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دفاع البحرين

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة بالقيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن أمــس، ولــي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة وعدد 

من كبار المسؤولين.
 وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض عدد من القضايا ذات الشــأن 
مملكــة  فــي  والتطــور  التنميــة  مــن  لمزيــد  الهادفــة  المحلــي 
النمــو  إحصائيــات  علــى  الجاللــة  صاحــب  واطلــع  البحريــن، 
االقتصادي في المملكة والبالغة 2.7+ % للربع األول من العام 

2019، منّوًها جاللته بالنتائج اإليجابية.
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أجمعــت فعاليــات نيابيــة علــى أن الحيــاة البرلمانيــة حظيــت بدعــم حكومي، مكن مجلــس النواب فــي أن يصبح 
ســلطة مســاندة وداعمــة للســلطة التنفيذيــة فــي مختلف القضايــا السياســية واالقتصاديــة والقضايــا المرتبطة 

بهموم الشعب. 

وشددوا على أن الحياة البرلمانية في البحرين اكتسبت 
أهميتها من إيمان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
بــأن التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية هو 
الطريق األمثل نحو ترسيخ أسس دولة القانون وتحقيق 
العمــل  أولويــات  تحديــد  فــي  التنســيق  مــن  قــدر  أكبــر 
الوطنــي وآليــات تنفيذهــا، حيــث تميــزت مســيرة العمل 
البرلمانــي بالوعــي؛ كونهــا نابعة من ظــروف واحتياجات 
مملكــة البحريــن، وهــو األمــر الــذي تجســد بوضــوح فــي 
حجم اإلنجاز الذي تحقق على صعيد ممارســة المجلس 

لصالحياته واختصاصاته. 
وأكــدوا أن مــا تحقق من إنجازات بارزة في دور االنعقاد 
العادي األول من الفصل التشريعي الخامس جاء بفضل 
التعــاون المثمــر مــع الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، الذي ال يكل 
وال يمــل من متابعــة كل كبيرة وصغيرة يطرحها النواب، 

ســواء تحــت قبــة البرلمان أو عبر لقاءاتهــم المتعددة مع 
ســموه، مشــيرين إلى أن المجلس تمكن في الدور األول 
من مناقشة )313( موضوعا، تضمنت األعمال التشريعية 
والرقابية، تمت الموافقة على 96 موضوعا منها، ورفض 
عدد منها وبقيت موضوعات أخرى قيد النقاش والبحث، 
متمنيين أن يشهد الدور المقبل مزيدا من التعاون البناء 

بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطنين. 

وأشادوا بجهود صاحب السمو الملكي رئيس  «
الوزراء، وإسهامات سموه في تحقيق التكامل 

الحكومي البرلماني، وبما يمثله سموه من قيمة 
رفيعة، منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس 

التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما 
يجسد إيمان سموه أن العمل الوطني يحتاج إلى 

التكاتف والتعاون والتوافق بين الجميع حول إعالء 
مصلحة الوطن خدمة للمواطن.

المنامة - بنا

عيســى  جائــزة  أمنــاء  مجلــس  قــرر 
نائــب  برئاســة  اإلنســانية  لخدمــة 
رئيــس  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
مجلــس أمنــاء الجائــزة ســمو الشــيخ 
منــح  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد 
مؤسســة “إدهــي” الخيريــة بجمهورية 
عيســى  جائــزة  اإلســالمية  باكســتان 
الرابعــة  للــدورة  اإلنســانية  لخدمــة 
لجنــة  مــن  بتوصيــة   2019  -  2018
التحكيــم الدوليــة الخاصــة بالجائــزة 
التــي اختــارت مؤسســة “إدهــي” مــن 
بعــد تصفيــات عــدة بيــن مترشــحين 

مــن مختلــف دول العالم. وألقى ســمو 
فــي  بــن مبــارك كلمــة  الشــيخ محمــد 
المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس 
أمنــاء الجائــزة، قــال فيهــا: “نســتذكر 
بتقديــر وإجــالل تلــك الــروح الكريمــة 
الخيــرة لســمو األميــر الراحــل الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة )طيــب 
البــالد  أنشــأ عاهــل  والتــي  ثــراه(  هللا 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة الجائزة باســم ســموه لتبقى 
بمــن  احتفــاء  مشــتعلة  الخيــر  شــعلة 

يسهم في خدمة البشرية”.

منح “إدهي” جائزة عيسى اإلنسانية سمو رئيس الوزراء أكبر الداعمين للعمل التشريعي
فعاليات نيابية: سموه وضع خريطة طريق للعالقة بين السلطتين

سمو رئيس الوزراء

)05(

سمو ولي العهد: استقطاب استثمارات 
تفوق 400 مليون دوالر في 2019

المنامة - بنا

أشــاد ولــي العهــد، نائــب القائــد األعلى، 
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  رئيــس 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، بالعمــل التكاملــي 
الخطــط واالســتراتيجيات  تنفيــذ  فــي 
فــي  البحريــن  نجــاح  إلــى  أدى  الــذي 
اســتقطاب اســتثمارات نوعية مباشــرة 
فاقــت 400 مليــون دوالر فــي النصــف 

األول مــن العــام 2019. وأشــار ســموه، 
لــدى ترؤســه اجتمــاع مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة أمــس إلى أهميــة مواصلة 
العمــل بوتيــرة أكبــر؛ مــن أجــل تحقيــق 
المســتوى  علــى  النجاحــات  مــن  مزيــٍد 
األهــداف  إلــى  والوصــول  االقتصــادي 
المنشــودة للمملكــة؛ بمــا يســهم في رفد 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 

)04(عيسى آل خليفة. )03(
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي
والسنوية.  السنوية  ربع  الجوائز  السحب على  تكون هنالك جوائز شهرية خالل  لن  والسنوية.  السنوية  وربع  الشهرية  الجوائز  السحب على  أثناء  أسبوعية  تكون هناك جوائز  لن  المنتج.  إلى نشرة  الرجوع  يرجى  التفاصيل  لمزيد من   .٢٠٢٠ يناير  لغاية   ٢٠١٩ الترويجية من فبراير  الحملة  الشروط واألحكام. فترة  تطبق 
البنك  التي تجرى بالدوالر األمريكي. يتم تغطية اإليداعات لدى  البنك األهلي المتحد - الكويت ش.م.ك.ع. في جميع السحوبات األسبوعية والشهرية عدا السحوبات األسبوعية  البنك األهلي المتحد ش.م.ب. المؤهلين للدخول في السحوبات على الجوائز. سيتم إدراج جميع عمالء  سيتم إدراج جميع عمالء 

األهلي المتحد ش.م.ب. في المملكة من خالل الالئحة التنظيمية لحماية الودائع والحسابات االستثمارية غير المقيدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠. *ينطبق فقط على عيد الفطر.
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حـــقــق أحـــــالمــــك باإلدخــــــار مــع حـــصـــادي الــيـوم!

أحــــــــــالمــــــــــــك يـــحـــقــــق 

 ٨,٠٠٠,٠٠٠جوائز نقدية تزيد على
دوالر أمريكي

نـبـارك ألحدث الفـائـزيـن بـجـوائز حصادي.
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة بالقيادة العامة لقوة دفــاع البحرين أمس، ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 

وعدد من كبار المسؤولين.

 وجــرى خــال اللقــاء اســتعراض عــدد من 
القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة للمزيد 
مــن التنميــة والتطور في مملكــة البحرين، 
وقد اطلع صاحب الجالة على إحصائيات 
والبالغــة  المملكــة  فــي  االقتصــادي  النمــو 
2.7+ % للربع األول من عام 2019، منّوًها 

جالته بهذه النتائج اإليجابية.
وأكــد جالتــه أهميــة اســتمرار العمــل على 
تحســين كافــة الجهــود وتطويــر الخدمات 
فــي  كبيــر  دور  مــن  لهــا  لمــا  الحكوميــة 
بلــوغ مســتويات أعلــى مــن النمــو النوعي، 
لتواصل المملكة الســير بخطــى ثابته نحو 
تعزيز المســيرة التنموية الشــاملة من أجل 
الخير والتقدم للوطن والمواطنين الكرام.

 كما أعرب جالة الملك عن شكره وتقديره 
لــدى الجمهوريــة  لســفير مملكــة البحريــن 
جهــوده  علــى  المالكــي  صــاح  العراقيــة 
الطيبة في تطوير وتنمية العاقات الطيبة 
بين البلدين الشقيقين في كافة المجاالت.

القائــد  البــاد   وقــد تفّضــل جالــة عاهــل 
األعلــى بزيــارة إلــى القيــادة العامــة لقــوة 
دفــاع البحرين أمس، فلدى وصول جالته 
كان في االســتقبال القائد العام لقوة دفاع 
خليفــة  الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
بــن أحمــد آل خليفــة ووزير شــئون الدفاع 
الفريــق الركــن عبــدهللا بن حســن النعيمي، 

وعدد من كبار الضباط.
وقــد رافــق جالتــه خــال الزيــارة اللــواء 

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  الركــن 
خليفة قائد الحرس الملكي.

 وتابــع جالته آخر المســتجدات والموقف 
عــن  جالتــه  معرًبــا  المنطقــة،  فــي  العــام 
شــكره واعتــزازه بجميــع ضبــاط وضبــاط 
علــى  البحريــن  دفــاع  قــوة  وأفــراد  صــف 
حمــل األمانــة بــكل إخــاص وبمــا يقومون 
بــه مــن واجبــات وطنيــة ســامية بشــجاعة 
وروح معنويــة عاليــة وعزيمة صادقة، وما 
وصلــت إليــه مختلــف أســلحة قــوة دفــاع 
البحريــن مــن مســتوى متطــور وجاهزيــة 
ــا جالته لهــم جميًعا  قتاليــة رفيعــة، متمنيًّ
دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع 

عملهم المشرف.

المنامة - بنا

العاهل يشيد بنتائج النمو االقتصادي البالغة 2.7+ % في 2019
جاللــة الملــك يســتقبل ســمو ولــي العهــد بمقــر القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن

جاللة الملك مستقبال سمو ولي العهد وعددا من كبار المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين

تطوير الخدمات الحكومية 
لتواصل المملكة السير بخطى 

ثابتة نحو تعزيز المسيرة التنموية

إشادة بما وصلت إليه مختلف 
األسلحة من مستوى متطور 

وجاهزية قتالية رفيعة

نعتز بجميع العسكريين 
لقيامهم بالواجبات الوطنية 

بشجاعة وعزيمة صادقة

جهود سفيرنا في العراق 
بشأن تطوير وتنمية العالقات 

محل شكر وتقدير

أمر ملكي بفصل مركزين طبيين عن قوة الدفاع
ــة “الــــحــــقــــوق” ــ ــس ــ ــؤس ــ ــي م ــ ــوض ــ ــف ــ ــس م ــلـ ــجـ ــن أعـــــضـــــاء فـــــي مـ ــيـ ــيـ ــعـ تـ

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، أمر ملكي رقم )34( لســنة 2019، بفصــل مركزين من 
المراكــز الطبيــة عــن قــوة دفــاع البحريــن. وجــاء فــي المادة األولــى من األمــر الملكي: ُيفصــل المركــزان التاليان عن قــوة دفاع 

البحرين، وتسري بشأنهما القوانين واألنظمة التي تخضع لها المؤسسات الصحية الحكومية، وهما:

خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  مركــز   .1
التخصصي للقلب.

2. مركز البحرين لألورام.
وجاء في المادة الثانية: ُيشــّكل بمرســوم 
مجلــس أمنــاء لمركــز الشــيخ محمــد بــن 
خليفة التخصصي للقلب ومركز البحرين 

لألورام.
الثالثــة: علــى رئيــس  المــادة  وجــاء فــي 
مجلــس الــوزراء والقائد العــام لقوة دفاع 

ـ  يخصــه  فيمــا  كٌل  ـ  والــوزراء  البحريــن 
تنفيــذ أمرنــا هــذا، ويعمــل بــه اعتبــاًرا من 
تاريخ 1 /  1 /  2020، وينشر في الجريدة 

الرسمية.
وصــدر عــن جالــة الملــك أمر ملكــي رقم 
عاقــة  تنظيــم  بشــأن   2019 لســنة   )35(
قــوة دفــاع البحريــن مع المجلــس األعلى 

للصحة وصندوق الضمان الصحي.
كافــة  تلتــزم  األولــى:  المــادة  فــي  وجــاء 

المؤسســات والمراكز الصحية الحكومية 
الخاضعة لقانون الضمان الصحي الصادر 
بالقانــون رقــم )24( لســنة 2018، بتقديــم 
الخدمــات الصحيــة لمنتســبي قــوة دفــاع 
نفقــة  علــى  أســرهم  وأفــراد  البحريــن 
الدولــة وعلــى نحــو مــا هو مقــرر في ذلك 
القانون، ويصــدر بتنظيم إجراءات عاج 
منتســبي قــوة الدفاع وأفراد أســرهم في 
تلــك المؤسســات والمراكــز الصحيــة قرار 

مــن المجلــس األعلــى للصحــة بنــاًء علــى 
موافقــة اللجنــة الطبيــة العليــا فــي قــوة 
دفــاع البحرين، على أن يراعى في جميع 
األحــوال عــدم تعــارض ذلك مــع القوانين 
واألنظمــة المعمــول بهــا فــي قــوة الدفــاع 

والسرية المتوجب مراعاتها بشأنها.
تنظيــم  يتــم  الثانيــة:  المــادة  ونّصــت   
الداخليــة  وزارة  منتســبي  عــاج 
والحــرس الوطنــي وجهاز األمــن الوطني 
والمقيميــن  المواطنيــن  مــن  والمدنييــن 
في المستشــفيات العسكرية التابعة لقوة 
العســكري،  )المستشــفى  البحريــن  دفــاع 
مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي( وفًقــا 
العليــا  الطبيــة  اللجنــة  مــن  لقــرار يصــدر 
فــي قوة الدفاع وبالتنســيق مــع المجلس 

األعلــى للصحــة، علــى أن يلتــزم صنــدوق 
التأميــن  وشــركات  الصحــي  الضمــان 
المعنية بدفع تكاليف العاج وذلك حسب 
مــا هــو مقرر فــي قانون الضمــان الصحي 
الصــادر بالقانــون رقــم )24( لســنة 2018 
ال  وبمــا  بمقتضــاه،  الصــادرة  والقــرارات 
يتعــارض مــع قوانيــن وأنظمة قــوة دفاع 

البحرين.
الثالثــة: علــى رئيــس  المــادة  وجــاء فــي 
مجلــس الــوزراء والقائد العــام لقوة دفاع 
ـ  يخصــه  فيمــا  كل  ـ  والــوزراء  البحريــن 
تنفيــذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ 1 /  
1 /  2020، وينشر في الجريدة الرسمية.

كمــا صــدر عــن جالــة الملــك أمــر ملكــي 
أعضــاء  بتعييــن   2019 لســنة   )36( رقــم 

فــي مجلــس مفوضي المؤسســة الوطنية 
لحقوق اإلنسان.

وجاء في المادة األولى من األمر الملكي: 
المؤسســة  مفوضــي  مجلــس  فــي  ُيعيــن 

الوطنية لحقوق اإلنسان كاً من:
1 - فوزية سعيد الصالح عضًوا متفرًغا

2 - خالد عبدالعزيز الشاعر عضًوا متفرًغا
3 - مال هللا جعفر الحمادي عضًوا متفرًغا
4 - عمــار أحمــد البناي عضًوا من الســلطة 

التشريعية
مــدة  لنهايــة  عضويتهــم  مــدة  وتكــون 

المجلس الحالي.
وجاء في المادة الثانية: ُيعمل بهذا األمر 
مــن تاريخ صدوره، وُينشــر فــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعث عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
، برقيــة تهنئــة الــى رئيس جمهوريــة رواندا بول كاجاما ، بمناســبة 

ذكرى استقال باده.

أعــرب جالتــه فيها عــن أطيب تهانيه وتمنياته لــه بموفور الصحة 
والســعادة بهــذه المناســبة الوطنيــة. كما بعــث جالة الملــك، برقية 
تهنئــة الــى رئيــس جمهوريــة بوروندي بييــر نكورونزيزا ، بمناســبة 
بــاده. أعــرب جالتــه فيهــا عــن أطيــب تهانيــه  ذكــرى اســتقال 

وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ رئيس رواندا وبوروندي

المنامة - بنا

بعث عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
برقيتــي تهنئــة إلــى الحاكمــة العامــة لكندا جولــي باييت، بمناســبة 
ذكــرى اليــوم الوطنــي لبادهــا، أعربــا فيهمــا عــن أطيــب تهانيهمــا 

وتمنياتهما لها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

... وجاللته وسمو ولي العهد يهنئان حاكمة كندا



أشــاد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى رئيــس مجلــس التنميــة االقتصادية صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة، بالعمل 
التكاملــي فــي تنفيــذ الخطــط واالســتراتيجيات الــذي أدى إلى نجاح البحرين في اســتقطاب اســتثمارات نوعية مباشــرة فاقــت 400 مليون 
دوالر خــالل النصــف األول مــن عــام 2019م، مثنيــًا على الجهود التــي قام بها مجلس التنمية االقتصادية، والجهــات ذات العالقة في تحقيق 
هــذه النتائــج، مشــيرًا إلــى أهميــة مواصلة العمل بوتيرة أكبر؛ من أجــل تحقيق مزيٍد من النجاحات على المســتوى االقتصادي والوصول إلى 
األهداف المنشودة للمملكة؛ بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

لــدى ترؤســه اجتمــاع مجلــس  ونــوه ســموه 
ضــرورة  إلــى  أمــس  االقتصاديــة  التنميــة 
اســتمرار تعزيــز بيئــة األعمــال وخلــق الفرص 
الوظيفية النوعية أمام المواطنين؛ وذلك من 
خالل زيادة التنســيق والتعاون بين الشــركاء 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص، مشــيرًا إلــى 
أهميــة المحافظــة على ما تحقــق للمملكة من 
إنجــازات ومواصلة العمل نحو تحقيق كل ما 

من شأنه نماء وازدهار الوطن والمواطن.
التنفيــذي  الرئيــس  اســتعرض  جانبــه،  مــن 
لمجلــس التنميــة االقتصادية خالــد الرميحي 

بالمؤشــرات  المرتبطــة  المســتجدات  أبــرز 
االقتصــاد  أداء  ترصــد  والتــي  االقتصاديــة 
الوطني، حيث حقق الناتج المحلي اإلجمالي 
نموًا بمعدل %2.7 خالل الربع األول من العام 
الجاري، وذلك بمســاهمة نوعية كبيرة حققها 
قطــاع الخدمات الماليــة وقطاع النفط والغاز 
وقطاع الفنادق والمطاعم، وفيما يتعلق بنمو 
الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي لالقتصاد 
البحرينــي فــي 2018، فقــد حققــت البحريــن 
مجلــس  دول  مســتوى  علــى  األكبــر  النســبة 
التعــاون الخليجــي وذلــك بمعــدل %2.5 إلى 

جانــب النســبة األكبــر مــن النمــو خليجيــًا في 
القطاع غير النفطي والتي بلغت 3.4%.

وأشــار الرئيــس التنفيذي إلــى تصنيف مملكة 
البحريــن فــي تقرير االســتثمار العالمي 2019 
الصــادر مؤخــرًا عــن مؤتمــر األمــم المتحــدة 
للتجارة والتنمية )األونكتاد( حيث استقطبت 
المملكــة تدفقــات من االســتثمارات المباشــرة 
فاقــت 1.5 مليار دوالر خــالل عام 2018، كما 
وحققت زيادة في معدل تدفق االســتثمارات 

المباشرة بنسبة %6 مقارنة بالعام 2017.
وتناول العرض إنجازات المجلس على صعيد 

استقطاب االستثمارات المباشرة إلى المملكة 
حيــث   2019 العــام  مــن  األول  النصــف  فــي 
اســتقطب المجلــس اســتثمارات فاقــت 400 
مليــون دوالر تمثــل 92 شــركة فــي قطاعــات 
التصنيع، والخدمات اللوجســتية، والسياحة، 
والخدمــات الماليــة، وتكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت وغيرها من القطاعــات الفرعية، 
حيث من المتوقع أن تخلق هذه االستثمارات 
أكثــر مــن 3300 وظيفة فــي الســوق المحلية 

خالل الثالث سنوات المقبلة.

وأشار الرميحي إلى أن النصف األول من العام 
2019 تضمــن دخــول عــدد مــن االســتثمارات 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــن  القادمــة 
واإلمــارات العربية المتحــدة، ودولة الكويت، 
والجمهورية الفرنســية، واالتحاد السويسري، 
وجمهورية الصين الشــعبية، وجمهورية الهند 
إلــى المملكــة، والتي ســتخلق فــرص وظيفية 

نوعية في السوق المحلية.
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  تطــرق  وبــدوره، 
والسياحة زايد الزياني، والذي يرأس مجلس 

تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة إلى 
واقع التقدم نحو تنفيذ مؤشرات األداء التي 
يتبناها المجلس لتعزيز مســاهمة المؤسسات 
المحلــي  الناتــج  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
اإلجمالــي، وزيادة مســاهمة هذه المؤسســات 
حجــم  زيــادة  جانــب  إلــى  الصــادرات  فــي 
المؤسســات  فــي  البحرينيــة  العاملــة  القــوى 
الصغيرة والمتوسطة. وجرى خالل االجتماع 
المبــادرات  تنفيــذ  ومتابعــة  اســتعراض 
االســتراتيجية التــي تهدف إلــى تعزيز ودعم 
المســاهمة االقتصاديــة للمؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة.
مبــادرات  علــى  الضــوء  الزيانــي  وســلط 
‘’صــادرات البحرين’’ وما حققته من إنجازات 
فــي النصــف األول مــن 2019 ســاهمت فــي 
حصــول “صــادرات البحريــن” علــى جائزة من 
الشــبكة العالميــة لريــادة األعمــال باعتبارهــا 
مبــادرة رائــدة فــي تنميــة الصــادرات تســعى 

لخدمة احتياجات المصدرين ودعمها.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: استقطاب استثمارات تفوق 400 مليون دوالر في 2019
يتوقــع أن تخلــق أكثر من 3300 وظيفة للســوق المحلية في الســنوات الثــاث المقبلة

أعلنــت مؤسســة المبــرة الخليفيــة عــن اختتــام دورات وورش العمــل التي تــم عقدها لطلبــة برنامج رايات، بدعــم من تمكين، 
والتــي تضمنــت: دورة “بنــاء فريــق فعــال”، ودورة “البروتكول الوظيفي” ودورة “قيادة فرق عاليــة األداء”، بالتعاون مع معهد 

جولدن تراست، باإلضافة إلى دورة اللغة االنجليزية مع معهد بيرلتز.

وقــد هدفــت المؤسســة إلــى تنظيــم دورات 
المهــارات  مختلــف  وصقــل  بتطويــر  ُتعنــى 
بالوقــت،  كااللتــزام  والعمليــة  الحياتيــة 
الضغــط.  الجماعــي، والعمــل تحــت  والعمــل 
منهــا علــى ســبيل المثــال: دورة طهي مقدمة 
ســارة  الشــيف  مــع  الطبــخ  اســتوديو  مــن 
الكوهجــي، ودورة “مهارات شــراء األلماس”، 
وورشــة  الســيارات”،  “ميكانيكيــة  وورشــة 
عمــل “كيف أبدا بالتعاون” مع إنجاز البحرين 
الــذي يركــز علــى المفاهيــم األساســية التــي 
واالقتصاديــة،  التجاريــة،  باألعمــال  تتعلــق 

واستكشاف االهتمامات، والفرص المهنية.
رئيــس  صرحــت  المبــادرة،  علــى  وتعليًقــا 

مجلس أمناء مؤسســة المبرة الخليفية سمو 
الشيخة زين بنت خالد آل خليفة قائلة: “أود 
بدايــة أن أتقدم بالشــكر والتقدير إلى تمكين 
الــدورات  لمختلــف  المســتمر  دعمهــا  علــى 

وورش العمــل العمــل المتنوعــة التي نحرص 
بدورنــا علــى تنظيمهــا لطلبــة برنامــج رايــات 
بشــكل دوري، وإننــا نفتخــر بتقديمنا لحوالي 
ضمــن  رايــات،  برنامــج  لطلبــة  منحــة   270
مجــاالت وتخصصــات متنوعــة، حيــث تمــت 
مراعاة ميول واهتمامات وقدرات كل طالب 
وطالبة على حدة، مع وضع احتياجات سوق 
العمــل بعيــن االعتبــار، وذلك بما يتماشــى مع 
وإننــا   ،2030 االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة 
الهيئــات  مــن  المزيــد  مــع  للتعــاون  نتطلــع 
الحكوميــة والمؤسســات الخاصــة لعقــد مثل 

هذه األنشطة المفيدة والمتنوعة مستقبالً.”
للمنــح  رايــات  لبرنامــج  التقــدم  ويمكــن 

الدراســية مــن خالل مــلء اســتمارة التقديم 
عبر موقع المؤسسة اإللكتروني، وتتم عملية 
اختيــار الطلبــة بعــد اجتيازهم لعــدة مراحل، 
التحصيــل  علــى  بنــاًء  المتقدميــن  ويتأهــل 
األكاديمــي، والحصــول على نســبة عالية في 
االختبــار المقــدم من قبل المؤسســة واجتياز 

المقابلــة الشــخصية باإلضافــة إلــى األعمــال 
المجتمــع  التــي قدموهــا لخدمــة  التطوعيــة 

المحلي.
ويتميــز برنامــج “رايــات” عــن ســائر البرامــج 
بتوفيــر دورات وورش عمــل تتناول جوانب 
الثقــة  تعزيــز  مثــل:  الشــخصي،  التطويــر 

مهــارات  وتنميــة  الــذات،  وتطويــر  بالنفــس، 
الخطابــة، واإلدارة والتواصــل مــع اآلخريــن، 
وتقويــة اللغــة اإلنجليزية، مما يجعل الطالب 
والقيــام  العمــل  بســوق  لاللتحــاق  مســتعًدا 

بالدور المطلوب منه بكل فعالية.
الدراســية  المنــح  برنامــج  أن  إلــى  ويشــار 
هــو   ،2011 العــام  انطلــق  الــذي  )رايــات( 
برنامــج شــامل ومتكامل يســاهم فــي مجال 
التعليم وتنمية المهارات الشــخصية للشــباب 
البحريني حيث يوفر البرنامج منح دراســية 
للطلبة لاللتحــاق بإحدى الجامعات المعتمدة 
في مملكة البحرين، إلى جانب تقديم العديد 
مــن المزايــا منهــا حوافــز ماليــة وورش عمــل 
الحكومــي  القطاعيــن  فــي  تدريــب  وفــرص 
والخــاص، ويقــدم كذلك فرصــًا لتعزيز ثقافة 
مــن خــالل غــرس  المجتمعيــة”  “المســؤولية 
قيمــة التطــوع وخدمــة المجتمــع فــي بيئــة 

داعمة ومشجعة.

المنامة - بنا

“المبرة الخليفية” تختتم دورات وورش عمل “رايات”
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سمو ولي العهد مترئًسا اجتماع مجلس التنمية االقتصادية أمس 

األونكتاد”: البحرين استقطبت 1.5 
مليار دوالر تدفقات استثمارات 

مباشرة في 2018

العتوم: نقّدر اهتمام سمو رئيس الوزراء لالرتقاء بالتعليم
ــيــة” ــطــب ــيــفــة يــســتــقــبــل وفــــــًدا مـــن “الـــبـــحـــريـــن ال ــان بـــن خــل ــم ــل ــخ س ــي ــش ــو ال ــم س

اســتقبل مستشــار صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة، بمكتبــه صباح أمــس، وفًدا من 
جامعــة البحريــن الطبيــة برئاســة رئيــس الجامعة البروفيســور ســمير العتــوم، والذي رفع إلى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، خالص الشكر وعظيم االمتنان على ما يوليه سموه من دعم واهتمام بتطوير التعليم، واالرتقاء 
بمخرجاته لخدمة مختلف القطاعات التنموية بالمملكة، والســيما القطاع الطبي، مشــيًدا برعاية ســموه لحفل تخريج الفوج العاشر 

لطلبة الكلية الذي أقيم مؤخًرا وحضره نيابة عن سموه، سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

 وخالل اللقاء، أشاد سمو الشيخ سلمان بن 
خليفــة آل خليفــة، بالمكانــة المتميزة التي 
وصلــت إليها الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلنــدا - جامعــة البحريــن الطبية، كصرح 
تعليمــي رائــد فــي مجــال التعليــم الطبــي 
فــي المنطقــة، منّوًها إلى نجــاح الكلية في 
اســتقطاب المئــات مــن الطلبة والدارســين 
مــن مملكة البحريــن ودول المنطقة، حيث 
شهد حفل التخرج األخير للجامعة تخريج 
134 طالًبــا من بينهم 42 طالًبا من مختلف 
الــدول. وأكد ســموه أن توجهات الحكومة 

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة 
الــوزراء ومســاعيها لتعزيــز االســتثمار في 
األســس  أرســت  العالــي،  التعليــم  مجــال 
الســليمة للنهــوض بهــذا القطــاع وتطويره، 
وجعلــه واحــًدا مــن القطاعــات التــي ترفــد 
عجلة االقتصاد الوطني، وتسهم في تعزيز 

مسارات التنمية البشرية في المملكة.
ونــّوه ســموه بالمســتوى المتميــز لخريجي 
الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلنــدا - 
يتمتعــون  ومــا  الطبيــة،  البحريــن  جامعــة 
بــه مــن تأهيل علمــي وتدريبي وفــق أعلى 

ا سموه للجامعة  المستويات العملية، متمنيًّ
وكافــة القائميــن عليهــا مزيــًدا مــن النجاح 
الكفــاءات  وتأهيــل  إعــداد  فــي  والتقــدم 
الطبيــة والتمريضيــة التــي تخــدم القطــاع 
الطبــي في مملكــة البحرين ودول المنطقة 

ككل.
 من جهته، أعرب البروفيســور العتوم، عن 
خالص شــكره وتقدير لسمو الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، على دعمه وتشجيعه 
المســتمر للجامعــة، مقــّدًرا لســموه حضــور 
لحفــل التخــرج نيابــة عــن صاحــب الســمو 

الملكي رئيس الوزراء.
كما أشاد بحرص الحكومة برئاسة صاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء، على تطوير 
المنظومــة التعليميــة في المملكــة، وتعزيز 

االســتثمار فــي مجــال التعليــم، إيماًنا منها 
بأهميــة التعليــم في النهــوض بالمجتمعات 
علــى مختلــف  التنمويــة  نهضتهــا  وتعزيــز 

األصعدة.

مــن ســتيفن هاريســون  اللقــاء كل  حضــر 
ميرفيلــد، والبروفيســورة مــورا بيدجــون، 
كيــو،  ومايــكل  ســتراكان،  وكاثريــن 

وجاسينتا مورجان.

المنامة - بنا

سمو الشيخة زين 
بنت خالد تشكر 
“تمكين” على 

دعمها المستمر
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قرر مجلس أمناء جائزة عيســى لخدمة اإلنســانية برئاســة نائب رئيس مجلس 
الــوزراء رئيــس مجلــس أمناء الجائزة ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة، 
منــح مؤسســة “إدهــي” الخيريــة بجمهورية باكســتان اإلســامية جائزة عيســى 
لخدمــة اإلنســانية للــدورة الرابعــة 2018 - 2019 بتوصيــة مــن لجنــة التحكيــم 
الدولية الخاصة بالجائزة التي اختارت مؤسســة “إدهي” من بعد تصفيات عدة 

بين مترشحين من مختلف دول العالم. 

وكانــت األمانة العامة للجائزة بالتعاون 
بحثــا  أجــرت  قــد  التحكيــم  لجنــة  مــع 
عمــل  مواقــع  تنــاول  مكثًفــا  ميدانيــا 
أســاليب  علــى  واالطــاع  المؤسســة 
تقديم خدماتها والتحقق من منجزاتها 

والمعلومات الواردة في سجاتها.
الصحافــي  المؤتمــر  خــال  ذلــك  جــاء 
الذي عقده مجلس أمناء جائزة عيسى 
لخدمة اإلنســانية برئاســة ســمو الشيخ 
بقصــر  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد 
القضيبيــة صبــاح أمــس بحضــور نائــب 
النائــب األول  الــوزراء  رئيــس مجلــس 
لرئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة عيســى 
بــن  خالــد  الشــيخ  اإلنســانية  لخدمــة 
عبــدهللا آل خليفــة، ووزيــر الخارجيــة 
الشــيخ  الجائــزة  أمنــاء  عضــو مجلــس 

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.
وألقــى ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
كلمة بهذه المناسبة، قال فيها “نستذكر 
الــروح الكريمــة  بتقديــر وإجــال تلــك 
الشــيخ  الراحــل  األميــر  لســمو  الخيــرة 
عيســى بن سلمان آل خليفة )طيب هللا 
ثــراه( والتي أنشــأ عاهــل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الجائزة باسم سموه لتبقى شعلة الخير 
مشــتعلة احتفاء بمن يســهم في خدمة 

البشرية”.
وأضاف سموه أن مجلس أمناء الجائزة 
عمــل خــال دوراتــه علــى استكشــاف 
األعمال اإلنسانية على الساحة الدولية 
وبالــذات مــا هــو متميز منهــا وبعيد عن 
األضــواء. وهــا نحــن اليــوم نستكشــف 
جديــدا ممــن هــم جديــرون باالهتمــام 
والدعم والمســاندة لنسلط الضوء على 
الجهــود الخيرة التي تضــع المحتاجين 
من البشــر كلهم فــي مرتبة واحدة دون 

تفريق بين أي نوع.
دوالر،  مليــون  الجائــزة  قيمــة  وتبلــغ 
مرفقــة بميداليــة مــن الذهــب الخالــص 
فــي  تســلم  عليــا،  تقديريــة  وشــهادة 
احتفاليــة ملكيــة كبــرى يشــرفها عاهــل 
حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد 
بــن عيســى آل خليفــة، تقــام فــي شــهر 
شــخصيات  وتحضرهــا   2019 نوفمبــر 
عالمية شــهيرة إلى جانب وفود رسمية 

وأهلية.
والضطــراد النجاح الــذي حققته جائزة 
عيســى لخدمــة اإلنســانية فــي دوراتها 
الثــاث الماضيــة بالكشــف عــن أعمــال 
وجهــود إنســانية بالغــة التفــرد والتميز، 
احتلــت الجائــزة مكانــة مرموقــة بيــن 
انفتاحهــا  مؤكــدة  العالميــة  الجوائــز 
األجنــاس  مختلــف  علــى  اإلنســاني 
الخدمــات  علــى  واقتصارهــا  واألديــان 

اإلنسانية المحضة.
وكان جالــة ملــك أنشــأ هــذه الجائــزة 
العــام  فــي  ســنتين،  كل  تمنــح  التــي 
ســمو  والــده  لذكــرى  تخليــًدا   2008

األميــر الراحل )طيب هللا ثراه(، وخص 
الخدمــة  مجــال  فــي  المشــتغلين  بهــا 
اإلنســانية ممــن تتميز أعمالهــم وتتفرد 

بمنجزات غير عادية.
الــدورة  لهــذه  الفائــزة  والمؤسســة 
مؤسســة “إدهــي” الخيريــة بجمهوريــة 
باكســتان اإلســامية تعد أكبر مؤسســة 
خيرية باكستانية معروفة على النطاق 
العالمــي في مجــال الخدمة اإلنســانية. 
جميــع  مــن  البشــر  كل  عملهــا  ويغطــي 
دون  والجنســيات  واألديــان  الملــل 
تفريــق، أسســها رجل األعمــال الخيرية 
وهــو  إدهــي،  عبدالســتار  المعــروف 
فاعــل خيــر وناشــط اجتماعــي وزاهــد 
باكســتاني معــروف بـــ “أبــو الفقــراء” و 
”مــاك الرحمــة” وكان قــد ُرشــح مــراًرا 

لنيل جائزة نوبل للسام.
بتقديــر  إدهــي  عبدالســتار  ويحظــى 
بــاده،  فــي  كبيريــن  واحتــرام  وثقــة 
فقــد كــرس حياته لخدمة البشــر األكثر 
فقًرا، فأســس مؤسســة خيريــة عماقة 
مــن دون أيــة مســاعدات حكوميــة أو 
دعــم عالمــي بنــت مستشــفيات للوالدة 
ومشارح وأماكن مجهزة إليواء األيتام 
وماجئ ودوًرا للعجزة، وظل إلى حين 
وفاتــه فــي 8 يوليــو 2016 يعمــل بجــد 
في مؤسســته مكرًسا حياته وحياة كل 

أفراد أسرته بأكملها لخير الناس.
وفــي بدايــة حياتــه انخرط فــي تجارة 
ولكنــه  والــده  يمتهنهــا  التــي  األقمشــة 
ســرعان مــا هجــر مهنــة أبيــه، ومــع نفــر 
مــن أصدقائــه أنشــأ مســتوصفا صغيــرا 
مــن حجرة واحدة في حي ميثادار في 
مدينة كراتشــي القديمة. امتلك سيارة 
صغيرة وأصبح يتجول بها في المدينة 
ناقــا المرضــى وجرحى الحــوادث إلى 
هــذه  ومــن  لإلســعاف.  المستشــفيات 

العــام  فــي  أفلــح  المتواضعــة  البدايــة 
اســتهوت  مؤسســة  إنشــاء  فــي   1951
اآلالف مــن المتطوعين الذين يتبرعون 

بوقتهم وجهدهم لمساعدة اآلخرين.
ويدير أبنــاؤه وبناته في الوقت الراهن 
300 مركــز للطــوارئ منتشــرة فــي كل 
مــدار  علــى  تعمــل  الباكســتان،  أقاليــم 
الســاعة بأســطول قوامه 1500 ســيارة 
إســعاف و28 قــارب إنقــاذ و3 طائــرات 
اثنتــان مســتأجرتان  إســعاف صغيــرة، 
وتــم امتاك الثالثة، وتتلقى المؤسســة 
6 آالف مكالمــة يســتقبلها 200 مخابــر 

هاتفي لطلب خدمة اإلسعاف يومًيا.

وبــات لمؤسســة إدهــي ماجــئ لأليتام 
ملحقــة بالمــدارس االبتدائية والثانوية 
المشــردين،  للمعاقيــن واألطفــال  ودور 
تعاطــي  علــى  للمدمنيــن  وأخــرى 
المخــدرات ومســاكن للنســاء المعتــدى 
عليهن. وهناك مراكز لألمومة ولتنظيم 
الممرضــات  لتدريــب  ومعاهــد  األســرة 
للــدرن  ومســتوصف  للــدم  وبنــوك 

ومستشفى للسرطان.
طبيــة  خدمــات  المؤسســة  وتقــدم 
عــدة، إذ تديــر 8 مستشــفيات مجانيــة، 
ومراكــز  للعيــون،  عــدة  ومستشــفيات 
جراحيــة،  ووحــدات  الســكر،  لمرضــى 

للســرطان،  صغيــًرا  ومستشــفى 
ومســتوصفات متنقلــة عــدة، فضًا عن 

بنكين للدم في كراتشي وحدها.
وتوفــر المؤسســة الغــذاء والضروريات 
 15 هنــاك  أن  كمــا  للســجناء،  األخــرى 
“بيتنــا”  باســم  للمؤسســة  تابًعــا  مركــًزا 
تقــدم خدمة اإليواء لألطفال المعوزين 
والهاربيــن وذوي االحتياجات الخاصة، 
كمــا تديــر عــدًدا كبيًرا من مراكــز رعاية 
األطفــال مجهولــي النســب باســم “مهد 
األطفــال” تضــم مــا يقــرب مــن 20 ألــف 
طفــل، إضافة إلى عدد مــن دور األيتام 

تضم 50,000 يتيًما.

وتديــر المؤسســة 330 مركــًزا للرعايــة 
تقــدم  باكســتان،  ومــدن  ريــف  فــي 
الطعــام والمأوى وإعادة تأهيل النســاء 
وتطبــب  المهجوريــن،  واألطفــال 

المعاقين ذهنًيا.
إغاثيــة  بأعمــال  المؤسســة  وقامــت 
فــي كل مــن إفريقيــا والشــرق األوســط 
أوروبــا  وشــرق  القوقــاز  ومنطقــة 
إعصــار  )أثنــاء  المتحــدة  والواليــات 
كاترينــا الــذي ضرب الواليــات المتحدة 

األميركية العام 2005(.
أســس الراحــل عبدالســتار إدهــي قبــل 
“إدهــي”  2016 مشــروع  بالعــام  وفاتــه 
للخمســين كيلومتــرا، ويهــدف لتقديــم 
الخدمات الضرورية واألساسية لسكان 
الريــف والحضر. ويركز المشــروع على 
إنقــاذ حيــاة المســافرين فــي الطرقــات 
مناطــق  لــكل  والخارجيــة  الداخليــة 
باكســتان والذيــن هــم عرضــة لحوادث 

السير.
لخدمــة  عيســى  جائــزة  ومنحــت 
اإلنســانية في دوراتهــا الثاث الماضية 
جميلــة  الماليزيــة  إلــى  التوالــي  علــى 
محمــود، وإلى الهندي أشــيوتا ســامنتا، 
األطفــال  ســرطان  مستشــفى  وإلــى 
بجمهورية مصر. وتتميز جائزة عيســى 
لخدمــة اإلنســانية بين الجوائــز العربية 
بكونهــا أول جائــزة عربيــة فــي الخدمة 
دوليــة  بســمعة  تحظــى  اإلنســانية 
ويتقــدم إليهــا كل عــام مترشــحون من 
مختلــف دول العالــم، وتقــع مســؤولية 
تحكيــم أعمالهم علــى لجنة تحكيم من 

ذوي الخبرة يمثلون قارات العالم.

