزارة التقــت كذلك بمديري

أكاديمــي وإداري جديــد بمدرســة المحــرق

الســمو الملكــي الوالــد األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن

العام المقبل ،فقد بدأت الوزارة في التواصل

Û Ûوالنتائــج دائمً ــا مــا تكــون موفقــة ،فالمحافظــة الجنوبيــة

المؤسســات والمنظمات الحكومية واألهلية،

حققــت فــي وقت وجيــز العديد مــن التطورات ،وكما أشــار
ســمو المحافــظ ،فإنهــا أصبحــت وجهــة حضاريــة تحتضــن

أبرز المشاريع التنموية الرائدة على مختلف األصعدة وفي

فــي إطــار الشــراكة المجتمعية ،حيــث التقى

الســام االبتدائية للبنات بمنطقة جدحفص،

لقيته الوزارة خالل هذين االجتماعين.

الرفــاع الغربــي االبتدائيــة للبنــات ،ومبنــى

المــدارس ذات العالقــة ،لتوضيــح الصــورة

االبتدائيــة للبنــات ،بمــا يعنــي أن عمليــة
ً
وفقا
اإلخالء تواكبها عملية إنشــاء مســتمرة

إليهــم ،وتهيئــة الظــروف لعــودة مدرســية

بوفد من مجلس النواب برئاسة النائب األول
ً
إضافة إلى لقاء مع رؤســاء
لرئيس المجلس،

ناجحــة ،كمــا ســيتم فــي األيــام المقبلــة عقــد

كفاية العنزور

الجهــود اإلعالميــة من خالل ظهــور عدد من

تحدثت فيه الوزارة عن اإلخالء الكلي لعدد

وذلــك الســتعراض خطــة الــوزارة لمواجهــة

وســائل اإلعــام للحديــث عــن حيثيــات هــذا

العــام الدراســي المقبــل الفتتــاح مــدارس

بشأنه.

ومنها مدرســة سمو الشيخة موزة بنت حمد

وزير التربية والتعليم وكبار مسؤولي الوزارة

شــتى المياديــن ،وذلــك بالتأكيــد ،هــو نتيجة عمــل ومتابعة

وأعضــاء المجالــس البلدية وأمانــة العاصمة،

وتنمية ..فبارك هللا كل الجهود الطيبة.

هذا الوضع االستثنائي المؤقت ،واإلجراءات

وحضــور دائــم مــع المواطنيــن الذيــن هم هــدف كل تطوير

فــي مدينــة حمــد ،ومبنــى جديــد بمدرســة

المتخــذة الســتيعاب الطلبــة المنقوليــن إلــى

مــدارس أخــرى ،واإلجابــة عــن كل األســئلة

لقــاءات مــع أوليــاء األمــور ،مــع اســتمرار

المســؤولين والمختصيــن بالــوزارة بمختلــف

محــدود مــن المــدارس ،فإنهــا تســتعد خالل

الموضــوع ،واإلجابــة عــن االستفســارات

ومبــان جديــدة فــي مختلــف المحافظــات،

وأشــارت العنــزور إلــى أنــه في الوقــت الذي

آل خليفــة الشــاملة للبنــات فــي المحافظــة

للميزانيات المتاحة والحاجة.

وأكــدت العنــزور أن وزارة الماليــة واالقتصاد
الوطنــي قــد خصصــت ثالثة مالييــن ونصف
المليــون دينــار لتوفيــر المبانــي والمنشــآت
المتنقلــة الحديثــة ،الســتقبال الطلبــة فــي

المــدارس المنقول إليهــا ،أو لتعويض المباني
التــي ســتخرج عــن الخدمة ،بما يعــ ّزز الطاقة
االستيعابية للمدارس.

تدعيم العالقات مع بلجيكا
المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمعــت ســفيرة مملكــة البحريــن لــدى

حمــد آل خليفــة ،إلــى ملــك مملكــة بلجيــكا

الملكــي فــي بروكســل مــع مستشــار ملــك

الصديقة دوام الرقي واالزدهار.

مملكــة بلجيكا بهية الجشــي أمــس بالقصر
بلجيــكا للشــؤون الدبلوماســية بيــري

كورتويفلــس .ونقلــت الجشــي تحيــات

حميدان يتسلّم رسالة عن تقليل الخسارة
مدينة عيسى  -وزارة العمل

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة

نســبة الخســارة الماليــة ،وذلــك مــن خــال

جميل حميدان ،بمحلل مالي بإدارة شــؤون

اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فــي هــذا

المعاهد المهنية بالوزارة ،دينا صالح رضي،

الصدد.

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيســى آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب

الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل
خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

الملــك فيليــب وتمنياتهــم لمملكــة بلجيــكا
وأشــارت إلــى صالبــة ومتانــة عالقــات

الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين مما

يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

كمــا أشــادت بالتعــاون الثنائــي المســتمر،

مســتعرضة سبل توســيع مجاالت التعاون،

ومتمنية تعزيز وتطوير التعاون لالستمرار
فــي االرتقــاء بالعالقــات الوطيــدة إلــى

حملة إلعادة تدوير المخلفات بالقرية
المنامة  -وزارة الداخلية

أكد محافظ الشمالية علي العصفور أهمية

اللجنة األمنية بالمحافظة.

التعــاون البنــاء بيــن المحافظــة وبلديــة

جــاء ذلــك فــي اجتمــاع عقــده المحافــظ

الشمالية في إطار حرص المحافظة على

مــع المديــر العــام لبلديــة الشــمالية لميــاء

التي أهدته نســخة من رســالتها للماجستير

وأشــاد حميــدان بالجهــود التــي بذلتهــا

اســتدامة التعاون والتنسيق بين مختلف

الفضالــة ،ومدير العمليــات بمجموعة بدر

فــي إدارة األعمــال “تقييــم الوضــع المالــي

الباحثة في إعداد هذه الرســالة األكاديمية،

الجهــات الحكوميــة واألهليــة والقطــاع

كيكسو القابضة أحمد كيكسو.

للشــركات التجارية المدرجــة في البورصة،

معربًــا عــن اعتــزازه بالطاقــات المنتميــة

الخاص؛ لتحقيق مبادئ وأهداف الشراكة

وتــم االتفــاق علــى تكليــف مجموعــة بدر

وذلك باستخدام نماذج الفشل المالي”.

للــوزارة وباإلنجــازات األكاديميــة والعلميــة

المجتمعيــة خصوصا فيما يتعلق بحماية

كيكســو القابضــة لتنفيــذ حملــة إزالــة

وتبحــث الرســالة فــي توظيــف أنظمة عدم

لهــذه الطاقــات ،مثمنًــا دورهــم فــي تنميــة

البيئــة ،والتي تأتي ضمن توجيهات وزير

وإعــادة تدويــر المخلفــات مــن مكــب

النجــاح المالــي فــي تقييــم أداء الشــركات

داعيا إلى توظيف الدراســة
الوطن وبناءه،
ً

الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن

النفايــات المقابــل لمجمــع ســار ســنترال

عبــدهللا آل خليفــة فيما يخــص توصيات

بقرية القرية.

التجاريــة ومعرفة الوضع المالي لها وتقليل

القيمة في تطوير العمل.

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

مستويات أرحب.
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إدارة جامعة البحرين لـ“^” :نستعد لحفل تخرج الطلبة
أبلغــت الصحيفــة (/2 )2أن انقطــاع الكهربــاء فــي  8يونيــو “جزئي ومصــدره خارجي”
راشد الغائب
أبلغت إدارة جامعة البحرين “البالد” عن استعدادها إلقامة حفل التخرج لهذا العام استمرارً ا لما نظمته بالعامين الماضيين.

العامــة لمجلــس التعليــم العالــي لمــدة  7ســنوات ،ســاهم خاللهــا فــي إعداد الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم العالي

وأشارت النتظام الحفالت بشكل طبيعي خالل العامين الماضيين بعد تأجل عقدها قبل العام .2016

والخطــة االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العملــي ونظــام االعتمــاد األكاديمــي الــذي ينفــذ بالتعــاون مــع مجلــس االعتمــاد

ولفتــت اإلدارة التخــاذ مجلــس أمنــاء الجامعــة قــرارات عدة تصب في ترشــيد وضبط اإلنفاق من خالل دمــج أو نقل مهام

البريطانــي ،باإلضافــة إلــى إعداد عدة دراســات تتعلق بســوق العمل ومهــارات التوظيف وتمهين أعضاء الهيئة التدريســية

أو إلغاء بعض الوحدات األكاديمية أو اإلدارية في الجامعة ،مع المحافظة على استمرار كفاءة الخدمات التي تقدمها.

بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية ،وتصب خبراته في متابعة الخطط االســتراتيجية ومبادراتها التنفيذية.

وبينت أن الجامعة قدّ مت مؤخرً ا مقترح هيكلها التنظيمي لديوان الخدمة المدنية.

وفيما يأتي الجزء الثاني واألخير من إجابات إدارة الجامعة على استفســارات صحيفة “البالد” التي وردتها ضمن شــكاوى

ونبّهــت لوجــود مستشــار بريطانــي بالجامعــة يتولــى ضمن مهامّ ــه متابعة الخطط اإلســتراتيجية ،وعمل ســابقً ا في األمانة

ومالحظات مجموعة من األكاديميين والموظفين بالجامعة:

متوسطا الزميلين سيد علي المحافظة وراشد الغائب
ً
رئيس الجامعة

دمج أو نقل مهام

تقديم مقترح

مستشار بريطاني

النظر بتعيين مدير

متخصصون

تقديم خطة

أو إلغاء وحدات

الهيكل لديوان

يتولى ضمن مهامه

لمركز تسهيالت

يقدمون أقصى

بحرنة الوظائف

مع المحافظة

الخدمة بعد قرارات

متابعة الخطط

اإلعالم إن استمر

درجات الخدمة

للجنة التحقيق

على كفاءتها

ضبط اإلنفاق

االستراتيجية

بعد إقرار الهيكل

لذوي االحتياجات

البرلمانية

استعداد للحفل

»»

ما سبب عدم انتظام حفالت تخرج الطلبة
وتكدس الدفعات ،بينما تنظم مؤسسات
تخرجا للطلبة
ً
أخرى ،مثل كلية المعلمين،
بكل فصل؟

 انتظمت بشــكل طبيعي خــال العامين الماضيينحفــات التخــرج التــي تقيمهــا الجامعــة لجميــع
كلياتها ،وذلك بعد أن تأجل عقدها قبل العام .2016
وحاليــا تســتعد عمــادة شــؤون الطلبة فــي الجامعة
ًّ
إلقامــة حفــل التخــرج لهــذا العــام بالتنســيق مــع

الجهــات المعنيــة اســتمرارًا لما نظمتــه الجامعة في

الخاصــة وتولي هذه الفئــة من الطلبة عناية خاصة
ً
وفقا الحتياجاتهم.
ويتوافــر لــدى العمــادة متخصصــون بهــذا العمــل
يقدمــون أقصــى درجــات الخدمــة ،والجامعــة
بمختلــف إداراتهــا علــى تواصل دائم مع هــذه الفئة
وتلبــي احتياجاتهــم بــكل ترحيب ،وتنظــر إلى ذلك
على أنه واجب وعمل أساسي لديها.

ال بعوض

بهــا فــي العمــل الجزئــي ،حيــث تقــوم دائــرة شــؤون

تبقــى مــن الطلبــة الملتحقين بالبرنامــج إضافة إلى

ما إجراءات الجامعة لمكافحة البعوض

الموظفيــن بمراجعــة تلــك الطلبات ومدى اســتيفائها

تدريــس مقــررات لطلبة مســجلين في برامج أخرى

لكافة المتطلبات الالزمة والتواصل مع مقدم الطلب.

تبعً ا لخططهم الدراسية في تلك البرامج.

والصحة ،وسبب عدم االستجابة لشكاوى

مستشار بريطاني

استقطاب أكاديميين

»»

المنتشر بكثرة ،وتأثيره على السالمة
طلبة ومعلمين وموظفين من ذلك؟

 ال يوجد في جامعة البحرين ظاهرة انتشار البعوض،ولم تسجل في الجامعة شكاوى بهذا الشأن.
علمً ــا بــأن الجامعــة ومن خالل الوحــدات المختصة

تقدم البحرنة

»»

ما عدد الكادر اإلداري والتدريسي ونسبة
البحرنة؟

فيهــا تتابــع وتراقــب مــدى ســامة النظــام البيئــي
فيهــا ونظافــة مرافقهــا وترصــد أيــة مالحظــة بهــذا
الشــأن ولديها القــدرة والتجهيزات للتعامل مع هذه

العاميــن الماضييــن ،وذلــك علــى مســتوى كليــات

 -قدمت الجامعة للجنة النيابية المختصة بموضوع

المواقف فورًا في حال رصدها.

إحدى كليات الجامعة.

بحرنة الوظائف ومن خالل وزارة التربية والتعليم
ّ
يبيــن باإلحصائيــات واقــع الوظائف
تقريــرًا
مفصــاً ّ

التوظيف الجزئي

الجامعــة بما فيها كليــة البحرين للمعلمين التي هي

ضبط اإلنفاق

»»

ما سبب عدم تعيين مدير لمركز تسهيالت
البحرين لإلعالم منذ  3سنوات؟

 اتخــذ مجلــس األمنــاء قــرارات عــدة تصــب فــيترشــيد وضبط اإلنفاق من خالل دمج أو نقل مهام
أو إلغــاء بعــض الوحــدات األكاديميــة أو اإلداريــة
فــي الجامعــة ،مــع المحافظــة علــى اســتمرار كفاءة
الخدمات التي تقدمها.
ومــا زالــت الجامعــة فــي تطويــر دائــم خاصــة مــن
خــال تقديمهــا مؤخــرًا لمقتــرح هيكلهــا التنظيمــي
لديوان الخدمة المدنية.
لــذا ،فــإن الجامعــة ســتقدم مقترحهــا بشــأن المركز
في ظل مدى إقرار الهيكل التنظيمي ومن ثم النظر
بتعييــن مديــر للمركــز في حــال اســتمرار المركز بما
هو عليه اآلن.

»»

فيها ونسب البحرنة وخططها إلحالل الوظائف.

»»

وأظهــرت اإلحصائيــات تقــدم الجامعــة فــي بحرنــة
الوظائــف فيهــا ،علمً ــا بــأن التوظيــف فــي الجامعــة

الماجستير بإحدى الكليات دون إعالن

يخضــع للموافقة المســبقة من قبــل المختصين في

عن هذه الشواغر ،وعدم إعطاء األولوية

اإلجراءات وتكافؤ الفرص.

ردك؟
للكفاءات الوطنية ،ما ّ
 تســتعين الجامعــة بتوظيــف أكاديمييــن بــدوامً
وفقــا لحاجــة األقســام
جزئــي لتدريــس مقــررات

انقطاع الكهرباء

ً
وتحقيقــا لمصلحــة الطالــب بتوفيــر
األكاديميــة،

»»

تعطل الكهرباء بمبان عديدة يوم السبت
الموافق  8يونيو  ،2019وانتقد طلبة

أداءهم لالمتحانات بقاعات غير مكيفة
بدرجة حرارة مرتفعة ،ما تعليقك؟
 تــم التعامــل مــع موقــف انقطــاع الكهربــاء يــومالســبت  8يونيــو  ،2019حيــث كان الــدوام فــي
جزئيا في ذلك اليوم ولم يكن دوامً ا كامالً.
الجامعة
ًّ

علمً ا بأن انقطاع التيار الكهربائي في ذلك اليوم لم
يكن خلالً في الجامعة بل كان االنقطاع من المصدر

خبرة أكاديمية وتكليفه بمسؤولية وضع

بقسم اإلعالم بوجود مدرسين اثنين فقط،

استراتيجيات الجامعة األكاديمية؟

لتدريس  80طالبً ا ،فلماذا ما زالت الشعبة

 ال يوجد في الجامعة مستشــار آســيوي ،وال يوجدوظيفــة مستشــار أكاديمــي بــل تنحصر هــذه المهامّ
ضمــن أعمــال وإشــراف نائــب الرئيــس للبرامــج
األكاديميــة والدراســات العليــا الــذي يتولــى ضمــن
وغيرها من اللجان األكاديمية.

المعلمين اآلسيويين بمدارس خاصة يحملون

ديــوان الخدمــة المدنيــة وبعــد التحقــق من ســامة

هل تم تعيين مستشار آسيوي دون

مهامــه رئاســة لجنة المناهج ورئاســة لجنة العمداء

يوجد انتقاد بتوظيف جزئي لعدد من

الكادر التدريسي مع بداية كل فصل أكاديمي.
ومع اإلشــارة إلى أن التوظيف الجزئي يكون بهدف
تدريس مقرر بعينه ولمدة فصل دراســي واحد فقط
وبمكافأة تصرف لمرة واحدة في ذلك الفصل ،إال أن
اللوائح في الجامعة تستلزم أن يصدر قرار الموافقة
المســبقة عــن مجلــس الجامعــة الــذي يــدرس كل

ويعمــل فــي الجامعة مستشــار بريطانــي يتولى ضمن
مهامّ ــه متابعــة الخطــط االســتراتيجية ،حيــث عمــل
ً
سابقا في األمانة العامة لمجلس التعليم العالي لمدة 7
سنوات ساهم خاللها في إعداد الخطة االستراتيجية
الوطنيــة للتعليــم العالــي والخطــة االســتراتيجية
الوطنيــة للبحــث العملــي ونظــام االعتمــاد األكاديمــي
الــذي ينفــذ بالتعاون مــع مجلس االعتمــاد البريطاني،
باإلضافة إلى إعداد عدة دراسات تتعلق بسوق العمل
ومهارات التوظيف وتمهين أعضاء الهيئة التدريسية
بالتعــاون مــع أكاديميــة التعليــم العالــي البريطانيــة،
وتصــب خبراتــه فــي متابعــة الخطــط االســتراتيجية
ومبادراتها التنفيذية.

عمــل األكاديمييــن خــارج الجامعــة لهــذه الغايــة ومن

 يتوافــر فــي شــعبة الفنــون عــدد األكاديمييــنالــازم الســتقبال الطلبــة بهــذا البرنامــج ،نظــرًا
لطبيعــة المناهــج والخطــط الدراســية لــه ،حيث إن
الطالــب وخاصــة فــي بدايــة قبولــه وتبعً ــا للخطــة
األكاديمية لن تقتصر دراسته حصرًا على المقررات
التخصصيــة بــل تمتــد لمقــررات تطرحهــا أقســام
أكاديميــة أخــرى فــي كليتــه باإلضافة إلــى مقررات
تطرح على مستوى الجامعة لجميع الطلبة.
والجامعــة اســتقطبت أكاديمييــن للعمــل فيهــا
وإجــراءات عملهــم فــي الجامعة تســير لــدى ديوان
حاليا للبت فيها.
الخدمة المدنية
ًّ

الرئاسة المؤقتة

»»

ما معايير تعيين رؤساء األقسام بالكليات؟

 يخضــع تعييــن رؤســاء األقســام فــي الكليــات لمعاييرمحــددة بالقوانيــن واألنظمــة وهــي معلنــة ومتعــارف
والكفاءة العلمية والقدرة على التدريس والعمل اإلداري

»»

ما مبررات عدم تجديد التعاقد الجزئي مع
مؤسس قسم العلوم االجتماعية بكلية

األقســام والكليــات والموافقــات المســبقة مــن جهات

مفتوحة لتسجيل مزيد من الطلبة؟

عليها لدى األكاديميين ،تتمثل بالخبرة والمؤهل العلمي

وقف القبول

حالــة ومبرراتهــا وقبــل ذلــك التوصيات مــن مجالس

»»

افتتح برنامج بكالوريوس شعبة الفنون

اآلداب؟

والتمتــع بمهــارات االتصــال والتواصل مــع األكاديميين
فــي القســم المعنــي وحســن الســيرة والســلوك وإلمامــه
بالخطــط األكاديميــة واالســتراتيجية لتحقيــق أهــداف
الجامعــة ومشــاركاته فــي اللجــان العلميــة والفعاليــات

 -يع ّد كفاءة أكاديمية ومن األكاديميين المؤسسين

األكاديمية ومدى قدرته على اإلسهام في تطويرها من

واألولوية بهذا العمل هي للكوادر البحرينية المؤهلة.

للعمل الجامعي في جامعة البحرين ،وقد تقاعد من

خــال تقديمه لمبادرات ودراســات بهذا الشــأن وغيرها

ووفــرت الجامعــة منــذ عاميــن باإلضافــة إلعالناتهــا

الجامعة.

من المعايير ،باإلضافة إلى التوصية من العميد المعني.

ّ
تسخر الجامعة خدماتها ومن خالل عمادة شؤون
-

الجامعة يتوافر لديها ســيناريوهات بديلة في حال

نافذة خاصة متاحة للجميع على موقعها اإللكتروني

وكان يعمــل في قســم العلــوم االجتماعية في كلية

وتعــ ّد وظيفــة رئيــس القســم األكاديمي وظيفــة مؤقتة

لتقديــم الطلبــات والوثائــق المرافقــة لبنــاء قاعــدة

اآلداب الــذي أوقــف قبول الطلبة فيه في الســنوات

وليســت دائمــة يتاح المجال لألكاديميين في كل قســم

الطلبة كافة الخدمات للطلبة من ذوي االحتياجات

تأثرت خدماتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

بيانــات بالخبــرات األكاديميــة التي يمكن االســتعانة

الماضية ،ويقتصر التدريس في هذا القسم على ما

فرصة شغلها.

واجب وعمل

»»

توجد تحديات تواجه عملية دمج ذوي
االحتياجات الخاصة ،ما تعليقك؟

جزئيا مناطــق عدة كان من
خــارج الجامعة وشــمل
ًّ
بينها الحرم الجامعي.

ولــم يؤثــر على ســير العمل في الجامعــة ،حيث إن

ثــم اعتمــاد ديــوان الخدمــة المدنيــة للعمــل الجزئــي

ال توجد ظاهرة

التوظيف الجزئي

ديوان الخدمة يعتمد

نافذة إلكترونية

يتوافر في شعبة

رئيس القسم

انتشار للبعوض

لتدريس مقرر ولفصل

العمل الجزئي

لتقديم طلبات

الفنون عدد

األكاديمي وظيفة

ولم تسجل

واحد وبمكافأة

واألولوية لكوادر

بناء قاعدة بيانات

األكاديميين الالزم

مؤقتة وليست دائمة

شكاوى

تصرف لمرة واحدة

بحرينية مؤهلة

بالخبرات األكاديمية

الستقبال الطلبة

أو متاحة لألكاديميين
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بالغ للشرطة بسبب رائحة حرق مخلفات الدجاج

الـــدمـــســـتـــانـــي لـــــ “^” :وزيــــــر األشــــغــــال وعـــــد بــمــتــابــعــة الــشــكــوى
محرر الشؤون المحلية
شــكا أهالــي منطقــة دمســتان مــن اســتمرار تصاعــد روائــح نتنة بشــكل متفاقــم تلوث
المنطقة وتزعج األهالي منذ أسبوع تقري ًبا.
وقــال األهالــي للبــاد إن بعضهــم أجبــروا علــى

وقــال األهالــي إن تجمعهــم أمام بوابة الشــركة

تــرك منازلهــم خاصــة من أولئــك الذيــن يعانون

ومطالبتهــم بوقف الحرق لم يتم االســتجابة له

من أمراض تنفسية وصدرية ،كما أغلق البعض

وأنهم وتقدموا بشــكوى لمركز الشرطة .ولفت

مكاتبهم القريبة من شــركة الدواجن الســتحالة

األهالــي إلــى اســتمرار عمليــة حــرق المخلفــات

العمل في ظل هذه الروائح غير المحتملة.

وانبعــاث الروائــح مــن الشــركة علــى الرغــم من

وبيــن األهالــي أن تصاعــد الروائــح مــن شــركة
ّ

تقدمهــم بالشــكاوى حيــث تجــاوزت الروائــح

أحمد الدمستاني

الدواجــن ناتــج عــن حــرق الدجــاج النافــق

الكريهــة إلى المناطــق البعيدة .وبينوا أن هناك

ومخلفــات الدجــاج مــن جلــود وعظــام فــي

أعــاف الدواجــن خــارج مســتودعات التخزين

خــارج المخــازن .مــن جهتــه ،قــال النائب أحمد

األفــران وتعفنهــا فيهــا خاصــة في حالــة تعطل

ومخالــف لشــروط التحزيــن يتســبب برائحــة

األفــران وبقــاء المخلفــات فيها أليــام ثم حرقها

قوية لتنبعث من أسوار الشركة في الوقت الذي

األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

وانبعاث روائح كريهة غير طبيعية.

يعطــى للدواجن بعد تعرضه للحرارة والرطوبة

عصام خلف وعد بمتابعة مشكلة األهالي.

الدمســتاني إنــه تواصــل مــع مســؤولون فــي
الشــركة إال أنهــم لــم يســتجيبوا ولفــت أن وزير
مخلفات الدواجن

السلوم :سوق العمل بحاجة إلى  50ألف محاسب
تــشــريــع لحصر  35وظــيــفــة لــلــبــحــريــنــيــيــن ...و “ ”LMRAال تــقــوم بعملها

 400متفوق في “خامسة العاصمة”

الزميلة ليلى مال الله مع النائب السلوم

ليلى مال اهلل | تصوير :خليل إبراهيم
قال النائب أحمد السلوم إن مبادرته بحصر إعداد المتفوقين في الدائرة الخامسة بالعاصمة تهدف
إلى توجيههم إلى التخصصات ومتطلبات السوق الجديدة وربطها بمستقبل الوظائف في البحرين.
وبيــن أن عــدد المتفوقيــن فــي شــهادة اإلعدادية

للتخصص في الجامعات بعد الثانوية.

العامــة والثانويــة العامــة فــي الدائــرة وصــل إلى

وتابع :نطمح أن يكون التعليم الثانوي الحكومي

 400متفــوق تجــاوزت معدالتهــم  ،% 90بينهــم

مثــل الثانوي في المدارس الخاصة بمســار واحد

 190طالبــا متخرجــا مــن الثانويــة العامــة ،وأن

ليكــون لتخصــص الجامعــي أوســع مجــاالت،

باب التســجيل المتفوقيــن مفتوح حتى منتصف

فتكــون المــواد العملية هي األســاس في المرحلة

أغسطس المقبل.

الثانويــة تتبعهــا المواد التجاريــة واألدبية لتكون

وأضاف أن المبادرة تعتمد على دراســة توجهات

بمثابــة مجــاالت لكســب المهــارات بدال مــن كونها

المتفوقيــن فــي اإلعداديــة والثانويــة ومتابعتهم

تخصصا يحصره بعد التخرج.

طــوال ســنوات دراســتهم المقبلة حتــى تخرجهم

وأكد أن التخصص العملي مهم وال

مــن الجامعــة؛ لالطــاع علــى نقــاط القــوة

يقــل عنه أهميــة التخصص

واإلخفاقــات في مســيرة دراســته واعتمادها في

الصناعــي

دراســة تطور لتشــريع يرتقي بالتعليم ومحاســبة

يكلــف

الجهات ذات العالقة لتحسين التعليم.

الــذي
3200

دينار،

وقــال إن الهــدف مــن متابعــة المتفوقيــن
بالمرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة توجيههــم

أكبر لتنوع التخصص الجامعي.

الكتساب الخبرة والعمل بها.

وقــال :نــدرس فكــرة تغييــر نظــام التعليــم فــي

ولفــت الســلوم أن أهــم التخصصــات التــي

المــدراس بــأن تكــون كل مدرســة نموذجيــة لهــا
مجلــس إدارة مســتقل تأســس مناهجهــا وتطــور
مــن نظامهــا ذاتيــا؛ لكســب أكبر عدد مــن الطالب،
فال يحصر الطالب في منطقته ،بل هناك تنافسية
بين المدارس لتقديم التعليم األجود.

إلــى متابعــة الخريجيــن طــوال فتــرة دراســتهم

وأشــار إلــى أن وظيفــة المحاســبة عاشــت ركــودا

رسم السياسات

التخصصات التقنية وريادة األعمال والمحاسبة.
وتعطــا الخريجيــن ،إال أن مــع تطبيــق “القيمــة

الصغيــرة والمتوســطة ،وتابــع أن هــذه الحاجــة

وقــال الســلوم إن عــدد العاطليــن
عــن العمــل الذيــن راجعــوا
مكتبه  194عاطال تقريبا
أغلبهــم دون الثانويــة
العامــة

يبحثــون

عــن

وظائــف
،

ســتفتح المجال لشــركات تدقيــق جديدة توظف
مدققين ومحاسبين.
وقال إن “القيمة المضافة” ستعدل بوصلة السوق
بالنســبة للتجــار ،وســتنعش توظيــف المحاميــن
والمحصليــن خصوصــا فــي ظــل االنفتاحــات

الجامعية لحين توظفهم.

طور إعداد تشــريع لحصر  35وظيفة في القطاع
العــام ذات رواتــب مرتفعــة علــى البحرينييــن

وتابع السلوم هدفنا أن نصلح ونوازن عبر دراسة

بمخرجات متواضعة.

كسب المهارات
وقــال الســلوم إن خريجــي اإلعداديــة
يحتاجــون توجيههــم للتخصصــات

نــزال نجمــع المعلومــات من كل الجهات ودراســة
الوظائف والرواتب”.
وقال الســلوم إنه حســب وزارة التربيــة والتعليم
إن هنــاك نقصــا فــي معلمــي الكيميــاء واألحيــاء
والرياضيات واللغة اإلنجليزية مما يضطر الوزارة

واالتفاقات التي توقعها المملكة.

المعلمون ومعلمو رياض األطفال.
في

جديــدة ،وهــي لجنة تحقيق بحرنــة الوظائف وال

وكشــف الســلوم أنــه ومجموعــة مــن النــواب فــي

ومســاعدو األطبــاء والمحاســبون والمحامــون

مخرجــات التعليــم بمــا يتناســق مــع ســوق العمل

المقبلــة ،مؤكــدا “بدأنا فــي الدور الســابق بخطوة

التخصصــات واألغلــب المتعطليــن مــن المعلميــن

التمريــض والمهندســون واألطبــاء والفنيــون

الحلقــة األولــى حتــى الجامعــة والتركيــز علــى

ولفــت إلــى أن التشــريعات ســتعرض فــي األدوار

إلــى االســتعانة بالمدرســين األجانــب فــي هــذه

فقــط ،أســوة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،أهما

وتابــع :نســعى إلــى حصــر مشــكالت التعليــم مــن

الوظائــف بحرينييــن ،أي مــا يعــادل  150ألــف

تســتوعبها ســوق العمــل بتغيراتهــا الجديــدة هي

محاســب لتدقيق حســابات ســجالت المؤسسات
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فــي البحريــن ســنعمل علــى أن يشــغل  % 20من
وظيفة.

المضافــة” ،فالبحريــن تحتــاج إلــى  50ألــف

و بد و ر نــا

بالقرب منهم في مرحلة مهم من حياتهم ونطمح

هنــاك طالــب مــن دون بعثة أو طــاب يتخرجون

أن دمج التخصصات مع العلمي إلعطائهم فرصة

الســتكمال تعليمهــم وااللتحاق بالمعاهــد المهنية

وقال إن هناك  700ألف وظيفة يشــغلها األجنبي

بســيطة

للتخصصــات والتقليــل مــن تعطلهــم ،ولنكــون

وموزانة األمور جميعها لتقليل البطالة ،فال يكون

حيــن يكلــف الطالب العلمــي  2200دينــار ،معتبرا

نجــد الوظائــف لهــم وحثهــم على تطويــر ذواتهم

الخدمات وارتفاع العوائد.

بيــن حاجــة القطاعيــن للموظفيــن وتخصصــات
الخريجيــن بالتعــاون مع أطــراف عدة من
غرفــة وصناعــة البحرين واألطراف
الحكوميــة ،بحيث إن القانون
يوظــف

البحرينييــن
بالتوازي مع جودة

في التخصصات األخرى التي فيها تشبع ،وهو ما
يعــود إلى ســوء التوجيــه وتخصصاتهم الرياضة
والتاريخ والجغرافيا والعلوم االجتماعية.
وأكــد الســلوم أن هيئــة تنظيــم ســوق العمــل لــم
تمــارس عملهــا الــذي أنشــئت مــن أجلــه ،فأســاس
إصــاح ســوق العمــل هــي الهيئــة المكلــف
برســم السياســات “لتمكيــن” لتهيــئ الخريجيــن
الســتيعابهم فــي ســوق العمــل وحصــر الوظائــف
ذات الرواتــب المرتفعــة ،وتبنــي خطــة إلحاللهــا
للبحريني.
وتابــع ال نــزال نتابع ممارســات هيئة ســوق العمل
فــي لجنــة التحقيق ،وهو ســنعمل عليه في الدور
القادم لتصحيح الوضع القائم.

األفضل ،والتي تفتح لهم مجاال أوسع

مبادرة متابعة المتفوقين للتقليل
من تعطلهم

تخصيص  % 20من وظائف األجانب
للبحرينيين بـ “الخاص”
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رجال أعمال وبرلمانيون سابقون يهيمنون على مجلسي األوقاف
“^” تــنــشــر نـــبـــذة مــــوجــــزة ألعــــضــــاء “الـــســـنـــيـــة” و ”الــجــعــفــريــة”
راشد الغائب

أحمد هجرس.

وعبدالكريــم الفــردان ،وعلــي العمــران،

العويناتــي ،ومحمــود ناصــر التوبالنــي،

وتنشــر “البــاد” موجــزا عن نبــذة أعضاء

وحســن المدنــي ،ومحمــد الموالــي،

وعبدالمجيــد الشــيخ منصــور محمــد

المجلس الجديد لألوقاف السنية.

وعبدالجليــل الســماك ،وعبــاس الســراج،

الســتري،

الحايكــي،

األوقاف الجعفرية

وعبــدهللا الجنوســاني ،وعبدالحســن

وعلــي حســن محمــود ،وأنــور ســعيد

الديــري (نائــب الرئاســة) ،وإبراهيــم علــي

الحــداد ،وريــاض عبدالواحــد العريــض،

أمــا المغــادرون مــن التشــكيل الجديــد،

الخيــاط ،وصالــح إبراهيــم الفضالــة،

مبــارك النعيمي ،وخليــل محمد بوحجي،

وبالنســبة لمجلــس األوقــاف الجعفريــة،

األمر ،وعلي النائم.

وعبدالجليــل إبراهيــم آل طريف ،وهاني

فهم :جاســم أحمد الجــودر ،وعبدالحميد

وناصــر ســلطان الســويدي ،وخالد محمد

ويوســف صــاح الديــن ،وحســن عيــد

فقــد شــهد تغييــرا جذريــا بالتشــكيل

أما التشــكيل الجديد ،فقــد ضم :الرئيس

علي النصيف.

يوسف القطان.

بوخمــاس ،وعبــدهللا يوســف طالــب،

الجديــد .وغادرت جميــع وجوه المجلس

يوســف صالــح الصالــح ،وعبدالجليــل

وتنشــر “البــاد” موجــزا عن نبــذة أعضاء

واألعضــاء الجــدد بالمجلــس هــم :أحمــد

وعبدالعزيــز عبــدهللا الموســى ،وعــارف

الســابق ،وهم :الرئيس محسن العصفور،

عبدعلــي البحارنــة ،وعبدالجليل عبدهللا

المجلس الجديد لألوقاف الجعفرية.

شــهد التشــكيل الجديــد لمجلــس األوقــاف الســنية تجديــد عضويــة  4أعضــاء ودخول  7شــخصيات عتبــة المجلــس ألول مرة.
والشخصيات األربع المجدد لها بالتشكيل الجديد :رئيس المجلس راشد الهاجري ،والشيخ ناصر بن خالد بن أحمد آل خليفة،
ومحمود أحمد عبدالرحمن وفاروق محمود محمود حسين.

عبدالجبــار

الكوهجــي،

وهشــام

عبدالرحمن جعفــر ،وعبدالحكيم يعقوب

مجلس األوقاف الجعفرية

مجلس األوقاف السنية

االسم
يوسف صالح الصالح

وأحمــد

جعفــر

االسم

نبذة موجزة
رجل أعمال ،وعضو ســابق بمجلس الشورى (مجلس  ،)2002ورئيس شركة البحرين
للفواكه الطازجة ،والرئيس الســابق لشــركة دلمون للدواجن وعضو مجلس إدارتها

الشيخ د .راشد الهاجري

حاليــا ،والرئيس األســبق للهيئة االستشــارية للمجلــس األعلى لمجلــس التعاون

نبذة موجزة
دكتوراه الدراســات االســامية ،وتولى رئاســة مجلس األوقاف الســنية بأمر ملكي

منــذ العام  ،2015ومستشــار الشــؤون الدينية بالحــرس الوطني ،وعضــو المجلس
األعلى للشــؤون االسالمية ،ورئيس معهد جامع الشيخ عيسى بن سلمان للدراسات

الخليجي بدورتها الثامنة (العام  ،)2005وعضو ســابق بمجلس إدارة الهيئة العامة

االسالمية وخطيب الجامع.

للتأمين االجتماعي ،وعضو سابق بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة.

عبدالجليل عبدعلي البحارنة

الرئيس السابق للشــؤون اإلدارية باألوقاف الجعفرية لســنوات طويلة ،وتقاعد من

الشيخ ناصر بن خالد

عضو سابق بمجلس األوقاف السنية ،والرئيس السابق لنادي الرفاع الشرقي.

عبدالجليل عبداهلل العويناتي

عضو ســابق بمجلس الشــورى ،ورئيس مأتم الجنبية ،ومدير ســابق إلدارة المجتمع

محمود أحمد عبدالرحمن

حاصل على ماجســتير الهندســة المدنية من جامعة تكساس األمريكية ،والرئيس

محمود ناصر التوبالني

مدير سابق بديوان الخدمة المدنية

فاروق محمود محمود

عبدالمجيد الشيخ منصور

معلم لغة عربية

أحمد مبارك النعيمي

رجل أعمال ،عضو ســابق بمجلس الشورى ،وعضو ســابق بمجلس إدارة الوالية على

أحمد جعفر الحايكي

القائم بأعمال وكيل شؤون العمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

خليل محمد بوحجي

رجــل أعمال ،وعضو مجلــس إدارة الوالية علــى أموال القاصرين منــذ العام ،1994

علي حسن محمود

رجل أعمال ،ورئيس مأتم حسن محمود بالمنامة

يوسف صالح الدين

رجل أعمال ،وحاصل على شهادة الطيران األمريكية أف أي أي.

أنور سعيد الحداد

رجل أعمال ،وعضو مجلس إدارة بشركة سعيد عبداهلل الحداد وأخويه

حسن عيد بوخماس

حاصــل علــى بكالوريوس إدارة أعمــال من بريطانيــا ،ورئيس مجلس إدارة شــركة

رياض عبدالواحد العريض

مهندس معماري مستقل

عبداهلل يوسف طالب

حاصل على الدكتوراه بالهندسة المدنية من الجامعة الكاثوليكية األمريكية ،وعضو

عبدالجليل ابراهيم آل طريف

عضــو ســابق بمجلس الشــورى ،واألمين العام الســابق لمجلس الشــورى ،والرئيس

عبدالعزيز عبداهلل الموسى

رجل أعمال ،ونائب سابق ،والرئيس الفخري السابق لصندوق الجسرة الخيري.

