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“البــاد”  لـــ  ومســؤولون  وزراء  قــال 
البحريــن  مملكــة  اســتضافة  إن 

المســتوى  رفيــع  المنتــدى  أعمــال 
إفريقيــا  وشــمال  األوســط  للشــرق 

بشــأن االقتصــاد األخضــر تهــدف إلى 
الوصــول القتصــاد مســتدام من دون 
علــى  ســلبية  تأثيــرات  لــه  يكــون  أن 
المنتــدى  أعمــال  وانطلقــت  البيئــة. 

أمــس تحت رعايــة وتنظيم المجلس 
األعلــى للبيئــة بالتعــاون مــع منظمــة 
العالميــة واألمــم  األخضــر  االقتصــاد 

المتحدة.
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35 % االرتفاع في رحالت جزر حوار
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الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  اجتمعــت 
والدفــاع واألمــن الوطنــي برئاســة النائب 
الخارجيــة  البوعينيــن، مــع وزيــر  محمــد 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
بــن  الشــيخ خالــد  أمــس. وأطلــع  خليفــة 

أحمد أعضــاء اللجنة على النتائج البناءة 
المهمــة التــي حققتهــا ورشــة “الســام من 
أجل االزدهار” التي اســتضافتها البحرين 
أخيــرا، والتــي جاءت انطاًقــا من حرص 
المملكــة علــى اســتتباب األمــن والســام 
والتنميــة واالزدهــار في المنطقــة، مؤكًدا 
موقــف مملكــة البحرين الثابــت والتزامها 

الدائم بدعم القضية الفلسطينية.
كمــا أطلــع وزير الخارجية أعضــاء اللجنة 
علــى اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا إثــر 
االعتــداء المرفــوض علــى ســفارة مملكــة 
أن  علــى  مشــدًدا  بغــداد،  فــي  البحريــن 
الخــارج  فــي  البحريــن  مملكــة  ســفارات 
تقــوم بــدور حيــوي فــي حمايــة وخدمــة 

بــأي  يجــوز  وال  المواطنيــن،  مصالــح 
شــكل مــن األشــكال عرقلة عملهــا. كما تم 
تأكيــد موقف مملكــة البحريــن، والتزامها 
والحلفــاء  المنطقــة  دول  مــع  بالتعــاون 
التــي  المرفوضــة  الممارســات  لمواجهــة 
الجماعــات  وجميــع  إيــران  بهــا  تقــوم 

والميلشيات اإلرهابية التي تدعمها.

بنا - وكاالت

البحريــن،  مملكــة  خارجيــة  وزارة  أدانــت 
بشــدة، الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف 
العربيــة  بالمملكــة  الدولــي  أبهــا  مطــار 
ميلشــيات  قبــل  مــن  الشــقيقة  الســعودية 
الحوثــي المدعومــة مــن إيــران فــي اليمن، 
عــدد  إصابــة  إلــى  أدى  عمــل عدائــي  فــي 
من األشــخاص، متمنيــة لجميــع المصابين 

الشفاء العاجل.
وجــددت وزارة الخارجيــة موقــف مملكــة 
لجميــع  بقــوة  والداعــم  الثابــت  البحريــن 
الجهود والمســاعي التي تقــوم بها المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة ألجــل تعزيــز 
والتصــدي  المنطقــة  فــي  والســلم  األمــن 
اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  لإلرهــاب 
والدولي، وتضامنها التام معها ضد كل من 
يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد 
مصالحهــا، مشــددة علــى ضــرورة تكثيــف 
مواجهــة  فــي  الدولــي  المجتمــع  جهــود 

الميلشــيات اإلرهابيــة المدعومة من إيران 
التي تســعى لعرقلة األمن واالســتقرار في 

المنطقة والعالم.
إلــى ذلــك أدانــت اإلمــارات بشــدة الهجــوم 
اإلرهابــي الذي شــنته ميليشــيات الحوثي، 
أبهــا  مطــار  واســتهدف  الثاثــاء،  فجــر 

الدولي، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.
من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات، في 
بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة، هجــوم 
ميليشــيات الحوثــي في اليمــن على مطار 
أبهــا الدولــي فــي جنــوب المملكــة العربيــة 

السعودية بواسطة طائرة مسّيرة.
وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة 
الشــفاء للمصابيــن، مؤكــدًا تضامــن مصــر 
حكومًة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة، ودعــم كافــة 
أمــن  علــى  للحفــاظ  الازمــة  اإلجــراءات 

واستقرار المملكة.

إدانات عربية للعدوان 
الحوثي على مطار أبها

مواجهة إيران بالتعاون مع الحلفاء
وزيــر الخارجيــة: ال يجــوز عرقلــة عمــل الســفارات بأي شــكل

القضيبية - مجلس النواب

اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع وزير الخارجية
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هّربوا متهما باإلرهاب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية  «

الرابعة بحبس 4 متهمين، اثنان 
منهم أشقاء وأحدهم مطلوب، 

وكذلك متهم ثالث، إضافة لرابع 
هارب مقيم في إيران لمدة 3 سنوات؛ 

إلدانتهم بتهريب المطلوب أمنيا 
بقضية إرهابية.

08

عيد تحّطم الرقم البحريني
حققت البطلة العالمية سلوى عيد  «

إنجازًا جديًدا في سجلها الشخصي 
الزاهر باأللقاب واإلنجازات واألرقام 

القياسية في عالم ألعاب القوى 
عندما حطمت الرقم البحريني في 

سباق 200 متر للسيدات الذي 
أقيم بمدينة Eugene األميركية.
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المنامة - تنظيم المهن الصحية

بــدأت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهن 
والخدمــات الصحية تحقيقات مكثفة 
أهــل  مــن  المرفوعــة  الشــكوى  بشــأن 
المريضــة، والتــي حولــت مــن مجمــع 
تعرضــت  أن  بعــد  الطبــي،  الســلمانية 
لهــا فــي  لغيبوبــة بعــد إجــراء عمليــة 

“السلمانية”.
الشــكوى  بتوثيــق  الهيئــة  وقامــت 
المقدمــة مــن أخــت المريضــة وكذلــك 
طلبت جميع المستندات والوثائق من 
ملفــات وزارة الصحــة وأســماء جميــع 
الحالــة  مــع  تعاملــوا  الذيــن  المهنييــن 
مــن أطباء وأطبــاء تخدير وممرضين 
ســواء في غرفة العمليــات أو الجناح، 

إذ سيتم استدعاؤهم؛ ألخذ أقوالهم.
كما قامت الهيئة باالســتعانة بعدد من 
كبــار األطباء االستشــاريين من خارج 
وزارة الصحــة والمختصيــن فــي المخ 
الــرأي  واألعصــاب والتخديــر؛ إلبــداء 
الفنــي بخصــوص الشــكوى ومــا جــرى 

فيها من حيثيات.

تحقيقات مكثفة 
بشأن تعرض 

مريضة لغيبوبة
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ضاحية السيف - بنك اإلسكان

أكــد بنــك اإلســكان أن القيمــة المضافــة التي تم اإلعالن عــن تطبيقهــا اعتباًرا من 
األول مــن شــهر يوليــو الجــاري لن تمــس الخدمات اإلســكانية التي تقدمهــا وزارة 
ا، مؤكًدا االلتزام باســتقطاع ربع الراتب من  اإلســكان أو األقســاط الشــهرية نهائيًّ

المستفيد فقط دون أية زيادة ودون أية رسوم إضافية. 

وقــال البنــك إنــه فــي ســياق الحرص 
على توضيح تطبيق القيمة المضافة، 
األقســاط  علــى  ُتطبــق  لــن  فإنهــا 
الشــهرية المســتحقة نظيــر الخدمات 

اإلسكانية.
وأفــاد البنــك بــأن تنفيــذ قــرار القيمة 

المعامــات  رســوم  علــى  المضافــة 
البنكيــة اإلضافيــة يأتــي باعتبــار أن 
البنــك هــو إحــدى الجهــات المشــمولة 
 48 رقــم  بقانــون  المرســوم  بتنفيــذ 
القيمــة  قانــون  بإصــدار   2018 لســنة 

المضافة، والئحته التنفيذية.

“المضافة” لن تطبق على الخدمات اإلسكانية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشــؤون  العــدل  وزارة  وكيــل  أعلــن 
العــدل  لشــؤون  واألوقــاف  اإلســامية 
المستشــار وائــل بوعــاي أنــه فــي ضوء 
بتعزيــز  للحكومــة  الســامي  التوجيــه 
المجــال  إتاحــة  أجــل  مــن  إمكاناتهــا 
العقوبــات  لقانــون  الفعــال  للتطبيــق 
العــدل  وزيــر  عــن  صــدر  فقــد  البديلــة، 
والشــؤون اإلســامية واألوقاف قرارات 
بزيــادة أعمــال خدمــة المجتمــع وبرامج 

عليهــم  للمحكــوم  والتدريــب  التأهيــل 
بعقوبات بديلة.

وكشــف وكيــل العــدل عــن ارتفــاع عــدد 
أعمــال  فــي  المشــاركة  العامــة  الجهــات 
خدمــة المجتمع وتوفيــر برامج التأهيل 
والتدريــب، والتــي تجــاوزت بذلــك 107 
تســتوعب  بطاقــة  األعمــال  مــن  أنــواع 
أكثــر من 775 فردا، إضافة إلى 5 برامج 

للتأهيل والتدريب.

أعمال العقوبات البديلة تستوعب 775 فردا
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 إبراهيم النهام  | تصوير رسول الحجيري

جانب من حفل افتتاح مرفأ “الجنوب للسياحة”



أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة المســتوى المتميز 

للعالقات الثنائية بين مملكة البحرين 
والواليــات المتحــدة األميركية والتي 
تســتند إلــى عمقهــا التاريخي، مشــيًرا 
إلى أن أوجه التعاون المشــترك تشهد 

العالقــات  تنامًيــا مســتمًرا فــي إطــار 
يحقــق  بمــا  بينهمــا  االســتراتيجية 
مزيــًدا مــن النمــاء واالزدهــار للبلديــن 

والشعبين الصديقين.

جــاء ذلــك لــدى لقاء ســموه فــي قصر 
الواليــات  ســفير  أمــس  القضيبيــة 
مملكــة  لــدى  األمريكيــة  المتحــدة 
البحريــن جاســتين ســيبيريل، حيــث 

تقــوم  الــذي  بالــدور  ســموه  نــّوه 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  بــه 
وجهودها في تعزيز األمن واالستقرار 

في المنطقة.

آخــر  اســتعراض  تــم  اللقــاء  وخــالل 
الســاحتين  علــى  المســتجدات 
ذات  والقضايــا  والدوليــة  اإلقليميــة 

االهتمام المشترك.
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البحرين  تعزي في وفاة نجل حاكم الشارقة
البــالد صاحــب الجاللــة  بعــث عاهــل 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة برقيات تعزية إلى 
أخيهــم عضــو المجلس األعلــى حاكم 
الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات العربية 
الســمو  صاحــب  الشــقيقة  المتحــدة 

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. 
وأعربــوا فــي برقيتاهــم عــن خالــص 
بوفــاة  مواســاتهم  وصــادق  تعازيهــم 
هللا  بــإذن  لــه  المغفــور  ســموه  نجــل 
تعالــى الشــيخ خالــد بــن ســلطان بــن 
المولــى  ســائلين  القاســمي،  محمــد 

بواســع  الفقيــد  يتغمــد  أن  وجــل  عــز 
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه وأن 
يلهــم ســموه واألســرة الكريمــة الصبر 

والسلوان.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس 

الــوزراء وصاحب الســمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
برقيتــي  الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس 
تعزية ومواساة مماثلتين إلى أخيهما 
ولــي عهــد ونائــب حاكم الشــارقة في 

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  الشــقيقة 
محمــد بن ســلطان القاســمي، ضمناها 
سموهما خالص تعازيهما ومواساتهما 

بوفاة الفقيد الراحل.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

بـــعـــث عـــاهـــل الــــبــــاد صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
رئــيــس جــمــهــوريــة بــيــاروســيــا 
بمناسبة  لوكاشيكو؛  إليكساندر 
ــــاده، أعــرب  ــرى اســتــقــال ب ذكـ
تهانيه  أطيب  عن  فيها  جالته 
الصحة  مـــوفـــور  لـــه  وتــمــنــيــاتــه 
ــادة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة  ــعــ ــســ ــ وال

الوطنية.

المنامة - بنا

البلدين بــيــن  الــثــنــائــيــة  لــلــعــاقــات  المتميز  الــمــســتــوى  يــؤكــد  الــعــهــد  ســمــوولــي 

جهود أميركية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

جاللــــة الملــك 

يهنــئ رئيــس 

بيالروسيـــا
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الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمد آل خليفة فــي مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، 

سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.

 وخــالل اللقاء رحب القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بسمو النقيب 
الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفة، ومشــيًدا بجهود سمو 

النقيب الشــيخ محمد بن ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، لــكل مــا من 
شــأنه رفعــة وتقــدم قــوة دفــاع 

البحرين.

إشـادة بجهــود سمـــو النقيــب 
الشيــخ محمــد بــن سلمـــان

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس وزراء تايلند
ـــا ـــى تعزيزه ـــرص عل ـــن ونح ـــع البحري ـــا م ـــرا لعالقاتن ـــا كبي ـــي اهتمام نول

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
شــكر جوابية مــن رئيــس وزراء مملكة تايلند 
أوتشــا،  تشــان  برايــوت  الجنــرال  الصديقــة 

لــه  المهنئــة  ســموه  برقيــة  علــى  ردا  وذلــك 
بمناســبة توليه رســميا رئاسة مجلس الوزراء 

التايلندي.
وأكــد رئيــس الــوزراء التايلنــدي فــي برقيتــه 
لسموه أن بالده تولي اهتماما كبيرا لعالقاتها 

تعزيــز  علــى  وتحــرص  البحريــن  مملكــة  مــع 
وتطوير هذه العالقات في مختلف المجاالت، 
مشيرا إلى أن البلدين يتمتعان برؤى مشتركة 

وعالقات ورابط متينة ووثيقة.
التايلنــدي لصاحــب  الــوزراء  وأعــرب رئيــس 

حــرص  عــن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
حكومــة تايلنــد على المضي قدمــا نحو تنمية 
آفــاق التعــاون المشــترك مــع مملكــة البحريــن 
وتطوير سبل تعزيزها في المجاالت كافة بما 

يخدم مصالح البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم 
الحمــر بمكتبــه بديــوان الوزارة 
هاشــم،  فــالح  ســيد  النائــب 
وتــم خــالل اللقــاء بحــث ســبل 
التعــاون المشــترك فيمــا يتعلق 
التــي  اإلســكانية  بالمشــاريع 

تنفذها الوزارة.
كما تم خالل اللقاء اســتعراض 
مستجدات المشاريع اإلسكانية 
فــي مــدن البحريــن الجديــدة، 

فضــال عن سياســة الــوزارة في 
تلبيــة الطلبات اإلســكانية على 

مستوى المملكة.
من جانبه، أشــاد النائب هاشــم 
بخطط وزارة اإلســكان لتوفير 
الســكن االجتماعي للمواطنين، 
مبديــا اســتعداده للتعــاون مــع 
الخطــط  تلــك  لتنفيــذ  الــوزارة 
الجــداول  بحســب  والمشــاريع 

الزمنية الموضوعة لها.

سمو محافظ الجنوبية يبحث احتياجات األهالي االجتماعية والثقافيةوزير اإلسكان يستقبل النائب هاشم
والتطور التنمية  لمواصلة  المعنية  الجهات  مع  المستقبلية  الخطط  مناقشة 

تــرأس محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة 
اجتماعــا  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن 
تنســيقيا؛ لبحث احتياجات األهالي في الشــأن 
إدارة  مديــر  بحضــور  والثقافــي،  االجتماعــي 
العمــل والتنميــة  بــوزارة  التأهيــل االجتماعــي 
إدارة  ومديــر  الســعود،  أســمهان  االجتماعيــة 
للثقافــة  البحريــن  بهيئــة  الوطنــي  المســرح 
واآلثار هاني جمال وعددا من المســؤولين في 

المحافظة.
وفــي بدايــة االجتمــاع، رحــب ســمو المحافــظ 
بالحضــور، حيــث تم بحث احتياجــات األهالي 
منوهــا  والثقافــي،  االجتماعــي  المجاليــن  فــي 
إلــى أهمية التعاون والتنســيق مع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية وهيئة الثقافة واآلثار في 

مناقشة الخطط المســتقبلية؛ لمواصلة التنمية 
والتطــور، وإلبــراز مــا تزخــر بــه المحافظــة من 
تاريــٍخ عريق، وتحقيقا للرؤى والتطلعات التي 
وردت مــن األهالــي خــالل الزيــارات واللقاءات 
المباشــرة التــي قــام بهــا ســموه فــي مختلــف 

مناطق المحافظة.

وأعرب ســموه عن تقديــره لجهود وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعية، وهيئــة البحرين للثقافة 
المشــاريع  فــي  المشــترك  للتنســيق  واآلثــار 
االجتماعيــة والتعريــف بالمكتســبات الثقافية، 
مؤكــدا ســموه تقديــم المحافظــة كافــة أنــواع 
المحافظــة  دور  تعزيــز  شــأنه  مــن  بمــا  الدعــم 

االجتماعي والثقافي.
شــكرهم  عــن  الحضــور  عبــر  جانبهــم،  ومــن 
وتقديرهــم الهتمــام ســمو محافــظ الجنوبيــة 
بالجانــب االجتماعي والثقافي بما يســاهم في 
التنميــة ولالرتقــاء بمجتمــع المحافظــة وإبــراز 

صورته الحضارية المشرفة.

المنامة - وزارة الداخلية

الـــغـــواصـــة حــــــــادث  ــا  ــايـ ــحـ ــضـ بـ روســـــيـــــا  وتـــــعـــــزي   ...
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
ورئيــس  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
وولــي  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  
رئيــس  إلــى  تعزيــة ومواســاة  برقيــات 
جمهوريــة روســيا االتحاديــة الصديقــة 
فالديمير بوتين بوفاة 14 بحارا نتيجة 
انــدالع حريــق بجهــاز لألبحــاث لصالــح 

البحرية الروسية في المياه العميقة.

وأعربــوا عــن خالــص تعازيهــم وصــادق 
روســيا  جمهوريــة  لرئيــس  مواســاتهم 
الروســي  والشــعب  الضحايــا  وألســر 

الصديق.
كمــا بعث صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولــي 

العهد برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين 
االتحاديــة  روســيا  وزراء  رئيــس  إلــى 
عّبــر  ميدفيديــف،  دميتــري  الصديقــة 
ســموهما فيهمــا عــن خالــص تعازيهمــا 
وصــادق مواســاتهما فــي هــذا الحــادث 

األليم.
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” 
الشــيخ خالــد بــن عبدهللا آل خليفة أن تســهيل الوصــول من وإلى جزر حــوار، وتوفير تجربة نقل 
آمنــة ومتطــورة للــزوار، تعــدان مــن أحــد أهــم مرتكــزات الخطــة اإلســتراتيجية التــي تعمل على 
تحقيقها شركة الجنوب للسياحة، وذلك تنفيذا لألمر الملكي السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتحويل جزر حوار إلى مقصد سياحي مهم.

وقــال لدى زيارتــه مرفأ نقطــة جزر حوار 
“يأتــي  المنامــة:  مــن  الشــرقي  بالســاحل 
التوجــه نحــو تنويــع نقــاط االنطــاق إلى 
جزر حوار بعد النتائج القياسية المتحققة 
والرحــات  الــزوار  أعــداد  صعيــد  علــى 
اليوميــة وإشــغال الغــرف بفنــدق شــاطئ 
حــوار خــال هــذا العــام مقارنــة بالفتــرة 

نفسها من األعوام الماضية”.
وكان الشــيخ خالــد بن عبدهللا آل خليفة، 
وبحضــور عدد مــن الوزراء والمســؤولين 
العاقــة،  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــن 
قــد تفضل، فشــمل برعايته حفــل افتتاح 
مرفأ نقطة جزر حوار بالســاحل الشــرقي، 
الجنــوب  وتدشــين أحــدث ســفن شــركة 

.) STC20( للسياحة
خالــد  الشــيخ  أعــرب  المناســبة،  وبهــذه 
بــن عبــدهللا عــن ســعادته بإعــادة تفعيــل 
المنامــة،  فــي  حــوار  جــزر  نقطــة  مرفــأ 
وتطويــر مرافقــه وتحســين خدماتــه، لما 
لهــذا الموقــع مــن ُبعد تاريخــي يتمثل في 

كونــه أول نقطــة انطــاق إلــى جــزر حوار 
مــن  التســعينيات  أواخــر  تدشــينها  تــم 
القــرن الماضــي، وُبعــد آخــر إســتراتيجي 
يتمثل في ســهولة وصول الزوار إليه من 

المواطنين والمقيمين والسياح.
وأشــاد في الوقت نفســه بالتعــاون القائم 
بيــن الشــركات التابعــة لشــركة ممتلــكات 
ألعمــال  تعزيــزا  القابضــة  البحريــن 
بعضهــا البعــض، وذلــك مــن خــال قيــام 
شــركة الظاعــن للقــوارب التــي تســتحوذ 
“ممتلكات” على 90 % من أسهمها، والتي 
فــي  البحرينيــة  للصناعــة  مفخــرة  تعــد 
مجــال القوارب والســفن إقليميا وعالميا، 
بتســليم شركة الجنوب للسياحة السفينة 
الرابعــة عشــرة التــي انضمت مؤخــرا إلى 
أســطول النقــل الســياحي البحــري الــذي 

يعد األكبر في المملكة.
كمــا أثنــى علــى النقلــة النوعيــة والتطــور 
المطرد في أداء شــركة الجنوب للسياحة 
منذ أن ُعهدت إليها إدارة وتشــغيل فندق 

شــاطئ حــوار في العــام 2017، وتوســيع 
نطــاق أعمالهــا فــي أعقــاب االنتهــاء مــن 
عمليــة الدمــج مع شــركة تطويــر المنطقة 
الجنوبيــة، وهــو مــا يعكــس مــدى كفــاءة 
الكــوادر الوطنيــة التي تعتمــد عليها هذه 

الشركة.
وتعتبــر شــركة الجنــوب للســياحة إحــدى 
ممتلــكات  لشــركة  التابعــة  الشــركات 
البحريــن القابضــة، وهــي متخصصــة في 
النقــل البحــري مــن وإلــى جــزر  عمليــات 
وتشــغيلها  إدارتهــا  جانــب  وإلــى  حــوار. 
لفندق شــاطئ حــوار، فإنها تقدم خدمات 
الــوزارات  لصالــح  اللوجســتي  النقــل 

والجهات الحكومية.
مــن جانبه، أعرب  القائــم بأعمال الرئيس 
للســياحة  الجنــوب  لشــركة  التنفيــذي 
القبطــان عبــدهللا المرباطــي، عــن شــكره 
آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  للشــيخ  وتقديــره 

الــذي  الامحــدود  الدعــم  علــى  خليفــة 
تحظى به الشركة من قبله.

والمتابعــة  الدعــم  نتائــج  “تبــدو  وقــال: 
الشــركة،  تلقاهمــا  اللذيــن  المســتمرين 
واضحــة وجليــة وبصــورة إيجابيــة فــي 
التطور غير المســبوق ألداء الشــركة التي 
تنتهــج إســتراتيجية قائمــة علــى أســس 
تجاريــة، وقادتنــا نحــو تحقيــق الربحيــة 

في مختلف أعمالنا وأنشطتنا”.
وأكــد المرباطــي أن إعــادة تفعيــل نقطــة 
مرفــأ جــزر حــوار فــي المنامــة، وتدشــين 
أحدث ســفن الشــركة التي تسع 38 راكبا، 
ســتعزز جميعهــا من نتائج الشــركة خال 
هــذا العــام والتــي تظهــر ارتفاعــا بنســبة 
32 % فــي إشــغال الفنــدق خــال النصف 
األول مــن العــام الجــاري مقارنــة بالفتــرة 
ذاتهــا مــن العام الماضي، وارتفاعا بنســبة 
35 % فــي أعــداد الرحــات اليوميــة مــن 

وإلــى جــزر حــوار، والتــي تعكــس بصورة 
زوار  أعــداد  فــي  الزيــادة  مباشــرة  غيــر 

الفندق والتي بلغت بنسبة 17 %.
وكشــف القائــم بأعمال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة الجنوب للســياحة عن أن الشركة 
تــدرس فــي الوقــت الحالي إيجــاد مواقع 
مختلفــة فــي الجزيــرة األم لتضــاف إلــى 
لجــزر  األخــرى  الثــاث  االنطــاق  نقــاط 
حــوار والمتمثلــة فــي نقطــة مرفــأ الــدور، 
بهــدف  وذلــك  والمنامــة؛  مارينــا،  ودرة 
تســهيل وصــول الراغبين في استكشــاف 
البيئــة الفريــدة والتنــوع البيولوجي الذي 

تمتاز به جزر حوار.
وأضــاف قائــا: “مــع إعــادة تفعيــل نقطــة 
شــركة  فــإن  الشــرقي،  الســاحل  مرفــأ 
لهــا  رســمت  قــد  للســياحة  الجنــوب 
درجــات  أقصــى  لتحقيــق  جديــدا  خطــا 
االســتفادة مــن تواجدها في هــذا الموقع 

بــأن وقعنــا  المهــم، وذلــك  اإلســتراتيجي 
األزرق  المحيــط  شــركة  مــع  اتفاقيــة 
ر اعتبــارا  للرحــات البحريــة التــي ستســيِّ
من هذا اليوم من مرفئنا بالمنامة أنشــطة 
بحرية تتضمن تأجير القوارب والزالجات 
المائيــة، وتنظيم رحات للصيد والغطس 
والغوص، ورحات إلى جزر الدار وقطعة 

جرادة، وغيرها”.
القبطــان  جــدد  تصريحــه،  ختــام  وفــي 
عبــدهللا المرباطــي تقديــره للشــيخ خالــد 
نفســه  الوقــت  فــي  معربــا  عبــدهللا،  بــن 
ذات  الحكوميــة  للجهــات  شــكره  عــن 
الســواحل  خفــر  قيــادة  وهــي  العاقــة 
بــوزارة الداخليــة علــى ترخيــص أحــدث 
ســفن الشــركة، وشــؤون الموانــئ بــوزارة 
المواصــات واالتصــاالت علــى ترخيــص 
فــي  للشــركة  التابــع  البحــري  الرصيــف 

مرفئها بالمنامة.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

تسهيل الوصول من وإلى جزر حوار وتوفير تجربة آمنة للزوار
الشــيخ خالد بن عبــداهلل يفتتح مرفأ “الجنوب للســياحة” بالمنامة ويدشــن أحدث ســفنها

أشــادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجيهات الســامية الصادرة من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة بمراجعة آليات تطبيق الرســوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، والتي أســفرت عن صدور توجيهات كريمة من 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة خالل ترؤس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء 

بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة.

ورفــع النائــب األول لرئيــس الغرفــة خالــد 
نجيبــي تقديــره العميــق لحضــرة صاحــب 
الجالــة عاهــل البــاد لتوجيهاته الســامية 
بمراجعــة آليــات تطبيق الرســوم وضرورة 
مراعــاة احتياجــات المواطنيــن، مما يؤكد 
جميــع  مصالــح  بمراعــاة  جالتــه  اهتمــام 
الخــاص،  القطــاع  فيهــا  بمــا  األطــراف 
المقومــات  كافــة  توفيــر  علــى  وحرصــه 
والحيويــة  النشــاط  تعيــد  التــي  الازمــة 
اإلنمائــي  دوره  ليلعــب  الخــاص  للقطــاع 
بمــا ينســجم مــع التطلعات المعقــودة على 

هــذا القطــاع، مســتندا إلــى روح المبــادرة 
والمنافسة وآليات السوق.

كمــا أشــاد خالــد نجيبي بدور ســمو رئيس 
والبعيــدة  الحكيمــة  وتوجيهاتــه  الــوزراء 
النظــر، والتــي باشــك ســيكون لهــا نتائــج 
ايجابيــة تفضــي علــى الوضــع االقتصادي 
االقتصــاد  تنافســية  وتحســين  العــام 
إنهــا  وقــال  إنتاجيتــه،  ورفــع  البحرينــي 
تأتــي فــي ســياق جهــود ومســاعي ســموه 
فــي توفيــر كافــة مقومــات زيــادة جاذبية 
االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز قدراتــه علــى 

اســتقطاب االســتثمارات، والتــي باشــك 
ســتعود علــى القطــاع االقتصــادي بالخير، 
وستســاهم كثيــرا فــي تنشــيط االقتصــاد 
خصوصــا  المواطنيــن،  علــى  وستســهل 
الصغيــرة  والمؤسســات  التجــار  صغــار 

والمتوسطة.
كمــا أعــرب النائــب األول لرئيــس الغرفــة 
للمتابعــة  وتقديــره  اعتــزازه  عميــق  عــن 
الســمو  صاحــب  يوليهــا  التــي  المســتمرة 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
لــكل ما من شــأنه زيادة جاذبيــة االقتصاد 

الوطنــي، وتعزيــز قدراتــه على اســتقطاب 
المتابعــة  هــذه  إن  وقــال  االســتثمارات، 
الشــخصية مــن لــدن ســموه تعكــس مــدى 
بــدور  الحــرص واالهتمــام علــى االرتقــاء 
القطــاع الخــاص البحرينــي ليقــوم بــدوره 
المأمــول فــي عمليــة التنميــة المســتدامة 

ودفعــه؛ لمواصلة نشــاطه بدعائم وأســس 
قويــة تجعلــه قــادرا علــى مواصلــة دوره 

التنافسي والريادي.
ولفــت نجيبــي إلــى أن هــذه التوجيهــات 
فــي خلــق  كبيــر وفاعــل  بشــكٍل  ستســهم 
حالــة مــن الطمأنينــة فــي أوســاط القطــاع 
التجــاري، وســيكون لهــا تأثيــرات إيجابية 
زيــادة  فــي  وستســهم  المواطنيــن،  علــى 
جاذبية االقتصــاد الوطني وتعزيز قدراته 

علــى اســتقطاب االســتثمارات مــن خــال 
خفــض التكاليــف اإلداريــة والرســوم بمــا 
ينســجم وأهــداف برنامــج التــوزان المالي 
والوصــول إلــى نقطــة التــوازن، كمــا أنهــا 
الخــاص  القطــاع  مؤسســات  ستســاعد 
علــى  منهــا  الصغيــرة  خاصــة  البحرينــي 
كمــا  تواجههــا،  التــي  الصعوبــات  تجــاوز 
االلتزامــات  مــن  التخفيــف  الــى  ســيؤدي 
الماليــة المفروضــة على هذه المؤسســات، 
متناميــة  حالــة  خلــق  فــي  سيســهم  ممــا 
مــن االنتعــاش االقتصــادي ذات تأثيــرات 
الخــاص  القطــاع  وضــع  تخــدم  إيجابيــة 
بشــكل عــام وتحفز مــن عملية االســتثمار، 
كمــا ســيكون لهــا باشــك أثــر إيجابــي في 
التخفيف من األعباء المالية التي يتحملها 
صاحــب العمــل، وبالتالــي عــودة النشــاط 
التجاري واالقتصادي إلى مستوى النشاط 

المأمول.

السنابس - الغرفة

“الغرفة” تشيد بالتوجيهات إللغاء رسوم وإعفاء من “المضافة”

خالد نجيبي 

حميدان يستعرض مع النواب آليات توظيف العاطلين
ــذيــة ــفــي ــن ــت ــة وال ــي ــع ــري ــش ــت ــيــن ال ــطــت ــســل مـــشـــيـــًدا بــالــعــاقــة اإليـــجـــابـــيـــة بــيــن ال

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق العمــل جميــل 
حميــدان فــي مكتبــه بالــوزارة أعضــاء مجلس النــواب عبــدهللا الــذوادي، ومحمد بو حمود، وباســم 
المالكي.وخــالل اللقــاء، تــم بحــث عــدد مــن المقترحــات والتصــورات التي تقــدم بها النــواب، والتي 
مــن شــأنها تعزيــز وتطويــر الخدمات المقدمــة للمواطنين، كما اســتعرض حميدان اإلجــراءات التي 
تتخذهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة؛ لتعزيــز جهــود إدمــاج الباحثيــن عــن عمل فــي مختلف 
قطاعــات ســوق العمــل، تأهيــل الخريجيــن الجــدد فــي مختلــف التخصصــات، وذلــك بالتنســيق مــع 

مؤسسات القطاع الخاص.

االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  أطلــع  كمــا 
بشــأن  الــوزارة  وبرامــج  خطــط  علــى  النــواب 
االســتعداد الســتقبال وتوظيف الخريجين الجدد 
وتوفيــر  والمــدارس،  والمعاهــد  الجامعــات  مــن 
والخدمــات  لتســجيلهم،  الازمــة  التســهيات 
التعطــل  ضــد  والتأميــن  بالتدريــب  المتعلقــة 
والتوظيــف، مشــيرا إلــى التحضير إلقامــة العديد 
مــن معــارض التوظيــف التــي تقــدم فــرص العمل 
النوعيــة والائقــة للباحثيــن عن عمــل، والتي كان 

آخرها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي 
أقيــم مؤخــرا، حيث تم عــرض العديد من الفرص 

في المجال الطبي والصحي.
وفي الســياق ذاته، نوقشت اآلليات التي طورتها 
الــوزارة، بالتعــاون مــع هيئــة تنظيم ســوق العمل، 
المناســبة  المهــن  مــن  مجموعــة  تحديــد  نحــو 
الجامعييــن،  الخريجيــن  جانــب  مــن  والمطلوبــة 
وعرض الكفاءات الوطنية من هؤالء الخريجين، 
علــى أصحــاب العمــل عنــد حاجتهــم لشــغل بعض 

الوظائف، مع عرض العديد من المزايا المخصصة 
لهــم في حــال إتمام توظيف الجامعيين الباحثين 
عــن عمــل، منهــا التدريــب االحترافــي المجانــي، 
ودعــم أجورهــم لمدة ثــاث ســنوات، حيث يصل 
مقــدار الدعــم فــي الســنة األولــى إلــى 70 % مــن 
الراتــب، وفــي الســنة الثانيــة 50 %، و30 % فــي 

الســنة الثالثــة، فضًا عن تقديم كافة التســهيات 
المؤهلــة،  الوطنيــة  الكفــاءات  بعــرض  اإلداريــة 
وتنظيــم المقابات الختيار األكفأ واألنســب منها، 

بحسب المهام المطلوبة.
وفــي هــذا اإلطــار، أشــاد الوزير حميــدان بالعاقة 
اإليجابية بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، 

مؤكــدا أهميــة دعــم المبــادرات والمشــاريع التــي 
تســهم فــي الســيطرة علــى معــدالت البطالــة فــي 

حدودها اآلمنة. 
عليــه  اطلعــوا  بمــا  النــواب  أشــاد  جانبهــم،  مــن 
المواطــن  تعــزز توظيــف  آليــات وإجــراءات  مــن 
البحرينــي فــي مواقــع العمــل، األمــر الــذي يعكس 
الكــوادر  بتوظيــف  واهتمامهــا  الحكومــة  جديــة 
الوطنية، منوهين بالتعاون القائم بين الســلطتين 
بيــن  المثمــر  والتعــاون  والتنفيذيــة،  التشــريعية 
الطرفيــن، مشــيرين إلى ضــرورة إطاق مزيد من 
المبــادرات الهادفــة إلى تســريع توظيف الباحثين 
عــن عمل في منشــآت القطاع الخــاص، من خال 
طــرح مزيــد مــن اإلجــراءات المحفــزة ألصحــاب 
العمــل فــي هــذه المنشــآت، وذلــك فــي ظــل تزايد 
بمعــارض  منوهيــن  ســنويا،  الخريجيــن  أعــداد 
التوظيــف المتخصصــة التي تنفذهــا الوزارة على 

مدار العام، والنتائج اإليجابية التي تسفر عنها.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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ألحد عشــر عاما متواصلة، ال يزال مهرجان “صيف البحرين” يحافظ على مكانته كموســم ثقافي أساســي في برنامج هيئة البحرين للثقافة 
واآلثــار الســنوي، حيــث تنظمــه الهيئــة منــذ العــام 2009 في إســتراتيجّيتها القائمــة على تأســيس بنية تحتية لســياحة ثقافيــة تضم وجهات 
متعددة على مدار العام. وفي نسخته للعام 2019، يتزامن المهرجان، الذي يقام بدعم وتعاون كامل من مؤسسات خاصة وعامة، مع برنامج 
هيئة الثقافة للعام، والذي يحتفي بالمنجزات الحضارية واإلنســانية لمملكة البحرين بعنوان “من يوبيل إلى آخر”. وشــّيدت الهيئة للمهرجان 
خيمة فعاليات خاصة بجانب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في مدينة الّرفاع، بما يعكس حرصها على ربط برامجها باإلرث الحضاري 

البحريني والمساهمة في تعريف زّوار مهرجاناتها من مواطنين ومقيمين وسّياح بهذا اإلرث اإلنساني العريق.

وقالت رئيســة هيئة البحريــن للثقافة واآلثار 
الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفــة: “إدراكنا 
بــأن صناعــة الســياحة الثقافيــة ترتكــز علــى 
التــراث الثقافــي المــادي وغير المادي، ســاهم 
وجهــات  توفيــر  علــى  جهودنــا  تركيــز  فــي 
ثقافيــة  ســياحة  وهــي  نوعيــة،  لســياحة 
مســتدامة”، موضحــة أن الهيئــة تحرص على 
تقديــم فعاليــات وأنشــطة ذات جــودة عاليــة 
ســاهمت في اســتقطاب المزيد من الزّوار إلى 

المواقع واألماكن الثقافية حول البحرين.
وأضافــت: “انطلقنا بمهرجــان صيف البحرين 
منذ العام 2009، إذ أردنا عندها تفعيل قطاع 
السياحة الذي كان تحت مظّلة الوزارة، فجاء 

المهرجــان ضمــن رؤيــة لتثبيــت سلســلة مــن 
المواســم الثقافيــة المســتدامة التي أصبحت 
جــزءا مهمــا من جــذب الــزّوار إلــى البحرين”، 
مؤّكــدة أن الهيئــة أسســت لمواســم متنوعــة 
تمتد علــى مدار العام، كمهرجان ربيع الثقافة 
مــا بين فبرايــر وأبريل من كل عام، احتفاالت 
كل  مــن  ديســمبر  خــال  الوطنيــة  األعيــاد 
عــام، إضافــة إلــى مواصلة الهيئــة العمل على 
االرتقــاء بمواســم ثقافيــة عريقــة كمهرجــان 
الدولــي  البحريــن  معــرض  الســنوي،  التــراث 
للكتاب ومهرجان البحرين الدولي للموسيقى 
ومعرض البحرين الســنوي للفنون التشكيلية 

وغيرها من المواسم. 

وأكــدت أن هيئة الثقافة تعمل خال مختلف 
المواســم علــى اســتقطاب فعاليــات متنوعــة 
تنتمــي إلــى حضــارات مختلفــة وعملــت على 
بيــن  مــا  اإلنســاني  التواصــل  جســور  بنــاء 
ذلــك  أن  العالــم، موضحــة  وبلــدان  البحريــن 
ســاعد علــى إثــراء الحــراك الثقافــي المحلــي 

وتنشيط السياحة الثقافية في المملكة.
وأشــارت الشــيخة مــي بنــت محمــد إلــى أن 
التــي تقــوم عليهــا هيئــة  الثقافيــة  المواســم 
الثقافــة لــم يعد دورهــا مقتصرا علــى التنوير 
الشــعوب  بنتاجــات  والتعريــف  والتثقيــف 
الحضاريــة والثقافيــة، بــل أصبحــت جســورا 
ووســائل تواصــل لتبــادل الثقافــات والتعّرف 

علــى اآلخــر وقبولــه، موضحــة أن ذلــك مــن 
المجتمعــات  علــى  إيجابيــا  التأثيــر  شــأنه 
واالرتقــاء بهــا. وأضافــت: “اســتثمار الثقافــة 
كوســيلة لتعزيــز التنميــة المســتدامة ال يمكن 
تحقيقــه بجهودنــا فقــط، بل نؤمن بــأن مد يد 
التعاون إلى المؤسســات اإلقليميــة والعالمية 
والتواصــل معهــا يحقــق المزيد من المشــاريع 
التــي تعــزز مكانــة البحريــن كمركــز حضــاري 
البحريــن  أن  إلــى  مشــيرة  عالمــي”،  وثقافــي 
الحــراك  لصناعــة  مرجعــا  اليــوم  أصبحــت 

الثقافــي في المنطقة لما تمتلكه من مقومات 
لتحقيــق ســياحة ثقافيــة مســتدامة مرتبطــة 

بقوة بالمكتسبات التاريخية والحضارية.
ومــا بيــن خيمــة نّخــول فــي الّرفــاع والصالــة 
الثقافيــة فــي المنامــة، يقّدم مهرجــان “صيف 
قادمــة  مميــزة  تجــارب  لجمهــوره  البحريــن” 
مــن شــتى أنحــاء العالــم لتصنــع مــن موســم 
الصيــف وجهــة ثقافيــة تعزز الحــراك الثقافي 
المتعلقــة  التحديــات  ورغــم  المملكــة،  فــي 
البحريــن  بالميزانيــة، والتــي تواجههــا هيئــة 
للثقافــة واآلثــار، إال أنهــا تمّكنــت مــن تحقيــق 
االستدامة في جميع مواسمها الثقافية، ومن 

بينها “صيف البحرين”.
وفــي هــذا الســياق قالــت الشــيخة مــي بنــت 
محمــد: “ال يمكــن تحقيق االســتفادة القصوى 
مــن الثقافــة مــن دون تفعيــل أدواتهــا ووضع 
الخطط التنفيذية التي تســاعد على الوصول 
إلــى أهدافهــا فــي االرتقاء بالمجتمعــات، وإن 
أدوات العمــل الثقافــي بحاجة إلــى ميزانيات 
مســتدامة”، مشــيرة إلــى أن مهرجــان صيــف 
البحرين تمّتع خال ســنواته األولى بميزانية 
تتناســب مــع أهدافــه بتوفيــر وجهــة ثقافيــة 

الســنوات  فــي  أنــه  إال  متجــددة،  ســياحية 
األخيــرة الماضية فقد المهرجان الجزء األهم 

من ميزانيته، ال بل كامل الميزانية.
واســتدركت بالقول: “لم نســمح لهــذا التوّقف 
فــي ميزانية مهرجان صيف البحرين بالتأثير 
على إمكان إقامة المهرجان واستدامة الفعل 
الثقافــي فيه، ومن خال مشــروع االســتثمار 
فــي الثقافة الــذي أطلقناه منذ أكثر من عشــر 
ســنوات، تمكّنا من إقامة المهرجان هذا العام 
وبفضل الدعم والشراكة الحقيقية مع األفراد 

والمؤسسات من القطاعين العام والخاص”.
وأكــدت الشــيخة مــي أن مشــروع االســتثمار 
فــي الثقافــة عــزز الشــراكة مــا بيــن الجهــات 
المهتمــة بالعمــل الثقافــي في البحريــن وأثمر 
وصــل  ثقافيــة  تحتيــة  بنيــة  مشــاريع  عــن 
مليــون   45 مــن  أكثــر  إلــى  قيمتهــا  مجمــوع 
دينــار منذ تأســيس المشــروع. وأوضحت أنه 
ساهم في تعزيز التكامل ما بين القطاع العام 
والخــاص وقطاعــي الثقافــة والســياحة مــن 
خــال المشــاريع الثقافيــة المســتدامة إضافة 
إلــى دوره فــي تعزيز الدور الثقافي البحريني 

على خارطة العمل الثقافي الدولي.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

“صيف البحرين” موسم لسياحة ثقافية مستدامة
مــي بنت محمــد: لــم نســمح لتوّقــف الميزانيــة أن يعيــق إقامــة مهرجان هــذا العام

الجامعة األهلية تناقش اإلدارة العلمية للمؤسسات الخيرية
ــة” لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا ــي ــك ــل ــم ــريـــق “الـــخـــيـــريـــة ال ــاح” طـ ــجـ ــنـ الـــســـيـــد: “هـــــرم الـ

دعا األمين العام للمؤسســة الخيرية الملكية مصطفى الســيد المنظمات والمؤسســات 
الخيريــة إلــى االحتــذاء بهــرم النجــاح؛ مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا المنشــودة بأعلــى 
مســتويات اإلنجاز واألداء، منوها إلى أن التخطيط العلمي يمكن أن يحقق للمؤسســة 
نتائــج ملموســة وفعالــة فــي مجــال العمــل الخيــري كمــا هو الحــال في مجــاالت العمل 
التجاري والصناعي، مؤكدا أن البحرين حققت إنجازات عظيمة جدا في مجال العمل 

اإلنساني داخل المملكة وخارجها.
ونوه إلى أن تجربة المؤسســة الخيرية الملكية 
الممتــدة إلى أكثر من عقد مكنت العاملين فيها 
مــن وضع مناهــج فعالة في التعامــل مع قضايا 
الفقــر والتشــرد واللجــوء الناجمة عــن الحروب 

والنزاعات والمآسي والكوارث الطبيعية.
جــاء ذلــك أثنــاء مناقشــته لعــدد مــن أســاتذة 
وطلبــة الجامعــة األهليــة للطــرق العلميــة فــي 
إدارة المؤسســات الخيريــة، ضمن نــدوة علمية 
أمــس األول مــن تنظيــم كليــة العلــوم اإلداريــة 

والمالية بالجامعة األهلية.
علــى  الضــوء  الســيد  ألقــى  النــدوة،  وخــال 

المميــزات اإلنســانية األصيلــة التــي عــرف بهــا 
الكريــم وخصالــه وصفاتــه  البحرينــي  الشــعب 
الطيبة في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، 
مســتعرضا دور عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دعم العمل 
الخيــري واإلنســاني داخــل البحريــن وخارجها، 
ومــا يحظــى بــه العمــل الخيــري من دعــم كريم 
مــن الحكومــة الرشــيدة بقيــادة رئيــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، وبمؤازرة ولي العهد صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيدا 

الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  بــدور 
وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
الخيرية الملكية ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة في قيادة العمل الخيري وغرس مبادئه 

في قلوب الجميع.
والفقــراء  الاجئيــن  قضايــا  تنــاول  كمــا 

والمشــردين والضعفــاء عمومــا بعــد الحروب 
من منظور علمي ومنهجي وتجريبي؛ بهدف 
تحقيــق التنمية المســتدامة لضحايــا الحرب 
والصراعات والفوضى العارمة، والفقر الناتج 
عــن هــذه األوضــاع الكارثيــة، متطرقــا إلــى 
نظريتــي “موســيف” و “كريمــوك”؛ بوصفهمــا 

التــي  اإلســتراتيجية  اإلدارة  نظريــات  مــن 
أثبتــت نجاحهــا فــي مجــال إدارة المشــاريع 

الصناعية.
وأوضح الســيد تجربته في المؤسســة الخيرية 
النجــاح؛  هــرم  تطويــر  خــال  مــن  الملكيــة 
جعــل  بحيــث  النظريتيــن،  مــع  يتناســب  لكــي 

األولويــة لتلبية االحتياجات األساســية وصوال 
بأســره، حيــث ال  للمجتمــع  الرفاهيــة  لتحقيــق 
اســتقرار اجتماعي مــن دون توفر االحتياجات 
األساســية، وال نمــًوا تعليمًيــا ومعرفًيــا من دون 
استقرار اجتماعي، وال تنمية مستدامة وشاملة 

من دون االرتقاء بالتعليم والثقافة والفكر.

