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المنامة - بنا

ــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء سمو  تــابــع ن
لــدى  خليفة،  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الــشــيــخ 
ترؤس سموه الجلسة االعتيادية األسبوعية 
صباح  القضيبية  بقصر  ــوزراء  ــ الـ لمجلس 
للمراحل  الــمــمــهــدة  الــخــطــوات  آخـــر  أمـــس، 
ــمــلــك حمد  الــتــنــفــيــذيــة لـــمـــشـــروع جــســر ال
والمملكة  البحرين  مملكة  بين  يربط  الــذي 
سموه  موجها  الشقيقة،  السعودية  العربية 
ــمــراحــل الفنية  ــمــام ال ــراع فــي إت ــ إلـــى اإلسـ

والهندسية واإلجراءات الخاصة بمناقصات 
الرئيس  المستشار  تعيين  ومنها  المشروع، 

لمشروع الجسر.
واستنكاره  إدانــتــه  ــــوزراء  ال مجلس  وجــدد 
ــلــصــور الـــعـــديـــدة لـــإرهـــاب الــحــوثــي في  ل

تكرار  ومنها  واألبرياء،  المدنيين  استهداف 
الدولي  أبها  مطار  على  اإلرهــابــي  االعــتــداء 
الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  فــي 
الدولي  للقانون  انتهاك  من  ذلك  يمثله  وما 

وتهديد لألمن واالستقرار.
ــة الــعــمــل  ــ ــانــعــقــاد ورشـ ــب الــمــجــلــس ب ــ ورحـ
ــار”،  ــ ــســام مــن أجـــل االزدهـ االقــتــصــاديــة “ال
مؤكدا المجلس حرص مملكة البحرين على 
لدعم  الــفــرص  يهيئ  مــا  كــل  فــي  المساهمة 
االقتصاد الفلسطيني وبناء مستقبل مزدهر 

للشعب الفلسطيني الشقيق.

ناٍد خارج العاصمة يتربص بـ “غزوان”“العطلة” فرصة لتطوير المواهبحكومة هادي تدرس االنسحاب من “ستوكهولم”50 مليون دينار مشاريع “أمالك”مناقشة تعزيز البحرنة مع “تمكين”
استقبل الرئيس التنفيذي لصندوق  «

العمل “تمكين” إبراهيم جناحي أمس 
لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة 

الوظائف في القطاعين العام والخاص 
برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، إذ 

جرى مناقشة فرص التطوير الممكنة؛ 
لتعزيز جهود البحرنة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة  «
أمالك محمد الكوهجي إن 
محفظة الشركة العقارية 

للمشاريع تبلغ نحو 40 إلى 
50 مليون دينار، مبينا أنهم 

مقبلون على مشاريع إسكانية 
متنوعة.

أكدت مصادر لـ “العربية” من داخل  «
الحكومة الشرعية اليمنية أنها تدرس 

حاليا الخيارات بين االستمرار في 
اتفاقية ستوكهولم أو االنسحاب منه، 
بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها 

األعراف الدولية واإلنسانية وتجاوزاتها 
لالتفاقات الدولية والسياسية.

ينتظر الشباب من الجنسين العطلة  «
الصيفّية بفارغ الصبر ليبتعدوا 

قلياًل عن أجواء الدراسة واالمتحانات 
والروتين اليومي لالستيقاظ مبكرا 

والجو العام الدراسي، فالعطلة 
الصيفية فرصة جيدة لتطوير 

المواهب وتنمي الهوايات.

علم “البالد سبورت” من  «
مصدر مطلع أن ناديا من 

خارج العاصمة يفاوض 
موهبة كرة السلة البحرينية 
محمد غزوان؛ للتعاقد معه 

بدءا من الموسم الرياضي 
السالوي 2020 -  2019.
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وزارة  إن  “الــبــاد”  لـ  زينل  يوسف  النائب  قــال 
الصحة مليئة بالشوائب والمخالفات واألخطاء 
وحاالت الفساد اإلداري والمالي، وقد ال يكون 
في  لكنها  بــالــضــرورة،  يجري  فيما  يد  للوزيرة 
بحوار  وأّيــد  سياسيا.  مسؤولة  المطاف  نهاية 
برلمانية  تحقيق  لجنة  تشكيل  الصحيفة  مع 
وأنــفــع مرحليا  “أجـــدى  ذلــك  ــلــوزارة، ومعتبرا  ل
أّي قيد  أنه ضد وضع  من االستجواب”. وذكر 
مختلف  من  للنواب  الدستورية  الحقوق  على 

مشاريعهم الفكرية والسياسية.
عدم  من  واإلحباط”  “الغبن  بـ  مشاعره  وسجل 
لتاريخه   2018 ببرلمان  الجدد  الــنــواب  تقدير 
توليه  لعدم  أدى  والــذي  والبرلماني  السياسي 
هــذه هي  وتــابــع:  بالمجلس.  قــيــادي  مــركــز  أي 
األغلبية،  رأي  احــتــرام  ويجب  الديمقراطية، 
مهما كان، وأتمنى أن يسود مبدأ التوافق بدال 
ــاوي” وبــعــيــدا عــن الحسابات  ــعـــچـ مــن “ربـــط ال

الطائفية في بعض األحيان.

طلبت هيئة تنظيم االتصاالت خفض 
ضمن  الجملة  خــدمــات  بعض  أســعــار 
ــانــد عبر  ــبــرودب ــل الــشــبــكــة الــوطــنــيــة ل
اقترحت  ــتــي  وال الــبــصــريــة،  األلــيــاف 
وعـــروض  اســتــشــاريــة  أوراق  ضــمــن 
مع  بالتعاون  الهيئة  تعدها  مرجعية 
NBNet� (شركة بتلكو للبنية التحتية 

مع  بــالــتــشــاور  للشبكة  المشغلة   )co
الشركات المعنية.

اقتراح بخفض 
أسعار الشبكة 

“األرضية” زينل لـ “^”: ليس للصالح يد بمخالفات الوزارة لكنها مسؤولة سياسيا

لجنة تحقيق لـ “الصحة” أجدى من االستجواب محمد بن زايد يرثي 
“معلمه البحريني” بوشعر

رثــى ولــي عهد أبــوظــبــي، نــائــب الــقــائــد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات صاحب السمو 
حسابه  فــي  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ 
جاسم  البحريني  معلمه  “تــويــتــر”  بـــ  الشخصي 
بــوشــعــر، مــذيــا الــتــغــريــدة بــصــورتــيــن إحــداهــا 
تجمعه مع الراحل بوشعر العام 1971، والثانية 

زايد آل  الشيخ سلطان بن حمدان بن  البحرين  لدى مملكة  اإلمــارات  لسفير 
)07(نهيان، والذي أنابه في حضور مجلس العزاء الُمقام بمدينة عيسى.

)14(

)04()11(

عقوبات  أمــس،  تــرامــب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس  وقــع 
مشددة على إيران تستهدف خصوصا مرشد النظام علي 
الثوري  الحرس  إسقاط  بعد  العقوبات  وجاءت  خامنئي. 
قبل  هرمز  مضيق  فوق  مسيرة  أميركية  طائرة  اإليراني 

أيام.
العقوبات  إن  التنفيذي،  األمر  توقيعه  لدى  ترامب،  وقال 
اإليراني علي خامنئي،  النظام  المشددة تستهدف مرشد 

وإن باده تريد وقف رعاية إيران لإرهاب.
من جانبه، قال وزير الخزانة األميركي ستيفن منوشين 
إن العقوبات تطول أيضا 8 من كبار قادة الحرس الثوري 
اإليراني، وإنه سيجري إدراج وزير الخارجية محمد جواد 
قــرار الحــق هــذا األســبــوع. وكشف مسؤول  ظريف فــي 
أميركي كبير أمس أن واشنطن تعمل على بناء تحالف مع 
أصدقائها؛ للحفاظ على حرية الماحة في الخليج. وفي 
الخارجية األميركي مايك  أعلن وزير  وقت سابق أمس، 
بومبيو بعد لقائه الملك سلمان في قصر السام بجدة أنه 
المنطقة  في  التوتر  تصاعد  السعودي  العاهل  مع  ناقش 

والحاجة إلى تعزيز األمن في مضيق هرمز.

قال رئيس المجلس األعلى للصحة 
بن  محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق 
الــبــحــريــن  إن  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدهللا 
كــانــت مــقــصــدا لــلــعــاج مــنــذ بــدايــة 
كبيرة  ثــقــة  امتلكت  حــيــث  ــقــرن،  ال
العاجية،  للسياحة  مركزا  جعلتها 
سبقت  الــبــحــريــن  أن  ــــى  إل مــشــيــرا 
مجال  في  والمنطقة  الخليج  دول 
التعليم الطبي والمؤسسات الطبية.

المنظومة الصحية تعمل على  وأكد أن 
خال  من  المطلوبة  المقومات  تطوير 
الطبية؛  والخدمات  والــكــوادر  األنظمة 
لجعل البحرين مركزا سياحيا وعاجيا 
مرة أخرى، إضافة إلى الكلفة العاجية 

المناسبة للخدمات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى 
بها الشيخ محمد بن عبدهللا لصحيفة 
ــاح أمــس  “الـــبـــاد” فـــي افــتــتــاحــه صــب

لاستثمار  البحرين  ومعرض  “مؤتمر 
الطبي والسياحة العاجية 2019” في 
اليوم،  يختتم  الذي  الدبلومات،  فندق 
بــمــشــاركــة الــهــيــئــات الــصــحــيــة الــعــامــة 
والجمعيات  والــجــامــعــات  والــخــاصــة 
المسؤولين  كبار  وبحضور  الصحية، 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الــحــكــومــي 
 25 مــــن  ــارك  مــــشــ و200  ــاص،  ــ ــخـ ــ والـ

مؤسسة صحية.

200 خبير يبحثون تحويل البحرين 
إلى وجهة للسياحة العالجية

ترامب يفرض عقوبات مشددة على المرشد اإليراني
طالــت 8 من قادة الحرس الثوري.. وإدراج ظريف في قرار الحق

عواصم ـ وكاالت

الرئيس األميركي يوقع على أمر تنفيذي بشأن فرض عقوبات على إيران في المكتب البيضاوي )أف ب(

جاسم بوشعر في شبابه

يوسف زينل

)02(

)02(

راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري علي الفردان

 بدور المالكي

الشيخ محمد بن عبدالله يلقي كلمته

سمو الشيخ محمد بن مبارك

مجلس الوزراء يستنكر 
االعتداء اإلرهابي 

على مطار أبها

 إبراهيم النهام

)08(

خلف: نصب الصقر 
سيبقى “عرادي”



تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة الجلســة 
االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى 

األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء باســتمرار تصنيف 
األولــى  الفئــة  ضمــن  البحريــن  مملكــة 
بالبشــر  االتجــار  مكافحــة  مجــال  فــي 
فــي التقريــر الســنوي لــوزارة الخارجيــة 
موفقيــة  يعكــس  والــذي  األميركيــة، 
الجهود التي تبذلها الحكومة في محاربة 
اإلتجــار بالبشــر ونتاجا للتقــدم البارز في 
مجــال صــون واحتــرام حقــوق اإلنســان 
فــي مملكة البحريــن بقيادة عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفة، وفاعلية اإلجراءات والتدابير 
التــي  المتســقة مــع المعاهــدات الدوليــة 
تتخذها الحكومة برئاســة رئيس الوزراء 
خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن ســلمان آل خليفــة فــي محاربــة مثــل 

مثنيــا  للحــدود،  العابــرة  الجرائــم  هــذه 
المجلــس علــى جهــود اللجنة التنســيقية 
برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة فــي متابعــة اإلجــراءات 
فــي  المعنيــة  األجهــزة  تتخذهــا  التــي 
محاربــة اإلتجــار بالبشــر، ومنهــا اللجنــة 
الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر ووزارة 
ووزارة  المختلفــة  بأجهزتهــا  الداخليــة 
وهيئــة  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 

تنظيم سوق العمل.
بانعقــاد  الــوزراء  مجلــس  رحــب  بعدهــا، 
مــن  “الســالم  االقتصاديــة  العمــل  ورشــة 
أجــل االزدهــار” التــي تســتضيفها مملكــة 

البحرين بالشــراكة مــع الواليات المتحدة 
األميركيــة، مؤكدا المجلس حرص مملكة 
البحرين على المســاهمة في كل ما يهيئ 
الفرص لدعم االقتصاد الفلسطيني وبناء 
الفلســطيني  للشــعب  مزدهــر  مســتقبل 

المنطقــة  دول  واســتفادة  الشــقيق، 
والشــرق األوسط من الفرص االقتصادية 
العمــل  ورشــة  ســتتيحها  التــي  الواعــدة 
أعــاله، وذلك اســتمرارا للنهــج الذي دأبت 
عليــه مملكــة البحريــن دومــا فــي نصــرة 
لكافــة  ودعمهــا  الفلســطينية  القضيــة 
المبــادرات التــي تعــود بالنفــع علــى دول 
المجلــس  ورحــب  وشــعوبها،  المنطقــة 
بالــدول والمنظمات والشــركات اإلقليمية 
التجمــع  هــذا  فــي  المشــاركة  والدوليــة 
االقتصادي المهم الذي يسعى إلى تحفيز 
االقتصاديــة  والمبــادرات  االســتثمارات 

الممكنة مع تحقيق السالم في المنطقة.
بعدهــا، تابــع نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ محمد بــن مبــارك آل خليفة 
للمراحــل  الممهــدة  الخطــوات  آخــر 
حمــد  الملــك  جســر  لمشــروع  التنفيذيــة 
الــذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة 
موجهــا  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
ســموه إلــى اإلســراع فــي اتمــام المراحــل 

الفنيــة والهندســية واإلجــراءات الخاصة 
تعييــن  ومنهــا  المشــروع،  بمناقصــات 
الجســر،  لمشــروع  الرئيــس  المستشــار 
وذلــك في ضوء العرض الذي قدمه وزير 
المواصالت واالتصاالت بهذا الخصوص.

إدانتــه  الــوزراء  مجلــس  جــدد  بعدهــا، 
لإلرهــاب  العديــدة  للصــور  واســتنكاره 
المدنييــن  اســتهداف  فــي  الحوثــي 
واألبرياء، ومنها تكرار االعتداء اإلرهابي 
على مطار أبها الدولي في المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة ومــا يمثلــه ذلــك من 
لألمــن  وتهديــد  الدولــي  للقانــون  انتهــاك 
واالســتقرار، مؤكــدا المجلس ضــرورة أن 
بمســؤولياته  الدولــي  المجتمــع  يضطلــع 
لحماية األبريــاء والمدنيين من مثل هذه 
المجلــس  معبــرا  اإلرهابيــة،  االعتــداءات 
عــن مســاندة مملكــة البحريــن ووقوفهــا 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  التــام 
الشــقيقة في كل مــا تتخذه من إجراءات 

لحفظ أمنها واستقرارها.
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سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس الوزراء األردني

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
شــكر  برقيــة  خليفــة،  ال  ســلمان 
جوابيــة مــن رئيــس الــوزراء وزيــر 
الدفــاع بالمملكة األردنية الهاشــمية 
ا على  الشــقيقة عمر الرزاز، وذلك ردًّ
برقيــة ســموه المهنئــة لــه بمناســبة 

ذكرى عيد استقالل بالده، عّبر فيها 
عــن خالــص شــكره وتقديــره لســمو 
رئيــس الوزراء على مشــاعر ســموه 
لســموه  ــا  متمنيًّ النبيلــة،  األخويــة 
موفــور الصحــة والســعادة ولشــعب 
مملكــة البحريــن المزيــد مــن التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

ــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــشـ ــ شــجــبــت لــجــنــة الـ
ــهــجــوم  والــــدفــــاع واألمــــــن الـــوطـــنـــي ال
اإلرهـــــابـــــي الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــواقـــف 
السيارات في مطار أبها الدولي بالمملكة 
قبل  مــن  الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
إيران  من  المدعومة  الحوثي  مليشيات 
مطالبتها  اللجنة  وجــــددت  الــيــمــن.  فــي 
لوقف  الفوري  بالتحرك  الدولي  المجتمع 
ترتكبها  ــتــي  ال واالنــتــهــاكــات  الــجــرائــم 
وأكــد  االنــقــابــيــة.  الــحــوثــي  ميليشيات 
رئيس اللجنة محمد السيسي البوعينين 
تضامن البحرين وشعبها ووقوفها التام 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  مع 
إجــراءات  من  تتخذه  ما  لكل  وتأييدها 

للحفاظ على أمنها واستقرارها.

القضيبية - مجلس النواب

“خارجية النواب” تشجب 

الهجوم اإلرهابي على مطار أبها

المذكــرات  فــي  المجلــس  نظــر  ذلــك  بعــد 
واتخــذ  أعمالــه  جــدول  علــى  المدرجــة 

بشأنها القرارات التالية:
أوال: حرصــا علــى دفــع أجــور العمــال فــي 
أوقاتها صونا لحقوقهم وتعزيزا للثقة بين 
أطراف اإلنتاج، فقد وافق مجلس الوزراء 
نظــام  لتطويــر  القــرارات  مــن  عــدد  علــى 
حمايــة األجــور للعاملين بالقطــاع الخاص 
بموجبهــا  يســدد  البحريــن،  مملكــة  فــي 
لديهــم  العامليــن  أجــور  العمــل  أصحــاب 
مــن خــالل البنــوك والمصــارف المرخــص 
لهــا مــن مصــرف البحريــن المركــزي وذلك 
تحــت إشــراف هيئــة تنظيم ســوق العمل، 
فــي  إلكترونيــة  بيانــات  قاعــدة  وإنشــاء 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل تكفــل الرقابــة 
علــى التــزام صاحــب العمــل بســداد أجــور 
العامليــن لديــه، ويمكــن اســتخدامها فــي 
أيــة منازعــات قضائيــة حــول دفــع األجور 
فــي أوقاتها المقررة، وكلف المجلس وزير 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة بإصدار هذه 
القــرارات لتحديــد المراحــل واإلجــراءات 
النحــو  علــى  وذلــك  الالزمــة  التنفيذيــة 
الــذي أوصت بــه اللجنة الوزارية للشــؤون 
عرضهــا  والتــي  والتشــريعية،  القانونيــة 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 

المذكورة.

ثانيــا: أحــال مجلــس الــوزراء إلــى اللجنــة 
التنســيقية مشــروع قانون بتعديل المادة 
بحيــث  العامــة  الميزانيــة  قانــون  مــن   )8(
اســتجابة  أكثــر  العامــة  الميزانيــة  يجعــل 
برامــج  فــي  المــرأة  احتياجــات  إلدمــاج 
وتكامــل  العدالــة  لمبــدأ  ضمانــا  التنميــة 
الفرص وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق 
الجنســين،  كال  بيــن  والعدالــة  المشــاركة 
وذلك في ضوء دراسة المجلس للتوصية 
المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية 
للشــؤون القانونيــة والتشــريعية بالتعاون 

مع المجلس األعلى للمرأة.
ثالثــا: أحــال مجلــس الــوزراء إلــى اللجنة 
الوزاريــة للشــؤون القانونية والتشــريعية 
مذكــرة وزير الخارجيــة بخصوص توقيع 
مملكــة البحريــن وتصديقهــا علــى النظــام 
األســاس لمنظمــة تنمية المــرأة في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على البيانات 
األجيــال  احتياطــي  لحســاب  الماليــة 
القادمــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2018 المدققــة مــن قبــل ديــوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة والتــي عرضهــا 
وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، وقــرر 
النــواب،  مجلــس  إلــى  إحالتهــا  المجلــس 
لحســاب  الختامــي  الحســاب  ويظهــر 

احتياطــي األجيال القادمــة أن أصوله قد 
نمــت بنســبة 41 % علــى مــدار الســنوات 
مليــون   782 ليصبــح  األخيــرة  األربــع 
دوالر، فيمــا ســجل العائــد التراكمــي علــى 
االســتثمار فــي الصنــدوق عائــدا تراكميــا 
بنسبة 20 % على مدى السنوات الخمس 

األخيرة.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  خامســا: 
المنتــدى  فــي  البحريــن  مملكــة  مشــاركة 
السياســي رفيع المستوى المعني بالتنمية 
االقتصــادي  للمجلــس  التابــع  المســتدامة 
واالجتماعــي لألمم المتحدة المقرر عقده 
فــي شــهر يوليــو المقبل، وذلــك في ضوء 

المذكرة التي عرضها وزير شؤون مجلس 
الــوزراء، وقــرر المجلــس أن يكــون الوفــد 
المذكــور  المنتــدى  أعمــال  فــي  المشــارك 
برئاســة وزير اإلســكان وعضويــة ممثلين 
عــن اللجنــة الوطنيــة للمعلومــات ووزارة 
الخارجيــة وهيئــة المعلومــات والحكومة 

اإللكترونية.
سادســا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة 
الوزاريــة للشــؤون القانونية والتشــريعية 
مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
بشــأن المشــتريات الحكوميــة فــي مملكة 

البحرين.
ســابعا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبــة بتفعيــل قــرار منــح ســاعتي راحــة 
للموظــف أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة أو 
الــذي يرعــى شــخصا ذا إعاقــة باعتبــاره 
بعــد  وذلــك  الواقــع  أرض  علــى  متحققــا 
صدور القرار رقم )80( لســنة 2018 بشــأن 
شروط وضوابط منح الساعتين وتحديد 
اآلليــات الالزمة عبــر قيام الوزارة المعنية 
وديــوان  الصحــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
موضــع  القــرار  بوضــع  المدنيــة  الخدمــة 

التنفيذ الفعلي.
ثامنــا: أحــال مجلس الــوزراء إلى مجلس 
اقتراحيــن  علــى  الحكومــة  رد  النــواب 
النــواب،  مجلــس  مــن  مقدميــن  برغبــة 

شــركة   100 دعــم  برنامــج  بشــأن  األول 
عنــه مجلــس  أعلــن  الــذي  ناشــئة  عربيــة 
التنمية االقتصادية، والثاني بشأن إنشاء 
محطة مركزية للنقل البري تعمل بطريقة 

المطارات للتنقل بين الدول.
بنــد التقاريــر الوزاريــة، فقــد اطلــع  وفــي 
المجلــس علــى نتائــج أعمــال الــدورة رقم 
)108( لمؤتمــر العمــل الدولــي التي عرضها 
وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية، وضمن 
هذا السياق فقد أشاد نائب رئيس مجلس 
بــن مبــارك  الشــيخ محمــد  الــوزراء ســمو 
آل خليفــة باإلنجــاز الــذي حققتــه مملكــة 
البحريــن علــى صعيــد تعاونهــا مــع منظمة 
العمــل الدوليــة فــي المواضيــع كافــة ذات 
كانــت  والتــي  البحريــن،  بمملكــة  العالقــة 
فــي  الحكومــة  جهــود  دعــم  فــي  تصــب 
الشأن العمالي وتعزيز العالقة بين أطراف 

اإلنتاج.
الــوزراء  مجلــس  اطلــع  فقــد  ذلــك،  إلــى 
المواصــالت  وزيــر  مشــاركة  نتائــج  علــى 
البورجيــه  طيــران  بمعــرض  واالتصــاالت 
الدولــي، بينمــا أخــذ المجلس علمــا بنتائج 
اجتمــاع الــدورة )110( الجتمــاع المجلس 
التنفيذي لمنظمة الســياحة العالمية وذلك 
مــن خــالل التقريــر المرفــوع لهــذا الغرض 

من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

قرارات المجلس
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ا على برقية سموه المهنئة له  رّدً
بمناسبة ذكرى عيد االستقالل

سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ محمد بن مبارك

ياسر الناصر
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العامليـــن أجـــور  لمراقبـــة ســـداد  العمـــل”  إلكترونيـــة فـــي “ســـوق  قاعـــدة بيانـــات 

البحرين تساند السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها

محمد بن مبارك 
يوجه إلتمام 

مراحل مناقصات 
مشروع جسر 

الملك حمد

ترحيب باستمرار 
تصنيف البحرين 
بالفئة األولى 
في مكافحة 
االتجار بالبشر

دول المنطقة 
تستفيد من 

الفرص الواعدة 
بورشة “السالم 

من أجل االزدهار”

41 % نسبة نمو 
حساب احتياطي 
األجيال والعائد 
التراكمي على 
االستثمار 20 %

تعديل الميزانية 
يجعلها أكثر 

استجابة إلدماج 
احتياجات المرأة 

في برامج التنمية

 الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

للمــرأة  األعلــى  المجلــس  أشــاد 
البــالد  عاهــل  قرينــة  برئاســة 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة 
)أمــس  الــوزراء  مجلــس  بقــرار 
االثنين( بخصوص إحالة مشروع 
مــن   )8( المــادة  بتعديــل  قانــون 
للجنــة  العامــة  الميزانيــة  قانــون 
التنســيقية، بمــا يجعــل الميزانيــة 
إلدمــاج  اســتجابة  أكثــر  العامــة 
برامــج  فــي  المــرأة  احتياجــات 
العدالــة  لمبــدأ  ضمانــا  التنميــة 
وتكافــؤ الفــرص وتوجيــه الموارد 
المشــاركة  يحقــق  بمــا  المتاحــة 
والعدالــة بيــن كال الجنســين، فــي 
ضــوء دراســة المجلــس للتوصية 
المرفوعــة لهذا الغرض من اللجنة 
القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
والتشريعية بالتعاون مع المجلس 

األعلى للمرأة.وأكد المجلس األعلى 
لمجلــس  التوجــه  أهميــة  للمــرأة 
تشــهده  مــا  مــع  والمتســق  الــوزراء، 
مملكة البحرين من تطور على صعيد 
الداعمــة  والتشــريعات  السياســات 
مكانــة  مــن  ويعــزز  المــرأة،  لتقــدم 
وتبنيهــا  باعتمادهــا  دوليــا  المملكــة 
المؤسســية  الممارســات  ألفضــل 
فــي  المــرأة  احتياجــات  إدمــاج  فــي 

الموازنات والخطط والخدمات.
للمجلــس  العــام  األميــن  وأشــادت 
هالــة األنصــاري، بقــرار وزيــر الماليــة 
واالقتصاد الوطني الشــيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة، رقم )8( لسنة 2019 
االعتمــادات  بشــأن  أخيــرا،  الصــادر 
واللوائــح والتعليمات الخاصة بتنفيذ 
للســنتين  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 
بنــاء  وذلــك   ،2019-2020 الماليتيــن 
على التشاور والتنسيق بين الجهتين. 

“األعلى للمرأة” يشيد بمناقشة قانون الميزانية تعزيـــز التعـــاون البرلمانـــي مـــع طوكيـــو
ــي ــانـ ــابـ ــيـ ــواب الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــس ال ــلـ ــجـ زيــــنــــل تـــلـــتـــقـــي رئــــيــــس مـ

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينل أن مملكــة البحريــن وفي ظل العهــد الزاهر 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، تدعم االســتقرار وســبل 

زيادة االستثمار وكل جهود السام في العالم وفي المنطقة.

قواعــد  أرســت  البحريــن  أن  زينــل  وأضافــت   
المتميــزة  الدبلوماســية  العالقــات  مــن  متينــة 
والثاقبــة  الســامية  الملكيــة  للرؤيــة  تنفيــًذا 
والتــي حققــت فتح مزيد من مجــاالت التعاون 
والتنسيق واالستثمارات واالتفاقيات المتبادلة 

مع الدول وخاصة اآلسيوية.
جــاء ذلــك، خــالل لقــاء رئيــس مجلــس النــواب 
والوفد المرافق برئيس مجلس النواب الياباني 
تادامــوري اوشــيما، علــى هامــش زيــارة الوفــد 
البحريني للمشــاركة فــي منتدى قمة القياديات 
وبحضــور  طوكيــو،  فــي  المنعقــد  السياســيات 

أحمــد  اليابــان  لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير 
الدوسري. 

وأعربت عن عمق العالقات الثنائية التي تجمع 
البحريــن واليابــان، وســعي البلديــن الصديقيــن 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بقيــادة 
حمد بن عيســى آل خليفــة، وجاللة اإلمبراطور 
االرتقــاء  إلــى  اليابــان  إمبراطــور  إكيهيتــو 
التطــور  مــن  مزيــد  نحــو  المتميــزة  بالعالقــات 

والنماء.
النــواب  مجلــس  عليــه  يحــرص  بمــا  ونّوهــت 
البحرينــي والبرلمان الياباني من اهتمام بتعزيز 

أوجــه التعــاون البرلمانــي بمــا يحقــق المصالــح 
المشــتركة للبلدين والشــعبين الصديقين، وذلك 
االتفاقيــات  وتوقيــع  المتبادلــة  الزيــارات  عبــر 
والبروتوكــوالت التي تســهم في توطيد أســس 
التعــاون بيــن البلديــن والوصــول بهــا إلــى آفاق 

أرحــب.  مــن جانبــه، أشــاد اوشــيما بالعالقــات 
ومــا  باليابــان  البحريــن  تربــط  التــي  المتميــزة 
تشــهده مــن تطــور في شــتى المجــاالت، مؤكًدا 
حرص بالده على فتح مجاالت جديدة للتعاون 

الثنائي في مختلف المجاالت.

مشاركة الوفد البحريني إلى طوكيو

القضيبية - مجلس النواب
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احتفلــت مدرســة الرفــاع فيــوز الدوليــة بتخريــج فوجهــا الرابــع 2019 الــذي ضــم 20 طالبــًا، فــي جو ملــيء بالفرح والســعادة 
بحضور طلبة المدرسة وعائالتهم وأصدقاءهم وأعضاء مجلس األمناء ومجلس اإلدارة إلى جانب أعضاء الهيئتين اإلدارية 

والتعليمية وكبار الشخصيات وعدد من الحضور، وكانت لحظات الفخر واالعتزاز قد مألت قاعة التخرج،.

الريتزكارلتــون  فنــدق  فــي  الحفــل  أقيــم 
بحضور رئيس مجلس أمناء مدرسة الرفاع 
فيــوز الدوليــة عاطف عبدالملــك، الذي وزع 

الشهادات على الخريجين.
وبهــذه المناســبة، أشــادت مديــرة المدرســة 
تــارا ودبــي، بالمســتوى المتمّيــز للخريجيــن 
متمنيــًة لهــم دوام التوفيــق فــي اســتكمال 
ألعلــى  ووصولهــم  التعليميــة  مســيرتهم 
المراتــب والمراكــز العمليــة فــي المســتقبل، 
كبيــرًا  جهــدًا  بذلــوا  الخريجيــن  أن  مؤكــدًة 
منــذ التحاقهــم فــي صفــوف المدرســة وإلى 
انتظروهــا وعملــوا  التــي  التخــرج  لحظــات 

مــن أجلها وأثبتوا أنهم أهالً لها، كما أشــادت 
بذلتهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود  المديــرة 
الهيئتيــن اإلدارية والتعليمية في المدرســة، 
مؤكــدًة ســعيهم الحثيــث من أجــل مواصلة 

مسيرة التطور والنجاح.
كلمــة  الخليفــة،  مريــم  الخريجــة  وألقــت 
الخريجيــن وهــي حاصلة علــى أعلى معدل 
الدفعــة، ونالــت شــهادة  تراكمــي فــي هــذه 
دبلوم البكالويا الدولية وشاركت في العديد 
الخليفــة  وقالــت  المدرســية،  األنشــطة  مــن 
فــي كلمتهــا إن العــام 2019 يصــادف مــرور 
مدرســة  فــي  دراســتها  علــى  ســنوات   10

الرفــاع فيــوز الدوليــة، واعتبــرت قضاءهــا 
الفتــرة كأنهــا مع عائلتها، معبــرًة عن امتنانها 
الشديد لدراستها في المدرسة، وستستكمل 
تعليمهــا العالي فــي البحرين بالكلية الملكية 

للجراحين في جامعة إيرلندا الطبية.
علــى  إيرهومــا  علــي  الخريــج  وحصــل 
جائــزة دولفيــن، وهــي الجائــزة التــي تذهب 
طاقاتــه  كل  يجســد  الــذي  الطالــب  إلــى 
والفعاليــات  األنشــطة  فــي  المشــاركة  فــي 
فــي  شــارك  المدرســة، حيــث  تقيمهــا  التــي 
مجموعــة متنوعة من فعاليات ألعاب القوى 
التــي  األحــداث  وكل  الخدميــة  والمشــاريع 

أقامتها المدرســة، وسيستكمل علي دراسته 
العليا في جامعة كوينز في كندا.

عــن  الخريجيــن  أهالــي  عّبــر  جانبهــم،  مــن 
حيــث  الطلبــة،  أبنائهــم  بتخــرج  فرحتهــم 

متمنيــن  وجوههــم  الفــرح  دمــوع  غمــرت 
فــي  والتفــوق  النجــاح  مــن  مزيــدًا  للجميــع 
الجميــع  حظــي  كمــا  المقبــل،  مشــوارهم 
بلحظــات الســعادة والتقاط الصــور وتقديم 

أن  مؤكديــن  للخريجيــن،  الزهــور  باقــات 
التخــرج مجــرد بدايــة لرحلــة طويلــة تنتظر 
وتحقيــق  مســيرتهم  لمواصلــة  الخريجيــن 

تطلعاتهم.

الرفاع - مدرسة الرفاع فيوز الدولية

“الرفاع فيوز” تحتفل بتخريج فوجها الرابع وسط فرحة األهالي

الرفاع - قوة الدفاع

الملكــي  الحــرس  قائــد  اســتقبل 
ســمو اللــواء الركــن الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة بمكتبــه فــي قيــادة 
الحــرس الملكي صبــاح أمس اإلثنين 
بالقيــادة  البحريــة  المشــاة  قائــد 
كارل  الفريــق  األمريكيــة  المركزيــة 
والوفــد   ”CARL MUNDY”مانــدي

المرافق.
قائــد  ســمو  بحــث  اللقــاء  وخــالل 
المشــاة  قائــد  مــع  الملكــي  الحــرس 

البحريــة بالقيادة المركزية األمريكية 
العســكري  التعــاون  تعزيــز  أطــر 
بعمــق  ســموه  مشــيدا  المشــترك، 
التــي  الوثيقــة  التاريخيــة  العالقــات 
تربــط البلديــن الصديقيــن فــي جميع 
المجــاالت ومــا تشــهده تلــك العالقــة 
من تطور ونماء على كافة األصعدة .
الحــرس  قائــد  نائــب  اللقــاء  حضــر 
خليفــة  حمــد  الركــن  اللــواء  الملكــي 

النعيمي.

تعزيز التعاون العسكري مع أميركا

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل الفريق أول وزير الداخلية الشيخ 
راشــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، ســفير 
مملكــة البحريــن لــدى الواليــات المتحــدة 
األميركيــة الشــيخ عبــدهللا بــن راشــد آل 

خليفة.
 ورحب الوزير بالشــيخ عبدهللا بن راشــد، 
مشــيًدا بــدور الســفارة فــي تعزيــز أوجــه 
التعــاون وتقديــم أفضل الخدمــات لرعايا 

مملكة البحرين بالواليات المتحدة.
برامــج  اســتعراض  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
البحريــن  مملكــة  بيــن  األمنــي  التعــاون 
والواليــات المتحــدة وفتــح آفــاق جديدة 
في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل 

علــى تطويــر عالقــات التعاون والتنســيق 
بين البلدين الصديقين.

لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير  وأعــرب   

الواليــات المتحــدة عــن شــكره وتقديــره 
لمعالي وزير الداخلية على تواصله الدائم 

وحرصه على تطوير التعاون المشترك.

وزير الداخلية: تطوير عالقات التعاون والتنسيق بين البلدين

آفاق جديدة من التعاون األمني مع واشنطن

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اســتقبل وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
زايد الزياني بمكتبه صباح أمس ســفير مملكة 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  لــدى  البحريــن 
الشيخ عبدهللا بن راشد بن عبدهللا آل خليفة.

والمســاعي  بالجهــود  إشــادته  معــرض  وفــي 
المتميــزة التــي يبذلهــا الســفير الشــيخ عبدهللا 
بــن راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة فــي ســبيل 
تعزيــز أواصــر التعــاون والعمــل المشــترك بيــن 
مملكة البحريــن والواليات المتحدة األميركية 
الــوزارة  الوزيــر عــن تقديــر  الصديقــة، أعــرب 
والهادفــة  المؤثــرة  المســاعي  لــكل  ودعمهــا 
إلــى االرتقــاء بعالقــات البحريــن االقتصاديــة 
الصديقــة.  األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات 

اللقــاءات المشــتركة والزيــارات  وأكــد أهميــة 
المتبادلة بين المســؤولين في كال البلدين، إلى 
جانــب تعزيــز وتوطيــد العالقــات الثنائية بين 
المعنييــن مــن القطــاع الخاص، ورفــع معدالت 
التبــادل التجــاري بين البلدين إلى المســتويات 

المطلوبــة، الفتــا إلى حــرص حكومــة البحرين 
العالــم  دول  بكافــة  عالقاتهــا  تعزيــز  علــى 
التــي  االقتصاديــة  العالقــات  منهــا  خصوصــا 
تصــب فــي نهايتهــا فــي صالــح شــعبي البلدين 

الصديقين.

الزياني يشيد بجهود سفير البحرين بواشنطن في تعزيز التعاون

رفع التبادل التجاري إلى المستويات المطلوبة

استعراض التنسيق العسكري مع أميركا
األصــعــدة مختلف  على  تــطــورا  تشهد  الــعــاقــات  ــام:  ــع ال القائد 

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمد 
آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة 
البحريــة  المشــاة  قائــد  أمــس،  صبــاح 
الفريــق  األميركيــة  المركزيــة  بالقيــادة 
كارل مانــدي”CARL MUNDY “ والوفــد 
المرافــق.  وخــالل اللقــاء رحــب القائــد 
العــام لقــوة دفــاع البحرين بقائد المشــاة 
األميركيــة  المركزيــة  بالقيــادة  البحريــة 
والوفد المرافق، وتم استعراض عالقات 
التعــاون والصداقــة القائمــة بيــن مملكــة 
البحريــن والواليات المتحــدة األميركية 
وســبل تعزيزهــا ومــا تشــهده مــن تطــور 
مــا  خصوصــا  األصعــدة  مختلــف  علــى 
يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون 

الدفاعي بين البلدين الصديقين.

 حضــر اللقــاء اللواء الركن حســن محمد 
العامــة،  القيــادة  ديــوان  مديــر  ســعد 
واللــواء الركــن بحري يوســف أحمد مال 

هللا مســاعد رئيس هيئة األركان لإلمداد 
والتمويــن، واللــواء الركــن بحــري محمد 
هاشــم الســادة مديــر التعــاون العســكري 

واللــواء الركــن غانــم إبراهيــم الفضالــة 
مســاعد رئيــس هيئــة األركان للعمليــات، 

وعدد من كبار الضباط.

الرفاع - قوة الدفاع

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن سالح البحرية الملكي  «
سيجري األربعاء و الخميس )26 و27 يونيو 2019(، من  العاشرة 

صباحًا ولغاية الثانية عشر ظهراً رماية بالذخيرة الحية، في منطقة 

هير شتية.  وأهابت القيادة العامة بمن يهمهم األمر ومرتادي البحر 
أخذ الحيطة والحذر، واالبتعاد عن المنطقة المذكورة حفاظًا على 

سالمة الجميع.

القيادة العامة تعلن عن رماية بالذخيرة الحية



زينــل بحوار مــع “^”: التوافــق النيابي أفضل من “ربــط العجاوي” والحســابات الطائفية

ــواب “الـــصـــحـــة” ــ ــج ــ ــت ــن جــلــســة تـــقـــريـــر جـــديـــة اســ ــ ــر ع ــأخـ ــتـ ــم أتـــعـــمـــد الـ ــ ل

نائب محلل

يبدو أن كتلة “تقدم” تعتبرك “النائب  «
المحلل” بتحركاتها، من خالل 

دفع بيانات الكتلة بأنها مسنودة 
بشخصيات وطنية نيابية، فما 

تعليقك؟ ولماذا لم تكرر سيناريو 
برلمان 2002 بتشكيل مجموعة 

النواب الديمقراطيين، والتي ضمتك 
مع نواب من “المنبر التقدمي”؟

“مــحــلــل”، وال  كلمة  أســتــســيــغ  ال  بـــدايـــًة   -
أعتقد أن كتلة “تقدم” بحاجة إلى ذلك، أو 
بشخصية  مسنودة  بأنها  للتباهي  بحاجة 
بأنهم  تنس  فــا  وفيهم  منهم  ــا  أن مثلي، 
يمكن ألحد  النضالي وال  لتاريخي  امتداد 

فصل الحاضر عن الماضي.
ــثــاثــة  ــا نــحــن ال ــاورنـ ــشـ ــعــلــم فــإنــنــا تـ ــل ول
)عــبــدالــنــبــي ســلــمــان وســيــد فـــاح هــاشــم 
الموضوع  تأجيل  وقررنا  األمــر  في  ــا(  وأن
أفكار لضم آخرين  إلى وقت آخر. وهناك 
والتنسيق  لــلــتــعــاون  جـــديـــدة  ــيــب  وأســال
لــصــالــح الــتــجــربــة الــبــرلــمــانــيــة والـــحـــراك 

السياسي في البلد.

تذليل العقبات

التعاون بين السلطتين مفتاح  «
نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما 

تقييمك آلخر توجيهات سمو رئيس 
الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل 

الحكومة وتوطيد التعاون بين 
السلطتين؟

ــتــعــاون  - تــعــاطــيــنــا مـــع مـــوضـــوع ال
بــيــن الــســلــطــتــيــن الــتــنــفــيــذيــة 

من  بالكثير  والــتــشــريــعــيــة 
مع  والتفاعل  اإليــجــابــيــة، 

تقدمت  التي  المشاريع 
بها الحكومة وعلى 
ــا بـــرنـــامـــج  ــ ــهـ ــ رأسـ

الحكومة  عمل 
وقـــــــانـــــــون 

الميزانية 

ــعــامــة وغــيــرهــا مـــن الــتــشــريــعــات دون  ال
الدستوري بشأن فصل  المبدأ  تفريط في 

السلطات.
النواب مع سمو  لقاءاتنا نحن  وأعتقد أن 
فــردي  أو  جماعي  بشكل  ــــوزراء  ال رئيس 
الكثير من  أثــًرا كبيًرا على تحريك  تركت 
الصيادون،  )العاطلون،  الشائكة  الملفات 
اإلسكان وغيرها(، وكانت توجيهات سموه 
ــال هللا في  الــســديــدة أطـ
عــمــره خــيــر مــعــيــن لنا 
وساهمت  عملنا  في 
بــشــكــل جــلــي في 
تـــذلـــيـــل الــكــثــيــر 
مـــــن الـــعـــقـــبـــات 
واجهتنا  الــتــي 
الفترة  خال 

المنصرمة.
مطلوب  أمــر  السلطتين  بين  التعاون  إن 
بنا  وُمــلــح، فكلنا في قــارب واحــد تحيط 
الوضع  رأســهــا  وعلى  الكثيرة  التحديات 
لتحقيق  والسعي  المريح  غير  االقتصادي 
ــهـــوض بــالــتــنــمــيــة  ــنـ الــــتــــوازن الـــمـــالـــي والـ
السياسية   - االجتماعية   - االقــتــصــاديــة 
صاحب  قــيــادة  تحت  ورعــايــاهــا  للمملكة 
حفظه  الملك  جالة  اإلصاحي  المشروع 
هللا ورعــــاه ودعــــم ومــســانــدة ســمــو ولــي 

العهد األمين.