هاني علي النصيف

رجل أعمال ،ومالك شركة تسنيم للتنمية الزراعية

عارف أحمد هجرس

رئيس مجلس إدارة شركة أمالك العقارية ،واألمين المالي لمجلس إدارة غرفة التجارة

سنوات األوقاف منذ عدة سنوات ،وعمه الرئيس األسبق لألوقاف صادق البحارنة

بالمحافظة الوسطى (الملغية)

بن أحمد آل خليفة

التنفيذي لشركة درة خليج البحرين منذ العام  ،2015وعضو مجلس إدارة شركة درة
مارينا البحرين ،عضو سابق بمجلس األوقاف السنية.

رجــل أعمــال ،وحاصل علــى بكالوريــوس محاســبة وإدارة أعمال من كليــة الخليج
والتكنلوجيا بالبحرين ،وعضو سابق بجمعية السنابل الخيري ،وعضو سابق بمجلس
األوقاف السنية.

محمد الستري

أموال القاصرين.

ومؤسس وعضو مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية االجتماعية منذ العام .1995

بوخماس العقارية ،ونائب سابق.

لجنة مشــروعات التطوير العقــاري المتعثرة ،وعضو الهيئة االستشــارية للمجلس
األعلى لمجلس التعاون الخليجي منذ العام .2017

الفخري لمركز شباب السنابس

والصناعة ،والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق (.)2015 -2008

دور شعبة مكافحة االتجار بالبشر في مواجهة الجريمة
ً
ّ
ً
ً
وفقا لما جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
صارخا لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،فهو
انتهاكا
تشكل
يعتبر االتجار باألشخاص من الجرائم التي
االتجار باألشــخاص المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “تجنيد أشــخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو اســتقبالهم بواســطة
التهديد بالقوة أو اســتعمالها أو غير ذلك من أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالة اســتضعاف ،أو
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شــخص له ســيطرة على شــخص آخر لغرض االســتغالل ،ويشــمل كحد أدنى اســتغالل دعارة الغير أو
سائر أشكال االستغالل الجنسي ،أو السخرة أو الخدمة قسرً ا ،أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء”.
وبحســب القانــون البحرينــي ،فــإن

الضحية.

األجهــزة المختصة بوزارة الخارجية

والتحــري بشــكل مكثف فــي األماكن

االتجــار باألشــخاص يعــد إحــدى

وتضطلــع وزارة الداخليــة ممثلــة

ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة

التــي تــرد معلومــات مفادهــا تواجــد

الجرائــم الجنائيــة التــي يعاقــب

فــي شــعبة مكافحــة االتجــار بالبشــر

وهيئــة تنظيــم ســوق العمل وشــئون

عليهــا بالســجن بأحــكام تتــراوح من

وحمايــة اآلداب العامــة بــاإلدارة

الجنســية

واإلقامــة

ضحايــا تــم إجبارهــم علــى ممارســة
الدعــارة والتــي تعــد شــكالً مــن

خمــس إلــى عشــر ســنوات باإلضافــة

العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة

وغيرهــا مــن الجهــات المعنية بشــأن

أشــكال االتجــار باألشــخاص ،كمــا

إلــى الغرامــة المالية التــي ال تقل عن

بجهــود بــارزة فــي مجــال مواجهــة

تلقــي البالغــات وتبــادل المعلومــات

تعمل علــى تدريب وتطويــر مهارات

 2000دينــار وال تتجــاوز 10,000

مثــل هــذه الجرائم ،وذلــك من خالل

الالزمــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر،

وقــدرات العامليــن فــي الشــعبة على

دينار وال يجوز التنازل عنها من قبل

التعــاون والتنســيق المســتمر مــع

إضافــة إلــى تواجــد أفــراد البحــث

طــرق الكشــف بصورة اســتباقية عن

والجــوازات

الضحايا كمالحظه الشــكل الخارجي

ضد من يحاولون تهديد أمنهم حيث

للضحيــة وما يظهر عليه من الخوف

توفــر لهــم الملجــأ اآلمــن ،كمــا تقــدم

أو االكتئــاب أو نــدوب وكدمات على
جســده ،إلــى جانــب تعاونهــا الدائــم
مــع المنظمــات الدوليــة مــن خــال
الحضــور المكثــف إلــى االجتماعــات
والمؤتمــرات والنــدوات ،كمــا تســعى
جاهــدة إلــى توعيــة المجتمــع فــي
مخاطــر هــذه الجريمــة عبــر إطــاق
عــدة حمــات عــن طريــق وســائل
اإلعــام المختلفــة إلى جانــب توزيع
الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.

لهــم الرعاية الصحية والنفســية ،إلى
جانــب كفالة حقوقهم فــي الحصول
علــى االستشــارات القانونيــة عبــر
توفيــر المحامييــن والمستشــارين
القانونييــن لهــم ،إضافــة إلــى حقهــم
فــي الحصــول علــى تعويــض عــادل
عــن الضــرر الــذي أصابهــم مــن جراء
اســتغاللهم وإهــدار حقوقهــم خــال
عملية االتجار بهم عالوة إلى تسهيل

وفيمــا يتعلق بضحايا االتجار ،فإنها

بناء
ً
إجراءاتهــم للعودة إلى موطنهم

تقــوم بتأميــن الحمايــة الكاملــة لهــم

على طلبهم.

السبت

06

 22يونيو 2019
 19شوال 1440

local@albiladpress.com

تجــــــار يبيعـــــون الوهـــــم لمرضـــــى السكـــــري
الـــهـــاجـــري :وصـــفـــات أصـــحـــاب “االنـــســـتـــغـــرام” قـــد تـــــؤدي إلــــى الــبــتــر
بدور المالكي
حذرت الوكيل المساعد لوزارة الصحة نائب رئيس جمعية السكري مريم الهاجري مرضى السكري من بحرينيين ومقيمين من
االنخراط عبر ما يتم تداوله في مواقع التواصل وأبرزها “االنســتغرام” من أدوية عشــبية تســتخدم عالجا للقضاء على مرض
الســكري .وشــددت على أنه ينبغي للمرضى التقيد بأدويتهم التي وصفها األطباء المختصون لهم ،والتي تتمثل عادة في حقن
األنسولين للنوع األول ،واألدوية والعالجات التي تمثل األقراص لمرضى النوع الثاني من مرض السكري.
وأشــارت إلــى أن عــدم اســتخدام
األدويــة بانتظــام وتركهــا واللجــوء
لألعشــاب

الطبيــة

والوصفــات

الخاطئــة ،والتــي قــد يطلقهــا البعض
ممــن ال يملكون التخصــص قد يؤدي
إلــى مضاعفات خطيرة قد تصل لبتر
األطراف والموت.

ال أثر فعال
وأوضحــت الهاجــري “لــم يثبــت
لحــد آالن أن األعشــاب والخلطــات
علميــة يكــون لــه أثــر فعال
وبطريقــة
َّ

فــي عــاج مــرض الســكري ،خصوصا
النــوع األول ،الذيــن ال يمكن عالجهم

مريم الهاجري

إال مــن خــال أبر األنســولين” ،مردفة

تحذير من عدم استخدام األدوية بانتظام وتركها واللجوء إلى خلطات األعشاب (أرشيفية)

أن هــذه الفئــة ال يمكنهــا تــرك إبــر
االنســولين واســتبدالها بالوصفــات
والخلطات التي أصبحت تمأل مواقع
التواصل االجتماعي.
وشــددت علــى أن مرضــى الســكري
الذيــن يعتمــدون علــى األنســولين

دور فعال لجمعية السكري في إطالق

حمالت للحد من انتشار المرض

“نهرا” شكلت فريقا لمالحقة مروجي

الخلطات المشبوهة بوسائل التواصل

تصل إلى الوفاة إذا تركوا اســتخدام
إبر األنسولين وتجاهلوها.

التأكــد فــي أثنــاء الســفر أال تتــرك
األنســولين والمســتلزمات الحساســة

الــذي حــدده االستشــاري أو الطبيــب

الحــرارة فــي الســيارة أو فــي مــكان

المعالــج ،مؤكــدة أن كل مــا يقــال عن

يحــدث فيــه تغيــر شــديد فــي درجات

األعشــاب هــو وهــم وافتــراءات ،فــا

الحــرارة؛ ألن هــذا يؤثــر تأثيــرا كبيــرا

أية منافع للعالج باألعشاب.

علــى جــودة األنســولين ،وفاعليتــه

أدوية الوهم “األعشاب”

بالعالج وقد يؤدي إلى عدم صالحيته
مســتقبال ،مبينــه أنــه في الســفر يجب

وأشــارت استشــارية طــب العائلــة

الحــرص علــى اتبــاع النظــام الغذائــي

أن مرضــى الســكري مــن النوعيــن

وتســتخدم باســتمرار وبجــرع تحــدد
وتزداد حسب نسب السكري.

توعيــة للجمهــور بأخطــار الخلطــات
والوصفــات العشــبية ،وضــرورة أخذ
الحيطة والحــذر من مروجيها وعدم
استخدامها.

الفشل في السيطرة على

“نهرا” تتابع

السكري

وأكــدت الهاجــري أن رئيس التنفيذي

وأكدت استشــارية طب العائلة نائب

للهيئــة

الوطنيــة

لتنظيــم

المهــن

والخدمــات الصحيــة (نهــرا) مريــم
الجالهمــة ومنــذ انطــاق العمــل
بالهيئة ،شــكلت فريقا يقوم بالمتابعة
والتقصــي

لمروجــي

الخلطــات

العشــبية المجهولــة فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي مثــل “تويتــر”
و”انســتغرام”،

وتقــوم

بمالحقــة

المروجين ،إضافة إلى تنظيم حمالت

لم يثبت علميــا
أن األعشـــاب
لهـا أثـــــر فعــــال
في عالج
السكري

يرغــب فــي إزاله جهازه أو ال يســتطيع

البحرينيــة مريم الهاجــري إلى ضرورة

فهــم أيضــا ال يمكنهــم تــرك العــاج

ومضاعفــات ألدوية ال يجــوز إهمالها

إجراء فحص يدوي إذا كان المسافر ال

وأشــارت نائب رئيس جمعية الســكري

الذيــن يتــم عالجهــم باألقــراص،

بالــدم ،فهــذا أمــر يتعلــق بنســب

الجســم فــي المطــار ،أو يمكــن طلــب

ال تترك األنسولين بالسيارة

وأضافــت :أمــا مرضــى النــوع الثاني

“فقــط” للســيطرة علــى نســبة الســكر

إذا عبــرت مــن خــال جهــاز ماســح

إزالته.

ســيتعرضون لمضاعفــات شــديدة

ال يمكنهــم االعتمــاد علــى األعشــاب

أجهزة األشــعة السينية ،ويمكن فصلها

رئيس جمعية الســكري البحرينية أن
ســبب لجــوء بعــض مرضى الســكري
للعــاج باألعشــاب ،هــو فشــل بعــض
المرضــى فــي الســيطرة علــى نســبة
الســكر بالــدم لديهــم ،موضحــة أن
الفشل أحيانا يكون ليس بسبب عدم
فعاليــة الــدواء ،بــل بعــدم التزامهــم
بالنظــام الغذائــي أو االســتخدام غير
الصحيــح للعــاج ،وعــدم االلتــزام

وبعــض األدويــة وســجل التطعيــم إذا

فقدت بعض المستلزمات.

لــزم األمــر ،كمــا حثت مرضى الســكري

وبينــت أنــه يجــب الحفــاظ علــى

سفر مرضى السكري

بعمــل تأميــن صحــي للســفر بحمــل

المســتلزمات بمــا فــي ذلــك األنســولين

هويــة خاصــة تــدل علــى أنــك مصــاب

وجميع أدوية الســكري الخاصة به في

وفــي رد وكيــل وزارة الصحــة ،عــن

بالســكري (بطاقــة أو ســوار أو أي نــوع

حقيبــة يــد محمولــة خاصــة بــه؛ تجنبا

مــن اإلكسســوارات) ،وفــي حــال إذا ما

لفقدهــا أو تأخرهــا أو تعرضهــا للتلــف،

تعــرض المريــض ألي مشــكلة صحيــة

مــع ضــرورة الحــرص علــى أخــذ بعض

يجــب أن يكــون المحيطــون بــه علــى

الوجبات الخفيفة واألغذية المساعدة

علم بأنه يعاني من مرض السكري.

فــي منــع انخفــاض الســكر أو حــدوث

بمواعيد وكمية الجرعات.

إرشــادات لمرضــى الســكري عنــد
سفرهم ،ونحن نستقبل موسم الصيف
والســفر ،حيــث أكثــر العوائــل تخطــط
للسفر ،ردت ليكون السفر مريحا وآمنا
لمرضــي الســكري يجــب التخطيــط
المســبق واالســتعداد بما يقــارب  4إلى
 6أسابيع قبل السفر من خالل مراجعة
طبيبــك المعالــج أو اختصاصــي مرض
الســكري ،وأخــذ المشــورة عــن الســفر
واألدوية وكيفية حفظها.
ونصحت بالحصول على تقرير صحي
ووصفــه طبيــة ،موضحــا بهــا الحاجــة
لحمــل أدوات الحقــن واألنســولين

أخذ األدوية أثناء السفر

هبوط مفاجئ بالسكر أثناء السفر.

المتــوازن والمالئــم والمحافظــة علــى
النشاط البدني المنتظم.

جهود جمعية السكري
وأشــادت الهاجــري الجهــود الكبيــرة
التــي يقــوم بها رئيــس جمعية الســكري
البحرينيــة ،رئيــس المجلــس األعلــى
للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد
بــن عبــدهللا آل خليفــة ،والمســاعي
المســتمرة فــي إليصــال دور الجمعيــة
الوطنــي واإلنســاني والتوعــوي ،والتــي

ودعــت الهاجــري مرضى الســكري إلى

مضخة األنسولين

كان لها دور فعال في إطالق العديد من

أن يحضــروا معهــم أثنــاء الســفر مــا

وأوضحــت استشــارية طــب األســرة

الحمــات المجتمعيــة؛ للحد من انتشــار

يكفــي من المســتلزمات واألدوية لمده

أن علــى المرضــى المســافرين الذيــن

مــرض الســكري ،وكذلك دعمه المســتمر

أطــول من طول الرحلــة ،مبينة أنه قد

يســتخدمون مضخة األنســولين إخبار

لــكل الفعاليــات المتخصصــة فــي هــذا

يحتــاج المريض كميــات إضافية ،فيما

موظفي األمــن بالمطار بأنهم مصابون

الجانــب ،ومنهــا المؤتمــرات والــورش

لو مرض أو ألي ظرف آخر ،وقد يؤدي

بالســكري؛ ألن المضخــة أو جهــاز رصد

العالميــة التــي تصــب فــي محاربــة

هــذا إلــى تأخر في الســفر ،أو في حال

الجلوكــوز المســتمر يجــب أال يمرر في

السكري بالبحرين والحد من انتشاره.

المرضى من

حمالت توعية

سبب اللجوء

يجب الحرص على

يجب على

النوعين ال

للجمهور

إلى األعشاب

اتباع النظام

مستخدم المضخة

يمكنهم االعتماد

بأخطار الخلطات
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تحول قضية مريضة إلى “نهرا”
“الصحة”
ّ
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تجاوبا مــع مــا نشرته “^” عــن خطأ طبي فــي “السلمانية”

الجفير  -وزارة الصحة

قالــت وزارة الصحــة إنهــا تابعــت باهتمــام بالــغ مــا نشــر أمــس بوســائل اإلعــام

“الصحة” تؤكد تعاونها مع النواب

مؤخــرا بمجمــع الســلمانية الطبــي ،أعربت إدارة مجمع الســلمانية عن بالغ أســفها

ّ
عقبــت وزارة الصحــة علــى بيان مجلــس النواب ،والصادر أمس بشــأن الوضع

المختلفــة عــن تعــرض ســيدة خمســينية لمضاعفــات بعــد إجــراء عمليــة جراحية
عن الحالة الصحية التي المت بالمريضة بعد االنتهاء مع العملية التي أجريت.

الصحــي لســيدة بحرينيــة خضعــت لعمليــة جراحية األســبوع الماضــي بمجمع

وأكــدت الــوزارة أنــه تــم تحويــل

السلمانية الطبي .وجاء نص البيان:

فتح تحقيق

الموضــوع إلــى الهيئة الوطنيــة لتنظيم
المهن والخدمات الصحية”نهرا” ،كما تم

داخلي بالوزارة

فتــح تحقيــق داخلــي بالــوزارة؛ لمعرفة
األسباب والمالبسات.

لمعرفة األسباب

وبينــت إدارة الســلمانية أن المريضــة

والمالبسات

حاليــا فــي وحــدة العنايــة القصــوى
وتخضــع لمالحظــة دقيقــة وإشــراف

أبي ُظلم..
وألجل غيره
“لن نصمت”

طالعنــا باهتمــام مــا ورد مــن مالحظــات مــن أصحــاب الســعادة الســادة النــواب ،وإذ

ÛÛقبــل أســابيع ،نشــرت صحيفــة “البــاد” تقريــرا موســعا عــن حالة

ذاتــه اهتمامنــا بتقديــم كافــة الخدمــات العالجيــة بأكمل وجه وبشــكل متطــور ،يلبي

قــد دخل مستشــفى الســلمانية بســبب تعرضه اللتهــاب حاد في

احتياجات المريض بجودة عالية.

الصــدر والرتفــاع فــي درجــة الحرارة ،علمــا بأنه مريــض بالقلب،

ونــود أن نشــير إلــى تعــاون الوزارة المثمر مع الســلطة التشــريعية ،فــي توضيح كافة

وسبق أن أجرى عملية قسطرة.

نبيــن لكــم حرصنــا البالــغ على حقــوق المرضــى وعدم المســاس بها ،نؤكد فــي الوقت

مريض بحريني يدعى (سيد مصطفى سيد علي) ،وكان المذكور

اإلجراءات التي قامت بها الوزارة ،في هذا الشأن وكذلك تواصلها مع الهيئة الوطنية

ÛÛوتقــول ابنتــه رملــة ،فــي اتصــال تلقيتــه منهــا أمــس ،إنــه وبعــد

بكل شــفافية ونزاهة بعد االنتهاء من التحقيق من الجهة الرقابية والمحايدة ،والتي

مقزز ،حيث كان كل منهم يلقي بمسؤولية عالجه لآلخر ،متعذرا

لتنظيــم المهــن والخدمات الصحية ،مؤكديــن على الحرص بتوضيح نتيجة التحقيق

طبــي ومراقبــة ،وتتلقــى العــاج الــازم
علمــا بــأن إدارة المجمــع علــى تواصــل

التــام علــى اســتقبال أيــة مالحظــات أو

مســتمر مع أهــل المريضــة لتلبية جميع

توضيحــات بشــأن المرضــى وعالجهــم،

احتياجــات الحالــة ومــا تتطلبــه مــن

وكل مــا فيــه صالح وخدمــة المواطنين

متابعة.

والمقيميــن بالمملكــة ،متمنيــة للمريضة

كما أكدت الوزارة اســتعدادها وحرصها

سرعة التعافي والشفاء.

إبراهيم النهام

دخــول والدهــا المستشــفى ،تقاذفــه األطبــاء فيمــا بينهم بشــكل

تعمل على تنفيذ وتطبيق المعايير الموضوعة.

بعدم التخصص ،وهو بحالة صحية سيئة جدا.

ونؤكــد أنــه ومنــذ الوهلــة األولــى قــد قامــت الــوزارة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة قبل

ÛÛوأوضحــت أن الوضــع ظــل كذلــك ،حتــى قــرر طبيــب الطــوارئ

صــدور بيــان أصحاب الســعادة النواب ،حيث إنها هذه هي سياســة الوزارة في حفظ

إحالتــه لقســم الباطنيــة ،وليــس (القلــب) ،وتــم ترقيــده بالجنــاح

حقوق كافة األطراف.

( ،)56وفــي الفجــر تلقــى ذووه اتصــاال عن تعرضه لســكته قلبية،
توقف القلب على إثرها.
 ÛÛوتكمــل رملــة :بعــد إنعاش مركز وصعب للقلب اســتمر لمدة ربع

نواب لوزيرة الصحة :حاسبوا المستهترين

ساعة ،عادة للنبض مجددا ،وتم وضع جهاز التنفس على والدي،
وتغذيتــه بأدويــة القلــب ،وتبيــن مــن الفحوصات بعدهــا تعرضه

بالجناح لسكتة قلبية حادة ،سببها (جلطة).
ÛÛوتتابــع :بعدهــا نُقــل والــدي بصعوبــة ومعانــاة لقســم العنايــة
القصــوى ،بعــد تدخــل المســؤولين مــن النــواب ومســؤولي إدارة
مستشــفى الســلمانية ،حيث حصل على الرعاية المطلوبة ،ولكن
بشــكل متأخر ،بعدها بخمســة أيام أيام نُقل من العناية القصوى
إلــى جنــاح ( )51دون أن يخبرنــا أحــد عــن ذلــك ،متعذريــن بــأن
حالته ميؤوس منها ،وبأنه “ال يستجيب للعالج”.
ÛÛوتضيــف رملــة :وهناك حدثــت له مضاعفات فــي المعدة ونزيف
زينب عبداألمير

حمد الكوهجي

محرر الشؤون المحلية

عمار قمبر

أحمد السلوم

وفــي تعليق لهــم حول المأســاة التي

أي خطأ طبي.

ألمــت بســيدة خضعــت لعمليــة فــي
مستشــفى الســلمانية ،أكــد النــواب

لوضــع سياســات أكثــر جديــة فــي

أنــه مــن المرفــوض وقــوع مثــل هذه

توظيف العاملين في القطاع الطبي؛

الهفــوات التــي ال تليــق بمكانة مملكة

نظــرً ا لتكرر هــذه األخطاء التي تهدد

البحريــن وســمعتها فــي الحقــل

ســمعة مملكــة البحريــن فــي القطــاع

الطبــي ،مطالبيــن وزيــرة الصحــة

الصحــي إن وقــوع أخطــاء طبيــة
بشــكل متكــرر يؤثــر علــى ســمعة
البحرين دوليا”.

طالــب النــواب زينــب عبداألميــر

الوزارة إثر األخطاء الطبية الماضية.

وحمــد الكوهجي وعمار قمبر وأحمد
الســلوم ،وزيرة الصحة فائقة الصالح

عــن مــدى جديــة وزارة الصحــة

بســرعه تصحيــح أوضــاع الــوزارة

فــي التعامــل مــع األخطــاء الطبيــة

ومحاســبة المســتهترين بعــد تكــرار

المتكــررة غير المقبولــة ،والتي غدت

مسلســل األخطــاء الطبيــة ،مطالبيــن

تمثــل تهديــدا علــى حيــاة المرضــى

بالشــفافية فــي الكشــف عــن نتائــج

مــن مواطنيــن ومقيميــن فــي مملكــة

فائقــة الصالــح بالتدخــل لمحاســبة

لجان التحقيق الســابقة التي شكلتها

البحرين.

المستهترين بحزم وعدم التهاون مع

ليلــة العيــد ،ولقــد طالبــت أنــا والعائلــة بعمــل تحقيــق مســتقل
وشــفاف ،وقدمت طلبا رســميا بذلك لـ “نهرا” ،وقالوا لي :يحتاج

وأشــارو فــي البيــان“ :حــان الوقــت

وتســاءل النــواب فــي بيــان مشــترك

بها ،وتوقفت الكليتين عن العمل ،وبعد أيام قليلة توفى ،وكانت

األمر لسنة أو سنتين ،للنظر بذلك ،وإن هناك منهم قبلي ،واألمر
يسير وفق األقدمية ،مزيدة “قالوا لي إن هناك شكاوى من العام
 2016لم يتم النظر بها بعد”.
ÛÛخالصــة القــول إن التحقيــق الــذي تريــده رملة وتدعــو له ،ليس
ألبيهــا؛ ألنــه وكمــا قالــت (راح) ولــن يرجــع ،لكنــه ألجــل غيره من

المرضــى ،ممــن تهــدد حياتهــم ألســباب شــبيهه ،يكــون اإلهمــال
والتقصيــر طرفــا أصيال بها ،رســالة نرفعها لوزيــرة الصحة ولكل
مسؤول بهذا البلد ،هناك أخطاء تقتل الناس ،فانظروا إليها.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

القبض على شخصين
يبيعان عقاقير طبية
دون ترخيص
المنامة  -وزارة الداخلية

 10سنوات آلسيوي باع الماريجوانا واعتدى على ضابط
عباس إبراهيم
قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى بمعاقبــة متهمة آســيوي ( 41عاما) بالســجن لمدة
 10ســنوات وبتغريمــه مبلــغ  3000دينــار؛ كان قد ضبط بعد مقاومة شــديدة تســبب خاللها

بعد اكتشافهما أحدهما حاول سحب “سيفون” الحمام إلخفاء  1400ريال
عباس إبراهيم

بإصابــات للضابــط مجــري الكميــن ،وهــو يبيــع  50جرامــا من مــادة الماريجوانــا بقيمة 240

صــرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث

دينارا لصالح مصدر سري متعاون مع المجني عليه ،وأمرت بمصادرة المضبوطات.

الجنائية وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة

واألدلــة الجنائيــة بــأن شــرطة المباحــث

خليجيان يحاوالن شراء “والعة” بـ  500ريال مزورة
حــاول شــابان خليجيــان بحوزتهمــا مبلــغ

وتتمثــل التفاصيــل فــي أن معلومــات كانــت

وبعد التأكد من ماهية المادة تم القبض على

 1400ريــال ســعودي مــزورة صــرف مبلــغ

قــد وردت إلــى الشــاهد المــازم أول بــإدارة

المتهــم ،والــذي أبــدى مقاومــة عنــد القبــض

 500ريال من أجل شــراء “والعة” من أحد

مكافحــة المخــدرات ،مفادهــا قيــام المتهــم

عليه ،مما تسبب في إصابة الضابط بإصابات

المجمعــات التجاريــة في منطقــة المحرق،

بترويــج مــادة الماريجوانــا المخــدرة ،وعليه

مثبتــة بالتقريــر الطبي ،فتم اســتخدام القوة

فشــك بأمرهما العامل اآلسيوي في المحل

اســتعان بأحد مصادره الســرية لشــراء كمية

الالزمة للســيطرة عليه ،وبتفتيشــه تمكن من

وفحــص المبلغ ليكتشــف أنها عملة مزورة،

من الماريجوانا من المتهم.

العثور على المبلغ المصور بحوزته.

لكــن الخليجييــن أصــرّ ا علــى أنهــا حقيقية

وبالفعل اتصل المصدر بالمتهم تحت مســمع

وثبــت أن وزن الكميــة المضبوطــة مــن مــادة

وليســت مزورة ،فاســتدعى العامل حراس

وأوضــح أنــه إثــر تلقــي معلومــات فــي

وإشــراف المــازم ،واتفــق معــه علــى شــراء

الماريجوانا المخدرة بلغ  50جراما.

األمــن وعندهــا الذ الشــابان بالفــرار مــن

الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات
الصحيــة ،تمكنــت مــن القبــض علــى
شــخصين بحرينييــن ،يقومــان بترويــج
وبيــع عقاقيــر طبيــة ال يتــم صرفهــا إال
بواسطة وصفة طبية دون ترخيص من
الجهات الرسمية.
هذا الشــأن ،تم مباشــرة عمليات البحث

مــا قيمتــه  240دينــارا ،وفي المــكان والزمان

وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ  27ديسمبر

المكان.

والتحــري والتــي أســفرت عــن تحديــد

المتفــق عليهمــا تــم التوجــه برفقــة المصــدر

 ،2018أوال :قــدم بمقابــل مــادة الماريجوانــا

فالحــظ المذكــوران أن اثنيــن مــن حــراس

هويــة المذكوريــن ،والقبــض عليهمــا
وبحوزتهمــا كميــة مــن العقاقيــر الطبيــة
المحظورة.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث
جار اســتكمال
واألدلــة الجنائيــة إلى أنه
ٍ
ً
تمهيــدا
اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة
إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

وتســليمه المبلــغ المصور ســلفا للكمين ،وبعد

المخــدرة فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا

األمــن يتبعانهمــا ،فمــا كان مــن أحدهمــا إال

التأكــد مــن عــدم حملــه ألي شــيء مخالــف

قانونا.

أن توجــه إلــى دورة الميــاه مســرعا ،وألقى

المجــرم اآلخــر مــن المجمــع وقبــض عليــه

بأن قدم أحدهما العمالت المقلدة لبائع في

للقانون تم إطالقه من جانب المالزم.

ثانيــا :اعتــدى علــى ســامة جســم أحــد

بمــا فــي حوزتــه مــن مبالــغ مــزورة ،بلغــت

الحــارس الثانــي الــذي واصــل اللحــاق بــه

أحد المحالت في مجمع تجاري.

وشــوهد المتهم وهو يلتقي بالمصدر السري،

الموظفيــن العمومييــن القائميــن علــى تنفيذ

 1400ريال ،في المرحاض وحاول ســحب

قبل اختفائه.

وفــي أولــى جلســات محاكمتهمــا قــررت

والــذي اســتلم منــه شــيء ثبــت معمليــا فــي

أحــكام قانون المخــدرات والمؤثرات العقلية

“السيفون” ،لكنه لم يتمكن من طمس دليل

فأحالتهمــا النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى

المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى تأجيل

وقــت الحق احتواؤه على نبــات الماريجوانا
المخــدرة ،واســتلم المتهــم المبلــغ المصــور،

هــو المــازم المجنــي عليــه ،فأحــدث بــه

جريمتهمــا ،إذ التقــط أحــد الحــراس المبلغ

اعتبــار أنهمــا في غضون العــام  2018حازا

النظــر فــي القضيــة حتى جلســة األول من

اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

قبــل اختفائــه مــن المرحــاض ،فيمــا خــرج

وروجا ورقة مقلدة فئة  500ريال سعودي

يوليو المقبل؛ إلعالنهما بأمر اإلحالة.

شابة أوروبية سكرانة تعض يد شرطي
عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شــابة أوروبية “ 25عاما” بالســجن لمدة  3ســنوات و 10أيام وبتغريمها
مبلــغ  100دينــار وأمــرت بإبعادها نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة؛ وذلك عقب إدانتها باالعتداء على شــرطي
ّ
بعض يده واالعتداء على آخر بالضرب بعدما ضبطت وهي بحالة سكر شديدة وتحدث إزعاجا لآلخرين ،فضال
عن ثبوت أن “ڤيزتها” منتهية الصالحية منذ شهر أكتوبر الماضي ،إضافة إللزامها بمبلغ  121دينار قيمة شاشتي
كمبيوتر وطابعة مملوكين لوزارة الداخلية ،والتي أتلفتهم حال جلبها لمركز الشرطة.

تزيد عن  20يوما.

المتهمة حطمت شاشتين وطابعة في
دينارا
مركز الشرطة قيمتها 121
ً

ثانيــا:

الموظفين العموميين سالفي الذكر،
وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتهمــا
أعمال وظيفتهما.

ّ
عضــه
بالمجنــي عليــه األول وجــود

ثبــت بتقريــر فحــص نســبة الكحول

ثالثا :أتلفت عمدا أمالكا عامة تابعة

بالــرزغ األيســر وإصابــة كدميــة في

سكر.
الخاص بها أنها بحالة ُ

معصــم اليد اليســرى ،وثبــت بتقرير

وكانــت أحالتهــا النيابــة العامــة

لوزارة الداخلية.

من وزارة الداخلية أن قيمة شاشتي

للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــا بتاريــخ

الكمبيوتــر والطابعــة المتلفيــن مــن

 9ينايــر  ،2019أوال :اعتــدت علــى

جانب المتهمة تبلغ  121دينارا.

ســامة جســم أحــد منتســبي األمــن

كما ثبت بالتصوير الخاص بالواقعة

العــام وهمــا نائب العريــف والعريف،

قيام المتهمــة بالصراخ على العريف

وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتهمــا

المجني عليه الثاني وتعديها بالقول

أعمــال وظيفتهمــا ،فأحدثــت باألول

علــى النائــب عريــف األول بالعبــارة

اإلصابــات

بالتقريــر

الطبــي المرفــق ،ولــم يفــض فعــل

هربت متوجهة إلى الشارع العام.

السائق ،فركلته برجلها وتعدت على

تتحصــل فــي أنه بينمــا كان المجني

وأضافــت أن الشــرطي األول لحــق

الشــرطي األول بالقــول بعبــارة غيــر

عليــه األول -نائــب العريــف -علــى

بهــا وتمكــن مــن القبــض عليهــا،
ّ
بعضــه
فمــا كان منهــا إال أن قامــت

الئقــة ،كما أنها لــم تتوقف عند ذلك،
بل إنها وحال وصولها مركز شــرطة

بوجــود المتهمة بحالــة غير طبيعية

فــي يــده ،فأحدثــت بــه اإلصابــات

الحــورة ،أحدثــت فوضــى وكانــت

وتحــدث إزعاجــا للمــارة ،فتوجــه

الموصوفــة بالتقريــر الطبي المرفق،

بحالــة هســتيرية وركلــت المكاتــب

إلــى حيــث مــكان تواجدهــا بدورية

وتمكــن المذكــور مــن وضــع القيــد

برجلها ،مما أدى إلى إحداثها تلفيات

قيــادة المجني عليه الثاني -عريف-

الحديدي “الهفكري” في يدها.

بأجهــزة الحاســب اآللــي المملوكــة

وبرفقتهما شرطية ،فشاهدها األول

وأثنــاء إدخــال المتهمــة للدورية من

لــوزارة الداخليــة ،والتــي تقدر قيمة

غيــر الالئقــة ،فضــا عــن أن المتهمة

في حالة ســكر شــديدة ،ولدى طلب

جانــب الشــرطية ســالفة الذكــر كان

التلفيات فيها بمبلغ  121دينارا.

تأشــيرتها منتهيــة منــذ تاريــخ 3

االعتــداء إلــى مرضهمــا أو عجزهمــا

الشــرطية منها الصعود إلى الدورية

المجنــي عليــه الثانــي جالســا مــكان

وثبــت بالتقريــر الطبــي الخــاص

أكتوبــر  ،2018إضافــة إلــى أنــه

عــن أداء أعمالهمــا الشــخصية لمــدة

وذكــرت

المحكمــة

أن

الواقعــة

واجــب عملــه ،تلقــى بالغــا يفيــد

أهانــت

بالقــول

والفعــل

الموصوفــة

رابعا :أقامت في البالد بطريقة غير
مشــروعة بعــدم تجديدهــا لرخصــة
اإلقامــة القانونيــة الصــادرة عــن
اإلدارة العامة للجنســية والجوازات
واإلقامــة ،والتــي تؤهلهــا لإلقامــة
فــي مملكــة البحريــن وبذلــك تكــون
مخالفــة للشــروط التــي منحت على
أساسها للرخصة.
خامســا :وجــدت بحالــة ســكر بيِّ ــن
وأحدثت إزعاجا لراحة الغير.
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حضور دولي الفت

منتدى البابطين العالمي لثقافة السالم بالهاي

إشــــادة دولــيــة بــجــهــود الــمــؤســســة فــي دعـــم الــســام والــحــفــاظ عــلــى الــحــضــارات

أقامــت مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطيــن الثقافيــة فــي قصــر الســام بمحكمــة العــدل
الدوليــة بالهــاي “هولندا” بتاريخ  13يونيو الجاري المنتدى العالمي لثقافة الســام بحضور
شــخصيات سياســية وأكاديميــة وثقافيــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،وناقــش المنتــدى
محورين هما””تدريس ثقافة الســام” و”حماية التراث الثقافي العالمي” بمشــاركة نخبة من
ممثلي عدد من الدول.
اشــتمل حفــل االفتتــاح علــى كلمــة ممثلــة
الحكومــة الهولندية ووكيلة وزارة الخارجية
جوك برندت وكلمة رئيس مؤسسة كارنيجي
فــي قصــر الســام ايريــك باديتــس وكلمــة
رئيــس مؤسســة البابطيــن عبدالعزيــز ســعود
البابطيــن وأخيــرا كلمــة ســمو األميــر تركــي
الفيصل.
بعــد ذلك عقدت الجلســة األولى من المنتدى
وكانــت بعنــوان “ التعليــم وحمايــة التــراث
الثقافــي” وأدار الجلســة رئيــس البوســنة
والهرســك األســبق الحــارث ســياليجيتش،
أمــا الجلســة الثانيــة فحملــت عنــوان “حماية
التــراث الثقافــي بالعــراق واليمــن” ومــن

الشيخة مي بنت محمد أثناء جلسات المنتدى

رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين

المتحدثــون فــي هــذه الجلســة رئيســة هيئة
البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت
محمــد آل خليفــة وعــدد آخــر مــن الضيــوف
وأدارهــا وزيــر الخارجيــة الكويتــي األســبق
الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

البحرين أولت أقصى درجات
االهتمام للتراث الثقافي
أشــارت الشــيخة مــي فــي حديثهــا إلــى أن
المواقع األثرية والتراثية في عدد من الدول
العربية تواجــه أوضاعا كارثية على الصعيد

أحد المشاركين

المحلــي وعلى صعيــد ذاكرتها الثقافية التي
تفقد رويدا رويدا جزءا مهما من مالمحها.
وقالــت“ :في مملكــة البحريــن ،أولينا أقصى
درجات االهتمام للتراث الثقافي والطبيعي،
وال يقتصــر ذلك علــى الصعيد المحلي حيث
تلتــزم مملكــة البحريــن بجميــع االتفاقيــات
الموقعة مع منظمة اليونسكو لحماية وحفظ
التــراث الثقافــي المنقــول وغيــر المنقــول،
المــادي وغيــر المــادي ،بــل تهتــم البحريــن
بالتــراث المادي والثقافي العالمي وباألخص
المتواجــد فــي العالــم العربــي” ،موضحــة
أن التعــاون مــا بيــن البحريــن واليونســكو
والهيئــات االستشــارية التابعــة لهــا ،أدى
إلــى إنشــاء المركــز اإلقليمي العربــي للتراث
العالمــي التابع لليونســكو عــام  ،2012والذي

العالمــي ،كمــا نوهــت بإســهام هولنــدا فــي

تنضــم إليهــا الــدول األخرى ،وأكــدت برندت
ان المبانــي التاريخيــة واألرشــيف يشــكالن
الذاكــرة الجماعية لنا ويســاعدانا على رســم
المستقبل وبناء الهوية.

وأضافت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

بناء قصر السالم كان بدعم من

أن المركــز ســاهم فــي إعداد مشــروع حماية
لمدينــة زبيــد القديمــة فــي اليمــن ،المدرجــة
فــي قائمــة التراث العالمــي المعرضة للخطر،
عــاوة علــى اســتضافة المملكــة للمؤتمــر
الدولي لجزيرة سقطرى في متحف البحرين
الوطنــي عــام 2018م بهــدف الحفــاظ علــى
موقــع األرخبيــل اليمنــي الــذي يضــم أعدادا
كبيــرة مــن األنــواع النباتيــة والحيوانيــة
النادرة في العالم.
الجلسة الثالثة واألخيرة من المنتدى حملت
عنــوان “ تنميــة ثقافــة الســام مــن خــال
التعليم بحمهورية إفريقيا الوســطى” بإدارة
رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة عبدالقــوي
احمد سيف بمشاركة رؤساء عدد من الدول
كمالطا وتركيا وجمهورية افريقيا الوسطى.
وفيما يلي تلخيص ألهم فعاليات المنتدى.