المنامة - الجامعة األهلية

صورة جماعية ضمت عددا من الطلبة مصطفى السيد

الشيخة مي بنت محمد

المنامة - وزارة الداخلية

نائــب  الجمــارك،  شــؤون  رئيــس  تــرأس 
رئيــس منظمــة الجمــارك العالميــة الشــيخ 
أحمــد بن حمد آل خليفة، اجتماع مجلس 
المنظمــة واالجتمــاع اإلقليمــي الخمســين 
لمديــري الجمــارك العاميــن بإقليم الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وشــهدت هــذه الــدورة لمجلــس المنظمــة 
مســتوى  علــى  التطــورات  مــن  العديــد 
علــى  الموافقــة  تــم  إذ  المنظمــة،  عمــل 
 2022  -  2019 اإلســتراتيجية  الخطــة 
فــي شــكلها الجديــد، والتــي تــم صياغتهــا 
كمــا  األعضــاء،  الــدول  جميــع  بمشــاركة 
بمواصلــة  العامــة  األمانــة  تكليــف  تقــرر 
الحوار مع مجموعة البنك الدولي لتطوير 
آليــات قيــاس األداء لمؤشــرات “التجــارة 
عبــر الحــدود” لتتوافــق مــع واقــع العمــل 

الجمركي.
ومــن جانــب آخــر، عقــد مديــرو الجمــارك 
إفريقيــا  شــمال  منطقــة  لــدول  العامــون 
االجتمــاع  واألوســط  األدنــى  والشــرق 
رئيــس  برئاســة  بروكســل  فــي  اإلقليمــي 
الجمــارك على هامــش اجتماعــات منظمة 
الممثــل  اطلــع  حيــث  العالميــة،  الجمــارك 
اإلقليمــي الــدول األعضاء على أهم نتائج 

بالمنظمــة،  السياســات  لجنــة  اجتمــاع 
والتــي تمحورت حول الخطط التطويرية 
لضمــان  المنظمــة؛  وأدوات  برامــج  فــي 
متطلبــات  مــع  وتوافقهــا  اســتمراريتها 
اعتمــد  االجتمــاع  وخــال  المســتقبل، 
المؤسســية  الخطــة  العامــون  المديــرون 
الســنوية اإلقليميــة 2019 - 2020 والتــي 

أعدها المكتب اإلقليمي لبناء القدرات.

الدورة شهدت العديد من التطورات على مستوى عمل المنظمة

البحرين تترأس اجتماع “الجمارك العالمية”

المنامة - وزارة الخارجية

المتحــدة  األمــم  لــدى  البحريــن  لمملكــة  الدائــم  المنــدوب  نقــل 
بنيويــورك جمــال الرويعــي تحيــات عاهل الباد صاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، إلى رئيــس جمهورية 
التوفيــق  لــه  وتمنياتهــم  كورتيــزو  الورينتينــو  المنتخــب  بنمــا 

والنجاح ولشعب بنما الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
جــاء ذلــك لــدى مشــاركة المنــدوب الدائــم فــي مراســم تنصيــب 
رئيــس بنمــا التــي جــرت يوم اإلثنيــن الماضــي في العاصمــة بنما 

ستي.
ومن جانبه، حمل رئيس بنما المنتخب، المندوب الدائم للبحرين 
شــكره وتقديره لصاحب الجالة الملك، وصاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، وصاحب الســمو الملكــي ولي العهد نائــب القائد 
األعلــى، النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء، وتمنياتــه لمملكة 

البحرين حكومًة وشعبا بمزيد من التقدم واالزدهار.

حمل المندوب شــكره وتقديــره للقيادة فــي البحرين

الرويعي يحضر مراسم تنصيب رئيس بنما



انطلقت أمس أعمال المنتدى رفيع المستوى للشرق األوسط وشمال إفريقيا حول االقتصاد األخضر تحت رعاية 
وتنظيم المجلس األعلى للبيئة بالتعاون مع منظمة االقتصاد األخضر العالمية واألمم المتحدة والذي تستضيفه 
مملكــة البحريــن مــن 2 - 4 مــن الشــهر الجــاري بحضــور وزير الكهربــاء والماء عبدالحســين بن علي ميــرزا ورئيس 

مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ عبدهللا بن احمد آل خليفة.

وخــال كلمــة القاءهــا فــي مســتهل 
الرئيــس  قــال  المنتــدى  افتتــاح 
للبيئــة  األعلــى  للمجلــس  التنفيــذي 
محمد بن دينة ان االقتصاد األخضر 
يعــد بالنســبة لمملكــة البحرين اســًما 
أعمالهــا  بهــا  تــؤدي  التــي  للطريقــة 
بجميــع المجــاالت مــن خــال رؤيــة 
البحرين 2030، حيث جهزت الرؤية 
خطــة التحــول مــن اعتمــاد المملكــة 
بطريقــة  األحفــوري  الوقــود  علــى 
يمكــن اســتدامتها، مؤكــدا ان مملكة 
البحريــن أصبحت تعمــل على تنويع 
عــن  النفــط  عــن  بعيــدا  اقتصادهــا 
عــن  ســنوية  تقاريــر  تقديــم  طريــق 
وذلــك  الكبيــر  النفطــي  غيــر  النمــو 
للتنويــع  جديــدة  طرًقــا  باكتشــافها 
االقتصــادي والتحــول العــادل للقوى 
لآلثــار  التعــرض  مــن  للحــد  العاملــة 

السلبية لتدابير االستجابة.
وأشــار بــن دينــة الى ان االســتضافة 
وفائــدة  فريــدة  فرصــة  تشــكل 
تضعهــا  أنهــا  إذ  للبحريــن  مكتســبة 
ضمن دول القادة العالميين في دعم 
أجنــدة االقتصــاد األخضــر العالمــي، 
كمــا تظهر دورها القيادي الحافز في 
تقديم المساعدة من أجل االستفادة 
مــن الفــرض والحلــول المتاحــة على 
علــى  األخضــر  االقتصــاد  صعيــد 

المستويين الوطني واإلقليمي.
الــى ذلــك قــال وزراء ومســؤولون لـــ 
“البــاد” علــى هامــش منتدى الشــرق 

الــذي  األخضــر،  لاقتصــاد  األوســط 
افتتــح صبــاح أمس بفنــدق الخليج، 
البحريــن  مملكــة  اســتضافة  إن 
الوصــول  إلــى  يهــدف  المنتــدى 
القتصــاد مســتدام دون أن يكــون له 

تأثيرات سلبية على البيئة.
والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  وذكــر 
أن  “البــاد”  لـــ  ميــرزا  عبدالحســين 
البحرين ســباقة فــي الخطوات التي 
المواطنيــن،  صحــة  علــى  تحافــظ 
والبيئــة التي يعيشــون بهــا، فهي من 
أوائــل الــدول بالمنطقة التــي أعلنت 
عــن الرؤيــة 2030 ألهميتهــا البالغــة 
التــزام  أهميــة  يعنــي  مــا  للمملكــة، 

الناس جميعا لما جاء بها.
وتابــع ميرزا “في الرؤية 2030 هناك 
فقــرة تقول )تشــجيع االســتثمار في 
التكنولوجيــا التــي تقلــل االنبعاثــات 
المصــادر  وإيجــاد  الحراريــة، 
الطاقــة  فمثــا  للطاقــة(،  مســتدامة 
المستمدة من )الشمس والرياح( هي 
طاقــة متجــددة ونظيفــة، وال تؤثــر 

على البيئة”.
وأضــاف “وورد فــي الرؤية أيضا بأن 
الحكومــة ستشــجع القطــاع الخاص 
للمشــاركة معهــا فــي المشــاريع ذات 
العاقــة، ونحــن اليوم بمركــز الطاقة 
بالشــركات  نســتعين  المســتدامة، 
الخاصــة لتمويــل االســتثمارات فــي 
للمملكــة  فمثــا  المتجــددة،  الطاقــة 
الشمســية  المنظمــة  مشــروع  اآلن 

بقــوة )المئة ميغاوات( بقرية عســكر، 
القطــاع  مــن  بتمويــل  وســيكون 
وبتعرفــة  منهــم،  وبــإدارة  الخــاص 
منافســة للتعرفــة الحكومية، وعليه، 
فــإن الحكومــة هنــا ليســت بحاجــة 
اســتفادتها  مــع  فيــه،  لاســتثمار 
مــن خبــرة وتمويــل الموفــر للقطــاع 
الخــاص، األمر الذي سيســهم بتوفير 
وظائــف جديــدة، مــع توفيــر طاقــة 

مستمرة، ال تنضب”.
وقال “نعتمد حاليا على الغاز بنســبة 
100 % لتوليــد الكهربــاء، والمؤمــل 
أنه بالمســتقبل القريب، سيتم توليد 
جــزء واســع مــن الكهرباء مــن خال 
الغــاز  المتجــددة، وســيكون  الطاقــة 
المتوفــر حينهــا للحكومــة، كمخزون 
المشــاريع  ســيخدم  إســتراتيجي 

االستثمارية المهمة”.
الطاقــة  “صناعــة  ميــرزا  وأردف 
حديثــة  تقنيــات  بهــا  المتجــددة 
مســتمرة فــي التطور يومــا بعد يوم، 
ونهتم بأن نســتفيد مــن هذه التقنية 
الجديــدة، لكــي نرســخها فــي مملكة 
ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن  البحريــن، 
قيام مركز الطاقة المســتدامة أخيرا 
علــى  بحرينيــا  فــردا   250 بتدريــب 
الشمســية  األنظمــة  تركيــب  كيفيــة 
)مجانــا(؛ ألننــا نريــد أن نزيد من عدد 
المجــال،  بهــذا  الخبــرة  ذوي  النــاس 
ونزيد عدد فرص العمل للمواطنين”. 
مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي 

للمجلــس األعلــى للبيئــة محمــد بــن 
دينــه لـــ “البــاد” إن “البحريــن وفــي 
رؤيتهــا االقتصاديــة لديها مثال مهم 
فــي عملية التحــول من االعتماد في 
االقتصــاد الوطني على مصدر طاقة 
واحــد إلــى مصادر اقتصــاد مختلفة، 
بالفتــرة  المملكــة  بــه  قامــت  فالــذي 
مســتفادة  دروســا  يقــدم  الماضيــة 
اقتصادهــا  تنويــع  علــى  بمقدرتهــا 

وبنجاح”.
بهــذا  نهــدف  “وعليــه، فنحــن  وتابــع 
المؤتمــر، للخــروج بنتائــج مهمــة في 
موضــوع االقتصــاد األخضــر، تكــون 
االتفــاق  قــادرة علــى  المنطقــة  دول 
عليهــا، خصوصًا مع المحاوالت التي 
تقــوم بها المنظمة العالمية لاقتصاد 
األخضر في اإلمارات، والتي تحاول 
اآلن - بمرحلــة إنشــائها - أن تعــرف 
حــول  المختلفــة  الــدول  مواقــف 

)االقتصاد األخضر(”.
ويــردف بــن دينه “وعليــه، تم تنظيم 
فــي  األوســط  الشــرق  فــي  اجتمــاع 
البحريــن، وتــم تنظيــم اجتمــاع آخر 
فــي البرازيــل عــن أميــركا الاتينيــة، 
إفريقيــا،  فــي  آخــر  واجتمــاع 
واجتماعــات أخــرى ببقيــة القــارات، 
خــال  تقــدم  بمرئيــات،  للخــروج 
فــي  العموميــة  الجمعيــة  انعقــاد 
بتصــور  نخــرج  وبحيــث  اإلمــارات، 
إلنشــاء المنظمــة العالميــة لاقتصاد 

األخضر”.
أن  يؤمــل  التــي  التوصيــات  وعــن 
“نحتــاج  قــال  المؤتمــر،  بهــا  يخــرج 
ننــوع  لكــي  التحديــات  نعــرف  أن 
علــى  تقتصــر  وهــل  اقتصاداتنــا، 
األمور الفنيــة والمالية فقط؟ ناهيك 
الجانــب،  بهــذا  الــدول  تجــارب  عــن 
ودور األمــم المتحــدة للنهــوض فــي 

االقتصاد األخضر”.
إلــى ذلــك، أكد المنســق المقيم لألمم 
المتحدة في البحرين أمين شرقاوي 
أن “التغير االقتصادي بالعالم يحدث 
أمامنــا، وهــو تغيــر قائم مــن اقتصاد 
علــى  قائــم  اقتصــاد  إلــى  نمطــي 
وهنــا  للبيئــة،  وصديــق  تكنولوجيــا 
النــدوة  هــذه  البحريــن  تســتضيف 
الهامــة، للتفاعل مع ما يحدث خارج 
المملكــة، وكذلــك لنقــل الخبــرات من 

داخلها إلى خارجها، والعكس”.
عمــل  “خطــة  شــرقاوي  وأضــاف 
عــدة  تشــمل  البحرينيــة  الحكومــة 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  عناصــر 
نمــط  تغييــر  منهــا  المســتدامة، 
االقتصــاد واالســتهاك، وعليه أهنئ 
الحكومــة علــى وضــع هــذه الخطــة، 
والتــي ســتكون آلية ناجحــة لتفعيل 
أو  الداخليــة،  ســواء  االســتثمارات، 
منهــا،  الخارجيــة  اســتقطاب  فــي 
النمــط،  لتغييــر  ســيؤدي  وكاهمــا 
والــذي ســيعطي للبحريــن مســتقبا 

تنافســيا، مع إعادة الشــركات الكبرى 
نظرتهــا أين تســتثمر أموالها، وبدول 
تتبنــى أهــداف التنميــة المســتدامة، 

وسياسات صديقة للبيئة”.
المتحــدة  األمــم  فــي  “نحــن  وأكمــل 
سعداء بالتعاون مع مملكة البحرين، 
فــي  للبيئــة،  األعلــى  والمجلــس 
هــو  الورشــة، وهدفنــا  هــذه  اطــاق 
جلــب خبــرات، واســتقطاب خبــرات 

جديدة”.
باألثنــاء، أكــد رئيس شــركة البحرين 
عبدالرحمــن  للبتروكيماويــات 
فــي  المنتــدى  أهميــة  جواهــري 
بنــاء  فــي  البحريــن  رؤيــة  تعزيــز 
اقتصاد مســتدام متجــدد، وبحضور 
الحكومــات،  قبــل  مــن  مســؤولين 
واألمم المتحدة، والوزراء، والقطاع 
الخــاص، والمجتمــع المدنــي، تحــت 

سقف واحد.
ويتابــع جواهــري: هنــاك تطلــع جــاد 
لخدمــة  مســتدامة  بيئــة  لصناعــة 
اإلنسانية، مع المحافظة على الموارد 
الطبيعيــة الموجــودة فــي البلد، ومع 
تســخير التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
خفــض االنبعــاث الحــراري، والعمل - 
بــذات الوقت - على مســاعدة الدول 
األقــل نموا، لكي تكون متوازية بهذا 
الجانــب مع الدول األخرى، عبر خلق 
التــوازن، وتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة والتغلب على التحديات 

المختلفة والموجودة”.
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بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

عــلـي هــــالل
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ابــن عـمــــــــه
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

جانب من أعمال المنتدى رفيع المستوى للشرق األوسط وشمال إفريقيا 

المملكــة تســتضيف منتــدى الشــرق األوســط لالقتصــاد األخضر برعايــة “األعلــى للبيئة”

رؤية البحرين تتجه بثبات نحو اقتصاد مستدام ونظيف ومتجدد
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“بيبا” ُيدير جلسات رئيسة في المؤتمر الدولي للعلوم اإلدارية
الكوهجـــي: المعهـــد يســـير بخطـــى ثابتـــة نحـــو تعزيـــز مكانتـــه مركـــزا إداريـــا

أكــد المديــر التنفيــذي إلدارة التعّلــم والتطوير بمعهد اإلدارة العامة )بيبا( إســحاق الكوهجي أن 
المعهــد يســير بخطــى جــادة ومســتقرة؛ مــن أجل تعزيــز مكانته كمركــٍز دولي إداري يســاهم في 
توفير الحلول العلمية الممنهجة للقضايا اإلدارية الحالية والمســتقبلية على المســتويين المحلي 
والدولي وفق أحدث المنهجيات والممارســات العالمية وبما يرتقي بحياة اإلنســان نحو تحقيق 

االستدامة النوعية في مختلف المجاالت. 

جــاء ذلــك خــال مشــاركة المعهــد الفاعلــة فــي 
فــي  أقيــم  الــذي  المشــترك  الدولــي  المؤتمــر 
ســنغافورة بيــن المعهد الدولــي للعلوم اإلدارية، 
عنــوان  تحــت  للتكنولوجيــا  نانيانــغ  وجامعــة 

“االبتكار والحوكمة”.
وأوضح الكوهجي أن فريق )بيبا( شــارك كجهة 
منظمة للمؤتمر ضّم أيضا فيصل الخّياط، ودانة 
البوعركي وذلك إلدارة مجموعة من الجلســات 
الرئيســة فــي المؤتمــر، والتــي تناولــت تجــارب 
الحوكمــة،  فــي  االبتــكار  فــي موضــوع  الــدول 
مشــيرا إلــى أن المعهــد يضــع ثقتــه في كــوادره 
بــأن  ويؤمــن  والقياديــة  اإلداريــة  ومهاراتهــم 

مملكــة البحرين تمتلك مــن المواهب والقدرات 
المحلّيــة مــا يمّكنهــا مــن المشــاركة بــكل جدارة 

في المحافل الدولية وفي مختلف المجاالت.
وأضــاف أن معهــد اإلدارة العامــة اختــار خــال 
تــم  عمــل  أوراق   8 بــه  الخاصــة  الجلســات 
عمــل  مقترحــا ألوراق   14 بيــن  مــن  اختيارهــا 
قدمــت مــن أكثــر مــن 9 دول مختلفــة، وهــي: 
إفريقيــا،  جنــوب  إســبانيا،  اليونــان،  الصيــن، 
ســنغافورة  إندونيســيا،  الهنــد،  ســلوفاكيا، 
النقاشــية  الجلســات  أن  موضحــا  وبلجيكيــا، 
هدفت إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات 
واألســاليب المرتبطــة بالحوكمــة واإلبــداع؛ من 

تطويــر  فــي  تســهم  بتوصيــات  الخــروج  أجــل 
واعتمــاد  الحكومــي  العمــل  أنظمــة  سياســات 
فــي  اإلبــداع  ومختبــرات  الحديثــة  التقنيــات 
تحسين أداء المؤسسات الحكومية، والوصول 

إلى أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.
وأشــار الكوهجــي إلــى أن أوراق العمل التي تم 
عرضهــا تطرقــت فــي مضمونهــا إلــى مواضيــع 
النظريــة  بيــن  مــا  التــوازن  كصناعــة  متعــددة 
بالممارســات  يتعلــق  فيمــا  العملــي  والتطبيــق 

الحكوميــة فــي مختلــف الــدول حــول العالــم، 
أفضــل  إلــى  الوصــول  فــي  التكنولوجيــا  ودور 
نمــوذج للحوكمة في القطاع العام، وتعزيز دور 
مختبــرات اإلبــداع فــي الوصــول إلــى أهــداف 
التنمية المســتدامة، والطــرق المختلفة لابتكار 
فــي الحوكمة، وســبل لفــت انتباه القطــاع العام 
إلــى الممارســات الحكومية البديلــة، وذلك بناء 
على تجارب الحكومات المختلفة التي شاركت 

بأوراق عمل في المؤتمر.

المنامة - معهد اإلدارة العامة

الصخير - جامعة البحرين

وجــدت دراســة أجريــت في جامعة البحرين أن 35.3 % مــن األمهات البحرينيات يلتزمن 
بممارســة الرضاعــة الطبيعيــة الحصرية، وأفــادت أن 46.3 % منهن بــدأن بإدخال األغذية 
التكميليــة لنظــام الطفل الغذائي بعمر 6 أشــهر. كما كشــفت الدراســة عن وجــود ارتباطات 

إيجابية بين ممارسة الرضاعة الطبيعية الحصرية، ومستوى تعليم األسرة ودخلها.
والرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة وبحســب تعريف منظمــة الصحة العالمية هــي عدم تلقي 
الرضيع ســوى لبن األم، وال ُيعطى الرضيع أي مواد ســائلة أو صلبة أخرى - وال حتى الماء 
- باستثناء محاليل اإلماهة الفموية أو الفيتامينات، والمعادن واألدوية في شكل قطرات 

أو أشربة خال األشهر الستة األولى من عمره.
الدراســة أعدتهــا الباحثــة صفية محمد علــي البحارنة، كجزء من متطلبــات الحصول على 
ماجســتير علــوم التغذيــة والنظــم الغذائية بكلية العلــوم بجامعة البحريــن، وجاءت تحت 
عنــوان: “المعــارف والمواقــف والممارســات المتعلقــة بالرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة فــي 
مملكــة البحريــن”، وتوصلــت إلــى أن هناك عاقة ســلبية بين ممارســة الرضاعــة الحصرية 
وعمــل األم. كمــا وجــدت ارتباطات ســلبية بيــن الرضاعــة الطبيعية، والرضاعــة المختلطة 
وبين معظم العوامل المؤثرة كمســتوى المعرفة وموقف األم. وطبقت الدراســة على 988 
شخصا، 82 % منهم إناث، منهن أمهات لديهن أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سن الوالدة 
والخمس ســنوات، ووجدت الدراســة إجماال أن مســتوى المعرفة العامة بالنســبة للرضاعة 
الطبيعيــة كان جيــدا، فيمــا كان مســتوى المعرفــة الخــاص بالرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة 

منخفضا. وأبدت األمهات مواقف إيجابية تجاه الرضاعة الطبيعية.

دراسة بجامعة البحرين: ثلث 
البحرينيات يرضعن مواليدهن

سمو رئيس الوزراء يتابع القضايا التي تهم الشباب
“الريـــادة الشـــبابية” تشـــيد باحتســـاب التطـــوع ضمـــن الســـيرة الذاتيـــة

أشــادت جمعيــة الريــادة الشــبابية باهتمــام رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
ورعايتــه الشــباب؛ بهــدف االرتقــاء بــرأس المــال البشــري، والــذي تزخــر بــه مملكــة البحرين بفضــل المتابعــة والتوجيه 
الحثيثين من قبل سموه، معبرة عن اعتزازها بالدور الذي يقوم به سمو رئيس الوزراء لتوفير البيئة الحاضنة للشباب، 

والتي تساهم في أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء المملكة وتوفر الفرص التدريبية والتطوعية لهم.

وأعربت الجمعية عن تقديرها لبحث 
مجلــس الــوزراء فــي جلســته، أمــس 
األول، برئاسة ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
أوجــه  بــن حمــد آل خليفــة،  ســلمان 
االستفادة من الخبرات التي اكتسبها 
التطوعــي  عملــه  أثنــاء  المتطــوع 
واعتبارها ضمن الخبرات التي تدعم 
الســيرة الذاتية للمتطوع عند التقدم 

إلى الوظيفة.
وأكــدت الجمعيــة أن االســتفادة مــن 

المتطــوع  يكتســبها  التــي  الخبــرات 
واعتبارهــا مــن الخبــرات التــي تدعم 
ســيرته الذاتية، يعزز مفهوم التطوع 
فــي  البحريــن ويســاهم  مملكــة  فــي 
الثقافــة واإلقبــال عليهــا،  نشــر هــذه 
طرحــت  الجمعيــة  أن  إلــى  مشــيرة 
هــذا  فــي  التوصيــات  مــن  العديــد 
المجــال، منهــا مــا قدمتــه فــي مؤتمر 
)الشــباب والتحديــات المعاصــرة في 
دول مجلــس التعــاون(، والــذي نظمه 
وزراء  لمجلــس  التنفيــذي  المكتــب 
الشــؤون االجتماعيــة بــدول مجلــس 

التعاون لــدول الخليج العربية بدولة 
اإلمارات في فبراير 2016.

أحــد  أن  الجمعيــة  وأوضحــت 
التوصيــات التي قدمتها في المؤتمر 
تتمثــل فــي )ســن قانــون الحتســاب 
مــن  التطوعــي  العمــل  ســاعات 
ضمــن ســاعات العمــل بمعــدل ثابــت، 
وتعتمــد كشــرط فــي الترقيــات فــي 
والخــاص(،  الحكومــي  القطاعيــن 
الــوزراء  مجلــس  اهتمــام  أن  مبينــًة 
بهــذا الموضــوع يؤكــد مــدى متابعــة 
القضايــا  علــى  المجلــس  وحــرص 

الشــباب، وبحثــه لجميــع  التــي تهــم 
الســبل التي تؤدي الى توفير الفرص 

المناسبة لهم.

المنامة - جمعية الريادة الشبابية
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المنامة - وزارة الداخلية

نفــذت اإلدارة العامــة للمــرور بالتــوازي مــع حمالتهــا التوعويــة واإلرشــادية، 
حمــالت تهــدف إلــى إنفــاذ القانــون مــن خــالل ضبــط المخالفــات التــي تؤثــر 

بالسلب على السالمة المرورية.

وأكــد مديــر إدارة المراقبــة المروريــة 
المقدم عادل الدوسري أن الهدف من 
الحمــات المروريــة، تطبيــق القانــون 
يلتزمــون  وال  يخالفونــه  مــن  علــى 
الســماح  ذلــك  ومــن  بمقتضياتــه، 
فــي  للطفــل  الخاطــئ  بالجلــوس 
الهاتــف  اســتخدام  األمامــي،  المقعــد 
أثنــاء القيــادة وعــدم وضــع الحــزام ، 
ووضــع حاجــب رؤية خافــا للمعايير 
المحــددة، ممــا يخفض درجــة الرؤية 

ليــا وعــدم قدرتهــم  الســائقين  لــدى 
القيــادة،  أثنــاء  المشــاة  رؤيــة  علــى 
والمخالفــات الجســيمة األخــرى التــي 
وباقــي  الســائق  ســامة  علــى  تؤثــر 

مستخدمي الطريق.
بالشــكر  الدوســري  المقــدم  وتقــدم 
باألنظمــة  الملتزميــن  لــكل  الجزيــل 
المروريــة؛ كونهــم شــركاء  والقواعــد 
في الســامة ويحققون هدف اإلدارة 

بالحد من الحوادث المرورية.

حملة لضبط المخالفات المرورية

“الصحة” تدعم البرامج المعززة لمهارات الكوادر الشابة
الصـالــح: بـرنامــج النائــب األول طمــوح ويشـجــع القـيــادات الـواعــدة

اســتقبلت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح بمكتبهــا أمس كل مــن: نور ضيــف، واالختصاصية 
هنــاء الشــكر خريجتــي الدفعــة الرابعــة مــن برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنية، 
وكذلك رؤيا خلف، والتي ســتلتحق بالبرنامج في دفعته الخامســة هذا العام، حيث هنأتهن 
على اختيارهن في هذا البرنامج الطموح والذي يجسد رؤية ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

بأهمية االستثمار في الشباب وتمكينهم في مختلف المجاالت وعلى جميع المستويات.

الــذي  الــدور  الصالــح  أكــدت  اللقــاء،  وخــال 
تعزيــز  مواصلــة  فــي  البرنامــج  بــه  يقــوم 
مهــارات الكــوادر الشــابة وصقلهــا بمــا يســهم 
فــي تحقيق األهداف المنشــودة، مشــيرة إلى 
دعــم البرنامــج المتميــز والــذي يهتــم بتطوير 
العنصــر البشــري ليعــودوا إلــى مواقــع عملهــم 
بعــد انقضــاء عــام كامــل علــى انتدابهــم لــدى 
المكتــب، وتأهيلــه لمواصلــة مســيرة التنميــة 
وقالــت  البحريــن.  تنشــدها  التــي  الشــاملة 

الــوزارة  موظفــي  التحــاق  “تعاقــب  الوزيــرة 
بالبرنامج، وكانت لهم البصمات الواضحة في 
التميــز ومثال الجد واالجتهاد، وقاموا بالدور 
المشــرف الــذي نطمح له، وكانوا خير ســفراء 
مثلــوا الــوزارة أفضل تمثيل مــن خال األداء 
والعطاء خال فترة انتدابهم وحرصهم على 
التعلــم واكتســاب الخبــرات”. ومــن جانبهمــا 
أعربــت الخريجتان بأن الفرصة التي أتيحت 
لهمــا كانــت مهمــة ومفيدة في مســيرة العمل، 

وقد اكتســبتا الكثير من الخبرات والمهارات، 
حيــث تــم تدريبهــم علــى مســتوًى عــاٍل فــي 
طــرق البحــث والتحليــل والقيــادة بمــا يخدم 
قــرب  عــن  التعــرف  وتــم  األساســي،  عملهــم 
علــى آليــة صنع وتنفيــذ السياســات والبرامج 

الحكومية من خال العمل بشــكل مباشــر مع 
عدد من المســؤولين وصنــاع القرار، والتأكيد 
الرائــدة تخلــق  البرامــج  علــى أن مثــل هــذه 
كــوادر وطنيــة قياديــة تشــارك فــي التطويــر 

والتنمية؛ من أجل نهضة المملكة.

أثناء االستقبال

المنامة - وزارة الصحة

“المجلس األعلى” يشارك باجتماع “هيئة األمم المتحدة للمرأة”
ــة الــمــمــلــكــة وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــشـــأن الــمــســاواة ــرب ــج ــرض ت ــ ع

شارك المجلس األعلى للمرأة في االجتماع السنوي الرسمي لمكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة، 
الــذي عقــد فــي مقر األمم المتحدة بنيويورك في الفتــرة 18 - 21 يونيو الماضي، وذلك في إطار 

متابعة التزامات عضوية مملكة البحرين في المجلس التنفيذي للهيئة )2017 - 2019(.

هــذا  فــي  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  ــل  مثَّ وقــد 
االجتمــاع  مستشــار العاقــات الدوليــة باألمانة 
الــذي شــارك  العامــة للمجلــس محمــد الفــارس 
بمداخلــة للتعقيــب علــى مــا دار فــي االجتمــاع 
نقــل خالهــا شــكر مملكــة البحرين لهيئــة األمم 
المتحــدة للمــرأة بقيادة فومزليــه مامبو نكوكا 
علــى مــا توليــه مــن اهتمــام ومــا تقــوم بــه مــن 
متابعــة حثيثــة لدعــم جهــود المجتمــع الدولــي 
ورفــع  للمــرأة  التقــدم  مــن  المزيــد  لتحقيــق 

مساهماتها في التنمية.
وأكــد فــي هــذا الخصــوص أن المملكــة تســعد 
برؤيــة الكثيــر مــن التحســينات عبــر مؤشــرات 
األداء الرئيســة لنظــام مراقبــة التقييــم العالمي 
مــن جانــب هيئة األمــم المتحدة للمــرأة، وقدرة 

النظــام علــى تطويــر عمليــة التقييــم؛ وإصــدار 
التقارير الدورية بهذا الشأن”.

وكان المجلــس قــد شــارك فــي مراجعــة التقرير 
والمديــرة  العــام  األميــن  لمســاعد  الســنوي 
تنفيــذ  عــن  المتحــدة  األمــم  لهيئــة  التنفيذيــة 
الــذي   ،2021  -  2018 اإلســتراتيجية  الخطــة 
تضمــن آخــر المســتجدات بشــأن تنفيــذ قرارات 
مجــال  فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
التنســيقي  العمــل  وإجــراءات  ولوائــح  المــرأة، 
بين المجالس التنفيذية لهيئات األمم المتحدة، 
للهيئــة  العامــة  والميزانيــة  الماليــة  والمســائل 

والشؤون اإلدارية.
وخــال االجتماع تقدم المجلــس األعلى للمرأة 
بطلــب لهيئة األمم المتحدة للمرأة باعتماد آلية 

مناســبة لعــرض وتبــادل التجــارب والمشــاريع 
الــدول  نفذتهــا  التــي  الناجحــة  والمبــادرات 
العربيــة، ومن بينها مملكــة البحرين لبيان واقع 
تقــدم المــرأة فيهــا التــي تســتند فــي خططهــا 
وبرامجهــا علــى مبــدأ الشــراكة المتوازنــة بيــن 

المرأة والرجل في التنمية الوطنية.
يذكــر، أنــه تــم اعتمــاد ترشــح مملكــة البحريــن 

 )CSW( لعضويــة لجنــة المــرأة باألمم المتحــدة
ألربع سنوات للفترة من 2017 - 2021، وكذلك 
عضويــة المجلــس التنفيــذي التابــع لهيئة األمم 
المتحدة للمرأة للفترة من 2017 - 2019، وتعد 
هيئــة منظمــة األمــم المتحــدة المعنيــة بتمكين 
المــرأة والنصيــر العالمي الرئيــس لقضايا المرأة 

والفتاة.

اجتماع مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

Û  بنشــر األخبــار “البــاد”  تنفــرد صحيفــة  العــادة،  كمــا هــي 
وأولويــات  اهتمامــات  بصلــب  ترتبــط  التــي  االســتباقية 
المواطن، آخرها تقريرها المنشور اليوم عن تلكؤ مستشفى 
السلمانية الطبي في توفير العاج لعشرة أطفال مصابين 

بمرض السرطان، كفانا هللا الشر وإياكم.

Û  وتقــدم واقعــة الطفلــة عائشــة محمــد البلوشــي )مصابــة
باللوكيميــا( نموذجــا جديــدا ومــرا لحالــة المــرض العضــال 
الــذي تعانــي منهــا الــوزارة الكهلــة، والتــي تنخــر مفاصلهــا 
ومــررًوا  الطبــي،  باإلهمــال  بــدءا  المختلفــة،  بالتجــاوزات 
األدويــة  وفــرة  لعــدم  ووصــوال  المواعيــد،  فــي  بالتأخــر 
المزمنــة  األمــراض  أولهــا  الحــاالت،  لبعــض  لمســتحقيها 

والمستعصية.

Û  وال يــكاد يمــر يــوم، إال وكالــت الصحف اليوميــة ومنصات
علــى  والناقمــة  الحــادة  ســهامها  االجتماعــي  التواصــل 
بـــ  تصنــف  بمشــاهدات  الطبــي،  الســلمانية  مستشــفى 
“المخالفات الجسيمة”، والتي يكشفها للرأي العام المرضى 

وذووهم بالتوثيق.

Û  للمرضــى الرئيســة  الخدمــات  شــح  ذلــك،  إلــى  يضــاف 
والمراجعين، كمواقف الســيارات، ودورات المياه النظيفة، 
وثاجات شــرب المياه الباردة، وللعلم، فإن المشروع الذي 
أعلنت عنه الوزارة أخيرا عن بناء موقف كبير للســيارات، 
لــم يتخــط حتى اللحظة تســوير األرض فقــط، في الوقت 
الذي يركن بها المرضى والمراجعون ســياراتهم على طول 
الرصيــف المطــل علــى الشــارع العام بشــكل يدعو للشــفقة 

والخيبة.

Û  مــا يحــدث بــكل تفاصيلــه، المواطــن غيــر ملــزوم بتحمــل
كلفته، فكما هي الدولة وافية بأداء واجباتها ومسئولياتها 
تجــاه الوزارة، من تخصيص للموازنات، وتعيين للكفاءات 
الــوزارة  فــإن  القياديــة،  بالمناصــب  وإحالهــا  الوطنيــة، 
مســئولة بدورهــا و “باإلنــش” ألن تؤدي واجبهــا كما يجب، 
ا كان، وأي  وأي قصور يجب أن يحاســب المســئول عنه، أيًّ

تغطية على ذلك فهو فساد، وتجاوز ألخاق المهنة.

أطفال 
 السرطان 

في “خطر”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام



توافق لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية اإلنسانية
رئيـــس مجلـــس النـــواب المصـــري: أمـــن دول الخليـــج العربـــي خـــط أحمـــر

أشــادت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينل بعمــق العالقــات البحرينيــة المصرية 
الوثيقــة، ومــا يربط البلدين والشــعبين الشــقيقين مــن أواصر التالحــم والتكامل، 
والتعــاون فــي مختلــف المجــاالت، والتنســيق الفاعــل والمســتمر بشــأن مختلــف 
القضايا والمستجدات، وبما يعود بالنفع واألمن واالزدهار على البلدين الشقيقين، 
بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، والرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.

للموقــف  بالــغ تقديرهــا  وأعربــت زينــل عــن 
ألمــن  الداعــم  والدائــم،  الثابــت  المصــري 
المشــتركة  والجهــود  البحريــن،  واســتقرار 
التدخــات  ورفــض  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي 
الداخليــة، مشــيرة  الشــؤون  الخارجيــة فــي 
للجهــود المتميــزة التــي تقــوم بهــا جمهوريــة 
مصــر العربيــة الشــقيقة، فــي تعزيــز التعــاون 
البرلمانــي العربــي اإلفريقــي، خصوصــا فــي 
ظــل رئاســة مصر الحالية لاتحــاد اإلفريقي، 
فــي  المصــري  البحرينــي  النيابــي  والتوافــق 
دعم برامج ومشــاريع، وقوانين وتشــريعات، 
اإلنســاني  القانــون  دور  تعزيــز  فــي  تســاهم 
الدولــي، ومــن خــال المؤسســات البرلمانية، 
التعــاون  صــور  أبــرز  أحــد  يشــكل  والــذي 

والتكامل والتنسيق البحريني المصري.
جــاء ذلــك خال لقاء رئيــس مجلس النواب، 
نظيرها المصري علي عبدالعال مســاء أمس، 
ضمــن المشــاركة فــي منتــدى تطويــر النظــام 

البرلماني المنعقد حاليا في موســكو، وحضر 
اللقــاء أعضــاء الوفــد مــن الجانــب البحريني 

والجانب المصري.
وأكــدت زينــل أن المجتمــع البرلمانــي الدولي 
يتحمــل اليوم مســؤوليات عديــدة وواجبات 
المســتمر  االنفتــاح  منــه  تســتلزم  حيويــة، 
اإلنســانية  لخدمــة  المتواصــل  والعمــل 
بمفهومهــا األوســع، وتحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة الـ 17، والتي تشكل أهدافا عامة 
جميــع  وتتجــاوز  الجميــع،  بيــن  ومشــتركة 
باعتبارهــا  الجغرافيــة؛  والحواجــز  الحــدود 
أهداًفا عالمية إنسانية، من أجل القضاء على 
الفقــر، ومكافحــة اإلرهــاب، وتوفيــر الصحــة 

والتعليم، وضمان األمن السام واالزدهار.
وأشــارت إلــى أن مملكــة البحريــن وفــي ظل 
العهــد الزاهــر لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، خطــت 
خطوات بارزة في خدمة اإلنسانية وتحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة، والتــي ضمنتها 
فــي برنامــج عمل الحكومة، وجســدتها رؤية 
البحريــن 2030، وتســخير الجهــود والبرامج 
كافة في مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة 
الرفيعــة، فــي  نحــو تحقيــق هــذه األهــداف 
مجــال القضاء على الفقر، والجوع، وتحقيق 
الجيــد،  الصحــة الجيــدة والرفــاه، والتعليــم 
والمســاواة بيــن الجنســين وغيرهــا. بجانــب 
تحقيــق  لدعــم  المســتمر  النيابــي  االهتمــام 

أهداف التنمية المستدامة الشاملة.
أمــن  أن  علــى  عبدالعــال  شــدد  جانبــه،  مــن 
أحمــر،  خــط  هــو  العربــي  الخليــج  دول 
الموقــف  مؤكــًدا  مصــر،  أمــن  مــن  وأمنهــا 
المصــري الثابــت والراســخ، الرافــض لجميــع 
مملكــة  شــؤون  فــي  الخارجيــة  التدخــات 

البحريــن، ورفــض جميع أشــكال الممارســات 
والمخططات اإلرهابية التي تزعزع استقرار 

دول المنطقة.
كما أشــاد بعمق العاقات األخوية المشــتركة 
التــي تجمــع الشــعبين المصــري والبحرينــي، 
ومــا تشــهده مــن تقــدم مطــرد ومتميــز فــي 
مختلــف المجــاالت، ومؤكــًدا دعمــه لتفعيــل 
دور العمــل البرلمانــي نحــو تحقيــق أهــداف 
اإلنســانية،  وخدمــة  المســتدامة  التنميــة 
تقــدم  مــن  البحريــن  تشــهده  بمــا  ومشــيًدا 
وازدهــار في ظل العهــد الزاهر لجالة الملك، 
ومــا تقدمه من مشــاريع ومبــادرات حضارية 
والدولــي،  العربــي  المســتويين  علــى  رائــدة، 
التــي تؤكــد حــرص المملكــة لتعزيــز دورهــا 

المتميز اإلنساني والعالمي.

القضيبية - مجلس النواب

مكتب النائب علي اسحاقي

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  أشــاد 
علــي  النــواب  بمجلــس  واالقتصاديــة 
إســحاقي باألمر الصادر عن ولي العهد 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء، 
رئيس مجلس الخدمة المدنية صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل  خليفــة  آل 
برئاسة وزير الداخلية الفريق أول ركن 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة؛ 
وذلك للتحقيق فيما تم تداوله ونشــره 
من خطاب موقع من قبل مجموعة من 
الموظفيــن بإحدى الجهــات الحكومية، 
لصاحــب  وتقديــره  شــكره  عــن  معربــا 
الســمو الملكــي ولي العهــد على تعزيزه 

لمبدأي المحاسبة والمسؤولية.
وأكــد النائــب أن مملكــة البحريــن وفي 
ظل المشــروع اإلصاحــي لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 

المؤسســات  آل خليفــة ســتبقى دولــة 
والقانون التي تصون الحقوق وتكرس 

للممارسات الصحيحة.
التحقيــق  للجنــة  إســحاقي  وتمنــى 
التوفيــق فيما أوكل إليها، مؤكدا دعمه 
اللجنــة؛ حفاظــا  لعمــل  التــام  وتأييــده 

على مصلحة الوطن والمواطنين.