ضد الجدية

تبدو مواقفك التصويتية بمعظم  «
التشريعات الجوهرية بأنك تريد 

مسك العصا من الوسط، أال 
ترى أن المواقف الرمادية سواء 

باالمتناع عن التصويت أو عدم حضور 
الجلسات، تؤثر على الصورة الذهنية 

عن تاريخك النضالي السياسي، 
فهل قررت تطهير مواقفك 

السابقة؟

- صــحــيــح أنــنــي وســطــي وأمـــيـــل إلــى 
الشمس  واضح وضوح  لكني  االعتدال، 
التصويت  وفـــي  مــواقــفــي  فــي 
على التشريعات الجوهرية، 
ــوّت عــلــى  ــ ــا صــ ــ فـــمـــثـــًا أنـ
بالرغم  الميزانية  قــانــون 
ــن تـــحـــفـــظـــاتـــي عــلــى  ــ مـ
الـــجـــوانـــب اإلجــرائــيــة 
لقانون  والموضوعية 

الميزانية العامة.
ــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــج  وفــي
ــان  ــ ــة ك ــومــ ــكــ ــحــ ــ ــل ال ــ ــم عــ
شكلية  مـــاحـــظـــات  لــــدي 
ــى  ــلـ ومــــــوضــــــوعــــــيــــــة عـ

على  الموافقة  أن  وجــدت  لكني  البرنامج 
البرنامج أفضل من رفضه في هذا الوقت 

الصعب بالذات.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــويــت عــلــى جــديــة 
ــتـــجـــواب فــإنــنــي لـــم أتــعــمــد الــتــأخــر  االسـ
رفضي  سأعلن  لكنت  حــاضــًرا  كنت  ولــو 
االستجوابات؛ ألني  التعاطي مع  ألسلوب 
ضد جدية االستجواب التي هي محاولة 
أو  للنائب  دســتــوري  حــق  على  لالتفاف 
النيابي  دورهــم  لممارسة  نواب  لمجموعة 
لجنة  بـــأن تشكيل  اعــتــقــادي  مــن  بــالــرغــم 
تحقيق برلمانية في مرافق الصحة العامة 

أجدى وأنفع مرحلًيا من االستجواب.
النيابي  عملي  في  أنطلق  فإنني  وإجمااًل، 
ــأن الــمــحــلــي  ــشـ ــع الـ ــتــعــاطــي مـ ــوم ال ــمـ وعـ
وصاحياتها  بنضجها  أعــتــقــد  ــة  رؤيـ مــن 
الموازنة  فــي  وتتمثل  البحريني،  للواقع 
الصدام  مرحلة  عن  البعد  بين  والمواءمة 
مع الطرف الرسمي، وبين التمثيل الفعلي 
لقضايا الناس والدفع بها خطوة وخطوات 

لألمام. 

شعرت باإلحباط

أال تشعر بغبن من عدم تقدير  «
النواب الجدد ببرلمان 2018 لتاريخك 

السياسي والبرلماني  والذي 
أدى لعدم توليك أي مركز قيادي 

بالمجلس، إذ تخليت عن ترشيحك 
لرئاسة المجلس وخسرت بانتخابات 

رئاسة لجنتي الشؤون القانونية 
ولجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة 
الوظائف وتنازلت عن رئاسة لجنة 
الرد على الخطاب الملكي؟ وهل 

تخطط للترشح لمركز قيادي 
بدور االنعقاد المقبل أو ستعزف 
عن الترشح بعد خيبة نتائج الدور 

الماضي؟

نــعــم شــعــرت بالغبن  - ســأكــون صــريــًحــا.. 
أراه  لما  بل  شخصي؛  لدافع  ال  واإلحــبــاط 
العمل  إثــراء  قــادرة على  نيابية  من خبرة 

التشريعي وقيادته.
 ولــكــنــي أقــــول: هـــذه هــي الــديــمــقــراطــيــة 
كــان  مهما  الغالبية  رأي  احــتــرام  ويــجــب 
من  بــدل  التوافق  مبدأ  يسود  أن  وأتمنى 
الحسابات  عــن  وبعيدا  الــعـــچـــاوي”  “ربــط 

الطائفية في بعض األحيان.
وعموًما، أستطيع تأكيد تجاوزي لكل ذلك 
في  التفريط  دون  الــعــام،  للصالح  تقديًما 
رئاسة  فــي  أطمح  الزلــت  ــذا  ول القناعات، 
قبل  خطوة  أتقدم  لن  ولكني  التشريعية 
حصولي على توافق األكثرية أو اإلجماع.

أخطاء وفساد

لم تحضر جلسة التصويت على  «
تقرير لجنة الجدية بشأن استجواب 
وزيرة الصحة، فماذا كان سيكون 

موقفك لو حضرت مؤيًدا أو رافًضا 
االستجواب؟

- لم أتعمد عدم الحضور لتافي اإلحراج 
من التصويت، فأنا لدي الشجاعة الكافية 
ألقول نعم أو ال حسب قناعاتي في هذه 
الصحة(،  وزيــرة  استجواب  )أي  المسألة 

وال يشكل أي إحراج ألسباب مبدئية.
أعــتــقــد بــحــق كــل نــائــب فــي أن يــمــارس 
له  المرسوم  والتشريعي  الرقابي  ــدور  ال
ــــدون تــقــيــيــد، فــأنــا ال  حــســب الــدســتــور ب
أريد أن أضع قيًدا مهما كان ضئيًا على 
مختلف  من  للنواب  الدستورية  الحقوق 
أنا  لذلك  والسياسية  الفكرية  مشاريعهم 
الثلثين  قبول  وضــد  الجدية  لجنة  ضــد 
دون  يحول  قيد  كل  وضــد  لاستجواب 
النيابية  لــصــاحــيــاتــه  الــنــائــب  مــمــارســة 

والدستورية.

ــالـــشـــوائـــب  بـ مـــلـــيـــئـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الفساد  وحــاالت  واألخــطــاء  والمخالفات 
اإلداري والمالي، قد ال يكون للوزيرة يد 
نهاية  في  لكنها  بــالــضــرورة،  يجري  فيما 
المطاف مسؤولة سياسًيا عن هذا المرفق 
العام الهام، لذلك فإن تطهير هذه الوزارة 
من الرجس يجب أن يبدأ باألسئلة ومن 
للنظر  برلمانية  تحقيق  لجنة  تشكيل  ثم 
الصحية  للخدمات  السيئة  األوضــاع  في 
ــة  ــ إجـــمـــااًل والــبــحــث فــي مــشــاكــل األدوي
التوظيف  ومشاكل  المواعيد  ومشاكل 
والـــتـــدريـــب وإحـــــال الــبــحــريــنــيــيــن في 
الــوظــائــف الــمــهــنــيــة واإلداريــــــة وغــيــرهــا 

الكثير.

كشف األوراق

نشرت إحصائية بأنك وقعت على 4  «
اقتراحات برغبة ووقعت على سؤال 

برلماني يتيم، ولم تقدم اقتراًحا 
بقانون، وهو ذات السلوك الذي 

تبينه إحصاءات أدائك البرلماني 
في دور االنعقاد األول في برلمان 

2002 إذ لم توقع أي اقتراح 
بقانون، لماذا تستنكف استخدام 

أدواتك الرقابية والتشريعية؟

فقد  مــتــزن،  وغير  دقيق  غير  ذكــر  مــا   -
استخدمت أدواتي التشريعية والرقابية 
نائب  أول  وأنـــا  ذكـــر،  مــمــا  بكثير  أكــثــر 
ــواب رئيس  يــتــقــدم بــســؤال إلـــى أحـــد نـ

الوزراء للعلم.
على  الــتــركــيــز  عــلــى  تحفظي  وأســجــل 
األدوات  خـــــال  مــــن  األداء  ــار  ــيـ ــعـ مـ
المباشرة، وليس من خال األداء الكلي 

الشامل.
النائب ال يمكن قياسه رياضًيا من  أداء 
اقتراحا  كم  أو  خــال معرفة كم ســؤاال 

قدم أو كم تشريعا قد تبناه.
ــقــوم فيها  ــتــي ي ــاالت ال ــحـ كــثــيــر هـــي الـ
أو  برغبة  مقترح  على  بالتوقيع  النائب 
نائًبا  أي عناء ألن  أو غيره دون  بقانون 

غيره قد أعده.
أداء  الثاني هو محاولة قياس  التحفظ 
النائب في مدة ليست بالكبيرة )5 أشهر( 
المجلس،  لعمل  األولـــى  الــبــدايــات  وفــي 
وليس  النهايات  في  نظري  في  فالعبرة 
ــم أن  ــعــل ن أن  ــب  ــجـ ــات ويـ ــدايــ ــ ــب ــ ال فــــي 
أوراقهم  يكشفون  ال  القديرين  الاعبين 

من البداية.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، والنائب يوسف زينل ورئيس التحرير مؤنس المردي

تشكيل لجنة تحقيق لـ“الصحة” أجدى من االستجواب

حوار

قــال النائــب يوســف زينــل لـ “البــاد” إن وزارة الصحــة مليئة بالشــوائب والمخالفات واألخطاء وحاالت الفســاد اإلداري 
والمالــي، وقــد ال يكــون للوزيــرة يــد فيمــا يجــري بالضــرورة، لكنها في نهاية المطاف مســؤولة سياســيا. وأّيــد بحوار مع 
الصحيفة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوزارة، معتبرا ذلك “أجدى وأنفع مرحليا من االستجواب”. وذكر أنه ضد وضع 

أّي قيد على الحقوق الدستورية للنواب من مختلف مشاريعهم الفكرية والسياسية.
وســجل مشــاعره بـــ “الغبن واإلحبــاط” من عدم تقدير النواب الجــدد ببرلمان 2018 لتاريخه السياســي والبرلماني والذي 

أدى لعدم توليه أي مركز قيادي بالمجلس.
وتابــع: هــذه هــي الديمقراطيــة، ويجــب احتــرام رأي الغالبيــة، مهمــا كان، وأتمنى أن يســود مبدأ التوافق بــدال من “ربط 
العـچـــاوي” وبعيــدا عــن الحســابات الطائفيــة فــي بعــض األحيــان. وســجل طموحــه برئاســة لجنــة الشــؤون القانونيــة 

والتشريعية.
وفيما يأتي نص الجزء األول من حوار “الباد” مع النائب يوسف زينل:

راشد الغائب  |  تصوير: رسول الحجيري

ضد وضع أّي قيد 
على الحقوق 

الدستورية 
للنواب

مواقفي واضحة 
وضوح الشمس 

بالتشريعات 
الجوهرية

أداء النائب ال 
يقاس رياضيا 
بـ “كم سؤال 

واقتراح”

أشعر بالغبن 
واإلحباط من عدم 

تقدير خبرتي

أطمح لرئاسة 
اللجنة التشريعية
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“الصحة” مليئة 
بالشوائب 
واألخطاء 

والفساد

توجيهات سمو 
رئيس الوزراء خير 

معين للعمل 
النيابي

الالعبون القديرون 
ال يكشفون 

أوراقهم من 
البداية

ليس للصالح يد 
بمخالفات “الصحة” 

لكنها مسؤولة 
سياسيا

أوازن بـــيــــن 
تمثيل الناس 

والبعــد عن 
الصدام

ال أستسيغ اعتباري 
نائبا “محلال” بكتلة 
“تقدم” وأنا منهم 

وفيهم
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المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وكيــل وزارة شــؤون اإلعــام عبدالرحمــن بحــر بمكتبــه صبــاح أمــس 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء محمد إبراهيم العسيري.

وأكد خالل اللقاء الدور الذي تقوم به الهيئة 
الوطنيــة لعلوم الفضاء فــي تنمية القدرات 
الوطنيــة فــي مجــاالت علــوم الفضــاء وبما 
يخــدم توجهات مملكــة البحرين ويعزز من 
مكانتهــا فــي هــذه المجــاالت والتــي تأتــي 
جهودهــا متســقة مــع التطلعــات التنمويــة 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة. كمــا بيــن أن الزيارة إلى 
وزارة شــؤون اإلعــالم تأتــي ضمــن برنامج 

االطالع على اإلمكانات والخبرات الوطنية 
المتاحــة والتــي يمكــن االســتفادة منهــا في 
تســهيل تنفيــذ مشــروعات الهيئــة وتطويــر 
الفضائيــة  للمشــروعات  التحتيــة  البنــى 
المســتقبلية وضمــان تكاملهــا مــع الجهــات 
األخــرى فــي المملكة. مــن جانبه، أكد وكيل 
وزارة شــؤون اإلعــالم أهميــة التعــاون مــع 
لتحقيــق  الكامــل  الدعــم  وتقديــم  الهيئــة 

أهدافها الوطنية المرجوة. استقبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى 
النائــب عــادل العســومي، حيث أطلعه علــى الجانب المتعلق بدائرتــه االنتخابية في 

خطة الوزارة إلخاء عدد من المدارس الحكومية القديمة العام الدراسي المقبل.

وأكــد النعيمي ضــرورة اتخاذ اإلجراء 
المــدارس،  مــن  المجموعــة  هــذه  مــع 
وكل  الطلبــة  وســالمة  أمــن  لكــون 
مشــيًرا  أولويــة،  المــدارس  منتســبي 
إلــى أن الــوزارة وضعــت العديــد مــن 

المعالجــات والبدائــل لمواجهة الوضع 
االســتثنائي المؤقــت، وتوفيــر المقعد 
الطلبــة.  األبنــاء  لجميــع  الدراســي 
شــؤون  إدارة  مديــر  اللقــاء  حضــرت 

المنظمات واللجان كفاية العنزور.

تعاون بين “اإلعالم” و “علوم الفضاء”

المنامة - جمعية سيدات األعمال

شــاركت جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينيــة ممثلــة بعضوتهــا منــار ســرّيه فــي 
البرنامــج التوعــوي فــي المجــال الدســتوري وحقــوق اإلنســان: الثقافــة البرلمانية 
للمؤسســات الحكوميــة ومنظمات المجتمع المدني “حقوقــي 3” الذي ُعقد بالفترة 
ما بين 16 و20 من الشــهر الجاري وبتنظيم من معهد البحرين للتنمية السياســية 
والمجلــس األعلــى للمرأة والمؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان ومعهد الدراســات 
القضائيــة والقانونية. ويأتي موضــوع البرنامج هذا العام بعنوان “الثقافة البرلمانية” بما 
ينسجم مع بدء فصل تشريعي جديد، ولتعزيز التوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس 
الوطنــي بغرفتيــه، وتعريــف الكــوادر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بحقوقهــم 

وواجباتهم تجاه المؤسسة التشريعية. 

تعزيز الثقافة البرلمانية لدى “سيدات األعمال” العسومي يطلع على خطة إخالء المدارس

جهود توفير السكن االجتماعي أرست مبادئ حقوق اإلنسان
ــا مــــع شــــكــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن ــيـ ــومـ ــة”: نـــتـــفـــاعـــل يـ ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ــر لـــــ “ال ــمـ ــحـ الـ

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر بمكتبه بديوان الوزارة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا خوري وعدد من أعضاء 
مجلــس مفوضــي المؤسســة الوطنيــة وأمينهــا العــام، بحضور وكيل الوزارة الشــيخ عبد هللا بــن أحمد آل خليفــة، حيث جرى خال 

اللقاء استعراض عدد من المواضيع المشتركة بين المؤسسة ووزارة اإلسكان.

 وأثنــى الحمــر علــى جهــود المؤسســة الوطنية 
لحقوق اإلنسان في إرساء قيم ومبادئ حقوق 
القيــادة  توليــه  الــذي  الدعــم  بفضــل  اإلنســان 
حقــوق  ثقافــة  لتعزيــز  والحكومــة  الرشــيدة 
اإلنســان فــي المملكــة وبنــاء منظومــة وطنيــة 

قوية تدعم مبادئها وأركانه.
 وأكــد الوزيــر أن ملــف تقديــم خدمــات الســكن 
االجتماعــي للمواطنيــن يعــد مــن أبــرز مظاهــر 
االهتمــام بحقوق اإلنســان فــي المملكة، باعتبار 
المقومــات  أحــد  يعــد  الســكن  فــي  الحــق  أن 
مســتعرًضا  اإلنســان،  لحقــوق  الرئيســية 
خــالل  تحققــت  التــي  اإلســكانية  المكتســبات 
توفيــر  إلــى  آلــت  والتــي  الماضيــة  األعــوام 
الســكن المالئــم آلالف األســر البحرينية، بفضل 

دعــم القيــادة الرشــيدة والحكومــة لبنــاء المدن 
اإلســكانية التي تشــهد تقدًما كبيًرا على صعيد 
نســب اإلنجــاز، وذلــك ســعًيا نحــو توفيــر الـــ 40 
ألــف وحــدة ســكنية التــي أمــر بهــا عاهــل البالد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة، وأدرجتهــا الحكومــة فــي برامــج عملها 

لسابق والحالي.
 وقال الوزير إن جهود توفير السكن االجتماعي 
للمواطنيــن تركزت أيًضا علــى توفير الخيارات 
والحلول اإلســكانية أمام المواطنين، تنفيًذا لما 
ورد في برنامج عمل الحكومة في هذا الشــأن، 
فأطلقت الوزارة عدة مبادرات ناجحة بالتعاون 
الوحــدات  آالف  وفــرت  الخــاص،  القطــاع  مــع 
اإلســكانية للمواطنين، سواء المدرجة طلباتهم 

الطلبــات  ذوي  مــن  أو  االنتظــار،  قوائــم  علــى 
الحديثة، األمر الذي يمهد الستدامة الملف على 

المدى البعيد، ويحقق عنصر االستدامة.
 وأشــار الحمــر إلــى أن الــوزارة تولــي الحــاالت 
ا، ســواء  االســتثنائية واإلنســانية اهتماًمــا خاصًّ
مــن خــالل مناقشــتها فــي لجنــة اإلســكان التي 
يرأسها وكيل الوزارة، أو مجلس وزير اإلسكان، 
الحلــول  توفيــر  علــى  الــوزارة  تحــرص  حيــث 
اإلســكانية العاجلة لتلك الطلبات وفًقا للمتوافر 

من الخدمات.
مــع  التواصــل  منظومــة  إلــى  الوزيــر  وتطــّرق 
المواطنين التي حرصت الوزارة على تأسيسها 
منــذ العــام 2012، حيــث شــرعت فــي تطبيــق 
برنامــج نشــر ثقافــة التميــز، ودشــنت منــذ ذلك 

توفيــر  بهــدف  للتواصــل  عــدة  قنــوات  الوقــت 
فأسســت  المراجعيــن،  علــى  والجهــد  الوقــت 
وحــدة خاصــة بالشــكاوى واالستفســارات فــي 
مركز خدمات الزبائن، يختص موظفوها بتلقي 
وتحويل الشــكاوى المقدمة من قبل المواطنين 
علــى الجهــات المعنيــة، وإفادتهــم إمــا بصــورة 

فوريــة أو فــي وقــت الحــق ال يتجــاوز 30 يوًما 
بالــرد علــى الشــكوى مــن الجهــة المعنيــة، بعــد 
أن تكــون الــوزارة درســت معلومــات وبيانــات 
األقســام  القســم  ومراجعــة  بدقــة،  المراجــع 
المختصــة، وتقــوم بعــد ذلــك بتزويــد المراجــع 
بالبنــود  يكــون مدعًمــا  والــذي  المناســب  بالــرد 

القانونية في حال استعدى األمر ذلك.
 وتتفاعــل وزارة اإلســكان وبصفــة يوميــة مــع 
برنامــج تواصل، الذي ترد من خالله العديد من 
االستفســارات والشــكاوى، والتــي يتــم التعامل 
علــى  الــوزارة  وحصلــت  فوريــة،  بصفــة  معهــا 
جائــزة التميــز فــي خدمة العمــالء لثالثة أعوام 
علــى التوالــي نظيــر تميزهــا فــي التفاعــل مــع 

خدمات المواطنين.
 من جانبها، أشــادت خوري بالمسيرة اإلسكانية 
فــي مملكة البحريــن، وبالرعاية واالهتمام التي 
الموقــرة  والحكومــة  الرشــيدة  القيــادة  توليهــا 
للملــف اإلســكاني، باعتبــار الســكن الالئــق يمثل 
تضمنــه  اإلنســان  حقــوق  مــن  طبيعــي  حــق 
لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  ويضمنــه  الدســاتير 
اإلنســان، معربــة عــن تطلعاتهــا لتعزيــز التعاون 

المتبادل بين الجانبين في هذا الشأن.

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير اإلسكان مستقبال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

“تمكين” يناقش تعزيز البحرنة مع “التحقيق البرلمانية”
دعـــم تطبيـــق نظـــام التأميـــن االجتماعـــي للمتدربيـــن بالبرامـــج المهنيـــة

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمــل “تمكيــن” إبراهيــم جناحــي أمــس لجنــة التحقيــق 
البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، 
حيث جرى خال اللقاء مناقشــة فرص التطوير الممكنة؛ لتعزيز جهود البحرنة في ســوق العمل 

فيما يحقق أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل.

تضمــن  عرضــا  جناحــي  قــدم  اللقــاء،  وخــالل 
مختلــف مبــادرات وبرامج “تمكيــن” التي تدعم 
توجهــات تعزيــز تنافســية الموظــف البحرينــي 
ليكون الخيار األول في ســوق العمل من خالل 
تنمية مختلــف مهاراته المهنية والمعرفية، هذا 
فضــال عــن برامج دعم المؤسســات التي تتمثل 
أهدافها في خلق فرص وظيفية جديدة ودعم 
توظيــف البحرينييــن مــن خالل دعــم التدريب 
واألجــور وزيادتها، وغيرها من برامج التدريب 
والتوظيــف التــي تنفذهــا بالتعاون مــع مختلف 

الجهات. 

وتــم خــالل اللقــاء تأكيــد أهميــة برامــج الدعــم 
التــي تقدمهــا “تمكيــن” ودورهــا فــي الوقــوف 
المســتمر على متطلبات ســوق العمل المختلفة، 
الممكنــة  التطويــر  مجــاالت  مناقشــة  تــم  كمــا 
والتأكيــد علــى أهميــة دراســة فــرص التعــاون 
فيمــا بيــن اللجنــة البرلمانية و”تمكيــن”؛ لضمان 
اســتدامة فــرص دعــم “تمكيــن” فيمــا ينســجم 
مــع تطلعات بحرنة الوظائــف والخطة الوطنية 
لسوق العمل، وذلك من خالل تنسيق الضوابط 
فــي إطــار تشــاوري مع مــا توصلت إليــه اللجنة 

من نتائج ومؤشرات رقمية. 

والتنســيق  التعــاون  أوجــه  اللقــاء  تنــاول  كمــا 
فيمــا يدعــم تطبيــق نظــام التأميــن االجتماعي 
المهنيــة  البرامــج  إطــار  فــي  للمتدربيــن 
والتخصصية، وتوســيع نطاق المســتفيدين من 

برامج الدعم.
وقد أشادت اللجنة بالدور الذي تؤديه “تمكين”، 
والتي بدورها تمثل إحدى المؤسسات الوطنية 

الموظفيــن  مــن  عاليــة  بنســبة  تزخــر  التــي 
البحرينييــن تصــل إلــى 99.2 %، وتقــوم علــى 
جــذب الكفــاءات الوطنيــة ضمــن فريــق عملها، 
هــذا فضــال عــن ترحيبهــا للجهــود التكاملية مع 
مختلــف الجهــات المعنيــة فيمــا يحقــق أهداف 
تنميــة األفــراد، وتعزيــز تنافســيتهم فــي ســوق 

العمل.

ضاحية السيف - تمكين

دمج المرئيات لتطوير خطة النهوض بالمرأة
األنصـــاري: 30 % مـــن المقترحـــات تمحـــورت حـــول اإلرشـــاد األســـري

عقــدت األميــن العــام للمجلس األعلــى للمرأة 
عــدد  مــع  مفتوًحــا  لقــاًء  األنصــاري  هالــة 
بمرئياتهــم  تقدمــوا  الذيــن  المواطنيــن  مــن 
جهــود  دعــم  فــي  للمســاهمة  ومقترحاتهــم 
المجلــس فــي تطويــر الخطة االســتراتيجية 
المــرأة  لنهــوض  الوطنيــة  الخطــة  لتنفيــذ 
فتــح  تــم  حيــث   ،)2019-2022( البحرينيــة 
المجــال أمام المهتمين بالتقدم بأفكارهم من 
منطلــق التــزام المجلس بتفعيل الشــراكة مع 
كافــة القطاعــات، وكانت فئــة المواطنين من 
القطاعــات التــي حــرص المجلــس علــى فتح 
المجــال لالســتماع إلى وجهــات نظرهم على 
صعيــد ما يبذل لضمان اســتمرار تقدم المرأة 

واستقرارها المجتمعي.
العــام للمجلــس األعلــى إن   وقالــت األميــن 
“الخطــة خطة وطنية، لذلك بادرنا لفتح قناة 
اتصــال جديــدة ترفد مســار تعــاون المجلس 
مع شــركاء العمل في الســلطة التشــريعية أو 
التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني، من 

خــالل االســتماع إلــى آراء المواطنيــن أيًضا، 
ومــا حصلنا عليه مــن مرئيات أكد صحة هذا 

القرار”.
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  أن  عــن  وكشــفت   
استلم في إطار مبادرته تلك 131 مقترًحا من 
69 مواطًنــا، نســاًء ورجــال، وقد تــم تصنيف 
بمجــاالت  ارتباطهــا  بحســب  المقترحــات 
أن  وأوضحــت  ورصدهــا،  الوطنيــة  الخطــة 
أغلــب المقترحات تصب في مجال اســتقرار 
األســرة بنسبة 30 % وترتبط بمبادرة اإلطار 
الوطني لخدمات اإلرشــاد والتوعية األسرية 
واســتراتيجية الحمايــة مــن العنــف األســري 

والقوانيــن ذات العالقة، إضافة إلى ارتباطها 
بالمنظومــة الوطنية لدعــم احتياجات المرأة 

في سوق العمل.
األعلــى  المجلــس  أن  األنصــاري  وأكــدت   
ــا علــى إعــادة صياغة تلك  للمــرأة يعمــل حاليًّ
فــي  منهــا  واالســتفادة  المهمــة  المقترحــات 
مجال الخطــة االســتراتيجية )2019-2022( 
لتنفيــذ المرحلة الثالثــة واألخيرة من الخطة 
الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة )-2013

2022(، واالستمرار في عملية تقييم وقياس 
األثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص 
ــا  التطويــر الممكنــة لنهــوض المــرأة اجتماعيًّ

ا وارتقائها بجودة حياتها. واقتصاديًّ
 وأشارت إلى أنه من أهم آليات تنفيذ الخطة 
ومبــادرات  برامــج  تضميــن  االســتراتيجية، 
الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة 
في برنامج عمل الحكومة والذي يعد إنجاًزا 
ا في استدامة عدالة إتاحة  فاعالً وعامالً مهمًّ

الفرص للمرأة البحرينية.
مبــادرة  أن  المواطنــون  أكــد  جانبهــم،  مــن   
المجلــس األعلى للمــرأة إلى دعوتهم لحضور 
اللقــاء المفتــوح ومناقشــة االقتراحــات التي 
تقدمــوا بهــا دليــل علــى جديــة المجلــس في 

تضمين مرئياتهم في الخطة الوطنية.

دعم سمو الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
الشيخ عيسى 

بن علي لثقافة 
عادل عيسى المرزوقالعمل التطوعي

Û  ،للعمل التطوعي دوره الفاعل في تنمية المجتمعات، كل المجتمعات
وطالما حظيت المؤسسات األهلية التطوعية والعاملون فيها بالدعم 
والمســاندة من جانب مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية، فإن ثقافة 
العمل التطوعي تنتشــر بشــكل جوهري يسهم في تعزيز مبادئ العمل 
المجتمعــي والشــراكة الفاعلــة، وهــذه الرؤية هي التي ينتهجها ســمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
الرئيــس الفخــري لجمعيــة الكلمــة الطيبــة، ومــا جائــزة ســموه للعمــل 
التطوعــي علــى مدى الســنوات الثماني الماضيــة إال نموذًجا مهًما في 
النهــوض بالعمــل التطوعي، ال على الصعيد المحلي الوطني فحســب، 

بل على صعيد العالم العربي.
Û  ولألهداف الســامية النبيلة التي تمثلها مبادرات رفد العمل التطوعي

وإعــالء مكانتــه فــي المجتمــع، نشــير إلــى مــا قالــه معالــي الدكتــور 
عبداللطيف بن راشــد الزياني األمين العام لمجلس التعاون في شــأن 
جائــزة عيســى بن علــى آل خليفة للعمل التطوعــي باعتبارها نموذًجا 
مشــرًفا لدعــم العمل التطوعــي، ودلياًل ناصًعا على مــا تقوم به مملكة 
البحريــن مــن جهــود فاعلة لدعم العمــل التطوعي، ومســاندة البرامج 

والمشروعات التطوعية الطموحة في الوطن العربي.
Û  إن ســمو الشــيخ عيســى بن علي، يمثل طموح الشباب، وهي شريحة

أساســية فــي نجــاح العمــل التطوعــي، وهــي التــي يمكــن أن تضيــف 
المزيــد مــن الجهود المثمرة في التنمية الشــاملة وتشــجيع المبادرات 
واألفكار، ســواء على المســتوى المحلي أم الخليجي أم العربي، التي 
تقدمهــا المنظمــات والهيئات والجمعيات وكذلك األفراد، ونســوق هنا 
ما أشــار إليه ســموه في افتتاح المبنى الجديد لجمعية الكلمة الطيبة 
ودار المحــرق لرعايــة الوالديــن حديًثــا بتأكيــده علــى ضــرورة دعــم 
ومســاندة كل ما من شــأنه االرتقاء بالعمل التطوعي في المجتمع من 
خــالل تهيئــة بيئــة العمــل المواتية واإلســناد الالزم للعامليــن في هذا 
الميــدان اإلنســاني الســامي، فالمجتمــع البحريني يــدرك أهمية مكانة 
وأبعــاد العمــل التطوعــي كبوابــة مــن بوابات الخيــر والمحبــة والبناء، 

وهي سمات كريمة عُرف بها أهل البحرين.
Û  الجانــب المهــم هنــا هــو أن مســار العمــل التطوعــي، وعلــى الرغــم من

انحساره حيًنا وحين، إال أنه يبقى مستمًرا في عطائه بفضل الجهود 
الرســمية واألهلية التي تولي اهتماًما بدعم وتشــجيع مشــاريع العمل 
الخيري التطوعي، ولهذا فإن الدور الذي يلعبه سمو الشيخ عيسى بن 
علــي في تشــجيع المبــادرات والمرئيات الجديدة حققــت صدى طيًبا 
فــي نفوس مختلف الشــرائح المجتمعية العاملة فــي القطاع الخيري 
والتطوعــي، بل وشــجعها علــى المضي في التنافس مــن ناحية طرح 

البرامج واألفكار التي تخدم مختلف الفئات.



قــال رئيــس المجلــس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفــة إن البحريــن كانــت مقصــدا للعــاج منذ بدايــة القرن، حيــث امتلكت ثقة 
كبيــرة جعلتهــا مركــزا للســياحة العاجية، مشــيرا إلــى أن البحرين ســبقت دول 
الخليــج والمنطقــة فــي مجــال التعليــم الطبــي والمؤسســات الطبيــة التــي كان 
لهــا تواجــد ومكانــة متميــزة، أو مــن ناحيــة الكــوادر الطبية التي زخــرت بها في 

التخصصات كافة.

ومــن  الصحيــة،  المنظومــة  أن  وأكــد 
ضمنهــا المجلس األعلــى للصحة، وزارة 
الصحــة، الهيئة الوطنيــة لتنظيم المهن 
مــن  وغيرهــا  الصحيــة،  والخدمــات 
لتطويــر  تعمــل  المختصــة  المؤسســات 
المقومــات المطلوبــة من خالل األنظمة 
لجعــل  الطبيــة؛  والخدمــات  والكــوادر 
البحريــن مركــزا ســياحيا وعالجيا مرة 
أخــرى، إضافــة إلــى التكلفــة العالجيــة 

المناسبة لهذه الخدمات.
صحفيــة  تصريحــات  فــي  ذلــك  جــاء 
أدلــى بهــا الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا لـــ 
أمــس  افتتاحــه صبــاح  “البــالد” خــالل 
“مؤتمــر ومعــرض البحريــن لالســتثمار 
الطبــي والســياحة العالجية 2019” في 
فنــدق الدبلومات، والذي يختتم اليوم، 
العامــة  الصحيــة  الهيئــات  بمشــاركة 
والجمعيــات  والجامعــات  والخاصــة 
الصحية، وبحضور كبار المسؤولين في 
القطــاع الصحــي الحكومــي والخــاص، 
و200 مشارك من 25 مؤسسة صحية.

ورفــع رئيــس المجلــس األعلــى للصحة 
فــي كلمتــه أمــام المؤتمــر أســمى آيــات 
التقدير والعرفان إلى مقام عاهل البالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
صاحــب  الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، وولــي العهد صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
علــى توجيهاتهــم ودعمهــم المتواصــل 
وعلــى  الصحــي  للقطــاع  والالمحــدود 
توجيهاتهم الســامية لتطوير الخدمات 
الصحيــة، وتعزيــز كفاءتهــا مــن خــالل 
فــي  الصحــي  القطــاع  تنظيــم  إعــادة 
البحرين تشــريعيا وإداريا، وكذلك على 
مستوى البنية التحتية للقطاع وإنشاء 
المزيــد من المستشــفيات والمؤسســات 

الصحية المتخصصة.
األعلــى يســارع  المجلــس  أن  وأوضــح 
فاعــل؛  بشــكل  العمــل  فــي  الخطــى 
لضمان اســتدامة الخدمات واستقطاب 
مكانــة  وتعزيــز  الطبيــة  االســتثمارات 
الســياحة  خارطــة  علــى  المملكــة 
العالجيــة، ومــن هنــا تبــرز أهميــة هــذا 
لــه،  المصاحــب  والمعــرض  المؤتمــر 
للقائميــن  الطيبــة  بالجهــود  مشــيدا 
عليــه وبالمحــاور المهمــة التــي يبحثها، 
ومحــاوره،  للمؤتمــر  النجــاح  متمنيــا 
ومؤكدا أن البحرين تســعى إلى تطوير 
الصحيــة  الخدمــات  لمنظومــة  شــامل 
بمــا يتســق مــع توجيهــات جاللــة الملك 
وتجســيد  الحكومــة  عمــل  وبرنامــج 
األهــداف النابعــة مــن رؤيتنــا الوطنيــة 
الوطنيــة  المبــادرات  وتنفيــذ   2030
جــودة  تحســين  لمواصلــة  الراميــة 
الخدمــات الصحية المقدمة للمواطنين 
واســتدامتها بجودة عاليــة وفق مبادئ 

العدالة والتنافسية واالستدامة.
وبيــن، أنــه وفــي إطــار ســعي الحكومة 
لتوفيــر ودعــم وتطوير نظــم الخدمات 
والرعايــة الصحيــة بالمملكة، بما يضمن 
الكفاءة العالية والسالمة والسرعة في 
تقديــم الخدمــات للقطاعيــن الحكومي 
 38 رقــم  القانــون  صــدر  والخــاص، 
الوطنيــة  الهيئــة  بإنشــاء   2009 لســنة 
الصحيــة،  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم 
التطويريــة  وتعنــى بوضــع السياســات 
لنظــم الخدمات والرعايــة الصحية في 
البحرين بشــكل يضمن الكفــاءة العالية 
والســرعة الالزمــة والفاعلية في تقديم 
هــذه الخدمــات فــي القطــاع الحكومي 
والخاص، وفًقا ألفضل األســس العلمية 
ومعاييــر الممارســة الصحيــة المعتمــدة 
فــي مملكــة البحرين، إلــى جانب عملية 
الرقابــة علــى كافــة المنشــآت الصحيــة 
بترخيــص  والمتعلقــة  بقطاعيهــا 
أدائهــا  ومتابعــة  الصحيــة  المؤسســات 
الفعالــة  الصحيــة  للرعايــة  وتوفيرهــا 
وكفــاءة  عاليــة  جــودة  وذات  واآلمنــة 
األفــراد  منهــا  يســتفيد  وموثوقيــة 
وكذلــك ترخيــص مهــن العامليــن بهــذه 
المؤسســات بجميــع تخصصاتهــم، كمــا 
يشــتمل أيضــا علــى تســجيل وتســعير 
الــدواء، وترخيــص المصانــع الدوائيــة، 
المرضــى  شــكاوى  بحــث  إلــى  إضافــة 
الطبيــة  األخطــاء  حــدوث  وإثبــات 
المتعلقــة  الموافقــات  منــح  وكذلــك 

بإجراء األبحاث الطبية السريرية.
وأضــاف الفريــق طبيــب الشــيخ محمد 
تلــك  أعقبــت  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن 
التطــّور  مــن  تاليــة  خطــوة  المرحلــة 
بالنظــام الّصحــي بالمملكــة، تمثلــت في 
إصــدار المرســوم الملكــي رقــم 5 لســنة 
2013 بإنشــاء المجلــس األعلى للصحة 
وأســند إليــه اختصاصــات ذات أهميــة 
للنظــام الصحــي، تمكينــا لقيامــه بوضع 
الصحّيــة  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
والســعي نحو تطوير جميع المؤسسات 
والخدمات الصحّية وأســاليب ووسائل 
بالمملكــة،  الصحّيــة  الخدمــات  تقديــم 
والســيما أن من أهم تلك الوســائل هي 
والفنيــون،  واألطبــاء  العاملــة  القــوى 
المنظمــة  التشــريعات  بتطويــر  وذلــك 
لممارســة مهنهم تماشــيا مع التطّور في 

النظام الصحي.
ونــوه بأهميــة الخطــة الوطنيــة للصحة 
 ،2016-2025 لألعــوام  البحريــن  فــي 
والتــي تمثل إحدى المبــادرات الوطنية 
المهمــة، حيــث تعــد الســياحة العالجية 
علــى  المهمــة  المبــادرات  إحــدى  مــن 
أجندتها، مشــيرا إلى ضرورة االستفادة 
مــن اإلمكانــات الطبيــة المتميــزة التــي 
تمتلكهــا البحريــن فــي تعزيــز موقعهــا 
على خريطة الســياحة من خالل توفير 

وبأســعار  متطــورة  عالجيــة  خدمــات 
مــن  عــدد  حصــول  ظــل  فــي  منافســة 
المستشــفيات الخاصــة علــى شــهادات 
وتطبيــق  والمحليــة  الدوليــة  االعتمــاد 
برامــج ضمان الجودة وتوفــر التقنيات 

الطبية الحديثة.
فرصــة  المؤتمــر  هــذا  يمثــل  وأوضــح، 
سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات 
الوطنيــة الهادفة؛ لتعزيز قطاع الصحة 
وفــي مقدمتها برنامج الضمان الصحي 
الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة 
وكفــاءة الخدمــات الصحيــة، حيــث إن 
المجلــس األعلــى للصحــة يباشــر العمل 
الرائــد، مؤكــدا أن  المشــروع  فــي هــذا 
ســيكونان  والخــاص  العــام  القطــاع 

مزودين للخدمة.
الصحــة  وزيــرة  أكــدت  جانبهــا،  ومــن 
فائقــة الصالــح فــي كلمتهــا التــي ألقاها 
وكيــل الوزارة وليد المانــع، أّن البحرين 
وبفضل التوجيهات السديدة من عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، وولي العهد والنائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد 
آل خليفــة، ال تدخــر جهــدا فــي تعزيــز 
لالســتثمار  الخــاص  القطــاع  وتحفيــز 
ســعيا  والصحــي؛  الطبــي  القطــاع  فــي 
نحــو إشــراكه في تقديــم أفضل وأرقى 
وجعــل  للمجتمــع،  الصحيــة  الخدمــات 
للســياحة  ووجهــة  مقصــدا  المملكــة 
العالجية على مســتوى المنطقة، وذلك 
لتحقيــق  طموحــة  رؤيــة  خــالل  مــن 
موضحــة  متكاملــة،  صحيــة  منظومــة 
مظلــة  يمثــل  المؤتمــر  هــذا  أهميــة  أّن 
والمعنييــن  الشــركاء  لكافــة  جامعــة 

بالقطــاع الصحــي، حيث ســيمثل منبرا 
مســتفيضة  مناقشــات  إلجــراء  مهمــا 
بشــأن تعزيز فــرص االســتثمار الصحي 
البحريــن،  فــي  العالجيــة  والســياحة 
المؤتمــر  لراعــي  شــكرها  عــن  معربــة 

والقائمين عليه.
وأوضحــت الصالح، أن الوزارة وضعت 
التنفيذيــة؛  وخططهــا  إســتراتيجيتها 
الرؤيــة  مــع  وتتماشــى  تنســجم  لكــي 
كل  مراعــاة  مــع   ،2030 االقتصاديــة 
للقطــاع  المتاحــة  التحديــات والفــرص 
 2030 الرؤيــة  إطــالق  فمنــذ  الصحــي، 
البحريــن  فــي  الصحــي  القطــاع  شــهد 
تطــورا كبيــرا، تمثل في توفيــر الرعاية 
الصحيــة الشــاملة والمتكاملــة الوقائية 
والعالجيــة، وتــم رفــع مســتوى الوعــي 
الصحي، وتوفير أفضل الخدمات وفق 
معايير العدالة واالستدامة والتنافسية، 
حــرص  علــى  نثنــي  أن  “نــود  مضيفــة، 
القطاع الخاص في التنســيق والتكامل 
مــع القطاع الحكومــي من خالل تقديم 
عبــر  والعالجيــة  الصحيــة  الخدمــات 
شــبكة مــن الفــروع الطبيــة المتواجــدة 
في مختلــف المحافظات بأعلى معايير 
الجودة الطبية وباختيار كفاءات طبية 
وإداريــة متميزة لتلبيــة التطلعات نحو 
األفضــل واالرتقــاء بمســتوى الخدمات 
الرغــم  وعلــى  أنــه  مؤكــدة  المقدمــة”، 
الكبيــرة  والمبــادرات  المشــاريع  مــن 
منظومــة  تــزال  ال  فإنــه  المتحققــة، 
البحريــن  بمملكــة  الصحــي  القطــاع 
بحاجــة إلى مزيــد من المرافق الصحية 
التي تقدم خدمات نوعية وتخصصات 
نوعيــة، وخصوصــا في الفتــرة المقبلة، 
والتي ستشهد تطبيق مشروع الضمان 
الصحــي، والذي ســيوفر للمرضى عددا 
مــن خيــارات العــالج والمرافــق الطبيــة 

التي تقدم خدمات صحية”.
إطــار  فــي  انــه  المانــع  أكــد  وبــدوره، 
بتعزيــز  الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات 
القطاعيــن  بيــن  والتنســيق  التعــاون 
الحكومــي والخاصــة نتطلــع إلــى مزيد 
تســهيل  لبحــث  المشــترك؛  العمــل  مــن 
فــي  المســتثمرين  أمــام  اإلجــراءات 
اإلطــار  هــذا  وفــي  الصحــي.  القطــاع 
المباشــرة  الجســور  بسياســة  نرحــب 
البحريــن،  تجــارة وصناعــة  غرفــة  مــع 
واللقاءات المفتوحة التي تجمع ممثلي 
بالمجلــس  الخــاص  الصحــي  القطــاع 
األعلــى للصحــة ووزارة الصحــة وهيئة 
الصحيــة،  والخدمــات  المهــن  تنظيــم 
والتــي ستشــتمل عليهــا جلســات هــذا 

المؤتمر.
للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قالــت  كمــا 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
الصحيــة مريم الجالهمــة أنه بدعم من 
البحريــن  حققــت  والحكومــة  القيــادة 
القطــاع  فــي  النجاحــات  مــن  العديــد 
يتمتــع  والــذي  والطبــي،  الصحــي 
بمقومــات مشــجعة للســياحة العالجية 
مــن خــالل اإلمكانــات الطبيــة الجيــدة 
والكفاءات البشــرية المؤهلــة والمدربة 
المتوافــرة  الطبيــة  والتخصصــات 
والخدمات المقدمة للمرضى، ومراجعة 
نظــام  وإطــالق  التشــريعات  وتطويــر 
وتقييــم  لتصنيــف  الوطنــي  االعتمــاد 
حققــت  كمــا  الخاصــة،  المستشــفيات 
إقليميــة  اعتماديــة  الطبيــة  المنشــآت 
وعالمية تضاهي في مستويات الجودة 
نظيراتهــا في الــدول المتقدمة في هذا 
المجــال مما يعطي مؤشــرا إيجابيا عن 
إمــكان تنامــي وتطوير هــذه المقومات 
واإلمكانــات لتصبــح مصــدرا مهمــا مــن 
الوطنــي،  االقتصــاد  تعزيــز  مصــادر 

البنيــة التشــريعية  إلــى تطــور  مشــيرة 
والقانونية المنظمة للقطاع الصحي.

