
أثــار المشــاركون بورش عمــل مؤتمر مجلس الشــورى تحديات 
ترتبــط بقطاعــات حيويــة مثــل الصحــة والتعليــم والتوظيــف 

ودعم المؤسسات الصغيرة.
ببعــض  الخبــرة  شــهادة  اشــتراط  بإلغــاء  مشــاركون  وطالــب 
الوظائف، وأعلن أصحاب أعمال عن وقف توظيفهم للمواطنين 
بسبب تقلص دعن “تمكين” لهم. وأثارت مجموعة نقاش وجود 
50 ألــف مســن وتزايــد عــدد ذوي اإلعاقــة وما يتطلبــه ذلك من 

زيادة االهتمام بهم.
وتحــدث وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بن 
خليفــة آل خليفــة أن المملكــة حافظــت فــي مؤشــرات الحركــة 
االقتصاديــة بالربــع األول مــن العــام الجــاري علــى معــدل نمــو 
اقتصــادي بلغــت نســبته 2.7 % فــي القطاعــات النفطيــة، و1.5 
فــي القطاعــات غيــر النفطيــة. مــن جهتهــا، بينــت األميــن العام 
للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري إن أدبيــات المنتــدى 
االقتصــادي العالمــي، تشــير إلــى أن ســد الفجوة بين الجنســين 
ال يحــدث بالســرعة الكافيــة إذا واصــل العالــم بــذات الوتيــرة، 
وبحســب المعــدالت الحاليــة، وأن العالم سيســتغرق 202 ســنة 

أخرى لسد الفجوة االقتصادية بين الجنسين.

تفاهم بحريني مصري لحماية البيئة والمناخ
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الهملة - بتلكو

الهاتــف  أمــس  بتلكــو  شــركة  أطلقــت 
الداعــم   Xiaomi Mi MIX 3 الذكــي 
ألول   ،5G الخامــس  الجيــل  لشــبكات 
مــرة فــي البحريــن، وذلــك فــي فرعهــا 
الكائــن بمجمع ســيتي ســنتر البحرين. 
ويتميــز Xiaomi Mi MIX 3 بخصائص 
علــى  الهاتــف  تجربــة  تمــت  إذ  عــدة، 

شــبكة بتلكو 5G من قبل العب فيديو 
محترف والذي عبر عن إعجابه بسرعة 
اســتخدام  عنــد  خصوصــا  الشــبكة 
شــبكات  مثــل  الرقميــة  التطبيقــات 
التواصــل االجتماعــي وخدمــات البث 
وألعــاب الفيديــو اإللكترونيــة، ويتميز 
الهاتــف بشاشــة كبيــرة الحجــم نســبًيا 
مــزودة بخاصيــة التبديل الســريع بين 

التطبيقات المختلفة.

إطالق أول جهاز 5G في البحرين

 المنامة - وزارة الخارجية 

المنامة - بنا

للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  دشــن 
الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
لعضويــة  اإللكترونيــة  الوطنيــة  المنصــة 
البحرين في المنظمات والهيئات اإلقليمية 
والدوليــة. وقال الشــيخ عبــدهللا بن أحمد 
آل خليفــة: إن المنصــة الوطنية تصب في 
تعزيــز جهود البحريــن الخارجية، وتفعيل 
اإلقليميــة  المنظمــات  فــي  عضويتهــا 
متابعــة  إلــى  إضافــة  كافــة،  والدوليــة 
المختلفــة  الدوليــة  شــراكاتها  مســارات 
بمــا يســهم فــي تطويــر وتنســيق البرامــج 
والتحــركات لتحقيــق األهــداف المرجــوة. 
وأوضــح أنــه تم تشــكيل الشــبكة الوطنية 
مــن المعنييــن بالشــؤون الدوليــة فــي كل 
بالمملكــة  الرســمية  والجهــات  الــوزارات 
لتعزيــز  كنتــاج لورشــة عمــل متخصصــة؛ 
الشــراكة بيــن البحريــن واألمــم المتحــدة، 
والتي نظمتها وزارة الخارجية بتاريخ 27 

مارس 2019.

 وقع الممثل الشــخصي لجاللة الملك، 
رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة، 
ووزيــرة البيئــة فــي جمهوريــة مصــر 
العربية الشــقيقة ياسمين فؤاد مذكرة 
تفاهــم تتعلــق بمجــال حمايــة البيئــة 
والشــؤون المناخيــة وصــون الطبيعة، 
بحضــور نائب رئيــس المجلس األعلى 
للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 

خليفة.

منصة إلكترونية 
لعضوية البحرين 

خالد بن عبداهلل: توجيهات سموه ألهمت الجهات الحكوميةفي المنظمات

رؤية سمو رئيس الوزراء تجعل “سعادة” مقصدا سياحيا

 المنامة - بنا 

فــي إطــار متابعــة رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
أنجــزت  التــي  العمــل  مراحــل  خليفــة،  آل 
والخدميــة  التنمويــة  المشــروعات  فــي 
التــي وجــه ســموه بهــا لخدمــة المواطنين، 
قــام نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس 
البحريــن  ممتلــكات  شــركة  إدارة  مجلــس 
القابضة “ممتلكات”، رئيس اللجنة الوزارية 
للمشــاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة، بزيارة مشروع 

“سعادة” في المحرق.
وخــالل الزيــارة التــي أجراهــا الشــيخ خالد 
بــن عبــدهللا إلــى مشــروع ســعادة، بحضور 
عــدد من الوزراء والمســؤولين من الجهات 
الحكوميــة ذات العالقــة، اطمــأن إلى تقدم 
يمثــل  الــذي  الغربــي  الجــزء  فــي  العمــل 
المرحلة األولى من هذا المشروع الذي يعد 
واحدا من أكثر المشــروعات اإلستراتيجية 

التي تقام في محافظة المحرق.

وبهذه المناسبة، أعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء عن تمنياته في أن يحقق مشــروع 
الملكــي  الســمو  صاحــب  رؤيــة  ســعادة 
رئيــس الــوزراء التــي حولــت هــذا الموقــع 
اإلســتراتيجي إلــى مقصــد ســياحي مهــم، 
وذلــك مع قرب االنتهاء من أعمال المرحلة 
األولــى منه، مؤكــدًا أن توجيهــات ومتابعة 

ســمو رئيــس الوزراء ألهمــت جميع الجهات 
الحكومية ذات العالقة للعمل بهمة وعزيمة 
عاليتيــن ليحقــق المشــروع األهــداف التــي 
أنشــئ مــن أجلهــا، والتــي يأتي على رأســها 
إعــادة ربط جزيــرة المحــرق بواجهة مائية 
البيئــة  تحاكــي  عصريــة  مكونــات  ذات 

البحرية التي تمتاز بها المحرق.

الشيخ خالد بن عبدالله يستمع الى شرح بشأن المراحل التي وصل اليها العمل بمشروع سعادة

الرفاع - قوة الدفاع

رئيــس  الملكــي  الحــرس  قائــد  تــرأس 
اللجنــة العليــا المنظمة لمعــرض ومؤتمر 
ســمو   2019 للدفــاع  الدولــي  البحريــن 
اللــواء الركــن الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة، صباح أمس االجتماع التنظيمي 
للجنــة العليــا لمعــرض ومؤتمــر البحرين 

الدولي للدفاع 2019 “بايدك”.
وأكد ســمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة أهمية احتضان المملكة 
لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 
في نسخته الثانية؛ ليكون ملتقى لكبرى 
الشــركات العالميــة تحــت ســقف واحــد 

للمعــارض  الدولــي  البحريــن  فــي مركــز 
والمؤتمرات.

تجــري  االســتعدادات  إن  ســموه  وتابــع 
علــى قــدم وســاق إلخــراج هــذا الحــدث 
بالصورة التي ُتعبر عن المظهر الحضاري 
أجهزتهــا  وقــدرة  للبحريــن،  المشــرق 
وكفــاءة كوادرهــا الوطنيــة علــى تنظيم 
واســتضافة مثل هذه الفعاليات المهمة، 
التي ُتعد محدودة نسبًيا بالنظر إلى عدد 
الــدول التــي بمقدورهــا اســتقطاب مثل 
هــذه المعــارض والمؤتمــرات العســكرية 

واألمنية المتخصصة.

ناصر بن حمد: البحرين ودول 
محدودة تنظم معارض الدفاع

تقلص توظيف البحرينيين وزيادة ذوي اإلعاقة
مؤتمر “الشورى”: 202 سنة لسد الفجوة االقتصادية بين الجنسين

المشاركون بمؤتمر مجلس الشورى         )تصوير رسول الحجيري(

بن جالل رئيسا لـ “القوى”مصممة الهدايا البحرينية44 قتياًل في ليبيا30 % نمو المشاريع الصغيرةتطوير مدفن  عسكر
وقع وزير األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف مع شركة أورباسير 

اإلسبانية للنظافة عقد إدارة 
وتطوير مدفن عسكر للمخلفات 

لمدة ثالث سنوات وذلك بعد 
ترسية المناقصة على الشركة.

وصلت نسبة الزيادة في عدد  «
التمويالت التي صرفت للمشروعات 
الصغيرة خالل األشهر الستة األولى 

2019 إلى أكثر من %30، مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك 

وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي 
لبنك البحرين للتنمية سنجيف بول.

ذكرت بعثة األمم المتحدة في  «
ليبيا في بيان، أمس األربعاء، 
أن الضربة التي أصابت مركًزا 

للمهاجرين في وسط العاصمة 
الليبية طرابلس أدت إلى مقتل 

44 شخًصا على األقل وإصابة 
أكثر من 130 آخرين.

غدير فتاة في بداية العشرين من  «
عمرها تفتتح متجراً الكترونيًا صغيراً 

على مواقع التواصل االجتماعي 
لعمل الهدايا التذكارية والمميزة 

التي تصنع بكل حب من قبلها 
وحصلت غدير على 25 الف متابع 

لمصداقيتها وحبها لعملها.

زّكت الجمعية العمومية لالتحاد  «
ا  البحريني أللعاب القوى رسميًّ

محمد بن جالل رئيًسا لمجلس 
اإلدارة فيما تبقى من الدورة 

االنتخابية الحالية 2016/2020، 
وذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي 

عقد يوم أمس األول.
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4 يوليو 2019 الخميس
غرة ذو القعدة 1440

حريصون على تقويتها بالمجالين االقتصادي واالســتثماري

سمو نائب رئيس الوزراء يؤكد متانة العالقات مع الصين

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفة آل 
خليفــة، بمكتبــه بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس، ســفير جمهوريــة الصين 

الشعبية لدى مملكة البحرين أنور حبيب هللا.

مجلــس الــوزراء متانــة العاقــات التي وخــال اللقــاء أكــد ســمو نائــب رئيس 

وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  تربــط 
إلــى  ســموه  مشــيًرا  الشــعبية،  الصيــن 
أهميــة نمــو وتطــور هــذه العاقــات بما 
يخــدم توجهــات البلديــن التنموية في 
كافــة المجــاالت، خاصــة فــي المجــال 

مؤكــًدا  واالســتثماري،  االقتصــادي 
ســموه حرص حكومة مملكــة البحرين 
العاقــات  هــذه  وتقويــة  تعزيــز  علــى 
لمــا فيــه خيــر وصالــح شــعبي البلديــن 

الصديقين.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

البحرينية  الــصــحــفــيــيــن  جــمــعــيــة  أعــلــنــت 
عزمها تنظيم برنامج صيفي لتدريب طلبة 
الصحفية  المهارات  مختلف  على  اإلعــام 
في الفترة من 14 - 25 من الشهر الجاري.

ــدريـــب الــمــهــنــي  ــتـ وبـــّيـــن رئـــيـــس لــجــنــة الـ
الــبــرنــامــج  أن  الــســتــري  حــســن  بالجمعية 
يتكون من 20 محاضرة في عشرين مهارة 
صناعة  مــنــهــا:  الصحفية،  ــمــهــارات  ال مــن 
الصحفية،  العناوين  الصحفية،  الفكرة 
المؤتمرات  تغطية  االحترافي،  التصوير 
تغطية  الــخــاصــة،  التصاريح  الصحفية، 
تغطية  الــبــرلــمــانــيــة،  التغطية  الــمــحــاكــم، 
ــبــلــديــة، تــغــطــيــة الــفــعــالــيــات  الــمــجــالــس ال
التحقيقات الصحافية، تغطية  الرياضية، 
ميديا  سوشيال  االقتصادية،  الفعاليات 

الصحف.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

إطالق برنامج صيفي 

02لتدريب طلبة اإلعالم

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

بعث عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة ، برقيات تهنئة إلــى رئيس الواليات المتحدة األميركية دونالد 

ترامب، بمناسبة ذكرى استقال باده.

 أعربــوا فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته 
لــه بموفــور الصحــة والســعادة ولشــعب 
الواليــات المتحــدة األميركيــة الصديــق 
بالمزيــد مــن التقدم واالزدهار،مشــيدين 
التــي  الطيبــة  العاقــات  بعمــق  جالتــه 
تربط بين البلدين والشــعبين الصديقين 
ومــا تشــهده مــن تطــور ونمو.كمــا بعــث 

صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
لرئيــس مجلس الــوزراء  ببرقيتي تهنئة 
مماثلتيــن إلــى نائــب الرئيــس األميركي 
مايــك بنــس، ضّمناهــا ســموهما خالــص 

تهانيهما بهذه المناسبة الوطنية.

محاضــرة  للشــرطة،  الملكيــة  باألكاديميــة  األمنيــة  البحــوث  مركــز  نظــم 
عــن األمــن البيئــي، بحضــور عــدد من الضبــاط مــن مختلــف إدارات وزارة 

الداخلية، قدمها زكريا خنجي خبير الصحة وسامة األغذية.

وتهــدف المحاضــرة إلــى تعزيــز مفهــوم 
القانونــي،  المنظــور  مــن  البيئــي  األمــن 
حيــن تقــع الجريمــة البيئيــة، كمــا تطرق 
البيئيــة  القضايــا  أهــم  إلــى  المحاضــر 
وأنــواع  المنــاخ  بتغيــرات  المرتبطــة 
التلــوث البيئــي والتأثيــر علــى الصحــة، 

واستنزاف الموارد الطبيعية.
وتأتي المحاضرة، ضمن الخطة الســنوية 
األمنيــة  البحــوث  لمركــز  المعتمــدة 
باألكاديميــة والتي تهدف إلى رفع كفاءة 
رجــال األمن وتزويدهــم بمختلف العلوم 

والمعارف وفق أسس تدريبية معتمدة.

البحرين تهنئ الواليات المتحدة بعيد االستقالل

مركز البحوث األمنية ينظم محاضرة عن األمن البيئي

تــرأس قائــد الحــرس الملكي رئيــس اللجنة 
العليــا المنظمــة لمعــرض ومؤتمــر البحريــن 
الدولــي للدفــاع 2019 ســمو اللــواء الركــن 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، صبــاح 
العليــا  للجنــة  التنظيمــي  االجتمــاع  أمــس 
لمعــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي للدفــاع 
مملكــة  ســتحتضنه  الــذي  “بايــدك”،   2019
البحريــن فــي نســخته الثانية خــال الفترة 
من 28 إلى 30 أكتوبر 2019، برعاية كريمة 
مــن لدن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي بداية االجتماع أكد سمو اللواء الركن 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أهميــة 
احتضــان مملكة البحريــن لمعرض ومؤتمر 
نســخته  فــي  للدفــاع  الدولــي  البحريــن 
الشــركات  لكبــرى  ملتقــى  ليكــون  الثانيــة؛ 
مركــز  فــي  واحــد  ســقف  تحــت  العالميــة 
والمؤتمــرات  للمعــارض  الدولــي  البحريــن 
فيهــا العديــد مــن االعتبــارات، لعــل أبرزهــا 
الرعايــة الملكيــة الســامية لصاحب الجالة 
الملــك لمعــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي 
للدفاع التي هي أساس النجاح، األمر الذي 
سيشكل دافعا قويا للجان العاملة من أجل 

إبرازه بحلة زاهية.
وأشــاد ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس 
ومؤتمــر  لمعــرض  المنظمــة  العليــا  اللجنــة 
البحريــن الدولي للدفــاع، بالجهود الكبيرة، 
جميــع  جانــب  مــن  المقدمــة  والتســهيات 
الجهــات المعنيــة والمســؤولين والمنظمين 
البحريــن  دفــاع  قــوة  مقدمتهــا  وفــي 
الداخليــة  ووزارة  الوطنــي  والحــرس 
ووزارة الخارجيــة ووزارة شــؤون اإلعــام 
والمعــارض  للســياحة  البحريــن  وهيئــة 
ومركــز البحرين للدراســات اإلســتراتيجية 
والدوليــة والطاقة “دراســات”، والعديد من 
الــوزارات والهيئات الحكومية األخرى؛ من 
أجــل إنجــاح هــذا الحــدث العالمــي الكبيــر، 
لعــرض  ثابتــة  منصــة  بمثابــة  ُيعــد  الــذي 
مختلــف المعدات في المجال الدفاع البري 
والجوي والبحري والذي يقام للمرة الثانية 

على أرض المملكة.

رئيــس  الملكــي  الحــرس  قائــد  وأشــاد 
ومؤتمــر  لمعــرض  المنظمــة  العليــا  اللجنــة 
البحريــن الدولــي للدفاع بفكــرة عقد مؤتمر 
التكنولوجيا العســكرية في الشرق األوسط 
نقــل  ألهميــة  إدراًكا  للمعــرض؛  مصاحًبــا 
وتوطيــن التكنولوجيــا العســكرية، ودورهــا 
العســكرية  المؤسســات  فــي جعــل  الفاعــل 
التكنولوجيــات  أحــدث  تواكــب  الوطنيــة 
المتقدمــة،  الــدول  فــي  المتبعــة  الدفاعيــة 
فضــًا عــن دور التكنولوجيا العســكرية في 
دعــم العمليــات العســكرية ومســتقبلها فــي 

هذا الشأن الحيوي.
 كمــا أشــاد ســمو اللــواء الركن الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة قائــد الحــرس الملكــي 
بالجهــود  المنظمــة،  العليــا  اللجنــة  رئيــس 
المقومــات  جميــع  تهيئــة  فــي  المتواصلــة 
واإلمكانــات التــي تضمــن لمملكــة البحريــن 
الملتقــى  هــذا  تنظيــم  فــي  باهــًرا  نجاًحــا 
مشــيًرا  الدولــي،  االســتراتيجي  الدفاعــي 
ســموه بجهــود الجميــع القائمــة علــى العمل 
اســتحضار  ســبيل  فــي  الدقيــق  المحتــرف 
وتعزيــز  كافــة،  والتميــز  النجــاح  عوامــل 

االعتمــاد علــى الكفــاءات الوطنيــة الشــابة 
الكتســاب المهارات والخبرات، واالســتفادة 

من الطاقات المبدعة، واألفكار الخاقة.
وتابــع ســموه إن االســتعدادات تجــري على 
قــدم وســاق إلخــراج هــذا الحــدث بالصورة 
التــي ُتعبــر عــن المظهــر الحضــاري المشــرق 
لمملكــة البحريــن، وقــدرة أجهزتهــا وكفاءة 
كوادرهــا الوطنيــة على تنظيم واســتضافة 
ُتعــد  التــي  المهمــة،  الفعاليــات  هــذه  مثــل 
الــدول  عــدد  إلــى  بالنظــر  نســبًيا  محــدودة 
هــذه  مثــل  اســتقطاب  بمقدورهــا  التــي 
المعــارض والمؤتمــرات العســكرية واألمنية 
المتخصصــة، إذ مــن المعــروف أن معــارض 

الدفاع المتخصصة ال ُتنظم ســوى في دول 
عــدة على مســتوى العالم أجمــع، وال تتوافر 
العربــي،  الخليــج  إال فــي دولتيــن بمنطقــة 

إحداها مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء مركز 
البحرين للدراسات اإلستراتيجية والدولية 
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  “دراســات”  والطاقــة 
أحمد آل خليفة المتحدث الرســمي لمعرض 
رئيــس  للدفــاع  الدولــي  البحريــن  ومؤتمــر 
التكنولوجيــا  لمؤتمــر  المنظمــة  اللجنــة 
العســكرية في الشــرق األوســط عن امتنانه 
واعتزازه بدعم قائد الحرس الملكي رئيس 
ومؤتمــر  لمعــرض  المنظمــة  العليــا  اللجنــة 

البحرين الدولي للدفاع 2019.
ومتابعتــه  ســموه  توجيهــات  أن  وأكــد 
الحثيثــة تمثــل القــوة الدافعــة لنجــاح هــذا 
الحدث الكبير في نســخته الثانية وتحقيق 
جهــوده  كانــت  كمــا  المأمولــة،  األهــداف 
الكبيــرة فــي النســخة األولــى ظاهــرة جلية 
مــن خــال التنظيــم المتميــز والمتقــن وفق 
أحــدث المتطلبــات العالمية، مشــيًرا إلى أن 
هــذا الحــدث الذي تســتضيفه المملكة للمرة 
الثانيــة يحظــى باهتمــام كبيــر مــن جانــب 

المهتميــن والمعنييــن ليــس فقــط باعتبــاره 
ملتقــى للعارضيــن وعقد الصفقــات وجذب 
ســيمثل  وإنمــا  الــزوار،  آالف  واســتقطاب 
والخبــرات  اآلراء  لتبــادل  عالميــة  منصــة 
األمنيــة  المســتجدات  بشــأن  والتشــاور 
األفــكار  تســخير  خــال  مــن  والعســكرية، 
لتطويــر التكنولوجيــا العســكرية على ضوء 
البنــاءة،  االســتراتيجيات  أحــدث  رؤى 
التــي  التحديــات  مــع  للتعامــل  وتطويعهــا 
تواجــه المنطقــة، وبمــا يصــب فــي تحقيــق 
التكامــل بين التقنيــات الدفاعيــة الحديثة، 

والفكر االستراتيجي المتقدم.
يذكــر أن معــرض ومؤتمــر البحريــن الدولي 
فــي  فــي نســخته األولــى  “بايــدك”  للدفــاع 
أكتوبــر 2017، نجــح نجاًحــا منقطــع النظير 
فــاق كل التوقعــات حيــث تضمــن مشــاركة 
180 شــركة، وبلــغ عــدد الــزوار 9120 زائــًرا 
مــن 49 شــركة أكثــر مــن 3 أضعــاف العــدد 
المتوقــع، وحاز المعــرض على جائزة أفضل 
معــرض فــي الشــرق األوســط للعــام 2018، 
ألفضــل معــرض تجــاري يقام على مســاحة 

تزيد على 10 آالف متر.

سمو الشيخ ناصر بن حمد مترئسا االجتماع

سمو الشيخ علي بن خليفة مستقباًل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة

الرفاع - قوة الدفاع

ناصر بن حمد: الرعاية الملكية أساس نجاح معرض الدفاع “بايدك 2019”
ــة تـــحـــت ســـقـــف واحـــــد ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ مـــلـــتـــقـــى لـــكـــبـــرى الــــشــــركــــات الـ

إطالق مؤتمر 
التكنولوجيا العسكرية 
بالشرق األوسط على 

هامش المعرض

منصة لعرض مختلف 
المعدات في 

المجال الدفاع البري 
والجوي والبحري 
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وقع الممثل الشــخصي لجاللة الملك، رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة، ووزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ياسمين فؤاد مذكرة تفاهم تتعلق 
بمجــال حماية البيئة والشــؤون المناخية وصــون الطبيعة، بحضور نائب رئيس المجلس األعلى 
للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفــة، والرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلى للبيئــة محمد بن دينه، وســفيرة جمهورية مصر 

العربية الشقيقة لدى المملكة سهى رفعت.