إسحاقي: شكرا لسمو ولي العهد... 
وندعم عمل اللجنة

تذكرة نقل الحاج من المطارات تقفز من 50 إلى 155 دينارا
ــر ــ ــي ــ ــان ــ ــدن ــ ال آالف  الـــــحـــــج  حـــــمـــــات  ــد  ــ ــب ــ ــك ــ ي ــل”  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ ــف  ــ ــص ــ ــت ــ ــن ــ “م

تفاجــأت حمــالت الحــج البحرينيــة بارتفــاع كبيــر فــي ثمــن تذاكر النقل للحجــاج الذين ســيقصدون البقاع المقدســة عبــر المطارات، 
وبلغت الزيادة الجديدة 100 دينار عن كل حاج.

)فضلــوا  الحمــات  مــن أصحــاب  عــدد  وأفــاد 
عدم ذكر أســمائهم( بأن الحمات تفاجأت لدى 
تقديــم إجراءاتهــا فــي المســار اإللكتروني بأن 
ســعر تذاكــر النقــل عبــر المطــارات قفــز من 54 
دينــارا عــن كل حاج إلى 155 دينارا، مشــيرين 
هــذه  تدفــع  أن  مضطــرة  الحمــات  أن  إلــى 
الزيــادة؛ لكــي تتخطى عملية تذاكــر النقل في 
المســار اإللكترونــي إلتمــام تســجيلها البيانات 

المعنية بالحجاج وفق المدة المحددة من قبل 
الشؤون اإلسامية في وزارة العدل.

لنقــل  “مخصصــة  النقــل  تذكــرة  أن  ونوهــوا 
الحجــاج مــن المطارات التي ســيقصدونها في 
الديــار المقدســة إلــى الفنــدق، وأن الحمات ال 
تســتفيد من هذه التذاكر في بقية األمور كون 
الحمــات تتعاقد مع شــركات نقل خاصة لنقل 

الحجاج”.

 5 قبــل  يبلــغ  كان  التذكــرة  ســعر  أن  وذكــروا 
ســنوات ديناريــن فقط، ثم قفــز إلى 50 دينارا، 
ومن بعدها إلى نحو 55 دينارا وفي هذا العام 
قفــز إلــى 155 دينــارا، وأشــاروا إلــى أنهــم لــم 
يكونــوا علــى علم بهذه الزيــادة ولم تؤخذ في 

الحسبان عندما وضعوا أسعارهم للحج.
وعلى صعيد متصل، طالب أصحاب الحمات 
مــع  التواصــل  بضــرورة  اإلســامية  الشــؤون 

الســلطات فــي الشــقيقة الســعودية، وتعديــل 
موعــد الطيــران التي تــم تخصيصها لشــركات 
مكــة  إلــى  الحجــاج  ســتنقل  التــي  الطيــران 
والمدينة المنورة، إذ إنه تم تخصيص منتصف 
الليل موعدا إلقاع الرحات من البحرين إلى 

الديار المقدسة.
يكونــوا  لــم  القــرارات  هــذه  أن  إلــى  ولفتــوا 
يعلمــون بها، وقاموا بعقــد اتفاقات مع الفنادق 
في المدينة المنورة بناء على تواريخ محددة، 
إال أنهم سيخســرون يوًما من هذه الحجوزات 
بســبب تخصيص منتصف الليل كوقت إلقاع 
رحــات الطيــران. وتابعــوا “نحــن محكومــون 

بانتهــاء موعد تســجيل الحجاج نهاية شــعبان 
كأقصــى حــد، لذلــك نقــوم بإجــراء التعاقــدات 
هــذا  قبــل  بالحــج  المتعلقــة  األمــور  وجميــع 
تخصيــص  تــم  أنــه  تفاجأنــا  أننــا  إال  الموعــد، 
للمدينــة  الرحــات  لتســيير  الليــل  منتصــف 
يــوم  لنــا خســارة  يســبب  مــا  المنــورة ومكــة، 

مدفوع التكاليف للفنادق”.
بــوزارة  الدينيــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  وكان 
العدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف محمد 
القطــان قــد أكــد أهميــة التــزام حمــات الحــج 
المرخصــة بأنظمــة واشــتراطات وزارة الحــج 
بالمملكة العربية الســعودية، الفتا إلى أن بعثة 

مملكــة البحرين للحج ملتزمة بمواعيد بيانات 
اإللكترونــي  المســار  فــي  الحجــاج  تســجيل 

السعودي في نهاية شعبان الماضي.
وأكــد القطــان أن قســم شــؤون الحــج والعمرة 
أصــدر تعليماته أخيرا ألصحاب حمات الحج 
العــدل  وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  والعمــرة 
بوجــوب  واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون 
التــزام الجميع بالقــرارات اإلدارية والتنظيمية 
أو  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  الصــادرة 
بعثــة الحــج البحرينيــة، وحفظ حقــوق الحاج 
وتقديــم أفضــل الخدمــات لحجــاج بيــت هللا 

الحرام.

المالكية - مكتب النائب محمود البحراني

قــال عضــو اللجنــة المالية واالقتصاديــة النائب محمــود البحراني إن 
دوال عربيــة واجهــت تحديــات وإشــكاالت كبيــرة خــالل اســتحداث 

أنظمة الضمان الصحي.

المنتــدى  أن  إلــى  البحرانــي  وأشــار 
البرلماني الذي شــارك فيه مؤخرا على 
وحمــل  التونســية  الجمهوريــة  أرض 
اســتعرض  “الصحــة والرفــاه”،  عنــوان 
عــددا من التجارب العربية في تطبيق 
أنظمــة الضمان الصحي وما يرتبط بها 

من تشريعات ولوائح قانونية.
ولفــت الــى أن بعض التجــارب العربية 
األجانــب  بعــض  الســتغال  تطرقــت 

ألنظمــة التأميــن الصحــي المخصصــة 
للمواطنين، وهنالك إشــكاالت مرتبطة 
بتصنيــف المدخنيــن والخدمــات التي 

يحق لهم الحصول عليها.
وأردف قائــا: مجلــس النــواب الحالي 
لم يشرع قانون الضمان الصحي، وإنما 
مرره نواب ٢٠١٤، ولكننا ســنراقب كل 
التفاصيــل للتأكــد من التــزام الحكومة 

بتطبيق كافة تعهداتها.

البحراني: نراقب تطبيق “الضمان الصحي”
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 علوي الموسوي

السلمانية يحرم 10 أطفال مصابين بالسرطان من العالج
ــوع جــــذريــــا ــ ــ ــوض ــ ــ ــم ــ ــ مـــــنـــــاشـــــدا ســــمــــو رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء لــــحــــل ال

شــكا عضو المجلس البلدي الســابق بالمحافظة 
الجنوبيــة، محمــد البلوشــي لــــ “البــاد” امتنــاع 
مستشــفى الســلمانية الطبــي، مــن إعطــاء ابنته 
عائشــة )6 ســنوات( الجرعــة األخيــرة من عاج 
مــرض الســرطان الــذي تعانــي منــه )اللوكيميــا( 

بحجة عدم وفرة العاج.
 وأوضــح البلوشــي أنه ووالــدة الطفلة، بصدمة 
كبيــرة مــن هذا األمر، والذي يشــّكل تصادًما مع 
التوجهات الكريمة لحكومة البحرين في توفير 
العــاج للمواطنيــن، ومــع التوصيات المســتمرة 
لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفة بن ســلمان ال خليفــة والتي تمثل إنفاًذا 
العــاج،  علــى  بالحصــول  المواطنيــن  لحقــوق 
خصوًصا في األمراض الخطيرة والمستعصية.

وبّين أن عائشــة قد تلقت بالفعل ســبع جرعات 
عاجيــة ســابقة، وهــو أمــر تشــكر عليــه وزارة 
الصحــة، ولكــن تعثــر توفيــر الجرعــة األخيــرة 

والتي يفترض أن تتلقاها الطفلة بحقنة بالظهر، 
يمثــل تصادًمــا مــع هــذا المســار، خصوًصــا وأن 
هنالــك تســعة أطفــال آخريــن، تعــّذر مستشــفى 

بحــاالت  لهــم،  العــاج  توفيــر  مــن  الســلمانية 
مشابهة لعائشة.

وبّيــن البلوشــي أن المستشــفى لــم يحــدد لهــم، 
عــن موعــد توفيــر العاج، بــل ترك المســؤولون 
وأضــاف  مصراعيهــا،  علــى  مفتوحــة  األبــواب 
يخالــف  أمــر  الشــكل  بهــذا  باألمــر  “مفاجأتنــا 
واجباتهــم وحقوقنا، فالمفترض بأن يتم توفير 
العــاج بشــكل مســبق بخزينــة أدويــة الــوزارة، 
لكنــه أمــر لــم يحصــل، أمــر يضــع ابنتــي وأبنــاء 

غيري بخطر بالغ”.
وناشــد البلوشــي عبــر منبر “الباد” ســمو رئيس 
بســرعة  الصحــة  لــوزارة  التوجيــه  الــوزراء 
توفيــر العــاج لعائشــة ولبقيــة األطفــال، وحــل 
هــذا الموضــوع بشــكل جــذري، وهــو أمــر غيــر 

مستغرب من سموه الكريم.

إبراهيم النهام

تفاعاًل مع ما نشرته “البالد” عن تعثر مستشفى السلمانية  «
الطبي بتوفير العالج لعدد 10 أطفال مصابين بالسرطان، أكد 

عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي بأن النقص الحاصل 
في األدوية والجرعات العالجية المختلفة، خصوصا للمصابين 

باألمراض العضال، واألمراض المزمنة، جريمة إنسانية يجب 
محاسبة المسؤولين عنها. وقال النفيعي إن “ما يحدث من 

تقصير ال يعكس توجهات القيادة، وإنما هو تقصير إداري من الجهات المختصة، وعليه 
يجب أن تكشف وزيرة الصحة فائقة الصالح أسباب عدم توفر األدوية في بعض الحاالت”. 

وتابع “وزارة الصحة دائما ما ترد على بيانات النواب، بأن هنالك لجنة تحقيق من أجل 
الكشف عن أسباب بعض الحاالت التي تعاني من قصور وأخطاء طبية، ولكن في الواقع 

نحن ال نرى شيئا، حيث إن حادثة مريضة إزالة الرحم األخيرة لم تكشف نتيجة التحقيق في 
الحادثة، رغم إعالنها المسبق بأنها ستكشف تفاصيل الواقعة بكل شفافية، وهو ما لم يحل 

حتى اآلن”.و وختم النفيعي بالقول “لهذه األسباب قمنا مسبقًا بطلب االستجواب، والذي 
كان بهدف مراعاة الحاالت اإلنسانية التي يتعرض لها بعض المرضى، لكنه لم يمرر من 

المجلس”.

النفيعي: نقص األدوية جريمة إنسانية

إبراهيم النفيعي

علي إسحاقي

تحقيقات مكثفة بشأن تعرض مريضة لغيبوبة
ــاء االســتــشــاريــيــن ــبـ ــة” تــســتــشــيــر كــبــار األطـ ــي ــح ــص ــن ال ــه ــم “ال

بــدأت الهيئــة الوطنية لتنظيــم المهن والخدمات الصحية تحقيقات مكثفة بشــأن 
الشــكوى المرفوعــة من أهــل المريضة، والتي حولت من مجمع الســلمانية الطبي، 

والتي تعرضت لغيبوبة بعد إجراء عملية لها في مجمع السلمانية الطبي.

وقامت الهيئة بتوثيق الشكوى المقدمة 
طلبــت  وكذلــك  المريضــة  أخــت  مــن 
جميــع المســتندات والوثائق مــن ملفات 
وزارة الصحــة وأســماء جميــع المهنييــن 
أطبــاء  مــن  الحالــة  مــع  تعاملــوا  الذيــن 
وأطبــاء تخديــر وممرضيــن ســواء فــي 
غرفــة العمليات أو الجناح، حيث ســيتم 

استدعاؤهم؛ ألخذ أقوالهم.
كمــا قامــت الهيئــة باالســتعانة بعــدد من 
كبــار األطبــاء االستشــاريين مــن خــارج 
المــخ  فــي  الصحــة والمختصيــن  وزارة 

واألعصاب والتخدير إلبداء الرأي الفني 
بخصــوص الشــكوى ومــا جــرى فيها من 
حيثيات، وتم إرسال نتائج األشعة التي 
أجريت على المخ، وبعد تجميع كل هذه 
البيانات ســتعرض الشــكوى على اللجنة 
الفنية المختصة بالتحقيق في األخطاء 
15 طبيبــا  مــن  تتكــون  والتــي  الطبيــة، 
مختلــف  فــي  االستشــاريين  كبــار  مــن 
لديهــا  الهيئــة  أن  يذكــر  التخصصــات. 
الطبيــة،  والمســاءلة  للتحقيــق  لجنتــان 
وتختــص اللجنــة األولى فنيــا بالتحقيق 

الثانيــة، فهــي  اللجنــة  أمــا  الخطــأ.  فــي 
اللجنــة التأديبيــة التــي تتخــذ القــرارات 
موافقــة  بعــد  األطبــاء  بحــق  التأديبيــة 

واعتماد المجلس األعلى للصحة.
يشــار إلــى أنــه وفقــا للقانــون رقــم )38( 
الوطنيــة  الهيئــة  بإنشــاء   2009 لســنة 

لتنظيم المهــن والخدمات الصحية، فإّن 
بالرقابــة  المختصــة  الجهــة  الهيئــة هــي 
وتلقــي  الصحيــة  المؤسســات  علــى 
الشكاوى ودراســتها ومساءلة المرخص 
لهــم تأديبيا عــن األخطــاء الواقعة منهم 

وفق المادة )4( من القانون.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية



قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعة بحبس 4 متهمين، اثنين منهم أشــقاء وأحدهم مطلوب وكذلك متهم ثالث، إضافة 
رابــع هــارب مقيــم فــي إيران لمدة 3 ســنوات؛ وذلك إلدانتهم بتهريب المطلوب أمنيا منذ 4 ســنوات بقضيــة إرهابية عبر البر 
إلى خارج البالد وصوال لدولة الكويت باســتعمال بطاقة هوية شــقيقه، وعند دخولهم الكويت تمكنت شــرطة اإلنتربول من 
القبض على المطلوب وتســليمه إلى مملكة البحرين، فيما برأت شــقيق المطلوب مما نســب إليه من اتهام، بعدما ثبت أنه تم 

استعمال بطاقته الذكية دون علم منه بالواقعة.

وتتحصــل وقائــع القبــض علــى المتهــم 
الســلطات  أن  فــي  الواقعــة  واكتشــاف 
الشــقيقة  الكويــت  دولــة  فــي  األمنيــة 
أبلغــت الجهــات األمنيــة فــي البــاد أنــه 
تــم القبــض على بحريني حــال محاولته 
الدخــول إلــى الكويت عبــر المنفذ البري؛ 
كونــه مطلوبــا من قبــل اإلنتربــول، وبعد 
مملكــة  إلــى  إعادتــه  تــم  البــاغ  ذلــك 
البحريــن، إذ إنه أحــد المطلوبين بقضية 

إرهابية.

واتضــح عنــد ســؤاله عن كيفيــة وصوله 
إلــى الكويــت أنه تمكن مــن الخروج عبر 
منفذ جســر الملك فهد مستخدما بطاقة 
هويــة شــقيقه، والتــي تمكــن بواســطتها 
مــن عبــور منافــذ الجمــارك، لكنــه عندمــا 
وصل إلى الكويت استخدم جواز السفر 
الخــاص به وحــاول الدخول بواســطته، 
إال أنــه تــم القبــض عليه عندمــا تبين أنه 
معمــم علــى هويتــه ومطلــوب للشــرطة 

الدولية “اإلنتربول”.

وخــال التحقيــق معــه بمعرفــة النيابــة 
العامــة فــي المملكــة اعتــرف المتهــم أنه 
يعلــم بكونــه مطلوبــا علــى ذمــة قضيــة 
إرهابية، وأن أمرا بالقبض عليه قد صدر 
فــي العــام 2015، وأنه منــذ ذلك الوقت، 
وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، 
لكنــه فــي بداية شــهر فبراير لهــذا العام، 
تواصــل معــه المتهــم الخامــس المقيــم 
في إيران؛ ألنه مطلوب بقضايا إرهابية، 
والــذي تربطــه بــه عاقــة ســطحية عبــر 

برنامج التواصل االجتماعي “التيلغرام”، 
فأشار إليه بأنه مطلوب بقضية إرهابية، 
ولــم يتمكن من الخــروج من المنزل منذ 

قرابة 3 سنوات.
وجــاء فــي اعترافــات المتهــم األول أنــه 
عقب مرور عدة أيام تواصل معه المتهم 
الخامس -المقيم في إيران- عبر برنامج 
تواصــل ثــان، وقــرر لــه بإمكانيــة تهريبه 
من مملكة البحرين بشرط أن يتمكن من 
العثــور علــى شــخص يشــبهه ليســتخدم 
بطاقــة هويته، وأنه ســيوفر إليه المتهم 
الثالــث والذي ســيقوم بالترتيــب لعملية 
الخــروج مــن مملكــة البحريــن، وبالفعــل 
الثالــث واتفــق معــه  تقابــل مــع المتهــم 
علــى ضــرورة البحــث عــن بطاقــة هوية 
لشــخص آخــر يشــبهه للترتيــب لعمليــة 

الهروب.

وأوضــح المتهــم الهــارب أنه بعــد عثوره 
-شــقيقه-  الثانــي  المتهــم  بطاقــة  علــى 
قــرر نظرا للشــبه بينهما اســتخدامها في 
عمليــة الهــروب مــن دون علــم شــقيقه، 
وبعــد التواصــل مــع المتهــم المقيــم فــي 
إيــران أشــار إليــه بحصولــه علــى بطاقة 
هويــة لتنفيذ العمليــة، ومن ثم اتصل به 
الثالــث ورتــب معه زمــان ومــكان اللقاء 

لبدء العملية.
األول  الشــقيقان  المتهمــان  والتقــى 
والرابع بالمتهــم الثالث بالقرب من منفذ 
جســر الملــك فهد، إذ تولــى الثالث قيادة 
لمنفــذ  عنــد وصولــه  أنــه  كمــا  الســيارة، 
إلــى  البطاقــات  بتســليم  قــام  الجمــارك 
الموظف المختص، وتمكنوا من الخروج 
جمــارك  إلــى  متوجهيــن  المملكــة  مــن 
والتــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

بالطريقــة  أيضــا  تجاوزهــا  مــن  تمكنــوا 
نفســها حســب اعترافــات المتهــم األول 
وبــدون ماحظــة الموظفين أنــه ينتحل 

صفة أحد أشقائه.
كمــا قــرر المتهــم األول أنــه عنــد دخوله 
منــزل  إلــى  توجهــوا  الســعودية  إلــى 
عائلــة طليقتــه، والــذي مكث فيــه لفترة 
مــن الزمــن حتــى تواصــل معــه المتهــم 
الخامــس وأبلغه أنه يجب عليه التوجه 
إلــى دولة الكويــت برا، وهناك يســتعمل 
جواز الســفر الخاص به، وهو ما تســبب 
شــرطة  أفــراد  بقبضــة  وقوعــه  فــي 
اإلنتربــول بعــد أن تبيــن وجــود بطاقــة 
تعميــم باســمه بوجــود القبــض عليــه ما 

أدى إلى إعادته للمملكة.
وكانــت النيابــة العامة أحالــت المتهمين 

الخمسة بالقضية للمحاكمة.

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف شاب “29 عاما” محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما وبتغريمه مبلغ 
5000 دينار؛ للتقرير به بعد الميعاد القانوني، إذ أدين بجلب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 2 كيلوجرام من دولة 
خليجية، في حين لم يستأنف خليجيون تم إعفاء أحدهما من ذات التهمة وإدانتهما بالتعاطي الحكم الصادر عليهما بحبس 

كل منهما لمدة سنة واحدة، وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار ومصادرة المضبوطات.

الواقعــة  تفاصيــل  أن  المحكمــة  وذكــرت 
تتحصــل فــي أن المتهــم األول “27 عامــا” 
صديــق المتهــم الثاني “19 عاما”، وفي يوم 
الواقعــة ســأله األخيــر عمــا إذا كان يرغــب 
في الحصول على بعض األموال، فاستفهم 
التــي بمقتضاهــا  منــه األول عــن الوســيلة 
األمــوال،  تلــك  علــى  الحصــول  يســتطيع 
والــذي قــال لــه إن لديــه كميــة مــن مخــدر 
“الحشــيش” ويريد منه مساعدته في نقلها 

إلى مملكة البحرين ألحد األشخاص.
وبعــد تفكيــر وافــق األول علــى المشــاركة، 
وأتــاه بســيارة كان يســتقلها، وقاما بتخبئة 

مــا وزنــه 2 كيلوجــرام مــن مادة الحشــيش 
المخدرة على جانبي الصندوق الخلفي لها.
ولــدى وصــول المتهميــن لمنطقــة الجمــارك 
بمنفذ جســر الملك فهد من ناحية البحرين 
الجمــارك  ضابــط  الثانــي  الشــاهد  ســألهما 

عمــا إذا كانــا يــودان اإلفصــاح عــن شــيء، 
فاســتعان بفريق جنــاح األثر، إذ عثر الكلب 
على شــيء ما وأعطى اإلشارة على جانبي 

السيارة التي يستقانها.
وبتفتيــش ضابــط الجمــارك للســيارة عثــر 
في أســفل الغطــاء الجانبي لصندوقها على 
لفافتيــن من الباســتيك بداخلهما قطعتين 
مــن مــادة داكنة اللــون، والتي ثبــت معمليا 
أنها لمادة الحشيش المخدرة، فتم إحالتهما 

إلى اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وبالتحقيــق معهمــا قــرر المتهــم الثانــي أن 
المخــدر المضبوط خاص به، وأنه جلبه من 

بــاده لصالــح المتهــم الثالــث “المســتأنف”، 
إذ أرشــد عن اسم المســتأنف ومكانه ورقم 

هاتفه النقال.
ضابــط  األول  الشــاهد  تحريــات  وأكــدت 

البحــث والتحــري صحــة تلــك المعلومــات 
التــي أدلــى بهــا المتهــم الثانــي عنــه، وتبين 
أن المســتأنف يبيع ويــروج المواد المخدرة 
بالتنســيق مع أشخاص خليجيين الجنسية 

إلــى  بادهــم  مــن  المخــدرات  لــه  ليجلبــوا 
مملكة البحرين.

للمدانيــن  العامــة  النيابــة  أســندت  وكانــت 
الثاثة أنهم بتاريخ 8 أكتوبر 2018،

أوال: المتهمــان الثانــي والثالث: جلبا بقصد 
اإلتجــار مــادة الحشــيش المخــدرة في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.
ثانيا: المتهم األول:

-1 جلــب بغيــر قصــد اإلتجــار أو التعاطــي 
أو االســتعمال الشــخصي مــادة الحشــيش 
المخــدرة فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا 

قانونا.
المؤثــر  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز   2-
العقلــي الميتامفيتاميــن فــي غيــر األحوال 

المرخص قانونا.
ثالثــا: المتهــم الثانــي: حــاز بقصــد التعاطي 
مادة الحشــيش المخــدرة في غير األحوال 

المصرح بها قانونا.

رفض استئناف شاب يستورد الحشيش من دولة خليجية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أعلــن وكيــل وزارة العــدل والشــؤون 
اإلســامية واألوقــاف لشــؤون العدل 
المستشار وائل بوعاي أنه في ضوء 
بتعزيــز  للحكومــة  الســامي  التوجيــه 
المجــال  إتاحــة  أجــل  مــن  إمكاناتهــا 
العقوبــات  لقانــون  الفعــال  للتطبيــق 
البديلــة، فقــد صــدر عــن وزيــر العــدل 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون 
قرارات بزيادة أعمال خدمة المجتمع 
وبرامج التأهيــل والتدريب للمحكوم 

عليهم بعقوبات بديلة.
ارتفــاع  عــن  العــدل  وكيــل  وكشــف 
عــدد الجهــات العامــة المشــاركة فــي 
أعمال خدمة المجتمع وتوفير برامج 
التأهيــل والتدريــب، والتــي تجاوزت 
بذلــك 107 أنــواع من األعمــال بطاقة 
تســتوعب أكثر من 775 فردا، إضافة 
والتدريــب،  للتأهيــل  برامــج   5 إلــى 
بمــا يســهم في توســيع مجــال تطبيق 
عليهــم  للمحكــوم  البديلــة  العقوبــات 
بهــدف إعــادة إدماجهم فــي المجتمع؛ 
واألهــداف  العــام  للصالــح  تحقيقــا 
المرجوة من العقوبة، خصوصا الردع 
ارتــكاب  إلــى  العــودة  بعــدم  الخــاص 

الجريمة.
الشــكر  بالــغ  عــن  بوعــاي  وأعــرب 
الحكوميــة  للجهــات  والتقديــر 
المشــاركة فــي توفيــر أعمــال خدمــة 
المجتمع وبرامــج التأهيل والتدريب، 
مشــيًرا إلى اســتمرار العمل بالتنسيق 
المشــترك بيــن جهــات إنفــاذ القانــون 
والجهــات العامة لزيــادة عدد األعمال 
والبرامج التأهيلية لدى النيابة العامة 
بغرض تنفيذ األحــكام القضائية التي 

تصدر بالعقوبات البديلة. 
العــدل،  وزيــر  قــرارات  وبموجــب 
هــي وزارة  المشــاركة،  الجهــات  فــإن 
والشــؤون  العــدل  وزارة  الداخليــة، 
اإلســامية واألوقــاف، وزارة الصحة، 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
والتخطيــط العمراني، وزارة الصناعة 

شــؤون  وزارة  والســياحة،  والتجــارة 
الشــباب والرياضة، وزارة المواصات 
واالتصاالت، وزارة اإلسكان، المجلس 
األعلى للبيئة، ديوان الخدمة المدنية، 
محافظة العاصمة، محافظة المحرق، 
تنظيــم  هيئــة  الشــمالية،  وحافظــة 
االتصــاالت، الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم 
هيئــة  الصحيــة،  والخدمــات  المهــن 
التعليــم والتدريــب، واألمانــة  جــودة 

العامة للتظلمات.
خدمــة  فــي  األعمــال  تضمنــت  وقــد 
المجتمع: فني، عامل، ُمساعد صيانة، 
ُمســاعد بســتاني، ُموظــف اســتقبال، 
ُمراســل، عامــل مناولــة، طّبــاع، عامل 
صيانــة  ُمختــص  ميدانــي،  مســح 
عامــل  مــواد،  مناولــة  عامــل  عامــة، 
طــرق، ُبســتاني، عامــل مهني، ســائق، 
إداري،  موظــف  مكتــب،  مســتخدم 
آالت  فنــي  زراعيــة،  معــدات  ُمصلــح 
بريــد،  زراعيــة، ســاعي وفــارز ورازم 
فنــي إداري، ســكرتيرة، فنــي هندســة 
معمارية، ُمترجم، ُمصور، سائق عربة 
خفيفــة، ُمصلح عام، ُمســاعد مفتش، 
وُمــزارع لشــجر القرم، ُمراقــب عمال، 
ُمدخــل بيانــات، فنــي أرشــفة، ســائق 
موظــف  ميدانــي،  مســاح  ســفينة، 
عمــل  برنامــج،  ُمنســق  اســتقبال، 
تطوعــي، فنــي اســتعامات، حــارس 
ُمســاعد  ُمســاعد فنــي صيانــة،  أمــن، 

موظف إداري.
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تكريم 205 متفوقين من خريجي الثانوية وذوي الهمم

ــة” ــخــب ــن ــز بــالــطــاب “ال ــت ــع ــن تــفــتــخــر وت ــري ــح ــب ــي: ال ــم ــي ــع ــن ال

تحــت رعايــة وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد 
النعيمي، نظمت الوزارة احتفااًل كبيًرا لتكريم 
205 من األوائل من خريجي الثانوية العامة، 
والخريجيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصة 
بمــدارس الدمــج، وعــدد مــن الطلبــة الذيــن 
نفذوا مشــروعات متميــزة في مجال التعليم 
الفنــي والمهني، وذلك بصالــة الوزارة بمدينة 
عيســى، بحضور عــدد من مســؤولي الوزارة، 

وأولياء أمور الطلبة المكرمين.
 بدأ الحفل بتاوة عطرة للطالب المتميز في 
حفــظ وتــاوة القــرآن الكريــم، محمــد فضــل 
حليــم، وهــو مــن الطلبــة ذوي االحتياجــات 
الخاصة الذين تلقوا الدعم والعناية بمدارس 

الدمج.
ثــم ألقــى وزيــر التربيــة والتعليــم كلمــًة أكــد 
فيهــا أن الزيادة المســتمرة في أعــداد الطلبة 
المتفوقيــن والمتميزين تعكس حجم التطور 
المباركــة  التعليميــة  المســيرة  تشــهده  الــذي 
فــي ظــل العهــد الزاهــر لعاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
حيــث يعــد جالتــه الداعم األول لــكل ما من 
شــأنه االرتقــاء بالتعليــم فــي جميــع مراحله، 
المســتمر  الــوزارة  اهتمــام  أن  إلــى  مشــيًرا 
يأتــي  الطلبــة  مــن  النخبــة  بهــذه  باالحتفــاء 
للتأكيد على أن مملكة البحرين تفتخر وتعتز 
بهــم، فهــم يمثلــون العمــود الفقــري لخططهــا 

ومشاريعها التنموية.
تبذلهــا  الــذي  الجهــود  أن  الوزيــر  وأضــاف 
مملكــة البحريــن فــي مجــال تطويــر التعليم، 
قد انعكســت علــى أداء المملكة فــي التقارير 
الدوليــة المختصــة، ومنهــا تقريــر اليونســكو 
للتعليــم للجميع، والذي صنــف المملكة ضمن 
الــدول ذات األداء العالــي فــي هــذا المجــال، 
إضافــًة إلــى تصنيــف المملكة من قبــل البنك 
الدولــي فــي المركــز األول عربًيــا و47 عالمًيا 
فــي مؤشــر رأس المــال البشــري، والحصــول 

االختبــارات  فــي  تقــدم  نســبة  أعلــى  علــى 
“تيمــس”،  والعلــوم  للرياضيــات  الدوليــة 
45 درجــة  2015، بواقــع  فــي دورتهــا للعــام 
معياريــة، وغيرهــا مــن اإلنجــازات المشــرفة، 
مؤكًدا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الخطط 
ترصــد  علميــة  لدراســات  وفًقــا  التطويريــة 

احتياجات الميدان التربوي.
وأعرب الوزير عن أجمل التهاني والتبريكات 
أمورهــم  وأوليــاء  المكرميــن  للطلبــة 
ومدارسهم، وخاطبهم قائًا: “أنتم أيها األبناء 
للبحريــن  وفخــر  المتميــزة  النخبــة  األعــزاء 
وألهلهــا، ونجاحكم وتميزكم يحملكم المزيد 
مــن المســؤولية الوطنية، فــي تحقيق المزيد 
مــن التميــز والنجــاح فــي المراحــل الاحقــة 
مــن رحلة الدراســة والعمل، وذلك ألن خدمة 
الوطن وأبنائه من أسمى المبادئ التي يجب 
أن يحملهــا اإلنســان، ويدافع عنهــا، باعتبارها 

المعيار الحقيقي للمواطنة”
مهــدي،  عمــار  زهــراء  الخريجــة  ألقــت  ثــم 
لوحــة  فــي  األول  المركــز  علــى  الحاصلــة 
شــرف خريجي الثانوية العامــة، كلمًة الطلبة 
المكرميــن، أعربــت فيهــا عــن بالــغ الســعادة 
واالعتــزاز بهــذا االحتفــال الــذي يمثــل وجًها 
من وجــوه الرعاية الكريمة والمســتمرة التي 
تجدهــا المســيرة التعليميــة مــن قيــادة بلدنــا 
العزيــز يحفظهــا هللا ويرعاهــا، مشــيرًة إلــى 
أن هــذه اللفتــة الكريمــة ســتظل عالقــًة فــي 
الذاكــرة، فــي محطــة هــي مــن أهــم محطات 
الحيــاة التــي تلقوا فيهــا كل الرعاية والعناية 
ممــا يحملهــم  الــوزارة،  المــدارس ومــن  مــن 
وطنهــم،  تجــاه  المســؤولية  مــن  المزيــد 
للمســاهمة فــي رفعتــه وتنميتــه، مشــيدًة بما 
قدمتــه الوزارة من خدمــة تعليمية متطورة، 
ونتائجها المشــرفة في التقارير واالختبارات 

الدوليــة. بعدهــا تــم توزيع شــهادات التقدير، 
االحتياجــات  ذوي  مــن  بالخريجيــن  بــدًءا 
الخاصــة، والبالــغ عددهــم 39 طالًبــا وطالبــة، 
خمــدن،  محمــود  الطالــب  مقدمتهــم  وفــي 
علــى  يحصــل  بحرينــي  أول  يعــد  الــذي 
المركــز األول فــي مــدارس التربيــة الخاصــة 
علــى  متفوًقــا   ،97% بمعــدل  بالكويــت، 
تــم  ثــم  الخليجيــة،  الــدول  مــن  عــدد  طلبــة 
تكريــم أوائــل الثانويــة، وعددهــا 143 طالًبــا 
وطالبة، يشــملون خريجــي: مجموعة العلوم 
والعلــوم  اآلداب  ومجموعــة  والرياضيــات، 
والتعليــم  التجاريــة،  والعلــوم  اإلنســانية، 
الدينــي، والتعليم الفنــي والمهني، إلى جانب 
الطلبة أصحاب المشــروعات الفنية والمهنية 
المتميــزة مــن كل مــن معهــد الشــيخ خليفــة 
البحريــن  ومعهــد  للتكنولوجيــا،  ســلمان  بــن 

للتدريب، والبالغ عددهم 23 طالًبا وطالبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وائل بوعالي

محكوم عليه بالسجن 
15 سنة وتغريمه 

5000 دينار

ــة ــعـ ــواقـ ــالـ ــن مـــســـاعـــدتـــه لـــجـــهـــلـــه بـ ــ ــق الـــمـــطـــلـــوب مـ ــيـ ــقـ بـــــــــراءة شـ

الحبـــس 3 سنـــوات لـ 4 هّربــــوا متهمــــا باإلرهــاب

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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يقضــي كثيــٌر منــا وقتــه فــي انتظــار تبــّدل حالــه! وإذ ذاك، تجــري أيــام عمــره أمــام عينيه 
وكأنهــا ُتنهــب نهًبــا، وشــتان مــا بيــن انتظــار مريــٍر قــاٍس وصعــب - رغم مــا قــد يتحلى به 
أصحابــه مــن تــأٍس وصبر - وما بيــن حركة الزمان! فهذه ســريعة، وذاك بطيء وثقيل! إن 
العالقــة متناقضــة متنافــرة للغايــة؛ مــا يجعل التقريب بينهما يكاد يكون شــبه مســتحيل! 
تخيلوا معي صورة االنتظار: إنه يشــبه شــخًصا مســافرا جالًســا على كرســّيه في محطة. 
ويشــبه الزمــن القطار الســريع المتحــرك أمامه! بطبيعة الحال ســيلتحق المســافر بوجهته 
طال الوقت أم قصر، غير أن بعض الِوجهات ال نصل إليها بالســرعة المطلوبة، وال بمجرد 
الرغبــة فيهــا، فهنــاك أمور دونها كثير من الظروف واألســباب! لكننــا نبقى متوجهين إليها، 
نظل ننتظر وصولها، أو بلوغها، لكنها ال تأتي! ومهما حاولنا أو جاهدنا، أو لهثنا وراءها! ال 

هي تتقدم إلينا خطوة! وال نحن قادرين على االقتراب منها قدًما واحدة!
ال تســير الحيــاة كمــا نريــد! هــذه حقيقــة! وليســت كل األمانــي قابلــة للتحقق، مهمــا عملنا 
أو ســعينا! لذلــك فإننــا كثيــرا مــا ُنرجع ذلك إلى مســألة القضــاء والقدر، وبهــذا ُنريح – في 
كثيــر مــن األحيــان – أدمغتنــا! إال أن ذلك ال يســير بهــذه الكيفية مع الجميــع؛ الذين تراهم 
يصرعــون العمــر، ويصرفــون ســنواته بيــن يــأس ورجــاء، وخــوف وأمل، فال هم ييأســون 
فيتوقفــون، وال هــم حاظون بما يتمنون؛ فيســتريحون! تراهم فــي اضطراب وقلقل، كأن 

ريَحا تحتهم، أو ناًرا تقلبهم!
الحــل بســيط. اهــدأ وتصالــح مع نفســك، واآلخرين، تصالــح مع حالتــك الراهنة، ووضعك 
الحالي، وعش حالة من السالم مع الواقع، َتقّبـــل ما فيه، بكل حيثياته، وتفاصيله، َتوّقف 
عــن العيــش فــي انتظــار مســتقبل يأتي على )كيــف كيفك( قياســا وتفصيال، فــإن لم يأِت؛ 
واصلت الجلوس على كرســيك القديم في المحطة! هذا انتظار العاجزين، الذين ال يرون 
فــي الحيــاة ُفرًصــا أخرى قابلة للتحقــق، والذين ال تتجاوز أذهانهــم زوايا محددة! ضيقّي 

اآلفاق، محدودي الرؤية والرؤيا مًعا، فال تكن منهم!

كن من المتصالحين مع ذواتهم، من الذين عقدوا النية على العيش مع  «
النفس بسالم... من الذين – حين ينتظرون - ال يجعلون من انتظارهم حجة 

للتقاعس أو التكاسل أو خيبات األمل، بل من الذين يعرفون كيف ُيديرون 
الدفة؛ حين يصادف أن ما ينتظرونه ال يستحق، أو حين تطول فترته، باختصار 

ال تنغمس في فكرة انتظار المستقبل الذي ينقلك إلى حال آخر، أو يجعلك 
إنسانا مختلفا، فتبقى أسيره! انعتق منه، فذاك دونه تعاسة الحاضر!.

اجعــل مــن الصعوبــات نعمــة وحــّول الفشــل إلــى نجاح... تذكــر جورج وســتنجهاوس الــذي وصفه 
مدرسوه بأنه طالب غبي وبليد، ومع ذلك دخل التاريخ باعتباره واحدًا من أكثر الرجال إبداعًا في 
مسيرته البشرية، فقد رفض أن يصّدق اآلراء السلبية التي كانت ُتقال عنه، لذا حصل خالل رحلة 
عمــره علــى بــراءة أكثــر مــن أربعمئة اختــراع، والمثير أنه قبــل رحيله عن الحيــاة كان يجلس على 
اختراعه األخير؛ وهو كرسي ذوي االحتياجات الخاصة المزود بمحرك، المعاناة قد تصبح نعمة إذا 
ق. -كما  وّجهــَت فكــرك الوجهة الصحيحــة، وقررَت أن الطريق الوحيد أمام نجاتك هو طريق التفوُّ
أن قلبك ال يتوقف عن النبض، ال تتوقف عن العمل، فالراحة مضرة للصحة... ال تتوقف عن العمل 
أبــدًا ألن العمــل يعطــي حياتــك معنى وبدونه تكــون الحياة فارغــة، ثقافة الجهــد اإلضافي تحتاج 
إلــى الترســيخ فــي عالمنــا العربّي. إن الذيــن تقّدموا في حياتهم العلمّية هم مــن يقومون بأكثر من 
المطلوب! من هم المتمّيزون حقًا في الشركة التي تعمل بها أو الصف الذي تدرس فيه؟ أليسوا من 
يقومــون بأكثــر من واجباتهم! ويعتبرونها الحد األدنى وليس األعلى لما هو مطلوب منهم، التفوق 
هو أن تتفوق على نفســك وتذكر أن من يتعب في نهاره يســعد ليالً في نومه. إذا عملت أكثر من 
قيمــة أجــرك، ســتجد مســتقبالً أن أجــرك أصبح أكبر من قيمــة عملك. -التفاؤل يجلــب الحظ، فكن 
متفائــال يأتيــك الحــظ... ال يمكن ارتقاء ســلم النجــاح دون جهد الصعود. اإلحبــاط هو الطريق إلى 
الفشــل. لــن تســتطيع أن تتقــدم خطوات إلى األمــام، وأنت قابع في كهف اإلحبــاط، فاقد الثقة في 
قدراتك، كما ال يمكن ألي وطن أن يزدهر ويلحق بقطار التقدم إذا ظل البعض من أهله ينثرون فيه 
بــذور اإلحبــاط، وال يرون ســوى الســلبيات، وال يتحدثــون إال عن اإلخفاقــات متجاهلين إيجابيات 

عديدة تم تحقيقها. ال يحقق النجاح إال المتفائلون. من يؤمن بالمستقبل، يصنع المستقبل.
-الســعادة قــرار: قــرر أن تكــون ســعيدًا تكون كذلك... الســعداء أكثــر إنتاجا في أعمالهم، ُيســِعدون 
اآلخرين بالعمل معهم، وُيســَعدون بالعمل مع الغير، وهم أكثر دراية في حل المشــكالت، أن يكون 
المرء ســعيدًا أو ال يكون هو قرار ذاتي، أنت تحقق الســعادة لنفســك، ال أحد يســتطيع تحقيقها لك 
دون رغبتك، بل إن واجبك تجاه نفســك أن تســعد نفســك. االبتســامة هي الطريقة لمعالجة العديد 

من المشاكل، والسكوت هو الطريق لتجنب الكثير منها.
-ُكــن بطبيعتــك تلميــذًا دائمــًا: ال تتوقــف أبــدًا عن التعلُّــم... التعلم هــو حاجة مســتمرة ما دام 
لــك نبــض فــي عروقك ومهما كان عمرك أو مســتوى تعليمك. العالــم يتغير من حولنا كل يوم، 
ومعــه تتجــدد المعلومــات وتتقــادم، ومن يريد أن يبقى حّيًا فكريّا يجب عليه أن يســتمر في 
تغذيــة عقلــه كمــا يقــوم بتغذيــة جســده، والعلــم غــذاء العقــل كما أن الطعــام غذاء الجســد ال 
تتوقــف الحاجــة لهمــا، وما كان للتقّدم الذي شــهدته البشــرية خالل عصورهــا أن يتحّقق لوال 
التعلُّم والمعلومات واالتصاالت، فإذا أردت تحررًا فعليك بالتعليم، وإذا أردت انتصارًا فعليك 

بالتعليم، وإذا أردت ازدهارًا فعليك بالتعليم.

“المتصالحون...  مرتاحون”!