ويناقــش المشــاركون فــي المؤتمر عدة 
محــاور أبرزهــا ســبل تحويــل البحريــن 
ودور  العالجيــة  للســياحة  وجهــة  إلــى 
المجلــس األعلــى للصحة وهيئــة المهن 
االســتثمارات  تحفيــز  فــي  الصحيــة 
تنافســية  تعزيــز  كذلــك  الصحيــة، 
القطــاع الصحــي الخــاص وأثرهــا فــي 
دعــم الســياحة العالجيــة، إضافــة إلــى 
إلقــاء نظــرة علــى التشــريعات المنظمة 
لالســتثمارات الصحيــة وإبــراز الفــرص 
القطــاع  فــي  المتاحــة  االســتثمارية 
جلســات  المؤتمــر  ويتضمــن  الصحــي. 
ستطرح أهمية برنامج الضمان الصحي 
في تعزيز االستثمارات الصحية وسبل 
اإلجــراءات  وتســهيل  العقبــات  تذليــل 
أمام المســتثمرين فــي القطاع الصحي 
كذلك تعزيــز ريادة األعمال في القطاع 
االســتثمارات  دور  وتعزيــز  الصحــي 
الصحيــة فــي توفير الفــرص الوظيفية 
لخريجــي القطــاع الصحــي، فضــال عــن 
فــي  المتعــددة  اإلعــالم  وســائل  دور 
الترويج للســياحة العالجية في مملكة 

البحرين.
إســتراتيجية  بشــراكة  المؤتمــر  ويقــام 
مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”، المجلس 
األعلــى للصحــة، وزارة الصحــة، الهيئــة 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
العســكري،  المستشــفى  الصحيــة، 
مستشفى الملك حمد الجامعي، وغرفة 

تجارة وصناعة البحرين.
االعلــى  المجلــس  رئيــس  وأفتتــح 
للصحــة المعرض المصاحــب الذي يقام 
بمشــاركة 25 جهة من القطاعين الطبي 
العــام والخاص، ومدينــة الملك عبدهللا 

الطبية.

رئيس المجلس األعلى للصحة متوسطا عددا من المشاركين في المؤتمر

الشيخ محمد بن عبداللهمريم الجالهمةجانب من الحضور

200 خبير يبحثون تحويل البحرين إلى وجهة للسياحة العالجية
محمــد بن عبــداهلل لـ “^”: المملكــة ســبقت دول المنطقة بنظامها الصحــي المتميز

اســتقبل وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، محافظ الشــمالية علي العصفــور، بحضور رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة التوحدييــن البحرينيــة زكريــا هاشــم، حيــث تــم اســتعراض تفاصيل البرنامــج الصيفي لفئــة التوحديين الــذي تنظمه 
المحافظــة بالتعــاون مــع الجمعيــة، بدعــم من وزارة العمــل والتنمية االجتماعية وصنــدوق العمل )تمكين(، حيث يســتمر على 

مدى أسبوعين بدءا من 30 يونيو الجاري، تحت شعار “وطن ومليكنا يجمعنا”.

ويهــدف البرنامــج الصيفــي الــذي يتم 
تنظيمــه للعام الثاني على التوالي إلى 
إيجــاد أنشــطة وبرامــج مناســبة لفئــة 
المصابيــن باضطرابــات طيــف التوحد 
خالل موسم الصيف، تعمل على تنمية 
مهــارات مختلفة لــدى التوحديين من 
الرياضــة والفروســية والرســم  خــالل 
والتلوين واألنشطة الترفيهية وألعاب 
الزيــارات  الــذكاء، فضــال عــن تنظيــم 
الميدانيــة لعدد من المواقع والمتاحف 
التي تعزز مشاعر المواطنة واالنتماء، 
وتقديم محاضرات تحوي موضوعات 

مهمة ألولياء األمور وأبنائهم، من قبل 
مختصين في التربية الخاصة، تتمثل 
علــى  التغلــب  ســبل  اســتعراض  فــي 
الســلوكيات الخاطئة، وتعزيز التكامل 

الحسي لدى األطفال من هذه الفئة.
عــدد  باســتقطاب  البرنامــج  ويتســم 
والمتطوعــات  المتطوعيــن  مــن  كبيــر 
فــي  للمشــاركة  الشــباب؛  فئــة  مــن 
ليكــون  البرنامــج،  وإدارة  تنظيــم 
نموذجــا وطنيــا ناجحــا، فــي إطــار من 
الشــراكة المجتمعيــة الفاعلــة والحس 
بعــد  وذلــك  المجتمعيــة،  بالمســؤولية 

النجاح المميز الذي حققه البرنامج في 
نســخته األولــى العام الماضــي. وبهذه 
المناســبة، أكــد حميــدان الدعم الكامل 
والمســتمر لكافــة األنشــطة والبرامــج 
الرائــدة التــي تســهم بهــا المحافظــات 
وتطرحهــا منظمــات المجتمــع المدني، 
مشــيدا فــي هــذا الســياق بــدور هــذه 
الجمعيات في الشراكة مع المؤسسات 
الرســمية وخلــق التكامــل فــي تقديــم 
علــى  للمواطنيــن  الخدمــات  أفضــل 
اختــالف فئاتهــم، منوهــا فــي الوقــت 
التــي ســجلها  النجــاح  ذاتــه، بقصــص 

أوليــاء أمــور التوحدييــن فــي التغلب 
وتجــاوز الصعــاب فــي رعايــة وتأهيل 
مــع  بالتعــاون  وجهودهــم  أبنائهــم، 
فــي  واألهليــة  الرســمية  المؤسســات 
لديهــم،  الكامنــة  المواهــب  إطــالق 
مــن  المجتمــع  اســتفادة  وتحقيــق 

مواهبهم الكامنة.
كما أشاد حميدان بمثل هذه النشاطات 

إتاحــة  شــأنها  مــن  التــي  والبرامــج 
فضاءات أوســع اجتماعيا إلدماج فئة 
)ذوي العزيمــة( فــي المجتمع وتنميته، 
والتوحديين تحديدا، الذي أثبتوا عبر 
التجــارب المختلفــة أنهم قادرون على 
اإلبــداع والعطــاء والتميــز فــي العديد 
مــن المجــاالت إذا مــا تــم االعتناء بهم 

واالهتمام بمواهبهم. 

ومن جانبه، أكد العصفور أن البرنامج 
والمعســكرات  األنشــطة  ضمــن  يأتــي 
تنظمهــا  التــي  الصيفيــة  الشــبابية 
رســالة  نشــر  إلــى  ويهــدف  الشــمالية، 
مهمــة لكافــة أطــراف المجتمــع بشــأن 
ذوي اإلعاقــة، تتمثــل في التأكيد على 
أن هــذه الفئــة تحظــى بقــدر كبيــر من 

االهتمام، وأنهم ليسوا بمفردهم.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

انطالق “التوحديين الصيفي” الثاني نهاية يونيو
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بدور المالكي من المنامة



“الخارجية” توقع اتفاقية مع “التنمية االقتصادية”
تـوفـيــر مكـاتــب في بعثاتـهــا الدبلوماسـيــة لـمـوظـفــي المـجـلــس

الخارجيــة  وزارة  رؤيــة  مــن  انطالقــا 
فــي  “الريــادة  تحقيــق  إلــى  الراميــة 
الدبلوماســية السياســية واالقتصادية 
بقــدرات متميــزة”، وحرصــا منهــا على 
توطيد وتعزيز التعاون المشترك بينها 
وبيــن مؤسســات الدولــة كافة لــكل ما 
من شأنه أن يساهم في رفعة وازدهار 
مملكــة البحريــن، علــى األخــص توفير 
المؤسســات  لتلــك  كافــة  التســهيالت 
للقيــام بمهامهــا خارج مملكــة البحرين 
علــى أكمــل وجــه، واهتــداء باألهداف 
األساسية لمجلس التنمية االقتصادية 
للتســويق والترويــج لمملكــة البحريــن 
وتشــجيع  لألعمــال  رائــدة  كوجهــة 
تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة 
وجــذب رؤوس األمــوال إلــى المملكة، 
وبالصورة التي تعود بالنفع على مملكة 
البحريــن وعلــى شــعبها فــي المجاالت 
كافة.مــن هــذا المنطلق، وقعــت وزارة 
العــام  بالديــوان  أمــس،  الخارجيــة، 
للــوزارة، اتفاقيــة مــع مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة، حيــث قــام بتوقيعها كل 
مــن وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة 
رنــا بنت عيســى بــن دعيــج آل خليفة، 
والرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة 

االقتصادية خالد الرميحي.
وتهدف هذه االتفاقية إلى قيام وزارة 
الخارجيــة بتوفير مكاتــب في بعثاتها 
الدبلوماســية والقنصليــة فــي الخــارج 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجهيزها 
بمــا يلــزم ليــؤدي الموظفــون التابعون 

لمجلــس التنميــة االقتصاديــة أعمالهم 
الموكلــة إليهــم خــارج مملكــة البحرين 
في مجال التســويق والترويج لمملكة 
لألعمــال  رائــدة  كوجهــة  البحريــن 
وتشجيع تدفق االستثمارات األجنبية 
المباشــرة وجــذب رؤوس األموال إلى 
المملكــة، إضافــة إلــى مســاهمة وزارة 
الخارجيــة فــي تذليــل كافــة العقبــات 
التي قد تواجه أولئك الموظفين أثناء 

ممارستهم أعمالهم في الخارج.
وزارة  وكيــل  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى 

رنــا  الشــيخة  خليفــة  آل  دعيــج  بــن 
بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة أن 
مملكــة البحريــن فــي ظــل توجيهــات 
القيــادة الحكيمــة جاللــة الملك، تســير 
وفــق نســق متكامــل للتنميــة بمختلف 
وطنيــة  رؤيــة  وتتبنــى  أبعادهــا، 
تســعى مــن خاللهــا إلى االســتفادة من 
اإلمكانــات والمــوارد المتاحة كافة في 
وتلبيــة  المواطنيــن  تطلعــات  تحقيــق 
كافــة،  القطاعــات  فــي  احتياجاتهــم 
والصحيــة  والتعليميــة،  اإلســكانية 
بيــن  التــوازن  تحقيــق  مــع  وغيرهــا، 

المســتدامة،  للتنميــة  الثالثــة  األبعــاد 
وهــي: البعــد االقتصــادي، االجتماعــي 

والبيئي.
لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الرميحــي  التنميــة االقتصاديــة خالــد 
لتطويــر  المناســبة  األطــر  ســتضع  إن 
التنســيق علــى صعيــد مــا يضطلــع بــه 
المجلس من اســتقطاب االســتثمارات 
المباشــرة إلــى البحريــن؛ لخلق الفرص 
الوظيفيــة في الســوق المحلية، حيث 
المجلس ينطلق في ذلك بهدف تضافر 
الجهود والشــراكة بين القطاعين العام 
والخاص في المملكة “فريق البحرين” 
األعمــال  لبيئــة  الترويــج  ســبيل  فــي 
بمملكة  البحرين، وتســهيل استقطاب 
االستثمارات المباشرة إلى المملكة لما 
فــي ذلك من مــردود مهم على تحقيق 

التنمية االقتصادية.

المنامة - وزارة الخارجية

رنـا بـنـت عـيـسـى: دعـم المبادرات 
الـرامـيـة لتـعـزيـز االقـتـصـاد
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

الدينيــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  ذكــر 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  بــوزارة 
الحــج  بعثــة  رئيــس  نائــب  واألوقــاف، 
محمــد القطــان أن فترة تمديد تســجيل 
تســجيل  واســتكمل  انتهــت  الحجــاج 
كل الحجــاج، وأن فــرق البعثــة باشــرت 
العــام.  هــذا  حــج  لموســم  اســتعداداتها 
اللجنــة  توجيهــات  علــى  بنــاًء  أنــه  وأوضــح 
العليــا لشــؤون الحــج والعمــرة ســيغادر أول 
فــوج للبعثــة فــي 24 يوليو المقبل، وســيضم 
الوفد الفريق المختص بالتخطيط الهندســي 
وتوزيع المساحات ومتابعة توفير الخدمات 
المشــاريع  علــى  واالطــالع  المخيمــات،  فــي 
التطويرية القائمة للعمل على ســرعة اإلنجاز 
وتوفير كافة الخدمات قبل وصول الحجاج.

 وأشــار إلــى أن المســاحات المخصصــة فــي 
الحجــاج  احتياجــات  تغطــي  منــى  مشــعر 
البحرينييــن، عبــر التناوب بيــن الحمالت كما 
هو معمول به في المواسم السابقة، ذاكًرا أن 
بعثة البحرين ســتحيط الحمالت بكل األمور 

التنظيمية.

القطان يدعو الحجاج لاللتزام بالقوانين

محمد القطان

Û  كثيــرا مــن عظمــاء التاريــخ لــم يســتطيعوا أن يقطفــوا تفاحة الســعادة، إما بســبب
استســالمهم للروتيــن أو انحشــارهم فــي زاويــة واحــدة مــن الحياة فــي الكتابة أو 
النحــت أو فــن مــن فنونها، أو بعضهم دخل مقبرة العشــق، فلــم يخرج منها إال على 
هيئة هيكل عظمي في كل شــيء. المفكر األلماني كارل ماركس كان زعيما ثوريا، 
واستطاع بفكره قيادة انقالب عالمي، وعانى من الفقر حتى أنه كثيرا ما يهدد من 
مالك شــقته المســتأجرة في باريس بالطرد، هو وأوالده وزوجته ان تأخر في دفع 
اإليجــار، إال أنــه وفقا لزوجة تســتحق الحب. عشــقها وعشــقته رغم أنهــا من عائلة 
أرستقراطية، إال أنها تركت الدنيا لتحظى بأمان عاطفي متوازن. في مشهد للفيلم 
الجميــل الــذي يــؤرخ حيــاة كارل ماركــس )The young Karl Marx.( تقــول زوجــة 
ماركــس الــذي تركــت خلفها كل مظاهر البذخ والرفاهيــة: )فررت من الملل الرهيب 
مــن تعاســة مرفهــة، الســعادة تتطلب تمــردا، التمرد ضد موسســات العالــم القديم(. 
نعــم الســعادة تحتــاج تمــردا، تحتــاج تضحيــة ألجــل الــذات ال ألجل الغيــر. تحتاج 
تكسير كل أصنام العبودية أكانت ثقافية أو مجتمعية. عالقاتنا عبارة عن سجون 
متحركــة بيــن جــالد وضحيــة. نتعــذب كل يــوم، ونحن نرى ســعادتنا فــي تناقص، 
وفــي كل يــوم تتناقــص طوبــة طوبــة إلى أن يأتي يــوم االنهيار الكبيــر، ورغم ذلك 
نرضى بالقهر الزمني. نولد في ســجن متحرك، ونعيش في ســجن متحرك، ونموت 
في سجن متحرك. اصنع التمرد بكسر األغالل، خذ فأسك، واهدم كل شيء يحول 
دون ســعادتك، واســتمرار متعتك المقدســة، والمشــروعة في الحياة، وحريتك في 
التمتــع فــي الوجــود. فــي علم التفس، ال يعتــرف بمصطلح طالما خدعنا به ، اســمه 
)تضحيــة( هــذه كلمــة يجــب أن تمحــى من قامــوس الحب. مــاذا يعنــي أن تضحي 
ألحــد؟ ان تكــون ضحيــة لشــخص أو البــن أو لزوجــة؟ نعــم، كــن معطــاء، ولكــن ال 
تضحي بســعادتك ووجودك، وشــبابك، ثم تموت فجأة وتنســى بعد ثالثة أيام. ما 
لــم تحــب نفســك لــن يحبــك أحــد. الحــب الحقيقي يبــدأ أوال مــن الــذات. إن المرأة 
التي تقبل على نفســها أن تكون ضحية من أجل )عيون( حبيبها )الرجل المعشــوق( 
هــي كتلــك المــرأة الغبيــة التي تثــق بقلب مقــاول الحــب )كازانوفــا(، والذي ضحك 
على النســاء، وقد وصل عدد تجاربه مع النســاء إلى 565 تجربه. يقول نزار قباني 
)المــرأة تقبــل بعصفــور واحــد، والرجــل مقاول نســاء(. أقــول ال تضحوا بســعادتكم 
مــن أجــل عيــون أحد. حاولوا ولو اســترداد قطع من ســعادتكم المهربة. مهما كانت 
صــورة مجــد التضحية براقا ومغريا، فإن ثمنه كبير، وهو خســارتكم لنعمة الحياة. 
وإن بداية طريق السعادة أن تتخلى عن مفهوم أن تكون ضحية لآلخر. فهل كانت 

ليلى تستحق كل ما جرى على قيس؟ يقول قيس: 
Û ها ِجسمي َوَقلبي َوُمهَجتي )َبرى ُحبُّ
Û َفَلم َيبَق ِإاّل َأعُظٌم َوُعروُق
Û موا َفال َتعِذلوني ِإن َهَلكُت َتَرحَّ
Û َعَليَّ َفَفقُد الروِح َليَس َيعوُق
Û َوُخّطوا َعلى َقبري ِإذا ِمتُّ َوِاكُتبوا
Û )َقتيُل ِلحاٍظ ماَت َوهَو َعشيُق
Û  واختلــف مــع نــزار قبانــي حينمــا قــال: )قــد مــات شــهيدا يــا ولــدي، مــن مــات فداء

للمحبــوب( أو )قــد تغــدو امــراة يــا ولــدي، يهواهــا القلــب هــي الدنيــا ( إن كثيــرا من 
أغاني عبدالحليم حافظ واألطرش وأم كلثوم وإليسا وكاظم الساهر رغم جمالها، 
إال أنها تكرس مفهوم التضحية والرق الســيكولوجي والعبودية، وتقود إلى تعملق 
مفهــوم التضحية والمازوشــية. الســعادة تحتاج تمــردا، وأول عصيان مدني لها أن 
تكســر تمثاال من تعشــق. وعلم نفس الســلوك يركز على أهميًة الحب، لكن شــريطة 
عدم األسر، واالحتياج الشديد. لهذا ال أتفق مع أحالم مستغانمي عندما قالت )أي 
علــم هــذا الــذي لــم يســتطع حتــى اآلن أن يضــع أصوات مــن نحب في أقــراص، أو 
ا، عندما نصاب بوعكة عاطفية بــدون أن يدري صاحبها  زجاجــة دواء نتناولهــا ســرًّ
كــم نحــن نحتاجــه(. أحبب، ولكن ال تحتاج، فالســعادة أال تحتــاج أحدا في صناعة 
مملكة سعادتك. ويقول اإلمام علي “ع” )احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن 
عمن شئت تكن نظيره(. االحتياج في الحب اجتياح، والحنين يتحول إلى سكين، 
والذكريــات الــى طعنــات. كــن ممتــأل بذاتــك، فائضــا بجمالــك، فــإذا جــاءك جمــال، 

فجمال على جمال، وإذا لم يأت، فأنت مكتمل بجمالك، وال تعاني نقص جمال.

إلغاء مفهوم 
“التضحية” في 

سيد ضياء الموسويالسعادة )21(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

رثــى ولــي عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة بدولة اإلمارات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان في 
حســابه الشــخصي بـــ “تويتــر” معلمــه البحريني جاســم بوشــعر، مذيــا التغريدة بصورتيــن إحداها تجمعــه مع الراحل بو شــعر العام 
1971، والثانيــة لســفير اإلمــارات لــدى مملكة البحرين الشــيخ ســلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والــذي أنابه في حضور مجلس 

العزاء الُمقام بمدينة عيسى.

وقــال ســموه الشــيخ محمــد بــن زايــد 
بحســابه “أعرب عن تعازي ومواســاتي 
فــي وفــاة األســتاذ جاســم إبراهيــم بــو 
شــعر أحد مدرسي في الصف الخامس 
االبتدائي بمدرسة الكندي في أبوظبي 
أســرة  إلــى  تعــازي  نقــل   .1971 العــام 
الفقيد الشيخ سلطان بن حمدان سفير 
خــالل  البحريــن  مملكــة  لــدى  الدولــة 
زيارته مجلس العزاء بمدينة عيسى”.

ومــن جانبــه، قــال فهــد بــو شــعر، ابــن 
الفقيد الراحل جاســم بوشــعر لـ “البالد” 
إن تغريــدة ســموه عــن والــده، أدخلــت 

الســعادة الجمــة، والبالغــة، فــي قلــوب 
أفــراد العائلــة جميعــا، بقولــه “الروابــط 
األخويــة بيــن البلديــن، قيــادة وشــعبا، 

عظيمة، ورائعة، واستثنائية”.
وأكد فهد بوشــعر أن حديث والده عن 
يشــوبها  كان  الســبعينات،  فــي  أيامــه 
الســعادة، والرضــا، بوصفــه لهــا باأليــام 
الجميلــة، والمختلفــة، والنقيــة. وقال لـ 
“البالد”:عمل والدي مدرسا للغة العربية 
منــذ العــام 1959 وحتــى العــام 1999 
أي ألربعيــن عامــا متواصلــة، وكان مــن 
ضمن أول بعثــة تدريس في اإلمارات، 

 1968 العــام  مــن  أبوظبــي،  بالعاصمــة 
مدرســة  فــي  ودرس   ،1973 وحتــى 

الكندي )لغة عربية وإسالميات(.
الذيــن  الطلبــة  ضمــن  “مــن  وأردف 
درســهم سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، وســمو الشــيخ عبدهللا بن زايد، 
والصورة التي انتشــرت، والتي نشــرها 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد بـ )تويتر(، 
الحقبــة  تلــك  فــي  لــه  الوحيــدة  هــي 

تحديدا، وتجمعه مع أحد الطلبة”.
وأضــاف بوشــعر “فــي آخــر ترقيــده لــه 
فــي المستشــفى، وفــي إحــدى إفاقاته 

كانــت  حيــث  أبوظبــي،  فــي  أنــه  ظــن 
ترجــع لــه بيــن اللحين واآلخــر ذكريات 

أيام أول”.
زيــارة  آخــر  “فــي  بوشــعر  فهــد  وزاد 
مجمــع  صــورة  التقطــت  ألبوظبــي، 

ســكني لبيوت إســكان أبوظبي، وحين 
بيــوت  بأنهــا  لــه،  وقلــت  لــه  عرضتهــا 
إســكان للمواطنين، قال )أفلحوا حكام 
اإلمــارات  )شــعب  اإلمــارات(، وأضــاف 
يستاهل الخير، وأول الخير حكامهم(” 

محمد بن زايد يرثي معلمه البحريني بوشعر

... والمعلم قبل وفاتهجاسم بوشعر في شبابه

 إبراهيم النهام

”Tech Valley“ إنجاز البحرين” تطلق“
”BIBF“ و  ــن”  ــي ــك ــم “ت ــع  مـ ــاون  ــع ــت ــال ب “الـــثـــانـــويـــة”  لــطــلــبــة 

أطلقــت مؤسســة إنجــاز البحريــن، بالتعــاون مــع كل مــن صنــدوق العمــل 
“تمكيــن” و معهــد البحريــن للدراســات المصرفية والماليــة )BIBF(، برنامج 
الشــابة  البحرينيــة  المواهــب  لدعــم  معــد  برنامــج  وهــو   .”Tech Valley“
وإعدادهــم لمســتقبل التكنولوجيــا الرقمــي مــن خــال تزويدهــم بالمعرفــة 

والمهارات المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة.

يركــز البرنامــج علــى تقويــة طــالب 
مجــال  فــي  الثانويــة  المــدارس 
التدريــب  خــالل  مــن  التكنولوجيــا 
العملــي لمــدة 3 أســابيع. ويتيــح هذا 
البرنامــج، الُمقدم بدعٍم من “تمكين”، 
فرصــة الحصــول علــى معرفة جيدة 
التكنولوجيــة  المفاهيــم  بأحــدث 
فــي هــذا العصــر، حيــث تقــوم فكــرة 
البرنامــج علــى توفيــر مســار مهنــي 
ثابــت  خــط  وجــود  لضمــان  مباشــر 
مــن المهنييــن المتعلميــن فــي مجال 

التكنولوجيا.
 ”Tech Valley“ برنامــج  ُيعــد  كمــا 
نقطــة انطــالق الختيــار التخصصات 
الســوق،  فــي  المطلوبــة  الجامعيــة 
خمســة  البرنامــج  يقــدم  حيــث 
فهــم  مــن  بــدًءا  تعليميــة:  مســارات 
مفاهيــم التحــول الرقمــي إلــى تعلــم 
كيفيــة تطبيــق المهــارات المكتســبة 
المواضيــع  تشــمل  البرنامــج.  مــن 
البيانــات  الســحابية،  الحوســبة 
التعلــم  البيانــات،  وعلــوم  الكبيــرة 
اآللــي والــذكاء االصطناعي، سلســلة 

الشبكات وإنترنت األشياء.

المشــاركون  المقــرر أن يتعلــم  ومــن 
أيًضــا كيفيــة تصميــم رســوم بيانيــة 
خاصــة بهم لعرض أفضل المعلومات 
لديهــم،  االتصــال  مهــارات  وتعزيــز 
أعمالــه  البرنامــج  ســيختتم  حيــث 
المشــاركة  الفــرق  بيــن  بمســابقة 
علــى  المكتســبة  المهــارات  لتطبيــق 
النظام البحرينــي وذلك بالتعاون مع 

مركز برينك بتلكو.
وعلقــت رئيــس مجلــس إدارة إنجــاز 
الشــيخة  الســمو  صاحبــة  البحريــن 
خليفــة،  آل  خليفــة  بنــت  حصــة 
أن  “نعتقــد  قائلــة:  البرنامــج  علــى 
الطــالب بحاجــة إلى فهم أساســيات 
تقويــة  أن  أجــل  مــن  التكنولوجيــا 
العصــر  فــي  وكفاءاتهــم  مهاراتهــم 
يثــري  حيــث  الحديــث،  الرقمــي 
البرنامــج الحصيلــة المعرفية للطلبة 

في هذا الجانب”. 
ونوهت ســموها بأهمية هذا التعاون 
كل  بيــن  االســتراتيجية  والشــراكة 
مــن “إنجــاز البحريــن” و”تمكيــن” و” 
BIBF”لطــرح هــذا البرنامــج، معربــًة 
عــن امتنانهــا للدعــم المســتمر إلنجاز 

البحرين ومهمتها في تمكين الشباب 
من النجاح في االقتصاد العالمي.

ومــن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي 
الدكتــور  “تمكيــن”  العمــل  لصنــدوق 
إبراهيــم محمد جناحــي عن ترحيبه 
فــي  يصــب  الــذي  البرنامــج  بهــذا 
الطلبــة  وكفــاءات  مهــارات  دعــم 
البحرينييــن، وتؤكد على أهمية ربط 
وبمتطلبــات  التعليميــة  المخرجــات 
التنمويــة  والفــرص  العمــل  ســوق 
المتاحــة فيمــا يعــزز تنافســيتهم في 

سوق الوظائف. 
الــذي  وأوضــح أن التحــول الرقمــي 
يشهده العالم اليوم، ومجاالت ربطه 
تتطلــب  والتنمويــة،  االقتصاديــة 
هــذا  نمــو  دعــم  علــى  التركيــز  منــا 
القطــاع، فيمــا يلبــي رؤيــة البحريــن 
الطموحــة  وتطلعاتهــا  االقتصاديــة 
في االرتقاء بكفاءة الموارد البشرية 
الســوق  أداء  ومؤشــرات  الوطنيــة 
االقتصايــة، وذلــك مــن خــالل توفير 
الفــرص المعرفيــة والتطبيقيــة التــي 

توسع المدارك المهنية واالبداعية. 
مديــر  صــرح  المناســبة،  هــذه  وفــي 
معهد البحرين للدراســات المصرفية 
الشــيخ:  أحمــد   ،)BIBF( والماليــة 
“فخــورون للغايــة بــأن نكــون جــزًءا 
مــن هــذه المبــادرة كشــريك معرفي، 
وذلــك لتشــجيع الطــالب علــى اتبــاع 
نهــج أكثــر إبداًعــا في جميــع جوانب 
حياتهم واكتســاب المهــارات الالزمة 
الرقميــة.  التكنولوجيــا  مجــال  فــي 
طــالب اليوم هم مواطنــون رقميون 
التكنولوجيــا  مــع  تكيــف  وأكثــر 
القديــم،  بالجيــل  مقارنــة  الجديــدة 
وفي جميع المجاالت تكون المهارات 
الرقميــة مطلوبة فــي غالبية األدوار، 
وتسعى الشركات في الوقت الحالي 
معرفــة  لديهــم  خريجيــن  لتوظيــف 

كاملة بالتكنولوجيا الرقمية “.
يذكــر انه اســتفاد أكثر مــن 200 ألف 
برامــج  فــي  مشــاركتهم  مــن  طالــب 
إنجاز البحرين منذ أن بدأت برامجها 

منذ أكثر من 14 عاًما.

المنامة - مؤسسة إنجاز البحرين



المنامة - وزارة الداخلية

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أبلــغ 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف مجلــس 
بلــدي المحــرق بعــدم الحاجــة لرفــع توصيــة 
ببلديــة  المركــزي  التكييــف  بشــأن اســتبدال 

المحرق بمكيفات )سبليت(.
البلــدي  المجلــس  بإمــكان  أنــه  إلــى  وأشــار   
التنسيق بشأنها مباشرة مع الجهاز التنفيذي، 
لــه  المجلــس  توصيــة  الوزيــر  أحــال  حيــث 
حــول  فنــي  تقريــر  وإعــداد  الــرأي،  إلبــداء 
الوضــع الحالــي واقتــراح البدائــل والحلــول 

المناسبة من الناحية الفنية والمالية.
 إلــى ذلــك، قــال الوزيــر إنــه تم تكليــف إدارة 
والثــروة  الزراعــة  بشــؤون  النباتيــة  الثــروة 
البحريــة لعمــل اســتبيان للمزارعيــن؛ بهــدف 
معرفــة عــدد الراغبيــن منهــم فــي المشــاركة 

بسوق المزارعين بالمحرق.
مقتــرح  علــى  الوزيــر  رد  فــي  ذلــك،  جــاء 
للمزارعيــن  ســوق  بإقامــة  البلــدي  المجلــس 

بكورنيش ساحل عراد.
وبّيــن خلــف أنــه وبعــد عــرض المقتــرح على 
شــؤون الزراعــة والثــروة البحريــة، تبيــن أن 
فتــرة إقامــة الســوق قــد انتهــت بتاريــخ 27 
أبريــل الماضــي، وأن موســم بيــع المنتجــات 

البحرينية سيبدأ في ديسمبر المقبل.

 ولفــت إلــى أنــه تــم تكليــف شــؤون الزراعــة 
والثــروة البحريــة ألخــذ رأي المزارعيــن فــي 
األيــام المقترحــة إلقامــة الســوق والتوقيــت 
المناسب لها، إلى جانب عرض المقترح على 
المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي 

إلبداء مرئياتهم بهذا الخصوص.

ترأس محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
اجتماع اللجنة األمنية بالمحافظة، مؤكًدا حرص المحافظة على 
تعزيــز التعــاون مــع مختلــف اإلدارات األمنية، تنفيــًذا لتوجيهات 
ا  وزير الداخلية، حيث دأبت المحافظة على عقد اجتماعين شهريًّ
للجنــة األمنيــة، والمعنيــة بمتابعــة القضايــا األمنيــة بالمحافظــة 
وتبادل الرأي بشــأنها والتنســيق بين الجهات المختصة، واقتراح 
كل مــا مــن شــأنه الحفــاظ علــى النظــام واآلداب العامــة. وتضمن 
االجتمــاع، مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات ذات الصلــة بالقضايا 

واألمور األمنية في مناطق العاصمة.
 وناقشــت اللجنــة األمنيــة االحتياجــات األمنيــة ألهالــي منطقــة 

النعيــم التــي تتلخــص بــورود جملة من المشــكالت التي تتســبب 
المحافــظ  أكــد  وبــدوره  العــزاب،  بمســاكن  القاطنــة  العمالــة  بهــا 
المخالفيــن.  لمحاســبة  متابعتهــا  ســيتم  الــواردة  المخالفــات  أن 
للجنــة  ميدانيــة  زيــارة  تنظيــم  بضــرورة  المجتمعــون  وأوصــى 
البيوت العشــوائية للمنطقة المذكــورة لضبط المخالفات ومتابعة 

اشتراطات السالمة في مساكن العزاب.
 بعدهــا، اطلــع المجتمعــون علــى مقطــع مرئــي عّمــا يعانيــه أهالي 
الســنابس بســبب قلة وجود منافــذ الدخول والخــروج بالمنطقة، 
حيــث أشــار المحافــظ إلــى إمــكان عمــل منافــذ إضافية، وســيتم 

تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة المذكورة بحضور أهلها.

جانب من سوق المزارعين البحرينيين )أرشيفية(

“الزراعــة” تســتفتي مزارعــي المحــرق إلقامة ســوق لهم

“أمنية العاصمة” تبحث فتح منافذ إضافية في الســنابس

خلف: استبدال مكيفات بلدية المحرق “قرار بلدي”

ضبط مخالفات سكن العزاب في النعيم

أكــدت فعاليــات اليــوم الثانــي مــن المعســكر الصيفــي الحادي عشــر، والــذي تنظمه 
األكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل )تمكين( أن الوالء واالنتماء 
للوطــن، قيــم نبيلــة تترجمهــا األفعــال والســلوكيات علــى أرض الواقــع مــن خــال 
الحفــاظ علــي التراث وحماية المــوروث الثقافي والحضاري، خاصة وأن المعســكر 
الصيفي، يمثل آلية تنفيذية للمســاهمة في تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز 

االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”.

وفــي هــذا اإلطــار، تضمــن برنامــج فئــة 
الذكــور، عدًدا من المحاضرات والدورات 
التدريبيــة والزيــارات الميدانيــة، والتــي 
ركــزت إحداهــا على التعــرف على كيفية 
صناعــة الســفن الشــراعية التقليديــة في 
البحرين منذ القدم، وأهمية هذه الحرفة 
إلــى جيــل  ــا مــن جيــل  لتبقــى تراًثــا حيًّ

للمحافظة عليه عن االندثار. 
 كمــا تلقــى الطلبــة دورة فــي أساســيات 
عمــل  وورشــة  الفوتوشــوب،  برنامــج 

بعنــوان )المذيــع المتميز(، تعرفــوا خاللها 
على المفاهيم األساسية واألسس الفنية 
تقديــم  فــي  أكان  ســواء  المذيــع  لعمــل 
البرامج التلفزيونية أم البرامج الحوارية 
ونشــرات األخبــار، كمــا شــارك الطلبة في 
األعمــال(  )ريــادة  بعنــوان  عمــل  ورشــة 
والتــي تســاعد فــي التعــرف علــى طــرق 
التخطيط للمشاريع الصغيرة، والمهارات 
والمــوارد  المشــروع،  إلدارة  المطلوبــة 

المطلوبة.

 أما برنامج اإلناث، فقد تضمن ورشة عمل 
حول )الــذكاء االصطناعي( تركزت حول 
فهــم المبــادئ األساســية ألنظمــة الــذكاء 
الصناعــي مــن جانبيها النظــري والعملي، 
كما سيكتســب المشاركون أساسيات لغة 
البرمجــة )بايثــون( والتي تســتخدم على 

نطاق واســع في تطبيقــات أنظمة الذكاء 
االصطناعــي، كمــا شــاركت الطالبــات في 
وهــو  الصغيــر(  )المســتثمر  عمــل  ورشــة 
الفئــة  برنامــج صمــم خصيًصــا ليناســب 
العمريــة للمشــاركين، ولمنحهــم الفرصــة 
القــوة  نقــاط  وتحديــد  الذاتــي  لإلبــداع 

والضعف، بجانب محاضرة حول )حماية 
المســتهلك( للتوعيــة بشــأن قانــون رقــم 
)35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، 
والواجبــات  الحقــوق  بأهــم  والتعريــف 
االســتهالكية التــي كفلهــا القانــون، وذلك 
باإلضافــة إلــى تدريــب المشــاركات علــى 

مخالفــة  ألي  للتصــدي  المثلــى  الطــرق 
وأهميــة  األســواق  فــي  تواجههــن  قــد 
التعامــل مع المحالت التجارية الموثوقة 
تثبــت  التــي  بالمســتندات  واالحتفــاظ 
العمليــة بيــن أطــراف العمليــة التجاريــة 

كفواتير الشراء وشهادات الضمان.

المنامة - وزارة الداخلية

المعسكر الصيفي يؤكد الحفاظ على التراث

الجشي تنقل تهنئة جاللة الملك إلى حاكم لوكسمبورغ
المعتمديــن للســفراء  الســنوي  التجمــع  فــي  شــاركت  البحريــن  ســفيرة 

نقلــت بهية الجشــي، ســفيرة مملكــة البحرين لدى مملكــة بلجيكا 
ودوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى، وممثلتهــا لــدى االتحــاد األوروبي 
وحلف شمال األطلسي، أسمى آيات التهاني والتبريكات من لدن 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
إلى صاحب السمو الملكي الدوق األكبر هنري الحاكم الدستوري 
لدوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى، بمناســبة اليــوم الوطنــي لدوقيــة 

لوكسمبورغ الكبرى الصديقة.
 جــاء ذلــك، خــالل مشــاركة الجشــي فــي التجمــع الســنوي الــذي 
اســتضافه ســمو الــدوق األكبر لــكل الســفراء المعتمديــن، متمنيًة 
لســموه موفــور الصحــة والعافيــة وللبلــد الصديــق دوام التقــدم 
واالزدهار. وبهذه المناســبة، شاركت سفيرة البحرين لدى بلجيكا 
فــي عــدد من الفعاليات التــي أقامتها الدوقية، حيث لبت الدعوة 
الكريمة الموجهة من قبل وزير خارجية دوقية لوكسمبورغ جان 

أسلبورن، لحضور التجمع السنوي للسفراء المعتمدين الذي أقيم 
بعاصمــة لوكســمبورغ، كما حضرت حفل االســتقبال الذي أقامته 

سفيرة لوكسمبورغ بمدينة بروكسل آرليت كونزيميوس.
 ومــن جانــب آخــر، اجتمعت الجشــي بعمــدة مدينة لوكســمبورغ 
ليــدي بولفــر، حيــث تــم خــالل االجتمــاع مناقشــة ســبل تعزيــز 
عالقــات التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن الصديقيــن واالرتقاء بها 

إلى مستويات أرحب بما تلبي الطموحات المشتركة.

الجشي مع عدد من الحضور لقطة تذكارية على هامش التجمع السنوي

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

كشــف مديــر إدارة الثــروة النباتيــة بشــؤون الزراعــة والثــروة البحريــة 
التابعة لوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني حســين 
الليــث، عــن تنفيــذ 80 زيــارة ميدانيــة للمــزارع والحدائــق الموزعــة على 
المحافظات األربع خالل شهر مايو الماضي، وذلك ضمن جهود مشروع 
حصر ومكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، وأفاد أنه تم فحص 30 
ألفا و104 من النخيل والفسائل، حيث سجلت اإلصابة الكلية لمايو نحو 
0.3 %. وذكــر أنــه تمت متابعة 296 مصيــدة فرمونية كيرومونية، جمع 
منهــا نحــو 714 من الطور البالغ لحشــرة سوســة النخيــل الحمراء، ضمن 
عمل اإلدارة لالســتدالل على نشــاط الحشرة وتقليل أعدادها والتخلص 

منها في شهور السنة المختلفة.
 وأوضــح الليــث أنــه تــم كذلــك عــالج 74 نخلــة وفســيلة مصابــة بطــرق 
العــالج المختلفــة المتمثلــة في الحقن، والــرش، والتبخير، وإزالة 24 من 

المواقع التي سجلت بها اإلصابات.

فحص 30 ألف نخلة وفسيلة
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خـــــلـــــف: نــــصــــب الــــصــــقــــر ســـيـــبـــقـــى “عــــــــــــرادي”

أفــاد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف مجلــس بلــدي 
المحرق بعدم إمكانية تنفيذ مقترح مجلس بلدي المحرق بتخصيص مواقع داخل الحدائق 

العامة إلنشاء مقار للجان األهلية المشرفة على مرافق الحديقة.

وذكر أن الحاجة لمســاحات الحديقة بصورة 
تتناســب واحتياجــات مرتاديهــا مــن األهالي 
يحــول دون إمكانية تنفيذ هذا المقترح، في 
الوقت الذي ثمن فيه مســاع إشراك المجتمع 
فــي المحافظــة على المرافــق العامة بما فيها 
الحدائــق.  إلــى ذلــك، أبــدى الوزيــر موافقتــه 
علــى توصيــة المجلس باإلبقــاء على مجلس 
مجســم الصقــر ضمــن موقــع مشــروع الطرق 

المؤدية إلى مطار البحرين الدولي.
هيئــة  فيــه  تقدمــت  وقــت  فــي  ذلــك  يأتــي 
البحريــن للثقافــة واآلثــار بطلــب للحــد مــن 

البصــري  للتعــارض  تجنًبــا  النصــب؛  ارتفــاع 
مــع قلعــة عــراد، حيــث أوعــز قطــاع الطــرق 
بشــؤون األشــغال في وقت سابق الستشاري 
المشــروع التنســيق مــع المهنــدس المعمــاري 
لبلديــة المحــرق والهيئــة لوضــع التصــورات 

والنماذج للموقع المقترح للنصب.
 يشــار إلــى أن ذلك تــم في ضوء االتفاق بين 
والمجلــس  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة 
البلدي باإلبقاء على مجسم الصقر في نطاق 
نصــب  حكايــة  وتعــود  لــه.  الحالــي  الموقــع 
مجســم الصقر إلى ثمانينــات القرن الماضي، 

رائــد األعمــال محمــد عبــدهللا  حيــث طــرح 
جناحــي فكرة إنشــائه علــى رئيــس البلديات 
حينهــا المرحــوم الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد 
لــه.   المناســب  الموقــع  واختيــار  خليفــة،  آل 
وأثيــر قبــل نحــو عاميــن جــدل بشــأن إعالن 
هيئــة البحرين للثقافة واآلثــار عن نيتها نقل 
النصــب لموقــع آخــر بالمحافظــة الجنوبيــة، 
واســتبداله بنصــب آخــر يتمثــل فــي مجســم 

خــط عربــي للفنــان إبراهيــم بوســعد بارتفاع 
8 أمتــار، وهــو ما عّبر المجلــس البلدي حينها 
عــن رفضــه القاطــع لفكــرة اســتبداله. ووفًقــا 
لتقريــر فنــي أعــد بهــذا الشــأن، فــإن الفحص 
للنصــب رّجــح تحطــم قاعدتــه عــن  األولــي 
نقلــه للموقــع الجديــد، األمــر الــذي ســيتطلب 
اســتبدال القاعــدة بأخــرى مطابقــة لهــا مــن 

األلياف الزجاجية.

نصب الصقر

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيــًذا لتوجيهــات محافــظ الشــمالية بشــأن قيــام لجنــة تقييــم وفحــص 
بــرك الســباحة فــي المحافظــة تلبيــة لتوصيــات اجتمــاع اللجنــة األمنيــة، 
قــام رئيــس اللجنــة مديــر إدارة الخدمــات الهندســية واالســتثمار خالــد 
عبداللطيــف وبحضــور األعضــاء مــن ممثلــي الجهــات المعنيــة بزيــارات 

تفقدية لعدد من برك السباحة. 

وبيــن رئيــس اللجنــة أهميــة تطبيــق اشــتراطات الحمايــة والســالمة للحــد مــن 
الحوادث التي قد تقع نتيجة إهمال االشــتراطات، ونشــر الوعي بأهمية تطبيق 
االشــتراطات والحصــول علــى التراخيــص الالزمــة لمزاولــة نشــاط تأجيــر بــرك 

السباحة، وتوعية الجمهور الكريم بأهمية مراعاة اختيار البرك المرخصة.

زيارات تفقدية لبرك السباحة في “الشمالية”

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة



حجز قضية االعتداء على “المستشار” للحكم
المحكمة  إلـــى  مرافعتهم  يــقــدمــوا  ــم  ل ــال  ــم األع ــال  رجـ مــحــامــو 

لــم يتقــدم أمــس وكاء رجــال األعمــال، مــن ضمنهــم نــادر عــاوي، بالمرافعــات 
الختاميــة فــي القضيــة المتهــم فيهــا وكاؤهم باالعتــداء بالضرب على المستشــار 
القانونــي الخــاص بإحــدى الشــركات )مصــري الجنســية(؛ وذلك علــى الرغم من أن 
المحكمة أمهلتهم لتقديمها بجلسة أمس، فقّررت حجز القضية للنطق بالحكم في 

جلسة 7 يوليو المقبل.