البلديــن  بيــن  الموقعــة  التفاهــم  مذكــرة  وتأتــي 
األخويــة  العالقــات  مــن  انطالقــا  الشــقيقين 
التكامــل  دعــم  وأهميــة  والمتميــزة  التاريخيــة 
والتعــاون بينهمــا في مختلف المجــاالت، وتنفيذا 
لمذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن المجلــس األعلــى 
للبيئــة ووزارة البيئــة فــي مصــر العــام 2007 فــي 

القاهرة. 
عبــدهللا  الشــيخ  ســمو  أعــرب  المناســبة،  وبهــذه 
بــن حمــد عــن ســعادته بتوقيــع هــذه االتفاقية مع 
وزارة البيئــة فــي مصــر الرائــدة محليــا وإقليميــا 
ودوليــا فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة، كمــا 
تعتبــر خطــوة جديــدة وناجحــة لمــا تمتلكــه مــن 
خبــرات ومعلومــات فــي هــذا الشــأن، وإن توقيــع 
هــذه االتفاقيــة يأتــي بهــدف االرتقــاء بمســتوى 
والميــاه  الهــواء  وتلــوث  البيئــة  علــى  المحافظــة 
النفايــات  وإدارة  وحمايتهــا  الحيــوي  والتنــوع 
وتغير المناخ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وقــال ســموه “إن البحريــن وفي ظــل التوجيهات 
الالمحــدود  والدعــم  الثاقبــة  والرؤيــة  الســامية 
مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
خاصــا  اهتمامــا  تولــي  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
المتعلقــة  والبيئيــة  االقتصاديــة  بالمجــاالت 
خــالل  مــن  تتجســد  التــي  المســتدامة،  بالتنميــة 
الزيارات والمشاركات في المؤتمرات والمنتديات 
وتنظيــم  العالــم،  دول  فــي  والدوليــة  االقليميــة 
المؤتمــرات والفعاليات في مملكتنــا الغالية إلبراز 
والمشــهود  البــارز  واالهتمــام  والتطــور  االلتــزام 
لــه، والــذي توصلنــا إليــه في حمايــة البيئــة بكافة 
تخصصاتها طوال هذه الســنوات، وفي ظل رؤية 

البحرين االقتصادية 2030م”.
وأكــد ســموه “أن هــذه االتفاقيــة تتيــح الفرصــة 
فــي  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  التنســيق  لدعــم 
والمحافــل  والهيئــات  المنظمــات  لــدى  المواقــف 
اإلقليمية والدوليــة المعنية بحماية البيئة ووضع 

الدراســات والخطــط والبرامــج المتعلقــة في هذا 
فــي  الجانبــان  عليهــا  اتفــق  والتــي  االختصــاص، 

مجال حماية البيئة والمحافظة عليها”.
وأشــار إلــى “أن توقيــع مثــل هــذه االتفاقــات مــع 
الدول الشــقيقة والصديقــة، والتي تمتلك خبرات 
وتجارب واسعة ودور ومشاركة فعالة في حماية 
البيئــة تتيــح الفرصة لتبادل واكتســاب معلومات 
وخبــرات جديدة تســهم فــي تطور العمــل البيئي، 
والــذي أصبــح مطلبــا دوليا، وأيضا مــن المنظمات 
الشــأن،  هــذا  فــي  المتخصصــة  والمؤسســات 
والتــي تعمــل جاهــدة فــي تحقيــق األفضــل فــي 

ظــل التحــوالت المختلفــة التي يشــهدها المجتمع 
الدولي”.

مــن جانبهــا، أعربــت فــؤاد عــن ســعادتها بزيــارة 
كمــا  التفاهــم،  مذكــرة  علــى  والتوقيــع  المملكــة 
تقدمت بالشــكر والتقدير لرئيس المجلس األعلى 
للبيئــة على الدعوة وحســن االســتقبال والوفادة، 
فــي  البحريــن  تشــهده  الــذي  بالتطــور  مشــيدة 

مختلف المجاالت.
التاريخيــة  العالقــات  عمــق  الوزيــرة  وأكــدت 
فــي  ومصــر  البحريــن  تربــط  التــي  والوطيــدة 
مختلــف القضايا والمواقف وعلــى كافة األصعدة 

ومنها البيئية، مشــيدة بالدور الفعال للبحرين في 
مختلــف المجاالت البيئية على المســتوى المحلي 
بالدهــا  رغبــة  عــن  معربــة  والدولــي،  واإلقليمــي 
فــي تطويــر التعاون وتعزيز الشــراكة مــع المملكة 
حــول القضايــا البيئيــة مــن خالل تبــادل الخبرات 
والمعلومــات، ومنهــا رصــد ومواجهــة التحديــات 
لتحقيــق  البلديــن  بيــن  الجهــود  وتعزيــز  البيئيــة 
أفضــل ســبل التعاون والتنســيق لتحقيــق التنمية 

المستدامة”.
وتشــتمل االتفاقية على مشــروع برنامج تنفيذي 
لعامــي 2019 - 2020 يهــدف إلــى تنفيــذ البرامــج 
واألنشــطة البيئيــة وتفعيلــه فــي البلديــن وإعداد 
بأهــداف  وربطــه  للتعــاون،  مشــتركة  مشــاريع 
التنميــة المســتدامة وتبــادل الخبــرات والوصــول 

إلى سياسات ونتائج مشتركة.
وتتضمــن االتفاقيــة تبــادل الخبــرات والمعلومات 
مكافحــة  مجــاالت  فــي  الفنــي  التعــاون  وتعزيــز 
ملوثات البيئة البحرية وفي مجال إدارة المناطق 
الســاحلية، وتبــادل الخبــرة فــي مجــال التغيــرات 
المناخية، ومهارات التفاوض في قضايا التغيرات 
المناخية، والتعاون في مجال التفتيش والتقييم 
البيئي ودراســات التأثيرات البيئية، ونقل وتبادل 
والمشــاريع  البرامــج  فــي  والخبــرات  المعلومــات 
المتعلقــة بنشــر وتعزيــز الوعــي والثقافــة البيئية، 
وتبــادل الخبــرات فــي مجــال تبــادل التشــريعات 

فــي  القانونييــن  وتدريــب  البيئيــة  والقوانيــن 
مجــال صياغة التشــريعات واالطالع على تجربة 
المحاكــم البيئيــة، وتبــادل المعلومــات والبيانــات 

في مجال المؤشرات البيئية. 
فــي مجــال  لالتفاقيــة  الجانبــان وفقــا  ويتعــاون 
الخطــرة  والنفايــات  للمــواد  الســلمية  اإلدارة 
والبنــاء(،  الهــدم  )مخلفــات  الصلبــة  والمخلفــات 
المتعلقــة  والسياســات  اإلســتراتيجيات  وتبــادل 
المتكاملــة  واإلدارة  البيولوجــي  التنــوع  بمجــال 
للمحميــات الطبيعية، علــى أن يتم ذلك من خالل 
اتفــاق الطرفين على تحديــد االجتماعات الالزمة 
اســتضافة  ويتــم  المراحــل  مــن  مرحلــة  فــي كل 

االجتماعات بالتناوب بين الطرفين. 
كمــا يتفــق الطرفــان وفقــا لالتفاقيــة علــى تنظيم 
الــدورات التدريبيــة مــن خــالل اتفاقات مســتقلة 
بيــن األطــراف الراغبــة فــي االســتفادة مــن فرص 
المراكــز  قــدرات  وحســب  المتاحــة،  التدريــب 
المخصصــة المعنية بكال البلدين، واالســتفادة من 
اإلمكانــات المتاحــة لتنظيــم دورات تدريبيــة في 
إطــار بعــض المشــاريع وبرامج التعــاون اإلقليمية 
بيئيــة  لمشــروعات  دراســات  وإعــداد  والدوليــة، 
مشــتركة بيــن الطرفيــن والعمــل علــى تنفيذهــا، 
البيئيــة  المجــاالت  كافــة  فــي  الخبــرات  وتبــادل 
المختلفــة، وفيمــا يحتاجــه كل طرف مــن الطرف 

اآلخر.

المنامة - بنا

تفاهم بحريني مصري في مجال حماية البيئة والمناخ
ــؤاد ــ ــرة ف ــ ــوزيـ ــ ــع الـ ــ ــرة م ــ ــذك ــ ــع م ــوقـ ــن حـــمـــد يـ ــ ــداهلل ب ــ ــب ــ ســـمـــو الـــشـــيـــخ ع

سمو رئيس المجلس األعلى للبيئة يوقع تفاهما مع وزيرة البيئة المصرية

دعم ال محدود لسمو رئيس الوزراء لمشاريع “الجنوبية”
ســمو الشــيخ خليفة بــن علي: نســعى لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن وإبــراز الوجهــة الحضارية

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بــن خليفــة آل خليفــة بالمجلس 
األسبوعي بالمحافظة، عدًدا غفيًرا من وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة بحضور المفتش 

العام بوزارة الداخلية اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وعدد من الضباط.

 وفــي مســتهل اللقــاء، رّحب ســموه بالحضور، 
مؤكــًدا أن المحافظة تشــهد حركــة تنموية في 
عاهــل  لتوجيهــات  تنفيــًذا  القطاعــات،  جميــع 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة ودعم رئيس الوزراء صاحب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الوالــد  الملكــي 
خليفــة ومؤازرة ولــي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة، مــن خالل العمل على تلبية احتياجات 
المواطنين وإبراز الوجهة الحضارية والتنموية 

في مختلف مناطق المحافظة.
والالمحــدود  الكبيــر  بالدعــم  ســموه  وأشــاد   

لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
الوالد األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، ألبرز 
تعكــس  والتــي  التنمويــة  المحافظــة  مشــاريع 
تطلعات ورؤى المواطنين، ومن أهمها مشروع 
مركــز مدينــة خليفــة الصحــي، الــذي تــم وضــع 
عــن  الماضــي، معرًبــا  األســبوع  أساســه  حجــر 
دور التنســيق والمتابعة مع الجهات الحكومية 
واألهليــة والخاصة ذات العالقــة في إبراز هذا 
ليكــون  الرائــد،  والصحــي  الخدمــي  المشــروع 
ــا بارًزا يعود بالنفع والخير ألهالي  صرًحــا تنمويًّ

المدينة والمواطنين.
بأهالــي  المباشــر  التواصــل  دور  ســموه  وأكــد 
الخدمــي  بالجانــب  يتعلــق  فيمــا  المحافظــة 

المجتمعيــة  الشــراكة  دور  وكذلــك  والتنمــوي، 
فــي رصــد احتياجــات المجتمــع والعمــل عليها 
المختلفــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
فــي  يســهم  الــذي  األمــر  واحــد،  كفريــق عمــل 

تكويــن صــورة شــاملة لمــا يتطلــع لــه مجتمــع 
المحافظة.

اعتزازهــم  عــن  الحضــور  عبــر  جهتهــم،  مــن 
وتقديرهم لســمو المحافظ للجهود والمســاعي 

التي يقوم بها سموه لبلوغ الغايات التي تحقق 
التنميــة فــي أرجــاء المحافظــة مــن بينها وضع 
حجــر األســاس لمشــروع مركــز مدينــة خليفــة 
الصحــي، باإلضافــة إلــى دور ســموه فــي تعزيز 

التواصل مع أهالي المحافظة من خالل قنوات 
التواصل كالمجلس األســبوعي وزيارات سموه 
الميدانيــة التــي تعكــس طيــب األثر علــى كافة 

شرائح المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يؤكد دور التواصل المباشر بأهالي المحافظة بشأن الجانب الخدمي والتنموي

وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد لــ “^”:  نعتز بموقف البحرين الداعم التفاقية التغير المناخي

قالــت وزيــرة البيئــة المصريــة ياســمين فــؤاد إنه ســيتم البــدء قريبا بتفعيل بعــض البنود المهمــة؛ للحد من آثار التلــوث، وتبادل 
الخبــرات مــا بيــن البلديــن مملكــة البحريــن وجمهورية مصر العربيــة، عبر إيفــاد مجموعة من الخبــراء البحرينيين إلــى القاهرة؛ 

للتعرف على تجربة مصر بهذا المضمار.

وأشــارت فــؤاد فــي تصريح لــــ “البــالد” على 
هامــش إمضاء اتفاقيــة التعاون في المجال 
البيئــي بيــن البلديــن الشــقيقين، صبــاح يوم 
أمــس بفنــدق )الريتــز كارلتــون( إلــى أنــه تــم 
وضع برنامج زمني لالتفاقية، سيتم المضي 

خالله لتنفيذها بشكل فاعل.
تلــوث  مــن  للحــد  “هنالــك طمــوح  وأكملــت 
نوعيــة  رصــد  محطــات  وإنشــاء  الهــواء، 
االقتصــادي  الحســاب  وكيفيــة  الهــواء، 
للحــوادث البيئيــة، والتدريــب عليها، خاصة 

للنوعيــات التــي يكثــر حدوثهــا فــي الخليج 
والبحرين”.

وأضافت فؤاد “بدأنا أخيرا في مصر بتدوير 
منهــا  واالســتفادة  الزراعيــة،  المخلفــات 
لتصدير طاقة لسيدات البيوت في المناطق 
الريفيــة، ولقد وضعنا نظام جديد للمخلفات 
الصلبة، وكيفية تدويرها، بشــكل مفيد، غير 

مضر في البيئة”. 
وعــن مســتقبل الرحــالت الســياحية البيئــة، 
قالت “أنشأنا ذلك من خالل إدارة المحميات 

الطبيعيــة، حيــث إن لمصــر ثالثيــن محميــة 
طبيعيــة، تتنــوع مــا بيــن محميــات بحريــة، 
ووجــود حفريــات بهــا، وهــذه الســياحة مــن 
أولويــات الحكومــة المصريــة؛ للحفــاظ على 
قلــب  فــي  يقــع  والــذي  البيولوجــي  التنــوع 
االتفــاق الــذي تــم توقيعــه أمــس مــع ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد، حيــث نجــد بــأن 
هنالك فرصة للزيارة، سواء بالنسبة للشعب 

البحريني، أو للمسؤولين”.
البلديــن  بيــن  مــا  التعــاون  مجــاالت  وعــن 

قالــت  المقبلــة،  المرحلــة  الشــقيقين، خــالل 
قائمــة،  التعــاون  مجــاالت  “كل  الوزيــرة 
تلــوث  مكافحــة  فــي  المتعلقــة  خصوصــا 

الهــواء، والمياه، وكيفية رصد ذلك، الحفاظ 
علــى التنــوع البيولوجــي، والتــي يدخل في 

ضمنها المحميات الطبيعية”.

تشــريع  بــأن وضــع  بصــدد  “نحــن  وأردفــت 
فيمــا يتعلق بتقنين اســتخدام )البالســتيك(، 
ونهتــم لالســتفادة مــن خبــرة البحريــن بهذا 
الجانــب، ولــي أن أصــف العالقــة التي تربط 
البلدين الشقيقين بالوطيدة والمميزة، وبأن 
هــذه االتفاقيــة المهمــة تأتي في مســار هذه 
العالقة، واســتكمال لها، ودعمه بصورة أكبر 

على أرض الواقع”.
وقالت الوزيرة “نعتز بموقف مملكة البحرين 
باتفاقيــة  يتعلــق  بمــا  فيهــا،  والمســؤولين 
التغير المناخي ودعم الموقف العربي بذلك، 
خاصــة فيما يخص بتنفيذ الــدول المتقدمة 
اللتزاماتهــا تجــاه الدول العربيــة، من ناحية 

التمويل ونقل التكنولوجيا”.
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إبراهيم النهام

 وزيرة البيئة المصرية متحدثة لـ”البالد”

المنامة - بنا القضيبية - مجلس النواب

القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  عقــدت 
برئاســة  الــدوري  اجتماعهــا  والتشــريعية 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
االجتماعــات  بقاعــة  أمــس  العريــض،  جــواد 
الكبــرى بــدار الحكومــة.  واســتعرضت اللجنة 
بحضــور الوزراء أعضاء اللجنــة الموضوعات 
أعمالهــا،  علــى جــدول  المدرجــة  والمذكــرات 
والتي تضمنت عدًدا من مشــروعات القوانين 
بدراســتها  اللجنــة  قامــت  التــي  والقــرارات 
بنــاًء علــى طلــب الحكومــة واتخــذت بشــأنها 
اإلجــراءات والتوصيــات الالزمــة فيها تمهيًدا 
لرفعهــا إلى مجلس الــوزراء للنظر واعتماد ما 

يراه مناسًبا في خصوصها.
 كمــا نظــرت اللجنــة باإلضافــة إلــى مــا تقــدم 
عــدًدا مــن مشــروعات القوانيــن المعــدة بنــاًء 

مــن  المقدمــة  بقوانيــن  االقتراحــات  علــى 
الصياغــة  إعــداد  بعــد  التشــريعية  الســلطة 
القانونية لمشــروعات هــذه القوانين من هيئة 

التشريع والرأي القانوني.
مــن  عــدد  بدراســة  أيًضــا  اللجنــة  وقامــت 
إلــى الحكومــة  االقتراحــات برغبــة مرفوعــة 
مــن مجلس النواب، وقد أعدت اللجنة بشــأن 
هــذه االقتراحات مســودة برد الحكومة عليها 

بنــاًء علــى مــا يــرد إلــى اللجنــة مــن ردود فــي 
شــأن تلك االقتراحات من الجهات الحكومية 
المختصــة وقــررت رفــع مذكرات الــرد المعدة 
فــي هــذا الشــأن إلــى مجلــس الــوزراء التخاذ 
عمــا  فضــالً  هــذا  بشــأنها،  الالزمــة  القــرارات 
قامــت بــه اللجنــة مــن إبــداء الرأي فــي بعض 
الــوزارات  مــن  إليهــا  المحالــة  الموضوعــات 

والجهات الحكومية المختلفة.

أكــدت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل اهتمــام مملكــة البحرين 
بتوســيع عالقــات التعــاون مــع الــدول اإلفريقيــة الصديقة، وترســيخ 
أسس عالقات سياسية واقتصادية متميزة تخدم المصالح المشتركة 
الــذي يســهم فــي تحقيــق التقــارب بيــن الشــعوب ويوفــر المقومــات 
الالزمة لتحقيق التنمية المســتدامة واألمن والســالم واالســتقرار في 

مختلف أنحاء العالم.
 ونّوهــت بــأن العالقات بين مملكة البحرين وجمهورية أوغندا تشــهد 
ا فــي شــتى القطاعــات، بمــا يعكــس الحــرص المتبادل  تطــوًرا مســتمرًّ
لــدى البلديــن علــى الوصــول بمســتوى العالقــات إلى مســتويات تلبي 

التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
جــاء ذلــك، خــالل لقاء مع رئيســة مجلس النواب صباح امس رئيســة 
الدولــي  المنتــدى  البرلمــان األوغنــدي ريبيــكا كاداجــا، علــى هامــش 
ا في موسكو، حيث جرى بحث  لتطوير النظام البرلماني المنعقد حاليًّ
ســبل تعزيز التعاون البرلماني البحريني اإلفريقي، وتطوير العالقات 

المشتركة بين البحرين وأوغندا، في مختلف المجاالت.
كمــا أكــدت زينــل عمــق عالقات األخــوة والتعــاون التي تجمــع مملكة 
البحريــن والمملكة المغربية الشــقيقة وتميزهــا في مختلف المجاالت 

استناًدا على ما يربط بين البلدين من روابط تاريخية ممتدة، وقالت 
إن العالقات بين البلدين الشقيقين تشهد زخما وقوة في ظل اهتمام 
ورعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وأخيــه صاحب الجاللة الملك محمد الســادس ملــك المملكة المغربية 

الشقيقة.
ونّوهت بأن التعاون البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة المغربية 
الشــقيقة يشــّكل أحــد أبــرز أوجه التعــاون بين البلدين الشــقيقين في 
ظــل مــا يجمــع بينهمــا مــن تفاهــم وتنســيق مشــترك تجــاه العديد من 

القضايا العربية واإلقليمية والدولية.

اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية لقاء الرئيسة برئيسة البرلمان األوغندي

والمقترحــات القوانيــن  علــى  للــرد  مســودة  إعــداد  والمغــرب أوغنــدا  مــع  المثمــر  التعــاون  تعزيــز 

“الوزارية للشؤون التشريعية” تستعرض جدول أعمالها زينل: اهتمام بحريني بتوسيع العالقات مع إفريقيا
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فــي إطــار متابعــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، مراحــل العمل التــي أنجزت في 
المشــروعات التنمويــة والخدميــة التــي وجــه ســموه بهــا لخدمــة المواطنيــن، قام نائــب رئيس مجلــس الــوزراء، رئيس مجلس 
إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات”، رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن 

عبدهللا آل خليفة، بزيارة مشروع سعادة في المحرق.

وخــال الزيــارة التــي أجراهــا الشــيخ خالــد بــن 
عبــدهللا إلى مشــروع ســعادة، بحضــور عدد من 
الــوزراء والمســؤولين مــن الجهــات الحكوميــة 
ذات العاقــة، اطمأن إلى تقدم العمل في الجزء 
الغربــي الــذي يمثــل المرحلــة األولــى مــن هــذا 
المشــروع الذي يعد واحدا من أكثر المشروعات 
اإلســتراتيجية التي تقام في محافظة المحرق، 
وتحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، وذلــك التزامــا مــن الحكومــة – 
برئاســة ســموه – بتنفيــذ مــا ورد فــي برنامجهــا 
حتــى العــام 2022، معربــا فــي هــذا الصــدد عــن 
الــوزراء  جزيــل شــكره وتقديــره لســمو رئيــس 
على توجيهات سموه الرامية إلى االستمرار في 
تنفيذ المشــاريع التنمويــة والخدمية للمواطنين 

وإنشاء وتطوير المرافق العامة.
ولقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز الكلــي فــي المرحلــة 
األولــى مــن مشــروع ســعادة 64 %، والتــي مــن 
المتوقع أن تنتهي في وقتها المحدد خال الربع 
األخيــر من العــام الجاري. وتتضمــن أعمال هذه 
المرحلــة إنشــاء 7 مبــاٍن وصلــت نســبة اإلنجــاز 
فيها 81 %، وهي تضم 32 محا تجاريا متعددة 

االستخدام من مطاعم ومقاٍه ومحات ترفيهية 
موزعــة علــى 6 مبــاٍن، وتتــراوح مســاحتها بيــن 
15 و570 متــرا مربعــا، إلــى جانــب مبنــى متعدد 
177 موقفــا،  يوفــر  الســيارات  لمواقــف  األدوار 
األعمــال  أمــا  25 موقفــا خارجيــا.  إلــى  إضافــة 
الخارجية للمشــروع، فتتكــون من المتنزه العام، 
والســاحات العامــة، عاوة على مرفــأ مكون من 

37 موقفا بحريا مخصصا للمراكب.