أعزائي قادة المستقبل... عشر وصفات للنجاح )1(

صرخة في وادي البطالة
البطالــة، الســرطان الــذي مهمــا تغذيــه ال يتوقــف عــن التهــام أجيــال تتخــرج ســنويًا مــن كل 
التخصصــات وبأعلــى المســتويات التعليميــة، تلقــى الغالبيــة بوظائــف ال تليــق وال تنســجم مع 
كل المخرجــات التعليميــة واحتياجــات ســوق العمــل، علمــًا أن آالفا مــن الوظائف التــي يحتلها 
لهــا مــا يســدها بطابــور الخريجيــن العاطليــن، مــن أطبــاء ومهندســين وقانونييــن  األجانــب 

ومحامين وإداريين... إلخ.
الســؤال المعلــق منــذ ســنوات وبغــض النظر عن كل محاوالت اســتيعاب البطالة، هــو لماذا نعلم 
أوالدنا ونهدر الماليين سواء من الدولة التي تتكفل بالتعليم، أو بجهة األهالي الذين يسلخون 
مدخراتهــم ثــم يتجهــون للديون والقروض لرؤيــة فلذات أكبادهم يحتلــون الوظائف لتعويض 
ســنوات الحرمــان والشــقاء، وفي النهاية يجدون أنفســهم هم وأوالدهم وجهــًا لوجه مع حوت 
هائــل اســمه البطالــة يلتهــم أحالمهــم، فبيــن ســنوات التعلــم وبيــن تفكيرهم بمســتقبل مشــرق 
يؤسســون عليــه حلمهــم تضيع الســنوات ويشــيب رأس البعــض ويتآكل الحلــم فتصبح الحياة 
لألجيــال مجــرد عبــث، بــل إن بعضهــم كفــر بالتعليــم وردد: لــو أننــي بــدل تضييع العمــر بمقاعد 
الدراســة عملت بمهنة خارج ســياق التعليم لكان وضعي اآلن أفضل، بالطبع هذا المنطق ليس 

صوابا وال يشكل حجة، لكن يريك إلى أين وصل حال اليأس لدى من يردد ذلك؟
أعــرف أن هنــاك ملفــات فتحت وبرامج وضعت، وغالبًا مــا نقرأ تصريحات بعض الوزراء الذين 

يحاولــون امتصــاص حالــة اليــأس لــدى الشــباب الخريجين، لكن ما يؤســف له أن هــذه الحركة 
البطيئة ستتسبب بخسارة جيل بكامله ينتظر الفرصة، وفيما هذه الملفات ُتْدَرس بين اللجان 
واللجــان الفرعيــة ومكاتــب التوظيــف التي ال تعرض ما يــوازي مخرجات التعليــم، فإن الوضع 
سيســوء وسنخســر ليس فقط جيل الشــباب وأحالمهم، بل ثقة أســرهم وأولياء أمورهم وقد 

تم استنزافهم خالل سنوات.
ال أملــك خطــة وال اســتراتيجية، فأنــا لســت وزيرا وال هيئة ســوق العمل، لكــن بظني يمكن بناء 
خطة إنقاذ وطنية طارئة، تشارك فيها الدولة ومؤسسات خاصة من مكونات المجتمع بإخراج 
رؤية محددة، وإال سنواجه كارثة اجتماعية ستفكك المجتمع قبل حلول عام 2030! وستواجه 
الدولــة حينهــا تداعيــات ليســت علــى البال ويصعب عنــد ذلك تداركهــا، لذا فالوقــت اآلن بيدنا 

باستصدار قرار وطني طارئ لعالج سرطان البطالة قبل أن يستفحل ويصبح كابوسًا مزمنًا.
ليــس هــذا تخويفــا أو مزايــدة، أنــا وغيري نرى اآلن شــبح مســتقبل أوالدنا يضيــع وتضيع معه 
أحالمهــم وأحــالم هــذا الوطــن العزيز، وآمل أن تلقى هذه الصرخــة آذانا صاغية قبل أن ُتوَصم 

بالمغاالة.

تنويرة: عندما تنام اآللهة يصحو العقل. «
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طالل أبو غزالة

ahmedjuma44@yahoo.com
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جريمة عربية في حق 
أدب األطفال

هــل يمكــن القــول إن الثقــة ذهبــت وشــاعت الفوضــى وقتــل النشــاط 
وتحطــم الكيــان في أدب الطفل العربي، ولم يعد االهتمام بهذا األدب 
“العلم” مثل السابق، والتقصير طال كل شيء. لنعرف أوال وهذه أهم 
نقطة، قلة أو انحســار مؤتمرات أدب الطفل العربي في البالد العربية 
قاطبــة، وهــذا مــا يعد حجر الزاويــة في مضمون ما يقــدم للطفل، وال 
نعــرف مــا الــذي يقدمــه االتحاد العــام لألدبــاء والكتاب العــرب للطفل 
العربــي أســاس مســتقبل األمة، فــكل االجتماعات واللقــاءات موجهة 
إلــى أدب الكبــار، ومشــاركات جادة في المؤتمــرات والمحافل الدولية 
المنشــغلة بقضايــا الفكــر العربــي، أمــا أدب األطفــال فيبــدو أنــه أصبح 
للتســلية وشــغل الفراغ ومضيعة للوقت، حتى األديب العربي نفســه، 
خصوصــا المهتــم بالطفل قل رصيده بشــكل واضح ولــم يكمل واجبه 

ومجهوده الرائد العظيم الذي يقوم به من أجل األطفال. 
نتيجــة لذلــك وهــذا اإلهمــال، بــدت عيــن أدب الطفــل العربــي حزينــة 
وتركــت الفرصــة للدخالء الذين أغرقوا هــذا األدب الرفيع بالخرافات 
والحكايــات التقليديــة وعدم االلتزام بالقضايــا القومية واالجتماعية، 

فــكل مــن هــب ودب أصبــح يكتــب للطفل، قصــص وحكايات تســيء 
للطفل تربويا ولغويا وتحاول أن تشــوهه بقيم لم تعد تنســجم مع ما 
يحــدث فــي حياتنــا مــن تغييــر وتطوير، كتــاب ال يهتمــون أصال بمنح 
الطفــل الوعــي وإرادة التحدي والرغبة العميقة فــي التغيير والحفاظ 
عليــه، ولــم يمنحــوه رقعة صغيرة من األرض الصلبــة التي يقف عليها 
وتتيــح لــه النظــر فيمــا حولــه بعينيــن قادرتيــن على اكتشــاف من هو 

العدو ومن هو الصديق.

ادخلوا أية مكتبة محلية وتصفحوا “قصص األطفال” هذه األيام،  «
لغة عربية ركيكة وال تنمي قدرات الطفل على تذوق األدب الذي 

يخاطب عقله وقلبه دون ترفع وإسفاف، كل ما هنالك مجرد 
صور مركبة وثرثرة وحشد من الكلمات دون فائدة، وبعيدة كل 

البعد عن المتعة والعلم والثقافة، ومن هنا أرفع صوتي بضرورة 
التنبيه إلى ما يحصل في حقل أدب األطفال من جريمة متعمدة 

من جحافل الدخالء وأشباه الكتاب.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

فخر صناعة الذيول
هــذه العبــارة الســاخرة كانــت تعليقًا ألحد العراقييــن الظرفاء على خطاب روحاني قبل أســابيع 
والذي تفاخر فيه قائالً: “لماذا تفاجأتم بنفوذنا في العراق وسوريا؟ نفوذنا ال يقتصر على هذين 
البلدين فقط، نحن متنفذون في كل المنطقة، وليس من اليوم، عمق إيران االســتراتيجي يمتد 
شــرقًا حتــى شــبه القــارة الهنديــة، اعلمــوا إن كنتــم ال تعلمــون، ويمتد غربــًا حتى البحــر األبيض 
المتوســط”. قبــل أيــام أيضــًا في خطبة لرئيــس القضاء اإليراني - إبراهيم رئيســي - المقرب من 
المرشــد والمرشــح لخالفته، قال: “إن امتداد إيران االســتراتيجي أصبح من اليمن إلى أفريقيا”، 
وهناك عشــرات التصريحات اإليرانية المتفاخرة بالتوســع والنفوذ والسيطرة والتي من أشهرها 

مقولة علي رضا زاكاني انهم يسيطرون على أربع عواصم عربية.
هــذه التصريحــات المتكــررة ال تأتي فقط من باب المناكفة للعرب، وال للداخل اإليراني وحســب 
الســتعراض منجزات نظام الثورة وتصديرها، هذا الخطاب جزء كبير منه كان وال يزال موجهًا 
للــدول العظمــى فــي الشــرق والغــرب، خصوصــًا فــي هــذه الفتــرة. النظــام يقــول: “نحــن أقوياء 
بذيولنا المنتشــرة في المنطقة، والتي أصبحت أرقاما صعبة تمتلك قوة قتالية وأســلحة نوعية 
وصواريخ باليســتية وطائرات مســيرة، وبها نســيطر على عواصم بل ومضائق بحرية”، ال ننسى 
أن روسيا في أغلب عملياتها العسكرية في سوريا استندت على ذيول إيران في األرض إضافة 
للجيــش الســوري بينمــا هي كانت تغطي العمليات جوًا، وفــي العراق أيضًا لعبوا دورا إلى جانب 

الجيش النظامي والتحالف الدولي في محاربة داعش.
ال شك أن النظام اإليراني مثال صارخ لإلسالم السياسي، واستطاع من خالله بسط نفوذه دون 

اعتــراف حقيقــي باألنظمة الدولية الحديثة وأعرافها ومؤسســاتها وال الــدول القائمة وحدودها 
وشــرعية حكوماتها، مســتغالً في ذلك تقاعس بعض المؤسســات والقوى الدولية عن دعم وحل 
بعــض القضايــا، وكذلــك مســتغالً العواطــف المذهبية والفقه التقليدي، وبســط حكــم الخليفة أو 
الولي نائب اإلمام، دون التوقف عند حدود جغرافية معينة. إنه الوجه اآلخر لنفس العملة التي 
استخدمتها التنظيمات اإلسالمية األخرى العابرة للحدود كاإلخوان والقاعدة وداعش وغيرها، 

الفرق أن المشروع هنا تمكن من حكم دولة قائمة، إضافة الختالف األساليب واألدوات.
علينــا أن نــدرك بأنــه كما يوجد احتمال إلنهاء هذا التغول اإليراني بالضعط أو القوة العســكرية، 
فــإن االحتمــال اآلخــر هو التفاوض مع إيران، نعم أميركا حليفنا االســتراتيجي األول، لكن ليس 
علينا التعويل فقط على من يجلس في البيت األبيض اليوم أو غدًا لننتظر كيف ســيتعامل مع 
النظام اإليراني، ألن النتائج قد ال تكون مرضية كما فعل أوباما، ونشــاهد اليوم ترامب يتمشــى 
مــع كيــم جونــغ ممســكين بأيدي بعضهمــا بعد تلــك التهديدات بالحــرب الوشــيكة والضغط على 
األزرار الصغيــرة والكبيــرة! لدينــا ولله الحمد في الخليج وخصوصا الســعودية القوة العســكرية 
الرادعــة إليــران التــي هــي تعرفها جيدًا، ونعم اســتطعنا أمنيًا صد محــاوالت االختراق اإليرانية 
ألربعيــن ســنة، لكــن علينــا أيضــًا فهــم صناعتهــا للذيــول أو األتبــاع أو المؤيدين لها ضــد بالدهم، 
واالســتحواذ عليهــم عقائديــًا وإعالميــًا وغيرها، ودراســة هذه الحالــة جيدًا وأســاليبها وأدواتها 
وســد الثغــرات التــي تنفــذ منهــا، وبهذا نحصــن وضعنــا الداخلي حتــى في حــاالت االضطرابات 

حولنا )كما حدث في الربيع العربي(، وبغض النظر عما ستئول له األمور في إيران.

خالد عبدالعزيز النزر
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ــار ــون دينـ ــغ 11,293.4 مليـ ــام ليبلـ ــن العـ ــاض الديـ انخفـ

السيولة النقدية بالبحرين في مايو

كشــفت البيانــات الخاصــة بالنشــرة اإلحصائيــة الشــهرية الصــادرة عن مصــرف البحرين 
المركــزي لشــهر مايــو 2019 عن تحســن المؤشــرات النقديــة والمصرفية بشــكل عام. فقد 
ارتفعــت الســيولة النقديــة )ن3( بشــكل ملحــوظ حيــث بلغــت 13.4 مليار دينــار في نهاية 
شهر مايو من العام 2019 مقابل 12.5 مليار دينار في نهاية شهر مايو من العام الماضي.

 كما انخفض إجمالي الرصيد القائم ألدوات 
الديــن العــام فــي نهاية شــهر مايــو الماضي 
حيــث بلــغ 11,293.4 مليــون دينــار مقارنــة 
بإجمالــي الرصيد القائم ألدوات الدين العام 
فــي شــهر مايــو من العــام الماضي الــذي بلغ 
11,501 مليــون دينــار. وتجدر اإلشــارة إلى 
القائــم ألدوات  الرصيــد  إن نســبة إجمالــي 
الناتــج المحلــي  العــام مــن إجمالــي  الديــن 
استقرت عند 80.7 % مع نهاية الربع األول 

من عام 2019.
الميزانيــة  ارتفــاع  البيانــات  أظهــرت  كمــا 
الموحدة للجهاز المصرفي من 190.1 مليار 
دينــار فــي نهاية شــهر مايــو من عــام 2018 
إلى 202.3 مليار دينار في نهاية شــهر مايو 
مــن العــام الحالي، مســجًل زيــادة ملحوظة 

تجاوزت 12.2 مليار دينار. 

اجمالــي  قيمــة  ارتفــاع  البيانــات  وعكســت 
القائمــة  االئتمانيــة  والتســهيلت  القــروض 
المقدمــة مــن قبل مصــارف قطــاع التجزئة 
إلــى 9,789 مليــون دينــار فــي نهايــة شــهر 
مليــون   9,120.8 مقابــل   2019 مــن  مايــو 
دينــار فــي نهاية شــهر مايو من عــام 2018، 
أي بزيادة قدرها 7.3 %. ويشمل هذا المبلغ 
المقدمــة  القائمــة  والتســهيلت  القــروض 
بلغــت  والتــي  األعمــال،  قطــاع  لمؤسســات 
قيمتهــا 5,176.7 مليــون دينــار فــي نهايــة 
شــهر مايــو مــن هــذا العــام مقابــل 4,839.9 
مليــون دينــار فــي نهايــة نفــس الفتــرة مــن 

العام الماضي. 
من جانب آخر، أظهرت البيانات أن عمليات 
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الخصــم عبــر 
منصات نقاط البيع قد ارتفعت بشكل كبير، 

حيــث بلغــت قيمــة هــذه العمليــات 193.1 
مليــون دينار في شــهر مايو مــن عام 2019 
مقابــل 178.4 مليــون دينــار فــي شــهر مايو 
مــن العــام الماضــي، أي بزيــادة بلغــت 14.7 

مليون دينار أو بنسبة 8.3 %. 
كمــا ارتفعــت الميزانيــة الموحــدة لمصــارف 
قطــاع التجزئــة بمقــدار 1.9 مليــار دينــار أو 
مــا يعــادل 5.7 %. حيــث بلغــت الميزانيــة 

الموحــدة 34.3 مليــار دينــار في نهاية شــهر 
مليــار   32.4 مقابــل   2019 عــام  مــن  مايــو 
دينار في شــهر مايو مــن العام الماضي. كما 
أظهــرت البيانــات ارتفــاع الودائــع المحليــة 
من غير المصارف إلى 12.9 مليار دينار في 
نهاية شهر مايو من عام 2019 مقابل 11.9 
مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر مايــو مــن عام 

2018، أي زيادة بنسبة 8.4 %.

المنامة - المصرف المركزي

اإلمارات تعتمد 13 
قطاعا للملكية األجنبية

قالــت وكالة أنباء اإلمارات أمس إن مجلس 
 13 تأهــل  علــى  وافــق  اإلماراتــي  الــوزراء 
قطاعا من بينهــا الصناعة والزراعة والطاقة 
المتجــددة للملكية األجنبية بالكامل. وقالت 
نشــاطا   122” هنــاك  أصبــح  إنــه  الوكالــة 
أمــام  مفتوحــا  قطاعــا   13 فــي  اقتصاديــا 
المســتثمر األجنبــي للتملــك لغايــة 100 %“. 

ولم تذكر الوكالة توقيت أخذ القرار.
وكانــت اإلمارات أقرت العام الماضي قانونا 
جديدا للســتثمار األجنبي يســمح لألجانب 
بتملــك أكثــر مــن 49 % وحتــى 100 % في 

بعض الشركات اإلماراتية.
وفي وقت الحق قال المســؤولون إن قائمة 
كاملــة بالقطاعات واألنشــطة التي سيســري 
عليها القانون َسُتنشر في الربع األول 2019.

دبي - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمــس الثالثــاء عنــد مســتوى 1,490.42 
بارتفــاع وقــدره 14.80 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم اإلثنيــن، فــي حين 
أقفل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند مستوى 760.12 بارتفاع وقـــدره 

4.22 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

 7.21 الـمستثـــمرون  وتــداول   
إجـمـــالية  بقيـــمة  ســهم،  مليــون 
تـــم  ديـنـــار،  مليــون   2.05 قدرهــا 
149 صفقــة،  خــلل  مــن  تنفيذهــا 
حيث ركز الـمستثـمرون تعاملتـهم 
على أســهم قطــاع البنوك التجارية 
أســهمه  قيـــمة  بلغــت  والتــي 
الـمتداولـــة 1.58 مليــون ديـنـــار أي 
77.47 % مــن القيـــمة  مــا نســبته 
اإلجـمـــالية للتداول وبكـمية قدرها 
5.01 مليون سهم، تـم تنفيذها من 

خلل 57 صفقة.
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  جــاء 
قيـــمة  بـــلغت  إذ  األول،  الـمركـــز 
مليــون   1.54 الـمتداولـــة  أســهمه 
ديـنـــار أي ما نســبته 75.13 % من 
إجـمـالـــي قيـــمة األسهم الـمتداولـة 
وبكـــمية قدرها 4.69 مليون سهم، 

تـم تنفيذها من خـلل 43 صفقة.

أمـــا الـمركـــز الـثـانــي فكـــان لـشركة 
البحرين للتصاالت )بتلكو( بقيـــمة 
قدرهــا 180.05 ألــف ديـنـــار أي مــا 
نسبته 8.80 % من إجـمـالـي قيـمة 
األسهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرها 
482 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مـــن 

خـلل 27 صفقة.
ثـــم جاءت عقـــارات السيف بقيـمة 
ألــف ديـنـــار أي مــا   67.25 قدرهـــا 
نسبته 3.29 % من إجـمـالـي قيـمة 
األسهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرها 
329 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 

خلل 27 صفقة.
أســهم  تــداول  أمــس  يـــوم  وتـــم   
16 شــركة، ارتفعــت أســعار أســهم 
10 شــركات، فــي حيــن انـــخفضت 
واحــدة،  شــركة  أســهم  أســعار 
علــى  الشركـــات  بقـيـــة  وحافـــظت 

أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

“البورصة” تربح 14.8 نقطة
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13.4

30.9

مــلــيــار ديــنــار

دوالر ــار  ــي ــل م

 أصــدرت آركابيتــا، شــركة االســتثمارات البديلــة العالميــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســالمية ومبادئهــا، مؤخــًرا، تقريــًرا يؤكــد أن االقتصــاد األميركــي يحقــق أداًء جيــًدا، 
وأن الواليــات المتحــدة ســتبقى وجهــة اســتثمارية رئيســية بفعــل خصائصهــا الســكانية 
الجذابــة وتاريخهــا الغني بالتعايــش بين العرقيات المتعددة، وكونهــا المصدر األهم للتقدم 
التكنولوجــي فــي العالــم. وقــد اســتبعد التقرير حدوث أي ركــود خالل الســنتين القادمتين، 

باستثناء تأثير أي تصحيح كبير ألسعار األصول. 

 ويتضمــن التقريــر تقييًمــا للمؤشــرات التــي 
يمكــن أن ُيســتدل منهــا علــى احتمــال دخول 
االقتصــاد األميركــي في مرحلــة ركود، حيث 
أشار إلى أن الفئة األولى من المؤشرات التي 
تســتخدم لقياس حجم النشــاط االقتصادي، 
كالناتــج المحلــي اإلجمالــي وأرباح الشــركات 
إيجابيــًة  صــورًة  تعكــس  العمــل،  وفــرص 
للقتصــاد األميركــي، حيث شــهد الربع األول 
مــن العــام 2019 معــدل نمــو بنســبة 3.2 %، 
 2018 العــام  خــلل  اإلنتاجيــة  نمــت  بينمــا 

بنســبة 2.4 %، وهــو أعلــى مســتوى لهــا منــذ 
العام 2010.  

معــدالت  شــهدت  التقريــر،  لنتائــج  ووفًقــا   
البطالــة تراجًعــا كبيًرا، مــن 10 % في أكتوبر 
بينمــا   ،2019 مايــو  فــي   % 3.6 إلــى   2009
نمــت أربــاح الشــركات بمعدل مرتفــع بلغ 7.8 
% خــلل العــام 2018 مســتفيدًة مــن خفض 
الجمهورييــن للضرائــب، فيما واصلت أســعار 
األصــول تحقيق أداٍء إيجابي على الرغم من 

بعض التقلبات في أواخر العام 2018. 

 إلــى جانــب ذلــك، أورد التقريــر أن مكــررات 
ربحيــة شــيلر قــد أظهــرت أنــه يجــري تداول 
األســهم بأعلــى مــن قيمتهــا الفعليــة وأنه من 
ا،  المتوقع أن تشــهد أســعارها تصحيًحا ســلبيًّ
غيــر أنــه في ضــوء األنظمة واللوائــح المالية 
الماليــة  األزمــة  بعــد  صــدرت  التــي  الكثيــرة 
العالميــة فــي العــام 2008، مــن المرجــح أن 
يقتصــر أثر ذلك على إبطاء النمو االقتصادي 

دون أن يؤدي إلى حدوث ركود فعلي. 
العوامــل  التقريــر  تنــاول  إلــى جانــب ذلــك،   
االقتصــاد  علــى  تؤثــر  التــي  السياســية 

القادمــة  الرئاســية  فاالنتخابــات  األميركــي. 
ترمــب  الرئيــس  تعطــي   2020 العــام  فــي 
حافــًزا لدعــم االقتصاد خــلل فترة التحضير 
ــا يؤدي إلى  للنتخابــات، مــا يعتبر عاملً مهمًّ
التخفيــف مــن احتمــال الدخــول فــي مرحلة 
ركــود اقتصــادي. ويشــمل هذا الدعــم إصدار 
أمــر رئاســي بخفــض الضرائــب علــى الطبقــة 
المتوســطة، ومشــروع قانــون لإلنفــاق علــى 

البنيــة التحتيــة، فضــلً عــن تكثيــف الجهــود 
الهادفــة إلى حل الخلف التجاري مع الصين 
الذي يشــكل الخطر المباشر األكبر الذي يهدد 

االقتصاد في الوقت الحاضر.
االقتصاديــة  العوامــل  تســتبعد  وبينمــا 
والسياســية أي ركــود اقتصــادي فــي المــدى 
القريــب، يســلط التقريــر الضــوء أيًضــا علــى 
مســائل اجتماعية منها الفجوات الكبيرة في 

نظام معاشات التقاعد التي ُيمكن أن تتسبب 
فــي حــدوث توتــرات اجتماعيــة واقتصادية 
على المدى الطويل في االقتصادات الغربية.

المنامة - آركابيتا

“آركابيتا” تستبعد ركود االقتصاد األميركي بالمدى القريب

أمل الحامد

%  14.17 بـــلـــغـــت  ــرة  ــيـ ــبـ كـ بــنــســبــة  ــزة  ــ ــف ــ ق

ميزانية “المصارف اإلسالمية”

شــهدت الميزانيــة الموحدة للمصارف اإلســالمية التي تشــمل مصارف قطــاع التجزئة وقطاع 
الجملــة، قفــزة كبيــرة فــي شــهر مايــو الماضــي بنســبة 14.17 % قياًســا بالفترة ذاتها مــن العام 

الماضي، و2.89 % مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأظهــرت أحــدث بيانــات بالنشــرة اإلحصائيــة 
البحريــن  مصــرف  عــن  الصــادرة  الشــهرية 
المركــزي لشــهر مايــو الماضــي، ونشــرت علــى 
للمصــارف  الموحــدة  الميزانيــة  أن  موقعــه 
الماضــي  مايــو  شــهر  فــي  بلغــت  اإلســلمية، 
دوالر  مليــار   3.8 بزيــادة  دوالر،  مليــار   30.9
تقريًبــا، أي مــا نســبته 14.17 %، قياًســا بنحــو 

27.07 مليــار دوالر فــي شــهر مايــو 2018. كما 
ارتفعــت الميزانيــة بنحــو 867.8 مليون دوالر، 
قياًسا بنحو 30.03 مليار دوالر في شهر أبريل 

الماضي.
وتوزعــت الموجــودات بالمصــارف اإلســلمية 
فــي مايــو، مــا بيــن موجــودات محليــة بنحــو 
فــي  دوالر  مليــار   22.4( دوالر  مليــار   22.6

أبريل(، وتجاوزت 8.3 مليار دوالر للموجودات 
األجنبية )7.7 مليار دوالر تقريًبا في أبريل(.

المصــارف  علــى  المطلوبــات  توزعــت  كمــا 
اإلسلمية في مايو الماضي، ما بين مطلوبات 
محليــة بنحــو 20.4 مليــار دوالر )20.5 مليــار 
دوالر تقريًبــا فــي أبريــل(، ونحــو 10.5 مليــار 
دوالر للموجــودات األجنبيــة )9.6 مليــار دوالر 

تقريًبا في أبريل(.
واتضــح من البيانــات اســتحواذ البحرين على 
73.03 % مــن إجمالــي موجــودات المصــارف 
التــي تمثــل  المملكــة  العاملــة فــي  اإلســلمية 
الخليــج  دول  تليهــا  دوالر،  مليــار   22.6 نحــو 
بنســبة 9.6 % أي نحــو 3 مليــار دوالر، وثالًثــا 

5.4 % التــي  الــدول العربيــة األخــرى بنســبة 
الــدول  ورابًعــا  دوالر،  مليــار   1.7 نحــو  تمثــل 
األميركيــة بنســبة 4.9 % أي نحــو 1.5 مليــار 
دوالر، وخامًســا أوروبــا الغربيــة بنســبة 4.46 
% تمثــل نحــو 1.4 مليار دوالر، وسادًســا دول 
آسيا بنسبة 2.13 % التي تمثل 657.2 مليون 
دوالر، وأخيــًرا الــدول األخرى بنســبة 0.49 % 

التي تمثل 152.2 مليون دوالر.
وتشــمل الدول األميركيــة )األرجنتين، البهاما، 
كنــدا،  البريطانيــة،  العــذراء  الجــزر  البرازيــل، 
الهولنديــة،  المكســيك، األنتيــل  جــزر كايمــان، 
بنمــا، بورتــو ريكو، الواليــات المتحدة، فنزويل 

وأخرى(.

رغم المخاطر 
الناجمة عن 

الواليات المتحدة الخالفات التجارية
ستبقى وجهة 

استثمارية رئيسة

االقتصاد األميركي 
شهد بالربع األول 
2019 نمًوا 3.2 %

المحرق - هال بحرين

وّقعت شركة هال بحرين، مزود خدمات الضيافة رفيعة المستوى في مطار البحرين الدولي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة 
خدمات االستقبال والترحيب دايموند إير )DiamondAir(، وذلك لتقديم خدماتها رفيعة المستوى من مطار البحرين الدولي ألكثر 
مــن 500 مطــار حــول العالــم. وأعلنت شــركة مطار البحرين أنه بموجب هذه االتفاقية البارزة، ســتقوم دايموند إير، شــركة خدمات 

الكونسيرج العالمية الرائدة، بتوفير خدمات هال بحرين لعمالئها القادمين إلى المملكة. 

 وصرح الرئيس التنفيذي للشــؤون التجارية 
في شركة مطار البحرين أيمن زينل، أن هذه 
الشــراكة مع شركة دايموند إير تشّكل إنجاًزا 
بارًزا ســيتيح للشركة إمكانية توفير خدمات 
مــن  مــا  انقطــاع، وهــو  الجــودة دون  فائقــة 
شــأنه أن يســاهم في االرتقاء بتجربة الســفر 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود مطــار البحرين 
االتفاقيــة  هــذه  أن  إلــى  مشــيًرا  الدولــي، 
الخدمــات  المســافرين مــن ترتيــب  ســتمّكن 
التــي يحتاجونهــا علــى مدار جميــع رحلتهم 
باســتخدام قنــاة واحــدة ممــا يزيــل ضغــوط 

االضطرار للتعامل مع شركات مختلفة”.
 وأضاف “تمثل هل بحرين إحدى أهم ركائز 
تنفيــذه  الجــاري  المطــار  تحديــث  برنامــج 
ــا، والــذي يهــدف إلــى زيــادة إســهامات  حاليًّ
قطــاع الطيــران فــي االقتصــاد المحلــي بمــا 
يتفــق مع رؤية البحريــن االقتصادية 2030. 
وممــا ال شــك فيــه أن مــا تقدمه الشــركة من 
المســتوى  رفيعــة  ودعــم  ضيافــة  خدمــات 
سيســاهم فــي ضمــان تمّيــز بوابــة البحريــن 
الجويــة  الموانــئ  مــن  غيرهــا  بيــن  األولــى 
العالمية الرائدة، كما ستواصل دورها الفّعال 

فــي تعزيــز تجربــة الســفر الكليــة فــي مبنــى 
المسافرين الجديد”.

والعضــو  المؤســس  قالــت  جانبهــا،  ومــن   
كريســتينا  إيــر،  دايمونــد  بشــركة  المنتــدب 
لوفورد “يسرنا عقد هذه الشراكة المثمرة مع 
شــركة هل بحريــن، والتي نؤمن أنها ســتعود 
أكان  وســواء  الطرفيــن.  علــى  كبيــر  بنفــع 
المسافرون قادمين إلى البحرين أم مغادرين 
ســيتمتعون  أنهــم  يقيــن  علــى  فإننــا  منهــا، 
والرفاهيــة  بالراحــة  تتســم  ســفر  بتجربــة 

وخدمات فائقة الجودة دون أي معوقات”.

ــر” ــد إيـ ــونـ ــمـ ــع “دايـ ــة مـ ــي ــاق ــف ــوى تـــبـــرم ات ــت ــس ــم ــة ال ــع ــي ــة رف ــاف ــي ــض شـــركـــة ال

“هال بحرين” تقدم خدماتها ألكثر من 500 مطار



األربعاء 3 يوليو 2019 
30 شوال 1440 11

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، مجموعة من رواد األعمال البحرينيين الذين مثلت تجاربهم الناجحة 
فرًصا للتصدير واالنتقال بأعمالهم إلى آفاق إقليمية وعالمية ضمن دور مركز صادرات البحرين بهدف تمكين المشــاريع لرواد 
األعمــال، وشــملت هــذه المجموعــة مديــر عــام مــزارع الجزيــرة، الشــيخ راشــد بــن خليفــة آل خليفة، مريــم المنصــوري صاحبة 
مشــروع Gourmet Vanille وعلــي الحــداد صاحــب مشــروع الخزائن العالميــة، وعبد األمير حجي علي صاحــب مصنع الزعيم 
ومحمد عبد األمير المدير العام بالمصنع ومحمود المهدي مدير المبيعات اإلقليمي بمصنع الزعيم للحوم، الذين يمثلون نماذج 

واقعية لقصص نجاح تطورت فيها أعمالهم من اإلطار المحلي إلى اإلطار اإلقليمي التنافسي.

بمثــل  الــوزارة  اعتــزاز  عــن  الوزيــر  وأعــرب   
مــن  نمــاذج  تمثــل  التــي  النجاحــات  هــذه 
البحريــن،  التــي حققتهــا  النجاحــات  قصــص 
تحقيًقــا لرؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، 
خلــق  فــي  األولــى  بالدرجــة  ومســاهمتهم 
فــرص عمــل جديــدة و المســاهمة فــي دعــم 
المســيرة التنموية للبحرين، واســتفادتهم من 
الفــرص المتاحــة وتحدي المعوقــات التي قد 
الدخــول ألســواق  فــي  تواجههــم ونجاحهــم 
جديــدة إقليميــة وعالميــة وإســهامهم بمثــل 
هــذه النجاحــات فــي التحول مــن البحث عن 

فرص العمل إلى خلق فرص العمل، معرًبا عن 
اعتزازه بإمكانيــات رواد األعمال البحرينيين 
ا للجميع تحقيق المزيد من النجاحات  ومتمنيًّ
إلــى  والوصــول  االقتصــادي  المســتوى  علــى 
العالميــة مــن خــال االســتفادة مــن المميزات 
البحريــن  صــادرات  مركــز  يقدمهــا  التــي 
الــذي يســعى إلــى تقديــم الخدمــات الداعمــة 

للشركات للوصول إلى األسواق الخارجية.
 مــن جانبــه، أوضــح علــي الحــداد أنــه وبعــد 
تأســيس مصنعه المخصص لألثــاث “الخزائن 
خــال  ومــن   ،2012 العــام  فــي   “ العالميــة 

المصنــع  منتجــات  أصبحــت  الجــاد  العمــل 
تتجاوز وجودها في أســواق مجلس التعاون 
لتطــال فــرص التصديــر إلــى الهنــد مؤكــًدا أن 
الصــادرات تســاعد فــي تقديــم  فكــرة مركــز 
اإلرشــاد  الصحيحــة وخدمــات  االستشــارات 
التي يمكن لرواد األعمال االســتفادة منها في 

بناء قدراتهم التصديرية.
“أن  بــن خليفــة  راشــد  الشــيخ  أوضــح  فيمــا 
بامتيــاز  بحرينــي  مشــروع  الجزيــرة  مــزارع 
وهدفــه األول تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن 
أن  مبيًنــا  الحليــب،  ومنتجــات  الخضــروات 

القيمــة الحقيقيــة لمشــروع مــزارع الجزيــرة 
غذائيــة  منتجــات  تســويق  فكــرة  تتجــاوز 
لتتبنــى مفاهيــم مهمــة لاقتصــاد مثــل األمن 
الغذائي بما تشــكله من قيمة مضافة في هذا 

الجانب”.
 Gourmet مشــروع  صاحبــة  بينــت  فيمــا   
Vanille، أن المشــروع يتبنــى معمــاً إلنتــاج 

بدائــل األلبــان واألجبــان وتعمــل علــى إضافة 
خــط ثالث لتصديــر الملح البحريني ألســواق 
متعــددة والنظر فــي فرص تصدرها ألســواق 
وروســيا،  الكويــت  مثــل  وعالميــة  إقليميــة 
أنهــا اســتفادت ممــا هــو متــاح مــن  مضيفــًة 
أرضيــة جيــدة النطاق المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة مستشــهدًة فــي تجربتهــا التــي 

بدأتهــا بمشــروع منزلــي فــي العــام 2013 إلى 
حيــن قيامهــا بإصــدار أول ســجل تجــاري لهــا 
فــي العــام 2018 وأنهــا وضعــت خطــة زمنيــة 
قوامها ثاث ســنوات وأن استفادتها خدمات 
فــي  ســاهم  قــد  البحريــن  صــادرات  مركــز 
اختصــار هــذه الخطــة إلى ســنة واحــدة فقط 
مــن خدمــات استشــارات  المركــز  بمــا قدمــه 

وحلول تمويل وغيرها.
وفــي تجربــة أخــرى ناجحة، أوضــح محمود 
بمصنــع  اإلقليمــي  المبيعــات  مديــر  المهــدي 
الزعيــم بــأن عامــة “الزعيــم” البحرينيــة قــد 
أكثــر مــن  فــي  أصبحــت مســجلة ومحميــة 
ــا فيمــا بّين محمــد عبداألمير  32 دولــة عالميًّ
التــي  البدايــات  أن  بالمصنــع  العــام  المديــر 
صاحبــت انتشــار هــذه العامــة القــت قبــوالً 
في الشــارع البحريني وأوساط المستهلكين 
ليتجاوز المطروح في األسواق في البدايات 
ــا لتتجــاوز  مــن 300 كيلــو مــن اللحــوم يوميًّ
ا مــع تنويــع  ــا شــهريًّ اآلن أكثــر مــن 320 طنًّ

منتجات الشركة.

المنامة - الصناعة والتجارة

قصص نجاح جديدة لرواد أعمال بحرينيين
ــة ــي ــم ــال ــع ــة وال ــي ــج ــي ــل ــخ ــث عـــن الـــفـــرص فـــي األســـــــواق ال ــح ــب مـــشـــاريـــع ت

الزياني مجتمًعا بعدد من رواد األعمال البحرينيين

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، عن بعض أهم القضايا الصناعية التي سيتم مناقشتها 
في النســخة الثالثة والعشــرين من المؤتمر العربي الدولي لأللمنيوم )عربال( 2019، والذي 
تستضيفه الشركة تحت رعاية رئيس وزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة في الفترة من 19 وحتى 21 نوفمبر 2019 بفندق الخليج – البحرين.

 ويعقــد هــذا المؤتمــر االســتراتيجي تحــت 
عنوان “رســم مامح مســتقبل األلمنيوم في 
المنطقــة العربيــة”، إذ ســيتم تســليط الضوء 
علــى عــدد مــن المواضيــع والقضايــا الملحة، 
بمــا فــي ذلــك “تأثيــر التحديــات االقتصادية 

المعاصــرة على صناعــة األلمنيوم”، “تطلعات 
صناعــة األلمنيــوم العالميــة فــي ظــل تراجــع 
“الكفــاءة  للمعــادن”،  لنــدن  بورصــة  أســعار 
التشــغيلية للطاقــة وتأثيرهــا علــى الكلفــة”، 
وأيًضــا  والتدويــر”،  االســتدامة،  “البيئــة، 

“البحريــن ما بعد خط الصهر الســادس” التي 
تعتبر من أهم المواضيع المطروحة للنقاش.

ألبــا،  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال   
آل  دعيــج  بــن  ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ 
المؤتمــر  يقــام  أن  لنــا  لشــرف  “إنــه  خليفــة 
تحــت رعايــة رئيــس وزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، 
وباألخــص بتزامــن انعقاده مع تحول شــركة 
ألبــا ألن تصبــح أكبــر مصهــر لأللمنيــوم فــي 
العالــم علــى إثر إكمال تشــغيل مشــروع خط 
الصهــر الســادس للتوســعة بتاريــخ 31 يوليو 

ا في صناعة  2019. وبصفتنا مســاهًما رئيسيًّ
األلمنيــوم العالميــة، فإننــا نهــدف ليــس فقط 
لمناقشــة أبــرز توجهــات الســوق والتحديات 
التــي تواجــه صناعــة األلمنيــوم، بــل ونتطلع 
أيًضــا لطرح الحلول لمناقشــتها مع نخبة من 

أهم المحللين والخبراء في الصناعة”.
 ومــع تزايــد أهميــة هــذا المؤتمــر كمنصــة 
حــول  األلمنيــوم  صناعــة  لقــادة  عالميــة 
العالــم، مــن المتوقــع أن يجتــذب المؤتمــر 
أكثــر مــن 400 وفــد عالــي المســتوى مــن 
مختلــف مراحل إنتــاج وتصنيع األلمنيوم 

األوليــة،  الصناعــات  الخــام،  )المــواد 
ســيضم  حيــث  التحويليــة(،  والصناعــات 
عدًدا من المتحدثين المعروفين والخبراء 
من شــركات رائــدة في صناعــة األلمنيوم، 
مثــل جــي إي، المعهــد الدولــي لأللمنيــوم، 
لأللمنيــوم،  العالميــة  اإلمــارات   ،CRU
للمعــادن،  لنــدن  وبورصــة   Fastmarkets

 ،Aluminium Stewardship Initiative
وغيرها من المؤسسات.

“عربال 2019” يناقش القضايا الصناعية الملحة

التعامـالت التجـاريـة بيـن البحـريـن وأميركـا
991 مـلـيـــــون دوالر قـيــمـــــة صـــــادرات الـمـمـلـكــــة ألســـــواق الـــواليــــات الـمـتـحـــــدة

بلغــت قيمــة التعامــات التجاريــة بيــن البحرين والواليــات المتحــدة األميركية نحو  3 
مليــارات دوالر فــي العــام 2018، حيث بلغت الصادرات البحرينية لألســواق األميركية 
991 مليــون دوالر، فــي حيــن بلغــت الــواردات نحــو 2 مليــار دوالر بزيــادة تقــارب مــن 
380 % مقارنــة بقيمــة التعامــات التجاريــة بيــن البلديــن في العــام 2005، حيث بلغت 
التعامــات التجاريــة حينهــا 782 مليون دوالر بما يعني أن حجــم التجارة الثنائية بين 

البلدين تضاعفت ثاث مرات منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

جــاء ذلــك في  ورشــة عمل نظمتهــا مركز 
غرفــة  مــع  بالشــراكة  البحريــن  صــادرات 
تحــت  المملكــة  فــي  األميركيــة  التجــارة 
اتفاقيــة  مــن  االســتفادة  “ســبل  عنــوان 
التجــارة الحــرة” وذلك في مبنــى أركابيتا 
- خليــج البحريــن بحضور وزيــر الصناعة 
والتجارة والســياحة رئيس مجلس تنمية 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة زايــد 
الزيانــي والســفير األميركي لــدى البحرين 
جوســتين ســيبيريل والتى أقيمت مســاء 

اإلثنين.
وتهدف الورشــة إلى إظهار كيفية حساب 
قاعــدة المنشــأ للقيمــة المضافــة المطلوبة 
المصنعــة،  للمنتجــات   ٪  35 بنســبة 
وتقديــم عــرض حــي علــى كيفيــة العثــور 
علــى مــوارد عبــر اإلنترنت للمســاعدة في 
اســتخدام اتفاقية التجارة الحرة وإيجاد 
الضــوء  تســليط  فضــا  األخبــار،  أســواق 
واســتقطبت  التصديــر.  تجــارب  علــى 
الورشة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بتوســيع  المهتمــة  الصناعيــة  والشــركات 
أسواقها إلى الواليات المتحدة باستخدام 

اتفاقية التجارة الحرة.
العاقــات  بعمــق  الزيانــي  الوزيــر  وأشــاد 
الوثيقــة التــي تربــط البحريــن بالواليــات 

المتحــدة األميركية الصديقة، مشــيرا إلى 
أّن هــذه الورشــة تبحــث ســبل االســتفادة 
من االتفاقية لزيــادة التجارة الثنائية بين 
إلــى أســواق  للوصــول األفضــل  البلديــن؛ 

الواليات المتحدة.

وأعــرب الســفير جوســتين ســيبيريل عــن 
ســعادته بتنظيم الورشة التي تمثل نافذة 
على العاقات االقتصادية والتجارية بين 
الواليــات المتحــدة والبحرين، كما ورحب 
بتوســيع نطــاق هــذا التعــاون مــن خــال 
واآلفــاق  المتوافــرة  بالفــرص  التعريــف 

المستقبلية.
وبــدوره، أكــد المديــر التنفيــذي “صادرات 
البحريــن” ناصــر قائــدي أن هــذه الشــراكة 
مع غرفة التجارة األميركية ستعود بالنفع 
علــى المصدريــن والمؤسســات البحرينية 
صعيــد  علــى  مهمــا  منعطفــا  يمثــل  ممــا 
الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز نمو 
االقتصاد الوطني من خال تنويع مصادر 

الدخل.
الخدمــات،  علــى  الضــوء  قائــدي  وســلط 
وأبــرز فرص الدعــم التي يقدمها صادرات 

صــادرات  تنميــة  دعــم  بهــدف  البحريــن؛ 
القطــاع الخــاص. كمــا قــام بتحفيــز نشــر 
المؤسســات  وتشــجيع  التصديــر  ثقافــة 

لاطاع على فرص الدعم الموجودة.
وزارة  مــن  مســؤولون  واســتعرض 
آليــات  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
االســتفادة المثلــى مــن االتفاقيــة، حيــث 
الدوليــة  المنظمــات  قســم  رئيــس  أشــار 
خليــل مهنــا، ورئيــس العاقــات الصناعية 
تحديــد  كيفيــة  إلــى  الحمــادي  سوســن 
الرســوم الجمركيــة ومدى مائمــة المنتج 
الحــرة  التجــارة  التفاقيــة  الشــتراطات 
المنســق( وإعــادة تصديــر  النظــام  )رمــوز 
المنتجــات اســتنادا إلــى اتفاقيــة التجــارة 
مجلــس  دول  إلــى  البحريــن  مــن  الحــرة 
التعــاون الخليجــي، إضافــة إلــى القواعــد 

واإلجراءات والرسوم ذات الصلة.

المنامة - صادرات البحرين

الوزير الزياني والسفير األميركي وقائدي على هامش الورشة

عسكر - ألبا

الشيخ دعيج بن سلمان

المؤتمر يجتذب 
أكثر من 400 

وفد عالي 
المستوى

3
مليارات دوالر

شطب 16 وكالة تجارية لشركات بحرينية
ــات ــاعـ ــة ومــســتــحــضــرات وسـ ــي ــائ ــرب ــه ــات ك ــج ــت ــن ــل م ــم ــش ت

شــطبت وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة قيــد 16 وكالــة تجاريــة لصالــح عــدد مــن 
الشركات والمؤسسات البحرينية العاملة في البحرين، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون.

قيــد  إلغــاء  تــم  التــي  المنتجــات  وتنوعــت 
وكاالتهــا مــن قبل قســم الــوكاالت التجارية، 
ما بين وكاالت لمنتجات كيماوية أو ساعات 

ومواد استهاكية أخرى.
ومــن بين الــوكاالت المعروفة وكالة الشــركة 
كانــت  والتــي  إلكتريــك  جنــرال  األميركيــة 
“الصقــر  مؤسســة  اســم  تحــت  مســجلة 

الذهبي”. 
وجــاء الشــطب لعدم االلتــزام بالمادة 19 من 
قانون الوكالة رقم 10 لسنة 1992 والمتمثل 

في التخلف عن أحد شروط القيد.

وزارة  تعريــف  بحســب  التجاريــة  والوكالــة 
الصناعــة والتجارة فــي البحرين، هي تمثيل 
أو  والمنتجــات  الســلع  توزيــع  فــي  المــوكل 
عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، 
طبيعتهــا،  كانــت  أيــا  بتســهيات  القيــام  أو 
ويشــمل ذلك وكاالت النقــل البري أو البحري 
والســفر  الســياحة  مكاتــب  أو  الجــوي  أو 
والخدمــات والتأميــن والمطبوعــات والنشــر 
والصحافة والدعاية واإلعان، وأية أنشــطة 
أخــرى يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الصناعــة 

والتجارة والسياحة.