أنهــم  الجلســة  عقــب  المحامــون  وقــّرر   
بطلــب  للمحكمــة  غــد  يــوم  ســيتقدمون 
مكتــوب، لتفتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد 
الخاصــة  دفوعهــم  تقديــم  مــن  ليتمكنــوا 

بالقضية.
 يشــار إلــى أن المستشــار المصــري يواجــه 
تهًمــا بالتحريــض علــى بغض طائفــة، بعدما 
وصــف متبعيها أنهم ممولون من قبل إيران 
واعتدى على ســامة جسم عدد من أعضاء 
الجمعيــة العموميــة لغرفــة تجــارة وصناعة 
البحرين أثناء انعقاد اجتماعها وتسبب لهم 

بإصابــات، وأخلــي ســبيله فــي وقــت ســابق 
عقب القبض عليه أثناء محاولته الهرب من 
البــاد عبــر المطــار، بعدما انتشــر عن طريق 
“البــاد” مقطــع فيديــو مصــور للواقعــة عبــر 

وسائل التواصل االجتماعي المختلفة.
 يذكــر أن أحــد رجــال األعمــال اعتــرف أنــه 
بالفعــل ضــرب المجنــي عليــه دفاًعــا وغيرًة 
على عقيدته لكونه أحد أفراد الطائفة عقب 
بحــق  باإلهانــة  المصــري  المستشــار  تلفــظ 
جميــع متبعيهــا وكذلــك دفاًعا عن “نســيبه”، 
فيمــا أنكــر آخــر أن يكــون قــد اعتــدى علــى 

المجنــي عليــه، وأنــه توجــه لفــض الشــجار 
فيما بين المذكور وآخرين وأن حركة قدمه 

كانت عادية ولم يقصد بها االعتداء عليه.
 أما األخير فقد أكد أنه اعتدى على المجني 
عليــه بالضــرب على كتفــه، دفاًعا هــو اآلخر 

عــن المعتدى عليهم من قبــل المصري، نافًيا 
البدايــة أن يكــون قــد ســّبه بالكلمــات  فــي 
تســجيات  بعــرض  أنــه  إال  إليــه،  المســندة 
الواقعــة عليــه أكــد أنــه قالهــا لكنــه ال يتذكــر 

ذلك بسبب انفعاله في تلك اللحظة.

سقوط استئناف سارق آسيوي باإلكراه لعدم تنفيذه الحكم
ـــة ـــع الرأف ـــدة م ـــنة واح ـــدة س ـــي لم ـــتأنف الثان ـــس المس ـــدت حب ـــة أّي المحكم

ا بســقوط الحق في االستئناف  قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى، غيابيًّ
لُمــدان بالشــروع في ســرقة آســيوي باإلكراه، كونه لم يقدم نفســه لتنفيــذ الحكم، فيما 
أيــدت معاقبــة الثانــي بــذات العقوبــة المحكــوم بهــا األول بالحبــس لمدة ســنة واحدة 
مــع الرأفــة؛ إلدانتهمــا باختــاس حافظــة نقود المجنــي عليــه وهاتفه النقال فــي العام 
2015، إال أن أحد المارة أبلغ ضدهما وتمكنت الشرطة من القبض عليهما قبل فرارهما 

وبحوزتهما السكين األداة المستعملة في ارتكاب جريمتهما.

 وقالــت محكمــة أول درجــة في أســباب حكمها 
إنه نظًرا لظروف الدعوى ومابساتها فإنها تأخذ 
المدانين بقســط من الرأفة وتنــزل بالعقوبة إلى 
الحــد الــذي ورد بالمنطوق عمــاً بحقها المخول 

لها بمقتضى المادة )72( من قانون العقوبات.
 وتعود التفاصيل إلى أنه وأثناء ما كان المجني 
عليــه متواجــًدا بالقــرب مــن أحد المستشــفيات 
الخاصة بمنطقة الرفاع الشرقي شاهد المتهمين 

ونــزل أحدهمــا وكان  ناريــة،  يســتقان دراجــة 
نصــف وجهــه ملّثًما، والذي أمســكه من مابســه 
وأشــهر في وجهه سكيًنا، وطلب منه أن يبرز له 
حافظة نقوده وهاتفه النقال، فأعطاه الحافظة، 

فيما أخذ الثاني هاتفه.
 وحاول الجناة الفرار بالمســروقات إال أن شاهد 
والتــي حضــرت  الشــرطة،  أبلــغ  للواقعــة  عيــان 
بذات الوقت وتمكنوا من القبض على المدانين، 

واللذيــن كانــا يبلغــان حيــن ارتكابهمــا للواقعــة 
16 و17 عامــا، وبحوزتهمــا هاتــف المجني عليه 

وأمواله والسكين أداة الجريمة.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  أحالتهمــا  وكانــت   
علــى اعتبــار أنهمــا بتاريخ 1 يناير 2015، شــرعا 

فــي ســرقة المنقــوالت المبينــة الوصــف والقــدر 
المملوكة للمجني عليه اآلســيوي بطريق اإلكراه 
الواقع عليه بان قاما بتهديده بساح وقد خاب 
أثــر الجريمــة لســبب ال دخل إلرادتهمــا فيه وهو 

القبض عليهما من قبل الشرطة.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

يشــارك الوكيل المســاعد للمنافــذ والبحث والمتابعة العميــد عبدالرحمن صالح 
ســنان على رأس وفد من شــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة في االجتماع 
الثالث والثاثين للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي، 

والذي يعقد حاليا في مقر األمانة العامة للمجلس بالرياض.
ويتضمــن االجتماع مناقشــة عدة جوانب أولها التدريــب وتبادل الخبرات بين 
الــدول األعضــاء، واالســتفادة مــن البرامــج التي تنظمهــا جامعة نايــف العربية 
للعلــوم األمنيــة فــي مجال الجــوازات، والبرامــج التدريبية التــي ينظمها معهد 
اإلمارات للجنســية واإلقامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، فضا عن بحث 
ربط ســجات الســفر بين الدول األعضاء، وتوحيد اإلجراءات ومناقشة بعض 

الحاالت واإلشكاالت المشتركة الخاصة بالجوازات واإلقامة.

اجتماع مديري الجوازات بالرياض
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أفــادت إدارة العاقــات العامــة واإلعــام 
تعــرض  عــن  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة 
روضــة الناصريــة بمدينــة حمــد، صبــاح 
أمس، إلى حريق بسبب تماس كهربائي، 
وقــد تمت الســيطرة عليه على الفور من 
قبــل الدفــاع المدنــي، ولــم يســفر عن أي 
إصابــات، واقتصرت أضراره على جانب 
البيــان  وأضــاف  الروضــة.   مبنــى  مــن 
الصــادر عــن العاقــات العامــة أنــه فــور 
علــم الــوزارة بالحــادث، قامــت بإرســال 
وفــد من المختصين إلــى موقع الروضة، 
ا، واالطمئنان على  لمعاينة الوضع ميدانيًّ
ســامة الجميــع، حيث تبّيــن عدم وجود 
أي أطفــال بالروضــة عند وقوع الحريق، 

بسبب بدء عطلة نهاية العام الدراسي.

حريق بروضــة الناصرية بمدينة حمد وال إصـابات

Û  انتشــرت التغريــدة التــي رثــى بهــا أخيــًرا ســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل
نهيان، ولي عهد أبو ظبي، لمعلمه البحريني الراحل جاســم بوشــعر بشــكل 
كبير ومســتحق على مســتوى المنطقة، وهي مّذيلة بصورة جميلة لســموه 

مع بوشعر بالمدرسة في أبوظبي، ببداية سبعينيات القرن الماضي.
Û  وبجوارهــا صــورة أخــرى لســفير الدولــة فــي البحرين، الشــيخ ســلطان بن 

حمدان بن زايد آل نهيان والذي أنابه سموه الكريم، بحضور مجلس العزاء 
الُمقام بمدينة عيسى.

Û  هــذه المبــادرة الكريمــة، والعامــرة بالتقدير وأداء الواجــب، توجز للمنطقة 
والعالــم مًعــا، ســمو قيــم وُخلــق حــكام اإلمــارات، الذيــن دخلــوا فــي قلوب 
وطولــى،  كبــرى،  مكانــة  وأّسســوا  عديــدة،  عقــود  منــذ  العالــم،  شــعوب 
بإنســانيتهم، وبدماثــة خلقهم، وكرمهم، وإغاثتهم المســتمرة والمتســارعة، 

للشعوب الفقيرة والمنكوبة.
Û  ،قصص الخير هذه، نراها اليوم بوضوح بالغ، في المواطن اإلماراتي نفسه 

في ابن البلد، والذي نجح وتمّرغ في النجاح، بأن يكون خير سفير وممثل 
لبلده، في الداخل، والخارج، وفي كل المحافل، والزيارات، والمشاركات. 

Û  ،هــذا الخيــر والفضل كله، هو لله عّز وجّل، ثم لســمو الشــيخ زايد آل نهيان
طيب هللا ثراه، وغفر له، والذي أّسس بأمانة وصدق الدولة اإلماراتية على 
كتلــة مــن القيــم الســامية الكبرى، تكــون فيها األبــواب كلهــا، مفتوحة على 
مصراعيها ما بين الحاكم، والمحكوم، بنهج أصيل يسير عليه أبناؤه اليوم، 

كما أراد رحمه هللا، وربما أكثر من ذلك.

حكام اإلمارات 
بــ”قلب العالم”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

البحرين بيت خبرة عالمي في صون حقوق العمالة الوافدة
المملكة تعتمد التجربة والكوادر الوطنية لتدريب ونقل الخبرة لدول المنطقة

جــاء توقيــع مذكــرة تفاهم بين هيئة تنظيم ســوق العمــل، والمكتب اإلقليمي لمكافحة الجريمــة والمخدرات التابع 
لألمــم المتحــدة، إلنشــاء أول مركز خبرة في الشــرق االوســط لمكافحة اإلتجار باألشــخاص مقــره البحرين، ليؤكد 
نجــاح الجهــود التــي تقودهــا المملكــة فــي مجــال مكافحــة هــذه الجريمــة العابــرة للحــدود والتــي تناقض األســس 

والمبادئ التي بنيت عليها الحضارة االنسانية.

الحقوقــي  اإلنجــاز  هــذا  ويتزامــن 
المملكــة  تحققــه  الــذي  الجديــد 
علــى  الثانيــة  وللمــرة  تصنيفهــا  مــع 
األكثــر  الــدول  فئــة  ضمــن  التوالــي 
نجاحــا وتقدمــا في مكافحــة اإلتجار 
باألشــخاص )TIER 1(، وذلك بحسب 
تقريــر الخارجيــة األميركيــة المعنــي 
بمكافحــة هذه الجريمــة الدولية هذا 
السياســات  أن  اعتبــر  الــذي  العــام، 
واإلجــراءات التي اتخذتهــا البحرين 
علــى مدار الســنوات الســابقة لمجابة 
هــذه الظاهــرة وتداعياتهــا تعــد مــن 
مســتوى  علــى  الممارســات  أفضــل 
الــدول  مــن  لكثيــر  ويمكــن  العالــم، 

االحتذاء واالهتداء بها.

جهود وطنية متميزة

النجــاح  بيــن  وثيــق  ارتبــاط  هنــاك 
مركــز  أول  تأســيس  فــي  البحرينــي 
آليــات  فــي  متخصــص  إقليمــي 
التعاطــي مــع ضحايــا اإلتجار بالبشــر 
فــي المنطقــة وبين الجهــود المبذولة 
مــن مختلــف أجهــزة الدولــة للتصدي 
الفــرد  حقــوق  تمــس  انتهــاكات  ألي 
والمجتمــع علــى الســواء، وفي القلب 
منهــا الحقوق العماليــة، حيث ُتصنف 
المملكة وبحســب العديد من التقارير 
والمســوح الدوليــة بأنهــا مــن أفضــل 
العمالــة  تقصدهــا  التــي  الوجهــات 
الوافــدة للعمــل والعيــش بهــا نتيجــة 
استقرار منظومة العمل بها ومستوى 

األمان الذي تتمتع به.
وتأتي هــذه الجهود الوطنية المميزة 
اإلتجــار  مكافحــة  مجــاالت  فــي 
اهتمــام وتقديــر  باألشــخاص وســط 
كبيريــن بفحــوى رؤيــة عاهــل البــاد 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
لصــون  الداعمــة  خليفــة  آل  عيســى 
وحماية حقوق اإلنســان في المملكة، 
التــي  الشــاملة  التنمويــة  والمســيرة 
بهــذا  تتخــذه  ومــا  جالتــه  يقودهــا 

التــي  اإلســتراتيجيات  مــن  الصــدد 
وترتقــي  اإلنســان  شــأن  مــن  تعلــي 
حياتــه  وتحفــظ  وحرياتــه  بحقوقــه 
وكرامتــه دون تمييز بين عرق أو لغة 

أو دين.
وبــدا ذلــك واضحا بالنظــر للعديد من 
المنجــزات الحقوقيــة التــي تحققــت 
الســنوات  فــي  الصعيــد  هــذا  علــى 
لتحــدث  تكــن  لــم  والتــي  الماضيــة، 
دون هــذا الدعــم غيــر المحــدود مــن 
لــدن جالــة الملــك، حيث تعــد مملكة 
البحريــن مــن أوائــل دول العالم التي 
متخصــص  قانــون  بإصــدار  اهتمــت 
اإلتجــار  جريمــة  لمكافحــة  ومتفــرد 
 1 رقــم  القانــون  فــي  بالبشــر، وذلــك 
حينهــا  اعتبــر  الــذي   ،2008 لســنة 
مــن أهــم المبــادرات اإلقليميــة التــي 
شــهدتها المنطقــة ككل بتناغمــه التام 
يعــد  الــذي  باليرمــو  بروتوكــول  مــع 
مرجــع األمــم المتحــدة الرئيــس فــي 
اإلتجــار  لمكافحــة  القانونيــة  االطــر 
التــزام  باألشــخاص، وجســد حقيقــة 
ذات  للدوليــة  بالمعاييــر  البحريــن 

الصلة.
كمــا أن البحريــن ســبقت كثيــرا مــن 
دول المنطقة، بل والعالم في تحديد 
المعنيــة  الجهــات  ومهــام  طبيعــة 
اإلتجــار  ضحايــا  وحمايــة  برعايــة 
بالبشر، والسبل الكفيلة بمنعها والحد 
األمنيــة  األجهــزة  مــن  بدايــة  منهــا، 
والعدليــة والقضائيــة، وذلك بحســب 
قانــون العقوبــات وغيره التــي تجرم 
وتعاقــب كل من يتعســف في انتهاك 
باألجهــزة  وانتهــاء  العمالــة،  حقــوق 
والحقوقيــة  العماليــة  والجمعيــات 
والنقابية أيضا التي لم تدخر أي جهد 
فــي تنظيــم عمليــة اســتقدام العمــال 
ومتابعــة شــؤونهم ورعايــة حقوقهم 

العملية منها واإلنسانية عموما.
ُيعــرف  مــا  يبــرز  الشــأن،  هــذا  وفــي 
ميــز  التــي  الوطنــي  اإلحالــة  بنظــام 
الحــد  مجــال  فــي  المملكــة  تجربــة 

وهــي  اإلتجــار،  انتشــار جريمــة  مــن 
فــي  نوعهــا  مــن  األولــى  المنظومــة 
المنطقــة العربية والتي دشــنت العام 
٢٠١٦، وتحولت مؤخرا إلى منظومة 
رقمية تعد األولى في العالم بشــهادة 
والتــي  للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة 
كانت محل إشــادة الجهات والتقارير 
اكثــر  لكونهــا  المتخصصــة؛  الدوليــة 
وتحريكهــا  القضايــا  إلدارة  إداة  مــن 
بيــن مختلــف الجهــات، بل فــوق ذلك 
قاعدة بيانات قادرة على استخاص 
الممارســات على أرض الواقع والتنبؤ 
بمكامــن الخلــل والضعــف إلصاحهــا 

قبل تفاقم آثارها.
اإلداريــة،  المنظومــة  هــذه  وتعــد 
ســببا  المتطــورة  الرقميــة  القانونيــة، 
فــي زيارة الوفــود المختلفة للبحرين 
لاطــاع عليهــا، ودعــوة المســؤولين 
البحرينييــن كخبــراء وكمدربيــن إلى 
المنطقــة؛ لاســتعانة  عــدد مــن دول 
بخبرتهــم، األمر الــذي أدى إلى اتخاذ 
القــرار بإنشــاء مركــز خبــرة بحرينــي 
هــذا  فــي  البحرينيــة  الريــادة  يدعــم 
المنطقــة  لــدول  ويوفرهــا  المجــال، 
بالمســؤولية  البحريــن  مــن  ايمانــًا 
االنســانية التي تأتي مع هذه الريادة 

والتطور.
وتــم اختيــار مكتــب األمــم المتحــدة 
كشــريك  والمخــدرات  للجريمــة 
يوفــر الدعــم الفنــي للمركــز الجديــد 
والمنتظر تدشين أعماله بداية 2020 
اإلجــراءات  توثيــق  مهمــة  لتولــي 
فــي أدلــة وبرامــج عمــل معتمــدة من 
األمــم المتحــدة تكــون نــواة البرامــج 
الخبــرات األمميــة  التدريبيــة، ونقــل 
والبحرينيــة فــي المجــال، عبــر رصــد 
ومتابعــة بواعث ومســببات الجريمة 
ومكافحــة  انتشــارها  منــع  وســبل 
تداعيــات  أي  مــن  والحــد  إخطارهــا 
محلية أو دولية من جرائها، والتعرف 
وإعــادة  ورعايتهــم  علــى ضحاياهــا، 

تأهيلهم.

تجربة سباقة ورائدة

فــي  البحرينيــة  التجربــة  وتتميــز 
اإلتجــار  جريمــة  مكافحــة  مجــاالت 

باألشخاص بالعديد من السمات.
أولهــا: أنهــا ســباقة بحكــم المبادرات 
التــي تقدمهــا، ودليــل ذلــك تدشــين 
اإلتجــار  ضحايــا  دعــم  صنــدوق 
باألشــخاص، وإصدار اإلستراتيجية 
اإلتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة 
باألشــخاص، وتصريــح العمل المرن، 
وهــو المشــروع الــذي اعتمدته األمم 
المتحــدة كأحــد أفضــل الممارســات 
الدوليــة، وكذلك نظــام عقود العمالة 
المنزليــة الثاثية الجديــدة الذي بدأ 
ســريانه في ديسمبر 2017 وضرورة 
االلتــزام بهــا عبــر إجــراءات محــددة 

سلفا.
التنســيق والتعــاون  نمــوذج  ثانيهــا: 
الدوليــة  الهيئــات  كبريــات  مــع 
المتخصصــة، وقــد أســهم فــي تبــوؤ 
الدوليــة  المكانــة  هــذه  البحريــن 
المكافحــة،  مجــال  فــي  المرموقــة 
وال يقتصــر األمــر هنــا علــى المكتــب 
تجربــة  نتــاج  يعــد  الــذي  الجديــد 
مــن التعــاون والتنســيق الدائــم بيــن 
المتحــدة  واألمــم  وبرامــج  المملكــة 
المختلفة، وإنما يتجاوز ذلك ليشمل 
األدوار التــي يتوقع من الباد القيام 
بهــا فــي مجــال المكافحــة، إقليميــا 
ودوليــا، حيــث يبــرز الجهــد الوطني 
ضمــن الجهود العالميــة للقضاء على 
الظاهرة، وترسيخ العمل باالتفاقات 

الدولية المتخصصة.
البحريــن مركــزا  إنشــاء  والشــك أن 
إقليميا جديدا ســيتولى مهمة العمل 
كمركز وبيت خبرة للشــرق األوســط 
مكانــة  ســيكرس  إفريقيــا،  وشــمال 
محيطهــا  وســط  البحريــن  مملكــة 
بوصفهــا األســبق واألقــدر فــي الحــد 
مــن انتشــار ظاهــرة اإلتجــار، ويرفع 
من شأن الخبرات البحرينية العاملة 
المركــز  أن  الســيما  المجــال،  فــي 
ســيعتمد التجربة والكــوادر الوطنية 
لتدريب ونقل الخبرة لدول المنطقة 
فــي مجــاالت آليــات حمايــة ورعاية 

ضحايا هذه الجريمة.

المنامة - بنا

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف مداَنيــن ضمــن شــبكة 
لتهريــب المخــدرات مــن إيــران عــن طريــق البحــر، واللذين ضبطــا حــال عودتهما من 
الميــاه اإلقليميــة وبحوزتهمــا أكثــر مــن 65 كيلوغرامــا من مــادة الحشــيش المخدرة، 
كانــت مخبأة في براميل باســتيكية انتشــاها من موقع معين بعــد هير بولثامة في 
شمال المملكة، كانوا اتفقوا على إحداثياته مع المهربين اإليرانيين؛ وبإجماع اآلراء، 
وأيــدت عقوبــة اإلعــدام المحكــوم عليهما بهــا، وبتغريم أحدهما مبلــغ 10 آالف دينار، 
واآلخر مبلغ 20 ألف دينار؛ كونه حائزا لهاتف نقال من نوع “ثريا” من دون ترخيص.

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى ســجن شــابة آســيوية كانــت قــد 
ضبطــت حــال وصولهــا للبــاد وبحوزتها كمية من مادة “الشــبو” المؤثــرة عقليا ضمن 
أمتعتها، كانت قد خبأتها بطريقة توقعت عدم اكتشــاف ضباط الجمارك لها، وقررت 
أنهــا جلبتهــا لصالــح أخــرى وال تعــرف مــن سيســتلمها منهــا؛ لمــدة 5 ســنوات وأمــرت 

بتغريمها مبلغ 3000 دينار مع األمر بإبعادها نهائيا عن الباد بعد تنفيذ العقوبة.

ســجنت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى مســتأنًفا )37 عاًمــا(، لمدة 7 ســنوات؛ 
بعدمــا رفضــت اســتئنافه للحكــم الصادر عليــه نتيجة طعنه لشــرطيين، أحدهما في رقبته 
واآلخــر فــي يــده وظهره 3 مرات أثناء نقله إلى مركز الشــرطة بعد ارتكابه لحادث مروري 

حال كونه بحالة سكر.

اإلعدام لمداَنين بجلب 65 كيلو “حشيش”

رفض استئناف مهربة “الشبو”

سجن سكران 7 سنوات لطعنه شرطيين

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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وضع اللمســات األخيرة لمســودة قانون المعامالت المضمونة
لسجل الحقوق األمنية على “األصول المنقولة”

فتــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات في 
التنميــة  لمجلــس  مناقصــة  أمــس  جلســته 
وتشــغيل  وتنفيــذ  لتطويــر  االقتصاديــة 
اإلنترنــت  شــبكة  علــى  ســجل  وصيانــة 
للحقــوق األمنيــة علــى األصــول المنقولــة، 
تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بعرضين لشــركة 
“بنفــت” أقلهما بـــ 1.15 مليون دينار واآلخر 

بنحو 1.33 مليون دينار.
اللمســات  وضــع  علــى  الحكومــة  وتعكــف 
األخيــرة علــى مســودة قانــون المعامــات 
والهــدف  المقتــرح”.  “القانــون  المضمونــة 
تحســين  هــو  المقتــرح  للقانــون  الرئيســي 
الوصــول إلــى التمويــل مــن خــال توســيع 
مجموعــة األصول، والتي يمكن للمقرضين 
األعمــال  مؤسســات  مــن  كضمــان  قبولهــا 
واألفــراد، كضمان لتقديم االئتمان. القانون 
العوملــة  أنشــطة  أيًضــا  المقتــرح سيســهل 

والتأجير في قطاع الخدمات المالية.
وأعلــن الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنمية 
أن  مؤخــًرا  الرميحــي،  خالــد  االقتصاديــة، 
قانــون المعامــات المضمونة قيد الدراســة 

حالًيا من جانب الحكومة.
وأوضــح أن القانــون الجديد ســيمنح ميزة 
لريادة األعمال، والشــركات، والمســتثمرين 
لاقتراض ورهن المنقوالت، إذ إن القوانين 
وال  المنقــوالت،  برهــن  تســمح  ال  الحاليــة 
األثــاث  أن  يظهــر  موحــد  ســجل  يوجــد 
الــذي يمتلكــه الشــخص على ســبيل المثال 

باإلمكان رهنه، مؤكدا أن القانون ســيحمي 
البنوك ويشــجعها، وهــذا قانون مهم، حيث 
التعامــل  وطريقــة  القانــون  حالًيــا  يــدرس 
بــه والســجل الموحــد ومــن يحتفــظ بهــذا 
الســجل، وهذا من القوانين المهمة، متوقًعا 

إطاقه في العام الجاري.
وأظهــرت أحدث بيانات نشــرت على موقع 
 6 فتــح  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس 
حكوميــة،  جهــات   5 لـــ  تابعــة  مناقصــات 
بإجمالــي 22 عطــاء، فــي حين تــم تعليق 7 
عطــاءات تابعــة لمناقصتيــن. وبلغ مجموع 

أقل العطاءات نحو 1.5 مليون دينار.
وفتــح المجلــس مناقصتين لشــركة طيران 
الخليــج، أولهمــا لتزويــد الشــركة بخدمــات 
الجــوي  لألســطول  الحشــرات  مكافحــة 
والمبانــي، تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بنحــو 
ألعــاب  لشــراء  والثانيــة  دينــار،  ألــف   90.6
تفاعلية لصالة الشركة الجديدة في المبنى 

الجديــد بمطار البحرين الدولي، تقدم إليها 
عطاءان أقلهما بنحو 46.9 ألف دينار.

لهيئــة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
لتقييــم  والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
ســوق  فــي  والمــرور  الســير  حركــة  تأثيــر 
 4 6 عطــاءات، علــق  المنامــة، تقــدم إليهــا 
أي  قيمــة  عــن  اإلفصــاح  يتــم  ولــم  منهــا، 
منهــا. ودعت الهيئة الشــركات االستشــارية 
لتســليم عروضهــا الفنيــة والماليــة لتقييــم 
تأثير حركة الســير والمــرور، تتطلب الهيئة 
فريــق ذو خبــرة عالية لمثل هذه المشــاريع 
وذو معرفــة محليــة حــول لوائــح وشــروط 

البحرين.
لهيئــة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وأيًضــا 
تنظيــم االتصــاالت للحصول علــى خدمات 
استشــارية إلعــداد وثيقــة توضــح موقــف 
الهيئــة اتجــاه انترنت األشــياء، تقــدم إليها 
8 عطــاءات أقلهــا بنحــو 46.9 ألــف دينــار، 

فــي حيــن أكبرهــا بـــ 350.7 ألــف دوالر )مــا 
يعــادل 131.9 ألــف دينــار(. وتســعى الهيئة 
لتعييــن استشــاري مؤهــل بشــكل مناســب 
إلجــراء دراســة حــول “إنترنت األشــياء” اذ 
يتعيــن علــى االستشــاري إجــراء مراجعــة 
تحــدد التطــورات التكنولوجية والســوقية 
بإنترنــت  المتعلقــة  العامــة  والتنظيميــة 
األشــياء  إنترنــت  تأثيــر  وتقديــم  األشــياء 
والمســتهلكين  واالقتصــاد  األمــن  علــى 
والقطاعات الرئيسية األخرى في البحرين.
إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة 
لتطبيــق  )بابكــو(  البحريــن  نفــط  لشــركة 
التجــارة الســلعية وإدارة المخاطــر، تقــدم 
إليهــا 4 عطــاءات، علق 3 منهــا وأقل عطاء 
 154.2 يعــادل  )مــا  دوالر  آالف   410 بـــ 
بابكــو  شــركة  تقريًبا(.وتســعى  دينــار  ألــف 
للحصــول علــى عــروض من مــزودي حلول 

التجارة السلعية وإدارة المخاطر.

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  1761 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH0002N54ZE3

الحكومية األسبوعية.
تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
استحقاق 91 يومًا تبدأ فـي 26 يونيو 2019 
وتنتهي في 25 سبتمبر 2019، كما بلغ معدل 
بســعر  مقارنــة   3.12% عليهــا  الفائــدة  ســعر 
بتاريــخ  الســابق  لإلصــدار   3.13% الفائــدة 
12 يونيــو 2019. وبلــغ معــدل ســعر الخصــم 
%99.216 وتــم قبــول أقــل ســعر للمشــاركة 
بواقــع %99.198 علمــًا بأنــه قــد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 139%.
كمــا بلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

25 يونيو 2019 الثالثاء
22 شوال 1440
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مليون دينار

ماليين دينار
الصــادرات وطنيــة المنشــأ خــالل مــايــو

14 % نســـبــــــــة انــخـــفـــــــاض الـــــــواردات بــقــيــمـــــــة 419 مــلــيـــــون ديـــنـــــار

ارتفعــت قيمــة الصــادرات وطنيــة المنشــأ بنســبة 16 %، إذ بلغــت 210 مليون دينار لشــهر مايو 2019 مقابل 181 مليــون دينار لنفس 
الشــهر من العام الســابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشــر دول ما نســبته 82 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية 

الدول ال تتجاوز نسبتها 18 %، وذلك وفًقا لتقرير هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية بشأن إحصاءات التجارة الخارجية.

 واحتلــت الســعودية المرتبــة األولى من 
حيــث حجــم الصــادرات وطنيــة المنشــأ 
البالغــة 63 مليون دينار، وتليها الواليات 
مليــون   30 بقيمــة  األميركيــة  المتحــدة 
دينــار، بينمــا تأتــي اإلمارات فــي المرتبة 
الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 

21 مليون دينار.
وعلــى صعيــد الصــادرات وطنية المنشــأ 
الحديــد  خامــات  تأتــي  الســلع،  حســب 
ومركزاتهــا مكتلــة كأكثــر الســلع تصديًرا 
بلغــت  التــي   ،2019 مايــو  شــهر  خــال 
فــي  وتأتــي  دينــار،  مليــون   60 قيمتهــا 
المرتبــة الثانيــة خائــط مــن األلومنيــوم 

مليــون   23 قـــيمتها  بلغــت  التــي  الخــام 
دينار، وتليهما في المرتبة الثالثة أســاك 
مــن األلومنيــوم التــي بلغــت قيمتهــا 19 

مليون دينار.
 أمــا فيمــا يخــص إعــادة التصديــر، فقــد 
بنســبة  التصديــر  إعــادة  قيمــة  ارتفعــت 
57 %، إذ بلغــت 66 مليــون دينــار مقابل 
42 مليــون دينــار لنفس الشــهر مــن العام 
الســابق، ويمثــل مجموع أهم عشــر دول 
مــا تتجــاوز نســبته 88 % مــن إجمالــي 
حجــم إعــادة التصديــر، أمــا بقيــة الدول 
فنصيبهــا 12 % فقــط مــن حجــم إعــادة 

التصدير.

 وتأتــي اإلمارات فــي المرتبة األولى من 
حيــث حجم إعــادة التصديــر الذي بلغت 
قيمته 20 مليون دينار، وتليها السعودية 
بقيمــة 17 مليــون دينــار، ومــن ثــم تأتــي 
الصيــن فــي المرتبــة الثالثــة التــي بلغــت 
قيمة إعادة التصدير لها 7 مايين دينار.

 وتعتبــر ســبائك الذهــب أكثــر الســلع من 
حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 10 
ماييــن دينــار، تليهــا في المرتبــة الثانية 
ســيارات الجيــب التي تصــل قيمتها إلى 
7 ماييــن دينار، وتحتل خامات الحديد 
مــن  الثالثــة  المرتبــة  مكتلــة  ومركزاتهــا 
حيث إعــادة التصدير التي بلغت قيمتها 

6 مايين دينار.
 وبلغت قيمة إجمالي الواردات الســلعية 
مايــو  لشــهر  دينــار  مليــون   419 نحــو 
الماضــي مقابل 489 مليــون دينار لنفس 

الشهر من العام السابق بانخفاض نسبته 
أهــم  واردات  مجمــوع  ويمثــل   ،%  14
عشــر دول مــا نســبته 68 % مــن حجــم 
إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي 

الدول فهي تمثل نسبة 32 %. 
فــي  األولــى  المرتبــة  الصيــن  واحتلــت 
حجــم الــواردات التــي بلغــت 58 مليــون 
دينــار، تليهــا أســتراليا بقيمــة 39 مليــون 
المتحــدة  الواليــات  تأتــي  بينمــا  دينــار، 
األميركيــة فــي المرتبــة الثالثة من حيث 
حجــم الــواردات التــي بلغــت 31 مليــون 

دينار.
 ويعتبــر أوكســيد األلومنيوم أكثر الســلع 
اســتيراًدا 33 مليــون دينــار ثـــم خامــات 
الحديــد ومركزاتهــا غيــر مكتلــة ثانيا 32 
مليــون دينــار، ويليهمــا ســيارات الجيــب 

14 مليون دينار.
وبلــغ الميزان التجــاري 143 مليون دينار 
مســجاً انخفاًضــا فــي قيمــة العجــز فــي 
مايو 2019 عما عليه في نفس الشهر من 
العام السابق 266 مليون دينار بنسبة 46 

.%
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أمل الحامد

عبــرت منظمــة األمــم المتحدة عــن تقديرها لجهــود البحرين في توفير الظــروف لتجنب وقوع 
جريمــة اإلتجار بالبشــر. ومن دون شــك، فــإن نظام اللجنة الوطنية البحرينيــة لمكافحة االتجار 
بالبشــر أتــى كعمل إيجابي لبضع ســنوات بالتعاون مع المؤسســات ذات العاقــة محليا وإقليميا 

ودوليا.
االتجــار بالبشــر مــن الجرائم الحديثــة، ويتم ارتكابها بمنهجية منظمة فــي عدة دول، حيث يتم 
استغال البشر لبعضهم البعض دون مراعاة إلنسانيتهم. وخاصة تستغل الشرائح الضعيفة من 

األطفال والنساء والمرضى وفاقدي العلم والعمل، عبر “عصابات” إجرامية تمتهن هذا العمل. 
فــي البحريــن، أصــدرت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص “نظام اإلحالــة الوطنية 
لضحايــا االتجــار بالبشــر”. الغــرض من النظــام، تعزيز إجــراءات المكافحة وتنظيــم دور الجهات 
المختصــة وآليــات تعاملهــا مع أي من حاالت اإلتجــار. كل هذا العمل، يتم انطاقا من أن جريمة 
اإلتجــار بالبشــر تشــكل مخالفة للمبــادئ التي تنادي بها األديــان النتهاكها للكرامة اإلنســانية،كما 
يعتبــر هــذا العمــل االجرامــي مخالفة للمبادئ التي تنص عليها التشــريعات الوطنية بما ينســجم 

مع االتفاقيات الدولية. 
إن قانــون مكافحــة اإلتجــار بالبشــر فــي البحريــن، يعــرف حــاالت اإلتجــار ويفــرض العقوبــات. 
وتنفيــذا للقانــون تــم تأســيس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص وتضــم الهيئــات 
ذات العاقــة فــي مكافحــة هــذه الجريمــة التــي تنتهــك إنســانية اإلنســان. ولمكافحــة الجريمة، 
تــم إنشــاء وحــدة خاصــة لحمايــة “العمالة الوافدة” وتم تأســيس مركــز لإليواء وتقديــم العون. 
ويهــدف المركــز، لحمايــة العمالــة وفًقــا للمواصفــات الدوليــة. وتكملة لهــذا، يأتي تدشــين “نظام 
اإلحالة الوطني لضحايا اإلتجار بالبشر”. ومن دون شك فإن تأسيس هذا المركز ونظام اإلحالة، 

يعتبران من الخطوات الهامة لبناء منظومة متكاملة لمكافحة اإلتجار بالبشر. 
لهذه الجهود الجبارة تشــيد األمم المتحدة بالبحرين لمناهضتها للجريمة النكراء، وهناك خطط 
للتعــاون إلنشــاء مركــز تســتفيد منــه المنطقــة التــي تعج بالعمالــة الوافدة مــن كل ربــوع العالم. 

واالجتهاد في مكافحة االتجار بالبشر ضرورة قصوى وواجب محلي ودولي. 

البحرين ومناهضة 
د. عبد القادر ورسمه االتجار بالبشر

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

السنابس - الغرفة

دراســة  إعــداد  البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  تعتــزم 
بخصــوص تحديــات ســوق العمــل، وتأثيــر قوانيــن العمــل 
والتصريــح المــرن علــى أصحــاب األعمــال، والتعــرف علــى 
تنفيــذًا  الــوزراء،  إلــى مجلــس  لرفعهــا  المناســبة  المرئيــات 
لتوجيهــات صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء وحرصًا 
مــن الغرفــة ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، وهيئــة 

تنظيــم ســوق العمــل على رعايــة مصالح أصحــاب األعمال. 
ودعــت الغرفــة أعضاءها الكرام لحضور الجلســة النقاشــية 
األخيــرة الخاصــة بدراســة تحديــات ســوق العمــل، والتــي 
ســتعقد صبــاح بعــد غــد الخميــس بقاعــة المجلــس ببيــت 
التجــار الســاعة 10:30 صباحــًا حتــى 11:30 ظهــرًا، وتنــوه 
لجميــع  مفتوحــة  الجلســة  بــأن  الكــرام  لألعضــاء  الغرفــة 
قطاعــات األعمــال. وســتتطرق محــاور الجلســة النقاشــية 
إلــى قوانيــن ســوق العمل التــي تؤثر على أصحــاب األعمال 

البحرينييــن، مثــل حرية تنقــل العامل األجنبــي، والتصريح 
المــرن، والمواضيــع األخــرى المتعلقــة بهيئــة تنظيــم ســوق 
العمل وســوق العمل بشــكل عام، بهدف الحصول على رؤية 

واضحة ومتكاملة تخدم الشارع التجاري في المملكة.
ويأتــي إعــداد دراســة تحديــات ســوق العمــل مــن منطلــق 
إدراك “الغرفــة” للتحديــات التي تواجه أعضاءها الكرام في 
المرحلة الحالية والمتوقعة في المرحلة المقبلة، كما تهدف 

إلى تعزيز مساهمتهم في نمو االقتصاد الوطني.

ــس الـــــــــــــوزراء ــ ــل ــ ــج ــ تــــمــــهــــيــــدا لــــرفــــعــــهــــا إلـــــــــى م
“الغرفة” تناقش دراسة تحديات سوق العمل

أبرز العطاءات المفتوحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

1,150,000.00 The Benefit 
Company 1  تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة سجل على شبكة

اإلنترنت للحقوق األمنية على األصول المنقولة
 مجلس التنمية

االقتصادية

46,911.00 Polemaris 8  على خدمات استشارية إلعداد وثيقة توضح موقف
الهيئة اتجاه انترنت األشياء

 هيئة تنظيم
االتصاالت

0.00 - 6 تقيم تأثير حركة السير والمرور في سوق المنامة  هيئة السياحة
والمعارض

46,906.25 FMT Ventures 
W.L.L. 2  شراء ألعاب تفاعلية لصالة الشركة الجديدة في المبنى

الجديد بمطار البحرين الدولي طيران الخليج

الغرفة - السنابسالسنابس - الغرفةالمنامة - تنمو

قامــت “تنمو”، أول شــركة في البحرين 
األعمــال”،  “مائكــة  بمفهــوم  تعمــل 
االســتراتيجي  توجههــا  بتجديــد 
الشــركات  نمــو  لتســريع  واالســتثماري 
الناشــئة وتحقيــق وقــع إيجابــي علــى 
فــي  األعمــال  لريــادة  الحيــوي  النظــام 

البحرين. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة تنمو، 
جهودنــا  “ســتبقى  الكوهجــي  نــواف 
النجــاح  قصــص  زيــادة  علــى  مرّكــزة 
وخلــق بيئة يتخللها التعاون، مع تعزيز 
النظام الحيوي لألعمال الناشئة. سنبدأ 
اســتقبال عروض الشركات الناشئة من 
التحديــد  وجــه  علــى  ونبحــث  جديــد 
عن الشــركات التي تعتبــر في المراحل 
لديهــا  يوجــد  ولكــن  لنشــأتها،  األولــى 
لتثبــت قيمتهــا  المقومــات  مــن  شــيء 
)ســواء منتــج أولــي، أو عقد مــع عميل 
مــا، أو عدد من المســتخدمين(، ويمكن 
التقــدم  المحليــة  الناشــئة  للشــركات 

تنمــو  موقــع  خــال  مــن  اآلن  بطلــب 
اإللكتروني”.

وفــي ســبيل دعــم اســتراتيجية تنمــو 
قامــت  فقــد  الجديــدة  االســتثمارية 
فريقهــا  بإعــادة هيكلــة  أيًضــا  الشــركة 
لتعكــس  التجاريــة  هويتهــا  وتجديــد 
مكانــة تنمــو كشــركة رائدة فــي النظام 
الحيوي ورؤيتها في تحقيق وتســهيل 
تدفق االستثمارات باستخدام منهجية 

مبسطة.

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  تنظــم 
العقــار  بلجنــة  ممثلــة  البحريــن 
مشــاريع  بعنــوان  نــدوة  واالنشــاء 
بعــد  مــا  )مرحلــة  العقــاري  التطويــر 
تأســيس اتحــاد الماك(، وســتتناول 
النــدوة التــي ســتعقد اليــوم الثاثاء 
الســاعة  فــي   2019 يونيــو   25
5:30 مســاًء بقاعــة المجلــس ببيــت 
التجــار عــددا مــن المحاور، وتشــمل 
المشــتري  التزامــات  المحــاور  هــذه 
فــي  والفرعــي  الرئيــس  والمطــور 
اتحــاد الماك، والنزاعات التي تنشــأ 
كمــا  المــاك،  اتحــاد  تأســيس  بعــد 
ســيتناول المتحدثون رسوم مرافق 
ذات  للمناطــق  الســنوية  الخدمــات 
المنفعــة المشــتركة واســتهاك رأس 

مال المرافــق العامة، وكيفية تجنب 
النزاعات وتوعية جميع األطراف.

وسيشارك في هذه المحاور ممثلين 
العقــاري،  التنظيــم  مؤسســة  عــن 
وجمعية التطويــر العقاري، وجمعية 
المحاميــن البحرينيــة، كما ستشــارك 
مؤسســة  مــن   Paula Boast
 Charles Russell Speechlys

LLP القانونية في هذه الندوة.

ووجهت الغرفة دعوتها إلى جميع العقاريين والمطورين والمستثمرين  «
والمهتمين لحضور الندوة، بهدف إثراء الفعالية واالستفادة من المحاور 

التي سيتم طرحها في سبيل االرتقاء بقطاع العقار واالنشاء بالبحرين.

تنظــم غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والتجارة 
والســياحة ممثلــة فــي إدارة المواصفــات والمقاييــس، والمجلس األعلــى للبيئة 
“الئحــة  بعنــوان  توعويــة  نــدوة  البيئيــة،  والرقابــة  التقويــم  إدارة  فــي  ممثــاً 
المنتجــات الباســتيكية االشــتراطات والتطبيــق”، وذلــك يــوم غــد األربعــاء 26 

يونيو 2019 في تمام الساعة 9:30 صباًحا بقاعة المجلس ببيت التجار.

تزامًنــا  النــدوة  هــذه  تنظيــم  ويأتــي 
مــع اعتمــاد الائحــة الفنيــة للمنتجــات 
الباســتيكية وفًقــا للقرار الــوزاري رقم 
11 لســنة 2019، والتــي ســتدخل حّيــز 
التنفيــذ فــي 24 يوليــو 2019، وســيتم 
تطبيقهــا كمرحلــة أولــى علــى األكياس 
لمــرة  االســتخدام  ذات  الباســتيكية 
بغــرض  اســتخدامها  لتقنيــن  واحــدة 

المحافظة على البيئة. ولتوعية التجار 
من مصنعي ومستوردي تلك المنتجات 
علــى ضرورة اســتيفاء اللوائــح الفنية. 
جميــع  إلــى  دعوتهــا  الغرفــة  ووجهــت 
المعنييــن بتصنيع أو اســتيراد األكياس 
بهــدف  النــدوة  لحضــور  الباســتيكية 
االســتفادة لتفــادي خســائر اســتيراد أو 

تصنيع المنتجات المخالفة.

ندوة بشأن “المنتجات البالستيكية”“الغرفة” تستعرض االلتزامات بـ“اتحاد المالك”“تنمو” تكشف استراتيجيتها الجديدة

خالل ندوة 
تتطرق لمحاور 
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كشــف الرئيــس التنفيــذي ل شــركة أعيــان العقارية الكويتية إبراهيم العوضي، أن شــركته ســتطور مشــروعا جديــدا في منطقة 
“السيف” بالبحرين قريبا، يضم مجمع مطاعم بكلفة 7.9 مليون دوالر.

وأضاف أن الشــركة شــارفت على تسليم 
الحــد  منطقــة  فــي  المقــام  مشــروعها 
والمكــون مــن 24 وحــدة ســكنية، حيــث 
ســيتم بيــع الوحــدات عن طريــق برنامج 
اإلســكان  وزارة  مــع  بالتنســيق  “مزايــا” 
المســتحقين  لألشــخاص  البحرينيــة، 

للرعاية السكنية.
وبيــن العوضــي في لقاء نشــرته “األنباء” 
محفظــة  تمتلــك  الشــركة  أن  الكويتيــة 
عقاريــة فــي منطقــة الحــد أيضــا، تتكون 
من مبنيين مؤجرين بالكامل على إحدى 
شــركات المقــاوالت العالمية وجــار حاليا 
لبيعهمــا  تمهيــدا  أرض  قطعتــي  تطويــر 
بنظام شــقق التمليــك، إضافة إلى تملكها 
دراســة  حاليــا  وجــار  أخــرى،  أراض   6
الطريقــة األمثــل لتطويرهــا أو التخــارج 

منهــا، األمــر الــذي ســيحقق عوائــد جيدة 
للشركة.