القضاء على االتجار بالتراث
ممثلــة الحكومــة الهولنديــة وكيلــة وزارة
الخارجيــة جــوك برنــدت رحبــت ،باســم
الحكومــة الهولنديــة بالحضــور فــي قلــب
مدينــة الهــاي هــذا المــكان المميــز الــذي
لــه مكانــة تاريخيــة ،الــذي يعــد مركــزا مــن
المؤسســات الدوليــة وكلية القانــون الدولية
والعاصمة ،وأشــادت بتوقيــع اتفاقية حماية
الملكيــة الفكريــة لحمايــة الثقافــة الفكريــة
والتراثيــة عــام  – 1954بعــد الحربيــن
العالمتين -لحماية التراث العالمي في الهاي،
مقر محكمة العدل الدولية ،وتم الحكم على
بعض األشخاص لتسببهم في تدمير التراث

على جميع المستويات ،وقال :نأمل ان يؤتي

األمــور ،لذلــك نأمــل فــي دعــم الحكومــة

الــى ان هــذا المؤتمــر يشــكل خطــوة مهمــة

الرجل الثري كارنيغي
مــن جانــب آخــر أكــد رئيــس مؤسســة
كارنيغي إيريك دي باديتس ،أهمية المنتدى
ومشــاركة العديــد مــن السياســيين والقــادة
والمشــاركين مــن العالــم والشــرق األوســط،
مشيرا إلى ان منطقة الشرق األوسط تشكل
مصــدر قلــق للعالم لمــا يحدث مــن انتهاكات
فــي بعــض دولهــا ،موضحــا دور الســام
لتهدئــة األوضــاع ،وأضــاف :لــن أتحــدث عن
الديــن علــى الرغــم مــن نظــرة الكثيرين على
أنــه مصــدر الخالفــات ،لكنهــم ال يدركــون
أنــه مصــدر اإللهــام ،وأشــار لدعــوة مؤسســة

الحديث ثماره ويعم السالم في العالم.
كلمة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

رئيس مالطا

المنتدى فاتحة لبداية مسار عمل

وأضــاف البابطيــن أن المنتــدى فاتحة لبداية

أمــا رئيــس مؤسســة عبدالعزيــز ســعود
البابطيــن الثقافيــة ،الشــاعر عبدالعزيــز
البابطيــن بالحضــور فقــد رحــب بالحضــور،
وأكــد ان المنتــدى يأتــي فــي إطــار التعــاون
بيــن مؤسســة البابطيــن ،والجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة ،والمعهــد الدولــي للســام،
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،والهــال
األحمــر ،وجامعــة ليدن ،ومؤسســة كارنيغي،
مؤكــدا ان هــذا المنتــدى جــاء بمباركــة مــن
ســمو أمير البالد قائد اإلنســانية ،الذي نســير
علــى نهجــه ونتبــع رؤيتــه فــي مجــال العمــل
اإلنســاني ،وأشــار البابطيــن إلــى ان المنتــدى
ثمــرة مبادرة مؤسســة البابطين حول “ثقافة
الســام من أجل أمن أجيال المســتقبل” التي
قدمت في جلســتين متتاليتين إلى الجمعية
العامــة لألمم المتحدة ،بهدف تدريس مبادئ

كارنيغــي للقــادة الروحييــن لمناقشــة نشــر

ثقافة السالم العادل بين الطلبة من الحضانة

يتحدثــون يوميــا عــن الســام داخــل مقــر

إلــى الجامعــة ،كما قدمت المؤسســة “المنهج
ُ
الممنهــج” الــذي أع َّد مع لجنــة دولية وخبراء

الســام فــي العالــم .وأوضــح باديتــس انهــم
المؤسســة بالمحكمــة ،إليجــاد طــرق ســلمية
لحــل النزاعــات ،ولفــت إلــى أن تأســيس
المحكمــة الدوليــة وبنــاء قصــر الســام كان

مــن العالــم وبلــغ عددهــا  17منهجــا ،وتمــت
الموافقة عليها وإقرارها باإلجماع.

مســار عمــل ،آمــا أن تبــادر دول العالــم الــى
تضميــن هــذه المناهــج الســبعة عشــرة فــي
مناهجهــا التعليميــة ،معربــا عــن اســتعداد
المؤسســة للمســاعدة لتحقيق ذلــك التعايش
بيــن األديــان وعــدد البابطيــن سلســلة مــن
دورات ونــدوات المؤسســة حــول “حــوار
الحضــارات والتعايــش بيــن األديــان” التــي
أقيمــت فــي عــدد مــن المــدن والعواصــم
األوروبيــة والعربيــة ،بحضــور شــخصيات
سياســية وفكريــة وإعالميــة بــارزة حــول
العالــم وذكــر ان الهــدف منها هو إرســاء مبدأ
الحــوار والتفاهــم بيــن الثقافــات اإلنســانية
واألديان المختلفة ،ومن أجل انهاء النزاعات
المذهبيــة والعرقيــة وإعــاء قيــم الحــق
والتعاون والسلم بين شعوب األرض.
وناشــد البابطيــن قــادة العالــم بالعمــل علــى

المنتدى جزء من القوة الكويتية
الناعمة التي تخدم قضايا السالم
وصــف األميــن العــام األســبق لجامعــة الدول
العربية عمرو موسى المنتدى العالمي لثقافة
الســام بالمهــم للغايــة لمــا يحمله من رســائل
سامية تخدم البشرية
وقــال موســى ان هــذا المنتــدى المفيــد يمثل
جزءا من القوة الكويتية الناعمة التي تخدم
قضايا السالم دائما وابدا.
وأعــرب عــن الشــكر لحضــرة صاحــب الســمو
أميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر
الصباح حفظه هللا ورعاه على دوره الريادي
في نشر ثقافة السالم،
وأشــاد بجهــود رئيــس المؤسســة فــي دعــم
حــوار الســام والحفــاظ علــى الحضــارات
والمجتمعات من خالل تحقيق سالم دائم.

قيــم الســام العــادل الــذي يجعلنــا كائنــات
للســام ،ويحافــظ علــى إنســانية اإلنســان
وقيــم اإلنســانية ،مــن خــال تجفيــف منابــع
اإلرهاب والظلم ،كالظلم الواقع على الشــعب
الفلســطيني ،مشــيرا إلــى اننا خلقنــا من اجل

ضرورة إنشاء مجتمعات قائمة
على ثقافة العدالة
شــدد رئيــس مالطــا جــورج فيــا فــي كلمتــه
علــى ضــرورة إعــادة اكتشــاف ســبل الحفاظ

بدعــم مــن الرجــل الثــري كارنيغــي ،الــذي

علــى الســام الدائــم فــي العالــم مشــيرا إلــى

أراد أن يكــون هنــاك مكتبــة للســام وتبــرع

الصراعــات فــي اليمــن وســوريا وفلســطين

بكامــل ثروتــه لتحقيق ذلك ،ويعــد الهولندي

والتوترات بين الواليات المتحدة وإيران.

الوحيــد الحائز جائزة نوبل للســام ،وتحوي

وقــال فيــا إن “الســام الدائــم يعنــي تحديد

المؤسســة إلــى اآلن علــى أكثــر مــن مليــون

األســباب الجذريــة للصراعــات والعنــف

منشــور لحــل النزاعــات حــول العالم ،وأشــار

والقضــاء عليهــا” الفتــا الــى ضــرورة “إنشــاء

إلــى ان أكاديميــة القانــون الدولي في الهاي
تســتضيف كل عــام مــا يقــارب األلــف طالب
القانوني.
واختتــم كلمتــه متمنيــا ان يعــم الســام فــي

ثقافــة الســام صيغــة تعليميــة فاعلــة نربــي
عليها األجيال ونجعل من السالم سلوكا لهم.
وأضاف أن مؤسســة البابطين الثقافية تقوم
بجهــود مؤثــرة على الصعيد العالمي إلشــاعة
مبــادئ الســام وترســيخ لغــة الحــوار وروح
التسامح والعيش المشترك.

البابطين يشكر المتحدثين
والمشاركين
أعــرب رئيــس مؤسســة عبدالعزيــز ســعود
البابطيــن الثقافيــة عــن تقديــره للمشــاركين
والحضــور فــي المنتــدى العالمــي لثقافــة
السالم.
وقــال عبدالعزيــز البابطيــن..إن كل من حضر
أو تحــدث فــي المنتــدى أو اهتــم فــي نشــره
إعالميــا قــد أثرى جلســات المنتــدى وأضاف
ً
ً
ً
نابعــا مــن يقينــه بأهميــة
معرفيــا
زخمــا
إليهــا
تكريس ثقافة السالم في العالم.
وأشــاد البابطين باألطروحــات واألفكار التي
قدمهــا عــدد مــن قــادة العالــم وصنــاع الــرأي
ً
مشــيرا
والقرار في العالم من خالل المنتدى،
إلــى أملــه بــأن يســهموا فــي تطبيــق مناهــج
الســام الســبعة عشــر التي قدمتها المؤسسة
لخدمــة البشــرية وغــرس قيــم التعايــش
فــي نفــوس األجيــال مــن الحضانــة وحتــى
الجامعة.
ً
جديــا الرغبــة
وقــال البابطيــن :لقــد تلمســنا
الحقيقيــة والشــغف الكبيــر لــدى المشــاركين
فــي المحــاور التــي طرحهــا المنتــدى ،فقــد
تمكنا من إيصال صوتنا إلى العالم من خالل
هذا المنتدى عن مأساوية الحروب وضرورة
تحقيق السالم العادل بين الشعوب ،وحماية
التراث الثقافي العالمي.
وفــي ختام تصريحــه شــكر البابطين كل من

مجتمعــات قائمة علــى ثقافــة العدالة يعيش
ودعا إلى تعزيز التعليم الشامل الذي يعترف

وحضور ووســائل إعالم علــى الدور الحيوي
ً
يقينــا منهــم بالرســالة
المخلــص الــذي بذلــوه

بقيمــة التفاهــم والحــوار ،كمــا عــرض فيــا

التــي تتبناهــا المؤسســة والتــي أصبحــت
ً
مشــروعا تســعى بمــا أوتيــت من جهــود على

العــام المقبــل والتــي القــت قبــوال مــن رئيس

استكماله في العالم كي يعم السالم العادل.

اســتضافة بالده للنسخة الثانية من المنتدى
المشاركون في الجلسة األولى

تقــف مع كل رأي وكل توجه يصب في جعل

أســهم فــي نجاح هذا المنتــدى من متحدثين

فيها الجميع في سالم وكرامة”.

مــن جميــع دول العالــم للتعرف على الســام

الشرق األوسط وإفريقيا والعالم أجمع.

مــن جانبــه شــكر رئيــس مجلــس إدارة مركز

الكويتــي محمــد الجبــري وقــال ان الكويــت

مؤسســة البابطين في مجال العمل اإلنساني

يتطلــب اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة هــذه

المؤسسات لحماية التراث الثقافي ،مشيرة

نأمل أن يؤتي الحديث ثماره

األميــر تركــي الفيصــل آل ســعود ،جهــود

مــن األماكــن فــي العــراق واليمــن ،وهــذا

جهود مؤثرة على الصعيد العالمي
وزيــر اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون الشــباب

الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

وقالــت ان “داعــش” قامــت بتدميــر كثيــر

الهولنديــة للصناديــق المالية ومعنا عدد من

المؤسسة القائمة على تنظيم المنتدى.

لتدميرها باألسلحة.

مشــاريع لحماية التراث ،وتأمل -هولندا -ان

يحــاول اتخــاذ كل اإلجراءات المهمة بشــأن
بفعل الصراعات القائمة في المنطقة.

تعميــر األرض وحمايــة مــن عليهــا وليــس

القضــاء علــى االتجار بالتــراث ،ودعمها لعدة

لحماية التراث العالمي.

تقديــم المعونات الالزمــة للمواقع المتضررة

شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم
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من المفردات العامية “العتيجة” التي كانت تتداول بكثرة في السابق بين الجدات

ويعانــي منهــا النــاس في تعامالتهــم الدائمة مع الكثير من مكاتب االســتقدام التي

واألمهــات فــي البحريــن والتــي كان يقصــد بهــا من هنا وهنــاك ،فال تكاد تمــر علينا

تدار مع األســف الشــديد بواســطة موظفين أجانب يتصرفون “على كيفهم” ووفق

فتــرة إال وتخــرج علينــا إشــكالية “أهنيتــاه وهنيتــاك” ،وتأخــذ فتــرة طويلــة بعــدم

مصلحتهم وبهذا يدخل البحريني في “دعثور ما يثور”.

االلتفــات لهــا وبعــد أن يبــح صــوت المواطن “ويتمــردغ” منها وينفذ صبــره وجهده

وبحسب المنظور القريب ولربما كجزء من الحل ،المطلوب من هيئة تنظيم سوق

يتحرك المسؤولون المعنيون للتصدي لها.

العمل القيام بتحديد المقدار المعقول من العمولة التي تأخذها مكاتب االستقدام

علــى ســبيل المثــال ال الحصر أمامنا قضيــة قديمة جديدة تهم كل أســرة بحرينية

مــن المتعامليــن معها ،وكذلك من المهم جــدا تحديد رواتب العمالة المنزلية ضمانا

مباشــرة وتئــن منهــا منــذ ســنوات طويلة وإلــى يومنا هــذا ،ولم نر حال لهــا من قبل

وحماية للمواطن والعامل معا وذلك لعدم التالعب باألسعار والرواتب والتقيد بها.

الجهات الرسمية المعنية ،فما تشهده مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البحرين

إضافة إلى ذلك ال مفر من فتح المجال إلصدار رخص جديدة لزيادة أعداد مكاتب

مــن ارتفاعــات جنونيــة وخياليــة فــي أســعار العمالة المنزليــة واحتكار الســوق من

االســتقدام كــي تكون الســاحة مفتوحة للتنافس بين المكاتــب في تقديم األفضل

قبــل الكثيــر مــن أصحــاب مكاتــب االســتقدام وما يســببه هــذا الوضــع الصعب من

واألنســب من الخدمات .فوق ذلك البد من العمل على جلب عمالة منزلية جديدة

زيــادة العــبء المــادي علــى كاهــل المواطن و”التشــحطط” الذي يمر بــه بين أروقة

ورخيصــة غيــر المتعــارف عليها في البحرين وهي كثيرة من دول العالم وتســهيل

تلــك المكاتــب فــي البحــث والتحــري عــن عاملــة أو عامل .فــي الوقت نفســه نحن

إجراءات دخولها البحرين.

مــع حقــوق المكاتب المشــروعة وأيضا مــع حقوق العامالت وال نقبــل إال نيل كامل

» »أما بالنسبة للمنظور البعيد فينبغي التفكير الجدي منذ اآلن بإنشاء شراكة
بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك بتأسيس شركة الستقدام العمالة
المنزلية من الخارج تحت إشراف حكومي مباشر .وعساكم عالقوة.

الحقوق لجميع األطراف.
عــاوة علــى ذلــك هنــاك حزمــة كبيــرة مــن القصــص المؤلمــة التــي تحصــل يوميــا

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

السبت
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للتواصل17111483 :

نزار جاف

استراتيجية بمستوى التغيير في إيران ()2
اليــوم الشــعب اإليرانــي ليــس فــي وضــع يجــد نفســه مســتعدا لكــي يبقى تحت ظــل هذا
الحكــم القرووســطائي إلــى إشــعار آخــر ،وعلــى المجتمع الدولــي والرئيس دونالــد ترامب
أن ينتبــه جيــدا إلــى أن جمهوريــة الخمينــي وبعــد  4عقــود مــن حكمهــا صارت تهــدد علنا
الشــعب اإليرانــي بميليشــيات عميلــة لهــا مــن دول مجاورة ،وهــو ما يعني أن هــذا النظام
فقد الشرعية ويجب عدم إمداده بأسباب البقاء واالستمرار ،وأكذوبة أنه ال بديل له وأن
ســقوطه وانهياره ســيحول إيران إلى ســوريا أخرى ،مســعى مفضوح من أجل خلق حالة
تــردد وتوجــس فــي المنطقة والعالــم هدفها التغطيــة والتمويه على ثالثــة أنصل مصوبة
إلى قلب جمهورية والية الفقيه؛ النصل األول شعب محتقن يغلي كبركان من الممكن أن
ينفجــر فــي أية لحظــة ،والنصل الثانــي؛ االحتجاجات المتواصلة ضده ونشــاطات معاقل
االنتفاضــة ومجالــس المقاومــة إلى جانب الــدور والحضور غير العــادي لمنظمة مجاهدي
خلــق فــي داخــل وخــارج إيران ،أمــا النصل الثالث؛ فهــو العقوبات األميركيــة التي صارت
تأثيراتهــا تتزايــد وتبــرز أكثر من أي وقت مضى .رغــم أننا نريد أن نهمس في أذن اإلدارة
األميركيــة ،هل أن معارضة بمســتوى منظمة مجاهــدي خلق نجحت في قيادة االنتفاضة
األخيــرة وتواصــل صراعهــا ضــد هذا النظام بال هوادة منذ تأسيســه ،ال تســتحق االلتفات
إليهــا ومنحهــا الــدور الــذي تســتحقه فــي وقت منحــت إدارة الرئيس األســبق بــوش دورا
لشخصيات وأحزاب وجماعات في دولة مجاورة إليران ليعملوا مع اللصوص والعمالء!
ال يمكــن أن يحــدث أي شــيء إيجابــي فــي إيــران مــع بقــاء النظــام الحالــي ،بــل إن بقاءه
ســيكون بالنســبة للشــعب اإليرانــي والمنطقــة والعالــم كمــا المثــل القائل “وكأنك يــا بوزيد
مــا غزيــت” ،لذلــك فإنه ومن دون وضع اســتراتيجية مؤثرة بمســتوى التغيير في بلد مهم
وحســاس كإيــران ،فإنــه ال يجــب انتظــار أيــة نتائــج إيجابية ومثمــرة في نهايــة المطاف،
وهكذا استراتيجية  -مع األخذ بنظر االعتبار العقوبات والتواجد العسكري األميركي – ال
يمكــن أبــدا أن تكــون فعالــة مــن دون إدخــال العنصــر اإليراني فيهــا ،والشــك أن معارضة
كمجاهدي خلق لها تواجد داخلي لم يعد بوســع أحد إنكاره كما لها دور وحضور خارجي
مشــهود ،جديــرة بــأن يكــون لهــا دور بهذا الصدد وهــي جديرة به ألكثر من ســبب رغم أن
أهم ســبب يتجلى في أن إشــراك المنظمة “المشــهورة بشــعارها المركزي المطالب بإسقاط

الخليج العربي واألمن
القومي ()2

النظــام” يكــون بمثابــة رســالة مطمئنــة للشــعب اإليراني بخصــوص جدية العمــل من أجل
التغييــر ،وهكــذا رســالة ســتكون لهــا حتمــا إجابة قويــة جدا مــن جانب الشــعب اإليراني.

عبدعلي الغسرة

عربيا
تعد منطقة الخليج العربي ذات صفات وسمات استراتيجية مهمة
ً
وعالميــا ،حيــث تربط بيــن قارات العالم وبهــا المصادر الرئيســية للطاقة
ً
فــي العالــم ،وهــذا مــا جعلهــا محــط أطمــاع القــوى اإلقليميــة والدوليــة،

واليوم تحيط بأقطار ومياه الخليج العربي تيارات ساخنة من األحداث
عربيا
قادرة على إحراق وتدمير كل شيء ،وال يمكن العمل على إطفائها
ً
فرديً ا بل تتطلب قوة وقدرة عربية متحدة وموحدة نافذة إلطفاء هذا

الحريق الدامي.
خليجيا
لقــد وقعــت أقطــار الخليــج العربــي االتفاقيــات األمنيــة البينيــة
ً

ودوليــا ،ووقعــت اتفاقية الدفاع الخليجي المشــترك في المنامة
وعربيــا
ً
ً
عام 2000م في إطار تبني اســتراتيجية دفاعية مشــتركة ،ويحتاج أمن

الخليج العربي إلى هذه الروح الجماعية لمواجهة التهديدات والمخاطر
اإلقليمية والدولية ،وتطوير قدرات القوى البشــرية وفق مفهوم الدفاع

“إيالف”.

عــن األرض والوطــن ،والبــد أن يكــون هناك دور التفاقيــة الدفاع العربي
المشــترك ،وااللتــزام بقــرارات األمــم المتحــدة لحفــظ ِ
الســلم واألمن في
ً
وفقا لجوهر أهدافنا القومية السياسية
منطقتنا ،ويجب أن يكون األمر

ً
ثانيا.
أول ومصالح العالم
واالقتصادية لتحقيق مصالحنا
ً

إن توفيــر الحمايــة الذاتيــة الخليجيــة والعربيــة جزء ال يتجــزأ من أمننا

Ali.alsayegh15
@gmail.com

الخليجــي والعربــي ،والتعــاون وتبادل الخبرات مع الجميع ســلوك حميد
ً
وفقــا لمبــدأ الشــراكة
يُ حقــق األمــن واالســتقرار لنــا ولجميــع دول العالــم
أرض واحدة فنحن
الدولية لألمن والســام .وبما أننا نعيش جميعً ا على
ٍ
شركاء في المخاطر وتداعياتها وشركاء في األمن والسالم.
» »األمة العربية جزء من هذا العالم ،ومقدرات أرضها لتحقيق

كمل لألمن
ٌ
جزء ُم
ٌ
مصالحها وأهدافها القومية ،فاألمن العربي

علي الصايغ

والسالم العالمي.

منتزه الغوص العالمي
حــدث تحدثــت عنــه الكثيــر من وســائل اإلعــام العالمية ،وهو ســعي
مملكــة البحريــن إلــى إنشــاء أكبــر منتــزه غــوص فــي العالم ،بمســاحة

tariq
@cogir.org

تقــارب  100ألــف متر مربع ،ويتضمن المشــروع غمــر طائرة من طراز
ً
مترا ،وهي أكبر طائرة يتم غمرها تحت الماء
بوينغ ( ،)747بطول 70
لتمثل وجهة سياحية عالمية لمحبي رياضة الغوص.
ومــن المؤمــل بعــد تنفيــذ البحريــن هــذا المشــروع أن تؤســس لتفــرد
في الســياحة البيئية ،وأن يفتح المجال لمشــاريع ســياحية مشــابهة،

الشعوبيون الجدد...

فضائيات الذل والخيانة

تســتقطب فئــات متنوعــة من الســياح من مختلــف دول العالم ،وتبرز
ً
ســياحيا على المســتوى العالمــي ،وتحقق مــا نرنو إليه
اســم البحريــن

د .طارق آل شيخان

الشــعوبيون الجــدد ماللــي إيــران وأعضاء ما يســمى بحزب العدالــة واإلخوان،

مقابل إضعافها الروح والهوية العربية.

لديهم حقد دفين وعداء كبير للعرب المســلمين يفوق عداءهم لليهود ،وســبب

وبعــد أن تابــع (كارنتر) ما بثته من مــواد وحمالت إعالمية قناة الجزيرة وقناة

هــذا الحقــد والعــداء شــعور القوميتيــن بالنقــص العرقي مــن العرب المســلمين،
فالفــرس أبادهــم العــرب المســلمون وأنهــوا لألبــد الهويــة والعــرق الفارســي
المجوســي ،والطورانيــون كانــوا قبائــل وثنيــة قوقازيــة ،قام العرب المســلمون
بنشــر اإلســام بينهم لكي يكونوا قبائل متحضرة ،لهذا فإنهم وبدل أن يعترفوا
بهــذا الجميــل ،قامــوا باحتــال العالــم العربي تحت حجــة الخالفة اإلســامية،
وهم الذين لم يحج سالطينهم إلى مكة من األساس.
هــذا كلــه نعرفــه وندركــه ،ونعــرف أن قنواتهم الشــعوبية الناطقة باللغــة العربية
تعمــل علــى التطبيــل لهم ،وتمجــد بهبل طهــران والمنافق والفرعــون الطوراني.
لكن ما ال نفهمه ،هو وجود قنوات عربية تتبع دوال وجهات عربية تطبل لهؤالء
الشعوبيين الجدد ،بدرجة قد تفوق تطبيلها لدولها وجهاتها التي تتبعها وتمولها.
لهــذا ،فقــد صنفنا نحن بمجلس العالقــات العربية الدولية (كارنتر) مجموعة من
هذه القنوات الفضائية العربية ،بسبب قيامها بمجموعة من األعمال التي تهدد
األمن الوطني واالجتماعي والديني لمختلف شرائح المجتمع العربي ،وتسعى
للفرقــة والوقيعة بين شــعب كل دولة عربية وأخــرى تحت حجة حرية التعبير
واإلعالم ،عالوة على تسويقها وتطبيلها للهوية الشعوبية اإليرانية والطورانية

المنــار وقنــاة المســيرة والتلفزيــون العربــي وقنــاة المياديــن خــال الســنوات
الماضية ،وبناء على ما قرره مستشارو (كارنتر) اإلعالميون بخصوص ما بثته
هذه القنوات ،تم تصنيف هذه القنوات على رأس القائمة الســوداء لعام 2019
كأســوأ القنــوات العربيــة التي تهدد األمــن االجتماعي العربي وتســعى لتحقيق
سياســات الــدول التــي تمولهــا بطريقــة ممنهجة تعتمــد على الكــذب وعدم ذكر
الحقيقة كاملة ،ونشــر ثقافة االســترزاق اإلعالمي ،والطعن والتشــكيك بوحدة
وهويــة المجتمــع العربــي ،مقابــل تمجيد زائف لــكل ما تقوم به إيران ،وتســعى
بطريــق غير مباشــر لشــرعنة االحتــال اإليرانــي والتدخالت الطورانيــة بالبالد
العربيــة ،وتــزرع الضعــف والهــوان بنفــوس المجتمــع العربــي وتقــوم بالتســفيه

منذ زمن بعيد ألن تكون البحرين وجهة ســياحية مثلى ،ضمن قائمة
ً
اســتقطابا للســياح ،وذلك ليس مســتحيال ،وأن تكون
أكثر دول العالم

ً
مصدرا للتنشيط
السياحة بمختلف أنواعها البيئية والعائلية وغيرها،
ً
ومحــركا فاعــاً لالســتثمارات بمختلف أنواعهــا ،إلى جانب
التجــاري،
التأكيــد الدائــم علــى ضرورة االهتمــام بالبيئة البحرية ،ومــا قد يمثله

هذا المشــروع من فرصة لتســليط الضوء على جمال البيئة البحرية،
وضرورة الحفاظ عليها ،والجوانب التي تميزها ،خصوصا في مياهنا
البحرينية.
نأمل أن يفتتح المشروع في الوقت المحدد له ،في أغسطس المقبل،
وأن يحقــق كل األهــداف التــي أنشــئ ألجلهــا ،وأن يحــرز الســمعة
ً
جــزءا منــه حقيقــة مــن اإلعــام
الســياحية المأمولــة ،وهــو مــا لمســنا
الخارجــي فــي ظــل تغطياتــه عــن المشــروع وتفاصيله ،وأفــردت هذا
المقال لشــكر كل الجهات التي تعمل على تحقيق هذا المشــروع ،فهو
ً
جميعا أن نشكر اإلنجاز
مشروع إيجابي ،ومفيد للبحرين ،ومن واجبنا
البحرينــي ،والجهــود الوطنيــة التي تعمل على رفع اســم البحرين في

والتصغير ألية محاوالت وجهود عربية للتوحد واالستقرار ،وكل ذلك يتم عن

مختلف الميادين والمجاالت ،كما نرجو من القطاع الســياحي بأكمله،
ً
أيضــا االســتفادة قــدر اإلمــكان مــن هــذا المشــروع ،وأن
والرياضــي

» »على المجتمع العربي التصدي لهذه القنوات ومواجهتها وكشف مخططاتها

يروجــوا مــن خاللــه للبحريــن كمعلم ســياحي لــه مميزاته ومشــاريعه

طريق ما تسميه هذه القنوات بالرأي والرأي اآلخر وحرية اإلعالم.
اإلعالمية الهادفة للتبشير باالحتالل اإليراني الطوراني للمجتمع العربي،
والقائمة ستضم قنوات عربية أخرى الحقا .وللحديث بقية.

الخاصة الرائدة.

الذهب يتجاوز
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لندن  -رويترز

قفــز الذهــب ما يزيد عن  % 1.5اليوم
الجمعــة ،متجــاو ًزا مســتوى 1400

األنشطة الصيفية ..حرارة الشمس تلهب “األسعار”

الـــرســـوم ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر فـــاق الــــ % 500

دوالر للمرة األولى منذ سبتمبر ،2013
فــي الوقــت الــذي تأثــر فيــه الــدوالر

المحرر االقتصادي

وعوائــد ســندات الخزانــة األميركيــة
ســل ًبا بتلميحــات مجلــس االحتياطــي
االتحــادي (البنــك المركــزي األميركي)

ً
خصوصا تلك التي تطرحها الجمعيات
أبدى أهالي وأرباب أسر استغرابهم واستهجانهم من ارتفاع رسوم األنشطة الصيفية هذا العام،

بخفض أسعار الفائدة.

قياســا بـ  15أو  25دينارًا في الســابق (أي زيادة تقارب الـ  % 500كوســط حســابي) ،متســائلين عن أســباب هذا االرتفاع
الشــهر الواحد،
ً

ما الذي حدث؟

الجنوني باألسعار.

األوســط ارتفــاع المعــدن النفيــس،
ممــا دفــع الذهــب للصعــود قرابــة 5

وبينــوا لـ “البــاد” أن العادة جرت أن تطلق
ّ

بدايــة العــام .وبحلــول الســاعة 0537

برامجهــا بأســعار رمزيــة كــون البرامــج من

 %هــذا األســبوع ونحــو  % 10منــذ

المعامالت الفورية .% 1.2

وأرقام فلكية..

الخيرية والمراكز األندية االجتماعية العامة والخاصة .وقالوا إن كلفة تسجيل الطفل الواحد تراوحت بين  60دينارًا و 150دينارًا في

ّ
عــززت التوتــرات فــي الشــرق
كمــا

بتوقيــت جرينتش ،ارتفــع الذهب في

أهالي :مبالغ

الصيفيــة للجمعيــات واألنديــة والمراكــز

خصوصــا الخيريــة واألنديــة
ً
الجمعيــات

السبت

 22يونيو 2019
 19شوال 1440

المنتشــرة في المملكة بين  60و 150دينارًا
شهريًّا للطفل الواحد ،مقارنة بنحو  15إلى

ضمــن الخدمــات التــي تقدمهــا للمجتمــع،
فضــاً عــن أنهــا تقصــد مــن ذلــك الخيــر

 25دينارًا في السنوات السابقة.
وأضافــت بعــض الجهــات الترفيهيــة

لألطفال ال ســيما إذا ما كان تحفيظ القرآن

والتدريبيــة التــي تطلــق البرامــج الصيفية

الكريم من ضمن الفعاليات.

نســبيا حتى تقنع
خدمــات إضافية جديدة
ًّ

وأوضحــوا أنهــم باألعــوام الســابقة كانــوا

النــاس باألســعار الجديــدة كتعليــم اللغــات

يقصــدون هــذه األماكــن لتســجيل أبنائهــم

إقالة غصن من إدارة “ميتسوبيشي”
طوكيو  -أ ف ب

األجنبية كالفرنسية مثال.

وأطفالهــم بهــدف كســر روتيــن الصيــف
وتشــجيعهم علــى الحركــة ،إال أن األســعار

مــن جهتهــا ،أكــدت أم عبداللطيــف ،أن

تملك المبلغ.

هذا العام حالت دون ذلك.

األســعار التي تطرحهــا الجمعيات واألندية

وقالــت “أليــس هــذه الجمعيــات واألنديــة

ويقول محمد العلي ،إنه فوجئ عندما أراد

هــذا العــام غيــر منطقيــة ،ومبالــغ فيهــا،

والمراكــز خيريــة ،أيــن الخيريــة فــي

تســجيل ابنــه ذي الـــ  12ربيعً ــا ،بعــد انتهاء

متســائلة :مــاذا جــرى ومــا الــذي جــد علــى

الموضــوع إذا بــات األمــر مــادي لهــذه

قرّ رت الجمعية العمومية لحملة األسهم في شركة “ميتسوبيشي موتورز”

فتــرة االمتحانــات وبــدء اإلجــازة الصيفية

األمر؟.

الدرجة”.

إنهــاء واليــة كارلــوس غصن كمدير لها في تصويت يجعل إقالة غصن من

باألســعار )...( ،تعــودت إلحاقــه ببرنامــج

وأضافت “تعودت تسجيل بناتي في مركز

ويقــول ماهــر الفهيدي أنه اضطر لتســجيل

الصيــف إلحدى الجمعيات الخيرية القريبة

ترفيهــي قريــب مــن المنــزل فــي منطقــة
ً
شــهريذا،
الرفــاع ،بواقع  15دينارًا للواحدة

أبنــه ( 10أعــوام) بمركز صيفي بـــ  80دينارًا
شــهريًّا ،إضافــة إلــى  10دنانيــر كرســوم

زادت إلــى  25دينــارًا العــام الماضي ،لتصل

لكنهم طلبوا مني هذا العام  70دينارًا”.

تســجيل ،معتبرًا الرقم كبيرًا بعض الشــيء

إلى  65دينارًا هذا العام.

وأوضحــت أنها حاولــت البحث عن جهات

خصوصــا إذا مــا تمت مقارنته بـــ  30دينارًا
ً

وتابــع “عرفنا هذه الجمعيــة تقوم باألعمال

أخــرى عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي

كان يدفعها في السنوات السابقة.

الخيرية ،وتســاعد النــاس ،وتطلق برامجها

لتكتشــف بأن األســعار عند الجميــع تقريبا،

وزاد “ال مفــر مــن ذلك ،جميع الجهات التي

الصيفيــة لخدمــة النــاس القاطنيــن قــرب

تبدأ من  60دينارًا لتصل إلى  150دينارًا.

تطــرح البرامــج الصيفيــة رفعت أســعارها،

مقرهــا ،حيــث تعقــد جلســات لتحفيــظ

وبينت أم عبداللطيف أنها باتت في حيرة

( )...باتــت األســعار هكــذا ،والصيــف ممــل

القــرآن الكريــم ،ويواكبهــا بعــض الفعاليــات

مــن أمرهــا فلديهــا  3بنــات (أعمارهــن  7و9

للشــباب واألطفــال ويجــب علينــا إيجاد ما

كالســباحة والرحــات والمســابقات ..الــخ،

و 13ســنة) ،مــا يعنــي أن تســجيلهن بهــذه

يشغلهم بدال من السهر للفجر والنوم طوال

لكن اآلن أصبحت المسألة ربحية”.

األســعار يحتــاج إلى ميزانيــة خاصة ،وهي

النهار” .وتراوحت أســعار (رســوم) البرامج

عمليا ،رسمية.
هذا المنصب والتي كانت قائمة
ًّ
وبعــد أيــام مــن توقيــف المديــر

مــن مهامــه التنفيذيــة لــدى ّ
كل مــن

التنفيــذي ألكبــر شــركات الســيارات

شركتي رينو ونيسان أي منصب.

فــي العالم فــي نوفمبر فــي طوكيو،

ويواجه قطب األعمال الســابق أربع

ألغــى مجلــس إدارة “ميتسوبيشــي

تهــم باختالس أمــوال وأوقف ألكثر

موتورز” رئاســته التنفيذية للشركة،

من  130يومً ا في طوكيو.

لكنــه بقــي مديــرًا لهــا ألن إقالته من

وأطلــق ســراحه بكفالــة فــي

هــذا المنصــب هــي مــن صالحيــات

أواخــر أبريــل ،ووضــع قيــد الحجــز

الجمعية العمومية التي قامت بذلك

االحتياطــي فــي العاصمــة اليابانية،
حيث يخضع لقيود قضائية مشددة

صباح الجمعة.
وتمت في الوقت نفســه الموافقة
على تعييــن رئيس تنفيذي
جديــد

بــدال

مــن

أوسامو ماسوكو،
هــو

تــاكاو

كاتــو الــذي
ً
ســابقا
كان

خصوصا التواصل
ً
ويمنع عليــه

الطلبــة للبرامــج الصيفيــة ،لكنــه ربــط ذلــك
بصعــود أســعار كل شــيء تقريبــا ،كإيجــار
المقر والكهرباء والمواصالت ..الخ.
وبين المســؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه
أم اســم جمعيتــه ،أن كلفــة التشــغيل زادت
قياســا باألعوام الســابقة )...( ،نحاول
كثيرًا
ً

عمــل تــوازن بيــن المصروفــات والرســوم

حتى نستطيع المضي.
وهو ما أيّده به أبو عبدالرحمن ،العامل في
أحــد المراكز الصيفيــة ،مضيفا “زادت علينا
الكلفة ،الجميع يعرف بأن أســعار كل شيء
تقري ًبــا ارتفعــت ،ولــم نعد نقــوى على طرح

البرامــج الصيفيــة بأســعار رمزيــة كمــا فــي
السابق”.

باحتمال تدمير لألدلة.
ويرفــض

غصــن

التهــم الموجهــة
إليــه،

ويقــوم

مديــر لفــرع
ا لمجمو عــة

ً
أيضــا
الــذي أقيــل

الشرقي بأن جمعيته رفعت رسوم تسجيل

تشــكك النيابــة العامــة

لمحا كمتــه

في إندونيسيا.

الجمعيــات اإلســامية فــي منطقــة الرفــاع

مــع زوجتــه أو رؤيتهــا ،إذ

با لتحضيــر

ولــم يعــد لغصــن

مــن المنــزل وكنــت أدفــع ســابقا  10دنانيــر،

مــن جهتــه ،اعتــرف مســؤول إحــدى

التــي لــن تبدأ
قبــل ربيع عام ،2020
بحسب محامين.

مراد ”BBK“ :خصص مليوني دينار للرقمنة ..ومنفتحون للزيادة

الـــســـاتـــر :ســنــعــلــن عـــن عــــدد مـــن الــــمــــبــــادرات خــــال الــعــام

علي الفردان من المنامة
قــال مســؤول رفيــع فــي بنــك البحريــن والكويــت  BBKإن البنــك تبنــى خطــة شــاملة لرقمنــة
الخدمات والعمليات وتبني أحدث التوجهات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية (الفنتك).
وأبلــغ رئيــس مجلــس إدارة بنــك البحريــن

ألي مبــادرة تزيــد من كفــاءة الخدمات المقدمة

والكويــت مــراد علــي مــراد الصحافييــن علــى

والحفــاظ علــى ريــادة بنــك البحريــن والكويت

هامــش جمعيــة البنــك العموميــة أمــس األول

فــي التقنيــات الماليــة التي تســهل علــى األفراد

أن البنــك رصــد مبالــغ ضمــن ميزانيــة البنــك

والمؤسسات الحصول على الخدمة.