إلدارة  القانــون،  كــم   19 المــادة  وبحســب 
التجــارة وشــئون الشــركات بــوزارة التجــارة 
والزراعــة فانــه يشــطب قيــد الوكالــة إذا لــم 
يقــدم طلــب تجديدها فــي الميعــاد القانوني 
أو إذا تخلــف أحد شــروط القيــد أو التجديد 

أو ثبــت لهــا أن القيــد أو التجديــد تــم دون 
وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة. 
ويصدر قرار اإلدارة المذكورة طبقًا للشروط 
واألوضــاع المتعلقــة بطلبــات القيــد األصلية 
ويجــوز لــكل صاحــب شــأن التظلــم مــن هذا 

ضاحية السيف - بنك اإلسكان

أكد بنك اإلســكان أن القيمة المضافة التي تم اإلعان عن تطبيقها اعتباًرا من 
األول من شــهر يوليو الجاري لن يمس الخدمات اإلســكانية التي تقدمها وزارة 
ا، مؤكًدا االلتزام باستقطاع ربع الراتب من  اإلسكان أو األقساط الشهرية نهائيًّ

المستفيد فقط دون أية زيادة ودون أية رسوم إضافية. 

ســياق  فــي  إنــه  البنــك  وقــال 
تطبيــق  توضيــح  علــى  الحــرص 
فــإن  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة 
الضريبة لن ُتطبق على األقســاط 
نظيــر  المســتحقة  الشــهرية 
وبالتالــي  اإلســكانية،  الخدمــات 
لــن تمــس النظــام المالــي المتعلق 

بسداد قيمة الخدمة اإلسكانية.
وأفاد البنك أن تنفيذ قرار القيمة 
المضافــة علــى رســوم المعامات 
البنكيــة اإلضافيــة يأتــي باعتبــار 
الجهــات  إحــدى  هــو  البنــك  أن 
المرســوم  بتنفيــذ  المشــمولة 
 2018 لســنة   )48( رقــم  بقانــون 
القيمــة  ضريبــة  قانــون  بإصــدار 

التنفيذيــة،  والئحتــه  المضافــة، 
مؤكــًدا التزامه التــام بالعمل وفق 
منظومــة القوانيــن الســارية، وما 
الحكومــة  توجهــات  إليــه  تدعــو 
خدمــة  إلــى  الراميــة  الرشــيدة 

المواطن الكريم ورعايته.

“المضافة” لن تطبق على الخدمات اإلسكانية

علي الفردان

ال زيادة أو رسوما 
إضافية على 

االستقطاعات 
الشهرية
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مدينة حمد
RAالسكني  COMالتجاري  محجوزتم البيع
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أحمد سلمان
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جعفر أحمد
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أحمد ثامر
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علي ضيف
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د. محمد
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صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

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

الُمخطط األكثر تمُيًزا 
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .
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51100.127 319,720 

61315.530 424,801 
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81376.924 355,703 
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17300.219 61,396 

18300.319 61,416 
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104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 
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108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )81177( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري الفرع الخامس 
لشركة النسيم لتجارة األصباغ ذ.م.م

القيد: 5-120018

 تاريخ: 23/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )777( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة إم إي جي إل ذ.م.م

القيد: 116572

 تاريخ: 1/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة شركة نويبي لخدمات السيارات ذ.م.م

القيد: 118710

 تاريخ: 26/7/2019

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

الس���ادة اصحاب  ش���ركة النس���يم لتجارة األصباغ ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 120018، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الخامس من ألوان كرز الى بلو 

شيدز التجارية ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

الس���ادة اصح���اب لش���ركة إم إي ج���ي إل ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 

116572، طالبين تغيير االسم التجاري من إم إي جي إل ذ.م.م الى شركة اطياف 

إي سبورتس ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة نويبي لخدمات الس���يارات ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم 118710، طالبين تغيير االس���م التجاري للش���ركة من ش���ركة نويبي لخدمات 

السيارات ذ.م.م الى شركة نويبي لخدمات السيارات والمقاوالت ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في الف���ا جيومات الب���ور اتوريز ذ.م.م المس���جلة بموجب 
القي���د رقم 67377، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ عبدالعلي عبدالنبي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39622852 )973+(
shams@reliancebahrain.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة أحذية ديمور ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
 GHULAM NABI BUTT /116587-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 35506469 )973+(
hab.csc2016@gmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة موديفينس���ير فير مينا ذ.م.م المسجلة بموجب 
القي���د رقم 91102-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ مور س���تيفينز - 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة

رقم الموبايل: 17200144 )973+(
NEWCO@MSBAHRAIN.COM :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية

الفا جيومات البور اتوريز ذ.م.م

القيد: 67377

 تاريخ: 30/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية

شركة أحذية ديمور ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-116587

 تاريخ: 1/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية

موديفينسير فير مينا ذ.م.م
سجل تجاري رقم 91102

 تاريخ: 2/7/2019

 

 

 

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد عادل احمد شرف ال شرف - المالك ل� ورشة والء 
الكهربائي���ة )مؤسس���ة فردي���ة( المس���جلة بموجب القيد رق���م 7681، 
طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة 
برأس���مال وق���دره 20000 دين���ار بحرين���ي بموج���ب التقري���ر المال���ي 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
PARAMJEET SINGH HARNAM SINGH .1

2. عادل احمد شرف ال شرف
GULSHAN RAJ KAUR .3

GAGANDEEP SINGH.4

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد مطره حس���ين احمد حماده المال���ك ل� برادات بوحمدون )مؤسس���ة فردية( 
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 28004، طالب���ا تحوي���ل الف���رع 14 من المؤسس���ة 
الفردي���ة إل���ى ش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة برأس���مال وق���دره 10000، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. مطره حسين احمد حمادة

ISMAYIL THEKKULLA KANDY .2
RANEESH POTHALA .3

MUHAMMED SAHIL POTHALA.4

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

هش���ام احمد يوسف احمد العش���يري صحاب مركز ميلينيوم للتدريب والمسجلة 

بموج���ب القي���د رق���م 3-29495، طالب���ا تحويل ف���رع )3( من الموسسس���ة الفردية 

لتصبج شركة الشخص الواحد ويملكها محمود عبدهللا علي مكي البقالي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 7681

 تاريخ: 1/7/2019

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

بشأن تحويل فرع 14 من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 28004-14

 تاريخ: 27/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع )3( من مؤسسة 
فردية لتصبح شركة الشخص الواحد

القيد: 29495-3

 تاريخ: 2/7/2019

)CR2019 - 89882( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���يد: عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الريس  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/  حسين يوسف عبدالوهاب الحواج 

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:

47836-1
نوع النشاط:

االسم التجاري:

مقهى الحكواتي

 تاريخ: 2/7/2019

أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات - مع تقديم الشيشة
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األمن المصري يحبط محاولة 
إرهابية في العريش

قالت مصادر باألجهزة األمنية المصرية، 
إن قوات األمن أحبطت، أمس الثالثاء، 

محاولة إرهابية الستهداف محطة 
كهرباء المساعيد بمدينة العريش في 

سيناء.
وأوضحت المصادر أن قوات األمن 
تتعقب المسلحين الستهدافهم بعد 

فرارهم فور فشل محاولتهم.
يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا 

مكتب بريد بئر العبد في سيناء، يوم 
االثنين، واستولوا على مبلغ مالي بعد 
احتجاز الموظفين، حيث تشهد شمال 

سيناء منذ مدة طويلة حالة استنفار من 
قبل األجهزة األمنية المصرية؛ تحسبا 

لوقوع هجمات إرهابية.

تحالف دعم الشرعية يكبد المتمردين خسائر فادحة في الضالع وإب

إدانات عربية للعدوان الحوثي على مطار أبها مجددا

اســتهدفت مقاتــالت التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن، أمــس الثالثــاء، تجمعــات وآليــات عســكرية تابعــة لميليشــيات الحوثــي فــي محافظتي الضالــع وإب، فــي حين لقي 
االســتهداف الحوثي لمطار أبها في الســعودية مجدًدا، إدانات عربية واســعة. فقد دانت اإلمارات بشــدة الهجوم اإلرهابي الذي شــنته ميليشــيات الحوثي، فجر الثالثاء، واســتهدف 
مطار أبها الدولي، وأســفر عن إصابة 9 مدنيين. واســتنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، “بشــدة هذا العمل اإلرهابي الذي يخالف القوانين واألعراف الدولية كافة، 

واعتبرته دليال جديدا على الممارسات الالأخالقية والتوجهات العدائية واإلرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض األمن واالستقرار في المنطقة”.

بــهــذا االعــتــداء  الــخــارجــيــة  ونـــددت وزارة 
“اآلثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية 
ويمثل  الشقيق،  شعبها  وأمــان  السعودية 
تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة 

للوصول إلى حل سياسي”.
مع  “الــكــامــل  تضامنها  اإلمــــارات  وجـــددت 
ــســعــوديــة، ووقــوفــهــا الـــتـــام إلـــى جــانــب  ال
المملكة، وتأييدها ومساندتها  األشقاء في 
لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، ودعــمــهــا اإلجــــراءات 
التطرف  مواجهة  في  تتخذها  التي  كافة 

واإلرهاب الحوثي”.
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن أمــــن اإلمــــــــارات وأمـــن 
أو  تهديد  أي  وأن  يتجزأ،  ال  كل  السعودية 
خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا 

لمنظومة األمن واالستقرار في اإلمارات.
من جهتها، دانت مصر بأشد العبارات، في 
هجوم  الخارجية،  وزارة  عــن  صــادر  بيان 
مطار  على  اليمن  في  الحوثي  ميليشيات 
العربية  المملكة  جــنــوب  فــي  الــدولــي  أبــهــا 

السعودية بواسطة طائرة مسّيرة.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة 
مصر  تضامن  مــؤكــًدا  للمصابين،  الــشــفــاء 
حكومًة وشعًبا مع حكومة وشعب المملكة 
كافة  ودعــم  الشقيقة،  السعودية  العربية 
ــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن  اإلجـــــــراءات الـــالزمـ

واستقرار المملكة.

خسائر فادحة 

ــتــحــالــف الــعــربــي  اســتــهــدفــت مــقــاتــالت ال
الثالثاء،  أمس  اليمن،  في  الشرعية  لدعم 
تجمعات وآليات عسكرية تابعة لميليشيات 

الحوثي في محافظتي الضالع وإب.
ــال الــقــصــف الـــجـــوي مــعــســكــر الــحــمــزة  وطــ
ومركبات  آليات  مستهدفا  إب،  بمحافظة 
ــة مـــحـــمـــلـــة بـــاألســـلـــحـــة تــابــعــة  ــريـ ــكـ عـــسـ
لميليشيات الحوثي، كما استهدف القصف 
مناطق  فــي  للحوثيين  عسكرية  مركبات 
جــبــلــيــة تــقــع ضــمــن مــديــريــة قــعــبــطــة في 

محافظة الضالع.

بالتزامن  الميدانية،  التطورات  هذه  وتأتي 
ــشــرعــيــة في  ــف دعــــم ال مـــع إعـــــالن تــحــال
اإلرهابية  الحوثية  الميليشيات  أن  اليمن 
المدعومة من إيران، شنت هجوما إرهابيا 
ــهــا الـــدولـــي، جــنــوب غــربــي  عــلــى مــطــار أب

السعودية.

تهديد البرامج اإلنسانية

ــت مــنــســقــة األمــــم الــمــتــحــدة لــلــشــؤون  قــال
ــدي، إن  ــ ــران ــيــز غــ ــيــمــن ل ــيــة فـــي ال ــســان اإلن
مناطق  والعراقيل في  الصعوبات  استمرار 
توقف  ــى  إل يـــؤدي  قــد  الحوثيين  سيطرة 

بعض برامج األمم المتحدة اإلنسانية.
جاء ذلك خالل لقائها رئيس الحكومة معين 
المؤقتة  اليمنية  العاصمة  في  عبدالملك، 
التي  الصعوبات  ناقشا  أمــس، حيث  عــدن، 
تواجه تحركات األمم المتحدة اإلغاثية في 
الميليشيات،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
ولجوء برنامج األغذية العالمي إلى تعليق 

توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات 
نهب كبيرة من قبل االنقالبيين، وتأثير ذلك 
وفق  للدعم،  المستحقين  المواطنين  على 

وكالة األنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وأكدت غراندي أن استمرار هذه الصعوبات 
قد  لحلها  االســتــجــابــة  وعـــدم  والــعــراقــيــل 
المتحدة  األمم  برامج  بعض  لتوقف  يؤدي 

اإلنسانية في تلك المناطق.
من جانبه، طالب عبدالملك األمم المتحدة 
بــإيــضــاح الــحــقــائــق بــشــأن الــعــراقــيــل التي 
تواجه العمل اإلنساني في اليمن، وتسمية 
مــواربــة،  دون  معرقل  كــطــرف  الحوثيين 
العالمي  األغـــذيـــة  بــرنــامــج  بــبــيــان  مــنــوًهــا 
والصريح  الــواضــح  المتحدة  لألمم  التابع 
فـــي تــســمــيــة مـــن يــعــرقــل الــعــمــل اإلغــاثــي 
مناطق  فــي  عمله  تعليق  إلــى  واضــطــراره 

سيطرة الميليشيات.
كــمــا أعــــرب عـــن قــلــقــه مـــن تــوقــف بــرامــج 
إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الحوثيين في 
الفئات  عن  والـــدواء  الغذاء  مسار  تحويل 

األكثر احتياًجا.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

دمشق ـ وكاالتالجزائر ـ وكاالتبيروت ـ وكاالت

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الوضع مستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية في 
وقت تستمر االتصاالت للبدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين اللبناني 

واإلسرائيلي ومباشرة التفاوض بالتعاون مع األمم المتحدة.

تصريح الرئيس اللبناني جاء خالل لقائه 
الفرنسية  المسلحة  الــقــوات  ــرة  ــ وزي مــع 
فلورانس بارلي في بيروت أمس الثالثاء، 
بــقــرار مجلس  لبنان  الــتــزام  أكــد عــون  إذ 
الوضع  أن  إلــى  الفتا   ،1701 الرقم  األمــن 
الجنوبية  اللبنانية  الــحــدود  على  مستقر 
ــاالت لــلــبــدء  ــ ــصـ ــ ــت تــســتــمــر االتـ ــ فــــي وقـ
البحرية  الـــحـــدود  لــتــرســيــم  بــمــفــاوضــات 
والتي تتولى الواليات المتحدة األميركية 
عــبــر الــســفــيــر ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد تقريب 

الجانبين  بين  النظر  وجهات 
الـــلـــبـــنـــانـــي واإلســـرائـــيـــلـــي 
لمباشرة التفاوض بالتعاون 

مع األمم المتحدة.
وشــــــــدد عــــــون عـــلـــى أن 

متمسك  لبنان 

بالدهم  إلــى  السوريين  النازحين  بــعــودة 
لألزمة  السياسي  الحل  انتظار  دون  من 
الــســوريــة، الســيــمــا أن الــقــســم األكــبــر من 
ســوريــا بـــات مــســتــقــرا والــتــوتــر محصور 
من   %  10 ســـوى  تــشــكــل  ال  منطقة  فــي 
ــالل لــقــائــه مع  ــون خـ ــفــت عـ أراضــيــهــا. ول
إعادة  عمليات  أن  إلى  الفرنسية،  الوزيرة 
العودة  في  الراغبين  السوريين  النازحين 
عدد  وبلغ  مستمرة  سوريا  إلــى  لبنان  من 
تتبلغ  لــم  نـــازح،  ألــف   300 نحو  العائدين 
السطات اللبنانية تعرضهم ألي تضييق 

أو ضغوط بعد عودتهم.
ــدرة لـــبـــنـــان عــلــى  ــقــ ــ ــون ب ــ  ونــــــوه عـ
ــتــفــاوض مــبــاشــرة مـــع الــســلــطــات  ال
عــودة  انسياب  الستمرار  السورية 

النازحين.

قــدم رئيــس البرلمــان الجزائــري معــاذ بوشــارب اســتقالته، أمس الثالثــاء، بعد 
ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزوال عند رغبة الحراك الشعبي.

التحرير  كــتــلــة جــبــهــة  ــنــائــب عــن  ال ــد  وأكــ
الوطني، سي عفيف عبد الحميد استقالة 
ــن الــــــدورة  ــي آخـــــر يـــــوم مــ ــارب فــ ــ ــوشـ ــ بـ
البرلمانية  الكتل  رؤساء  وكان  البرلمانية. 
قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى 

تقديم بوشارب الستقالته بشكل فوري.
ــيـــان صـــــادر عـــن أعـــضـــاء هيئة  وقـــــال بـ
ــاء بــالــمــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي  ــرؤســ ــ ال
المجلس  فــي  الحاصلة  للتطورات  “نــظــرا 
التام  االنــســداد  إلــى  أدت  والــتــي  الشعبي 
وجميع  المجلس  لعمل  النهائي  والتعطيل 

الشعبية  الــمــطــالــب  ــام  وأمــ هياكله 
في تحقيق االنتقال الديمقراطي 
قوانين  رزنامة  من  يحتاجه  وما 
والوطن  الشعب  مصلحة  تخدم 
ــاء األزمـــــــة  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــيــــل بـ ــعــــجــ ــ وت
البالد  تعرفها  الــتــي  السياسية 

ومطالب  الشعبي  الحراك  لمطالب  وتلبية 
المؤسسة  لــهــذه  وخــدمــة  الــرؤســاء  هيئة 
رهينة  المجلس  يبقى  ال  وحــتــى  النبيلة 
أزمة مختلقة لهذه األسباب مجتمعة فإننا 
ندعو السيد بوشارب إلى التعقل وتقديم 
استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل 
اختتام الدورة البرلمانية”. ووقع على بيان 
 5 و  برلمانية  7 رؤســاء مجموعات  الهيئة 
لجان  رؤســاء  و6  المجلس  لرئيس  نــواب 
وكالة  أوردت  حسبما  بالمجلس،  دائــمــة 
الذي  بوشارب  وتولى  الجزائرية.  األنباء 
المؤقت  المنسق  منصب  يشغل 
رئاسة  التحرير،  جبهة  لحزب 
الماضي  أكتوبر  فــي  البرلمان 
رئيسه  من  الثقة  سحب  عقب 
وهو  بوحجة،  السعيد  السابق 

ما أثار انتقادات كثيرة.

أكد نائب وزير الخارجية الســوري فيصل المقداد أن دمشــق على اســتعداد “لرد 
الصاع صاعين” ردا على الغارات اإلسرائيلية األخيرة على األراضي السورية.

ــر الــخــارجــيــة الــســوري  ــ ــائــب وزي ــار ن ــ وأشـ
لقاء  أعقاب  في  للصحافيين  حديث  في 
ــيــد الــمــعــلــم مــع كبير  ــر الــخــارجــيــة ول ــ وزي
مساعدي وزير الخارجية اإليراني للشؤون 
خــاجــي،  أصــغــر  عــلــي  الــخــاصــة  السياسية 
أمس الثالثاء، إلى “استعداد سوريا الدائم 
تعليقه  معرض  فــي  صاعين”،  الــصــاع  لــرد 

على الغارات اإلسرائيلية.
المنطقة  ألن  الــتــنــبــه  إلـــى  ــمــقــداد  ال ــا  ودعــ
بحاجة إلى تهدئة وليس إلى تصعيد سواء 
كان بدعم من الواليات المتحدة أم أطراف 

إذ  الـــدولـــي،  المجتمع  مــن  أخـــرى 
ومجلس  العالم  “يعي  أن  يجب 
المتحدة خطورة  واألمــم  األمن 
التطورات ألن سوريا  مثل هذه 

لن تسكت عن حقها”.

إلــى أن “ســوريــا تــحــارب إسرائيل  ــار  وأشـ
فــي كــل مــكــان” عبر “محاربة أدواتــهــا من 
الهدف  أن  مضيفا  اإلرهابية”،  التنظيمات 
“حماية  هو  اإلسرائيلية  الغارات  وراء  من 
بعد  جــــاء  أنــــه  وخـــاصـــة  األدوات  هــــذه 
السوري  الجيش  حققها  التي  اإلنــجــازات 

وحلفاؤه”.
وبشأن العالقات مع إيران، أكد المقداد أنها 
“األوضــاع  أن  إلــى  مشيرا  “إستراتيجية”، 
المزيد من  تتطلب  المنطقة  المتفجرة في 

التنسيق والزيارات المتبادلة باستمرار”.
الــمــقــداد على أن دمــشــق لن  وشـــدد 
ــان ما  تــقــدم أي تـــنـــازالت “أيــــا كــ
مؤكدا  العقوبات”،  قسوة  ستبلغه 
ضرورة العمل مع الحلفاء لتجنب 

أي انعكاسات سلبية لها.

دمشق لـ “إسرائيل”: سنرد الصاع صاعيناستقالة رئيس البرلمان الجزائريعون: متمسكون بعودة النازحين السوريين
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شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس الثالثاء، على تمسك المملكة بحق 
لالجئين  دعمها  في  رائــدة  ستظل  المملكة  أن  وأكد  الفلسطينيين.  لالجئين  العودة 
الفلسطينيين. جاء ذلك، خالل استعراض مجلس الوزراء لمضامين كلمة المملكة أمام 
مؤتمر دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” 
في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في 

العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة.
المملكة  إدانــة  الملفات اإلقليمية، وأعــرب عن  الــوزراء عــددا من  كما ناقش مجلس 
واستنكارها الشديدين للهجوم اإلرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، 

وللتفجيرين اإلرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس.

إقامة  عن  المتداولة  األنباء  الثالثاء  أمس  عمان  الخارجية في سلطنة  وزارة  نفت 
على  السلطنة  خــارجــيــة  وزارة  حــســاب  ونــقــل  إســرائــيــل.  مــع  دبلوماسية  عــالقــات 
إقامة  بشأن  اإلعــالم  تداولتها وسائل  التي  األنباء  “تويتر” عن مصدر مطلع وصفه 
لها من الصحة. وقالت  بأنها ال أساس  عالقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل، 
الجهود  كل  بذل  على  “حريصة  السلطنة  إن  الحقة  تغريدة  في  العمانية  الخارجية 
لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية الستعادة االتصاالت بين كل األطراف الدولية 
وحكومة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بين  سالم  تحقيق  على  للعمل  واإلقليمية 
إسرائيل، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة”. وكان رئيس جهاز “الموساد” 
الدبلوماسية مع مسقط،  العالقات  أعادت  أبيب  تل  أن  أخيرا  أعلن  قد  اإلسرائيلي، 

وأقامت مكتبا تمثيليا هناك.

السعودية: عودة الالجئين الفلسطينيين حق راسخ

عمان تنفي إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل

بيروت ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أعــلــنــت قــيــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي، أمــس 
يشتبه  شخصين  توقيف  عــن  الــثــالثــاء، 
بــتــورطــهــمــا فــي حـــادث إطـــالق نـــار على 
في  الغريب،  صالح  الدولة،  وزيــر  موكب 

منطقة الشوف بجبل لبنان.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها “أوقفت 
مديرية المخابرات كال من )ف.ع( و)خ.غ(، 
إطالق  حادثة  في  بمشاركتهما  لالشتباه 
ضبطت  وقــد  شمون،  قبر  بلدة  في  النار 
بحوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر 
الموقوفين  مع  التحقيق  وبوشر  حربية. 

بإشراف القضاء المختص”.
العام  العام لألمن  المدير  من جهته، أشار 
أن  إلــى  إبــراهــيــم،  عباس  الــلــواء  اللبناني 
الــخــطــوات األولـــى نحو اســتــعــادة األمــن 
مضيفا  ــمــرتــكــبــيــن”،  ال “بــتــســلــيــم  تـــكـــون 
ــدأ فــي اســتــالم  ــن الــعــام بـ أن جــهــاز األمــ

المطلوبين.
الــوزراء  رئيس  أعلن  متصل،  تطور  وفي 

جلسة  تــأجــيــل  الــحــريــري  ســعــد  اللبناني 
هدوء  لحين  ساعة   48 الـــوزراء  لمجلس 
التوتر عقب تبادل إطالق النار في جبال 
ــد ومــقــتــل اثــنــيــن من  الــشــوف يـــوم األحــ

مساعدي أحد الوزراء.
وقال الحريري إن القضاء سيتخذ جميع 
الــخــطــوات لــمــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عن 

إطـــالق الــنــار الـــذي وصــفــه الــوزيــر صالح 
الغريب بأنه محاولة اغتيال.

نــصــاب جلسة مجلس  ”اكــتــمــل  وأضــــاف 
الوزراء اليوم ولكن قررنا أن نأخذ نفس، 
فهناك مشكلة في البلد ونحن نحتاج إلى 
الموجود  االحــتــقــان  لتنفيس  ســاعــة   48

ولذلك قررت تأجيل جلسة اليوم“.

ــمــشــتــرك )اإلثـــيـــوبـــيـــة ـ  ــال الـــوســـيـــط ال ــ ق
أمس  السودانية،  األزمــة  في  اإلفريقية( 
أصبح  الطرفين  بين  اتفاًقا  إن  الثالثاء، 

قاب قوسين أو أدنى.
مؤتمر  خالل  المشترك،  الوسيط  واعتبر 
بوثيقة  تــقــدم  ــه  أن بــالــخــرطــوم،  صحافي 

“متوازنة” لألطراف.
واحدة  نقطة  هناك  أن  الوسيط  وأوضــح 
خــالفــيــة بــيــن الــطــرفــيــن، وهـــي المجلس 
الطرفين،  داعًيا  حساسة،  لكنها  السيادي 
وهما المجلس العسكري السوداني وقوى 
المجلس  حول  لالتفاق  والتغيير  الحرية 
على  تكتم  لكنه  األربعاء،  اليوم  السيادي 

زمان انعقاد االجتماع ومكانه.
المقدمة  الــورقــة  فــإن  الوسيط،  وحسب 
تــحــدثــت عــن ثــالثــة مــســتــويــات للحكم. 
وقــــال الــوســيــط: نــحــن عــلــى اتــصــال مع 

أصحاب المبادرات السودانية.
وال تزال نقطة الخالف الرئيسة، بحسب 

ما يؤكد متابعون للوضع السوداني تكمن 
حين  ففي  السيادة.  مجلس  تشكيل  في 
الــحــريــة  قـــوى  مــكــونــات  مــعــظــم  تتمسك 
للمجلس  ــة  الـــدوريـ بــالــرئــاســة  والــتــغــيــيــر 
المجلس  الطرفين، يتمسك  بين  السيادي 
الــعــســكــري بــرئــاســة عــبــدالــفــتــاح الــبــرهــان 

للفترة االنتقالية.
أعلنت،  والتغيير  الــحــريــة  قــوى  وكــانــت 

 13 في  تبدأ  تصعيدية  خطوات  االثنين، 
منه   14 وفــي  بــتــظــاهــرة،  الــجــاري  يوليو 

بعصيان مدني.
المجلس  من  متحدث  رأى  المقابل،  في 
ما  أن  نفسه  تسمية  يــشــأ  ــم  ل الــعــســكــري 
وصف بالتصعيد الذي أعلنته قوى الحرية 
وعدم  الطرفين  بين  الشكوك  من  ستزيد 

الثقة ولن تفضي إلى أي تنازالت.

دورية للجيش اللبناني في منطقة الشوف

الوسيط اإلفريقي يحث المجلس العسكري وقوى التغيير لمفاوضات

الحريري يرجئ جلســة مجلس الوزراء بعد واقعة الشــوف دعا إلى مفاوضات مباشرة لالتفاق على المجلس السيادي
لبنان... جهود الحتواء األزمة في “الجبل” الوسيط اإلفريقي: قريبون من اتفاق بالسودان

غارات للتحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن



كولومبو ـ أ ف ب

أوقفت الشــرطة الســريالنكية قائدها ومســؤوالً رفيعا ســابًقا في وزارة الدفاع 
أمــس الثالثــاء محملــة إياهمــا مســؤولية الفشــل فــي منع وقــوع تفجيــرات عيد 
الفصــح التــي أدت إلــى مقتــل 258 شــخًصا، بحســب مــا أفــاد المتحــدث روان 

غوناسيكيرا.

وتــم توقيــف المفتــش العــام فــي الشــرطة 
وزارة  وســكرتير  جاياســوندارا  بوجيــت 
بعــد  فرنانــدو  هيماســيري  الســابق  الدفــاع 
يــوم مــن إعالن النائب العام أن فشــلهما في 
االســتجابة للتحذيرات األمنية التي سبقت 

االعتداء شكل جريمة ضد اإلنسانية.
ويعــد ســكرتير وزارة الدفــاع في ســريالنكا 

أعلى المسؤولين رتبة في الوزارة.
يخضعــان  كانــا  أنهمــا  غوناســيكيرا  وأفــاد 
للعــالج فــي مستشــفيين مختلفيــن عندمــا 
تــم توقيفهمــا، مضيًفــا أن الخطــوة جــاءت 

اســتجابة ألوامــر صــادرة عــن النائــب العــام 
دابــوال دي ليفيــرا الذي رجح أن يتم توجيه 

اتهامات بالقتل لهما.
وقــال دي ليفيــرا االثنيــن إنهمــا فشــال فــي 
ســبقت  تحذيــرات  وجــود  رغــم  التحــرك 
هجمــات عيــد الفصــح التــي اتهمــت جماعة 

إسالمية محلية متطرفة بتنفيذها.
بســبب  القضــاء؛  أمــام  يمثــال  أن  ويتوقــع 
“إهمالهمــا الجنائــي”، بحســب الرســالة التــي 
وجهها دي ليفيرا إلى قائد الشرطة بالوكالة.

موسكو ـ وكاالت

لقــي 14 مــن البحــارة حتفهــم فــي حريق شــب علــى متن غواصة روســية صغيــرة معدة 
ألبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة في قاعدة عسكرية في مدينة سيفيرومورسك 

في شمال البالد، وفق وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 14 بحارا 
لقوا حتفهم نتيجة تسممهم جراء تنشقهم 

الدخان الناتج عن حريق وقع االثنين.
وأشــارت وكالــة فرانــس بــرس إن البحــارة 

تابعين للجيش الروسي.
وقــدم الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن، 
أثناء لقاء مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، 

أمس الثالثاء، تعازيه ألسر البحارة.
وقــال بوتيــن مخاطبا وزير الدفاع “ليســت 
أنهــا ســفينة  ســفينة عاديــة، فكالنــا يعلــم 
مخصصــة لألبحــاث العلميــة وطاقمهــا ذو 

كفــاءات مهنيــة عالية. بنــاء على تقاريركم 
األولية، فمن بين الـ 14 قتيال، 7 برتبة لواء 
بحــري واثنان مقلدان وســام بطل روســيا. 
ألســطولنا  بالنســبة  كبيــرة  خســارة  إنهــا 

ولجيشنا عموما”.
كمــا أوعــز بوتيــن لوزيــر الدفــاع بالتوجــه 
إلــى مدينــة سيفيرومورســك، حيث توجد 
للبحريــة  قاعــدة  فــي  المنكوبــة  الغواصــة 
الروســية؛ مــن أجــل االســتماع إلــى تقريــر 
وإرشــاد لجنة التحقيق لكشف أسباب هذه 

المأساة بصورة تامة.

سيدني - أ ف ب

أعلنــت الشــرطة األســترالية، أمــس الثالثــاء، توقيــف 3 أشــخاص يشــتبه فــي أنهــم على 
عالقــة بتنظيــم “داعــش”، لتحضيرهــم العتــداءات تســتهدف بعثات دبلوماســية ومراكز 

شرطة ومنشآت عسكرية في سيدني.

وأوقــف الرجــال، البالغــة أعمارهــم 20 و23 
و30 عاًما، بمداهمات في ضاحية بســيدني 
اإلنترنــت  علــى  أنشــطتهم  أثــارت  بعدمــا 
باالنتمــاء  اثنــان منهــم  الشــكوك. وســُيدان 
العتــداءات  والتحضيــر  إرهابــي  لتنظيــم 
إرهابيــة، أمــا الثالــث، الــذي قــدم علــى أنــه 
“شريك”، فستتم إدانته بتهم أقل خطورة.

وأعلــن المســؤول فــي الشــرطة االتحاديــة 
أهــداف  أن  للصحافــة  ماكارتنــي  إيــان 
المتهمين الثالثة تضمنت مباني دبلوماسية 
دفاعيــة  ومنشــآت  شــرطة  ومراكــز 
ماكارتنــي  وأوضــح  وكنائــس.  ومحاكــم 

أن اســتعداداتهم كانــت علــى مــا يبــدو “في 
مراحلهــا البدائيــة”، لكنها تضمنت إجراءات 
للحصــول علــى متفجــرات لضــرب أهــداف 
في حي األعمال وســط ســيدني. وبحســب 
المسؤول في الشرطة في والية نيوساوث، 
عبــر  الثالثــة  تعــارف  ويلينــغ،  ميــك  ويلــز 
وتشــاركوا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
العالــم  أســتراليا  وأقــرت  نفســها.  األفــكار 
الماضي قانوًنا مثيًرا للجدل يسمح ألجهزة 
علــى  باالطــالع  والشــرطة  االســتخبارات 
االتصــاالت المشــفرة لمــن يشــتبه بقيامهــم 

بأنشطة إجرامية وإرهابية خصوًصا.

توقيف قائد الشرطة السريالنكية 
على خلفية اعتداءات عيد الفصح

مقتل 14 بحارا من الجيش 
الروسي بحريق غواصة

أستراليا.. توقيف 3 مشتبهين 
باإلعداد لهجمات إرهابية

ترامب قد يستخدم قانون أعداء أميركا ضد تركيا

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أجــرى الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أثنــاء مشــاركته في قمــة مجموعة الـ20 بأوســاكا، 
العديد من اللقاءات من بينها لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقــب المقابلــة، أكــد أردوغــان أن الرئيس األميركي أخبره بأن واشــنطن لن تفرض عقوبات 
على خطط تركيا المبهمة لشراء منظومة الدفاع الجوي طراز S 400 من روسيا.

وصــرح الرئيــس التركــي لوســائل اإلعــالم المحلية بــأن الشــحنات األولى للصواريخ ســتصل 
خــالل 10 أيــام. ولكــن علــى الرغم من إبــداء الود من جانب الرئيس ترامب في أوســاكا، فإن 
صفقــة الصواريــخ الروســية هــي عبــارة عــن تصــادم بطيء بيــن تركيــا والواليــات المتحدة، 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تحــول القطار إلى حطام، بحســب ما جاء في مقــال افتتاحية صحيفة 

“فايننشال تايمز” األميركية.
ومن غير المرجح أن يكون الكونغرس األميركي متفائاًل مثل الرئيس ترامب بشأن العقوبات. 
وأوضحــت واشــنطن مــراًرا وتكــراًرا أن تركيــا ال يمكنهــا شــراء كل مــن منظومــة الصواريــخ 
الروســية ومقاتــالت طراز F 35 الشــبح الجديــدة، التي تنتجها الواليــات المتحدة وحلفاؤها 

بما فيهم تركيا نفسها. 
وحــذرت واشــنطن مــن أنــه إذا انضــم أردوغــان كحليف في الناتو إلى روســيا، فســوف تتأثر 

تركيا بقانون “مواجهة أعداء أميركا من خالل العقوبات”.

كانبراموسكوكولومبو

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي إسرائيل كاتس أمس الثالثاء إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والواليات 
المتحــدة فــي منطقــة الخليــج. وأدى تداعــي االتفــاق النووي الذي أبرمتــه           إيران مع الدول الكبرى بالعام 2015 تحت ضغوط دبلوماســية أميركية وإســقاط طهران طائرة 

أمريكية مسيرة فضال عن دورها المزعوم في تخريب ناقالت نفط في الخليج إلى تصاعد التوتر وإثارة المخاوف من اندالع حرب.

وشــجعت إســرائيل إدارة ترامــب علــى 
عقوبــات  فــرض  فــي  قدمــا  المضــي 
علــى إيــران وتوقعــت أن تعيــد طهــران 
التفاوض في نهاية المطاف بشأن اتفاق 

نووي يفرض قدرا أكبر من القيود.
لكــن كاتس قال فــي منتدى أمني عالمي 
إن إيــران           قــد تســيء تقديــر األمــور مما 

يؤدي لحدوث مواجهة.
مؤتمــر  فــي  كلمــة  فــي  كاتــس  وقــال 
هرتســيليا ”يجــب األخذ فــي االعتبار أن 
)اإليرانــي(  للنظــام  الخاطئــة  الحســابات 
المنطقــة  مــن  تحــوال  تحــدث  أن  يمكــن 
الحمــرا        وهــي  المنطقــة  إلــى  الرماديــة 

مواجهة عسكرية“.

مســتعدين  نكــون  أن  ”يجــب  وأضــاف 
لهــذا ومــن ثــم تواصل إســرائيل       تكريس 
نفســها لتعزيــز قوتهــا العســكرية تحســبا 
التعامــل مــع  لوضــع يتعيــن عليهــا فيــه 

سيناريوهات التصعيد“.
وتهدد إسرائيل منذ وقت طويل باتخاذ 
إجراء عسكري وقائي لحرمان إيران من 
الوســائل الالزمــة لصنــع أســلحة نوويــة. 
وتقــول طهــران إنهــا ال تفكــر فــي ذلــك 

وليس لديها أي خطط من هذا النوع.
وحــذر أحــد كبــار نوابها يــوم االثنين من 
خــالل  للدمــار  ســتتعرض  إســرائيل  أن 
”نصف ساعة فقط“ إذا هاجمت الواليات 

المتحدة إيران.

خارجيــة  وزراء  أكــد  آخــر،  جانــب  مــن 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا 
لالتحاد األوروبــي، أن التزامهم باالتفاق 
بــه  إيــران  التــزام  علــى  يعتمــد  النــووي 

بشكل كامل.
مشــترك،  بيــان  فــي  المســؤولون  وقــال 
إنهــم  بروكســل،  فــي  الثالثــاء  أمــس 
يشــعرون” بقلــق بالــغ” مــن إعــالن إيــران 
تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم 

منخفض التخصيب.
وشــددوا “نحــث إيران علــى التراجع عن 
هــذه الخطــوة واالمتنــاع عــن إجــراءات 

أخرى تقوض االتفاق النووي”.
كما دعت روســيا، أمس، إيران إلى “عدم 

واحتــرام  العواطــف”  وراء  االنســياق 
“األحكام األساســية” مــن االتفاق النووي 
رغــم الضغــوط األميركيــة، غــداة إعــالن 
طهــران تجــاوز مخزونها مــن اليورانيوم 
فــي  المنصــوص عليــه  الحــد  المخصــب 

االتفاق.
إيــران  مهلــة  أيــام   4 بعــد  وتنتهــي 
لألوروبيين لخرق أهم بندين في االتفاق 
لتخصيــب  بالعــودة  يتعلقــان  النــووي 
اليورانيــوم والمــاء الثقيــل بنســب عالية 
إذا لم تقم الدول األوروبية بتفعيل قناة 
التبــادل التجــاري والتبادل المصرفي مع 

طهران بحلول 7 يوليو الحالي.

عواصم ـ وكاالت

إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في الخليج
ــى إيـــــران ــلـ ــان أوروبــــــــــي: الـــتـــزامـــنـــا بـــــ “الــــــنــــــووي” يــعــتــمــد عـ ــ ــي ــ ب

لندن ـ العربية نت

دبي ـ رويترز

ذكــرت وكالة أنباء فارس اإليرانية شــبه 
الرسمية أمس الثالثاء أن قوات الحرس 
جماعــة  فــي  عضويــن  قتلــت  الثــوري 
”إرهابيــة مناهضة للثــورة“ اإليرانية في 

عملية أمنية بشمال غرب البالد.
ولــم تذكــر الوكالــة اســم الجماعــة لكــن 
االشتباكات معتادة في هذه المنطقة مع 
الجماعــات الكرديــة اإليرانية المســلحة، 
والتي تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك 
لكردســتان  الحــرة  الحيــاة  حــزب  مــع 
الــذي يرتبــط بصــالت مــع حــزب العمــال 

الكردستاني المحظور في تركيا.

وتقــع هــذه المنطقــة علــى الحــدود مــع 
العراق وتركيا معا.

وقــال الحــرس الثــوري فــي بيــان بثتــه 
الوكالــة ”وقعــت االشــتباكات اليــوم فــي 
منطقــة تشــالدران فــي إقليــم أذربيجان 
يحاولــون  اإلرهابيــون  كان  الغــرب... 
فــي  واسُتشــهد  إيــران...  إلــى  التســلل 

االشتباكات اثنان من الحرس أيضا“.
مــن  آخــر  عــددا  أن  البيــان  وأضــاف 
المتشــددين أصيــب فيما صــادر الحرس 
وأنظمــة  والمتفجــرات  األســلحة  بعــض 

االتصاالت.

الثوري اإليراني يقتل “مناهضين للثورة” في تشالدران

أقــال المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي، قائــد ميليشــيات الباســيج التابعــة للحرس الثــوري غالم 
حسين غيب برور، ونائب قائد أركان القوات المسلحة عطاء هللا صالحي.

فقــد  “إرنــا”  اإليرانيــة  األنبــاء  لوكالــة  ووفًقــا 
أصــدر خامنئي أمًرا بتعييــن العميد محمد رضا 
آشــتياني بمنصــب نائب رئيــس األركان، وغالم 

رضا سليماني بمنصب قائد الباسيج.
وذكــرت الوكالة أن خامنئي أشــار إلى “كفاءات 
“بــذل  إلــى  إيــاه  داعًيــا  آشــتياني  ومؤهــالت” 
الجهــود المطلوبة لالرتقاء بالمســتوى الدفاعي 
مــن  باالســتفادة  المســلحة  للقــوات  واألمنــي 

الخبرات النخبوية والعلمية”.
كمــا دعــا القائــد الجديــد للباســيج إلــى “العمــل 
علــى تطويــر ثقافــة التعبئــة والمقاومــة وتهيئة 
األرضيــة الالزمــة لإلبداع لدى عناصر الباســيج 
خصوصــا الفتيــان والشــبان؛ مــن أجــل تعميــق 
المنظــم  ووجودهــم  الثوريــة  القيــم  وصيانــة 

لتلبية حاجات الميدان”، بحسب “إرنا”.
وأضافــت الوكالــة أن خامنئــي حــثَّ أيًضــا على 

ما وصفه بـ “توسيع المجاميع الجهادية وتعزيز 
وجــود قــوات الباســيج بيــن شــرائح المجتمــع 
وباقــي  الثــوري  الحــرس  قــوات  مــع  بالتعــاون 
مؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية”، وفــق 

وصفه.
تأتــي هــذه التغييرات ضمن تصاعــد التوتر بين 
إيــران وأميــركا علــى خلفيــة تزايــد تهديــدات 
الحــرس الثــوري وأعماله العدائيــة في المنطقة 
وتهديــد طهــران بالخــروج مــن االتفــاق النووي 
وتصاعــد نذر المواجهة العســكرية مع الواليات 

المتحدة.
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  انســحاب  ومنــذ 
الماضــي،  العــام  النــووي  االتفــاق  مــن  ترامــب، 
علــى  التاريــخ  فــي  عقوبــات  أقســى  وفرضــه 
النظــام اإليرانــي للجم ســلوكه، اتجهــت طهران 
نحــو العســكرة وتصعيــد التهديــدات ضــد دول 

المنطقة والمصالح األميركية.
وكان خامنئــي قــد أجــرى تغييــرات أخــرى فــي 
صفوف قادة الجيش والحرس الثوري، إذ عزل 
فــي 19 أغســطس 2018 قائــد القــوات الجويــة 
في الجيش اإليراني الجنرال حسن شاه صفي، 
وعيــن مكانــه الجنــرال عزيــز ناصــر زاده - وهو 
طيار ســابق محارب قديم في الحرب اإليرانية 

- العراقية في الثمانينات - قائدا جديدا للقوات 
الجوية.

ثــم قام في 20 أغســطس، بتعييــن وزير الدفاع 
الســابق العميــد حســين دهقــان، وهــو مــن كبــار 
للقيــادة  مستشــاًرا  الثــوري،  الحــرس  قــادة 
العامــة للقــوات المســلحة في مجــال الصناعات 

الدفاعية ودعم القوات المسلحة.