*إعادة ترتيب المحفظة بالبحرين
وذكــر أن أعيــان لديها نيــة إلعادة ترتيب 
عــام،  بشــكل  البحريــن  فــي  محفظتهــا 
األراضــي  بعــض  تطويــر  علــى  معتمــدة 

والتخارج من البعض اآلخر.
وحــول اســتثمارات الشــركة بالســعودية 
لديهــا  “أعيــان”  أن  إلــى  العوضــي  أشــار 
اســتثمارين اســتراتيجيين هنــاك، األول 
عبارة عن اســتثمار في شــركة برج هاجر 
العقاريــة، حيــث تســتحوذ “أعيــان” علــى 
%31.5 منــه، و”بــرج هاجــر” الــذي يعتبر 
أحــد أبــراج مشــروع تطوير وقــف الملك 
تطويــره  قيمــة  تبلــغ  حيــث  عبدالعزيــز، 

394.4 مليــون دوالر، ويتــم تشــغيله مــن 
قبــل فنــدق “موفنبيــك” ويحقــق عوائــد 

جيدة للشركة.
يتضمــن  الثانــي  “االســتثمار  وأضــاف 
محفظــة عقاريــة تديرها إحدى شــركاتنا 
التابعة، )عنان( بقيمة 23.6 مليون دوالر، 
وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن األراضي 
التــي نعمــل حاليا علــى دراســة تطويرها 
وتقسيمها وبيعها على المخطط أو بيعها 

كأرض كاملة.
فــي  اســتثمار  “لدينــا  العوضــي  وتابــع 
الشــارقة وهــو عقــار اســتثماري تجــاري 
مــدر للدخــل، إلــى جانــب اســتثمارنا فــي 
نملــك  العقاريــة، حيــث  الجــداف  شــركة 
أرضــا فــي منطقــة الجداف بوســط دبي، 
إذ إنهــا بصــدد إعــداد الدراســات النهائية 

والمخططات لبناء وتطوير المشروع.
كما أن لدى “أعيان” شــراكة في مشــروع 
“ســبوت مــول” فــي مصــر، وهــو مجمــع 
مقابــل  الخامــس  التجمــع  فــي  تجــاري 

ويتألــف  األميركيــة،  الجامعــة  بوابــة 
مــن 3 أدوار ويحتــوي علــى العديــد مــن 
المقاهــي والمحالت التجارية واألنشــطة 

الترفيهية.

وأكد العوضي أن الشــركة تتطلع لدخول 
الســوق البريطانيــة، لكــن نظــرا لخــروج 
المملكــة المتحــدة مــن االتحــاد األوروبي 
فإننــا فضلنــا التريــث إلــى حيــن اتضــاح 
الرؤيــة واســتقرار األوضــاع هنــاك، مبينا 
19.7 مليــون دوالر  تــم رصــد نحــو  أنــه 
أو  جديــدة  اســتثمارات  فــي  للدخــول 

تطوير استثمارات قائمة.

“أعيان” الكويتية تطور مشروعا في السيف بـ 7.9 مليون دوالر
“مــــزايــــا” بـــرنـــامـــج  ــق  ــ ــري ــ ط عــــن  ــد  ــحـ ــالـ بـ ــة  ــي ــن ــك س وحـــــــدة   24 ــع  ــيـ بـ

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة أمــاك، محمــد الكوهجــي، إن محفظــة الشــركة العقاريــة 
للمشــاريع تبلــغ حوالــي 40 إلــى 50 مليــون دينــار، مبيًنــا أنهــا للمشــاريع التــي تنظــر الشــركة 
ا مشــاريع  ــا. وأضــاف أن شــركة “أمــاك” مقبلة على مشــاريع متنوعــة إذ لديها حاليًّ لهــا حاليًّ
إسكانية في منطقة أم الحصم والساية، وتنظر أيًضا لمشاريع تجارية جديدة ومن الممكن 

أن تكون هناك مشاريع جديدة في قطاع الفندقة مستقباً.

وأوضــح أن الشــركة تعمــل اآلن في مشــروع 
طابًقــا،   40 مــن  يتكــون  بالســيف  ســكني 
ومشــروع من 66 شــقة في 6 طوابق بمنطقة 
أم الحصــم، ومشــروع عمارتيــن فــي منطقــة 

تنظــر  كمــا  شــقة،   128 مــن  يتكــون  الســاية 
لمشــاريع أخــرى ســواء ألســواق محليــة فــي 
المجمعات الســكنية وإعــادة تأهيلها وبعضها 

يتم إعادة بنائها لخدمة المجتمع.

 وأشــار إلــى أن “أمــالك” وهــي الهيئــة العامــة 
الــذراع  للتطويــر،  االجتماعــي  للتأميــن 
بالكامــل  والمملوكــة  والعقــاري  االســتثماري 
مــن قبــل الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي 
األســواق  مــن  المزيــد  تطويــر  نحــو  تتوجــه 
المحليــة فــي المملكة، حيــث يأتي هذا ضمن 
إطار إســتراتيجية الشــركة لتطوير األســواق 
القديمــة  التجاريــة  والوحــدات  المحليــة 
تخــدم  متطــورة  أســواق  إلــى  وتحويلهــا 

المجتمع.
وعن أسعار اإليجارات، أكد أنه من الضروري 
مواكبــة أســعار الســوق ومعظــم اإليجــارات 

للشــركة  تعــود  وال  متدنيــة  كانــت  الســابقة 
الســوق  تطويــر  يتــم  لذلــك  جيــد  بمــردود 
ليــس مــن الناحيــة التجميلية فحســب ولكن 
أيًضــا مــن ناحيــة متكاملــة وجلــب خدمــات 
احتياجــات  لمواكبــة  جــدد  ومســتأجرين 
المنطقــة. وعــن المشــاريع المســتهدفة خالل 
السنتين المقبلتين، أكد أنه بحسب المحفظة 
والجــدوى الدراســية التــي تقــوم الشــركة بها 
الحتياجــات المنطقــة، ال تســتهدف “أمــالك” 
منطقــة أو قطاع معين في العقار، فإذا كانت 
فــان  إســكانية  لخدمــات  تحتــاج  المنطقــة 
الشــركة تطورهــا بنــاء علــى دراســة الجدوى 

تكــون  أن  البــد  وباألخيــر  لديهــا  الموجــودة 
المشــاريع المطــورة مربحــة وتعــود بمــردود 

بطريقة مستدامة للصناديق.
 وعن المشــاريع الفندقية، أكد أن الشــركة ما 
زالــت تنظــر لمشــاريع فــي عــدة مناطــق ولــم 
توقــع مــع المشــغلين للفنــادق، بمــا يتناســب 
مــن  خدماتهــا  لتقديــم  الشــركة  دراســة  مــع 
الناحيــة الفندقيــة بشــكل عــام وســيعلن ذلك 
عنــد أخذ القــرار. ومن جانب مشــروع النادي 
البحري، أكد أن هناك شــركة متخصصة تدير 
ــا وخطة اإلنجاز مســتمرة كما  المشــروع حاليًّ
تم التخطيط لها، مبيًنا أن المشــروع متكامل 

من ناحية الخدمات والفنادق وشــقق التملك 
الحر وغيرها.

محفظة مشاريع التطوير لـ“أمالك”

“االتصاالت” تقترح خفض أسعار خدمات الجملة “األرضية”
ــة ــيـ ــنـ ــوطـ ــد الـ ــ ــانـ ــ ــرودبـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــبـ ــشـ ــة لـ ــ ــي ــ ــال ــ ــح ــ ــن الــــــمــــــشــــــاورات ال ــ ــم ــ ض

طلبــت هيئــة تنظيم االتصاالت خفض أســعار بعض خدمات الجملة ضمن الشــبكة الوطنية للبرودباند عبــر األلياف البصرية، والتي اقترحت 
ضمن أوراق استشــارية وعروض مرجعية تعدها الهيئة بالتعاون مع شــركة بتلكو للبنية التحتية NBNetco المشــغلة للشــبكة بالتشــاور مع 

الشركات المعنية.

وشــركة NBNetco، هــي الشــركة الجديــدة 
التــي أعلنــت بتلكو عن تأسيســها هــذا العام، 
لفتــح  الحكومــة  خطــة  خضــم  فــي  وذلــك 
الشــبكة األرضيــة للمنافســة بيــن الشــركات، 
للســوق  تحريــر  خطــوة  أهــم  ثانــي  وهــي 
بعــد فتــح المنافســة فــي النقــال قبــل قرابــة 
15 عامــًا. ونشــرت الهيئــة مســودة األســعار 
شــبكة  عبــر  البرودبانــد  ألســعار  المقترحــة 
األليــاف البصريــة لقطــاع الجملة أو شــركات 
إذ  زيــن وفيفــا،  مثــل  المنافســة  االتصــاالت 
تضمــن المســودة جداول مفصلة لألســعار إذ 
قامت الهيئة بمقارنة األســعار بالسعر العادل 
للتكلفــة إلــى جانــب مقارنة الســوق بأســواق 

الــدول المجــاورة بغيــة الوصــول إلــى منــاخ 
عادل وينطوي على التنافسية.

 500 وجــاء األمــر المرجعــي فــي أكثــر مــن 
صفحــة بالجــداول والمقارنــات واإلجراءات 
التقنيــة  والرســوم  والتنظيميــة  التفصيليــة 
وســقوف مواعيد تقديم الخدمة، إلى جانب 
رأي مختلــف الالعبيــن فــي الســوق بمــا فيها 
بتنظيــم  المعنيــة  االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة 

الفصل الوظيفي لشركة بتلكو.
وتســتعد الشــركات المحلية المنافسة لبتلكو 
أســوة  البصريــة،  األليــاف  إلطــالق خدمــات 
عــرش  علــى  تتربــع  ظلــت  التــي  بالشــركة 
االتصاالت الســلكية لسنوات طويلة وأنفقت 

مئات الماليين من الدوالرات إلنشــاء شــبكة 
اتصــاالت ســلكية حديثة تغطــي كافة أنحاء 
المملكة، إذ من المقرر أن توفر هذه المنافسة 
هامش أسعار أفضل للزبائن ويمنح الشركات 
المنافســة تعظيــم الربحية، كمــا يتيح لبتلكو 
للبنيــة التحتية الحصول على إيرادات لضخ 
االستثمارات المتسمرة في الشبكة األرضية.
توضحيــًا  “فيفــا”  مثــل  شــركات  وقدمــت 
لهيئــة تنظيــم االتصاالت تبيــن فيه عددا من 
المقارنــات التــي تتعلــق بالخدمــات المقدمــة 

واألسعار في استراليا ونيوزلندا مثالً.
التــي  الجــداول  إلــى  بالنظــر  الهيئــة  ورأت 
الجملــة،  أســعار  بخصــوص  اقتراحهــا  تــم 

والمقارنــات واالعتبــارات األخرى، أنه ينبغي 
أن يكــون هنــاك نــوع مــن التخفيضــات فــي 

األسعار المقترحة.
الهيئــة  اقترحــت  الخدمــات  بعــض  وفــي 
تخفيضــات توضــح فيهــا مــن خــالل جداول 
بالتســعيرة  الممكنــة  الربحيــة  هوامــش 

المقترحة المخفضة.
يشار إلى أن “بتلكو” أعلنت في مايو الماضي 
للشــركة  القانونــي  الفصــل  عمليــة  إتمــام 
إلــى كيانيــن مســتقلين تنفيــًذا لمــا جــاء فــي 
الخطــة الوطنيــة الرابعة لالتصــاالت، األولى 

تعنــى بتقديــم الخدمــات للشــركات واألفراد 
الشــبكة  أو  التحتيــة  البنيــة  تديــر  والثانيــة 
األرضية، إذ شــملت عملية الفصل تخصيص 
ســجل تجــاري خــاص، باإلضافــة إلــى صفــة 
إداري  هيــكل  تشــكيل  مســتقلة،  قانونيــة 
تنفيــذي مســتقل لــكل كيــان، تعييــن رئيــس 
ورئيــس  البحريــن  بتلكــو  لشــركة  تنفيــذي 
تنفيــذي لشــركة البنيــة التحتيــة، تخصيــص 
مبــان مســتقلة لكل شــركة، وتحديــد الدوائر 
مــع  يتناســب  بمــا  شــركة  لــكل  والموظفيــن 

طبيعة عملها وأهدافها.

مقارنة أسعار السوق 
بأسواق الدول 

المجاورة 

محمد الكوهجي

المحرر االقتصادي

علي الفردان

إبراهيم العوضي

أصول “إنفستكورب” بأوروبا
ــا ــي ــان ــم ــورت ســنــتــر” فـــي أل ــ ــربـ ــ بــعــد اســـتـــحـــواذه عــلــى “إيـ

أعلــن “إنفســتكورب”، عــن إتمــام صفقــة 
اســتحواذه على مبنى “إيربورت ســنتر” 
وهــو  األلمانيــة،  هامبــورغ  مدينــة  فــي 
للمكاتــب  مخصصــة  مســاحات  يضــم 
والصناعــات الخفيفــة، مقابل 85 مليون 

يورو تقريًبا )96.8 مليون دوالر(. 
االســتحواذ  عمليــات  رابــع  الصفقــة  وتمّثــل 
فــي  “إنفســتكورب”  ينّفذهــا  التــي  العقاريــة 
السوق األلمانية خالل األشهر الـ12 الماضية، 
لمحفظــة  اإلجماليــة  القيمــة  بذلــك  لترتفــع 
أصولــه العقارية األوروبية إلى أكثر من 500 

مليون يورو )569.2 ملون دوالر(.
بموقعــه  ســنتر”  “إيربــورت  مبنــى  ويتمّيــز 
مــن مطــار هامبــورغ،  المثالــي علــى مقربــة 

وهــو يضم 35 ألف متر مربع من المســاحات 
المؤّجــرة التــي تنقســم إلى 75 % مســاحات 
مســاحات   % و25  للمكاتــب  مخصصــة 
مخصصة للصناعات الخفيفة، ويضّم المبنى 
ا 32 مســتأجًرا يزاولون أنشطتهم ضمن  حاليًّ

مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات، كمــا أنــه 
يتمتــع بمعــدل إشــغال قــوي. وقــال الرئيــس 
التنفيــذي المشــارك لدى إنفســتكورب، حازم 
بــن قاســم “تؤكــد هــذه الصفقــة قدرتنــا على 
رصــد أفضــل الفــرص فــي الســوق العقاريــة 

األوروبية. كما أن النمو المستمر الذي نلمسه 
فــي محفظتنــا العقاريــة األوربية ُيعــد ركيزًة 
أساســية في تحقيق اســتراتيجيتنا ورؤيتنا 
المتمّثلــة فــي تزويــد المســتثمرين الدولييــن 
بمحفظــة متنوعــة وقويــة من االســتثمارات 
البديلــة التــي تحقــق عوائــد مجزيــة”.  مــن 
المتخصــص  التنفيــذي  المديــر  قــال  جانبــه، 
فــي االســتثمار العقــاري لــدى إنفســتكورب، 
بابك ســلطاني “يسّرنا االستحواذ على مبنى 
إيربورت سنتر في مدينة هامبورغ، باعتباره 
ــا يعكــس رؤيتنــا االســتراتيجية  إنجــاًزا مهمًّ
التــي ننجــح مــن خاللهــا فــي توســيع نطــاق 
ــا عبر ضخ اســتثماراتنا في  حضورنــا أوروبيًّ
أصــول عالية الجودة مدعومة بأســس قوية 
في األســواق، مثل ســوق العقارات المكتبية 

في ألمانيا”.

بابك سلطاني حازم بن قاسم

المنامة - إنفستكورب

569.2
ملــيـــــــــــون دوالر

وقعت شركة االتصاالت المتكاملة “دو” اتفاقية مع شركة االتصاالت البحرينية 
“بتلكو”، وذلك لبدء مشروع استثماري مشترك.

هــذه  بموجــب  صحافــي  بيــان  وبحســب 
بتقديــم  الشــركتان  ســتقوم  االتفاقيــة 
خدمــات توصيــل االتصــال وحلــول مراكــز 

البيانات لعمالئهما بكفاءة وشمولية.
وأشــارت شــركة “دو” إلى أنه ســيتم تقاسم 

الملكية بنسبة 50 % لكل طرف.
 يشــار إلى أن رأســمال شــركة “دو” يبلغ 4.5 

مليــار درهــم )1.2 مليــار دوالر(، موزًعا على 
4.532 مليــار ســهم، بقيمــة إســمية قدرهــا 
درهــم واحــد. ُيذكــر أنــه خــالل الربــع األول 
مــن العام الجاري، انخفضت أرباح “دو” إلى 
449.5 مليــون درهم، مقارنــة بأرباح قدرها 
512.6 مليــون درهــم، تــم تحقيقهــا خــالل 

الفترة ذاتها من 2018.

“دو” تبرم شراكة مع “بتلكو”
المحرر االقتصادي

زينب العكري

50
مليون دينار
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اعالن الغاء ترخيص
مكتب برنتو لاليدي العاملة

 سجل تجاري 14319-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
مطعم السكاال ذ.م.م

سجل تجاري رقم 114796

بناء على قرار صاحب مكتب برنتو لاليدي العاملة المقيد في السجل التجاري برقم 
5-14319، بإلغاء الترخيص الصادر بش���أنه لمزاولة نشاط مكتب التوظيف وتوقفه 
عن مزاولة النشاط بإرادته، وعليه يدعو صاحب المكتب المواطنين والمقيمين من 
عم���الء المكت���ب ممن لديه���م أي مطالبات ماليه أو تعاق���دات أومتعلقات أخر اتجاه 

المكتب لتقديم مطالباتهم إليه على العنوان التالي:
السيد/ منيره عبدالعزيز

رقم الموبايل: 39726077
أو مراجع���ة مق���ر هيئ���ة تنظي���م س���وق العم���ل الرئيس���ي- مكات���ب إدارة التخطي���ط 
والترخي���ص بالطايق األول خالل ش���هور من نش���ر هذا اإلعالن الس���ترداد حقوقهم 

وتسوية متعلقاتهم ومطالباتهم المالية.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها    
مرس���ى الخليج لالستشارت نيابة عن مطعم السكاال ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رق���م 114769، بطل���ب تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وتعيي���ن عمار عبدالجليل 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عمار عبدالجليل عبدالرسول علي مكي

رقم الموبايل: 33755151 )973+(
ammer@housemeonline.com :البريد االلكتروني

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة 
بأنه قد تقدم  إليها الس���يد يوس���ف احمد يوس���ف حسن محمود 
المرباط���ي المالك ل� بريمير موتور )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة 
بموج���ب القيد رقم 1-87276، طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية 
إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 30٫000 

دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1. سميره عبدالجبار محمود الكوهجي

2. احمد يوسف حسن محمود المرباطي
3. عبدالجبار احمد يوسف المرباطي

4. حسن احمد يوسف حسن محمود المرباطي
5. يوسف احمد يوسف حسن محمود المرباطي
6.عيسى احمد يوسف حسن محمود المرباطي
7. امينة احمد يوسف حسن محمود المرباطي

وتغيي���ر االس���م التجاري م���ن بريمير موت���ور الى ش���ركة بريمير 
موتور ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة 
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 87276-1 

 تاريخ: 17/6/2019

 

تق���دم الى إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة موسس���ة 

عبدهللا الحمر لالنشاء لمالكها عبدلله احمد محمد الحمر والمسجلة بموجب 

القيد رقم 4769، بطلب تحويلها تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن 

برأس���مال وق���دره 2000 أل���ف دين���ار بحريني وذل���ك بإدخال الس���يدة زبيدة 

عبدالنور اسماعيل حسين كشريكة معه في السجل

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة نضامن

 تاريخ: 20/6/2019

 

 

 

 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-84231( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة دبل أيه. جي 
للمقاوالت والتجارة - شركة تضامن بحرينية

القيد: 125192

 تاريخ: 23/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-84758( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة شموخ المجد العقارية ذ.م.م

القيد: 105710

 تاريخ: 23/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركةشو شه ذ.م.م

القيد: 114274

 تاريخ: 24/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-81350( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة اكوا اير لوجستكس ذ.م.م

القيد: 77038

 تاريخ: 17/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
السادة اصحاب شركة دبل أيه. جي للمقاوالت والتجارة - شركة تضامن بحرينية، 
المس���جلة بموج���ب القيد رقم 125192، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة 
دب���ل أي���ه. جي للمقاوالت والتجارة - ش���ركة تضامن بحرينية الى ش���ركة دبل أيه. 

جي للمقاوالت - شركة تضامن بحرينية
 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 اصحاب شركة شموخ المجد العقارية ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

105710، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة ش���موخ المجد العقارية ذ.م.م 

الى شركة نقطة سجنتشر ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

الس���ادة اصح���اب شركةش���و ش���ه ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 114274، 

طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري للفرع رقم 2 من س���وب وس���لط كافي���ه ذ.م.م الى 

شركةشو شه ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة اكوا اير لوجس���تكس ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رقم 

01-77038، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة اكوا اير لوجس���تكس ذ.م.م 

الى اكوا جلويال لوجستكس 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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
شركة لينغ دونغ للمنتجات البالستيكية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-118400

بناء على قرار الشركاء في شركة لينغ دونغ للمنتجات البالستيكية ذ.م.م المسجلة 
بموجب القيد رقم 118400-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: اي جودة لإلستشارات ذ.م.م

رقم الموبايل: 33370899 )973+(
info@ijawda.com :البريد االلكتروني
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )52102( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركةقطنيات الدانة للمالبس ذ.م.م

القيد: 74745

 تاريخ: 17/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة مطعم منى الدار ذ.م.م

القيد: 91263

 تاريخ: 24/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدمت إليها  

الس���يدة امل الس���يد محمد سلمان ش���بر نيابة عن اصحاب  ش���ركة قطنيات الدانة 

للمالبس ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 74745، طالبين تغيير االسم التجاري 

من شركة قطنيات الدانة للمالبس ذ.م.م الى شركة قطنيات الدانة لالنشاء ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

الس���يادة اصح���اب ش���ركة مطع���م منى ال���دار ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

91263، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة مطعم منى الدار ذ.م.م

الى المطعم اليمني منى الدار 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
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إخالء مؤقت للبرلمان 
البريطاني بسبب إنذار حريق

أخلت السلطات البريطانية مبنى 
البرلمان، أمس االثنين، بسبب رسالة 

إنذار من حريق بعثها النظام الداخلي 
للمبنى.

وقال شاهد من رويترز، جرى إخالء 
البرلمان البريطاني لفترة وجيزة 
اليوم االثنين بسبب إنذار حريق.

وحثت رسالة بثها النظام الداخلي 
للبرلمان على الخروج من المبنى. 

كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة 
المنطقة مع انطالق صوت إنذار عال. 

وانتهى اإلنذار بعد حوالي 20 
دقيقة، وُسمح للنواب والموظفين 

والصحافيين بالعودة إلى قصر 
وستمنستر مقر البرلمان.

طالت 8 من كبار قادة الحرس الثوري.. وإدراج ظريف بقرار الحق

ترامب يفرض عقوبات مشددة على المرشد اإليراني

ترامب،  األميركي دونالد  الرئيس  وقع 
اإلثــنــيــن، عقوبات مــشــددة على  أمــس 
إيران تستهدف خصوصا مرشد النظام 

علي خامنئي.
وجاءت العقوبات بعد إسقاط الحرس 
الثوري اإليراني طائرة أميركية مسيرة 

فوق مضيق هرمز قبل أيام.
وقـــــال تـــرامـــب لــــدى تــوقــيــعــه األمـــر 
ــمــشــددة  ال الــعــقــوبــات  إن  ــتــنــفــيــذي  ال
علي  اإليراني  النظام  مرشد  تستهدف 
رعاية  وقف  تريد  بالده  وإن  خامنئي، 

إيران لإلرهاب.
الجديدة  الحزمة  أن  ترامب  وأوضــح 
مــن الــعــقــوبــات كــانــت ســتــفــرض على 
النظر عن إسقاط الطائرة  إيران بغض 

األميركية.
تسمح  لن  المتحدة  الواليات  أن  وأكــد 
لكنه  الــنــووي،  السالح  بامتالك  ــران  إلي
في الوقت ذاته قال إن بالده ال تسعى 

للحرب.
من جانبه، قال وزير الخزانة األميركي 
تطول  العقوبات  إن  منوشين  ستيفن 
الثوري  الحرس  قادة  كبار  8 من  أيضا 
ــه ســيــجــري إدراج وزيــر  اإليـــرانـــي وإنـ
الخارجية محمد جواد ظريف في قرار 

الحق هذا األسبوع.
وفـــرضـــت واشــنــطــن مـــــرارا عــقــوبــات 
الماضي عندما  العام  منذ  على طهران 
انسحبت الواليات المتحدة من االتفاق 
النووي المبرم مع إيران في العام 2015 
والذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي 

اإليراني في مقابل رفع عقوبات.
الذي  االتفاق  إن  ترامب  إدارة  وقالت 
ــاراك أوبــامــا ال  ــ ــرم فــي عــهــد سلفه ب أبـ

يفعل ما يكفي.
ــه ســيــكــون مستعدا  إنـ تــرامــب  ــال  وقــ
ــع الـــزعـــمـــاء  ــ إلجـــــــــراء مــــحــــادثــــات مـ
أن طــهــران رفضت  غــيــر  اإليــرانــيــيــن، 
مثل هذا العرض ما لم تسقط واشنطن 

العقوبات.

بريطانيا تحذر من حرب 

جيرمي  بريطانيا  خارجية  وزيــر  قــال 
“ال يوجد أي  إنه  االثنين،  هانت، أمس 

طرف يريد الحرب مع إيران”. 
بالغ من  وأعرب عن شعور بالده بقلق 

“حرب غير مقصودة” مع إيران.
وأضاف هانت لراديو “بي بي سي” أن 
بالواليات  وثيق  اتصال  على  بريطانيا 
جدا  الخطير  “الــوضــع  بشأن  المتحدة 
بوسعنا  ما  “نفعل  وتابع  الخليج”.  في 

لتهدئة الوضع”.
واعترف وزير الخارجية بالخطر الذي 
األوسط  الشرق  على  التوترات  تشكله 

الكبير.

طهران تهدد وتهادن

الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  أعلن 
اإليرانية، أمس، أن طهران ترحب بأي 
الخليج،  منطقة  فــي  للتوتر  تخفيف 
مؤكدا أنها ال تريد تصعيد التوتر، في 
تــدهــور عالقاتها  أعــقــاب أســابــيــع مــن 

بواشنطن.
ــبــاء إلــى  ــأن ونــســبــت وكـــالـــة الــطــلــبــة ل
المتحدث عباس موسوي قوله “نرحب 
ال  المنطقة.  فــي  الــتــوتــرات  بتخفيف 

نريد تصعيد التوتر”.
في المقابل، وبما يشبه التهديد، وصف 

قائد البحرية اإليرانية األميرال حسين 
األميركية  الطائرة  إســقــاط  خــانــزادي، 
المسيرة في الخليج األسبوع الماضي 
بأنه “رد صارم” على الواليات المتحدة، 

محذًرا من أنه قد يتكرر.
ونقلت وكالة “تسنيم” لأنباء عن قائد 
الجميع  “شهد  قوله  اإليرانية  البحرية 
بإمكاني  الــمــســيــرة.  الــطــائــرة  إســقــاط 
التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن 

تكراره والعدو يعرف ذلك”.

روسيا ستتصدى للعقوبات 

ــا، أمــــس، إن الــعــقــوبــات  ــيـ ــت روسـ قــال
ــات  ــ ــوالي ــ الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعـــلـــنـــت ال
ــران غير  ــ ــ ــمــتــحــدة فــرضــهــا عــلــى إي ال

قانونية، متعهدة بالتصدي لها.
الهاتف،  عبر  صحافي  مؤتمر  وخــالل 
رفــــض الــمــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــيــن 
ــكـــوف الـــكـــشـــف عــن  ــيـــسـ ــري بـ ــ ــت ــمــ ــ دي
روسيا  تتخذها  قــد  الــتــي  اإلجــــراءات 

للتصدي للعقوبات األميركية.
ــة، عن  ــيـ ونــقــلــت وكـــــاالت أنـــبـــاء روسـ
ــر  ــ ــب وزيـ ــ ــائ ــ ســـيـــرجـــي ريــــابــــكــــوف ن
وشركاءها  روسيا  إن  قوله  الخارجية 

سيتخذون خطوات للتصدي لعقوبات 
ستفرضها  إنها  واشنطن  قالت  جديدة 
على إيران. وأضاف ريابكوف أن فرض 
التوتر  سيصعد  األميركية  العقوبات 
إلى  وأنه يتعين على واشنطن السعي 

الحوار مع طهران بدال من ذلك.

سلطنة عمان تنفي 

نقلت  أن تكون قد  نفت سلطنة عمان 
ــــواليــــات الــمــتــحــدة إلــى  رســـالـــة مـــن ال
إيران بشأن إسقاط الطائرة األميركية 

المسيرة فوق مضيق هرمز.
إن  العمانية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
السلطنة “تؤكد عدم صحة ما يتداول 
إعالميا من قيام السلطنة بنقل رسالة 
بشأن  اإليرانية  الحكومة  إلى  أميركية 

حادثة إسقاط الطائرة األميركية”.
باهتمام  “تتابع  السلطنة  أن  وأضافت 
المنطقة،  في  الحالية  التطورات  بالغ 
ــي  ــ ــرانـ ــ ــيـــن اإليـ ــبـ ــانـ ــجـ ــن الـ ــ ــل مـ ــ ــأمـ ــ وتـ
واألميركي ضبط النفس وحل المسائل 

العالقة بينهما عبر الحوار”.

عواصم ـ وكاالت

لندن ـ رويترز

الرئيس األميركي يوقع على أمر تنفيذي بشأن فرض عقوبات على إيران في المكتب البيضاوي )أف ب(

غروزني ـ وكاالتدبي ـ العربية نتبغداد ـ وكاالت

بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى تــكــلــيــف رئــيــس 
ــعــراقــي، أمــس  ــوزراء، مــنــح الــبــرلــمــان ال ــ ــ ال
ــدد في  جـ لــثــالثــة وزراء  الــثــقــة  ــيــن،  ــن اإلث
ــادل عــبــدالــمــهــدي، وخــصــوصــا  حــكــومــة عــ
السياديتين  والــدفــاع،  الداخلية  حقيبتي 
اإلرهابيين في  “النصر” على  أعلن  بلد  في 

نهاية 2017، بينما ال تزال وزارة شاغرة.
ووافق مجلس النواب، أمس اإلثنين، على 
الداخلية،  وزارة  الــيــاســري  ياسين  تــولــي 
الشواني  وفاروق  الدفاع،  الشمري  ونجاح 
الجلسة  خالل  رفضوا  النواب  لكن  العدل. 
نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية. 

خالل  جــديــدة  جلسة  عقد  المتوقع  ومــن 
ــام الــمــقــبــلــة لــلــتــصــويــت مـــجـــددا،  ــ ــ األي

بحسب ما أفادت مصادر برلمانية.
ويتحدر الشمري، على غرار جميع 
وزراء الدفاع العراقيين السابقين 

مدينة  مــن   ،2003 الــعــام  منذ 
الموصل الشمالية، 

مكافحة  جــهــاز  فــي  قــائــدا عسكريا  وكـــان 
القومية  من  فهو  الشواني،  أمــا  ــاب.  اإلرهـ
بحسب  العدل،  نالت حقيبة  التي  الكردية 
التوزيع السياسي للطوائف الذي يعد عرفا 
يمنح  مــا  الــعــراق، وهــو  فــي  قانونا  وليس 
للسنة،  والبرلمان  للشيعة  الـــوزراء  رئاسة 

ورئاسة الجمهورية لأكراد.
ومنذ أيام عدة، صعد محتجون وبرلمانيون 
عبد  ــادل  عـ الــــوزراء  رئــيــس  على  الضغط 
حكومته،  استكمال  إلــى  ودعــوه  المهدي، 

خصوصا مع حلول فصل الصيف.
ــحــرارة المرتفعة  وفــي هــذه الــفــتــرة مــن ال
الـــتـــي تــتــخــطــى الــخــمــســيــن درجـــة 
في  مزمن  انقطاع  ومع  أحيانا، 
الخدمات  وانــعــدام  الكهرباء 
في  الــمــئــات  يتظاهر  الــعــامــة، 
متهمين  عـــــدة،  مــحــافــظــات 
المسؤولين بالتقاعس 

والفساد.

ــة الــســعــودي لــلــشــؤون  ــدولـ حـــذر وزيــــر الـ
مزيد  من  إيــران  الجبير،  عــادل  الخارجية 
الــعــقــوبــات إذا واصــلــت “ســيــاســاتــهــا  مــن 
تريد  الــريــاض  إن  قــال  لكنه  الــعــدوانــيــة”، 

تفادي اندالع حرب.
صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  الجبير  وأضـــاف 
االثنين  أمس  نشرت  الفرنسية  موند”  “لو 
“إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية 
شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت 
فستدفع  الــعــدوانــيــة  ســيــاســاتــهــا  إيـــــران 
الثمن”. وتابع “قلنا إننا نريد تجنب الحرب 
بأي ثمن مثل األميركيين. اإليرانيون هم 
“ال  وأضــاف  التصعيد”.  قرار  يتخذون  من 

يمكنك مهاجمة السفن في الخليج، وال 
األنابيب،  خطوط  مهاجمة  يمكنك 
ــجــمــاعــات  ال تـــزويـــد  يــمــكــنــك  وال 

اإلرهابية كالحوثيين )في اليمن( 
الباليستية  ــصــواريــخ  ــال ب

لـــتـــســـتـــخـــدمـــهـــا ضــد 

السعودية”.
وكـــان الجبير أكــد األســبــوع الــمــاضــي، أن 
السعودية تتفق مع الواليات المتحدة في 
ناقلتي  الهجوم على  إيــران تقف وراء  أن 

النفط في خليج عمان، الخميس. 
إن”:  وقال في حديث مع شبكة “سي إن 
مع  لالختالف  يدعونا  سبب  لدينا  “ليس 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي. نــحــن نتفق 
معه. إيران لها تاريخ في ذلك”، مضيفا أن 
“المملكة في مشاورات مع أميركا وحلفائها 
بها؛ ألن  األخــذ  التي يجب  الخطوة  حول 
ــران رســالــة  ــ ــعــالــم يــجــب أن يــوصــل إليـ ال
وهجومها  العدوانية  أعمالها  أن  مفادها، 
عـــلـــى الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة 
ــخ  ــواريـ ــصـ ــا الـ ــرهـ ــيـ وتـــوفـ
الــبــالــيــســتــيــة لــلــجــمــاعــات 
اإلرهابية، مثل الحوثي، 
ــر  ــيــ غــ هللا  وحــــــــــــــــزب 

مقبولة”.

ــش” مــســؤولــيــتــه عــن هجوم  ــ أعــلــن “داعـ
القصر  قــرب  الشرطة  استهدف  بسكين 
تخوض  حيث  الشيشان،  فــي  الــرئــاســي 
المقاتلين  ضد  نزاًعا  الروسية  السلطات 

المتشددين.
ــد عناصر  وطــعــن شــخــص شــرطــًيــا وأحــ
لدى  توقيفه  تم  بعدما  الوطني  الحرس 
الرئيس  منزل  بسيارة من جانب  مــروره 
ــديـــروف. وأردي  قـ الــشــيــشــانــي رمــضــان 
المهاجم، وهو شيشاني ولد بالعام 1997 

وفق الشرطة، قتياًل.
وأفاد بيان للشرطة أنه ال يزال التأكد من 

تفاصيل الهجوم جارًيا.
بيان آخــر أن إصــابــة عنصر  وذكــر 

ــرة لــكــنــهــا ال  ــيـ ــطـ الـــشـــرطـــة خـ
بدون  لحياته،  تهديًدا  تشكل 
وضع  عــن  تفاصيل  تعطي  أن 

عنصر الحرس الوطني.
ــايـــت”  ــع “سـ ــوقـ وأفـــــــاد مـ

في  المتشددين  مواقع  لرصد  األميركي 
“داعــش”  تنظيم  أن  األحــد  متأخر  وقــت 

تبنى الهجوم.
المهاجم  أن  التنظيم  بــيــان  فــي  وجـــاء 
ــاب الــمــقــر  ــ ــى ب ــ ــن الـــوصـــول إل “تــمــّكــن مـ
قــديــروف”  رمــضــان  للمتسلط  الــرئــاســي 
النار من رشاشه وأصــاب عناصر  وأطلق 

أمن عدة بجروح.
ــن ضـــد  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــو حـ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــت مـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ وخـ
االنفصاليين في الشيشان في التسعينات 
حيث نصّبت رئيًسا قديروف، االنفصالي 
للكرملين  موال  إلى  تحّول  الذي  السابق 
هزيمة  وبعد  حديد.  من  بيد  البالد  يقود 
ــزال  ــمــتــمــرديــن الـــشـــيـــشـــان، ال تـ ال
ــا ضد  ــ ــزاًع ــ مــوســكــو تـــخـــوض ن
أنحاء  فــي  المسلحة  العناصر 
ــر عــن  ــفــ ــاز أســ ــ ــوق ــ ــق ــ ــال ال ــمــ شــ
المدنيين  عشرات  مقتل 

وعناصر الشرطة.
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برلين ـ دب أ

أديس أبابا ـ أ ف ب

تحطمت مقاتلتان تابعتان للجيش األلماني من طراز “يوروفايتر” بعد اصطدامهما 
في الجو شمالي البالد، أمس االثنين، حسبما أعلنت القوات الجوية. ورغم الحادث، 
وقالت  المظالت.  باستخدام  وقفزا  المقاتلتين،  من  الــخــروج  من  الطياران  تمكن 
متحدثة باسم وزارة الداخلية األلمانية في والية مكلنبرغ فوربوميرن “أستطيع أن 
أؤكد وقوع حادث لطائرتين شمالي ألمانيا”. وأوردت محطة “أوستسيفيلي” اإلذاعية 
أن مقاتلتين من طراز “يوروفايتر” اصطدمتا ظهرا، شمال برلين. وظهر في مقطع 
األرض.  من  دخــان  عمودي  تصاعد  الــحــادث،  بعد  اإلنترنت  على  تداوله  تم  مصور 
وذكرت صحيفة “شفيرين فولكسزيتونغ” اليومية أن الحطام المتساقط تسبب في 

حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.

أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد، أمس االثنين، مقتل العقل المدبر 
أركان  رئيس  بينهم  أشخاص،   5 مقتل  أسفرت عن  التي  االنقالب  لمحاولة 

الجيش، ورئيس والية أمهرة، مساء السبت.
ويأتي اإلعالن عن مقتل الجنرال أسامنيو تسيجي، بعد دقائق من تصريح 
مسؤول حكومي كبير قال فيه إنه المتهم بمحاولة االستيالء على السلطة 
السلطات  لكن  أنصاره،  برفقة بعض  إثيوبيا طليق  أمهرة شمالي  في والية 
اعتقلت عددا من مدبري االنقالب اآلخرين. وكان مكتب رئيس الوزراء قد 
ذكر أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن، وضابطا متقاعدا تعرضا إلطالق 

نار من الحارس الشخصي لسيري في مقر سكنه بالعاصمة أديس أبابا.

اصطدام مقاتلتين ألمانيتين ونجاة الطيارين

مقتل العقل المدبر لمحاولة االنقالب في إثيوبيا

دبي ـ العربية نت دبي ـ وكاالت

ــيــة” مـــن داخـــل  ــعــرب أكــــدت مـــصـــادر لــــ “ال
تــدرس  أنها  اليمنية  الشرعية  الحكومة 
حاليا الخيارات بين االستمرار في اتفاقية 
بعد  االنسحاب منه، وذلك  أو  ستوكهولم 
التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها األعراف 
ــيــة واإلنــســانــيــة وبــعــد تــجــاوزاتــهــا  ــدول ال

لالتفاقات الدولية والسياسية.
مسيرة  بطائرة  هجوما  الحوثيون  وشن 
مساء  الدولي،  السعودي  أبها  مطار  على 

األحد.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، قـــال الــمــتــحــدث باسم 
العقيد  اليمن،  في  الشرعية  دعم  تحالف 
ركـــن تــركــي الــمــالــكــي، فــجــر اإلثــنــيــن، إن 
الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة 
المدنيين والمنشآت  لذا تتعمد استهداف 
ــســعــوديــة، مـــؤكـــدا أن  ــل ال الــمــدنــيــة داخــ
الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 
12 يونيو من نوع “كروز يا علي” اإليراني.
المالكي في مؤتمر صحافي من  وأضاف 

الحوثية  العدائية  األعــمــال  أن  الــريــاض، 
تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

تلقت  الــحــوثــيــة  الميليشيات  أن  ــد،  وأكــ
التهريب،  عبر  إيـــران  مــن  نوعية  أسلحة 
ــرات أبـــابـــيـــل الــتــي  ــ ــائ ــا إلــــى أن طــ ــتـ الفـ
تزويد  على  دليل  الحوثيون  يستخدمها 

اإليرانيين لهم باألسلحة.
داخل  مسيرة  طائرات  “اعترضنا  وتابع: 
الحوثية”.  الميليشيات  أطلقتها  اليمن 

ــى أن الــمــيــلــيــشــيــات تــتــخــذ من  ولــفــت إلـ
الطائرات  لتفخيخ  مقار  السكنية  المواقع 
المسيرة.  وكان المتحدث الرسمي باسم 
ــلـــن، األحـــــد، وقـــوع  قــــوات الــتــحــالــف أعـ
الحوثية  الميليشيات  من  إرهابي  هجوم 
اإلرهابية المدعومة من إيران على مطار 
يوميا  يمر من خالله  والذي  الدولي،  أبها 
مواطنين  من  المدنيين  المسافرين  آالف 

ومقيمين من جنسيات مختلفة.

كـــشـــف مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر أمـــس 
بناء  تــعــمــل عــلــى  اإلثــنــيــن أن واشــنــطــن 
تحالف مع أصدقائها؛ للحفاظ على حرية 
تصريحاته  جــاءت  الخليج.  في  المالحة 
الــتــي استهدفت  الــهــجــمــات  أعــقــاب  فــي 
ناقالت نفط في اآلونــة األخيرة وألقيت 

مسؤوليته على إيران.
طريقه  في  للصحفيين  المسؤول  وقــال 
سيوفر  الـــدول  مــن  تحالفا  إن  لــإلمــارات 
لبرنامج  الــمــالــيــة  والــمــســاهــمــات  الـــمـــواد 
اإلنذار، لكنه لم يذكر تلك الدول باالسم. 
وأوضح: “يتعلق األمر بالردع االستباقي”، 
مضيفا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات 

ومناظير وسفنا.
وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس اإلثــنــيــن، أعلن 
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر 
السالم  الملك سلمان في قصر  لقائه  بعد 
بــجــدة أنـــه نــاقــش مــع الــعــاهــل الــســعــودي 
تصاعد التوتر في المنطقة والحاجة إلى 

تعزيز األمن في مضيق هرمز.
على  على حسابه  تــغــريــدة  فــي  ــاف  وأضـ
ــنــاءة مع  ــراء مــبــاحــثــات ب تــويــتــر: تــم إجــ
في  الــتــوتــر  تصاعد  حــول  سلمان  الملك 

المنطقة.
ــى ذلـــك، أكــد أن أمــن وحــريــة المالحة  إل

مسألة أساسية.

ــــك، الــتــقــى بــومــبــيــو ولـــي العهد  وبــعــد ذل
على  سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  السعودي 
أكد في وقت  غــداء عمل. وكــان بومبيو 
منطقة  ــادة  قـ مــع  سيتحدث  أنـــه  ســابــق، 
العربي، فضال عن مسؤولين في  الخليج 
تحالف  لبناء  اســتــعــدادا  ــا؛  ــ وأوروبـ آســيــا 

دولي ضد إيران.

اجتماع سابق للحكومة اليمنية الشرعية

وزير الخارجية األميركي يتحدث مع اإلعالم في ماريالند األحد )رويترز(.