للمشــروعات الرقميــة فــي إطــار التوجــه العــام

من جانبه ،أشار الرئيس التنفيذي للبنك رياض

أسهم أوروبا تلتقط األنفاس بعد ارتفاعها % 5
لندن  -رويترز

تســبب تزايــد التوتــرات بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران فــي وقــف ارتفــاع ســوق األســهم
األوروبية أمس الجمعة بعد صعود قوي مدفوعً ا بإشارات من بنوك مركزية كبرى على أنها
توشك على اتخاذ المزيد من اإلجراءات لدعم االقتصاد العالمي المتباطئ.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة

األوروبــي ،الــذي ارتفــع نحو  % 5منــذ بداية

أن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب وافــق

الشهر ،مستقرًّا عند الفتح.

علــى توجيــه ضربــات عســكرية إليــران ر ًّدا

وســجل قطاع االتصاالت أداء يفوق السوق،

على إســقاط طائرة أميركية مسيرة ،قبل أن

ليرتفــع  % 0.4بعد أن وقعت تليكوم إيطاليا
ً
اتفاقــا يفتــح البــاب أمام تكامل بين شــبكتها

وقــاد ذلــك أســواق األســهم اآلســيوية

لألليــاف الضوئية مع منافســتها األصغر أوبن

شن تلك الهجمات.
يتراجع عن ّ

لالنخفــاض وأبقــي المؤشــر ســتوكس 600

فايبر.

الســاتر أن البنــك لديــه خطــة طموحــة إلطــاق

للبنك.
وأشــار إلــى أن مجلــس اإلدارة رصــد مبلــغ

عــدد من المنتجات فــي مجال الفنتك وتقنيات

للمنتجــات والخدمــات الرقميــة بنحــو مليونــي

الدفــع المتطــورة ،الفتًــا إلــى أن بنــك البحريــن

دينــار ،عــدا عــن المبالــغ المرصــودة فــي موازنة

والكويــت هــو األول فــي البحريــن فــي إطــاق

البنك ،مؤك ًدا أن هذا االستثمار هو استثمار في

مراد علي مراد

رياض الساتر

البطاقات الالتالمســية على نحو واســع ،إذ أكد

فــي الجهــاز وهــي تقنيــة معمــول بهــا فــي عــدد

التقنيــة الحديثــة .يذكــر أن خدمــة “Tap and

مــن دول العالــم عبــر تقنيــة  .NFCوأكد الســاتر

وأوضــح مــراد أن البنــك منفتــح مــع اإلدارة

عمالئــه المصرفيــة لكــي تقبــل الدفــع بهــذه

أن البنــك ســيطلق عــد ًدا مــن المبــادرات خــال

 ”Goالجديــدة تمكــن زبائننا مــن إجراء عمليات
الدفــع .وإن البطاقات بحلتها الجديدة ســتخلق

التنفيذيــة إلقــرار أي اســتثمارات فــوق المبالــغ

الخدمــة ،إذ سيتســنى للزبائــن دفع مشــترياتهم

العــام الحالــي ،وأن هــذه المبــادرات فــي طــور

تجربــة دفــع سلســة وســريعة مالئمــة للعالــم

المرصودة وأن كل مجلس اإلدارة آذان صاغية

في نقاط البيع دون التمرير أو إدخال البطاقات

حاليــا ،وهــي نابعــة مــن اســتراتيجية
اإلعــداد
ًّ

ســريع الحركة وبطريقة بســيطة ومريحة دون

أن البنــك يعمــل علــى اســتبدال جميــع بطاقات

المستقبل.

البنــك فــي التركيــز علــى األنظمــة والخدمــات

الحاجة إلى إدخال الرقم السري”.

تداول أوراق مالية بقيمة  44.7مليون في البورصة
المحرر االقتصادي
بلغت كمية األسهم ووحدات الصناديق االستثمارية العقارية الـمتداولـــة والمدرجة فـــي
“بـــورصة البحريـــن” خــال األســبوع الماضــي  44مليــون وً 757
ألفا و 672ســهمً ا ووحدة،
مليونــا وً 182
ً
ألفا
وقــد بـــلغ إجـمالـــي قيمــة األوراق الـــمالية الـــمتداولة بقيمــة قدرهــا 61
بحرينيا ،نفذها الوسطاء لصالـح الـمستثمريـن من خالل  489صفقة.
و 843دينارًا
ًّ
وتــداول الـــمستثمرون خــال األســبوع
أسهم  25شركـــة ،ارتفعت أسعار أسهم 11

بلغــت قيمــة أســهمه الـــمتداولة  8مالييــن
وً 80
بحرينيا أو ما نسبته
ألفا و 649دينارًا
ًّ

بحرينيا أي
مالييــن و 424ألــف و 890دينــارًا
ًّ

ارتفاع أسهم
 11شركة خالل
أسبوع

مــا نســبته  % 33.52مــن القيمــة اإلجـــمالية
لألوراق الـــمالية الـــمتداولة خـــال األســبوع،
فــي حيــن بلغت الكمية  5مالييــن و 450ألف
وحدة ،تـم تنفيذها من خالل  4صفقات.

ً
ألفــا و 966ســهمً ا ،تـــم تنفيذهــا مــن خــال

المتوسط اليومي خالل األسبوع

 185صفقة.

وبالعــودة إلــى معــدالت التــداول خــال

الشركات األكثر تداو ً
ال

األســبوع مــن خــال  5أيــام عمــل ،نـــجد أن

شركـــة ،فــي حيــن انخفضت أســعار أســهم

 % 49.93مــن القيمــة اإلجـــمالية لــأوراق

 6شركـــات ،واحتفظــت باقــي الشــركات

الـــمالية الـــمتداولة فــي البورصــة وبكميــة
قدرهــا  26مليو ًنــا وً 120
ألفــا و 764ســهمً ا،

وأغلق مؤشر البحرين العام عند ،1454.97

تـم تنفيذها من خالل  205صفقة.

وذلك بارتفاع بلغت نسبته % 0.42

أمــا الـــمرتبة الثانية فقــد كانت من نصيب

مساهمة القطاعات في القيمة

قطاع الخدمات ،حيث بلغت قيمــة أسهمه
الـمتداولـــة مليو ًنــا وً 882
ألفــا و 604دنانير

القيمــة إذ بلغــت قيمــة أسهـمــــه  7مالييــن
وً 658
بحرينيــا وبنســبة
ألفــا و 236دينــارًا
ًّ

بحرينيــة بنســبة  % 11.63مــن القيمــة

الـــمالية الـــمتداولة وبكـــمية قــــدرها 23
مليو ًنا وً 970
ألفا و 853سهمً ا ،تـــم تنفيذها

اإلجـــمالية لــأوراق الـــمالية الـــمتداولة
وبكميــة قدرهــا مليونيــن وً 348
ألفا و136

المنصرم على وحدات الصناديق االستثمارية

من خالل  119صفقة .وجاءت في الـمركز

سهمً ا ،تـم تنفيذها من خالل  81صفقة.

العقارية في بورصة البحرين بقيمة قدرها 5

بأسعار أقفالها السابق.

اإلجمالية لألسهم
واستحوذ على المركـــز األول في تعامالت
األســبوع قطــاع البنــوك التجاريــة ،حيــث

اإلجـــمالية لألوراق الـــمالية الـمتداولـــة في
البورصــة وبكميــة قدرهــا  8مالييــن و429

الـــمتوسط اليومــي لقيمــة األســهم ووحدات

أما على مستوى الشركات ،فقد جاء البنك

الصناديــق االســتثمارية العقاريــة الـمتداولـــة

األهلي المتحد في الـمركز األول من حيث

 % 47.32مــن القيمــة اإلجـــمالية لــأوراق

الثانــي شــركة البحرين لالتصــاالت (بتلكو)
بقيمــة قدرهــا ً 822
ألفــا و 173دينــارًا
بحرينيــا وبنســبة  % 5.08مــن القيمــة
ًّ

السندات والصكوك والصناديق
العقارية
وتــداول الـــمستثمرون خــال األســبوع

بلغ  3ماليين وً 236
بحريـنيا
ألفا و 569دينارًا
ًّ

فـــي حيـــن كــــان الـمتوســـط الـيـومـــي لـكميـة
األســهم ووحــدات الصناديــق االســتثمارية
العقاريــة الـمتداولـــة  8مالييــن وً 951
ألفــا

و 534ســهمً ا ووحــدة أمــا متوســط عــدد
الصفقات خالل األسبوع فبلغ  98صفقة.

انخفاض السندات الدوالرية للشرق األوسط بفعل التوترات

ّ
يحذر من تدهور أوضاع المالية في البالد
مسؤول هندي

لندن  -رويترز

يودلهي  -د ب أ

تتعرّ ض الديون المُ قومة بالدوالر الصادرة عن حكومات في الشرق األوسط لضغوط يوم الجمعة في ظل

ّ
حــذر مســؤول كبيــر فــي البنــك المركــزي الهنــدي اليــوم الجمعة مــن تدهور أوضــاع المالية العامــة في البــاد ،وذكر أن

اإلفراط في االقتراض سوف يرفع معدالت التضخم ويُ ِّ
قوض االستثمارات الخاصة.

تصاعد التوترات بين الواليات المتحدة وإيران.
على إسقاط طائرة مراقبة مسيرة

ونقلت وكالة “بلومبرج” لألنباء عن فيرال

مســاعي الحكومــة لإلنفــاق التــي تعتبــر

الماليــة العامــة ،وأن اقتراض المؤسســات

أميركيــة ،لكنــه تراجــع عــن قــراره

أشــاريا ،نائــب محافــظ بنــك االحتياطــي

مصــدرًا للضغــوط التضخميــة ،كمــا أنهــا

الحكوميــة ينــدرج فــي الغالــب فــي إطــار

الهنــدي (البنــك المركــزي) قولــه إن

“تعطــل تنفيــذ السياســات الماليــة” فــي

اإلنفــاق علــى األصــول .ويهــدف البنــك

ظــل زيــادة نفقــات االقتــراض .وتتعارض

المركزي الهندي إلى الحفاظ على معدالت
التضخــم فــي حــدود  % 4علــى المــدى

وتراجــع إصدار ســندات ســعودية

بمقدار  0.8سنت بينما نزل إصدار

عــن ســنت للــدوالر إلــى 103.02
ســنت ،مســجالً أكبر هبــوط يومي

ســندات بحرينيــة ُمســتحق فــي
ً
وفقــا
 2044بمقــدار  0.5ســنت

في اللحظة األخيرة.

لبيانات رفينيتيف.

وأبلغ مســؤولون إيرانيون رويترز

التقديــرات بشــأن حجــم اقتــراض القطاع

وذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمز

أن طهــران تلقــت رســالة مــن

العــام فــي البــاد وصلــت إلــى  % 9مــن

آراء أشــاريا مــع تصريحات محافظ البنك

تريدويب.

أن الرئيــس األميركــي دونالــد

وهبطــت ســندات صــادرة عــن
ســلطنة عمان ُتســتحق فــي 2048

ترامــب وافق على توجيه ضربات

واشــنطن عبر ســلطنة عمــان أثناء
ّ
تحــذر مــن هجــوم أميركــي
الليــل

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وهــو معدل لم

المركــزي الهنــدي شــاكتيكانتا داس الــذي

المتوســط .وارتفعت أسعار المستهلك في

تشهده البالد منذ عام .2013

ذكــر فــي وقــت ســابق أن الحكومة شــقت

مايو الماضي بنسبة  % 3.1مقارنة بنفس

وشيك.

وقال أشــاريا إن زيــادة االقتراض تعكس

طريقها بشــكل أو بآخر نحو ضبط أوضاع

الشهر من العام الماضي.

يُ ســتحق فــي  2047مــا يزيــد

ً
وفقــا لبيانــات
منــذ أوائــل مايــو

عســكرية إليــران يوم الجمعــة ر ًّدا
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السبت

النفط يتراجع لكنه يظل يحقق مكاسب أسبوعية
مــــــــــع تـــــــنـــــــامـــــــي تــــــــــــوتــــــــــــرات الــــــــــشــــــــــرق األوســــــــــــــط
سنغافورة ،طوكيو  -رويترز

خلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق أمس الجمعة لكن خام برنت القياسي ما زال بصدد تسجيل أول مكسب
أسبوعي في  5أسابيع ،وسط تزايد التوترات في الشرق األوسط وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة األميركية ربما يحفز
النمو العالمي.
بتوقيــت

واالنخفاضــات التــي ســجلها ســعر النفــط

وترتفــع التوتــرات فــي منطقــة الشــرق

وبحلــول

الســاعة

06:30

جرينتــش ،تراجــع خــام القيــاس العالمــي

في اآلونة األخيرة تشير حقيقة إلى حالة

األوســط ،التــي تضــخ  % 20مــن إنتــاج

برنــت  20ســنتًا أو  % 0.31إلــى 64.25

عدم اســتقرار في أســواق النفــط (بالنظر)

النفــط العالمي ،بعد هجمات على ناقلتين

دوالر للبرميــل .وقفــز برنــت  % 4.3أمس

إلــى تزايــد التوتــرات الجيوسياســية...

قــرب مضيــق هرمــز وهــو ممــر مهــم

الخميــس ،ويتجــه صــوب االرتفاع نحو 4

والمخــاوف من تباطــؤ الطلب على النفط

إلمدادات النفط.

 %على أساس أسبوعي.

بسبب النزاعات التجارية”.

وحملــت

وهبــط خــام غــرب تكســاس الوســيط

وقلــل الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب

المســؤولية عن هجمات الناقلتين .وتنفي

األميركي  16سنتًا أو  % 0.28إلى 56.90

في البداية من شأن إسقاط إيران لطائرة

إيران أي ضلوع في األمر.

دوالر للبرميــل .لكــن الخــام األميركــي

مســيرة عســكرية أميركيــة فــي األســبوع

كما تحسن الجانب الخاص بآفاق الطلب،

القياســي صعــد  % 5.4أمــس الخميــس

الجــاري .لكن تقارير اليــوم الجمعة ذكرت

مــع توقعــات بــأن مجلــس االحتياطــي

ويتجــه صوب االرتفــاع ما يزيد عن % 8

أن ترامــب وافــق علــى توجيــه ضربــات

االتحــادي (البنك المركــزي األميركي) ربما

منذ بداية األسبوع.

عسكرية إليران قبل أن يتراجع ،مما يثير

يخفض أسعار الفائدة في اجتماع القادم.

وقــال فيكتــور شــوم نائــب رئيــس

مخــاوف بشــأن تعطــل إمــدادات نفطيــة

وعــادة مــا تتلقــى أســعار النفــط الدعــم

استشــارات الطاقــة لــدى آي.إتــش.إس

مهمة بعد هجمات على ناقلتين األســبوع

مــن ضعــف الــدوالر بســبب أن الخــام يتم

ماركــت فــي ســنغافورة “االرتفاعــات

الماضي.

تسعيره بالعملة األميركية في المعتاد.

الواليــات

المتحــدة

إيــران

مخاوف من اندالع حرب عمالت

كوااللمبور :دعوى الستعادة  65مليون دوالر
كوااللمبور  -د ب أ

بـــيـــن أوروبـــــــــا وأمــــيــــركــــا بـــــمـــــوازاة الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة

الرياض  -االقتصادية

التخــاذ تدابيــر لدعــم االقتصــاد فــي الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبي علــى التوالي ،ما
يهــ ّدد بتصعيــد التوتــر بيــن الواليات المتحــدة واالتحــاد األوروبي ويثير مخــاوف من اندالع

حرب عمالت بموازاة الحرب التجارية الجارية.
وبحســب “الفرنســية” ،فقــد أحــدث ماريــو
دراجــي حاكــم البنــك المركــزي األوروبي هزة

الموقفيــن مؤشــرًا إلــى تخفيضــات مقبلــة

فــي األســواق الثالثــاء الماضــي ،إذ أعلــن أنــه

لمعــدالت الفوائــد ،ما أدى إلــى تراجع عائدات

“ســيتحتم اتخــاذ تدابيــر إنعــاش إضافيــة”

ســندات الخزينة األميركية لعشــر سنوات إلى

لالقتصــاد إذا مــا بقــي التضخــم منعدمــا كمــا

ما دون .% 2

حاليا ،مشــيرًا إلى أوضاع اقتصادية
هو عليه
ًّ

ومــع أن حاكمــي المصرفيــن المركزييــن لزمــا

متباطئة.

الهــدوء فــي موقفيهمــا ،إال أن نبــرة الخطــاب

أما جيروم باول رئيس االحتياطي الفيدرالي،

السياســي بيــن ضفتــي األطلســي كانــت أكثــر

فخفف من تشدده خالل مؤتمر صحافي كان

حدة.

مرتق ًبا بشــدة أول أمس ،فتحدث عن غموض

واتهــم الرئيس األميركــي دونالد ترمب حاكم

غير نزيه” لصادرات منطقة اليورو.

اســتقالليتها” ،مســارعً ا إلــى نجــدة ماريــو

العالم ،مشــيرًا إلى وجود “المزيد من الحجج”

تصريحاتــه إلــى الدفــع نحــو “هبــوط” العملــة

التي تحمله على دعم االقتصاد.

األوروبيــة الموحــدة ،وبالتالــي إعطــاء “تفوق

ورد جــان كلــود يونكــر رئيــس المفوضيــة
ً
إطالقا مهاجمة
األوروبيــة “مــن غير المنصــف

دراجي الملقب “ســوبر ماريو” بسبب تدخالته
الحاســمة فــي األزمــات األخيــرة التــي طــرأت

المصــارف المركزيــة فــي أمــور تمــت إلــى

على منطقة اليورو.

“متزايــد” يخيم علــى أوضاع أول اقتصاد في

البنــك المركــزي األوروبــي بالســعي مــن خالل

إقامــة دعــوى قضائيــة الســتعادة  270مليــون رينجيــت ماليــزي ( 65مليــون دوالر)
اختلســها رئيــس الــوزراء الســابق نجيــب رزاق مــن صنــدوق اســتثمار ( 1ماليزيــا
ديفيلوبمينت بيرهاد).
وقالــت رئيســة لجنــة مكافحــة الفســاد

يتنافــس االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي والبنــك المركــزي األوروبــي في إبداء االســتعداد

ورأت األســواق فــي الحــال فــي هذيــن

أعلنــت وكالــة مكافحــة الفســاد الماليزيــة أمس الجمعــة أنها بدأت اتخــاذ إجراءات

االختالس.

الماليزيــة لطيفــة كويــا إن اللجنة “قدمت

وقالــت كويــا فــي مؤتمــر صحفــي اليوم

طلــب مصــادرة بموجــب قانــون مكافحة

شــخصا وهيئة
ً
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غسل األموال لمصادرة ممتلكات وأموال

كمســتفيدين من اختــاس األموال وقت

تم تبديدها أو اختالســها من صندوق /1

حدوث ذلك.

ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد.”/

وتــم إدراج المنظمــة الوطنيــة الماليزيــة

يشــار إلــى أن “ 1ماليزيــا ديفيلوبمينــت

المتحــدة -الحــزب السياســي الــذي

بيرهــاد” موضــع تحقيــق عابــر للحــدود

كان يرأســه نجيــب وقــت توليــه رئاســة

يتضمــن عــدة دول ،بينهــا ســنغافورة

الــوزراء -كأحد أكبر متلقي هذه األموال،

وسويســرا وهونــج كونــج ،علــى خلفيــة

حيــث تلقى الحزب أكثــر من  200مليون

شــبهات قيام مســؤولين كبار فــي ماليزيا

رينجيــت ( 48مليــون دوالر) فــي شــكل

باختالس أكثر من 5ر 4مليار دوالر.

تحويــات ماليــة متفرقــة علــى الدولــة

وظهــر نجيــب ،ومعــه زوجتــه وعــدد

والقطاعات.

مــن مســاعديه المقربيــن ،كشــخصية

وتضمنــت القائمــة التــي أعلنتهــا اللجنــة

رئيســية فــي إطــار تحقيق واســع .ومثل

منظمــات سياســية أصغر وأخــرى خيرية

نجيــب أمــام المحكمــة فــي عــدة قضايــا

ومتاجر تجزئــة ،بينها متاجر مجوهرات،

تتعلــق بغســل األمــوال والفســاد وخيانــة

تــم تحديدهــا كجهــات مســتفيدة مــن

األمانــة علــى خلفيــة مزاعــم تورطــه فــي

اختالس األموال.

صفقة إلكسون بقيمة  53مليار دوالر في العراق تحبطها عراقيل
عمليــات الشــركات األجنبيــة فــي الجنــوب

خطــط إكســون للتوســع فــي العــراق.

بين الواليات المتحدة وإيران.

”إكســون ســحبت موظفيها من العراق في

وبموجــب االتفــاق ،فــإن إكســون ستشــيد

كمــا تعرضــت المفاوضــات لعرقلــة جــراء

والعــراق مــن بين عــدد محدود مــن الدول

رد فعــل علــى االضطــراب فــي المنطقــة.

منشــأة لمعالجــة الميــاه وخطــوط أنابيــب

عمليتيــن منفصلتيــن إلجــاء موظفيــن

التــي لديهــا عالقــات وديــة مــع واشــنطن

الســؤال هــو كيــف ســيديرون مشــروعا

ضروريتــان لتعزيــز طاقــة إنتــاج النفــط.

إلكســون من العراق ،نتيجة تصاعد التوتر

وطهــران ،إذ إن العدويــن اللدوديــن همــا

بقيمــة  53مليــار دوالر مــع اســتمرار حالــة

اإلقليمي بين الواليات المتحدة وإيران.

أكبــر حلفــاء بغداد التي تقــع في المنتصف

عــدم االســتقرار اإلقليمــي ...ربمــا يتخلون

كان اإلجــاء األول فــي مايــو بعــد مغادرة

مــع تنافــس طهران وواشــنطن على النفوذ

مئــات من موظفي الســفارة األميركية إلى
واشــنطن بســبب مخــاوف أمنية لــم ُتحدد

في البالد.
ويقــول عــدد مــن المســؤولين العراقييــن

مــن إيران ،التي تدعم مجموعات مســلحة

إن توقــف المحادثــات مــع إكســون

شــيعية في العــراق .وجاء اإلجــاء الثاني

واالضطرابــات المتعلقــة بموظفي الشــركة

هذا األســبوع بعد هجــوم صاروخي يُ عتقد

يشــيران إلــى حــدود النفــوذ األميركــي

أنه اســتهدف الشــركة ألقى فيه مسؤولون

فــي العــراق ،وإن التوتــرات بيــن الواليــات

ويســتهدف فــي األجــل الطويــل تعزيــز

عراقيــون باللــوم علــى فصائــل مســلحة

المتحــدة وإيــران أدت إلــى سلســلة مــن

إنتاجــه الــذي كبحتــه ســنوات مــن الحــرب

تدعمها إيران.

الحــوادث األمنيــة بمــا فــي ذلــك هجمــات

والعقوبــات .وتلــك المشــروعات مــن بيــن

ولــم تعلــق طهــران علــى الهجمــات ،لكــن

تعرضــت لهــا ناقــات نفــط فــي الخليج لم

أكبــر الجوائــز قيمــة فــي العالــم لشــركات

وقالــوا إن نقطــة الخــاف الرئيســية كانت

وقــال فيــاض نعمــة وكيــل وزارة النفــط

عمليــات اإلجــاء ســلطت الضــوء علــى

تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

النفط العالمية.

الســبل التــي اقترحتهــا إكســون الســترداد

العراقيــة لشــؤون أنشــطة المنبــع يــوم

اســتمرار حالة عدم االســتقرار فــي العراق

وقال مســؤول نفطي عراقي يشــرف على

األربعــاء إن المحادثــات مســتمرة وإنــه

لندن  -رويترز

قبــل أســابيع فقــط ،بــدا أن شــركة الطاقــة األميركيــة العمالقــة إكســون موبيــل بصدد
المضــي قدمً ــا فــي مشــروع بقيمــة  53مليــار دوالر لتعزيــز إنتــاج العراق مــن النفط في
حقوله الجنوبية ،في خطوة مهمة لطموح الشركة بالتوسع في البالد.
لكــن بحســب مســؤولين حكومييــن فــي

تكاليف التطوير الخاصة بها ،مع استهداف

حاليــا مزيــج مــن الجــدل
العــراق ،يســاهم
ًّ

الشــركة تقاســم النفط المُ نتج مــن حقلين،

بشــأن التعاقــد والمخــاوف األمنيــة ،التــي

وهــو مــا يرفضــه العــراق قائــا إنــه يمثــل

زادت بفعــل تصاعــد التوتــرات بيــن إيــران

تعديًا على ملكية الدولة لإلنتاج.

المجــاورة للعراق والواليــات المتحدة ،في

وقــال مفــاوض عراقي إن بغــداد لن توقع

عرقلة الصفقة.

على شــيء بالبنــود الحالية التــي تقترحها

وقال أربعة مســؤولين عراقيين مشاركون

إكسون.

فــي المباحثــات تحدثــوا لرويتــرز شــريطة

وامتنعــت إكســون عن التعقيــب على بنود

عدم الكشــف عن هويتهم بسبب حساسية

العقد أو المفاوضات ،وقالت متحدثة باسم

المســألة إن المفاوضــات تعثرت بفعل بنود

الشركة في تكساس ”من حيث االعتياد ،ال

عقد تعارضها بغداد.

نعلق على المباحثات التجارية“.

يتوقع إبرام اتفاق قري ًبا.

والتــي تعرقل األعمال ،وتغذيهــا التوترات

عــن العمــل مجد ًدا وذلــك من شــأنه إلحاق
الضرر بقطاع الطاقة لدينا“.

جدل العقود
العــراق ثانــي أكبــر مصــدر للنفــط فــي
منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول (أوبك)

وإبــرام اتفــاق أولــي مــن شــأنه تعزيــز

كمــا ســتحصل علــى حقوق تطويــر حقلين
نفطييــن علــى األقل فــي الجنــوب هما نهر
بن عمر وأرطاوي.
وقــال مســؤول حكومــي عراقــي آخــر
لرويترز إنه في مايو ،بحث وزير الخارجية
األميركــي مايــك بومبيو االتفاق مع رئيس
الــوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرتين
فــي ثالثــة أيــام ،خــال مكالمــة هاتفيــة
وزيارة مفاجئة إلى بغداد.

تحوم حولها
العقود وتوترات
إيران
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )000لسنة 2019
بشأن تغيير اسم شركة بيتي الكبير إلدارة العقارات ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها
الس���يد صاحب ش���ركة بيتي الكبير إلدارة العقارات ذ.م.م ،المسجلة بموجب القيد
رق���م  ،127265طالبين تغيير اس���م ش���ركة بيتي الكبي���ر إلدارة العقارات ذ.م.م الى
شركة العسكر للخدمات والدمور ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )79727لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة إيفر كير لتصليح
اآلالت والمعدات ش.ش.و لمالكها شكيل أنجم

القيد123218 :
تاريخ13/6/2019 :

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها
الس���يد صاحب ش���ركة إيفر كير لتصليح اآلالت والمعدات ش.ش.و لمالكها شكيل
أنجم  ،المسجلة بموجب القيد رقم  ،123218طالبا تغيير االسم التجاري
من  :شركة إيفر كير لتصليح اآلالت والمعدات ش.ش.و لمالكها شكيل أنجم
EVERCARE FOR REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT S.P.C OWNED BY SHAKEEL ANJUM
الى :شركة إيفر كير للديكور الداخلي ش.ش.و لمالكها شكيل أنجم
EVERCARE INTERIOR DECOATION CO. S.P.C OWNED BY SHAKEEL ANJUM
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

توقف خدمات مكتب الست فيو للتوظيف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ()CR2019-80784
تنازل  -عن المحل التجاري

17/6/2019

تقدم إلينا الس���ادة محمد حس���ن ابراهيم المحسن الرقم الشخصي 590035959
بتحويل المحل التجاري التالي :إلى السادة حسن محمد حسن ابراهيم المحسن
الرقم الشخصي 861103815
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

االسم التجاري

91810-1

الخبير الثابت للتنظيفات والمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد61941 :
تاريخ19/6/2019 :

إعالن رقم ( )CR2019-79676لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة تضامن

يعل���ن مكت���ب الس���ت في���و للتوظيف س���جل رق���م  40523/06عن توق���ف خدماته
ونعت���ذر ع���ن أي خطأ حدث فيما س���بق ونرج���و ممن لديه اية مطالب���ات يتقدم بها
خالل ش���هر م���ن خالل التواصل على رق���م الواتس���اب  39886992أو التواصل مع
هيئة تنظيم سوق العمل قسم التراخيص على رقم 17388888
خدمتكم كانت شرف لنا

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
الس���يد بدر حس���ن عبدهللا محمد النعيمي المالك ل� النعيمي لعناية الس���يارات
(مؤسس���ة فودي���ة) والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ،61941يطل���ب تحويل
المؤسس���ة الفردي���ة المملوك���ة له إلى ش���ركة تضامن برأس���مال وقدره 2000
دينار بحريني لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 .1بدر حسن عبدهللا النعيمي
 .2محمد خالد احمد حسن علي بوجيري
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

ﺗﺤﺪﻳﺚ

grnata

FOLLOW:

درة 2

القيد123311 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة البوري للمقاوالت  -تضامن لصاحبها جميل حسن يوسف وشريكة
سجل تجاري رقم 98500

لشركة مقاوالت بن سلوم ذ.م.م

بناء على قرار الش���ركاء فش���ركة البوري للمقاوالت  -تضامن لصاحبها جميل حسن
يعقوب يوس���ف وش���ريكة المس���جلة بموجب القيد رق���م  ،98500بتصفية الش���ركة
اختياريا وتعيين السيد /جميل حسن يعقوب يوسف مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :جميل حسن يعقوب يوسف
رقم الموبايل)+973( 33111179 :
البريد االلكترونيJ.33111179@HOTMAIL.COM.net :

تاريخ16/6/2019 :

إعالن رقم ( )0000لسنة 2019
بشأن إضافة اسم مجموعة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
اصح���اب الش���ركة المذك���ورة المس���جلة بموجب القي���د رق���م  ،123311طالب
إضافة اسم مجموعة لشركة مقاوالت بن سلوم ذ.م.م

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

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بيلد باسكت للخدمات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 122792

القيد28538-1 :

36700722
ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ

36779771
أﺣﻤﺪ ﺛﺎﻣﺮ

36799711
أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

36744700
ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ

36600656
ﺻﺎدق اﻟﺸﺎﺧﻮري

36026222

إعالن لسنة 2018

تاريخ18/6/2019 :

إلى شركة الشخص الواحد

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة بيلد باسكت للخدمات ذ.م.م المسجلة بموجب
القيد رقم  ،122792بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/
 NAZEER AHAMEDمصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفيNAZEER AHAMED :
رقم الموبايل)+973( 36155121 :
البريد االلكترونيsupport@dtconsultancy.net :

درة 1

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة مجوهرات الخاج���ة ذ.م.م والمس���جلة بموجب
القيد رقم  ،28538طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة بفروعها التالية:
 .1دار انمار ذ.م.م
 .2دار انمار ذ.م.م
 .3انمار للخياطة ذ.م.م
 .4انمار كوتور ذ.م.م
الى ش���ركة الش���خص الواحد برأس���مال وقدره  100000دينار ،لتصبح مملوكة من
اسامة عبدالحميد عبدهللا الخاجة
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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 7قتلى في انفجار

بمسجد في بغداد

14

international

@albiladpress.com

بغداد ـ وكاالت

أكدت مصادر في الشرطة العراقية

مباحثات سعودية أميركية بشأن “التهديدات اإليرانية”

واشــنطن تدعو مجلس األمن الجتماع “مغلق” بشــأن طهران

وقوع انفجار في مسجد شرقي العاصمة
بغداد ،أسفر عن مقتل  7أشخاص
ظهر الجمعة .ووفقا لموقع “السومرية

عواصم ـ وكاالت

نيوز” ،فإن  7أشخاص لقوا حتفهم بعد

بحث الرئيس األميركي دونالد ترامب ،وولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ،أمس الجمعة ،في اتصال هاتفي“ ،التهديد” الذي تمثله إيران ،ودور السعودية

تفجير بحزام ناسف في مسجد بمنطقة

في ضمان أمن المنطقة ،وذلك بعد تراجع واشنطن في اللحظات األخيرة عن شن ضربات ضد طهران.

البلديات ،شرقي العاصمة بغداد.
وقالت مصادر بالشرطة إن انفجار قنبلة

وقــال البيــت األبيــض فــي بيــان ،إن

أسفر عن مقتل  7أشخاص وإصابة أكثر

“الزعيمين ناقشــا دور السعودية الكبير

من  20كانوا في المسجد ظهر الجمعة.

فــي ضمــان اســتقرار الشــرق األوســط

وبيّ ن مصدر أمني أن احتياطيات أمنية

وسوق النفط العالمية”.

اتخذت منذ الصباح الباكر حول دور

وأضــاف “كمــا بحــث الطرفــان التهديــد

العبادة ،بعد ورود معلومات استخبارية

الذي يشــكله السلوك التصعيدي للنظام

تفيد بدخول انتحاريين إلى العاصمة

السبت

بغداد يرومون تنفيذ تفجيرات.

 22يونيو 2019
 19شوال 1440

اإليرانــي” ،حســب مــا ذكــرت وكالــة
“فرانس برس”.
وكانــت الواليــات المتحــدة قــد أعلنت،
أمس الجمعــة ،أنها دعت مجلس األمن
الدولي إلى اجتماع مغلق بشــأن إيران،
يوم االثنين المقبل.

غوتيريش يدعو للتحلي بأعصاب من حديد
جنيف ـ رويترز

شــدد األميــن العــام لألمــم المتحــدة

قولــه“ :مــا أوصي به بشــدة ،هــو التحلي

أنطونيــو غوتيريــش علــى ضــرورة أن

بأعصاب من حديد”.

تتحلــى جميــع األطــراف المعنيــة فــي

وجــاء هــذا التصريــح فــي وقــت بلغــت

منطقــة الخليــج بأقصــى درجــات ضبط

فيــه حدة التوتر في المنطقة ذروتها ،إذ

النفــس ،معتبــرا أن الوضــع هنــاك علــى

أســقطت إيران طائرة مســيرة أميركية،

وشك المواجهة العسكرية.

وردا علــى ذلك وافــق الرئيس األميركي

ونقلــت المتحدثــة باســم مكتــب األمــم

دونالــد ترامــب علــى توجيــه ضربــات

المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي

مركــزة إليــران تراجــع عنهــا فــي آخــر

للصحفيين أمس الجمعة عن غوتيريش

لحظة.

وقالــت البعثــة األميركيــة لــدى األمــم
المتحــدة في مذكرة ألعضاء المجلس:
“ســنطلع

المجلــس

علــى

أحــدث

التطــورات فيمــا يتعلــق بإيــران ،ونقدم
المزيــد مــن المعلومــات بنــاء علــى

الرئيس األميركي وولي العهد السعودي (أرشيفية)

تحقيقنــا في وقائــع ناقالت النفط التي
حدثت مؤخرا” ،حســب ما ذكرت وكالة
“رويترز”.

التطــورات واألوضــاع تجــاه الجهــود

ممارســة أقصى قدر مــن الضغوط على

ً
منوهــا بــأن مســاعي واشــنطن
التوتــر”،

المبذولــة للتصدي للنشــاطات اإليرانية

طهــران تؤتــي ثمارهــا ،وإيــران تشــعر
ً
مؤكــدا أن “العقوبــات أتاحــت
بوطأتهــا”،

الدبلوماســية “ال تمنــح إيــران حــق الــرد
بالقــوة العســكرية ،وعلــى إيــران أن تــرد

المنطقة”.

لنــا حرمان النظام من اســتخدام الحرس

على دبلوماسيتنا بالدبلوماسية”.

وأضــاف “تــم التأكيــد لــدى لقائــي

الثــوري إليرادات بعشــرات المليارات من

وأضــاف هــوك أنــه اجتمــع مــع مستشــار

المبعــوث األميركــي الخــاص علــى

الــدوالرات لشــن هجمات مباشــرة أو غير

األمــن الوطني الســعودي لبحــث التهديد

دعــم المملكــة لقــرار الواليــات المتحدة

مباشرة”.

اإليراني.

األميركيــة فــرض العقوبــات الصارمــة

وقال هوك إنه البد من التصدي لمســاعي

واســتطرد قائالً :إن الســعوديين ساعدوا

علــى إيران بســبب انتهاكاتهــا وأعمالها

إيــران

لمهاجمــة

فــي ضمــان توفيــر إمــدادات جيــدة

اإلرهابيــة فــي المنطقــة ومناقشــة

السعودية وزعزعة استقرار المنطقة.

ومستقرة في سوق النفط.

دعم سعودي للعقوبات على إيران

هجماتها األخيرة على المملكة”.

وأضاف :إذا لم ننجح في التصدي إليران

ويــزور هــوك المنطقــة حاليــا ،حيــث

وتابــع نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي

فــي اليمــن فســيزيد مــن مخاطــر انــدالع

يجري لقــاءات في الســعودية واإلمارات

أكد نائب وزير الدفاع السعودي ،األمير

“بحثت مــع المبعوث األميركي الخاص

صراع إقليمي في الشرق األوسط.

والكويــت والبحريــن ،بشــأن نشــاطات

مــا تقــوم بــه إيــران فــي اليمن من نشــر

وقــال هــوك إنــه “مــن المهــم أال تحصــل

النظام اإليراني المزعزعة لالســتقرار في

إرهابهــا ونظامها العدائي متخذة اليمن

إيران على موطئ قدم في اليمن لتهديد
ً
مضيفا“ :من المهم أن نبذل
باب المندب”،

الشرق األوسط.
وتأتــي الزيــارة فــي وقــت يرتفــع فيــه

النواحي اإلنسانية للشعب اليمني”.

ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران،

منســوب التوتــر بيــن الواليــات المتحــدة

ونعيد أساليب الردع للمنطقة”.

وإيــران ،بعــد إســقاط الحــرس الثــوري

هــوك شــدد علــى أن “إيــران مســؤولة عن

اإليرانــي طائــرة أميركيــة مســيرة فــوق

زيــادة التوتــر فــي المنطقــة ،وتواصــل

خليــج هرمــز ،فيمــا يترقــب العالــم ردا

رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل

أميركيا.

وفــي  13يونيــو ،تعرضــت ناقلتــا نفــط
لهجــوم فــي بحــر عمــان بعــد شــهر مــن

العدائيــة التــي تهــدد أمــن واســتقرار

عمليات تخريب اســتهدفت أربع ســفن
بينها ثالث ناقالت نفط قبالة اإلمارات.
والخميــس ،أســقطت إيــران طائــرة
أميركيــة مســيرة ،متهمــة الواليــات

ماكرون يدعو لوقف التصعيد في الخليج العربي
باريس ـ اف ب

المتحــدة بانتهــاك مجالهــا الجــوي ،لكن
واشــنطن نفت ذلك ،وأكدت أن الطائرة
كانت تحلق في األجواء الدولية.

حــث الرئيــس الفرنســي إيمانويــل

بشــيء .ســنبذل قصارى جهدنــا لتهدئة

ماكــرون طهــران وواشــنطن علــى وقف

الوضــع” .كمــا أشــار الرئيــس الفرنســي

التصعيد العســكري ،وضبــط النفس في

إلى أن باريس ســتعمل على بقاء إيران

منطقــة الخليــج بعــد إســقاط الحــرس

ضمن االتفاق النووي المبرم معها.

بالده للعقوبــات الصارمة التي فرضتها

الثوري اإليراني طائرة أميركية مسيرة.