كما اطلع الشيخ خالد بن عبدهللا على التصاميم 
األوليــة ألعمــال المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع 
ســعادة التي تقع في الجانب الشــرقي من شارع 
خليفة الكبير، وبالقرب من تقاطع شــارع الشيخ 
حمــد الســريع مــع شــارع الغوص وشــارع خليفة 
المشــروع  الغربــي مــن  الجــزء  الكبيــر، ومقابــل 
نفســه، والتــي من المتوقــع أن تبــدأ بالتزامن مع 
االنتهــاء مــن أعمال المرحلة األولــى، وذلك على 

مساحة إجمالية تبلغ 12 ألف متر مربع.
إلــى  الثانيــة  مرحلتــه  فــي  المشــروع  ويهــدف 
تعزيــز اســتغال مســاحة ســوق مدينــة المحرق 
عــن طريــق توفيــر مواقــف الســيارات المطلوبة 
بشــكل فاعــل، إضافة إلى محــات تجارية تضم 
عــددا مــن المطاعــم والمقاهــي التــي ستســاهم 
والمواهــب  المشــاريع  أمــام  المجــال  فتــح  فــي 
المحليــة لعــرض منتجاتها، كما سيســاعد المبنى 
المخصص لمواقف السيارات على تيسير حركة 

المرور ضمن المنطقة.
مــن  الثانيــة  المرحلــة  تضــم  أن  المؤمــل  ومــن 
الســوق  بيــن  ســيربط  للمشــاة  “ســعادة” جســرا 
القديــم والواجهــة البحريــة للجــزء الغربــي مــن 
ولقــد  المســتقبلية.  الخطــط  ضمــن  المشــروع 
روعــي فــي تصميــم مكونــات المرحلــة الثانيــة 

إبــراز النســيج الثقافــي المتجــذر واألصالة التي 
نحــو  علــى  المحــرق  ســوق  منطقــة  بهــا  تمتــاز 
يضفــي، مزيدا من الجمال والجاذبية على مركز 

زوار طريق اللؤلؤ.
وبهــذه المناســبة، أعــرب نائــب رئيــس مجلــس 
أن يحقــق مشــروع  فــي  تمنياتــه  عــن  الــوزراء 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  رؤيــة  ســعادة 
الــوزراء التي حولــت هذا الموقع اإلســتراتيجي 
قــرب  مــع  وذلــك  مهــم،  ســياحي  مقصــد  إلــى 
االنتهــاء مــن أعمال المرحلة األولــى منه، مؤكدًا 
الــوزراء  رئيــس  ســمو  ومتابعــة  توجيهــات  أن 
ألهمــت جميــع الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة 
للعمــل بهمة وعزيمــة عاليتين ليحقق المشــروع 
األهداف التي أنشئ من أجلها، والتي يأتي على 
رأســها إعادة ربط جزيرة المحرق بواجهة مائية 

ذات مكونــات عصريــة تحاكــي البيئــة البحريــة 
التي تمتاز بها المحرق، والتي يعتبر البحر جزءا 

من هوية أهلها وتاريخها العريق.
كمــا أثنــى على الدور الــذي يضطلع بــه القائمون 
على شــركة البحرين لاستثمار العقاري )إدامة(، 
البحريــن  “ممتلــكات”  لشــركة  العقاريــة  الــذراع 
القابضــة، والتــي ُأســِندت إليهــا مهمــة اإلشــراف 
وتنفيــذ المشــروع مطلــع يوليــو 2018، ليصبــح 
مشــروع ســعادة واحدا مــن أهم المشــاريع التي 
تتضمنهــا محفظــة “إدامــة” إلــى جانــب مشــاريع 

أخرى من قطاعات مختلفة.
شــركة  إدارة  رئيــس مجلــس  رفــع  مــن جانبــه، 
إلــى  الشــكر  خالــص  الرميحــي،  خالــد  “إدامــة” 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء على ما 
يحظى به المشــروع مــن متابعة حثيثة من لدن 
ســموه، وذلــك انطاقــا مــن حــرص ســموه علــى 
تنفيــذ المشــروعات التنمويــة الخدمية الموجهة 
إلــى المواطنيــن، وإلــى الشــيخ خالد بــن عبدهللا 
آل خليفــة علــى دعــم الشــركة فــي إنجــاز هــذا 

المشروع وغيره وفق ما هو مخطط له.
تدخــر  لــن  “إدامــة”  شــركة  أن  الرميحــي  وأكــد 
جهــدا في ســبيل مواصلــة تطوير االســتثمارات 
العقاريــة الحكوميــة وتوظيفها بالشــكل األمثل، 
ومــن بينها مشــروع ســعادة الذي يعــد جزءا من 
والــذي  للشــركة،  األمــد  طويلــة  اإلســتراتيجية 
ملبيــة  عالميــة  معاييــر  وفــق  تشــغيله  ســيتم 

الحتياجات السوق.

المنامة - بنا

مرحلة “سعادة” الثانية تربط سوق المحرق القديمة والواجهة البحرية بجسر مشاة
خالد بن عبداهلل: المشروع يحقق رؤية سمو رئيس الوزراء بتحويل الموقع إلى مقصد سياحي

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل السفير البريطاني
ــن ــري ــح ــب ــة ال ــك ــل ــم ــدى م ــ ــه لـ ــل ــم ــرة ع ــتـ ــاء فـ ــهـ ــتـ ــة انـ ــب ــاس ــن ــم ب

حضر مستشــار صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء، ســمو الشــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
الحفــل الــذي أقامــه ســفير المملكــة المتحــدة الصديقة لــدى مملكــة البحرين ســايمون مارتن في 

منزله أمس؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبالده في مملكة البحرين.

وأكد ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة 
اعتــزاز مملكــة البحريــن بالعاقــات التاريخيــة 
المتحــدة  المملكــة  مــع  التــي تجمعهــا  الوثيقــة 
الصديقــة، فــي ظــل مــا تحظــى بــه مــن اهتمام 

كبير من قبل قيادتي البلدين، بما يدعم مصالح 
البلدين وشعبيهما الصديقين.

للجهــود  تقديــره  خالــص  عــن  ســموه  وأعــرب 
الطيبــة التــي بذلهــا الســفير مارتــن فــي تنميــة 

وتطويــر العاقــات الوطيــدة بيــن البلديــن على 
المســتويات كافة، متمنيا لــه دوام التوفيق في 

كل ما يسند إليه من مهام.
من جانبه، عبر مارتن سفير المملكة المتحدة 
الصديقــة عــن خالص شــكره وامتنانــه للدعم 
الــذي تلقــاه العاقــات بيــن البلديــن مــن قبــل 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الحكومــة 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 

آل خليفــة؛ لمواصلــة تقدمهــا علــى مختلــف 
عاقــات  بــه  تتميــز  بمــا  مشــيدا  المســارات، 
البلدين من تقارب وتفاهم وتنســيق مشــترك 
والدوليــة،  اإلقليميــة  القضايــا  مختلــف  إزاء 
معربــا عــن تقديــره لســمو الشــيخ ســلمان بــن 
خليفة آل خليفة على حضوره للحفل، متمنيا 
دوام  الصديــق  وشــعبها  البحريــن  لمملكــة 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

وزير التربية والتعليم يستقبل السفير األميركي

الخميس
4 يوليو 2019 

غرة ذو القعدة 1440

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم، 
بديــوان  بمكتبــه  النعيمــي  ماجــد 
ســفير  عيســى،  بمدينــة  الــوزارة 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
جاســتين  البحريــن  مملكــة  لــدى 
سيبيريل، حيث تم بحث مجاالت 

والتعليــم  التعليــم  فــي  التعــاون 
العالي وتدريب المعلمين.

اإلعامــي  الملحــق  اللقــاء  حضــر 
والثقافي بالســفارة كارين إليرت، 
المنظمــات  شــؤون  إدارة  ومديــر 

واللجان بالوزارة كفاية العنزور.

النعيمي والسفير األميركي يبحثان التعاون التعليمي

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - بنا

شــارك وفــد أمنــي برئاســة مديــر إدارة العمليــات برئاســة األمــن 
العــام فــي فعاليات التمرين األول للتحالــف األمني الدولي 2019 
)ISALEX19( والــذي تســتضيفه وزارة الداخليــة بدولــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشــقيقة بمشــاركة عدد من جهات إنفاذ القانون 
فــي الــدول أعضاء التحالف، بمــا فيها ممثلون عن فرق تكتيكية، 
ووحدات التدخل الســريع واإلعام واالتصاالت والدفاع المدني 

والتخلص من المتفجرات.
 ويعــد التمريــن تجربــة واقعيــة فريــدة، مــن خال االعتمــاد على 
ســيناريوهات مفاجئــة تتمثــل في تواجد فرق مــن دول التحالف 
تعمل وفق نظريات واستراتيجيات أمنية مختلفة وذلك الختبار 
جاهزيــة الفــرق الدوليــة للعمــل بشــكل مشــترك خــال التحديات 
األمنيــة وكذلــك تقييــم األدوات واالســتراتيجيات واإلجــراءات 
التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل دول التحالــف األمنــي الدولــي منــذ 

انطاقه قبل عامين.
ويشمل التحالف مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة 
العابــرة للحــدود والقــارات وجرائــم التطــرف مــن خال مشــاريع 

تعاونية وتبادل الخبرات في الممارسات المطبقة بهذه الدول.
فــي ســياق متصــل، اطلعــت الوفــود المشــاركة بالتمريــن خــال 
جولــة ميدانيــة تعريفية على أهــم المعالم الوطنيــة والحضارية 
فــي واحــة الكرامــة بأبوظبــي، التــي تــروي قصــص وتضحيــات 
أبطــال اإلمــارات الذيــن ضحــوا بأرواحهــم أثنــاء تأديــة واجبهم 

الوطني.

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
جميــل حميــدان فــي مكتبــه أمــس، رئيــس 
لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
الوالدين أحمــد البنا، بحضور عضو مجلس 

اإلدارة حسن بوخماس.
اللقــاء،  خــال  الجمعيــة،  واســتعرضت 
البرامج والمشروعات والخطط المستقبلية 
التطــوع  بثقافــة  االرتقــاء  إلــى  الراميــة 
والعطــاء؛ لتقديم األفضل في مجال رعاية 
الوالدين، عبر احتواء اآلباء واألمهات كبار 
السن، وتقديم الرعاية النهارية لهم، وتوفير 
حاجاتهم األساســية، والعنايــة الفائقة بهم، 
فضاً عن االطاع على استعدادات افتتاح 

مقر الجمعية الجديد.
وأشــاد حميــدان بمــا اطلــع عليــه من خطط 
وبرامج للجمعية، منوها بدور الوالدين في 
خدمــة الوطــن، وحقهما فــي الحصول على 

أفضــل ســبل الرعايــة والتقدير؛ لمــا قدموه 
النــشء،  تربيــة  مــن  ســنوات  مــدى  علــى 
خيــرة  مــن  ومتعلــم  واٍع  جيــٍل  وتخريــج 
شــباب الوطــن، والذين اســتلموا منهما دّفة 
البنــاء والتنميــة. وأكد دعم الــوزارة الكامل 
للجهــود والمبــادرات كافــة التــي تصب في 
للوالديــن،  المقدمــة  بالخدمــات  االرتقــاء 
تعــزز  التــي  المدنــي  المجتمــع  وبمنظمــات 
تحقيق مبادئ الشراكة المجتمعية، وتنمية 

العمل التطوعي.
مــن جانبــه، أعــرب البنا عــن تقديــره لوزارة 
تلقــاه  لمــا  االجتماعيــة؛  والتنميــة  العمــل 
الجمعيــة من دعــم وتشــجيع، يحفزها على 
مواصلــة تقديــم خدماتهــا للمواطنيــن مــن 
كبــار الســن، وإطــاق المزيد مــن المبادرات 
التــي تســهم فــي االرتقــاء بمســتوى هــذه 
الخدمــات، فــي إطــار الشــراكة المجتمعيــة 

الفاعلة مع الوزارة.

جانب من اللقاء

للحدود العابرة  المنظمة  الجريمة  مواجهة  حول  الخبرات  تبادل  استعراض المشروعات الرامية لالرتقاء بثقافة التطوع

وفد أمني يشارك بتمرين التحالف الدولي في أبوظبي حميدان يطلع على خطط وبرامج “البحرين لرعاية الوالدين”
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مـــتـــطـــورة رؤى  لـــصـــيـــاغـــة  ــي  ــ ــنـ ــ وطـ حـــــــــوار  ــر  ــ ــم ــ ــؤت ــ ــم ــ ال ــح:  ــ ــالـ ــ ــصـ ــ الـ

الــمــجــتــمــع ــات  ــئـ فـ ــف  ــل ــت ــخ م وحـــضـــور   ...”^“ مـــن  ــيـــة  إعـــامـ ــة  ــايـ ــرعـ بـ

1644 موضوعا ناقشها “الشورى” في 17 دورا

بــن صالــح  قــال رئيــس مجلــس الشــورى علــي 
الصالــح فــي كلمتــه االفتتاحيــة لمؤتمــر مجلس 
الشــورى إن المؤتمــر ُيعــد حــواًرا وطنًيــا شــامًل، 
يعكــس التزاًمــا بالمســؤولية الوطنيــة في صوغ 
رؤًى وأفــكاٍر تحقــق النهضــة والتطــور والتقــدم 
للوطــن، وُتســهم فــي تعزيــز وتقويــة منظومــة 
التشــريعات الوطنيــة، التي تعتبر إحــدى الركائز 
األساســية للمنجــزات والنجاحات التي تشــهدها 
مملكــة البحريــن فــي ظــل المشــروع اإلصلحي 
لعاهــل البــلد صاحــب الجللــة الملــك حمــد بــن 
المؤتمــر  كلمــة  فــي  وأشــار  خليفــة.  آل  عيســى 
المنعقد تحت شــعار “نعمل معًا من أجل تحقيق 
تطلعــات تشــريعية” أن عقــد المؤتمــر بعــد نحــو 

17 عاًمــا مــن انطــلق عمــل الســلطة التشــريعية 
بغرفتيهــا الشــورى والنــواب، يؤكــد على ضرورة 
وتعــاون  شــراكة  لتحقيــق  جديــدة  آفــاق  فتــح 
مجتمعــي، ووضــع األســس والركائــز للتعامل مع 
التشــريعات والقوانين، وفًقا لما تشــهده المملكة 

من نماء وتطور في العديد من المجاالت.
وأضــاف أنــه “مــن دواعي الفخــر واالعتــزاز، أننا 
فــي مجلــس الشــورى اســتطعنا خــلل الفصــول 
التشــريعية األربعة الســابقة ودور االنعقاد األول 
نحــو  ونناقــش  ونــدرس  نبحــث  أن  الماضــي، 
1644 موضوعًا يتعلق بالمراســيم والمشروعات 
علــى  ُعرضــت  التــي  بقوانيــن  واالقتراحــات 
المجلس، إضافة إلى األسئلة الموجهة للوزراء”.  ... ومكرما األمين العام للمجلس أسامة العصفورالصالح مكرًما الشورية سبيكة الفضالة

الصالح متوسطا المكرمين من مديري جلسات النقاش والقائمين على قيادة المؤتمر

الخميس
4 يوليو 2019 
غرة ذو القعدة 1440 البحرين المصغرة تشارك بمؤتمر “الشورى”

انطلقــت أعمــال مؤتمر مجلس الشــورى بعنــوان “نعمل مًعا من أجل تحقيق تطلعات تشــريعية”، 
وتســتمر أعمالــه حتــى اليــوم )الخميــس( بعقــد 7 ورش عمــل متخصصــة يشــارك فيهــا نحــو 295 

مشاركا من مختلف شرائح المجتمع. وترعى صحيفة البالد إعالميا هذا المؤتمر.

وشــهد المؤتمــر حضــوًرا واســًعا مــن الوزراء 
والمســؤولين بمختلــف الجهــات الحكوميــة 
والخاصــة، إلــى جانب عدٍد كبير من مختلف 
فئــات وشــرائح المجتمــع ومــن بينهــم عــدد 
بمجلــس  الســابقين  المرشــحين  مــن  كبيــر 

النواب.
وبــدأت أعمــال المؤتمــر بــأوراق العمــل التي 
قدمهــا المتحدثــون الرئيســيون، حيــث قدم 

الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة وزيــر 
بعنــوان  الوطنــي ورقــة  الماليــة واالقتصــاد 
العامــة  للميزانيــة  المســتقبلية  “التطلعــات 

للدولة”. 
واســتعرضت هالــة محمــد جابــر األنصــاري 
األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة ورقة 
بعنــوان “دور المشــرع فــي تحقيــق التــوازن 

بين الجنسين: ماذا تحقق وما المأمول”. 

وقدم النائب خالد علي أحمد بن زايد الفالسي عضو المجلس الوطني االتحادي  «
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ورقة بعنوان “دور المشرع في المواءمة 
بين العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين”، ذلك إلى جانب ورقة قدمها 

النائب عالء السعيد إبراهيم عابد عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، 
تحت عنوان “دور المشرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن”.

أكــد عضــو مجلــس النــواب بجمهوريــة مصــر العربيــة النائــب عــلء 
الســعيد عابــد أنــه ال يوجــد تشــريع حقيقــي إال فــي ظل وجــود إرادة 

حقيقيــة للســلطة التشــريعية للرقابــة على الســلطتين التنفيذية 
ا. ا وبشريًّ والقضائية، ودعم السلطة التشريعية ماديًّ
وأشار في كلمته خلل مؤتمر الشورى والتي تحدث 

فيها حول دور المشــرع الرقابي والتشريعي في 
تعزيــز حقــوق المواطــن، إلــى أن المشــرع إمــا 
التشــريع  ودوره  منتخًبــا  أو  معيًنــا  يكــون  أن 

والرقابة ووضع السياسة العامة للدولة.
 وقال إن “ما يمكن اســتنتاجه من دراســة مدى 

ممارســة البرلمانات العربية دورها الرقابي، هو أن 

األوضــاع الداخليــة - أي القانونية والفنيــة واإلدارية والمادية - لهذه 
البرلمانات تحسنت نسبيًا خلل السنوات العشر الماضية”.

ولفــت إلــى أن هذا التطور برز بصورة خاصــة في تنامي توجيه 
األسئلة في البرلمانات العربية، وتكوين لجان تقصي الحقائق 
في قضايا ساخنة مثل قضايا األمن والدفاع والخارجية. 
وأشــار إلى أن بعض اللجان الدائمة في مجالس عربية 
قامــت بدور مهم في مراقبة الحكومة وبخاصة في 
مجــال المــال واالقتصــاد، إضافــة إلــى اســتخدام 
المجالــس النيابيــة العربية اســتخداًما محدوًدا 
بقيــة أدوات المراقبة األخرى مثل االســتجواب 

وطرح الثقة واالتهام الجنائي.

قالت رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر مجلس الشورى ورئيس 
اللجنة التشــريعية والقانونية بالمجلس الشــورية دالل الزايد إن عدد 

المشــاركين في المؤتمر فاق التوقعات، حيث كان الســقف المقرر 
للمشاركة ال يتعدى 150 شخصا، إال أن العددد ارتفع ليصل 

إلى 300 مشارك في ورش العمل ضمت فئات عمرية 
مختلفــة ومراكــز ووظائــف ومهــن متعــددة ومــن 

المتقاعديــن والطلبة. وعبــرت عن فخرها بكون 
أحد المشاركين في المؤتمر من طلب المرحلة 
المجلــس  لرئيــس  شــكرها  وموجهــة  الثانويــة، 

علــي الصالــح لتوجيهاتــه برفع نســبة المشــاركة، 
رغبــة منه فــي إتاحة الفرصــة للمواطنين. وتابعت 

فــي كلمتهــا خلل المؤتمــر أن حرص المجلس على عقــد المؤتمر في 
هــذا التوقيت يأتي بدافع اســتثمار فترة ما قبــل انعقاد الدور القادم، 
إذ ســيجلس الجميع على طاولــة واحدة يتبادلون فيها وجهات 
النظــر والــرؤى، ويطرحــون مــن خللهــا التحديــات وســبل 
مواجهتهــا والتغلــب عليها، ويرســمون للتطلعــات وآليات 
تحقيقها، ويستمع فيها أعضاء السلطة التشريعية لمن 
أقسموا على رعاية مصالحهم والذود عن حرياتهم. 
إذا  إال  يتحقــق  لــن  المؤتمــر  نجــاح  “أن  وأكــدت 
تشــاركنا جميعًا ووحدنا الجهود، ونحن نرحب 
بكــم كشــركاء لمجلــس الشــورى فأنتــم اللبنــة 

األولى التي سيبنى عليها الشركاء القادمون”.

الســعيد: تنامي توجيه األســئلة بالبرلمانــات العربية الجهــود بتوحيــد  مرهــون  الفعاليــة  نجــاح  الزايــد: 

ال تشريع دون رقابة حقيقية للبرلمان 300 مشارك بورش عمل المؤتمر

نمو االقتصاد والفرص الواعدة أعمدة الموازنة
وزيـــر الماليـــة: 2.7 % معـــدل نمـــو القطاعـــات النفطيـــة و1.5 % لغيرها

قــال وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة إن تجربة وضــع الميزانية كانت بمثابة 
نموذج للشراكة القوية والتعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 وأشــار فــي كلمتــه خــلل مؤتمــر الشــورى المنعقد تحت 
شعار “نعمل مًعا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية” التي 
تحدث فيها حول التطلعات المســتقبلية للميزانية العامة 
للدولــة، إلــى أن البحريــن واجهــت تحديــات كثيرة خلل 
الفترة الماضية، إال أنها وبفضل مساعي القيادة الرشيدة 
ودعم األشــقاء في دول الخليج العربي استطعنا تخطي 

هذه التحديات.
 ولفت إلى أن الهدف األساس من الميزانية هو االستمرار 
الواعــدة  والفــرص  اإليجابــي  االقتصــادي  النمــو  فــي 

للمواطنين.
وأضــاف أن النتائــج األوليــة لمــا تــم العمــل عليــه بشــكل 
والتنفيذيــة،  التشــريعية  الســلطتين  بيــن  مشــترك 
والقطاعيــن العــام والخاص منذ انطــلق برنامج التوازن 
المالــي فــي أكتوبــر العــام الماضــي، أشــارت إلــى تقليــص 

عجز الموازنة، وأكدت سيرها في الطريق الصحيح. 
الحركــة  مؤشــرات  فــي  حافظــت  المملكــة  أن  وبيــن 
االقتصاديــة لمملكــة البحريــن فــي الربــع األول مــن العام 
الجــاري علــى معــدل نمــو اقتصــادي بلغت نســبته 2.7 % 
في القطاعات النفطية، و1.5 في القطاعات غير النفطية.

وأكــد أهميــة التركيــز علــى مؤشــرات االقتصــاد الجزئي، 
حيــث يتــم العمــل على عدد مــن المبادرات، منهــا التركيز 
الجميــع  مــع  العمــل  ســيجري  حيــث  الفــرد،  دخــل  علــى 
للوصــول إلــى الهدف وهو التــوازن المالي مــع المحافظة 
على النمو االقتصادي وخلق الفرص وتسهيل اإلجراءات 
اإلجــراءات  الرســوم وهيكلــة  الحكوميــة ومراجعــة كل 

الحكومية.
وأشــار إلــى المســؤولية الكبيــرة المناطــة بالحكومــة فــي 

وزير المالية: مراجعة كل الرسومتهيئة بيئة خصبة لنمو القطاع الخاص.

ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91 %
األنصـــاري: 202 ســـنة لســـد الفجـــوة االقتصاديـــة بيـــن الجنســـين
قالــت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالة األنصــاري إن أدبيات المنتدى االقتصادي العالمي، تشــير إلى أن ســد 
الفجــوة بيــن الجنســين ال يحــدث بالســرعة الكافيــة إذا واصــل العالم بــذات الوتيرة، وبحســب المعــدالت الحالية، وأن 

العالم سيستغرق 202 سنة أخرى لسد الفجوة االقتصادية بين الجنسين.

جــاء ذلــك فــي كلمتهــا التــي تحدثــت 
فيهــا حــول دور المشــرع فــي تحقيــق 
بمؤتمــر  الجنســين  بيــن  التــوازن 
مجلــس الشــورى المنعقد تحت شــعار 
“نعمــل معــًا مــن أجل تحقيــق تطلعات 

تشريعية”.