خامنئي وقائد الباسيج الجديد ونائب رئيس األركان الجديد

علــى إيقاع التوتــرات وتصاعد نذر المواجهة العســكرية مع الواليــات المتحدة

خامنئي يطيح بقائدين عسكريين كبيرين

وزير الخارجية اإلسرائيلي إسرائيل كاتس خالل اجتماع في القدس المحتلة )رويترز(
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أشــاد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة ســمو الشيخ عيســى بن علي آل 
البــارز  والــدور  المميــز  بالجهــد  خليفــة 
الــذي تطلع به لجنة الحكام باتحاد كرة 

السلة. 
ســموه  اســتقبال  خــال  ذلــك،  جــاء   
لرئيس وأعضاء لجنة الحكام، بمناسبة 
إعادة تشكيل هذه اللجنة المهمة ضمن 

اللجان العاملة باالتحاد.
الحــكام الجديــدة مــن  وتتكــون لجنــة 
عبدالرضا قربان رئيًسا، ونائب الرئيس 
عبدالمهــدي اكســيل واألعضــاء ماجــد 

عيسى وجابر عبدهللا وفاضل غلوم.
وفــي بدايــة اللقاء، رّحب ســمو الشــيخ 
وأعضــاء  برئيــس  علــي  بــن  عيســى 
ا لهــم كل التوفيق  لجنــة الحــكام، متمنيًّ
الحــكام  دور  ســموه  مؤكــًدا  والســداد، 
فــي إنجاح مســابقات االتحــاد والرغبة 
الجــادة مــن جانــب مجلــس اإلدارة في 
الرقي بالطواقــم التحكيمية البحرينية 
بالصــورة  تطويرهــا  علــى  والعمــل 

المنشودة.
 وأعرب سموه عن فخر واعتزاز اتحاد 
الســلة بمــا يحققــه التحكيــم البحرينــي 

مــن نجاحــات علــى مختلــف األصعــدة، 
لهــا  النجاحــات  هــذه  أن  إلــى  مشــيًرا 
األجيــال  علــى  إيجابيــة  انعكاســات 

المقبلة في سلك التحكيم.
 واطلــع ســموه خــال اللقــاء علــى آخــر 
الحــكام  واســتعدادات  تحضيــرات 
رئيــس  قــّدم  حيــث  الجديــد،  للموســم 
اللجنــة عبدالرضا قربان لســموه شــرًحا 

تحضيــرات  مراحــل  حــول  مفصــاً 
وتدريبات الحكام. 

إدارة  مجلــس  أن  ســموه  وأوضــح 
االتحــاد ســيواصل دعمــه إلنجــاح دور 
وعمــل لجنة الحكام التي تعتبر واحدة 

من أهم اللجان العاملة في االتحاد.
مــن جانبــه، ثّمــن رئيــس لجنــة الحــكام 
عبدالرضا قربان اســتقبال ســمو رئيس 

مــا تجنيــه طواقــم  االتحــاد، وأكــد أن 
حــكام كرة الســلة مــن ثمــار اإلنجازات، 
مــا هــو إال امتــداد لدعم ورعاية ســموه 
لهــذا الجانب ابــان توليه منصب رئيس 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة، ومــا تكّللهــا مــن خطــوات رائدة 
لدعــم هذا المجال الحيــوي والمهم في 

المنظومة الساوية.

جانب من االستقبال

ســمو الشــيخ عيســى بن علي: رغبة جادة للرقي وتطوير الطواقم التحكيمية

رئيس اتحاد السلة يستقبل لجنة الحكام

3 يوليو 2019 األربعاء
30 شوال 1440

16

وكاالت

اعتبــر رئيــس االتحــاد المصــري لكــرة القدم هانــي أبو ريــدة، الثالثاء، أن 
موضوع اســتبعاد الالعب عمرو وردة من المنتخب المشــارك في بطولة 
األمــم اإلفريقية 2019 والســماح بعودتــه بضغط من الالعبين، كان “أكبر 

من حجمه”، نافيا وجود تجاذب بين الجانبين.

وأعلــن االتحاد، األربعــاء الماضي، 
بقــرار مــن رئيســه اســتبعاد وردة 
)25 عامــا( مــن تشــكيلة المنتخــب 
بعدما أثار جدال واسعا منذ انطاق 
بدايــة  اســمه  ورد  اذ  البطولــة، 
“تحــرش”  بقضيــة  عــرف  مــا  فــي 
أربعــة العبيــن بعارضــة أزيــاء مــن 
خــال التواصل معها عبــر المواقع 
االجتماعيــة بعــد المبــاراة األولــى 

أمام زيمبابوي )-1صفر(.
لكــن االتحــاد عــاد الجمعــة وأعلــن 
خفض عقوبة وردة إلى االستبعاد 
فقــط،  المجموعــات  دور  مــن 
مشــددا علــى أن الخطوة أتت بعد 
زميلهــم،  مــع  الاعبيــن  “تكاتــف” 
مــا أثــار انقســاما بيــن المشــجعين 
وانتقادات لبعض الاعبين السيما 
النجــم محمد صاح الذي كان من 
الداعيــن الــى منــح زميلــه فرصــة 

باعتــذار  وردة  تقــدم  كمــا  ثانيــة. 
شخصي عما قام به.

أبــو  عــن  بــرس”  “فرانــس  ونقلــت 
لاتحــاد  “كرئيــس  قولــه  ريــدة 
عقوبــة  أســتخدم  المصــري 
لإلصــاح، وإذا كان ثمــة اعوجــاج 
فــي موضــوع معيــن نعدلــه، لكــن 
الاعبين كلهم يد واحدة، أنا أتابع 
معهــم يوميــا ومتواجــد معهم في 

كل لحظة”.
وتابع ردا على سؤال عن انتقادات 
معلقيــن ومشــجعين مصريين من 
مــن  أقــوى  ظهــروا  الاعبيــن  أن 
قــال  القضيــة،  االتحــاد فــي هــذه 
أبــو ريدة الذي يرأس أيضا اللجنة 
المنظمــة للبطولة “هذا كام ميديا 
“هــذا  أن  علــى  مشــددا  )إعــام(”، 
الاعبــون  موجــود.  غيــر  الــكام 

كلهم أوالدي أنا شخصيا”.

ال يوجد تجاذب بين العبي مصر

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي 
عن تشكيل جهاز كرة اليد بالنادي للموسم 

الرياضي الجديد 2020/2019.
عضــو  بالنــادي  اليــد  كــرة  جهــاز  ويــرأس 
مجلــس اإلدارة رئيــس جهــاز اللعبــة رضــا 

حماد.
وتعاقــد النــادي مــع المــدرب عبدالرحمــن 
محمــد ليتولــى دفة قيــادة تدريب الفريق 
إلــى جانــب اإلشــراف علــى فريــق  األول 

الشباب.
وســيخلف المدرب عبدالرحمن الذي سبق 
لــه اإلشــراف علــى تدريــب فــرق الفئــات 
الســنية بالنــادي قبــل موســمين، المــدرب 
أميــن القاف الــذي قاد الماروني لخمســة 

مواسم سابقة.
وســيكون على عاتق المــدرب عبدالرحمن 
الســريعة  العــودة  إلــى  الفريــق  قيــادة 
الذهبــي  للمربــع  التأهــل  علــى  للمنافســة 

فــي الموســم الجديد، الســيما وأنــه يتمتع 
بدرايــة كاملة حول عناصــر الفريق، وذلك 
بعد أن سبق له تدريب معظم العناصر مع 

فريق الناشئين.
وتعاقــد نادي الشــباب مع المدرب حســين 
عبــدهللا ليشــغل منصــب مســاعد المــدرب 
للفريــق األول، إلــى جانــب عملــه مشــرًفا 
ــا لفــرق الفئــات الســنية بالنــادي، فيمــا  فنيًّ
للفريــق  ــا  إداريًّ أحمــد فخــر  النــادي  عّيــن 

ا لفريق الشباب. األول وحسين علي إداريًّ
وعّينت اإلدارة المارونية يونس عبدالنبي 
واألشــبال،  الناشــئين  لفريقــي  مدرًبــا 
المقهــوي  وهانــي  جعفــر  وسيدشــرف 

مشرفين إداريين للفريقين.
وأوكل النادي مهمة تدريب فريقي التجمع 
الســاطنة،  عبــاس  للمــدرب  والمهرجــان 
ومحمــد االصمخ ومحمد طارق مشــرفين 

إداريين للفريقين.

الجهاز الجديد لكرة اليد بنادي الشباب

عبدالرحمـــن يخلـــف القـــاف فـــي قيـــادة الفريـــق األول
نادي الشباب يشّكل جهاز كرة اليد

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

حققــت البطلــة العالميــة ســلوى عيــد إنجــاًزا 
جديًدا في ســجلها الشــخصي الزاهر باأللقاب 
عالــم  فــي  القياســية  واألرقــام  واإلنجــازات 
ألعــاب القــوى عندما حطمت الرقــم البحريني 
اقيــم  الــذي  للســيدات  متــر   200 فــي ســباق 
الــدوري  ضمــن  األميركيــة   Eugene بمدينــة 
الماســي عندمــا أنهــت مســافة الســباق بزمــن 
فــي  الرابــع  المركــز  لتحــرز  ثانيــة(   22:51(

الترتيب العام.
 وكان الرقم البحريني مســجا باســم العداءة 
“أديدونــغ” )22:62 ثانيــة( والــذي أحرزتــه في 
ســبتمبر   9 فــي  بالتشــيك  أوســترافا  ملتقــى 

.2018
متــر   200 ســباق  فــي  األول  المركــز  وكان 
 ”okagbare“ للســيدات مــن نصيــب العــداءاة
التي أنهت الســباق بزمن 22:05 ثانية لتحقق 
أفضــل رقــم شــخصي لهــا فــي الموســم، بينما 
 ”Thompson“ الجامايكيــة  العــداءة  جــاءت 
فــي المركــز الثانــي بزمــن 22:21 ثانيــة، بينما 

 ”asher- smith“ أحــرزت العداءة البريطانيــة
المركز الثالث بزمن 22:42 ثانية.

  وتعتبــر هــذه النتيجــة الجديــدة امتــداًدا لما 
ونتائــج  إنجــازات  مــن  عيــد  ســلوى  حققتــه 
بالــدوري  الفــوز  أهمهــا  كان  الفتــة  وأرقــام 

الماسي لسباق 400 متر بعام 2018.
  وعلى صعيد متصل، استمر عداؤو البحرين 
في تحقيق األرقام القياسية الجديدة بعد أن 
تمكنــت العــداءة “وينفــرد يافــي” مــن تحقيق 

أفضــل زمن شــخصي لها هــذا الموســم بعدما 
جــاءت فــي المركز التاســع في ســباق 3 آالف 
متــر موانع للســيدات بالدوري الماســي منهية 

السباق بزمن 9:12:98 دقيقة.
 أمــا العــداء “بيرهانــو بياو” فقد أنهى ســباق 
2 ميــل للرجال بزمــن 8:20:56 دقيقة ليحقق 
ســجله  فــي  جديــًدا  ا  شــخصيًّ ا  قياســيًّ رقًمــا 
فــي  العاشــر  المركــز  أحــرز  حيــث  الرياضــي، 

الترتيب العام للسباق.

عقدت لجنة المسابقات باالتحاد البحريني لكرة السلة اجتماعها 
األول بمقر االتحاد بأم الحصم.

وتــرأس االجتمــاع عضــو مجلس إدارة اتحاد الســلة رئيس لجنة 
المســابقات أنــور شــرف، وبحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة وهــم: 
أحمد حافظ، علي الشويخ، محمد كاظم، جال الجهرمي، طال 

مال هللا وموزة األنصاري.
 وبــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة لرئيــس اللجنــة أنــور شــرف، 
ــا لهــم كل التوفيــق والنجاح  رحــب فيهــا بأعضــاء اللجنــة، متمنيًّ
فــي المســاهمة باالرتقــاء في عمل اللجنة، مقدًما شــكره ألعضاء 
اللجنة الســابقة على ما بذلوه من جهود كبيرة في ســبيل تطوير 

مسابقات كرة السلة.
 وأعرب شــرف عن بالغ شــكره وتقديره لســمو الشــيخ عيسى بن 
علــي آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة، على هذه 
الثقــة، مشــيًرا إلــى أن اللجنــة ســتبذل قصــارى جهدهــا لمواصلة 

االرتقاء بجانب المسابقات خال الفترة المقبلة.
 ثــم قامــت اللجنــة باختيــار أحمــد حافــظ نائًبــا لرئيــس لجنــة 

المســابقات  لجنــة  عمــل  شــرف خطــة  واســتعرض  المســابقات، 
وبرنامج عمل اللجنة للموسم الجديد، مؤكًدا أن لجنة المسابقات 
المواضيــع واألفــكار  كافــة  لدراســة  ســتعقد اجتماعــات دوريــة 

اإليجابية والمحاور الخاصة بتطوير مسابقات كرة السلة.
وذكــر أنــور شــرف، أن اللجنــة ســتقوم بالعديد من الزيــارات إلى 
األنديــة الوطنية، مشــيًرا إلى أن لجنة المســابقات ينتظرها عمل 
كبير في الفترة المقبلة لمواصلة النهوض بجانب المسابقات في 

االتحاد وإخراج البطوالت بأفضل صورة.

عقــدت لجنــة رفــع األثقــال اجتماعها األخيــر في 29 شــهر يونيو 
الماضــي بمقــر االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال، حيــث تضّمنــت 
أجنــدة االجتمــاع أهــم وأبــرز مــا تســعى إليــه لعبــة رفــع األثقــال 

البحرينية والوصول للبطوالت القارية والعالمية.
وتــرأس االجتماع علي عبدهللا يوســف رئيــس لجنة رفع األثقال 
حيــث تقدمــت اللجنــة متمثلــة بالمدير الفنــي الكابتــن عبدالرضا 
لتمثيــل  3 صفــوف  إلــى  الاعبيــن  تصنيــف  تــم  يحيــى، حيــث 
المنتخب الوطني على مستوى أثقال الرجال والسيدات، وسعت 
اللجنــة إلــى هــذه الخطوة للنهوض قدًما والســعي للمشــاركة في 
البطــوالت األســيوية وبطــوالت العالــم وذلــك بخطــى وتوجهات 
ســلطان الغانــم رئيــس اتحاد غرب آســيا لبناء األجســام واللياقة 
البدنيــة، النائــب األول لرئيــس اتحــاد غــرب آســيا لرفــع األثقــال 
مســاعد رئيــس االتحــاد العربــي رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع 
األثقال، وذلك بعد الرؤية الفنية التي تم وضعها بعد التعاقد مع 
المــدرب المحتــرف خضير باشــا، كمــا تطرقت اللجنــة إلى تقييم 
بطولــة األداء الحركــي األخيــرة ومناقشــة المقترحــات لارتقــاء 

بمثل هذه البطوالت التي يسعى االتحاد من خالها إلى تحسين 
أداء الرياضييــن فنيــا، كما أوضح المديــر الفني يحيى أن اللجنة 
وضعــت تصوراتهــا لمشــاركة األنديــة الوطنيــة في بطولــة أندية 
غرب آســيا لألثقال في المملكة األردنية الهاشــمية والتي ســتقام 
في نادي اليرموك البقعة مطلع شهر نوفمبر القادم، حيث تصنف 
ا نظًرا للمشاركة الواسعة  هذه البطولة من أشرس البطوالت قاريًّ
التي تحظى بها هذه البطولة مثل مشــاركات الوزارات والهيئات 
الحكومية والقطاعات العسكرية والمنتخبات واألندية الوطنية.

سلوى عيد ناصر 

الجديدة القياسية  األرقام  تحقيق  في  مستمرون  البحرين  عداؤو 

شرف: مواصلة النهوض وإخراج البطوالت بأفضل صورة بهـــدف المشـــاركة فـــي البطـــوالت اآلســـيوية والقاريـــة والعالميـــة

عيد تحّطم الرقم البحريني بسباق 200 متر

االجتماع األول للجنة المسابقات باتحاد السلة رفع األثقال يصّنف منتخباته الوطنية إلى 3 صفوف

ياسين إلى تونس

غــادر في ســاعة مبكــرة من صبــاح اليوم علي 
الفنــي  واإلداري  المحاضــر  حســين  ياســين 
الدولــي ومديــر اتحاد دول غرب آســيا أللعاب 
القوى متوجًها إلى العاصمة التونسية )تونس(، 
وذلك لحضور البطولة العربية السابعة أللعاب 
القوى للناشــئين والناشــئات التي ســتقام على 
ملعــب رادس بالعاصمــة تونــس خــال الفتــرة 

من 4 - 7 يوليو 2019. 
تأتي هذه المشــاركة بناًء على دعوة وترشــيح 
أللعــاب  العربــي  لاتحــاد  العامــة  األمانــة  مــن 
القــوى، وذلــك لإلشــراف الفني على مســابقات 

.ATO البطولة المذكورة بصفته
هــذا، وســوف يحضــر علــي ياســين االجتمــاع 
الفنــي الــذي ســيعقد قبــل يــوم واحد مــن بدء 
المشــاركة،  الــدول  لمــدراء ومدربــي  البطولــة 
وذلــك لمناقشــة كافــة األمــور الفنيــة المتعلقــة 
لجــدول  النهائــي  واالعتمــاد  بالبطولــة 

المسابقات.

اللجنة اإلعالمية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر بن حمد
المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  هنــأ 
للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفة ممثل جالة الملك 
الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
متســابق  بفــوز  بمناســبة  خليفــة  آل 
إيــان   13 للتحمــل  البحريــن  فريــق 
فردينيــو بلقب بطولــة أوروبا الدولية 
فــي  أقيمــت  التــي  الحديــدي  للرجــل 

مدينة فرانكفورت األلمانية.

 وأشــار الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة أن اإلنجاز الجديد يضاف إلى 
سلســلة اإلنجازات الرياضية المتميزة 
في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة 
علــى  وحرصهــا  الرياضيــة  للحركــة 
تهيئــة األرضيــة الصلبة لتعزيــز مكانة 
الرياضيــة  الســاحة  علــى  البحريــن 

الدولية.
وأشــاد الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة بأهميــة اإلنجــاز الجديــد علــى 
صعيــد ترســيخ المكانــة الرائــدة التــي 

تحتلها البحرين على ساحة منافسات 
الدوليــة  الحديــدي  الرجــل  بطــوالت 
الشــيخ  ســمو  واهتمــام  دعــم  بفضــل 

ناصر بن حمد آل خليفة. 
 وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
ــا  خليفــة أن اإلنجــاز يعتبــر دافًعــا قويًّ
مــن أجــل تحقيــق نتائج طيبــة لفريق 
البحريــن للتحمــل 13 فــي البطــوالت 
كل  للفريــق  ــا  متمنيًّ المقبلــة  الدوليــة 
مواصلــة  فــي  والنجــاح  التوفيــق 

سلمان بن إبراهيمتحقيق اإلنجازات المشرفة.

محمد الدرازي

من االجتماع األول للجنة المسابقاتعبدالرضا يحيى علي عبدالله



ضمــن منافســات بطولــة أبوقــوة الشــاطئية، والتــي ينظمهــا مركــز شــباب 
الفريــق  التوقعــات وهزيمــة  البرتغالــي مــن قلــب  الفريــق  أبوقــوة، تمكــن 
البرازيلــي المرشــح للقــب، بعد أن تمكن من الفوز عليــه بنتيجة 6 مقابل 4، 
فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا يوم الســبت الموافــق الماضي، والتي شــهدت 
مســتويات رائعــة، خصوًصــا من األخوين عبدهللا ومحســن؛ ليصعد الفريق 
البرتغالــي إلــى صــدارة المجموعــة األولى. ويــوم األحد الموافــق 30 يونيو 
2019 وفي مباراة شــهدت حضورا جماهيريا كبيرا مأل أرجاء ملعب مركز 
شباب أبوقوة الشاطئي، تمكن فريق سويسرا من تعويض خسارته السابقة 
بفوزه على فريق إيطاليا بنتيجة 4 مقابل 1؛ ليحافظ على آماله في حجز 
إحــدى بطاقتــي التأهــل للدور نصف النهائــي يوم الخميــس المقبل، مقلًصا 

حظوظ الفريق اإليطالي في التأهل بعد خسارته مباراتين متتاليتين.

نعــى رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفــة، رئيس القســم الرياضي 
بصحيفة “أخبار الخليج” ماجد العرادي، والذي وافاه األجل المحتوم األسبوع الماضي. 

وتقــّدم رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
بخالــص  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
الفقيــد،  ذوي  إلــى  القلبيــة  المواســاة 
يتغمــد  أن  وجــّل  عــّز  المولــى  ســائالً 
يســكنه  وأن  رحمــه،  بواســع  الفقيــد 
فســيح جنتــه، وأن يلهــم أهلــه وذويه 

الصبر والسلوان.  
واســتذكر الشــيخ علــي بــن خليفة آل 

الراحــل  الصحافــي  مشــوار  خليفــة، 
حافــالً  كان  والــذي  العــرادي،  ماجــد 
بالعطــاء فــي بــالط صاحبــة الجاللــة، 
للصحافييــن  عميــًدا  العــرادي  كان  إذ 
الرياضييــن، كمــا أنه مــن جيل الرعيل 
األول فــي الصحافة الرياضية بمملكة 
البحرين، ومن المؤسسين في جريدة 
المميــز  دوره  مثمًنــا  الخليــج،  أخبــار 

وإثــراء  الصحافــة  فــي  قدمــه  الــذي 
الحركة الرياضية اإلعالمية. 

وجــّدد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم تقديــم خالص 
التعازي بوفاة رئيس القســم الرياضي 
الصحافــي  الخليــج  أخبــار  بجريــدة 
ماجد العرادي، ســائالً هللا عّز وجّل أن 

يتغمده بواسع رحمته.

رئيس اتحاد الكرة ينعى اإلعالمي ماجد العراديدورة أبوقوة للكرة الشاطئية

يســعى منتخبنــا الوطنــي للكــرة الطائــرة تحت 21 عاما إلــى تعزيز آماله في بلــوغ نهائيات كأس 
آســيا تحــت 23 عــام عندمــا يلتقــي الســاعة 7:00 مســاء اليــوم األربعاء أمــام العــراق على صالة 
االتحاد بمدينة عيســى الرياضية في إطار منافســات الجولة الرابعة من تصفيات منطقة غرب 

آسيا والتي تحتضنها المملكة حتى 4 يوليو المقبل.

ويدخــل منتخبنــا المواجهــة وهــو فــي صدارة 
الكويــت  نقــاط مــن فــوز علــى   7 بـــ  الترتيــب 
بنتيجــة 3/0 وفــوز آخــر علــى فلســطين بذات 
النتيجــة قبــل أن يســقط أمــام الســعودية 3/2 
ويكســب نقطــة واحدة فقــط، أما العــراق فإنه 
يملك في رصيده 6 نقاط بعدما خســر المباراة 
االفتتاحية أمام الســعودية 3/2 ليكسب نقطة 
وفــاز على الكويت 3/2 ليكســب نقطتين، قبل 
أن يحقق مفاجأة مدوية بتغلبه على قطر 3/0 
ليحــرز 3 نقــاط كاملــة وهــو مــا يســتوجب من 

العبينا الحذر والدخول بقوة النتزاع الفوز.
المنتخــب  مــدرب  يعتمــد  أن  المؤمــل  ومــن 
التــي  التشــكيلة  نفــس  علــى  خليفــة  يوســف 
خــاض بها الجوالت الثــالث الماضية باالعتماد 
على محمد هرونة في اإلعداد، وكال من حسن 
الشــاخوري ومحمد جاســم بمركــز 3، ومحمود 
 ،4 بمركــز  العبــار  محمــد  وســيد  عبدالحســين 
أو  مركــز2  فــي  الحــداد  بحســن  يبــدأ  وربمــا 

االعتمــاد على حســين خليــل ثامر، مــع الليبرو 
حسين عبدهللا.

وعلــى مدار الجوالت الثالث الماضية لم يقدم 
العبونا المستوى المعروف عنهم في ظل كثرة 
األخطــاء علــى مســتوى االســتقبال والهجــوم 
وحوائــط الصــد، األمــر الذي يســتدعي تكثيف 
الجهــود ومضاعفــة األداء فــي ســبيل تحقيــق 
للنهائيــات  الثــالث  التأهــل  بطاقــات  احــدى 
بــأن  علمــا  بمينامــار،  ســتقام  التــي  اآلســيوية 

منتخبنــا يخــوض التصفيــات بأعمــار اقــل مــن 
باقي المنتخبات.

مواجهات اليوم

اليــوم  تســتكمل  الراحــة،  مــن  يــوم  بعــد 
منافســات تصفيــات غــرب آســيا بانطــالق 

خاللهــا  ســيلتقي  والتــي  الرابعــة  الجولــة 
كذلــك منتخــب الكويــت )4 نقــاط( وقطــر 
)6 نقــاط( الســاعة 2:30 ظهــرا، كمــا يلعــب 
كال مــن منتخــب الســعودية )4 نقاط( أمام 
 4:30 الســاعة  نقــاط(  )بــدون  فلســطين 

عصرا.

عبداهلل: العراق قوي .. والخسارة 

مسئولية الالعبين

قــال ليبــرو المنتخب حســين عبــدهللا أن جميع 
أمــام  الخســارة  يتحملــون مســئولية  الالعبيــن 
المنتخــب الســعودي في الجولــة الماضية ألنهم 

لم يقدموا العرض المؤمل منهم، مشيدا بجهود 
الطاقم الفني واإلداري.

وأضاف “ نحن من نتحمل المسئولية كالعبين، 
وأنــا مســتعد لتحمل المســئولية لوحدي كذلك، 
لــم نكن فــي يومنا على اإلطــالق في ظل كثرة 
األخطاء، ولم نوفق في الظهور بشــكل ايجابي 

لكننا نأمل في التعويض”.
وأضــاف عبــدهللا أن الخســارة ال تعنــي نهايــة 
المطــاف فالمنتخب الزال فــي صدارة الترتيب 
وهــو قادر على اإلطاحة بمنتخب العراق اليوم 

لتأكيد تأهله إلى النهائيات اآلسيوية “ 
وذكــر بــأن منتخــب العــراق يملــك فــي رصيده 
6 نقــاط وقــد أطــاح بالمنتخب القطــري وحقق 
مفاجــأة وبالتالــي فإنــه يعتبــر نــدا قويــا يجــب 
عدم االســتهانة امامه والدخــول بقوة لتحقيق 

االنتصار.

عائلة العبار.. وقفة مشرفة 
لمساندة األحمر

فــي  مثاليــًا  نموذجــا  العبــار  عائلــة  جســدت 
بجانــب  والوقــوف  الرياضــي  التشــجيع 
منتخــب  وباألخــص  الوطنيــة  المنتخبــات 
فــي  الطائــرة  للكــرة  عامــا   21 تحــت  الشــباب 
مختلــف البطــوالت التي شــارك بها األحمر على 
ارض المملكــة منــذ تشــكيل المنتخب قبل عدة 
ســنوات، وذلك انطالقا من المسئولية الوطنية 
باإلضافــة إلــى دعــم ابــن العائلــة ســيد محمــد 

العبار نجم منتخبنا الوطني.
التواجــد  علــى  العبــار  عائلــة  وتحــرص 
الميدانــي فــي الصالــة وتشــجيع المنتخــب 
بقوة في جميع المباريات بتصفيات منطقة 
غــرب آســيا تحــت 23 حيــث يحضــر ابنــاء 
ســيد  وابنهــم  المنتخــب  لمســاندة  العائلــة 
محمــد العبــار وزمالئه الالعبيــن لرفع الروح 
المعنويــة لديهــم، وهــي عــادة دأبــت عليهــا 
عائلــة العبار المعروفــة بنجومها الرياضيين 
ليتوارثهــا  الرياضيــة،  األلعــاب  شــتى  فــي 

األبناء جيال بعد جيل.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــا لـــلـــطـــائـــرة تـــحـــت 23 ــ ــي ــ ــات كــــــأس آس ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــل لـ ــ ــأه ــ ــت ــ ــدف ال ــ ــه ــ ب

اختبــار قــوي لمنتخبنــا أمــام العـــراق

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة

منتخبنا مطالب بالفوز اليومعائلة العبار... تشجيع دائم وحضور فاعل لدعم أحمر الطائرةحسين عبدالله متحدثا لـ “البالد سبورت”
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افتتــح األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم إبراهيــم البوعينيــن، دورة االتحــاد 
اآلسيوي لشهادة التدريب للمستوى C، وذلك في مقر اتحاد الكرة بالرفاع.

 وينظم االتحاد البحريني لكرة القدم الدورة 
خالل الفترة 1 وحتى 13 يوليو الجاري.

وحضــر افتتاح الدورة المحاضر الدولي فهد 
المخــرق، ويحاضــر في الــدورة المحاضرون 
المحليــون خالــد تــاج وبــدر خليــل ومحمــود 
وأخــرى  نظريــة  جوانــب  وتشــمل  منصــور، 

عملية.
 وخــالل كلمتــه بحفل االفتتاح، نقل إبراهيم 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  تحيــات  البوعينيــن 
البحريني لكرة القدم برئاســة رئيس االتحاد 
إلــى  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ 

الدارسين.
فــي  االتحــاد مســتمر  أن  البوعينيــن  وأكــد   
نهجــه التدريبــي والتطويــري للكــوادر الفنية 
بتطويــر  االهتمــام  إلــى  مشــيًرا  واإلداريــة، 

ا فــي  العنصــر البشــري باعتبــاره ركًنــا أساســيًّ
عمليــة االرتقــاء المنشــودة للكــرة البحرينية 

بكافة أركانها.
 C ولفــت البوعينيــن إلى أن دورة المســتوى 
تعــد من الــدورات المهمة للمدربيــن المقبلين 
علــى مجــال التدريــب، خاصــة مــع البدء في 
العمــل التدريبي مع األنديــة للفئات العمرية، 
مشيًرا إلى إقامة الدورة تأتي إيماًنا من قبل 
االتحــاد بأهميــة دعم الكوادر الفنية الشــابة، 
وتعزيــًزا لمشــوارهم المســتقبلي على صعيد 

المجال التدريبي.
تواصــل  علــى  يعكــف  االتحــاد  أن  وبّيــن   
إقامــة الــدورات بشــكل مســتمر بمــا يضمــن 
تطويــر العمل الفني في المنتخبات واألندية 

الوطنية.

البحرينــي  لالتحــاد  العــام  األميــن  وأشــاد 
بتواجــد  البوعينيــن  إبراهيــم  القــدم  لكــرة 
المحاضريــن المحليين خالد تاج وبدر خليل 
ومحمــود منصــور فــي الــدورة، مؤكــًدا أنهما 
من الكفاءات المشهود لها في المجال، داعًيا 
مخرجــات  مــن  االســتفادة  إلــى  الدارســين 

الدورة وخبرات المحاضرين.
ويشــارك فــي الــدورة 21 دارًســا هم: الشــيخ 
عبــدهللا بن خليفــة آل خليفة، جاســم محمد 
بوشــهري، جمــال ناصــر الســبر، حســن أحمــد 
حســن، حنــان عاطــف، خالد إبراهيــم محمد، 
خليل إبراهيم الحالل، طالل أحمد مشــعان، 

عبــدهللا إبراهيــم المقهــوي، عبــدهللا مهــدي، 
عــزام بــدر، علــي عبداللطيف الســكران، فواز 
عيسى التميمي، فيصل أسامة، لؤي محمود، 
ماجــد حســين مســعد، محمــد إبراهيــم نايم، 
محمــد عبــدهللا أحمــد، محمــد ناصــر جنيــد، 

منصور علي الحايكي وياسر علي فتيل.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

C افتتاح دورة المدربين للمستوى اآلسيوي

 لقطة للدارسين في الدورة األمين العام مع المحاضر خالد تاج

من مباريات الدورة

 يحاضر فيها 
خالد تاج وبدر 

خليل ومحمود 
منصور

حسن علي

سبورت

أكد ضارب مركز 2 حسن الحداد أن الخسارة أمام السعودية يجب أن تستنهض عزيمة  «
الالعبين وتدفعهم نحو التعويض في مواجهة العراق خصوصا وأن المنتخب يتصدر 

 الترتيب العام وهو يملك جميع مقومات الفوز باعتباره صاحب األرض والجمهور.
وأضاف “ في مباراة السعودية لم نوفق وعانى المنتخب من عدم تماسك حوائط 

الصد إلى جانب غياب التخليص الهجومي في بعض النقاط الحساسة وهو ما تسبب 
 بخسارتنا..”.

ولدى سؤالنا اياه عن سبب تراجع ادائه وفعاليته الهجومية بمركز2 أجاب “ ينقصني 
التوفيق وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في المباريات القادمة والظهور بصورة 

افضل على المستوى الجماعي وليس الشخصي فقط”.

الحداد: أتطلع الستعادة مستواي

عبر العب المنتخب السعودي منتظر مهنا عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخبنا  «
الوطني صاحب األرض والجمهور وهو االنتصار الثاني بعدما فاز على العراق 3/2 في 

المباراة االفتتاحية وخسر من قطر 3/0. وأضاف مهنا بأن العامل الرئيسي للفوز 
يتمثل في اجادة استقبال الكرة األولى الذي سهل مأموريته في صناعة اللعب وتوزيع 
الكرات الهجومية بشكل جيد، كما أوضح بان الفوز على العراق في مستهل المشوار 

واألداء الجيد أمام قطر رغم الخسارة منح الالعبين دفعة معنوية كبيرة للظهور بصورة 
افضل. وذكر مهنا بأن مواجهة اليوم أمام الكويت تعتبر صعبة حيث أن كال المنتخبين 

لديهما حظوظ في بلوغ النهائيات مع تبقي جولتين ولكال منهما اربع نقاط وهو ما سيجعل 
المباراة قوية. 

مهنا: مواجهة الكويت صعبة

الكويت تواجه قطر 
والسعودية مع 

فلسطين بتصفيات 
غرب القارة



sports@albiladpress.com

األربعاء
3 يوليو 2019 

30 شوال 1440

احتضــن مقــر االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم، االجتماع التنســيقي لمســابقات الموســم الرياضي 
2019 - 2020. وحضــر االجتمــاع عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس لجنة 

المسابقات عبدالرضا حقيقي، باإلضافة إلى ممثلي األندية.

وشــهد االجتمــاع اســتعراض نظــام المســابقات 
 ،2020  -  2019 الجديــد  الرياضــي  للموســم 
باإلضافة إلى شرح أبرز التعديالت التي أجراها 
االتحاد، خصوًصا على مســتوى دوري ناصر بن 
حمــد الممتــاز ودوري الدرجــة الثانيــة، واللذين 
إلــى  باإلضافــة  أدوار،   3 مــدى  علــى  ســيلعبان 
شــرح نظام مســابقة كأس جاللة الملك المفدى، 
ومســابقات الفئات العمرية. كما شــهد االجتماع 
ومقترحــات  استفســارات  أمــام  المجــال  فتــح 
وتعديــالت  نظــام  بخصــوص  األنديــة  ممثلــي 
المســابقات للموســم الرياضــي الجديــد 2019 - 

 2020. وكان االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم قد 
حــدد مواعيــد انطالق المنافســات في الموســم 
عبــر  البدايــة  ســتكون  إذ  الجديــد،  الرياضــي 
دوري تحــت 20 ســنة والــذي ســينطلق فــي 27 
أغسطس المقبل، دوري تحت 16 سنة سينطلق 
29 أغســطس، دوري تحــت 18 ســنة ســينطلق 
31 أغســطس المقبل. وســتلعب مباريات الدور 
التمهيــدي لمســابقة كأس جاللــة الملــك يوم 13 
سبتمبر المقبل، أما مباراة كأس السوبر فستقام 
يوم 14 ســبتمبر. وســيبدأ دوري الدرجة الثانية 
يــوم 17 ســبتمبر المقبــل فيمــا دوري ناصــر بــن 

حمــد الممتــاز ســيبدأ يــوم 19 ســبتمبر، على أن 
تكــون انطالقــة دوري تحــت 14 ســنة يــوم 18 

أكتوبر المقبل.

 عبدالرضا حقيقي

جانب من الحضور

استعراض نظام وتعديالت مسابقات الكرة
ــي األنــــديــــة ــلـ ــثـ ــمـ ــور حـــقـــيـــقـــي ومـ ــ ــض ــ ــح ــ ــاع الـــتـــنـــســـيـــقـــي ب ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
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اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

ا لالتحــادات الوطنية  وّجــه االتحــاد العربي للريشــة الطائرة الدعوة رســميًّ
األعضاء للمشــاركة في النســخة الثانية من البطولة العربية تحت 15 و17 
عاًمــا التــي ســتحتضنها المملكــة األردنيــة الهاشــمية خــالل الفتــرة مــن 24 

لغاية 26 أغسطس المقبل.

 وقــال األميــن العام لالتحــاد العربي 
للريشــة الطائــرة جعفــر إبراهيــم إن 
ا  األمانــة العامــة بعثــت خطاًبا رســميًّ
الوطنيــة  االتحــادات  كافــة  إلــى 
فــي  للمشــاركة  تدعوهــم  األعضــاء 
يكــون  أن  علــى  العربيــة  البطولــة 
تاريــخ 24 يوليــو الجــاري آخر موعد 

لتسلم طلبات المشاركة.
 وأكــد إبراهيــم أن تنظيــم البطولــة 
يأتي في إطار حرص االتحاد العربي 
للريشة الطائرة على تفعيل األنشطة 
يســهم  بمــا  والبطــوالت  والبرامــج 
فــي رفــع وتطــور مســتوى اللعبة في 
الوطــن العربــي باإلضافة إلــى تعزيز 
العمــل العربي المشــترك فــي المجال 
األخــوة  أواصــر  وتوطيــد  الرياضــي 
بيــن األشــقاء العــرب فــي مثــل هــذه 

الملتقيات الرياضية العربية.

 كمــا أكــد أن البطولة تجّســد الجهود 
العربــي  االتحــاد  بهــا  يقــوم  التــي 
ســبيل  فــي  تقــوي  سوســن  برئاســة 
والنهــوض  االتحــاد  بمســيرة  الدفــع 
باللعبــة مــن جديد، وتفعيل أنشــطته 
علــى النحو الذي يســهم في االرتقاء 
واكتشــاف  العربيــة  بالمنتخبــات 
المنافســة  علــى  والقــدرة  المواهــب 
قاريــا ودوليــا، مضيًفــا “منــذ أن نقــل 
البحريــن  مملكــة  إلــى  االتحــاد  مقــر 
وتــم انتخــاب لجنــة تنفيذية جديدة 
يواصــل االتحاد العربي دوره الفاعل 
فــي النهــوض بلعبــة الريشــة الطائرة 
وتطويــر كافــة أركان اللعبة، وها هي 
البطولــة العربيــة تنطلــق مــن جديــد 
لتبرهــن عــن صــدق مســاعينا الجادة 
في اســتمرار نشــاط الريشــة الطائرة 

العربية..”.

دعوة للمشاركة في “عربية الريشة”

أشــار مديــر فريــق لعبة كرة اليد بنــادي النجمة خالد فالمــرزي إلى أن 
الدولــي حســين الصيــاد حتــى هذه اللحظــة يعتبر نجماوًيــا وذلك في 
إشارة لما تم تداوله يوم أمس بشأن انتقاله لنادي الوحدة السعودي.

تصريــح  فــي  فالمــرزي  وقــال 
مقتضب لـ “البالد ســبورت” كل ما 
يدور مجــرد كالم في كالم، ولكن 
فــي حقيقــة األمر ال يوجد شــيء 
مــن  ناديــه  إلدارة  وصــل  رســمي 
ِقبــل نادي الوحدة أو غيره يطلب 

مع  التعاقد 

الصحيفــة  وكانــت  الصيــاد. 
“الرياضية” الســعودية قد نشــرت 
يــوم أمــس الثالثــاء خبــًرا مفاداه 
تلقي نــادي الوحــدة موافقة نجم 
منتخبنــا ونــادي النجمــة الصيــاد 
لتمثيــل الفريــق بالموســم المقبــل 
العالــم  بطولــة  فــي  ومشــاركته 
فــي  جلــوب”  “ســوبر  لألنديــة 

أغسطس المقبل بالدمام. 
ويعتبــر الصيــاد مــن أبــرز العبــي 
كــرة اليــد البحرينيــة وله صوالت 
المالعــب  فــي  وجــوالت 
الخليجية وأبرزها الســعودية 
ولعــب بالموســم الماضــي مع 

فريق األهلي اإلماراتي.

عسكر: دراسة حاالت الوفاة واشتراطات السالمة العامةفالمرزي: الصياد حتى اآلن نجماوي
ــا ــة بهـ ــة المحيطـ ــة والبيئـ ــي العامـ ــع المماشـ ــن مواقـ ــف عـ ــم كشـ تقديـ

بتوجيه من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة عقــدت اللجنــة المعنية بدراســة بعض حاالت 
الوفــاة بيــن ممارســي الرياضــة فــي المماشــي العامــة اجتماعهــا برئاســة األميــن العام المســاعد 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عبــد الرحمــن عســكر وحضــور ممثليــن مــن وزارة الصحــة 
ووزارة المواصــالت واالتصــاالت وهيئــة الكهربــاء والمــاء ووزارة األشــغال وشــئون البلديــات 

والتخطيط العمراني ومركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب.

 ونقــل عســكر لممثلــي الوزارات تحيــات رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة واألمين العام للمجلس 
الشــيخ إبراهيــم بــن ســلمان آل خليفــة، مؤكــًدا 
اهتمــام ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
لمعرفــة أســباب حــاالت الوفــاة فــي المماشــي 
العامــة انطالًقــا مــن حرص ســموه على ســالمة 
وصحة مرتادي المماشي العامة من المواطنين 

والمقيمين في كافة محافظات المملكة.
الجهــات  كافــة  تعــاون  إلــى  عســكر  وأشــار   
المشــتركة لدراســة حــاالت الوفاة واشــتراطات 

ســالمة  علــى  تحافــظ  التــي  العامــة  الســالمة 
مرتادي المماشي.

 هــذا، وطلبــت اللجنــة المعنيــة بدراســة بعــض 
حــاالت الوفاة وزارة الصحــة بتقديم تقرير عن 
حــاالت الوفــاة التــي تمــت وأســبابها والتاريــخ 
الصحــي لحالــة المتوفــى فــي جميــع المماشــي 
العامة، كما كلفت اللجنة وزارة األشغال وشئون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي بتقديم كشــف 
عــن مواقــع المماشــي العامــة والبيئــة المحيطة 
بهــا فــي مختلــف المحافظــات، باإلضافــة إلــى 

الخدمات المتوفرة في كل ممشى. 

التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  االجتمــاع  حضــر   
للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء 
والمــاء عدنان محمــد فخرو والوكيل المســاعد 
للصحــة العامــة بــوزارة الصحــة مريــم إبراهيــم 
الهاجري  والوكيل المساعد للموارد والمعلومات 
بــوزارة المواصــالت واالتصــاالت عــارف حســن 
المنصــوري واستشــاري أمــراض القلــب بمركــز 
محمــد بن خليفــة آل خليفــة التخصصي للقلب 
عــادل خليفة ســلطان ورئيس قســم المنتزهات 

والحدائــق بــوزارة األشــغال وشــئون البلديــات 
والتخطيــط العمراني حســن الصفار، كما شــارك 
للمجلــس  العامــة  األمانــة  مــن  االجتمــاع  فــي 
األعلــى للشــباب والرياضــة مــروان فــؤاد كمــال 
مديــر إدارة الموارد والخدمات وراشــد الزياني 
مديــر إدارة التخطيــط والسياســات والمتابعــة 
ووليــد يوســف علــي رئيــس العالقــات العامــة 
اختصاصــي  الجــودر  محمــد  ومهــا  واإلعــالم 

معلومات.

جانب من االجتماع
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تشكيل األجهزة الفنية واإلدارية بالنادي األهلي
قبــــول استقـــالــة قــاهــري واعتـــذار آل رحمـــة وعبــدالمجيــد والـــدرازي

اعتمــد مجلــس إدارة النــادي االهلــي خــالل اجتماعــه االخيــر برئاســة رئيس مجلس 
اإلدارة خالــد ابراهيــم كانو تشــكيل األجهــزة اإلدارية والفنية لجميــع الفرق بالنادي 
للموســم الجديد )2019 - ( وقد قبل المجلس اســتقالة المدرب الســابق للفريق االول 
لكــرة الســلة حســين قاهــري كما تم قبول اعتــذار كل من الرئيس الســابق لجهاز كرة 
اليــد عضــو مجلــس اإلدارة عبــدهللا فيصــل آل رحمــة والرئيــس الســابق لجهــاز كرة 
لجهــاز  الســابق  والرئيــس  عبدالمجيــد  فيصــل  القــدم 
كــرة الســلة هاني الــدرازي وقام مجلــس اإلدارة 
بتوجيــه الشــكر لهــم جميعــًا علــى جهودهــم 

المقدرة التي بذلوها خالل فترة عملهم. 