المالكي: تعمد حوثي الستهداف المدنيين والمنشآت المدنية خــادم الحرمين بحث مع بومبيو تصاعــد التوتر بالمنطقة
حكومة هادي تدرس االنسحاب من “ستوكهولم” واشنطن تبني تحالفا لحماية المالحة بالخليج
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التصرفــات التــي يقوم بها النظام اإليراني حاليــا في مواجهة الواليات المتحدة، 
كلهــا تــدل على نجاح األســلوب الــذي يتبعه ترامب ضد النظام وعدم الســماح له 
باالصطيــاد فــي المياه العكرة كما فعل طوال العقود األربعة المنصرمة، خصوصا 
أن ترامــب مــع إدراكــه جيدا لمكروهية هذا النظام من قبل الشــعب اإليراني قبل 
كل شــيء ومكروهيتــه مــن قبــل شــعوب وبلدان المنطقــة والعالــم، إال أنه ال يرى 
ذلــك كافيــا ويريــد أن يحصــل على المزيد من أســباب القوة خصوصــا أن ترامب 
أثبــت وخالفــا لــكل مــا قيــل عنــه أنــه فطــن ومحنــك فــي التصــرف إزاء القضايا 
التي تتعلق بالمصالح األميركية ألنه يفكر بحســابات الربح والخســارة والســيما 
أنــه خــالل عهــده أثبــت أنه مفيد لبلده وشــعبه وبشــكل خــاص من ناحيــة توفير 
فرص العمل وتقليل البطالة وتخفيف الضرائب، لكن عندما ننظر لبالد “ولي أمر 
المســلمين” فإننــا نجــد أن الشــعب يتضــور جوعا ويقتلــه فقر كافر ببطء شــديد، 
وأن ترامــب يحــارب أيضــا النظــام نفســه علــى الجبهــة التــي طالما حارب شــعبه 
عليهــا، حيــث يقــوم بإضعافــه اقتصاديــا، وهــو العامــل الــذي طالمــا قــام بحرمان 
الشــعب اإليرانــي منــه فيمــا أغدق بــه على أذرعه فــي المنطقة، وهــذا النظام من 
دون قــدرة اقتصاديــة أشــبه بطائــر مــن دون ريــش، وحــرب ترامــب القاتلــة ضد 
نظــام رجــال الديــن في طهــران تتركــز على المجــال االقتصادي، والريــب من أن 
االنتفاضــة األخيــرة التي اجتاحت 140 مدينــة وفضحت النظام أمام العالم كله، 
فــإن كل متطلباتهــا متوفــرة تماما إضافة إلى أن الشــعب اإليراني صار على بينة 
كاملــة بمــا يجــري وهــو يعلــم أن المــأزق الحالــي للنظــام لــن يمــر على خيــر وهذا 
هــو حديــث الشــارع اإليراني كمــا أكد العديد مــن اإليرانيين المقيميــن في بلدان 
متباينــة لكاتــب هــذه األســطر، وال أقــول المقاومــة اإليرانيــة ومجاهــدي خلــق، 
رغــم أن الــذي يقــف وراء جعــل الشــعب علــى بينة تامــة من هذا النظــام ومن أن 
بقاءه واســتمراره يمثل كارثة ومصيبة وبالء للشــعب اإليراني وأجياله القادمة، 
وكمــا اعتــرف خامنئــي علــى مضض بأن منظمــة  مجاهدي خلق هــي التي قادت 
االنتفاضة األخيرة، ونحن واثقون من أننا قريبون من اندالع انتفاضة لن يكون 
لخامنئــي فرصــة يعلــن فيهــا أن مجاهــدي خلــق هــي التــي تقــف وراء االنتفاضة 

الكبرى للشعب اإليراني. “إيالف”.

هــل أصبــح بعــض أعضاء مجلس النواب شــرطة على الوزارات؟ ثم هــل خبرتهم تؤهلهم 
للبــت فــي كل مســألة؟ أين هــم عن دورهم الحقيقي في ما ورد فــي تقارير ديوان الرقابة 
الماليــة واإلداريــة؟ أو أن المســاءلة انتقائيــة، وعلــى ســبيل المثــال مطالبــة بعــض النواب 
بإقالــة أو إنهــاء عقــود بعض عمداء كليات جامعة البحرين وبعض األســاتذة، بحجة بلوغ 
بعضهــم الســن التقاعديــة، أو انتهــاء عقد بعضهم، بل يتدخل النائب في اختيار األســاتذة 
كون بعضهم قد عمل في دولة خليجية، كما يتطرقون إلى مســائل داخلية يمكن للطالب 
مناقشــتها مــع جامعتــه، أي أن تنــاول بعــض النــواب مثــل هــذه األمــور دليــل اســتقائهم 
المعلومات من أفراد لهم مصالح، متجاهلين حاجة الجامعة للكوادر العلمية ذات الخبرة، 
كمــا أن جامعــة البحريــن لــم تتردد فــي ابتعاث البحرينييــن للحصول علــى الدكتوراه في 
أفضل الجامعات رغم كلفتها. إن النقد الفاضح ألفضل جامعة في البحرين وعلى مستوى 
الخليج يســيء لســمعة المملكة على مســتوى التعليم وكفاءته، في الوقت الذي لم نر فيه 
دولة تقدح في مؤسساتها الحكومية وخصوصا التعليم والصحة والخدمات اإلسكانية.

والســؤال الذي نوجهه لبعض النواب ومنهم من ظن نفســه “عنتر زمانه”، يا حضرة النائب 
هــل الخبــرة تنقــرض عندمــا يصــل اإلنســان إلــى الســن التقاعــدي؟ أليــس هذا مــا يناقض 
الواقــع؟ هاهــو قانــون الترشــح للمجلســين والمجالــس البلديــة لــم يضع حدا أقصــى لعمر 
المترشح، كما رؤساء دول العالم منهم من تعدى السبعين والثمانين، وكذلك هم األطباء 
المشهورون الذين تجاوزت أعمارهم الثمانين ومازالوا يقومون بأدق العمليات الجراحية، 
فهل توقفهم المنظمة العالمية للصحة عن العمل؟ ثم هل الخبير والعالم يتوقف عن أداء 
دوره في المجتمع بعد الستين أو الثمانين؟ وهل الشاعر يتوقف ذهنه عن نظم الشعر إذا 
بلــغ ســنا معينــة؟ ثم كذلك القــادة الذين حرروا دولهم من االســتعمار ومنهم عمر المختار، 

أي أن العطاء والفطنة والكفاءة ال عمر لها.

من المؤسف الطعن في المؤسسات التعليمية والصحية أو الخدمية، والعرف  «
السائد هو أن يكون المواطن البحريني “الفرش واللحاف” لوطنه وخصوصا 

سمعته الدولية، أما المحاسبة والمساءلة في المخالفات فأمر تعمل به كل 
الدول، وهاهو تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية يمكنكم التحقيق فيه دون 

انتقائية حتى يتحقق من خالله مشروع جاللة الملك اإلصالحي ورؤية 2030.

المهم خروج الفأر من جحره )2(

للنواب: هل تنقرض الخبرات والكفاءة 
بعد السن التقاعدي؟

الذكاء االصطناعي والتفرد 
وسبب قلق الناس

علــى الرغــم مــن أن المخــاوف التــي أعربــت عنهــا شــخصيات مؤثــرة وعامــة الناس 
بشــأن احتمال آثار التفرد وحدوثها ليســت باطلة تماما، ال يزال هناك طريق طويل 
قبــل أن يصبــح الــذكاء االصطناعــي قــادًرا بدرجــة كافيــة علــى تجــاوز البشــر، ومن 
مناقشــة البشــر حــول مواضيع مختلفة بشــكل منطقــي إلى إلحــاق الهزيمة بهم في 
األلعــاب التي تنطوي على االســتراتيجية والحــدس، يقترب الذكاء االصطناعي من 
مطابقــة القــدرات البشــرية فــي التفكير والتعلم وربما الشــعور، وهنــاك حاالت ُتظهر 
كيــف تجــاوز الــذكاء االصطناعــي البشــر فــي أداء مهام معينــة مثل قراءة الشــفاه، 

وتشخيص األمراض، وحتى بناء ذكاء اصطناعي آخر، ما يجعلنا نخشى التفرد.
علــى الرغــم مــن أن الحكــم العام علــى تأثير الــذكاء االصطناعي على اإلنســانية هو 
أمــر إيجابــي، إال أن هنــاك عــدًدا كبيــًرا مــن األشــخاص الذيــن يشــعرون بالقلــق مــن 
اســتيالء الــذكاء االصطناعــي على البشــرية، وهــم قلقون من أن نصبح مســتعبدين 
أو منقرضيــن بســبب الــذكاء االصطناعــي، وحققــت الروبوتــات بالفعــل نجاحــات 
كبيرة في الصناعة التحويلية واستبدلت اآلالف من العاملين في المصانع البشرية 
بســبب أتمتــة العمليــات، وقــد يجــادل المــرء بأنــه على الرغم مــن أن إدخــال الذكاء 
االصطناعــي والروبوتــات فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة قلــل مــن الحاجــة إلــى 
العمــال ذوي المهــارات المنخفضة، فقد أدى ذلــك إلى زيادة في الطلب على وظائف 
عاليــة المســتوى مثــل علماء البيانــات والباحثين في الــذكاء االصطناعي. قد يكون 
ذلــك صحيًحــا لكــن اآلن، حيــث يتقــدم الــذكاء االصطناعي بســرعة ومــن المقرر أن 

يتجاوز البشرية من حيث القدرة الفكرية، وحتى الوظائف مثل البرمجة والتصميم 
والتعليم يمكن أن يؤديها الذكاء االصطناعي المدرب جيًدا، وبالتالي فإن المخاوف 
من أن الذكاء االصطناعي قد يجعل البشــر زائدين عن الحاجة لها أســبابها، الســيما 
بالنظــر إلــى اســتخدام الــذكاء العاطفــي الذكــي الــذي يمكــن أن يتفاعــل مــع النــاس 

بطريقة “إنسانية” أكثر من البشر.
وعندما يصبح الذكاء االصطناعي أكثر ذكاًء بمعدل هائل ويتجاوز البشر بكثير من 
حيــث القــدرات الفكرية، ســنصل إلــى عصر الــذكاء االصطناعي الفائــق )ASI(، وذلك 
عندما تصبح أجهزة الكمبيوتر القادرة بشــكل مســتقل على التفوق على أداء البشــر 
متاحة بسهولة للجماهير، ستؤدي سهولة توفرها إلى االعتماد الشامل لألنظمة عليها، 
وســيصبح الــذكاء االصطناعــي قــادرًا علــى فهمنا بشــكل أفضــل من أنفســنا وتقديم 

توصيات لتوجيه قراراتنا الشخصية، والتي سنتبعها مع القليل من المقاومة. 

في النهاية، سيكون لدينا جيل من البشر يعتمدون اعتماًدا كبيًرا على الذكاء  «
االصطناعي التخاذ جميع القرارات تقريًبا، هذا االعتماد، أو حتى اإلفراط في 

االعتماد، من البشر على أنظمة الذكاء االصطناعي، بطريقة ما، يمكن اعتباره 
استعباًدا، ألن البشر سيبنون معظم أفعالهم على أهواء “أسيادهم” في 

الذكاء االصطناعي، حتى معظم الوظائف الحكومية مثل القانون والنظام قد 
تخضع لسيطرة الذكاء االصطناعي، ما قد يجعل من الصعب على البشر أن 

يعيشوا كما يرغبون.

opinions
@albiladpress.com

نزار جاف

 

د. جاسم حاجي

15
تجديد لغة الخطاب 

الديني... معادلة صائبة 
وضرورية

ذكــر وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل 
خليفــة أن “الــوزارة أعــدت اســتراتيجية لتجديــد لغــة الخطاب الدينــي، إذ إن 
الــوزارة بالتنســيق مــع المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية وإدارتي األوقاف 
الســنية والجعفريــة، مســتمرة في تطوير وتدريب الخطبــاء والدعاة وقطعت 

شوًطا كبيًرا في هذا الشأن. 
وأضــاف أن هــذه البرامــج التدريبيــة والــدورات المتخصصــة تهدف إلى نشــر 
الوســطية وتعزيز مســيرة الوحدة اإلسالمية ونبذ الفرقة والخالف، وكل ذلك 

يصب في تعزيز مسيرة تجديد الخطاب الديني”.
عندمــا يتــم تحديــد لغــة الخطــاب الدينــي تحديــدا واضحــا بحيــث يمتنع عن 
التجــاوز، حينهــا يســير المجتمــع بالشــكل الصحيــح وذلــك لما يمثلــه الخطاب 
الدينــي مــن أهميــة ألمــن واســتقرار المجتمعــات وتماســك جبهتهــا الداخليــة، 
وفــي مناســبة ســابقة ذكرنا أن مــن الظواهر الخطيرة المنتشــرة فــي البحرين 
وجــود جماعــات اســتغلت المنابــر الدينيــة وتالعبــت بعقول الشــباب وأكثرت 
مــن جرعــة الخطاب السياســي العنيف والصدامي والمتشــدد، وال تتوانى عن 
االســتمرار فــي الفهلــوة السياســية البعيــدة كل البعــد عــن المصلحــة الوطنيــة 

العليا. هذا الخلط بين الدين والسياسة هو حجر األساس للوعي الزائف وهو 
مصــدر كثيــر مــن المشــاكل التي واجهتهــا البحريــن، فحين يتقلد رجــل الدين 
الزعامــة السياســية ويطــرح تصــورات مغلقــة ال تقبــل النقــاش يكــون قد ترك 
المهــام األساســية للمنبــر واتجــه إلى السياســة وتحريك الجماهيــر عن طريق 
التحريــض. الخطــاب الدينــي يجــب أن يكــون مــن أجــل تعزيز وترســيخ قيم 
المواطــن الصالــح، وتجديده بات من المســائل الضرورية في هذا العصر الذي 
يحمل تحديات كثيرة، والتجديد ال يعني الخروج عن الثوابت والعقيدة، إنما 
تطويــره بما يتناســب مــع تطورات العصــر واالنفتاح وتقبل اآلخــر، والبحرين 
معروفة منذ القدم بموروثها الحضاري وســماتها الوطنية المتميزة، وكما قال 
وزير العدل “إن تجديد لغة الخطاب الديني؛ يأتي انعكاسا لما ُجِبل عليه أهل 

البحرين من وسطية واعتدال”.

تجديد الخطاب معادلة صائبة وضرورية في التعبير والمراقبة، وأيضا  «
وسيلة لمحاربة اإلرهاب وحماية الشباب وإبعادهم عن براثن الجماعات 

المتطرفة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

نجاة المضحكي

يوم الخدمة العامة
للخدمــة دور مهــم فــي حياة األفراد والمجتمعات، ويســعى األفــراد لنيلها في 
القطاع العام، ويحتفل العالم بيوم الخدمة العامة سنويا في 23 يونيو تقديًرا 
لمــا يقدمــه الموظفون العموميون من خدمات للناس في ســبيل تحقيق عالم 
أفضــل بتوفيــر ما يحتاجــون إليه، وعملت الكثير مــن الحكومات على تطوير 
تقديــم خدماتهــا العامــة باســتخدام التقنيــات اإللكترونيــة، وتعتبــر الخدمات 
العامــة اإللكترونيــة قفــزة نوعيــة مــن ناحيــة األداء والوقــت والنتائــج، فقــد 
قلــل األداء اإللكترونــي للخدمــات العامــة وقت الحصول عليهــا، حيث يتمكن 
المواطــن مــن الحصــول عليهــا بــدون االنتقــال إلــى مكاتــب اإلدارات المعنية، 

وبدون هدر الوقت وبنتائج ملموسة ورفيعة تحقق الرضا واالستحسان.
وتســعى الحكومــات لتقديــم أفضــل الخدمــات لشــعوبها وتطويرهــا بالعمــل 
المستمر على تغيير وتطوير السياسات لجعل الخدمات الُمقدمة للناس شاملة 
وفعالــة بمــا يتوافــق مــع جــدول أعمــال 2030م للتنميــة المســتدامة لتحقيــق 
مجتمع شــامل للجميع، ومنذ أن وضعت األمم المتحدة جائزة الخدمة العامة 
نالــت مملكــة البحرين جائزة رفيعة من منظمــة األمم المتحدة بعد فوز وزارة 

الصحــة بجائــزة فريــق العمل المشــترك بيــن الــوكاالت التابعة لألمــم المتحدة 
وهي األولى من نوعها في الوطن العربي، وهي تعكس ما تقدمه المؤسسات 
الخدمية البحرينية من مشاريع نوعية ُمتميزة ساهمت في تطوير الخدمات 
العامــة واإللكترونيــة وفًقــا لرؤية البحرين االقتصادية، ونيــل مملكة البحرين 
مثــل هــذه الجوائز يؤكد تطوير مملكة البحرين خدماتها وتقديمها في أفضل 
صــورة وهــو نتــاج اهتمــام ورعايــة القيــادة السياســية والحكومــة الموقــرة 
وحرصها الدائم على تطويرها ضمن استراتيجية تنموية عادلة لتوفير أفضل 

الخدمات وأجودها لتضمن للمواطن العيش الكريم.
إن تحديد يوم للخدمة العامة ُيمثل رسالة من أجل تطوير الخدمات  «

الحكومية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين بعد تطويرها، وهو دور 
ال تتحمل الحكومة عبئه بل المواطن والمستثمر أيضا، وذلك من خالل 

استطالع اآلراء في كم ونوع الخدمات الحكومية وتقييمها وتقديم 
اقتراحات لتطويرها، وهذا اليوم ُيمثل حافًزا قوًيا لألجهزة العامة 

لمواصلة العمل بكل جد والتزام ألجل رفع مستوى األداء الحكومي 
وتحسينه.

عبدعلي الغسرة
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خالــد بــن حمد يهنئ جاللة الملك وســمو رئيــس الوزراء وســمو ولي العهــد وناصر بن حمد

MMA البحرين تحقق نتيجة غير مسبوقة في أوروبية

حققت مملكة البحرين إنجاًزا جديًدا في النسخة الخامسة من بطولة أوروبا لفنون القتال 
المختلطة للهواة، بعد أن أحرز المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة 11 ميدالية، منها 
6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات برونزية، في البطولة التي أســدل أســتار على منافســاتها 
يــوم األحــد الموافــق 23 يونيــو، بالتعــاون مــع االتحــاد اإليطالــي لفنــون القتــال المختلطــة 
FIGMMA فــي العاصمــة اإليطاليــة “رومــا” الفتــرة 23-18 يونيو الجاري، وذلــك على صالة 

مجمع “ Pellicone Pala “الرياضي بالعاصمة اإليطالية روما.

وبهــذه المناســبة، رفــع ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة، أســمى آيــات التهانــي 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
وإلــى صاحــب  ورعــاه،  المفــدى حفظــه هللا 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر وإلى صاحب 
بــن حمــد آل  الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
خليفــة ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
الــوزراء وإلــى ســمو  لرئيــس مجلــس  األول 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، 
حققهــا  التــي  التاريخيــة  النتيجــة  بهــذه 
المنتخــب الوطنــي لفنــون القتــال المختلطــة 

في بطولة أوروبا المفتوحة الخامسة.
 

 تبوء مكانة متقدمة

وقال ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة: 
التاريخيــة  النتيجــة  بهــذه  ونفتخــر  “نعتــز 
فــي بطولــة أوروبــا والتــي حققهــا المنتخــب 
 6 منهــا  ميداليــة   11 بحصــده  الوطنــي 
ميداليــات ذهبيــة، والــذي جاء بفضــل رعاية 
ودعــم ســيدي الوالد حضــرة صاحب الجاللة 
عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
للقطــاع  ورعــاه،  المفــدى حفظــه هللا  البــالد 
الرياضييــن، وتوجيهــات  وأبنــاءه  الرياضــي 
جاللتــه أيــده هللا بمواصلة الجهــود للنهوض 
بالرياضــة البحرينيــة. وكذلــك بفضل الجهود 
المتميزة التي يبذلها أخي سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة لترجمــة الــرؤى الملكيــة 
الســامية مــن لدن العاهل المفــدى حفظه هللا 
ورعــاه، عبر الخطوات والبرامــج التطويرية، 
التــي أســهمت في تبوء رياضة فنــون القتال 
المختلطــة البحرينيــة مكانــة متقدمــة علــى 

المستوى القاري والدولي”.
 

 دعمنا متواصل 

“إن دعمنــا متواصــل  قائــالً:   وتابــع ســموه 

لهــذه الرياضــة مــن أجــل إحــراز المزيــد من 
اإلنجــازات فــي المشــاركات القادمــة والتي 
فــي بطولــة  إحرازهــا، الســيما  إلــى  نتطلــع 
العالــم السادســة، والتي ســتحتضنها مملكة 
البحرين ضمن أســبوع بريف الدولي للقتال 
القــادم.  نوفمبــر   16  9- الفتــرة  فــي   2019
فهدفنــا المنافســة على إحــراز المركز األول 
فــي هــذه التجمــع العالمــي، لنؤكــد للعالم أن 
مملكــة البحريــن اســتطاعت أن تصــل لهذه 
المكانة عن جدارة واســتحقاق، وأن رياضة 
فنون القتال البحرينية ستواصل التألق في 

سماء هذه الرياضة”.
 

 تقدير امتياز

 وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بالمســتوى الفنــي القــوي الــذي قدمــه العبو 
المنتخب في هذا التجمع الرياضي الدولي، 
والنجاح الذي حققوه في منافســاته، حيث 
قــال ســموه: “نشــيد بالمســتوى الــذي ظهــر 
بــه جميــع العبــو المنتخــب مــن فئــة الكبــار 
وفئة الشــباب في هذه البطولة، فقد قدموا 
ــا ونجحــوا فــي هــذه المشــاركة  أداًء بطوليًّ
بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف”، مثمًنــا 
ســموه الجهود المميزة التــي يبذلها االتحاد 
البحرينــي لفنــون القتال المختلطة برئاســة 
لتهيئــة  الخيــاط،  عبدالعزيــز  خالــد  العقيــد 
األجواء المناســبة ألفــراد المنتخب لخوض 

الوقــت  فــي  ســموه  متمنيــا  المشــاركات، 
ذاتــه كل التوفيــق لالتحــاد لمواصلــة العمل 
لالرتقــاء لرياضــة فنــون القتــال المختلطــة 

البحرينية.
 

 إنجاز غير مسبوق

إدارة  مجلــس  عضــو  هنــأ  جهتــه،  مــن   
اللجنــة األولمبية البحرينيــة رئيس االتحاد 
القتــال المختلطــة خالــد  لفنــون  البحرينــي 
عبدالعزيز الخياط القيادة الرشــيدة وســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، بمناســبة 
تحقيــق المنتخــب الوطنــي لفنــون القتــال 
المختلطة إنجاًزا غير مســبوق في النســخة 
المفتوحــة  أوروبــا  بطولــة  مــن  الخامســة 

لفنون القتال المختلطة للهواة.
 وقــال: “ســعداء بالنتيجــة المشــرفة التــي 
القتــال  لفنــون  الوطنــي  المنتخــب  حققهــا 
تعــد  والتــي  والعمــوم،  للشــباب  المختلطــة 
بــه  تحظــى  الــذي  الدعــم  ثمــار  مــن  ثمــرة 
الرياضــة البحرينيــة من لدن ســيدي حضرة 
بــن عيســى  الملــك حمــد  الجاللــة  صاحــب 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظه هللا 

ورعاه. 
 وأضــاف: “ومــا تحقــق فــي هــذه المشــاركة 
يأتــي كذلــك ترجمــة للجهــود الكبيــرة التــي 
يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، 
عبــر إطــالق المبــادرات والــرؤى والبرامــج، 
التــي تســير من خاللهــا الرياضة نحو حصد 
اإلنجازات، التي تعّزز ما وصلت إليه مملكة 
البحريــن مــن مكانــة مرموقــة علــى خارطة 

الرياضة العالمية”.
الرعايــة والدعــم مــن   وواصــل قائــالً: “إن 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو 
لرياضة فنون القتال المختلطة، عبر الرؤية 
التــي أطلقهــا ســموه قــد مكنتهــا أن تحقــق 
اإلنجــازات  تحــرز  وأن  المشــرف  الظهــور 
المشــاركات  مختلــف  فــي  اإلنجــازات  تلــو 
والبطوالت القارية والدولية”، مشيًرا إلى أن 
االتحــاد البحرينــي لفنون القتــال المختلطة 
يتطلــع لترجمــة الهــدف الذي وضعه ســموه 
لبطولة العالم القادمة التي تحتضنها مملكة 
البحريــن فــي نوفمبر القادم وهو المنافســة 
البطولــة،  فــي  األول  المركــز  إحــراز  علــى 
مشيًدا بالعطاء المميز لالعبي المنتخب في 
ا لهم في الوقت ذاته  هذه المشاركة ومتمنيًّ
مزيًدا من التوفيق والنجاح في المشاركات 

المقبلة”.
 

 نتيجة جديدة

 وقــد أســفرت الحصيلــة النهائيــة لمشــاركة 
لبطولــة  الخامســة  النســخة  فــي  المنتخــب 

أوروبــا المفتوحــة، عــن إحــراز 11 ميداليــة 
منهــا 6 ميداليــات ذهبيــة، حققهــا كل مــن: 
الالعــب ادريــس محمــد فــي وزن 61 فئــة 
محمــودف  عبدالمنــاف  والالعــب  الكبــار، 
فــي وزن 65 فئــة الكبــار، والالعــب رمضــان 
جينتــوف في وزن 77 فئــة الكبار، والالعب 
الكبــار،  فئــة   120 فــي وزن  غــازي  شــاميل 
والالعب باشــا خراخاشــييف في وزن فوق 
120 فئــة الكبــار والالعب مراد جوســينوف 
 5 تقلــد  فيمــا  الشــباب.  فئــة   77 وزن  فــي 
العبين الميداليات البرونزية، وهم: عبدهللا 
اليعقــوب في وزن 56 فئة الكبار، والالعبان 
إبراهيم درويش وشاميل علي في وزن 56 
فئة الشباب، والالعب علي يقعوب في وزن 
61 فئة الشــباب والالعب يوســف سيار في 

وزن 77 فئة الشباب.
 

 البحرين تعادل روسيا

 نجحــت مملكة البحرين في معادلة الغريم 
عــدد  فــي  الروســي  المنتخــب  التقليــدي 
الميداليــات الذهبيــة، حيث أحــزر المنتخب 
نفــس  وهــو  ذهبيــة  ميداليــات   5 الوطنــي 

العدد الذي أحرزه المنتخب الروسي.
 

 أحمر MMA في وصافة الكبار

 احتــل المنتخــب الوطنــي لفنــون القتال 

العــام  الترتيــب  وصافــة  المختلطــة 
“فئــة  المشــاركة  الوطنيــة  للمنتخبــات 
الكبار” بالنســخة الخامسة لبطولة أوروبا 
المختلطــة  القتــال  لفنــون  المفتوحــة 
للهــواة، بعــد أن جمع 5 ميداليــات ذهبية 
وبرونزيــة واحــدة. فيمــا جــاء المنتخــب 
الروســي فــي المركــز األول بعــد جمــع 5 
ميداليــات ذهبيــة و3 ميداليــات فضيــة 
وواحــدة برونزيــة، بينمــا حــل المنتخــب 
األوكرانــي فــي المركــز الثالــث بعــد جمع 
وميداليتيــن  ذهبيتيــن  ميداليتيــن 

فضيتين و3 ميداليات برونزية.
 

المنتخب يعّزز صدارته 

للتصنيف العام

صدارتــه  مــن  الوطنــي  المنتخــب  عــّزز 
التصنيــف العــام لالتحــاد الدولــي لفنــون 
القتــال المختلطــة، بعــد ختــام مشــاركته 
فــي بطولــة أوروبــا المفتوحــة الخامســة 
بعــد أن رفــع  المختلطــة،  القتــال  لفنــون 
رصيــده إلــى 15436نقطــة، متقدًما على 
المنتخــب الروســي الذي حل فــي المركز 
بينمــا  نقطــة،   10896 برصيــد  الثانــي 
تراجــع المنتخــب الكازاخســتاني للمركــز 
 10590 برصيــد  التصنيــف  فــي  الثالــث 

نقطة.

روما - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سموه: دعم العاهل وجهود ناصر بن حمد أسهمت 
ا في تبوء رياضة MMA البحرينية مكانة متقدمة دولّيً

البحرين تتوشح 11 بـ ميدالية ملونة وتعادل 
روسيا الغريم التقليدي في عدد الذهب

خالد بن حمد: 
نعتز بنتيجة 

أبطال منتخبنا 
الوطني 
المشرفة

منتخبنا 
يعّزز صدارته 

للتصنيف العام 
لالتحاد الدولي 



البحريــن  فريــق  متســابق  اســتطاع 
أن  براونلــي  أليســتير   ١٣ للتحمــل 
يتفــوق علــى قائمــة واســعة مــن أكثــر 
رياضيــي الترايثلــون خبــرة وظــروف 
بلقــب بطولــة  للظفــر  مناخيــة صعبــة 
العالــم للرجــل الحديــدي فــي أيرلنــدا 
البطولــة  فــي  لــه  ظهــور  أول  خــال 
كــورك  بطولــة  فــي  مقعــده  ليحجــز 
حامــل  وتجــاوز  الحديــدي  للرجــل 
ميداليتيــن أولمبيتيــن ذهبيتين إلغاء 

الغزيــرة  واألمطــار  الســباحة،  ســباق 
درجــة   ١٤ لـــ  تصــل  حــرارة  ودرجــة 

سيليزية ليفوز باللقب.
فــي األثنــاء، اســتطاعت زميلتــه فــي 
الفريق هولي لورانس أن تفوز ببطولة 
الينــور للرجل الحديد ٧٠.٣. وهذا هو 
لقبهــا الرابــع علــى التوالــي وذلــك بعد 
فوزهــا ببطولة آســيا والمحيط الهادئ 
للرجــل الحديــدي ٧٠.٣ فــي فيتنــام، 
للرجــل  الشــمالية  أمريــكا  وبطولــة 

األوســط  الشــرق  وبطولــة  الحديــدي 
للرجل الحديدي ٧٠.٣. 

إلــى ذلــك، اســتطاع زميلهــم خافييــر 
غوميــز أن يدعــم فــوزه ببطولــة ليــدز 

للترايثلون بإضافة فضية لسجله.

عّينــت إدارة النادي األهلي، جميل فردان؛ 
ليتولــى منصــب إداري الفريــق األول لكرة 
الرياضــي  الموســم  بالنــادي خــال  القــدم 

المقبل 2019 - 2020.
وجــاء تعييــن جميــل فــردان؛ ليســتمر في 
منصبــه الــذي تواله فــي الموســم الماضي 
رفقــة النــادي فــي دوري الدرجــة الثانيــة 

للموسم 2018 -  2019.
إلــى ذلك، عّينــت اإلدارة األهاوية الزميل 
ــا  إعاميًّ منســًقا  ليكــون  فــردان؛  حســين 

للفريق األول لكرة القدم بالنادي.

ا للفريق  وكان حسين فردان منسًقا إعاميًّ
في الموسم الماضي، قبل أن يحصل على 
تجديد الثقة من قبل اإلدارة؛ ليســتمر في 

منصبه.
الكفــاءات  مــن  فــردان  حســين  ويعتبــر 

اإلعامية الشابة المميزة.
يشــار إلــى أن النــادي األهلــي أجــرى عــدًدا 
من التعاقدات تدعيًما لصفوف فريقه في 
الموســم الجديــد بعــد صعــوده إلــى دوري 

ناصر بن حمد الممتاز.
وعلى الصعيد اإلداري والفني، فإن اإلدارة 

األهاوية جددت الثقة بخالد هال مديًرا 
للفريــق وقائًمــا بأعمال رئيــس الجهاز، كما 

أبقت على الجهاز الفني
بقيادة المدرب الوطني عيســى الســعدون 

وطاقمه المعاون.

جميل إداريا وحسين إعالميا لألهليبراونلي يفوز بأول مشاركة له في أيرلندا

أعلنــت شــركة “إم ال اس” العقاريــة عــن رعايــة دوري “بي اس اكشــن” لجماهير الســلة 
على كأس ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
التي ستنطلق في الثالثين من الشهر الجاري على صالة “زين” لكرة السلة بأم الحصم.

جــاء ذلك خال مراســم القرعــة في فندق 
جولــدن توليــب بحضــور ممثلــي الشــركة 
أحمــد دشــتي ويوســف الوجدانــي وأيضــا 

ممثلي الفرق المشاركة في البطولة.
اس”  ال  “ام  التــزام  الرعايــة  هــذه  وتبــرز 
العقاريــة بدعــم البطولــة وتعزيــز القاعــدة 
الجماهيريــة العريضــة التــي باتــت تتمتــع 
بهــا هــذه الرياضة في مملكــة البحرين في 
ظــل توجيهات ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
قطــاع  بدعــم  آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر 

الشباب والرياضة والفعاليات الرياضية.
وقال أحمد دشتي الشريك اإلداري بشركة 
مــع  الشــراكة  إن  العقاريــة  اس”  ال  “ام 
حســاب كبــي اس اكشــن” ورعايــة البطولة 
تشكل فرصة متميزة للتواصل مع جماهير 
كــرة الســلة فــي مملكــة البحريــن فــي ظــل 
رعايــة، ودعــم رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفــة، والــذي أعاد كــرة الســلة البحرينية 
على الخارطة اآلسيوية من جديد وحظي 
بدعــم ومســاندة جميــع أقطــاب المجتمــع 
ســمو  مجهــودات  يقــدر  الــذي  البحرينــي 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

زين راعيا فضيا

زيــن  شــركة  قدمــت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
رعايتهــا الفضيــة للبطولــة، حيــث ســتقوم 
شــركة زين بتقديم خدمــات ميدانية أثناء 

البطولة وجوائز للمتميزين من الاعبين.
ويذكر بأن شركة زين هي الراعي الرسمي 
لفعاليات وأنشــطة االتحــاد البحريني لكرة 
السلة في شراكة مستمرة منذ أكثر من 10 

سنوات.

شكرا التحاد السلة

بــي اس  لــدوري  المنظمــة  اللجنــة  قدمــت 
شــكرها  جزيــل  الســلة  لجماهيــر  اكشــن 
وعلــى  الســلة،  لكــرة  البحرينــي  لاتحــاد 
رأســهم ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
للفعاليــة  الامحــدود  الدعــم  خليفــة علــى 
والتســهيات الكبيــرة التي قدمهــا االتحاد 

في الفترة الماضية.
وأكــد عضــو اللجنــة المنظمــة الســيد علــي 
الكبيــر  واألهتمــام  المتابعــة  أن  الموســوي 
ســيكون  الســلة  كــرة  اتحــاد  جانــب  مــن 
محــل تقديــر اللجنة والعامليــن وخصوصا 
الشــيخ  ســمو  مــن  الشــخصية  المتابعــة 
عيســى بن علــي الذي قدم الدعــم الازم و 

وجه لتسخير جميع اإلمكانات إلنجاح هذا 
الدوري والفعاليات المصاحبة التي ســتقام 

في الفترة من 30 يونيو الى 12 يوليو.

قرعة البطولة 

أس  بــي  لــدوري  المنظمــة  اللجنــة  أجــرت 
اكشــن لجماهيــر الســلة القرعــة الرســمية، 
والتــي أقيمت مســاء األحد الماضي بقاعة 
جلجامش بفندق جولدن توليب، حيث تم 
توزيــع الفــرق الســتة عشــرة المشــاركة في 
البطولــة إلــى أربــع مجموعــات ســتتنافس 
فــي الــدور األول علــى 8 بطاقــات مؤهلــة 
بنظــام  ســيقام  والــذي  الثانــي،  للــدور 

مــن  واســعة  بمشــاركة  المغلــوب(  )إخــراج 
نجــوم  ضــم  فــي  تســابقت  التــي  الفــرق 
الــدوري المحلــي فــي ظــل قانــون يســمح 
الاعبيــن  مــن  اثنيــن فقــط  بضــم العبيــن 
مــن  الرئيســة  االتحــادات  فــي  المســجلين 
الجنســيات كافة، ولم تقتصر البطولة على 
مشــاركة الجنســيات المختلفــة، بــل دخلت 
معظــم الفــرق بدعم من الشــركات الخاصة 

والرائدة في مملكة البحرين.
أوقعــت القرعــة فــرق “إم ال اس” العقارية 
وكنتــرول ذه تشــيمب، وفريــق الفايكنغس 
واف ســي بــي جي في المجموعــة األولى، 

شــركة  الثانيــة  المجموعــة  ضمــت  فيمــا 
ومحــات  تايغــرس  وفريــق  مــي  هــاوس 
كاودي هــاوس وفريق أمريكا، المجموعة 
نفــط  وشــركة  الدانــة  فــرق  تضــم  الثالثــة 
البحريــن  بنــك  وأيضــا  بابكــو  البحريــن 
فيمــا  كريــزي،  منامــة  وفريــق  الوطنــي 
أســفرت القرعــة عــن وقــوع فــرق فايتــرز 
وفريــق كرياتيــف الند وفريق بهــزاد وكازا 

سوق في المجموعة الرابعة.

جنسيات مختلفة وفرق خليجية

مــن  العديــد  مشــاركة  البطولــة  وتشــهد 
فــي  واألجنبيــة  الخليجيــة  الجنســيات 

العبيــن  البطولــة  تضــم  حيــث  البطولــة، 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية والعبيــن 
المتحــدة  الواليــات  ومــن  الســودان  مــن 
بجانــب  كرواتيــا  مــن  وأيضــا  األمريكيــة 

الجالية الفلبينية.
وعلــى صعيد الفرق، حيث سيشــارك فريق 
مكــون من العبي القاعــدة األمريكية، وهو 
فريــق أمريــكا، بجانــب فريــق اف ســي بي 
جــي البحريــن والمكون مــن العبين خليط 
الفلبينيــة واألجانــب وأيضــا  الجاليــة  مــن 
فريقيــن مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 

وهم الفايكنغس والدانة.

عــــــلــــــى كــــــــــــأس ســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ عـــــيـــــســـــى بـــــــــن عـــلـــي

“إم ال اس”  و “زين”  ترعيان دوري “بي اس اكشن” لجماهير السلة
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من سحب القرعة

حسين فردانفرحة الفوز

أحمد مهديسبورت

سبورت

تبــدأ منتخبــات منطقــة غرب آســيا بالوصــول إلى 
مملكــة البحريــن يــوم الخميــس المقبــل 27 يونيو 
آســيا  غــرب  تصفيــات  فــي  للمشــاركة  الجــاري 
لمنتخبــات الكــرة الطائرة تحت 23 والتي ســتقام 
مــن 29 يونيــو لغايــة 4 يوليــو المقبــل والمؤهلــة 
إلــى نهائيــات كأس آســيا تحــت 23 والتي ســتقام 

بمينامار.
وتشارك في التصفيات 6 منتخبات وهي منتخبنا 
الوطنــي والــذي مــن المؤمــل أن يعود من معســكر 
بلغاريــا بتاريــخ 26 يونيــو الجاري، إلــى جانب كا 
مــن منتخــب الكويــت، قطــر، الســعودية، العــراق، 

فلسطين.
 واســتعد االتحاد البحريني للكرة الطائرة لتنظيم 
التصفيــات مــن خــال تشــكيل عــدد مــن اللجــان 
العاملــة التــي بــدأ تحضيراتهــا مــن أجل اســتقبال 
الوفود وإنهاء إجراءات استقبالها وتسكينها بمقر 

اقامتهــا بفنــدق جلــف كــورت بمنطقــة الســنابس، 
لتكون البطولة بمثابة بروفة مصغرة قبل انطاق 
بطولــة العالــم تحــت 21 عاًمــا والتــي ســتقام على 

أرض المملكة من 18 لغاية 27 يوليو المقبل.
 وينــص نظــام المســابقة علــى إقامــة المنافســات 
الــدوري مــن دور واحــد ويتأهــل الثاثــة  بنظــام 
األوائــل إلى النهائيات اآلســيوية، ويقــود منتخبنا 

المدرب الوطني يوسف خليفة، إذ يخوض األحمر 
اســتعداًدا  بلغاريــا  فــي  ــا  تدريبيًّ معســكًرا  ــا  حاليًّ

للتصفيات.
ويشــار إلــى أن تصفيات غرب آســيا تقــام لمن هم 
دون الـــ 23 عاًمــا فيما يشــارك منتخبنا بأعمار أقل 
)تحت 21(؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من االستفادة 

قبل المشاركة في بطولة العالم.

مــن المؤمــل أن تعلــن إدارة النــادي األهلي خال 
الحاجــي  نــادر  تنصيــب  عــن  المقبلــة  الســاعات 
وباســم الدرازي في جهاز لعبة كرة اليد بدًءا من 

الموسم الرياضي 2019 -  2020.
 إذ ســيتولى نــادر الحاجــي منصــب رئيــس جهاز 
اللعبة وباســم الدرازي مديًرا للفريق األول وذلك 
بدالً من عبدهللا آل رحمة وحســين مهدي اللذين 

شغرا المنصبين في السنوات السابقة.
وعلــى مــا يبدو أن خــروج لعبة كرة اليــد بالنادي 
األهلــي خال الموســمين الماضييــن دون بطولة 
تذكر، قد حرك اإلدارة األهاوية نحو التغيير في 
الجهــاز اإلداري كمــا هــو حــال حاصل مــع الجهاز 
الفني، وإعادة أبناء القلعة الصفراء نادر الحاجي 
وباســم الدرازي لتولي المهمة اإلدارية كما حدث 

معهما في مواسم سابقة.

 إذ وبحســب المعلومــات المؤكــدة، أن الحاجــي 
قــد فّعــل دوره الرســمي رئيًســا لجهــاز اللعبة عبر 
اتصاالتــه ومفاوضاتــه مع بعــض الاعبين الذين 
لعبوا في صفوف الفريق بالموسم وذلك لتجديد 
العقود والحارس تيسير محسن مثاالً على ذلك.
ويعتبر الحاجي أحد الاعبين األهاوية القدماء 

ولــه باع وخبــرة كبيرتان في عالم كــرة اليد وقد 
تولى منصة رئاســة جهاز اللعبة في وقت ســابق، 
كمــا أن الــدرازي يعتبر من أبنــاء النادي وقد مثّل 
قميــص األصفــر فــي ســنوات طويلــة حقــق فيها 
البطــوالت وأيًضــا كان له دور إداري في مواســم 

سابقة.

تغييــر جذري فــي لعبة كــرة اليــد بالنــادي األهليللتصفيات المؤهلة للبطولة اآلســيوية للطائرة تحت 23

عودة نادر الحاجي وباسم الدرازيمنتخبات غرب آسيا تصل 27 يونيو

علي مجيدحسن علي

منتخب الطائرة تحت 21 )ارشيفية(

نادر الحاجي باسم الدرازي
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هنــأ وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف عاهــل 
البــالد جاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة اإلنجاز 
التاريخــي بفــوز المهــرة “داهية” ملك ســموه بالمركز األول في ســباق رويال اســكوت 

العريق ببريطانيا. 

وقــال خلــف إن هــذا االنجاز الــذي تحقق في 
سباق رويال اسكوت يعتبر حلقة في سلسلة 

مــن اإلنجــازات المتميــزة لرياضــة الفروســية 
البحرينيــة، كمــا أنــه يعــد إضافة جديــدة إلى 

ســجل المملكــة المشــرف فــي هــذا المجــال، 
اســم  رفــع  فــي  الــذي سيســاهم  األمــر  وهــو 
وعلــم مملكــة البحرين في المحافــل الدولية، 
الرياضيــة،  الســاحة  فــي  مكانتهــا  وســيعزز 
مؤكدا أن ما تم إنجازه يعكس طموح الشباب 
البحريني، ويشكل حافزا لهم لتحقيق المزيد 

من النجاحات في المجاالت كافة. 
وذكر الوزير خلف أن هذا النجاح الذي حققه 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة جاء 

بفضــل دعــم جاللــة الملــك المباشــر والكبيــر 
البحريــن،  مملكــة  فــي  الفروســية  لرياضــة 
وأيضا لجهود ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة المتقن والمتميز، لذلك لمســنا تحقيق 
العديــد مــن اإلنجازات في المجــال الرياضي، 
حيث خطت الرياضة البحرينية منذ ســنوات 
خطوات متميزة نحو تعزيز المكتسبات التي 
حققها أبطال البحرين في مختلف البطوالت. 
في الوقت ذاته هنأ الوزير الشــيخ دعيج 

مجلــس  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بمناسبة 
المهــر  حققــه  الــذي  المتميــز  اإلنجــاز 
“عالي” كذلك في ســباق مضمار اســكوت 
ببريطانيا ضمن مهرجان رويال اســكوت 
العريــق، حيــث يعكــس الجهــود الكبيــرة 
التــي بذلهــا الشــيخ دعيج بن ســلمان في 
تهيئــة المهــر للوصــول إلــى هــذا النجــاح 

عصام خلفالكبير.