نســبة  انخفــاض  إلــى  وأشــارت 
المســتحقات مــن الضمــان االجتماعي 
الدخــل  وارتفــاع   ،%  83 بحوالــي 
التقديــري للمــرأة بمعــدل 91 % علــى 
مدى الـ 10 ســنوات األخيــرة، وارتفاع 
نســب مشــاركة المــرأة فــي قطاعــات 

العمــل المختلفة ومن بينها االســتثمار 
تبلــغ  بأصــول  الماليــة،  األســواق  فــي 
إلــى  بحرينــي،  دينــار  مليــار  نصــف 
جانب رئاســة المرأة البحرينية للغرفة 
نوعيــة  لمناصــب  وتوليهــا  المنتخبــة 

وطنيًا ودوليًا. تبني 101 توصية للمجلس طوال 18 عاما

فريق تغطية المؤتمر: راشد الغائب، علي الفردان، سيد علي المحافظة، مروة خميس، رسول الحجيري ومحمد زين الدين.
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أمّية وعي بسبب فوضى “السوشيل ميديا”

”U“ طاوالت “الصحة” مدرسية وستتحّول إلى

التجهيـــل ضـــد  معركتنـــا  فـــي  التنويـــر  ســـاح  التعليـــم  الفاضـــل: 

ـــه ـــين خدمات ـــي وتحس ـــاع الصح ـــل بالقط ـــن للعم ـــجيع المواطني ـــث تش بح

ورشــة  الرميحــي  خميــس  الشــوري  أدار 
ذات  القطاعــات  فــي  الحكوميــة  الخدمــات 
األولوية للمواطن. واســتعرض بورقته محاور 
الورشــة والتــي تتمثــل بالمشــاكل والتحديــات 
في مجال الخدمات الحكومية ووضع الحلول 
والتطلعات المطلوبة لتطوير وتحســين جودة 
الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين، 
االحتياجــات  لــذوي  المقدمــة  والخدمــات 
الخاصــة والمتقدميــن بالســن، والحاجــة إلــى 

رفــع القــدرات والمهــارات القائمين على تقديم  
الخدمــات الحكومية وإمــكان تطوير التدريب 
والتســهيل  لتطويــر  وخطــط  لهــم،  والتأهيــل 
الخدمــات  مــع  للتعامــل  المواطنيــن  علــى 
الورشــة  وناقشــت  الحكوميــة.   اإللكترونيــة 
الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة 
طلبهــا  يقــدم  والتــي  بالســن،  والمتقدميــن 
إلكترونيًا وتشــمل الرعايــة اإليوائية )الدائمة(، 
وهي خدمة دائمة لالطفال الذين لديهم درجة 

عالية من اإلعاقة الجســدية والشــلل الدماغي 
بــأن  الرميحــي  وذكــر  اإلعاقــة.  ومزدوجــي 
الرعاية اإليوائية )المؤقتة( توفر خدمة المأوى 
المؤقــت لألفراد الذين لديهــم درجة عالية من 
اإلعاقة الجســدية والشــلل الدماغي، والرعاية 
النهارية )الفصول التأهيلية( لألطفال متعددي 
اإلعاقــة، والعــالج الطبيعــي للمســتحقين مــن 
وزراة  بــأن  بيــن  الخاصــة.  االحتاجــات  ذوي 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة تقــدم عــددا مــن 

الخدمــات مــن بينهــا برنامــج تدريب الســياقة 
لألشخاص لذوي اإلعاقة.

والوكيــل  االجتماعيــة  الخبيــرة  وتحدثــت 
المســاعد السابق للرعاية والتأهيل االجتماعي 
بدريــة  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  بــوزارة 

الجيب عن النواقص والبيئة المطلوب توفرها 
مثــل الحدائــق والروابــط الحكوميــة وضرورة 
وجــود بيئــة صديقــة لكبــار الســن والمعوقيــن، 
ألــف،   50 إلــى  المســنين  عــدد  وصــل  حيــث 

والمعوقين لنحو 12 ألف والعدد في تزايد.

امــا الشــيخ حمــد فضــل، فقــد تطلــع لصــدور 
تشــريعات تواكــب العصر بمــا يتفق مع الكتاب 
قــال  الموحــد  األســرة  قانــون  وعــن  والســنة. 
الطائفتيــن  بيــن   %  70 التوافــق  نســبة  إن 

الكريمتين.
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ــاقــة ــســي ال عــلــى  الــهــمــم  ذوي  لـــتـــدريـــب  بـــرنـــامـــج  إطـــــاق  ــم “تــمــكــيــن”الـــرمـــيـــحـــي:  ــ ــي بــســبــب تــقــلــص دع ــن ــحــري ــب ــف ال ــي ــوظ ــات تــوقــف ت ــس ــؤس م

50 ألـف مسـن وعــدد المعــوقيــن يتــزايــد

مسؤولون حضروا الورشة خميس الرميحي

ناقــش أصحــاب أعمــال وباحثــون جامعيون 
ملــف البطالــة وتقويــة المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة؛ لكي تقوم بدورها في توظيف 
دعــم  “آليــات  بورشــة  وذلــك  البحرينييــن، 
العمــل وتنميــة المؤسســات الوطنيــة  ســوق 

الصغيرة”.
واقترحــوا وقف “إغراق الســوق” بالســجالت 
ظــل  فــي  تعمــل  بمحــالت  الســوق  وتشــبع 

محدودية القدرة الشرائية في السوق.
عبدالرحمــن  الشــوري  الورشــة  مديــر  وقــال 
جمشير إن توصيات الورشة سيتم صياغتها 
في شكل قوانين جديدة أو اقتراحات برغبة 
التنفيذيــة  الســلطة  إلــى  مباشــرة  رفعهــا  أو 

إليجاد الحلول.
واقترحت زينب الدرازي، والتي تمثل إحدى 
شركات المقاوالت أن يتم إصدار قانون يلزم 
الشــركات بتوظيــف حديثي التخــرج والذين 
ال يمتلكــون خبــرة عمل ســابقة، وذلك بدوام 

عمــل جزئي وبأجور معقولة؛ من أجل ضمان 
حصول هؤالء على الخبرة الالزمة، إذ معظم 

الشركات تطلب شهادة خبرة.
ورأت صاحبــة مؤسســة “وصــول للمقاوالت” 
فاطمــة جــواد أنــه ال مجال للمجامــالت، وأن 

الوضــع االقتصــادي يمــر بمرحلــة مقلقــة فــي 
قطاع المقاوالت.

ولفتــت إلــى أنــه منــذ أن أعلنــت “تمكين” في 
شــهر مايــو الماضــي علــى تعديل نســبة دعم 
الشــركات  فــي  البحرينييــن  توظيــف  أجــور 

مــن نحــو 3 ســنوات لنحو عام ونصــف العام، 
مــن   % 50 لتكــون  الدعــم  نســبة  وتخفيــف 
لألشــهر   % و30  األولــى  الســنة  فــي  األجــر 
الســتة المتبقيــة، فــإن هناك حالــة تراجع بين 
المؤسســات لتوظيــف البحرينيين، وانتقدت 

منــح تســهيالت لألجانــب الفتتــاح األنشــطة 
التجارية ومزاحمة البحرينيين.

أوقفنــا  أعمــال  كأصحــاب  “نحــن  وقالــت 
مــن  كبيــر  وعــدد   )...( البحرينييــن  توظيــف 
المؤسسات أوقفت التوظيف؛ بسبب تقليص 

دعم تمكين”.
وشــكت إحدى العاطالت خالل الورشة بأنها 
عاطلة منذ خمس سنوات، وأنه خارج نطاق 
الدعم الحكومي للعاطلين هي وغيرها؛ ألنها 
“استنفدت الدعم” سواء من تمكين وغيرها.

مترشحون سابقون من ضمن الحضور

شرط “شهادة الخبرة” يزيد العاطلين

جانب من المشاركين عبدالرحمن جمشير

قالــت رئيســة لجنــة الخدمــات بمجلــس الشــورى، مديرة ورشــة محــور التعليــم بمؤتمر 
المجلس، جهاد الفاضل أن “التعليم سالح التنوير والمعرفة والتقدم في معركتنا اليوم 

ضد التجهيل والتخلف واألمية”.

 وأضافت بافتتاح ورشــة العمل: “ال أقصد 
األميــة  ولكــن  والكتابــة،  القــراءة  أميــة 
فوضــى  بســبب  الوعــي  وأميــة  التقنيــة، 

)السوشيل ميديا(”.
ورحبت الفاضل بالحضور المتنوع، والذين 
أتاحــت المجــال للتعريــف بأنفســهم، ومــن 
بينهــم طلبــة جامعــة وقيــادات بالمجتمــع 
المدني ومســؤولين حكوميين ومرشحين 
ســابقين.  وعّبرت الفاضل عن سرورها من 
حجم المشــاركة الشــعبية بالمؤتمر. وقالت 
ســعداء  الشــورى  أعضــاء مجلــس  كل  إن 
الرســمية  المشــاركة  المؤتمــر وزخــم  بهــذا 
والشعبية وهذا يدل على أن المؤتمر همزة 
وصــل ناجحة بيــن المجلس وشــركائه في 
النجاح. وتابعت موجهة حديثها للحضور: 

التشــريعي..  “كلكــم شــركاء مــع المجلــس 
أجــل  مــن  مًعــا  “نعمــل  المؤتمــر  وعنــوان 
تحقيق تطلعات تشــريعية” يعكس المعنى 
األكبــر لهــذه الشــراكة االســتراتيجية بيــن 

المجلس وجميع فئات المجتمع”.
 وقــال رئيــس جمعيــة المكفوفيــن حســين 
الحليبــي إنه ســعيد بالمشــاركة وســيبحث 
مــع المشــاركين بالورشــة أهــم التحديــات 
واحتياجاتهــم،  المكفوفيــن  تواجــه  التــي 
ورّدت عليــه الفاضل بأن ذوي االحتياجات 
وهــم  القلــب  علــى  عزيــزة  فئــة  الخاصــة 
الورشــة وســينالون كل  قلــب محــور  فــي 
توصيــات  أن  الفاضــل  وأكــدت  االهتمــام. 
الورشة ســتكون موضع اهتمام وستدرس 

التخاذ اآللية القانونية بشأنها.

شــهدت ورشــة محــور الصحــة بمؤتمــر مجلــس 
الشــورى حضــوًرا متنوًعــا مــن المشــاركين مــن 

مختلف المكونات.
وقالت مديرة الورشــة الشــورية ابتســام الدالل 
إن مــن بين الحضور ممثليــن من وزارة الصحة 

والهيئة الوطنية لتنظيم مزاولة المهنة )نهرا(.
وبّينــت أن ورقتها ســتحتوي على عــدة محاور 

منهــا الخدمات الصحية فــي القطاعين الخاص 
والتدريــب  الصحيــة  المهــن  ومزاولــة  والعــام 
جانــب  إلــى  الصحــي،  القطــاع  فــي  والتأهيــل 
تشــجيع الكــوادر الوطنيــة للعمــل فــي القطــاع 

الصحي.
وأردفت بأن محاور النقاش سيتم فيها التعرف 
وتحســين  لتطويــر  المطلوبــة  التطلعــات  علــى 

جــودة الخدمــات الصحية وتحقيق مســتويات 
متقدمــة، والتنظيــم التشــريعي لمزاولــة المهــن 
الصحيــة.  وأشــارت إلــى أن الورقــة ســتحتوي 
بحرينيــة  كــوادر  الســتقطاب  المطلــوب  علــى 

للعمل في المجاالت الطبية المختلفة.
وتحدثــت الــدالل عــن تعديــل وضعيــة ترتيــب 

الطاوالت باليوم الثاني من المؤتمر.

والقصــد مــن حديــث الــدالل أن جميــع الــورش 
جــرى ترتيــب الطــاوالت بشــكل )u(، بينما جرى 
ترتيب الطاوالت بورشــة محور الصحة بشــكل 

مدرسي.
إقــرار  سيشــهد  المؤتمــر  ختــام  أن  وبينــت 
الشــورى  مجلــس  ألعضــاء  ســترفع  توصيــات 

التخاذ ما يلزم.

الفاضل مديرة جلسة النقاش

أقلية ذكورية بمحور توازن الجنسين
ــوازن؟ ــ ــت ــ ــرأة ال ــ ــم ــ ــد ال ــؤيـ ــأل الـــمـــشـــاركـــيـــن: هـــل تـ ــسـ حــســن يـ

الجنســين  بيــن  التــوازن  محــور  شــهد 
ا مكثًفــا في مقابل أقلية  حضوًرا نســائيًّ
ذكوريــة.  وقــال مديــر جلســة النقــاش 
متنــدرا:  حســن  علــي  محمــد  الشــوري 
يوجــد 5 ذكــور أمــام مجموعــة كبيــرة 
مــن المشــاركات وال يوجــد تــوازن بيــن 

الجنسين. وابتسم الحضور لذلك. 
وذكر أن ورشــة النقاش اليوم الخميس 
ستشهد حوارات بين المشاركين بشأن 

موضوع الورشة. 
وتنــوع الحضور بالورشــة بيــن قيادات 
ومستشــارين  المدنــي  بالمجتمــع 

قانونيين وشــخصيات أهلية باإلضافة 
للعضــو الســابق بمجلس الشــورى زهوة 

الكواري.
وبيــن محمــد علــي حســن أن الورشــة 
ســتبحث عوائق وثغرات عــدم تحقيق 
التــوازن بين الجنســين، وهــل المجتمع 

ا،  أساســيًّ أو  ا  شــكليًّ موضوًعــا  يعتبــره 
واالجتماعيــة  الدينيــة  النظــرة  ومــا 

للموضوع. 
التــي  المحــاور  مــن  أن  إلــى  ولفــت 
ســيجري التطرق لها ما إذا تؤيد المرأة 

تحقيق التوازن بين الجنسين.

حجـم الّديـن العــام
البنمحمـــد: “التـــوازن المالـــي” ســـيزيد اإليـــرادات غيـــر النفطية
تولى الشوري بسام البنمحمد إدارة ورشة بعنوان “من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية لبرنامج التوازن المالي” بمؤتمر مجلس 
الشــورى. وقــال: البحريــن تقتــرض وتســّدد التزاماتهــا علــى أقســاط، ونظــًرا لوجــود عجز تضطــر الدولة لالقتــراض مجــدًدا، وكثرة 

االقتراض يؤدي إلى ارتفاع حجم الّدين العام.

 وأضــاف: الّديــن العام يشــكل ضغًطا كبيًرا 
علــى الميزانيــة العامــة للدولة، وبلــغ قرابة 

10 مليارات دينار.

وبيــن أن إيــرادات الدولــة الســنوية قرابــة 
مليــاري دينــار، واإليــرادات غيــر النفطيــة 
ستشــكل قرابــة 700 مليــون دينــار، وهــو 

مبلــغ زاد مــع بــدء تطبيــق برنامــج التوازن 
المالــي، وكل ذلــك وفًقــا للتقديــرات التــي 

جرى إقرارها بالميزانية العامة للدولة.
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ــة وخـــدمـــيـــة ــيـ ــحـ ــة وصـ ــي ــم ــي ــل ــع ــات اقـــتـــصـــاديـــة وت ــ ــوع ــ ــوض ــ مـــنـــاقـــشـــة م ــة ــ ــوازن ــ ــم ــ ــم ال ــهـ ــفـ الــــفــــاســــي: مـــــن حـــــق الــــمــــواطــــن رفــــــع وعــــيــــه لـ

المسقطي مترئسا ورشة الميزانية العامةالشوريان منفردي وحميدان

إقرار توصيات مؤتمر “الشورى” اليوم البرلمان الحزبي يؤثر سلًبا بالمناقشات

اليــوم  الشــورى  مجلــس  مؤتمــر  يقــر  أن  المقــرر  مــن 
)الخميــس( التوصيات الختامية للمؤتمر، والتي ســترفع 
للمجلــس التخــاذ مــا يلــزم بشــأنها. وورش العمل الســبع 

التي ستعقد بوقت متواز اليوم ستتناول اآلتي:

ورشة عمل “الميزانية العامة للدولة للسنتين  «
الماليتين )2019 – 2020(”.

ورشة عمل بعنوان “من أجل تحقيق األهداف  «
اإلستراتيجية لبرنامج التوازن المالي”.

ورشة عمل بعنوان “آليات دعم سوق العمل وتنمية  «
المؤسسات الوطنية الصغيرة”.

ورشة عمل “التعليم ما بين التحديات والتطلعات”. «

ورشة عمل “الخدمات الحكومية في القطاعات ذات  «
األولوية للمواطن”.

ورشة عمل “الصحة ما بين التحديات والتطلعات”. «

ورشة عمل “التوازن بين الجنسين”. «

قــال عضــو المجلــس الوطني االتحــادي لدولة اإلمارات العربيــة المتحدة النائب خالد أحمد الفالســي إن واحدة من 
أبــرز ســلبيات البرلمانــات هــو أن تحكمهــا حزبية معينة، خصوًصا في حال كون الحكومــة من نفس الحزب مما يؤدي 

إلى تمرير الموازنة دون مناقشة حقيقية.

 وأضاف في كلمته التي تحدث فيها حول دور المشرع في 
المواءمــة مــا بين العجز فــي الميزانية وتلبيــة احتياجات 
المواطنيــن بمؤتمــر الشــورى، إن مــن أبــرز الســلبيات التي 
تعتــرض مناقشــات الميزانيــة العامــة تتمثــل فــي وصــول 
يربــك  ممــا  الوطنيــة  المجالــس  إلــى  متأخــرة  الموازنــات 
عملية مناقشتها. ورأى أن “المال عصب الحياة، والموازنة 
تقديــرات ماليــة وليســت أمــوًرا حتميــة لكونهــا متغيــرة، 
أداء  علــى  والرقابــة  المســتقبلي  التخطيــط  ووظيفتهــا 
الحكومــات”.  وأشــار إلــى أن البرلمان مكان ينشــد تحقيق 
الموازنــات  مناقشــة  وأن  والمواطــن،  المجتمــع  تطلعــات 

والبرامــج الحكوميــة مدخــل لتحقيق متطلبــات المواطن 
والمجتمــع. ولفت إلــى أن تحقيق اإلنجازات يتطلب توفر 
الرغبــة والتغطيــة الماليــة، وعليــه البــد أن يكــون البرلمان 
فعــاالً فــي توفيــر متطلبــات المجتمــع، ومبدًعا فــي تقديم 
الحلــول واالقتراحــات. وذهــب إلى اعتبــار أن اإلعالن عن 
أرقــام وأحجــام الموازنــات أمــر مطلــوب وإيجابــي، ممــا 
يجعــل المواطــن أكثر تفهما للخطــط والبرامج الحكومية، 
وتجعــل متطلباتــه المســتقبلية أكثــر واقعيــة.  وأكــد أن 
مــن حــق المواطــن االطــالع علــى الموازنــة ومناقشــاتها 
وتفاصيلها، بل من حق المواطن رفع وعيه لفهم الموازنة.

وأشار إلى أن اإلبداع أمر أساسي في عمل البرلمانيين، بما يتيح لهم توفير الحلول اإلبداعية التي  «
الفالسي: اإلبداع أمر أساسي في عمل البرلمانيينتحسن توظيف الموزانات بداًل عن إثقالها.

10
مليارات دينار

وجه مؤتمر مجلس الشورى تحية شكر وتقدير لوسائل اإلعالم المساندة لعمل المجلس التشريعي 
المعين، ومن بينها صحيفة البالد والمحررون البرلمانيون القائمون على متابعة أعمال المجلس 

كلمة وصورة. جاء ذلك خالل فلم تسجيلي عرض ببداية المؤتمر.

جانب من المشاركين
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36600656
عباس علـــي

39752929
د.محمـــــــد

36700722
علـــي ضيف

Call.






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

S.No. Area
(S.q.mts.)

Built
(S.q.mts) Total PricePlot No.

1053

1041

1042

1575

1534

76

81

96

230

177

330

368

287

264

240

291

291

289

267

230

157,000

167,000

155,000

145,000

155,000

1228 118 320 320 160,000

بن���اء على ق���رار المالك في ش���ركة فوتوكينا ديجيتال ش.ش.و المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 66143-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���ادة/ عل���ي باق���ر 

عبدالرحيم االنصاري 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: علي باقر عبدالرحيم االنصاري

رقم الموبايل: 34523091 )973+(
fotokinadigital@yahoo.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة فوتوكينا ديجيتال ش.ش.و
سجل تجاري رقم 1-66143

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -89724( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ماهر محمد علي مصطفى المال

االسم التجاري الحالي: اسواق دار األمان

االسم التجاري: فالمينجو للتجارة العامة

قيد رقم: 6-37832

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 - 86669( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سناء جمعة راشد حسن الجودر

االسم التجاري الحالي: مؤسسة الجودر لتخليص البضائع والنقليات
االسم التجاري الجديد: مؤسسة الجودر لتخليص البضائع

قيد رقم: 6429-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كويست الين لتصميم 
برامج التدريب ش.ش.و لمالكها احمد حمدي ابراهيم يونس

القيد: 121530-1

 تاريخ: 3/7/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة كويس���ت الين لتصميم برامج التدري���ب ش.ش.و لمالكها 
احم���د حم���دي ابراهيم يونس، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 1-121530، طالبين 
تغيير االس���م التجاري من شركة كويس���ت الين لتصميم برامج التدريب ش.ش.و 
لمالكه���ا احم���د حم���دي ابراهي���م يون���س ال���ى كويس���ت لتحصي���ل ودع���م األعم���ال 

ش.ش.و لمالكها احمد حمدي ابراهيم يونس
 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
)CR2019-90140( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-89812( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-89838( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة زمزم مكي علي البني بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى مكي سعيد احمد علي البني 

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

تقدم إلينا الس���يد احمد محمد زيد س���رحان تحويل المح���ل التجاري التالي: إلى 
السيد/ محمد احمد محمد سرحان 

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

تق���دم إلين���ا إلينا ورثة عبدالرزاق احمد عبدالرس���ول مك���ي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد يوسف عبدالرزاق احمد عبدالرسول 

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

رقم القيد

4-77066
5-77066

رقم القيد

73787-1
73787-2

رقم القيد

1-42774

االسم التجاري

بروستد وسندويشات الطير
مستربراون برادات

االسم التجاري

ورشة الديبل للحام والحدادة والفبركة
دريم للسفريات

االسم التجاري

مشويات عبدالرزاق
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sm.adnan56
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أزمة تقاعد المعلمين
آالف مــن الكــوادر التعليميــة واإلدارية قرروا بمــلء إرادتهم مغادرة حقل 
التربيــة والتعليــم بعــد أن وجدوا في التقاعد االختيــاري الفرصة التي قد 
ال تتكــرر، ونحــن هنــا ال نناقــش خيــار اإلخــوة المعلمين فــي التقاعد فهذا 
حقهــم لكــن الهاجــس والســؤال هو ماذا بعــد تقاعد كل هــذه األعداد وفي 
ظــرف زمنــي واحــد؟ ونعنــي أّن هناك فراغــا كبيرا بحاجة لمــن يملؤه، إننا 
نقــدر الجهــد الكبير لوزارة التربية والتعليم في البحث الدؤوب عن كوادر 
لشــغل الفــراغ الذي خلفه هؤالء المعلمــون، بيد أّننا كنا نتمنى لو أّن وزارة 
التربيــة لــم تشــرع األبــواب للتقاعــد لمــن تقل خدمتهــم في حقــل التربية 

والتعليم عن عشرين عاما!
الكثيــر مــن المعلمين المتقاعديــن لهم تاريخ حافــل بالتضحيات، وللعديد 
منهــم طاقــات وخبــرات ســتصبح معطلــة وربمــا ســتكون مهملة وســؤالنا 
لــوزارة التربيــة ألــم يكــن مــن المجــدي لــو وضعــت قوانيــن للراغبيــن فــي 
التقاعــد بحيــث ال يتــم التفريط في كفاءات وخبرات المنتســبين للتربية، 
وعلى ســبيل المثال فإنه لو تم رفع ســن التقاعد إلى 25 عاما وهذه الســن 
المعتمدة للتقاعد في حقل التربية في أغلب الدول الخليجية والعربية. 

وأمــام الفــراغ الــذي وجــدت وزارة التربيــة نفســها فيــه بعــد تــرك آالف 
المعلميــن وظائفهــم فإنهــا اضطرت إلى االســتعانة بأعداد مــن الموظفين 
العامليــن فــي الــوزارة للنهــوض بالتدريــس وقــد يكــون الكثيــر منهم غير 
راغــب فــي ممارســة التدريــس إلدراكهــم أّن التعليــم مهنــة شــاقة ليــس 
بوسع الكثيرين القيام بها، بالطبع هؤالء سيخضعون إلى برامج تدريبية 
الكتســاب مهارات التعليم ومن ثم تنفيذ البرامج التعليمية التي حددتها 
الوزارة بسنة على أكثر تقدير، وال نعتقد أّنها مدة كافية الستيعاب برامج 

التأهيل لمهنة التعليم. 