وجاء تشــكيل األجهــزة اإلداريــة والفنية 
التالــي:  النحــو  علــى  الجديــد  للموســم 
الكــرة الطائــرة: الجهــاز اإلداري: عــالء 
عيســى  الجهــاز،  رئيــس  الحلواجــي 
محمــد  االول،  الفريــق  مديــر  حســن 
الشــروقي إداري، حســين عبدالكريــم 
مشــرف عــام. الجهــاز الفنــي: رضــا علــي 

المنصالــي  أيمــن  االول،  الفريــق  مــدرب 
مساعد المدرب.

كــرة اليــد: الجهــاز اإلداري: نــادر الحاجي 
رئيس الجهاز، باســم الدرازي نائب رئيس 
الجهــاز، محمــد ســلمان )ابو قاســم( اداري 
الفريــق. الجهــاز الفنــي: ابراهيــم عبــاس 

المديــر الفني للفريــق االول، أمين القالف 
مدرب الفريق. 

يوســف  اإلداري:  الجهــاز  الســلة  كــرة 
ابراهيم كانو رئيس الجهاز، علي الحاجي 
الــدرازي  حســين  الجهــاز،  رئيــس  نائــب 
مديــر الفريق االول، علي الحداد مشــرف 
الفريــق، حســين صــادق )عبــدي( مشــرف 
جــان  أحمــد  الفنــي:  الجهــاز  االحصــاء. 
مدرب الفريق االول، أحمد ميرزا مســاعد 

المدرب.
كــرة القــدم الجهــاز اإلداري: خالــد هــالل 
قائــم بأعمال رئيس الجهاز ومدير الفريق 
االول، جميــل حســن احمــد إداري الفريق 
االول، حســين فــردان المنســق االعالمي. 
الجهــاز الفنــي: عيســى الســعدون المديــر 
عيســى  حســن  االول،  للفريــق  الفنــي 
)حمامــة( مســاعد المــدرب، أميــن الشــلي 
مــدرب اللياقة البدنية، البشــير بوســحابة 

مدرب الحراس.

حسين قاهري 

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

اعتمــد مجلــس إدارة نــادي المحــرق برئاســة الشــيخ أحمــد بــن علــي 
بــن عبــدهللا آل خليفة تشــكيل األجهــزة اإلدارية والفنية لكرة الســلة 

والكرة الطائرة.
حيث تضمن تشكيل جهاز لعبة كرة السلة تعيين الشيخ عبدالرحمن 
بن ناصر آل خليفة رئيًســا لجهاز اللعبة وحســين علي الدرازي مديًرا 
للعبة وجالل قروف مديًرا للفريق األول ومشرًفا على الفئات السنية 

ــا واألميركــي دين موري  وعبــدهللا األنصــاري منســًقا إعالميًّ
مدرًبــا للفريــق األول وأحمــد نجــاة حســين مســاعًدا 

الشــباب  لفريــق  ومدرًبــا  األول  الفريــق  لمــدرب 
وإبراهيــم الــدرازي مســاعًدا ثانًيــا لمــدرب الفريــق 

والصربــي  الشــباب  لمــدرب  ومســاعًدا  األول 
ــا للفريــق األول  ا بدنيًّ الكســندر ماركوفيــك معــدًّ
والشــباب وحســن علــي حســين مدرًبــا لفريقــي 
الــدرازي  حســن  وحســين  واألشــبال  الناشــئين 

ا للفريق األول  مســاعًدا لمدرب الناشــئين إحصائيًّ

وعلــي حمــاد مســاعًدا لمــدرب الناشــئين واألشــبال ومحمود يوســف 
ا لفريق األشبال وعلي حسين مدرًبا لفريقي البراعم  عبدالسالم إداريًّ
والمصــري  الســنية  الفئــات  علــى جميــع  والميكروباســكت ومشــرًفا 
ومهــدي  والميكروباســكت  البراعــم  لفريــق  مدرًبــا  حمــادة  حســين 
األنصاري وحارث المالكي إداريين لفريقي البراعم والميكروباسكت.

وتضمــن تشــكيل جهاز لعبة الكــرة الطائرة تعييــن عبدالرحمن جمعة 
ســالم رئيًســا لجهــاز اللعبــة وأحمد يوســف أحمــد مديًرا للعبــة وعمار 
ــا لفريقــي الشــباب والناشــئين ومحمــد جعفــر  محمــد بوقيــس إداريًّ
ا لفريقي الصغار  ا لفريق األشبال وجاسم الماجد إداريًّ إداريًّ
المرباطــي مدرًبــا  والمهرجــان ومحمــد عبدالرحيــم 
للفريــق األول ورمــزي أحمــد علي مســاعًدا للمدرب 
لفريــق  مدرًبــا  المرباطــي  عبدالرحيــم  وإبراهيــم 
الشباب وهشام عبدالقادر مدرًبا لفريق الناشئين 
األشــبال  لفريــق  مدرًبــا  محمــد  ناصــر  ومحمــد 
وإبراهيــم عبدهللا الحايكــي وعبدالرحمن أحمد 
سيف مدربين لفريقي الصغار والمهرجان وحمد 

عيسى الحايكي مدرًبا لفرق المهرجان.

أعلن نادي المحرق في حسابه الرسمي بموقع التواصل االجتماعي )انستغرام( عن التعاقد مع محترفين برازيليين؛ تعزيزا 
لصفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي خالل الموسم الرياضي 2018 -  2019.

وضــم المحــرق المدافــع البرتغالي الجنســية 
برازيلــي األصــل “ماتيــوس بيســي”، إضافــة 
إلــى العب خط الوســط البرازيلــي “جونيور 

تيمبو”؛ وذلك بناء على توصية
مــدرب فريــق المحــرق، البرازيلــي كارلــوس 
باكيتا، حســبما أورده الموقع الرســمي لنادي 

المحرق.
المحرقاويــة  التعاقــدات  وتأتــي 

الفريــق  لصفــوف  تدعيمــا 
الموســم  خــالل  المحرقــاوي 
الرياضي الجديد، والذي سيدشنه 

الملــك  كأس  بمنافســات  الفريــق 
العــرب  لألنديــة  الســادس  محمــد 

األبطال في شهر أغسطس المقبل، ثم دوري 
ناصر بن حمد الممتاز في شهر سبتمبر.

وتعاقدات المحرق اســتكماال لسلسلة أبرمها 
اســتطاع  إذ  الماضيــة،  الفتــرة  فــي  النــادي 

الظفر بتوقيع العديد من الالعبين المحليين 
يتقدمهــم الحــارس أشــرف وحيــد، والعبــي 
المنتخــب األولمبــي: حســين جميــل، أحمــد 

صالح، حسن الكراني وأحمد الشروقي.
ونشــط المحــرق كثيرا في ســوق االنتقاالت 
الحاليــة، خصوصــا بعــد عدم تتويجــه بلقب 
وكأس  الممتــاز  حمــد  بــن  ناصــر  دوري 
الملــك في الموســم الماضــي، إذ اكتفى 
الفريــق بالحصــول علــى لقبــي كأس 
عــالوة  النخبــة،  وكأس  الســوبر 
علــى الظــروف التــي صاحبــت 
الفريــق عبــر تعاقــب 4 مدربيــن 

في اإلشراف على الفريق.

عبدالرحمن جمعة رئيسا للطائرة والمرباطي مدربا لألول ــا ــت ــي ــاك ــة الـــــمـــــدرب ب ــيـ ــوصـ ــى تـ ــلـ ــاء عـ ــ ــن ــ ب

دي موري ونجاة يقودان سلة “الذيب” المحرق يتعاقد مع محترفين برازيليين

أحمد مهدي



شهد اليوم الثاني من دوري بي اس أكشن لجماهير السلة إثارة كبيرة في جميع مبارياته 
دون اســتثناء، حيــث كان الوقــت اإلضافي حاضًرا فــي مباراتين من أصل ثالث مباريات 
في إطار منافســات الجولة األولى لدوري بي اس أكشــن لجماهير الســلة البحرينية على 

كأس سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة.

 وكانــت صالــة “زين” بأم الحصم شــاهدة 
علــى اإلثارة والندية طــوال اليوم الثاني 
رغــم تأخر انطالقــة المباراة الثالثة إال أن 
الجماهيــر كانــت حاضــرة وشــاهدة علــى 
متعة كرة الســلة ولعبــة الثواني األخيرة، 
حيث لم يحسم اي فريق انتصاره اال مع 

صافرة النهاية للمباريات الثالث.

هاوس مي يطيح بأمريكا

المبــاراة األولى والتي جمعت فريق هاوس 
وبينمــا  األمريكيــة،  القاعــدة  وفريــق  مــي 
كانت التوقعات تشير بأن اللقاء في طريق 
مفتــوح ألبناء “رأس رمــان” والذين تقدموا 
بفارق مريح منذ بداية اللقاء، إال أن المباراة 
كانت على وشــك أن تفلــت من أيديهم بعد 
وصــول أغلــب العبي الفريــق األميركي في 
الدقائــق الخمــس األخيرة من عمــر المباراة 
رأًســا  المبــاراة  قلــب  وشــك  علــى  وكانــوا 
علــى عقــب لوال تألق قاســم حســن ومحمد 
البوســطة ليتوجــوا مجهودهــم بفوز صعب 

بنتيجة 71-68.
الالعــب  المبــاراة  نقــاط  أعلــى  ســجل   
قاســم حســن )32 نقطــة( والالعب محمد 
البوســطة )28 نقطــة(، وأدار اللقــاء طاقم 
تحكيمي مكون من إيمان الثقفي وجعفر 

عيد وصادق المشخص.

انتصار ثمين لبابكو

المبــاراة الثانيــة كانــت أكثر نديــة وإثارة 
ممــا ســبقتها والتــي جمعت بيــن فريقين 
يتوقــع أن يكــون لهما بصمة فــي البطولة 
وهــم بابكــو المدجــج بنجــوم المنامة في 

التســعينات يتقدمهم عبدالمجيد شــهرام 
وأميــر نجــف وأيًضــا جاســم العباســي و

bbk الــذي يضم بعًضــا من العبي األندية 
البحرينية.. البداية شــهدت سيطرة تامة 
لفريــق بابكــو والذي اســتطاع أن يمســك 
مــن  األول  النصــف  فــي  األمــور  بزمــام 
اللقاء، لكن الدفاع القوي لفريق bbk في 
الربــع الثالــث عادت بهم مــن بعيد وكانوا 
علــى وشــك من خطــف االنتصــار قبل أن 
األخيــرة  الثوانــي  الـــ5  فــي  بابكــو  يعــود 
ويعادلوا النتيجة بخطأ فني كسبه محمد 
إسماعيل “شهرام” بذكاء أوقع فيه العب 
المنافــس صــادق غلــوم فــي المحضــور، 
حيث كســب رميتين حرتين وعادل فيها 
النتيجــة ليحتكم الفريقان لوقت إضافي 
لعبــت فيــه خبــرة العبــي بابكــو دورهــا، 
وكان واضًحــا دور مــدرب الفريق جاســم 
محمــد الــذي حافــظ علــى هدوئــه عندما 
كانــت المبــاراة تســرق منه بهــدوء، ولكن 
عرف كيف يجعل العبيه يحافظون على 
تركيزهم ليحقــق االنتصار األول بنتيجة 

.57-54
الالعــب  المبــاراة  نقــاط  أعلــى  وســجل 
محمد إســماعيل والالعب حسن رمضان 
)16 نقطــة(، وأدار اللقــاء طاقــم تحكيمي 
مكــون مــن هانــي شــمس وبــدر العنــزور 

وبدر نبيل.

المنامة كريزي يتفادى المفاجأة

المبــاراة األخيــرة مــن اليــوم الثاني كانت 
مبــاراة  ســبقها..  مــا  نهــج  نفــس  علــى 
حبســت األنفــاس حتــى الثانيــة األخيــرة 

عندمــا اســتطاع الالعــب كريــم ابوكــورة 
مــن خطــف الفــوز لفريــق منامــة كريــزي 
بتســجيله رميــة حــرة مــن أصــل اثنتيــن 
بعــد أن كانــت النتيجــة متعادلة مع فريق 
الدانــة الســعودي 60/60، ليكســب خطــأ 

قاتالً مع نهاية الوقت األصلي.
معظــم  خــالل  التقــدم  تبــادال  الفريقــان 
مجريــات المباراة، قبــل أن تكون الرميات 
الحــرة فــي آخــر دقيقــة هــي حبــل النجاة 
الفريــق  اجتهــاد  رغــم  المنامــة  لشــباب 
الســعودي الــذي ظهــر وفاجــأ الجميع رغم 
مــن خيــرة  يعتبــر  والــذي  المنافــس  قــوة 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  المنامــة  شــباب 
حيــث عادل النتيجة أكثر من مرة. ليكون 
ختام اليوم الثاني كبدايته حماس منقطع 
النظيــر ورغبــة جامحــة للفــوز فــي داللــة 
واضحــة أن الجميــع عــازم علــى الوصــول 
ألقصــى مــكان ممكــن فــي بطولــة تحمــل 

اسًما عزيًزا على كل سالوي بحريني.
ســجل أعلــى نقــاط المبــاراة الالعب علي 
حســين  والالعــب  نقطــة(   20( المــادح 
طاقــم  اللقــاء  وأدار  )16نقطــة(،  حاجــي 

تحكيمي مكون من خليل إبراهيم وعماد 
عباس وعقيل صليل.

وليد ابي راشد شاهًدا على الحكام

يتواجــد في مملكة البحرين رئيس لجنة 
الحكام باالتحاد اآلســيوي سابقا اللبناني 
ورشــة  يقيــم  حيــث  راشــد،  أبــي  وليــد 
تحكيمية لحكام السلة، وقد استغل وليد 
تواجــده ليكون شــاهًدا على أداء الحكام 
اس  بــي  دوري  مباريــات  فــي  وتقيمهــم 

اكشن لجماهير السلة.
بــل  الحــكام  بتقييــم  وليــد  يكتــف  ولــم 
وطالــب لجنــة الحــكام المحليــة بتطبيــق 
جميع معايير االتحاد الدولي لكرة الســلة 
خالل هذه المباريات رغم أنها ودية وبدا 
ذلك من خالل إرشادات الحكام بضرورة 
وأيضــا  وباأللــوان  بالــزي  الفــرق  التــزام 
اإلكسســوارات وتطبيــق جميــع الحــاالت 

التحكيمية بال استثناء.

مدربان من الكويت الشقيقة 

دوري  فــي  المشــارك   MLS فريــق  يقــود 

بي اس اكشــن لجماهير الســلة البحرينية 
المدربان الكويتيان طالل بالل ويساعده 
خالــد بوزبــر، حيث يعمــل االثنان مًعا في 
الجهــاز الفنــي بنــادي اليرمــوك الكويتــي، 
المعســكر  ــا  حاليًّ يديــران  أنهمــا  كمــا 
“معســكر  المهــارات  لتطويــر  التدريبــي 
البحريــن 2019” والذي يقام على هامش 
البطولــة بنــادي المنامة مــع مجموعة من 

نجوم السلة البحرينية.

وحقــق فريــق MLS انتصــاره األول فــي 
افتتــاح مباريــات البطولــة، حيــث يقــود 
طــالل بــالل وخالــد بوزبــر مجموعــة مــن 
النجوم المخضرمين على رأسهم الالعب 
مــاش  غلــوم  ومحمــود  هللا  مــال  أحمــد 
وأيًضــا جاســم محمــد النحلــة مــع نجــوم 
المســتقبل وهــم عمــر عادل وعلــي ترابي 
وأيًضــا العبي الجيل الحالي النجم ميثم 

جميل وحسن جابر.

جانب من المنافسات

من الحضور الجماهيري

دوري “بي اس أكشن” على كأس سمو رئيس اتحاد السلة
انتصــارات صعبــة لهــاوس مي وبابكــو والمنامــة كريزي

اللجنة اإلعالمية

تقــام غــًدا الخميــس قرعــة بطولــة االتحــاد التصنيفيــة الثانيــة للبليارد 
2019 التــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس، 
علــى صالــة نــادي رونيز للبليارد في قاللي، حيث ســتنطلق يوم الســبت 

6 يوليو الجاري. 

حيــث أعلنــت اللجنــة المنظمــة عن 
فتــح باب االشــتراك ودعــت جميع 
الراغبيــن فــي المشــاركة بالمبــادرة 
ســريًعا فــي تقديــم طلباتهــم عبــر 
جعفــر  ســعيد  بنبيــل  االتصــال 

سيســتمر  حيــث   ،)39840290(
اليــوم  حتــى  التســجيل  موعــد 

األربعاء الموافق 3 يوليو.
مــن جانبــه، ثّمــن مديــر المنتخبات 
للبليــارد  البحرينــي  باالتحــاد 
حســين  والدارتــس  والســنوكر 
بوبشــيت الدور الــذي تلعبه اللجنة 
ومســاندة  دعــم  فــي  األولمبيــة 
هــذه  مثــل  إقامــة  فــي  االتحــاد 
البطــوالت، مبيًنــا أن اللجنــة كانــت 
دائًمــا الداعــم األول لمجلــس إدارة 
االتحاد في تطوير مسابقات ضمن 

االســتراتيجية التــي تــم اعتمادهــا 
اللجنــة  علــى  القائميــن  قبــل  مــن 

األولمبية البحرينية.
الجزيــل  شــكره  بوبشــيت  وقــّدم 
اتحــاد  إدارة  مجلــس  عــن  نيابــة 
البليــارد إلــى نائب رئيــس المجلس 

األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 
علــى  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  خالــد 
يلقــاه  الــذي  والتشــجيع  الدعــم 
االتحاد، باإلضافة إلى األمين العام 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية محمد 

النصف.
وتابع بوبشــيت: “نســعى في اتحاد 
البليــارد علــى أن نهيــئ منتخباتنــا 
لرفــع اســم المملكة عالًيا وتشــريف 
البحرينيــة فــي مختلــف  الرياضــة 
تنفيــًذا  والمشــاركات،  المحافــل 

األولمبيــة  اللجنــة  الســتراتيجية 
البحرينيــة”، مبيًنــا أن إقامــة مثــل 
هذه البطولة التصنيفية ومشــاركة 
كافة الالعبيــن البارزين والدوليين 
فــي المملكــة فيهــا يأتــي فــي إطار 
االستعدادات للمشاركة الخارجية.

يتوقــع  أنــه  إلــى  بوبشــيت  وأشــار 
أن تشــهد البطولة مســتويات فنية 
راقيــة تعكس حقيقة لعبــة البليارد 
فــي البحرين، ال ســيما مع مشــاركة 
كبيــرة  خبــرة  أصحــاب  العبيــن 
فيهــا”، مبيًنا أن هــذه البطولة توفر 
الذيــن  لالعبيــن  الــالزم  االحتــكاك 
ســيمثلون المنتخــب الوطنــي فــي 
باإلضافــة  الخارجيــة،  البطــوالت 
إلــى أنها فرصة مناســبة الكتشــاف 

المزيد من المواهب الشابة.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

غًدا قرعة بطولة االتحاد التصنيفية الثانية للبليارد

من منافسات البليارد حسين بوبشيت

اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية

التقــى فــي أولى مباريــات بطولــة الوطن 
نــادي  مالعــب  علــى  تقــام  التــي  الرابعــة 
ســماهيج مســاء االثنيــن الماضــي ضمــن 
رومــا  قصــر  فريقــا  األولــى  المجموعــة 
للمقــاوالت ومجوهــرات الهــدب وانتهــت 
بهدفين مقابل ال شيء لصالح روما، وفي 
المبــاراة الثانيــة التقــى فرســان المعتــوق 
والمرحــوم عبدالعزيــز حاجــي وأســفرت 
عن هدفين أيًضا دون رد لصالح حاجي. 
وبــدأت المباراة األولى بحــذر، فيما كانت 
ليحــرز  رومــا،  لقصــر  األفضليــة واضحــة 
هــدف الســبق عن طريــق المتألق حســين 
زويــد. وأســفر الشــوط الثانــي عــن هــدف 
ثــاٍن لصالــح قصــر رومــا فــي الدقيقــة 17 
المبــاراة  لتنتهــي  عدنــان  دعيــج  أحــرزه 
علــى  حصــل  شــيء.  ال  مقابــل  بهدفيــن 
جائــزة أفضــل العــب فــي المبــاراة محمد 
عبــاس مــن فريــق قصــر رومــا مقدمة من 

مركز األنوار. 

 أمــا المبــاراة الثانيــة، فقــد جمعــت فريــق 
المرحــوم  وفريــق  المعتــوق  فرســان 
عبدالعزيــز حاجــي، إذ تلقى المعتوق أول 

خسارة بهدفين نظيفين دون رد. 
أحــرز هدفــي المرحــوم عبدالعزيز حاجي 
كل مــن الالعــب محمــود جميــل والالعب 

جاسم عبدالرضا. 
وحصــل علــى جائــزة أفضــل العــب فــي 
فريــق  مــن  عبدالرضــا  جاســم  المبــاراة 
المرحوم حاجي مقدمة من مركز األنوار. 
وقدمت جوائز عديدة للجمهور من راعي 

الجولة األولى منتزه عذاري.

البــالد اســتعادة ثقتــه وفــرض  عــاود فريــق 
نفســه ضمــن األقويــاء بــدورة مركــز شــباب 
الهملــة لكــرة القــدم لفئــة الشــباب لهــذا العام، 
وذلــك بعد أن تمّكــن من اجتياز فريق الوطن 

بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وقــد اســتهل البالد شــوطه األول أمــام فريق 
الوطن بهدف مقابل ال شــيء أحرزه مهندس 
ومايســترو الفريق إبراهيم خليل والذي حاز 
علــى جائزة أفضل العــب بالمباراة، حيث بدا 
أن فريــق البــالد منتشــًيا نظــًرا لقــوة فريقــه 
واعتمــاده علــى كوكبــة مــن العبيــه الشــباب، 
وكان لــه ذلــك حيــث ســيطر علــى مجريــات 
جميــل  آخــر  بهــدف  وتقــدم  األول،  الشــوط 
لالعبــه المتألق علي حســن عبــدهللا، فيما بدأ 
الوطــن خــالل نهايــة هــذا الشــوط هجماتــه 
لتقليــل الفــارق وتعديــل النتيجــة، مما شــّكل 
ضغًطــا علــى العبــي البــالد، لينتهــي الشــوط 
األول بتقــدم البــالد بهدفيــن مقابــل ال شــيء 

للوطن.

 ليبدأ الشوط الثاني ويستعيد الوطن توازنه 
الشــوط،  مجريــات  علــى  ســيطرته  ويحكــم 
هدافــه  طريــق  عــن  األول  هدفــه  ويحقــق 
الــذي صــال وجــال وســط  علــي ساســوكي، 
مدافعــي البــالد، لتأخــذ المبــاراة منحــى آخــر 
غلب عليها الخشــونة والشــد العصبــي الكبير 
وكثرة االعتراض على قرارات حكم المباراة، 

بطاقــات   4 إبــراز  إلــى  الحكــم  اضطــر  ممــا 
صفراء، ليواصل فريق الوطن ســيطرته على 
مجريــات الشــوط وســط إضاعتــه للكثير من 
الفــرص المحققــة أمــام مرمى البــالد، لتنتهي 
المبــاراة بفــوز البــالد بهدفيــن مقابــل هــدف، 
ليحجــز مقعــده بالدور نصــف النهائــي والذي 

سيواجه فيه العنيد سفريات القصيبي ب.

جانب من تكريم أفضل العب 

جانب من اللقاء

أقصــى فريــق الوطــن بالتغلب عليــه بهدفيــن لهدفقصــر رومــا وحاّجــي ينتصــران علــى الهــدب والمعتوق

البالد يتأهل لنصف نهائي شباب الهملةافتتاح بطولة الوطن الرابعة بسماهيج
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ــرب الــســنــغــالــي ســاديــو مــانــي مهاجم  أعــ
منتخب السنغال عن سعادته بالفوز الذي 
حققه أسود التيرانجا على كينيا، وحصد 
المجموعة  مــن  والتأهل  الــثــاث،  النقاط 
ــــدور الــتــالــي مــن البطولة  الــثــالــثــة، إلـــى ال
اإلفريقية. وأبرز الحساب الرسمي لاتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم “كاف” بموقع تويتر، 
تصريحات ماني عقب مباراة كينيا، حيث 
الحصول  شعوري،  تعرفون  “بالطبع  قال: 
ــى 3 نـــقـــاط أمــــر جـــيـــد، وأقــــــول لكل  عــل

جماهيري في مصر أنا أحبكم”.
وحصل نجم ليفربول على لقب  «

أفضل العب في مباراة السنغال 
وكينيا بعد أن نجح في إحراز هدفين، 

أحدهما من ركلة جزاء، بينما أهدر 
ركلة أخرى خالل المباراة نفسها. 

وفاز المنتخب السنغالي على نظيره 
الكيني بثالثة أهداف مقابل ال شيء 

في المباراة التي جمعتهما في ختام 
مباريات المجموعة الثالثة، من كأس 
األمم اإلفريقية، ليتأهل مع المنتخب 
الجزائري إلى دور الـ16، ليواجه أوغندا.

رافائيل  اإلســبــانــي  الــمــدرب  أعلن 
تولى  أنه  الثاثاء،  أمس  بينيتيز، 
منصب المدير الفني لفريق داليان 
السوبر  ــــدوري  ب الــمــنــافــس  يــفــانــج 

الصيني لكرة القدم.
وانتهى عقد بينيتيز مع نيوكاسل 
ــزي يـــــوم األحــــــــد، وقـــد  ــيـ ــلـ ــجـ اإلنـ
كــشــف الــمــدرب اإلســبــانــي إنـــه لم 
مشتركة  رؤيــة  إلــى  التوصل  يتم 
للمستقبل بينه وبين إدارة النادي.

ــن بــيــنــيــتــيــز، عـــبـــر وســـائـــل  ــ ــل وأعــ
ــاعــــي أمـــس  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
فريق  تدريب  توليه  عن  الثاثاء، 
مقطع  نشر  حيث  الصيني،  يفانج 
جديد،  “تحد  عنوان  حمل  فيديو 

وفصل جديد”.

وقال بينيتيز، المدرب السابق  «
لليفربول اإلنجليزي وريال مدريد 

اإلسباني: “بعد طريق طويل، 
سنخوض تحديا جديدا. إنني 

سعيد ببداية مشروع مع داليان 
يفانج.”

مبيعات قياسية
أضــاف منتخــب الواليــات المتحــدة لكرة القدم للســيدات، المزيد من القــدرات لنجماته في كأس 
العالــم، بعدمــا قالت شــركة المالبــس الرياضية نايكــي، إن قميص الفريق حقق مبيعات قياســية 

في موقعها على اإلنترنت.

وقال مارك باركر رئيس نايكي ورئيسها التنفيذي: 
للسيدات  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  منتخب  “قــمــيــص 
سواء  مبيًعا،  قدم  كرة  قميص  أعلى  اآلن  أصبح 
للرجال أو السيدات، في موسم واحد عبر موقع 

نايكي على اإلنترنت”.
وُيباع القميص مقابل 90 دوالًرا في موقع نايكي. 
بنصف  إنجلترا  ضــد  األمــيــركــي  المنتخب  ولعب 
ــيــون، أمــس  نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــلــســيــدات فــي ل
الــثــاثــاء. وقــال بــاركــر، إن ثلثي عــدد الــفــرق في 

بداية البطولة كانوا يرتدون قمصان نايكي.
باهتمام  للسيدات  األمريكي  المنتخب  ويحظى 

مــتــزايــد مـــن الــمــشــاهــيــر ورجـــــال الــســيــاســة في 
الواليات المتحدة وخارجها.

وواجهت ميجان رابينو العبة المنتخب األميركي 
دونالد  الجمهوري  الرئيس  مــن  علنية  انــتــقــادات 
فرنسا  أمــام  الثمانية  دور  مواجهة  قبل  تــرامــب 
البيت  إلــى  تقليدية  زيــارة  تحضر  لن  إنها  لقولها 

األبيض إذا فاز فريقها بكأس العالم.
أوكاسيو-كورتيز  ألكسندريا  الديمقراطية  وردت 
النواب،  مجلس  لزيارة  تويتر  عبر  الفريق  بدعوة 
الــديــمــقــراطــيــة  الــمــرشــحــة  هــاريــس  كــامــاال  تلتها 
للرئاسة بدعوة الفريق لجولة في مجلس الشيوخ.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

ماني يشكر 
جمهور مصر

فصل جديد

أكـــــدت تـــقـــاريـــر صــحــتــفــيــة إســبــانــيــة، أمــس 
الثاثاء، أن الفرنسي بول بوجبا، العب وسط 
مانشستر يونايتد، وجه طلًبا للنرويجي أولي 
للشياطين  الفني  المدير  سولسكاير،  جــونــار 
الحمر. وطلب بوجبا من سولسكاير أن يسمح 
ــورد” قــبــل يــوم  ــرافـ ــه بــالــرحــيــل عــن “أولــــد تـ ل
المقبل، حتى ال يبدأ فترة اإلعــداد مع  األحــد 

الشياطين الحمر.
أن  إلــى  أشـــارت  التقارير  مــن  العديد  وكــانــت 
بوجبا،  بصفقة  لــاهــتــمــام  عـــاد  مــدريــد  ــال  ريـ
قبل  وقــت  أســـرع  فــي  التعاقد  ويــريــد حسم 

بداية فترة اإلعداد للموسم الجديد.
ــان الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان، المدير  وكـ
الفني لريال مدريد، هو من طلب التعاقد مع 
بوجبا، لدعم خط وسط الفريق الملكي، بينما 
يريد فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، ضم 
وسط  العب  إريكسن،  كريستيان  الدنماركي 

توتنهام هوتسبير.

يذكر أن مانشستر يونايتد سبق أن  «
حدد 150 مليون إسترليني، للتخلي 

عن خدمات بوجبا هذا الصيف.

أكد تقرير صحافي إسباني، أمس الثالثاء، أن نادي برشلونة يسابق الزمن، من أجل التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم 
أتلتيكو مدريد، هذا الصيف.

وكان الشرط الجزائي في عقد جريزمان 
 120 إلــى   200 مــن  انخفض  أتلتيكو  مــع 
مــلــيــون يــــورو بـــــدًءا مـــن يــــوم 1 يــولــيــو 

الجاري.
ديــبــورتــيــفــو”  “مـــونـــدو  لصحيفة  ووفـــًقـــا 
ــيــة، فـــإن بــرشــلــونــة يــريــد حسم  ــان اإلســب
الصفقة سريًعا، ولذلك سيعقد جلسة مع 

إدارة أتلتيكو من أجل التفاوض بشأنها.
ويـــريـــد مـــســـؤولـــو بــرشــلــونــة اســتــغــال 
أجل  من  أتلتيكو،  مع  الجيدة  العاقات 
طلب تقسيط قيمة التعاقد أو تقليله في 
الصفقة،  في  الاعبين  أحد  إدخــال  حالة 
ــن يــقــدم أكــثــر مــن 120  ــبــارســا ل ولــكــن ال

مليوًنا.
أتلتيكو  أنــه فــي حالة رفــض  وأوضــحــت 
لطلب برشلونة، فإن األخير سيدفع المبلغ 

بأكمله مرة واحدة دون أزمات.
على  أن جريزمان سيوقع  إلــى  وأشــارت 
أنــه سيحصل  كما  مواسم،  لـــ5  يمتد  عقد 

على راتب يبلغ 16 مليون يورو فقط، أقل 
بـ7 مايين من راتبه األخير مع أتلتيكو.

ــأن حــســم صفقة  ــ وأفــــــادت الــصــحــيــفــة ب

المقبل،  األســبــوع  يتجاوز  لــن  جــريــزمــان 
الــتــواجــد في  الــاعــب مــن  حــتــى يتمكن 
فترة اإلعداد للموسم الجديد من بدايتها.

بول بوجبا

أنطوان جريزمان

بوجبا يطلب الرحيل

برشلونة يسابق الزمن
وكاالت

أعلــن نــادي باريــس ســان جرمــان بطــل الــدوري الفرنســي لكــرة القــدم التعاقد مع 
العب الوسط اإلسباني بابلو سارابيا من إشبيلية بموجب عقد لمدة 5 أعوام، في 

اولى صفقاته للموسم المقبل مع افتتاح سوق االنتقاالت الصيفي.

ــم يــتــم اإلعــــان عــن قــيــمــة الــعــقــد،  ولـ
ولكن بحسب مصادر إعامية سيدفع 
18 و20  بــيــن  ــبــاريــســي مـــا  ال ــنـــادي  الـ

مليون يورو.
مسيرته  عـــامـــا(   27( ســـارابـــيـــا  وبــــدأ 
الــكــرويــة مــع الــفــريــق الــرديــف لــريــال 
اإلسباني  المنتخب  مع  وفــاز  مــدريــد، 

بكأس اوروبا للشباب العام 2013.
ــأتــي خــطــوة الــتــعــاقــد مــع ســارابــيــا  وت
الشاب  الجناح  رحيل العب  لتعويض 
باير  ــى  إلـ عــامــا(   19( ديــابــي  مــوســى 
مليون   15 مقابل  األلماني  ليفركوزن 
يورو الشهر الماضي ضمن سعي سان 
المالي  اللعب  بقانون  للتقيد  جرمان 
الحسابي  الموسم  نهاية  قبل  النظيف 

.2019 - 2018
ويتعين على فريق العاصمة الفرنسية 
ــورو حتى  الــبــحــث عــن 30 مــلــيــون يــ
30 يونيو الحالي لتحقيق هذا  تاريخ 

مهاجمه  بيع  على  أقـــدم  ــذا  ل الــهــدف، 
إلى  عــامــا(   19( ــاه  وي تيموثي  الــشــاب 
لــيــل مــقــابــل قــرابــة 19 مــلــيــون يـــورو، 
إضــافــة إلــى نسبة فــي حــال تــم بيعه 

مجددا بحسب الصحافة.
ــم يــمــدد ســان جــرمــان عقد نجميه  ول
بوفون  جانلويجي  اإليطالي  الحارس 
كما  ألفيش،  دانــي  البرازيلي  والظهير 
بإمكانه أن يتخلى عن العبين تدرجوا 
فــي الــنــادي على غــرار العــب الوسط 
حيث  عاما(،   21( نكونكو  كريستوفر 
الــنــادي  تـــداول اســمــه مــن ناحية  يتم 

األلماني اليبزيغ.
ويــبــحــث نــــادي الــعــاصــمــة عـــن بــديــل 
لاعبه أدريان رابيو الذي انتقل االثنين 
من  حيث  االيــطــالــي،  يوفنتوس  الــى 
الوسط  العب  مع  يتعاقد  أن  المتوقع 
اإلسباني أندر هيريرا الحر من اي عقد 

بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

باريس يضم سارابيا

sports@albiladpress.com
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كوري غوف

وكاالت

تحدث والد البرازيلي نيمار دا ســيلفا، نجم باريس ســان جيرمان، عن 
التقارير التي تربط نجله بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف.

ذكــرت  تــقــاريــر صحافية  وكــانــت 
ومحاميه  نيمار  والــد  أن  مــؤخــًرا 
سيلتقيان اليوم في برشلونة مع 
أندريه كوري أحد المسؤولين في 
والمتخصص  الكتالوني،  الــنــادي 
في السوق البرازيلي، والذي كان 
الاعب  انتقال  رئيسًيا في  عاماً 

للبلوجرانا سابًقا.
نيمار، في تصريحات  والد  وقال 
ــدو  ــ ــونـ ــ ــة “مـ ــفـ ــيـ ــحـ أبـــــرزتـــــهـــــا صـ

“لن  اإلسبانية:  ديبورتيفو” 
برشلونة  ــى  إلـ ــب  أذهــ

لعقد مفاوضات. أنا 
اآلن في البرازيل 
وســـأســـتـــمـــر هــنــا 
حــــــتــــــى أعـــــــــود 

إلــــى بـــاريـــس مع 

نجلي”.
ــل عــن صفوف  ــان نــيــمــار رحـ وكــ
إلى   ،2017 صيف  فــي  برشلونة 
األخير  بعدما قرر  سان جيرمان، 
دفــع قيمة الــشــرط الــجــزائــي في 
عقد الاعب مع البلوجرانا، والذي 
بينما  يـــورو،  مليون  بــــ222  يقدر 
رغبة  إلــى  صحفية  تقارير  تشير 
استعادة  فــي  الكتالوني  الــنــادي 

نجم السامبا هذا الصيف.
ــدت تــقــاريــر  وســبــق أن أكــ
صحافية رغبة نيمار في 
ــعـــودة إلـــى “كــامــب  الـ
إدارة  ولــكــن  نــــو”، 
ســـــان جــيــرمــان 
تــرفــض إتــمــام 

الصفقة.

اجتماع “وهمي”

وكاالت وكاالت

تــعــهــد جـــو الكــــوب أحـــد مــالــكــي والــمــديــر 
ووريــرز  ستايت  غــولــدن  لفريق  التنفيذي 
سحب قميص نجمه كيفن دورانــت طوال 
فترة وجوده مع النادي بعد ايام قليلة من 
انتقال صاحب الرقم 35 الى بروكلين نتس 

بعقد حر.
ونشر الكوب بيانا جاء فيه “اليوم، وبينما 
الــرائــعــة،  مــن مسيرته  جــديــدا  يــبــدأ فصا 
مساهمته،  على  دي(  )كيه  نشكر  أن  اردنـــا 
غــزارة  األكثر  من  من سلسلة  جــزءا  لكونه 
ــدوري األميركي  ــ ال تــاريــخ  ــقــاب( فــي  )بــاألل
األفضل في  له  نتمنى  أن  نود  للمحترفين، 

طريقه إلى قاعة المشاهير”.
وتابع “طالما بقيت أحد مالكي هذا الفريق، 
35 في  القميص رقــم  لن يرتدي أي العــب 

ووريرز”.
ــــى فــريــق  وانـــضـــم دورانــــــت )30 عـــامـــا( إل
ــتــقــال حـــر حيث  بــروكــلــيــن نــتــس بــعــقــد ان

 164 الصفقة  هــذه  قيمة  تكون  أن  يتوقع 
األربــعــة  ــوام  األعــ مــدى  على  دوالر  مليون 
المقبلة، وسيلعب إلى جانب كايري إيرفينغ 
وديـــأنـــدري جــــوردان، مــا يجعل مــن نتس 
الموسم  باللقب  للفوز  المرشحين  أبرز  أحد 

المقبل.
ورفض دورانت في وقت سابق هذا الشهر 
كان  الـــذي  العقد  مــن  األخــيــر  الــعــام  تفعيل 
بــغــولــدن ســتــايــت، والـــذي كــان من  يربطه 
31,5 مليون  بموجبه  يتقاضى  أن  المتوقع 

دوالر.
وانــضــم دورانـــت الــى غــولــدن ستايت في 
صيف العام 2016، وساهم في قيادته الى 
إحراز لقب الدوري مرتين )2017 و2018(، 
أمـــام   2019 نــهــائــي  فـــي  يــخــســر  أن  قــبــل 
الاعب تعرض  بأن  رابتورز، علما  تورونتو 
النهائية  السلسلة  في  أخيل  وتر  في  لقطع 
ضد رابتورز، وهي إصابة يتوقع أن تبعده 

عن الماعب لكامل الموسم المقبل.
9 مباريات  ولم يخض نجم ووريــرز سوى 
في األدوار اإلقصائية “الباي أوف” بسبب 
إصــابــة فــي ربــلــة الــســاق فــي نصف نهائي 
روكتس،  هيوستن  ضــد  الغربية  المنطقة 
و12 دقيقة فقط في النهائي أمام رابتورز.

وبلغ معدل دورانــت في الــدوري 26 نقطة 
حاسمة،  تمريرات  و5,9  متابعات   6,4 مع 
و7,7  نقطة   32,3 الـــى  أرقــامــه  رفـــع  وقـــد 

متابعات في “الباي أوف”.

لم تكتِف األميركية ابنة الخامسة عشرة كوري غوف باقصاء مواطنتها 
لبطولــة  األول  الــدور  مــن  مــرات   5 اللقــب  حاملــة  وليامــس  فينــوس 

ويمبلدون لكرة المضرب بل عبرت عن رغبتها باحراز اللقب.

لم تكن غوف قد ولدت بعد عندما 
على  لقبين  بــأول  فينوس  توجت 
الماعب الخضراء في لندن عامي 
غير  بـــدت  لكنها  و2001،   2000
خائفة امام قدوتها البالغة 39 عاما 
وتفوقت عليها اإلثنين 4-6 و6-4.

ــارك في  قـــالـــت أصـــغـــر العـــبـــة تـــشـ
بــطــولــة ويـــمـــبـــلـــدون فـــي مــؤتــمــر 
ــاراة “هــدفــي  ــبـ ــمـ صــحــافــي بــعــد الـ
أريد  قبل:  قلتها من  اللقب.  احراز 

أن أكون األعظم”.
ــوف عـــلـــى مــنــافــســتــهــا  ــ ــنــــت غـ ــ وأث
فينوس بعد فوزها عليها “قلت لها 

شكرا لكل ما قمت به”.
ــافــعــات  ــي ــرار مــعــظــم ال ــ ــى غــ ــلـ وعـ

التي  غــوف  تقتدي  األمــيــركــيــات، 
تفضل مناداتها “كوكو”، بالمغنيتين 
ريهانا وبيونسي، لكن في الماعب 
نشأت على حب فينوس وشقيقتها 

الصغرى األسطورية سيرينا.
السويسري  النجم  أن  وكشفت 
ــدرر ســـاهـــم بــرفــع  ــ ــي ــه فــ ــ ــي روجــ
لقب  إحـــرازهـــا  قــبــل  معنوياتها 
ــة روالن  ــطــول ب فـــي  الـــنـــاشـــئـــات 
غاروس الفرنسية العام الماضي.
ببطاقة  المشاركة  وتلتقي غوف 
دعوة وخاضت دورين تمهيدين 
السلوفاكية  الــثــانــي  ــدور  ــ ال فــي 
ــا  ــ ــن ــ ــي ــ ــدال ــاغــ الــــمــــخــــضــــرمــــة مــ

ريباريكوفا.

ووريرز يسحب قميص دورانت غوف تستهدف اللقب

كيفن دورانت
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إعداد: هبة محسن

يواصــل بنــك البحريــن الوطنــي NBB زيــادة مســاهماته ودعمــه للمبــادرات الهادفــة لتعزيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة في مملكــة البحرين. ويعتبــر زيادة 
ا ضمن جهود البنك المبذولة في دعم المجاالت التنموية ذات  انخراطه مع مؤسسات الرعاية الصحية والجمعيات الخيرية المعنية بالقطاع الصحي عنصًرا رئيسيًّ
األهمية، إلى جانب دعم المشــروعات الريادية الجديدة التي تهدف في مجملها إلى تحســين نوعية الخدمات الصحية المقدمة وتوافرها لكافة شــرائح المجتمع 
البحريني، مع االرتقاء بمستوى مرافق الرعاية الصحية.   وفي هذا اإلطار، فقد عمل بنك البحرين الوطني عن كثب مع القطاع الصحي لتعزيز العالقات القائمة، 

وتكوين شراكات جديدة وتخصيص التزامات تصل إلى ما يقارب 10 ماليين دينار بحريني لتمويل المشاريع والمبادرات خالل العامين الماضيين فحسب. 