مؤتمر صحافي لمجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

المنامة - بنا

منح “إدهي” الخيرية بباكستان جائزة عيسى اإلنسانية
لــتــبــقــى شــعــلــة للخير الــجــائــزة  أنــشــأ  ــك  ــل ــم ال ــارك: جــالــة  ــبـ مــحــمــد بـــن مـ

الجائزة احتلت مكانة مرموقة بين الجوائز العالمية 
النفتاحها على مختلف األجناس واألديان

مجلس أمناء الجائزة عمل على استكشاف 
األعمال اإلنسانية على الساحة الدولية

الناشط إدهي المعروف بـ“أبو الفقراء” و“مالك 
الرحمة” ُرشح مراًرا لنيل جائزة نوبل للسالم

نستذكر بتقدير وإجالل الروح الكريمة الخيرة 
لسمو األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان

صندوق الزكاة والصدقات المستودع األمين لألموال
ــذ ــع إدارة التنفيـ ــاون مـ ــًرا بالتعـ ــن 152 معسـ ــج عـ ــدل: التفريـ ــر العـ وزيـ

أكــد وزيــر العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي بن عبــدهللا آل خليفة أن 
صنــدوق الــزكاة والصدقــات الجهــة الرســمية المعتمدة بمملكــة البحرين لتحصيل أمــوال الزكاة 
والصدقات وتوزيعها على مســتحقيها بالضوابط الشــرعية، هو المنشــأة المباركة التي غرســتها 
األيــادي البيضــاء لألميــر الراحــل ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه(، 
والشــجرة المباركــة التــي رعتهــا األيــادي الكريمــة لعاهــل البــاد صاحــب الجالة الملــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وترعرعت برعاية جالته وأينعت ثمارها، إذ نشهد اليوم تجسيد هذا االهتمام 
وهذه الرعاية الملكية الســامية لهذه المشــاريع النوعية والرعاية المتميزة التي قدمها الشــركاء 

واألفراد والشركات واإلعاميين بفضل من هللا ألبناء هذا الوطن الكرام.

وأضاف الشــيخ خالد بــن علي في حفل تكريم 
رواد البذل والعطاء والكرم والسخاء الداعمين 
لمســيرة صنــدوق الــزكاة والصدقــات، الذي بدأ 
بتــاوة عطــرة مــن الذكــر الحكيــم للقــارئ علي 
والصدقــات  الــزكاة  أن صنــدوق  عمــر،  صــاح 
كان موضع اهتمام بالغ من ســمو الوالد الشــيخ 
عبــدهللا بن خالد آل خليفــة )رحمه هللا تعالى(، 
إذ تــم افتتــاح المقــر الرئيــس للصنــدوق علــى 
يديــه فــي العام 2006، ســائًا المولــى عز وجل 

أن يجــزي لــه الخير والمثوبة على ما قدمه من 
مشاريع الخير في هذا الوطن.

وأشــاد وزيــر العدل بحملــة “عيدهم في بيتهم” 
التي ُدشــنت بالتعاون مــع فريق “أبواب الخير” 
لصالــح  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 
أطلقــه  الــذي   ،”3 الغارميــن  “ســهم  مشــروع 

صندوق الزكاة والصدقات في العام 2017.
وأوضــح أن صنــدوق الــزكاة والصدقــات كان 
المســتودع األميــن لألمــوال التي تــم تحصيلها 

مــن حملة “عيدهم في بيتهم”، ولم يتم تجميع 
عبــر  بــل  وصناديــق،  حصــاالت  عبــر  األمــوال 
تــم  إذ  والصدقــات،  الــزكاة  صنــدوق  حســاب 
التفريــج عــن 152 معســًرا مــن أبنــاء المجتمــع 
البحرينــي الكريــم، بالتعــاون مــع إدارة التنفيــذ 
بالــوزارة فــي تحديــد قائمــة المســتفيدين مــن 
المعاييــر  بحســب  الغارميــن،  ســهم  مشــروع 
واالشــتراطات التي وضعها الصنــدوق، مراعًيا 

فــي ذلــك الضوابــط واألحــكام الشــرعية بهــذا 
الخصوص.

بعدها تفضل الوزير بتكريم الداعمين ألنشــطة 
وبرامــج صندوق الزكاة والصدقات من األفراد 
والبنوك والشــركات والشــركاء، ووزارة شــؤون 
ــاب األعمــدة والصحــف المحليــة،  اإلعــام وُكتَّ
وســفراء مواقــع التواصــل االجتماعــي الذيــن 

ساهموا في إنجاح الحملة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

المنامة - وزارة اإلسكان

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر 
النائــب  الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه 
خالــد بوعنق، وجرى خــال اللقاء 
المواضيــع  مــن  عــدد  اســتعراض 

المتعلقة بالملف اإلسكاني.
 وتطــرق اللقــاء إلــى ســبل تعزيــز 
وزارة  بيــن  المشــترك  التعــاون 
اإلسكان والمجلس النيابي، ودعم 
الطلبــات  لتلبيــة  الــوزارة  خطــط 
المدرجــة على قوائم االنتظار، كما 

جــرى اســتعراض ســير المشــاريع 
اإلســكانية قيــد التنفيــذ فــي مدن 

البحرين الجديدة. 
عــن  بوعنــق  أعــرب  جانبــه،  مــن 
تبذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــره 
الــوزارة من أجل تطوير الخدمات 
اإلســكانية وتلبية قوائم االنتظار، 
للتعــاون  اســتعداده  مبدًيــا 
الخطــط  لتحقيــق  الــوزارة  مــع 

والمبادرات والبرامج اإلسكانية.

استعراض سير المشاريع اإلسكانية



إن الحراك النيابي يمثل حجر زاوية في العمل الوطني، وأن الحكومة تحرص أن يكون 
التشاور والتنسيق بين السلطتين عنوان لكل مرحلة، وأن مسار التشاور البرلماني وما 
يشــهده من تفاعل إيجابي في ظل المســؤولية المشــتركة يصب في اتجاه واحد، وهو 
الوطــن بهــذه الكلمــات وضــع صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
خارطــة طريــق للعالقــة التــي تجمــع الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، شــكلت قاعدة 
متينــة وراســخة مــن التنســيق الحكومــي البرلماني.وأجمعــت فعاليــات نيابيــة علــى أن 
الحيــاة البرلمانيــة حظيــت بدعــم حكومــي، مكــن مجلــس النــواب في أن يصبح ســلطة 
مســاندة وداعمــة للســلطة التنفيذيــة فــي مختلــف القضايــا السياســية واالقتصاديــة 

والقضايا المرتبطة بهموم الشعب. 

فــي  البرلمانيــة  الحيــاة  أن  علــى  وشــددوا 
إيمــان  مــن  أهميتهــا  اكتســبت  البحريــن 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن  التعــاون  بــأن 
نحــو  األمثــل  الطريــق  هــو  والتشــريعية 
ترســيخ أســس دولة القانون وتحقيق أكبر 
أولويــات  فــي تحديــد  التنســيق  مــن  قــدر 
حيــث  تنفيذهــا،  وآليــات  الوطنــي  العمــل 
تميــزت مســيرة العمــل البرلمانــي بالوعــي؛ 
واحتياجــات  ظــروف  مــن  نابعــة  كونهــا 
مملكــة البحريــن، وهــو األمــر الــذي تجســد 
بوضــوح فــي حجــم اإلنجــاز الــذي تحقــق 
علــى صعيد ممارســة المجلــس لصالحياته 

واختصاصاته. 
وأكــدوا أن مــا تحقــق مــن إنجــازات بــارزة 
خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل 
التشــريعي الخامــس جــاء بفضــل التعــاون 
المثمر مع الحكومة برئاســة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
الــذي ال يكل وال يمــل من متابعة كل كبيرة 
تحــت  ســواء  النــواب،  يطرحهــا  وصغيــرة 
قبــة البرلمان أو عبــر لقاءاتهم المتعددة مع 
سموه، مشيرين إلى أن المجلس تمكن في 
الــدور األول مــن مناقشــة )313( موضوعــا، 
والرقابيــة،  التشــريعية  األعمــال  تضمنــت 
منهــا،  96 موضوعــا  علــى  الموافقــة  تمــت 
ورفض عدد منها وبقيت موضوعات أخرى 
قيــد النقــاش والبحــث، متمنيين أن يشــهد 
الــدور المقبل مزيــدا من التعاون البناء بين 

السلطتين لخدمة الوطن والمواطنين. 
الملكــي  الســمو  وأشــادوا بجهــود صاحــب 
فــي  ســموه  وإســهامات  الــوزراء،  رئيــس 
تحقيــق التكامل الحكومــي البرلماني، وبما 
يمثلــه ســموه مــن قيمــة رفيعــة، منوهيــن 
بجهــود ســموه فــي تعزيــز أســس التعــاون 
والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن 
بمــا يجســد إيمان ســموه أن العمل الوطني 
يحتــاج إلــى التكاتــف والتعــاون والتوافــق 
بيــن الجميــع حــول إعــالء مصلحــة الوطن 

خدمة للمواطن. 
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  قــال  وبــدوره 
الخارجيــة والدفاع واألمــن الوطني النائب 
محمــد السيســي البوعينيــن إن توجيهــات 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
للحكومة بالتعاون مع النواب دفعت بالعمل 
النيابي للمقدمة وساهمت في تعزيز العمل 
الرقابي والتشريعي بما يصب في مصلحة 
كل  يحــرص  ســموه  أن  مؤكــدا  الوطــن، 
الحــرص علــي االلتقــاء بالنــواب ويبادرهم 
بالســؤال عن المعوقــات التي تواجههم في 
عملهــم النيابــي ويوجه ســموه بســرعة إلى 
حــل تلك الصعوبــات والمعوقات في أقرب 

وقت ممكن. 
لشــؤون  لجنــة  أن  إلــى  السيســي  وأشــار 
الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطني لقيت 
مختلــف  فــي  الحكومــة  مــن  بنــاء  تعاونــا 

المشــروعات والقوانيــن، انطالقــا مــن مبدأ 
الخيــر  فيــه  لمــا  الســلطتين  بيــن  التكامــل 
ســموه  أن  مضيفــا  والمواطنيــن،  للوطــن 
يحرص على تقوية روابط  التعاون الوثيق 
بيــن النــواب والحكومة باعتبارهما شــريان 
الحياة السياسية واالقتصادية في البالد. 

وأضــاف أن مــا تــم إنجــازه من مشــروعات 
الفصــل  مــن  األول  االنعقــاد  دور  فــي 
التشريعي الخامس جاء بجهد جماعي من 
أعضاء السلطة التشريعية بتعاون بناء من 
أعضــاء الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
الــذي كان دائما يوجه بالتعاطي مع النواب 
في مختلف القضايا التي شــهدت حالة من 
الشــد والجذب بين السلطتين، وكان سموه 
دائمــا ينحاز لنواب الشــعب ويأمر بالتفاعل 
مــع مقترحاتهم، ولعل خيــر دليل على ذلك 
ما شــهدته جلســات البرلمان إلقرار برنامج 
عمــل الحكومة الذي جــاء متوافقا مع رؤى 

السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
المرافــق  لجنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  ومــن 
إن  حطــاب  عبدالــرزاق  والبيئــة  العامــة 
للــوزراء  الكريمــة  ســموه  توجيهــات 
الســلطة  مــع  بالتعــاون  والمســؤولين 
التشريعية ساهمت بشكل كبير في تحقيق 
أكبــر قــدر مــن المنجــزات فــي دور االنعقاد 
الخامــس،  التشــريعي  الفصــل  مــن  األول 
الفتــا إلــى أن ســموه يحــرص علــى تذليــل 
المعوقــات كافــة التــي تواجــه النــواب مــن 

أجل خدمة دوائرهم. 
علــى  ســموه  حــرص  أن  حطــاب  وأضــاف 
معهــم  والتواصــل  للنــواب  االســتماع 
مشــكالت  مــن  يطرحونــه  بمــا  واالهتمــام 
تواجههــم فــي عملهــم الرقابي والتشــريعي 
عــزز مــن دور العمــل النيابــي فــي البحرين، 
موضحــا أنه نتيجة لتوجيهات ســموه التي 
تصــب دائمــا فــى صالــح النــواب أصبحــت 
منظومــة العمــل النيابــي نموذجــا يحتــذى 
بــه، وتحظــى باهتمــام ومتابعــة الكثيــر من 

البرلمانات العربية. 
النيابيــة  البحريــن  كتلــة  رئيــس  وأضــاف 
بيــن  التعــاون  أن  الســلوم  أحمــد  النائــب 
تطــورا  شــهد  ومجلــس  النــواب  الحكومــة 
باإليجــاب  نتائجــه  انعكســت  ملحوظــا 
وتلبيــة  البحرينــي  المواطــن  خدمــة  علــى 
احتياجاتــه، مشــيرا فــي هــذا الصــدد إلــى 
الحكومــة  بيــن  العالقــة  فــي  األســاس  أن 
والنــواب هــو التعــاون  والترابــط والتشــاور 
لما يخدم الشارع البحريني ويلبي تطلعات 

المواطنين.
الســريعة  االســتجابة  أن  الســلوم  وأكــد 
والتفاعل اإليجابي لرئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي  األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة ونائبــه األول ولــي العهــد صاحــب 
الســمو  الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة، كانــت  أهــم النقــاط اإليجابيــة فــي 

دور االنعقــاد األول لمجلــس النواب، مؤكدا 
علــى  مســتمر  اطــالع  علــى  ســموهما  أن 
لــذا  النــواب؛  مجلــس  ونقاشــات  جلســات 
كانــت االســتجابة لمختلــف القضايــا التــي 
أثارها المجلس على مدار جلســاته ســريعة 
المواطــن  صالــح  فــي  وتصــب  ومنجــزة 
البحريني، ومنها، على سبيل المثال  وليس 
الحصــر، الموقــف من طلبــة الطب خريجي 
الجامعــات الصينية، والصيادين، ومشــاكل 
 التجــار مــع العمالــة الســائبة، باإلضافــة إلى 
الملــف اإلســكاني لبعض المناطــق، وتعيين 
خريجــي كليات  الطــب، وغيرها من ملفات 
ســريعة  فيهــا  االســتجابة  كانــت  عديــدة 

ومؤثرة للحكومة.
وقالــت النائبــة البرلمانيــة سوســن كمال إن 
توجيهــات صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
للحكومــة  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
بالتعــاون مــع الســلطة التشــريعية كان لــه 
دور كبيــر فــي تعزيــز التعــاون مــع مجلــس 
النــواب؛ لذلــك أجــد أن دور االنعقــاد األول 
اتســم  الخامــس  التشــريعي  الفصــل  مــن 
بالتعاون بين الســلطتين، والحراك المستمر 
نحــو اســتحداث خدمات تلبــي احتياجات 
المواطنيــن فــي ظــل الظــروف االقتصادية 
الراهنــة التــي امتــد تأثيرهــا علــى المملكــة 
وســائر دول المنطقــة، ولعــل التعــاون الذي 
كان بين الســلطتين في إقرار برنامج عمل 

الحكومــة واعتماد الميزانيــة العامة للدولة 
أوجــه  أبــرز  كان   ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩ لعامــي 

التعاون والتكامل بين السلطتين.
وأكدت أن التجربة البرلمانية في البحرين، 
رغــم حداثــة عهدهــا، إال أنهــا اتجهــت نحو 
التطور والنضوج بشكل سريع، ولعل الدعم 
الذي شــهدته الســلطة التشــريعية بغرفتيها 
الشورية والنيابية من عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
ساهم في نجاح مجلس النواب، وخصوصا 
قدرته على القيام باألدوار المنوطة به، وال 
يخفــى علــى الجميــع أن المجلــس النيابــي 
الحالي تميز بعدد كبير من النواب من جيل 
الشــباب، األمــر الــذي انعكــس علــى نوعيــة 
المشــاريع واالقتراحــات برغبــة المطروحة 

على الحكومة.
النــواب يتطلــع دائمــا  وأكــدت أن مجلــس 
لطرح مزيد من االقتراحات ودفع المشاريع 
التي من شــأنها تحقيق التنمية المســتدامة 
للمملكــة، لذلك أطمح  فــي المرحلة المقبلة 
مــن دور االنعقــاد المقبــل علــى العمــل على 
تطوير القوانين المعنية بالصحة واإلسكان 
والتعليــم ومختلــف الخدمــات الحكوميــة 
التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى المواطنين 
بشــكل عــام، وكذلــك نهــدف لدعم الشــباب 
وتمكينهــم مــن خــالل إيجــاد فــرص عمــل 
مناســبة لهم، وتطويــر الخدمات الحكومية 

بما يوفر بيئة مناسبة لهم لإلبداع.
ومــن جانبــه قــال النائــب عمــار البناىــي إن 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
يحــرص دومــا علــى أن تكــون العالقــة بين 
قائمــة  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
علــى التعــاون البنــاء الــذي يخــدم الوطــن 
والمواطن، وأن توجيهات سموه المستمرة 
للحكومــة بالتعاون مع الســلطة التشــريعية 
برغبــة  الشــعب  نــواب  لــدى  القناعــة  يعــزز 
ســموه في أن تســير مؤسساتنا الدستورية 
في تطور مستمر تماشيا مع مناحي الحياة 

والتنمية التي تعايشها مملكة البحرين.
وأضــاف أن لقاءات صاحب الســمو الملكي 
ســموه  وكلمــات  بالنــواب  الــوزراء  رئيــس 
وتوجيهاتــه فــي هــذا اللقــاء بمثابــة أجندة 
عملنــا  فــي  بهــا  نسترشــد  وطنيــة  عمــل 
فــي  ســاهم  ســموه  أن  منوهــا  التشــريعى، 
بنــاء تواصــل جماعي مســتمر بيــن أعضاء 
التجــارب  فــي  بــه  يحتــذى  الســلطتين 
البرلمانيــة فــي دول المنطقــة، مشــيرا إلــى 
أن ســموه حــرص أن يكــون المجلس ممثالً 

فاعالً للشعب، ويعكس صوته وتطلعاته. 
ولفــت إلــى أن المجلــس عمــل خــالل دور 
التشــريعي  الفصــل  مــن  األول  االنعقــاد 
الخامــس بخطــة اســتراتيجية ترتكــز على 
مجلــس فاعل وقادر علــى تحقيق تطلعات 
آخــًذا  البحريــن  مملكــة  شــعب  ورغبــات 

السياســي  التطــور  مســتوى  اعتبــاره  فــي 
واالجتماعــي الذي وفرته حكومة البحرين 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة 

الوزراء. 
القطــرى  فاطمــة  النائبــة  أشــادت  فيمــا 
بسياســات صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء علــى صعيــد تمكيــن المــرأة، ومــا 
تمثلــه توجيهــات ســموه مــن تعزيــز للعمــل 
النيابي بما يسهم في تأدية النواب دورهم 
علــى أكمــل وجــه تلبيــة لتطلعــات ورغبات 
شــعب مملكــة البحرين، مؤكــدة أن مواقف 
ســموه الداعمــة للنــواب والعمل التشــريعي 
والرقابــي مواقــف تاريخيــة تســطر للعمــل 
البرلمانــي تاريخــا جديــدا مــن اإلنجــازات 

التشريعية المتعددة. 
وقالــت القطــري إن صاحــب الســمو الملكي 
وتوجيهاتــه المســتمرة للحكومــة بالتعــاون 
المســتمر مــع النــواب محــل تقديــر واعتزاز 
ومحــل فخــر مــن جميــع أعضــاء الســلطة 
التشــريعية، وســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي 
وانفتاحــا  إشــراقا  أكثــر  مســتقبل  تشــكيل 
للحيــاة البرلمانيــة البحرينيــة وضعتهــا في 
مصــاف الــدول الكبــرى وصاحبــة التاريــخ 

الطويل من الحياة البرلمانية. 
ودعــت القطــري الــوزراء والمســؤولين إلى 
ضــرورة ترجمــة توجيهــات صاحب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء إلى أفعال، وأشــارت 
إلــى أن مثــل هــذه التوجيهــات مــن ســموه 
لــكل المعنييــن فــي الســلطة التنفيذيــة إنما 
يهــدف ســموه مــن خاللهــا أن يلتزمــوا بهــا 
البحريــن  شــعب  إليــه  يصبــو  مــا  لتحقيــق 
مــن تقــدم في مختلــف المجــاالت التنموية 

والسياسية واالقتصادية. 
النــواب  مجلــس  عضــو  أشــاد  جهتــه،  مــن 
إبراهيم بن خالد النفيعي بالتعاون الحثيث 
صاحــب  برئاســة  الحكومــة  تقدمــه  الــذي 
الســمو رئيــس الوزراء، والــذي يفتح أبوابه 
دومــًا لممثلــي الشــعب، وللمواطنيــن، ولكل 
التيارات الفكرية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية في البلد.
وأوضح النفيعي أن دور االنعقاد األول من 
الفصــل التشــريعي الخامــس شــابه الكثيــر 
من العمل النيابي الدؤوب والنشــط، والذي 
قوبل بحكمة وتعاون من ممثلي الحكومة، 
بتوجيه مستمر من سموه، والذي يهتم بأن 
يكــون الجهاز الحكومــي برمته، في خدمة 

الوطن والمواطنين.

سمو رئيس الوزراء أكبر الداعمين للعمل التشريعي
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لمطالب النواب 
مثالية وسريعة

فــي حفــل توديعــي حــرم الســفير المغربــي أحمــد رشــيد خطابــي، فوزيــة بلقايــدي بمناســبة 
انتهاء مهمته لدى مملكة البحرين بحضور مجموعة من عقيالت السفراء وسيدات المجتمع 
وأفــراد مــن الجاليــة المغربيــة، أعربت عــن اعتزازها العميق بما لمســته طوال مــدة إقامتها 
بمملكــة البحريــن الشــقيقة من نبل فــي تعامل أهلها وطيبتهم وترحابهم في انســجام مع ما 
يتميــز بــه المجتمع البحرينــي من مقومات روح االنفتاح والتعايش والتواصل، وما يســوده 

من مبادئ وقيم اجتماعية وإنسانية أصيلة وراسخة.

فــي  المــرأة  أن  بلقايــدي  واعتبــرت 
هــذا البلــد الشــقيق تشــرف ليــس فقــط 
المجتمــع البحرينــي وإنمــا المجتمعــات 
بدورهــا  مشــيدة  قاطبــة،  العربيــة 
الفاعــل وحضورهــا القــوي فــي مختلف 
والدبلوماســية  االجتماعيــة  المجــاالت 
واإلعالميــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة 

وقطاع األعمال.
وأكــدت أن المكانــة الرفيعــة والمتقدمة 
مــا  البحرينيــة  المــرأة  تبوأتهــا  التــي 
كانــت لتبلــغ هــذا المســتوى الرفيــع لوال 

والدعــم  الســامية  الملكيــة  الرعايــة 
األعلــى  المجلــس  لرئيســة  المتواصــل 
للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة التــي 
تبــذل جهــودا حثيثــة لتطويــر القــدرات 
اإلنتاجيــة للمــرأة البحرينيــة وتتابع عن 

كثــب وبكامل االهتمام مختلف البرامج 
التنمويــة والمبــادرات الرائــدة؛ لضمــان 
اســتدامة تطورهــا وتيســير مشــاركتها 
الفعليــة في ميادين العمــل الوطني مما 
أســهم في تأهيل مملكة البحرين لمركز 
ريــادي على الصعيــد العالمي في مجال 

التنمية البشرية والنهوض بواقع المرأة.
وفــي هــذا الصدد، تقدمت حرم الســفير 
المغربــي بأســمى آيــات الشــكر وخالص 
التقدير وعميق االمتنان لصاحبة السمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم 
وسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان وإلى 

العائلــة المالكــة علــى تواصلهــم الدائــم 
الكريمــة  الســامية  والوثيــق ورعايتهــم 
الــذي  النســائي  الدبلوماســي  للنشــاط 
يعتبــر رافــدا أساســيا في تعزيز جســور 
الثقافــي  التفاعــل  وصــالت  التقــارب 

والحضاري.

بلقايدي: دور فاعل للمرأة البحرينية بمختلف المجاالت
محرر الشؤون المحلية |  تصوير رسول الحجيري



أقــام مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفــل تكريم لمنتســبي الدفعــة الرابعة مــن برنامج النائــب األول لتنميــة الكوادر 
الوطنية بعد إتمامهم متطلبات البرنامج وفترة االنتداب التي امتدت عاما كامالً بالمكتب.

وأكــد المدير العام لمكتــب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ فهد بــن عبدالرحمن آل 
خليفــة، في كلمة ألقاها في الحفل الذي حضره 
عــدد مــن كبــار المســؤولين أن برنامــج النائــب 
األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة قــد جســد منــذ 
إطالقــه رؤيــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة، في االهتمــام بالكوادر الوطنية الشــابة 

وتطويرها وتشجيعها في كل المواقع.
لرئيــس  األول  النائــب  مكتــب  فــي  إننــا  وقــال 
هدًفــا  أعيننــا  نصــب  الــوزراء وضعنــا  مجلــس 
إليــه  للوصــول  وســعينا  الرؤيــة،  هــذه  يعكــس 
بجهــد كبير وعمــل مضنٍّ تمثل ذلك في تصميم 

برنامــج ذي طابــع مميــز يســتقطب الكفــاءات 
الوطنية الشــابة ويســتثمر في قدراتها، ويحفز 
روح اإلبداع واالبتكار لتسهم في خدمة الوطن 

وتلبي تطلعاته.
آل  عبدالرحمــن  بــن  فهــد  الشــيخ  وأضــاف 
خليفــة أن البرنامــج برهــن علــى نجاحــه منــذ 
تدشــينه في العام 2015، حيث أســهم منتســبو 
تطويــر  فــي  البرنامــج  مــن  الســابقة  الدفعــات 
تــم  بمــا  الحكومــي  العمــل  مســارات  مختلــف 
إنجــازه مــن تغييــر إيجابــي محفز فــي مختلف 
الجهــات الحكوميــة بعــد انتهــاء فتــرة انتدابهم 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  مكتــب  فــي 
الــوزراء وعودتهــم لمواقــع عملهــم، الفًتــا إلــى 
أن المهــارات القياديــة والقــدرات العاليــة التــي 

يمتاز بها منتسبو البرنامج كانت نتاج الساعات 
الطويلــة المتواصلــة التــي اطلعــوا خاللهــا على 
آليــة صنــع القــرار فــي الحكومة عبــر حضورهم 
عــدد مــن اجتماعات اللجنة التنســيقية برئاســة 
صاحــب الســمو الملكي ولــي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
والمشــاركة فــي جلســات نقاشــية مــع عــدد من 
والقيــام  الحكومييــن،  والمســؤولين  الــوزراء 
بزيــارات ميدانية لعدد مــن الجهات الحكومية، 

وحضورهم برامج تدريبية مكثفة.
كمــا ألقــى خالد فهــد العلوي من صنــدوق العمل 
)تمكين( كلمة نيابة عن منتسبي الدفعة الرابعة 
والعرفــان  الشــكر  آيــات  بأســمى  فيهــا  توجــه 
لصاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 

األعلــى،  القائــد  نائــب  العهــد،  ولــي  آل خليفــة 
علــى  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
رعايتــه الكريمــة لهــذا البرنامج، مشــيًرا إلى أن 
البرنامــج قــد فتــح لمنتســبي الدفعــة الرابعــة 
آفاقــا رحبة وأتاح لهم فرصة توســيع مداركهم 

لتحقيق التطوير المنشود.
وأكــد العلــوي أن البرنامــج كان فرصــة ذهبيــة 
للعمــل علــى مشــاريع طموحــة أهلتهــم للخبــرة 
واالنطــالق عبــر مســيرتهم العمليــة مــن خــالل 

وبرامــج  مشــاريع  مختلــف  علــى  االطــالع 
الحكومــة، وقــال إن العمل كفريــق واحد ضمن 
“فريــق البحريــن” مكنهــم مــن اجتيــاز تحديات 

البرنامج بحٍب للتحدي وعشٍق لإلنجاز.
وشكر العلوي نيابة عن زمالئه منتسبي الدفعة 
الرابعــة معالــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل 
خليفــة وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي على 
الدعم الذي يقدمه لبرنامج النائب األول لتنمية 
الكوادر الوطنية منذ تدشينه، كما تقدم العلوي 

بالشــكر لسعادة الشــيخ فهد بن عبدالرحمن آل 
خليفــة مديــر عــام مكتب النائــب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء على جهوده المســتمرة لتكون 
تجربة المنتســبين في البرنامج تجربة خالصة 

وغنية بالخبرات.
وتم في الحفل تكريم منتســبي الدفعة الرابعة 
من البرنامج، وتســليم جائزة المنتسب المتميز 
فــي  زمالئــه  مــن  بترشــيح  الهاشــل  لســفيان 

الدفعة.

اســتنكرت جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة الحملــة اإلعالميــة المغرضة والخبيثــة التي تقوم بهــا قناة )الجزيــرة( القطرية 
لإلساءة إلى مملكة البحرين والنيل من منجزاتها الحضارية، في الوقت الذي حققت فيه المملكة طفرة تنموية وإنجازات 
حضارية في كافة المجاالت، شهد وأجمع عليها العالم قاطبة بمؤسساته الدولية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

األمر الذي بوأ مملكة البحرين المكانة المرموقة والرفيعة على منصات التكريم في المحافل الدولية واإلقليمية.

واستنكرت الجمعية ما تقوم به هذه القناة 
ضد البحرين، مســتغربة كــون القناة تغض 
الطــرف عمــا يحــدث في محيطهــا القطري 
مــن كبــت وتنكيــل وقتــل وقمــع للحريات، 
ومــن انتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان 
مــا وثقتــه  القطــري. وهــو  القطــري وغيــر 
المنظمــات الدوليــة مــن خــالل مــا يتعرض 
لــه العمــال األجانــب العاملــون فــي تشــييد 
المالعــب الرياضيــة، مــن انتهــاك لحقوقهم 
اإلنســانية، ويعيشــون تحت وطأة أوضاع 
ســيئة ال تليق بالبشر، فضال عن التصفيات 
التــي  التعســفية  واالعتقــاالت  الجســدية 

تجرى خارج نطاق المحاكمات.
وأكــدت الجمعيــة رفضهــا التــام الســتمرار 

ممارســات النظــام القطــري فــي غيــه وفي 
الســافر  والتدّخــل  الفتــن  إثــارة  تعّمــده 
لمملكــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي  المعتــاد 
لشــق  المســتمرة  والمحــاوالت  البحريــن، 
دومــا  بــاءت  والتــي  الواحــد،  الصــف 
بالفشــل بفضــل هللا تعالــى وحنكــة قيــادة 
جاللــة الملــك المفــدى، مؤكــدة أن الشــعب 
البحرينــي حريــص علــى مكتســباته التــي 
تحققــت بفضــل الرؤيــة الثاقبــة والحكيمة 
لجاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء 

وسمو ولي العهد حفظهم هللا ورعاهم.
وأوضحــت أن القنــاة تعتمــد فــي برامجهــا 
فــي  االفتراضــي  العالــم  علــى  الفتنويــة 
وســائل التواصل االجتماعــي وما يتضمنه 

رصــدت  حيــث  وهميــة،  حســابات  مــن 
الجهــات المختصــة شــبكة مــن الحســابات 
التواصــل  مواقــع  علــى  اإللكترونيــة 
االجتماعي، ُتدار من قطر وترتبط بوسائل 
صــوًرا  تحمــل  القطــري،  النظــام  إعــالم 
دول  ورمــوز  لقــادة  وبيانــات  ومعلومــات 
الخليــج العربية، بهدف شــق صف الوحدة 
الوطنيــة،  الوحــدة  وضــرب  الخليجيــة 
ومحاولــة  األوراق  وخلــط  الفتنــة  وإثــارة 
تهديد الســلم األهلي والنسيج االجتماعي، 
مملكــة  فــي  واالســتقرار  األمــن  وزعزعــة 
لــدول  التعــاون  مجلــس  ودول  البحريــن 

الخليج العربية.
ليســت  الجمعيــة أن دولــة قطــر  وذكــرت 

لديهــا أي عضويــة في االتحــادات الدولية 
المعنيــة بالصحافــة، ممــا يــدل علــى عــدم 
أدنــى  بوجــود  المنظمــات  تلــك  اعتــراف 
حريــة للــرأي والتعبيــر، وأبــرز داللــة علــى 
ذلــك عــدم وجــود جمعيــة للصحفيين في 
قطــر تكفــل حريــة التعبيــر عبــر وســائلها 

اإلعالمية.
وأكــدت الجمعية انه في الوقت الذي تعبر 
عــن اعتزازهــا بالشــعب القطــري الشــقيق، 
لتدعــو النظام القطري إلــى توجيه موارده 
إلى ما يخدم الشــعب القطري ويعزز وعيه 
وحضــوره في المنظمــات الدولية، بدال من 
اســتغاللها فــي التعبير عــن مواقف حاقدة 
ومشــبوهة، واإلساءة إلى مملكة البحرين، 
الثوابــت  علــى  خروجــا  يعــد  الــذي  األمــر 
الخليجية المتأصلة تاريخًيا في وجدانهم 
الصــف  ووحــدة  الخليجيــة  الوحــدة  مــع 

الخليجي.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

تسلمت المؤسســة الخيرية الملكية 
تبرعًا ماليًا من البنك األهلي المتحد 
بقيمــة 30 ألف دوالر أميركي، لدعم 
“مشــروع الفارس” وشراء مضخات 

األنسولين لألطفال.
العــام  األميــن  التبــرع  وتســلم 
الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة 
أول  مديــر  مــن  الســيد،  مصطفــى 
البنــك  فــي  المصرفيــة  الخدمــات 

بسام التتان.

وبهذه المناسبة، تقدم السيد بجزيل 
الشكر إلى البنك األهلي المتحد على 
آالم  مــن  التخفيــف  فــي  مبادرتهــم 
أطفــال الســكري وتوفيــر مضخــات 
األنســولين للمصابيــن بالنــوع األول 
من السكري ضمن مشروع الفارس، 
مؤكــدًا أن هــذا األمر غير مســتغرب 
على البنك األهلي المتحد المعروف 
بحبــه لعمــل الخير عبر دعــم العديد 

من البرامج والمشاريع االنسانية.

“الخيرية الملكية” تتسلم تبرعا من “األهلي المتحد”

07 local@albiladpress.com
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الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة 
مكتبــه  فــي  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
قائــد  أمــس،  العامــة صبــاح  بالقيــادة 
الحــرس الملكــي ســمو اللــواء الركــن 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

قائــد  بســمو  العــام  القائــد  ورحــب   
بالجهــود  مشــيدا  الملكــي،  الحــرس 
الطيبــة لســموه وعملــه الــدؤوب، فــي 
كل مــا مــن شــأنه تحقيــق مزيــد مــن 
واإلداري  القتالــي  والتقــدم  التطــور 
بالحرس الملكي لقوة دفاع البحرين.

القائد العام يشيد بجهود قائد الحرس الملكي

“الصحفيين” تستنكر الحملة اإلعالمية الخبيثة من “الجزيرة” ضد البحرين

الدوحة تنشئ حسابات وهمية لضرب وحدتنا
القطريـــة الخليجيـــة ترفـــض اإلســـاءات  الشـــعوب  وزيـــر اإلعـــام: 

أكــد وزير شــؤون اإلعــالم علي الرميحي أن المنهجية التــي يتبعها النظام القطري 
فــي اإلســاءة لــكل مــا هــو خليجــي وعربــي باتــت مكشــوفة وال تلقــى إال الرفــض 

والسخط من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشــار الرميحي إلى أنه تم رصد شــبكة 
مــن الحســابات اإللكترونية علــى مواقع 
قطــر  مــن  ُتــدار  االجتماعــي،  التواصــل 
وترتبط بوســائل إعالم النظــام القطري، 
تحمــل صــوًرا ومعلومــات وبيانات لقادة 
ورموز دول الخليج العربية؛ بهدف شــق 
صــف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة 
الوطنيــة، وإثــارة الفتنة وخلــط األوراق 
ومحاولة تهديد الســلم األهلي والنسيج 
االجتماعــي، وزعزعة األمن واالســتقرار 
مجلــس  ودول  البحريــن  مملكــة  فــي 

التعاون لدول الخليج العربية.
أن  علــى  اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  وشــدد 
النظــام القطــري ينتهــج ومنــذ أكثــر مــن 
ال  رخيصــة  عدائيــة  سياســة  عاًمــا   20

تريــد خيــًرا للمنطقــة، يعتمــد فيهــا علــى 
مجموعــة مــن المرتزقة لتنفيــذ أجنداته 
الهدامــة فــي اســتهداف أركان الوحــدة 
لــدول  الجامعــة  والمنظومــة  الخليجيــة 
ألواصــر  صــارخ  انتهــاك  فــي  المنطقــة، 
يجمــع  ومــا  القربــى  ووشــائج  األخــوة 

بيــن أبنــاء الخليــج العربــي مــن عالقات 
اســتثنائية، يســعى النظام القطري دائًما 
لضربهــا واإلســاءة إليهــا بشــتى الســبل، 
مؤكــًدا أن الشــعوب الخليجيــة الواحــدة 
كانــت وســتظل رافضة لتلك السياســات 
لهــدم منظومــة  تســعى  التــي  القطريــة، 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد أن قادة ورموز دول الخليج العربي 
لهــا مــن المكانــة والتقديــر الكبيرين لدى 
أبناء دول الخليج العربية، ما يســمو بها 
فــوق أي إســاءة مغرضة يتبناهــا النظام 
القطــري وإعالمــه المشــبوه، مضيًفــا أن 
الهدامــة  القطريــة  المحــاوالت  تلــك  كل 
لــن يكتــب لها النجــاح في ظــل االلتفاف 
قياداتــه  حــول  الخليجــي  الشــعبي 

الحكيمة.
مملكــة  بمواطنــي  الرميحــي  وأهــاب 
البحريــن ودول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليج العربية من مســتخدمي وســائل 
توخــي  ضــرورة  االجتماعــي،  التواصــل 
الحيطــة والحــذر، وعدم االنســياق وراء 
مــا تــروج لــه تلك الحســابات المشــبوهة 
من إشــاعات مغرضــة وأفكار مســمومة، 
تســعى لتحقيق أهــداف النظــام القطري 

في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وزير شؤون اإلعالم 

المنامة - بنا

المنهجية القطرية 
في اإلساءة باتت 
مكشوفة وال تجد 

إال الرفض والسخط 

القضيبية - مجلس النواب

برئاســة رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، يشــارك وفــد مجلس النــواب في 
المنتــدى الدولــي الثانــي لتطويــر النظــام البرلمانــي الــذي ينظمــه للمــرة الثانيــة 
مجلــس الدومــا للجمعية الفيدرالية لالتحاد الروســي بموســكو خالل الفترة من 

1 - 3 يوليو الجاري.

سيشــارك الوفــد فــي الجلســات العامــة 
للمنتدى والتي تعرض موضوعات دور 
البرلمانــات فــي تعزيــز األمــن الدولــي، 
الســالم  أجــل  مــن  المشــرعين  وحــوار 
واإلطــار  القوانيــن  ســن  واالســتقرار، 
القانوني للمســتقبل الرقمي: التحديات 
والحلــول، والتعــاون البرلماني الدولي: 
والمؤسســات،  واالتجاهــات،  المبــادئ، 
الدعــم  نقــاط  مناقشــة  إلــى  إضافــة 
التشريعي للتنمية االقتصادية الرقمية؛ 
أفضــل الممارســات لتبادل التشــريعات 
الوطنية، ووجهات نظر بشــأن مناقشــة 

عملية مؤسسات البرلمان الدولي.
كما سيشــارك أيًضا في جلسات المائدة 
المســتديرة، التــي تتضمــن اســتعراض 

الحــد  فــي  القانونــي  التنظيــم  دور 
الحــروب  المســاواة،  الفقــر وعــدم  مــن 
اإلعالميــة: كيــف تتغلــب علــى األخبــار 
المزيفــة، موضوعــات التفاعــل الفعــال 
المســتدامة، و دور  التنميــة  أجــل  مــن 
الشــباب فــي تطويــر النظــام البرلماني: 
التجربــة واألولويات، و القانون الدولي 
دور  اإلنســاني:  والتعــاون  اإلنســاني 
البرلمانيــة  والمؤسســات  البرلمانــات 

الدولية.
المشــارك كل  البرلمانــي  الوفــد  ويضــم 
رئيــس  العشــيري  هشــام  النائــب  مــن 
لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة 
العباســي،  محمــد  والنائــب  بالمجلــس، 

والنائب يوسف زينل.