 ما أنفقته الوزارة على تأهيل الكوادر اإلدارية والتعليمية مبالغ  «
هائلة وليس من المنطقي أن نجدهم خارج التعليم بعد سنوات 
تعد قليلة. والمؤسف أّن جميع هؤالء ال يزالون في قمة عطائهم، 
وبإمكان وزارة التربية والتعليم في هذا الظرف تحديدا االستفادة 

من خبرات الكفاءات الشابة من المعلمين لتفادي أي إرباك يمكن 
أن يحدث مع بداية الموسم الدراسي.

محمد المحفوظ

نّواب الوطن... 
أو بعض الوطن

بينما كنت أقدم رجالً وأؤخر أخرى في شــأن القيام بمســح للصحف المحلية 
ألرى أي القضايــا المحليــة يتحــدث فيها نّوابنا؛ كفتنــي الزميلة “األيام” مؤونة 
البحث والمسح والحصر، واستثمرت فّض دور االنعقاد األول لتجري إحصاًء 
قالــت فيــه إن 26 % مــن مطالبات النواب كانت مناطقية، أي تخص دوائرهم 
االنتخابيــة، وبينمــا دافع بعض النواب عن هذا األمــر واعتبروه “طبيعيًا”، فإّن 

المنطق والعرف يقوالن غير ذلك.
لقد ألجأ النظام االنتخابي النواب إلى القيام بهذه النشاطات المناطقية، سواء 
كانــت تحــت قّبــة البرلمــان، وهــذا مــا جــرى انتقاده مــرات ومرات، وشــكا منه 
الممثلــون البلديــون مّر الشــكوى، من أن النواب يســطون علــى اختصاصاتهم، 
ولكونهم نّوابًا، أي “أصحاب سعادة”، ولكونهم قادرين على إمطار المسؤولين 
باألسئلة، والتحقيق معهم، وربما طرح الثقة فيهم، فإن المسؤولين يخطبون 
وّدهــم باالســتجابة إلــى طلباتهــم المناطقيــة بإنــارة شــارع، وتبليــط رصيــف، 
وتســوير حديقــة، وعمــل مرتفعــات لتخفيــف الســرعة... الــخ، وبالتالــي يفقــد 
الممثــل البلــدي مجالــه الحيــوي للحركــة ويشــعر قطاع كبيــر منهــم أّن النواب 

يزاحمونهم، ويتفّوقون عليهم في صلب اختصاصهم.
هــذا مــا يحــدث فــي العلــن وعلــى المأل، أما الصــور التــي تظهر نائبًا فــي زيارة 

لمســؤول، فثــق – أيهــا القارئ الحصيف – أنها تتعلــق بتفريج هّم من بالدائرة، 
وإن لــم يفعــل النائــب ذلك بكثافة وكفاءة، وإن لــم يحصل على نتيجة مبهرة 
فــي مســاعيه، فــإن تذّمــر الناخــب معروف بعــد الســنوات األربع: “ما ســّوى لنا 

شيء”! 
عندمــا كنــت أتحــدث مع أحدهم ُبعيد االنتخابات عّمــا فعله، فقال لي إنه كان 
فــي حيــرة كبيــرة، ألن الشــخص الوحيــد الــذي أقنعــه بطرحــه كان فــي دائرة 
غيــر دائرتــه االنتخابيــة، وهــذا يحــدث لــدى الناخــب الواعــي، ولكــن الناخــب 
“المصلحجــي” فيبــدأ يســاوم في معادلــة “عطني-أعطيك”، فيمــا يفتح النائب 
“الكلكجي” بورصة الوعود بما سوف يفعل للناخبين إن هو بلغ مأمله. ومادام 
األمــر كذلــك فــإن حــراك النائــب معروف ســلفًا ألنــه إن لم يفعل ذلك، ســتكون 
عواقبه وخيمة، فلننظر إلى ما آلت إليه خيام الناخبين الذين كانوا يتحدثون 
عــن الرقابــة والتشــريع الواعــي والناضــج، واآلخريــن الذيــن يتحدثــون عــن 

دغدغة مشاعر ناخبيهم وأبناء دوائرهم!

لحّل هذه المسألة، إّما أن يتغير قانون االنتخابات ليصبح المترشح  «
للوطن بأسره، أو تغيير وعي الناخبين، أيهما أسهل.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

ديالى محافظة عراقية تمتد من شــمال شــرق بغداد لغاية الحدود العراقية ــ اإليرانية، 
وتقــع بيــن نهــري ديالــى ودجلــة، وعدد ســكانها 1.5 مليون نســمة، 70 % عرب و30 % 
أكــراد. وتتعــرض محافظة ديالى اليوم إلى هجوم شــرس من قبل ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي التــي تســيطر علــى عــدد مــن المناطــق بالمحافظــة، وترتكــب جرائــم القتــل 
والتشــريد واالنتهاكات اإلنســانية تحت ذريعة )محاربة داعش(، علًما أن هذه المنطقة 
خاليــة مــن الدواعــش ويتواجــد فيها عناصر مــن الميليشــات الموالية للنظــام اإليراني 

التي تتحكم بالمنطقة.
تقوم ميليشيات الحشد الشعبي واألخرى الخارجة على القانون بممارسة الضغط على 
أهالــي ديالــى لينزحــوا عنها طوًعا أو قســًرا بهدف إحداث تغييــر ديموغرافي وطائفي 
لصالــح النظــام اإليرانــي، ففي الوقت الــذي ُيطالب فيه أهالي ديالــى بتدخل الحكومة 
العراقية لحمايتهم والحد من سطوة هذه الميليشيات وتفعيل سلطة القانون فإن هذه 
الميليشيات تدعي أن ما يحدث في ديالى هو صراع عشائري وأن ليس لها أية مقرات 

أو وجود في المنطقة.
ديالــى وغيرهــا من المناطــق العراقية في بغداد والبصرة والموصــل ذات صبغة معينة 
عاشــت وتعيــش حمالت من التهحير القســري بدوافع ديموغرافيــة واعتبارات طائفية 
وبمنــع األهالــي مــن العــودة إليها )كمنع أهالي جرف الصخر من العــودة إلى ديارهم في 
محافظــة بابــل(، وهــذا األمــر بدأ فعلًيا مع بدايــة احتالل العــراق 2003م من أجل الحد 
من تحرك المقاومة العراقية وتقسيم المجتمع العراقي وتهميش طائفة كبيرة لحساب 
الطائفــة التــي جــاءت بهــا واشــنطن وطهران لتدميــر العراق ونشــر الكراهيــة واألحقاد 

واإلرهاب واالنتقام.

لقد استخدم النظام اإليراني وميليشياته سالح التغيير الديموغرافي من أجل  «
إحكام سيطرته على أتباعه في العراق لتنفيذ أجندته ومشروعه وتوطين قواته 

األمنية على أرض العراق، ولتأجيج الصراع الطائفي والقومي بين العرب واألكراد 
والتركمان وبين العشائر وميليشيات األحزاب المتنفذة. إن التغيير الذي شمل 

جغرافية الُمدن العراقية ُيجسد طموحات االمبراطورية الفارسية ليكون العراق 
خاضًعا لوالية مذهبية واحدة ووالء غير مرتبط بالعراق، وهو والء مرفوض من 

عرب العراق، فخيارهم الحقيقي هو العيش جميًعا في عراٍق ينتمي لألمة العربية 
بفكره وأعراقه وأديانه، عراق خال من الكراهية والطائفية واألحقاد.

ديالى تدفع الثمن

عبدعلي الغسرة

أكثــر مــن 900 مريــض يتــرددون يوميــًا علــى قســم الحــوادث والطوارئ فــي مجمع 
الســلمانية الطبــي، حســبما تذكــر إحصائيــات وزارة الصحــة. قســم حيــوي، بــل قــل 
أكثــر األقســام حرجًا، فالتعامل هنا مع حــاالت طارئة وحرجة، مصابون في حوادث 
مرورية، وأخرى عمالية، مرضى كبار في الســن، حاالت كســور، والكثير من الحاالت 
التي ال يقوى فيها المرضى على المشي وال الحركة، فيحتاجون حينها إلى الكراسٍي 
المتحركة التي تعينهم على ذلك، والمصيبة إن جاء الرد: ال توجد كراســي متحركة 

في قسم الطوارئ!
نعــم، تبحــث هنــا وهنــاك، فيأتيــك الجواب، عذرًا ال يوجد أي كرســي متحرك شــاغر! 
والمريض الذي ينتظر في السيارة، وال يقوى على الحركة؟ كيف له أن يدخل القسم 
ليتلقى عالجه؟ فليس كل أهالي المرضى قادرين على حمل مرضاهم على أكتافهم، 
وليــس كل مريــض يســتطيع تحمــل ألــم االتــكاء علــى األرض والمشــي! فهــل المرأة 
مثــالً القــدرة علــى أن تحمــل زوجهــا من الســيارة للطوارئ دون اســتخدام الكرســي 
المتحــرك؟ وكيــف لشــابة أن تعين أخاها مفتول العضالت مثالً، وتنقله دون كرســٍي 

متحرك؟ 
عليــك كمرافــق للمريــض أن تكــون حينهــا الباحــث عــن المفقــود، فحــارس األمــن 
المســؤول عن تســليم الكراســي، والذي ال حيلة له وال ذنب، قد ينصحك بالبحث عن 
كرسي متحرك في أقسام أخرى غير قسم الطوارئ، وهذا يعني أن تذهب من قسم 
آلخــر علــك - هــذا إن حالفــك الحــظ - تحصل علــى واحد منها! وعلــى المريض الذي 

جاء بحالة طارئة أن يتحمل األلم إلى أن يأتيه الفرج! 
فهــل يعقــل أن قســما للطــوارئ بمجمــع طبــي حكومــي، يخــدم كل ســكان المملكة ال 
تتوافر فيه إال 15 كرســيا متحركا فقط! هل يمكن بهذا العدد الشــحيح خدمة 900 
مريض يوميًا! فإذا كان شح الميزانية ُحجة، لعدم توفير عدد كاٍف من الكراسي، لم 
ال ُتسهل الوزارة عملية التبرع، خصوصًا أن متبرعين أبدوا امتعاضهم من اإلجراءات 
المطولــة التــي تدفعهــم إلــى صــرف النظــر عــن عمليــة التبــرع! فالمســألة ال تتطلــب 
ســوى مكتب صغير، بموظف يســتقبل تبرعات المواطنين، ســواء لتلك الكراســي أو 

للمخدات التي يعاني القسم نقص منها، دون عرقلة الموضوع بإجراءات مملة. 

ياسمينة: يبدو أن الطوارئ بحاجة لتبرع طارئ بالكراسي المتحركة. «

طوارئ بال كراسي متحركة!

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

سيكون مساؤكم كالفحم 
بغير نهار

يحاول بعض المهرجين العودة إلى الظهور على مســرح العمل السياســي 
بعــد أن تلقــوا ضربــة أخرجتهــم منــه، إثر فشــلهم فــي تحقيــق مؤامرتهم 
الدنيئة بحق الوطن في عام 2011، وما يميز محاوالتهم اآلن عن المرات 
الســابقة التــي كانــوا يعملــون فيهــا بعــد تعرضهــم لضربة قاســية عند كل 
فشــل لمؤامــرة أو انفضــاح لمخطط تخريبي، أنها تجــري بعد فترة غياب 
طويلة جرت فيها أحداث وتحوالت كبيرة في المنطقة، ونما فيها الوعي 
وعرفنــا مــن هــو الصديق ومن هو العــدو، وتقلصت الرجعيــة وانفضحت 

فصائلها واتضح مصدر الخطر الجدي.
مشــكلة هــؤالء المهرجين االســتماتة بكل غباء فــي إزالة وطمس ما علق 
وترســخ من تاريخهم األســود في أذهان الشــعب البحريني بكل طوائفه، 
وإظهار أنهم بدلوا مواقفهم القديمة وأن لديهم نظرة جديدة ومنطلقات 
ومواقف وهذا واضح بشــكل كبير من المقاالت، محاوالت يائســة إلعادة 
التشكل ووضع المصابيح المكسورة في خط الغروب، والبحث عن أبواب 
ضاعت مفاتيحها لألبد، متناســين أن األحداث التي جرت وكانت تجري 
فضحــت بســرعة مؤامرتهــم وعمالتهــم للنظــام اإليرانــي وكل مناوراتهم 

السياســية وأدوارهم ومواقفهم معروفة ومكشــوفة، وال نعرف ســر غباء 
االختبارات الجديدة وهذه الحاجة إلى التطور المفضوح.

ما نكتبه ال يعني لنا فقط إعادة التعريف بأفكار أولئك الذين تآمروا على 
الوطــن فــي يــوم مــا، لكــن االنتباه إلى شــكل القنــاع الذي ســيخرجون به 
أمــام المجتمــع مــن أجــل توجيه الضربــات الجديدة للوطــن بغية تحقيق 
أهدافهم األساســية، وقد يســتخدمون أســاليب مختلفة رغم “إفالســهم” 
ووقوفهــم أمــام طيــف المــوت، والــذي يحيرني فعــال ويجعلني بشــراهة 
الحيتــان هــو هــذا “التلــون” واالغتســال بغبــار الملــح والحوم حــول حلبة 

النزال بخنجر الخيانة وفي رقابهم عناكب الغدر.

إنكم يا أصحاب األقنعة محاصرون، قلة معزولة ومحاصرة بعداء  «
وسخط شعبي ال يمكن وصفه، فابقوا كما أنتم في حفر الصمت 
واالنزواء وقولوا لبعض أساتذتكم سيكون مساؤكم كالفحم بغير 

نهار.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد



الذهب يرتفع وسط 
إقبال للمالذات اآلمنة

المســت أســعار الذهب ذروتها في أسبوع 
علــى  بإقبــال  مدفوعــة  األربعــاء،  أمــس 
المــاذات اآلمنــة مــع انحســار اآلمــال فــي 
حل ســريع للنــزاع التجــاري بيــن الواليات 
تعمقــت  حيــن  فــي  والصيــن،  المتحــدة 
المخــاوف مــن نمــو اقتصــادي ضعيف في 

ظل نزاع تجاري محتمل مع أوروبا.
وفــي الســاعة 07:11 بتوقيــت جرينتــش، 
كان الســعر الفوري للذهــب مرتفعا 0.5 % 
إلــى 1425.64 دوالر لألوقيــة )األونصــة(. 
ســجل  الجلســة،  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
المعــدن 1435.99 دوالر، ذروتــه منــذ 25 
يونيــو. وارتفعت عقود الذهــب األميركية 
دوالر   1429.30 إلــى   %  1.5 اآلجلــة 

لألوقية.

لندن - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس األربعاء عند مســتوى 1,498.53 بارتفاع 
وقــدره 8.11 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم الثالثــاء، فــي حيــن أقفل مؤشــر 
البحريــن اإلســالمي عنــد مســتوى 753.34 بانخفــاض وقــدره 6.78 نقطــة 

مقارنة بإقفاله السابق.

وتــداول المســتثمرون  7.84 مليون 
ســهم، بقيمــة إجماليــة قدرهــا  2.19 
مليــون دينار، تــم تنفيذها من خال 
117 صفقة، حيث ركز المســتثمرون 
تعاماتهم على أســهم  قطاع البنوك 
التجارية، والتي بلغت قيمة أســهمه 
أي  دينــار  مليــون    1.96 المتداولــة 
القيمــة  مــن   %  89.72 نســبته  مــا 
اإلجماليــة للتــداول وبكميــة قدرهــا 
6.45 مليــون ســهم، تــم تنفيذها من 

خال 70 صفقة.
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  وجــاء 
المركــز األول، إذ بلغت قيمة أســهمه 
المتداولــة 1.83 مليــون دينــار أي ما 
نســبته 83.58 % من  إجمالي قيمة 
قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة  األســهم 
5.45 مليــون ســهم، تــم تنفيذها من 

خال 36 صفقة.
أمــا المركــز الثانــي، فــكان لمجموعة 

جــي اف اتــش المالية بقيمــة قدرها 
نســبته   مــا  أي  دينــار،  ألــف   89.35
4.08 % مــن إجمالــي قيمة األســهم 
مليــون  قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة 
خــال  مــن  تنفيذهــا  تــم  ســهم، 

صفقتين.
البحريــن  شــركة  جــاءت  ثــم 
قدرهــا  بقيمــة  )بتلكــو(  لاتصــاالت 
نســبته  مــا  أي  دينــار،  ألــف    70.33
3.21 % مــن إجمالــي قيمة األســهم 
 185.63 المتداولــة وبكميــة قدرهــا 
ألف ســهم، تم تنفيذها من خال 16 

صفقة.
وقــد تــم يــوم أمــس تــداول أســهم 
18 شــركة، ارتفعــت أســعار أســهم 3 
شــركات، في حين انخفضت أســعار 
6 شــركات، وحافظــت بقيــة  أســهم 
إقفاالتهــا  أســعار  علــى  الشــركات 

السابقة.

“البورصة” تقفل مرتفعة 8.11 نقطة

المملكة تتمتع بأفضل بيئة في الشرق األوسط إلجراء التجربة

البحرين وبريطانيا أول بلدين يختبران “الذكاء االصطناعي”

ا إرشــادات تطبيقات الذكاء االصطناعي في القطاع العام، والتي أقرها “مركز الثورة الصناعية الرابعة” التابع  اختيرت البحرين لتكون في صدارة دول العالم التي ســتختبر عمليًّ
للمنتــدى االقتصــادي العالمــي )WEF(، وذلــك وفــق إعــالن مشــترك صادر عــن المنتدى االقتصادي العالمــي، ومجلس التنمية االقتصادية الذي ســيعمل عن كثب مــع هيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.

 تأتــي أهميــة هــذه الخطــوة الدوليــة مــن 
كونهــا األولى على مســتوى العالــم للمبادرة 
الختبار إرشــادات الذكاء االصطناعي على 
المســتوى الحكومي، خاصة أن المؤسسات 
األهميــة  تــدرك  العالــم  حــول  الحكوميــة 
الهائلــة لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي في 
تحسين سير العمل وتطوير عملية التحول 
فــي  تتــردد  كانــت  أنهــا  إال  فــي خدماتهــا، 
اعتمادهــا بســبب نقص المعرفــة الضرورية 

لتطبيقها بالشكل األمثل.
الثــورة  “مركــز  الواقــع  هــذا  دفــع  وقــد   
الصناعيــة الرابعــة” إلى اإلعــان عام 2017 
ورجــال  الحكومــات  تجمــع  مبــادرة  عــن 
األعمال وقادة الشركات الناشئة والمجتمع 
المدنــي مــن أجــل العمــل مًعــا علــى تصميم 
تمكيــن  إلــى  يهــدف  استرشــادي  دليــل 
الحكومــات مــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء 
ومســتدام.  مســؤول  بشــكل  االصطناعــي 
وقــد تعــاون المركــز مــع حكومــة المملكــة 
المتحــدة مــن أجــل إقــرار تلــك اإلرشــادات 
واختبــار مــدى فعاليتهــا علــى أرض الواقع، 
وقــد تقــّرر أن تشــترك البحرين مــع المملكة 
المتحــدة في تنفيذ االختبــارات التطبيقية 
الخاصــات  وتقديــم  اإلرشــادات  لتلــك 
والنتائــج، وذلــك خــال “الملتقــى الســنوي 
المنتــدى  نظمــه  الــذي  الجــدد”  لألبطــال 

االقتصادي العالمي في الصين.

تشريعات مرتبطة 
بالتكنولوجيات الناشئة

 وقــال الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنمية 
“تحظــى  الرميحــي  خالــد  االقتصاديــة، 
تكفــل  مرموقــة  دوليــة  بســمعة  البحريــن 
لهــا أن تكــون بيئــة االختبــار المناســبة فــي 
الشــرق األوســط لــكل مــا يتعلــق بالقوانيــن 
اإلدارة  حســن  وإرشــادات  والتشــريعات 
المرتبطــة بالتكنولوجيــات الناشــئة، وذلــك 
بســبب الهيــكل القانونــي المبتكــر الموجود 
فــي المملكــة، إلى جانــب قوة ومتانــة بيئة 
التكنولوجــي  بالقطــاع  الخاصــة  األعمــال 

فيهــا والنمــو المطــرد لتطبيقــات الحكومــة 
اإللكترونية”.

وأضــاف الرميحي “يمكــن لتقنيات الذكاء 
الكبيــر  بالنفــع  تعــود  أن  االصطناعــي 
علــى النــاس حــول العالــم، ولكنهــا تحتــاج 
إلــى إطــار قانونــي قــوي وحيــوي يســمح 
بتطبيقهــا بطريقــة ناجحة. هذا المشــروع 
الذي سنعمل عليه مع المنتدى االقتصادي 
قاعــدة  بنــاء  ســيتيح   WEF العالمــي 
حكومــات  لســائر  يمكــن  دوليــة  معرفيــة 
العالم اســتخدامها مــن أجل ضمان إدخال 
بشــكل  االصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــا 
مســؤول ومســتدام فــي جميع مؤسســات 

القطاع الحكومي”. 
مــن جانبــه، قــال الرئيس التنفيــذي لهيئة 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات 

محمــد القائد “اختــار المنتدى االقتصادي 
فــي  شــريًكا  لتكــون  البحريــن  العالمــي 
تطبيق هــذه اإلرشــادات واختبارها، ذلك 
أن القطــاع الحكومــي عــّزز مــن التحــول 
أصبحــت  حتــى  اإللكترونيــة،  للخدمــات 
حكوميــة  إلكترونيــه  خدمــات  لدينــا 
تتوافــق مــع التشــريعات الحديثــة ومنهــا 
الشــخصية.  البيانــات  حمايــة  قوانيــن 
االصطناعــي  الــذكاء  لخدمــات  ويمكــن 
الحكوميــة،  الخدمــات  فعاليــة  تزيــد  أن 
إال أنهــا بحاجــة إلــى أطــر عمــل واضحــة، 
الــذي  بالشــكل  تقديمهــا  يمكــن  بحيــث 
يلبي الحاجة. وســتقوم البحرين باختبار 
هــذه اإلرشــادات بالتعــاون مــع المنتــدى 
قاعــدة  وســتبني  العالمــي،  االقتصــادي 

معرفية ستشاركها مع دول العالم”.

 أول دليل لتطبيقات الذكاء 

االصطناعي

الثــورة  مركــز  مديــر  قــال  جانبــه،  ومــن 
الصناعيــة الرابعــة والعضــو التنفيــذي فــي 
مجلــس اإلدارة، مــراد ســونميز “أعلّنا العام 
األخيــر  الســنوي  اللقــاء  خــال  الماضــي 
االقتصــادي  المنتــدى  أن  الجــدد  لألبطــال 
المتحــدة  المملكــة  وحكومــة  العالمــي 
ســيعمان علــى وضــع أول دليــل إرشــادي 
علــى  االصطناعــي  الــذكاء  لتطبيقــات 
مســتوى العالــم. إن قــرار البحريــن بتنفيــذ 
اختبــارات عمليــة لهذا الدليــل ُيظهر القدرة 
االســتثنائية التــي يتمتع بهــا المركز، والتي 
األســاليب  تطبيــق  بتســريع  لــه  تســمح 
الناشــئة  التكنولوجيــا  لحوكمــة  المبتكــرة 
ومــن ثــم تقييــم النتائج، ونتطلــع قدًما إلى 
تعميــم هــذا الدليــل اإلرشــادي علــى المزيد 

من شركائنا حول العالم”.
 وقــد نقلت حكومــة البحرين مؤخًرا جميع 
خدماتهــا إلــى نظــام الحوســبة الســحابية، 
ــا فــي خدمات  كمــا أن المملكــة رائــدة عالميًّ

الحكومة اإللكترونية.
بيئــة  أول   2017 عــام  البحريــن  وأطلقــت 
رقابيــة تجريبية ســمحت عبرها للشــركات 
العاملــة فــي مجــال تكنولوجيــا الخدمــات 
الماليــة باختبار وتقييم النتائج على صعيد 
طرح منتجات وخدمات جديدة. وفي عام 
البحريــن  “خليــج  المملكــة  أطلقــت   ،2018
التكنولوجيا المالية” )فينتك باي( الذي بات 
أحــد أبــرز حاضنــات األعمــال لتكنولوجيــا 

الخدمات المالية في الشرق األوسط.
كمــا أن البحريــن هــي واحــدة مــن الــدول 
القليلة في العالم التي تمتلك شبكة إنترنت 
 .5G تجاريــة عاملــة مــن الجيــل الخامــس
وقــد كانــت المملكــة مــن بيــن أوائــل الدول 
المفتوحــة،  الصيرفــة  نظــام  أقــرت  التــي 
والذي ســيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، 
وهــي أيًضــا رائــدة فــي تشــريعات العمات 

المشّفرة.