 إن وجــود لجنــة هبات وتبرعات خاصة 
تكــرس  اإلدارة  مجلــس  مســتوى  علــى 
التمويــل  وتخصيــص  إلدارة  جهودهــا 
لمثــل هــذه المبادرات يؤكــد مدى أهمية 
المحلــي.  بالمجتمــع  البنــك  انخــراط 
ويقــوم البنــك بتخصيــص مــا نســبته 5 
% مــن إجمالــي صافي أرباحه الســنوية 
لدعم المبادرات االجتماعية والمشــاريع 
الهبــات  برنامــج  ضمــن  الخيريــة 
الصحــي  المجــال  ويعــد  والتبرعــات، 
أحــد أهــم ركائز الدعــم المجتمعيــة لهذا 

البرنامج. 
 كمــا ويعــد مركــز التصلــب اللويحي في 
الصحيــة  المشــاريع  بيــن  مــن  المحــرق 
الرائــدة التي قام بنــك البحرين الوطني 
العاميــن  خــال  وتمويلهــا  بدعمهــا 
الماضييــن. وقــد التــزم البنــك بتغطيــة 
النفقــات نيابــة عــن وزارة الصحة بكلفة 
وذلــك  دينــار  مليــون   1,7 تقديريــة 
تحــت إشــراف وزارة األشــغال وشــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني. 
آخــر  مشــروًعا  كذلــك  البنــك  ويدعــم   
يتمثــل بتطويــر مركــز صحــي بمنطقــة 
جــو، حيــث تعهــد البنــك بتغطيــة الكلفة 
مركــز مدينــة  الماليــة إلنشــاء وتجهيــز 
جــو،  منطقــة  فــي  الصحــي  خليفــة 
بكلفــة  اســتكماله  المتوقــع  مــن  والــذي 
تقديريــة 6 ماييــن دينــار بحرينــي مــع 

حلــول النصــف الثانــي من العــام 2021، 
وسيشــمل دعــم البنــك تمويــل عمليــات 
واألجهــزة  بالمعــدات  وتجهيــزه  البنــاء 
الطبيــة.   وصــرح رئيــس مجلــس إدارة 
بنــك البحريــن الوطنــي فــاروق يوســف 
خليــل المؤيد، بالقــول: “يواصل القطاع 
الصحــي فــي مملكــة البحرين فــي النمو 
والتطــور بإشــراف وإدارة وزارة الصحة 
مســتويات  أفضــل  توفيــر  أجــل  مــن 

الرعايــة الصحيــة للمجتمــع. ويســر بنك 
البحريــن الوطنــي أن يكــون جــزًءا مــن 
هــذه الجهود لدعم الــوزارة والعديد من 
الصحيــة  والمؤسســات  المستشــفيات 
تبــذل  التــي  الخيريــة  والجمعيــات 
جميعهــا جهــوًدا حثيثة لضمــان حصول 
أحــدث  علــى  والمقيميــن  المواطنيــن 
التقنيــات والمــوارد الصحية. ويقع دعم 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 

مملكة البحرين بوجه عام، وفي القطاع 
صميــم  فــي  خــاص،  بوجــه  الصحــي 
عمــل بنــك البحريــن الوطنــي مــن خال 

مساهماتنا المالية والبشرية.
 ونتطلــع قدمــًا للبنــاء علــى مــا أنجزنــاه 
في مجال المسؤولية االجتماعية ضمن 
القطاع الصحي مع اســتمرارنا في جعل 
أن  أجــل  مــن  أولويــة  المجتمــع  خدمــة 

نكون أقرب له وألفراده”.

ــرافـــق الـــرعـــايـــة فـــي الــقــطــاع ــاء بــمــســتــوى مـ ــ ــق ــ االرت

“NBB” يخصص 10 ماليين دينار للمشاريع الصحية

ا دورتهــا  بــدأت فــات 6 البــز البحريــن رســميًّ
فــي  األعمــال”  “مســرعة  برنامــج  فــي  الثالثــة 
المملكة، حيث تم اختيار ســت شــركات ناشئة 
لتلقي استثمار بقيمة 32 ألف دوالر و الخضوع 
لبرنامــج مدته أربعة أشــهر ليتمكنوا من خاله 
من الحصول على تدريب عالي، باإلضافة إلى 
توجيــه العديــد مــن االمتيــازات األخــرى التــي 

ستساعد على نمو وتطوير أعمالهم.
 هذا، وقد تم اختيار الشــركات الســت الناشــئة 
من بين 17 شــركة شــاركت في ورشــة تدريب 
فــي أبريــل الماضي، وذلك بعد تأهلها من أصل 

200 طلب من البحرين و خارجها. 
 تتكون الدورة الثالثة من شركات ناشئة تقدم 
حلــول مبتكــرة فــي مختلــف القطاعــات مثــل 
االصطناعــي  والــذكاء  الصحيــة  التكنولوجيــا 
والتكنولوجيا الغذائية والخدمات اإللكترونية 
التوظيــف  و  التعليميــة  والتكنولوجيــا 
اإللكترونــي. وتــم تنظيم البرنامــج في مكاتب 
المســرع فــي بــرج NBB وحضــره العديــد مــن 
األعمــال  ريــادة  بيئــة  فــي  البارزيــن  األعضــاء 

البحرينيــة.  وقــال المديــر العــام لفــات 6 البــز 
البحرين راين شــريف: بعد إطاق الشــركة في 
عــام 2018 توجــب علينــا إتمــام مهمــة إكمــال 
ســت دورات فــي ثــاث ســنوات ووصلنــا اآلن 
إلــى نقطــة المنتصف مع إطــاق الدورة الثالثة 
وتخريــج 16 شــركة ناشــئة حتــى اآلن وزيادة 
العديــد منهــم فــي القيمــة وتأميــن المزيــد مــن 
التمويل بعد االنضمام إلى فات 6 البز. يسرنا 
الترحيــب بالمجموعــة الثالثــة و نتطلــع للعمــل 

معهم ومساندة ازدهارهم في البحرين.
 ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق 
العمل “تمكين” الدكتور إبراهيم محمد جناحي 
عــن تقديره بمــا حققه البرنامج مــن إنجاز إلى 
اليــوم، وذلــك ضمــن األهــداف االســتراتيجية 
لـ”تمكين” في دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز 
فــرص تنميــة رواد األعمــال ومؤسســاتهم مــن 
تعزيــز  إلــى  تهــدف  تنمويــة  مبــادرات  خــال 

مجاالت االبتكار واإلنتاجية.

اختتمــت أخيرا المرحلة األولى من البرنامج 
الوطنــي لتأهيــل الكــوادر فــي التكنولوجيــا 
البحريــن  خليــج  أطلقــه  الــذي  الماليــة، 
للتكنولوجيــا الماليــة بالتعــاون مــع صنــدوق 
العمــل )تمكيــن(، ويعــد األول مــن نوعــه فــي 
الكفــاءات  المنطقــة ويهــدف إلعــداد وبنــاء 
الماليــة،  التكنولوجيــا  بمجــال  التخصصيــة 
مشــارًكا   55 مــن  فاعلــة  مشــاركة  وســط 

تخرجوا جميعهم بنجاح من البرنامج.
ونظــم البرنامــج الــذي اســتمر لمــدة 3 أشــهر 
عبــر شــبكة اإلنترنت تحت إشــراف مدرســة 

جورجتــاون  بجامعــة  لألعمــال  ماكدونــوغ 
األميركية، وحصل المشاركون على شهادات 
تخــرج من البرنامج خــال احتفالية خاصة. 
وكان مــن بيــن المتخرجيــن 25 بحرينًيا كان 

“تمكين” قد تكّفل برعاية مشاركتهم.
وبهــذه المناســبة، صــّرح الرئيــس التنفيــذي 
لخليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة خالــد 
ســعد “هــذه المــرة األولــى التــي تنّظــم فيهــا 
جامعــة أميركية مرموقة برنامجا متخصًصا 
خصيًصــا  صمــم  الماليــة  التكنولوجيــا  فــي 

ليناسب طبيعة المنطقة والبحرين”.

وأشــاد الرئيس التنفيذي لـــ “تمكين” إبراهيم 
تلبــي  التــي  البرنامــج  بمخرجــات  جناحــي 
متطلبــات قطــاع الخدمات الماليــة. وأضاف 
ثــوري  تغييــر  إحــداث  للتكنولوجيــا  “يمكــن 
الماليــة  التكنولوجيــا  وتعتبــر  العالــم،  فــي 
هــذه  أحــدث  مــن  وخدماتهــا  وتطبيقاتهــا 
إلــى  دائًمــا  تمكيــن  فــي  نســعى  التقنيــات. 
دعــم مثــل هــذه المواضيــع، ســواء النظريــة 
المؤسســات،  أو  لألفــراد  منهــا  العمليــة  أو 
وشــراكاتنا  المختلفــة  برامجنــا  خــال  مــن 

المتعددة”.

شــريـــف: تخــريـــج 16 شـــركـــة نـاشئــة حتـــى اآلن تخريج أول دفعة من تأهيل الكوادر في التكنولوجيا المالية

“فالت 6 البز” تطلق دورتها الثالثة برنامج وطني بالتعاون بين “خليج البحرين” و“تمكين”
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تعلن كارفور، والتي تديرها شــركة ماجد الفطيم في البحرين، اليوم 
عــن توزيــع أكثــر من 2000 كيــس صديق للبيئة بإعطــاء كيس مجاًنا 
لــكل مــن قــام بشــراء كيــس صديــق للبيئــة أو ســيقوم بشــراء كيــس 
صديق للبيئة في جميع متاجرها في الثالث من شهر يوليو بمناسبة 

اليوم العالمي للحد من استخدام األكياس الباستيكية. 
 وتأتي هذه المبادرة تماشًيا مع القرار الوزاري الذي صدر مؤخًرا من 
اللجنة التنسيقية لمملكة البحرين وجهود كارفور للحد من استخدام 
المــواد الباســتيكية المســتخدمة مــرة واحــدة فــي جميــع متاجرهــا 
وتعزيز مستويات الوعي لدى العماء حول الممارسات المستدامة.

 وتوفر كارفور هذه األكياس للعماء في جميع متاجرها في المملكة، 
والبالــغ عددهــا 12 متجــًرا، بســعر 300 فلس للكيس، مــع ضمان مدى 

الحياة، حيث يتم استبدالها مجاًنا في حال تعرضها للتلف.
 قــال مديــر كارفور فــي البحرين لدى ماجد الفطيــم للتجزئة جيروم 
عقــل، ’’نشــيد بجهود الحكومة البحرينية في إعــان هذا القرار الذي 
ســوف يشــّكل حافــًزا للتغييــر اإليجابــي وداعًما للجهود التي تســعى 
للحد من اســتعمال المنتجات الباســتيكية المستخدمة لمرة واحدة 
فــي منطقــة الخليج. وســتواصل كارفور التزامها لدعــم هذا التوجه، 

حيث تعد كارفور رائدة المبادرات الصديقة للبيئة في األسواق التي 
تديرها شركة ماجد الفطيم، وتلتزم دوًما نحو المجتمعات التي تعمل 
فيها من خال تثقيف العماء حول أهمية إعادة التدوير والحد من 

استخدام األكياس الباستيكية المستخدمة لمرة واحدة”.
وأضاف عقل: ’’نأمل أن تتكاتف جهودنا مع جهود عمائنا لتبّني هذه 
المبادرة والمساهمة في صنع مستقبل أخضر من أجل تحقيق أسعد 

اللحظات لكل الناس، كل يوم”.

أعلنــت “فيزيــت البحرين” عــن تعاونها مع المدير التنفيذي لشــركة 
ميدلتون ترافل سرفس البريطانية ديفيش جوشي، وذلك بافتتاح 
مكتبها التمثيلي في بريطانيا، وجاء ذلك كجزء من استراتيجيتها 
الرامية إلى اســتقطاب المزيد من الزوار إلى ربوع المملكة، ولذلك 
فقد وقعت “فيزيت البحرين” اتفاقية شراكة وتعاون مع ميدلتون 
ترافــل ســرفس البريطانيــة أثنــاء الجولة الترويجية للســياحة في 
لندن من قبل هيئة البحرين للســياحة والمعارض وذلك كجزء من 
اســتراتيجيتها الراميــة إلى اســتقطاب المزيد من الــزوار إلى ربوع 

المملكة. 
 وقــد وقــع اتفاقيــة الشــراكة كبيــر المستشــارين بفيزيــت البحرين 
علــي أمــرهللا مع مدير شــركة ميدلتون ترافل ديفيش جوشــي في 
حضــور مديــر التســويق فــي هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض 
يوسف الخان بيتر كوك.  وقال أمر هللا، إن هذه الشراكة من شأنها 
أن تعــّزز التســويق والترويج الســياحي بمختلــف المحافل الدولية 
واإلقليميــة، ســعًيا منهــم فــي تعزيــز مكانــة المملكــة علــى خارطــة 
الســياحة العالميــة، مؤكــًدا األهميــة التــي توليهــا لزيــادة العاقــات 
مــع ممثلــي القطاع الســياحي فــي هذه الســوق ولترويــج البحرين 

كوجهــة ترفيهيــة ووجهــة مثاليــة لاجتماعــات وســياحة الحوافز 
والمؤتمــرات والمعــارض على الصعيد المحلــي والعالمي. وأضاف: 
“أن المبــادرات التــي التي نســعى إليها من هذه الشــراكة هي زيادة 
أعــداد الــزوار فــي ســوق نؤمــن بمــدى إمكاناتــه الهائلــة، باإلضافــة 
إلــى أنهــا ستســاهم وبشــكل كبيــر في الترويــج والتعريــف بالمنتج 
لــه كمقصــد ســياحي مهــم علــى  البحرينــي والترويــج  الســياحي 

الصعيد الدولي”.

ــر ــض ــل أخ ــب ــق ــت ــس تعزيـــز التســـويق الســـياحي بمختلـــف المحافـــل الدوليـــةعـــقـــل: نــســعــى لــصــنــع م

“فيزيت البحرين” تفتتح مكتبا تمثيليا في بريطانيا“كارفور” توّزع 2000 كيس صديق للبيئة

أعلــن مديــر بطاقات االئتمان بتســهيالت البحرين عبدالرســول العالي عن 
تدشــين العــرض المميــز لصيــف 2019، وهــو االســترجاع النقــدي لجميــع 
المشــتريات فــي المطاعــم والمقاهي خــارج البحرين وذلــك لجميع حاملي 
بطاقات امتياز االئتمانية، من بداية شهر يوليو لغاية شهر سبتمبر 2019. 

الزبائــن  اقبــال  “لمســنا  العالــي  وذكــر 
علــى  الصيــف  موســم  خــال  المتزايــد 
السفر إلى خارج البحرين لقضاء العطلة 
في الوجهــات التي يفضلونها، لذلك نود 
أن نكافــئ عمائنا الكــرام من خال هذا 
العرض الحصري والخاص باالســترجاع 
النقــدي لكافــة مشــترياتهم فــي مختلف 
المطاعم والمقاهي أثناء ســفرهم خارج 

البحرين. 
باإلضافــة إلــى ذلك، فــإن عماءنا الذين 
يرغبــون في الحجــز لعطاتهم الصيفية 
الخصــم  مــن  االســتفادة  باســتطاعتهم 
بقيمــة %5 مــن حجوزاتهــم عــن طريــق 

سفريات الوسط”. 
العــرض  هــذا  “يأتــي  العالــي  وأضــاف 
عمــاء  تجربــة  تقديــم  ســبيل  فــي 
مميــزة لحاملــي بطاقــات امتيــاز بجميع 
فئاتهــا، وضمــن باقــة العــروض والمزايــا 
علــى  امتيــاز  تقدمهــا  التــي  المتجــددة 
مــدار العام، وذلــك لجعل البطاقة الخيار 
األول لعمائنــا فــي جميــع احتياجاتهــم 

اليوميــة”.  كمــا نصــح بالقيــام بعمليــات 
عملــة  بواســطة  الســفر  أثنــاء  الدفــع 
أي  دفــع  لتجنــب  إليــه  المســافر  البلــد 
رســوم اضافيــة، مؤكــدًا اســتعداد مركــز 
الشــركة  عمــاء  لمســاعدة  االتصــاالت 
المســافرين خــارج المملكــة فــي حــاالت 
الرقــم  علــى  االتصــال  عبــر  الضــرورة 
0097317787222. ولمعرفة المزيد من 
تفاصيــل عروض امتياز متابعة حســاب 
االنســتغرام IMTIAZCARD أو االتصال 

على الرقم المجاني 80008000.

“امتياز” تطلق عرض االسترجاع النقدي للمسافرين
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حاِفْظ على حقوق من تعمل معهم وإاّل تسّببت 
بضغينة 

أنَت مدعّو للتعديل من تقديرك لألحداث أو 
للمواقف التي ُتواجهك

هنالك دائمًا دروسًا إيجابّية ُيمكن إسِتخالصها 
من الوضعّيات الصعبة

حاِوْل أن تكون أكثر َتواُصاًل مع من ُهم من 
حولك اليوم

ال تتخلَّ عن مبادئك في نشر الفرح والتفاؤل 

أنت ُمتطّلب هذا اليوم وال شيء ُيرضي 
طموحاِتك بسهولة

حاول ان تستريح قليال من ضغوط العمل فانت 
بأمس الحاجة الى ذلك

ال تؤجل موضوع االرتباط اكثر ان كنت متأكدا 
من صدق مشاعرك.

أنَت شديد الحساسّية في األجواء االنفعالّية 
مّما ُيضعف أعصابك 

تقع فريسة مأزق مالي لم تكن تحسب له حساب

 رومانسيتك تجذب الحبيب اليك و تقربه منك 
اكثر

ال تتردد في استشارة األهل حول مستقبل 
موضوع التقاعد

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

3 يوليو

1979
الرئيس األميركي 

جيمي كارتر يوقع 
على اتفاق 

يقضي بمنح 
مساعدات 

سرية للمعارضين 
للحكم السوفيتي 

بأفغانستان. 

ذكرت تقارير اعالمية أن 
النجمة ميريل ستريب 

ُمرشحة لبطولة فيلم 
“The Porm”، الذي 

سيضم عددًا من نجوم 
هوليوود، مضيفة ان من 
المرشحين أيضًا جيمس 
كودرن، ونيكول كيدمان.

tariq.albahar
@albiladpress.com

خليط للمشــاهدين بين الرعب واألكشن والقصص المتنوعة

شاهدت لكم: جديد السينما في البحرين

ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــرض شـ ــ ــعـ ــ تـ
في  سينكو  وفــوكــس  للسينما 
البحرين عبر مختلف شاشاتها 
االفـــالم  افــضــل  مــن  مجموعة 
الــجــديــرة بــالــمــشــاهــدة، بــدأت 
شهر  وبــدايــة  يونيو  نهاية  مع 
بين  بين  تختلف   ،2019 يوليو 
الـــرســـوم الــمــتــحــركــة والــرعــب 
لتنافس  الخارقين،  واألبطال 
مؤخرا.  طرحت  التي  األفــالم 
جديد  في  سريعة  جولة  هــذه 

السينما المحلية:

أعلــن القائمــون علــى موقــع “يوتيــوب” 
أنهــم  الفيديوهــات  لمشــاهدة  الشــهير 
علــى  جديــدة  تعديــالت  ســيدخلون 
أكثــر  اســتخدامه  يجعــل  مــا  الموقــع، 

سهولة وفائدة.
ومن المفترض أن يالحظ المستخدمون 
خــالل أيــام ظهور عدد مــن الميزات في 
عمــل الموقــع، أولهــا ســتجعل “يوتيوب” 
يختار بدقة أكثر الفيديوهات المقترحة 
على المســتخدم، إذ سيعتمد على قائمة 
الفيديوهات التي شــاهدها سابقا ليظهر 

لــه موضوعات قريبة منها. كما ســيكون 
بإمــكان المســتخدم أيضــا التحكــم فــي 
الفيديوهات المقترحة من قبل يوتيوب 
Don.t Rec�  وإزالــة بعضهــا بكبســة زر

.ommend Channel
وســتظهر ميزة أخرى تمكن مستخدمي 
“يوتيــوب” من اختيار الفيديوهات التي 
قــد يرغبــون بمشــاهدتها باالعتمــاد على 
عــدة نقــاط، إمــا اكثرهــا شــعبية ورواجا 
علــى الموقــع، أو تبعــا للكلمــات الدليلــة 

والموحية.

تعديالت موقع “يوتيوب”
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 2004  
 االفتتاح الرسمي لقطار األنفاق في بانكوك بتايلند. 

1928  
 أول بث تلفزيوني باأللوان في لندن.

 
 2015  

الطائرة الكهربائية سوالر إمبلس 2 تحط في هاواي قادمة من اليابان.

 2016  
وقوع تفجيرات ببغداد تسفر عن مقتل 292 وإصابة 250. 

 2018  
فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان بسبب السيول ُتخلف 126 قتياًل.

22

تحت جمال )آنا(  «
المدهش يكمن 

السر الذي سيطلق 
العنان لقوتها 

ومهاراتها التي ال 
تمحى، لتصبح 
واحدة من أكثر 
القتلة رعًبا التي 

تخشاها الحكومات 
في العالم. الفيلم 

من إخراج: لوك 
بيسون وتمثيل 

كال من كيليان مورفي ولوك إيفانز وهيلين ميرين 
وساشا لوس وإريك جودون وألكسندر بيتروف.

 يعود سبايدر مان، من خالل فيلم جديد لألبطال  «
 ،Spider-Man: Far From Home الخارقين، ويحمل اسم

المقرر طرحه في الواليات المتحدة األميركية 5 يوليو 
القادم، وعدد من دور العرض العالمية.   تدور أحداث 
الجزء الجديد “Spider-Man: Far From Home” الذي 
تنتجه شركة مارفل لإلنتاج السينمائي، عندما يذهب 

“بيتر باركر” وأصدقاؤه في عطلة صيفية إلى أوروبا، حيث 
يجد بيتر نفسه في محاولة إلنقاذ أصدقائه من يد الشرير 
المعروف باسم “ميستيريو”.  ويشارك في بطولة الفيلم: 
“توم هوالند، ماريسا تومى، مايكل كيتون، يعقوب باتالون، 

زنديا، وجيك جيلنهال، باإلضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، و
Spider-Man: Far From Home من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

 الفيلم المنتظر عرضه في دور السينما  «
The Lion King، الذي يعود للجمهور 

بصورة حية وبأفضل المؤثراث البصرية 
والمسموعة. The Lion King ملحمة 

موسيقية أميركية، ويطرح في 19 يوليو 
2019، بجميع دور العرض العالمية، 

ومن إخراج جون فافرو. ويشارك عدد 
من النجوم باألداء الصوتي في الفيلم، 

وهم” الفنان دونالد غلوفر بدور 
“ِسمبا” جاي داي مككاري بدور “سيمبا 
الصغير”، بيونسيه بدور “ناال”، شهادي 

جوزيف بدور “ناال الصغير”، جيمس 
إيرل جونز بدور “موفاسا”.

 جزء جديد من فيلم الرعب  «
 Annabelle Comes“ الجديد

Home”، ويدور فيلم في إطار 
من الرعب والغموض واإلثارة، 

بعد أن يعقد “إد وارن” و”لورين 
وارن” العزم على منع أنابيل 

من إحداث المزيد من الخراب، 
ويجلبا الدمية المملوكة وقاما 

بوضعها في غرفة القطع 
األثرية المغلقة في منزلهما، خلف الزجاج المقدس.   فيلم 

“Annabelle” من بطولة فيرا فارميجا، مكينا جريس، باتريك 
ويلسون، إميلي بروبست، ماديسون إيسمان، ستيف كولتر، 

كاتي ساريفي، إدي ج. فرنانديز، سادي كاتارينا، جيمس ويليام 
باالرد، ومن تاليف جيمس وان.

 تروي أحداث الفيلم  «
قصة جراح مقيم سريع 
الغضب، والذي يتعاطى 
المخدرات والكحوليات، 
بينما تجبر حبيبته على 
الزواج من رجل آخر. من 

إخراج: سانديب ريدي 
فانجا وتمثيل كال من 

طاقم العمل: راجات أرورا 
وسوريش أوبريو وأنشول 

شوهان وأرجان باجوا وكيارا 
أدفاني وشاهيد كابور.

 وفي فئة الرسوم  «
المتحركة 

استقبلت دور 
العرض الفيلم 
الجديد الروسي 

 .The Big Trip
يحكي الفيلم 
عندما يقترف 

طائر اللقالق خطأ 
كبيرا حين يوصل 

طفل الباندا ألبوين 
خاطئين، ويجتمع 

دب وموظ وأرنب ونمر ليخوضوا مًعا مغامرة من 
أجل إعادة الطفل إلى والديه الحقيقيين.

 Anna

Spider-Man: Far From Home 

The Lion King 

Annabelle Comes Home 

Kabir Singh 

The Big Trip

تعمــل الفنانة ياســمين رئيس على اســتعادة لياقتهــا البدنية 
خــالل الفترة المقبلة الســتئناف تصوير فيلــم “لص بغداد” 
بطولــة النجم محمد إمــام، المقرر طرحه فــي دور العرض 
خالل الشــهور المقبلة، وخاصة أن ياســمين تظهر بشــكل 
مختلف من خالل شعر أحمر اللون وطريقة مالبس تتماشى 

مع األحداث، كما تتدرب لتقديم مشــاهد أكشن ومطاردات مع 
محمد إمام. وفي ســياق متصل، اســتقر النجم محمد إمام على 

دولة “تايلند” في شرق آسيا لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمه.

نعــى مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي برئاســة المنتج 
والكاتب محمد حفظي، بكل الحزن رئيســه الســابق الفنان 
القديــر عزت ابو عوف القامة الفنيــة الكبرى الذي قاد دفة 
المهرجــان بين عامــي 2006 و2012، ليســاهم بكل جهده 
دفــع المهرجان لالمام، رحمه الله وتغمــد اهله وجمهوره 

بالصبر والسلوان.
أثــرى الفنان الكبيــر الراحل الحياة الفنيــة بالعديد من األعمال 

الذي أظهر خاللها تميزه الفني الراقي طوال مشواره الفني.

كشــفت الفنانة المصرية يسرا عن السبب الحقيقي وراء عدم 
مشــاركتها في الدرامــا الرمضانية هذا العــام، موضحة أن 
األجواء كانت غير مناســبة لعمل مسلسل متميز وضخم 
يليــق برمضان، نظــًرا لعدم توافر العناصــر الالزمة لذلك. 
وأكدت يســرا فــي تصريحات تلفزيونية تــم تداولها عن أن 

تخفيض األجور وقلة التوزيع السبب وراء عدم مشاركتها في 
الســباق غير صحيحة، الفتة إلى أنهــا فضلت أن تبقى متفرجة 

هذا العام.

السبب الحقيقي“القاهرة السينمائي” ينعى أبوعوف“لص بغداد”



“هنيدي” يجوب 20 دولة بكوميديا حّية

» Cru�  تعرضت إيم ا ستون إلص ابة شديدة في الكتف ويق ال ان فيلمه ا
ella De Vil من إنت اج ديزني توقف تصويره بسبب تلك اإلص ابة. نجمة 

La La Land، الب الغة من العمر 30 ع اًم ا، تعرضت لإلص ابة في كتفه ا 
بعد سقوطه ا من على أكت اف صديقته ا أثن اء عرض Spice Girls األخير 

في ملعب ويمبلي.

للمرة األولى، في تاريخه الفني، يســتعد الممثل 
المصــري محمــد هنيــدي، للوقــوف علــى أعــرق 
المســارح العالميــة فــي جولــة فنيــة للكوميديــا 
الحيــة “الســتاند أب كوميــدي”، حيــث يجــوب 
20 دولــة حــول العالم على مــدار عام كامل، في 

عرض تحت عنوان “هنيدي اليف”.
جــاء ذلك خالل مؤتمــر صحفي أقيم في فندق 
“أرماني” في برج خليفة بدبي، استضاف النجم 
محمــد هنيــدي وتحــدث خاللــه كل مــن الفنانــة 
نــدى موســى، والمغنــي والعازف شــادي ناشــف، 
وفيصل المكري، الرئيس التنفيذي لشركة خيال 
الســعودية، وروبرت هارتمان، مؤســس ورئيس 
شركة “ليفيتي اليف”، حيث أدار الجلسة محمد 
طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة “بوك يور ستار 

جلوبال” وشركة “إمبريزاريو اليف” القاهرة. 
كمــا شــهد المؤتمــر اإلعالن عن تفاصيــل الجولة 
الفنيــة التــي سيشــارك فيهــا هنيــدي إلــى جانب 
والبلــوز  الجــاز  ومغنــي  موســى،  نــدى  الفنانــة 
اللبنانــي شــادي ناشــف، حيــث تــم الكشــف عــن 
الحــدث الــذي ينتظره ماليين من عشــاق النجم 
المحبوب الذي اســتطاع خالل مسيرته أن ينال 
الكوميديــا  عشــاق  مــن  الكثيــر  وقلــوب  محبــة 
مــن خشــبة  العالميــة  الجولــة  تنطلــق  العربيــة. 

مســرح “بيكــون ثياتــر” في “ماديســون ســكوير” 
بمدينــة نيويــورك األمريكيــة، يــوم 22 ســبتمبر 
المقبــل، ليتواصــل العــرض فــي باقــي الواليــات 
وآســيا  وأوروبــا  وأســتراليا  وكنــدا  األميركيــة، 
وينتقل إلى بلدان الشــرق األوســط، حيث يطل 
هنيــدي علــى جمهــوره مــن العاصمة الســعودية 
الريــاض فــي أواخــر أكتوبــر المقبــل، ثــم يلتقــي 
عشــاقه في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
كل مــن دبــي وأبو ظبي، ودولــة الكويت، ولبنان 

وعدد من الدول العربية. 
وفــي مداخلــة لــه خــالل المؤتمــر أعــرب الفنــان 
هــذه  بخــوض  ســعادته  عــن  هنيــدي  محمــد 
التجربــة التــي وصفها باألولــى والمميزة، مؤكدًا 
أن الوقوف ورؤية الجمهور العربي في مختلف 
أنحــاء العالــم أمــر غاية فــي األهمية لــكل فنان، 
الفتــًا إلــى حرصــه علــى تقديــم كل مــا يســعد 
وجوههــم  علــى  االبتســامة  ويرســم  الجماهيــر 
والتعريف بخصوصية الهوية والثقافة العربية. 
كوميــدي  أب  الســتاند  “فكــرة  هنيــدي:  وتابــع 
راودتنــي منــذ ســنوات، بحكم شــغفي ومحبتي 
للمســرح، ولطالما كانت خشــبة المســرح البداية 
لــكل شــيء فــي مســيرتي الفنيــة، فأنــا عاشــق 

للمسرح”.

األربعاء
3 يوليو 2019 
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أسخى رجل في العالم.. حياة متواضعة وتبرعات بالمليارات
عاد رجل األعمال األميركي وارين بافيت مجددا إلى الواجهة بعدما أعلن تبرعا “ســخيا” 
يقدر بـ 3.6 مليار دوالر من أسهم مجموعته االقتصادية “بركشاير هاثاوي” لصالح خمس 

منظمات خيرية.

ورئيــس  والمليارديــر  المســتثمر  ويخطــط 
مجلس إدارة الشــركة، وارين بافيت، تقديم 
هــي  مؤسســات  لخمــس  دوالر  مليــار   3.6
بيــل وميلينــدا غيتــس، مؤسســة  مؤسســة 
مؤسســة  بافيــت،  طومســون  ســوزان 
بافيــت،  جــي  هــوارد  ومؤسســة  شــيروود، 

ومؤسسة نوفو.
وجنبــا إلــى جنب مــع بيل وميلينــدا غيتس، 
يعد وارين بافيت أحد الموقعين على “تعهد 
العطــاء” الــذي يمثــل حملــة لتشــجيع أثرياء 
العالم للتبرع والمساهمة بجزء من ثرواتهم 
فــي مشــاريع خيرية، وقد بــدأت الحملة في 
10 يونيــو 2010، عندمــا أعلــن كل مــن بيــل 
غيتــس ووارين بافيت عن فتح باب التبرع 
لتشــجيع رجــال األعمال مــن مختلف أنحاء 
العالم على المشــاركة. ويضم “تعهد العطاء” 
المليارديــر الســعودي، طــال بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود، وانضمــت مؤخــرا لذلــك “التعهد” 

ماكينزي بيزوس التي حصلت عقب طاقها 
مــن زوجهــا، جيف بيــزوس، أغنــى ملياردير 

في العالم، على 38 مليار دوالر.
العمــر،  مــن   88 يبلــغ  الــذي  بافيــت،  ويعــد 
وولــَد ســنة 1930 فــي والية نبراســكا، ثالث 
أغنــى رجــل فــي العالــم، ويعــد مــن أنجــح 

المستثمرين وراكم مسارا أكاديميا حافا.
ثــروة  فــإن  اقتصاديــة،  بيانــات  وبحســب 
بافيت وصلت إلى 89.9 مليار دوالر، بحلول 
مايــو الماضي، لكن الرجل عازم على التبرع 

بالمزيد من المال لفائدة أعمال خيرية.
ويعــرُف الرجــل بتواضعــه الكبيــر، فهــو مــا 
زال يســكن في البيت الذي اشتراه في سنة 
1958، بمبلغ ال يتجاوز 31 ألف و500 دوالر، 
حتــى وإن كان قــادرا علــى اقتنــاء قصــور 

فخمة.
وال يقتصــر التواضع على المســكن، فبافيت 
التــي  “ماكدونالــدز”  وجبــات  يحبــون  ممــن 

والرخيصــة،  الســريعة  الوجبــات  مــن  تعــد 
أمــا الراتــب الســنوي األساســي الــذي يتلقاه 
رجــل األعمــال مــن مجموعتــه االقتصاديــة 
فــا يتجــاوز 100 ألــف دوالر في الســنة ولم 
يجــر رفعــه منــذ 25 عامــا. وال يولــي بافيــت 
أهميــة للمقتنيات والحياة الفارهة، ويوصي 
الشــباب بعدم اإلسراف وينصحهم باالبتعاد 
قــدر اإلمــكان عــن بطاقــات االئتمــان؛ ألنهــا 
تجعــل النــاس يعيشــون في مســتوى يفوق 
إمكاناتهم. أما حين تزوج للمرة الثانية، في 
ســنة 2006، ففضــل أن يقيــم حفــا بســيطا 
جدا لم يستغرق سوى 15 دقيقة، حتى وإن 
كان بوسعه أن يجعل المناسبة حدثا فخما.

لقــي مــا ال يقــل عــن 45 شــخصا حتفهــم 
وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في 
وسط نيجيريا إثر انفجار شاحنة صهريج 
بينمــا كان العديــد مــن الســكان يســرقون 
الوقــود منهــا بعــد تعرضهــا لحــادث مرور، 

وفق ما قال مسؤول أمس الثاثاء.
وقــال عليــو بابــا مســؤول لجنــة الســامة 
علــى الطــرق في واليــة بينو “لقد انتشــلنا 
آخــرون   101 أصيــب  بينمــا  جثــة،   45

بحروق خطيرة”.
وتابع المصدر نفسه أن الشاحنة الصهريج 
انقلبــت بينمــا كانت تجتاز قريــة أهومبي 
فــي واليــة بينــو في وســط البــاد. عندها 
تجمــع الســكان لســرقة الوقــود الــذي كان 

يتسرب من الصهريج، قبل أن ينفجر.
فــي  اشــتعلت  النــار  أن  المســؤول  وتابــع 
الصهريــج عنــد مــرور حافلــة تقــل ركابــا، 
وأدى اصطــدام عادمهــا بــاألرض إلى تولد 
شــرارات أشــعلت الوقــود المتســرب مــن 

الصهريج.

صهريج نفط 
ينفجر ويقتل 

عشرات “اللصوص”
عثرت الشرطة البريطانية داخل حديقة في 
لنــدن، علــى جثة رجل ُيعتقد أنه كان يســافر 
خلســة، وســقط مــن جهــاز الهبــوط الخــاص 
الكينيــة،  الجويــة  للخطــوط  تابعــة  بطائــرة 

وهي في طريقها إلى مطار هيثرو.
تــم  إنــه  لنــدن  العاصمــة  شــرطة  وقالــت 
اســتدعائها إلــى منــزل فــي كافــام بجنــوب 
لنــدن، األحــد، بعــد العثــور على الجثــة. ومن 
المقــرر إجــراء فحــص لجثــة الرجــل الذي لم 

يتم تحديد هويته.
وأضافــت في بيان “تعتقد الشــرطة في هذه 
المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة، وسقط 
مــن جهاز الهبوط )صندوق العجات( لطائرة 
تابعــة للخطــوط الجويــة الكينيــة كانــت فــي 

طريقها إلى مطار هيثرو”.
وبعــض  حقيبــة  علــى  العثــور  “تــم  وتابعــت 
المــواد الغذائيــة فــي صنــدوق جهــاز الهبوط 

فور وصول الطائرة إلى المطار”.

ســترة “فيرجــن أتانتيــك” الفضفاضــة التــي 
كانــت ترتديها األميــرة ديانا لتثبيــط اهتمام 
تماريــن  ممارســة  أثنــاء  اإلعــام  وســائل 

رياضية، معروضة للبيع.
فــي  ومقرهــا  آر”،  “آر  المــزادات  دار  أعلنــت 
األزرق  اللــون  ذات  الســترة  أن  بوســطن، 
الداكــن المصنوعــة مــن القطــن والبوليســتر 
شــركة  مؤســس  مــن  هديــة  كانــت  والتــي 
الطيران ريتشــارد برانســون، من المتوقع أن 
تجلــب أكثــر مــن 5000 دوالر خــال المــزاد 

الذي يجرى على اإلنترنت.
تحمــل الســترة شــعار “ســيدة الطيــران” مــع 

عبارة “فاي أتانتيك” باللون األبيض.
عرضــت الســترة للبيع جيني ريفيــت، مدربة 

ديانا الشخصية لفترة طويلة.
في رســالة مرفقة بالســترة، كتبت ريفيت أن 
ديانــا اعتقــدت أن هنــاك قضايا أكثــر إلحاحا 
فــي العالــم تقلقهــا، لــذا فــإن ارتــداء الشــيء 
نفســه في كل جلسة ســيكون “طريقة جيدة 

إليقاف الهيجان اإلعامي”.

سافر خلسة.. وسقط من الطائرة جثة هامدة

سترة “سيدة الطيران” لديانا.. تحت مطرقة المزاد

من عروض أزياء ستيفان روالند لخريف وشتاء 
2019 -  2020 في باريس )أ ف ب(

حظيــت امــرأة برازيليــة تولــت مهمــة التحكيم فــي مبــاراة بالدوري اإلكــوادوري 
بإعجــاب واســع مؤخــرا بعدمــا قامــت بحركــة أثنى عليهــا كثيرون؛ ألنها أشــاعت 
االبتســامة علــى وجــوه المتفرجين. وبحســب ما نقــل موقــع “AS” الرياضي، فإن 
الَحَكــم، فرنانــدا كولومبــو، التــي تبلــغ 30 عامــا، نــادت علــى أحــد الاعبين، خال 
المبــاراة، ووضعــت يدهــا فــي الجيــب كمــا لو أنهــا تهم بســحب البطاقــة الصفراء 
حتــى توجــه إليــه إنــذار. لكــن وضــع اليــد في الجيــب كان مجــرد حيلــة، إذ ما إن 
اقتــرب الاعــب في نادي ســبورتينغ برشــلونة، كيتو دياز، حتى قامــت كولومبو، 
بســحب منديل، ومررته على جبينها، كما لو أنها تمســح العرق. وابتســمت الشابة 
الحكم على نحو بارز، ولم يســتطع الاعب بدوره أن يتمالك نفســه، فابتســم في 

لحظة فرح فيما كان يتوقع أن تجري معاقبته ببطاقة صفراء.
وحظيــت المزحــة بتفاعل واســع في المنصــات االجتماعية وشــاهد الفيديو أكثر 
مــن 14 مليــون شــخص، وقــال معلقــون إن بودهــم لــو يــرون الــدوري اإلنجليــزي 

الممتاز لكرة القدم، يقوم يوما بمثل هذه المبادرات بالنظر إلى طرافتها.

“َحَكم” تخدع العبا وتحظى 
بماليين المشاهدات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالــت الشــرطة فــي كمبوديــا إن مجموعة 
من التماســيح التهمت طفلة بعد سقوطها 
منزلهــا، بحســب  مــن  بالقــرب  فــي حفــرة 

موقع فوكس نيوز األميركي.
ويقال إن والدة الطفلة لم تنتبه إلى ابنتها 
مولودهــا  برعايــة  مشــغولة  كانــت  بينمــا 

الحديث.
وبحسب ما ورد، تجولت الطفلة بعيدا عن 
المنــزل، ولــم يتــم رؤيتها مرة أخــرى، فبدأ 

والدها في البحث عنها.
وذكــر فوكــس نيــوز أن األب وجد جمجمة 
ابنتــه وقــد ُجــردت مــن اللحم، علــى أرض 
خرســانية، محاطــة بســياج، حيــث تســبح 

التماسيح في بركة.
وعرضــت وســائل اإلعــام المحليــة صورا 
“مروعة” لألم وهي تنهمر في البكاء، بينما 

تمسك ببقايا طفلتها.
وذكرت الشرطة أن الطفلة غادرت المنزل، 
وذهبت للعب بالقرب من بركة التماســيح، 

التي تقع خلف منزلها.

تمكنــت المواطنــة األميركيــة، ميا كارك، 
من تحقيق حلمها بالمشــي والوقوف على 
قدميها مجددا بعد أن فقدت 270 كلغ من 

وزنها الزائد.
وتبعــا لموقــع LADbible، فــإن ميــا التــي 
تبلــغ مــن العمــر51 ســنة حاليــا كانــت تــزن 
340 كلــغ، ولمــدة 3 ســنوات كانــت عاجزة 
أو  الحركــة  أو  منزلهــا،  مــن  الخــروج  عــن 
مســتقل،  بشــكل  فراشــها  مــن  النهــوض 
خطيــرة  لمفاويــة  أورامــا  تعانــي  وكانــت 
نتيجــة الــوزن الزائد. مما دفعها للمشــاركة 
خســارة  لتحــدي  تلفزيونــي  برنامــج  فــي 

الوزن.
وفــي المرحلــة األولــى تمكنــت كارك مــن 
خسارة 50 كلغ من وزنها، وبعدها خضعت 
لعمليات جراحية إلزالة األورام اللمفاوية، 
وبعــض العمليــات األخــرى إلزالــة الدهــون 
والجلد المترهل، وبعد 3 سنوات من اتباع 
الرياضــة  وممارســة  الغذائيــة  الحميــات 

تمكنت من الوصول إلى وزن 70 كلغ.

مقتل طفلة بعد 
سقوطها في بركة 

تماسيح

امرأة تفقد 270 
كيلوغراما من 

وزنها
بعد الضغوط التي تعرضت لها على مواقع التواصل االجتماعي بسبب االسم الذي أطلقته 
على عامتها التجارية الجديدة الخاصة بالمابس الداخلية، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع 
كيــم كارداشــيان اســتجابتها لتغييــر االســم. وكانــت كيــم كارداشــيان قــد أعلنــت عن خط 
جديــد ســتطلقه للمابــس الداخليــة باســم “كيمونو سولوشــن ويــر”، علمــا أن “كيمونو” هو 
االســم الــذي يطلــق علــى الــرداء اليابانــي التقليــدي. وما إن أعلنت كارداشــيان عن االســم 
حتى انهالت االنتقادات لها على مواقع التواصل االجتماعي، خصوصا في اليابان، والتي 
اعتبرت أنها “محاولة الستغال الثوب الياباني التقليدي، وإهانة لتراثه” الذي يعود لقرون 

مضت، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

كيم ترضخ لضغوط اليابانيين وتتخلى عن “الكيمونو”

الممثلة والمغنية لورا مارانو تحضر فعالية ألزياء فيكتوريا سيكريت في 
منتجع وسبا أمارا في سيدونا، أريزونا )أ ف ب(

قالت كارداشيان على حسابها في تويتر إن “عالماتها التجارية ومنتجاتها تتميز بحصريتها وتنوعها 
من البداية”، مضيفة “بعد تفكير وتدبر، سأطلق اسما جديد لعالمتي التجارية الجديدة، وهو 

)سولوشن وير(. سوف أتفاعل معكم مجددا قريبا”.

السنة الحادية عشرة - العدد 3913 

األربعاء
3 يوليو 2019 

30 شوال 1440

ســيدني  مدينــة  مــن  صيــاد  نشــر 
األســترالية علــى “فيســبوك” صــورا 
وطلــب  عــادي،  غيــر  بحــري  لكائــن 
مــن المســتخدمين أن يخبــروه عــن 

اسمه.
وكتب الصياد جيسون “ليس عندي 
هــل  الوحــش.  هــذا  عــن  فكــرة  أي 
لديكم مقترحــات؟” وأرفق التعليق 
بصــورة. ويظهر في الصورة ســمكة 

نصف شفافة وبفم كبير.
 فعلــق أحــد المســتخدمين ســتيف بيكــر مازحا: “ال يوجد أدنى شــك أنني كنت أشــعر 
بهــذا الشــعور فــي صباح األحــد الماضي بعد حفلة كبيــرة”. وحصل تعليقــه على أكثر 

من 50 إعجابا.
وقــارن المســتخدمون الكائــن بمعارفهــم. وكتب أحدهم: “هذه أم حبيبتي الســابقة!”- 
ودعمــه آخــرون. واقترح بعضهم أن الســمكة متحولة بســبب الباســتيك المرمي في 

المحيط.

صياد ينشر صورا لكائن بحري غريب

وارين بافيت
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