مناقصة لتركيب الطاقة الشمسية للمدارس الحكوميةوفد نيابي يشارك بمنتدى تطوير النظام البرلماني بروسيا
الكهربــاء والمــاء عبدالحســين  تــرأس وزيــر 
ميــرزا االجتمــاع الثانــي عشــر للجنــة متابعة 
وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للطاقــة المتجــددة 
والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقة الــذي عقد 
صباح أمس بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة 
مــن كبــار المســؤولين بعــدة وزارات وجهــات 
حكوميــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
ومكتــب المنســق المقيــم لألمــم المتحدة في 

المملكة.
وخــالل االجتماع تم اســتعراض مســتجدات 
الجهــود المبذولة في تنفيــذ مبادرات الخطة 
الوطنية للطاقــة المتجددة والخطة الوطنية 
لكفــاءة الطاقــة، كان مــن أهمهــا اســتعراض 
النتائــج للتطبيقــات األولية للتبريــد المركزي 
والوفورات المشــجعة التي تم تســجيلها في 
هــذا الخصــوص. كمــا تم اســتعراض عدد من 
األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة  المواضيــع 
منهــا مشــروع دليــل المبانــي الخضــراء الــذي 

مــن المخطــط أن يتــم تطبيقــه فــي مراحلــه 
األولية على المباني الحكومية، وتم مناقشة 
مركــز  قبــل  مــن  المبذولــة  التعــاون  جهــود 
الطاقة المســتدامة ووزارة األشــغال وشؤون 
هــذا  تجــاه  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
المشــروع، ويتــم حالًيــا مراجعــة الدليــل مــن 
قبــل هيئة اإلفتاء والتشــريع القانوني. كذلك 
وزارة  جهــود  مســتجدات  اســتعراض  تــم 
التربيــة والتعليــم بالتعــاون مع مركــز الطاقة 
المســتدامة في مشــروع دمج حلــول الطاقة 
المتجــددة فــي مبانــي المــدارس الحكوميــة، 

ثمانيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  حــددت  إذ 
مدارس كحزمة أولية للمشــروع، ويتم حالًيا 
المستشــارين  قبــل  مــن  المناقصــة  مراجعــة 
القانونييــن الذيــن تــم التعاقد معهــم من قبل 
المتوقــع  ومــن  المســتدامة،  الطاقــة  مركــز 
طرح المناقصــة للحزمة األولى من المدارس 

الحكومية في األشهر القليلة المقبلة.
وفي ذات الســياق، أشاد الوزير ميرزا بجهود 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
تصميــم  مشــروع  فــي  المتمثلــة  العمرانــي 
وتوريــد وتركيب نظام الطاقة الشمســية في 

مدرســة الشــيخة مــوزة بنت حمــد آل خليفة 
الشــاملة للبنــات فــي منطقة جو. كمــا نوقش 
االهتمــام الــذي أبــداه عــدد مــن المؤسســات 
لتشــجيع  تمويليــة  حلــول  لوضــع  التمويليــة 
مــن  والتــي  المتجــددة  الطاقــة  تطبيقــات 
عنهــا  لإلعــالن  التحضيــر  يتــم  ان  المخطــط 
قريًبــا. وســيقوم الوزيــر ميــرزا بمنــح جوائــز 
للفائزيــن فــي فعاليــة يعتــزم المركــز إقامتهــا 
بدعوة عامة للمشــاركة في عدد من األنشطة 
يــوم  ســنتر  الســيتي  مجمــع  فــي  التوعويــة 

الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

وزير الكهرباء والماء يترأس االجتماع الثاني عشر للجنة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

تكريم الدفعة الرابعة من منتسبي برنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية

المنامة - بنا

فهـــد بـــن عبدالرحمـــن: البرنامـــج برهـــن علـــى نجاحـــه منـــذ تدشـــينه فـــي 2015

تكريم الدفعة الرابعة من منتسبي “النائب األول لتنمية الكوادر”



المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

صــرح قائــد خفر الســواحل بــأن دوريات 
 5 إنقــاذ  مــن  تمكنــت  الســواحل  خفــر 
أن  بعــد  واحــدة،  عائلــة  مــن  أشــخاص 
كان القــارب الــذي يســتقلونه على وشــك 

الغرق، موضحا أنهم اآلن بصحة جيدة.
وأشار إلى أنه فور تلقي البالغ من غرفة 
عمليات خفر السواحل، توجهت دوريات 
تــم  الحــادث، حيــث  إلــى موقــع  بحريــة 
انتشال األشخاص وقطر القارب وتقديم 

المساعدة الالزمة لهم.
بجميــع  الســواحل  خفــر  قائــد  وأهــاب 
باألنظمــة  االلتــزام  البحــر  مرتــادي 
بتشــغيل  االلتــزام  وضــرورة  والقوانيــن 
 ، اإلبحــار  عنــد  اآللــي  التعــرف  جهــاز 
األمــن  معــدات  توفيــر  إلــى  باإلضافــة 
والســالمة فــي القــوارب وســفن الصيــد، 
وعــدم التــردد فــي طلــب المســاعدة عند 
الحاجــة علــى مــدار الســاعة علــى الرقــم 

17700000 أو الخط الساخن 994.

إنقاذ قارب من 
الغرق على متنه 5 

من عائلة واحدة

للمــوارد  المســاعد  الوكيــل  رعايــة  تحــت 
العميــد  الداخليــة  وزارة  فــي  البشــرية 
عــادل أميــن، نّظــم فريق الســعادة بالموارد 
الســعادة  “صناعــة  ملتقــى  البشــرية، 
رؤســاء  مــن  عــدد  بحضــور  واإليجابيــة” 
والموظفيــن  واألقســام  والفــروع  الشــعب 
ومدعويــن، وافتتحــه مديــر إدارة شــؤون 

األفراد.
أن  أميــن  العميــد  أكــد  المناســبة،  وبهــذه   
تنظيــم مثــل هــذه الملتقيــات يهــدف إلــى 
تعزيــز الــدور الــذي يقــوم بــه الموظــف في 
مــكان عملــه وتنميــة قدراتــه فــي التعامــل 
والظــروف  العمــل  بيئــة  مــع  اإليجابــي 
المحيطــة بــه، ممــا يســاعد فــي جعــل بيئة 
العمــل ســليمة ومحفــزة، كمــا أنهــا تســاهم 
فــي ترســيخ مفاهيــم الســعادة واإليجابية 
والتميــز في بيئــة العمل، باإلضافة إلى أنها 
فرصــة اللتقاء الموظفين وتعزيز التواصل 
فيما بينهم لتعزيز روح العمل بفريق واحد 

وبكل روح إيجابية.
 كما أثني الوكيل المساعد للموارد البشرية 
فــي  والمشــاركين  القائميــن  جهــود  علــى 
تقديــم وتعزيــز  علــي  الملتقــى وحرصهــم 
بيئــة  وخلــق  واإليجابيــة  الســعادة  روح 
لــدي  إنتاجيــة  وأكثــر  وهادفــة  جاذبــة 
الموظفيــن، مشــيًرا إلــى أن الملتقــي يبــرز 

قــدرة فريــق الســعادة علــي جمــع الطاقات 
الشبابية ذات المعني الحقيقي وتحفيزهم 

علي أهمية السعادة والشعور بالرضا.
 وأكــد أن مــا يراه موظفو الموارد البشــرية 
ســعادة  لوحــات  مــن  الملتقــى  هــذا  فــي 
وإيجابيــة، تحمــل كل منهــا رؤيــة إنســان 

مبدع وإيجابي وسعيد.

عقد الملتقى بحضور عدد من رؤساء الشعب والفروع واألقسام والموظفين 

لتنمية قدرات الموظف في التعامل اإليجابي مع بيئة العمل

“الداخلية” تنظم ملتقى “صناعة السعادة واإليجابية”

 ناشــد مجموعــة مــن صيــادي الروبيــان عبر”البــاد” رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة بإصدار 
توجيهاته السامية للجهات الرسمية المعنية لصرف تعويضات مالية لهم من بعد منعهم من الصيد بطريقة شباك الجر القاعية )الكراف(.

عبــاس  آل  عمــار  النائــب  رّتبــه  بلقــاء  وقالــوا 
وحضــره وعقد بمقر الصحيفة إنهم توقفوا عن 
الصيــد بســبب صدور قــرار منع الصيــد بطريقة 
)الكــراف( ويواجهــون متاعــب مالية في ســداد 

التزاماتهم.
 وأشــاروا إلى أنهم تكبدوا خســائر مالية بسبب 
توقــف بوانيشــهم التي كلفتهم عشــرات اآلالف 
مــن الدنانيــر، وأن رزقهــم تضــّرر طــوال فتــرة 
وقــف صيــد الروبيــان، وهــم يعتمــدون اعتماًدا 

ا على هذه المهنة قوًتا لهم ولعوائلهم. كليًّ

تصريح النائب

وأشــار النائــب عمــار آل عبــاس بــأن الصياديــن 
أتعبهــم ضنــك البطالــة والفقــر والعجــز، وُجــلُّ 

آمالهم هو العيش الكريم لهم وألبنائهم.

وقــال: “طالبنا وزير العمل والتنمية االجتماعية 
مــن  المســتفيدين  ضمــن  الصياديــن  بشــمول 
عــالوة الغــالء، ولكــن نداءاتنــا هــذه مــا زالــت 

معلقة المصير”.

الرزق الوحيد

وقــال عبــد األميــر ســلمان: “ال نجيــد عمــالً آخر 
وال يوجــد تقاعــد لدينــا حتى يمكننــا ويتيح لنا 
أن نتقاعــد رغــم مزاولتنا لســنين طويلــة العمل 

بصيد الروبيان”.
وأضــاف النوخذة ســيد باقر ســيد إبراهيم بأنه 
منــذ 40 ســنة يعمــل بمهنــة البحــر وأنــه ال يمانع 

إصدار قرار المنع بطريقة الكراف.
 ولفــت النوخــذة علــي حســين حمــادة بــأن كل 
شــخص يمتلــك رخصة صيــد الروبيــان مطالب 

بدفــع أقســاطه إلى البنك ودفــع التأمين للعمال 
بسوق العمل.

وقال: بعت سياراتي لتسديد الديون.

قطع الكهرباء

وحتــى كتابــة معاناة البحار الســيد هادي العبار 
لوقت النشــر، قد أرســل لــه 3 إحضاريات لمركز 
الشــرطة، وإحــدى القضايا قــد أحيلت للمحكمة 
لعدم تمكنه من دفع القرض للبنك والذي يعطى 

كتسهيالت لعمله لشراء “بانوش”.
وقــال: “قامت وزارة الكهربــاء والماء بإخطاري 

بإشعار نهائي بقطع خدمة الكهرباء”.
“مــدة  أن  البــالدي  أحمــد  ســيد  البحــار  وبيــن 
عملنــا كصياديــن روبيان لمدة 6 أشــهر فقط وال 
تصــرف لنا عــالوة غالء المعيشــة، ناهيكم على 

أن رخص صيد السمك ما زال حاملوها تصرف 
لهــم مســتحقات عــالوة غــالء”. أشــار النوخــذة 
علــي عبــدهللا صالح بأنــه يعيل 15 شــخًصا من 

أفــراد أســرته، وزاول مهنــة البحــارة لمــدة 42 
ســنة منــذ عــام 1977، ولكــن لــم تمــر عليــه أيام 
صعبــة كحــال الشــهور التــي مضــت دون وجود 

مدخول ليعيل أفراد أســرته. ذكر البحار جاسم 
الفــردان أن قيمــة البانــوش يصــل إلــى 50 ألــف 
دينار وتوقفه في المرفأ يكبدنا خسائر فادحة.

عدد من الصيادين المتضررين يتحدثون لمندوبة الصحيفة

صيادو الروبيان يناشدون سرعة صرف تعويضات “الكراف”
التمســـوا مـــن ســـمو رئيـــس الـــوزراء إصـــدار توجيهاتـــه الســـامية للجهـــات المعنيـــة

“دانات” يصدر أول شهادة لبصمة الحمض النووي للمرجان
ـــال ـــي المج ـــات ف ـــة الطلب ـــى تلبي ـــن عل ـــدرة البحري ـــن ق ـــيزيد م ـــكارات: س س

أعلــن معهــد البحريــن للؤلــؤ واألحجار الكريمــة “دانات” عــن إصدار أول شــهادة مميزة 
لفحــص حجــر المرجان والتــي تتضمن بيانات قيمة لبصمة الحمــض النووي )د.أف.آر(، 
إذ تبــرز هــذه الشــهادة التفاصيل الدقيقة لنوعية المرجــان وفصيلته؛ من خال تحليل 

الحمض النووي لهذا المرجان والتحليل الشامل للعناصر الكيميائية.

وقــال المعهــد إن الشــهادة تحتــوى كذلــك علــى 
جميع البيانات العلمية التي تتضمن خلو العينة 
التــي تــم فحصهــا مــن المعالجــات، موضحــا أن 
إصــدار هذه الشــهادة المختبرية يأتي في إطار 
التعاون المشــترك بين “دانــات” ولجنة المرجان 
فــي االتحــاد الدولــي للمجوهــرات برئاســة أنزو 
فــي  “دانــات”  معهــد  تأســيس  وتــم  ليفيرنــو. 
إطــار مشــروع الخطــة الوطنية إلحيــاء صناعة 
اللؤلــؤ في البحرين، والتي تأتي ضمن مشــاريع 

تعزيــز  بهــدف  التنســيقية؛  اللجنــة  ومبــادرات 
للخبــرة  رائــدا  مركــزا  بصفتهــا  المملكــة  ســمعة 
علــى  ونافــذة  الكريمــة،  األحجــار  مجــال  فــي 
المحلييــن  العمــالء  لخدمــة  العالميــة  األســواق 
والعالميين، وليصبح المعهد من أفضل المعاهد 
فــي العالــم لخدمات فحــص اللؤلــؤ والتأكد من 
طبيعــة تكوينــه. وفي هذا الصــدد، قال الرئيس 
التنفيــذي لدانــات كينيــث ســكارات “إن تزويــد 
الصناعــات الدوليــة بشــهادات متخصصــة مثل 

الخدمــات  مــن  وغيرهــا  للمرجــان  “د.أف.آر” 
المتخصصــة ســيزيد مــن قــدرة البحريــن علــى 

تلبية الطلبات في هذا المجال”.
وأعــرب عن تقديره للجنة المرجان في االتحاد 
الدولــي للمجوهرات، وجامعة نوبولي فيدريكو 
الثاني في إيطاليا، وإلى البروفيسور دي كوزمو 
لتعاونهــم فــي هذا البحــث العلمي مضيفا “نحن 
فخــورون جــدا بفريق العمــل في )دانــات( الذي 
قــام بالتأكــد من جودة حجــر المرجان وفحصه 
عبــر عــدد مــن اإلجــراءات المختبريــة التــي تم 
تطويرها خالل الثالثة األشــهر األخيرة؛ لضمان 

موثوقية النتائج المقدمة للمرجان”.
ونوه سكارات بأن المعهد سيقوم قريبا بإصدار 
شــهادات مماثلــة لبصمــة الحمــض النــووي على 
أنــواع اللؤلــؤ الطبيعــي، مبينــا أن دانــات ملتــزم 

بالتميــز فــي مجــال الجيمولوجيــا، وذلــك مــن 
المعاييــر  أعلــى  علــى  المعهــد  اعتمــاد  خــالل 
واألحجــار  المجوهــرات  قطــاع  فــي  المهنيــة 
وضمــان  تطبيقهــا،  علــى  والحــرص  الكريمــة 
وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمســتهلك باللؤلؤ 

واألحجار الكريمة والمجوهرات.
من جانبه، أوضح ليفرينو “أنه باإلمكان بشهادة 
نــوع وفصيلــة  التأكــد مــن  للمرجــان  )د.أف.آر( 
صناعــة  فــي  المســتخدمة  المرجانيــة  الشــعب 

المجوهرات”.
وقــال: إنــه مــع تقــدم صناعــة األحجــار الكريمة 
والمجوهــرات فــي العالــم، فــإن شــهادة فحــص 
“د.أف.آر” التــي يصدرهــا “دانات” على المرجان 
واألحجار الكريمة األخرى ستصبح من الوثائق 

المهمة؛ لضمان نوعية جودتها.

المنامة - معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والثــروة  الزراعــة  شــؤون  دعــت 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  البحريــة 
البلديات والتخطيط العمراني، جميع 
يملكــون  الذيــن  واألفــراد  الشــركات 
األســماك  لتربيــة  أحواًضــا  أو  مــزارع 
التقيــد  بضــرورة  تجــاري،  لغــرض 
بالقوانيــن والضوابــط المنظمــة لهــذا 
الزراعــة  شــؤون  وحّثــت  النشــاط.  
ضــرورة  علــى  البحريــة  والثــروة 
واســتيفاء  رســمية  بطلبــات  التقــدم 
اإلجــراءات المطلوبــة مــن قبــل إدارة 
الثروة الســمكية، تفادًيا ألية مســاءلة 

قانونية.
 وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة 
للتقــدم بالحصول على الموافقة على 
مخطــط  فــي  تتمثــل  النشــاط،  هــذا 

المشــروع، دراســة الجــدوى، البطاقــة 
الســجل  المشــروع،  الذكيــة لصاحــب 
التجاري، ودعت إلى ضرورة الحضور 
الشــخصي إلــى مبنى شــؤون الزراعة 

والثروة البحرية بالبديع.
 وأكــدت أن هــذه الخطــوة تســتهدف 
أن تكــون جميــع المشــاريع المتعلقــة 
مســتوفية  األســماك  بزراعــة 
لالشــتراطات الصحية والبيئة، والتي 
تهــدف في المقام األول للحفاظ على 
صحــة اإلنســان والبيئــة، عــالوة علــى 
الــذي  القطــاع  هــذا  لتنظيــم  الســعي 
يشــّكل واحًدا من القطاعات الحيوية 
الواعــدة في رفــد االقتصاد البحريني 
فــي  الحكوميــة  التوجهــات  ودعــم 

توفير األمن الغذائي النسبي.

“الثروة” تدعو لتسجيل “مزارع األسماك”
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المنامة - وزارة الداخلية

شــارك وفد من األكاديمية الملكية 
للشــرطة، ضــم كال مــن آمــر كليــة 
عمــار  العقيــد  الضبــاط  تدريــب 
ورئيــس شــعبة  الســيد،  مصطفــى 
محمــد  عمــر  النقيــب  المناهــج 
الشــيخ، في أعمــال مؤتمر االتحاد 
الدولي لمنظمــات التدريب، والذي 
البوســنية  العاصمــة  فــي  عقــد 
“تنميــة  عنــوان  تحــت  ســراييفو 
الموارد البشــرية في ظــل التحول 

الرقمي - تمكين قادة المستقبل”.
وتطــرق المؤتمر والذي شــارك فيه 
25 متحدثا وأكثر من 300 مشارك 
من 32 دولة، إلى 4 محاور رئيسة، 
الرقمــي،  التحــول  أهميــة  وهــي: 
تمكين القادة وصناع القرار، أهمية 
االستثمار المتواصل في المواهب 
المؤسســية،  األهــداف  لتحقيــق 
وتســخير العقول المبدعة وأدوات 

االبتكار للنهوض بالمؤسسات.

“الملكية للشرطة” تشارك في المؤتمر الدولي للتدريب

المنامة - وزارة الداخلية

آمــر  الســواحل،  خفــر  قائــد  أنــاب 
الشــؤون القانونيــة، بافتتــاح دورة 
األمن التخصصــي البحري الحادية 
عشرة والتي تعقد بجناح التدريب 
مــن ضبــاط   21 البحــري بمشــاركة 
الصف من منتسبي خفر السواحل.

أن  القانونيــة  الشــؤون  آمــر  وأكــد 
هــذه الدورة، تأتي في إطار الخطة 
الســواحل  خفــر  لقيــادة  الســنوية 
منتســبيها،  كفــاءة  رفــع  بهــدف 
موضحــا أن الــدورة والتــي تســتمر 
11 أســبوعا، تنقســم إلى مرحلتين، 

األولى نظرية وتشتمل على البحث 
والتحــري والوعي األمني ومســرح 
اإلجــراءات  وقانــون  الجريمــة 
الجنائية وقانون قوات األمن العام 
تشــتمل  فيمــا  العقوبــات،  وقانــون 
التطبيــق  علــى  الثانيــة  المرحلــة 
العملــي مــن خــالل معاينــة مســرح 
الجريمــة بــاإلدارة العامــة للمباحث 
واعتــراض  الجنائيــة  واألدلــة 
ومكافحــة  الســفن  وتفتيــش 
التهريــب والتدريــب علــى الرمايــة 

بالتعاون مع قوة األمن الخاصة.

بدء أعمال دورة “األمن البحري”

أخــذت وســائل التواصــل االجتماعــي تشــكل واقعــا موازيــا، يحتــل مكانــة متســعة مــن الحيــاة 
اليوميــة لألفــراد. وعلــى الرغــم مــن جميــع المحاذيــر المتعلقــة بالمصداقيــة والموثوقيــة، إال أن 
وســائل التواصــل االجتماعــي تحولــت إلى مصدر رئيس لألخبار، ومدخا نشــطا لتشــكيل الرأي 

العام، ومنبرا مفتوحا للنقاش المجتمعي والسياسي. 

ولذلك يتوجب على صناع القرار واألكاديميين 
التواصــل  ظاهــرة  يضعــوا  أن  والمفكريــن 
االجتماعــي على طاولــة البحث الجاد لتفكيكها 
وتحليلهــا ودراســتها للخــروج بتصــورات تتيح 
لهــذه  والبنــاء  اإليجابــي  االســتثمار  فرصــة 
التقنيــات فــي خدمــة المجتمــع، وتنحيــة اآلثار 

السلبية المترتبة عليه. 
توجهــت البحريــن لالنحيــاز إلــى حريــة التعبير 
لمواطنيهــا ضمن الضوابــط واألطر التي تراعي 
المصلحة العامة في إطار االســتهداف المستمر 
الــذي تتعــرض له المملكة فــي خضم الصراعات 

للمعاصــرة  وانحــازت  والدوليــة،  اإلقليميــة 
ولمتطلبات اللحاق بالحداثة لضرورتها للشــعب 
البحريني السيما جيل الشباب، ولذلك توسعت 
أدوار التواصــل االجتماعي، وبــدأت العديد من 

الظواهر المرتبطة بهذه التقنية تفرض نفسها.
ولمــا كان القــرار البحرينــي يســعى دائمــا إلــى 
االســتناد علــى فهــم حقيقــي واســتيعاب عميق 
وثقــة مطلقــة في خيــارات وأولويــات المواطن 
االجتماعــي  التوظيــف  أجــواء  تنقيــة  فــإن 
االجتماعــي؛  التواصــل  لوســائل  والسياســي 
الرســمي تتكامــل معــه  رافــدا لإلعــالم  لتكــون 

وتحقــق لــه غايات البحث عــن الحقيقة، تصبح 
الدراســات  مركــز  بهــا  يضطلــع  ومهمــة  واجبــا 
“دراســات”،  الطاقــة  والدوليــة  االســتراتيجية 
الــذي يؤمــن بــأن التشــخيص المثالــي يبــدأ مــن 

المواطن نفسه. 
والبالــغ  الدراســة  عينــة  أفــراد  ســؤال  وجــرى 
عددهــم 600 فــرد، عــن امتالكهــم لحســاب فــي 
أحــد مواقع التواصــل االجتماعي، وأفاد غالبية 
يمتلكــون  بأنهــم   %  91 بنســبة  المبحوثيــن 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  حســابات 

مقابل 9 % فقط ال يملكونها.
وصرح 37 % من عينة الدراســة بأنهم يقضون 
مــن ســاعة إلــى 3 ســاعات يوميــا فــي تصفــح 
مواقــع التواصــل االجتماعي، وأفــاد 21 % بأن 
معدل تصفحهم لها من 3 إلى 5 ساعات يوميا.

مــدى  عــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  ســؤال  وتــم 
اعتمادهم على مصداقية هذه المواقع في نقل 

األخبــار والحقائــق حيث جــاءت غالبيــة اآلراء 
بنســبة 77 % أنهــم ال يعتمــدون على مصداقية 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، ويتقصــون عــن 
مصــدر هــذه الحقائــق واألخبــار فــي مقابــل 22 
% يعتمــدون علــى مصداقيتهــا وعلــى ثقــة من 

صحتها. 
وبينــت نتائــج الدراســة أيضــا أن بعــض مواقــع 
التواصــل االجتماعي ســاهمت بشــكل كبير في 
بــث الفتنــة والطائفية فــي المجتمــع البحريني، 
إذ أفــاد معظــم المبحوثيــن )87 %( بــأن بعضــا 
مــن هــذه المواقع ســاهمت فعال في بــث الفتنة 
فــي  أمــا  البحرينــي،  المجتمــع  فــي  والطائفيــة 
مواقــع  بــأن   % 13 أفــاد  فقــد  اآلخــر  الجانــب 

التواصل االجتماعي ال تساهم في هذا األمر.
وشملت عينة الدراسة 600 فردا، شكل منها 68 

% من الرجال و30 % من النساء.

المنامة - “دراسات”

ــة ــة والطائفيـ ــث الفتنـ ــي بـ ــاهمت فـ ــائل سـ ــن: الوسـ ــن البحرينييـ 87 % مـ
“دراسات” يستطلع الرأي بشأن التواصل االجتماعي



أجمع أعضاء هيئة المحكمة الكبرى الجنائية األولى على إنزال عقوبة اإلعدام بحق الشــاب قاتل اآلســيويين بمطرقة، والذي ثبت 
أنه مســؤول عن تصرفاته مســؤولية كاملة حســبما ورد في تقرير الطبيب النفســي حول الحالة النفســية للمتهم، كما سجنته لمدة 5 

سنوات عن تهمة السرقة باإلكراه وبحبسه لمدة 6 أشهر لحيازته الفأس “البلطة”.

 وكان الشــاب البالغ من العمر 24 عاًما، والمتهم 
بالقتل العمد اعترف بأنه قد تجّرد من إنسانيته 
ألجــل بضعــة دنانيــر يتحّصــل عليهــا مــن خالل 
قتــل العمــال اآلســيويين غــدًرا، ممــن يتصادف 
وجودهــم فــي المنطقة التي يتجــّول فيها بهذا 
الهــدف، وراح ضحيتــه علــى األقــل اثنيــن لقيــا 
حتفهمــا بواســطة 8 ضربات بمطرقــة حديدية، 
هّشــمت رأســيهما، وبّرر فعلته بأنه لن يسأل عن 

اآلسيويين أي أحد على حد تعبيره.
 وجاء بتقرير الطبيب النفسي كذلك أن المتهم 
أدخــل في وقت ســابق في برنامــج نهاري نظًرا 
لرفضــه االلتــزام بالحضــور في مقاعد الدارســة 

بالمدرسة التي يدرس بها، فضالً عن أن والدته 
أفادت بتميزه بسلوك عدواني وانعزالي.

 وتشير تفاصيل الواقعتين المنفصلتين إلى أن 
المتهم كان قد قّرر في نفســه أنه ســيعمل على 
قتل اآلســيويين بهدف سرقة أموالهم، وبالفعل 
ترصــد لعامــل كان يجمــع الكراتيــن فــي منطقة 
توبلــي، فأخرج مطرقــة كانت بحوزتــه، وانهال 
عليه بالضرب عدة مرات على رأسه من الخلف 
لتهّشــم جمجمتــه ونزفــه  قــوة، ممــا أدى  بــكل 
لكميــة كبيــرة من الدمــاء، حتى تيّقــن أنه فارق 
الحيــاة، فقام بتحريك الجثة وســرقة محفظته 
التي كانت تحوي بداخلها مبلغ 25 ديناًرا فقط.

 أمــا في الواقعــة الثانية والتي أثبتت للمتحري 
ارتكابــه للجريمتيــن، فقــد قــال المتهــم إنــه بعد 
ارتكابــه للجريمــة األولــى بدأ يتلقــى العديد من 
االتصــاالت مــن مركــز شــرطة النعيــم، لكنه كان 
يتعّمد عدم الرد ولمدة تجاوزت 10 أيام، وذات 
ا يقود دراجته الهوائية، فقّرر  يوم أبصر آســيويًّ
قتلــه، وبالفعــل أحضــر مطرقتــه بســرعة وركب 
ســيارته حتــى تجــاوز المجنــي عليــه، ومــا إن 
وصل بجانبه انقض عليه وضربه بالمطرقة من 
الخلف على رأسه.  ولفت إلى أنه سمع حشرجة 
تخــرج منــه أثنــاء تلقيــه الضربــات القاتلــة، ثــم 
شاهد الدماء تنزف من جمجمته بغزارة، والتي 

لطخــت مالبســه، وعندمــا بحــث فــي محفظــة 
نقوده تبين أنه ال يحمل بحوزته أي مبلغ مالي.

كمــا قــّرر المتهــم أثنــاء التحقيــق معــه بمعرفــة 
مــن  أكثــر  فــي  يعمــل  كان  أنــه  العامــة  النيابــة 
وظيفــة قبــل أن يفصــل منهــم جميًعــا، لــذا فإنه 
ســبب  معلــالً  اآلســيويين؛  العمــال  ســرقة  قــّرر 
اختياره لهم أن ال أحد سيســأل عنهم لو حصل 

لهم مكروه على حد تعبيره.
 ونجــح فــي ارتــكاب أولــى جرائمه فــي غضون 
شهر فبراير الماضي على ساحل بحر كرباباد، إذ 
إنــه طلب من العامل اآلســيوي الــذي كان يعمل 
علــى تنظيــف الســاحل مــن القمامــة أن يســلمه 
بطاقــة هويتــه، ومــا إن أخرج األخيــر محفظته 
حتــى اختلســها منــه والذ بالفــرار مــن الموقــع 
أن  تبيــن  فتحهــا  وعندمــا  ســيارته،  بواســطة 
فيهــا مبلــغ 16 دينــاًرا فقط، كما قــّرر أنه بتاريخ 
28 مــارس الماضــي وأثنــاء تجولــه فــي منطقة 

المــارة مــن اآلســيويين،  القفــول ترصــد ألحــد 
وعندما تجاوز ســيارته، قام بالتحرك بالســيارة 
ســيارته وســيارة  بيــن  بــه وحشــره  واصطــدم 

أخرى كانت متوقفة بالمكان.
وأضــاف أنه ترّجل من ســيارته وطلب من ذلك 
اآلســيوي محفظتــه، إال أن المجنــي عليــه وألنه 
كان يعانــي مــن اآلالم التــي تســبب لــه بهــا فقد 
كان يشير إلى موقع سكنه، وبالفعل توّجه إليه 
وعثر فيه على حقيبة قماشــية فاستولى عليها 
وتــرك المجنــي عليــه يتألــم، إال أنه لــم يعثر في 

تلك الحقيبة على أية مبالغ نقدية.
 وكانــت أحالت النيابة العامة الشــاب للمحاكمة 
مــارس  شــهري  فــي غضــون  أنــه  اعتبــار  علــى 
وأبريــل 2018 ليــالً، أوالً: ارتكــب جنايــة القتــل 
عمًدا مع ســبق اإلصرار، وذلك تســهيالً الرتكاب 
جريمــة أخــرى بــأن قتــل عمــًدا المجنــي عليهما 
األول والثانــي مع ســبق اإلصــرار بأن بّيت النية 

علــى قتلهما وأعّد لذلــك أداة الجريمة “مطرقة” 
وتوّجه إليهما وقام بضرب كل منهما من 7 إلى 
المطرقــة تجــاه رأس كل  8 ضربــات بواســطة 
منهمــا قاصــًدا مــن ذلــك إزهــاق روحيهمــا، وبلغ 
مقصــده بــأن أحــدث بــه اإلصابــات الموصوفــة 
بالتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياة كل 
منهما، وقد ارتكبت الجنايتان تســهيالً الرتكاب 
جريمــة ســرقة كل مــن المجنــي عليهمــا وذلــك 
بأنــه فــي ذات المكان والزمان ســرق المنقوالت 

المبينة باألوراق والمملوكة للمجني عليهما.
بــاألوراق  المبينــة  المنقــوالت  ســرق  ثانًيــا: 
والمملوكــة للمجني عليــه الثالث بطريق اإلكراه 
الواقــع عليــه بــأن اصطــدم بــه بســيارته فاندفع 
المجني عليه محاصًرا بين تلك السيارة وأخرى 
مشــلول الحركة والمقاومة مما مّكن المتهم من 
ســرقة المنقوالت والفرار بهــا. ثالًثا: حاز وأحرز 

البلطة “فأس معدني” المبينة باألوراق.

إلغاء إسقاط جنسية 92 بقضية “حزب اهلل” وتأييد العقوبات
ــمــؤبــد ــحــبــس 3 ســـنـــوات وال ــيــن ال ــراوح ب ــتـ ــفــاوتــة تـ أحـــكـــام مــت

ألغــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى عقوبة إســقاط الجنســية البحرينيــة عن المدانين الـ92 مــن أصل 169 متهًما 
-بينهــم شــخص عراقــي الجنســية- بقضيــة “حــزب هللا البحرينــي”، والتي حكم علــى 30 متهًما فيهــا بالبراءة وبإدانــة الباقين 
بعقوبات متفاوتة تتراوح ما بين الحبس 3 ســنوات والســجن المؤبد، وقضت المحكمة أيًضا بقبول اســتئنافات 91 مســتأنًفا 
شــكالً وبتأييد العقوبات الصادرة ضدهم، فيما أســقطت الحق في االســتئناف لمســتأنف آخر والذي لم يســلم نفســه أو يمثل 

أمام المحكمة لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

 وذكــرت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا 
الجنســية  إســقاط  عقوبــة  بشــأن  أنــه 
البحرينيــة عــن المســتأنفين، فلمــا كان 
المرســوم رقم )16( لسنة 2019 بتعديل 
بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية 
الثانيــة  مادتــه  فــي  ينــص   1963 لعــام 
مكــرًرا   )24( المــادة  )تلغــى  أنــه:  علــى 
 2006 لســنة   )58( رقــم  القانــون  مــن 
األعمــال  مــن  المجتمــع  حمايــة  بشــأن 
علــى  تنــص  كانــت  والتــي  اإلرهابيــة(، 
أنــه: )باإلضافــة إلــى العقوبــة المقــررة، 
يحكم بإســقاط الجنســية عن المحكوم 
عليه فــي الجرائم المنصوص عليها في 
المــواد مــن )5( إلــى )9( و)12( و)17( من 
هــذا القانــون. وال ينفــذ الحكــم الصــادر 
موافقــة  بعــد  إال  الجنســية  بإســقاط 
ملــك البــالد(، مــن ثــم فال محــل للقضاء 
بإســقاط الجنســية البحرينيــة المقضــي 

بها على المستأنفين.
الكبــرى  المحكمــة  أســقطت  وكانــت   
الجنائية الرابعة جنسية 138 متهًما من 
أصل 169، في قضية الجماعة اإلرهابية 
البحرينــي”،  هللا  بـ”حــزب  المســماة 
الجنســيات  إلســقاط  عــدد  أكبــر  وهــو 
فــي قضيــة واحــدة منــذ صــدور قانــون 
حمايــة المجتمــع من األعمــال اإلرهابية 
فــي العام 2006، كــون أن القضية تضم 
أكبر عدد للمتهمين بقضية مماثلة، فيما 
برأت 30 متهًما آخرين مما نســب إليهم 

بجميع االتهامات.
 8 بحــق  ــا  حضوريًّ المحكمــة،  وقضــت 
لجميــع  ــا  اعتباريًّ ــا  وحضوريًّ متهميــن 
 69 علــى  المؤبــد  بالســجن  المتهميــن، 
متهًمــا وغرمتهــم جميًعا عــدا 6 متهمين 
مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم وبتغريم 
أحــد المدانيــن بالمؤبد مبلــغ 231 ديناًرا 
و800 فلــس قيمة تلفيات بمركبة أمنية 
الســتة  غرمــت  حيــن  فــي  بهــا  تســبب 

الباقين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
 كمــا ســجنت 39 متهًمــا لمدة 10 ســنين 
-أحدهــم عراقــي الجنســية- غرمت 32 
تهًمــا منهــم بمبلــغ 100 ألــف دينــار لــكل 
 500 مبلــغ  آخريــن  متهميــن  و5  منهــم 

دينار فقط لكل منهم.
 وحكمــت أيًضــا بســجن 23 متهًما لمدة 
7 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات، 
وعاقبــت متهًما واحًدا بالســجن لمدة 5 
سنوات بعدما قضت ببراءته من إحدى 
 6 حبســت  كمــا  إليــه،  الموجهــة  التهــم 
متهميــن لمدة 3 ســنوات فقط وبتغريم 
أحدهــم مبلــغ 100 ألــف دينــار ومتهــم 
آخــر بمبلــغ 500 دينــار، وأخيــًرا أمــرت 

بمصادرة المضبوطات.
النيابــة  أن  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
العامــة تلقــت بالًغــا مــن اإلدارة العامــة 
للمباحــث الجنائيــة عــن تشــكيل خليــة 
إرهابيــة داخــل مملكــة البحريــن وذلــك 
بقيــام قيــادات النظام اإليرانــي بإصدار 
أوامرهــا لعناصــر مــن الحــرس الثــوري 
اإليرانــي بضــرورة العمــل علــى توحيــد 

صفــوف عناصــر التنظيمــات والتيارات 
البحرينيــة اإلرهابيــة المختلفــة، والتــي 
ســاحة  البحريــن  مملكــة  مــن  تتخــذ 
لمخططاتهــا وأعمالهــا اإلجرامية؛ وذلك 
مــع  مكثفــة  لقــاءات  عقــد  طريــق  عــن 
والتيــارات  التنظيمــات  تلــك  قيــادات 
المتواجدة داخل إيران والتنســيق فيما 
بينهــا وبيــن العناصــر اإلرهابيــة المدربة 
فضــالً  أخــرى،  دول  فــي  المتواجــدة 
عــن تقديــم كافــة وســائل الدعــم الفنــي 
واللوجســتي والمالي لهم؛ وذلك بغرض 
انخراطهــم جميًعــا فــي تنظيــم إرهابــي 
موحــد يجتمعــون تحــت رايتــه أطلقــوا 

عليه مسمى )حزب هللا البحريني(.
وأن الغــرض مــن توحــد واندمــاج تلــك 
فــي  لهــا  التابعــة  والعناصــر  القيــادات 
رايــة تنظيــم  الخــارج والداخــل تحــت 
موحد يســمى )حزب هللا البحريني( هو 
تنشــيط كافة الكــوادر اإلرهابية التابعة 
التدريــب  علــى  حصولهــا  الســابق  لهــا 
الماضيــة  الســنوات  خــالل  العســكري 
البــالد  داخــل  زراعتهــا  تمــت  والتــي 

كخاليــا نائمــة لالســتفادة مــن إمكاناتها 
وتعويــض النقص في القيادات المدربة 
ا داخل البحريــن نتيجة القبض  عســكريًّ
خــارج  بعضهــم  وفــرار  غالبيتهــم  علــى 

البالد.
ا   وتــم تكليــف العناصر المدربة عســكريًّ
بتجنيــد عناصر جديــدة داخل البحرين 
ا  ونقــل خبراتهــا إليهــا وتدريبها عســكريًّ
األســلحة  اســتخدام  كيفيــة  علــى 
الناريــة وصناعــة المتفجــرات وزراعتها 
إلــى  باإلضافــة  بعــد  عــن  وتفجيرهــا 
تدريبهــم علــى إنشــاء المخازن الســرية 
فــي المنــازل والمــزارع وأماكــن أخــرى 
األســلحة  وإخفــاء  ونقــل  وتهريــب 
الالزمــة  واألدوات  والمــواد  والذخائــر 
الصنــع،  محليــة  المتفجــرات  لصناعــة 
اإلرهابيــة  العناصــر  كافــة  وتدريــب 
داخــل المملكــة علــى كيفيــة اســتخدام 
النقاط الميتة في نقل وتبادل وتســليم 
واســتالم األمــوال واألســلحة والذخائر 
والعبوات المتفجرة جاهزة االســتخدام 
ــا وأجزائهــا وأجهــزة  أو المصنعــة محليًّ

التفجير عن بعد.
المدربــة  العناصــر  تكليــف  تــم  كمــا   
المزيــد  تســفير  علــى  بالعمــل  ا  عســكريًّ
مــن الشــباب البحرينــي غيــر المعــروف 
لألجهــزة األمنيــة إلــى إيــران والعــراق 
العســكرية  التدريبــات  لتلقــي  ولبنــان 
فــي معســكرات التدريب ســالفة الذكر، 
وتنفيــذ عــدة عمليــات تســتهدف رصــد 
األمنيــة  األجهــزة  منتســبي  واغتيــال 
واســتهداف  العامــة  والشــخصيات 
األمنيــة  والمركبــات  الدوريــات 
النفطيــة  المنشــآت  علــى  واالعتــداء 
االقتصاديــة  والمؤسســات  والخدميــة 
واألماكــن الحيوية وذلك بقصد زعزعة 
االســتقرار فــي البــالد والنيل مــن الثقة 
الــرأي  وتأليــب  األمنيــة  األجهــزة  فــي 
العــام ضد النظــام الحاكم وبــث الرعب 
بيــن المواطنيــن والمقيميــن وترويعهم 
وتعريــض حياتهــم وحرياتهــم وأمنهــم 
للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات 

العامة أعمالها.
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صــرح رئيس نيابــة محافظــة العاصمة 
نــواف العوضــي بــأن المحكمــة الكبــرى 
الجنائية األولى قد أصدرت أمس األحد 
الموافــق 30 يونيــو  2019 حكمهــا فــي 
قضية اتجار باألشــخاص وإدارة محل 
للدعــارة والتحريــض عليهــا والتكســب 
المحكمــة  حكمــت  حيــث  ريعهــا،  مــن 
بمعاقبــة المتهمــة األولــى والثانيــة في 
القضيــة بالســجن 10 ســنوات وبتغريم 
كل منهما 2000 دينار عما اســند إليهما 
وبإلزامهمــا بمصاريــف إعــادة المجنــي 
عليهما الــى بلدها، وبمعاقبة 5 متهمين 
آخريــن بالحبــس 5 ســنوات عمــا اســند 
إليهــم وبمعاقبــة أخــرى بالحبــس ســنة 
المتهميــن  بإبعــاد  المحكمــة  وأمــرت 
جميعــا عن البالد عقــب تنفيذ العقوبة.

وكان المجنــي عليهما تبحثان عن عمل في 
بلدهمــا فشــاهدتا إعالنــا عن عمــل في أحد 
مواقــع التواصــل االجتماعــي فتواصلتا مع 

صاحبــة اإلعــالن والتــي أوهمتهمــا بوجــود 
فــرص عمــل فــي البحريــن بصفــة مدلــكات 
واســتخرجت لهما تأشــيرات عمل بالمملكة 
وحجزت لهما تذاكر ســفر، وبعد حضورهما 
للبحرين تم اســتقبالهما فــي مطار البحرين 
الدولــي ونقلهمــا إلى أحــد الفنــادق بمنطقة 
المنامــة حيــث تــم احتجازهمــا وإجبارهمــا 
أشــخاص  مــع  الدعــارة  ممارســة  علــى 
تتحصــل  ماليــة  مبالــغ  مقابــل  مختلفيــن 
عليهــا المتهمتــان األولــى والثانيــة، وعليــه 
االســتنجاد  مــن  الضحيتــان  تمكنــت  فقــد 
ابلغــت  بدورهــا  والتــي  دولتيهمــا  بســفارة 
فضــال  بتخليصهمــا  قامــت  التــي  الشــرطة 
عــن ضبــط 3 متهميــن وقــد قامــوا بتمكيــن 
مــن  الجنســية  المتعــة  طالبــي  األشــخاص 
االلتقــاء بالمجنــي عليهما لممارســة الجنس 
عن طريق تزويدهم بأرقام غرفهم بالفندق 
وفــي نقل ريــع الدعارة مــن المتهمة األولى 

للمتهمة الثانية.