الوزير خلف يهنئ باإلنجاز التاريخي
بمناســبة فــوز المهــرة “داهيــة” بالمركــز األول في ســباق رويال اســكوت

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الحنينية - نادي الرفاع

أكد مجلــس إدارة نادي الرفاع الرياضي 
جــالل  محمــد  لترشــح  الكامــل  دعمــه 
لرئاســة االتحاد البحرينــي أللعاب القوى 

خالل االنتخابات التكميلية القادمة.
الرفــاع  نــادي  إدارة  مجلــس  وأوضــح 
قيــادة  علــى  قــادر  جــالل  محمــد  بــأن 
دفــة االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى 
اســتكماال للمســيرة الذهبيــة ألم األلعاب 
البحرينيــة بقيــادة النائــب األول لرئيــس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة، والذي 
اســتطاع االتحــاد مــن تحقيــق إنجازات 

العالمــي والقــاري  الصعيــد  مبهــرة علــى 
بقيادة سموه خالل السنوات الماضية.

الرفاع يرشح جالل لرئاسة “القوى”

غادر صباح أمس )االثنين( وفد االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة أللعاب القوى لذوي 
العزيمة إلى تونس للمشاركة في ملتقى تونس الدولي أللعاب القوى لذوي العزيمة 

في نسخته الثالثة عشرة، وذلك خالل الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2019. 

بطولــة  فــي  المشــاركة  أهميــة  وتكمــن   
لــذوي  القــوى  أللعــاب  تونــس  ملتقــى 
العزيمــة فــي أنهــا ســتكون الفرصــة فيهــا 
قائمــة أمام المشــاركين في البطولة لحجز 
بطاقــة التأهل لبطولــة العالم 2019 المقرر 
إقامتهــا في دبي في شــهر نوفمبــر القادم، 
وكذلــك حجز بطاقة التأهل لبطولة لدورة 
2020 المقــرر إقامتهــا  األلعــاب األولمبيــة 
فــي العاصمــة اليابانيــة طوكيو في الســنة 
القادمــة، ناهيــك عــن وجــود فرصــة أمــام 
فــي  المشــاركين  والالعبــات  الالعبيــن 
البطولــة في الحصول على تصنيف جديد 

للرياضيين من ذوي العزيمة. 
 وســيترأس الوفــد المغــادر لتونــس علــي 

محمــد حاجــي نائــب رئيــس اتحــاد ذوي 
مــن  كالً  البعثــة  ســتضم  بينمــا  اإلعاقــة، 
المديــر الفنــي صبــاح الــذوادي واإلداريــة 
إيمان حسن جاسم ومدرب الرمي يوسف 
الرفاعــي ومــدرب اللياقــة البدنيــة محمــد 
صالــح ومــدرب الجــري رمضــان القالليــف 
ومــدرب الجري علــى الكراســي المتحركة 
علي الغزال ومدرب اللياقة البدنية يوسف 
المنتخــب  ســيمثل  بينمــا  صالــح،  محمــد 
البحرينــي كالً مــن: الالعبات فاطمة صفر، 
وزهــرة  الحميــدي  مريــم  العميــري،  روبــا 
الكليــب، باإلضافة لالعبيــن حمد التميمي، 
نصــار  الياســي،  اليــاس  الحمــادي،  محمــد 
الوقــزه، عبــدهللا الشــاوي، محمــد جاســم، 

علي المعلم وأيمن الحدي. 
 وقــد أكــد رئيس الوفد علي محمد حاجي 
أهمية المشــاركة في بطولة ملتقى تونس 
الدولــي مــن أجــل اغتنــام فــرص التأهــل 
للبطــوالت العالميــة القادمة وكذلك فرصة 
لالعبيــن للحصــول علــى تصنيــف جديــد، 
ذوي  اتحــاد  أن  إلــى  حاجــي  أكــد  وقــد 
اإلعاقة قد ســخر كل اإلمكانيــات الالزمة، 
وذلــل كل العقبات من أجل تســهيل عملية 

ذهــاب الوفــد إلى تونس، مؤكــًدا أن درجة 
العبينــا  عــودة  بإمكانيــة  كبيــرة  التفــاؤل 
ببعــض  محمليــن  تونــس  مــن  والعباتنــا 

الميداليات واإلنجازات. 
 ُيذكــر أن االتحــاد البحريني لذوي اإلعاقة 
تحــت  المنضويــة  االتحــادات  أحــد  هــو 

مظلــة اللجنــة البرالمبيــة البحرينية والتي 
ســمو  مــن  بقــرار   2017 عــام  تأسســت 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، على 
شــخصية  ذات  مســتقلة  جهــة  تكــون  أن 
اعتبارية تتولى اإلشــراف اإلداري والمالي 

والفنــي الكامل على االتحــادات الرياضية 
ذوي  أنشــطة  يخــص  فيمــا  البحرينيــة 
وحمايــة  رعايــة  إلــى  وتهــدف  العزيمــة، 
ذوي  رياضــة  شــؤون  وتنظيــم  وتطويــر 
الهمــم فــي مملكــة البحريــن وتمثيلهــا في 

الفعاليات المحلية والخارجية.

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

وفد “ألعاب القوى لذوي العزيمة” يغادر إلى تونس

صورة للوفد أثناء المغادرة علي محمد حاجي

األهلي وداركليب “أ” إلى نهائي “الطائرة الشاطئية”
“ب” والــــنــــصــــر  ــرة  ــ ــمـ ــ جـ ــي  ــ ــن ــ ب ــى  ــ ــل ــ ع فــــوزهــــمــــا  ــد  ــ ــع ــ ب

تأهــل األهلــي وداركليــب )أ( إلى نهائــي دوري الرجال للكرة الطائرة الشــاطئية، والذي 
ينظمه االتحاد البحريني للكرة الطائرة ألول مرة على المالعب الرملية بمدينة عيسى 

الرياضية.

واســتطاع فريــق األهلي المكــون من أيمن 
هرونــة وناصــر عنــان التأهــل إلــى المبــاراة 
النهائيــة بعد الفــوز على بني جمرة المكون 
مــن علــي حمــزة وعلي محمــد بنتيجة 2/0 
)18-21، 21-23( فــي الــدور نصف النهائي، 
الدولــي  الحــكام  طاقــم  المواجهــة  وأدار 
المكــون مــن األول جعفــر المعلــم والثانــي 

محمد عباس والمسجل محمد خاتم.
مــن  المكــون  )أ(  داركليــب  فريــق  وتمكــن 
محمــد يعقــوب وعلــي مرهــون الفــوز على 
النصــر )ب( المكــون مــن رضا عبدالحســين 
وخليــل عبــدهللا 2/0 )14-21، 14-21( فــي 
الــدور نصف النهائــي بإدارة طاقــم الحكام 
مكــي  منيــر  األول  مــن  المكــون  الدولــي 
أحمــد  والمســجل  ســويد  ســامي  والثانــي 

القيم.
األهلــي  بيــن  النهائيــة  المبــاراة  وســتقام 
وداركليــب )أ( يــوم األربعاء القادم الســاعة 

5:30 مساء.
وقــد أســفرت نتائــج دور الثمانيــة عن فوز 
األهلــي المكــون مــن أيمــن هرونــة وناصــر 
عنــان علــى عالــي المكون من حســن عقيل 
وصالــح مهــدي  بنتيجــة 2/0، وفــوز نــادي 
بنــي جمــرة المكــون مــن علي حمــزة وعلي 

محمــد علــى الشــباب المكــون مــن عمــران 
محمــد وعلــي شــعبان  بنتيجــة 2/0، وفــوز 
)أ( المكــون مــن محمــد يعقــوب  داركليــب 
المكــون  )أ(  النصــر  علــى  مرهــون  وعلــي 
مــن محمــد عنــان وعلــي ســلطان بنتيجــة 
2/0، وفــوز النصــر )ب( المكــون مــن رضــا 
عبدالحسين وخليل عبدهللا على داركليب 
ومحمــد  جابــر  محمــد  مــن  المكــون  )ب( 

محسن بنتيجة 2/0.
فقــد  الناشــئين،  دوري  منافســات  وضمــن 
فــوز  عــن  الثمانيــة  دور  نتائــج  اســفرت 
بنتيجــة  )أ( علــى داركليــب )ب(  داركليــب 

)أ(  النصــر  علــى  )ب(  النصــر  وفــوز   ،2/0
بنتيجــة 2/0، وفــوز التضامــن )أ( علــى بني 
جمرة )ب( بنتيجة 2/0، وفوز النبيه صالح 
علــى بنــي جمــرة بنتيجــة 2/0، ليتأهــل كال 
)أ( والنصــر )ب( والتضامــن  مــن داركليــب 
)أ( والنبيــه صالــح إلى الــدور نصف النهائي 

الذي سينطلق االثنين 24 يونيو الجاري.
إلــى ذلــك، عبــر عضــو مجلــس الشــواطئ 
ومسؤول المالعب خالد ثاني عن ارتياحه 
الرجــال  )دوري  المســابقتين  لســير  الكبيــر 
بيــن جميــع  المنافســة  والناشــئين( وحــدة 
الجيــد،  الجماهيــري  والحضــور  األنديــة 
مشــيرا إلى أن توفر المالعب وتهيئة كافة 
مستلزماتها ساهم بصورة كبيرة في إقامة 

دوري الرجــال والناشــئين فــي أول موســم 
الشــاطئية، مؤكــدا  الطائــرة  للكــرة  خــاص 
أهميــة وجــود المالعــب فــي تطويــر لعبــة 

الكرة الطائرة الشاطئية.
وأثنى على تعاون الالعبين وجميع األندية 
المشاركة، إضافة إلى دعم االتحاد وجهود 
رئيس وأعضاء مجلس الشــواطئ، مشــيرا 
إلــى أن لجنة المالعــب بذلت جهودا كبيرة 
مع باقي اللجان؛ بهدف إخراج المسابقتين 
بأفضــل صــورة، مضيفــا “لقــد حرصنا على 
تهيئــة المالعــب وتوفيــر المتطلبــات كافة؛ 
للظهــور  األنديــة  أمــام  المجــال  إلتاحــة 
بأفضــل صــورة، وقد كان لتعــاون الالعبين 
أبلغ األثر في سير المنافسات بشكل جيد”.

من منافسات دوري الرجال للكرة الطائرة الشاطئية
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وداًعا للخوف

نــادي    أعلــن  انتظــار  طــول  بعــد 
يوفنتــوس اإليطالــي عن تعيين المدرب اإليطالي ماوريتســو ســاري مدرًبا للفريق 
خلفــًا للمــدرب الراحــل ماســميليانو اليغــري.. لتبــدأ حقبــة جديــدة للســيدة العجوز 
مفعمة بالكثير من التفاؤل رغم أن ساري ال يحمل في سيرته الذاتية سوى بطولة 

واحدة فقط!
عشــاق يوفنتــوس كانــوا يمنون النفــس بالتعاقد مع االســباني بيــب غارديوال..بيد 
أن التعاقد مع ساري لم يخيب آمالهم كذلك.. فهم يثقون أنهم سيشاهدون فريًقا 
ممتًعــا بقيــادة ســاري يلعب الكرة الهجومية البحتة ويســجل األهــداف بغزارة كما 
لو كان البيب مدرًبا لفريقهم.. فســاري وغاريوال يتشــابهون كثيًرا في اعتماد طرق 

اللعب بعيًدا عن المقارنات الشخصية بينهما!
الفريــق الــذي يضــم فــي صفوفــه ترســانة مــن األســماء الهجوميــة الالمعــة مثــل 
رونالــدو.. ديبــاال وكوســتا وغيرهــم يجــب أن يلعــب اللعــب الهجومــي ويســجل 
األهداف الكثيرة وهذا ما ســيحققه ســاري بكل تأكيد.. الجماهير العاشــقة للكيان 
البيانكونيري لم تقتنع بأداء الفريق طوال السنوات الثمانية الماضية رغم تحقيق 
العديــد مــن األلقــاب واإلنجــازات.. فهــي ســئمت مــن تحفظــات كونتــي المبالغــة.. 

وذاقت األمرين من خوف اليغري وعدم امتالكه للنجاعة الهجومية!

مصير ذو حدين 
يبــدو أن الميركاتــو الحالــي سيشــهد العديــد من الصفقــات المســتغربة وهي عودة 
العديــد مــن الالعبيــن لوجهتهــم القديمة.. األلمانــي هوميلز أول من عــاد إلى ناديه 
الســابق عندمــا وقــع عقــد انضمامه لبورســيا دورتمونــد قادًما من بايــرن ميونيخ.. 
وعلى ما يبدو أن كالً من الفرنســي بوغبا والبرازيليّين نيمار وكوتينيو سيســيرون 

على نفس النهج.
العديــد مــن المصــادر تتحــدث عــن إمكانيــة عــودة بوغبــا ليوفنتــوس.. وأن هنــاك 
محادثــات متقدمــة بيــن نيمــار وإدارة برشــلونة..في حيــن أن كوتينيــو أحــدث 

األسماء التي طرحها كلوب للتعاقد معها في هذا الميركاتو!
ربمــا هــذه األخبــار ستســعد كثيــًرا عشــاق الفــرق التــي ســيعود لهــا الالعبــون نظًرا 
لقيمتهــم الفنيــة الكبيــرة.. بيــد أنــه يجــب األخــذ فــي االعتبــار أن معظم مــن عادو 
لوجهتهــم قــد فشــلوا فــي إثبات أنفســهم مــن جديد وتــم بيعهم بأبخــس األثمان.. 

واسألوا كاكا وكانافارو عن ذلك!
alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

أوروبا تحت 
المجهر

محمد جالل

خالد ثاني

للمشاركة في 
الملتقى الدولي 

أللعاب القوى



تعاقد نادي مدينة عيســى مع المدرب باســم علي جاســم لتولي مهمة مســاعد المدرب للفريق األول لكرة الســلة ومدربا لفريق فئة 
الشباب في الموسم المقبل 2019 - 2020.

وجرت مراســم توقيع العقد الرســمي أمس 
األحد، إذ مثل النادي رئيس مجلس اإلدارة 
النــادي  أتــم  كمــا  العكبــري،  جاســم  أحمــد 
عملية التعاقد مع المدرب ســلمان الســلمان 
ليكون مســاعدا لمدرب الناشئين واألشبال 

والفئات.
وأعلن نادي مدينة عيســى بدء إعداد فرق 
الفئات الســنية ابتداء من يوم أمس األحد 
 ،2008 مواليــد  الميكــرو  العبــي  مــن  لــكل 
2009، 2010، 2011، 2012، وفئــة البراعــم 

مواليد 2006، 2007، وفئة األشبال مواليد 
2004، 2005، وفئة الناشئين 2002، 2003.
بنــادي  الســلة  لكــرة  األول  الفريــق  وكان 
مدينــة عيســى قــد بــدأ تحضيراتــه بقيــادة 

باسم علي أثناء توقيع العقد )الصورة من الحساب الرسمي للنادي(المدرب الوطني صالح موسى.

باسم علي مساعدا لمدرب سلة مدينة عيسى
الفريـــق يواصـــل تحضيراتـــه بقيـــادة صـــاح موســـى

صالح جناحيعلي السماهيجي

مركز شباب الهملة

تمكــن فريــق البــاد بقيــادة الناشــئ الواعــد جاســم عبــدهللا حبيب مــن التأهل 
للمبــاراة النهائيــة لــدور مركــز الهملة لفئــة الناشــئين للعام 2019 وللعــام الثاني 
على التوالي، وذلك بعد تصدره لفرق المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، 
حيث فاز في لقاءين وتعادل في الثالث مع فريق الوطن بقيادة أحمد مهدي.

البــالد مــن الفــوز فــي  وقــد تمكــن فريــق 
أخبــار  خصمــه  أمــام  مبارياتــه  افتتــاح 
الخليــج بنتيجــة 5 أهــداف مقابــل هــدف، 
وواصــل فريــق البــالد تألقــه بالــدورة مــن 
خالل مباراته الثانية أمام منافســه اللدود 
فــي  مهــدي  أحمــد  بقيــادة  الوطــن  فريــق 
مبــاراة ممتعــة قدمها الفريقان، واســتطاع 
فريــق الوطن بخطته الدفاعية أن يحافظ 
على مرماه نظيفا خالل الشوطين معتمدا 
فقــط علــى الهجمــات المرتــدة، وتمكن من 
التحكــم فــي مجريــات المبــاراة بشــوطها 
األول، في حين أظهر العبو البالد فنياتهم 
وتمكنوا خالل آخر عشــر دقائق من بســط 
المبــاراة  وقــت  مجمــل  علــى  ســيطرتهم 
الفــرص  مــن  الكثيــر  وأضاعــوا  األخيــر، 
أمــام  الســلبي  بالتعــادل  المبــاراة  لتنتهــي 

منافســهم العنيــد فريــق الوطــن، فيمــا فاز 
البــالد فــي لقائــه األخير ضد فريــق األيام، 
وبنتيجــة هدفيــن مقابل ال شــيء ســجلها 
ســيد محمــد ســيد شــبر بعــد أن اســتطاع 
أوقــات  مجمــل  علــى  ســيطرته  فــرض 
المبــاراة وقلــل مــن خطــورة فريــق األيــام 
واســتطاع الخــروج فائــزا بهــذه النتيجــة، 
علما بأن فريق البالد أحرز بطولتي نسخة 
العام 2015، و2016، ووصيف 2018، فيما 

كان األيام بطال النسخة العام المضي.
وســيالقي البــالد في نهائي ناشــئي الهملة 
الكرويــة 2019 الفائــزة مــن مبــاراة الــدور 
نصــف النهائي، والتي ســتجمع بيــن األيام 
والوطن. وتشــير التوقعات إلى فوز فريق 
البالد ببطولة الناشــئين بعد المستوى اللي 

قدمه العبوه بالدور التمهيدي.

البالد يتأهل لنهائي “ناشئي الهملة”

ناٍد من خارج العاصمة يتربص بغزوان

المؤتمر الصحافي لبطولة البحرين الوطنية للمالكمة

ــرار فـــي الــبــحــريــن ــق ــت ــاس ــود ل ــع ــي ــة وس ــي ــارج ــخ ــه ال ــتـ ــى دراسـ ــه أن

يــقــــــام الـــيـــــــوم فـــي فـــــنـــــــــدق “THE K” بــالـجـــــفـــــــيـــر

علــم “البــاد ســبورت” مــن مصــدر مطلع أن ناديــا من خــارج العاصمة يفاوض موهبة كرة الســلة 
البحرينية محمد غزوان؛ للتعاقد معه بدءا من الموسم الرياضي الساوي 2020 -  2019.

وبحســب المصــدر أن هــذا النــادي قــد دخل 
فــي مفاوضات جادة وقطع مراحل متقدمة 
مــع غزوان؛ من أجــل االنضمام إلى صفوفه، 
فعليــا  أنهــى  قــد  الالعــب  أن  وخصوصــا 
دراســته بالخارج، وســيعود إلى البالد خالل 
األســبوعين المقبلين. كمــا أن النادي المعني 
يســعى بصــورة جاهــدة إلنهاء هــذه الصفقة 
مــن  يعــد  الــذي  غــزوان  بخدمــات  والظفــر 
المواهب الســالوية المميزة ســتعزز من قوة 
الفريق في المنافسة على األلقاب المحلية.

تحصــل  قــد  غــزوان  أن  يفيــد  مصدرنــا 
علــى الكثيــر مــن االتصــاالت مــن أشــخاص 
محســوبة علــى بعــض األندية تستفســر عن 
وجهتــه المقبلــة ونيتــه باللعــب معهــا كنــوع 
مــن “جــس النبــض”، ولكن أحد هــذه األندية 

يعتبــر هــو األكثر جديــة وإصــرارا من خالل 
اتصاالتــه مــع الالعــب نفســه وخصوصــا أنه 
يترقــب عودتــه للبــالد؛ من أجل عقد جلســة 

تباحث مباشرة.
يذكر أن غزوان من خريجي لعبة كرة السلة 
بالنــادي األهلــي منــذ الفئات العمريــة، ولكنه 
توقــف مواســم عدة محليا بســبب الدراســة 
خــارج البــالد، لكنــه لــم ينقطــع عــن اللعبــة؛ 
ألنــه كان مســتمرا فــي ممارســة معشــوقته 
البرتقاليــة مــع الجامعــة التــي انتمــى إليهــا 
المباريــات  مــن  العديــد  وخــاض  هنــاك، 
والبطــوالت. وفــي فتــرة اإلجــازة بالموســم 
الماضي انخــرط في تدريبات نادي المنامة، 
وقــد مثــل فئــة شــباب األهلــي رســميا فــي 
ليغــادر مجــددا الســتكمال  الــكأس،  بطولــة 

دراسته.

ُيعقــد اليــوم “الثاثــاء” عنــد الســاعة 4.45 عصــًرا بفنــدق “THE K” بالجفيــر، المؤتمــر الصحافــي الخــاص ببطولة 
البحريــن الوطنيــة للماكمــة، والتــي تقــام تحت رعايــة النائــب األول لرئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي ينظمها االتحاد البحريني لفنون 
القتــال المختلطــة يــوم الســبت 29 يونيــو الجــاري علــى صالــة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطاولــة بمدينة عيســى 

الرياضية.

 وســيتحدث فــي هــذا المؤتمــر كل من: أمين الســر العام 
لالتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة وليــد خالد 
ســيار، والمديــر الفنــي للعبــة المالكمــة باالتحــاد المدرب 
البريطانــي تونــي ديفيــس والســكرتير التنفيــذي للعبــة 
المالكمــة باالتحــاد فيوريــل ســيما والمديــر العــام لفندق 

“THE K” حسين السماهيجي.
 وســيتضمن هــذا المؤتمــر عرًضــا لكافــة االســتعدادات 
والتحضيــرات التــي ســتجريها اللجنــة المنظمــة لإلعداد 
والتنظيــم إلقامــة هــذا التجمــع الرياضــي الخــاص بلعبة 
المســابقات  روزنامــة  ضمــن  يأتــي  والــذي  المالكمــة، 
باالتحــاد البحرينــي لفنون القتــال المختلطة، والمعتمدة 
لعام 2019، والتي تتماشــى مع رؤية ســمو الشــيخ خالد 

بــن حمــد آل خليفــة لدعــم رياضــة المالكمــة البحرينيــة، 
بما يســهم في تنفيذ رؤية ســموه لتشــكيل فريق وطني 
للمالكمــة قــادر علــى التواجــد والمشــاركة فــي مختلــف 
البطــوالت القارية والدولية، بما يعّزز الحضور البحريني 
علــى صعيــد هذه الرياضة، ويســاهم في دعــم تواجدها 
علــى مســتوى دورات األلعــاب األولمبيــة القادمة، والذي 
يعتبــر الهــدف الرئيســي الــذي رســمه ســموه فــي هــذه 

الرؤية التي وضعها للنهوض بهذه الرياضة.
 وقــد أرســل االتحاد البحرينــي لفنون القتــال المختلطة 
والجهــات  الرياضيــة  الجهــات  لمختلــف  الدعــوات 
اإلعالميــة المحليــة ووســائل اإلعــالم األجنبيــة لحضور 

المؤتمر الصحافي.

محمد غزوان

 المؤيد يستقبل رئيس االتحاد الدولي

بوستر البطولة

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي
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وفد نادي الرفاع الشرقي خالل زيارته إلى نادي جيلينجهام اإلنجليزي

حسن علي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

وصــل رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو إلى 
الباد صباح أمس اإلثنين في زيارة للمملكة. 

وكان فــي اســتقباله لــدى وصولــه مطــار البحريــن الدولــي وزيــر شــؤون 
الشباب الرياضة أيمن بن توفيق المؤيد وعدد من المسؤولين.

الوزير المؤيد يستقبل رئيس “الفيفا”

علي مجيد

السماهيجي وجناحي يشاركان في تحكيم بطولة غرب آسيا
المقبل أغــســطــس  خـــال  ــراق  ــعـ الـ فـــي  ــال  ــرجـ الـ لــفــئــة  ــام  ــق ت

القــدم،  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رّشــح 
الســماهيجي،  علــي  الدولــي  الحكــم 
والحكم المســاعد الدولي صالح جناحي؛ 
بطولــة  مباريــات  إدارة  فــي  للمشــاركة 
اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم للرجــال 

.2019
 وســتقام منافســات البطولــة فــي العراق 
بمشاركة 9 منتخبات، وذلك خالل الفترة 

2 وحتى 14 أغسطس المقبل.
علــي  الدولــي  الحكــم  وسيشــارك   
الدولــي  المســاعد  الســماهيجي والحكــم 
مباريــات  إدارة  فــي  جناحــي  صــالح 

البطولة التي تقام بنسختها التاسعة.
 ويعتبر الحكم الدولي علي الســماهيجي 

من خيــرة الحكام الدولييــن البحرينيين، 
إدارة  فــي  الطويلــة  خبرتــه  مــع  خاصــة 
مســتوى  علــى  المباريــات  مــن  العديــد 
بطوالت محلية وقارية ودولية، إذ ســبق 
له التواجد في العديد من المحافل؛ نظًرا 

لكفاءته العالية وتميزه الكبير. 
صــالح  الدولــي  المســاعد  الحكــم  أمــا   
جناحــي فإنــه من الحــكام الشــباب الذين 
ينتظرهــم مســتقبل واعــد، وهــو حاصــل 
علــى الشــارة الدوليــة فــي )2018(، ومــن 

ضمن قائمة نخبة الحكام المساعدين في 
القارة اآلسيوية للعام الحالي )2019(. 

 وتأتي مشاركة حكامنا في بطولة اتحاد 
غــرب آســيا للرجــال تأكيــًدا علــى المكانة 
عبــر  البحرينــي،  للتحكيــم  المرموقــة 
تواجــد الصافــرة البحرينيــة فــي مختلف 
المحافــل؛ نظيــر مــا تحظــى بــه مــن ثقــة 
عاليــة علــى جميــع المســتويات المحليــة 
بــات  إذ  واإلقليميــة والقاريــة والدوليــة، 
الحكــم البحرينــي عالمــة مميــزة؛ نظيــر 
مــا يقدمــه من إدارة مقتدرة ومســتويات 
مرتفعــة مكنتــه مــن الوصــول إلــى أعلــى 
المراتــب وإدارة مختلف أقوى البطوالت 

على جميع األصعدة.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

المركز اإلعالمي - نادي الرفاع الشرقي

التقى رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي  الشيخ عبدهللا بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
واألميــن المالــي فيصــل فالمــرزي بالســيد بــول ســكالي رئيــس مجلــس إدارة نــادي اإلنجليــزي 
جيلينجهــام الــذي ينافــس فــي دوري الدرجــة الثانيــة فــي إنجلتــرا والــذي يأتي بعد منافســات 

الدوري الممتاز والدرجة األولى. 
وخالل الزيارة تم اســتعراض ســبل التعاون بين الناديين من خالل تبادل الخبرات لالســتفادة 
منهــا في المســتقبل، كما اطلــع الوفد على الهيكل االداري بالنــادي االنجليزي والمهمات العملية 
لجميع المناصب حيث يعمل نادي الرفاع الشرقي أخيرا العتماد الهيكل اإلداري الجديد، وأطلع 
وفد نادي الرفاع الشرقي على سير عمل أكاديمية نادي جيلينجهام لالستفادة منها مستقبالً.

الرفاع الشرقي” يزور نادي جيلينجهام”



لكــرة  الدنماركــي  االتحــاد  أعلــن 
القــدم، أمــس اإلثنيــن، أن الدوري 
الدنماركــي ســيبدأ تطبيــق نظــام 
حكم الفيديو المساعد، بداية من 

موسم 2020 - 2021.
وأوضح اتحــاد الكرة في بيان له 
“ســيكون هــذا لفائدة المشــجعين 
والالعبيــن أيًضــا، وليــس لفائــدة 

الحكام فقط”.
وبهذا، سيكون الدوري الدنماركي 
أول مــن يطبــق نظــام )الفــار( في 
بطوالت الــدوري المحلية بالدول 

االسكندنافية.

وكانت هذه التقنية قد  «
طبقت في الدوري األلماني، 

بداية من موسم 2017 - 
2018، كما طبقت في كأس 
العالم 2018 بروسيا، ولكن 

يظل الجدل دائرا بشأن 
كيفية وتوقيت اللجوء إليها.

األرجنتين تنتفض
ســلطت الصحافــة األرجنتينيــة، الضــوء علــى تأهــل منتخــب بالدها إلى ربــع نهائي كوبــا أمريكا 

2019، بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره القطري.

وكتبــت صحيفــة )Clarin(، علــى صــدر صفحتها 
قطــر  أمــام  األرجنتيــن  فــازت  “لقــد  األولــى 
بأريحيــة.. فازت بفضل ســيطرتها وصعدت إلى 

الدور ربع النهائي”.
مــن جانبهــا، كانــت صحيفــة )La Nacion( أكثــر 
تشــككا فــي تحليلهــا، حيــث كتبــت “األرجنتيــن 
وقطــر: المنتخــب فــاز وتأهــل، لكنه ال يــزال غير 
 )Infobae( مقنع”. وفي الوقت نفسه، نشر موقع
بنبرة أكثر إيجابية عنوانا “المنتخب األرجنتيني 

تعافــى أمــام قطــر وفــاز عليهــا 0-2 وصعــد إلــى 
ربــع نهائــي بطولــة كوبــا أمريــكا”. أمــا صحيفــة 
)ole( الرياضيــة لــم تســلط الضــوء علــى تخطي 
النهائــي  بلــوغ نصــف  بــل توقعــت  قطــر فقــط، 
أمــام المنتخــب المضيــف قائلــة “اآلن فنزويــال، 
فــي  أجويــرو  ســيرجيو  وقــال  البرازيــل؟”.  ثــم 
تصريحــات أبرزتها صحيفة ســبورت اإلســبانية 
“الهــدف الــذي ســجلته، كان نتاج اللمســات التي 

عملنا من أجلها طوال 90 دقيقة”.

وأضاف “مع تقدمنا بهدف دون رد، كنا نلعب بوجود غصة في حلقنا، لكننا تمكننا  «
من تسجيل الهدف الثاني”.

الكاميــرون تبـــدأ حملتهـــا

وكاالت

وتابع “الفريق بأكمله كان هادًئا، وكان ذلك أمًرا مهًما، 
لحسن الحظ، الخبرة في هذه األمور تجعلك أفضل”.

وأتم “كوبا أمريكا ُتلعب بطريقة مختلفة تماًما عن 
تصفيات كأس العالم، المباريات اإلقصائية شيء 
آخر، ونحن بالفعل نعلم أن األرجنتين تفعل ذلك 

بشكل جيد للغاية”.

تبــدأ الكاميــرون اليــوم الثالثــاء الدفاع عن لقبها فــي بطولة األمم اإلفريقية في كــرة القدم المقامة في 
مصــر، عندمــا يلتقــي المنتخب الذي يدربه الهولندي كالرنس ســيدورف، منتخب غينيا بيســاو المتواضع 

في المجموعة السادسة.

مــع  مبهــرة  مســيرة  عامــا(   43( ســيدورف  وحقــق 
األنديــة األوروبيــة، وتنقــل بيــن أبرزها مثــل أياكس 
أمســتردام الهولندي وميالن اإليطالي وريال مدريد 
اإلســباني، متوجــا خــالل ذلــك بلقــب دوري أبطــال 
أوروبــا أربع مرات. لكن مســيرته التدريبية لم تحظ 
حتــى اآلن بنجــاح يذكــر، مــع تجــارب غيــر موقفــة 
فــي إيطاليــا والصيــن وإســبانيا. فــي مصــر 2019، 
ســيكون ســيدورف أمام فرصة إثبــات جدارته على 
فــي  الكاميــرون  يقــود  حيــن  الفنيــة،  اإلدارة  رأس 
حملــة الدفــاع عن اللقــب. ويدخل منتخب “األســود 
اســتاد  علــى  الثالثــاء  المنافســات  المروضــة”  غيــر 
االســماعيلية ضد منتخب غينيا بيســاو الذي يشارك 
تاريخــه، ضمــن  فــي  الثانيــة  للمــرة  النهائيــات  فــي 
المجموعــة السادســة التــي تضــم أيضــا غانــا وبنين. 

وبعدمــا تولى مهامه العام الماضي، حقق ســيدورف 
نتائــج متفاوتــة مع الكاميــرون بثالثة انتصارات و3 
المتــوج  المنتخــب  رأس  علــى  هزائــم  تعــادالت و3 
بطــال للقارة خمس مرات آخرهــا في الغابون 2017. 
وتدخــل الكاميــرون المنافســات بعــد خــالف بشــأن 
المكافآت بين الالعبين وسلطات كرة القدم المحلية، 
أّخــر وصــول المنتخــب الــى أرض الفراعنــة، بعدمــا 
رفــض الالعبــون التوجــه الــى مصر مســاء الخميس 
الماضي، ليعودوا ويقبلوا بذلك الجمعة، أي في يوم 
افتتاح البطولة بمباراة مصر وزيمبابوي. وفي حين 
تســعى الكاميــرون الــى اللقــب الســادس واالقتــراب 
مــن مصــر حاملــة الرقــم القياســي )7(، ســتواجه في 
مجموعتهــا منتخبــا ال يقــل شــأنا هو الغانــي المتوج 

أربع مرات )1963، 1965، 1978، 1982(.
ويبدأ فريق المدرب كويسي أبياه حملته في البطولة الحالية بلقاء الثالثاء في االسماعيلية  «

ضد منتخب بنين المتواضع، الباحث عن فوز أول في البطولة التي يشارك فيها للمرة 
كالرنس سيدورفالرابعة، واألولى منذ 2010.

وكاالتوكاالت

الدنمارك 
تطبق “الفار”

وكاالتوكاالت

البرازيلــي  أن  فرنســي،  صحفــي  تقريــر  كشــف 
نيمار دا سيلفا أخبر ناديه باريس سان جيرمان، 
بقــراره النهائــي بشــأن إمكانيــة عودتــه لصفوف 

برشلونة هذا الصيف.
نيمــار  أن  الفرنســية،  “تيليفــوت”  قنــاة  وذكــرت 
أبلغ باريس ســان جيرمان بإصراره على مغادرة 
حديقــة األمراء خالل فتــرة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.
وأضافت القناة أن برشلونة يكثف من مفاوضاته 
خالل الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع نيمار، 
الــذي رحــل لصفــوف باريس ســان جيرمان قبل 

موسمين مقابل 222 مليون يورو.
ولفتــت إلى أن برشــلونة ال يســتبعد عودة نيمار 
لصفوفــه، حتــى إذا تــم التوقيــع مــع الفرنســي 
أنطــوان جريزمــان، مضيفة بــأن الثنائــي عثمان 
ديمبلــي وفيليــب كوتينيــو قــد يدخــالن ضمــن 

صفقة نيمار.
وختمت بأن نيمار مصمم على الرحيل عن  «

باريس، ألنه يعتقد بأنه كان مخطًئا في 
مغادرة برشلونة ويريد الحصول على فرصة 

ثانية في الكامب نو.

عــزز السويســري روجيــه فيــدرر مركزه الثالث فــي تصنيف رابطة الالعبين المحترفين الصادر أمس اإلثنين، وذلك بعد اســتعادته 
لقب دورة هاله األلمانية بفوزه األحد على البلجيكي دافيد غوفان في المباراة النهائية.

عامــا(   37( المخضــرم  السويســري  ورفــع 
الــدورة  فــي  ألقــاب   10 الــى  رصيــده 
األلمانيــة، مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن ثاني 
الالعبيــن األكثــر إحــرازا للقــب هالــه، وهو 
الروســي يفغينــي كافيلنيكــوف الذي توج 
بطــال للــدورة فــي ثــالث مناســبات )1997 

و1998 و2002(.
وهــي الــدورة األولى التــي يحرزها فيدرر 
فــي  فارقــة  عالمــة  لتصبــح  مــرات،   10
الــذي  السويســرية  األســطورة  مســيرة 
ســبق لــه أن أحــرز أيضــا لقــب دورة بــازل 
أمــام  مــرات وســيكون   9 بيــن جماهيــره 
فرصــة الفــوز بلقبهــا للمــرة العاشــرة أيضا 
فــي أواخر الموســم الحالي )بيــن 19 و27 

اكتوبر المقبل(.
واإلســباني رافايــل نــادال هــو الوحيد في 
عصــر االحتــراف الــذي تمكــن مــن تخطي 
هــذه االرقــام بفــوزه فــي دورتــي مونتــي 
كارلــو وبرشــلونة )11 مرة فــي كل منهما(، 

وبطولــة روالن غــاروس الفرنســية، ثانيــة 
البطوالت االربع الكبرى، 12 مرة.

ونتيجــة هــذا التتويــج، أضاف فيــدرر 200 
نقطــة الى رصيده الذي أصبح 6620 نقطة 
فــي المركــز الثالــث، لكنــه مــا زال بعيدا عن 
ديوكوفيتــش  نوفــاك  الصربــي  المتصــدر 

)12415 نقطــة( وبشــكل أقــل عــن غريمــه 
نــادال الثانــي )7945 نقطــة(. أمــا بالنســبة 
لخصمــه فــي نهائــي دورة هالــه البلجيكــي 
فــي  وأصبــح  مراكــز   10 فصعــد  غوفــان، 
المركز الثالث والعشرين، في حين لم يطرأ 

أي تعديل على ترتيب العشرة األوائل. نيمار

فيدرر

فيـــدرر يعـــزز مــركــزهالقــرار النهــائـــي
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تبــاع الجوائــز والتذكارات الشــخصية لنجــم كرة المضرب األلمانية بوريــس بيكر في المزاد 
العلنــي علــى االنترنــت من طــرف دار المــزادات البريطانيــة وايلز هاردي، وذلك أجل ســداد 

جزئي لديون بطل ويمبلدون 3 مرات والذي أشهر إفالسه قبل عامين.

وتشمل الجوائز والتذكارات 82 قطعة ألصغر 
متــوج فــي تاريــخ البطولــة اإلنكليزيــة، ثالث 
البطــوالت األربــع الكبــرى، عندمــا نــال لقبهــا 
في ســن الســابعة عشــرة، وتضــم الميداليات 
والصــور  والســاعات  والمضــارب  والكــؤوس 

الفوتوغرافية.
وأوضحت دار المزادات العلنية وايلز هاردي 
البيــع  عمليــة  إن  االلكترونــي  موقعهــا  علــى 

ستنتهي في 11 يوليو.
ومن بين القطع المعروضة في المزاد نســخة 
مــن كأس التحــدي التي منحــت إلى بيكر من 
قبــل االتحــاد األلمانــي لكــرة المضــرب عقــب 
تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون عامي 1985 
البطولــة  فــي  الوصيــف  وميداليــة  و1986، 

أمــام  خســر  عندمــا   1990 لعــام  اإلنكليزيــة 
طبــق  ونســخة  إدبــرغ،  شــتيفان  الســويدي 
األصــل من الــكأس الفضية لبطولــة الواليات 
المتحــدة المفتوحــة، آخــر البطــوالت األربــع 
الكبرى، التي صممتها دار “تيفاني” األميركية 
علــى  نالهــا  والتــي  للمجوهــرات،  الشــهيرة 

حساب األميركي إيفان لندن عام 1989.
مــرات   3 اإلنكليزيــة  ويمبلــدون  بطــل  وكان 
الــذي تالحقــه   )1989 عــام  أيضــا  بهــا  )تــوج 
تراكــم  بســبب  المتحــدة  المملكــة  ســلطات 
الديــون، قــد أشــهر إفالســه عــام 2017. وفي 
بوضــع  يحظــى  أنــه  ادعــى  الماضــي  يونيــو 
للقضــاء  بهــا  تقــدم  وحصانــة  دبلوماســي 
الدعــوى  وقــف  إلــى  أدى  مــا  البريطانــي، 

العلنــي،  المــزاد  فــي  بيــع  دون  والحــؤول 
مــن  التــي  الشــخصية  وذكرياتــه  لجوائــزه 

المفترض أن يسدد بها جزئيا ديونه.
وادعــى المصنــف األول عالميا ســابقا، والبالغ 
مــن العمــر حاليــا 51 عامــا، تعيينه فــي أبريل 
مــن قبــل رئيس جمهوريــة إفريقيا الوســطى 
والرياضيــة  الثقافيــة  للشــؤون  لهــا  “ملحقــا” 

والشؤون اإلنسانية لدى االتحاد األوروبي.
لكــن وزارة الشــؤون الخارجية في جمهورية 
الســفر  جــواز  أن  أكــدت  الوســطى  إفريقيــا 
وهــو  “مــزور”  ببيكــر  الخــاص  الدبلوماســي 
مــع  يتطابــق  متسلســل  رقــم  علــى  يحتــوي 

“جوازات سفر فارغة سرقت عام 2014”.
عــن  النهايــة  فــي  األلمانــي  النجــم  وتخلــى 
فــي  محكمــة  أمــام  الدبلوماســية  الحصانــة 
لنــدن متخصصــة في قضايــا اإلفالس، حيث 
قــال المحامي طوني بيســويثريك الذي عين 
لإلشــراف علــى إفــالس بيكر وتوزيــع أصوله 

عبــر  رســالة  فــي  كتــب  األخيــر  أن  لدائنيــه، 
البريد االلكتروني أنه “ليس لديه خيار ســوى 

التخلي عن طلب الحصانة الدبلوماسية”.
وأقــر البطل الســابق الذي لــم يكن حاضرا وال 
ال في الجلسة، بأنه “غير قادر” ماليا على  ممثَّ
تغطيــة كلفــة هــذه القضيــة أمــام المحكمــة، 
كؤوســه  المــزادات  دار  عرضــت  وبالتالــي 

وجوائزه للبيع.
وقال مارك فورد، أحد المسؤولين القانونيين 
الثالثة للدار اللندنية المســؤولة عن تخفيض 
“جذبــت  األولــى  المحاولــة  أن  بيكــر،  ديــون 
عروضــا كبيــرة جــدا”. ومــع ذلــك، لــن تكــون 
كافيــة لســداد ديــون تقــدر قيمتهــا بمالييــن 

الجنيهات االسترلينية.
وســبق لبيكــر أن تعــرض لمالحقــات قضائيــة 
فــي إســبانيا علــى خلفيــة ديــون لــم تســدد، 
ال ســيما عــن أشــغال فــي منزلــه الفاخــر فــي 
مايــوركا، وأيضــا فــي سويســرا بســبب عــدم 

دفع أجرة الكاهن الذي عقد قرانه في 2009.
األلمانــي  القضــاء  عليــه  حكــم   ،2002 وفــي 
بالســجن ســنتين مــع وقــف التنفيــذ وغرامــة 
بقيمــة 500 ألــف يــورو بســبب التهــرب مــن 

تسديد ضرائب عن مبلغ 1,7 مليون يورو.
البطــوالت  فــي  ألقــاب  بســتة  بيكــر  وتــوج 
األربــع الكبــرى، وحصــد 49 لقبــا في مســيرته 

 20 مــن  أكثــر  التــي جنــى منهــا  االحترافيــة 
مليــون يــورو. وســطع نجمه في العــام 1985 
عندما أصبح في ســن الســابعة عشــرة، أصغر 
العــب يحــرز لقــب بطولــة كبــرى، بتتويجــه 

بلقب ويمبلدون اإلنكليزية.
ويركــز بيكــر حاليــا علــى أنشــطته المتعلقــة 

بكرة المضرب خصوصا مجال التعليق.