داليان ) الصين( - مجلس التنمية

خالد الرميحي محمد القائد

الرميحي: البحرين بيئة االختبار 
المناسبة في الشرق األوسط

القائد: القطاع الحكومي عّزز 
من التحول للخدمات اإللكترونية

تــم تكريــم شــركة المعماريــون العــرب لالستشــارات الهندســية فــي حفل توزيــع جوائز دبــي وافريقيــا والمنطقــة العربية في ماريــوت لندن 
غروســفينور ســكوير في 12 يونيو 2019. وجرى تكريم الشــركة التي تتخذ من البحرين مقًرا لها على أحد مشــاريعها الفاخرة وهو مشــروع 

برجين سيتي سنتر.

حيــث تنافســت الشــركة الرائــدة ضــد أفضل 
مــن  العقــارات  فــي  والمختصيــن  الخبــراء 
جميع أنحاء دبي وافريقيا والمنطقة العربية 
علــى جائــزة “أفضــل مشــروع ســكني شــاهق 

االرتفاع”.
وأفريقيــا  دبــي  لجوائــز  التحكيــم  ويتــم 
والمنطقة العربية من قبل لجنة حكام تتعدى 
الثمانين حكم متخصص، حيث تشــمل نقاط 
والخدمــات  التصميــم  علــى  الحــكام  تركيــز 
تحقيــق  فــي  وااللتــزام  واألصالــة  واالبتــكار 
االســتدامة. ويــرأس لجنــة التحكيــم أعضاء 
البريطانــي  البرلمــان  اللــوردات فــي  مجلــس 
وهــم اللــورد كايثنــس واللــورد بســت وإيــرل 
ليفربــول واللــورد ثورســو. كمــا تعــد جائــزة 

العقارات الدولية أكبر جائزة مرموقة معترف 
بهــا علــى نطــاق دولي واســع يشــمل المناطق 
وأميــركا  وكنــدا  وافريقيــا  وأوروبــا  العربيــة 
الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي 
والمملكــة  األميركيــة  المتحــدة  والواليــات 
المتحدة البريطانية وآسيا والمحيط الهادئ.

 تنفيذ مشاريع بقيمة 250 مليون دينار 

 المعماريــون العــرب، الشــركة المختصــة فــي 
واالستشــارات  المعماريــة  الهندســة  مجــال 
الهندســية تعــد مــن الشــركات المعروفــة فــي 
البحريــن نظــًرا ألدائهــا المتميــز فــي الجــودة 
والتزامهــا فــي االنتهاء مــن العمل في الوقت 

المحــدد، حيــث منــذ انطاقــة الشــركة، أكمل 
كبيــرة  مشــاريع  بنجــاح  العــرب  المعماريــون 
بقيمة 250 مليون دينار مع مواصلة تخطيط 

وتصميم مباني مذهلة لعمائهم.
يقبــع البرجــان الحائــزان علــى الجائــزة فــي 
منطقــة الســيف وهو تصميم مثيــر لإلعجاب 
حيث تبلغ المســاحة الكاملة للطوابق الثاثة 
واألربعــون مائــة ألف متر مربع. كمــا أنها تعد 
مــن األبــراج الفاخرة التي تســاهم فــي تعزيز 
وتطويــر أفــق العاصمــة بتصميم ســاري باهر 
ومتميــز مــن نوعــه. ويشــمل التصميــم أحــد 
أطــول الصــواري فــي المملكــة بارتفــاع يبلــغ 

خمسة وخمسون مترًا.
وقــال المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة 

“إنــه  عريقــات  مــازن  العــرب،  المعماريــون 
لشــرف لنــا بــأن نقــوم بتمثيــل البحريــن فــي 
منصــة عالمية والحصول على التقدير حيال 
قدراتنــا المعمارية والهندســية حيث إن مثل 
هــذا التقديــر يعــزز قناعاتنــا حيال دفــع أمتنا 
للتقــدم في مجــال التطوير العقــاري المبتكر. 
وال يــزال فريقنــا مصمًمــا علــى تــرك بصمتــه 

وخلــق أثــر فــي هــذا القطــاع وإننــا لفخورين 
بمقدرتنــا علــى العمل بكل تفــاٍن نحو تحقيق 
رؤيــة شــركتنا”.  لقد ظــل فريقنا مصمًما على 
خلــق إرث وفخــور بــأن نكــون قادريــن علــى 
العمل بتفان من أجل تحقيق الرؤية شركتنا، 
فلن يكون تحقيق كل هذا ممكًنا دون الدعم 
الثابت من قبل فريقنا وشركائنا وزمائنا في 

هــذا القطــاع، ومــن هــذا المنطلــق نعــرب عــن 
عميــق امتناننــا لهــم حيــث يعــد هــذا النجــاح 

بنجاح مشترك”. 

 جائزة “خمس نجوم”

العــرب علــى  المعماريــون   وحصلــت شــركة 
جائــزة “خمــس نجــوم” لتطويرهــم مشــروع 
برجي سيتي سنتر ضمن فئة أفضل مشروع 
ســكني شــاهق االرتفاع التي تم اإلعان عنها 
العقــارات  جوائــز  توزيــع  حفــل  فــي  رســميًا 

العربية العالمية في 12 يونيو 2019.

المنامة - المعماريون العرب

“المعماريون العرب” تحصد إحدى الجوائز اإلفريقية والعربية
تكريم الشركة على 

مشروعها الفاخر 
“برجي سيتي سنتر”
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مايــو  فــي  األميركــي  التجــاري  العجــز  قفــز 
إلــى أعلــى مســتوياته في 5 أشــهر، مــع زيادة 
واردات الســلع، وهــو مــا يرجــع علــى األرجــح 
إلــى قيــام الشــركات بإعــادة مــلء مخزوناتها 
قبيــل زيــادة الرســوم علــى الســلع الصينيــة، 
وهــو مــا طغــى علــى ارتفــاع بشــكل عــام فــي 

الصادرات.
أمــس  األميركيــة،  التجــارة  وزارة  وقالــت 
األربعاء، إن العجز التجاري ارتفع 8.4 % إلى 
55.5 مليــار دوالر. وتــم تعديــل بيانات أبريل 
لتظهر اتســاع العجز التجاري إلى 51.2 مليار 
دوالر، بــدال من 50.8 مليــار دوالر في القراءة 

السابقة.
اســتطاع  فــي  اقتصاديــون  خبــراء  وتوقــع 
 54 إلــى  التجــاري  العجــز  لرويتــرز أن يتســع 

مليار دوالر في مايو.
وزاد عجز تجارة السلع مع الصين، الذي تركز 
عليــه أجندة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تحت شــعار ”أمريــكا أوال“، 12.2 % إلى 30.2 

مليار دوالر، بينما ارتفعت الواردات 12.8 %.
 %  4 الســلع  واردات  زادت  مايــو،  وفــي 
واردات  ارتفــاع  مــع  دوالر،  مليــار   217 إلــى 
المنتجات االستهاكية 1.4 مليار دوالر، بينما 
زادت الصــادرات الســلعية 2.8 % إلــى 140.8 
مليــار دوالر مــع ارتفــاع صــادرات المنتجــات 

االستهاكية 0.8 مليار دوالر.

وبعد التعديل في ضوء التضخم، ارتفع عجز 
تجــارة الســلع 4.8 مليــار دوالر إلــى 87 مليارا 

في مايو. 
العجــز  باســم  يعــرف  فيمــا  الزيــادة  وتشــير 
التجاري السلعي الحقيقي إلى أن التجارة قد 
تؤثر ســلبا علــى الناتج المحلــي اإلجمالي في 

الربع الثاني.

تعــرض شــركة نســيج العقارية مشــروعها 
المالــي  البحريــن  مرفــأ  فــي  ڤيــو”  “كنــال 
ابتداء من اليوم الخميس 4 يوليو 2019، 
بالبــرج  خــاص  جنــاح  عبــر  شــهر  ولمــدة 
الشــرقي للمرفــأ، والــذي ســيتم مــن خاله 

استعراض مشروعها “كنال ڤيو”. 
وقــال المديــر العــام لشــركة نســيج، أحمد 
الحمــادي “إن تواجدنــا فــي المرفــأ المالــي 
مــن خــال هــذا الجنــاح يهدف الــى جذب 
الزوار المحليين والخليجيين باالســتثمار 
هــذا  فــي  للبيــع  المعروضــة  بالوحــدات 
بجزيــرة  والضخــم  المتميــز  المشــروع 

دلمونيا في محافظة المحرق”. 
أمــا بالنســبة ألهــم مميزات مشــروع كنال 
ڤيو، فقد سلط المدير العام لشركة نسيج 
أحمــد الحمادي الضوء على أهم مميزاته، 
وقال “هذا المشروع المتميز يقع في قلب 
جزيــرة دلمونيــا بمحافظــة المحــرق، ومن 
أهم مميزاتهــا بيئتها الصحية وتخطيطها 

المتميز مما أهلها لتكون حاضنة لمشــروع 
علــى  تشــييده  الــذي ســيتم  ڤيــو”  “كنــال 
متــر  ألــف   13 عــن  تزيــد  أرض  مســاحة 
مربــع”. وأضــاف أن مشــروع “كنــال ڤيــو” 
والــذي يتكــون من سلســلة مباني متعددة 
الطوابــق، يضــم 246 شــقة ســكنية فخمة 
التجزئــة  لقطــاع  ومتاجــر  الحــر،  للتملــك 
ومطاعــم ومحــات تجاريــة، تتمتــع فــي 
حــوض  علــى  مباشــرة  بإطالــة  مجملهــا 
القنــاة، إضافــة إلــى المســاحات الخضراء 

والممشــى الممتــد علــى طول القنــاة الذي 
يطل عليه المشروع بمجمله. 

كمــا أوضــح الحمــادي أن الجناح ســيكون 
تحت إشراف فريق مبيعات شركة نسيج، 
وســتعرض الشــقق الســكنية الفاخــرة الى 

المهتمين وزوار المرفأ. 
وفي ختامه للبيان، رحب الحمادي بجميع 
الزبائن الكرام بزيارة جناح مشــروع كنال 
ڤيــو بالبــرج الشــرقي فــي المرفــأ المالــي 

)الطابق األرضي(.

مع زيادة الواردات قبيل رفع الرســوم على السلع الصينية الشــرقي بالبــرج  خــاص  جنــاح  عبــر  شــهر  لمــدة 
العجز التجاري األميركي إلى أعلى مستوى“نسيج” تعرض “ كنال فيو” في المرفأ المالي

المشروع يقع في قلب جزيرة دلمونيا بالمحرق
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تحــت رعايــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي، تنطلــق بعد 
غــد الســبت أعمــال النســخة الثانية للملتقى الشــبابي لريادة األعمــال “مايكرو 
شــباب” الــذي تنظمــه جمعيــة المســتقبل الشــبابية وبشــراكة اســتراتيجية مع 
صنــدوق العمــل “تمكيــن”، وبمشــاركة مؤسســات حكوميــة وخاصــة والعديــد 
مــن رواد األعمــال من أصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، تحت شــعار 
“التطبيقات والمتاجر اإللكترونية.. فرص وتحديات” وذلك في مركز البحرين 

للمؤتمرات – فندق كراون بالزا.

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  أكــد  و 
والســياحة علــى أهميــة دور الشــباب 
النمــو  وتعزيــز  األعمــال،  ريــادة  فــي 
االقتصــادي وزيــادة معــدالت الدخــل، 
تحقيقــا ألهــداف الرؤيــة االقتصاديــة 
للبحريــن 2030 القائمــة علــى المبــادئ 
التنافســية،  “االســتدامة،  الثــاث 
العدالة”، وأن اســتراتيجيات الحكومة 
الموقــرة تضــع قطــاع ريــادة األعمــال 
والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات 

في طليعة أهداف التنمية االقتصادية 
في الباد.

  أسس اقتصادية 

جاذبة لريادة أعمال

المملكــة  أن  إلــى  الوزيــر  أشــار  كمــا 
اقتصاديــة  أســس  بنــاء  اســتطاعت 
جاذبة لريادة أعمال الشباب، مبينًا بأن 
مجلــس تنميــة المؤسســات الصغيــرة 
تحــت  يضــم  الــذي  والمتوســطة 

الصغيــرة  المؤسســات  إدارة  مظلتــه 
والمتوســطة بالوزارة وكذلك صندوق 
صــادرات  ومركــز  “تمكيــن”  العمــل 
وصناعــة  تجــارة  وغرفــة  البحريــن 
البحريــن  بنــك  وكذلــك  البحريــن 
للتنميــة ومجلس التنميــة االقتصادية 
الماضيــة  الفتــرة  خــال  عمــل  حيــث 
الجهــات  جميــع  جهــود  توحيــد  علــى 
المعنيــة بريــادة األعمــال لتكون تحت 
مظلــة عمــل واحــدة ولتوفــر للشــباب 
فــرص حقيقيــة وفــق جهــود مركزيــة 
الخطــوات  تلمــس  علــى  تســاعدهم 
األولى ألعمالهم برؤية واضحة لتهيئة 
فــي  مبينــًا  واســتمراريتها،  نجاحهــا 
الوقــت ذاته أن هناك عددًا من قصص 
النجاح الواعدة لعدد من رواد األعمال 
الذيــن اســتطاعوا المضي بمشــاريعهم 
الحــدود  تجــاوزت  أرحــب  آفــاق  إلــى 
اإلقليميــة لتخــرج للعالميــة، الفتــًا إلى 
التــي تضــع  الحكومــة  اســتراتيجيات 

القطاع الخاص وقطاع ريادة األعمال 
والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات 
في طليعة أهداف التنمية االقتصادية 
فــي البــاد، مضيفــًا فــي هــذا الســياق 
“أننــا فخــورون بالنظــام البيئــي لريادة 
التــي  وباإلمكانيــات  لدينــا  األعمــال 
تضطلع بها فئة الشباب وقدرتهم على 
تجــاوز الظــروف والتحديــات التي قد 

تعترض طريقهم”.

دعم وتشجيع            

المبادرات الوطنية

جمعيــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الزيانــي،  صبــاح  الشــبابية  المســتقبل 
أن الملتقــى الشــبابي لريــادة األعمــال 
إطــار  فــي  يأتــي  شــباب”،  “مايكــرو 
حــرص الجمعيــة علــى دعم وتشــجيع 
المبادرات الوطنية، ويواكب توجهات 
“قمة الشباب 2018” التي تعتبر إحدى 

لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  مبــادرات 
قطــاع الشــباب والرياضــة )اســتجابة( 
بإشــراف ممثــل جالــة الملــك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

لتحفيــز  الدائمــة  ســموه  وتوجهــات 
الشــباب وجعلهــم عنصــرا أساســيا في 
عمليــة التنميــة واالزدهــار االقتصادي 

للبحرين.
“يتطــرق  الزيانــي  صبــاح  وأضــاف 
فــي  البحريــن  جهــود  إلــى  الملتقــى 
الحــر  العمــل  الشــباب بمجــال  تمكيــن 
وتأســيس الشــركات التجارية، وبحث 
آفــاق وفــرص وتحديــات التطبيقــات 
واســتعراض  اإللكترونيــة،  والمتاجــر 
أهــم المعوقات أمام نموها وانتشــارها 
لــدى رواد األعمــال الشــباب، وتســليط 
الضوء على أحدث االتجاهات الناشئة 
والتعمــق فــي مســتقبل المدفوعــات”، 
“مايكــرو  ملتقــى  أن  إلــى  مشــيرا 
شــباب” في نســخته الثانيــة تمكن من 
اســتقطاب عــدد كبيــر مــن المتحدثين 
من داخل البحرين وخارجها، للحديث 
فــي موضوعات مــن بينهــا التطبيقات 

والمتاجر اإللكترونية.

المنامة - الصناعة والتجارة

“مايكرو شباب” يناقش تحديات التطبيقات والمتاجر اإللكترونية
“تمكين” ــع  م بــالــشــراكــة  “الــمــســتــقــبــل”  جمعية  تنظمه  ــت...  ــب ــس ال ينطلق 

 زايد الزياني

 Xiaomi أطلقت شركة بتلكو، الهاتف الذكي
Mi MIX 3 الداعم لشــبكات الجيل الخامس 
فــي  وذلــك  البحريــن،  فــي  مــرة  5G، ألول 
فرعها الكائن بمجمع السيتي سنتر البحرين 

يوم أمس األربعاء 3 يوليو 2019.
ويتميز Xiaomi Mi MIX 3 بخصائص عدة، 
إذ تمــت تجربــة الهاتــف علــى شــبكة بتلكــو 
5G مــن قبــل العــب فيديو محتــرف والذي 
عبــر عــن إعجابه بســرعة الشــبكة خصوصا 
مثــل  الرقميــة  التطبيقــات  اســتخدام  عنــد 

وخدمــات  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
البــث وألعــاب الفيديو اإللكترونيــة، ويتميز 
الهاتف بشاشــة كبيرة الحجم نســبًيا مزودة 
بخاصيــة التبديــل الســريع بيــن التطبيقــات 

المختلفة.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  المناســبة  وبهــذه 
لبتلكــو ميكيــل فينتر “نفخر بكوننا الشــركة 
فــي   5G هاتــف  أول  طــرح  فــي  األولــى 
ممتعــة  تجربــة  ســيقدم  والــذي  المملكــة، 
للزبائن، إذ إن الشــبكة تقدم ســرعات عالية 

لتنزيــل وتحميــل البيانــات والمحتــوى مــع 
التقليــل في فترة االســتجابة الشــبكية إلى 
مــا يقــارب الصفــر. وجــاءت خطــوة إطاق 
هاتــف الجيــل الخامــس لزبائننا تماشــًيا مع 
تكنولوجيــا  لتقديــم  الشــركة  اســتراتيجية 
الجيــل الخامــس فــي البحريــن، فقــد كانت 
بتلكــو مــن أوائــل الشــركات اإلقليميــة التي 
أطلقــت شــبكة 5G فــي المنطقة فــي يونيو 
بتوفيــر مجموعــة  2019. وكذلــك ســنقوم 
الداعمــة  المختلفــة  األجهــزة  مــن  متنوعــة 

لشــبكة الجيل الخامس في األشــهر القادمة 
فــي األســواق  تماشــًيا مــع تاريــخ طرحهــا 
العالميــة لكــي يتســنى لنــا تلبيــة متطلبــات 

الزبائن حسب رغباتهم وأذواقهم”.
بتلكــو  “ستســتمر  قائــًا  أضــاف  كذلــك 
بتقديــم أحــدث التقنيات المبتكرة في عالم 
االتصــاالت الرقمية؛ للمســاهمة فــي تطوير 
قطاع االتصاالت في البحرين بما يتماشــى 
مع رؤية المملكة لدعم هذا القطاع الحيوي 

وتنمية االقتصاد الرقمي”.

“بتلكو” تطلق أول جهاز 5G في البحرين

“البحرين للتنمية”: 30 % نمو المشاريع الصغيرة
2019 الــــــــعــــــــام  مــــــــن  أشــــــهــــــر   6 خــــــــــال  تــــمــــويــــلــــهــــا  تــــــــم 

وصلــت نســبة الزيــادة فــي عــدد التمويالت التي صرفت للمشــروعات الصغيرة خالل الســتة أشــهر األولــى 2019 مقارنة مع الفتــرة ذاتها من العام 
الماضي 2018 إلى أكثر من %30. صرح بذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية ســنجيف بول، وقال “إننا نهدف في مجموعة بنك 

البحرين للتنمية إلى تعزيز التوجه نحو العمل الحر، بحيث ال تكون الوظيفة الثابتة هي الخيار الوحيد للشباب البحريني.

البرامــج  مــن  العديــد  بطــرح  البنــك  قــام  فقــد 
المبــادئ  تعميــق  فــي  تســهم  التــي  المتكاملــة 
واالبتــكار،  المبــادرة  فــي  المتمثلــة  اإليجابيــة 
االســتثمار  أجــل  مــن  الريــادي  الفكــر  وخلــق 
وتوجيههــا  المبدعــة  الشــبابية  الطاقــات  فــي 
تطــورًا خاصــة  البدائــل وأكثرهــا  أفضــل  نحــو 
والمســتقبلية  اآلنيــة  الســوق  احتياجــات  وأن 
تســتلزم منــا اســتقطاب أكثر مــن 7000 خريج، 
يملكــون  والذيــن  متقاعــد،   9000 يقــارب  ومــا 
مهــاراٍت مختلفــة وطموحــاٍت جارفــة تتفــاوت 
بيــن تطبيق الخبرات العملية الزاخرة من جهة، 
وبيــن حــس التطّلــع الشــبابي الواعــد مــن جهــٍة 
أخــرى، وجميعهــا تدفعهــم نحــو تحقيــق التميز 

واالعتمــاد علــى الــذات بمــا يســهم في تجســيد 
وتعزيز توجهاتنا التنموية األصيلة.

 استقطاب المواهب الخالقة 

وأشار بول إلى أن هناك العديد من البحرينيين 
الــذي كانــوا يعملــون ضمــن وظائــف ثابتــة على 
مدى ســنين طويلة في مؤسســات مالية عريقة 
وبمناصــب قياديــة كبيــرة ورواتــب مجزية، إال 
أن شجاعتهم ورغبتهم في تحقيق االستقالية 
جعلتهــم يتخذون قرارًا حاســمًا في االســتغناء 
بقــوٍة وشــجاعة عــن الركــود والعمــل الروتينــي 
للدخول في العمل الجاد الذي يتطلب توّجهاٍت 
اإلبداعيــة  الفكــرة  وجــود  تســتلزم  مختلفــة 

المبتكرة، التخطيط السليم، وعدم التّخوف من 
التعثر أو االستســام ألقاويل تشــوبها الســلبية 
والتخــاذل، وهنــا برز دور بنــك البحرين للتنمية 
بوضــوح عندمــا تمكــن من اســتقطاب المواهب 
الفــذة الخاقــة واإلبداعات الشــبابية من خال 
ســعيه المتواصــل إلــى تعميم فكــرة العمل الحر 
وتثبيتهــا فــي أذهان الصغــار قبل الكبــار بهدف 
وفــق  والنشــوء  الصغــر  منــذ  المهــارات  تنميــة 
مبــدأ االعتمــاد علــى الــذات والتحّرر مــن ثقافة 

االتكالية.
ضمــن  اآلن  يعمــل  البنــك  أن  بــول  وأوضــح 
مجموعــة كبيرة من المؤسســات لــكٍل منها دوٌر 
المشــروعات  ســير  خــط  إنجــاح  فــي  رئيســي 

الصغيرة والمتوسطة، فهو يعمل وفق منظومٍة 
متكاملــة مــن الخدمــات المصرفيــة التمويليــة، 
التدريــب  التــي تتضمــن  التنمويــة  والخدمــات 
والتأهيل واالحتضان واالستشــارات والمتابعة 
األعمــال  رواد  مــن  العمــاء  مــع  المســتمرة 

المبتدئيــن منهم والمحترفيــن، كما حرص على 
التنــوع فــي تقديم الخدمــات والمنتجــات مثل 
إصــدار خطابــات مســتندية وخطابــات الضمان 
وشــراء العمات األجنبية والمشــاركة في رأس 
المــال، كل هــذه األمــور أســهمت بفعاليــة فــي 
تعزيز ثقة العميل وإشعاره بأننا نقف دومًا معه 

جنبًا إلى جنب طوال مسيرة مشروعه، أي منذ 
البنــاء والتأســيس حتــى بلــوغ مرحلــة النجــاح 
الفعلي للمشــروع ووصوله إلى مرحلة التصدير 
وقدرته على تحقيق المنافسة الحقيقية سواء 
بحق االمتياز “الفرنشــايز” أو بمشروعه الخاص 

الذي يحمل بصمته المتميزة.