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
سيدة أوروبية )45 عاما( بالسجن 5 سنوات 
وأمــرت بتغريمها مبلغ 3000 دينار؛ إلدانتها 
باالتجــار في مــادة الميتامفيتامين المؤثرة 
عقليــا وبيعه لصالح شــخص آخــر )41 عاما 
– رجــل أعمــال(، الــذي تمــت معاقبتــه هــو 
اآلخر بالحبس 6 أشــهر وبتغريمه مبلغ 100 
دينــار عن تهمــة التعاطي بعدمــا تعاون في 
القبض على األولى بكمين أعد لهذا الغرض، 
كمــا أمــرت المحكمــة بإبعــاد المتهمــة نهائيا 
البــالد عقــب تنفيــذ العقوبة.وأشــارت  عــن 
فــي  تتمثــل  التفاصيــل  أن  إلــى  المحكمــة 
ورود معلومــات إلدارة مكافحة المخدرات، 
ويحــرز  يحــوز  الثانــي  المتهــم  أن  مفادهــا 
والتعاطــي،  البيــع  بقصــد  المخــدرة  المــواد 
فتــم إجــراء مزيد من التحريــات للتأكد من 
صحتهــا، وبعد التأكــد منها وردت معلومات 
مفادهــا أنــه موجود في الجفير فتم القبض 
فــي  بحوزتــه  عثــر  تفتيشــه  وعنــد  عليــه، 

كريســتالية  مــادة  علــى  ومســكنه  ســيارته 
العقلــي  المؤثــر  علــى  احتوائهــا  ثبــت 
الميتامفيتاميــن باإلضافــة لبعــض األدوات 
عــن  الثانــي  بالتعاطــي. وبســؤال  الخاصــة 
مصــدر حصولــه علــى تلك المــواد قــرر بأنه 
يشــتريها مــن المتهمــة األولــى، وتعــاون مع 
الشــرطة فــي إعداد كمين للقبــض عليها، إذ 
اتصــل بهــا تحت مســمع وإشــراف مــن قبل 
الشــرطة وطلــب منهــا بيعــه كمية مــن ذات 
الزمــان  وفــي  بحوزتــه.  المضبــوط  المؤثــر 
والمــكان المتفــق عليهمــا وبعــد االنتهاء من 
عمليــة االســتالم والتســليم بيــن المتهميــن 
تحت بصر الشرطة، تمت مداهمة المتهمين 
والقبــض علــى األولــى، التــي عثــر بحوزتها 
علــى المبلــغ المصــور، كمــا أنــه عنــد تفتيش 
مسكنها عثر رجال الشرطة فيه على كيس 
الكريســتالية،  المــادة  ذات  علــى  يحتــوي 
باإلضافة إلى أكياس فيها آثار للمادة نفسها 

ومجموعة من األقراص الطبية.

صــرح عيســى العجمــان وكــــيل النيابــة بمحافظــة العاصمــة بــان النيابــة العامة 
قــد أنجــزت تحقيقاتهــا فــي واقعــة القتــل العمــد والمرتبطــة بجريمــة الســرقة 
وأمــرت بإحالــة المتهميــن إلى المحكمة الكبرى الجنائية وحددت جلســة بتاريخ 

)16/07/2019م( لنظرها.

وكانــت النيابــة العامــة قــد تلقــت بالغًا 
من اإلدارة األمنية المختصة من العثور 
على شــخص آســيوي مصــاب بإصابات 
بلغيه جراء االعتداء عليه بواسطة آلة 
صلبــة ونقــل إلى المستشــفى لمعالجته 

وفارق الحياة متأثرا بتلك اإلصابات.
وعليــه تــم االنتقــال لمســرح الجريمــة 
الشــرعي  الطبيــب  ونــدب  لمعاينتــه 
تقريــره  وإعــداد  الجثــة  علــى  للكشــف 
حول اإلصابات وســبب الوفــاة وكذلك 
ندب خبراء مسرح الجريمة لرفع اآلثار 
وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة.

اإلدارة  تحريــات  وردت  لذلــك  ونفــاذا 
العامــة للمباحث واألدلــة الجنائية التي 
أســفرت عــن الوصــول والتعــرف علــى 

ثالثــة متهمين من الجنســية اآلســيوية 
قامــوا بالتخطيــط وإعــداد العــدة لقتله 
وذلك باســتدراجه لمــكان الواقعة ومن 
ثــم إزهــاق روحه وســرقة أمواله وذلك 

جراء مطالبتهم إياه لمبالغ مالية.
وإحضــار  بضبــط  اإلذن  تــم  وعليــه 
لضبــط  مســكنهم  وتفتيــش  المتهميــن 
أدوات الجريمــة واألمــوال المســروقة، 
وضبــط  عليهــم  القبــض  مــن  فتمكنــوا 
المضبوطات ذات العالقة وتم عرضهم 
المضبوطــات،  رفقــة  النيابــة  علــى 
بمــا  تفصيــال  اعترفــوا  وباســتجوابهم 
لجريمــة  ارتكابهــم  مــن  إليهــم  نســب 
القتــل العمــد بســبق اإلصــرار والترصــد 

المرتبطة بجريمة السرقة.

10 و5 سنوات للمتهمين باالتجار باألشخاص 5 سنوات واإلبعاد ألوروبية تبيع “الشبو” إنهاء استجواب 3 قتلوا آسيويا للسرقة
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ذكــر رئيــس نيابــة الــوزارات والجهــات العامــة 
البوعلــي  حســين  المستشــار  العــام  المحامــي 
أن النيابــة باشــرت أمــس التحقيق فــي واقعة 
صيــد روبيــان باســتخدام شــبك الجــر القاعية 
عمليــات  فــي  اســتعماله  المحظــور  )الكــراف( 
الصيــد، وكانــت النيابــة قــد تلقــت بــالغ خفــر 
الســواحل بصيــد المتهــم وآخريــن باســتخدام 
الشــباك المحظــورة فــي صيــد الروبيــان، وتــم 
ضبــط المتهــم فــي حيــن الذ بقيــة المتهميــن 

بالفــرار بعد أن تخلوا عن كميات من الروبيان. 
واســتجوبت النيابــة المتهــم وأمــرت بحبســه 
ــا علــى ذمــة التحقيق بعــد أن وّجهت  احتياطيًّ
إليه تهم حيازة شباك الجر القاعية المحظورة، 
بالمخالفــة  باســتخدامها  الصيــد  وممارســة 
التجــاري  الصيــد  ومزاولــة  القانــون،  ألحــكام 
بــدون ترخيــص، واإلبحار بالســفينة التقليدية 
في وقت الحظر، وعدم تشــغيل جهاز التعرف 
اآللــي علــى الطــراد، وطلبت إجــراء التحريات 

وصوالً إلى تحديد أشخاص بقية المتهمين.

حبس المتهم بصيد الروبيان بـ “الكراف”

Û  كشــفت دراســة جديدة نشــرتها صحيفة “الديلي ميل” أن مركًزا أو سيارة أو
دورية للشــرطة البريطانية، تتعّرض للســرقة كل يوم في إنجلترا وويلز، بل 
أن اللصــوص ســرقوا بمــرات عديــدة، أحذية وخــوذات للشــرطة، وكاميرات 
الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة، وأســطوانات حبر الطابعــات، وحتى زجاجات 

الجّعة الخاصة بالضباط.
Û  ،وأشــارت الدراســة أن شــرطة مدينــة )مانشســتر( حلــت في المرتبــة الثانية 

وتعرضت لخمســة وأربعين جريمة ســرقة لســيارات دورياتها، وعشر جرائم 
سرقة لمراكز الشرطة، وقام المخربون بإحراق ثمانية منها.

Û  بالمقابــل، قامــت منظمــة اإلغاثــة اإلنســانية )أطباء بال حــدود( بتقديم بالغ 
ضــد شــرطة العاصمــة الفرنســية متهمــة الضبــاط بتعريض حيــاة المهاجرين 
للخطر في شوارع العاصمة، مؤكدة أن الشرطة الفرنسية )تسرق( البطاطين 

الخاصة بهم، في ذلك الطقس المتجمد الذي تمر به فرنسا.
Û  وقالت المنظمة في تغريدة لها “يتوّجب على الشرطة الفرنسية التوقف عن 

االستيالء على أغطية المهاجرين في شوارع باريس، فهذه الممارسات غير 
مقبولة على اإلطالق، حيث تقوم بتعريض حياة هؤالء المهاجرين للخطر”.

Û  )وفــي مطلــع العــام الحالــي، ترّجــت الشــرطة األميركية في واليــة )ميزوري 
-بســابقة غريبة- اللصوص بالتوقف عن الســرقة، وإبقائها عند حدها األدنى، 
نظــًرا لتعــرض البــالد لموجــة غيــر مســبوقة مــن الصقيــع، مــا ســيصعب على 

عربات الشرطة السير في الشوارع.
Û  وما بين هذه القصة وتلك، اســتذكرت بمواقف عديدة أخالق الشــرطة في 

البحريــن، فــي ذروة أزماتها، وكيف أنهم )رجــال( للموقف والكلمة، والحدث، 
والصبــر، وإن تكالبــت عليهــم الظــروف واالســتفزازات، ومحــاوالت القتــل 

وانتزاع األرواح منهم.
Û  نحــن )هنــا( لســنا بحاجــة لغيرنــا، بــل )العكــس( هــو الواقــع األكيــد، فالقيــم

والمبادئ واألســس الســماوية الرفيعة التي وجدت لنا قبل ألف وخمســمائة 
عــام، لهــي كفيلــة بأن توفر لنا، مــا نحن بحاجة إليه، خالًفا ألي طرف بشــري 

آخر يدعي ذلك.

أنتـم رجــال 
بـ “الفطرة”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االثنين
1 يوليو 2019 
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عباس إبراهيم

ديــــنــــاًرا  50 إلـــــى  ــل  ــصـ يـ ال  زهـــيـــد  مــبــلــغ  ــل  ــابـ ــقـ مـ ــا  ــمـ ــهـ ــيـ رأسـ هـــّشـــم 

اإلعــــــدام لقـاتــــــل اآلسيـوَييـــــــن بمطـرقـــــــــــة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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1.5 مليــار دوالر قيمــة التدفقات بالبحرين بنســبة نمو 6 %

االستثمار األجنبي بالدول العربية

انخفضــت تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر الــواردة إلــى الــدول العربية بنســبة طفيفة في العام الماضي بلغت 0.34 % على أســاس ســنوي، حيث ســجلت في 
2018 نحو 31.2 مليار دوالر، مقارنة بـ31.3 مليار دوالر في عام 2017. وذلك وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(. فيما بلغت 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الى البحرين نحو 1.5 مليار دوالر مقارنة مع 1.4 مليار دوالر في العام الذي قبله، بنسبة نمو 6%.

التدفقــات  انخفــاض  التقريــر  وعــزا 
جاذبيــة  تراجــع  إلــى  االســتثمارية 
الــدول العربيــة فــي مؤشــر  مجموعــة 
ضمــان لجاذبية االســتثمار لعام 2019، 
مقارنــة بمؤشــر العــام الســابق وكذلــك 
تراجــع ترتيبهــا إلــى المرتبــة الخامســة 
 7 بيــن  مــن  العالــم  مســتوى  علــى 

مجموعات جغرافـية.
للمؤسســة، عبــد  العــام  المديــر  وأعلــن 
هللا الصبيــح، أن دول الخليــج واصلت 
العربيــة،  المجموعــات  ألداء  تصدرهــا 
فيمــا حلــت دول المشــرق العربــي فـــي 
المرتبــة الثانيــة، وتليهمــا دول المغرب 
العربي، ثم حلت دول األداء المنخفض 
فــي المرتبــة الرابعــة، وذلك مــع تراجع 
أداء المجموعــات األربــع فــي المؤشــر 

مقارنة بمؤشر عام 2018.

االستثمارات الواردة

بيانــات  علــى  المعتمــد  التقريــر  ونــوه 
للتجــارة  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر 
االســتثمارات  بــأن  )أنكتــاد(،  والتنميــة 
مثلــت  العربيـــة  الـــدول  إلــى  الــواردة 
البالــغ  العالمــي  اإلجمالــي  مــن   % 2.4
2018.وتابــع  عــام  دوالر  مليــار   1297
أن العــام الماضــي شــهد تواصــل تركــز 
الــوارد  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار 
فـــي عدد محــدود مــن الــدول العربية، 
اإلمــارات  مــن  كل  اســتحوذت  حيــث 
ومصــر وســلطنة عمــان علــى 68.5 % 
مــن إجمالــي التدفقــات الــواردة للدول 

العربية.
وشــهدت أرصــدة االســتثمار األجنبــي 
المباشــر الوافــدة إلــى الــدول العربيــة 
 889.4 إلــى   %  3.4 بمعــدل  ارتفاعــًا 
ومثلــت   ،2018 عــام  دوالر  مليــار 
 2.8 العربيــة  لــدول  الــواردة  األرصــدة 
% مــن اإلجمالــي العالمــي البالــغ 32.3 

تريليون دوالر.
تركــزت  التدفقــات  شــأن  وشــأنها 

األرصدة فـــي عدد محــدود من الدول، 
الســعودية  مــن  كل  اســتحوذت  إذ 
واإلمــارات ومصــر علــى 54.8 % مــن 

اإلجمالي.

االستثمارات الصادرة

وعلــى الجانب اآلخر ارتفعــت تدفقات 
االستثمار األجنبي المبـــاشر الصادر من 
الدول العربية 27.4 % عند 47.8 مليار 
اإلجمالــي  مــن   %  2.7 تشــكل  دوالر، 

العالمي البالغ 1014 مليار دوالر.
علــى  واإلمــارات  الســعودية  وشــكلت 
التوالــي، المصــادر الرئيســية للتدفقات 
 %  76 بنســبة  المنطقــة  مــن  الصــادرة 
للعــام الســابق.فيما تجعــل نســبة تدفق 

البحريــن  فــي  األجنبيــة  االســتثمارات 
بالمقارنــة مــع الناتج اإلجمالــي المحلي 
االســمي، المملكــة ثانــي أكبر نســبة بين 

دول الخليج وتبلغ 4%.
أمــا علــى صعيــد أرصــدة االســتثمارات 
األجنبية المباشــرة الصــادرة من الدول 
مليــار   422.4 بلغــت  فقــد  العربيــة 
 %  1.4 ومثلــت   ،2018 بنهايــة  دوالر 
مــن اإلجمالــي العالمــي البالــغ نحــو 31 

تريليون دوالر.

مشروعات االستثمار األجنبي

ووفق قاعدة بيانات أســواق االستثمار 
 2018 عــام  شــهد  المباشــر،  األجنبــي 
إنشــاء 876 مشروعًا اســتثماريًا أجنبيا 

جديــدًا فــي الــدول العربيــة بزيــادة 56 
تلــك  وتخــص   ،2017 عــن  مشــروعًا 
المشــاريع 701 شــركة، وقــدرت تكلفــة 
مليــار  مــن83.5  بأكثــر  المشــروعات 

دوالر، لتوفر 134.2 ألف فرصة عمل.
عمــان  ســلطنة  أن  التقريــر  وأظهــر 
المســتقبلة  الــدول  مقدمــة  فــي  حلــت 
لمشــروعات االســتثمار األجنبــي بقيمة 
19.6 مليــار دوالر، تمثــل 23.5 % مــن 
بقيمــة  الســعودية  وتلتهــا  اإلجمالــي، 
 ،%  18.6 وبحصــة  دوالر  مليــار   15.5
ثم اإلمارات بـ14.1 مليار دوالر، تشــكل 

.% 16.9

مشروعات االستثمار العربي

االســتثمار  مشــروعات  صعيــد  وعلــى 
103 شــركات  أنشــأت  البينــي،  العربــي 
فــي  جديــدًا  مشــروعًا   173 عربيــة 
المنطقــة خــارج حــدود دولهــا، وقدرت 
التكلفة االســتثمارية لتلك المشروعات 
26.4 مليــار دوالر، مــع توفيــر32.2 ألف 

فرصة عمل جديدة.
لتدفقــات  المســتقبلة  الــدول  وحســب 
االستثمارات العربية البينية خالل عام 
قائمــة  عمــان  ســلطنة  تصــدرت   2018
الــدول العربية باســتحواذها على 58.4 
تلتهــا  االســتثمارات،  إجمالــي  مــن   %
مصــر بحصــة 16.3 %، ثــم الســعودية 

بحصة 10.9 %.
لتدفقــات  المصــدرة  الــدول  وبشــأن 
فقــد  البينيــة،  العربيــة  االســتثمارات 
 ،% بـــ73  القائمــة  اإلمــارات  تصــدرت 
وتلتها الكويت 10.2 %، ثم الســعودية 

.% 10
وقطاعيــًا، شــكل العقــارات أهــم قطــاع 
العربيــة  للمشــروعات  اســتقطابه  فـــي 
البينيــة فــي العــام الماضي، مســتحوذًا 
علــى حصــة بـــ63.6 %، ويليــه الفحــم 
ثــم   ،%  12.6 بحصــة  والغــاز  والنفــط 

قطاع الغذاء والتبغ بحصة 9.3 %.

الكويت - مباشر

تقليص إضافي لموازنات 
“بعثات السالم”

األمــم  فــي  األعضــاء  الــدول  توصلــت 
لخفــض  مبدئــي  اتفــاق  إلــى  المتحــدة 
موازنة نحو 12 بعثة سالم حول العالم 
 2019 يوليــو  بيــن  دوالر  مليــون  بـــ65 
ويونيــو 2020، وفــق ما ذكــرت مصادر 
دبلوماسية أمس. وأشار مصدر إلى أّنه 
بخــالف الســنوات الســابقة، أبــدت عّدة 
دول بينها الواليات المتحدة المزيد من 
االعتــدال فــي طلبــات الخفــض. ولفت 
دبلوماســي آخــر إلــى أّن الحديث يدور 
“حــول رقــم أقل من المتخيــل”. وبلغت 
موازنة األشــهر الـــ12 األخيــرة لعمليات 
حفظ الســالم التي تضــم نحو مئة ألف 
جنــدي دولي 6,689 مليــار دوالر بعدما 

المست 8 مليارات قبل سنوات قليلة.

كينشاسا - أ ف ب

المنامة - إنفستكورب

إلدارة  “إنفســتكورب  وحــدة  أبرمــت 
االئتمان” في الواليات المتحدة، اتفاقية 
نهائيــة لالســتحواذ علــى حصــة أغلبية 
في شــركة “سي إم إنفستمنت بارتنرز”، 
إم  “ســي  لـــ  االســتثماري  المستشــار 
فاينانس” - شركة التمويل المتخصصة 
والمدرجة في بورصة “ناســداك”  وذلك 
األســهم  حصــص  شــرائها  خــالل  مــن 
التــي  الصناديــق  لبعــض  المملوكــة 
كابيتــال  “ســايروس  شــركتي  تديرهــا 
كــورب”  فينتشــر  و”ســتايفل  بارتنــرز”  
، وكذلــك األســهم الصــادرة حديثــًا فــي 
“ســي إم إنفســتمنت بارتنــرز”. ونتيجــة 
لهــذه الصفقة، ســيصبح “إنفســتكورب” 
مالك الحصة األكبر في شــركة “سي إم 
إنفستمنت بارتنرز”. وسيحتفظ كل من 
مايكل ماور وكريس يانســن، الرئيســان 
التنفيذيــان المشــاركان لالســتثمار فــي 
“ســي إم إنفســتمنت بارتنــرز”، بحصــة 

أقلية في ملكية الشركة.
وحــدة  أبرمــت  نفســه،  الوقــت  وفــي 
القابضــة  ســي  دي  بــي  “إنفســتكورب 
شــراء  وصفقــة  اتفاقيــة  المحــدودة” 
نهائيــة لألســهم مــع “ســي إم فاينانــس”  

تقوم الوحدة بموجبها، وخالل العامين 
 )1( بشــراء  الصفقــة،  إلتمــام  التالييــن 
الصــادرة  العاديــة  األســهم  حصــص 
مؤخرًا لشــركة “سي إم فاينانس” بمبلغ 
يمّثــل %5 من إجمالي حصص األســهم 
العاديــة المتداولــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 
إبرام اتفاقية شــراء األســهم، وبحســب 
صافــي قيمة األصول الذي تم تحديده 
مؤخــرًا لــكل واحــد من األســهم العادية 
فــي “ســي إم فاينانــس” وقــت حــدوث 
الشــراء، و)2( حصــص األســهم العاديــة 
لشــركة “سي إم فاينانس” في تعامالت 
 5% يمثــل  بمبلــغ  المفتوحــة  الســوق 
مــن إجمالــي حصــص األســهم العاديــة 
إبــرام  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  المتداولــة 

اتفاقية شراء األسهم.
وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيذي 
العارضــي  “إنفســتكورب”، محمــد  لــدى 
“يمثــل االســتحواذ على شــركة ســي إم 
إنفســتمنت بارتنرز إنجازًا اســتراتيجيًا 
مهمًا بالنسبة لنا، ويتماشى مع طموحنا 
لتنويــع محفظــة منتجاتنــا فــي ســوق 
إدارة االئتمــان عبر دخول قطاع جديد 

وديناميكي في السوق األميركية”.

“إنفستكورب” يستحوذ على “سي إم بارتنرز”
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31.2
مليار دوالر

“سوالر ون” ينتج 45 ألفًا من األلواح الشمسية سنويًا
ــي ــومـ ــكـ ــحـ ــع يـــــرفـــــع طــــاقــــتــــه وســـــــــط  غـــــيـــــاب لــــلــــدعــــم الـ ــ ــن ــ ــص ــ ــم ــ ال

رفع مصنع األلواح الشمسية البحريني “سوالر ون” إنتاجه من األلواح إلى 45 ألف لوح شمسي سنويًا، هذا العام رغم غياب الدعم 
الحكومي لهذا المصنع الذي يعتبر األول من نوعه في البالد.

“ســوالر  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال   
ون”، أول مصنــع لأللــواح الشمســية فــي 
ان  “البــالد”  لـــ  خليفــة،  رامــي  البحريــن، 
المصنــع رفــع طاقتــه اإلنتاجيــة مــن 30 
ألــف لــوح شمســي في العــام الواحــد إلى 
نحو 45 ألف لوح، مشــيرًا إلى أن ذلك تم 
بفضــل الفريــق التســويقي للشــركة الــذي 

يكافح في ظل التحديات الراهنة.
المصنــع حظــي  إذا كان  مــا  وبخصــوص 
أو  الحكومــة  جانــب  مــن  بمشــتريات 
المؤسسات الحكومية في خضم اإلعالن 
عــن مشــروعات طاقــة شمســية تنفذهــا 
عــدد من مؤسســات الدولة، أشــار خليفة 
مــن  تواصــل  هنــاك  يوجــد  ال  أنــه  إلــى 

هــذه المؤسســات أو المشــروعات حتــى 
تتيحهــا  التــي  األســعار  عــن  لالستفســار 
الشــركة، حتى أن الشــركة مــن المفترض 
فــي  تنافســية  ميــزة  مــن  تســتفيد  أن 
المناقصات الحكومية بواقع %15 إال أن 

ذلك لم يجد سبيله ألرض الواقع.
وأردف خليفــة أن المصنــع ال يتلقى دعما 
حكوميا ملموســا في الوقت الراهن، وهو 
يعمــل علــى تصنيع األلواح الشمســية في 

مرافقه بالبحرين.
وبّيــن أن معظــم زبائــن المصنــع هــم مــن 
المملكــة،  فــي  األولــى  بالدرجــة  األفــراد 
الفتــًا إلى وجود منافســة قوية من بعض 
التجــار الذيــن يقومون باســتيراد األلواح 

الشمســية مــن دول مثــل الهنــد أو الصين 
بأســعار زهيــدة، مؤكــدًا أن المصنــع يقــوم 
بتصنيع األلواح الشمسية وفق مواصفات 
فنيــة دقيقــة وجــودة عاليــة وأنــه يعمــل 
على الحصول على شهادة جودة عالمية. 
وُيعــّول مصنــع “ســوالر ون” الــذي افتتــح 
مرافقــه مطلع العام الماضي، على تصدير 
لألســواق  الشمســية  األلــواح  منتجــات 
أســعار  فيهــا  ترتفــع  التــي  الخارجيــة 
الكهربــاء مقارنــة بالبحريــن التــي ال زالت 

أسعار الكهرباء تعوق نمو أكبر للسوق.
وعملــت الشــركة علــى خضــوع منتجاتها 
الختبــار في مختبرات ألمانية متخصصة 
وذلك في نحو 15 نقطة أجرتها للحصول 

هــذه  فــي  علــى شــهادة جــودة مرموقــة 
االختبــارات  هــذه  تتنــاول  إذ  الصناعــة، 
لظــروف  المصنــع  منتجــات  مقاومــة 
الحــرارة العاليــة والمنخفضــة والملوحــة 

وغيرهــا فــي اختبارات تدوم عدة أشــهر. 
علــى  ســتعمل  الشــركة  أن  خليفــة  وأكــد 
زيادة عمليات التصدير مع تســلم شــهادة 

الجودة الدولية.

وكان رئيــس مجلــس إدارة “ســوالر ون”، 
صــرح فــي وقت ســابق أن المصنــع يزود 
أفــراد شــركات ومــزارع ومؤسســات إلى 
جانــب منــازل أفــراد بالطاقــة الشمســية 
نظــام  تركيــب  كلفــة  تبلــغ  إذ  الالزمــة، 
 530 للكيلــو وات الواحــد نحــو  شمســي 

دينارا.
وال يزال نمو قطاع الطاقة الشمسية في 
البحرين يصطدم ببعض األمور من بينها 
مــدة اســترداد قيمــة االســتثمار  ارتفــاع 
والتــي تتــراوح ما بين 8 إلى 10 ســنوات 
بحســب حجم المشروع، بينما تبلغ المدة 
في بعض البلــدان المجاورة، األردن مثال 
ســنتين فقــط، وهــذا يرجــع إلــى أن ســعر 
الكهربــاء في البحرين أرخص مقارنة مع 

دول أخرى.

اجتمع وزير المواصالت واالتصاالت، كمال أحمد محمد، بلجنة النقل والخدمات اللوجســتية بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
برئاســة أحمــد نعمــة النعمــة يــوم الخميــس 27 يونيــو 2019، وذلــك لمناقشــة الصعوبــات التــي تواجــه قطــاع النقــل والحلول 
المقترحــة لتجاوزهــا والتــي تمــت مناقشــتها خــالل اللقــاءات الســابقة مع أصحــاب وممثلي األعمــال بمختلف قطاعــات النقل 
والخدمــات اللوجســتية. وقــد تضمنــت المناقشــات موضوع فرض رســوم علــى مزاولة نقل البريد الســريع كنســبة من الدخل، 
حيث اقترحت اللجنة إلغاء الرســوم المفروضة على مزاولة نقل البريد الســريع المحلي على نشــاط النقل الســريع الدولي أو 
إمكانيــة تطبيقهــا علــى األربــاح بــدالً مــن صافــي الدخل، كما تمت مناقشــة موضــوع العمر االفتراضــي للباصات فــي البحرين، 

واقترحت اللجنة عدم السماح للباصات األجنبية بدخول البحرين ما لم ينطبق عليها العمر االفتراضي للمملكة.

منع دخول الشاحنات األجنبية 
الفارغة

وفيما يخص دخول الشاحنات األجنبية 
الفارغــة إلى البحرين، فقد ارتأت اللجنة 
عدم السماح بدخول الشاحنات األجنبية 
الفارغة للمملكــة، وفيما يتعلق بموضوع 
إصــدار تصاريــح النقــل وشــركات تأجير 
المواصــالت  لــوزارة  التابعــة  الســيارات 

دمــج  اللجنــة  اقترحــت  واالتصــاالت، 
تصاريح أنشطة النقل مع نظام سجالت 
والتجــارة  الصناعــة  لــوزارة  التابــع 
والســياحة وربط المدة الزمنية والبوابة 
الســجل  انتهــاء  بإجــراء  اإللكترونيــة 
بالتأجيــر  يتعلــق  فيمــا  أمــا  التجــاري، 
بالباطــن لســجالت النقل فأكــدت اللجنة 
علــى أهمية فرض الرقابة القانونية على 
الالزمــة  العقوبــات  وفــرض  المؤجريــن، 

ضد المخالفين ومن في حكمهم.
النظــر  إعــادة  اللجنــة  اقترحــت  كمــا 
لشــركات  اإليــواء  ســاحات  بمســاحات 
العقــود  واســتثناء  الســيارات،  تأجيــر 
اإليــواء  ســاحة  مواقــف  مــن  الســنوية 

وتوفير ساحات عامة لتفادي قّلتها.

حماية الناقل البحريني

وبخصــوص المنافســة غيــر العادلــة مــن 

اللجنــة  الشــاحنات األجنبيــة، فقــد رأت 
الشــروع بحمايــة الناقــل البحرينــي مــن 
الشــاحنات  علــى  رســوم  فــرض  خــالل 
لوحــة  تحمــل  التــي  بالبضائــع  المحملــة 
أجنبيــة وقــت المغــادرة، وكذلــك فــرض 
التعاقــد بيــن المصانــع الوطنيــة والناقــل 

إلزاميــة  إلــى  باإلضافــة  البحرينــي، 
التحميــل لشــاحنات البضائع فــي العودة 
بوليصــة  وفــرض  فقــط،  المصــدر  لبلــد 
نقل مــن الشــركات البحرينية للشــحنات 

الصادرة وقت إعداد البيان الجمركي.
وقــد رفعــت الغرفة في ختــام تصريحها 

شكرها واعتزازها إلى وزارة المواصالت 
اإليجابــي  الــدور  علــى  واالتصــاالت 
مــن  الــوزارة  بــه  تقــوم  الــذي  المســتمر 
أجــل تعزيز التعاون مــع الغرفة والقطاع 
الخاص لتطوير وحل مختلف التحديات 
النقــل  التــي تواجــه قطــاع  والمعوقــات 
بالبحريــن،  اللوجســتية  والخدمــات 
وضمان اســتقراره وتعزيز بنية األعمال، 
بمــا ينمي االســتثمارات، ويخدم مصالح 

أصحاب األعمال.

المنامة - المواصالت واالتصاالت

“الغرفة” و“المواصالت” تناقشان تحديات “النقل”

االجتماع المشترك بين “الغرفة” والمواصالت

علي الفردان

دراسة فرض 
رسوم على أرباح 

مزاولة “البريد 
السريع”
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يبدأ اليوم اإلثنين تطبيق “القيمة المضافة” على جميع الرســوم وعموالت التداول 
وأي عمــوالت أخــرى والخدمــات المقدمــة مــن بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن 

للمقاصة.

 وسيبدأ من اليوم احتساب نسبة أساسية 
أخــرى  نســبة  أيــة  أو   -  %  5 مقدارهــا 
تحددهــا الجهــات المعنية في البحرين من 
وقــت آلخر - مــن قيمة الرســوم وعموالت 
وفًقــا  أخــرى  عمــوالت  أي  أو  التــداول 
للمعلومــات والبيانات التي حصلت “البالد” 

على نسخة منها.
 وأظهــرت البيانــات أنــه بالنســبة لعمــوالت 
ســيتم  أخــرى،  عمــوالت  وأي  التــداول 
“القيمــة المضافــة” علــى حصــة  احتســاب 
البورصــة وشــركة المقاصــة مــن عمــوالت 
الصفقات التي ســيتم تنفيذهــا اعتباًرا من 
اليــوم فصاعــًدا. وتطبق “المضافة” بنســبة 
5 % علــى عمــوالت التــداول وأي عموالت 
بمــا  المســتثمرين  قبــل جميــع  مــن  أخــرى 

فيهم المســتثمرين من خارج البحرين غير 
المقيميــن فــي المملكــة والمســتثمرين مــن 
دول الخليج. وستتضمن الفواتير الصادرة 
مــن البورصــة وشــركة المقاصــة بند خاص 
بقيمــة “المضافــة” علــى الرســوم وعموالت 

التداول والخدمات.
 واتضــح مــن البيانــات أن رســوم تســجيل 
األســهم تتراوح ما بين ألف دينار و5 آالف 
دينار كحد أدنى؛ وما بين 5 و15 ألف دينار 
كحد أقصى، أما رســوم االشــتراك الســنوي 
فتتــراوح ما بين ألف دينــار و5 آالف دينار 
كحــد أدنــى؛ وما بين ألفيــن و80 ألف دينار 

كحد أقصى.
 كمــا أن رســوم إدراج الســندات والصكــوك 
تتــراوح مــا بيــن 1500 دينــار للحكوميــة، 

0.05 % مــن  البحرينيــة  والخاصــة/ غيــر 
قيمة اإلصدار )بحد أدنى ألفي دينار وبحد 
أقصــى 5 آالف دينــار(، في حين أن رســوم 
االشــتراك الســنوي بقيمة ألفــي دينار. فيما 
التأجيــر  الخزينــة وصكــوك  أذونــات  تبلــغ 
اإلســالمية قصيــرة األجــل نحــو 30 ديناًرا 

تدفع مرة واحدة عند اإلدراج.
الصناديــق  تســجيل  رســوم  وتبلــغ   
دينــاًرا   250( دينــار   300 االســتثمارية 

رســوم  دينــار  وألــف  الســنوي(،  االشــتراك 
العقاريــة  االســتثمارية  تســجيل صناديــق 
دينــار  5 آالف  الســنوي  االشــتراك  )رســوم 
للوحــدات التــي تبلــغ 250 مليــون دوالر أو 
أقــل، و10 آالف دينــار للوحدات التي تزيد 

عن 250 مليون دوالر(.
البحريــن  ســوق  تســجيل  رســوم  أمــا   
ألــف  للشــركات وتبلــغ  االســتثماري، فإنهــا 
مــن   %  0.03 الســنوي  )االشــتراك  دينــار 

رأس مال الشــركة المدفوع بحد أدنى ألف 
دينــار، وبحــد أقصــى 6 آالف دينــار(، فــي 
حين لن يتم احتساب رسوم على تسجيل 
المتخصصــة  االستشــارية  الشــركات 
المعتمــدة، ولكــن ســيتم احتســاب رســوم 

اشتراك سنوي بمبلغ ألفي دينار.
 500 مبلــغ  احتســاب  البيانــات  وأظهــرت   
دينار لتغيير اســم أو رمز التداول للشــركة 
)أو االثنــان مًعــا(، و10 دنانير رســالة إثبات 

اإلدراج.
فإنــه  الشــركات،  إلجــراءات  وبالنســبة 
يحتسب مبلغ 0.5 دينار لكل مساهم )بحد 
آالف   5 أقصــى  وبحــد  دينــار،   300 أدنــى 
المبلــغ  وذات  المــال،  رأس  لتغييــر  دينــار( 
يحتســب على عمليــات الدمج / الســيطرة 
/ االســتحواذ / تبادل األســهم، وأيًضا على 
أســهم  وكذلــك  االســمية،  القيمــة  تجزئــة 
حقــوق  مثــل  أخــرى  وخدمــات  المنحــة، 

شــطب  إجــراءات  رســوم  أمــا  األفضليــة. 
الشركات فتبلغ 100 دينار.

مــا  الوســطاء  وتراوحــت رســوم عضويــة 
بيــن ألــف دينــار لــكل مــن )وســيط خصــم، 
وســيط( و5 آالف دينــار لــكل مــن )وســيط 
وســيط  خارجــي،  وســيط  ماليــة،  أوراق 
أوراق ماليــة خارجــي، ومتــداول معتمــد(. 
أما رســوم االشــتراك الســنوي فتتــراوح ما 

بين 500 دينار وألف دينار.
وتبلــغ عمولــة البورصــة مــن الوســاطة 20 
% لصفقات بيع وشراء األسهم والسندات 
وصناديــق  الخزينــة  وأذونــات  والصكــوك 
االستثمار العقارية، ومنصة “بحرين تريد”.
 5 مبلــغ  احتســاب  البيانــات  وأظهــرت 
ا لعــرض بيانــات الســوق لكل  دنانيــر شــهريًّ
و10  األفــراد،  المشــتركين  مــن  مســتخدم 
دنانير لكل مســتخدم من األفراد لالشتراك 

االحترافي.

بدء تطبيق “المضافة” على خدمات “البورصة” اليوم
الحـــًقـــا ُتــــحــــّدد  ــوالت  ــ ــم ــ ع ــة  ــ أيـ أو   %  5 ــة  ــيـ ــاسـ أسـ ــة  ــب ــس ن ــاب  ــسـ ــتـ احـ

ــا لفندقها جراند  أعلنــت ســويس-بل هوتيــل العالميــة تعيين بيتر دي بونــت مديًرا عامًّ
سويس-بل ريزورت سيف البحرين. يحمل بيتر الجنسية البلجيكية وله خبرة واسعة 
تمتــد ثالثــة عقود في صناعة الضيافة، قضــى معظمها مع فنادق أكور، وهو ما يجعل 

منه واحًدا من رجال الفنادق المحنكين.

ســيف  ريــزورت  بــل  ســويس-  جرانــد 
فنــدق فخــم يحمــل 5 نجــوم ويضــم 193 
غرفــة وجناحا مــزودة بأرقــى التجهيزات 
والخدمــات ومن المتوقع أن يتم افتتاحه 
قريًبا.  وقال نائب الرئيس األول للعمليات 
والتطويــر فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا 
“بيتــر  إن  فوافنيــل،  ايــه.  لــوران  والهنــد، 

مــا  كل  بشــأن  الخبــرة  مــن  ثــروة  يمتلــك 
يتعلــق بعمليات الفندق فضالً عن المعرفة 
ضيــوف  واحتياجــات  بالســوق  الممتــازة 
اليوم. نحن على ثقة من أنه تحت قيادته 
المفعمــة بالحيويــة، ســوف يحتــل جرانــد 
البحريــن  ســيف  ريــزورت  بــل  ســويس- 
الرائــع مكانتــه باعتبــاره العنــوان الناجــح 

الجديد للرفاهية والفخامة للمسافرين”.
يجيــد بيتــر اللغــات الهولنديــة، الفرنســية، 
مــن  تخــرج  وقــد  واأللمانيــة،  اإلنجليزيــة 
كليــة أســكانوس كوليــدج آســي ويحمــل 
شــهادة فــي الضيافــة مــن كليــة الضيافــة 

واإلدارة في بروكسل بلجيكا.

نما االقتصاد السعودي 1.66 % في الربع األول من العام، في تحسن طفيف كان متوقًعا مع تأثير خفض إنتاج النفط 
على أكبر مصدر للخام في العالم.

وأظهــرت بيانــات حكوميــة أمــس األحد 
 %  1 الســعودي  النفطــي  القطــاع  نمــو 
فــي الربــع األول. يقتــرب هــذا مــن مثلي 
المعــدل المحقــق فــي الفتــرة ذاتهــا قبــل 
عــام لكنــه تباطــؤ كبير عن الربع الســابق، 
عندما نما القطاع النفطي نحو 6 % على 
أســاس ســنوي. وكانــت منظمــة )أوبــك( 
فــي  اتفقــوا  روســيا  بقيــادة  وحلفاؤهــا 

ديســمبر علــى تقليــص إنتــاج النفط أكثر 
ممــا توقعته الســوق. وأمــس األحد، قال 
وزيــر الطاقــة الســعودي خالــد الفالــح إن 
من المرجح تمديد التخفيضات 9 أشهر.
 ومن المتوقع أن ينال هذا من نمو قطاع 
النفــط هــذا العــام، في حين مــن المرجح 
النفطــي  غيــر  القطــاع  نمــو  يتســارع  أن 
اإلنفــاق  فــي  تعــّزز  خلفيــة  علــى  قليــالً، 

الحكومي.
 وبلــغ نمــو القطاع غيــر النفطي في الربع 
األول 2.13 %، متماشــًيا بدرجــة كبيــرة 
مــع الفتــرة ذاتها مــن العــام الماضي، لكن 
متســارعا مــن 1.8 % فــي الربــع األخيــر 
النشــاط  وتحســن  الماضــي.  العــام  مــن 
غيــر النفطــي بصفــة خاصــة فــي القطاع 

ا بنسبة 2.3 %. الخاص، الذي شهد نموًّ

نمو االقتصاد السعودي 1.7 % بالربع األولتعيين مدير عام لسويس- بل هوتيل بالبحرين

القصيبي: “الصيرفة المفتوحة” ستخضع للرقابة المتبعة
ــار والـــتـــنـــافـــس ــ ــك ــ ــت ــ ــى االب ــلـ ــزي” تــشــجــع عـ ــ ــرك ــ ــم ــ ــرف ال ــ ــص ــ ــم ــ ــات “ال ــعـ ــريـ ــشـ تـ

أكــد الرئيــس التنفيــذي للمصــرف الخليجــي التجــاري، ســطام القصيبــي، أن جميع العمليــات التي ســتتم عبر تطبيق 
الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة ســتخضع لنفس اإلجراءات الرقابيــة المتبعة على الخدمــات المصرفية االعتيادية 
وذلــك لضمــان أقصــى درجــات الحمايــة والخصوصيــة لمعلومــات العمــالء، إضافــة إلــى مكافحــة غســيل األمــوال 

والجرائم المالية. 

 وأضــاف خــالل تصريــح للصحافيين 
المفتوحــة  المصرفيــة  الخدمــات  أن 
الرئيســية  الركائــز  إحــدى  تعتبــر 
للتكنولوجيــا الماليــة الحديثــة، ويهتم 
بهــذا  التجــاري  الخليجــي  المصــرف 
الجانب وسيواصل جهوده نحو رقمنة 
تحقيقــًا  وذلــك  المصرفيــة  معامالتــه 

ألهداف خطته االستراتيجية. 
وأوضــح أن جميــع التشــريعات التــي 
مؤخــًرا  المركــزي  المصــرف  أقرهــا 
تواكــب التطــورات المحليــة والعالمية 
والمنافســة  االبتــكار  علــى  وتشــجع 

خصوًصــا في مجال الصيرفة الرقمية 
حيــث شــهدنا مؤخــًرا مبــادرات كثيرة 
تبناها المصرف المركزي لتهيئة البيئة 

للبنوك للتحول الرقمي. 
الخليجــي  المصــرف  أن  إلــى  وأشــار   
التجــاري أول مصــرف يفي بمتطلبات 
للخدمــات  المركــزي  المصــرف 
المصرفيــة المفتوحــة، والتي تعد تلك 
القطــاع  فــي  نوعيــة  نقلــة  الخدمــات 
أن  البــد  أنــه  إلــى  الفًتــا  المصرفــي، 
يكون هناك تشــريع دولي يســاهم في 
تعزيز الخدمــات المصرفية المفتوحة 

للعمــالء،  منهــا  االســتفادة  وتحقيــق 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا فتــح عميــل 
وبفضــل  فإنــه  دولــة  أي  فــي  حســاًبا 
التشريعات الدولية في مجال خدمات 
باســتطاعته  المفتوحــة  المصرفيــة 
متابعــة وإدارة حســاباته مــع أي بنــك 

حول العالم بكل يسر وسهولة.