وقــال بهــذا الصــدد“ :هنــاك اتفاقيــة

وقال ماكرون للصحفيين“ :أحث جميع

موقعــة في عــام  2015وهي غير كافية

الواليــات المتحــدة علــى إيران ،بســبب

األطــراف علــى الهــدوء وضبــط النفــس

لكنهــا جيــدة .منــذ البدايــة تؤيد فرنســا

فــي هــذه الفتــرة .أعتقــد أن التصعيــد،

إلــى جانــب ألمانيــا والمملكــة المتحــدة

وخاصــة العســكري ،لــن يعــود على أحد

الحفاظ على المعاهدة”.

خالــد بــن ســلمان ،أمــس الجمعــة ،دعــم

مركــزا رئيســيا لهــا ومتناســية جميــع

انتهاكات األخيرة وأعمالها اإلرهابية.
وفــي سلســلة تغريــدات علــى “تويتــر”،

هوك :البد من التصدي لوكالء ايران

قــال األميــر خالــد بــن ســلمان “ســعدت
بلقــاء الســيد برايــان هــوك المبعــوث

مــن جانبــه ،قــال المبعــوث األميركــي

األميركــي الخــاص إليــران ،لبحــث آخر

الخاص بشــأن إيران ،أمــس  ،إن “حملة

الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الـ 18

رغم تحذيــرات قيــادة الجيش مــن النزعــات االنفصالية

التحالف يستهدف قوارب مفخخة للحوثيين

قتلــى وجرحى مــن المتمردين في كمين شــمالي الضالع

الجزائر ـ أ ف ب

عواصم ـ وكاالت

تظاهــر جزائريون في يوم الجمعة الثامن

أعلــن التحالــف العربــي لدعم الشــرعية

عشر بكثافة بعد أسبوع حذرت فيه قيادة

فــي اليمــن ،أمــس الجمعــة ،عــن عمليــة

الجيــش مــن “تدميــر المؤسســات” ومــن

نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة
تابعــة لميليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة

النزعــات االنفصاليــة .ولــم يمنــع توقيــف

شــمالي محافظــة الحديــدة مــن بينهــا

عناصر الشــرطة عشــرات االشخاص على

قــوارب مفخخــة كانــت تعــد لتهديــد

مشــارف ســاحة البريــد المركــزي ،نقطــة

المالحة الدولية.

تجمــع المحتجيــن اســبوعيا ،حشــدا مــن

وذكــر التحالــف العربــي أن األهــداف

التجمع هناك بعد الظهر ،بحســب مراســلة

تشــمل قــوارب مفخخــة تــم تجهيزهــا

وكالة فرانس برس.

لألعمــال اإلرهابيــة ولتهديــد المالحــة

والــى جانــب العلــم الوطنــي الجزائــري

الحوثيــة تتخذ من المواقع المدنية في

ضــد النظــام منــذ  22فبرايــر ،شــوهدت
بكثيــر مــن العــادة ،وذلــك رغــم تحذيرات

متظاهرون جزائريون يشتبكون مع أفراد من قوات األمن في العاصمة (أ ف ب)

شمال الحديدة والتي وردت في إعادة
االنتشار انطالقا لعملياتها.

وتحــدث الفريــق صالــح الــذي أصبــح

اختراق المسيرات” عبر “رفع رايات أخرى

ابــرز قــادة البــاد منــذ اســتقالة الرئيــس

غيــر الرايــة الوطنيــة من قبــل أقلية قليلة

تحييــد القــدرات العدائيــة واإلرهابيــة

عبــد العزيــز بوتفليقة فــي  2أبريــل ،للمرة

جــدا” .ورغــم عــدم اشــارته الــى الرايــة

للميليشــيات الحوثيــة ،مطالبا المدنيين

وقــال قائــد أركان الجيــش ان تعليمــات

الثالثــة فــي ثالثــة أيــام ،ليســتنكر مــا قال

االمازيغيــة فــان الكثيريــن اعتبــروا أنهــا

صدرت لقوات االمن بهذا الشأن.

إنهــا “قضيــة حساســة تتمثل فــي محاولة

المعنية بتحذير قائد الجيش.

أحمــد قايــد صالــح قائــد أركان الجيــش
االربعــاء الــذي أكــد أنه لن يســمح اال برفع
العلم الوطني في االحتجاجات.

عملية نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي

الدوليــة ،مشــيرا إلــى أن الميليشــيات

الحاضر بكثافــة في تظاهرات المحتجين
بعــض الرايــات االمازيغيــة لكنها بدت أقل

الســتخدام

وكالء

وأكــد

التحالــف

العربــي

اســتمرار

بعدم االقتراب من المواقع المستهدفة.
وشــدد فــي البيــان أن “االســتهداف

يتــم وفــق القانــون الدولــي وقواعــده

مــن الجيــش اســتدرجوا مجموعــة مــن

العرفية”.

عناصــر المليشــيا كانت تحاول التســلل

مــن جانــب آخــر ،قتــل وجــرح  18مــن

باتجــاه موقــع الخلل والحمراء شــمالي

عناصــر ميليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة

منطقة مريس وباغتتها بهجوم مفاجئ

المدعومة من إيران في كمين لمقاتلين

أســفر عــن مصــرع  10مــن عناصــر

مــن الجيــش اليمنــي بجبهــة مريــس

المليشــيا وجــرح  8آخريــن فيمــا الذ

شــمالي محافظــة الضالــع فــي جنــوب

الباقــون بالفــرار” ،وفقــا لوكالــة األنبــاء

اليمن .وقال مصدر عسكري إن مقاتلين

السعودية “واس”.

مهاتير يعد بمساعدة الروهينغا

رئيس موريتانيا يهاجم قطر

الجزيرة القطرية “عميل أجنبي”

كوااللمبور ـ أ ف ب

نواكشوط ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

تعهــد رئيــس وزراء ماليزيــا مهاتيــر محمــد أمــس الجمعــة بمســاعدة المســلمين

هاجــم رئيــس موريتانيــا محمــد ولــد عبــد العزيــز حكومة قطــر ،واتهمهــا بدعم

طالب أعضاء في الكونغرس األميركي وزارة العدل بإدراج شبكة “الجزيرة” القطرية

الروهينغــا الذيــن يســعون إلى اللجوء في بالده ،مجــددا الدعوة إلى قادة دول

وشــبه مــا فعلتــه ببعــض الــدول العربيــة مثل تونــس وليبيا
اإلرهــاب ورعايتــه
ّ

على قائمة العمالء األجانب ،ألسباب عدة ،منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة

والعــام الماضي انتقد مهاتير زعيمة بورما

باإلســام ويعتقــد أنهــا أكثــر تعاطفهــا مــع

وشــن الرئيــس الموريتانــي فــي مؤتمــر

لــدول يقصدونهــا ،لقطعــت العالقــات مــع

اونغ ســان ســو تشــي خــال اجتمــاع دول

محنتهــم ،مــا أثــار مخاوف من اســتحداث

صحافــي هجوما الذعا علــى قطر ،وقارن

إيران ...شــرف كبير لي قطع العالقات مع

رابطــة جنــوب شــرق آســيا في ســنغافورة

طريق جديد للتجارة بالبشر.

بين سياســاتهم وألمانيــا النازية ،وأضاف:

قطــر مثــل ما فعلت مع إســرائيل وأتحمل

بســبب دفاعهــا عــن حملــة القمــع ضــد

وعشــية قمــة اســيا أمــس الجمعــة ،تعهــد

“مــا قامــت بــه قطــر تجــاه بعــض الــدول

كامل المسؤولية عن ذلك وهذا قرار كنت

الروهينغا في بالدها.

مهاتيــر ( 93عامــا) بمواصلــة مســاعدة

العربية يعادل ما فعلته ألمانيا النازية”.

مســتعدا للقيــام بــه منــذ البداية” .وســخر

وكانت ادانته المباشرة لها حدثا غير معتاد

الروهينغــا فــي محاولتهــم الوصــول إلــى

وشــدد علــى أن ســلطة قطر ســاهمت في

ولد عبد العزيز من ما ســماه “تشــدق قطر

في اجتماع دول الرابطة العشر التي عادة

ماليزيا.

“خــراب تونــس وليبيــا وســوريا واليمــن،

بالديمقراطيــة والحرية” وأضاف ســاخرا:

ما يتجنب زعماؤها المواجهات.

وقــال “إنهم الجئون .ســنفعل ما نســتطيع

باإلضافــة إلــى تهديــد أمــن بعــض الــدول

“توجــد ديمقراطيــة فــي نصــف هكتار من

إال أن األزمــة امتــدت عبــر المنطقــة بعــد

لمساعدتهم”.

األوروبيــة والغربيــة عبــر دعمهــا اإلرهاب

هــذه الدولة الصغيرة أســس فيه تلفزيون

أن ركــب الروهنيغــا اليائســين القــوارب

وصــرح فــي رد على ســؤال لوكالة فرانس

ونشر التطرف والعنف”.

يتعــرض لجميــع الــدول ولــه الحريــة فــي

جنوب شرق أسيا ب”بوقف اضطهاد” األقلية التي طردت من بورما.

وتوجهــوا

إلــى

تايلنــد

ماليزيــا

وتابــع“ :قــرار قطــع العالقــات مــع

الحديــث عــن كل شــيء إال مــا يــدور

واندونيسيا.

لوقف اضطهاد الروهينغا”.

قطــر ســيادي ومســتقل وتــم وفــق

مقره ...قطر سجنت

وفــي األســابيع األخيــرة توجــه

وتوقــف اتفــاق العــادة الروهينغا إلى

قناعتــي الشــخصية وليــس

شــاعرا ألنــه انتقد

بورمــا لعــدم اختيــار أي منهم

لكونــي تابعــا لبعــض الــدول

حكامهــا ،وتقمــع

إلــى ماليزيــا ،الدولــة التــي

العــودة بســبب المخــاوف

مثل ما يروج لذلك البعض”.

يديــن معظــم ســكانها

األمنية.

وأضــاف“ :ولــو كنــت تابعــا

عشــرات الروهينغا فــي قوارب

بــرس “نأمــل فــي أن يتــم عمــل شــيء

وسوريا واليمن ،بما فعلته ألمانيا النازية بالعالم.

حــو ل

شــعراءها

وتزعــم

نشر الديمقراطية”.

لتنظيم اإلخوان اإلرهابي.
وبعــث  8مــن األعضــاء البارزيــن فــي الحــزب

نشــاطها الرقمــي مــن خــال ما يســمى بمنصة

الجمهــوري الحاكم ،رســالة من  5صفحات إلى

“ .”+AJوقالــت إن “الجزيــرة” التــي تأسســت

وزير العدل األميركي ،وليام بار ،بشأن الشبكة

بأمــوال قطريــة بالعــام  ،1996هــي فــي الواقع

القطريــة ،ومــن بيــن هــؤالء :الســيناتوران تيد

مؤسســة مملوكــة للدوحــة ،مؤكدة أن الشــبكة

كروز ،وماركو روبيو.

ليســت فقــط عميــا أجنبيــا ،بــل إنهــا مملوكــة

ولفــت البرلمانيــون إلــى وجــود تــراخ مــن قبل

لحكومــة أجنبيــة .وأضافــت أن عــددا مــن

إداراتــي الرئيســين ،الســابق بــاراك أوبامــا،

أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب

والحالــي دونالــد ترامــب ،فــي مســألة تطبيــق

بارزة في الشــبكة ،مثل حمد بن ثامر آل ثاني،

قانــون “العمــل األجنبــي” .ويطالــب قانــون

رئيس مجلس إدارة الشبكة ،ما يعزز ارتباطها

العميــل األجنبــي ،العمــاء الممثليــن لمصالــح

وبخصــوص

بالحكومــة

القطريــة.

قــوى أجنبيــة بــأن يكشــفوا عــن عالقاتهــم

محتــوى “الجزيــرة” ،قالــت الرســالة

وتمويلهــم ،وغيــر ذلــك مــن المعلومــات.

البرلمانيــة األميركيــة إن محتواهــا

واســتعرضت الرسالة نشاط “الجزيرة”

يــروج بشــكل واضحــة للجهــة

القطريــة داخــل الواليــات المتحــدة،

المالكة ،أي الحكومة

التي أغلقت قناة “الجزيرة أميركا”،

القطريــة ،وتنظيــم

إال أنهــا ،رغمــا عــن ذلــك ،زادت

اإلخوان اإلرهابي.

إسرائيل قلقة من اندالع مواجهة بين واشنطن وطهران

كشــفت صحيفــة “يديعــوت أحرنــوت” ،أن إســرائيل تترقب بقلق شــديد التوتــر المتزايد بين
الواليات المتحدة وإيران ،ألن “السكوت عن استفزاز طهران م ّر والحرب معها أمرّ”.
وكتبت الصحيفة ،أن هناك خشية إسرائيلية من أنه في حال اندلعت مواجهة بين الطرفين،
فإن طهران ستقرر شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية وربما تقوم أيضا بتفعيل “حزب هللا”
ورجالها في قطاع غزة ،وقد تستهدف مواقع إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم.

نستعرض اهم ما ينشر في

ويعتقــد مســؤولون كبــار فــي المؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية حســب الصحيفــة ،أنــه إذا كان

الصحف العربية العالمية.

رد فعــل األميركييــن علــى إســقاط طائرتهــم ضعيفــة ،فــإن إيــران ســتطمئن وتتمــادى فــي

مقال اليوم من صحيفة:

االســتفزازات ،إذ إنهــا توصلــت الســتنتاج أن الرئيــس االميركــي دونالــد ترامب يفعــل كل ما
بوسعه لعدم التورط في الحرب.
مــن جانبهــا ،نقلــت صحيفة “تايمز أوف إســرائيل” عن مصدر أمني إســرائيلي ،أمس الجمعة،
قولــه إن تــل أبيــب قلقــة مــن التــردد األميركي في الرد الحاســم على إســقاط إيــران للطائرة
األميركيــة المســيرة .ولفتــت الصحيفــة نقال عن المصــدر عينه ،إلى أن “البعــض في تل أبيب
يشــعر بالقلق من أن إيران ستفســر عدم الرد ،على أنه عدم اســتعداد لالنخراط في العمليات
العســكرية ضدها ،ما ســيجعلها أكثر عدوانية في المنطقة ،وسيشــجعها على تنفيذ هجمات،
وسيؤثر ذلك على مصداقية واشنطن في المستقبل.
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ترامب تراجع عن ضرب إيران في اللحظة األخيرة
“ال نـــريـــد الـــــحـــــرب” ...رســـالـــة مـــن طـــهـــران عــبــر الــســفــيــر الــســويــســري
تراكــم الحــوادث يثيــر مخــاوف مــن

عواصم ـ وكاالت

اشتعال الموقف برمته.

أكــد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أمس الجمعة أنه ألغــى في اللحظة األخيرة ضربات على إيران لتفادي ســقوط خســائر

ويتصاعــد التوتــر بيــن الطرفيــن منــذ

بشــرية فادحة ،لكنه واصل تهديده بالرد على طهران إثر إســقاطها طائرة أميركية مســيرة .وروى ترامب في سلســلة تغريدات

انســحاب

مايــو  2018مــن االتفــاق الدولــي حــول

صباحية ما جرى مساء الخميس بالتفصيل ،في واقعة غير مسبوقة بالنسبة إلى رئيس للواليات المتحدة .وكتب “كنا مسلحين

البرنامــج النــووي اإليرانــي ،وفرضهــا

وجاهزين للرد الليلة الفائتة (عبر اســتهداف)  3مواقع مختلفة حين ســألت عن عدد األشــخاص الذين ســيقتلون .وكان الجواب

بعــد ذلــك عقوبــات مشــددة علــى إيران

من أحد الجنراالت 150 :شــخصا ســيدي .قبل عشــر دقائق من الضربة أوقفتها ،كان ذلك غير متكافئ بالنســبة إلى هجوم على

تحرمهــا من منافع اقتصادية تســتحقها

طائرة مسيرة”.
وأســقطت إيــران الخميــس طائــرة

مســتعجال ،جيشــنا ( )...جاهــز وهــو

وقــال

مسيرة من طراز “غلوبال هوك” ،مؤكدة

األفضــل في العالم بدرجات .لن يســمح

اإلســامية فــي إيــران ال تدعــو إلــى

أنهــا انتهكت مجالهــا الجوي ،األمر الذي

أبدا إليران بامتالك أسلحة نووية ،ليس

الحرب واالشتباك” في المنطقة ،محذرا

نفته واشنطن بشدة.

ضد الواليات المتحدة وال ضد العالم”.

فــي الوقــت نفســه مــن “أي خطــوة غير

وســاهمت هــذه الواقعــة فــي تصعيــد

وفــي اتصــال هاتفــي طــارئ أمــس

التوتــر بيــن البلديــن ،مع اســتمرار إدارة

الجمعــة ،أبلــغ مســاعد وزيــر الخارجيــة

مدروسة من جانب القوات األميركية”.
ً
ّ
صــورا
وبــث التلفزيــون اإليرانــي أمــس

ترامــب فــي تبنــي سياســة “الضغــوط

اإليرانــي للشــؤون السياســية عبــاس
ً
رســالة
عراقجــي الواليــات المتحــدة

لمــا قــال إنهــا “حطــام” الطائرة المســيرة
األميركية.

طموحاتهــا النوويــة وتقليــص نفوذهــا

عبر ســفير سويســرا التــي تتولى رعاية

وصــرح الجنــرال اميرعلــي حاجي زاده

اإلقليمي.

المصالح األميركية في إيران منذ العام

للتلفزيون من قاعدة في طهران “تولت

وأضــاف ترامــب عبــر تويتــر “لســت

.1980

القــوات البحريــة جمــع القطــع الطافيــة

القصــوى” لدفــع إيــران إلــى الحــد مــن

عراقجــي

إن

الواليــات

المتحــدة

فــي

بموجب االتفاق.

“الجمهوريــة

وتفاقمــت االمــور إثــر هجمــات علــى
ناقــات نفــط فــي منطقــة الخليــج فــي

التلفزيون اإليراني بث صورا زعم انها لحطام الطائرة األميركية المسيرة

مايــو ويونيــو ،تنســبها واشــنطن إلــى
طهران التي تنفي هذا االتهام.

علــى الميــاه ونقلهــا كمــا تــرون إلــى

ً
الحقا ،في
لكنه قلل من خطورة الحدث

وأوضــح حاجي زاده أحد قادة الحرس

محاولــة علــى مــا يبــدو لخفــض التوتر،
ً
معتبــرا أن مــا حصــل قــد يكــون خطــأ

الثــوري أن إيران وجهت تحذيرين قبل

مــن الجانــب اإليرانــي ارتكبــه شــخص

إسقاط الطائرة.

“أحمق”.

اعتبــر ترامــب فــي البدايــة أن ضــرب

ورغــم ان الواليــات المتحــدة وإيــران

بعــد  27يونيــو الحــ ّد المنصــوص عليــه

إيران للطائرة المسيرة “خطأ جسيم”.

تكــرران عــدم الســعي إلــى الحــرب ،فان

في االتفاق النووي.

طهران” ،فيما غرقت قطع أخرى.

وعــززت الواليــات المتحــدة اخيــرا
انتشارها العسكري في الشرق األوسط،
فيمــا يمكــن توقــع حصــول احتــكاكات
إضافية مع إعالن إيران أن احتياطاتها
مــن اليورانيــوم المخصــب ســتتخطى

بعد ناقالت النفط ..إيران تهدد المالحة الجوية إيران تعدم خبيرا بالحرس الثوري بتهمة التجسس ألميركا

تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء وخلع األظافر

الحرس الثوري :تجنبنا ضرب طائرة أميركية تحمل عشرات الركاب

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

بعدمــا اســتهدفت إيــران ناقــات النفــط بالمتفجــرات فــي خليــج

أفــادت منظمــة حقــوق اإلنســان اإليرانيــة

عُ مــان ،مهــددة تدفق الطاقة العالميــة ،في منطقة حيوية ،انتقلت

بقيــام الســلطات اإليرانيــة بتنفيــذ حكــم

تهديداتهــا إلــى الجــو ،حيث أجبرت شــركات الطيــران على تغيير

اإلعــدام ضــد جمال حاجــي زوارة ،الخبير
فــي القوة الجوية التابعة للحرس الثوري،

مساراتها.

بتهمة التجسس.

وبــدأت شــركات طيــران كبــرى مــن جميــع أنحــاء العالــم ،أمــس

ونقلــت المنظمــة عــن مصــادر مقربــة
مــن أســرة المتهــم ،أن زوارة الــذي ُ
اتهــم

الجمعــة ،فــي إعــادة توجيــه رحالتهــا لتجنــب المناطــق المحيطة
بمضيق هرمز في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطالع عسكرية
أميركيــة هنــاك ،الخميس.وحــذرت الســلطات األميركيــة مــن أن
الطائرات التجارية قد تتعرض للهجوم عن طريق الخطأ في هذه
المنطقة ،وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأوضحــت إدارة الطيــران الفيدرالية األميركية أن هناك “احتمال
حــدوث ســوء التقديــر أو خطأ فــي التعريف” فــي المنطقة بعدما
أســقط صــاروخ “أرض  -جــو” إيرانــي ،الخميس ،طائــرة من طراز
“أر كيــو  4 -إيــه غلوبــال هــوك” تابعــة للبحريــة األميركيــة ،وهــي
طائرة غير مأهولة جناحها أكبر من طائرة بوينغ .737
وذكــرت شــركة “كانتاس” األســترالية وشــركة الطيــران الهولندية
“كيــه إل إم” و”لوفتهانزا” األلمانيــة والخطوط الجوية البريطانية
بعيــد اإلعــان األميركــي ،إنهــا ســتتجنب المنطقــة أيضــا .ولفــت
خبــراء طيــران إلــى أن حظر الطيــران من المرجــح أن يمتد فقط

“بالتجسس لصالح العدو األميركي” ،أعدم
طهران أحجمت عن استهداف طائرة أميركية على متنها  35راكبا

نحو  12ميال قبالة الساحل اإليراني.
الى ذلك ،قال الحرس الثوري اإليراني ،أمس ،إن طهران أحجمت
عــن اســتهداف طائــرة أميركية علــى متنها  35راكبــا كانت ترافق
الطائــرة المســيرة ،التــي جــرى اســتهدافها الخميــس .ونقلــت
“رويتــرز” عــن قائــد الحــرس الثــوري اإليرانــي ،قولــه “امتنعنا عن
إســقاط طائــرة أميركيــة تحمــل  35شــخصا كانت ترافــق الطائرة

األســبوع الماضــي ،في مــكان مجهول في
طهران.
وكان زوارة قــد اعتقــل فــي  5ســبتمبر
 ،2017عندمــا كان يعمــل كخبير في القوة
الجــو -فضائية التابعة للحرس الثوري مع
زوجته ليلى طاجيك.
ونقلــت المنظمــة عــن مصــادر مطلعــة أن

ُ
احتجــز فــي مــكان يُ طلــق عليــه
“زوارة،

المســيرة التي أســقطناها” .وزعم قائد عســكري إيرانــي أن قواته

زنزانــة المــوت ،وتعرض للتعذيب الشــديد

أطلقــت تحذيريــن قبــل إســقاط طائــرة االســتطالع األميركيــة

بما فيها الصعق بالكهرباء وخلع األظافر”.

المسيرة ،مضيفا “لمرتين ،قمنا بتوجيه تحذيرات”.

كمــا أكدت المنظمــة أن ليلى زوجة زوارة،

جاكرتا

أنقرة

إعدامات سابقة في إيران

ُحكمــت بالســجن لمــدة  15عامً ــا ،وهــي

بالصمت وعدم إثارة قضيتهما في وسائل

محتجزة في سجن كاتشوئي بطهران.

اإلعالم ،قد يتم تخفيف عقوبتهما.

وقالــت المنظمــة إن للزوجيــن طفليــن

وبحســب تقريــر المنظمــة ،تعاني ليلى من
التهــاب المفاصــل ُ
وتحــرم مــن الحصــول

االعترافــات أخــذت مــن المتهميــن تحــت

على العالج الطبي المناسب في السجن.

التعذيــب ،كمــا لم يكــن بإمكانهما الوصول
ً
ووفقا للمصادر،
إلى محام من اختيارهما.

اإليرانيــة ،أعلــن الثالثــاء ،عن إعــدام عدد

ظــن الزوجــان أنــه فــي حالــة التزامهمــا

من “الجواسيس”.

فــي ســن المراهقــة ،وشــددت علــى أن

ويُ ذكر أن مسؤوال في وزارة االستخبارات

تبلّيسي

تركيا تصعد :ال يمكن

 30قتيال في حريق بمصنع

استقالة رئيس برلمان

أنقرة ـ رويترز

جاكرتا ـ أ ف ب

تبلّيسي ـ أ ف ب

بعد تحدي أنقرة لواشــنطن ومضيها قدما في شــراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروســية

قضى  30شخصا على األقل بينهم العديد من األطفال أمس الجمعة في حريق

قدم رئيس برلمان جورجيا أمس الجمعة اســتقالته غداة مواجهات ليلية عنيفة أوقعت

“إس  ،”400بالرغــم مــن التحذيــرات األميركيــة المتكــررة مــن أن هذه الخطوة ســتحرمها

اجتاح منزال يستخدم مصنعا لعلب الكبريت في إندونيسيا ،وفق السلطات.

أكثــر مــن مئتــي جريــح بيــن الشــرطة وآالف المتظاهرين ضــد مداخلة لنائب روســي في

إبعادنا عن “إف ”35

مــن طائــرات “إف  ،”35خــرج مســؤول تركــي ليؤكــد أنــه “ال يمكن لواشــنطن القيــام بذلك
بشكل أحادي”.

جورجيا غداة مواجهات عنيفة

كبريت في إندونيسيا

وأظهــرت صــور للكارثــة جثثــا متفحمــة

يتعين التأكد من األسباب.

برلمان جورجيا.

متكدســة فــوق بعضهــا البعض فــي المنزل

وأضــاف أن  3أشــخاص علــى األقــل نجــوا

واســتقال إيراكلــي كوباخــدزه وهــو مــن

يعتبر كثير من مواطنيها روسيا قوة تحتل

الذي أتى عليه الحريق ،بحسب السلطات.

فيما قالت وسائل إعالم محلية إن  4نساء

الحــزب الحاكــم “الحلم الجورجــي” ،بداعي

قسما من أراضيها.

كمــا أظهــرت مشــاهد التلفزيون ســحبا من

تمكن من النجاة.

“حس كبير بالمســؤولية” وليس “تنازال أمام

وتخللــت التظاهــرة مواجهــات خلفــت 240

الدخان األســود تتصاعد من المنزل الواقع

ولــم يتضــح ســبب وجــود األطفــال فــي

الطلبات غير المسؤولة الحزاب المعارضة”،

جريحــا هــم  160متظاهــرا و 80شــرطيا،

في بلدة بينجاي في شمال سومطرة.

المــكان لكــن إحــدى الناجيــات قالــت إنهــم

بحســب تصريحــات االميــن العــام للحــزب

بحســب الســلطات .ونــددت روســيا بهــذه

وقــال رئيــس وكالــة إدارة الكــوارث فــي

جــاءوا لزيــارة أهاليهــم الذيــن يعملون في

الحاكــم كاشــا كاالدزه .وتظاهر نحو عشــرة

التظاهــرة واعتبرت أنها “اســتفزازا ينم عن

المصنع.

آالف شــخص الخميــس أمــام البرلمــان

مشاعر كراهية للروس”.

لالحتجاج على كلمة القاها النائب الروســي

وتعكــس هــذه المواقف العالقــات المتوترة
بيــن البلديــن بعــد نحــو  30عامــا مــن انهيار

وقــال رئيــس إدارة الصناعــات الدفاعيــة

إلــى أنها تســمح باالســتبعاد أحــادي الجانب

التركيــة ،إســماعيل دميــر ،الجمعــة ،إن

ألي بلــد” .وتختلــف واشــنطن وأنقــرة منــذ

الواليــات المتحدة “ال يمكنها اســتبعاد أنقرة

شــهور بســبب عزم تركيا شــراء أنظمة “إس

مــن برنامج مقاتالت إف  35بشــكل أحادي،

 ”400الروســية ،والتــي تعتبــر أميركا أنها “ال

ألن اتفاقية الشراكة ال تسمح بذلك”.

تتــاءم مــع شــبكة الدفــاع الخاصــة بحلــف

وأضــاف“ :ال يمكــن لبلد بمفرده أن يقول إنه

شــمال األطلســي ،وقد تعــرض مقاتالت إف

شــمال ســومطرة رياديل لوبيــس “ال نعرف

ال يريــدك ثم يســتبعدك مــن البرنامج” ،وفق

 35للخطــر (التــي تخطــط تركيــا لشــرائها)”.

ســبب الحريــق لكــن تــم إخمــاده” مضيفــا

وقــال رئيــس وكالــة إدارة الكــوارث فــي

مــا ذكــرت وكالة رويتــرز .وتابــع“ :هذا ليس

وتهــدد الواليــات المتحــدة بفــرض عقوبات

أن ثالثــة أطفــال علــى األقــل بيــن ضحايــا

لنغــات إيــروان ســياهري لشــبكة متــرو

سيرغي غافريلوف من منبر رئاسة البرلمان

جــزءا مــن االتفاقية ،هذا ليــس أمرا يمكنك

علــى أنقــرة ،وأثــار هــذا االحتمــال قلــق

الحريق.

التلفزيونيــة “علــى األرجــح أحضــروا

الجورجــي .وأثــار وجــوده فــي البرلمــان

االتحاد الســوفياتي وأكثر من عشر سنوات

أن تقول (أنا استبعدك منه) ،مشروع إف 35

المســتثمرين ،وســاهم فــي موجة بيــع لليرة

وقــال قائــد بالشــرطة إن انفجــار عبوة غاز

أطفالهــم إلــى العمل” .وأضــاف أن الضحايا

فــي اطــار المنتــدى الدولــي للبرلمانييــن

مــن “الحــرب الخاطفــة” بيــن البلدين صيف

هو شــراكة وال يوجد في االتفاقية ما يشير

التركية هذا العام.

تســبب علــى األرجــح بالحريــق ،مضيفا أنه

“متفحمين ومن الصعب التعرف عليهم”.

االرثوذكــس ،صدمــة فــي جورجيــا التــي

.2008

لجنة فض المنازعات
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

تواصــل لجنــة فــض المنازعات التي شــكلت
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بقــرار مــن مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي
لكــرة القدم عملها فــي الفصل في المنازعات
القائمة بين المدربين واألندية الوطنية.
وأصــدرت لجنــة فــض المنازعــات حديثــا
أحكامهــا فــي  4قضايا منظــور أمامها ،وذلك
بشــأن الفصــل فــي المســتحقات لبعــض
المدربيــن الذيــن قدمــوا أوراق قضاياهــم
لالتحاد البحريني لكرة القدم.
وســتكون لجنــة فــض المنازعــات بصــدد
النظــر في الفتــرة المقبلة في  4قضايا أخرى
جديــدة ،وذلــك بعــد إحالتهــا لهــا مــن جانــب
األمانة العام لالتحاد.
ويأتــي النظــر في القضايا للفصــل فيها يأتي

سمو الشيخ ناصر بن حمد أثناء التتويج

بنــاء علــى الشــكاوى المقدمــة مــن أصحــاب
الشــأن للمواضيع المتعلقة بأي نزاعات حول
المستحقات أو األمور األخرى.

السبت

 22يونيو 2019
 19شوال 1440

ناصر بن حمد يهدي إنجاز المهرة “داهية” لجاللة الملك

حـــقـــقـــت الــــمــــركــــز األول فـــــي ســــبــــاق رويـــــــــال اســـــكـــــوت الـــعـــريـــق

تغطية  -المكتب اإلعالمي

أهــدى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس االعلى
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة االنتصــار التاريخــي الــذي
حققتــه المهــرة داهيــة بتحقيقهــا المركــز األول فــي ســباق رويــال اســكوت العريق إلى
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،معتبرا أن اإلنجاز هو نتاج حقيقي
الهتمام جاللته برياضة الخيل ،والوقوف إلى جانب منظومتها اإلدارية والفنية.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “لقد

والذي يعتبر من السباقات المهمة والعريقة على

فــي ســباق رويــال اســكوت البريطانــي الشــهير،

العالــم ويتابعــه العديد من محبــي هذه الرياضة

تمكنــت المهــرة داهية من تحقيــق المركز األول
وهــو إنجــاز يضــاف إلــى سلســلة اإلنجــازات

التــي حققتهــا رياضــة الخيــل البحرينيــة بفضل

االهتمــام الكبيــر من لــدن جاللة الملــك ورعايته

رياضة الخيــل؛ بوصفها رياضة ارتبطت بتاريخ
البحرين ،وحرص جاللته الموصول على متابعة

المنظومــة اإلدارية والفنية لهــذه اللعبة ،والعمل

على تطويرها بما يتوافق مع رؤية جاللة الملك
الطامحة لالتقاء برياضة الخيل في المملكة”.

المستوى العالمي ،ويشارك فيه نخبة من أبطال
على المستوى العالمي”.

وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

“أتقــدم بالشــكر إلــى نائب رئيس دولــة اإلمارات

العربيــة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم
دبــي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم علــى وقوفــه إلى جانبي في الســباق

الكبيــر ومؤازرتــي في ســبيل الوصــول إلى هذا

اإلنجاز التاريخي الكبير”.

وأضاف ســموه “نعتز بالدعم الكبير الذي يقدمه

وكانــت المهــرة داهيــة ملــك ســمو الشــيخ ناصر

األمــر الــذي بعــث فينــا القــوة والدافع؛ مــن أجل

فــي ســباق  1200متــر للفئــة الثالثــة المخصصة

الفــارس األول جاللــة الملك لرياضة الفروســية؛
تأكيــد الرعايــة الملكيــة وتعزيزهــا بإنجــازات
نوعيــة بــارزة علــى مختلــف األصعــدة ،وصــوال

إلــى تحقيق اإلنجاز في ســباق رويال اســكوت،

لقطات للمهرة (داهية)

بــن حمــد آل خليفــة قــد حققــت المركــز األول

لعمــر الســنتين مهرات فقــط ،والتي أقيمت على
مضمــار اســكوت الشــهير فــي بريطانيــا ،حيــث

تمكنــت المهــر بقيــادة الفــارس ديفــد ايغــن مــن

تحقيق المركز األول من بين  25مشــاركا وســط

العريــق ،كمــا أننــا هيأنا كل الســبل أمــام الفارس

والمــدرب ،وصوال إلى تخطي جميع المنافســين

بذلناهــا منــذ فترة طويلــة ترجمناهــا على أرض

متابعة المدرب روجر فيرنر.

والجهازيــن الفنــي واإلداري لتحقيــق االنتصــار

والوصــول إلــى منصــة التتويــج رافعيــن اســم

الواقع إلى إنجاز تاريخي يحســب للبحرين ،كما

وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

التاريخي لرياضة سباقات الخيل البحرينية”.

البحريــن وعلمها عاليا في المحفل العالمي الذي

أن هــذا اإلنجاز جاء نتــاج الجتهادات الجهازين

“إن المتتبــع لمســيرة ســباق رويــال اســكوت

وأشــار ســموه “كان الســباق صعبــا للغايــة؛ نظــرا

يتابعــه العديــد مــن محبــي الرياضة عبــر العالم،

الفنــي واالداري والفــارس الذيــن بذلــوا جهــودا

يــدرك تمامــا حجــم التنافــس القــوي بيــن جميع

لتواجــد نخبــة من المهرات والفرســان العالميين

إضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير”.

مضاعفة في سبيل تحقيق اإلنجاز الكبير”.

المشــاركين؛ نظــرا الهميــة الســباق ،ولهــذا فقــد

الذيــن يتمتعــون بخبــرات كبيــرة فــي الســباق،

وأضــاف ســموه “أنا ســعيد باالنتصــار التاريخي

وأبــدى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

حرصنــا منــذ البداية علــى تجهيز المهــرة داهية

ولكننــا تمكنــا من قــراءة الســباق بصــورة جيدة

الذي حققته المهرة داهية ،وتكمن ســعادتي في

تفاؤلــه بتحقيق المزيد مــن االنتصارات لرياضة

للمشــاركة فــي الســباق ،وكان التفــاؤل ســيد

والعمــل علــى المعطيــات واإلمكانــات الفنيــة

ترجمــة رؤيــة جاللــة الملــك لتحقيــق اإلنجازات

ســباقات الخيل البحرينية فــي المحافل المقبلة

الموقف لحصولها على مركز متقدم في السباق

المتوافــرة للمهرة داهية والخبرة الفنية للفارس

باســم المملكــة إضافــة إلــى أن الجهــود التــي

ورفع اسم وعلم البحرين عاليا.

المؤيد يهنئ جاللة الملك باالنتصار التاريخي لناصر بن حمد

فــــــــوز الـــــمـــــهـــــرة “داهــــــــيــــــــة” إنــــــجــــــاز كــــبــــيــــرة وانــــــتــــــصــــــار مــهــم

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

تهنئة دعيج بن

هنــأ وزيــر شــؤون الشــباب الرياضــة أيمــن المؤيــد عاهــل البــاد جاللة الملــك حمد بن عيســى آل

سلمان باالنتصار

خليفــة؛ بمناســبة االنتصــار التاريخــي الــذي حققه ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سباق

التاريخي لـ

رويال اسكوت البريطاني عبر تحقيق المهرة (داهية) ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

“عالي”

للمركز األول في السباق.
وقــال وزير شــؤون الشــباب والرياضــة “اإلنجاز

العالميــة ،وتحقيــق اإلنجــازات التي ترفع اســم

التاريخــي الــذي تحقــق فــي ســباق رويــال

وعلم البحرين عاليا”.

اســكوب يعتبــر من اإلنجــازات الكبيرة للرياضة

وتابــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “أن

الفروســية البحرينيــة وانتصــارا مهمــا أكــد مــا

االنتصــار الجديــد لســمو الشــيخ ناصــر بن حمد

وصلــت إليــه رياضة ســباق الخيل فــي المملكة

آل خليفــة هــو ليــس بغريــب علــى ســموه ،وهو

بفضــل االهتمام الكبيــر من لدن حضرة صاحب

العاشــق للتحدي في ســبيل الوصول إلى هدفه

أيمن المؤيد

للبحريــن فــي ســباق يعتبــر مــن أشــهر وأعــرق

كما هنأ وزير شــؤون الشــباب الرياضة باإلنجاز
التاريخي الذي حققه المهر (عالي) ملك الشــيخ
دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة
هيئــة رعايــة شــؤون الخيــل ،والــذي تحقق في

الجاللــة الملــك الفــارس األول والداعــم الكبيــر

وجســده ســموه في ســباق رويال اســكوت عبر

لرياضــة الفروســية فــي المملكــة ،إضافــة إلــى

المهــرة داهيــة مــن خــال عمــل ســموه المتقــن

السباقات على المستوى العالمي”.