المنامة - البحرين للتنمية

سنجيف بول

الهملة - بتلكو

ميكيل فينتر

“ســبريد للتســويق اإللكتروني” هو مشــروع مشــترك لمجموعة من الشــباب البحرينيين الذين لهم باع طويل في المعرفة والخبرة الكافية بمجال 
تقنيــة المعلومــات، والتســويق وتطويــر األعمــال، “البالد” التقت ياســر العلوي، الرئيس التنفيذي، والشــريك المؤســس للمشــروع ، وفيما يلي نص 

اللقاء معه:

 هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك،  «
ومتى أطلقته؟

- لقد أخذت الهواتف الذكية وتطبيقاتها إضافة 
إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي جــزءا كبيرا 
مــن وقــت اإلنســان، وأصبحــت مكانــا أساســيا 
للشــركات  بالنســبة  التجاريــة  اإلعانــات  لنشــر 
أنهــا أصبحــت أحــد أهــم  ورواد األعمــال، كمــا 
العامــة واإلعــام، وهــذا مــا  العاقــات  وســائل 
للجهــات  وتطبيقــات  حســابات  وجــود  يفســر 

الحكومية والبنوك والشركات الرائدة. 
اإللكترونــي  التســويق  خدمــات  تقديــم  إن 
يحتــاج معارف مختلفة منها: تقنية المعلومات 
وصناعة المحتوى بما يجعل توظيف أشخاص 
الشــركات  المهــام مكلــف علــى  بهــذه  يقومــون 
المتوسطة والصغيرة الحجم. “سبريد للتسويق 

اإللكترونــي”، والــذي تأســس قبــل عــدة أشــهر 
ولــدت فكرتــه مــن منطلــق الحاجــة الضروريــة 
لتقديــم خدمــات التســويق اإللكترونــي وإدارة 

حسابات التواصل.
المؤهلــون  الخبــراء  لدينــا  “ســبريد”  فــي  نحــن 
واألدوات المناســبة للتســويق اإللكترونــي على 
وموقعنــا   ،)spreaddm( االنســتغرام  حســاب 
نقــدم  حيــث   ،)www.spreaddm.com(
البصريــة  الهويــة  تصميــم  التاليــة:  الخدمــات 
وتصميــم  صيانــة  المحتــوى،  هويــة  )الشــعار، 
صفحات اإلنترنت بما يناسب الهوية البصرية(، 
تطوير وتنسيق حسابات التواصل االجتماعي، 
إدارة اإلعانــات المدفوعــة )انســتغرام، قوقــل، 
إعانــات الهواتــف(، تطويــر وإعــداد تطبيقــات 

الهواتف، والبرمجة.

 هل استفدت من تجربة الجيل السابق  «
في إدارة األعمال؟

اإللكترونــي  التســويق  أن  - ال يخفــى عليكــم  
ودور وســائل التواصــل االجتماعــي علــم رائــد، 
وال تتوفر الكثير من التجارب في هذا المجال.

 كيف تدير عملك الخاص، هل تتواجد  «
باستمرار أم تضع الخطط والبرنامج 

للعاملين لديك، ما أسلوبك في اإلدارة، 
وكيف تطوره؟

- نحــن مجموعــة من الشــباب البحرينيين لدينا 
المعرفــة والخبــرة في مجال تقنيــة المعلومات، 
بجميــع  ونقــوم  األعمــال،  وتطويــر  والتســويق 
المهــام بأنفســنا مــن التواصــل مــع الزبائــن إلــى 
البرمجــة وتصميــم الصــور، ونعتمــد على بعض 

لمســاعدتنا  البحرينــي  والشــباب  المؤسســات 
بتقديم خدمات التصوير والمونتاج.

 هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك؟ «

- أحــد أهــداف أي صاحــب عمــل هــو التوســع 
علــى  نعمــل  “ســبريد”  فــي  ونحــن  والتطويــر، 
إضافــة أدوات لتســهيل أعمالنــا وتســريع إنجاز 
المهــام، كما نقوم بتطويــر المحتوى والخدمات 
المقدمــة بشــكل مســتمر، آخذيــن فــي االعتبــار 

ماحظات الزبائن.

رأي ورؤيـة
إعداد: أمل الحامد

خدماته تحتاج 
تطوير المحتوى 

وصقل الخبرة 
باستمرار

ياسر العلوي: “سبريد” مشروع رائد بالتسويق اإللكتروني
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 VIP حج
بـ 4500 دينار

تراوحت أســعار الحج لهذا الموســم بين 1300 دينار و2100 دينار بحســب الخدمات ومســتوى الســكن، في حين 
وصلت للنوع المميز أو الذهبي أو ما بات يعرف بـ VIP إلى نحو 4500 دينار.

 ومــن المعلــوم أن جميــع حجــاج البحريــن يذهبــون للديــار المقدســة فــي الطائرة، حيــث ال تســير أي حملة رحالت 
بالحافالت، فيما يبقى التمايز بين حملة وأخرى وبالتالي بين األسعار إلى نوع الخدمات.

 حيــث تبــدأ العمليــة مــن مقعــد الطائــرة إن كان علــى الدرجــة االقتصاديــة أو درجــة رجــال األعمــال، والحافــالت 
المســتخدمة فــي المشــاعر )موديــل 2019 أو أقــل( والفنــدق فضــالً عــن عــدد األشــخاص بالغرفــة الواحــدة وعــدد 
وجبات الطعام. يضاف إلى هذا كله الخدمات المقدمة في مخيمات منى وعرفة خصوًصا زيادة المســاحة ورفع 
مســتوى التبريــد ومضاعفــة دورات الميــاه.  وأطلقــت حمــالت الحــج مســميات كثيرة علــى هذه الخدمــات لجذب 
الزبائن فمنها الدرجة الماســية أو الباقة الذهبية، أو حجاج VIP .. إلخ. ويتحكم باألســعار كذلك القرب من الحرم 

المكي، وكثرة المرافقين والمرشدين وتوفير مسعفين وسيارات فاخرة حديثة على مدار الساعة. ولم يفِت أيٌّ من العلماء أو شيوخ الدين بحرمة هذا النوع من الحج 
معتبرينه ال يدخل في قائمة المحظور، لكنهم دعوا إلى الزهد والبعد عن الترف واإلسراف، وذّكروا أن “األجر على قدر المشقة”.

أسعــار الحــج تحــت رحمــة “الكوتــا”
ــة الــكــلــفــة ــق ــش ــو الـــدخـــل بــيــن قـــــادر ومــتــعــثــر: رغــــم م ــط ــوس ــت ــون م ــنـ ــواطـ ــمـ الـ

متوســطي  مــن  بحرينيــون  مواطنــون  اعتبــر   
الدخــل كلفــة الحــج هــذه األيــام مرتفعــة بعض 
ومســتوى  ظروفهــم  تناســب  وال  الشــيء 
ــا  مداخيلهــم، األمــر الــذي يدفعهــم للتفكيــر مليًّ
قبيــل الرحلــة، واإلعــداد لها جيــًدا ووضع خطة 
مالية متكاملة ليستطيعوا أداء الركن الخامس.

 واســتذكر هــؤالء ســنوات ســابقة، عندمــا كان 
يذهب ذووهم ممن يكبروهم سنًّا، وكيف كانت 
األمور ميّسرة وسهلة، والكلفة ال تتجاوز بضعة 

مئات من الدنانير.
وتراوحــت أســعار الحــج لهــذا العام بيــن 1300 
بحســب  وذلــك  تقريًبــا،  دينــار  و2000  دينــار 
الســكن  المقدمــة، ال ســيما مســتوى  الخدمــات 

واألكل وتفاصيل مخيمات منى وعرفة.
أداء  أســعار  ارتفــاع  حــج  حمــات  وأرجعــت   
المناســك إلــى األعــداد المســموح بهــا بحســب 
الكوتــا المخصصة للبحرين، حيث كلما قّل عدد 

األشخاص زادت الكلفة.
 وبيــن أصحــاب حمــات لـــ “البــاد” أن األســعار 
رغــم أنهــا تعــد مرتفعــة بعــض الشــيء بالنســبة 
لمتوســطي الدخــل إال أنهــا تعتبــر األقــل علــى 
مســتوى الخليج وهي تحظــى بخدمات مميزة 

وذات جودة عالية.
وبلغ عدد الحجاج المسموح لهم بأداء المناسك 
ــا )منهــم 420 مقيمــا  هــذا الموســم 4625 حاجًّ
يشكلون %9(، وذلك بسحب الكوتا المخصصة 

للبحريــن مــن قبل الســلطات الســعودية، والتي 
تحتسب لكل دولة كنسبة وتناسب حسب عدد 
السكان. يذكر أن عدد الحجاج البحرينيين كان 
فــي الســابق، أي قبل تطبيق الكوتــا، يتراوح ما 

بين 12 و15 ألف حاج.
 ووافقت الســلطات السعودية الموسم الماضي 
علــى  وزعــت  الكوتــا  علــى  حــاج  ألــف  إضافــة 
حمات البحرين الرســمية بالتســاوي، في حين 
يأمــل أصحــاب الحمــات زيــادة العــدد بنفــس 

الطريقة هذا العام.

مواطنون يحّنون أليام البساطة 

 وقال المواطن فهد جاســم )36 عاًما( إنه تمّنى 
الذهــاب للحــج هذا العــام لكن الظــروف المالية 
حالــت دون ذلــك، )...( لم أســتطع تأميــن المبلغ، 

فراتبي قليل واألمور على باب هللا.
النســبة  بهــذه  األســعار  زادت  لمــاذا  وتســاءل   
هــل  حــدث،  الــذي  مــا  خلــت،  بســنوات  قياًســا 
التســهيات التــي طــرأت رفعــت األســعار بهــذه 

الشكل.
وأكــد جاســم أنــه ال يّحمل أي جهة المســؤولية، 
كــون لديــه قناعــة بأن كل شــيء تغّيــر ولم يعد 
هنــاك شــيء رخيــص علــى مســتوى المعيشــة 

والحياة بشكل عام.
مــن جهتــه، أكــد أبــو علــي )40 عاًمــا( أنه ســّجل 
بإحدى الحمات ألداء مناسك الحج هذا العام، 

حيث دفع حوالي 1400 دينار، في حين يتوقع 
أن تصل الكلفة اإلجمالية إلى نحو 1600 دينار.
 وأوضح أن الخدمات التي ستقدمها له الحملة 
ممتــازة وتســوى هــذا المبلــغ، لكنــه عــاد ليشــير 
إلى أن المســألة تعقدت بعض الشــيء واألسعار 

ارتفعت بشكل كبير قياًسا بالماضي.
 وّدلــل أبــو علي برحلــة أخيه األكبــر الذي ذهب 
للحــج فــي العام 2002 موضًحــا أنها كلفته نحو 

450 ديناًرا فقط.
شــباب  بعــض  بــأن  أخــي  لــي  “يقــول  وأضــاف 
الفريــج ذهبــوا فــي تلــك الســنوات بســياراتهم 
الخاصــة، وحجــوا وعــادوا بكلفــة لم تتجــاوز الـ 
300 دينار، )...( أيام كانت األمور أسهل والكلف 
أقــل”. وبّيــن أنــه متفهــم لظــروف هــذه األيــام 

توفــرت  النقــل  الخدمــات ووســائل  أن  وكيــف 
ومــا  المشــاعر  قطــار  خصوًصــا  أفضــل  بشــكل 
ينعكــس على الكلفة، لكنه لم يخف حنينه لتلك 

األيام، أيام الخير والبساطة.

عالقة عكسية بين                     

أعداد الحجاج والكلفة 

 وقــال صاحــب حملــة صهيــب الرومــي للحــج 
والعمــرة، صهيــب شــريف إن عــدد الحجاج في 
كل حملــة هــو الذي يتحكم باألســعار، فكلما زاد 
العــدد قلــت الكلفــة، لكنــه أمــر مرتبــط بالكوتــا 

البحرينية.
 وأضــاف “المســألة ترتبــط بالخدمــات المقدمــة 

والرســوم والمصاريــف اإلداريــة التــي عــادة مــا 
تكــون ثابتــة بغض النظــر عن عــدد الحجاج، ما 

يرفع الكلفة في حال كان عددهم قلياً”.
 وبيــن شــريف، وهو يديــر 6 حمات )تضم نحو 
510 حجــاج( أن الرســوم فــي الســابق كانت 25 
ا إلى نحو  دينــاًرا لكل حــاج فقط، ارتفعــت حاليًّ
والحافــات  الرســوم  مــع  تماشــًيا  دينــاًرا   480

الحديثة والخدمات اإلدارية .. إلخ.
وتتــراوح كلفــة الحــج بيــن 1400 و1800 دينار 
ســفًرا بالطائــرة، بحســب شــريف، فيمــا تتميــز 
بمســتوى ســكن جيــد وحافــات ذات موديات 
عــن  بــاألكل والشــرب، فضــاً  جديــدة وجــودة 

توفير مساحات إضافية في منى وعرفة.
 مــن جهتــه، أرجــع مســؤول فــي حملــة الســام 
للحــج والعمــرة، ارتفــاع كلفــة الحــج إلــى قلــة 
المخصصــة  بالكوتــا  ترتبــط  والتــي  العــدد، 

للبحرين.
وبيــن أن الحمــات كانــت فــي الماضــي تســير 
ــا على أقــل تقدير، في  رحــات تضــم 150 حاجًّ
حيــن يصــل بعضهــا إلــى 300 حــاج األمــر الــذي 
يقلل الكلفة، على عكس ما يحدث اآلن حيث ال 

يتجاوز العدد في أفضل األحوال الـ 100 حاج.
حيــث  زادت  عــام  بشــكل  األســعار  أن  وأكــد 
القطــار  كلفــة  غيــر  جديــدة،  رســوًما  أضيفــت 

والتأمين والمصاريف األخرى. 
وتابــع “مــع ذلــك فما زالــت الحمــات البحرينية 
األرخــص علــى مســتوى دول الخليــج العربــي، 

رغم أنها تضاهيها بمستوى الخدمة”.
وأّيــد صاحــب حملــة الشــرف للحــج والعمــرة، 
السيد محمد صالح الشرف، ما قاله سابقوه بأن 
العدد هو الســبب الرئيس الرتفاع األسعار، لكنه 
عــاد واعتبرهــا مناســبة قياًســا بالخدمــات التي 
يحصــل عليهــا الحــاج البحرينــي والتــي قيمهــا 

بأنها تتراوح بين 4 و5 نجوم.
وقّدر أســعار هذا العام بين 1300 دينار و2000 
إمكانياتــه،  حســب  وكل  حــاج،  لــكل  دينــار 
حيــث يمكــن للحاج اختصــار بعــض المصاريف 

ليتناسب مع ظروفه.
وتوّقــع ســيد محمــد أن يرتفــع العدد المســموح 
بــه للبحريــن هــذا العــام بألــف حــاج كمــا حــدث 
بالموســم الماضــي، )...( نحــن ننتظــر القــرار من 

الجهات المعنية.

سيد محمد الشرفصهيب شريف

أصحاب حمالت: األعداد المحكومة       
بـ “الكوتا” تتحّكم باألسعار

إعداد: مازن النسور

علمــت “البــاد” من مصــادر مطلعة 
أنــه تمــت إزالة نحــو 25 خيمة من 
حجــاج  علــى  المحســوبة  الخيــام 
البحرين في مشعر منى باألراضي 

المقدسة.
وأفــادت ذات المصــادر أن اإلزالــة 
فــي  للمشــاة  جســر  إلنشــاء  تمــت 
نفــس الموقــع، فيمــا لم يعــرف هل 
بخيــام  البحريــن  بعثــة  ســتعوض 

أخرى أم ال.
يذكر أن حجاج البحرين يتناوبون 
)في المواســم الســابقة( على خيام 
بالفتــرات  لهــم  المخصصــة  منــى 
المســائية وذلك لمحدوديتها وقلة 
عددها قياًســا بأعداد الحجاج، وال 
يعلــم كيــف ســيتم تنظيــم العملية 

بعد إزالة الـ 25 خيمة.
ولم يتسن لـ “الباد” الحصول على 
رد من بعثة الحج البحرينية حول 

الموضوع.

إزالة 25 خيمة 
في منى

قال أمين عام بعثة البحرين للحج خالد المالود 
إن البعثــة وفــرت مولــدا كهربائيــا إضافيــا فــي 
مخيــم منــى هــذا العــام، مــع تركيــب “جبســين 
بــورد” وأكثــر مــن 460 مكيــف ســبليت حجم 2 
طــن، لتخفيــف حــدة ارتفــاع دراجــات الحــرارة 

على ضيوف الرحمن.
وبيــن المالــود أن البعثة اســتعدت لهذا الموســم 
بتوفيــر كافــة الخدمــات على أفضــل وجه بدءا 
مــن توقيــع االتفاقيــات مــع كافــة المؤسســات 
الخدميــة بالســعودية، فضــا عــن االتفــاق مــع 
وزارة الحــج الســعودية لتحجيــج 4625 حاجــا 

بحرينيا.
البحريــن  تلفزيــون  مــع  لقــاء  فــي  وأضــاف 
مؤخــرا “أخــذت البعثة علــى عاتقها وبالشــراكة 
مــع حمــات البحريــن والجهــات ذات العاقــة، 
تحســين مســتوى الخدمــات وتطويرها ســنويا 
العبــادة  هــذه  يضاهــي  حســن  بحــج  للخــروج 

جهــزت  الصحــة  وزارة  أن  وذكــر  المقدســة”. 
العيادة الطبية في مكة المكرمة )حي النســيم(، 
كمــا بــادر المطــّوف الخــاص لحجــاج البحريــن 
بتوفيــر كافة الخدمــات وتجهيز المخيمات في 
منــى وعرفــات ومزدلفــة، )...( تــم وضــع معيــار 
ثابــت بمســتوى الخدمــات وال يحــق ألي حملــه 
تقديــم أي خدمات بمســتوى أقــل. وأكد المالود 

أن جميع الحمــات البحرينية ملتزمة باألنظمة 
والقوانين والتشريعات البحرينية أو السعودية 

وينعكس ذلك على الحجاج البحرينيين.
وحــول مــا هــو مطلــوب مــن الحمــات بيــن أنه 
عليها تســجيل كافة بيانات الحجاج بالنظامين 
االتفــاق  عقــد  وتوقيــع  والســعودي  البحرينــي 
مــع الحجــاج والتأميــن عليهم وعلــى اإلداريين 

إضافة إلى األمور الروتينية األخرى.
وأكــد أنه يتــم تنفيذ القوانيــن والتعليمات على 
الحمــات بصرامــة مشــيرا إلــى شــطب بعضهــا 
وإيقــاف أخــرى، كمــا تــم إعطــاء إنــذارات لعدد 
منها بسبب عدم التزامها وعدم تقديم خدمات 
التــي  الماليــة  المبالــغ  مــع  تتــوازى  للحجــاج 

يدفعونها.
ورخصــت اللجنة العليا لشــؤون الحــج والعمرة 
بحســب المالود هذا العــام 56 حملة، من ضمنها 

7 حمات مخصصة للمقيمين.

خالد المالود

لمواجهة حرارة الصيف والتســهيل علــى ضيوف الرحمن

مولد كهربائي و460 مكيًفا بمخيم منى
توقعــت بعثــة الحــج البحرينية انطــاق أول الحمات مــن المملكة 

يوم 27 أو 28 الشهر الجاري.
وبلغ عدد حجاج البحرين لهذا الموسم بحسب الكوتا التي حددتها 

ا من خال 58 حملة. المملكة العربية السعودية 4625 حاجًّ
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  المعنيــة  الجهــات  أن  المعلــوم  ومــن 
حددت أعداد الحجاج لكل دولة حول العالم بحســب عدد الســكان 
)نســبة وتناســب( وذلــك لتنظيــم الحجم وتحاشــي االزدحــام ومنع 

االفتراش والتخلف. 
وأبلغــت البعثــة البحرينيــة أنهــا ســتقوم هــذا العــام بالعديــد مــن 
اإلجــراءات لتســهيل أداء مناســك الحــج علــى البحرينييــن يأتــي 
علــى رأســها زيادة دورات الميــاه في منى وتقويــة الطاقة )القدرة( 
الكهربائية لزيادة التبريد في أماكن أداء المناسك في مشعري منى 

وعرفة.
البعثــة  مــن  البحرينيــة طلبــت  الحــج  بعثــة  أن  “البــاد”  وعلمــت   
الســعودية زيادة الكوتا المخصصة للبحرين هذا العام بواقع 1000 
حاج وما زالت تنتظر الرد. يذكر أن السعودية وافقت في الموسم 

الماضي على زيادة عدد حجاج البحرين بنحو ألف حاج.
 ولم يحدد إلى اآلن الموعد الرسمي لتسليم األراضي والمخططات 

في منى وعرفات ومزدلفة وأساور قطار المشاعر للحمات.
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 تمكــن بوابــة الدفــع اإللكترونيــة كل مــن التجــار، المؤسســات، والجهــات الحكومية تحصيــل مدفوعات 
ا عن طريق اســتخدام بطاقات الخصم )الصــراف اآللي( وبطاقات االئتمان.  المعامــات الماليــة إلكترونيًّ
حيــث تدعــم البوابــة طــرق متعددة للدفع اإللكتروني مثل شــبكة اإلنترنت، خدمــة الهاتف )IVR(، أجهزة 
الكشــك، ومراكز االتصال تحت أعلى معايير لألمن والســامة. تقبل بوابة بنفت جميع بطاقات الخصم 
ــا باإلضافــة إلــى بطاقــات شــركة فيــزا وماســتر كارد وجي ســي بــي االئتمانبــة وبطاقات  الصــادرة محليًّ
شركة أمريكن اكسبرس. يذكر أن بوابة بنفت مرنة بحيث تتاءم مع االحتياجات والمتطلبات الخاصة 

لدى المؤسسات.

كيف تعمل البوابة؟

مســتخدم  هويــة  صحــة  مــن  البوابــة  تتأكــد   
مــع  المعاملــة  تشــفير  إلــى  باإلضافــة  البطاقــة 
ضمان إرسالها إلى الجهة الصادرة للبطاقة بكل 
ســرية وأمانة، حيث تقوم البوابة بفك التشفير 
المعاملــة بعــد اســتالم الــرد من الجهــة الصادرة 
للبطاقــة وإعــادة إرســالها إلــى نظــام الفواتيــر 
والمحاســبة بــكل ســرية وأمانة. تجدر اإلشــارة 
إلى أن بوابة بنفت معتمدة من قبل بروتوكول 
شركتي فيزا وماستر كارد للتجارة اإللكترونية 
 VbV (3D عن طريق اإلنترنت المعروفين باسم

.”SecureCode”و )Secure

فوائد البوابة 

توفــر عمليــات دفــع فوريــة آمنــة، تســهل مــن 
المدفوعــات،  ومطابقــة  تســوية  عمليــات 
مختلفــة،  بعمــالت  الدفــع  عمليــات  تمكــن 
تخصيــص النظام ليالئــم احتياجات الشــركات 
والمؤسسات الخاصة، إمكانية دمج البوابة مع 
شــبكة اإلنترنــت، خدمــة الهاتــف )IVR(، أجهــزة 
المحمــول  أجهــزة  و  االتصــال  مراكــز  الكشــك، 
أو علــى  فــوري  بشــكل  المدفوعــات  لتحصيــل 
شــكل دفعــات، كما توفــر البوابة حمايــة للتجار 
والمؤسســات مــن عمليــات النصــب واالحتيــال 
إلــى جانــب دعم لعمليات المطالبات والتســوية 

الخاصة بمعامالت الزبائن.