منصة واحدة للخدمات بين البنوك

المصرفيــة  الخدمــات  أن  وأكــد 
زيــادة  فــي  ستســاهم  المفتوحــة 

الــذي  األمــر  البنــوك  بيــن  المنافســة 
سينعكس بالفائدة على العمالء، وذلك 
مــن خــالل منحهــم الفرصــة لالطــالع 
علــى جميــع الخدمــات المعروضــة من 
البنــوك عبر منصــة واحدة، إضافة إلى 
يناســبهم إلدارة  الــذي  البنــك  اختيــار 

حساباتهم من خالله. 
فائــدة  أن  إلــى  القصيبــي  ولفــت 
الخدمــات المصرفيــة المفتوحة تكمن 
فــي المنفعــة الكبيرة للعميــل وتقنينها 
للوقــت بحيــث إذا التزمــت بهــا جميــع 
البنــوك، فبضغطة زر واحدة يســتطيع 
التزاماتــه  علــى  يطلــع  أن  العميــل 
ومجمــوع أصولــه ووضعــه المالي في 

جميع البنوك مما سيســاعده في إدارة 
حساباته بشكل أفضل. 

الخليجــي  المصــرف  وســيتمكن 
التجــاري مــن قبــول أي طلبات خاصة 
الحســابات  معلومــات  لمشــاركة 
المصرفيــة وإجراء عمليــات الدفع مع 
المصــارف والمؤسســات األخــرى فــي 
المصرفيــة  الخدمــات  قوانيــن  إطــار 
المفتوحــة. وقــد قام المصــرف بتهيئة 
والمطلوبــة  اآلمنــة  التحتيــة  البنيــة 
خــالل  مــن  الخدمــات  هــذه  لتقديــم 
اعتمــاده لنظــام شــركة “توكــن” وهــي 
الخدمــات  منصــة  مــزودي  إحــدى 
تمثلهــا  التــي  المفتوحــة  المصرفيــة 
شــركة “بوابــة ترابــط” والحاصلة على 

ترخيص مصرف البحرين المركزي.

يواصــل قســم إدارة الثــروات فــي بيت التمويــل الكويتي-البحريــن “ بيتك” بزيادة 
مجموعــة منتجاتــه وخدماته المقدمة إلــى األفراد ذوي المالءة المالية لدى البنك، 
بحســب تصريــح المديــر التنفيــذي للخدمات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثروات، 

عبدالرزاق جواهري. 

“بيتــك”  لــدى  الثــروات  إدارة  قســم  ويقــدم 
أيًضــا مجموعــة مــن الصكــوك للمســتثمرين، 
ممــا يتيــح لهم الفرصــة للحصــول على دخل 
ثابت متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
بتنويــع  للمســتثمرين  ذلــك  وسيســمح 
فــي  متواصــل  دخــل  وتحقيــق  محفظتهــم 
نفــس الوقــت. ويتــم تعزيــز ذلك بشــكل أكبر 
مــن خالل إطالق نظام تمويــل الهامش الذي 
يرفع عوائد المستثمرين بشكل كبير. ويمكن 
للمســتثمرين اآلن تمويــل اســتثماراتهم فــي 
التــي  للتســييل  القابلــة  الســيادية  الصكــوك 

تمكنهم من زيادة عائداتهم.
بيــت  لــدى  الثــروات  إدارة  قســم  وأعلــن 

عــن  مؤخــًرا  الكويتي-البحريــن  التمويــل 
طــرح منتجــات تمويل لومبــارد. وتمكن هذه 
المنتجات المســتثمرين ذوي المــالءة المالية 
مــن الحصــول علــى ســيولة قصيــرة األجــل 
الحاجــة  دون  الحاليــة  اســتثماراتهم  مقابــل 
إلى تصفية محافظهم االستثمارية. وبإمكان 
بضمــان  تمويــالت  علــى  الحصــول  العمــالء 
ودائعهم أو محفظة الصكوك بمعدالت تمويل 
تنافســية مع شــروط سداد مريحة. وهذا من 
شــأنه أن يوفــر للعمــالء ســيولة نقديــة عنــد 
الحاجــة دون االضطــرار لتصفيــة أو تســييل 

ودائعهم أو محافظهم االستثمارية.
منــذ  جاهديــن  ســعينا   “ جواهــري  وأضــاف 

منــذ  بالبنــك  الثــروات  إدارة  قســم  انطــالق 
أكثــر من 3 ســنوات لتزويــد عمالئنا بخدمات 
متميزة عالمية المســتوى. وقد أثبتنا وحققنا 
نجاًحــا واضًحــا فــي دعــم عمالئنــا مــن خالل 
المصرفيــة  الخدمــات  بأحــدث  تزويدهــم 
الماليــة.  أهدافهــم  تحقيــق  مــن  وتمكينهــم 
للصكــوك  الهامــش  تمويــل  تقديــم  ويأتــي 
وتمويــل لومبــارد كجــزء مــن مجموعــة مــن 

عمــل  التــي  المرنــة  والخدمــات  المنتجــات 
الكويتــي- التمويــل  بيــت  تطويرهــا  علــى 

البحريــن لتتناســب مع مختلــف االحتياجات 
والمتطلبات االستثمارية لعمالئنا”.

إدارة  قســم  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
لومبــارد  تمويــل  “إن  الخــان  الثروات،راشــد 

هــو خدمــة مقدمــة لتلبيــة حاجــة األســواق، 
المســتوى  علــى  الثــروات  مــدراء  يقدمهــا 
العالمــي. ويمكن لعمالئنــا اآلن الحصول على 
تســهيالت قصيــرة األجــل دون التأثيــر علــى 
هيكلــة اصولهم واســتراتيجيتهم لالســتثمار 
على المدى الطويل، وباإلضافة إلى الحصول 

علــى الســيولة مــع االســتمرار في االســتفادة 
مــن ارتفاع القيمة الرأســمالية الســتثماراتهم 
والتدفقــات النقدية ألوراقهم المالية. نحاول 
المســتثمرين  احتياجــات  تلبيــة  باســتمرار 
وتحقيــق توقعاتهــم ومتطلباتهم مع الحفاظ 

على مستوى ممتاز في خدمة العمالء”.
وأضــاف الخــان أن البنــك ملتــزم أيًضا بدوره 
الرائــد في التنميــة والنهوض بقطاع التمويل 
اإلسالمي المحلي من خالل إطالق مجموعة 
من المنتجات والخدمات المتخصصة، والتي 
تشــمل العــروض المقدمة مــن إدارة الثروات 

لدى بيت التمويل الكويتي-البحرين.
ويوفــر “بيتــك” مجموعــة كاملــة مــن حلــول 
الحســابات  ذلــك  فــي  بمــا  الثــروات،  إدارة 
وحســابات  التوفيــر  وحســابات  الجاريــة 
المضاربــة المقيدة وغير المقيدة، وحســابات 
الوكالــة والمرابحــة الدوليــة والصكــوك التــي 
تتسم بالمرونة والتنوع وتساهم في تحقيق 
مختلف متطلبات العمالء في ســبيل تحقيق 

أهدافهم االستثمارية.

المنامة - بيتك

“بيتك” يقدم خططًا في استثمار الصكوك وتمويل لومبارد

عبدالرزاق جواهري راشد الخان

دبي - رويترزالمنامة - سويس-بل هوتيل

بيتر دي بونت

أمل الحامد

سطام القصيبي

“الخدمات 
المفتوحة” تعود 
بالفائدة الكبيرة 

للعميل

يتيح فرصة 
للحصول على 

دخل ثابت 
متوافق مع 

أحكام الشريعة

المحرر االقتصادي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري 
 تاريخ: 27/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
ش���ركة اإلبداع االستشارية نيابة عن إيزي تاكسي بحرين ذ.م.م، والمسجلة تحت 

قيد رقم 90764، بطلب تغيير االسم التجاري من:
إيزي تاكسي بحرين ذ.م.م

Easy taxi Bahrain W.L.L
لتصبح: ورلدوايد ويب كونسلتنت ذ.م.م

Worldwide web Consultant W.L.L
 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 ش���ركة مركز ناتكي���ر للفيتامين���ات الطبيعي���ة ذ.م.م، والمس���جلة 

بموجب القيد رقم 107078، طالبين تغيير االسم التجاري من:

 مركز ناتكير للفيتامينات الطبيعية ذ.م.م

الى نيوترشن مي دوت كوم 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   

السادة اصحاب شركة مجوهرات الفردوس، والمسجلة بموجب القيد رقم 4556، 

طالبين تغيير االسم التجاري للمجموعة  من مجوهرات الفردوس الى شركة ناصر 

الفاضل وأوالده ش.م.ب )مقفلة(

  فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم 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 تقدم 
إليها الس���يد/ صبحي احمد علي منصور الفضالة، المالك ل� مؤسس���ة المكينه 
لمقاوالت البناء )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 1-52940، 
طلبًا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال 
وق���دره 50000 دين���ار بحرين���ي عيني، لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم:
1. صبحي احمد علي منصور الفضالة

PUTHEN PURACKAL THOMAS PRINCE .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

 

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد يوس���ف ابراهيم ضيف احمد المالك ل� مؤسس���ة يوس���ف ابراهيم )مؤسسة 
فردي���ة( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 18511، طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية 
للفرع 3 المس���مى س���توديو ال ضيف إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة برأسمال 

وقدره 1000، لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 يوسف ابراهيم ضيف احمد

PRIMOS BEN YESUDAS .2
SAFARULLA ERAKKODAN .3

SHIRLY LAZAR .4
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها  الس���ادة الش���ركاء في شركة كي كي تي بحرين ش.م.ب 
مقفلة المس���جلة بموجب القيد رقم 96245، طالبين تحويل الش���كل 
القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إل���ى ش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة 

برأسمال وقدره 250٫000، دينار، بين كل من:
1. شركة تاسافا لألوراق المالية ذ.م.م
2. شركة تاسوال لألوراق المالية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-80361( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 18511

 تاريخ: 25/6/2019

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز ناتكير 
للفيتامينات الطبيعية ذ.م.م

القيد: 107078

 تاريخ: 25/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-87048( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
للمجموعة مجوهرات الفردوس

القيد: 4556

 تاريخ: 30/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم 000 لسنة 2019

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 96245

 تاريخ: 30/6/2019
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بناء على قرارالشركاء شركة غال الروح لتشييد المشاريع الخاصة بالنافع ذ.م.م
 المس���جلة بموجب القيد رقم 102800، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السادة/  

يوسف احمد منصور محمد ناصر المجيبل.
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: 39333638 )973+(
yosif_122@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة غال الروح لتشييد المشاريع الخاصة بالنافع ذ.م.م
سجل تجاري رقم 102800

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة او دي آي اس آي سوفت وير ديفلوبمنت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 

/ AMSHAN KOONARI MUHAMMED ASHRAF باعتب���اره المصف���ي القانون���ي 

لش���ركة اودي آي اس آي س���وفت وي���ر ديفلوبمن���ت ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات 

مسؤلية محدودة بموجب القيد رقم 110358-1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 

الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

  

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا  مالك ش���ركة اطلنطا لتنمي���ة وإدارة األعم���ال ش.ش.و 
المسجلة بموجب القيد رقم 107340، طالبا تحويل الشكل القانوني 
للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال وقدره 

5000 )خمسة آالف دينار بحريني(، بين كل من:
1. بليغ محمد عبده راشد

2. عز الدين مرسي عبدالحميد البدري
3. الحسيني جابالله ابراهيم عقرب

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تقدم إليها  الش���ركاء في ش���ركة تنل ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد 

رقم 114561، طالبين تحويل الش���ركة الى مؤسس���ة فردية لتصبح 

مملوكة من السيدة دالل بنت محمد بن ياسين بوخمسين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم 74664 لسنة 2019

بشأن تحويل شركةالشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 107340

 تاريخ: 30/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم 88597 لسنة 2019

بشأن تحويل ذات مسؤلية محدودة
إلى مؤسسة فردية

القيد: 114561

 تاريخ: 30/6/2019
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www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

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

محجوز تم البيع

COM RHA B3* SP

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

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

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

درة 2

درة 1

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1052202559,202

1062202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202

1662202559,202

1672202559,202

1702202559,202

1712202559,202

1722202559,202

177329.82692,299

181305.32685,442

190238.32666,692

2052202661,570

2192202661,570

221359.226100,527

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323
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international
@albiladpress.com

السيسي: دمرنا البنية 
التحتية للتنظيمات اإلرهابية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
أن مصر نجحت في تدمير البنية 

التحتية للتنظيمات اإلرهابية.
وقال خالل كلمته في االحتفال بالذكرى 

السادسة لثورة 30 يونيو، أمس األحد، إن 
الجماعات اإلرهابية اعتقدت أن إرهابهم 

األسود سينال من عزيمة أمة صنعت 
التاريخ، مشيرا إلى أن العملية الشاملة 

في سيناء مستمرة للقضاء على اإلرهاب.
وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن إال 

صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، 
وهو انتماء ماليين المصريين لبالدهم، 

مشيرا إلى أن والء المصريين لمصر 
ورفضهم ألي محاولة لمحو هويتهم 

الوطنية هي حقائق ال تتغير بفعل الزمن.

سقوط قتيل والمجلس العسكري يدعو التفاق شامل ويحذر من “المندسين”

آالف المتظاهرين في شوارع السودان دفاعا عن “الثورة”

في موجة تصعيد جديدة تشــهدها الســودان، قتل شــخص واحد بالمظاهرات التي عمت أمس األحد مدن البالد، فيما اســتخدم األمن القوة ضد المحتجين في العاصمة الخرطوم 
لمنعهم من الوصول للقصر الرئاسي. وقالت اللجنة في بيان، إن القتيل هو شاب عشريني فارق الحياة إثر إصابته برصاصة في الصدر.

وشهدت المدن السودانية، أمس، مظاهرات 
حاشــدة دعــت إليهــا قــوى إعــالن الحريــة 
“مليونيــة  اســم  عليهــا  وأطلقــت  والتغييــر 
مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية”.

منــددة  شــعارات  المتظاهــرون  ورفــع 
بالمجلس العســكري االنتقالــي، الذي يتولى 
حاليا السلطة في البالد بعد اإلطاحة بحكم 

الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
تجمــع  دعــا  الحــراك،  لهــذا  وتصعيــدا 
المهنييــن الســودانيين المتظاهرين للتوجه 
فــي  الجمهــوري  القصــر  نحــو  بمســيراتهم 
المجلــس  لمطالبــة  الخرطــوم  العاصمــة 
العســكري بـــ “القصاص للشــهداء”، وتســليم 

السلطة للمدنيين.
النظاميــة  القــوات  أطلقــت  جانبهــا،  مــن 
قنابــل غــاز مســيل للدمــوع لعرقلــة وصــول 
بالخرطــوم،  الرئاســي  للقصــر  متظاهريــن 
توجــه  عــن  عيــان  شــهود  تحــدث  بينمــا 
الدفــاع  آالف المحتجيــن نحــو مقــر وزارة 

بالعاصمــة، وإطــالق قوات األمــن الرصاص 
بالهواء لتفريقهم.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات األمــن 
أطلقــت قنابــل غــاز مســيل للدمــوع لتفريق 
المتظاهريــن في بعض المــدن األخرى التي 

تجري فيها االحتجاجات.
الدعــم  لقــوات  الكثيــف  االنتشــار  ورغــم 
للدمــوع،  المســيل  الغــاز  وإطــالق  الســريع 

نزلت الحشود إلى شوارع العاصمة.
بأعــالم  أجســادهم  لفــوا  متظاهــرون  وردد 
ســودانية كبيرة، شــعارات الثــورة على وقع 

التصفيق.
وهتفــت الحشــود وســط إطالق الســيارات 
العنــان ألبواقهــا “مدنيــة مدنيــة” و “نمــوت 
زيهــم ينجيــب حقهم و “ثوار أحــرار هنكمل 
المشــوار” و “الــدم قصــاد الــدم ومــا بنقبــل 

الدية”.
المجلــس  رئيــس  نائــب  دعــا  جانبــه،  مــن 
العســكري في الســودان الفريــق أول محمد 

حمــدان دقلــو “حميدتي”، إلى اتفاق شــامل 
أحــدا، محــذرا ممــن  البــالد ال يقصــي  فــي 
يســعون  الذيــن  “المندســين”،  بـــ  وصفهــم 
للتخريــب علــى التظاهرات التي دعت إليها 

قوى إعالن “الحرية والتغيير “.
وفــي كلمــة بالعاصمــة الخرطوم، قــال دقلو 
إنه يجب التوصل إلى اتفاق عاجل وشامل 
وليــس جزئــي، وال يقصــي أحــدا مــن أفــراد 

الشعب السوداني.
وأضــاف أنــه ينبغي أن يكــون هناك مجلس 
وزراء من أجل تســيير أمور البالد، موضحا 
أنــه “تــم االتفــاق على أمــور كثيــرة مع قوى 
رغبتــه  عــن  وأعــرب  والتغييــر”،  الحريــة 
بالوصــول إلى اتفاق عاجــل مع هذه القوى، 
علــى أن يشــمل أيضــا كل أطيــاف الشــعب 

السوداني.
العســكري  المجلــس  رئيــس  نائــب  وأكــد 
حيادية القوات المســلحة، مؤكدا أن دورها 
الثــورة وحراســتها، معتبــرا أن  هــو رعايــة 

فــي  الخــالف  مــن  جــزءا  ليــس  المجلــس 
السودان.

وأشــار دقلــو إلــى أن المجلــس حذر الســبت 
مــن أن مهمــة القوات المســلحة هــي حماية 

التظاهرات، لكن ال نضمن المندسين.
االنتقالــي  العســكري  المجلــس  وحــذر 
قــادة االحتجاجــات مــن أنهــم ســيتحملون 
مســؤولية أي تدميــر أو ضــرر مــن قبــل مــن 

وصفهم بالمخربين.

أما قوى المعارضة، فقالت إنها ستنزل  «
للشارع لممارسة حقها في التظاهر 

والتعبير، داعية المجلس العسكري إلى 
حماية المتظاهرين المطالبين بتسريع 

نقل السلطة للمدنيين. وتأتي هذه 
المظاهرات في وقت يحث فيه االتحاد 

اإلفريقي وإثيوبيا الخطى من أجل 
الدفع بمسار المفاوضات بين الطرفين. 

ويفترض أن تحدد المفاوضات بين 
المحتجين والمجلس العسكري طبيعة 

الفترة االنتقالية في السودان.

الخرطوم - وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

سودانية ترفع شارة النصر خالل تظاهرة في الخرطوم تطالب بنقل السلطة الى المدنيين )أ ف ب(

الجزائر ـ أ ف بطهران ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ وكاالت

هدد رئيس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشــن عملية عسكرية واسعة 
في قطاع غزة، إذا اســتمر تهديد األمن اإلســرائيلي من القطاع، بعد انتقادات 

واسعة له بسبب التعامل مع “حماس”.

وقــال نتنياهو في تغريــدة على “تويتر”، 
أمــس األحــد “ قد نضطــر إلى شــن عملية 
عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.. 
ومــا يرشــدني هو شــيء واحــد فقط هو 

أمن دولة إسرائيل”، على حد تعبيره.
غــزة،  “أمــا  ثانيــة  تغريــدة  فــي  وأضــاف 
فنفهم تماما المعاناة التي يعيشــها سكان 
لقطــاع  المتاخمــة  اإلســرائيلية  البلــدات 
غزة ونعمل على تخفيفها بقدر اإلمكان”.

اإلســرائلية  الســلطات  إن  قائــال  وتابــع 
عقوبــات  الماضــي  األســبوع  فرضــت 

صارمــة علــى “حمــاس”، بمــا فــي ذلك 
وقــف تزويــد القطاع بالوقــود، مؤكدا 

خطــوات  ســتتخذ  أبيــب  تــل  أن 
أشــد صرامــة بكثيــر. وجــاءت 

بعــد  نتنياهــو  تهديــدات 

“يديعــوت  صحيفــة  نقلتهــا  تحذيــرات 
أحرنــوت” اإلســرائيلية عــن مســؤول في 
للخيــار  باللجــوء  الســبت،  يــوم  مكتبــه، 
الحارقــة  البالونــات  لمواجهــة  العســكري 
التــي تطلــق مــن قطــاع غــزة. إلــى ذلــك، 
اعتقلــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي، 
أمس، وزيرًا فلسطينيًا واستجوبته، فيما 
أكــد مصــدر مقرب من الوزيــر أن اعتقاله 

تم من منزله في القدس الشرقية.

وقال الناطق باسم الشرطة  «
اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد 

إن وزير شؤون القدس في 
السلطة الفلسطينية فادي 

الهدمي اعتقل وتم 
استجوابه “لنشاطاته 

في القدس”.

نقلــت وكالــة فــارس اإليرانيــة شــبه الرســمية عــن مصــدر مطلــع قولــه إن إيــران 
ستتخطى قريبا الحد األقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في 
االتفــاق النــووي، عندمــا أخفقــت الدول الموقعــة على االتفاق فــي تلبية مطالب 

طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات األميركية.

وكان مبعــوث إيــران لالجتمــاع الذي ضم 
الــدول الموقعــة علــى االتفــاق المبرم في 
إن  الماضــي،  الجمعــة  قــال   2015 العــام 
البلــدان األوروبيــة لــم تقدم ســوى القليل 
خططهــا  عــن  بالتراجــع  طهــران  إلقنــاع 
فرضهــا  التــي  الحــدود  لتجــاوز  الهادفــة 
المصــدر  عــن  الوكالــة  ونقلــت  االتفــاق. 
الــذي لــم تكشــف عــن اســمه قولــه “نظــرا 
ألن اجتمــاع اللجنــة فــي فيينــا لــم يلــب 
مطالــب إيــران العادلــة، فإن إيــران عازمة 
علــى تقليص التزاماتها الــواردة باالتفاق، 
وسيتم قريبا تجاوز حد كمية اليورانيوم 
كيلوجــرام”.   300 وقدرهــا  المخصــب 
وأعلنــت إيــران فــي الثامــن من مايــو أنها 
بالتقيــد  “ملزمــة”  نفســها  تعتبــر  تعــد  لــم 

واليورانيــوم  الثقيلــة  الميــاه  بمخزونــات 
تمــت  التــي  القيــود  وهــي  المخصــب، 
الموافقــة عليهــا في إطــار االتفاق النووي 
طهــران  ومنحــت   .2015 العــام  المبــرم 
األوروبييــن والصيــن وروســيا الموقعيــن 
علــى االتفــاق النــووي مهلــة 60 يوما؛ من 
أجل “إنقــاذ االتفاق”، أو اللحاق بالواليات 

المتحدة في االنسحاب من االتفاق.

لكن في اليوم األخير للمهلة، أعلنت  «
هذه الدول عن آلية أوروبية تهدف 

إلى مساعدة إيران على تلببية 
حاجاتها األساسية من الغذاء 

والدواء مقابل النفط، وهو ما لم يلب 
مطالب إيران الرامية إلى العودة إلى 

السوق النفطي.

أوقف لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير الجزائري المعروف بنضاله خالل 
حرب االستقالل ضّد فرنسا، في الجزائر، بحسب ما أوردت وسائل إعالم عدة.

وأوقــف بورقعــة فــي منزلــه فــي حيــدرة 
بالجزائــر العاصمــة، وفــق مــا ذكــر حفيــده 
عمــاد بورقعة في مقابلة مع موقع إخباري 
محلــي. واقتيــد بورقعة )86 عاًمــا( المؤيد 
للتظاهــرات االحتجاجيــة المســتمرة منــذ 
العزيــز  عبــد  الســابق  الرئيــس  اســتقالة 
إلــى  أبريــل،  مــن  الثانــي  فــي  بوتفليقــة 
“ثكنــة ألجهــزة األمــن” في حي بــن عكنون 

المجاور، بحسب عماد بورقعة.
بورقعــة  أّن  “ليبرتيــه”  صحيفــة  وذكــرت 
“تمكــن مــن التواصــل مــع أوالده إلبالغهــم 
مــن  التمكــن  دون  مــن  ولكــن  بتوقيفــه”، 

اإلشارة إلى “مكان تواجده”.
وأثــار التوقيــف موجــة ســخط فــي 

شــبكات  عبــر  خصوصــا  البــالد، 
وعّبــر  االجتماعــي.  التواصــل 

القــوى  جبهــة  حــزب 

فــي  معــارض  حــزب  أقــدم  االشــتراكية، 
الجزائــر والــذي كان لخضــر بورقعــة أحــد 
“الغضــب”  عــن   ،1963 بالعــام  مؤسســيه 
ناشــطون  واعتبــر  االعتقــال.  عمليــة  إثــر 
عريضــة  فــي  وجامعيــون  وصحافيــون 
نشــرها الحقوقــي فاضــل بومالــه أّن “هــذا 

االعتقال يعتبر انحراًفا خطيًرا”.

وبينما ال تزال أسباب التوقيف  «
غير معلومة، أشار عماد بورقعة 
إلى أّن جّده خضع لالستجواب 
بسبب “تصريحاته ضّد الجنرال 

قايد صالح”، رجل البالد القوي منذ 
استقالة بوتفليقة. واتهم لخضر 

بورقعة قايد صالح بأنه 
يريد أن يفرض “مرشحه” 

في االنتخابات 
الرئاسية المقبلة.

توقيف أحد وجوه حرب االستقالل في الجزائرإيران تلوح بتجاوز حدود “اليورانيوم”نتنياهو يهدد بعملية عسكرية واسعة في غزة
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بيروت ـ وكاالت

بغداد ـ وكاالت

آخــران  اثنــان  وأصيــب  شــخص  قتــل 
تعــرض  جــراء  األحــد،  أمــس  بجــروح، 
لشــؤون  اللبنانــي  الدولــة  وزيــر  موكــب 
النازحين، صالح الغريب، إلطالق نار من 
قبل أهالي بلدة قبر شــمون بجبل لبنان. 
وأعلن الغريب أن مســلحين أطلقوا النار 
علــى موكبه وكان نفســه ضمن الموكب.  
وقــال: “كنــا فــي طريقنا فــي منطقة قبر 
شــمون، وتفاجأنــا بوابل مــن الرصاص”، 

رافضا التعليق على الحادث. فيما نقلت 
مصــادر إخباريــة أن اثنيــن مــن مرافقي 
الوزيــر لقيا حتفهما نتيجــة إطالق النار، 

متأثرين بإصاباتهما.
ووقــع الحــادث خــالل محاولــة موكــب 
الغريــب المــرور قرب بلدتي قبر شــمون 
علــى  االحتجاجــات  خــالل  والبســاتين، 
زيارة رئيس “التيار الوطني الحر”، وزير 

الخارجية جبران باسيل.

اندلعــت ظهــر أمس األحد فــي محافظة 
ذي قــار، جنوبــي العراق، اشــتباكات بين 
متظاهريــن وقــوات األمن التــي حاولت 
تفريقهم. وقال شــهود عيان، إن “المئات 
من المتظاهرين طوقوا المجلس البلدي 
فــي حــي اإلصــالح بمحافظــة ذي قــار، 
وحاولــوا اقتحامه، لكن القــوات األمنية 
الهــواء  فــي  الحــي  الرصــاص  أطلقــت 
لتفريقهــم”. وأضــاف الشــهود أنــه “بعــد 

إطــالق النار، رد المتظاهــرون بالحجارة 
وأحرقوا إطارات السيارات لمنع أعضاء 

المجلس من مغادرته”.
يذكر أن المئات من ســكان محافظة ذي 
قــار خرجــوا فــي تظاهــرات عديــدة في 
اآلونــة األخيــرة، احتجاجــا علــى ســوء 
الخدمــات، ونقــص الكهربــاء فــي ذروة 
الصيــف، فضــال عــن مشــكالت الصــرف 

الصحي والبنية التحتية.

لبنان.. قتيالن بإطالق نار على موكب وزير

اشتباكات بين متظاهرين وقوات األمن في ذي قار

عواصم ـ وكاالت  عواصم - وكاالت

أمــس  التركيــة،  الخارجيــة  أعلنــت وزارة 
األحــد أن الجيــش الليبــي بقيــادة خليفــة 
وقالــت  أتــراك”.  ســتة  “يحتجــز  حفتــر 
الــوزارة إنهــا تتوقــع اإلفــراج الفــوري عــن 
األتراك الســتة، وإال ستصبح “قوات حفتر 

أهداًفا مشروعة”، وفق تعبيرها.
وكان وزيــر الدفــاع التركــي خلوصي آكار 
أّكــد أمــس أن أنقرة ســترّد على أي هجوم 
تنّفــذه قوات الجيــش الوطني الليبي ضد 
مصالحهــا، بعــد أن أمــر هذا األخيــر قواته 
فــي  تركيــة  ومصالــح  ســفن  باســتهداف 

ليبيا.
الرســمية  األناضــول  لوكالــة  آكار  وقــال 
لألنباء “ســيكون هناك ثمن باهظ جًدا ألي 
موقــف عدائي أو هجوم، ســنرّد بالطريقة 

األكثر فعالية واألقوى”.
يأتي ذلك رًدا على الناطق الرســمي باســم 
أحمــد  اللــواء  الليبــي،  الوطنــي  الجيــش 
المســماري، الــذي أعلن أن طائــرات تركية 

معيتيقــة،  قاعــدة  مــن  أقلعــت  مســيرة 
قصفــت منطقــة وادي الربيــع وعيــن زارة. 
وأشــار إلــى أن الجيــش تمكــن مــن صدها 

وكّبد الميليشيات خسائر كبيرة.
ليبيــا،  شــرق  ســلطات  حظــرت  كذلــك، 
أمــس األحــد، اســتيراد جميــع المنتجــات 
والبضائع التركيــة، وأمرت بوقف التعامل 
مــع الشــركات والمؤسســات التركيــة؛ رًدا 

علــى “تدخلها فــي معركة تحرير طرابلس 
لصالــح دعــم المليشــيات المســلحة وقوى 

اإلرهاب”.
ديــوان  وجهــه  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
المحاســبة التابــع للحكومــة المؤقتــة، إلى 
جميــع الــوزارات والهيئــات والمؤسســات 
والشــركات  واألجهــزة  والمصالــح 

والمصارف العامة.

األحــد،  أمــس  ترامــب،  دونالــد  اســتأذن 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ قبل 
عبــور خــط الحــدود، كأول رئيس أميركي 
ترامــب  وقــال  يانــغ.  بيونــغ  قدمــاه  تطــأ 
للصحافييــن “لحظة وصولي خط الحدود 
ســألت كيم إن كان بوســعي العبور”، فكان 

رد الزعيم الكوري الشمالي هذا “شرف”.
وبــات ترامــب أول رئيــس أميركي تطــأ قدماه 
كوريا الشمالية، بعد ثوان من لقاء زعيمها كيم 
في المنطقة المنزوعة السالح، بين الكوريتين.

الكــوري  الجانــب  فــي  الطرفــان  وتصافــح 
الســالح،  المنزوعــة  المنطقــة  مــن  الجنوبــي 
قبــل أن يســيرا خطــوات داخل أراضــي الدولة 
الشــيوعية المنعزلــة، وفــق مــا أظهــرت لقطات 
بثــت على الهواء. وذكر الرئيــس األميركي أنه 
“شــعور رائــع” أن تكــون أول رئيــس للواليــات 
المتحــدة يطأ كوريا الشــمالية بقدميه، مشــيدا 
أن  واعتبــر  كيــم.  مــع  العظيمــة”  بـ”الصداقــة 
اللقاء مع الزعيم الكوري الشــمالي “يوم عظيم 

الواليــات  أن  ترامــب  وأكــد  للعالــم”.  بالنســبة 
المتحدة وكوريا الشــمالية اتفقا على استئناف 
أن  مضيفــا  المتوفقــة،  النوويــة  المحادثــات 
فريقين من البلدين سيجريان لقاءات مرتبطة 
بالمفاوضات بشــأن برنامــج بيونغ يانغ النووي 

فــي غضــون “أســبوعين أو ثالثــة”. كمــا كشــف 
أنــه وجه الدعــوة لكيم لزيارة البيت األبيض، 
بينمــا لــم يذكــر موعــد الزيــارة المرتقبــة، 
فــي  الزيــارة  “ســنتبادل  بالقــول  مكتفيــا 

الوقت المناسب”.

سفينة تركية تنقل سالحا للوفاق - أرشيفية

زعيم كوريا الشمالية والرئيس األميركي يمشيان سويا جنوب خط ترسيم الحدود بين الكوريتين )أ ف ب(

ليبيا.. الجيــش الوطني يتصدى لمقاتالت تركية مســيرة “اســتأذن” قبل العبور التاريخي ووصف لقاء كيم بـ“يوم عظيم”

أنقرة تتوعد بالرد على أي هجوم لقوات حفتر ترامب.. أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية
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عمدت وزارة الصحة للتقليل من حجم األخطاء الطبية المتكررة التي تنجم عنها إصابات 
ألفراد بعاهات مستديمة أو مغادرة الحياة، ثم تصنيفها بأنها حاالت نادرة... طبعا ليست 
مهمتنــا تضخيــم األخطــاء وال إشــاعة الرعــب فــي نفــس أحد، لكــن فــي ذات الوقت ليس 
بوســعنا أن نغض الطرف عن أخطاء طبية فادحة وال يمكن أن نتجاهل ما يقع من مآس 

يدفع أثمانها بشر كان قدرهم أنهم وجدوا أنفسهم ضحية لإلهمال واالرتجال.
من منا ال يتذكر الطفلة “فرح” الطالبة بالمرحلة اإلعدادية التي شاءت أقدارها أن تصاب 
بالتهــاب فــي اللثة وبعد التشــخيص تقرر إجراء عملية اســتغرقت ســاعتين وبعد عودتها 
إلى المنزل شــعرت بمضاعفات نتجت عنها انتفاخات، وكان البد من مراجعة المستشــفى 
وبنــاء علــى طلــب األطبــاء فإنــه تــم أخــذ عينــات واتضحــت إصابتهــا بــورم ســرطاني، 
والمشــكلة أن تكلفة العملية تفوق قدرة أهلها، وبقيت فريســة للمرض وسوء التشخيص. 
ما نود اإلشــارة إليه أن فرح ليســت إال نموذجا واحدا بين عشــرات الحاالت ممن أصبحوا 
ضحايــا وتوجــب عليهم أن يبقوا رهينــة لإلعاقة طوال حياتهم كما يتوجب على أهاليهم 

أن يجتروا آالمهم وأحزانهم لذنب ال يد لهم فيه. 
وزارة الصحــة مطالبــة بضــرورة اتخاذ اإلجــراءات الكفيلة بمنع األخطــاء الطبية طبقا لما 
تنص عليه اللوائح والقوانين لديها وتطبيق القانون بحق كل من يتســبب في إصابة أية 
حالــة. بيــد أّن المؤســف ان تعامل الــوزارة غالبا هو التخفيف من الظاهــرة وكأنها حوادث 
جــرت وتجــري وســتجري. إّن األخطــاء الطبيــة ليســت كأية أخطــاء ممكنــة الحدوث في 

مجاالت أخرى لسبب ليس خافيا على أحد يتمثل في أّن ضحيتها هو اإلنسان. 

ال ننكر أّن األخطاء ممكنة في أية منطقة بالعالم لكن االختالف يكمن  «
في كيفية التعامل معها، الخطأ الطبّي ال يمكن أن يصبح أمرا اعتياديا، 

أضف إلى هذا أّن من أصيبوا بعاهات بسيطة أو مستديمة فإنّه تقدر 
لهم تعويضات تتناسب مع درجة الحالة وحجم الضرر، لكن المؤسف أّن 

بعض ضحايا األخطاء الطبية يجهلون المطالبة بالتعويض والنتيجة 
ضياع حقوقهم.

األخطاء الطبية ليست قدًرا

االختيار الصحيح 
للتخصص الجامعي سبيل 

النجاح

احتواء إيران!!

فــي مثــل هــذا الوقت مــن كل عام تعــم أهازيج الفــرح وتتناثر الورود ســعادًة 
وفرحــًا بنجــاح أبنائنــا وإخواننا وطالبنا الذين تخرجوا مــن المرحلة الثانوية، 
لكن ســرعان ما ينقلب الفرح إلى حيرة والســعادة إلى ضيق؛ ألن الطالب يعي 
أنه في مرحلة انتقالية ومفصلية في حياته وعلى وشك اتخاذ قرار قد يكون 
أساس النجاح والفشل فيما هو قادم، هذا القرار هو اختيار تخصص الدراسة 

الجامعية.
فعليــه  شــاب  كل  حيــاة  فــي  الفارقــة  النقطــة  الجامعــي  التخصــص  اختيــار 
يعتمــد النجــاح والفشــل، الكثير من طالب الجامعة يكتشــفون أثناء الدراســة 
أنهــم أخطــأوا فــي اختيــار التخصــص، ما يــؤدي إلى يــأس وضمور فــي الهمة 
والمواصلة والتميز، ونتيجة هذا إما انحدار في التحصيل األكاديمي أو عدم 
إكمــال المســيرة التعليميــة أو تغييــر التخصــص وهــو الخيار األفضــل إن كان 
في الوقت المناســب. المحصلة النهائية لســوء االختيار هو دخول أفواج من 
الموظفيــن غيــر المنتجين إلى ميدان العمل ممن يشــعرون باإلحباط والضجر 

من أعمالهم.
ومــن خــالل خبرتــي في المجــال األكاديمي كعضــو هيئة تدريــس في جامعة 
البحرين ومن خالل مناقشاتي المستمرة مع الطالب توصلت إلى أن من أهم 
أســباب ســوء االختيــار قلــة الوعي واإلرشــاد في المراحــل الدراســية المبكرة 
باإلضافة إلى قلة وعي أولياء األمور وقلة إدراكهم قدرات أوالدهم وإجبارهم 

األبناء على دخول مجاالت مخالفة لرغبتهم.

مما يلوج في الذهن بعد كل ما قيل من صعاب في اختيار التخصص المناسب 
ومــدى أثــره الســلبي علــى الطالب في المرحلــة الجامعية وعلــى الموظف في 
الحيــاة العمليــة هــو: كيف الســبيل التخــاذ الخيار األفضل؟ فــي البداية يجب 
أن يكون االختيار بناًء على رغبة الطالب ال رغبة األهل فهو األعلم بما يحب 
ويهوى، ثانيًا على الطالب االختيار بما يتوافق مع قدراته، فعلى سبيل المثال 
مــن الصعــب على من ليســت عنــده قدرة الحفظ أن يدخــل تخصص الصيدلة 
لمــا يحتاجــه هــذا التخصــص من مقدرة مهولة في الحفظ الســتيعاب أســماء 
األدويــة وتركيبهــا وتوافقها وتضادها مع بعضها، باإلضافة إلى أن تخصصات 
مثــل التخصصــات الهندســية تحتاج إلى قدرة على اســتيعاب وحل المســائل 
الرياضية والفيزيائية، لذلك فإن أهم أسس االختيار معرفة الشخص قدراته، 
ومــا يتوجــب النظــر إليــه أيضــًا هــو وفــرة فــرص العمــل فليــس مــن المجــدي 
الدخــول في مجال مســتهلك ومشــبع، فــإذا توفرت الرغبة والقــدرة باإلضافة 
إلى حاجة ســوق العمل لهذا التخصص فال يبقى على الشــخص إال استشــارة 

أصحاب التخصص واألهل ومن ثم التوكل على هللا.

وفي الختام ال يسعني إال تقديم النصح إلى أولياء األمور لتوجيه أوالدهم  «
ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وعدم إجبارهم على ما ال يرغبون به 

للذود باالختيار الصحيح الذي سيكون أول عتبة على سلم النجاح والتميز في 
مستقبل األوالد والحصاد المثمر لألهل بعد سنين الحرث والزرع في أرض 

األبناء الخصبة.

مجلــة  قدمــت  مؤخــرا،  نشــر  افتتاحــي  مقــال  فــي 
“إيكونوميســت” حــال لألزمــة الراهنــة بيــن الواليــات 
المتحدة األميركية وإيران والتي تقترب من الحرب، 
ويتمثــل فــي “التفــاوض” للخــروج مــن هــذه األزمــة 

وضمان عدم حصول إيران على القنبلة النووية. 
إال أن المجلة لم تحدد كيفية الوصول لهذا التفاوض 
في هذا الجو المشــحون بالتصعيد والتصعيد المضاد 
اســتراتيجية  أن  علــى  ركــزت  لكنهــا  الجانبيــن،  بيــن 
الرئيس ترامب في ممارســة أقصى ضغط ضد إيران 
قــد تجعل الحرب وشــيكة الحدوث، كما أن العقوبات 
قــد تدفــع إيــران لمضاعفــة جهودهــا للحصــول علــى 
القنبلــة النوويــة، خصوصــا أن أمامهــا تجــارب تتمثل 
فــي كوبــا وكوريــا الشــمالية تتعلــم منهــا للتكيــف مــع 

العقوبات.
الغريب أنه منذ أن انســحب ترامب قبل أكثر من عام 
مــن االتفــاق النــووي لم يحدث تطــور جوهري يوحي 
بأنــه كانت لديه البدائل والخيارات التي تدفع وتجبر 
للتفــاوض مــن جديــد  إيــران ســريعا علــى الجلــوس 

ودخلنا في مرحلة مملة من التصريحات والتهديدات 
الكالميــة المتبادلــة التي ال تســمن وال تغني من جوع 
فــي ظل األوضــاع الراهنة ومخاطرها الشــديدة على 
دول المنطقــة والتــي أعطــت إيــران الفرصــة لتخزين 
المزيــد مــن اليورانيــوم بعــد أن تحللــت مــن الرقابــة 
الدوليــة التــي فرضــت عليهــا وحــدت مــن أنشــطتها 
النوويــة، فتحركــت إيــران ألجــل تخزيــن اليورانيــوم 
المخفــف، وتقتــرب مــن تجــاوز كميــة 300 كيلوغــرام 
التي سمح بها االتفاق ما يجعلها أقرب للمادة الكافية 

إلنتاج القنبلة النووية وفقا للخبراء.