اهتمــام ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليقة،

واالحترافــي في ســبيل تهيئة المهــرة والفارس

وأشــار أيمــن المؤيــد “االنتصــار الجديــد لســمو

والــذي مهد الطريق أمام الفروســية البحرينية؛

للدخــول فــي معتــرك الســباق ،والوصــول إلــى

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة يشــيع أجواء

من أجل المشاركة في أعرق وأفضل البطوالت

المركــز األول وتحقيــق االنتصــار التاريخــي

مــن التفــاؤل بتحقيــق المزيــد مــن االنتصــارات

سباق مضمار اسكوت ببريطانيا ضمن مهرجان
دعيج بن سلمان أثناء تتويجه مهره (عالي)

على المســتوى الخارجي؛ لتأكيــد مكانة رياضة

المملكة عبر إنجازات نوعية كبيرة في بطوالت

الفروســية البحرينيــة ،وتســليط الضــوء علــى

عريقة يتابعها الكثير من محبي هذه الرياضة”.

اإلنجاز الكبير.

اســـتعدادًا للمشـــاركة فـــي نهائيـــات كأس العالـــم فـــي إســـبانيا

اللجنة اإلعالمية

يبــدأ منتخــب الشــباب لكــرة اليــد معســكره التدريبــي بجمهوريــة مصــر العربيــة ضمن
االســتعدادات التــي يجريها للمشــاركة فــي نهائيــات كأس العالم للشــباب ،والتي تقام
في إسبانيا منتصف يوليو المقبل وتستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
وتتوجه بعثة المنتخب إلى القاهرة صباح
اليوم ( الســبت) ويســتمر برنامج المعسكر

وهــم :عبدهللا ياســين ،أحمــد جالل ،أحمد

لمــدة أســبوع كامــل يخــوض خاللــه أكثــر

حســين ،حســن ميــرزا ،محمد عيــد ،محمد

مــن مبــاراة ودية مع نظيــره المصري ،قبل

حبيــب ،محمــد حســين ،حســين النجــار،

العــودة الــى المملكــة لمواصلــة تدريباتــه

ناصر علي ،يوســف القائمي ،عبدهللا علي،

المكثفة لحين موعد انطالق المونديال.

محمــود حســين ،قاســم قمبــر ،مجتبــى

وتضــم بعثــة األحمر الشــاب إلــى مصر كل

ياســين ،مؤيــد ســمير ،قاســم الشــويخ،

مــن مديــر المنتخــب علي رضــي ،والطاقم

عمران محمد ،حسين محفوظ.

الفنــي المكــون مــن المدربيــن اآليســلندي

يذكــر أن منتخبنــا يقــع فــي المجموعــة

جوهانســون وإبراهيــم عبــاس وأميــن

الثالثــة فــي مونديــال العالــم إلــى جانــب

القــاف ،واختصاصــي العــاج الطبيعــي

منتخبــات ،البرتغــال ،كرواتيــا ،النرويــج،

التــي بذلهــا الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة
في ســبيل تهيئــة المهر والفــارس؛ للوصول إلى

“أحمر الشباب” يبدأ معسكره التدريبي بمصر

محمــد المنصــور ،إضافــة الــى  18العبــا،

رويال اسكوت العريق ،مشيدا بالجهود الكبيرة

استعدادات بطولة “الشورى” و “النواب”
اللجنة اإلعالمية

تواصــل اللجنــة المنظمــة لبطولــة

وكانــت اللجنــة المنظمــة العليــا

والنــواب

للبطولــة قــد أعلنــت عــن فتــح

الثانيــة عشــرة للعهــد والــوالء

بــاب االشــتراك لألنديــة والمراكــز

للوطــن للناشــئين فــي كــرة القدم

الشبابية ،لالعبين غير المسجلين

تحضيراتهــا؛ مــن أجــل إقامــة

فــي كشــوفات األنديــة باالتحــاد

البطولــة التــي تنظمهــا وتشــرف

البحرينــي لكــرة القــدم ،وهــي

عليهــا مفروشــات أحمــد شــريف،

مخصصة للناشئين مواليد 2002

إذ يواصــل رئيــس اللجنــة عمران

فمــا فــوق مــع تســجيل  3العبيــن

مــن

باالتحــاد ومشــاركة  2منهــم فقط

مجلســي

النجــداوي

منتخب الشباب لكرة اليد

البرازيــل ومنتخــب كســوفو ،وجــاء تأهله

التــي أقيمــت العــام الماضــي فــي مدينــة

إلــى النهائيــات بعــد حصولــه علــى المركــز

صاللة العمانية ،والتي فاز بلقبها المنتخب

الثالــث فــي التصفيات اآلســيوية األخيرة

الكوري وحلت اليابان في المركز الثاني.

الشــورى

عقــد

العديــد

االجتماعــات مــع أعضــاء اللجنــة؛

بالملعب.

بغيــة التحضيــر بأفضــل صــورة

وســيتم فــي األيــام المقبلــة عــن

إلقامــة البطولــة التــي تحتضــن

موعــد إقامــة البطولــة ،وســتتم

العديــد مــن الشــباب البحرينــي

ترجمــة التوجيهــات علــى أرض

وســط أجــواء رياضيــة تنافســية

الواقــع مــن خــال العمــل علــى

مميــزة ،إذ يحــرص الكثيــر علــى

تنظيمهــا بأفضــل مســتوى هــذا

المشاركة فيها كل عام.

العام.

» »وكانت البطولة قد أقيمت لـ  11مرة سابقة ،وشهدت تنظيما
مميزا ،إضافة لمشاركة العديد من الالعبين المميزين على
مستوى المملكة ،ووجود أجواء تنافسية كبيرة.

العبان 10 ..أشهر دون رواتب

مستجدات إصابة الديراوي ميرزا

سبورت

علي مجيد
كشــف العــب منتخبنــا الوطنــي األول

الرباط الصليبي ســليم ،وما يعني منه

ولله الحمد لم يتعرض إلصابة “الرباط

الذي جنبه التدخل الجراحي.

ونادي الدير لكرة اليد محمد ميرزا أنه
الصليبي” وإنما بالغضروف فقط.

هــو الغضروف والرباط الجانبي ،األمر

وقال ميرزا في اتصال هاتفي لـ”البالد
أجراهــا فــي وقــت ســابق قــد حصرت

الطبيعــي وعمليات التقوية والتأهيل.
ً
متاحا
وعلــى إثــر ذلك ســيكون ميــرزا

اإلصابــة بأنها “الرباط الصليبي” ،ولكن
اســتجدت األمــور حين وقــت العملية،
ً
وتحديــدا بعدمــا تــم فتــح منطقــة
الركبــة ،حيــث أكــد الطبيب لميــرزا أن

مستحقاتهما المالية لـ  10أشهر بدواعي وحجج هزيلة.

وبذلك ســيحتاج ميرزا لشــهرين فقط

من أجل التشافي والعودة مجد ًدا إلى

سبورت” إن التشخيص واألشعة التي

يعيــش العبــان بأحــد األنديــة الســاوية حالــة مريــرة للغايــة إثــر عــدم صــرف

اللعــب ،بعدما يخضع لجلســات العالج

بالتواجــد فــي منافســات الموســم
ً
وأيضا بتمثيل
الرياضــي 2020/2019
منتخبنــا الوطنــي فــي اســتحقاقه

محمد ميرزا

وبحســب المعلومــات المتوافــرة لــدى “البــاد ســبورت”

وفي الوقت الذي يُ عامل

أن الالعبيــن يعتبــران مــن أبنــاء النــادي وال يمتلكــون
ً
عقــودا كالتــي حاصلــة مع العبي الفريــق اآلخرين والذين

فيــه هذا النــادي أبناءه بهــذه الصورة الســيئة ،ويتزعــم

يعتبــرون “محترفيــن” ،وعلــى إثــر ذلــك تعمــد النــادي في

مســتحقاتهم بشــكل شــبه مســتمر ،يوجــد العــب آخــر
ً
أيضا بعض
لديــه عقــد احترافي مــع النادي لم تصرف لــه

أشــهر دون أن يكــون لهــذه المأســاة نقطــة للنهايــة رغــم
ً
تقريبا على انطالق الموســم الرياضي
تبقي شــهر ونصف

الرواتــب الشــهرية ،وقــد أطلــق الالعــب نفســه تهديداتــه
ووعيده للمعنيين بعدم خوض منافسات الموسم المقبل

الجديد .2020/2019

إذا ما لم يتحصل عليهم.

تأخيــر صرف مســتحقاتهم الشــهرية والتــي تصل إلى 10

الخارجي ســواء بالتصفيات األولمبية
فــي اكتوبــر أو البطولــة اآلســيوية في
ينايــر  2020والمؤهلــة لنهائيــات كأس

العالم .2021

احترافيتــه فــي التعامــل مــع الالعبيــن اآلخريــن بصــرف
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اتحاد ذوي اإلعاقة يشارك بملتقى تونس الدولي

فـــرصـــة لــلــمــشــاركــيــن لــحــجــز بــطــاقــة الـــتـــأهـــل لــبــطــولــة الـــعـــالـــم 2019

الرفاع  -اللجنة البارالمبية البحرينية

يســتعد االتحــاد البحرينــي لــذوي اإلعاقــة للمشــاركة فــي ملتقى تونــس الدولي أللعــاب القوى
لــذوي العزيمــة فــي نســخته الثالثــة عشــرة وذلك فــي الفترة مــن  25يونيو إلــى  1يوليو 2019
بالجمهورية التونسية.
فــي البطولــة لحجــز بطاقــة التأهــل لبطولــة

وســيترأس الوفــد علي محمــد حاجي لتونس،
ســتضم البعثــة كالً مــن المديــر الفنــي صبــاح

العالــم  2019المقرر إقامتها في دبي في شــهر

الــذوادي ،واإلداريــة إيمــان حســن جاســم،

نوفمبــر المقبــل ،وكذلــك حجــز بطاقــة التأهــل

ومدرب الرمي يوسف الرفاعي ،ومدرب الرمي

لبطولــة لدورة األلعاب األولمبيــة  2020المقرر

أحمــد فهــد ،ومــدرب اللياقــة البدنيــة محمــد

إقامتهــا فــي العاصمــة اليابانيــة طوكيــو فــي

صالــح ،ومــدرب الجــري رمضــان القالليــف،

الســنة المقبلــة ،ناهيــك عن وجــود فرصة أمام

محمد بن دعيج

ومــدرب الجري على الكراســي المتحركة علي

الالعبيــن والالعبــات المشــاركين فــي البطولــة

الغــزال ،ومدرب اللياقة البدنية يوســف محمد

فــي الحصول على تصنيف جديــد للرياضيين

لحجــز بطاقــات التأهــل للبطــوالت العالميــة

صالــح ،بينمــا ســيمثل المنتخــب البحريني كل

من ذوي العزيمة.

مــن :الالعبــات فاطمــة صفــر ،روبــا العميــري،

وقــد نــوه الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفة

مريــم الحميــدي وزهــرة الكليــب ،إضافــة

رئيــس اللجنــة البارالمبيــة على حــرص اللجنة

لالعبين حمد التميمي ،محمد الحمادي ،الياس

علــى مشــاركة وفــد اتحــاد ذوي اإلعاقــة فــي

الياســي ،نصار الوقزه ،عبدهللا الشاوي ،محمد

هــذه البطولــة المهمــة مــن خــال توفيــر كل

جاسم ،علي المعلم وأيمن الحدي.

االحتياجــات الالزمــة للوفــد المغــادر؛ من أجل

يشــار إلــى أن بطولــة ملتقــى تونــس أللعــاب

ضمــان نجاح الوفد في المشــاركة في البطولة

القــوى لــذوي العزيمــة ســتكون مهمــة للغايــة،

ورفــع اســم مملكــة البحريــن عاليــا مــن خــال

إذ ســتكون الفرصــة قائمــة امــام المشــاركين

حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات والسعي

المهمة القادمة.
وقــد اســتعد جميــع الالعبيــن والالعبــات
المشــاركين والمشــاركات فــي ملتقــى تونــس
الدولــي اســتعدادا مثاليــا للبطولــة مــن خــال
البرامــج التدريبيــة المكثفــة التي تم تنســيقها
مــن جانــب الجهــاز الفنــي للمنتخــب؛ مــن أجل
تهيئــة الالعبيــن والالعبــات ورفع مســتوياتهم
الفنية لدخول أجواء البطولة والمنافســة فيها
وتمثيــل مملكــة البحريــن خير تمثيــل في هذا
المحفل الخارجي المهم.

لقطة للوفد

ختــام الــدورة اآلسيــويــة لليـاقــة البـدنيـــة

شــــــهــــــدت مـــــشـــــاركـــــة  13دارسً ـــــــــــــــا فـــــــي الـــــمـــــســـــتـــــوى “”L1B

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

اختتــم األميــن العــام لالتحــاد البحريني لكــرة القدم إبراهيــم البوعينيــن دورة االتحاد
اآلســيوي للياقة البدنية للمســتوى  ،L1Bوالتي نظمها االتحاد البحريني في الفترة 16
وحتى  20يونيو الجاري.
وجــرت مراســم الختــام فــي مقــر االتحــاد

الوطنية.

البحرينــي لكرة القــدم .وحاضر في الدورة

وقــال األمين العام لالتحاد البحريني لكرة

المحاضر اآلسيوي الكويتي طارق البناي.

القــدم إن دورة اللياقــة البدنية تأتي ضمن

وخــال كلمتــه بحفــل الختام ،نقــل األمين

إطــار الــدورات التخصصيــة فــي المجــال

العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم

الفنــي ،والتــي يحــرص اتحــاد الكــرة علــى

البوعينين للدراسين تحيات مجلس إدارة

إقامتهــا باســتمرار ،لمــا لهــا مــن تأثيــر كبير

االتحــاد برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة

في العمل الفني.

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

وأشــار إلــى أن الــدورة جاءت بعد أســبوع

وأكــد إبراهيــم البوعينيــن أن االتحــاد

واحــد من إقامة دورة المســتوى اآلســيوي

البحرينــي لكــرة القــدم مســتمرة فــي

 ،L1Aمبينــا الــدور الكبيــر لمــدرب اللياقــة

توجهاتــه بدعــم تطويــر الكــوادر الفنيــة

البدنية في كرة القدم الحديثة.

واإلداريــة الوطنيــة ،بمــا يســهم فــي تعزيز

وأشــاد

البوعينيــن

أدوار األجهــزة الفنية بالمنتخبات واألندية

المحاضــر اآلســيوي الكويتي طارق البناي،

إبراهيــم

بتواجــد

البوعينين يسلم شهادات المشاركة للدارسين

معتبــرا أنــه مــن خيــرة المحاضرين وســبق

في دورة المستوى .L1A

حياتهم العلمية والعملية المقبلة ،مشــددا

اإليجابــي علــى المنتخبــات واألنديــة.

لــه التواجــد فــي دورات مختلفــة أقامهــا

وتمنــى األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي

علــى أهميــة البناء على المكتســبات التي

وســلم البوعينيــن الدارســين شــهادات

االتحــاد وبينهــا دورة دبلــوم كــرة القــدم

لكــرة القدم إبراهيــم البوعينين في ختام

تحققــت من خالل المشــاركة فــي الدورة

المشــاركة في الدورة .وشارك في الدورة

للمحترفيــن ،كمــا حاضر األســبوع الماضي

كلمتــه التوفيــق لجميــع الدارســين فــي

واالســتفادة مــن محتوياتهــا وانعكاســها

 13دارسا.

هابي يالحق صدارة القصيبي بدورة الهملة
اللجنة اإلعالمية

تمكن هابي من الحفاظ على مركزه في سلم ترتيب فرق دورة مركز شباب الهملة
لفئــة الشــباب بعــد ختــام الجولــة الثالثة بعد أن انتــزع تعادال صعبا مــن فم فريق
الوطــن ،ليرتفــع رصيــده إلــى  ٥نقــاط مالحقــا فريــق ســفريات القصيبــي متصدر
الفرق نهاية الجولة الثالثة.
وبدأ هابي مباراته وكعادته مهاجما من

فيهــا الوطــن مدافعــا طــوال وقــت هــذا

أولــى دقائــق المباراة وبخطــة هجومية

الشــوط ،لينتهي الشوط األول بالتعادل

واضحة؛ من أجل كســب نقــاط المباراة

السلبي بين الفريقين.

في هذا المرحلة من الدورة ،والتي ربما

ليبــدأ الشــوط الثانــي وســط ســيطرة

تحــدد مالمحها أقراب الفرق المرشــحة

واضحــة من جانب فريــق هابي ،والذي

للتأهــل للــدور الثانــي والحفــاظ علــى

كان واضحــا عزمــه علــى التقــدم خــال

وجودهــا فــي دائــرة المنافســة ،وقــد

هــذا الشــوط ،حيــث اســتطاع العــب

امتلــك العبــو هابــي زمــام المبــاراة فــي

وســط هابــي عبــدهللا العريبــي الحائــز

شــوطها األول مكثفيــن هجماتهــم على

علــى جائــزة أفضــل العــب بالمبــاراة

لقطة من مباريات فئة الشباب

فريق هابي

لتحقيق التعادل ،ومن كرة جميلة مررت

فــي إضاعــة الكثير مــن الفــرص وكادوا

هــدف لهدف ويحافظ فريق هابي على

لالعبــه الواعــد جعفــر عبــدهللا ســليمان

يعطلــون هابــي عــن اللحــاق بالمتصــدر

ترتيبــه مالحقــا ســفريات القصيبــي ب،

مرمى الوطن ،لكنهم أضاعوا الكثير من

مــن تســجيل هــدف جميــل راوغ فيــه

تمكــن مــن إيداعهــا وبشــكل جميــل في

ولــو براعــة حــارس هابــي محمــد

فيمــا بقــي الوطن فــي المركــز الخامس

هــذه الهجمــات ،ولم يســتطيعوا التقدم

مدافعــي وحارس الوطــن ليتقدم هابي

مرمــى هابــي ،لينتفــض العبــو الوطــن

المويشــي لخسر هابي هذا اللقاء وسط

فــي ســلم الترتيــب .صــرح بذلــك أميــن

ويفرضــون ســيطرتهم علــى مــا تبقــى

هــذا الكــم مــن الهجمــات التــي أضاعهــا

الســر ورئيــس العالقــات العامــة بالمركز

ولو بهدف خالل هذا الشــوط الذي ظل

بهدف ،ويبدأ الوطن في تنظيم صفوفه

مــن مجريــات الشــوط الثانــي ،وتفننــوا

العبو الوطن ،ولتنتهي المباراة بالتعادل

إبراهيم عبدهللا.

تعادل مع فريق
الوطن في
ختام الجولة
الثالثة

السبت
 22يونيو 2019
 19شوال 1440

18

sports@albiladpress.com

جانب من التدريبات

إلياس جعفر

الفوز هدف منتخبنا أمام األخضر السعودي اليوم
مواجهة خليجية خالصة في عربية الســلة للناشــئين

القاهرة  -اتحاد السلة

يواجه منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين ،شقيقه المنتخب السعودي ،في الساعة السادسة مساء بتوقيت مملكة
البحريــن ،ضمــن الجولــة الرابعة من الدور التمهيدي للبطولة العربية الثامنة عشــرة لكرة الســلة تحت  ١٦ســنة ،التي
تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة باستضافة االتحاد المصري في الفترة من  ١٨حتى  ٢٥يونيو الجاري ،بمشاركة
 ٦منتخبات عربية ،وهي :الجزائر ،تونس ،لبنان ،السعودية ،إضافة إلى مصر المستضيف ومنتخبنا الوطني.
ويدخل منتخبنا المباراة الرابعة له في البطولة وبرصيده

والسادس البطولة.

 ٣نقــاط مــن  ٣هزائــم ،إذ خســر المبــاراة االفتتاحيــة أمــام

وتضم قائمة منتخبنا  ١٢العبا ،وهم :عمار يوســف ،حسن

صاحــب األرض والضيافــة المنتخــب المصــري ،ثــم خســر

عزيــز ،ناصــر العنــزور ،عمران عبــدهللا ،علي محمــود ،علي

أمــام المنتخــب التونســي بعــد مبــاراة جيــدة فنيــا قدمهــا

العجمــي (المنامــة) ،عمــار جاســم ،عبد القادر صــاح ،خالد

العبــو منتخبنــا ،قبل أن يخســر في المبــاراة األخيرة أمام

نبيل ،إبراهيم محمد (الحالة) ،عباس البصري (النويدرات)،

المنتخب اللبناني ،فيما يمتلك المنتخب السعودي  ٤نقاط

ومحمد عبدهللا من نادي سماهيج.

من فوز واحد وخسارتين.

وتعد المشــاركة في البطولة العربية ضمن محطة اإلعداد

ويسعى منتخبنا لتحقيق النتيجة اإليجابية المرجوة في

لالســتحقاق اآلســيوي الــذي ينتظــر منتخــب الناشــئين،

لقــاء اليوم ،والتي يســعى من خالهــا لتحقيق الفوز األول

والذي سيقام في الصين أواخر العام الجاري.

له في البطولة الذي سيحافظ به على كامل حظوظه في

تدريب واحد

ي ” “ Vanja Gusaومساعد
وسيعمل مدرب منتخبنا الصرب 

واختتــم منتخبنــا تحضيراتــه الفنيــة لمواجهــة اليــوم عبر

المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي.
المــدرب أحمــد القصيــر ،علــى تطبيــق بعض األمــور الفنية
والتكتيكيــة فــي مبــاراة اليــوم كــي يظهــر األحمــر بصورة
فنيــة مميــزة .وينــص نظــام البطولــة علــى تأهــل أصحاب
المراكــز مــن األول إلــى الرابــع إلــى الــدور نصــف النهائــي،
إذ ســيواجه صاحــب المركــز األول ،الفريــق الحاصــل على
المركــز الرابــع ،فيمــا يلتقــي الوصيــف بصاحــب المركــز
الثالــث ،بطريقة إخراج المغلوب وصــوال للمباراة النهائية،
فــي حيــن ســيودع المنتخبان صاحبــا المركزيــن الخامس

حصــة تدريبيــة واحــدة خاضهــا صبــاح أمــس علــى صالــة
البطولــة ،فيمــا خصــص الجهــاز اإلداري لمنتخبنــا مســاء
أمــس جولــة ترفيهية لالعبين ووجبة عشــاء خاصة أثناء
الراحة اإلجبارية لألحمر الشــاب ،إذ كان للجولة بالغ األثر
في نفوس الالعبين.
وتال تدريب منتخبنا الصباحي أمس ،جلســة فنية عقدها
الجهــاز الفنــي لألحمــر بمقر اإلقامة ،شــرح خاللهــا المدرب
مراكــز القــوة والضعــف للمنتخــب الســعودي ،وواجبــات

منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين

جميع الالعبين في المباراة.

االحتياجات لالعبي المنتخب والجهاز الفني ،مشــيرًا إلى

اســتفادة فنيــة ممكنــة؛ ألن هــذه البطولة هي إعــداد قوي

جهود كبيرة لإلداري إلياس

أن الجهاز اإلداري يعقد اجتماعات يومية؛ من أجل توفير

لمنتخبنــا نظــرا لالحتكاك بمنافســين أقوياء من المدرســة

يبــذل إداري منتخبنــا الوطنــي للناشــئين إليــاس جعفــر
جهــودا كبيــرة للغايــة مــع بعثــة أحمــر الســلة ،إذ تقــع على
عاتقــه الكثيــر مــن األمــور اإلداريــة الخاصــة بالتجهيــزات
بالــذات وبتوجيــه ومتابعــة من مدير المنتخبــات الوطنية
غســان قارونــي ،إذ يقــوم بمتابعــة أمــور مالبــس الالعبين
وتجهيزاتهــم للمباريــات والتدريبــات وكذلــك التجهيــزات
الغذائيــة ،حيــث يعتبر العيون الســاهرة فــي خدمة البعثة
البحرينيــة .ويبــدأ عمــل اإلداري إليــاس منذ ســاعة مبكرة
مــن الصباح حتى الفترة المســائية .وأكــد إداري المنتخب
إليــاس أن إدارة المنتخــب حريصــة علــى تقديــم كامــل

البيئة المناسبة للبعثة.

اإلفريقيــة مثــل المنتخــب المصــري والمنتخــب التونســي
ونظيره الجزائري ،إضافة إلى منتخب لبنان أيضا”.

بوجيري :استفادة كبيرة من البطولة

وأشــاد بوجيــري بالتــزام جميــع زمالئــه الالعبيــن وبحالــة

تحضي ًرا لآلسيوية

االنضبــاط العاليــة التــي تتميــز بهــا المجموعة فــي أوقات

قــال العــب منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة للشــباب عمــار
جاســم بوجيــري إن المشــاركة فــي البطولــة العربيــة لكرة
الســلة تعتبــر فرصــة مناســبة لتجهيــز منتخبنــا وتحضيره
للبطولــة اآلســيوية المؤهلة لكأس العالم التي ســتقام في

الوجبــات والتدريبــات ،مرجعً ا ذلك إلى أن جميع الالعبين
يدركــون جيــدا مــا لهم وعليهــم وواجباتهم ومــا المطلوب
منهم.
ولفت العب منتخبنا الوطني أن هذه الحالة من االنضباط
وااللتزام ووعي الالعبين تساهم في نجاح المشاركة في

الصين نهاية العام الجاري.

البطولــة ،وتعكــس إيجابيــات كثيــرة علــى الفتــرة المقبلــة

وأضاف“ :هدفنا من المشــاركة في البطولة تحقيق أفضل

التي يسعى فيها الجميع لتحقيق أهداف المشاركة.

تأهل ثمانية أندية إلى ربع نهائي دوري الناشئين للشواطئ
النصــر (ب) وداركليــب (أ) والتضامــن (أ) وبني جمرة (أ) بصــدارة المجموعات

الرفاع  -االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

تأهلت ثمانية أندية إلى الدور ربع النهائي لدوري الناشئين للكرة الطائرة الشاطئية ،والذي أقيم
علــى مــدار يــوم الثالثــاء واألربعــاء والخميــس األســبوع الماضي علــى المالعب الرمليــة التابعة
لالتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.
وشــهدت منافسات الدور التمهيدي ألول دوري

وأســفرت نتائــج الــدور التمهيــدي التــي أقيمت

للكرة الطائرة الشــاطئية على مستوى الناشئين

يــوم الثالثــاء الماضي عــن فوز بنــي جمرة (ب)

مســتويات قويــة والفتــة وحضــور جماهيــري

علــى المعاميــر (أ)  ،2/0وفــوز داركليــب (أ) علــى

جيــد العدد من محبي الشــواطئ ،وســط جهود

التضامــن (ب)  ،2/0وفــوز النبيــه صالــح علــى

متميــزة مــن مجلــس الكــرة الطائــرة الشــاطئية

اتحــاد الريــف بنتيجــة  ،2/0وفــوز التضامــن

وجهــود مســؤولي المالعــب والمســابقات

(أ) علــى عالــي  ،2/0وفــوز داركليــب (ب) علــى

والحكام .وأســفرت نتائج المنافسات عن تأهل

المعامير (ب) .2/0

النصــر (ب) األول وبنــي جمــرة (ب) الثانــي عــن

فيمــا جــاءت نتائــج مباريــات يــوم األربعاء عن

المجموعــة األولــى ،وتأهــل داركليــب (أ) األول

فــوز كل مــن النصــر (ب) علــى المعاميــر (أ) ،2/0

والنبيــه صالــح الثانــي عــن المجموعــة الثانيــة،

وفــوز داركليــب (أ) على النبيه صالح  ،2/1وفوز

وتأهــل التضامن (أ) األول والنصر (أ) الثاني عن

اتحــاد الريــف علــى التضامــن (ب)  ،2/0وفــوز

المجموعــة الثالثــة ،وتأهــل بني جمــرة (أ) األول

التضامن (أ) على النصر (أ)  ،2/0وفوز بني جمرة

وداركليب (ب) عن المجموعة الرابعة.

(أ) على المعامير (ب) .2/0

أمــا نتائــج يــوم الخميــس فقــط ،فأســفرت عــن

بمجلــس الشــواطئ الكابتــن علــي جعفــر عــن

فــوز النصر (ب) على بنــي جمرة (ب)  ،2/0وفوز

ســعادته الكبيــرة بانطــاق أول دوري رســمي

داركليب (أ) على اتحاد الريف  ،2/0وفوز النبيه

للشــواطئ خصوصــا إقامــة أول دوري علــى

صالــح علــى التضامــن (ب)  ،2/0وفــوز النصــر

مســتوى الناشــئين ،واصفــا تلــك الخطــوة

(أ) علــى عالــي  ،2/0وفــوز بنــي جمــرة (أ) علــى

بالمتميــزة والمتقدمــة لما لها مــن تأثير بالغ في

داركليب (ب) .2/0

االرتقاء بلعبة الكرة الطائرة الشاطئية.

وأدار مباريــات الناشــئين مجموعــة من الحكام

وأضــاف جعفــر أن إقامــة موســم خــاص للكــرة

الدولييــن ،وهــم :جعفــر المعلــم ،ســامي ســويد،

الطائــرة الشــاطئية تعتبــر خطــوة علــى الطريق

علي عبدالحميد ،محمد عباس ،أحمد عبدالعال،

الصحيــح ،وهــي تمثــل نقلة نوعية في مســيرة

منيــر مكي ،محمــد خاتم ،حســين الكعبي ،فيما

الشــواطئ ،وهي تعكس حــرص مجلس اإلدارة

يشــرف علــى إدارة الحــكام ســيد جعفر حســين

برئاســة الشــيخ علي بــن محمــد آل خليفة على

عضو مجلس الشواطئ.

اتخــاذ نهج التطوير واالهتمام بلعبة الشــواطئ

علي جعفر :انطالق دوري الناشئين

لينعكــس ذلــك بشــكل إيجابــي علــى نتائــج

خطوة متميزة

المنتخبــات الوطنيــة بمختلــف المشــاركات
الخارجية.

عبــر مــدرب المنتخــب الوطنــي األول للكــرة
الطائــرة الشــاطئية ومســؤول المســابقات

وعبــر جعفــر عن شــكره وتقديــره لثقــة االتحاد
البحريني للكرة الطائرة بتعيينه مدربا لمنتخب

الخياط يشيد برعاية خالد بن حمد بطولة البحرين للمالكمة

أشــاد بتعــاون اتحاد الطاولــة في تنظيــم مختلــف الفعاليات

اتحاد فنون القتال المختلطة  -المركز اإلعالمي:

من منافسات الكرة الطائرة الشاطئية

الرجــال ،متطلعــا ألن يكــون عنــد حســن الظــن،

قــدم شــكره وتقديره لجميع األنديــة والالعبين

كمــا عبر عن شــكره لمجلس الشــواطئ برئاســة

علــى تعاونهــم؛ األمــر الــذي ســاهم فــي نجــاح

محمــد الفــردان علــى ثقتهــم به ،مشــيدا بجهود

المســابقتين ،مشــيدا كذلــك بجهــود الحــكام

جميع أعضاء المجلس في إقامة دوري الرجال

ووســائل اإلعــام وكل مــن لــه دور فــي إقامــة

والشــواطئ رغم حــرارة الطقــس المرتفعة ،كما

دوري الرجال والناشئين.

بلدي الشمالية يشيد بمبادرة “ 100ملعب”

دعم األندية وتزويدها بالمواهب والطاقات المتميزة

اللجنة اإلعالمية

أشــاد عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيس االتحــاد البحريني لفنون القتــال المختلطة خالــد الخياط برعاية النائــب األول لرئيس

أشــاد رئيــس وأعضــاء المجلــس البلدي الشــمالي بمبــادرة ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون

المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة بطولة البحرين الوطنية للمالكمة ،والتي

الشــباب ورئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة الداعمــة

سينظمها االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة يوم السبت الموافق  29يونيو الجاري على صالة االتحاد البحريني للكرة الطاولة.

للشــباب والرياضييــن بخصــوص إنشــاء  100ملعــب فــي فرجان البحريــن ،والذي يهدف إلــى توفير بيئة

وقــال الخيــاط“ :نتقــدم بجزيل الشــكر

خليفــة في تشــكيل فريــق وطني قادر

والتقديــر والعرفــان إلــى ســمو الشــيخ

تقديــم المســتويات القوية والمنافســة

خالــد بــن حمــد آل خليفة علــى تفضله

علــى إحــراز النتائــج واإلنجــازات

برعايــة بطولــة البحريــن الوطنيــة

المشــرفة” .وقــد أشــاد رئيــس االتحــاد

للمالكمــة ،والتــي تؤكــد حــرص ســموه

البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة

الدائــم علــى رعايــة ودعــم أنشــطة

بتعــاون االتحــاد البحرينــي للكــرة

وفعاليــات االتحــاد البحرينــي لفنــون

الطاولــة برئاســة الشــيخة حيــاة بنــت

القتال المختلطة ،بما يسهم في تطوير

عبدالعزيــز آل خليفــة؛ لدعــم جهــود

وارتقــاء الرياضــات المنضويــة تحــت

االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال

مظلة االتحاد ،والذي يكون له المردود

المختلطة في تنظيم مختلف األنشطة
والفعاليــات ،مؤكــدا أن هــذا التعــاون

اإليجابــي فــي رفــع مســتوى الفــرق
والالعبين؛ ليكونوا قادرين على تمثيل

خالد الخياط

حياة بنت عبدالعزيز

مختلــف البطــوالت القاريــة والدولية”،

ضمن روزنامة المسابقات التي وضعها

المالكمــة البحرينية ،بما يحقق أهداف

وارتقــاء الرياضــات المنضويــة تحــت

مضيفــا أن إقامــة هــذه البطولــة تأتــي

االتحــاد للعــام  2019لدعــم رياضــة

رؤيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل

مظلة االتحاد.

مملكة البحرين بالصورة المشــرفة في

الكبيــر ســينصب فــي مصلحــة تحقيق
التطلعــات واألهــداف الراميــة لتطويــر

رياضيــة مناســبة للشــباب ،وتأكيــد دور مالعــب الفرجان في دعم األنديــة الوطنية الرياضيــة بتزويدها
بالمواهب والطاقات المتميزة ،والتي تعتبر فرصة ذهبية الكتشاف المواهب الشبابية ،والتي تؤدي إلى
النهوض بالرياضة بالبحرين.
وصرح بأن هذه المبادرة الوطنية

بالفوائــد علــى المملكــة ،حيــث

تتيــح الفرصة لممارســة الرياضة

ترفــع مــن شــأن الرياضــة فــي

والتشــجيع عليهــا لجميــع فئــات

المحافــل

وتصقــل

المجتمــع واكتشــاف المواهــب

المواهــب وتحافظ على الشــباب

والطاقــات المتميــزة ،حيــث إنهــا

وشــغل أوقــات الفراغ ،وســيكون

تعتبر المغذي األساســي للشباب،

لها دور كبير في تفعيل التواصل

والتــي مــن شــأنها ترفــع مســتوى

والترابــط بينهــا وبيــن فئــات

والنفســية

علــى

الصحــة

الجســدية

لألفراد.
وأكــد

المجتمــع،
ممارســة

أن

بتعزيــز

الرياضيــة

وتشــجيعهم
هواياتهــم

والعابهــم

الشــراكة

وغرس روح المنافسة الرياضية؛

المجتمعيــة مــع مختلــف الجهات

لتحقيــق مســتوى عــال فــي

لدعــم الرياضــة البحرينيــة تعــود

المنطقة اإلقليمية والعالمية.

أحمد الكوهجي

التفاوض بـ“قضية االغتصاب” خارج المحكمة
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وكاالت

كشــف تقرير صحفي أن فريق الدفاع الخاص بنجم الكرة البرتغالي كريســتيانو رونالدو ،يســعى
للتفــاوض مــع األميركيــة التــي اتهمته باغتصابهــا العام  ،2009فــي محاولة للتوصل إلى تســوية
وإنهاء القضية خارج المحكمة.
ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية ،عن مصادر

وسيتم الحكم فيها من خالل وسيط خبير.

قولهــا إن فريــق دفــاع رونالدو طلــب المزيد من

يذكــر أن مايورغــا ادعــت أن رونالــدو ( 34عامــا)

الوقــت لمواجهــة ادعــاءات كاثريــن مايورغــا،

دفع لها مبلغ  295ألف جنيه إســترليني لتحافظ

البالغــة من العمــر  31عاما ،والتــي تتهم رونالدو

علــى ســكوتها ،فــي تســوية تمــت عــام ،2010

باغتصابهــا فــي فنــدق “بالمــز” فــي الس فيغاس

مضيفــة أنها شــعرت بالخوف وقبلت بالســكوت

بالواليات المتحدة بيونيو من العام .2009

حينهــا .وفــي العــام الماضــي ،بعــد أن أعــادت

وطالــب فريــق الدفــاع مهلة مــن محكمة منطقة

الشــرطة فتــح التحقيــق ،تــم ألول مــرة فحــص

نيفــادا ،لتقديــم ملف من  46صفحــة للدفاع عن

أدلــة حمــض نــووي أخــذت مــن مايورغــا بعــد

“الدون” ،ودفع القاضي لرفض القضية.

ســاعات مــن ادعائهــا التعــرض لالغتصــاب عــام

وأوضحــت الصحيفــة أن فريــق الدفــاع يحاول

 ،2009والتــي لــم تحقــق فيهــا الســلطات حينها،

أن ينهــي القضية خــارج المحكمة ،إما من خالل

ألنها رفضت تسمية مهاجمها.

رفضهــا ،أو إجبــار القاضــي علــى اللجــوء لحــل

مــن جانبــه ،ينكر رونالــدو تماما ارتكابــه جريمة

“التحكيم” .وفي حال تم اللجوء لخيار التحكيم

اغتصــاب بحــق مايــوركا ،مؤكــدا أن ادعاءاتهــا

خارج المحكمة ،فإن اإلجراءات ســتكون سرية،

“زائفة”.

“فخر العرب” ..أكثر
Û

علي العيناتي

من مجرد لقب!!

Ûال يختلــف اثنــان علــى نجوميــة وموهبــة

محمــد صــاح الج ّبــارة ..فهــو يمتلــك كل

مواصفــات النجوميــة ســواء بمهاراتــه أو بقوة
حضــوره وحســه العالــي في تســجيل األهداف

وصناعتهــا ..وقــد أبهــر العالــم أجمــع بموهبتــه الكبيــرة الموســم الماضــي عندمــا حصــل علــى لقب

الهــداف وأفضــل العــب فــي الدوري اإلنجليزي ودخــل في مقارنات وإحصائيــات صريحة مع أبرز

نجــوم اللعبــة وفي مقدمتهم ميســي ورونالدو إلى أن توّ ج نجاحاتــه بقيادة فريقه ليفربول للتربع
على العرش األوروبي بأكمله!!.

 Û Ûرغــم النجوميــة الكبيــرة لحامــل آمــال الفراعنــة ومصــدر فخرهــا ..إال أن لمحمــد صــاح نجوميــة
مختلفة تفوق نجوميته داخل المستطيل األخضر وستبهر الجميع لو انكشفت كل تفاصيلها!!.

Û Ûففــي دراســة أجراهــا مختبــر سياســة الهجــرة  -وهــو مختبــر معتمــد وتعتبــر دراســاته مــن أكثــر
الدراســات مصداقيــة  -بعــد مبــاراة ليفربــول وتشيلســي الشــهيرة التــي احتفــل فيهــا صــاح بعــد

تســجيله لهــدف بحركــة اليوغا والتي تشــير إلى الســام وكانــت خير رد لبعض جماهير تشيلســي
بالمفجــر قبل المباراة ..أشــارت الدراســة إلــى أن صالح منذ قدومه إلــى إنجلترا قد
ّ
التــي وصفتــه
ســاهم في تخفيض معدل الجرائم التي ترتكب بســبب االنتماء الديني بنســبة  % 20وإن معدل
أيضا إلى أن الكثير من
التغريدات المناهضة لإلســام قد انخفض بنســبة  ..% 7وأفادت الدراســة ً

جماهير ليفربول قد اعتنقوا اإلسالم بسبب تأثير صالح عليهم دون أن تشير لنسبة محددة!!.