وكاالت

بيع جوائز بيكر لسداد ديونه

بوريس بيكر
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إعداد: هبة محسن

للســيارات  التســهيالت  عــروض  تشــهد 
لعالمــة  الحصــري  والمــوزع  الوكيــل 
قبــل  مــن  كبيــرًا  إقبــاالً   Foton Motor
ألســعارها  وذلــك  الكريــم  الجمهــور 
التــي  المتعــددة  والمزايــا  التنافســية 
تطرحهــا الشــركة للزبائــن والتي تشــمل 
مــن  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تحمــل 
قبــل العمــالء، تســليم فــوري وأقســاط 
مرنة بمعامالت ســريعة وودية وغيرها 

الكثير.
من جانبه صرح مدير المبيعات حســين 
الوداعي “كعادتنا في شركة التسهيالت 
أحــدث  لتوفيــر  نســعى  للســيارات 
منقطــع  إقبــاالً  تالقــي  التــي  العــروض 
النظيــر مــن قبــل العمــالء الراغبيــن في 
اقتنــاء إحــدى طرازاتنــا التــي تناســب 
فــي  التجاريــة  ومتطلباتهــم  أعمالهــم 
جميع الفئات التجارية، لنوفر لهم كل ما 
يحتاجونــه مــن حيث الجــودة والمتانة 
وخدمــات  المناســب،  والســعر  والقــوة 
العمــالء  ندعــو  ونحــن  البيــع،  بعــد  مــا 
لالســتفادة من هذه العــروض المتوفرة 

لفتــرة محــدودة”. وأضــاف الوداعي ان 
العرض يشمل خيار استبدال سياراتهم 
بباقــات  بأخــرى جديــدة كليــًا  القديمــة 
والتأميــن  التســجيل  تشــمل  رائعــًة 

الصيانــة  إلــى  إضافــة  الصــدأ،  ومانــع 
للمركبــة لمــدة 3 ســنوات/ 60.000 كيلو 
متــر والضمــان الذهبــي الممتــد لمــدة 3 
سنوات أو 100.000 كيلو متر والحلول 

تنافســية،  فائــدة  بأســعار  التمويليــة 
وتحمل ضريبة القيمة المضافة، إضافة 
الــى الهديــة المضمونــة والفرصــة للفوز 

GAC GA3s بسيارة

ــة ووديـــــة ــعـ ــريـ ــدم مـــعـــامـــات سـ ــ ــق ــ الـــشـــركـــة ت

”Foton Motor“ إقبال كبير على عروض

الند روفر تقدم عروضا مذهلة

بــدأ بنك الكويت الوطني - البحرين مؤخًرا 
شــراكته األولى مع بــارك باس في البحرين 
بمنح عشاق الرفاهية امتياز الحصول على 
خدمــات صــف الســيارة المجانيــة لمختلف 
بــارك  مــع عضويــة  البحريــن  فــي  المواقــع 
باس، وذلك باستخدام بطاقة بنك الكويت 

الوطني - البحرين االئتمانية الذهبية.
تمنــح عضويــة بــارك بــاس حاملــي بطاقــة 
بنــك الكويــت الوطنــي الذهبيــة االســتفادة 
صــف  لخدمــات  بــاس  بــارك  مواقــع  مــن 
مثــل:  البحريــن  فــي  المنتشــرة  الســيارات 
مجمع ســيتي ســنتر، مجمع الســيف، مجمع 
العالي، مجمــع مودا، مجمع الواحة الجفير، 
مجمع جاليريا، خليج البحرين، مجمع 338 

ومستشفى جامعة الملك حمد.
 وقــال علي فــردان مدير عــام بنك الكويت 
الوطنــي – البحريــن “نحــن ســعداء للغايــة 
بدخولنــا فــي تلــك الشــراكة مــع بــارك باس 
ونأمــل أن يبــدأ المزيد والمزيــد من العمالء 
في البحرين باستخدام بطاقاتنا االئتمانية 

والتمتع بعروضنا الفريدة”.
وبهذه المناســبة، قال الشريك اإلداري بارك 
بهــذه  فخــورون  “نحــن  الخــان  عمــر  بــاس 
الشــراكة مــع بنك متطلع دائًمــا للتميز كبنك 

الكويت الوطني ونتطلع إلى شراكة طويلة 
األمــد ومجزية للطرفين. نحن متحمســون 
ألن العمالء ســوف يســتفيدون بشكل كبير 

من هذا العرض”.

البحريــن،  اإلســالمي  البركــة  بنــك  أعلــن 
الربــع  الســحب  فــي  الرابحيــن  أســماء  عــن 
الســنوي الثانــي لعــام 2019 لحســاب البــركات 

االستثماري.
جائــزة   82 علــى  يونيــو  شــهر  ســحب  ُأجــري 
نقديــة مذهلة، وقد شــملت فــوز  أمينة محمد 
الكبــرى  الشــهرية  بالجائــزة  المطــوع  ســلطان 
لحســاب البركات بقيمة 100,000 دينار، وفوز 
أحمــد ناصــر محمــد صالــح البســتكي براتــب 
شــهري لســنة كاملــة بقيمــة 555 دينــارا. كمــا 

 500 بقيمــة  نقديــة  فائــًزا بجائــزة   20 حظــي 
دينــار على حدة، إلى جانــب 60 رابًحا بجوائز 

نقدية أخرى تبلغ قيمة كل منها 300 دينار.
وأقــام بنــك البركــة اإلســالمي الســحب الربــع 
الســنوي الثانــي لعــام 2019 لحســاب البــركات 
االســتثماري، فــي مقــره الرئيســي الكائــن فــي 
منطقــة خليــج البحريــن، وذلــك بحضــور عدد 
مــن إداريــي وموظفــي البنك، وتحت إشــراف 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من 

المدققين الماليين من داخل وخارج البنك.

وصرحــت رئيــس إدارة الخدمــات المصرفيــة 
لألفراد  فاطمة العلوي: “يســعدنا جًدا اإلعالن 
الربــع  البــركات  حســاب  ســحب  نتائــج  عــن 
الســنوي الثاني لهــذا العام، الذي أضفى المزيد 
إلــى جانــب  للرابحيــن  مــن البهجــة والســرور 
فرحة احتفاالت عيد الفطر المبارك. ويســرني 
أن أتقدم بالنيابة عن جميع إداريي ومنتسبي 
بنــك البركة اإلســالمي، بخالص التهنئة لجميع 
الفائزيــن والتأكيــد علــى التزمنا بمنــح العمالء 

الكرام األفضل على الدوام”.

حاملو “االئتمانية الذهبية” سيستفيدون من خدمات صف السيارات المجانية

المطوع تحصد الجائزة الشــهرية الكبرى بـ 100 ألف دينار

عرض “الكويت - البحرين” باالشتراك مع “بارك باس”

إعالن الرابحين مع حساب البركات
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حصــل البحريني ســعود طالــب على جائــزة رد تاج 
لحملتها الرمضانية “ بونانزا “ وقيمتها 10000 دينار 

بحريني. 

واســتمرت الحملة على مدار 5 أسابيع طوال الشهر 
الفضيــل، وكانــت هناك هدايــا نقدية قيمــة للعمالء، 
وتــم اختيــار 3 فائزيــن كل أســبوع خــالل الســحب 

علــى جوائــز نقديــة بقيمــة 100 دينــار لــكل منهــم، 
وكان األسبوع األخير من رمضان بونانزا عبارة عن 

جائزة كبرى ضخمة بقيمة 10,000 دينار.

طالب يحصل على 10 آالف دينار من “رد تاغ”

األوروبيــة  الســيارات  شــركة  تعلــن 
عروًضــا  اطالقهــا  روڤر  النــد  جاكــوار 
مذهلة وحصرية على طراز رينج روڤر 
 ،V6 و رينــج روڤر ســبورت Vogue V6
إلــى جانــب ســيارة رينــج روڤــر إيڤــوك 
إطالقهــا  تــم  والتــي  كلًيــا  الجديــدة 
مؤخًرا، و تســتمر عروض الحملة حتى 
تاريــخ 30 يونيــو 2019. انطالًقــا مــن 
ســعيها الدائــم لتقديــم أفضــل العروض 
شــركة  تتيــح  الكــرام،  للعمــالء  القّيمــة 
مميــزة  فرصــة  األوروبيــة  الســيارات 
روڤــر  رينــج  طــرازات  مــن   3 المتــالك 
و  مناســبة،  شــهرية  بأقســاط  المميــزة 

العمــالء  وباســتطاعة  ســخية.  فوائــد 
الراغبين باالستفادة من الحملة، اقتناء 
ســيارة رينج روڤر Vogue V6 بأقساط 
شــهرية تبــدأ مــن 699 دينــار بحرينــي، 
وســيارة رينج روڤر سبورت V6 بقسط 
يبــدأ مــن 549 دينــار بحرينــي. وتتوفر 
بأقســاط  إيڤــوك  روڤــر  رينــج  ســيارة 
شــهرية تبــدأ مــن 349 دينــار بحرينــي 
فقــط. وتقــدم الحملة أيًضــا مزايا قيمة 
عديدة تشــمل خدمات صيانة مجانية، 
إلــى جانــب تســجيل وتأميــن مجانــي 
للســيارة، إلى جانب خيار تظليل نوافذ 

السيارة  مجاًنا.

اســتعدادا لحفــل تخــرج الفــوج العاشــر مــن 
الجامعــة، احتفلت الكلية الملكية للجراحين 
الطبيــة  البحريــن  جامعــة   – إيرلنــدا  فــي 
)RCSI Bahrain( بطــالب كلية الطب وكلية 
التمريــض والقبالــة الذيــن ســيتم تخريجهم 
في عام 2019 خالل حفل العشاء السنوي. 
وقد انضم أعضاء هيئة التدريس، وموظفو 
الســنة  فــي  وطــالب  الجامعــة  وخريجــو 
األخيرة، حيث تكلموا عن رحلتهم الدراسية 

عقب انتهائهم من االمتحانات النهائية.
وســيتم إقامة حفل التخرج العاشــر لجامعة 
البحريــن الطبيــة فــي تاريــخ 26 مــن شــهر 
يونيــو، تحت رعاية رئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة، حيــث ســيتم تخريــج اكثــر من200 

طالب من كليتي الطب والتمريض.
وتحــدث رئيــس كليــة الطــب ونائــب رئيس 

ورئيــس  األكاديميــة،  للشــؤون  الجامعــة 
مكمناميــن  جــو  والقبالــة،  التمريــض  كليــة 
المغادريــن،  الطــالب  وشــيمس كومــن، عــن 
وهنأهــم علــى إنجازاتهم حتــى اآلن، متمنيَا 
فــي  المهنيــة  حياتهــم  فــي  التوفيــق  لهــم 
المســتقبل.  وتــم تقديــم عــددًا مــن الجوائــز 

األمســية،  خــالل  والالمنهجيــة  األكاديميــة 
التي تضمنت جائزة جامعة البحرين الطبية 
السنوية للطبيب المتدرب، وجائزة المدرس 
الميداليــات  الــى  باإلضافــة  االكلينيكــي 
للطــالب  االكاديميــة  والفضيــة  الذهبيــة 

المتفوقين.

تقديرًا اللتزام شــركة لكزس الراســخ تجاه االبتكار والتمّيز الهندســي ولســعيها الدؤوب إلى تقديم تصاميم رائدة في فئتها بلمســات أنيقة 
ومســتويات اســتثنائية من الراحة واألداء، تم تتويج ســيارة لكزس ES 300h ال “هايبِرد” الكهربائية بلقب “أفضل ســيارة ســيدان فاخرة 
متوسطة الحجم”، وذلك خالل حفل توزيع جوائز “سيارة العام في الشرق األوسط” MECOTY لعام 2019 الذي ُيَعد أحد أكبر برامج جوائز 

قطاع السيارات من الطرازات الجديدة وأرفعها مكانة في المنطقة، والذي أقيم مؤخرًا في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وبالجمــع مــا بيــن مســتويات التحكــم الرائــدة فــي فئتهــا والفخامــة 
االســتثنائية، فقــد تــم اختيــار ســيارة لكــزس ES 300h ال “هايبــِرد” 
الكهربائيــة للفــوز بالجائزة المرموقة من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 
19 صحافيــًا مســتقالً من أبرز المطبوعات والمنشــورات المتخصصة 
فــي مجال الســيارات في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وقد تم 
تقييــم جميــع الســيارات المرشــحة وفقــًا لعشــرة معاييــر صارمــة تــم 
وضعها بعناية، وتشــمل كالً من التصميم والجودة )الشــكل الخارجي 
والمقصــورة الداخليــة(، واالنطباع العاطفي ورضا الســائق، والتحكم 
وانســيابية القيــادة، والقيمــة مقابــل المــال )قيمــة الســيارة الجديــدة 
وقيمــة إعــادة بيعهــا(، والســالمة وقــدرة التحمــل، والراحــة واألداء 
واالبتــكار  للبيئــة،  الصديــق  واألداء  والقــدرات،  واألداء  العملــي، 

التكنولوجي، ومستوى الشعبية في المنطقة.

ضمن جوائز “ســيارة العام في الشــرق األوســط” للعام 2019تقديم عدد من الجوائز األكاديمية والامنهجية خال األمسية
“لكزس ES 300h” أفضل سيدان فاخرة متوسطة الحجم“الملكية للجراحين” تحتفل بتخريج 200 طالب
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تتعزز قدراتك وتجد حلواًل لمشكالت عالقة.

أفضل االختيارات لك التأني والصبر.

ال تتهور في رسم صورة مخالفة.

اتبع حمية منتظمة وأبدا من اليوم.

أذهب السينما واستمتع بوقتك اليوم.

ابتعد ما أمكن عن اللحوم الحمراء.

تبدأ عالقة جديدة وتعرف اتصاالت مهّمة.

جو من الشكوك، كن عاقاًل فقد تصاب بالخيبة. 

خفف من األعمال غير المجدية.

رة مع الزمالء. خالفات سطحية غير مبرَّ

راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد 
المقّربين.

انت من يقرر النجاح والفشل واالستمرار.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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تنفيذ حكم اإلعدام 
بجورج كادودال 

وذلك لمحاولته 
اإلطاحة 
بنابليون 

بونابرت 
وإعادة الحكم الملكي 

لفرنسا.

يعمل الفنان علي ربيع 
اآلن على مشروع فيلم 

سينمائي يعود من خالله 
إلى السينما بعد عيد 

األضحى المقبل، بعد آخر 
أفالمه “خير وبركة “ الذي 
شاركه في بطولته الفنان 

محمد عبد الرحمن.

tariq.albahar
@albiladpress.com

االبتعــاد عــن األجهــزة الذكيــة واســتغاللها بأفــكار ذكية

كيف تقضي إجازة صيفية سعيدة؟

من أفضل ما يمكن فعله في إجازة الصيف، التفرغ لتنمية الهوايات الشخصية 
اذا كنتم ال تخططون السفر خارج البالد هذا العام، خصوصا واإلجازة الصيفية 
ُتســاعد فــي إتاحــة الفرصة لتجديــد العالقات بين الناس وتقويتها، فهي ليســت 
مجــرد عطلــة عابــرة نتــرك فيهــا أعمالنا ودراســتنا وأنشــطتنا المختلفــة، بل هي 

ضرورة ال بّد منها كي يشعر الشخص بقيمته خصوصا عند الشباب.

وينتظر الشــباب مــن الجنســين العطلة 
الصيفّيــة بفــارغ الصبــر ليبتعــدوا قلياًل 
واالمتحانــات  الدراســة  أجــواء  عــن 
مبكــرا  لالســتيقاظ  اليومــي  والروتيــن 
والجو العام الدراسي، فالعطلة الصيفية 
فرصــة جيدة لتطويــر المواهب وتنمي 
الهوايــات، وهــي واحــدة مــن األوقــات 
القليلــة فــي كل عــام التــي يمتلــك فيها 
معظم النــاس وقت فراغ، فالعطلة هي 
فرصتك الثمينة للقيام بكل النشــاطات 
المؤجلــة.. وهــذه مجموعة مــن االفكار 
عــن تمضيــة مفيــدة لالجــازة مــن عــدة 

مواقع تربوية عالمية:

المنزل

خصوصــا  لالطفــال  التشــجيع  يجــب   
على ممارســة بعــض األنشــطة المنزلّية 
التي تســاهم في تعزيــز قدراتِه العقلّية 
بدل قضاء الوقت على االجهزة الذكية 
فقــط! وعــادة مــا تكون هــذِه األنشــطة 
بســيطة وغيــر مكلفــة علــى اإلطــالق، 
التــي  والروايــات  القصــص  كقــراءة 
تناســب أعمارهــم، باإلضافــة لممارســة 
بعــض ألعــاب الــذكاء والمســاعدة فــي 
بعــض  ممارســة  مثــل  البيــت  امــور 
كأن  المطبــخ،  فــي  المميــزة  األنشــطة 
األطعمــة  بعــض  طهــي  طريقــة  تعلمــه 
غرفتــك  بتنظيــف  قــم  البســيطة، 
بمســاعدة اخوانــك مثال، وقــم بترتيب 
غرفتك وتغير الديكورات وقم بتخزين 
كل األشياء التي لم تعد بحاجة لها بعد 

اآلن.

خارج المنزل

الدراســة  الكبيــرة فــي  بعــد الضغــوط   
الجامعــات  او  المــدارس  فــي  ســواء 
لتســترخي  لوقــت  حتًمــا  ســتحتاج 
لتتخلــص منكل الضغوط واالســترخاء 

الذي يساعد على استئناف النشاط من 
جديــد، ويمكن االهتمــام بترتيب بعض 
رحــالت الســياحة الداخليــة فــي جــزر 
حــوار مثــال، ويمكن أن تســتمتع بزيارة 
عائلتــك  مــع  وأثريــة  ســياحية  أماكــن 
واذهبــوا  أصدقائــك  مــن  مجموعــة  أو 
إلــى زيــارة واحــدة مــن األماكــن التــي 
لــم يســبق لك رؤيتهــا أبًدا مــن قبل في 

البحرين.

عمل

 العمــل فــي إحــدى المؤسســات بشــكل 
مؤقت في االجازة، يساعدك في كسب 

العمــل  مجــاالت  حــول  جيــدة  خبــرة 
باإلضافــة لتنميــة مهاراتــك فــي العمــل 
كذلــك  المهنــي،  والتنظيــم  الجماعــي 
يســاعدك علــى إثــراء الســيرة الذاتيــة 
عندمــا تبدأ بكتابتهــا او العمل اونالين، 

بتكوين رأس مال جيد.

تعلم الطبخ

األنشــطة  مــن  واحــدة  الطبــخ  يعتبــر   
المرحة واللذيذة كذلك، ما الذي يمنعك 
عــن تجربــة هــذا األمــر؟ احضــر بعــض 
الدورات التعليمية أو اطلب المســاعدة 
من أحد أفراد أســرتك المتمرس بدوره 

فــي صناعــة الطعــام المميــز. ابحث من 
خــالل شــبكةاإلنترنت أو اعتمــد علــى 
واحــدة من كتب الطبــخ التي تقدم لك 

عشرات الوصفات السهلة والمفصلة.

تطوع

 هنــاك العديــد مــن الجمعيــات الخيرية 
فــي البحريــن تســتقطب الشــباب فــي 
االنضمــام  فيمكــن  الصيــف،  اجــازة 
والمشــاركة  المجموعــات  إحــدى  إلــى 
ببرامجها وتقديم ما تســتطيع وبالطبع 
ال تنــس القــراءة فــي المجــاالت التــي 
تثيــر اهتمامــك، أفكار عديدة تســتطيع 
وبأقــل  الصيــف  خــالل  بهــا  القيــام 
التكاليــف، فقــط انظــر للحيــاة بمنظــور 

آخر لتكتشف كل جديد.

كشــفت هــواوي عــن سلســة هواتــف Nova 5 الجديــدة وطبعــًا نحن نقول 
سلســة ألنهــا بالفعــل اصبحت سلســلة هواتف تضم هاتــف نوفا 5 و نوفا 5 

.5i برو باإلضافة إلى هاتف نوفا

مطابقــة  جــاءت  فقــد  الهواتــف 
للتســريبات التــي وردت طــوال االيــام 
 OLED الماضيــة فهــي تتميــز بشاشــة
علــى كامل الواجهة باالضافة إلى اربع 
كاميــرات وتميــز هاتــف هــواوي نوفــا 
بكونه أول هاتف يحمل معالج الشركة 
الجديد Kirin 810 والمبنيبدقة تصنيع 

7 نانومتر مع دعم الذكاء االصطناعي.
االرقــام  بعــض  عــن  هــواوي  تحدثــت 
حيــث ذكــرت الشــركة أنها اســتطاعت 
العــام  هــذا  هاتــف  مليــون   100 بيــع 
خانــة  فقطوفــي  أشــهر   5 اول  خــالل 
االرقــام ايضــًا ذكرت الشــركة انها تبيع 

7 هواتف في كل ثانية!

هواتف Nova 5 الجديدة
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 1898
تأسيس البنك األهلي المصري.

 1920
 اختيار الهاي مقًرا دائًما لمحكمة العدل الدولية.

 1921
انعقاد مؤتمر القدس والذي طالب بإلغاء االنتداب البريطاني على فلسطين.

1950
بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

 1965
الرئيس جمال عبدالناصر يحظى بوالية ثانية لرئاسة مصر.
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محرر مسافات

رّدت الفنانــة نجوى كرم على الشــكر الذي كتبتــه الفنانة هيفاء 
وهبي لها وشــكرتها على أمنياتها لها بالشــفاء وعلى العطر 
الخــاص بهــا الذي أرســلته لها كهديــة، فغــرّدت بدورها “ما 
بيلبقلك إال الفرح والدالل.. ترجعيلنا بالسالمة، وهيدا العطر 

من قلبي إلك.
 وعلى المقلب اآلخر حســم الفنان ناصيف زيتون الجدل الذي 

أثيــر حول عالقته بالفنانة نجوى كــرم بتغريدة كتب فيها: “نجوى 
كرم فّنانة كبيرة وبفتخر بمحبتك واحترامك للكل”.

تعرّضت اإلعالمية ريهام سعيد لالنتقادات بسبب تطرقها لماضي 
الفنانــة دينــا الشــربيني التي وصفتهــا بالملهمــة”، حيث تم 
اتهامهــا بالغيرة منها وبأنهــا قصدت إهانتهــا باإلضاءة على 
األحــداث المزعجة في ماضيهــا، رغم قولهــا “دينا من أفضل 
الشــخصيات فــي الوســط الفني، وذلــك بعدمــا تناولتها في 

برنامجها كشــخصية ملهمة في مواجهتها للتحديات، وأشادت 
بنهضتهــا مجدداً بعد األزمة التي مــرت بها، حيث قالت في مقدمة 

البرنامج ان “الشربيني” تعرضت لتنمٍر شديد.

يشــارك الفنــان رامــي عياش فــي الــدورة الثامنة عشــر من 
مهرجــان موازين فــي المغرب بتاريخ 27 مــن يونيو الجاري 
بحيث يقِدم برنامجًا فنيًا خاصًا بالمهرجان يرافقه لوحات 

فنية منوعة وفريدة ُحِضَرت خصيصًا لهذه الليلة.
ويســتكمل “عيــاش” مهامه اإلنســانية فــي المغرب من 

خالل جمعيته “عياش الطفولة” التي ُتعِلم عشرات األطفال 
حيث ســيتبرع بجزٍء مــن أجره في المهرجــان لتعليم عدد من 

األطفال المغاربة.

مهام إنسانيةانتقادات ريهامنجوى ترد



عــودة األلبومــات الغنائيــة العربية إلى األســواق

دت عارضة األزياء جوردن وودز أن حياتها أصبحت أكثر انشغااًل  « أكَّ
بعد انقطاع عالقتها بعائلة كارداشيان-جينر إثر حادثة خيانتها لكلوي 

كارداشيان مع حبيبها تريستان تومسون. ومن الواضح أن جوردن 
وودز ُترّكز على حياتها المهنية، وال ُتعير عائلة كارداشيان أي أهمية، إذ 

انتشرت صورة لها برفقة مغني الراب راي جي.

قارب عدد من نجوم الغناء على االنتهاء تماما من ألبوماتهم الغنائية الجديدة، لتنطلق في األسواق، وعبر المنصات اإللكترونية الجديدة خالل الفترة القادمة، ومع اقتراب عيد 
األضحى المبارك، خصوصا بعد فترة طويلة من غياب طرح ألبومات جديدة، وسيطرة األغنيات الفردية “السنغل”، ونرصد المالمح النهائية لتلك األلبومات.

يعــود النجــم حمــادة هــال إلى الغنــاء مجددًا 
من خال ألبوم جديد يقدمه بعد آخر ألبوماته 
“عيــش باشــا”، الــذي قدمه قبــل عامين، حيث 
اختار 9 أغنيات بشــكل نهائي أللبومه الجديد 
الــذي بــدأ فــي تحضيراتــه منــذ العــام الماضي 
وعطله دخوله فــي تجربته الدرامية الماضية 
“ابــن أصــول”، انتهــت الفنانة الشــابة ياســمينا 
علوانــي من تســجيل أغنيات ألبومهــا الجديد 
“إيــه اللــي فيها مش فيا” المقرر طرحه بشــكل 
كامل عبر قناتها الرســمية بموقع الفيديوهات 
الشــهير “يوتيــوب”، وبالفعــل أطلقــت أغنيتين 
من األلبوم، وينتهي مصطفى قمر من تسجيل 
آخــر أغنيــات ألبومــه الجديــد الــذي يحضــره 
منــذ عاميــن خــال أيــام قليلــة، بالتزامــن مــع 
األغنيــات  لبعــض  المكســاج  عمليــات  بــدء 
التــي اختارهــا بشــكل نهائي من بين عشــرات 
األغنيات التي عرضت عليه، لكنه فضل الميل 
بــدأ يتشــاور مــع  بعــد أن  لمشــاهير الصناعــة 
عدد من الشــباب، وقــرر مصطفى قمر الوجود 
بألبومــه الغنائــي خــال عيد األضحــى القادم، 
وقــارب الفريــق الغنائــي “وامــا” علــى االنتهــاء 

تمامــا مــن تســجيل ألبومهــم الغنائــي الجديــد 
النهائــي  االنفصــال  لينفــوا  بــه،  عــادوا  الــذي 
للفريق الذي ظهر على الســاحة في مصر قبل 

17 عاما.
ويســتعد المطــرب رامي صبري لطــرح ألبومه 
الجديد “فارق معاك” الذي يضم 12 أغنية، من 
إنتــاج شــركة نجــوم ريكــوردز، وبعــد تعثــرات 
وتأجيــات يعود النجم محمد فؤاد من جديد 
للســاحة الغنائية، حيث يســتعد لطــرح ألبومه 
المؤجــل منذ فترة باســم “ســام”، ومن المقرر 
أن يضــم 12 أغنيــة جديــدة وكان مــن المقــرر 
أن تطرح أصالة ألبومها الغنائي الجديد خال 
عيــد األضحــى، لكنهــا حتــى اآلن فــي مرحلــة 
االختيــارات، ومــن المتوقــع أن تطــرح ألبومها 
الجديــد خــال ســبتمبر القــادم، واحتفلت مي 
كســاب بإطــاق ألبومهــا الغنائــي الجديــد “أنــا 
لســة هنــا” قبــل ايــام قليلــة، وهو األلبــوم الذي 
تجهــز لــه قبــل 5 ســنوات، وتعاونــت فيــه مــع 
عــدد كبيــر من الشــعراء والملحنيــن مثل أمير 
المالكــي،  وأحمــد  الشــافعي،  وعزيــز  طعيمــة 

وأوكا وأورتيجا.
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ــث  ــ ــاحــ ــ ــ ــب ــ ــ أصــــــــــــــــدر ال
الـــــكـــــويـــــتـــــي صــــالــــح 
توثيقيا  كتابا  الغريب 
مـــن إعـــــــداده يــتــنــاول 
ــيـــرة الــمــوســيــقــار  مـــسـ
ــذي  ــ ــدهللا، ال ــ ــب أنــــــور عــ
ـــه مــع  ــرحــ ــ تــــــزامــــــن طـ
الثانية  الــدورة  انطاق 
ــعــشــريــن لــمــهــرجــان  وال
ــمــوســيــقــى الـــدولـــي،  ال
بتكريم  يحتفي  والــذي 
ــبـــدهللا عـــلـــى خــشــبــة  عـ

الوطني  المجلس  وينظمه  عــبــدالــرضــا،  عبدالحسين  مــســرح 
للثقافة والفنون واآلداب.

الكتاب التوثيقي يحمل عنوان “أنور عبدهللا مكتشف األصوات 
الغنائيــة فــي دولة الكويــت والخليج العربــي”، ويتضمن الكثير 
مــن البصمــات واإلســهامات التي ســطرها الملحن أنــور عبدهللا 
الغنائيــة  األعمــال  وأبــرز  الطويلــة،  الفنيــة  مســيرته  خــال 
والمطربيــن والشــعراء الذيــن تعامــل معهــم محليــا وخليجيــا 
وعربيــا. كمــا يتضمن الكتاب مجموعة مــن الصور النادرة وأبرز 

التصريحات واللقاءات التي أجريت مع عبدهللا.

الغـريب يـوثق مسيـرة 
أنـور عبـداللـه

يعرض نادي البحرين للسينما وضمن برنامجه االسبوعي يوم 
االربعــاء المقبــل الفيلــم الفيلم المكســيكي الفرنســي الهولندي 

االلماني المشترك “الضوء الصامت” للمخرج كارلوس ريجار.

تــدور أحداث هــذا الفيلم 
مكســيكي،  مجتمــع  فــي 
يجلس يوهان مع زوجته 
لتنــاول  وأطفالــه  إســتر 
اإلفطار، لكــن حين يغادر 
الجميــع للقيــام بأعمالهــم 
يوهــان  يبقــى  اليوميــة، 
وحيــدا يبكــي، فهــو على 
تلــك  بماريــان  عاقــة 
اعتــرف  التــي  العاقــة 
بهــا لزوجتــه إســتر ولكــن 
حبــه الســرته ومعتقداته 
تولــد  الراســخة  الدينيــة 

فــي داخلــه صراعــًا واضطرابــًا 
نفسيين.

يأتمــن يوهــان أحــد أصدقائــه 
باألضافــة إلــى أبيه على ســره، 
ولكن في النهاية تأتي الخطوة 

الحاســمة في هــذه العاقة من 
قبــل ماريان. فاز الفيلم بجائزة 
فــي مهرجــان  التحكيــم  لجنــة 
كان الســينمائي وتــم ترشــيحه 

لجائزة السعفة الذهبية.

الضوء الصامت في نادي 
البحرين للسينما

بعد توقف استمر سنوات عدة بسبب األزمات اإلنتاجية، ينتهي خالل أيام العمل على فيلم “الفارس واألميرة” بشكل نهائي؛ ليكون 
جاهزا للعرض في دور العرض الســينمائي خالل شــهر أكتوبر المقبل. والفيلم الذي كتبه وأخرجه بشــير الديك، وبلغت ميزانيته 10 

ماليين جنيه، هو أول فيلم رسوم متحركة مصري طويل يعرض في دور العرض السينمائي.

ويقــول الديــك: هــذا الفيلم يمثل بالنســبة لي 
عــودة لكتابــة الســيناريو لألفــام الســينمائية 
بعــد توقــف 9 ســنوات منــذ أن كتبــت فيلــم 
“الكبــار”، وعــودة أيضــا لإلخــراج بعــد توقــف 
فيلــم  أخرجــت  أن  منــذ  عامــا   34 اســتمر 

“الطوفان”.
“الفــارس  لفيلــم  إخراجــي  فكــرة  وجــاءت   
واألميــرة”، الــذي بدأنــا العمــل فيــه فــي نهاية 
التسعينات، أي منذ حوالي 20 عاما تقريبا، إذ 
كنت حينها أجهز لفيلم روائي، لكن طلب مني 
صديقــي المخــرج الراحــل محمد حســيب أن 
نقدم مًعا فيلم رسوم متحركة، ولكي يقنعني 
جعلنــي أشــاهد مجموعــة مــن أفام الرســوم 
“انســتازيا”،  فيلــم  مثــل  الكبيــرة  المتحركــة 
فانبهــرت بشــدة، فاألفام شــديدة فــي الرقي 
والجمال بألوانها وسحرها وطريقة التمثيل.

المقبل ــر  ــوب ــت أك فـــي  الــســيــنــمــا  دور  فـــي  ــرض  ــع ي
“الفارس واألميرة”... أول فيلم مصري للرسوم المتحركة

انهــا  ســالم  ســلمى  الفنانــة  أوضحــت 
ترغــب  النهــا  المســرح  عــن  بعيــدة 
تلقيهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  فــي 
بعــض العــروض للمشــاركة فــي اعمال 
مســرحية لكنهــا لــم تجــد مــا يناســبها 
مــن ادوار بشــكل خــاص، وعمــل كامل 
بشكل عام، لذا فضلت ان تكون بعيدة 

عن االعمال المسرحية. 
اوضحــت  التلفزيونيــة  أعمالهــا  وعــن 
بعــد  راحــة  فتــرة  فــي  حاليــا  انهــا 

الموســم الرمضانــي الــذي اعتبــرت ان 
عنــدي  “انــا  فــي مسلســل  شــخصيتها 
نــص” هــو االفضل بالنســبة اليهــا على 
علــى  وســتعمل  الشــخصي،  الصعيــد 
انتقاء اعمال بالمستوى نفسه وافضل 
خال الفترة المقبلة، مشيرة الى متعة 
العمل مع الفنانة ســعاد عبدهللا ســواء 
مــن  باالســتفادة  الفنيــة  الناحيــة  مــن 
تجربتهــا، او مــن الناحيــة االجتماعيــة 

في التعاون معها.

رفضــت الفنانة في الشــرقاوي التحدث 
عــن تفاصيــل دورها في مسلســل “ أمي 
دالل والعيال” ألنه لم يعرض بعد، ولكنها 
مختلفــا  ســيكون  دورهــا  بــأن  ألمحــت 
تمامًا عن كل ما قدمته من قبل، وكانت 
في حاجة إلى تجســيد هذا الدور حتى 
تستطيع الخروج من شخصية “وضحة” 
المسلســل  واضافــت:  تقمصتهــا  التــي 
مــن  نخبــة  ويضــم  الجمهــور،  ســيحبه 

النجــوم الكبــار كالفنانيــن هيفــاء عادل، 
وإبراهيــم الحربــي، وصابرين بورشــيد، 
ورانيــا شــهاب، وأســامة المزيعــل، ومي 
أحمــد، وعبدالمحســن  عبــدهللا، وعبيــر 
وباســمة  الســبتي،  وغديــر  القفــاص، 
وهــو  النجــوم،  مــن  وغيرهــم  حمــادة، 
مــن إخــراج والفنــان ســلطان خســروه، 
الحشــاش  عبدالعزيــز  المتألــق  وتأليــف 

وإنتاج حمد بدر.

ســليمان  جمــال  الســوري  الممثــل  تحــدث 
عــن بعــض أســرار حياتــه الخاصــة الســيما 
العاطفيــة، حيث كشــف أن زوجتــه الحالية 
ليســت هي الحب األول في حياته، مشــيرا 
إلــى أن لــه تجربتيــن قبلهــا، وتعــد زوجتــه 
العاطفيــة،  الحقيقيــة  فــي تجاربــه   3 رقــم 

وارتباطه بها جاء في سن متأخرة.
مــن ناحيــة أخرى، تحدث ســليمان عن رأيه 
في عــدم تحدث ابنه اللغة العربية بطاقة، 

حيــث أكــد أنــه يحــرص علــى تعليمــه اللغة 
ومخارج الحروف، كي يقوم بنطقها بشــكل 
صحيــح. وأضاف في مقابلــة ضمن برنامج 
“واحــد من الناس”، أنه ينزعج من فكرة انه 
ابنه ال يعرف التحدث باللغة العربية، مؤكدا 
حيــث  التمثيــل،  مجــال  دخولــه  رفــض  أن 
أقنعــه أن هــذا األمر مبكــر، وعليه أن يعرف 
المجــال الــذي يتمنــى خوضــه، قبــل تقليده 
في نفس المهنة، كما يفعل كثير من األبناء.

سلمى سالم: سأبتعد عن المسرح

في الشرقاوي: دوري مختلف

أسرار جمال سليمان
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شقيقان يتخطيان حبال مشدودا بين أبراج تايمز سكوير
مشــى فردان من عائلة واليندا الشــهيرة في أوســاط السيرك، األحد، على 
حبل مشدود على ارتفاع 25 طابقا في ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

لشقيقته  عاما(   40( واليندا  نيك  وقــال 
ليانا قبل أن يباشرا سيرهما المحفوف 
نيويورك،  في  نجحت  “إذا  بالمخاطر: 
بنا  أينما كان، هيا  فيمكنك أن تنجحي 

نفعلها في نيويورك”.
وقد تم بث اإلنجاز مباشرة، وبدأ السير 
ببطء  ليتقدما  متقابلتين،  على جهتين 
بعضا،  بعضهما  باتجاه  بــزانــة  مــزوديــن 
فــيــمــا تــجــمــعــت الــحــشــود فـــي األســفــل 
لمتابعتهما. وعندما التقيا، جلست ليانا 
 396 طوله  البالغ  المشدود  الحبل  على 
سحاب،  ناطحات  بين  والممدود  متًرا 
فوقها،  المرور  من  يتمكن شقيقها  لكي 
قبل أن تنتصب مجدًدا وتكمل سيرها.

أن  خصوًصا  أشــده،  على  التوتر  وكــان 
 42( لليانا  ــى  الــمــحــاولــة هــي األولـ هــذه 
سقطت  عندما   ،2017 العام  منذ  عاما( 
مع أربعة بهلوانيين آخرين عن علّو فاق 
هرم  على  تدريب  خالل  أمتار،  التسعة 

بشري مؤلف من ثمانية أشخاص.
ــات خــطــيــرة جــدا  وقـــد تــعــرضــت إلصــاب
هددت حياتها، وال سيما كسور في كل 

عظام الوجه تقريبا.
وخـــالل إنــجــاز األحـــد الـــذي استمر 36 
دقيقة تقريبا، كان نيك يشجع شقيقته 
من خالل جهاز بث، بينما كانت تصّلي 
ــان نــيــك قــد عــَبــر شــالالت  وتــغــنــي. وكــ
مشدود،  حبل  على   2012 العام  نياغرا 
وممر ليتل كولورادو الجبلي في غراند 
العام  المتحدة  ــواليــات  ال فــي  كــانــيــون 
الـــمـــاضـــي. وســمــحــت ســلــطــات مــديــنــة 
بمحاولة  وشقيقته  لواليندا  نيويورك 
ــا مــوصــولــيــن  ــرط أن يــكــون ــد، شــ ــ األحــ
بحبال، واعتبر نيك أن هذا الشرط زاد 

من الثقل الجسدي والضغط النفسي.
الــمــديــنــة  رفـــضـــت   ،2013 الـــعـــام  فـــي 
بــالــعــبــور فــــوق مبنيي  لــنــيــك  ــســمــاح  ال
حبل  على  وكرايسلر”  ستايت”  “إمباير 

البهلواني  العمل  هــذا  مشدود.ويشكل 
واليندا،  لعائلة  جــديــًدا  إنــجــاًزا  الفريد 
كهذه  مــغــامــرات  بتنفيذ  تشتهر  الــتــي 
ارتفاعات شاهقة من دون شبكات  من 

أمان.

مدينة المغامرات الخطرة «

ــيــة لــهــذه  ــوان ــل ــه ــب ــروض ال ــعــ ــ وتـــعـــود ال
األمبراطورية  أيــام  أجيال  إلــى  العائلة 
النمساوية المجرية، وقد بدأت تقديمها 

في الواليات المتحدة للمرة األولى في 
العام 1928، كجزء من سيرك “رينغلينغ 

براذرز” و”بارنوم وبيلي”.
والــيــنــدا،  ــارل  كـ لقي   ،1978 الــعــام  فــي 
الــجــد األكــبــر لنيك ولــيــانــا، حتفه  وهــو 
سيره  أثناء  عاما،   73 يبلغ  كــان  عندما 
خـــوان في  ســان  فــي  معلق  على سلك 
منذ  نيويورك  وتستقطب  بورتوريكو. 
فترة طويلة أشخاًصا جريئين يسعون 

إلى تصّدر عناوين الصحف.

أظهــر تقريــر صــادر عن معهد “كيه بــي” لألبحاث المالية واإلدارية بكوريا الجنوبية، أن عدد األســر 
المكونة من فرد واحد في البالد بلغ 5.62 مليون أسرة، ليشكلوا 10.9 % من إجمالي عدد السكان.

فرد  مــن  المكونة  األســـر  عــدد  أن  التقرير  فــي  وجـــاء 
واحد سيرتفع باستمرار؛ نظرا إلى العوامل المختلفة 
الطالق  وحــاالت  المتزوجين  غير  أعــداد  زيــادة  مثل 
المنتشرة، وأن تأثير األسر المكونة من فرد واحد على 

المجتمع واالقتصاد، سيتزايد باستمرار.
فــي جميع  زادت  األســر  هــذه  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 

أرجاء كوريا الجنوبية، فيما تجاوزت حصتها 30 % 
في 9 حكومات محلية مثل العاصمة سيئول.

ووفقا لنتائج استطالع أجراه المعهد، وشارك فيه نحو 
أعمارهم  وتتراوح  بمفردهم  يعيشون  شخص   2000
إن  المشاركين  من   % 52.7 قــال  عاما،  و29   25 بين 

لديهم النية في العيش بمفردهم باستمرار.

وّجهــت المطربــة اللبنانيــة مريام فــارس اعتذاًرا إلى الشــعب المصري 
نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحات لها اعتبرت مسيئة لمصر.

ــع  ــواقـ وتــــــــــداول مـــســـتـــخـــدمـــو مـ
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــقــطــًعــا  الـ
مصّوًرا لمؤتمر صحفي، أقيم على 
موازين  مهرجان  فعاليات  هامش 
بالمغرب، رّدت فيه ميريام فارس 
عن سؤال بشأن غيابها عن إحياء 

الحفالت في مصر.
الثورة  “قبل  إنــه  ميريام  وقــالــت   
ــر مــــن حــفــلــيــن  ــثـ ــي أكـ ــيـ كـــنـــت أحـ
ــكــن بــعــدهــا  ـــا، ل ــة أســـبـــوعـــيًّ ــالثـ وثـ
ــي ذلـــك  ــ ــالت، وفـ ــفـ ــحـ تـــوقـــفـــت الـ
ــري ارتــفــع  الــوقــت أنـــا كــبــرت وأجــ

بــصــراحــة  ــاتــي،  ــب مــتــطــل وزادت 
أصبحت تقيلة على مصر”.

ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ  واشـــتـــعـــلـــت مــ
االجــتــمــاعــي وانـــتـــقـــدت الــعــديــد 
ــي الـــوســـط  ــن الــشــخــصــيــات فــ مــ
وطالبوها  اللبنانية  الفنانة  الفني 

باالعتذار.
وفي بيان توضيحي على حسابها 
“أعتذر  فــارس:  قالت  تويتر،  في 
خانني  فقد  المصري  الشعب  من 
ما  لم تقصد  أنها  التعبير”، مؤكدة 

ورد عنها.

أسر “الفرد الواحد” تزداد بكثرة في كوريا الجنوبية

ميريام فارس تعتذر للمصريين: خانني التعبير

سياح يتزّودون بالماء للتخفيف من درجة حرارة الجو غير االعتيادية التي تالمس عتبة الـ 40 درجة مئوية في العاصمة اإليطالية، روما )أ ف ب(

دورسي  االجتماعي، جاك  للتواصل  تويتر  موقع  دبي، مؤسس  فاجأت 
العربية  ــارات  اإلمــ لــدى دخــولــه دولــة  بملصق خــاص على جــواز سفره 

المتحدة أمس اإلثنين.
 ونشر دورسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة للملصق على جواز 
سفره، ويتألف من رسم للطائر الشهير في موقع التواصل االجتماعي مع 

عبارة ترحيب في دبي لصاحب الحساب @jack الخاص بدورسي.
 وإلى جانب ذلك الملصق الترحيبي على جواز دورسي، حصل مؤسس 
تويتر على الختم الرسمي لدخول دبي والذي يحمل تاريخ أمس اإلثنين 

24 يونيو 2019.
 وحققت تغريدة دورسي تفاعالً كبيًرا عبر حسابه على تويتر، إذ أعجب 

بها وعلق عليها وشاركها مئات المتابعين.
كما امتأل حساب مؤسس تويتر بالتعليقات المرحبة به في دولة اإلمارات 
 Tweep“ العربية المتحدة. وتأتي زيارة دورسي ضمن رحلة حملت اسم
Tour” المخصصة لجولة على مكاتب تويتر الرئيسية في العالم، وسبقها 

زيارات إلى باريس ودبلن وهامبورغ.

ترحيب خاص على جواز 
مؤسس تويتر في دبي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أقبح كلب في العالم

ممثلة بوليوود الهندية جاكلين فرنانديز أثناء حضورها مؤتمر صحافي 
بمكتب الترويج السياحي لسريالنكا، في مومباي )أ ف ب(

السنة الحادية عشرة - العدد 3906 

الثالثاء
25 يونيو 2019 
22 شوال 1440

المسابقة  فــي  الكبرى  بالجائزة  مجعد  وشعر  جاحظتين  عينين  ذو  كلب  فــاز 
السنوية الـ 31 ألقبح كلب في العالم. الطريف في األمر بأن الكلب الفائز بجائزة 
صحيفة  نقلت  ما  بحسب  تــرامــب”،  “سكامب  اســم  يحمل  العالم”  كــالب  “أقبح 
“الغارديان” البريطانية. مالكة الكلب إيفون مورونيس حصلت على 3 آالف دوالر 
أميركي كجائزة باإلضافة لكأس بحجم الكالب من فصيلة “روت فايلر”. وقالت 
مورونيس بأنها قد أنقذت هذا الكلب في مدينة كومبتون في العام 2014، بعد 
أن وجدته على أحد المواقع اإللكترونية، لتعتني به وليصبح أحد أفراد العائلة.

األخوان واليندا أثناء محاولتهما العبور على الحبل المشدود
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