وقد أعلنت إيران ذلك صراحة، إذ صرح المتحدث  «
باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أنها ستسرع 

من تخصيب اليورانيوم بعد أن انتهت )في 27/6( 
مهلة الستين يوما الممنوحة للدول األوروبية، وأن 
مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد 

300 كيلوغرام من إنتاج اليورانيوم المخصب انتهت 
وبانتهائها سيتسارع التخصيب!!.
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حسن الجيدة

عطا الشعراوي

منذ أن انسحب ترامب قبل أكثر  «
من عام من االتفاق النووي 

لم يحدث تطور جوهري 
يوحي بأنه كانت لديه البدائل 

والخيارات
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“الموظفون التنابلة”... 
مرض يعجز عنه الطب

هنــاك دالئــل كثيرة تشــير إلــى “الموظفيــن التنابلة” الذيــن ال يفيدون 
بشــيء وتنعدم عندهــم الطاقة اإلنتاجية وخدمــة المراجعين، وغالبا 
هــؤالء يعانــون مــن أمــراض نفســية وصــداع ونظــر ضعيــف وحرارة 
مرتفعة “في العمل فقط”، ومازلنا ال نعرف ونجهل طبيعة هذا المرض 
علنــا نقتــرح العــالج الســريع بعيــدا عن األســبرين والمســكنات، مع أن 
كل التحاليــل تكشــف عــن ورطة يعانيهــا أولئك “التنابلة” وهي ســوء 
اإلجراءات اإلدارية ومتابعة المدير المباشر وغياب المحاسبة وعدم 
االلتزام الدقيق بقاعدة العمل وخدمة المواطنين، سواء في الجهات 

الرسمية أو الخاصة.
إن الكشــف الميكروســكوبي عــن مثــل هــذه اإلدارات فــي جســد جهة 
العمــل ككل، يبيــن لنــا نقصا حادا في النظــم واللوائح وخموال وعجزا 
في خدمة المواطن، وبالتشــخيص الذي نراه يمكننا القول إنه مرض 

يعجز عنه الطب، وإليكم التشخيص.
ذهبــت إلــى جهــة خاصــة لتخليــص معاملــة وبعــد إتمــام اإلجــراءات 
انتظــرت دوري لمقابلــة الموظفــة المختصــة التــي يفتــرض أن تعمــل 

بتنظيــم ودقــة وتســتقبل المراجعين بابتســامة ورحابــة صدر، وحين 
ظهــر رقمــي اتجهــت إليهــا وكأنــي أمشــي حافــي القدمين عنــد حافة 
مواويــل  فيهــا  ونظراتهــا  بالعبــوس  ملطخــا  كان  فوجههــا  الشــمس، 
االســتهتار والغــرور، وفــي تلــك الخطــوات القليلــة وقبــل أن أســلمها 
األوراق أدركت أن هذا “الكونتر” مفتوح على األخطار. صباح الخير.. 
لم ترد.. من فضلك لدي موعد اليوم بخصوص هذه المعاملة، التفتت 
إلــى زميلهــا ومدت يدها بدون “نفس” وســحبت األوراق وكأنها أفعى 
تلــدغ، قلبتهــا لثــوان وقالــت، هناك ورقــة ناقصة، اذهــب أحضرها ثم 
ســجل لموعــد جديــد، وعندما ســألتها عــن الورقة تبين أنهــا موجودة 

لكنها ال تريد تقليب كفيها والنظر بدقة في األوراق.

اللغز صعب الحل كما هو واضح، فمثل هذه األشكال ال يفترض أن  «
تكون في موقع عمل من األساس له ارتباط مباشر ويومي بالمراجعين، 

ألنهم مرضى ويفتقدون أبسط قواعد التعامل مع الناس، حتى إن 
كانوا يملكون الشهادات، ألن التعامل مع المراجعين فن بحد ذاته، 

واستقبالهم بابتسامة لها معان بليغة وكثيرة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

نجح جانب من سياسة التصعيد العسكري التي اعتمدها قادة طهران وهو المتعلق بدفع 
االتحاد األوروبي إلى الهلع وروسيا إلى الدخول على خط التحذير من كارثة، فوقعا في 
فــخ التكتيــك اإليرانــي. هــدف هــذا التكتيك هو حشــد الضغــط األوروبي والروســي على 
الواليات المتحدة بالتوازي مع التصعيد العسكري ضد المصالح األميركية المباشرة وغير 
المباشــرة، وذلك إلجبار دونالد ترامب على التراجع عن اســتراتيجية خنق وإركاع إيران 

اقتصاديًا أمام دفعه إلى الخيار الذي ال يريده طوعًا – الخيار العسكري.
دول االتحاد األوروبي أوقعت نفسها رهينة للتكتيك اإليراني بردود فعلها على استهداف 
“الحرس الثوري” طائرة أميركية، إذ سارت في الخطى التي رسمتها لها طهران، فشّككت 
بالرواية األميركية وطالبت باالنتظار إلى حين التحقيق فيما إذا كانت الطائرة األميركية 

في األجواء اإليرانية، كما تقول طهران، أو في األجواء الدولية، كما تؤكد واشنطن.
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن يــدرك أن في وســعه القيام بشــيء ما، إنمــا لن يتمكن 
مــن ممارســة الضغــط الفاعل على واشــنطن في شــأن إيران. واشــنطن تطالبــه بإجراءات 
لهــا عالقــة بتواجــد ومشــاريع “الحــرس الثــوري” في ســوريا، وهــو يريد إجــراء محادثات 
جّديــة مــع ترامب حول مختلف الملّفات المهّمة، الثنائيــة والدولية. بوتين ُيرّحب بإجراء 
محادثــات هاتفيــة مــع الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي وبلعــب دور ترطيــب األجــواء 
واحتــواء تصاعــد التوتــر، لكّنــه لــن يتــوّرط في التحالــف اســتراتيجيًا مع إيــران في هذه 

األزمة على نسق تحالفه معها ميدانيًا في سوريا.
أحد المصادر وثيقة االطالع على العالقات األميركية – الروسية قال إن الرئيس الروسي 
يــرى فــي قمــة أوســاكا فرصة له لعقد مباحثــات جّدية وعملّية مع نظيــره األميركي، تردد 
الجانــب األميركــي فــي وضع أجندة للمباحثات قد يتغّيــر اآلن في أعقاب التطّورات فوق 

مياه الخليج ومضيق هرمز المهم للمالحة الدولية.

القيادة اإليرانية، تؤكد المصادر المّطلعة على التفكير في طهران، تريد  «
افتعال مواجهة عسكرية وأزمة جّدية مع الواليات المتحدة كي تهيمن 

على أجندة أوساكا. الرئيس دونالد ترامب يريد تأجيل ردود فعله وخياراته 
العسكرية إلى ما بعد قمة “G-20”، ألنه يريد االجتماع بقادة مجموعة 

العشرين لحشد دعمهم إلجراءاته المقبلة، وألن أولويات الواليات 
المتحدة األميركية وأولوياته تتعّدى الوقوع في فخ االستدراج اإليراني 

إلى المواجهة، فالصين مثاًل قبل إيران بعشرات األضعاف، في موازين 
األولويات األميركية، ستفرض إيران تكتيكها بشأن القمة فقط إذا ما 

 ،NPT اتخذت إجراءات تصعيدية كبرى على نسق االنسحاب من معاهدة
أو إذا استهدفت أهدافًا أميركية حيوية تجبر دونالد ترامب على إصدار 

تعليمات االنخراط عسكريًا ضد إيران. “إيالف”.

عامل التوقيت في تدّرج المواجهة 
األميركية اإليرانية )2(

راغدة درغام
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خــاض فريــق بابكو النســائي لكرة الســلة مباراتين وديتين أمــام فريق المنتخب 
العماني للســلة النســائية يومي الخميس الجمعة الماضيين ويوم الجمعة خالل 

المعسكر التدريبي للمنتخب العماني بمملكة البحرين. 

 وفــي المبــاراة األولــى تعــّرض فريــق بابكو 
المنتخــب  أمــام  نقطتيــن  بفــارق  للخســارة 
أن  إلــى  الخســارة  تلــك  وتعــزا  العمانــي، 
المبــاراة  حضــرن  بابكــو  فريــق  العبــات 
مباشــرة مــن مواقــع عملهــن دون تحضيــر 
كاٍف ممــا كان لــه األثر الســلبي على أدائهن، 
طبيبــات   4 تضــم  الفريــق  العبــات  إن  إذ 
حضــرن  والالتــي  ومصرفيــات  وضابطــة 
مباشــرة  المبــاراة  ملعــب  إلــى  عملهــن  مــن 
ممــا أدى إلــى شــعورهن باإلرهــاق وهبــوط 
مســتواهن الفني خالل المبــاراة األولى. أما 
اليــوم الثاني فقــد أبدع فريــق بابكو وانبهر 
بــروح قتاليــة  الجمهــور بدخــول الالعبــات 
عاليــة وحماس شــديد وتصميــم على الفوز 
وتعويض خســارة المبــاراة األولى. وبالفعل 
نجــح الفريــق في تقديم مبــاراة فنية عالية 
واستطاع الفوز بفارق كبير بنتيجة 43/29، 

ونال استحسان واحترام جميع الحضور. 
 قــاد فريــق بابكو للفوز كابتــن الفريق مريم 
خالد، وهي المرأة واألم والمدرسة والالعبة 
والتقديــر  التحيــة  كل  اســتحقت  والتــي 
عبــرت  الفعاليــة،  ختــام  وفــي  واإلشــادة. 
الدكتورة فاطمة مديرة الفريق العماني عن 
كرم الضيافة وحســن االســتقبال والتنسيق 
الرائــع بين إدارة الفريقين، مشــيدة بســمعة 
فريــق بابكــو للكــرة النســائية علــى الصعيــد 

اإلقليمي والدولي. 
 ومــن جانبهــا، أعربت نادية حســين حاجي 
مديــرة فريــق بابكــو النســائي لكــرة الســلة 
عــن فخر واعتزاز بابكو بخــوض المباراتين 
وأكــدت  العمانــي،  المنتخــب  فريــق  أمــام 
أهمية المشــاركة التي تأتي في إطار جهود 
فريــق بابكــو المتواصلــة لتحســين جاهزية 
المهــاري  بأدائهــن  واالرتقــاء  الالعبــات، 
فــي كــرة الســلة. وأضافــت أن فريــق بابكــو 
يواصــل التدريبات المكثفة على مدار العام 
المنافســات  لجميــع  االســتعداد  أجــل  مــن 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة. وتوجهــت 
ناديــة بجزيــل الشــكر واالمتنــان لمســئولي 
النســائية  الســلة  لكــرة  العمانــي  المنتخــب 
علــى اختيــار مملكة البحرين وشــركة بابكو 
واختتمــت  التدريبــي.  المعســكر  إلقامــة 
حديثهــا موضحــة أن فريــق بابكــو يحظــى 
بســمعة طيبة في شــتى المحافل اإلقليمية 
الرياضيــة  بالفــرق  حــدا  ممــا  والعالميــة 
قويــة  مباريــات  خــوض  لطلــب  المختلفــة 
مــن  العديــد  الــذي يضــم  بابكــو  فريــق  مــع 
الخبــرات المرموقــة والمهــارات العاليــة في 
الســلة النســائية. وتوجهــت ناديــة بجزيــل 
البحرينــي  االتحــاد  إلــى  واالمتنــان  الشــكر 

لكرة الســلة برئاســة ســمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة، مشيدة بدعم سموه الفعال 
والمتواصــل لفريــق بابكو ومــؤازرة جهوده 
المتواصلة لدعم مسيرة الرياضة النسائية. 
 وخّصت بالشــكر مســئولي نادي النجمة 
المثمــر  تعاونهــم  علــى  المنامــة  ونــادي 
بالموافقــة  النســائي  بابكــو  فريــق  مــع 
المباريــات علــى مالعبهــم.  علــى إقامــة 
وتوّجهــت بالشــكر إلــى إداريــات فريــق 
أكبــر،  وزهــرة  المعمــاري،  أمينــة  بابكــو: 
وزهرة محســن علــى جهودهــن الدؤوبة 
الفريــق  أمــام  المشــاركة  ترتيبــات  فــي 
العمانــي، وخصــت أيًضا بالشــكر المدرب 
المتألــق مرتضــى محمد وجميــع العبات 
نــال  الــذي  الرائــع  األداء  علــى  الفريــق 
الحضــور.  جميــع  وتقديــر  استحســان 
بجزيــل  ناديــة  توجهــت  الختــام  وفــي 
الشــكر والعرفــان إلى إدارة شــركة بابكو 
علــى دعمهــا الفعال والمتواصل لمســيرة 
الفريــق بما يمكنه مــن مواصلة إنجازاته 
فــي  فعــال  بشــكل  ويســهم  المشــرفة، 
مؤازرة جهود النهوض بمســيرة الرياضة 
بوجــه  النســائية  والرياضــة  البحرينيــة 

خاص في ربوع المملكة.

حاجي: تحســين جاهزية الالعبات واالرتقاء بأدائهن المهاري

فريق بابكو النسائي للسلة يفوز على المنتخب العماني

1 يوليو 2019 االثنين
28 شوال 1440
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تلقى حكمنا الدولي المونديالي نواف شكرهللا، دعوة من االتحاد الصيني 
لكــرة القــدم إلدارة 3 مباريــات ضمــن منافســات دوري الســوبر الصينــي 

.)CFA Super League )CSL للمحترفين

وســتقام المباريات خالل الفترة 3 وحتى 
18 يوليو الجاري.

مــن  الصينــي  الســوبر  دوري  ويعتبــر   
المسابقات القوية على مستوى الدوريات 
اآلســيوية، وتمتلك األندية الصينية عدًدا 

كبيًرا من المحترفين البارزين.
وتأتي الدعوة لحكمنا الدولي المونديالي 
الصينــي  االتحــاد  مــن  شــكرهللا  نــواف 
لكــرة القــدم؛ بنــاًء علــى مــا يتمتــع بــه من 
ســيرة ذاتية مميــزة، خصوًصا مــع إدارته 
التوالــي  علــى  عالــم  كأســي  لمنافســات 
فــي 2014 و2018، باإلضافــة إلــى كونــه 
مــن ضمــن نخبــة حــكام القــارة اآلســيوية 
الحــكام  مــن ضمــن  )2019(، وكان  للعــام 
األخيــرة  آســيا  كأس  فــي  المتواجديــن 
التــي أقيمــت في دولــة اإلمــارات العربية 

المتحدة مطلع العام الجاري )2019(.
شــكرهللا  نــواف  الحكــم  إدارة  وتعتبــر 
للمحترفيــن  الصينــي  الــدوري  لمباريــات 
والواســع  الالفــت  التواجــد  علــى  تأكيــًدا 
لحكامنــا الدوليين في مختلــف المحافل؛ 
نظيــر مــا اكتســبوه مــن ثقــة علــى جميــع 

والقاريــة  واإلقليميــة  المحليــة  األصعــدة 
وإدارتهــم  المميــز  أدائهــم  عبــر  والدوليــة 

المقتدرة.
وســبق للحكــم الدولــي المونديالــي نواف 
العديــد  إدارة  فــي  شــارك  أن  شــكرهللا 
مختلــف  علــى  المهمــة  المباريــات  مــن 
المســتويات، والترشــيح الحالــي مــن قبل 
تواصــل  القــدم  لكــرة  الصينــي  االتحــاد 
تحققهــا  التــي  المختلفــة  للنجاحــات 
فــي  بتواجدهــا  البحرينيــة  الصافــرة 

المحافل المختلفة.

دعوة صينية للحكم شكر اهلل

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

عقدت لجنة شؤون انتقاالت الالعبين باالتحاد البحريني لكرة السلة اجتماعها األول 
بعــد التعييــن الجديــد بمقــر االتحــاد بــأم الحصم، وترأســه عضو مجلــس إدارة اتحاد 
الســلة، رئيــس لجنــة انتقــاالت الالعبيــن عبدالجليل خضيــر، وبحضور جميــع أعضاء 

اللجنة وهم عبدالعزيز الكوهجي، محمد بهمن وفؤاد فهد. 

وبــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة لرئيــس 
اللجنة خضير، رحب فيها بأعضاء اللجنة، 
فــي  والنجــاح  التوفيــق  كل  لهــم  ــا  متمنيًّ

المساهمة باالرتقاء في عمل اللجنة. 
 ثــم قامــت اللجنة باختيار فــؤاد فهد نائًبا 

لرئيس لجنة شؤون انتقاالت الالعبين.
اللجنــة  عمــل  آليــة  خضيــر  واســتعرض   
كمــا  الجديــد،  للموســم  عملهــا  وبرامجهــا 

أعضائهــا  أدوار  بتحديــد  اللجنــة  قامــت 
وتوزيــع المناصــب، معرًبــا عــن بالغ شــكره 
وتقديــره لســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة، علــى هــذه الثقــة، مشــيًرا إلــى أن 
اللجنــة ســتبذل قصــارى جهدهــا لمواصلة 
االرتقــاء بالعمــل فــي لجــان االتحاد خالل 
الفتــرة المقبلــة، مــا ينعكــس إيجابــا علــى 

مواصلــة مســيرة التطور للعبة كرة الســلة 
البحرينية.

 وقــال خضيــر إن لجنــة شــؤون انتقــاالت 
الالعبيــن تعتبــر أحد أبــرز اللجــان العاملة 
فــي االتحــاد التي تم تشــكيلها واعتمادها 
في اجتماع مجلس إدارة االتحاد األخير، 
وذكــر أن اللجنــة ســتصدر جــدول زمنــي 
لألنديــة بخصوص تســجيل الالعبين، كما 
ســتطلع اللجنة لألندية على طريقة وآلية 
تســجيل الالعبين في كشــوفاتها للموســم 
الجديد، مضيًفا أن فترة تسجيل الالعبين 
األولى ستفتتح مطلع شهر يوليو المقبل.

جانب من االجتماع األول للجنة انتقاالت الالعبين

استعراض آلية عمل اللجنة وبرامجها عملها للموسم الجديد
اجتماع لجنة انتقاالت الالعبين لكرة السلة

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

نّظمت اللجنة البحرينية للحمام الزاجل والحوام المنبثقة من لجنة رياضات الموروث 
الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية ســباق الحمام الحوام الثاني في الموســم 
على كأس مملكة البحرين الذي شهد عشرة فائزين جدد، وذلك في السباق الذي أقيم 

على مدى 4 أيام متفرقة.

 وحقــق إبراهيــم خميــس المركــز األول 
األيــام  فــي  ســاعة   203.26 بمجمــوع 
األربعة، فيما حل في المركز الثاني كريم 
بلوش بمجموع ساعات يصل إلى 203.5 
الثالــث  المركــز  فــي  جــاء  بينمــا  ســاعة، 
محسن محاسنه بمجموع ساعات وصل 

إلى 202.44 ساعة.
وفي المركز الرابع جودري وقار )194.33 
ســاعة(، خميس القالف خامًسا )181.39 
ســاعة(، ســعد مبــارك الرميحــي سادًســا 
ســابًعا  جــاد  ســفيان  ســاعة(،   178.4(
)175.42 ســاعة(، أحمــد أبو جميــل ثامًنا 

علــي  شــوكت  تشــام  ســاعة(،   151.28(
تاســعا )144.32 ســاعة(، وأخيــًرا مهــدي 

سعيد علي عاشًرا )142.52 ساعة(.
لجنــة  رئيــس  النعيمــي  عبــدهللا  وقــال 
الثانــي  الســباق  إن  الحــوام  الحمــام 
مــالك  قبــل  مــن  كبيــرة  شــهد  مشــاركة 
الحمــام الحــوام وهــو الــذي أقيــم علــى 
مــدى أربعــة أيــام متفرقــة، حيــث ينــص 
قانون ســباق الحمام الحوام على أساس 
البقــاء في التحليق لســاعات طويلة في 

األجواء.
وأكــد النعيمــي بــأن الســباق الثاني شــهد 

الذيــن  المــالك  قبــل  مــن  كبيــًرا  تنافًســا 
شــاركوا بعــدد كبيــر مــن الحمــام الحوام، 
الحمــام  ســباقات  موســم  أن  موضًحــا 

الحوام يتكون من خمسة سباقات.

النعيمي: الســباق شــهد تنافًســا كبيًرا من قبــل المالك
10 فائزين بكأس البحرين للحمام الحوام

لمحنــي األســتاذ ماجــد العــرادي - رحمه 
هللا - وأنــا ُاقتــاد مــن قبــل المديــر إلــى 
جدحفــص  مدرســة  فــي  اإلدارة  مبنــى 
اإلعداديــة عــام 1995، متلبًســا بمحاولة 
تســلق ســور المدرســة المالصق لمدرسة 
جدحفــص الثانويــة، حيــث تقــام مبــاراة 
كــرة قــدم مهمــة ضمــن دوري المــدارس 

في تلك الفترة!
وجــدت نفســي فــي مــأزق حقيقــي أمام 
مدير المدرســة الذي ضبطني على ســور 
المدرسة، ولم يأبه لفكرة المباراة. رمقني 
بنظــرة مترّبصــة وطلــب منــي مرافقتــه 
لمبنى اإلدارة. مشيت معه أطول مسافة 
فــي حياتــي آنــذاك، أفكر فــي مخرج من 
هــذه الورطــة مــن المديــر الجديــد الــذي 
ليفــرض  الدراســي  الفصــل  بدايــة  جــاء 

أسلوبه ونظامه بحزم وقسوة. 

انغلقــت أمامــي أبــواب الدنيــا وأشــفقت 
على حالي، وإذا باألســتاذ ماجد العرادي 
والمشــرف  الرياضيــة  التربيــة  مــدرس 
بالمدرســة يطلــب مــن ســعادة المدير أن 
يسمح له باتخاذ اإلجراء الالزم تجاهي. 
رفــض المدير في بــادئ األمر وأصّر على 
ا، لكن إلحاح األســتاذ  محاكمتي شــخصيًّ
ماجــد العــرادي عليه أجبره علــى القبول 
مــع تأكيــده علــى ضرورة اســتدعاء ولي 

أمري.

مكتبــه  إلــى  العــرادي  األســتاذ  رافقــت 
البعيــد عــن مبنــى اإلدارة، وســألني وهو 
يدعك أذني: “ماذا فعلت أيها المجنون”. 
فقلــت لــه: “كنــت أتابــع مبــاراة الــدوري 
المدرســي بالثانويــة”، فضحك وقال لي: 
مكتــب  بــاب  أمــام  قــف  “ســيطردونك!! 

اإلشراف حتى أجد حالًّ لمشكلتك”. 
وقفــت طوال الحصــص الثالث المتبقية 
مــن هــذا اليــوم المشــؤوم وأنــا أدعو هللا 
المنتظــرة،  العقوبــة  مــن  يخلصنــي  أن 

بدقائــق  “الهــّدة”  يــرن جــرس  أن  وقبــل 
قليلة جاءني األستاذ ماجد وطلب مني 
الذهــاب إلــى الفصــل الســتالم حقيبتــي 
والمغــادرة، وأمرنــي أن ال أكــرر فعلتــي. 

فرحت بالعقوبة وغادرت كالسهم!
أكتــب هــذه الســطور ألقــول شــكًرا إلــى 
روح األستاذ ماجد العرادي التي سنشعر 
بمــا تحملــه مــن مشــاعر طيبــة نابعة من 
قلــب كبير، وشــكًرا إلى المعلم واألســتاذ 
ماجــد العــرادي رئيــس القســم الرياضــي 

بصحيفــة أخبــار الخليــج، الــذي نصحنــا 
تلميــذه  ا  وتعــاون معنــا وكنــت شــخصيًّ
فــي دراســتي وعملــي، وســأبقى كذلــك 
األعمــدة  أحــد  يعــد  ألســتاذ  حييــت  مــا 
فــي  الرياضيــة  للصحافــة  المؤسســة 

البحرين.
رحمــك هللا أيهــا األســتاذ الفاضــل.. لقــد 
رائــًدا،  ــا  نجيًبــا، وصحافيًّ مدرًســا  كنــت 
ــا يحتــذى بــه. إنــا للــه وإنــا إليــه  ورياضيًّ

راجعون.

هكذا عاقبني األستاذ ماجد العرادي!!
أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

 عبدالله النعيمي

 نواف شكرالله

اللجنة اإلعالمية

قائمة منتخب الصاالت

اإلعــداد  لتدشــين  الصــاالت  منتخــب  يســتعد 
للتصفيات المؤهلة لكأس آســيا 2020، إذ ستقام 
التصفيــات خــالل شــهر أكتوبر من العــام الحالي 
محمــد  هــم:  العًبــا   33 القائمــة  وتضــم   .)2019(
الســندي، علــي صالــح، علــي عبدالرســول، أحمــد 
عبدالرســول، حســين القصاب، إبراهيم القصاب، 
سيد محمد حميد وأمين محمد )المحرق(، فالح 
عبــاس، أحمد عبدالنبي، أحمــد عبدالجليل، علي 
وســيد  الصالحــي  علــي  المالكــي،  علــي  جميــل، 
حســن  المــال،  ســلمان  )الشــباب(،  رضــي  فاضــل 
مــرزوق، حامد عبدهللا ويوســف جناحي )الحد(، 
محمــد  وســيد  الماجــد  جعفــر  عبداإللــه،  ميــرزا 
وعيســى  درويــش  محمــد  )التضامــن(،  حســين 
ميــرزا )ســترة(، ســيد علــي جعفــر، قاســم القالف 
ومحمــد كريمي )البديع(، أحمــد بوزيد )المالكية(، 
جســام عنــان )محتــرف(، محمد علــي )محترف(، 
)منتخــب  محمــد  عدنــان  وســيد  أحمــد  صالــح 

الشباب(، صادق مفتاح )مالعب عشبية(.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي



تنطلق مســاء اليوم اإلثنين الموافق 1 يوليو 2019 مباريات بطولة الوطن الرابعة 
التي تقام على مالعب نادي سماهيج، إذ سيكون االفتتاح برعاية النائب البرلماني 

هشام العشيري. 

 ويحــل الالعــب محمــد حســين مدافــع 
المنتخــب الوطنــي والعب نــادي األهلي 
كضيف شرف في انطالقة هذه البطولة، 
وتعمــل اللجنــة المنظمة على اســتضافة 
النجــوم والشــخصيات الرياضيــة طيلــة 
أيــام البطولــة التــي ســتمتد خــالل شــهر 

يوليو. 
 يلعــب فــي المبــاراة األولى عند الســاعة 
8:15 مســاء ضمن منافســات المجموعة 
للمقــاوالت  رومــا  قصــر  فريــق  األولــى 

وفريق مجوهرات الهدب. 
من جانبه، صرح كابتن فريق قصر روما 

“هذه ثاني مشــاركة للفريق في 
البطولة، وكانت أول مشاركة 
لنــا ظهرنا فيها بشــكل ممتاز 
وصلنــا إلى دور الربع نهائي. 

لبطولــة  اســتعداداتنا  أمــا 
أجــل  مــن  ســتكون  العــام  هــذا 

فقــط،  المشــاركة  وليــس  المنافســة 
البطولــة  تجربــة  مــن  اســتفدنا  لكوننــا 
الســابقة، ونتمنى التوفيــق لفريقنا وإلى 

جميع الفرق المشاركة في البطولة”.
فريقــا  الثانيــة  المبــاراة  فــي  ويلتقــي   
فرســان المعتــوق والمرحــوم عبدالعزيــز 

االســتعدادات  وعــن  حاجــي، 
حاجــي  فريــق  كابتــن  قــال 
االســتعداد  ناحيــة  “مــن 
بشــكل  مســتعدون  فنحــن 
جيــد للبطولة، وكلي ثقة في 
الالعبيــن ومــن المؤمــل وصول 

فريقنا للنهائي”. 

مباريات الثالثاء

ويلعــب ضمــن المجموعــة الثانيــة فريق 
هوانــا كافيــه ضد فريق األحــالم وفريق 

النسيم ضد الوسطى.

افتتــــــاح منافســـــــات بطولــــــــة الوطـــــــــن بسماهيــــــج

سجل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عاما انتصاره الثاني في تصفيات غرب 
آســيا تحــت 23 التــي تحتضنهــا مملكة البحرين حتى 4 يوليو الجــاري بعدما حقق فوزا 
ســهال علــى فلســطين بثالثــة أشــواط نظيفة فــي المواجهة التــي أقيمت بينهما مســاء 
أمــس األحــد علــى صالة االتحاد البحرينــي للكرة الطائرة بمدينة عيســى الرياضية في 

إطار الجولة الثانية من التصفيات.

وانتهت أشواط المباراة 25/17، 25/19، 
المكــون  الحــكام  طاقــم  بــإدارة   25/10
مــن القطــري األول جاســم المعضاضــي 

والثاني العراقي جاسم الصافي.
وبذلــك الفوز اســتطاع منتخبنا صاحب 
رصيــده  يرفــع  أن  والجمهــور  األرض 
إلــى 6 نقــاط مــن فوزيــن متتاليين فيما 
الزال رصيــد فلســطين مــن دون نقــاط، 
إذ جــاءت المواجهــة مــن طــرف واحــد 
أداء  تســيدها  الــذي  منتخبنــا  لصالــح 

ونتيجة.
خليفــة  يوســف  بقيــادة  منتخبنــا  لعــب 
بتشــكيلة جديــدة، عندمــا اشــرك حســن 
الشــاخوري بمركز )3( أساســيا مع زميله 
محمــد جاســم، كما اشــرك جاســم تركي 
أساسيا بمركز )4( مع سيد محمد العبار، 
مع وجود حسن الحداد أساسيا والليبرو 
حســين عبــدهللا وصانــع األلعــاب محمد 
هرونة، كما شــارك محمود عبدالحســين 
بمركز )4( وهو عكس التشــكيلة السابقة 

التي بدأ بها مباراة الكويت.
فــي الشــوط األول قــدم منتخبنــا أداء 
جماعيا واستطاع أن يجهز على منافسه 
بكل ســهولة عبــر التنويــع الهجومي في 
والعبــار  الحــداد  طريــق  عــن  األطــراف 
وتركــي مــع بعــض الطلعــات الهجوميــة 
جاســم،  ومحمــد  للشــاخوري  الســريعة 
التــي  اإلرســاالت  قــوة  إلــى  باإلضافــة 
أربكــت اســتقبال فلســطين الــذي عانــى 

هجوميــا بســبب تدهــور الكــرة األولــى 
لينتهي الشوط األول 25/17.

وواصل األحمر أداءه الرائع في الشوط 
الثانــي بالفاعليــة الهجوميــة مــن جميــع 
األطراف، إذ تميز حسن الحداد بضرباته 
القويــة فــي مركــز 2 مــع حوائــط الصــد 
التي خنقت ضاربي فلســطين خصوصا 
فــي ظــل أســلوب اللعــب المفتــوح عنــد 
المنافس والذي ســهل مأمورية منتخبنا 

ليفوز 25/19.
الثالــث كذلــك ســيطرة  وشــهد الشــوط 
بحرينيــة بعدما فرض أســلوبه بحوائط 
جاســم  محمــد  شــكلها  التــي  الصــد 
تخليــص  إلــى  إضافــة  والشــاخوري 
النقــاط  مــن جميــع  الهجوميــة  الكــرات 
واألريحية في تخطي حوائط فلسطين 
علــى  منتخبنــا  ضغــط  كمــا  المفككــة، 
منافســه باإلرســاالت ليســقط فلســطين 
في الشوط الثالث بفارق كبير )25/10(.

قطر تحصد النقطة السادسة

حصــد المنتخــب القطري النقطة السادســة 
بثالثــة  الســعودي  نظيــره  علــى  بتغلبــه 
أشــواط نظيفة فــي المواجهة التي جمعت 
الطرفيــن ضمــن الجولــة الثانيــة، إذ انتهت 
 25/22  ،25/22  ،25/17 المبــاراة  أشــواط 
فيما توقف رصيد الســعودية عند نقطتين 
فقــط، وبهــذا الفــوز عــزز “العنابــي” موقفــه 

لحصــد إحــدى بطاقــات التأهــل للنهائيــات 
اآلسيوية.

الدولــي  الحــكام  طاقــم  المبــاراة  أدار 
المكــون من الكويتــي األول احمد العنيزان 

والفلسطيني الثاني إسماعيل النجار.

فوز صعب للعراق على الكويت

حلق المنتخب العراقي بأول انتصار بعدما 
حقــق فــوزا صعبــا علــى حســاب الكويــت 
بثالثة أشــواط مقابل شــوطين في الجولة 
الثانيــة من البطولة؛ ليرفع اســود الرافدين 
رصيدهــم إلــى 3 نقاط فيمــا خطف األزرق 
نقطــة واحــدة بتلقيــه الخســارة الثانية، إذ 
المبــاراة  العراقيــون أن يكســبوا  اســتطاع 
وانتهــت  الحاســم  شــوطها  فــي  بجــدارة 
األشــواط الخمسة 17/25، 25/21، 23/25، 

.15/13 ،25/22
مــن  مكــون  دولــي  طاقــم  المواجهــة  أدار 
اليحيــوي،  ســعد  الســعودي  األول  الحكــم 

والحكم الثاني البحريني منير مكي.

مباريات اليوم

تســتكمل اليــوم )االثنين( مباريــات الجولة 
)6 نقــاط(  الثالثــة عندمــا يلتقــي منتخبنــا 
أمام الســعودية )نقطتين( الســاعة السابعة 
مســاء بالفتــرة الثالثة، فيمــا يلتقي بالفترة 
األولى الســاعة 2 ظهرا قطر )6 نقاط( أمام 
العراق )3 نقاط(، كما يلعب الكويت )نقطة( 
مــع فلســطين )بــدون نقــاط( الســاعة 3:30 

ظهرا.

العبار: جميع العبونا لم يظهروا 
بمستواهم

عــن  العبــار  محمــد  ســيد  الالعــب  عبــر 
ســعادته الكبيــرة بتحقيــق الفــوز الثانــي 
علــى التوالــي ليحصــد المنتخــب النقطة 
السادســة وهو ما ســيعزز حظوظ الفريق 
بخطف إحدى بطاقــات التأهل للنهائيات 

اآلسيوية.
وأوضــح العبــار أن الفوز تحقــق بجدارة، 

موضحــا أن المواجهــة كانــت فــي معظم 
فتراتهــا مــن طــرف واحــد وأن المنتخب 
وفــارق  لديــه  مــا  كل  قــدم  الفلســطيني 

اإلمكانيات رجح كفة منتخبنا.
وأضــاف “حققنــا فــوزا معنويــا مهمــا فــي 
مشــوارنا نحــو التأهل، ومع ذلــك فإننا لم 
نظهــر بالشــكل المطلــوب ولــم يقــدم كل 
إطالقــا،  الحقيقــي  مســتواهم  الالعبيــن 
ونأمــل أن نواصــل على نفس النســق من 
لنخطــف  اليــوم  الســعودية  أمــام  األداء 
النقطة التاســعة التي ستقربنا من التأهل 

كثيرا”.
وأشار إلى أن المنتخب يدخل كل مباراة 
بهدف الفوز وعدم التساهل أمام الخصم 
وهــو مــا حصــل أمــام فلســطين، متمنيــا 
أن يواصــل الفريــق بنفــس الصــورة أمــام 
الســعودية، حيــث شــاهد الفريــق شــريط 
والقــوة  الضعــف  نقــاط  يتنــاول  فيديــو 

لديه.

هرونة: فزنا بسالحي اإلرسال والصد

قــال صانــع ألعــاب منتخبنــا الوطنــي محمــد 
هرونــة إن الفــوز تحقــق بســالحي اإلرســال 
وحائــط الصــد القــوي اللذيــن شــكال عامــال 
أساســا فــي تحقيــق االنتصــار الثانــي علــى 
التوالي والذي منح الفريق النقطة السادسة.

وأضاف هرونة لـ “البالد ســبورت” أن الفريق 
دخل مواجهة اليوم بشيء من القلق، إذ إن 
اللعــب مع تلك المنتخبات يكون فيه شــيء 
مــن الصعوبــة؛ باعتبــار أنهــا غامضــة وتقدم 
كل ما لديها من مســتوى وال يوجد لديها ما 
تخســره، ولكــن منتخبنا وفق في الســيطرة 
علــى مجريــات المبــاراة ونجــح في توســيع 
الفارق النقطي وعدم منح المنافس الفرصة 

لتقليص النتيجة.
زال  مــا  منتخبنــا  أن  هرونــة  وأوضــح 
قــادرا علــى تقديــم مســتويات افضــل فــي 
مبــاراة  فــي  المقبلــة خصوصــا  المواجهــات 
اليــوم أمــام الســعودية، إذ تشــكل المبــاراة 

أهمية كبيرة لتحقيق النقطة التاسعة.

ــا لـــلـــطـــائـــرة ــ ــي ــ ــوم بـــتـــصـــفـــيـــات غــــــرب آس ــ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ ــه ال ــ ــواجـ ــ يـ

منتخبنا يجتاز فلسطين ويحرز النقطة السادسة

منتخبنا فاز على فلسطين بجدارة سيد محمد العبار

االثنين 1 يوليو 2019 
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من لقاء منتخبنا وفلسطين

للشــباب والرياضــة وبالتنســيق مــع وزارة  للمجلــس األعلــى  العامــة  نّظمــت األمانــة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة ورشــة عمــل حول محو األميــة البدنية لريــاض األطفال 
والحضانات بمشاركة 70 شخًصا من العامالت في مجال رياض األطفال والحضانات 
فــي مملكــة البحريــن، قدمهــا المحاضــر الدكتــور نبيــل طه مديــر األكاديميــة األولمبية 

البحرينية في نادي شريفة العوضي لألطفال والناشئة بالرفاع الشرقي.

 وقال راشد الزياني مدير إدارة التخطيط 
العامــة  باألمانــة  والمتابعــة  والسياســات 
للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة خالل 
نقــل  التــي  للحضــور  الترحيبيــة  الكلمــة 
فيهــا تحيات ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بأن البداية لمحو 
األميــه البدنيــة لريــاض األطفــال تبــدأ من 
القائمين والمشرفين على هذه الحضانات، 
مؤكــًدا أن هذا هو الطريــق الصحيح لبناء 

مجتمــع صحــي خال مــن األمراض يتســم 
بالثقافة البدنية والنشاط مدى الحياة.

وأشــار الزيانــي فــي كلمتــه إلــى أن مملكة 
البحريــن أول دولة عربيــة أدخلت برنامج 
محــو األمية البدنية فــي مناهجها وربطها 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة بشكل 
أساســي فــي سياســاته العامــة مــن خــالل 
أهداف منتظمة لتســاهم في خلق مجتمع 

رياضي ملهم. 
وأوضــح المحاضر الدكتور نبيل طه مدير 
األكاديميــة األولمبية البحرينية أن تطبيق 

برنامــج محــو األميــة البدنيــة هــو فــرض 
وليس خياًرا لمواجهة التحديات الصحية 
مــن  المســتقبلية  فالرؤيــة  واالجتماعيــة، 
اعتــالء  علــى  قــادر  صحــي  جيــل  أجــل 
التميــز  وتحقيــق  التتويــج  منصــات 

الرياضي.

مؤكــًدا علــى النمــوذج البحرينــي لتطويــر 
 )LTAD( الطويــل  المــدى  علــى  الرياضــي 
والذي يبدأ منذ الوالدة حتى سن الحادية 
عشــرة  الثانيــة  ســن  وإلــى  للبنــات  عشــر 
لألوالد إلتقان المهارات الحركة األساســية 
قبــل تعلــم مهاراتهــم الرياضيــة وليتمكــن 

فــي  النجــاح  تحقيــق  مــن  الطفــل  بذلــك 
الرياضة. 

األولمبيــة  األكاديميــة  مديــر  وشــرح   
البحرينيــة للحضــور تعريــف محــو األميــة 
التعليــم  مراحــل  فــي  لألطفــال  البدنيــة 
فــي  يســاهم  خاللــه  مــن  والــذي  األولــى 

األساســية  الرياضيــة  المهــارات  تطويــر 
لــدى الطفــل ويعتبــر حجر األســاس للبناء 
الســليم، كمــا تطــرق طه إلى كيفيــة تقييم 
مفاهيــم محــو األميــة البدنية مــن الناحية 
الحركيــة  المهــارات  الميدانيــة واكتشــاف 
األساســية التــي تعتبــر فطــره لــدى الطفل 
منــذ الــوالدة إلعطائهــم شــعور الثقــة عنــد 
للمــرح  الجســدية  فــي األنشــطة  انخــراط 
وللمنافســة  الطفــل  لصحــة  مهمــة  وهــي 

والسعي للتميز.

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

ورشة محو األمية البدنية في رياض األطفال

راشد الزياني جانب من الورشة

محمد حسين النائب هشام العشيري

اللجنة اإلعالمية

الزياني: البحرين 
ا  األولى عربّيً

بإدخالها البرنامج 
في مناهجها

حسن علي

منتخب السعودية هرونة متحدثا لـ “البالد سبورت”



عقــد االتحــاد البحريني لكرة اليد، اللقاء التشــاوري حول مســابقات الموســم الرياضي 
2020-2019، وذلك في فندق the k بالجفير.

وتــرأس اللقــاء رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكــرة اليــد علي عيســى، وبحضــور أعضاء 
األنديــة  عــن  وممثلــي  اإلدارة،  مجلــس 
األعضــاء غالبيتهــم مــن رؤســاء األنديــة الـ 
12، وشــهد االجتماع مناقشــات واسعة، إذ 

استمرت أكثر من ساعتين ونصف.
عيســى  علــي  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
بالضيــوف مــن األنديــة األعضــاء، مؤكــدا 
ســعي االتحــاد لتطبيــق المصلحــة العامــة 
ينظمهــا  التــي  بالمســابقات  يتعلــق  فيمــا 

االتحاد خالل الموسم الجديد.
الزمنــي  البرنامــج  الحضــور  واســتعرض 
الخــاص بالموســم 2020-2019، والمتعلــق 
علــى  عــالوة  األولــى،  الدرجــة  بــدوري 
دوريــات الفئــات العمريــة، فــي حيــن تقــرر 
بدء الموســم في 1 أكتوبر للفئات العمرية، 
وســيبدأ موســم الدرجة األولى في نوفمبر 

.2019

3 مقترحات

 3 اليــد  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  قــدم 
مقترحات لممثلي األندية بخصوص دوري 
الدرجة األولى، في حين اســتقرت األندية 
علــى خيار رابــع لم يكن ضمــن المقترحات 

الثالثة.
واســتقر الحضــور علــى إقامة الــدوري من 

دور تمهيــدي بقســم واحــد )11 جولــة(، ثم 
السداسي ثم المربع الذهبي.

واعتــرض ممثل نادي النجمة محمد طالب 
على عدم تأجيل مباريات ناديه أو أي نادي 
ســيعير العبيــه إلــى ممثــل المملكــة نــادي 
باربــار فــي البطولــة اآلســيوية أو أي أندية 
آســيوية أخرى، في حين اعترضت غالبية 
األنديــة على التأجيل؛ ليتم االســتقرار في 
النهايــة علــى إعطاء اتحــاد اليد الصالحية 
للنظــر فــي الموضوع بالشــكل الــذي توضع 
فيــه جدولــة المباريــات بحيــث ال تتجــاوز 
المدة الزمنية المقدمة في البرنامج العام.