 Û Ûباإلضافة لكل ذلك فقد شــارك صالح في حملة لمكافحة المخدرات عبر نشــر فيديو في حســابه
الخــاص علــى تويتــر ..وبعــد نشــر الفيديــو الــذي شــاهده أكثر مــن  5مالييــن متابع ارتفعت نســبة

االتصاالت التي تلقتها الوزارة المعنية على الخط الساخن من أشخاص يريدون أن يتعالجوا من
المخــدرات بنســبة  .!!% 400كل مــا ذكــر ما هو إال رد بســيط على من يحــاول االنتقاص من قيمة

النجم محمد صالح ..ومن يزعجه تسمية صالح بفخر العرب!!

alaynati82
@gmail.com

وكاالت

أعلــن برشــلونة بطل الدوري اإلســباني
لكــرة القدم أمس الجمعة أنه ســيالقي
أرســنال اإلنكليــزي فــي الرابــع مــن
أغســطس المقبل في مبــاراة ودية في

التقديــم الرســمي لتشــكيلة موســم
.”2019-2020
وهي المرة األولى التي سيشــارك فيها
فريــق “المدفعجيــة” فــي كأس غامبــر
التــي تــوج بهــا برشــلونة فــي العــام
الماضــي بفــوزه علــى بــوكا جونيــورز
األرجنتيني 3-صفر.

علــى

الكبرى اإلسباني في  ،1975الذي تم

االنترنت اليوم الجمعة ”:أرى نفســي

التخلــي عنه ،كما شــاركت مواطنتها

فــي فورمــوال  1في غضون خمســة

اإليطاليــة ماريــا تريــزا فيليبــس في

أعوام”.

خمس سباقات في الخمسينيات.

مــع

موقــع

وأضافــت:

“تي-أوناليــن”

“بالطبــع

ال

وتنافــس

يمكننــي

فلــورش

فــي

سلســلة

التخطيــط لهــذا  -هــذا العام لم يســر

فورمــوال  3المحليــة وتحتل المركز

وفقــا للخطــة بســبب الحــادث ،كان

الســابع بعــد المشــاركة في ســباقين،

بإمكانــي أن أتواجــد فــي ســباقات

ومــن

لســباقات

فورمــوال  3العالميــة ،هــذه األشــياء

فورمــوال  1تحتــاج إلــى مــا يدعــى

تحــدث ،الشــيء المهــم بالنســبة لــي

“رخصــة ممتــازة “ التــي يحتــاج

هــو الوصــول لفورمــوال  1كســائق

الســائقون لحصــد نقــاط من سلســلة

مؤهل”.

السباقات األدنى للحصول عليها.

ويندر تواجد الســيدات في سباقات

وفــي نوفمبــر  2018نجــت فلــورش

فورمــوال  ،1حيــث كانــت ليــا

بأعجوبــة من حادث كبير في إحدى

لومباردي هي الوحيدة التي حصلت

ســباقات فورمــوال  3بمــاكاو حيــث

علــى نقــاط ،مــن خــال احتاللهــا

أصيبــت فقط بكســر بأحــد الفقرات،

أجــل

الوصــول

وسيشــغل تشــيك دور المنســق مــع

صوفيا فلورش

وطارت ســيارتها في الهواء بســرعة

مخيــف ولكنهــا أكــدت “آخــر شــيء

أقــل  280كيلومتــرا فــي الســاعة

أريــده أن أكونــه هــو الفتــاة صاحبــة

واصطدمت بالسياج.

الحــادث .أريــد أن أكــون صوفيــا

وقالــت إن رؤيــة مقطــع الفيديــو

فلورش ،السائقة الناجحة”.

نيمار يبدأ السيناريو األسود
وكاالت

ســان جيرمــان ،إلى خطة جديــدة للهروب
من النادي الفرنسي.
ً
ووفقــا لصحيفــة “ذا صــن” ،فــإن نيمــار

المديــرة الجديدة مارينا غرانوفســكايا

الـــ 54لــكأس خــوان غامبــر ستشــهد

وأضــاف “قبــل المبــاراة ،ســيكون

وقالــت فلورش  18عامــا في مقابلة

المركــز الســاس ،فــي ســباق الجائزة

للنادي اللندني ،وذلك بعد اعتزاله اللعب دوليا بعمر السابعة والثالثين في أواخر مايو الماضي.

وقــال برشــلونة فــي بيــان له “النســخة

نو أمام مشجعيهم”.

المستوى األول في سباقات سيارات فورموال .1

أعلــن نــادي تشلســي اإلنجليــزي ،أمــس الجمعة ،عن تعيين حارس مرماه التشــيكي الســابق بيتر تشــيك في منصب المستشــار الفني

تشــيك يعــود إلــى تشلســي كمستشــار

المــدرب إرنســتو فالفيــردي فــي كامب

مرعب في ماكاو العام الماضي ،أن تتدرج في ترتيب السائقين لتصل إلى

لجــوء البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا ،نجم باريس

وأصــدر تشلســي بيانــا أكد فيــه ان “بتر

أغســطس حيث ستكون بدايات رجال

تتمنى األلمانية صوفيا فلورش ،التي كانت محظوظة بالنجاة من حادث

وكاالت

إطار كأس غامبر (اسم مؤسس النادي)
ً
سنويا.
التي ينظمها الفريق الكاتالوني

الــدوري األوروبــي (يوروبــا ليــغ) ،في 4

وكاالت

كشــف تقريــر صحفــي بريطاني ،أمــس الجمعة ،عن

رحيل مايكل ايمينالو قبل نحو سنتين.

مشاركة أرسنال ،وصيف بطل مسابقة

فلورش تحلم باقتحام عالم “الفوروموال ”1

مجددا
تشيك يعود إلى تشلسي
ً

برشلونة يواجه

أرسنال

كريستيانو رونالدو

تمــرد علــى ســان جيرمــان ،وأبلــغ إدارة

وهــو المنصــب الــذي بقــي شــاغرا منــذ

النــادي أنــه لــن يلعــب للفريق الباريســي
مرة أخرى.
وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت
عليه تجاه ســان جيرمــان فور االنضمام

فني”.

للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط ،كما

ورد تشــيك علــى البيــان بقولــه“ :أشــعر

أنه ليس سعي ًدا بالعيش في باريس.

ا لطبي

وأشــار النجــم البرازيلــي أن عالقــة حبه

للفر يــق ،

بالنــادي الفرنســي اســتمرت فقــط لعــدة

ورئيــس النــادي،

أيام ،قبل أن تتخذ مســارًا آخر ،رغم أنه

ناصر الخليفي.

يحصــل فــي ســان جيرمــان علــى راتــب

وانزعــج نيمــار مــن وحــدة الالعبيــن

أسبوعي يبلغ  900ألف جنيه إسترليني.

داخــل غــرف المالبــس بســان جيرمان،

ودخــل نيمــار فــي أزمــات مــع زميلــه

كمــا أنــه ســئم مــن اللعــب أمــام أعــداد

إدينسون كافاني بسبب تسديد ركالت

قليلة من الجماهير وضد أندية ضعيفة

الكرويــة وتجربتــي لمســاعدة الفريــق

وأمضى تشــيك  11موسما مع تشلسي

مــرة واحــدة والــدوري األوروبــي مــرة

الجــزاء ،كمــا انكســرت عالقتــه بالجهاز

بالدوري الفرنسي.

علــى تحقيق المزيــد من النجاحات في

وأحــرز في صفوفه الــدوري اإلنجليزي

واحدة ايضا قبل أن ينضم الى أرسنال

المستقبل”.

الممتــاز  4مــرات ودوري أبطــال أوروبا

عام 2015

» »يذكر أن الكثير من التقارير تؤكد وجود مفاوضات حالية بين سان جيرمان
وبرشلونة حول استعادة نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل.

باالمتيــاز لكونــي أحصــل علــى هــذه
الفرصــة بالعــودة إلــى تشلســي مــرة
جديــدة فــي محاولــة لخلــق أعلــى
مســتوى مــن األداء لمواصلــة نجاحات
الفريق في السنوات الـ 15األخيرة”.
ونقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية عن
تشــيك قولــه“ :أتطلــع قدمــا للتحــدي

بيتر تشيك

الجديــد وآمــل اســتغالل معرفتــي

ساري :هذا ما فعله بي هازارد
وبحســب األرقام واإلحصائيات ،فقد شارك

وكاالت

رحــل المــدرب اإليطالــي ماوريســيو ســاري والالعــب البلجيكــي إيديــن هازارد عــن نادي
تشلســي اإلنجليــزي وتوجــه األول لتدريــب يوفنتــوس وانضــم الثانــي لريــال مدريــد
اإلسباني بصفقة زادت قيمتها على  100مليون دوالر.
وعنــد وصوله إلى يوفنتوس ،هاجم ســاري

المقبل.

خالل المؤتمــر الصحفي ،الالعب البلجيكي

وقــال ســاري “كان علينا اســتيعاب الصفات

واتهمــه بأنــه تســبب بمشــكالت دفاعيــة

التــي يتمتــع بهــا هــازارد ،ألنــه يمكنــه أن

هــازارد مــع تشلســي فــي  52مبــاراة ،حقــق
الفريق الفوز في  30مباراة منها وتعادل 12
مرة وخسر  10مرات ،وأحرز الفريق خاللها
 81هدفــا (بمعــدل  1.6هــدف فــي المبــاراة
الواحدة) وتلقى  51هدفا (بمعدل هدف في
المبــاراة الواحــدة) ،فيمــا بلغــت نســبة الفوز
في هذه المباريات  57.7في المئة.

لتشلسي خالل الموسم المنصرم.

يغيــر أســلوب األداء” ،وأضــاف المــدرب

وخــال المؤتمــر الصحفــي للكشــف عــن

اإليطالي “لكن وجوده (هازارد) تسبب أيضا

المدرب الجديد ليوفنتوس ،قال ماوريسيو

بمشــكالت في خــط الدفاع األمــر الذي كان

ســاري إنــه كان عليــه تغيير أســلوبه الكامل

علينا العمل على حله”.

فــي اللعــب لمجرد اســتيعاب الالعــب البالغ

وكشفت أرقام تتعلق بهازارد خالل الموسم

من العمر  28عاما.

الماضــي مــع تشلســي صحــة مــا ذهــب إليه

ويــرى فريــق تشلســي أن انتقــال إيديــن

ســاري على ما يبــدو ،إذ كانت نتائج الفريق

هــازارد ،الــذي يعتبــر واحــدا مــن أفضــل

اإلنجليزي من دونه أفضل منها بوجوده.

الالعبين في البريميرليغ في العقد الماضي،

» »يشار إلى أن الفوز ببطولة الدوري األوربي مع تشلسي خالل الموسم 2018-
 2019هو البطولة الوحيدة التي حققها المدرب البالغ من العمر  60عاما ،خالل
مشواره مع النادي اإلنجليزي وكذلك طوال حياته كمدرب.

إلى ريال مدريد في وقت ســابق من الشــهر
الجاري يعتبر ضربة قوية لخططه للموســم

فــي المقابــل ،خــاض الفريــق  11مبــاراة من
دون هازارد ،أحرز الفوز في  9منها ،وتعادل
مــرة واحــدة وخســر مثلهــا ،وأحــرز الفريــق
فــي هــذه المباريــات  31هدفــا (بمعــدل 2.8
هدف في المباراة الواحدة) ودخل مرماه 7
أهداف فقط (بمعدل  0.6هدف في المباراة
الواحدة) ،وبلغت نسبة الفوز فيها  81.8في
المئة.

ساري وهازارد

السبت
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وكاالت
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اعتزال توريس

أعلــن اإلســباني فرنانــدو توريــس الفائز بــكأس العالم اعتزاله كرة القــدم أمس الجمعة
لينهي مسيرة مذهلة استمرت  18عاما.
ولعب توريس ،الذي أحرز أكثر من  100هدف

صحفيــا فــي اليابان يوم األحد لشــرح أســباب

علــى مدار فترتين مــع أتليتيكو مدريد محطة

قراره .وشــارك توريس فــي مباراته األولى مع

البدايــة بمســيرته ،فــي إنجلتــرا مــع ليفربــول

إســبانيا فــي  2003وأحرز هــدف الفوز ببطولة

وتشيلسي ،إضافة إلى ميالنو اإليطالي.

أوروبــا  2008فــي النهائــي ضد ألمانيــا قبل أن

ورحل عن أتليتيكو إلى ساجان توسو الياباني

يساهم في فوز بالده بكأس العالم  2010ألول

فــي يوليــو الماضــي ،لكنــه عانى للوصــول إلى

مــرة فــي تاريخهــا .ونــال جائزة هــداف بطولة

المســتوى الذي كان يقدمه مع فريقه اإلسباني

أوروبــا  2012التي حافظت فيها إســبانيا على

وليفربول.

لقبهــا وســجل  38هدفــا فــي  110مباريــات مع

وكتب الالعب البالغ عمره  35عاما بحسابه في

المنتخــب ليحتــل المركــز الثالــث فــي قائمــة

تويتر ”بعد  18عاما مثيرة جاء الوقت العتزال

هدافــي الفريــق عبــر العصــور خلــف ديفيــد بيا

كــرة القــدم“ ،مشــيرا إلــى أنــه ســيعقد مؤتمــرا

( )59وراؤول جونزاليز (.)44

استمتع توريس بأفضل فترة في مسيرته مع
ليفربول ما بين  2007و ،2011إذ أحرز  81هدفا في
 142مباراة بجميع المسابقات.
وانتقل إلى تشيلسي في صفقة قياسية إنجليزية
في ذلك الوقت مقابل  50مليون جنيه استرليني
( 63.49مليون دوالر) ونال مع النادي اللندني لقب
كأس االتحاد اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا
والدوري األوروبي.

البرازيل تحت الضغط

هدايا اللقب
وكاالت

وكاالت

أخذ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو استراحة قصيرة من محادثات

خاليــا مــن الهزائم
رغــم نجــاح الفريــق فــي الحفــاظ علــى ســجله
ً

رفيعة المســتوى في واشــنطن ليذكر مضيفيه بلطف بأن فريقا كنديا

للمبــاراة الثانيــة عشــرة علــى التوالي ،عانــى المنتخــب البرازيلي

فاز للمرة األولى على اإلطالق بدوري كرة السلة األميركي.

مجــد ًدا مــن صافــرات االســتهجان والهتافــات العدائيــة مــن
جماهيــره ،خــال المبــاراة التــي تعــادل فيهــا ســلبيا مــع نظيــره
الفنزويلي في سلفادور.
وضاعــف هــذا التعــادل مــن الضغــوط التــي يعانيهــا المنتخــب
البرازيلــي في بطولة كوبا أمريكا ،المقامة حاليا بالبرازيل ،والتي
يخوضها من دون نجمه االول نيمار بسبب اإلصابة.
ولهــذا ،لــم يعــد أمام المنتخب البرازيلي ســوى تحقيــق فوز مقنع
علــى نظيــره البيروفــي فــي مباراتهمــا بختــام مشــوار الفريقيــن

وذهــب تــرودو إلــى اجتمــاع مــع

ويتخــد فريــق جولــدن ســتيت

رئيســة مجلس النــواب األمريكية

وريــورز من كاليفورنيا مقرا وهي

نانســي بيلوســي محمــا بهدايــا

الواليــة التــي تمثلها بيلوســي في

عليهــا شــعار فريــق تورونتــو

مجلس النواب.

رابتــورز الــذي هــزم حامــل اللقــب

وفعــل تــرودو ذلــك برغم أنــه فاز

جولدن ســتيت وريورز في نهائي

برهــان ودي مــع بيلوســي بشــأن

دوري كرة السلة األميركي.

الفائز في المباراة النهائية.
وســبق أن هنــأت بيلوســي ترودو

فــي المجموعــة األولــى بالــدور األول للبطولة؛ مــن أجل مصالحة

بفــوز فريق بلده وقدمت له ســلة

جماهيــره والثــأر لهزيمته الســابقة فــي البطولة أمام هــذا الفريق
في كوبا أمريكا .2016

البرازيل تواجه بيرو بذكريات 2016

ويخيــم شــبح هــذه المواجهــة الســابقة بيــن الفريقيــن فــي كوبــا
أمريــكا  ،2016علــى المبــاراة ،حيــث تســبب المنتخــب البيروفــي

بهــا بعــض األطعمــة الشــهية مــن
كاليفورنيــا مثــل الشــوكوالتة

التالية التي انتهت بالتعادل السلبي مع فنزويال.

التــي نالهــا مــن الفوز على الســامبا في آخر مواجهــة بينهما بكوبا

كمــا ضاعف من اســتياء الجماهيــر أن المنتخب البرازيلي المفعم

أمريكا.

بالنجــوم فــي مختلــف المراكــز خصوصا فــي خط الهجوم ،ســدد

وكان المنتخــب البيروفــي قــد اســتهل مســيرته فــي البطولــة

الجماهير؛ بسبب تواضع مستوى األداء ،وتأخر الفوز إلى الشوط

كرة واحدة فقط على المرمى الفنزويلي خالل المباراة.

بالتعــادل الســلبي أيضــا مــع فنزويــا ،رغــم أن األخير خــاض آخر

فــي المقابــل ،يتطلــع المنتخــب البيروفــي إلى تحقيــق الفوز؛ من

ربع ساعة من المباراة بعشرة العبين فقط بعد طرد العبه لويس

الثانــي .وتزايــد غضــب الجماهير مــن العبي الفريق فــي المباراة

أجــل انتــزاع صــدارة المجموعــة معتمــدا علــى الدفعــة المعنويــة

ماجو لنيله اإلنذار الثاني في المباراة.

وقتهــا فــي اإلطاحــة بنظيــره البرازيلــي مبكــرًا مــن الــدور األول
للبطولــة .وكان الفريــق قــد اســتهل مســيرته فــي البطولــة بفــوز
كبيــر  3-0علــى نظيــره البوليفي ،لكنــه عانى انتقــادات وهتافات

فنـزويـال تـواجـه بـوليفيـا

والمكسرات والنبيذ
وزار تــرودو واشــنطن إلجــراء
محادثات مع بيلوســي والرئيس
دونالــد ترامــب بشــأن التجــارة
والصين.

أياكـس يمـدد عقـد تـن هـاج

وكاالت

وكاالت

فــي مواجهــة ال تقبــل القســمة علــى اثنيــن ،يلتقــي المنتخــب الفنزويلي نظيــره البوليفي اليوم الســبت فــي الجولة الثالثــة واألخيرة من

جــدد أياكــس أمســتردام عقــد مدربــه ايريك تــن هاج حتى نهاية يونيو  2022بعــد أن قاد الفريق للجمع بين لقبــي الدوري والكأس

مباريات المجموعة األولى لكأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل.

المحليين ،إضافة إلى التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقــي الفريقــان على ملعــب جوفيرنادور

أمــا منتخب بوليفيا ،فخســر مباراته األولى

أمريكا / 3صفر.

وقــال تــن هــاج البالغ من العمــر  49عاما لموقع

ماجاليس في بيلو هوريزونتي ،حيث يضع

أمــام البرازيــل بثالثــة أهــداف دون رد ،ثــم

ويعتمــد منتخــب فنزويال بشــكل كبير على

النــادي علــى اإلنترنــت ”أشــعر بســعادة غامــرة.

كل منهمــا في اعتباره أن أي نتيجة بخالف

خســر في المبــاراة الثانية أمــام بيرو بثالثة

جهــود مهاجمــه ســالومون رونــدون ،الــذي

خضنــا موســما جيــدا وأريــد أن أبنــي علــى مــا

الفــوز قــد تعني خروجه مبكــرا من البطولة،

أهداف مقابل هدف.

أصبــح الهــداف التاريخي للفريق بتســجيله

حققنــاه مــن نتائــج” .النتائــج التــي تحققــت

لكــن الوضــع قــد يبــدو أفضل بعض الشــيء

ويشــارك منتخــب فنزويــا في كوبــا أمريكا

 25هدفــا متفوقــا بفارق هدفيــن على الرقم

حتــى اآلن رائعــة وســتكون محاولــة تكــرار

بالنســبة لفنزويــا التــي قــد يكفيهــا التعادل

للمــرة الـــ  ،18وكانــت أفضــل نتيجــة ســابقة

القياسي السابق لخوان أرانجو.

هــذه اإلنجــازات مهمة صعبة .ســنحدد أهدافنا

للعبور إلى دور الثمانية.

للفريــق هــي الفوز بالمركز الرابع في نســخة

كمــا تألــق روندون في الموســم الماضي من

وسنسعى للوصول إليها“.

ويحــل منتخــب فنزويــا في المركــز الثالث

.2011

الــدوري اإلنجليزي الممتاز بعدما ســجل 11

وكان عقــد تــن هــاج األصلــي ســينتهي فــي

بالمجموعــة األولــى برصيــد نقطتيــن مــن

أمــا منتخــب بوليفيا ،فيشــارك فــي البطولة

هدفا وصنع ثمانية أهداف مع نيوكاسل.

منتصــف  .2020وقــال مــارك أوفرمارس مدير

تعادليــن ،فيمــا يتذيــل منتخــب بوليفيــا

القاريــة للمــرة الســابعة والعشــرين ،وكانــت

وتبدو فرصــة منتخب فنزويال أفضل ،فيما

النــادي ”نتطلــع إلــى الســنوات المقبلــة بثقــة

الترتيــب مــن دون رصيــد مــن النقــاط بعــد

أفضــل نتيجــة ســابقة للفريــق هــي الفــوز

يتعلق بالتأهل لدور الثمانية في ظل صعود

كبيــرة” .نــرى أهميــة اســتمرار المــدرب للبنــاء

خسارته في أول مباراتين.

باللقب في .1963

صاحبــي المركزيــن األول والثانــي فــي كل

علــى مــا حققــه من إنجــازات بعد هذا الموســم

ويتصــدر المنتخــب البرازيلــي المجموعــة

ويخــوض منتخــب فنزويــا البطولــة تحت

مجموعة من المجموعات الثالث إلى الدور

الناجــح“ .وأضــاف ”بالتأكيــد لــن يكــون هــذا

األولــى برصيــد أربــع نقــاط بفــارق األهداف

قيــادة المــدرب رافاييــل دوداميــل ،وخــال

التالــي ،بجانب أفضل فريقيــن حققا المركز

ســهال؛ ألن بعــض الالعبيــن ســيغادرون .لكننــا

ايريك تن هاج

عن بيرو صاحبة المركز الثاني.

األشــهر الســابقة للبطولــة خــاض منتخــب

الثالث من بين المجموعات الثالث.

نأمــل أن نتعامــل مــع هــذه األمور .علــى ايريك

ونجــح فــي إقصــاء ريــال مدريد حامــل اللقب

فــي بايــرن ميونيخ ،حيث قام بتدريب الفريق

واســتهل منتخــب فنزويــا مشــواره فــي

فنزويــا خمــس مباريات ودية ،حيث تغلب

وبالنســبة لمنتخــب بوليفيا فــا بديل أمامه

أن يشكل فريقا جديدا ونثق في أنه قادر على

ويوفنتــوس بطل الــدوري اإليطالي خالل تلك

الثانــي للنادي قبــل أن يعود إلى هولندا ليدرب

البطولــة بالتعادل مع بيرو ســلبيا ،ثم تعادل

علــى األرجنتيــن  ،1 /3وخســر أمام منتخب

ســوى الفــوز؛ من أجل التقــدم للمركز الثالث

ذلــك“ .ونــال الفريــق الهولنــدي الشــاب الكثيــر

المســيرة .وتولــى تــن هاج تدريــب أياكس في

أوتريخــت في  2015وقاده الحتالل المركزين

الفريق ســلبيا أيضا مع البرازيل في المباراة

كاتالونيــا  ،2 /1وتعــادل مــع اإلكوادور ،1 /1

بالمجموعــة األولــى ،وانتظــار نتائــج باقــي

مــن المديــح بســبب أدائــه غيــر المتوقــع حتــى

ديسمبر  2017بعد إقالة مارسيل كايزر.

الخامس ،ثم الرابع خالل أول موســمين له مع

الثانية.

وخســر أمــام المكســيك  ،3 /1وتغلــب علــى

المجموعات.

بلــوغ الــدور قبــل النهائي لدوري أبطــال أوروبا

وعمــل تــن هــاج إلــى جانــب بيــب جوارديــوال

الفريق.

“درس” تقنية الفيديو
وكاالت

وكاالت

قــاد لويــس هاميلتــون متصــدر بطولة العالم لســباقات فورموال  1للســيارات فريقه
مرســيدس الحتــال أول مركزيــن فــي التجــارب الحــرة األولــى فــي جائــزة فرنســا

وعــد مدافــع منتخــب اليابــان ،ناوميتشــي يويــدا ،بالتعامل

الكبــرى أمــس الجمعــة ،بينمــا كان شــارل لوكليــر ســائق فيــراري األســرع بيــن بقيــة

بحــذر مــع األخطاء البســيطة داخــل منطقة الجــزاء ،والتي

المتنافسين.

أصبحــت مؤثــرة علــى نتيجــة المباريــات بعــد قــدوم تقنيــة

وســجل هاميلتــون ،الــذي وصــل متأخرا

الفيديو.
وتســبب مدافع فريق ســيركل بروج البلجيكي ،بركلة جزاء
لمصلحــة أوروجــواي ،فــي الدقيقــة  31مــن الشــوط األول،
عندمــا اســتعان حكــم الســاحة أندريــس روخــاس ،بتقنيــة
الفيديــو ،فــي لقطــة تعــرض فيهــا المهاجــم األوروجويانــي
ادينســون كافانــي ،لإلصابة بعد أن ســدد نحو قــدم المدافع
اليابانــي ،لتأتــي منهــا هــدف التعــادل .االنقســام حــول ذلــك
الخطأ لم يمنع يويدا من االعتراف بخطورة تقنية الفيديو،
عبــر الصحيفــة اليابانيــة (ســانكي ســبورتس) ،قائــاً“ :كنــت
أعلــم أن قــرارًا قد يُ صدر ضدي عندما ضرب الخصم أســفل
علي أن أكون أكثر حذرًا بوجود (فِ ي آي آر)”.
قدمي ،كان
َّ

» »وأضاف “بعد نهاية المباراة تحدثت مع كافاني
حول قرار الحكم ،وأكدت له بأنه هو من ضربني،
علي أن أكون حذرًا داخل منطقة
َّ
ولكن كان
الجزاء”.

هاميلتون األسرع في فرنسا

ناوميتشي يويدا

يقيــم بعــض األجــزاء
وقــال فيــراري إنــه ّ

إلــى حلبــة لــو كاســتوليه يــوم الخميــس

الجديدة خالل التجارب.

لحضــور مراســم تأبيــن مصمــم األزيــاء

واحتــل ماكــس فرســتابن مــن رد بــول

كارل الجرفيلــد فــي باريــس ،دقيقــة

المركز الرابع بفارق  0.880عن هاميلتون.

واحدة و 32.738ثانية.

وغــاب الفرنســي رومــان جروجــان عــن

وجــاء زميلــه البولنــدي فالتيــري بوتاس

معظم الجولة واســتكمل تسع لفات فقط

فــي المركــز الثانــي بفــارق  0.069ثانيــة

بعد تســرب مياه من سيارة هاس .ويبدو

ومن بعده لوكلير بفارق  0.373ثانية عن

مرسيدس مرشــحا لتحقيق فوزه العاشر

زمن هاميلتون وسط أجواء مشمسة.

علــى التوالــي والثامــن هــذا الموســم في

وابتعد سيباســتيان فيتل سائق فيراري،

حلبــة فــاز فيهــا هاميلتــون بعــد االنطالق

الــذي انطلــق مــن المقدمــة في كنــدا قبل

من المركز األول العام الماضي عند عودة

أســبوعين ،لكنــه احتــل المركــز الثانــي

ســباق فرنســا لجــدول الســباقات عقــب

بعــد عقوبــة زمنيــة لخمس ثــوان منحت

غيــاب اســتمر عشــر ســنوات .ويتصــدر

الفــوز لهاميلتون ،بفــارق يزيد على ثانية

هاميلتــون ،بطــل العالــم خمــس مــرات،

واحدة عن المتصدر البريطاني.

البطولة بفارق  29نقطة عن بوتاس.

“األهلي المتحد” يواصل التبرعات الخيرية
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تــقــديــم الــدعــم إلـــى “اإلعـــاقـــة الــذهــنــيــة” و“اإلصـــــاح”

السبت

قــدم البنــك األهلــي المتحــد تبرعــا بقيمة

التتــان شــيكا بمبلــغ التبــرع إلــى المديــر

تبرعــا بقيمــة  5آالف دينــار إلــى الجمعية

تأهيلهــم وممارســتهم للحيــاة الطبيعيــة،

 10آالف دينــار لصالح الفعاليات الخيرية

التنفيــذي للشــؤون الخيريــة بجمعيــة

البحرينيــة لإلعاقــة الذهنيــة والتوحــد

حيث قامت رئيســة الخدمات المصرفية

التــي تقــوم بهــا جمعيــة اإلصــاح ،حيــث
ّ
ســلم مديــر أول الخدمــات المصرفيــة

اإلصالح طارق الشــيخ ،ومدير التســويق

دعما ألنشــطة الجمعية الســاعية؛ لتقديم

الخاصــة بالبنــك األهلــي المتحــد نســيمة

والعالقــات العامــة بالجمعية عبدالباســط

ســبل الرعايــة الكافيــة لألطفــال مــن

حيــدر بتقديــم مبلــغ التبــرع إلــى رئيســة

الخاصــة بالبنــك األهلــي المتحــد بســام

الشــاعر.وفي اإلطــار ذاتــه ،قــدم البنــك

ذوي اإلعاقــة الذهنيــة والمســاعدة فــي

مجلس إدارة الجمعية فريدة المؤيد.

“إبراهيم كانو” تستقبل ثاني دفعات “طموح”

فــــــرص وظـــيـــفـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب الـــبـــحـــريـــنـــي الــــواعــــد

اســتقبلت شــركة إبراهيــم خليــل كانــو

حصلوا عليها بعد خضوعهم لسلســلة من

الدفعة الثانية من برنامج شركة إبراهيم

االختبارات والمقابالت.

خليل كانــو لتطوير وتوظيف الخريجين
ً
فرصــا وظيفيــة
(طمــوح) الــذي يوفــر

وشــدد الرئيس التنفيذي لشــركة إبراهيم

للشباب البحريني الواعد.

خليــل كانــو مايــك برايتمور ،علــى أهمية
ً
اســتثمارا فــي
هــذه البرامــج التــي تعــد

يعمــل البرنامــج الممتــد علــى ســنتين

الخريجيــن البحرينييــن المتميزين ،قائالً

علــى تنميــة مهــارات العمــل االحترافيــة
ً
فرصــا لتطوير
لــدى المتدربيــن كمــا يوفر

“نؤمــن بتوظيــف الشــباب البحرينــي
الموهــوب والطمــوح ومســاعدتهم علــى

المهــارات التقنيــة المتخصصــة لديهــم

تطويــر إمكانياتهــم لذلك صممنــا برنامج

وذلــك من خالل نظــام التناوب الوظيفي

تطويــر وتوظيــف الخريجيــن (طمــوح)

الــذي يُ مكنهــم من فهم طبيعــة العمل في

ليكون بمثابة محطة جديدة في المسيرة

كل قســم مــن أقســام الشــركة والتعــرف

التعليميــة للطــاب والخريجيــن حيــث

على قدراتهم والمجاالت التي تناســبهم.

يعمــل علــى إمدادهــم بالتعليــم التقنــي

وتــم اختيــار  8خريجيــن لهذا العــام بناءً

الضــروري ويعرفهم بالثقافة المؤسســية

علــى تحصيلهم األكاديمي والنتائج التي

علــى أيــدي نخبة من أفضــل الخبراء في

الشــركة .ونحــن نرحــب بالدفعــة الثانيــة

الخريجيــن (طمــوح) ســنتهم الثانيــة مــن
ً
وفقــا للخطــة
البرنامــج وهــم يســيرون

من الطالب ونتمنى لهم النجاح”.
ً
حاليــا الدفعــة األولــى مــن برنامــج
وتتــم

ً
مســبقا كما حدد
اإلداريــة المرســومة لهم

شــركة إبراهيــم خليــل كانــو لتطويــر

البعض منهم مساراتهم الوظيفية.

ساجد يطفئ الشمعة الخامسة
احتفلت عائلة ابراهيم مشــكور بعيد ميالد ابنهم ســاجد
ابراهيم مشكور.
حيــث اتــم عامه الخامــس واقيم احتفال بهذه المناســبة
في ثاني ايام عيد الفطر المبارك متمنين له العمر المديد

إعداد :هبة محسن

 22يونيو 2019
 19شوال 1440

للتواصل17111509 :

“السيارات األوروبية” :فحص المكيف مجا ًنا
أعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة
جاكــوار النــد روﭬر عــن إطــاق أحــدث
ً
مجانــا،
حمالتهــا لفحــص مكيــف الهــواء
والتــي ستســتمر حتى تاريــخ  30يونيو
الجاري.تقــدم الحملة للعمالء الكرام من
مالك سيارات جاكوار والند روﭬر فرصة
االســتفادة مــن خدمــة فحــص المكيــف
لمركباتهــم ،إلى جانــب تعبئة غاز مكيف
الســيارة وإجــراء فحــص إلكترونــي
لســامة المركبــة مجا ًنــا .وســيتم ً
أيضــا
توفيــر خدمــة اســتالم الســيارات مــن
ً
انطالقــا مــن
المدخــل وركنهــا مجا ًنــا،
حــرص الشــركة علــى توفيــر تجربــة
متكاملة لجميع زبائنها األعزاء.
وقــال المديــر العــام لشــركة الســيارات
األوروبيــة جاكــوار النــد روﭬر ســتيفن

الي” :يســعدنا جــ ًدا تقديــم هــذه الحملــة
المميــزة التي تعبر عن التزامنا المســتمر
بتوفيــر أفضل خدمــات ما بعد البيع ،بما
يلبــي تطلعات عمالئنــا ويضمن رضاهم.
نســعى خــال فصــل الصيــف للحفــاظ
علــى عمل مكيف الســيارة بكفاءة عالية
طوال الموسم”.
وأردف “يشرف فريقنا من فنيي جاكوار
والنــد روﭬر المعتمديــن علــى فحــص
وصيانــة المركبــات بمهنيــة وجــودة
عاليتيــن ،بمــا يحقــق أعلــى مســتويات
الرضــا للعمــاء .ويســرني أن أتوجــه
بدعــوة مــاك ســيارات جاكــوار والنــد
روﭬر لزيارتنــا فــي معــرض الســيارات
األوروبيــة لالســتفادة مــن الخدمــات
الرائعة التي تقدمها المبادرة”.

“بافالو وينجز” تفتتح أول فرع بالبحرين

تقديم أجنحة الدجاج الطازجة التقليدية والخالية من العظم

أعلنــت سلســلة مطاعــم بافالــو وينــج آنــد
رينجــز العالمية عن افتتــاح أول موقع لها
فــي البحريــن ،فــي قلــب مجمــع  338فــي
منطقة العدلية.
يشتهر المطعم األمريكي بأجنحة الدجاج
الطازجــة التقليديــة والخاليــة مــن العظــم
مــع مجموعــة مــن الصلصــات المميــزة
لترضــي جميــع األذواق باإلضافــة إلــى
أصنــاف طعــام القائمــة األمريكية الشــهية
بمــا فــي ذلــك البرغــر الشــهير وحلقــات
البصــل والتاكــو والســلطات والعديــد مــن
األصناف األخرى.
وصــرح صاحــب مطعــم بافالــو وينجز آند
رينجــز البحرين رامز عماري“ ،نحن نهدف
إلى خلق تجربة شــاملة في بافالو وينجز
آند رينجز ،حيث يمكن لزبائننا االستمتاع
بمأكــوالت رائعــة وموســيقى جميلــة

احتفلــت عائلــة بدر ناصر محمد الســادة بتخرجه من دار

ومشــاهدة رياضتهــم المفضلــة .قائمــة

الروضة العالمية...

الطعــام الخاصــة بنــا تتميز بتقديــم طعام

تهانينا لبدر مع التمنيات بمستقبل مشرق.

أصلــي ذا جــودة عالية بأســعار تجعلنا في

متناول الجميع “.

مســتوحاة مــن الطهاة وبخاصــة األجنحة

ســوف يقــدم المطعم فــي البحرين تجربة

المميزة.

مثاليــة للتواصــل مــع العائلــة واألصدقاء،

حضر حفل االفتتاح مسئولون حكوميون

حيــث يتمتــع المطعــم المكــون مــن ثالثــة

وكبــار الشــخصيات وأعضــاء في وســائل

طوابــق بأجــواء رياضيــة مع غــرف طعام

اإلعــام ومؤثــرون على وســائل التواصل

مشــرقة وجذابــة ،وأكثــر مــن  60جهــاز

االجتماعــي وأصدقــاء بافالــو وينجــز آنــد

تلفزيــون ،مــع خبــرات عاليــة ووصفــات

رينجز.

“بتلكو” الراعي الذهبي لمنتدى “مئوية التعليم”
حضــر فريــق إداري مــن شــركة بتلكــو منتــدى “مائــة عام مــن التعليــم النظامي في
البحريــن” الــذي قامت بتنظيمه وزارة التربية والتعليــم بالتعاون مع منظمة األمم
المتحدة للطفولة “اليونيســيف” ،كونه الراعي الذهبي لهذا المنتدى الذي اســتمرت
فعالياتــه علــى مــدى يوميــن فــي  11و 12مــن يونيو الجــاري في فنــدق آرت روتانا
الواقع في جزيرة أمواج.
وتأتــي هــذه الرعاية تحت اســتراتيجية

على مواجهة التحديات والمســاهمة في

الشــركة فــي دعــم الفعاليــات الوطنيــة

بنــاء بلدهــا .وقد حضر المنتــدى بالنيابة

التي تعكس نجاحات المملكة في شــتى

عن شركة بتلكو مدير عام قسم االتصال

القطاعــات ،خصوصا في مجــال التعليم

المؤسســي والمســؤولية المجتمعيــة

حيــث أن مملكة البحرين كانت ومازالت

الشــيخ بــدر بــن راشــد آل خليفــة ،والذي
ّ
بتلقــي جائــزة نظيــر رعايــة بتلكــو
قــام

خاصــة تتركــز على بنــاء أجيــال متعلمة
ّ
تكــون مجتمع مثقــف وراقي نفتخر فيه

الذهبيــة ،والتــي قــام بتقديمهــا وزيــر
التربية والتعليم ماجد النعيمي.