مسابقة الكأس

وافــق الحضور على مقترح تقدم به ممثل 
بإقامــة  الفــردان  جاســم  التضامــن  نــادي 
مســابقة كأس االتحاد بعد ختام منافسات 
السداســي، علــى أن تقام بعدها منافســات 

المربع الذهبي.
وعلــل الفــردان مقترحــه بالقــول إن عزيمة 
واســتعداد الالعبيــن لمباريات الــكأس بعد 
ختــام الــدوري كمــا عمــل بــه فــي الموســم 
الماضــي تقــل، مشــيرا إلــى ضــرورة إقامــة 
منافســات الــكأس بعد السادســي مباشــرة، 

وهو المقترح الذي القى قبول الجميع.

الفئات العمرية

اســتعرض الحضور نظام إقامة مسابقات 
خطتــه  عــن  االتحــاد  وكشــف  العمريــة، 
مباريــات  فــي  جديــد  نظــام  لتطبيــق 
المهرجان، إذ ستقام المنافسة بدوري من 
دور واحــد، حيث ســتلعب المباريات يوم 
الســبت علــى صالتيــن وســتكون البدايــة 
فــي أكتوبــر 2019 والختــام فــي فبرايــر 
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وستلعب كل مباراة من شوطين مدة كل 

واحد منهما 20 دقيقة.
وســيكرم االتحاد جميع الفرق المشــاركة، 
مع إمكانية مشاركة أكثر من فريقين لكل 
نادي، في حين أكد االتحاد وضع ضوابط 

فنية للدوري، مع استعداد االتحاد لتجهيز 
األنديــة بالمالبــس لفــرق المهرجــان، مــع 
ترك المجال مفتوح لألندية أيضا لتنظيم 

مهرجانات إضافية.
أمــا فيما يخص بقيــة الفئات العمرية )14 
ســنة، 16، 18 و20(، فــإن الــدوري ســيقام 
مــن دور واحــد )11 جولــة( ثم السادســي، 
حيــث ســيدخل الفريــق صاحــب المركــز 
األول بـــ 3 نقــاط، وصاحــب المركز الثاني 
المركــز  وصاحــب  اثنتيــن،  بنقطتيــن 
الثالث بنقطــة وحيدة، فيما الرابع وحتى 
الســادس بــال نقــاط، وتلعب جميــع الفرق 
الســتة الــدور السداســي مــن دور واحــد، 
فــي حيــن ال توجــد تغييــرات علــى نظــام 

الكأس.

مقترح الشباب

تقــدم رئيــس نــادي الشــباب ميــرزا أحمــد 
بمقتــرح مفــاده إمكانيــة لعــب العــب فئــة 
القــرار  الفريــق األول، وهــو  الناشــئين مــع 
الــذي وجــد تأييــدا مــن قبــل األنديــة مــع 
تقنينه بعدد من المباريات طوال الموسم.

دعم المسابقات

رئيــس نــادي باربار علي حســن فــي إحدى 
دعــم  االتحــاد  علــى  أنــه  أكــد  مداخالتــه 
بدعــم  االكتفــاء  وعــدم  أيضــا  المســابقات 

المنتخبات.
ورد رئيس اتحاد اليد علي عيســى بالقول 
إن االتحــاد يحــاول جاهــدا إليجــاد رعــاة 

لمســابقاته، وأن بعض الرعاة ال يعلن عنهم 
الجهــات  مــن  بطلــب  للمســابقات  االتحــاد 
لدعــم  بــوادر  وجــود  إلــى  مشــيرا  نفســها، 
2019- المقبــل  الموســم  خــالل  األنديــة 
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توقف شهرين

قدمــه  الــذي  الزمنــي  البرنامــج  بحســب 
االتحــاد فــي اللقــاء، فإن الموســم سيشــهد 
فتــرة توقــف تمتــد لشــهري ديســمبر 2019 
المنتخــب  الرتبــاط  نظــرا  2020؛  وينايــر 

بتصفيات كأس العالم.
الموســم  فــإن  أيضــا،  البرنامــج  وبحســب 
ســيختتم بالمباراة النهائية للكأس يوم 11 

مايو 2020.

لـــلـــمـــهـــرجـــان جــــديــــد  ونـــــظـــــام  مــــــراحــــــل..   3 مـــــن  ــار  ــ ــب ــ ــك ــ ال دوري 

اتحاد اليد يعلن برنامج مسابقات الموسم الجديد

جانب من االجتماع

sports@albiladpress.com

االثنين
1 يوليو 2019 
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احتضــن مقــر االتحاد البحريني لكرة القــدم، المؤتمر الصحافي األول لمدرب منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم، البرتغالي هيليو سوزا.

وتحــدث فــي المؤتمــر الصحافــي المدرب 
مديــر  إلــى  باإلضافــة  ســوزا،  هيليــو 
البوعينيــن،  راشــد  الوطنيــة  المنتخبــات 
فيمــا أداره المنســق اإلعالمــي للمنتخــب 

األول محمد عبدالغفار.
وأكــد المــدرب البرتغالــي هيليو ســوزا أنه 
أمــام تحدٍّ كبير فــي مهمته الجديدة رفقة 
المنتخــب الوطني، مشــيرا إلــى أن الهدف 

األساس هو بناء فريق للمستقبل.
وأوضــح هيليو ســوزا أن البداية ســتكون 
بمرحلــة التطوير لبناء الفريــق، وذلك عبر 
؛  الجديــدة  الفنــي  الجهــاز  أفــكار  تطبيــق 
لتشكيل هوية جديدة لمنتخب البحرين.

وبين سوزا أن ترتيب المنتخب البحريني 
حاليــا في المركــز 19 على مســتوى القارة 
اآلســيوية، مشــيرا إلــى العمــل مــن أجــل 
ضمان تواجد المنتخب البحريني من بين 

أفضل 12 منتخبا في القارة.
وأكد أن تطور المنتخب وارتقاء مســتواه 
يعتمد على مدى استفادة الالعبين ومدى 

الحاجــة  مؤكــدا  الالعبيــن،  عقليــة  تغيــر 
للدعــم من قبل جميع أفراد الفريق لنجاح 
الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني.

وفيمــا يخــص عملية اختيــار قائمة العبي 
المنتخــب، أوضــح ســوزا أن الالعبيــن تــم 
اللياقــة  مــدرب  متابعــة  بعــد  اختيارهــم 
كمــال  أحمــد  الفنــي  والمحلــل  جوزيــه 
لمباريــات دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز 
وكأس جاللــة الملــك، مشــيرا إلــى أنه تابع 
لبعــض  أيضــا  الفيديــو  ملخصــات  بعــض 

المباريات.
لتمثيــل  اختيــاره  تــم  األفضــل  أن  وبيــن 
المنتخــب خــالل الفتــرة الحاليــة، مشــيرا 
الذيــن  لالعبيــن  ســيكون  البقــاء  أن  إلــى 
يثبتــون تواجدهــم بأدائهــم ومســتوياتهم 

المميزة.
لألنديــة  شــكره  ســوزا  قــدم  ذلــك،  إلــى 
المحليــة علــى تعاونــه مــع الجهــاز الفنــي 

للمنتخب الوطني.
إلى ذلك، ذكر المدرب البرتغالي أن تطوير 

كبيــرة،  بصــورة  العمــل  يتطلــب  الفريــق 
إلــى أن االتحــاد البحرينــي لكــرة  مشــيرا 
القدم وضع كامل ثقته في الجهاز الفني.

شــبر  ســيد  الحــارس  اســتدعاء  وحــول 
علــوي رغــم عــدم تواجــده مــع ناديــه فــي 
القســم الثانــي مــن الــدوري، أوضح ســوزا 
أن الجهــاز الفني للمنتخب اختار الحراس 
الخمســة األفضــل حاليا في البحرين وهم 
)ســيد محمد جعفر، حمد الدوسري وسيد 
شــبر علوي( عالوة على حارسي المنتخب 

األولمبي عمار محمد ويوسف حبيب.
وأكــد ســوزا معرفتــه التامــة بوضــع كــرة 
القــدم فــي البحرينيــة واتصافهــا بالهواية 
دون االحتــراف، مشــيرا إلــى أن كل هــذه 
الظــروف تتطلــب مزيدا مــن العمل وعدم 
االقتصــار على أيام “الفيفا”، باإلضافة إلى 

خلق ثقافة الفوز.
وحول معســكر البرتغال، أوضح ســوزا أن 
المنتخب ســيخوض العديد من المباريات 
تكــون  أن  دون  أنديــة  أمــام  الوديــة 

منتخبــات؛ نظرا لوجود بطولتين قاريتين 
حاليــا عــالوة على عدم وجود معســكرات 

لمنتخبات وطنية.
وأكــد ســوزا أن المباريات الودية ســتكون 
قوية واختبارات جيدة لالعبي المنتخب، 
الفنــي  الجهــاز  ســيعطي  المعســكر  وأن 

االنطباع عن مستوى وأداء الفريق.

تكاتف الجميع

المنتخبــات  مديــر  أوضــح  ذلــك،  إلــى 
الوطنيــة باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 

المقلــة  المرحلــة  أن  البوعينيــن  راشــد 
تتطلــب جهــودا وتكاتفــا مــن قبــل جميــع 
البحريــن  فــي  بالكــرة  المعنيــة  األطــراف 

سواء الجمهور أو اإلعالم أو غيرها.
مــع  التعاقــد  أن  البوعينيــن  وأوضــح 
هــو  للمنتخــب  الحالــي  الفنــي  الجهــاز 
األكبــر خــالل الســنوات األخيــرة بالنســبة 
للمنتخــب الوطنــي، وذلك مــن ناحية عدد 

االختصاصيين كال في مجال عمله.
وبيــن أن الجميــع يســعى لتقديــم الجديــد 
بتغيــر  واعــدا  المنتخــب،  وتغييــر صــورة 
صــورة المنتخــب إذا ســارت األمــور وفــق 

المطلوب.
وأكــد البوعينيــن أن طموحنــا كبيــر جــدا 
إلــى  بالوصــول  أهدافنــا  تحقيــق  نحــو 

مونديال 2022 أو 2026.
مــع  يتضــارب  ال  الفريــق  بنــاء  أن  وذكــر 
إلــى  والوصــول  التطــور  فــي  طموحنــا 
أمــر  أنــه ال يوجــد  إلــى  العالميــة، مشــيرا 

ينقصنا عن باقي الدول.
الجميــع  “أن  المفتــرض  مــن  أنــه  وبيــن 
ســيالحظ فــي الفتــرة المقبلــة التغيــر في 
مســتوى منتخبــي األول واألولمبي عالوة 

على النتائج.

صورة جماعية 

سوزا: هدفنا بناء فريق مستقبلي لنكون ضمن األوائل 12 بآسيا
ــا ــر أهدافنـ ــد أكبـ ــم أحـ ــكأس العالـ ــول لـ ــي: الوصـ ــر الصحافـ ــي المؤتمـ ــن فـ البوعينيـ
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راشد البوعينين

حضور كبير في المؤتمر هيليو سوزا



نهاية بالدموع

“صداع” ميسي
ال يقدم ليونيل ميســي أفضل مســتوياته في كأس كوبا أميركا لكرة القدم لكن تياجو 
ســيلفا مدافــع البرازيــل ال يرغــب في أن يغفل عــن قائد األرجنتين ولــو لدقيقة واحدة 

خالل قبل نهائي المسابقة )فجر األربعاء بتوقيت البحرين(.

أول  قبــل  صحافــي  مؤتمــر  فــي  ســيلفا  وقــال 
مواجهة بين العمالقين في كوبا أميركا منذ فوز 
البرازيــل 0-3 في نهائي 2007 ”إنه أفضل العب 

في العالم وهو قادر على العودة إلى الحياة“.
وأضاف ”يجب أن ينصب تركيزنا بشــكل خاص 
الكــرة وعندمــا ال  عليــه عندمــا يســتحوذ علــى 
يســتحوذ عليها. أحيانا يمشــي في هدوء خالل 
المباراة لكنه يبحث باستمرار عن المساحة لشن 

هجمة مرتدة.
مواجهتــه  بوســعي  يكــون  أن  الرائــع  لمــن  ”إنــه 

مجددا وسنحاول أن نفرض عليه الرقابة“.

المســابقة،  فــي  واحــدا  هدفــا  ميســي  وســجل 
وكان مــن ركلــة جزاء، ويدرك أنه ال يقدم أفضل 
مســتوياته وســدد 3 مرات فقط خالل الفوز 2 - 
صفر على فنزويال في دور الثمانية ولم تكن أي 

تسديدة على المرمى.
أفضــل  أقــدم  ال  أنــي  ”الحقيقــة  ميســي  وقــال 
مســتوياتي فــي كوبا أميركا ويكــون األمر صعبا 
دائما بالنسبة لنا ألننا نريد أن نفعل شيئا مختلفا 
فــي  المنافســة  الفــرق  تتكتــل  بينمــا  ونهاجــم 

منتصف الملعب“.

وكاالت

لم يستطع لويس سواريز، أن يمنع دموعه بعدما فشل في تسجيل ركلة الترجيح أمام 
بيرو، التي أجهضت حلم هداف أوروجواي التاريخي في بلوغ نهائي كوبا أميركا التي 

قد تكون األخيرة بالنسبة له.

األمر األكثر إثارة هو فشل أحد هدافي البطولة 
في التســجيل في مرمى بدرو جاييســي، أحد 
أكثــر الحــراس اســتقباال لألهداف، الــذي تلقت 
أمــام  واحــدة  مبــاراة  فــي  أهــداف   5 شــباكه 
البرازيــل )0-5(، لكنه نجح في التصدي بنجاح 

لركلة مهاجم برشلونة الفذ.
توجــه ســواريز صــوب الكرة، وســدد بقوة لكن 
الحارس توقع اتجاهها وتصدى لها مما أعطى 
األفضليــة لمنتخــب بيرو الذي لــم يهدر أي من 

العبيه.
وضــع حــارس بيرو حــدا لمشــوار ســواريز في 
البطولــة، التــي كان يمنــي النفــس أن يذهــب 

بعيدا فيها.
كان يحلــم بخــوض النهائي على ملعب ماركانا 
الشــهير فــي ريو دي جانيــرو ليرفع لقبه الثاني 
بعدمــا حققــه ألول مــرة في نســخة األرجنتين 

.2011

قال ســواريز قبــل المباراة األولــى ألوروجواي 
وقــد  عامــا   32 “بلغــت   )0-4( اإلكــوادور  أمــام 
تكــون البطولة األخيرة لــي. أخوض المباريات 
بنفــس طمــوح 2011 عندمــا كنــت أحلــم بــأن 
تقــول ابنتــي إن أبــي بطــل كوبــا أميــركا، اآلن 

لدينا نفس األمل”.
وســجل ســواريز هدفــا أمــام اإلكــوادور وصنع 
آخــر ثــم ســجل هدفــا ثانيــا أمــام اليابــان مــن 

ضربة جزاء )2-2(.
وفــي آخــر جــوالت الــدور األول أمــام تشــيلي 
)1-0( لم يســجل ســواريز لكنه صنع العديد من 

الفرص لزمالئه.
عجــز  بيــرو  أمــام  النهائــي  ربــع  مبــاراة  وفــي 
سواريز عن هز شباك جاييسي رغم محاوالته 
العديدة، قبل أن يسجل هدفا في الدقيقة 72 
لكــن الحكــم ألغــاه بعدمــا لجــأ لتقنيــة الفيديــو 
)VAR( التــي تســببت أيضــا فــي إلغــاء هدفيــن 

لمنتخب “السيليســتي” في أكثر مباريات كوبا 
أميركا إثارة.

نهايــة  بالدمــوع  ُكتبــت  الجــزاء  نقطــة  وعلــى 
موســم مريــر للغايــة لســواريز، رغــم أنــه أحــرز 
بقميــص  والليجــا  اإلســباني  الســوبر  لقــب 

برشلونة.
ووصــل ســواريز إلى المنتخب بعــد إصابة في 
الركبــة اليمنــى تعرض لها في أحلك فتراته مع 
البارســا عندمــا منــي بهزيمــة ثقيلــة )4-0( أمام 
ليفربــول في نصــف نهائي دوري أبطال أوروبا 

وتوديع البطولة بشكل مخٍز.
وصــرح ســواريز فــي مقابلــة مع قنــاة )فوكس 

مــن  اإلقصــاء  “بعــد  مؤخــرا  ســبورتس( 
التشــامبيونزليج أردت االختفــاء تمامــا. كانت 
اللحظــة األســوأ فــي حياتــي بجانــب مونديال 
أمــام  أوروجــواي  خســرت  حينمــا   ،”2014

كولومبيا في دور الـ16.
وزاد من آالم ســواريز، خســارة برشلونة لكأس 
ملــك إســبانيا أمــام فالنســيا فــي 25 مايــو مما 

جعله يخوض كوبا أميركا بحافز التعويض.
لكن أحالم المهاجم مع “السيليستي” تحطمت 
على صخرة حارس مرمى بيرو، ليبقى مشــهد 
خــروج ســواريز واضعــا القميــص علــى وجهــه 

أبرز لقطات البطولة.

لويس سواريز

وكاالت

وكاالت

أســدل الســتار علــى الجولة الثانية من منافســات دور المجموعات بــكأس أمم إفريقيا  
2019، حيث بدأت تضح بشكل كبير معالم المتأهلين للدور الثاني من البطولة.

يتعلــق  فيمــا  الثانيــة  الجولــة  وشــهدت 
بالفــرق العربيــة اســتمرار صحــوة الجزائر 
بالفــوز علــى الســنغال، فيما كشــر منتخب 
كــوت  علــى  وتغلــب  أنيابــه  عــن  المغــرب 
ديفــوار، فــي الوقت الــذي واصل منتخب 
مصــر حصــده للنقــاط لكــن بــأداء باهــت، 
مجــدًدا  تونــس  منتخــب  تعثــر  بينمــا 

بالتعادل كما هو حال موريتانيا.
فــي  الكونغــو  وفــاز منتخــب مصــر علــى 
الجولــة الثانية بهدفيــن دون رد، متصدرا 
المجموعــة بـ 6 نقاط ليحســم تأهله للدور 
الثانــي، لكــن بــأداء ليــس األفضــل كما هو 

حال اللقاء األول أمام زيمبابوي.
فــي الوقــت الــذي تعادلت فيــه أوغندا مع 
زيمبابــوي وباتــت فــي منافســة قويــة مــع 

مصر بالجولة الثالثة.
التألــق ونجحــت فــي  وواصلــت الجزائــر 
تحقيق الفوز الثاني على حساب السنغال 
في الجولة الثانية بهدف دون رد، لتحسم 

تأهلها للدور الثاني ب6 نقاط.
وتــرك محاربو الصحراء، خلفهم الســنغال 
فــي منافســة قويــة مــع كينيــا على خطف 
المركــز الثانــي برصيــد3 نقاط لــكل منهما، 
خاصــة بعدما فازت كينيا على تنزانيا في 

نفس الجولة 3-2.
وبالفعــل عــادت المغــرب وظهــرت بوجــه 
أكثــر مــن رائــع فــي الجولــة الثانيــة أمــام 
كــوت فــوار وحقــق أســود األطلــس فــوًزا 
غالًيــا بهــدف دون رد، ليتصــدر مجموعته 
إفريقيــا   فــازت جنــوب  نقــاط، فيمــا  ب6 

على ناميبيا بنفس النتيجة.
وحســم المغــرب تأهلــه للــدور الثاني فيما 
تبــدو حظــوظ كوت ديفــوار األكبــر للظفر 
وأنهــا  خاصــة  والتأهــل  الثانــي  بالمركــز 
فيمــا  الثالثــة  بالجولــة  ناميبيــا  ســتالقي 

يلعب جنوب إفريقيا  مع المغرب.
ومــن جديد تعثرت تونس بتعادل مخيب 
أمــام مالــي، ومن أخطاء الحــراس ينكوي 

بــن  فــاروق  بعدمــا أخطــأ  نســور قرطــاج 
مصطفــى أمــام أنجوال، ومثله معز حســن 
أمــام مالــي، ليســقط المنتخــب التونســي 
فــي فــخ التعــادل مرتيــن بنفــس النتيجــة 

.1-1
ويحتــل منتخب تونس المركز الثاني في 
المجموعــة برصيــد نقطتيــن وبــات تأهلــه 
فــي خطر حيــث يحتــاج للفوز فــي اللقاء 

األخير أمام موريتانيا حيث تتصدر مالي 
المجموعــة بـــ 4 نقاط، ويأتــي ثالًثا أنجوال 

بنقطتين.
لقــب  فقــط  عــرب  العبيــن   3 وحصــد 
األفضل في الجولة الثانية، وهم المصري 
محمــود تريزيجيــه، ونــور الديــن مرابــط 
مــن المغــرب، وإســماعيل بــن ناصــر العب 

منتخب الجزائر للمرة الثانية.

منتخب الجزائر واصل التألق في البطولة

الجزائـــــــر تخطــــف األنظــــار

وكاالت

ــف األول عالمًيــا، أنَّ تواجــده فــي عصــر روجيــه  ــد الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش، المصنَّ أكَّ
فيدرر، ورافاييل نادال، جعل منه العًبا أفضل، رغم أنَّه لم يكن ســعيًدا في بداية مســيرته 

لتواجده معهما في حقبة واحدة.

وقــال ديوكوفيتــش: “أعتقد أنَّ هنــاك الكثير 
من الفائدة جناها التنس من تواجدنا مًعا”.

وأوضح “لم أكن أشــعر بالســعادة الكبيرة من 
تواجــدي فــي عصــر فيــدرر ونــادال ببدايــة 
مســيرتي؛ حيث فشــلت في التتويج بالكثير 
القصــة  لكــن  بســببهما،  الكبــرى  األلقــاب  مــن 
لتواجــدي  باالمتنــان  اآلن، وأشــعر  اختلفــت 
بنفــس العصر”. وأضاف: “تواجدي معهما في 
نفس العصر، ســاهم في جعلي العب أفضل، 
تحدثــت عــن ذلــك كثيــًرا، وأنهــم طــوروا من 
أســلوب لعبي، وســاهموا في زيادة فهمي لما 
أحتــاج إليــه لتخطــي هــذا التحــدي الصعب، 

والتغلب عليهما”.

وتابــع: “أعتقــد أنَّ التنافــس بيننــا ومــع آندي 
مــوراي بالطبــع، أضــاء ربمــا الســنوات الـــ15 
األخيــرة بالتنــس. أرى الكثير من اإليجابيات 
مــن  كثيــًرا  اســتفادت  الرياضــة  ذلــك.  فــي 
تنافسنا”. وعن ذلك، قال ديو: “األمر مختلف 
عن العــام الماضي. أصــل لويمبلدون كحامل 
للقــب وكمصنــف أول علــى العالــم. فــي العام 
الماضــي وصلــت إليها كمصنــف 21، وعانيت 
مــن جراحــة أثــرت علــى مســتواي والنتائــج 

التي حققتها”.
وأضــاف “أعتقــد أن الفــوز بلقــب ويمبلــدون 
العام الماضي منحني الدفعة وساعدني على 

اإليمان من جديد بقدراتي”.

اعتراف ديوكوفيتش

تجاهل قائد مانشســتر يونايتد الســابق واين روني بشــكل مفاجئ، الســير أليكس فيرجســون، عندما كشــف عن هوية أفضل 
مدرب لعب تحت إدارته في مسيرته.

وكشــفت صحيفــة “ميــرور” عــن اختيــار 
روني للهولندي لويس فان جال، كأفضل 
مــدرب عمــل معــه، علمــا بأنــه لعب تحت 
أن  قبــل  فقــط،  عاميــن  لمــدة  إشــرافه 
يتخلــى مانشســتر يونايــد عن فــان جال 

في العام 2016.
ومــن المعروف أن رونــي، اصطدم كثيًرا 
التســعة  األعــوام  خــالل  بفيرجســون 
التــي عمــل فيهــا الرجــالن مًعا فــي “أولد 
اعتبــار  يمنــع  ال  ذلــك  لكــن  ترافــورد”، 

اختياره لفان جال أمًرا صادًما.
ونقلــت “ميــرور” عــن رونــي قولــه: “فــان 
جــال حتــى اآلن هو أفضل مدرب عملت 
معه بنســبة 100 %. مهاراته التكتيكية. 
طريقتــه فــي التحضيــر، وانتباهــه ألدق 

مدهًشــا،  أعتبــره  أمــًرا  كان  التفاصيــل، 
أعجبــت بهــذا الجانب فيه. لــم أنظر إلى 

مثل هذه األمور في السابق”.
وخاض فان جال، موسمين مع يونايتد، 
وتمــت إقالتــه بعد 24 ســاعة من قيادته 
العــام  إنجلتــرا  كأس  إلحــراز  الفريــق 

.2016
أن  جــال  فــان  “يعــرف  رونــي:  وأضــاف 
الالعبيــن.  علــى  صعبــة  عملــه  طريقــة 
حرصــت علــى أن يعــرف ذلــك بالبدايــة، 
وتحدثنا عن ذلك مًعا بطريقة جيدة. أنا 
نادم على الطريقة التي آلت إليها األمور، 
لكنني أعرف أمًرا واحًدا بالتأكيد، تعلمت 
الكثيــر منــه وسأســتخدم هــذه الدروس 

بالطبع عندما أتحول للتدريب”.

وكاالت

المدرب األفضل

واين روني ولويس فان جال

ج الثالثي الكبير بـ53 لقًبا في بطوالت الجراند سالم بواقع 20 لقًبا لفيدرر،  « ُتّوِ
و18 لنادال، و15 لديوكوفيتش، الذي يتطلع للدفاع عن لقبه بويمبلدون هذا 

األسبوع، عندما يستهل مشواره بمواجهة األلماني فيليب كولشرايبر.

53 لقًبا

وكاالت

بــات المنتخبــان المكســيكي والهايتــي أول المتأهليــن إلــى الــدور نصــف 
النهائــي لمســابقة الــكأس الذهبيــة المخصصــة لمنتخبــات الكونــكاكاف 
)أميركا الشمالية والوسطى والكارايبي( في كرة القدم، بفوز األول على 
كوستاريكا 4-5 بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي 
بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 2-3 في هيوستن في الدور ربع النهائي.

فــي المبــاراة األولى، عانت المكســيك 
لحجــز بطاقتها إلى دور األربعة، وكاد 
مدربهــا األرجنتيني خيراردو مارتينو 
يعيش كابوسا في أول بطولة رسمية 
له على رأس منتخب “ال تري” حامل 
الرقــم القياســي في عــدد األلقاب في 
المســابقة لــوال تألــق حــارس المرمــى 
غييرمــو أوتشــوا الــذي تصــدى لركلــة 

ترجيحية حاسمة لكيشر فولر.
وكانــت المكســيك البادئة بالتســجيل 
عبــر مهاجــم ولفرهامبتــون اإلنكليزي 
راوول خيمينيــس فــي الدقيقــة 44، 
لكــن كوســتاريكا حصلــت علــى ركلــة 
جــزاء مطلع الشــوط الثانــي انبرى لها 
بنجاح قائدها العب وســط سانتوس 

مــدركا  رويــس  برايــن  البرازيلــي 
التعادل )52(.

فــي  المنتخبيــن  مــن  أي  ولــم ينجــح 
ترجيــح كفتــه فــي الدقائــق المتبقيــة 
والشــوطين اإلضافييــن مــن المبــاراة 
التــي شــهدت نديــة كبيــرة ومنافســة 
البنمــي جــون  الحكــم  قويــة أجبــرت 
علــى  هرنانديــس  بيتــي  فرانســيس 
إشهار البطاقة الصفراء تسع مرات )5 

لكوستاريكا و4 للمكسيك(.
هايتــي  حجــزت  الثانيــة،  وفــي 
بطاقتهــا الــى نصــف النهائــي للمــرة 
قلبــت  بعدمــا  تاريخهــا  فــي  االولــى 
الطاولــة علــى كنــدا محولــة تخلفهــا 

-2صفر إلى فوز 3-2.

أول المتأهليــن
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كان روني، انتقل لليونايتد  «
العام 2004 قادًما من إيفرتون 

بإيعاز من فيرجسون، وفاز 
الرجالن مًعا بلقب الدوري 

اإلنجليزي الممتاز 5 مرات، 
إضافة للقب دوري أبطال 

أوروبا مرة واحدة عام 2008، 
لكن عالقتهما تضررت بعدما 

قدم روني طلًبا رسمًيا 
للرحيل العام 2010، بعدما 

اتهم فيرجسون بالفشل 
في التعاقد مع العبين من 

جودة عالية من أجل منافسة 
مانشستر سيتي في هذا 

الجانب.

٦ القاب



 تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أقيمت يوم السبت الموافق 29 
يونيــو الجــاري، احتفالية اليوم األولمبي بمنطقة “واتر جاردن ســيتي بضاحية الســيف”، 

والتي نظمتها اللجنة األولمبية البحرينية.

 وفور وصول سموه لموقع الحدث كان في 
اســتقباله، ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل 
خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة، 
وأيمــن توفيق المؤيد وزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة، ومحمــد حســن النصــف األميــن 
العــام للجنــة األولمبيــة البحرينية وعدد من 

كبار المسؤولين بالمملكة.
 وبهذه المناســبة، قال ســمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة: “إن إقامــة احتفالية اليوم 
األولمبــي تأتــي مــن منطلــق حرصنــا علــى 
مشــاركة العالم بهذه المناسبة الرياضية، لما 
لها من أهمية بالغة في تعزيز التفاعل بنشر 
مبــادئ وقيــم الثقافــة األولمبيــة، والتعريف 
بأهميــة ودور الرياضــة فــي حيــاة األفــراد، 
والتشــجيع على اعتبــار الرياضة نمط حياة 

صحي لجميع الفئات بالمجتمع”.
وأضاف سموه: “أن هذه االحتفالية حاضنة 
لجميع شرائح المجتمع، لما فيها من اعتماد 
والفعاليــات  الرياضيــة  للمســابقات  متنــوع 
فــي  تســاهم  التــي  والعــروض،  الترفيهيــة 
زيــادة الحركــة لــدى الكبــار وزيــادة المعرفة 
واالكتشــاف لــدى الصغــار، بمــا يتوافــق مــع 
شــعار اليــوم األولمبــي العالمــي لهــذا العــام 
ســموه  مشــيًرا  واكتشــف(”،  وتعلــم  )تحــرك 
الرياضيــة تســهم  التجمعــات  إلــى أن هــذه 
فــي إظهار الطاقــات والقدرات لــدى األفراد 
مــن  االســتفادة  خاللهــا  مــن  يمكــن  والتــي 
المواهــب والعناصــر المميــزة علــى مســتوى 
فــي  ســموه  مؤكــًدا  البحرينيــة،  الرياضــة 
الوقت ذاته اســتمرار الجهــود لتهيئة المناخ 
المالئم لممارسة مختلف األلعاب الرياضية، 
بما يخدم زيادة الوعي بأهمية الرياضة في 
الحياة اليومية، على الشــكل الذي يقلل من 
اإلصابــة باألمراض الوراثية، والذي يســاهم 
فــي الوقــت ذاتــه بتكويــن أجيــال يتمتعون 
العطــاء  مواصلــة  علــى  والقــدرة  بالصحــة 
وحمل المسئولية للعمل على تحقيق المزيد 
بمــا  القطاعــات،  فــي كافــة  النجاحــات  مــن 

يخدم ازدهار وتقدم بحريننا الغالية.
 وكان ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
قــد شــهد فعاليــات اليــوم األولمبــي وأطلــق 
شارة البداية النطالق سباق األلوان لمسافة 
2 كيلومتــر والــذي حظــي بمشــاركة كبيــرة، 

وتابــع ســموه جميــع العــروض والمســابقات 
وتجول في أرجاء منطقة الفعاليات.

 وشــهد اليــوم األولمبي العديــد من الفقرات 
التــي  المتنوعــة  والمســابقات  والفعاليــات 
الرياضييــن  أعــداًدا كبيــرة مــن  اســتقطبت 
حيــث  والــزوار،  والمقيميــن  والمواطنيــن 
الميــاه  فــي  الســباحة  مســابقة  أقيمــت 
المفتوحــة لعمــر 14 ســنة فما فــوق للفتيات 
)مســافة 850 متــًرا( وفــازت بالمركــز األول 
الثانــي  والمركــز   Lucy Hassett الســباحة 
رجــب  بــن  آيــة  الســباحة  نصيــب  مــن  كان 

وفازت بالمركز الثالث نور طه.
وفي مســابقة السباحة في المياه المفتوحة 
لمســافة 500 متــر للفتيــات تحــت 14 ســنة 
فازت السباحة Drew keam بالمركز األول، 
فيمــا فــازت فاطمة المحميــد بالمركز الثاني 

وفازت مريم العريض بالمركز الثالث.
كما أقيمت مسابقة التجديف )الفردي( وفاز 
بالمركز األول عيســى محمد، وفي مســابقة 
التجديــف )الزوجــي( فــاز بالمركــز األول كال 

.William Raifilمن عثمان السلماني و
وتــوج أصحاب المراكــز األولى األمين العام 

للجنة األولمبية محمد النصف.
كما شــهد اليوم األولمبي إقامة عروض رفع 
األثقــال وعــروض الكاراتيه وألعــاب الدفاع 

عــن النفــس، وتــم تشــييد مســرح تفاعلــي 
والمســابقات  الفعاليــات  مــن  العديــد  شــهد 
خاصــة  وفقــرات  الموســيقية  والعــروض 
لألطفــال، كمــا احتــوى موقــع الفعاليــة على 
عــدة ألعــاب لألطفــال مثــل األلعــاب المائيــة 
وتحــدي العقبات، وقامت اللجنــة األولمبية 
بتوزيــع قمصــان خاصة بهذه المناســبة لكل 
مــن شــارك بالفعاليــة، وتوزيــع كــرات علــى 

المشاركين.
وبهــذه المناســبة، أكــد األميــن العــام للجنــة 
أن  النصــف  محمــد  البحرينيــة  األولمبيــة 
فرصــة  يعــد  األولمبــي  باليــوم  االحتفــال 
عظيمة لزرع مفاهيم القيم األولمبية النبيلة 
الرســالة  الرياضييــن وإيصــال  نفــوس  فــي 
شــرائح  مختلــف  إلــى  المتميــزة  األولمبيــة 

المجتمع البحريني. 

البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  إن  وأضــاف 
باعتبارهــا جــزء مــن األســرة األولمبيــة فــي 
العالــم حريصــة كل الحــرص علــى التفاعــل 
األولمبيــة  اللجنــة  دعــوة  مــع  اإليجابــي 
علــى  األولمبــي  باليــوم  لالحتفــال  الدوليــة 
نحــو يليق باســم مملكــة البحريــن ومكانتها 
على الخارطة األولمبية وينسجم مع إيماننا 
العميق بأهمية التعاون المثمر مع المبادرات 

األولمبيــة  اللجنــة  تطرحهــا  التــي  النوعيــة 
لترجمــة  كلــه  ذلــك  مــن  واالهــم  الدوليــة، 
قناعتنــا الراســخة بضــرورة تعميــق مفاهيم 
الروح األولمبية في أوساط المجتمع بصفة 
عامة ومنتسبي العائلة الرياضية البحرينية 
علــى وجــه الخصــوص، معربــا عــن شــكره 
وتقديره لكل من شــارك وســاهم في إنجاح 

االحتفالية الرائعة.

خالد بن حمد يشهد احتفالية اليوم األولمبي ويشيد بنجاح الفعالية
سيتي” جــــاردن  بــــ“الـــواتـــر  ــري  ــي ــاه ــم وج ــي  ــم رس بــحــضــور  ــة  ــي ــب ــم األول نظمته 

المكتب اإلعالمي

سموه: للحدث 
أهمية بالغة 

في نشر القيم 
والمبادئ األولمبية

النصف يتّوج 
أبطال السباحة 

والتجديف ويشكر 
المشاركين
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إعداد: هبة محسن

صرحت نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في غولدن غيت إيمان المناعي “بأننا كمطورين عقاريين في مجموعة غولدن غيت، ال نسعى فقط 
لتسويق أعلى برج سكني في مملكة البحرين ولكن نسعى إلى تسويق صرح عقاري يكون مثال للمشاريع السكنية القادمة في مملكة البحرين 
بالتقنيــات الحديثــة المتبعــة في بنائه، عبر اســتخدام األساســات القوية التي اتخذت خضعت لفترة طويلة مــن التدقيق واالختبارات والتأكد 

من أساساته لبناء استثمار سكني شخصي أو استثماري طويل األمد يكون مردوده عالًيا ومجزًيا على المستثمر في مشروعنا”. 

وأضافت :”في الكثير من المشاريع 
العقاريــة يكــون التســويق مقتصر 
الســكنية،  الوحــدة  تســويق  علــى 
غولــدن  مجموعــة  فــي  ولكــن 
تســويق  يكــون  التســويق  غيــت، 
لمملكة البحرين أوالً بإنشــاء معلم 
ســياحي عالمــي فــي منطقــة تعــد 
العاصمــة الفخمة لمملكة البحرين، 
وكذلــك تســويق لــكل ما من شــأنه 
الملكيــة  الرؤيــة  فــي  المشــاركة 
لجاللــة الملك 2030 بالحفاظ على 
البيئة البحرية من خالل التقنيات 
المتبعة في بناء برج غولدن غيت 
وكذلــك فــي انعــكاس ما صــرح به 
قائد الشباب سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة”.
وعلــق علــى هــذه األخبــار المديــر 
غولــدن  فــي  للمشــاريع  التنفيــذي 
غيت  ديفال أجميرا، قائالً، “قامت 
بمبــادرة   Golden Gate شــركه 

فريــدة  بنــاء  تقنيــة  اســتخدام 
مــن نوعهــا مــع اســتخدام أحــدث 
معدات البناء لمشــروع أطول برج 
سكني في البحرين. لقد وجدنا أن 
اســتخدام هــذه التقنيــات زاد مــن 
الثقة التي وضعها لنا المستثمرون 

والمشترين”. 
 وأضاف: “يعد تعيين شركة جميل 
الجميــل كمقــاول للمشــروع قيمــة 
مضافــة للبنية التحتية لمشــروعنا 
بسبب معرفتهم الواسعة وإلمامهم 
البحريــن  خليــج  أرض  بطبيعــة 
واألســاليب المحــددة التــي ينبغي 
تنفيذهــا من أجل بنــاء أطول برج 
سكني للتملك الحر في المملكة” .

 وقامــت شــركة الجميــل بتركيــب 
شــبكة أنابيب مثقبة تحت األرض 
لنظام تصريــف الميا والذي بدوره 
الميــاه  جميــع  تحويــل  إلــى  أدى 
الجوفيــة إلى نقطة دخول واحدة 

مــع تقليــل مســتوى الميــاه بمقدار 
5 أمتــار تحت أرض المشــروع من 
أجــل القيــام باألنشــطة فــي أرض 
المشروع و هي جافة بالكامل مما 
يســهل القيــام باألعمال اإلنشــائية 

بسالسة.

تطبيــق  تــم   ، ذلــك  علــى  عــالوة   
أجــل  مــن  البنــاء  تقنيــات  أحــدث 
متقدمــة  عمليــة  علــى  الحصــول 
وفعالــة. كما تــم إجــراء اختبارات 
مكثفة لضمان وجود أســاس قوي 
ألساســات المشــروع كلهــا انتهــت 

بالنجاح ولله الحمد. 
ــا ألكبــر   وتابــع “نحــن نســتعد حاليًّ
صب خرســاني فــي تاريــخ مملكة 
البحريــن لمــلء أرضيــة المشــروع 
متــر   3.2 عمقهــا  ســيكون  التــي 
لتــر   9000 علــى  وســتحتوي 
 1500 و  الخرســانة  مــن  مكعــب 
طــن مــن الفــوالذ. ستســتمر عملية 
الصــب مــدة 30 ســاعة مــن الصب 
المتواصل دون توقف. بتنفيذ من 
أكثر من 50 شــاحنة حدث سننقله 
لكــم ألنــه إنجــاز بحرينــي مشــرف 
ورقم قياســي يحســب فــي أعوام 

البحرين الذهبية”.

تطبيــق أحدث تقنيات البنــاء وأحدث نظــام لتصريف المياه

“غولدن غيت”: مشروعنا سيكون نموذًجا يحتذى في البحرين

تلقت  ديما سمير آل عبدربه التهاني 
والتبريــكات مــن األهــل واألصدقاء 
بمناسبة تخرجها من جامعة الخليج 

العربــي كدكتــور معتمــد فــي الطب، 
حيــث  تمنــوا لهــا التوفيــق والنجاح 

في حياتها العملية القادمة.

آل عبدربه تتخرج من جامعة الخليج

أعلنت شركة التسهيالت العقارية – المرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري - عن استعدادها لطرح مشروع وحدات سكنية وهو 
عبــارة عــن مبنــى يضــم شــققا راقيــة وعصرية وذلك في منطقــة مدينة حمد والذي ســيحتوي على 42 وحدة ويســتهدف العوائل 

البحرينية.

ويعد مشروع “The Lake” أول المشاريع 
العقاريــة،  التســهيالت  الســكنية لشــركة 
متوافقــًا مــع برنامج الســكن االجتماعي 
)مزايا(، ومعتمدا من قبل وزارة اإلسكان 
وحائــزًا علــى موافقــة مؤسســة التنظيم 
العقاريــة  المشــاريع  كأحــد  العقــاري 
المســتوفية الشــتراطات قانون التطوير 

العقاري بالمملكة.
العقــارات  رئيــس  صــرح  جانبــه  مــن 
العريبــي  جعفــر  العقاريــة  بالتســهيالت 
تمــت  للمشــروع  اإلنشــائية  األعمــال  أن 
بالكامــل ويتــم حاليــًا االنتهــاء من وضع 
تصميــم  وتــم  األخيــرة.  التشــطيبات 
الجــودة  عاليــة  بمواصفــات  المبنــى 
وبشــكل فريــد وعصــري مــع االســتعانة 
بمكتب استشاري معتمد وذو خبرة، كما 

قــام بإنشــاء المبنــى مقــاول ضمــن الفئة 
األولى.

 The lake مشــروع  أن  العريبــي  وذكــر 

يمتــاز بتواجده في أرقــى مناطق مدينة 
حمد بالقرب من الدوار الثاني وبالتحديد 
اللــوزي، حيث يوفر أجــواء هادئة وآمنة 
لألســر البحرينيــة، باإلضافــة إلــى توافــر 
كافــة الخدمات واالحتياجات الضرورية 
المــدارس  مثــل  المبنــى  مــن  بالقــرب 
والمستشــفيات واألســواق التجاريــة مع 

مداخل متعددة وسهلة الوصول. 
وأضاف أن المشــروع يســتهدف العوائل 
التــي ترغــب فــي الحصــول  البحرينيــة 
فــي  علــى ســكن راق ومالئــم وبأســعار 
المتنــاول، إذ يضــم المشــروع 5 نمــاذج 
مختلفــة وعصريــة للشــقق، وتتكون كل 
شــقة من ثالث غرف نوم، صالة واسعة، 
ردهــة  للخادمــة،  غرفــة  مجهــز،  مطبــخ 

وشرفتين بإطالالت مختلفة ومميزة.

لدعــم  المتواصلــة  مبادراتــه  إطــار  فــي 
المشــاريع الخيرية اإلنسانية في البالد على 
اختــالف أنشــطتها وفعالياتهــا، قــدم البنــك 
األهلــي المتحــد تبرًعا بقيمــة 10 آالف دينار 
لصالــح المســاعدات اإلنســانية النبيلــة التي 

تقدمها إدارة األوقاف الســنية كدعم العالج 
وكفالة الطلبة الجامعيين. 

المصرفيــة  الخدمــات  أول  مديــر  وســّلم 
الخاصــة بالبنك األهلي المتحد بســام التتان 
شــيًكا بمبلغ التبرع إلى مدير إدارة األوقاف 

الســنية يوســف أحمد نور في حضور رئيس 
طــالل  والجــودة  االســتراتيجي  التخطيــط 
باقر وباحث اجتماعي أول باألوقاف السنية 
عبدالرزاق سلطان وذلك لدى تشريفهم لمقر 

البنك الرئيسي بضاحية السيف.

جعفر العريبي

تنافسية وبأسعار  االجتماعي  السكن  برنامج  مع  متوافق  ــجــامــعــيــيــن ــة ال ــب ــل ــط ــة ال ــالـ ــفـ ــاج وكـ ــ ــم عـ ــدعـ لـ

“التسهيالت العقارية” تطرح مشروعا سكنيا في مدينة حمد األهلي المتحد يتبّرع لـ “األوقاف السنية”
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يشــهد طراز كيا تيلورايد الجديد كليًا الذي تم تدشــينه أواخر شــهر مايو الماضي 
بمملكــة البحريــن إقبــاالً كبيــرًا مــن الزبائــن ومحبي الســيارات ذات االســتخدامات 
المتعددة الفخمة، حيث تفتح سيارة كيا تيلورايد 2020 الجديدة كليًا والمتعددة 
االســتخدامات األبــواب الكتشــاف تجربــة جديــدة تمامــًا فــي هذه الفئــة. حيث تم 
تجســيد الخطــوط األوليــة لهــا فــي أميــركا، وتصميمها بأســتوديو تصميــم كيا في 

والية كاليفورنيا األميركية، وتجميعها في والية جورجيا األميركية. 

كافــة  تيلورايــد  كيــا  إجتــازت  وقــد 
والطــرق  والوعــرة  الممهــدة  التضاريــس 
الصحراويــة والممــرات الجبليــة والغابــات 
المظللــة والطرق الســريعة الملســاء وطرق 
الســواحل الطويلــة، وُتعد هي أكبر ســيارة 
علــى اإلطــالق قامت كيــا بإنتاجهــا، وتوفر 
مقاعــد مريحــة لالختيــار مــن بيــن 7 أو 8 
V6 قــوي  مقاعــد، وتأتــي مــزودة بمحــرك 
بدفــع  لتــر،   3.8 ســعة  حصانــًا   291 ســعة 
باختصــار  العجــالت.  جميــع  علــى  كلــي 
توفــر كيــا تيلورايــد الجديدة كليــًا إمكانية 
االستكشاف والمغامرة في كل مرة تنطلق 

فيها على الطريق.

كيــا تيلورايــد هي أول ســيارة كيا مصممة 
األميركيــة  المتحــدة  للواليــات  خصيصــًا 
وهــي نتــاج مركــز تصميــم كيا فــي إيرفين 
مــن  األول  الهــدف  وكان  بكاليفورنيــا. 
المتميــز  الحضــور  هــو تجســيد  تصميمهــا 
الرباعــي  الدفــع  بســيارات  المرتبــط 
األســطورية األصليــة - الكبيــرة والجريئــة 
المربعة الشكل، وأن تذهب السيارة إلى أي 
مكان، وتقوم بعمل أي شئ في شكل أنيق 
وجــذاب. باإلضافــة إلــى إضفــاء اللمســات 
الخارجيــة األنيقــة والمتطــورة  أيضــًا على 

الرفاهية والفخامة الداخلية.

“تيلورايد 2020” تشهد إقبااًل كبيراً في البحرين
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أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبا( تعيين عبدهللا ســيادي فــي منصبه الجديد كمديــر للعالقات العامة بالشــركة وذلك 
بتاريخ 28 يونيو 2019.

كموظــف  ألبــا  لشــركة  عبــدهللا  انضــم 
مشــتريات فــي ســبتمبر 2013، حيــث 
انتقــل فيمــا بعــد إلــى دائــرة التدريــب، 
وبعــد ذلك تــم تعيينه مديــًرا للعالقات 

العامة بالوكالة في يناير 2019.
الرئيــس  صــرح  المناســبة،  وبهــذه   
التنفيذي لشــركة ألبا تيــم موري قائالً: 

“نحــن نؤمــن بــأن موظفينــا هــم أهــم 
ثروات الشركة، والعمل على تطويرهم 
وتنميــة قدراتهــم هــو حجــر األســاس 
التــي  الترقيــة  وتعتبــر  ألبــا.  لنجــاح 
حصل عليها عبدهللا خير مثال اللتزام 
الشــركة بتطويــر وتنميــة البحرينييــن 

إلى مناصب قيادية داخل الشركة”.

جدير بالذكر أن عبدهللا سيادي حاصل 
علــى شــهادة البكالوريوس فــي العلوم 
المصرفيــة والمالية مــن جامعة بانغور 
حاصــل  أنــه  كمــا  المتحــدة،  بالمملكــة 
إدارة  فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى 
األعمال بامتياز من جامعة هدرسفيلد 

بالمملكة المتحدة عام 2017.

سيادي حاصل الماجستير في إدارة األعمال بامتياز من جامعة هدرسفيلد

“ألبا” تعّين مديًرا جديًدا للعالقات العامة

عبدالله سيادي

إيمان المناعي

السيارة المتعددة اإلستخدامات األكبر 
واألقوى من كيا
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يجب أن تضع في الحسبان أن تكون صارما في 
تعاملك مع اآلخرين. 

فّكر في كل خطوة تقدم عليها على الصعيد 
الصحي.

عليك أن تمضي وقتًا أكثر مع العائلة اليوم .

تأكد من توافر كل المعلومات قبل أن تحدد 
األهداف والخطط.

ال تكن مبالغا في تصرفاتك أو في أفعالك. 

ننصحك بان تنجز مشاريعك بحماس واندفاع.

انتبه لصحتك وانظر إلى الفرص المتاحة في 
العمل.

األجواء اليوم ال تسمح لك بالمرح أو الضحك.

أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على 
عالقاتك.

 امكث في منزلك النجاز مهامك السهلة 
والبسيطة. 

انطلق واستفد من التجارب الماضية اليوم وكل 
يوم.

تحاش كل ما يثيرك لتناول كميات كبيرة من 
الطعام.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 يوليو

 1990
 ألمانيا الشرقية 

والغربية توحدان 
اقتصادياتهما 

رسمًيا، 
وذلك بعدما 
وافقت ألمانيا 
الشرقية على التعامل 

بالمارك.

غضب جمهور النجم 
“سيلفستر ستالون” 

بعد تداول خبر 
رسوم التقاط الصور 

الفوتوغرافية معه بمبلغ 
849 جنيها إسترلينيا 

ضمن جولته المقبلة في 
بريطانيا والتي ستنطلق 

بشهر أغسطس المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بحرينيون: حرارة الصيف واالستكشاف أهم عوامل السفر للخارج

77 %  من الشباب يفضلون السياحة الخارجية

عطلــة الصيــف من العطالت التي يســتغلها معظم األفراد للســفر بهدف الترفيه 
وتغيــر الروتيــن والتعــرف علــى مختلــف الثقافــات، ومــن المعــروف بــأن مملكــة 
البحرين تمتاز بالحرارة الشــديدة فيصبح الســفر الى المناطق الباردة والريفية 
مهربًا من حرارة الصيف.. في اســتطالع مســافات البالد عند الشــباب اكتشــفنا 
بــأن %77 منهــم يفضلــون الســياحة الخارجيــة عــن الداخليــة، حيث عبــروا عن 

وجهاتهم خالل هذه االجازة بحسب اهوائهم واختياراتهم:

ــة(: أن  ــ ــن يــقــول يــوســف يــاســيــن )28ســ
السياحة تعتمد على حسب االشخاص 
الوقت  تضييع  عدم  يفضل  من  فمنهم 
المسافات  بسبب  لــلــخــارج  السفر  فــي 
تأشيرات  استخراج  وصعوبة  الطويلة 
يفضل  البعض  انــه  كما  للخارج  السفر 
ــك لــتــرويــج  ــ ــيــة وذلـ ــداخــل الــســيــاحــة ال
مجموعة  بتكوين  وطنه  في  السياحة 
مكان  الــى  سويا  للسفر  االشخاص  من 
ــدور  ــ ــو مـــن قــبــيــل ال ــل وطـــنـــه وهــ ــ داخـ
الوطني الواجب على كل مواطن القيام 

به.
تمام  العكس  يـــرون  االخـــر  البعض  امــا 
وذلك بأنه من غير 
لمنطقي  ا
ن  ا

تعرفه  الــذي  اجازتك في وطنك  تكون 
وتغيير  االسترخاء  عامل  ان  كما  جيدًا 
الجو بالنسبة لهم ال يجب ان يكون في 
ارض الوطن حتى لو كان في محافظة 

اخرى غير التي يعيش بها.
قائالً:  سنة(   25( محفوظ  حسن  وأكــد 
السياحة الداخلية ال تغني عن السياحة 
الخليج  دول  وضــع  بحكم  الــخــارجــيــة 
حيث إن ال يوجد ذلك الفرق الكبير من 
ناحية  من  وال  الثقافة  اختالف  ناحية 
معظم  الــطــبــيــعــة  او  ــمــنــاخ  ال اخـــتـــالف 
لكي  البيئة  تغيير  الى  يسعون  السياح 
يستمتعوا بشيء جديد وغير مسبوق، 
فلو كنا في دولة مثل الواليات المتحدة 
لــكــانــت  ــمــتــحــدة  ال الــمــمــلــكــة  أو حــتــى 
الخيارات  الداخلية من ضمن  السياحة 
في  كبير  فــرق  يتواجد  حيث  المتاحة 
للطبيعة  األمــر  يأتي  الــدول عندما  تلك 
والمعالم والوجهات السياحية. لدرجة 
الــواليــات  بــعــض قاطنين  نـــرى  أنــنــا 
المتحدة لم يزوروا أي دولة اخرى 
ــك خــيــر دلـــيـــل على  ــ ــن قــبــل وذلـ مـ

اكتفائهم الذاتي ضمنيا.
بان  )24ســنــة(  القعود  تــرى شيخة 
الـــــذي يجعل  ــيــســي  ــرئ ال ــســبــب  ال
األشخاص يميلون للسفر والسياحة 
ــارج الــبــلــد فــي فــصــل الــصــيــف هو  خـ

ــة، الــســيــاحــة  ــوبـ ــرطـ ــشــديــد والـ الــحــر ال
على  للتعرف  فرصة  تمنحنا  الخارجية 
االكالت المتنوعة. وذكرت نوراء السيد 
السياحة  أن  أعتقد  ال  )18ســنــة(  عــادل 
في  للخارج  السفر  عن  تغني  الداخلية 
اقليمنا الصحراوي، ألنه شديد الحرارة 
المجتمع قد  أفـــراد  والــجــفــاف. وأغــلــب 
تشبعوا من السياحة الداخلية والمطاعم 
والمجمعات طوال السنة فيرغبون في 
إجازة  مع  الصيف  فصل  لتزامن  التغير 
وجود  أظــن  وال  الــدراســي،  العام  نهاية 
هذه السياحة يكفي باألخص في فصل 
الصيف، فالجميع يميل للمناطق الباردة 
موجودة  غير  ألنها  والطبيعة  والجبال 

في مناطقنا.
إن  )23ســنــة(:  عبدهللا  مريم  وأضــافــت 
السياحة ال تعد وسيلة للترفيه فقط بل 
من  مختلفة  ثقافات  لتعلم  وسيلة  هي 
بلدان مختلفة فنحن في بلدنا قد زرنا 
السياحية  األماكن  %80 من  يقارب  ما 

المتوفرة. 

ــرب هـــانـــي عبد  ــ ــر أعـ ــن جـــانـــب اخــ ومــ
بأن  قــائــالً  رأيـــه  )23 ســنــة( عــن  الجليل 
تغنينا  ان  ممكن  الــداخــلــيــة  الــســيــاحــة 
وأســلــوب  نمط  غيرنا  إذا  الــخــارج  عــن 
الرفاهية المعتادة والتجربة في الذهاب 
يسبق  لم  والتي  الجديدة  األماكن  إلى 
االثرية  المحالت  مثل  إليها..  الــذهــاب 
او زيارة األسواق والمجمعات الجديدة 
والمطاعم المتنوعة وغيرها، وإن اردنا 
الــخــيــارات  مــن  الكثير  فهناك  الــتــســوق 
الوجهات  بعض  فهناك  الترفيه  وكذلك 
لدخولها  رمزية  مبالغ  تدفع  ان  تتطلب 
ولكن ال يمنع ان تجربها وان تستكشف 

بما هو جديد فيها.
جميع دول العالم تمتلك أماكن سياحية 
الى  غــالــبــًا  الــفــرد  يميل  ولــكــن  متنوعة 
ولذلك  الروتين  عن  واالبتعاد  التغيير 
هو يفضل السياحة خارجًا ولكن تبقى 
يستقطب  مميزًا  مكانًا  البحرين  مملكة 

السياح من جميع انحاء العالم.

حققت المقدمة اإلعالنية الرسمية للجزء الثاني من فيلم “الكنز 2” للمخرج شريف 
عرفة، مليون مشاهدة بعد 48 ساعة من إطالقه عبر صفحة الفيلم الرسمية على 

فيسبوك، ومن المرتقب إطالق الفيلم في دور العرض المصرية والعربية يوليو.
ویستكمل “الكنز 2” في الجزء الثاني صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى 
الفیلم  ویوصلنا  بحیاتهم،  أو  بحبهم  ذلك  في سبیل  أو حمایته، مضحین  الكنز 
إلى سر الكنز من خالل استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء 
األول، حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق 
وصراعه مع الكلبي وحبه البنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو 
أجل  من  وحبیبته  بأخیه  ضحي  الذي  الكبیر  الضابط  باشا  وبشر  االنتقام،  ثمن 
مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي 

سیظل یبحث عن اإلرث المجهول لوالده.

في انتظار “الكنز 2”
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1991
حل حلف وارسو رسمًيا بعد اجتماع في براغ.

1994
ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.

1997
المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.

2000
افتتاح جسر أوريسند الذي يصل بين كوبنهاغن ومدينة مالمو في السويد.

2004
محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى صدام حسين و11 من معاونيه.

22

نفت الراقصة المصرية دينا تعاقدها على المشــاركة في بطولة 
أعمال سينمائية جديدة خالل الفترة المقبلة، وأوضحت دينا 
أنهــا تلقــت الكثير من العــروض، ولكنها لم تحســم قرارها 

بشأنها حتى االن.
وقالــت دينا إنها تنشــغل الفترة في الحاليــة بإحياء حفالت 

رقص، في القاهرة واإلسكندرية والساحل الشمالي.
كما أشــارت دينا الى أنها لم تتمكن من متابعة أي مسلســل في 

رمضان الماضي، بسبب انشغالها بمتابعة دراسة ابنها علي.

تخطــى الكليب الغنائــي “بابا” للنجــم المصري محمــد رمضان 10 
مالييــن مشــاهدة، بعد أســبوع من طرحــه، عبر قناته الرســمية 
لشــركة “روتانــا” بموقع يوتيــوب. كليب “بابا” مــن كلمات خالد 
بدران، وألحان وتوزيع رامي المصري، ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

وكان محمــد رمضان قد طرح أحدث أغانيــه “أفريقيا”، عبر قناته 
على يوتيوب، احتفااًل بانطالق بطولة كأس أفريقيا لألمم األفريقية 

2019، فــي مصر. يذكــر أن آخر أعمــال محمد رمضان كان مسلســل 
“زلزال”.

اعتذرت منة فضالي عن خوض تجربة تقديم برنامج تلفزيوني 
يومــي كان مــن المقــرر عرضــه علــى إحــدى الفضائيات 

المصرية.
اعتذرت فضالي عن البرنامج لضعف األجر، الذي وصل إلي 
مليون ومائتي ألف جنيه مصري، حيث وجدت أن المبلغ ال 

يرتقي للتفــرغ يوميًا لتقديم برنامج، رغم أنه كان من المقرر 
أن يشــاركها في تقديمــه أحد المذيعين الشــباب. يذكر أن منة 

فضالي تستعد الستكمال تصوير دورها في مسلسل “قيد عائلي”.

اعتذار فضالينجاح “بابا” رمضانفقط للرقص!

كوثر محمد

هاني عبدالجليل نوراء السيدعادل يوسف ياسينمريم عبداللهحسن محفوظ شيخة القعود

هل تغني السياحة الداخلية عن السفر للخارج 



استمـرار مهرجـان صيـف البحريـن الحـادي عشـر

يقوم كال من كاتي بيري وأورالندو بلوم بوضع اللمسات األخيرة على  «
خطط زفافهما وبحسب اإلصدار الجديد من مجلة People، فإن 

المغنية البالغة من العمر 34 عاًما والممثل البالغ من العمر 42 عاًما 
 سوف يتزوجان في نهاية العام.

وسيكون حفل زفاف طيور الحب، اللذان تمت خطبتهما في يوم عيد 
الحب بخاتم من األلماس يتزوجان في حفل زفاف يضم المقربين 

فقط.

واصلــت خيمــة نّخــول، والواقعة بجانب قلعة الشــيخ ســلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع اســتقبال الجمهور لليــوم الثالث على التوالي، 
حيث شــهدت يوم الســبت الماضي إقباالً كبيرًا في ظل ما تقّدمه من فعاليات تنوعت ما بين العروض الفنية المباشــرة على مســرح 

نخول وورش العمل اإلبداعية واألنشطة الترفيهية. 

وقّدمــت الخيمة مجموعة من ورش العمل 
كورشــة عمــل “الحــرف اليدويــة الخشــبية” 
ورشــة  فلســطين،  ســفارة  مــع  بالتعــاون 
“أساســيات لغة اإلشــارة” بالتعاون مع مركز 
“إشــارة” للتدريــب”، ورشــة “صمــم والعــب 
لعبــة الفيديو خاصتك” بالتعــاون مع وزارة 
شــئون الشــباب والرياضة وورشــة تعليمية 
حــول موضــوع تلــوث الهــواء بالتعــاون مع 

المجلس األعلى للبيئة.
تزدحــم  العمــل  ورش  كانــت  وفيمــا 

وقــت  مــدار  علــى  الصغــار  بالمشــاركين 
 9:00 وحتــى   5:00 الســاعة  مــن  الخيمــة، 
أجــواء  يثــري  نّخــول  مســرح  كان  مســاًء، 
الخيمــة بعــروض متنوعــة، كعــرض الدمــى 
الــذي قّدمــه فنان مســرح العرائــس رمضان 
يوســف وأخــذ خاللــه الجمهــور فــي تجربة 
مثيرة وممتعة باســتخدام دمى مســتوحاة 
الحيــوان  وقصــص  المحلــي  التــراث  مــن 
والمغامــرات المحببة لــدى األطفال. ويذكر 
نهايــة  حتــى  يســتمر  الدمــى  عــرض  أن 

المهرجان.
عرضــًا  نخــول  مســرح  اســتضاف  كذلــك 
للشــرطة،  الموســيقية  للفرقــة  موســيقيًا 
والتــي مزجــت خاللــه مــا بيــن الموســيقى 
العســكرية والموسيقى الشــعبية البحرينية 
الفلكلــوري  الرقــص  فقــرة  تلتهــا  األصيلــة، 
الفلســطيني لنجم نخــول عام 2017 الطفل 
طــه محمــد الــرواس. وبعدهــا أحيــت فرقة 
أمســية  المســرح  علــى  فــارس  بــن  محمــد 
فنيــة أدت فيهــا ألوانــًا مختلفــة مــن الفنون 

واألغانــي التراثيــة البحرينية من أهمها فن 
الصوت األصيل المرتبط بتراث صيد اللؤلؤ 
البحريــن. وشــارك األطفــال  المشــهور فــي 
أيضًا في المسابقات التي تقام على مسرح 

خيمة نخول.
وتخصــص الخيمــة ركنًا للرياضــة واأللعاب 
مــن خــالل “المنطقــة اآلمنــة” التــي تعطــي 
األطفال مســاحات واســعة للعب كرة القدم 
واالســتمتاع  الذهنيــة  األلعــاب  وممارســة 
بأجواء حماسية وتنافسية، إلى جانب ركن 
المأكــوالت واألطعمــة حيث يمكن للعائالت 
الخيمــة  فــي  أوقاتهــم  بقضــاء  االســتمتاع 

وتناول األطعمة البحرينية التقليدية.

االثنين
1 يوليو 2019 
28 شوال 1440
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قدمت الفرقة الراقصة االميركية “ ستيب افركا “ والتي تعد احدى أفضل عشر فرق أميركية من أصول افريقية في الواليات 
المتحدة، والتي تزور البحرين الول مرة عرضها يوم أمس في الصالة الثقافية، بحضور الســفير األميركي جاســتين ســيبريل، 
ويعد هذا العرض جزءا من مهرجان الصيف التابع لهيئة البحرين للثقافة واآلثار. يذكر ان Step Afrika هي احدى أفضل عشر 
فرق أميركية من أصول افريقية في الواليات المتحدة األميركية، وهي أول فرقة رقص أميركية تزور البحرين للمشاركة في 

مهرجان صيف البحرين لعام 2019.

البــالد كان لهــا لقــاء مــع مــع الفرقة حول 
الزيارة والمشاركة، وعن االلهام والرسالة 
التــي تحملهــا وهي تــزور كل دول العالم، 
نوتــات،  وال  موســيقية  آالت  تحمــل  ال 
وانما تقــدم عروضا للجماهير تمزج فيها 
التقليــدي  االفريقــي  التــراث  مــن  نمطــا 
الــذي نقلــه االجــداد مــن القــارة الســمراء 
القــارة   “ أميــركا  الجديــد  وطنهــم  الــى 
البيضــاء “، فــي ســيمفونية رائعــة تمتزج 
والذكريــات  واألحاســيس  الــروح  فيهــا 
وروايــة القصص ومشــاركة الجمهور من 
خالل خطوات االجساد الجميلة الحالمة 
رســالتها  تقــدم  التــي  الفرقــة،  ألعضــاء 
للعالــم مــن خالل الخطــوات التــي تعانق 
وروعتهــا  الحيــاة  ايقــاع  حركتهــا  فــي 

بمشاركة الجمهور وتفاعله.
قال مدير الفرقة براين وليمز: “ نحن نزور 
البحرين الول مرة، ولقد تأسست الفرقة 
قبــل 25 عــام، ويشــير الفرقــة اســتوحت 
افريقيــا  جنــوب  مــن  ورقصهــا  فنونهــا 
رقــص  مــع  االفريقــي  الرقــص  ومزجنــا 
وينتشــر  لنتطــور  األميركــي،  الخطــوات 
االميركيــة  الواليــات  كافــة  فــي  عملنــا 
وحــول العالم مــن خالل اقامــة العروض 

الداخليــة والخارجية لنصبح أول شــركة 
محترفة في العالم مكرســة لتقليد رقص 
الخطــوات، مبينــا أن الفرقة تتكون حاليا 
مــن 14 عضــو، مؤكدا أن الفرقة تشــترط 
بأعضائهــا أن يتميزوا بمســتوى عالي من 
اللياقــة واألداء العالــي الــذي يحتاج الى 

عمل وتدريبات متواصلة”.
صيــف  مهرجــان  فــي  مشــاركتهم  وعــن 
البحريــن، قــال برايــن: “ تشــارك الفرقــة 
الول مــرة ضمن مهرجان صيف البحرين 
الذي تنظم هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
بالتعــاون مــع ســفارة الواليــات المتحــدة 
األميركيــة لــدى مملكة البحريــن، وبدعم 
وقــد  جاســتين،  االميركــي  الســفير  مــن 
قدمنــا مســاء أمس عرضــًا راقصــًا لفرقة 
فــي الصالــة الثقافية، وهــو عرض لرقص 
“البريــك دانس” بقالب مبتكر، حيث جمع 
العرض ما بين أســاليب الرقص اإليقاعي 
ذوي  والفتيــان  الفتيــات  تمارســه  الــذي 
أألصــول االفريقية فــي نوادي الجامعات 
األميركيــة والرقــص التقليــدي األفريقي 
الرقــص  أشــكال  مــن  أخــرى  وأشــكال 
والفنــون أألخــرى تتخللهــا عناصر غنائية 
وروائيــة وقصصيــة وفكاهية، في مزيج 

يضــم أســلوب الرقص مــع خفــة الحركة، 
مؤكــدا أن زيــارات الفرقــة حــول العالــم 
حيــث  العالمــي  نشــاطهم  ضمــن  تأتــي 
يشــجعون رقص الخطوات واســتخدامه 
وصحيــة  وتحفيزيــة  تعليميــة  كأداة 
الفنــون  تعليــم  خــالل  مــن  للشــباب، 
للشــباب، موضحــا ان الفرقــة التــي تقوم 
بتصميــم االغاني والرقصات الخاصة بها 
وكذلــك برنامجها التعليمــي الذي يكرس 

العمــل الجماعــي واالنضبــاط وااللتــزام، 
موضحــا ان أحــد أهــم شــروط االنضمــام 
الفرقة للشــباب خــالل اختبــارات القبول 
واالنضمام لها ان يكون المتقدم قد أنهى 
الشــركة مؤمنــة  الجامعيــة الن  دراســته 

بالتعليم وتشجع عليه”.
لقــد أصبحــت ســتيب  برايــن،  و أضــاف 
افريقيا بعد كل هذه الســنوات من العمل 
واحــدة مــن أفضــل 10 شــركات الرقــص 

الواليــات  فــي  االفريقيــة  األميركيــة 
المتحــدة وأكبر منظمة الفنون األميركية 
األميركيــة فــي واشــنطن العاصمــة، وقد 
أدوا في عدة مســارح عالمية في كل من 
شــمال وجنــوب أميــركا وأوروبــا وآســيا 
وافريقيــا ومنطقــة البحــر الكاريبي ولقد 
شــاركنا فــي عــروض فــي االردن ولبنــان 
الرئيــس  واســتضافنا  عمــان،  وســلطنة 
االميركــي بــاراك أوبامــا والســيدة االولى 

للرقص في البيت االبيض. 
مشــيرا أن الفرقــة أداة تعليمية للشــباب، 
الجماعــي  العمــل  علــى  التركيــز  مــع 
بيــن  والتفاهــم  الدراســي  والتحصيــل 
مــن  أكثــر  بتقديــم  وقامــت  الثقافــات، 
علــى  الكليــات  مســارح  علــى  جولــة   50
مســتوى العالم كســفير ثقافــي “ الخطوة 
أفريــكا “، وهــي تعقد ورش عمل وبرامج 
متنوعــة االنشــطة لتعليم الفنون للطالب 
والجلــه حصلنــا على العديد مــن الجوائز 
العالمية على مســتوى الواليات المتحدة 
االميركيــة والعالــم، منهــا جائــزة االبتكار 
فــي الفنــون، وجائــزة لمســاهمتنا البــارزة 
في تعليم الفنون، وجائزة مترو العاصمة 
الراقــص، وجائــزة ســفير الثقافــة. أذهلنا 
بالجمهــور  وجدنــاه  الــذي  التجــاوب 
البحريني، واســعدنا التصفيق والحماس 
البحريــن  أحببنــا  لقــد  حصدنــاه،  الــذي 
زيــارة  ونتمنــى  البحرينــي،  والشــعب 

البحرين مرة أخرى قريبا.

Step Afrika: نقدم الرقص لتعليم وتحفيز الشباب
الــبــحــريــن ــف  ــي ص ــن  ــم ض وجـــودنـــا  وأســـعـــدنـــا  ذواق  ــي  ــن ــري ــح ــب ال ــور  ــه ــم ــج ال

بدور المالكي
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طفل يتحدى اإلعاقة ليصبح نجم كرة قدم
يعيش الطفل ســانتيغي في عاصمة ســيراليون فريتاون، ويحب أن يلعب كرة القدم كثيًرا، لكن عجزه بســبب تشــوه خلقي 
حال دون أن يلعب بقدميه. فقد ولد ســانتيغي بتشــوه جعل إحدى أقدامه تنثني بشــكل عكســي، واألخرى تنقســم الثنتين 

وال يمكنه المشي بهذه الحالة، فأصبح يستخدم يديه للعب كرة القدم مع أصدقائه.

يركض ويتحرك يميًنا ويســاًرا، على 
أرض ترابية خشــنة، ويرتدي بيديه 
حذاء باليا، لكن عشقه للعبة ساعده 

على تجاوز كل هذه العقبات.
مــع  مقابلــة  فــي  ســانتيغي  وقــال 
وكالــة رابتلي:”ألعب كرة القدم ألنها 
الشــيء الوحيد الذي يسعدني”، كما 
نوه المهاجم الناشــئ إلى أنه ســجل 
أهداًفــا كثيــرة وأن الالعب المفضل 

لديه هو محمد صالح.
فــي  اإلغاثــة  عمــال  أحــد  ونشــر 
أوف  ليغاســي  إليزابيــث  مؤسســة 
فيديــو  الخيريــة   ”ELOH“ هــوب 
المتحــدة،  المملكــة  فــي  لســانتيغي 
وانتشــر على اإلنترنت بشــكل كبير، 
لجمــع  خيريــة  حملــة  إنشــاء  فتــم 
األموال وشــراء أطــراف اصطناعية 

ولباس ليفربول للطفل.

ويعتبــر ســانتيغي واحــًدا مــن 850 
طفــالً يعانــون مــن هــذا النــوع مــن 
منظمــة  تدعمــه  والــذي  اإلعاقــة، 
فــي  إنترناشــيونال”  هــوب  “وورلــد 

أطفــال   10 مــن  وواحــد  فريتــاون، 
مبتــوري األطراف الذين تســاعدهم 
جمعيــة الصحــة العالميــة بالشــراكة 

مع مؤسسة ELOH في البلد.

إثــر  إماراتــي  إطفــاء  رجــل  توّفــي 
ســقوطه فــي فجوة من الســقف أثناء 
إخمــاد حريــق اندلــع فــي مبنــى قيــد 
اإلنشــاء فــي دبــي، بحســب مــا أعلــن 
جهاز الدفاع المدني في اإلمارة أمس 

األحد.
رجــل  إن  بيــان،  فــي  الجهــاز  وقــال   
اإلطفــاء طــارق عبــد هللا الحــواي )28 
عاًما( “استشهد أثناء القيام بالواجب”، 
موضًحــا أّنــه “ســقط مــن فجــوة فــي 
الســقف من الطابق الرابــع إلى الطابق 
األرضي، ما أدى إلى إصابته ووفاته”.

وكان الحريق اندلع صباح السبت  «
في مبنى قيد اإلنشاء في منطقة 
الخليج التجاري وسط مدينة دبي، 

وتمت السيطرة عليه في اليوم 
ذاته. وتضم دبي مئات األبراج 

التي بنيت في العقد األخير خالل 
الطفرة العقارية في اإلمارة.

وفاة رجل إطفاء 
إماراتي سقط من 

الطابق الرابع
يواجــه أميركــي روى قصــة وهميــة تتعلــق بالشــرطة لتبريــر تأخــره عــن العمــل، 

اتهامات حقيقية بالتزوير في مقاطعة نيوهامشير.

ريكــورد”  “كاليدونيــان  صحيفــة  وذكــرت 
أن بول نيلســون البالغ مــن العمر 51 عاًما، 
وهو من مدينة ليسبون، قد اتهم األسبوع 
الماضــي بالتزويــر، وهــي جنايــة يعاقــب 
عليها بالســجن لمدة تصل إلى 7 ســنوات. 
وقالــت الشــرطة إن نيلســون أخبــر مديره 
في العمل بأنه تأخر عن دوامه في شــركة 

إنشــاءات فــي 11 مــارس ألن أحد عناصر 
الشــرطة أعطــاه تحذيــًرا بشــأن تســجيل 

سيارته منتهي الصالحية. 
 وعندمــا شــعر مديــر نيلســون بالشــك في 
نيلســون  أعطــاه  الروايــة،  هــذه  صدقيــة 
خطاًبــا يزعــم أنــه مــن ضابــط شــرطة مــع 

وصف مفصل لتفاعلهما.

اســتعدت ســفن صيد الحيتان اليابانية، 
أمــس األحد، لإلبحــار، وتجمعت أطقمها 
البــالد  بشــمال  مينــاء  فــي  متنهــا  علــى 
قبــل يــوم مــن انطــالق أول رحلــة لصيد 
الحيتــان ألغــراض تجارية منــذ أكثر من 

30 عاًما.
 وأعلنت اليابان العام الماضي انسحابها 
الحيتــان  لصيــد  الدوليــة  اللجنــة  مــن 
واســتئناف الصيد ألغــراض تجارية في 
األول مــن يوليــو، ممــا أثــار موجــة مــن 
اإلدانــات العالمية ومخــاوف على أعداد 

الحيتــان فــي العالم. وتصــر اليابان على 
أن أكل الحيتــان جــزء مهــم مــن ثقافتها 
مهــددة  ليســت  األنــواع  أغلــب  وأن 
باالنقــراض.  وتــم فــرض تعليــق عالمــي 
لكــن   1986 عــام  فــي  الحيتــان  لصيــد 
اليابــان بــدأت وقتهــا مــا أطلقــت عليــه 
صيــد الحيتــان ألغــراض البحــث العلمي 
والقطــب  الهــادي  المحيــط  شــمال  فــي 
الجنوبــي. وســيقتصر الصيــد الــذي يبدأ 
اليوم االثنيــن على المنطقة االقتصادية 

اليابانية الخاصة، وفق ما “رويترز”.

تذرع بالشرطة لتبرير تأخره عن العمل.. فاّتهم بالتزوير

بعد 30 عاًما.. اليابانيون يعودون الصطياد الحيتان

من عرض أزياء مجموعة خريف وشتاء 
2019/2020 في باريس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنــت الشــرطة البريطانيــة أن امــرأة 
تقريًبــا،  الثامــن  شــهرها  فــي  حبلــى، 
لنــدن يــوم الســبت  قتلــت طعًنــا فــي 
الماضــي، وإن مولودها يرقد في حالة 

حرجة.
فــي  لموقــع  الشــرطة  واســتدعيت 
عثــرت  حيــث  فجــًرا،  لنــدن  جنــوب 
علــى المــرأة البالغة من العمر 26 وهي 

مصابة.
 وتمت والدة الطفل ونقل للمستشفى. 
وألقــت الســلطات القبــض علــى رجــل 
يبلــغ مــن العمــر 37 عاًمــا لالشــتباه بــه 

في جريمة القتل.

وتقول بيانات رسمية إنه جرى  «
تسجيل 285 حالة وفاة نتيجة 
طعن في إنجلترا وويلز العام 

الماضي، وهي أعلى نسبة منذ 
بدء التسجيل قبل أكثر من 

70 عاًما.

يتمّتــع جبــن الحميــر الصربــي الفريــد مــن 
ونكهتــه  وكثافتــه  األبيــض  بلونــه  نوعــه 
الحــادة، وهو ليس لذيًذا فحســب بل جيد 
للصحــة أيًضا، وفق مــا يقول أحد صّناعه، 
سلوبودان سيميتش. إال أن هناك “مشكلة” 
وحيــدة وهي أن ســعر الكيلوغــرام الواحد 
لهــذا الجبن يبلــغ ألف يورو )1130 دوالًرا(، 

ما يجعله األغلى في العالم.
 ومنذ عام 2012، يحلب سيميتش وفريق 
مــن المزارعيــن قطيًعــا مؤلًفا مــن أكثر من 
200 حمــار تعيش في محمية زاسافيتشــا 

الطبيعية في شمال صربيا.

ويحتوي حليبها على خصائص  «
مماثلة لحليب األم، ويصفه 
سيميتش كعالج لمجموعة 

من األمراض بما في ذلك الربو 
والتهاب الشعب الهوائية. ويقول: 

“يمكن للطفل البشري تناول 
هذا الحليب من اليوم األول دون 

تخفيفه”، واصًفا إياه بأنه “عجيبة 
طبيعية”.

 جريمة قتل 
 بشعة المرأة 

حامل في لندن

 أغلى جبن 
 في العالم..

بـ 1130 دوالًرا
ُتصّنف قرية “أبو شحاتة” المصرية الثالثة على مستوى العالم في نسبة إنجاب التوائم 
بعد قرية هندية جاءت في المركز األول، وقرية من أوكرانيا حلت في المركز الثاني.

محافظــة  فــي  شــحاتة”  “أبــو  قريــة  وتقــع 
بالزراعــات  تشــتهر  التــي  اإلســماعيلية 
المختلفة، خاصة أجود ثمار المانجو بأنواعها 
المتعــددة، ويقبــل المواطنــون مــن مختلــف 
أنحــاء البــالد على تلــك المحاصيــل لجودتها 
المرتفعــة. وال يوجــد منــزل فــي تلــك القريــة 
بــال توأميــن علــى  التــي حيــرت المواطنيــن 
األقــل. فمــا هــي األســباب وراء هــذه النســبة 

المرتفعــة؟ ولمــاذا يفّضل ســكان هــذه القرية 
إنجــاب التوائم؟ الدكتــور أحمد عبد العظيم، 
بالقريــة،  الخــاص  والتوليــد  النســاء  طبيــب 
أوضــح أن الســبب وراء هــذه الظاهــرة هــو 
العامــل الوراثي، حيث ينتشــر زواج األقارب 
في القرية، ولذلك تزيد نسبة إنجاب التوائم، 
خاصــة فــي العائــالت التــي لها تاريــخ وراثي 

في هذا النوع من الوالدات.

ا في إنجاب التوائم قرية مصرية.. الثالثة عالميًّ

الممثلة الهندية إيشا غوبتا خالل الترويج لفيلم اإلثارة القادم “يوم 
تحقيق العدالة” في مومباي )أ ف ب( ويعود السبب أيًضا إلى استخدام بعض النساء في القرية للعقاقير العالجية في سياق التنافس على كثرة 

اإلنجاب، وهو تنافس تؤّججه الغيرة.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  بحثنا عن تعريف الوالء فوجدت أن الوالء للوطن هو “االرتباط العقلي
والوجدانــي إلــى أبعــد الحدود...”، ثــم بحثنا عن معنى الــوالء في اللغة 
فوجــدت أنــه “الوفــاء واإلخــالص والمناصــرة والتأييــد”، هــذا التعريف 
وهــذا المعنى تجســد على مســرح الواقــع والحقيقة أمــام أنظار الجميع 
في تلك المدينة الهادئة والجميلة )سراييفو( عاصمة البوسنة والهرسك. 

Û  تجسد الوالء بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى في الوفد البحريني
 )IFTDO( الــذي كان يحضــر مؤتمــر االتحاد الدولــي للتدريب والتطويــر
والــذي يــرأس مجلــس إدارتــه األخ إبراهيم الدوســري، والــذي عقد في 
األســبوع الماضي في العاصمة البوســنية تحت عنــوان “تطوير الموارد 
البشــرية فــي عصر التحول الرقمــي”، وحضرته وفود تمثل أكثر من 30 

جنسية.
Û  هــذا المؤتمــر كان إنجازا بحرينيا بامتياز، فالمؤسســة المنظمة له كانت

شــركة )أوريجيــن( – أروبــا ورئيســها التنفيــذي هــو األخ أحمــد البنا، أما 
المشــاركون فقــد كان الوفــد البحرينــي أكبــر من تلك الوفــود، حيث ذاد 
عــدد أعضائــه عــن الـــ )50( فــردا مــن مختلــف قطاعــات العمل، فــي هذا 
المؤتمــر شــاهدت الشــباب البحرينــي ليــس فقــط مشــاركا، بــل رأيتــه 
متحدثــا ومنظمــا وموزعــا للمطبوعات التــي تبرز معالم بلدنا، شــاهدت 
الشباب البحريني وقد تملكه الحماس الجميل وهو يتحدث عن عراقة 

بلده وإنجازات بلده وحضارة بلده وانتماء وهوية بلده.
Û  ،شــاهدته وهــو يتحــدث بفخــر عــن القيم والتســامح فــي بلد التســامح

كــم كان اإلحســاس باالنتماء طاغيــا، لقد أحس الحضور بمدى االرتباط 
الوجداني والعقلي لهؤالء الشــباب وكل أعضاء الوفد بوطنهم ووالئهم 
لقادتــه وخاصــة عندمــا صعد الجميع على المســرح وأخــذ يتغنى: تبين 
عيني، لك عيوني أنا وكل ما أملك فدا أرضج، كان مشهدا أخاذا ومؤثرا 
فعال.. ولنا لقاءات أخرى ســيدي القارئ خالل هذا العمود نتحدث فيها 

عن أهمية المواضيع والتجارب التي عرضت في هذا المؤتمر.

الوالء... إيمان 
وعمل

السنة الحادية عشرة - العدد 3911 

االثنين
1 يوليو 2019 

28 شوال 1440

فــازت الروســية آنــا باكشــييفا 
عاًمــا   17 العمــر  مــن  البالغــة 
فــي مســابقة اختيــار “حســناء 
بذلــك  لتتمكــن  روســيا 2019”، 
مــن تمثيــل البــاد في مســابقة 

“ملكة جمال األرض”.

)حســناء  مســابقة  وأقيمــت 
قاعــة  فــي   ،)2019 روســيا 
الحفــالت الموســيقية “فيغــاس 
سيتي هول”، في نسختها الـ25.

 48 المســابقة  فــي  وشــاركت 
فتــاة مــن مختلف مدن روســيا: 
بيرم، بارناول، أومسك، موروم، 
ياروســالفل،  ســتافروبول، 

كراسنودار، كيميروفو، وأوفا.

حسناء روسيا 2019
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