ظــل المشــروع اإلصالحي لجاللــة الملك

نعتــز بكوننــا جزء مــن هذا المنتــدى المهم

حمد بن عيســى آل خليفــة الذي انعكس
ً
ايجابيــا علــى مســتوى المــوارد البشــرية

والــذي يعكــس مكانة التعليم فــي المملكة
ويستعرض جذور التعليم ومراحل تطوره

فــي المملكة والكفاءات الوطنية القادرة

فــي البحريــن .وفــي الوقــت نفســه ،ســلط

ســباقة فــي هــذا المجــال وتوليــه أهمية

ً
جميعــا .وشــهد التعليم قفــزة نوعية في

بهذه المناســبة علق الشــيخ بدر قائالً“ :إننا

دعم الفعاليات
الوطنية المساهمة
في نجاحات المملكة
بشتى القطاعات
المنتــدى الضوء على بعض المســائل التي
تهم الشــركات الوطنية فيما يتعلق بإعداد
جيــل جديــد مــن المتعلميــن والخريجيــن
القادريــن علــى متطلبــات ســوق العمل من
مهارات تتماشــى مع التطــور التكنولوجي
فــي كافة المجــاالت وباألخــص في قطاع
االتصــاالت .وســوف تواصل شــركة بتلكو
ممارســة دورهــا الوطنــي فــي دعــم عجلة
التعليــم بمملكــة البحريــن مــن خــال
برامجها المعنية بالشباب”.
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ما ال تعرفونه عن “حكاية لعبة ”4

كشفت الممثلة المصرية
سمية الخشاب أنها
كانت تحلم بأن تكون

بدأ عرضه هذا األســبوع في البحرين مــع توقعات بنجاح كبير

مطربة وليس ممثلة،
حيث أشارت إلى أنها
كانت تحلم منذ دخولها
المجال الفني أن تكون
مطربة.
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عــادت ُّ
اللعَ ــب إلــى الشاشــة ُ
الكبرى بمغامــرة جديدة في “حكاية لعبــة  ،”4وفيها يجد “وودي” و”بــز” والمجموعة بالكامل

أنفســهم فــي رحلــة مبهــرة علــى الطريق تأخذهم إلــى أماكن غير متوقعة بعيــ ًدا عن المنزل ،وتتيح لهم فرصة اكتشــاف
حاليا بنجاح كبير.
أصدقاء جدد وقدامى .بدأ عرض “حكاية لعبة  ”4في شركة البحرين للسينما وفوكس سينكو
ًّ
فــي عــام  ،1995أصبــح “حكايــة لعبــة” عالمــة فارقــة فــي
صناعــة أفــام الرســوم المتحركــة بوصفه أول فيلم رســوم
متحركــة طويــل يتم إنتاجه بالكامل باســتخدام الكمبيوتر،
وقد تص َّدر إيرادات األفالم لهذا العام ورُ شــح لثالث جوائز

أوســكار وجائزتــي غولــدن غلــوب .بعد أربع ســنوات ،حطم
“حكايــة لعبة  ”2األرقام القياســية لألربــاح خالل أول عطلة
نهايــة أســبوع بعد بــدء عرض الفيلم ،وفــاز بجائزة الغولدن
غلوب كأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي ،إلى جانب جائزة

تبيــن أنــه نهاية
القصــة انتهــت بفيلــم ’حكايــة لعبــة  ،‘3لكــن ّ

غرامــي ألفضــل أغنيــة مكتوبة لفيلــم أو عمــل تلفزيوني أو

قصة ’وودي‘ مع ’آندي‘ فقط ،فأي نهاية ليســت ســوى بداية

غير ذلك من الوسائط المرئية (راندي نيومانWhen She”/

جديــدة ،تمامً ــا كمــا يحدث فــي الواقع .يعيــش ’وودي‘ اآلن

 .)”Loved Meفــي عــام  ،2010صــدر فيلــم “حكايــة لعبة ”3

فــي غرفة جديــدة مع لعب جديدة وطفلة جديدة ،وهذا ما

وفــاز بجوائــز أوســكار ألفضــل فيلم رســوم متحركة طويل

لم نره من قبل أب ًدا .واألسئلة التي كانت تطرح نفسها حول

وأفضــل إنجــاز للموســيقى المكتوبــة لفيلــم ،أغنيــة أصليــة

يمكــن أن يكــون عليه ذلــك ،أصبحت بداية جديدة لقصة

(نيومــانWe Belong”/
.)”Together

مشوّ قة تستحق االستكشاف”.
ً
واثقــا دائمً ــا مــن مكانــه فــي
كان “وودي”

فــاز

الفيلــم ً
أيضــا بجائــزة

من يعيش أكثر الطويالت أو القصيرات؟
أن “النساء طويالت
أوضحت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة ماستريخت ّ
لديهن فرصة للعيش حتى سن الـ  90عاما ،مقارنة بالنساء األخريات”.
القامة
ّ
أن “النســاء
ولفتــت الدراســة إلــى ّ

بقامتهــن طــول الـــ
اللواتــي يتجــاوزن
ّ

 180ســنتيمترا ،يزيــد احتمــال العيــش
لديهــن ،مقارنــة بالنســاء اللواتــي يبلــغ
ّ

قامتهــن نحــو  161ســنتيمترا أو
طــول
ّ

أقصر”.

غولدن غلوب وبافتا
ألفضــل فيلم رســوم

التــي

بتدوين معلومات حول وزنهم في سن

يقضونه في ممارســة الرياضة .وعليه،

وبحســب موقع “بيزنس إنسايدر” ،فقد

تابــع العلمــاء هــؤالء المشــاركين حتــى

أجريت الدراسة التي نشرت في مجلة

بلغوا سن التسعين أو حتى وفاتهم.

“بونــي”

القلــق .وقــال المنتــج جونــاس
ِّ
ً
“تشكل هذه العملية
معلقا،
ريفيرا
االنتقاليــة جــزءً ا كبيــرًا مــن األفــكار
األساســية لهــذا الفيلــم ،حيــث تكبــر

كولــي فــي تعليــق
حــول

’بونــي‘ وتبــدأ االنتقــال إلــى ريــاض األطفال،

هــذا

ا لمو ضــو ع ،
“مثلــي
معظــم

لاللتحــاق

بريــاض

األطفال ،إال أنها تشعر بنوع من

لجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وقــال المخــرج جــوش

الدراســة وطول قامتهــم والوقت الذي

“وودي” إلــى “بونــي” .وتســتعد

ّ
ليتأكد من أنها ســعيدة
ولعبها ،وهو مســتعد لفعل أي شــيء
ّ
وأن كل اللعــب بخيــر ،لكــن لقــاء غيــر متوقــع مــع صديقتــه

“آنــدي” بالجامعــة ،تحــوّ ل والء

ترشــيحها

“Epidemiology and Community

الـــ  20عامــا ،إلــى جانــب وزنهــم وقــت

الذي يتح ّدث عند شــد الحبل في ظهره والذي أحبه “آندي”

ثانــي أفــام Pixar
يتــم

*”وودي” (توم هانكس) هو نفس لعبة الشــيريف راعي البقر

أولوياتــه ،أمــا اآلن ،بعــد التحــاق

متحركــة ،ويُ ذكــر أنه

ظــن المعجبــون حــول العالــم
أن حكايــة ُّ
اللعب قد انتهت.

 ”Healthعلى نحو  8000مشارك قاموا

هــذا العالــم ،وأن رعايــة طفلــه هــي أهــم

شخصيات الفيلم

جــ ًّدا قبــل ســنوات .وجــد “وودي” منــزالً جديــ ًدا مــع “بونــي”

العزيــزة “بــو بيــب” يجعــل “وودي” يــرى أن العالــم أكبــر ممــا
تصوّ ر من قبل بكثير.
*”بــز يطيــر” (تيــم آلــن) هــو رائــد الفضــاء الالمــع الــذي يدين
بالــوالء ،ليس فقــط لمالكته ،إنما ألصدقائه الذين اكتســبهم
فــي حياتــه ،ال ســيما صديقــه “وودي” الــذي كان غريمــه في

ويبــدأ ’وودي‘ تولــي دور جديد ،وهو موقف

وقت من األوقات ،ثم أصبح كأخ له هذه األيام“ .بز” مستعد

لــم نــره فيــه من قبــل” .الفيلم مــن إخراج

أن يفعــل أي شــيء لدعــم صديقــه “وودي” ،لكــن تــؤدي بــه

مثــل

جــوش كولــي وإنتــاج جوناس

النــاس،

ريفيرا ومارك نيلسون.

ظننــت أن

جهــوده إلى الوصول إلى كشــك ألعاب فــي كرنفال كجائزة،
ّ
ليوجهه.
فيستمع إلى صوته الداخلي

شخصية مركبة

ولد الغالبة

ملحمة وطنية

أكدت الفنانة يسرا اللوزي أن اختالف الموضوع وتصاعد األحداث

قالــت الفنانة مــي عمر إن دورها في مسلســل “ولد الغالبة”

عبّــر الفنــان المصري أحمــد عز عن ســعادته بــردود الفعل

من أهم أسباب نجاحه في رمضان.

في مشــوارها كونها لم تقدم مثله مــن قبل وأفادت بأنها

برنامج “واحد من الناس” مع اإلعالمي عمرو الليثي ،وقال:

في كل حلقة من حلقات الجزء الثالث من مسلسل “كلبش”
وقالت اللــوزي إنها تلقت ردود فعل مميزة حول شــخصية

جســدتها في المسلسل ،مشــيرة إلى أن كثيرين
ّ
“ريم” التي

أكدوا أنهم يرونها في هذا الشــكل للمرة األولى” .وأوضحت أن

شــخصية “ريم” كانــت مركبة جدًّ ا ومرهقــة ،كونها تعمل محللة

نفسيّة ،ما يتطلب منها أن تكون مريضة وطبيبة في الوقت ذاته.

الجماهيريــة تجاه فيلم “الممر” خــال مداخلة هاتفية مع

الذي عرض في موســم رمضان الماضي ،شــكّل نقلة فنية

“أنا وجميع الزمالء تدربنــا بالفعل قبل التصوير وأصبحنا

تسعى دومً ا للتمرد على أدوار الفتاة الهادئة والرومانسية

بتقديم أدوار مختلفة حتى ال تكرر نفســها ،مشــيرة إلى أن

نعيش تلك األدوار ولم نشعر أننا نقوم بالتمثيل والفضل

وأوضحــت أن عوامــل كثيــرة جذبتهــا لشــخصية “فــرح” في

أدوارهم .وأضاف :كنا ســعداء لتقديمنا هذه الملحمة الوطنية

يعود إلى اللــه وفريق العمل بالكامــل وبراعتهم في تقديم

مسلسل “ولد الغالبة” أول الخط في هذا التمرد.

خصوصا وأنها جديدة فنيًّا عليها وهناك مشاعر وتفاصيل.
ً
المسلسل؛

وتلك الفرصة ال تأتي في العمر سوى مرة أو مرتين.

 22يونيو
1120

1527
فتح هللا طرد البرتغاليين من ميناء سوندا كيالبا جاكرتا اآلن.

1941
بدء الهجوم األلماني على موسكو بمشاركة  4.5مليون جندي.

معركة كتندة ،بين
قوات ألفونسو
األول ملك

1973
كندا تلغي عقوبة اإلعدام.

أراغون
والجيش
المرابطي تحت

1986
دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا.

قيادة إبراهيم بن
يوسف بن تاشفين

2002
شخصا.
ً
زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261

الميزان

الحمل
أمور العمل تسير على ما يرام.

القراءة مفيدة قبل النوم لالسترخاء.

العقرب

الثور
ابحث عن فرصة أخرى مع األصدقاء.

ال يمكن الفوز بدون جهد وتضحية.

القوس

الجوزاء
مارس الرياضة فهي مفيدة للقلب.

السرطان

أخرج في نزهة أخر األسبوع.

الجدي

ابتعد عن السكريات فهي مضرة.

األسد

في التأني السالمة وفي العجلة الندامة.

الدلو
أمامك خيارات متعددة وطرق.

العذراء

الوقت مناسب لمفاتحة مديرك بالعمل.

الحوت
راجع الطبيب وال تنتظر المضاعفات.

استغل وقت الفراغ في شيء مفيد.
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كيف تحافظ على شاشة هاتفك من الخدوش؟
شاشــة الهاتــف الذكي أكثــر األجزاء عرضة للخدوش والمخاطــر ،ويمكن لرقاقة واقية
علــى الشاشــة منعهــا ،وتظهر هذه الرقاقات الواقية بتصميمــات عديدة ومواد متنوعة
ودرجــات صالبــة متباينــة .وينصح الخبير التقني األلماني يانيك ديغنر بحماية شاشــة
ً
خاصــة الموديــات الفاخــرة ،برقاقــة إضافيــة ،للحمايــة مــن العمــات
الهاتــف الذكــي،
المعدنيــة ،أو المفاتيــح ،أو األشــياء الحــادة األخــرى .وأوضــح ديغنــر أنــه رغــم تجهيــز
معظم الهواتف الذكية بزجاج قوي للغاية ،فإن رقاقة الشاشة اإلضافية تمنع الخدوش
واألضرار ،التي قد تلحق بالشاشة.

» »استطاعت نجمة البوب األميركية بيلي إيليش ،تحقيق نجاح جديد بكليبها
“ ،”bury a friendالذي أطلقته في  30يناير الماضي ،وأثار ضجة بين عشاق
ومحبي الموسيقى والغناء حول العالم .ووصلت نسبة مشاهدة الكليب
على “يوتيوب” إلى أكثر من  100مليون مشاهدة خالل شهرين فقط .يُذكر أن
كليب “ ،”bury a friendللنجمة إيليش ،من إخراج مايكل شيفز.

وتتوفــر هــذه الرقاقــة الواقيــة مــن

بالســيوس كاكوفوســكي أن هنــاك رقاقات

البالســتيك ،لكن مع قليــل من الحماية ضد
ً
فضــا عــن صعوبــات
األضــرار البســيطة،

واقيــة ســائلة يتــم رشــها .وتمتــاز هــذه
الرقاقــات بعــدم الحاجــة لقــص الرقاقــة،

قــد تظهــر عنــد التركيــب ،كمــا تتوفــر هــذه

وعــدم تكويــن أي جيــوب هــواء تحــت

الرقاقــات الواقية من الزجاج ،والتي تثبت

الرقاقــة .وتتكــون هــذه الرقاقــة الواقيــة

بســهولة علــى الجهــاز مــع مقاومــة أعلــى

الســائلة في األساس من أكسيد السليكون،
ً
ً
مسال ،وعند رشه على
زجاجا
والذي يعتبر

للصدمات ،كما أن األشياء الحادة ال تسبب
ً
خدوشــا بســيطة ،وبجانــب هــذا كله
لهــا إال

الشاشة يستقر على المواضع الصغيرة غير

ً
زجاجا تصل صالبته
تقدم بعض الشــركات

المســتوية ،ويمنحهــا المزيــد مــن الصالبــة

إلــى  9Hوفــق مقيــاس مــوس للصالبــة،

والمقاومــة .ويعتمــد اختيــار مــادة الحماية

صالبة الماس .10H

المناســبة علــى درجــة الصالبــة المرغوبــة
لرقاقــة الحمايــة .وينصــح الخبيــر التقنــي

رقاقة سائلة
ومــن جانبه ،أوضح الخبير التقني األلماني

األلمانــي ألكســندر إيمونــدس باالنتبــاه
لدرجــة الصالبة ،حيــث إن بعض المنتجات
المصنوعة من البالستيك ال توفر إال درجة

صالبة .3H

الشاشــة؛ ألنهــا مضــادة لالنعــكاس ،وهــو

ويعــد التصميــم مــن المعاييــر المهمــة؛

األمر الذي تظهر مميزاته في الهواء الطلق

فجانــب رقاقــات الحمايــة الشــفافة هنــاك

ولدى أشعة الشمس .وهناك رقاقات حماية

األنــواع المطفأة .وأوضح كاوكوفســكي أن

خاصة مزودة بعاكس كامل أو حماية النظر

الرقاقــة الشــفافة تقدم صورة غيــر مغايرة

“التلصــص” ،واألولى تصبح شــفافة بمجرد

تقري ًبا ،األمر الذي يختلف بعض الشيء مع

تشــغيل الشاشــة؛ حيث تكون على وظيفة

الرقاقــة المطفــأة ،التــي تتميز بعــدم عكس

العكس عندما تكون الشاشة مغلقة.

بحرينية
حضارية
لقيم
تثبيت
مشروع “نقل المعارف”
ٌ
ٍ
ّ
ّ

تــرجــم  30كتابًا منذ انطالقته ويــهــدف إلــى الــتــبــادل الفكري بين المملكة والعالم

ً
مســتهدفا بذلك ترجمة
“مشــروع تبادل ثقافي اســتثنائي” ،هكذا يمكن وصف مشــروع “نقل المعارف” الذي بدأت نواته األولى في العام ،2014
 50كتابًــا ،مــن منطلــق الحاجــة إلــى نقل المعارف اإلنســانية واالنفتاح على الحضــارات المتعددة ،وذلك في مبادرة مــن المفكر وعالم االجتماع

فــي ســيره نحــو تحقيــق مــا يصبــو إليــه

إلى المساهمة في تبادل الخبرات بين الشباب

يركــز مشــروع “نقــل المعــارف” علــى مــا يُ ّ
حفز

المشــروع ،تمــت حتــى اآلن ترجمــة  30كتابًــا

الباحثيــن من العرب واألوروبيين في مجاالت

التاريخيــة
المســائل الفكريّــة والظواهــر
ّ
قواميــس
الفنــون وتذوّ قهــا .وتشــمل القائمــة
َ

متنوّ عً ا ،وذلك بدعم من هيئة البحرين للثقافة

العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والفنــون،

واآلثــار ،التــي تؤمــن بأن هــذه الترجمات تأتي

وكذلــك فــي تعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات

فــي صيغــة اســتمرارية لطبيعــة البحرين ذات

وإبراز البعــد الثقافي والفكري المنفتح لمملكة

واالجتماعيــة ،وعلــى مــا يســاعد علــى فهــم
ّ

األبعــاد التاريخيــة والثقافيــة .ومشــروع نقــل

البحرين”.

ص ٌ
مهمّ ــة ولهــا ِ
يــت عالمــي ،مثــل “قامــوس

ٌ
تثبيت
المعــارف حســب توصيــف الهيئــة هــو:
ٌ
دعــوة ،على
بحرينيــة ،كما هي
لقيــم حضاريّــة
ٍ
ّ

ويؤكــد أن ترجمــة الكتــب تتــم اعتمــا ًدا علــى

أكســفورد للفلســفة” وكتــاب “قصة الفــن” الذي
ّألفــه غومبرتــش ،وهــو فــي طبعتــه السادســة

ّ
متخصصون
ويقوم بترجمة الكتب ومراجعتها
معت ٌ
َرف لهم بالكفاءة في الترجمة ،ومن بلدان

عشــرة وصدر في ســبعة ماليين نســخة .ومن

الصعيد ال ّدولي ،إلى تبادل المعارف والخبرات
وإلى الحوار بين الثقافات وبين َأجيالها.

مقترحــات لجنــة استشــارية عربيــة أوروبيــة،

يقــول الدكتــور الطاهــر لبيــب ،مديــر مشــروع

عربيــة مختلفــة .أمــا مجــاالت الترجمــة فهــي
ّ
ً
ممثلــة فــي خمســة
العلــوم اإلنســانية عمومً ــا،

المســاهمة في نقــل المعارف مــن البحرين إلى

فــروع :العقالنيــات والعلــوم االجتماعيــة

العالم والعكس ،عن طريق الترجمة ،باإلضافة

والفنون واالتصال وتحليل الخطاب.

نقــل المعــارف “إن هــذا المشــروع يهــدف إلــى

مــن شــباب الباحثيــن العــرب واألوروبييــن
لهــم مشــاريع بحــوث أكاديميــة يرغبــون فــي

اآلخــر ،وقــد شــارك فــي هــذه النــدوة حوالــي
ً
جامعيــا مــن  25بلــ ًدا هــي:
وأســتاذا
 60باح ًثــا
ًّ
الجزائــر ولبنــان وفلســطين وتونــس واألردن

مناقشــتها وتطويرهــا وفــي تبــادل الخبــرات

ومصــر والمغــرب وســوريا والســعودية وليبيــا

المعرفيــة حولهــا ،وذلــك بإشــراف باحثيــن

والعراق والســودان واليونان وإيطاليا وفرنسا

وأســاتذة جامعييــن مــن العــرب واألوروبييــن،

وسويســرا وبوركينا فاسو وألمانيا وجمهورية

ومن ذوي الخبرة في اإلشراف على البحوث.

التشيك وقبرص وإسبانيا وجمهورية الكونغو

فــي العــام  ،2016أقيمــت علــى هامــش

وبلجيكيا والكاميرون ورومانيا.
ٌ
استراتيجية
مشروع رائ ٌد وفريد يندرج ضمن
ّ

مــن مســتوى الماجســتير والدكتــوراه والذيــن

التونسي الدكتور الطاهر لبيب وتب ّني الشيخة مي بنت محمد آل خليفة للمشروع الذي ساهم في إثراء المكتبة العربية.

علــى التفكيــر الموضوعــي والعقالنــي فــي

األولــى عــام 2015م .جمــع الملتقــى عــد ًدا

من التشــويه وعلــى رغبة حقيقيــة في معرفة

المشــروع ،النــدوة الدولية التــي حملت عنوان
“صــورة اآلخــر :نظرات متقاطعــة” وقد هدفت

هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار فــي االرتقــاء

النــدوة إلــى معرفــة التصــورات واألحــكام

بالعمــل الثقافــي الهــادف ووضــع اســم مملكــة

والمواقــف التــي تتبادلها الثقافات والشــعوب،

البحريــن أكثــر فأكثــر علــى خارطــة الحــراك

وخاصــة بيــن العــرب واآلخريــن ،وبالتالــي

الثقافــي العربــي والعالمــي .الكتــب العشــرون

أطــاالً ،نهايــة العالــم كمــا نعرفه ،أصــول الفكر

الحــي عبــر تدشــين الملتقــى العربــي
النقــاش
ّ

معرفــة العوامــل الثقافيــة التــي تحــول دون

األخيــرة والتــي مــن بينهــا قواميــس مهمــة

األوروبــي لشــباب الباحثيــن فــي العلــوم

ّ
حوار
تفهم حقيقي ومتبادل بينهم ،ودون بناء
ٍ
بيــن الثقافــات يقوم على الرغبة الحقيقية في

وكبيــرة هــي بأكثريتهــا فــي مرحلــة متق ّدمــة
من اإلعداد للنشــر ،ومــن المنتظر صدورها في

اإلغريقي ،ومنطق الكتابة وتنظيم المجتمع.

االجتماعيــة والفنــون ،والــذي بــدأ فــي دورتــه

تخليــص هذه التصــورات واألحكام والمواقف

الفترة القريبة.

بيــن الكتــب التــي تمــت ترجمتهــا حتــى اآلن:
كتاب تفكر ،لغات الفردوس ،التحليل النفسي،
األبجديات الثالث :اللغة والعدد والرمز ،الزمن

الطاهر لبيب

وألنــه مشــروع متكامــل ،فهــو ال يقتصــر علــى
الترجمــة ،بــل انتقــل إلــى الجــزء العملــي أو

“ممنون” جديد المطربة نوال
تجدد الفنانة نوال الكويتية تعاونها الفني مع الملحن سهم عبر أغنية جديدة ،ستطرح
قري ًبــا بعنــوان “ممنــون” من كلمات الشــاعر ســعود البابطين ،وتوزيع بشــار ســلطان .كما
ّ
ً
أيضا ،وكلمات
حاليا إلطالق ألبوم جديد ،سيتضمن أعماالً من ألحان سهم
تحضر نوال
ًّ

ِ
“أنت غير”.
الشاعر سعود البابطين ،الذي غ ّنت له
علــى صعيــد متصــل ،تشــارك نــوال فــي

ضفــاف الســاحل الغربــي فــي “ليلــة ســهم”

عــدد مــن الحفــات الغنائيــة فــي الفتــرة

بمشاركة نجوم األغنية الخليجية والعربية،

المقبلة ،حيث ستجدد لقاءها مع جمهورها

كذلــك ســتحيي حفلــة فــي لنــدن ،العاصمة

الســعودي فــي  29يونيــو الجــاري علــى

البريطانية ،ضمن حفالت الصيف .

“ شك ًرا” لعبدالمجيد عبداهلل

الزعيم يستأنف تصوير فالنتينو

طــرح الفنان الســعودي عبدالمجيد عبدهللا أغنية ســنغل بعنوان “شــكرً ا”

يســتأنف الفنــان الكبيــر عادل إمام تصوير أحداث مسلســله الجديد “فالنتينو” األســبوع

من كلمات عالية ،وألحان ياسر بوعلي ،وتوزيع عصام الشرايطي.
ويأتــي العمل تجديــ ً
دا للتعاون بين

العمــل الجديــد تتويجــا للتعاونــات

المقبــل ،بعــد توقــف لعــدة أشــهر ،وخروجه من الســباق الرمضانــي الماضــي ،ليكون أول
األعمــال المؤكــد مشــاركتها فــي رمضــان  ،2020بعــد إعــان تامر مرســي عــن عرضه عبر
مجموعة قنوات إعالم المصريين خالل السباق الرمضاني المقبل.

عاليــة وعبدالمجيــد حيــث جمعهما

السابقة التي جمعتهما.

العديــد مــن التعاونــات الفنيــة ،مــن

وتشــير بعــض المصــادر الفنيــة إلى

بينهــا “ال زاد ،يامــا حاولــت ،احكــي

أن عبدالمجيــد عبــدهللا ســيعود

ويجســد الزعيــم عــادل إمــام ضمــن أحــداث
ّ

مجــد ًدا للغنــاء فــي الحفــات بعــد

المسلســل شــخصية رجــل أعمــال صاحــب

المــدارس التــي يمتلكهــا ،باإلضافــة لدخولــه

مجموعــة مــدارس دوليــة يدعــى نــور

فــي قصــص عاطفيــة عديــدة ،وتتواصــل

انقطاع.

عبدالمجيــد فالنتينــو ،ويواجــه طــوال

األحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

بهمســك ،ســألت الليــل ،ودي أكــون،
كلــي أســف ،وداعــك مــر” ،ليكــون

األحداث مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة
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العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية ،التابعة لألمم المتحدة.
وقبل التصويت على المعاهدة ،أعلنت الواليات المتحدة أنها ستؤيد المعاهدة ،بينما
قالت روسيا إنها ستمتنع عن التصويت ،وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

نساء يحتفلن باليوم الدولي لليوغا في كهف بقرية
ليانغ يانغ في مقاطعة غويتشو جنوب غرب الصين
(أ ف ب)

توقيف وزير بريطاني
عن العمل العتدائه على امرأة
أوقف وزير دولة بريطاني عن العمل لحين االنتهاء من التحقيق؛ بسبب إمساكه
برقبة محتجة مسالمة ودفعها بعيدا خالل احتجاج على التغير المناخي أدى إلى
تعطل كلمة كان يلقيها وزير المالية.
ومنعــت عــدة نســاء وزير المالية فيليــب هاموند من الحديــث لدقائق عن طريق
اســتخدامهن مكبــرات صــوت للهتــاف بشــعارات أثنــاء مأدبــة ســنوية فــي مبنــى
مانشن هاوس الشهير في لندن مساء الخميس.
وأظهــر مقطــع نشــرته “بــي بــي ســي” على اإلنترنــت زميلــه وزير الدولة للشــؤون
الخارجيــة ،مــارك فيلــد ،وهو يجذب امرأة من رقبتها أثنــاء محاولة إخراجها من
الغرفة .واعتذر الوزير في وقت الحق ،لكن متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا
ماي قالت أمس الجمعة إن فيلد أوقف عن العمل لحين إجراء تحقيق.
وأضافت “شاهدت رئيسة الوزراء المقطع ووجدته مقلقا للغاية”.
وأعلنــت جماعــة الســام األخضــر “غريــن بيــس” المدافعة عــن البيئة أنهــا نظمت
االحتجاج في قلب حي البنوك بالعاصمة متهمة القطاع المصرفي بتمويل التغير
المناخي ووزارة المالية بمحاولة تقليص العمل الحكومي الذي يهدف؛ للتخفيف
من آثاره .وانتقدت الجماعة رد فعل فيلد تجاه المحتجة.

جزيرة نرويجية تتحرر من “طغيان الساعة”
تســعى جزيــرة ســوماروي النرويجية إلى التحرر مــن الوقت والزمن
وتحرير ســكانها من “طغيان الســاعة” وإعالن أنها أول جزيرة “حرة
زمنيا”.
ويقــول القائــم علــى حملــة إلغــاء الوقــت فــي الجزيــرة كيــل أوف
فيدينــغ “فــي كل أنحاء العالم ،يتعــرض الناس ألمراض مثل الضغط
واالكتئاب” ،وفقا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.
وقال فيدينغ ،في تصريح لتلفزيون “إن آر كاي” النرويجي “في كثير
من الحاالت ،يمكن ربط هذه األمراض بالشــعور بالســقوط في شــرك
الســاعة ..ســنكون منطقــة حــرة زمنيــا ،حيــث يمكــن ألي شــخص أن
يعيــش حياتــه بأقصى حد .فهدفنا توفير المرونة المطلقة على مدار
الســاعة وخــال أيــام األســبوع ،أي  ،7/24فإذا كنــت ترغب في قص
األعشاب في الرابعة صباحا يمكنك أن تفعل ذلك”.
يشــار إلــى أن الجزيــرة ســوماروي تقــع غربــي مدينــة ترومســو
النرويجية في المنطقة الواقعة في نطاق الدائرة القطبية الشمالية.
ويعرف عن هذه الجزيرة ،التي تقع غربي النرويج وتشــتهر بالصيد،
أنهــا مقصــد للســياح بســبب رمالها البيضاء .وكان ســكان ســوماروي
طلبــوا مــرارا بإلغــاء التوقيــت والســماح للســكان بالقيــام بمــا يحلــو
لهــم فــي أي وقــت ،علــى الرغم مــن أن األطفال ســيلتزمون بالذهاب
إلــى المــدارس فــي الوقــت المحدد صباحــا .والمعروف عــن الجزيرة
أنهــا تقبــع فــي الظــام خالل  3أشــهر هــي نوفمبــر وديســمبر ويناير،
فيما تشــرق الشــمس في  18مايو وال تغيب إال في  26يوليو ،أي أن
الشــمس تظل مشــرقة فيها طوال  3أشــهر .وقال مســؤولو الســياحة

الصين تنقذ 1100

جزيرة نرويجية تسعى ألن تكون أول منطقة خالية من الزمن

بطريقة سهلة ..كل ما تريد واخسر من وزنك
لطالمــا يشــدد خبــراء التغذيــة على أهمية اختيار نوعيات معينة مــن األغذية ،في حال أراد
الشخص خسارة وزنه الزائد ،لكن واحدا من هؤالء الخبراء خرج عن تلك القاعدة المألوفة.
ويقــول خورخــي كــروز ،خبيــر التغذيــة

فتــرات متقطعة خالل اليوم ،يمنع فيها منعا

الــذي يعتمــد عليــه العديد من المشــاهير في

باتــا تنــاول الطعام .وأعطى أمثلــة ،فقال إنه

الواليــات المتحــدة ،إنــه فــي وســع اإلنســان

إذا كان الشــخص مــن الذيــن يفضلون تناول

أن يخســر رطــا ( % 45مــن الكيلوغــرام)

الطعــام فــي المســاء ،فيستحســن تنــاول

مــن دهــون البطــن يوميــا إذا اتبــع طريقتــه”.

الوجبة عند مغيب الشــمس ،ثم يصوم لنحو

ويوضــح كــروز فــي حديــث لشــبكة “فوكس

 16ســاعة ،لكن ليس بشــكل مستمر ،بل على

نيــوز” أن األمــر يعتمــد علــى الصيــام فــي

فترة متقطعة ،تشمل النوم.

إيغيــل بالفكــرة ،وقــال “إنها مفهوم مثير للغايــة” .وأضاف“ :قبل ذلك
(قبل نحو قرنين) كان المرء يظل يعمل طالما كان ذلك ضروريا وإلى
أن ينجز عمله”.
» »وأشار إلى أن اإلنسان في المجتمعات المعاصرة يخضع
لسلطة الوقت والساعة منذ لحظة الصحو ،وحتى
عودته للنوم ثانية .من جهتهم ،رحب السياح والزوار
للجزيرة بهذه الفكرة ،وتحمسوا لها بشكل كبير ،بحيث
إن بعضهم ترك ساعته وتخلى عنها طوال فترة إقامته
في الجزيرة.

هاري وميغان“ ..خطوة أخيرة” للهروب من وليام وكيت
مؤسسة منفصلة ،في أحدث خطوة لرسم المسار الملكي الخاص بهما.
وأوضــح القصــر ،أن هــاري وميغــان ،ولقبهمــا
الرســمي دوق ودوقــة ساســكس ،سينشــئان

والمكاتب الخاصة بهما من قصر كنســينغتون

أنــه تــم إلقــاء القبــض علــى أكثــر مــن

مؤسستهما هذا العام ،بينما ستبقى المؤسسة

إلى قصر بكنغهام هذا العام.

الملكيــة (رويــال فاونديشــن) ،التــي تأسســت

 1300مشــتبه بهــم ،بتهــم قيامهــم

قبل نحو  10أعوام الكيان الخيري األساســي،

بإغــراء واختطاف للنســاء بعــد وعود

الذي يعمل من خالله األمير وليام ،الثاني في

» »كما انتقال لإلقامة في قصر وندسور
غربي لندن بعد أن كانا يقيمان في بيت
في محيط قصر كنسينغتون ،حيث
يعيش وليام وكيت دوق ودوقة كمبردج.

لكــن الحــظ لــم يكتمــل أو صــار منقوصــا

باليانصيــب فــي العــام  .2013واعتبــرت

بنصــف حــظ ،عندمــا أمــرت محكمــة

المحكمــة فــوزه بيانصيب “ميغــا مليونز”

فــي شــيكاغو بــأن يدفــع نصــف ثروتــه

جــزءا مــن ممتلكاتــه ،التــي ينبغــي أن

الناجمــة عــن اليانصيــب ،لمطلقته كجزء

يتقاســمها مــع مطلقتــه ،وفقــا لمــا ذكــره

مــن تســوية الطــاق .ووفقــا لموقــع

موقع “ديترويت فري برس”.

“فوكــس نيــوز” اإلخبــاري ،فقــط طلــق

ويبــدو أن محامــي الــزوج لــم ينجــح في

ريتــش زيالســكو ،مــن مدينــة ديترويت،

الدفــاع عــن موكلــه ضــد تقســيم األموال

زوجتــه مــاري بيث قبــل عامين من فوزه

أو الثروة.

والشــباب هــم األكثــر تأثــرا بالهواتــف
الذكيــة؛ بســبب كثــرة اســتخدامها ،األمــر
الــذي يعرضهــم لظهــور طفــرات علــى

ترتيب والية العرش وزوجته كيت.

أكثر من  200شخص من مختلف األعمار

قشــقرزادة ،مــن أكل  8بطيخــات
كبيــرة فــي  30دقيقــة ،يتــراوح وزنهــا
بيــن  25و 32كلــغ فــي مســابقة تهدف
إلــى مســاعدة المزارعيــن علــى بيــع
منتوجاتهم من البطيخ.
وشــارك فــي المســابقة التــي نظمتهــا
جامعة كوهاندزه ،وقال مدير الجامعة
أفشــين أيمــق إن المبــادرة لتشــجيع
النــاس علــى أكل البطيــخ بعدما تضرر

ديســمبر مــن العــام الماضــي .وارتفــع
الطلــب علــى العرائــس األجانــب فــي

وتدني أسعارها بشكل كبير.

الصين في السنوات األخيرة .ويقول

جماجمهــم .وجــرى فــي الدراســة فحــص

شاب أفغاني يأكل 8

زارعوهــا جــراء قلــة اإلقبــال عليهــا
» »وشارك في المسابقة حوالي 200

خبراء إنه إرث لسياسة الطفل الواحد

شخص ،من النساء والرجال،

الســابقة فــي البــاد ،التــي شــوهت

حيث تنافست النساء على ابتكار

التوازن بين الجنسين لصالح الرجال.

أشكال بديعة لتشجيع أكل

البطيخ ،فيما انقسم الرجال إلى

» »وتقول جماعات مناصرة إن

النساء في جنوب شرق آسيا

 20فريقا تنافسوا في مسابقة

الحدود الجنوبية التي يسهل

وتواجه الرجال حول طاولة واحدة

تناول أكل الفاكهة الحمراء.

كثيرا ما يتم إغرائهن عبر

تخديرهن.

البريطانيــة .ووفق الدراســة فإن األطفال

ضربة حظ موفقة ،إذ فاز بثروة وصلت إلى  80مليون دوالر.

ونقــل هــاري وميغــان بالفعــل الموظفيــن

اختراقها في الصين ومن ثم يتم

البشــرية ،وفــق ما ذكرت صحيفــة “مترو”

» »ووجد الباحثون أن ما يقرب من
نصف الذين تتراوح أعمارهم
بين  18و  30سنة قد شهدوا
“نموا عظميا” في جماجمهم،
يتراوح حجمه ما بين  10و30
ملم .واستبعد الخبراء أن يكون
ظهور الطفرات له عالقة بالوراثة
أو نتيجة مرض معين ،مشيرين
إلى أن األمر متعلق باالستخدام
المفرط للهواتف الذكية.

قالــت الســلطات الصينيــة إنهــا أنقذت

العمليــة المشــتركة مــن يوليــو ،وحتى

تؤثــر الهواتــف المحمولــة علــى الجماجــم

النفــس فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي تروندهايــم ترولــس

خيريــة يتشــاركان فيهــا مــع شــقيقه األكبــر األميــر وليــام وزوجتــه كيــت وسينشــئان

بالوظائــف أو الــزواج .واســتمرت

أســتراليا ،نتائــج “غريبــة” توضــح كيــف

بعد انفصاله بعامين عن زوجته ،شارك رجل أميركي بيانصيب ،ويبدو أنها كانت

تمكــن الشــاب األفغانــي ،رحمــة هللا

وأوضحــت وزارة األمــن العــام ،أمس،

كشــفت دراســة حديثــة أجريــت فــي

باستخدام األشعة السينية (.)X ray

خطة ذكية لجلب الســياح في الصيف ،في المقابل رحب أســتاذ علم

امرأة من “إغراء الزواج”

دول في جنوب شرق آسيا.

في قفص االتهام

النرويجيــون إنهــم يعتقــدون أن هدف حملة إلغــاء الوقت عبارة عن

أعلن قصر كنسينغتون أن األمير هاري وزوجته ميغان ماركل سينسحبان من مؤسسة

في حمالت للشــرطة ،بالتنســيق مع 5

الشباب ..والهواتف

فاز بـ  80مليون دوالر ..وطليقته “لم ترحمه”

بطيخات في  30دقيقة

أكثر من  1100امرأة أجنبية مخطوفة

“طفرات” بجماجم

وتنشر صحف بريطانية تكهنات منذ أشهر بوجود خالفات بين األخوين وزوجتيهما ،ودفعت
الخطوة األخيرة البعض للقول إن فصل النشاط الخيري مثال آخر على ذلك.

وأمام كل واحد منهم  8بطيخات
كان عليه أكلها.

ممثلة بوليوود ماليكا أرورا تؤدي عروض اليوغا خالل اليوم العالمي
لليوغا في استوديوها في مومباي (أ ف ب)