بوابة الدفع 
اإللكترونية

اإلمارات: “المدفوعات الرقمية” تحسن اإليرادات
كشــفت شــركة Visa العالميــة الرائــدة فــي مجــال 
بورصــة  فــي  والمدرجــة  المدفوعــات  تكنولوجيــا 
دراســة  نتائــج  عــن  النقــاب   ،)V( بالرمــز  نيويــورك 
تجارية اســتقصائية مســتقلة تتنــاول انطباع تجار 
التجزئة الصغار في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
حــول اســتخدام المدفوعــات الرقميــة )مدفوعــات 
علــى  وتأثيرهــا  المتحركــة(  والهواتــف  البطاقــات 
أعمالهم. واستهدفت الدراسة مجموعتين من تجار 
التجزئــة، مــن الذيــن يقبلــون المدفوعــات الرقمية، 

وأولئك الذي يقبلون المدفوعات النقدية فقط، 
الذيــن  التجــار  علــى  الرقميــة  المدفوعــات  وتأثيــر 

يقبلون هذا النوع من أنظمة الدفع.
محــالت  مــن   56% امتــالك  الدراســة  وأظهــرت 
التجزئــة الصغيــرة التــي تقبل المدفوعــات الرقمية 

%77 منهــم  أجهــزة دفــع التالمســية، فيمــا يميــل 
إلــى االســتثمار فــي توفيــر تقنيــات دفــع جديــدة 
فــي المســتقبل القريــب. وقــد أبــدى %70 من تجار 
عــن  االســتطالع رضاهــم  الذيــن شــملهم  التجزئــة 
اســتخدام المدفوعات الرقمية لتوفيرها مستويات 

عاليــة مــن األمــان ضــد االحتيــال، ونظــرًا لكونهــا 
وسيلة دفع سهلة ومريحة للعمالء.

األوســط  الشــرق  لمنطقــة   Visa عــام  مديــر  وقــال 
“أظهــرت  باريكــوردي  مارشــيلو  افريقيــا،  وشــمال 
نتائج الدراســة أن قبــول المدفوعات الرقمية يعود 
بفوائــد كبيــرة علــى متاجــر التجزئــة الصغيــرة. وال 
يقتصــر ذلــك علــى كونهــا وســيلة دفــع أكثر ســرعة 
وأمانًا وراحة من المدفوعات النقدية، فالمدفوعات 
الرقميــة توفر مســارًا للبيانــات والمعلومات المالية، 
وهو أمر تعجز عنه المدفوعات النقدية، ويمكن لهذا 
المسار مساعدة التجار على التواصل بشكل أفضل 
وإطــالق العــروض وبرامــج الــوالء للعمــالء وتعزيز 
تجربة العمالء بشــكل عام، وغير ذلك الكثير، األمر 

الذي يساعد التجار على زيادة أرباحهم”.
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تســير البحرين على خطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها التحول الرقمي وتدخل ســباق العمات الرقمية، إذ تطمح أن تصبح أول 
دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا تعتمد التعامل مع العملة الرقمية بعيدًا عن العمات الورقية النقدية.

المقبلــة  المرحلــة  فــي  المملكــة  وتتطلــع 
إلى تفعيل مبادرات جديدة لتســريع نمو 
علــى  بالتركيــز  المباشــرة  االســتثمارات 
القطاعــات االقتصاديــة ذات التنافســية 
العاليــة أبرزها قطاعي الخدمات المالية، 

تكنولوجيا المعلومات.
البحريــن  مصــرف  محافــظ  وكشــف 
وقــت  فــي  المعــراج،  رشــيد  المركــزي، 
ســابق، عن توجــه المملكة إلصــدار عملة 
التطــور  لمواكبــة   )E-dinar( رقميــة 
التقنــي، مشــيرًا إلــى أنهــا ســتكون نفــس 
عملــة الدينــار البحريني لكنهــا إلكترونية 
عبــر محفظة رقميــة، وســتكون مختلفة 

تمامًا عن العمالت المشفرة.
وفــي ظــل تطويــر الخدمــات المصرفيــة 
العالميــة، أكــد المعــراج علــى أن البحرين 
نظــرت لقطــاع التكنولوجيــا الماليــة منذ 
عاميــن باعتبارهــا المســتقبل ألنهــا تريــد 

تــم  إذا  مســتقبالً،  القطــاع  هــذا  ريــادة 
تدشين البيئة التجريبية.

وتعتبر المملكة واحدة من الدول القليلة 
التــي تخــوض معركــة اختبــار العمــالت 
الرقميــة فــي ســبيل اعتمادها مســتقبال، 
األخــرى،  الــدول  عــن  ســَباقة  لتكــون 
مــن  جديــدة  لنوعيــة  جاذبــة  وتصبــح 

المستثمرين.
كمركــز  مكانتهــا  المملكــة  ودشــنت 
للتكنولوجيــا الماليــة، حيــث يعــد خليــج 
البحريــن هــو األكبــر مــن نوعــه بالمنطقة 
التكنولوجيــة  باســتثمارات  الخــاص 

المالية.

 خطوات استباقية

كانــت أولــى الخطــوات فــي البدايــة عام 
المركــزي  المصــرف  أنشــأ  2017، عندمــا 
للمســاعدة  التنظميــة  للرقابــة  صندوقــًا 
فــي بــدء التشــغيل التجريبــي المرتبــط 

المنتجــات  وتحســين  الرقميــة  بالعملــة 
المبتكرة.ويهدف الصنــدوق إلى التقليل 
بقــدر المســتطاع مــن المخاطــر التــي قد 
يتعرض لها المســتثمرين، فضالً عن ســن 
التشــريعات والقوانيــن الالزمــة لتــداول 

العمالت الرقمية.
وفي ســابقة من نوعها، تظهر شركة رين 
لتــداول العمــالت الرقميــة كأول شــركة 
اآلن  وهــي  الصنــدوق  هــذا  مــن  تخــرج 

تقترب من عملية اإلطالق الرسمي.
التقــدم  علــى  التركيــز  المملكــة  وتشــهد 
بطلب للحصــول على الترخيص لتمكين 
اإلســالمية  والمؤسســات  المســتثمرين 
مــن التجــارة وتخزيــن العملــة المشــفرة 
بطريقــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 

اإلسالمية.
وتحتــاج البحريــن، لكي تدخــل العمالت 
إصــدار  إلــى  التنفيــذ،  حيــز  الرقميــة 

تشريعات جديدة من البنك المركزي في 
مجــاالت مثل إصــدار التراخيص وإدارة 
المخاطــر ومعاييــر الحوكمة، إضافة إلى 

تدابير األمن السيبراني.

المركــزي  المصــرف  طــرح  ويتماشــى 
للقواعــد المتعلقــة باألصول المشــفرة مع 
هدفه المتمثل في تطوير قواعد شــاملة 
للنظام البيئي المتطور الذي يدعم مكانة 

البحريــن كمركــز مالــي رائــد فــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

في يونيــو الماضي، أصدر المصرف أول 
ترخيــص لصنــدوق الرمــل إلــى بورصــة 
بالمكــس الرقميــة لألصــول، وهي شــركة 
فــي  بمــا  متعــددة  تــداول  أزواج  توفــر 
ذلك )دبــي كوين، وبيتكويــن، وإثيريوم، 

واالكس أر بي(.
شــركة  أعلنــت  أشــهر،  بضعــة  بعــد 
ومقرهــا   X8 AG الماليــة  التكنولوجيــا 
التشــفير  لتبــادل  خطــط  عــن  سويســرا 
مــع مكــون متوافــق مــع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية، وقالــت إنها تجري محادثات 

مع بورصة البحرين.
وذكــر األمين العام للمجلس العام للبنوك 
والمؤسسات المالية اإلسالمية، عبداإلله 
بلعتيــق، فــي تصريــح ســابق، أن البنــوك 
اإلســالمية فــي البحريــن تتمتــع بمرونــة 
عاليــة، وأنــه خــالل 10 الســنوات المقبلة 
أي   )cash less( خــط  البنــوك  ســتتخذ 

اقتصاد بدون عمالت نقدية.

هل تنجح البحرين في إطالق أول عملة رقمية بالمنطقة؟
ــاع ــط ــق ــال ــص ب ــت ــخ ــة تــحــتــاج إلــــى إصــــــدار تــشــريــعــات جـــديـــدة ت ــك ــل ــم ــم ال

تحذيرات من تراجع دور “المركزية” والتأثير 
على العمالت الوطنية

عمـلــة “فيسـبــوك الرقميــة” تثيــر البنــوك في العـالــم
“ليبـرا” و“كاليبـرا” ستخدمـان 1.7 مليـار شخـص

في شــأن مهم لمتابعي ســوق البيتكوين والعمات الرقمية، أظهرت آراء كبار االقتصاديين ومســئولي البنوك المركزية في الواليات 
المتحــدة وفــي أنحــاء العالــم، حــول العملــة الرقمية Libra التي أعلنت شــركة “فيســبوك” عن إطاقهــا وإلى أي مــدى يمكن أن يؤثر 

إطاقها على مجال عمل البنوك المركزية.

 وكان فيسبوك أطلق مؤخًرا عملة اسمها “ليبرا” 
ــا يدعى “كاليبــرا” ليخدم ملياًرا  ونظاًمــا مصرفيًّ
تصلهــم  ال  العالــم  عبــر  مشــترك  مليــون  و700 

خدمات مصرفية.
فــي  للمشــروع  ناقــدة  أصــوات  وتعالــت   
فرنســا وألمانيا، فالنائــب عن حزب الخضر 
فــي ألمانيــا دانيال باياز اعتبر أن ما قام به 
“فيسبوك” سيشكل ضغوًطا على المصارف 
منظمــي  وعلــى  العالــم،  عبــر  المركزيــة 
الشــؤون المالية بما يجبرهم على الدخول 
بشــكل واسع عالم النقد الرقمي. و وعرض 
وقيــم  العمــالت،  إصــدار  حــول  تســاؤالت 

تبادل العمالت، عالوة على خلقه صعوبات 
كبرى أمام جهود مكافحة غســيل األموال، 
حمايــة  آليــات  فــي  مشــكالت  وســيخلق 
المســتهلك والمســتثمر. وقــال “بيــر كوشــيك 
باســو، كبيــر الخبــراء االقتصادييــن فــي البنــك 
الدولــي ، إن العملــة الرقمية Libra ســتؤثر على 
السياســة النقديــة المختلفــة وتجعــل األدوات 

المركزيــة  البنــوك  تصــرف  تحــت  تكــون  التــي 
غيــر فّعالة، حســب ما نقله موقــع “عرب فوليو” 
اإلخبــاري. وفــي موضوعه المكتــوب في موقع 
Project Syndicate، الحــظ المســؤول الكبيــر 
السابق في مؤسسة Bretton Woods أيًضا أن 
احتماالت أن تصبح البنوك المركزية بال أســنان 
أصبحــت  إذا  كبيــر  بشــكل  ســتزداد  متحكمــة، 

عالميــة  “عملــة  بمثابــة   Libra الرقميــة  العملــة 
مهيمنة”. وحّذر باسو من أن مستخدمي العملة 
الرقميــة التابعة لشــركة فيســبوك قــد يختارون 
االحتفــاظ بأموالهــم فــي عملــة Libra بــدالً مــن 
وبالتالــي  الوطنيــة،  بعمالتهــم  بهــا  االحتفــاظ 
ففــي حالــة حــدوث ارتفــاع في نســبة التضخم 
فــي البالد، فــإن فعالية أدوات البنــوك المركزية 

للــدول فــي الســيطرة واتخــاذ تدابيــر عالجيــة 
مثــل التخلص من الســيولة الزائدة ســتتضاءل 
إلى حد كبير ألن نظام إنشــاء األموال ســيكون 

في أيدي شركة فيسبوك.
و أشــار رئيــس مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي 
جيــروم بــاول، في وقت ســابق إلــى أنه يدرس 

العملة الرقمية “بعناية فائقة”

المحرر االقتصادي

“كالبيرا” تهدد 
مصارف العالم

 أنشــأت شــركة فيســبوك أيًضــا وحــدة 
)مصرف( تحت اســم “كاليبرا”، ســتطرح 
محافــظ رقميــة لحفــظ وحــدات عملــة 
“ليبــرا” وتحويلهــا وإنفاقهــا توضــع لدى 
كل متعامل بهذه العملة، وهكذا سيكون 
الحســابات  بمليــارات  مصــرف  هنــاك 
كاليبــرا  ربــط  وســيجري  الشــخصية. 
ماســنجر  فيســبوك:  رســائل  بمنصتــي 
وواتساب، اللتين تضمان أكثر من مليار 

مستخدم.
وتضع الشركة  آماالً عظيمة على “ليبرا”. 
وتأمــل “فيســبوك” أال يقتصر اســتخدام 
العملة على المعامالت بين المســتهلكين 
والشــركات القائمــة فــي أنحــاء العالــم، 
غيــر  للمســتهلكين  أيًضــا  تتيــح  أن  بــل 

المشمولين بالخدمات المصرفية.
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ــمــواقــف  رفـــعـــت شـــركـــة الـــبـــحـــريـــن ل
 11.03 إلـــى  مــالــهــا  رأس  الـــســـيـــارات 
مليون دينار، الناتج عن إصدار أسهم 
على حق  بالحصول  والمتمثلة  عادية 
تلقائًيا  يتجدد  عاًما   99 لمدة  انتفاع 
مملوكة  ســيــارات  مــواقــف  بناية  فــي 
الحق،  مقابل  وفــي  ــة”.  ــ “إدامـ لشركة 
بإصدار  بمقتضاه  المواقف”   “ ستقوم 
شركة  لصالح  ا  عاديًّ سهًما  مليون   40

إدامة. 
“مواقف  دعــت  متصل،  صعيد  وعلى 
السيارات” المساهمين لحضور اجتماع 

للشركة  الــعــاديــة  العمومية  الجمعية 
الــمــقــبــل(  يــولــيــو   18( الــخــمــيــس  يــــوم 

لقبول استقالة أعضاء مجلس اإلدارة، 
وتعيين/ انتخاب أعضاء مجلس إدارة 

الثالث  السنوات  لفترة  للشركة  جديد 
المقبلة بنظام التصويت التراكمي.

بإصدار  البنك  إدارة  مجلس  توصية  على  والكويت  البحرين  بنك  مساهمو  وافــق 
الذي  البرنامج  ضمن  دوالر  مليون   700 يتجاوز  ال  بمبلغ  األجل  متوسطة  سندات 
أقرته الجمعية العمومية بتاريخ 7 مارس 2010 بمبلغ إجمالي، وهو 2 مليار دوالر. 
وقد أعطيت الموافقة بعد العرض التوضيحي الذي قدمه الرئيس التنفيذي لبنك 

البحرين والكويت رياض الساتر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد على هامش الجمعية العمومية 
أجل  من  أساسي  بشكل  السندات، سيستخدم  إصــدار  من  الــذي سيأتي  المبلغ  أن 
مليون   400 بقيمة  وذلك   2020 مارس  استحقاقه في  إصــدار سابق يحل  تغطية 

دوالر، في حين سيستخدم الباقي من أجل تمويل إستراتيجية البنك.
وتوقع أن يتم طرح اإلصدار في غضون الشهرين المقبلين خصوًصا مع عدم وجود 
تخوف فيما يتعلق بالفائدة على الدوالر، كما كان موجود في السابق، مشيرا إلى 
أن محفظة القروض تتماشى مع أعمال البنك، مبينا أن إصدار السندات يمثل جزءا 

بسيطا من الودائع التي بحوزة البنك، والتي تقارب 2.5 مليار دينار.

جمعية  من  كل  وقعت 
المستثمرين  عــالقــات 
بـــــالـــــشـــــرق األوســـــــــط 
البحرين  ومعهد  “ميرا” 
المصرفية  ــلــدراســات  ل
مذكرة   BIBF والمالية 
شهادة  إلطــالق  تفاهم 
المستثمرين  عــالقــات 
في   )CIRO( المعتمدة 

كمبادرة  الشهادة  إطالق  تم  حيث  االستثمار،  أكاديمية  مظلة  تحت  البحرين 
مشتركة بين البورصة والجمعية والمعهد.

مهنية  شهادة  الكتساب  فريدة  بفرصة  المهنيين  تزويد  إلى  الشهادة  وتهدف 
معتمدة في مجال عالقات المستثمرين ذات األهمية المتزايدة في الشركات 
المدرجة. وستكون الشهادة مدعومة بالكامل من قبل صندوق العمل “تمكين” 
ضمن برنامج التدريب ودعم األجور.  ويعد )CIRO( برنامج شهادات معترف 
ا في مجال مهنة عالقات المستثمرين، حيث يتم تنظيم البرنامج في  به دوليًّ
الشرق األوسط من قبل جمعية “ميرا” بالشراكة مع جمعية عالقات المستثمرين 
المعهد من خالل ورشة  تقديمه من قبل  يتم  المتحدة في حين  المملكة  في 
تدريبية مكثفة لمدة ثالثة أيام بمجموع 20 ساعة يليها اختبار لمدة 60 دقيقة. 
6 محاور رئيسية هي: مبادئ وممارسات مهنة عالقات  البرنامج على  ويركز 
البيئة  والــتــشــريــعــات،  الــشــركــات  الــعــالــمــيــة،  الــمــالــيــة  األســــواق  المستثمرين، 
عالقات  ومــمــارســات  االستثمار  ومــبــادئ  والتقييم  المحاسبة،  التشريعية، 

المستثمرين الفعالة.

“BBK”: سندات بـ 700 مليون دوالر

إطالق شهادة عالقات المستثمرين

شــهــد اجــتــمــاع بــورصــة الــبــحــريــن النصف 
الذي عقد مؤخًرا،  للوسطاء  الثالث  سنوي 
بالمستجدات والتطورات  الوسطاء  تزويد 
جديد  بند  إضــافــة  ذلــك  فــي  بما  الرئيسية 
بــدء  وتــفــاصــيــل  المستثمر  حــســاب  لفتح 
على  الــمــضــافــة  القيمة  ضــريــبــة  احــتــســاب 
خــدمــات بــورصــة الــبــحــريــن ابـــتـــداًء مــن 1 

يوليو 2019. 
كما تم خالل االجتماع تلقي آراء الوسطاء 
حول وحدات المزايدة المحدثة في السوق 

والتي تم تطبيقها في شهر مايو 2019.
ــتــي تعقد  ــمــاعــات ال  وتــعــتــبــر هـــذه االجــت
بشكل  الوساطة  شركات  ممثلي  بمشاركة 
ــة مــن  ــن ســلــســل نـــصـــف ســـنـــوي جـــــــزًءا مــ
االجتماعات المنعقدة بشكل دوري بغرض 
لتسهيل  مفتوحة  تــواصــل  قــنــوات  توفير 
ومصرف  األعضاء  الوسطاء  بين  التعاون 
البحرين المركزي وبورصة البحرين لتناول 
مختلف المواضيع ذات العالقة بما يساهم 

في تطوير سوق رأس المال.

بند جديد لفتح حساب المستثمر

القيمة السوقية لـ “البورصة” في يونيو
ديــنــار مــلــيــون   18.68 بقيمة  أســهــمــا  ــون  ــداول ــت ي الــبــحــريــنــيــون 

شـــهـــدت الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــات 
بورصة  في  المدرجة  العامة  المساهمة 
الوصول  الماضي  البحرين بشهر يونيو 
إليه  لم تصل  قياسي جديد  إلى حجم 
 9.22 لتتجاوز  ارتفعت  إنها  إذ  سابًقا، 
بزيادة  الماضي،  الشهر  في  دينار  مليار 
ما  أي  تــقــريــًبــا،  ديــنــار  مــلــيــون   329.11
8.89 مليار  3.7 % قياًسا بنحو  نسبته 

دينار في شهر مايو الماضي.
وأظــهــرت أحـــدث بــيــانــات نــشــرت على 
األسهم  قيمة  ارتــفــاع  الــبــورصــة  مــوقــع 
المتداولة بنسبة 96.01 %، من 17.03 
مليون دينار في مايو لتصل إلى 33.38 

مليون دينار في يونيو.
 18.68 عــلــى  البحرينيين  واســتــحــوذ 
مليون دينار تمثل ما نسبته 55.97 % 
بالبورصة  التداوالت  قيمة  إجمالي  من 
ــا تــــداوالت  شــهــر يــونــيــو الـــمـــاضـــي. أمــ
 % 44.03 الجنسيات األخرى، فشكلت 

أي ما قيمته 14.7 مليون دينار.
وارتفعت بنهاية يونيو أسعار 15 شركة 
حين  فــي  شــركــات،   8 انخفاض  مقابل 
دون  أسعارها  على  شركة   21 حافظت 

تغيير. 
المدرجة  المحلية  الشركات  عدد  ويبلغ 
6 قطاعات،  44 شركة تحت  بالبورصة 
قطاع  التجارية،  البنوك  قطاع  كالتالي: 
االســـتـــثـــمـــار، قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــن، قــطــاع 
والسياحة،  الــفــنــادق  قطاع  الــخــدمــات، 

وقطاع الصناعة.
وبلغ إجمالي األيام المتداولة بالبورصة 
 3 بتراجع  الماضي  الشهر  في  يوًما   18
الذي شهد  الماضي  مايو  أيام عن شهر 
لمصادفة  نــظــًرا  ــا؛  يــوًم  21 فــي  تـــداوال 

إجازة عيد الفطر في الشهر الماضي.
ــعــام بنهاية  ال الــبــحــريــن  وأقــفــل مــؤشــر 
نقطة،   1471.04 مستوى  عند  يونيو 

ما  أي  نقطة،   37.52 ارتــفــاًعــا  مسجال 
2.62 % مقارنة بالشهر السابق،  نسبته 
حين  فــي  نقطة،   1433.52 بلغ  حيث 
تراجع مؤشر البحرين اإلسالمي بمقدار 
 ،%  1.26 نسبته  مــا  أي  نــقــطــة،   9.66
ثم  نقطة،   767.6 مايو  في  سجل  فقد 
في  نقطة   757.94 ليسجل  انــخــفــض 

يونيو.
الــمــتــداولــة في  وقــفــزت كمية األســهــم 
81.12 % لتصل  الماضي بنسبة  الشهر 
بمتوسط  ســهــم،  مــلــيــون   123.07 إلـــى 
 3.3 بـ  قياًسا  سهم،  مليون   6.8 يومي 
عدد  ارتفع  كما  مايو.  في  سهم  مليون 
 %  16.99 بنسبة  يونيو  في  الصفقات 

ليصل إلى 1.735 ألف صفقة.
البحرينيين  تــداول  البورصة  وشهدت 

نسبته  مــا  أي  ســهــم،  مــلــيــون   77 لنحو 
األسهم  كمية  إجــمــالــي  مــن   %  62.55
المتداولة بالبورصة في الشهر الماضي، 
األخــرى  الجنسيات  تــداولــت  حين  فــي 
46.1 مليون سهم، أي ما نسبته 37.45 

.%

24.8 مليون دينار تداول   

البنوك التجارية  

ــي قـــطـــاع الــبــنــوك  ــز الــــتــــداول فـ ــركـ وتـ
الــتــجــاريــة، حيث تــم تـــداول مــا قيمته 
بذلك  مستحوًذا  ديــنــار،  مليون   24.77
قيمة  إجـــمـــالـــي  ــن  مـ  %  74.21 ــى  عــل

األسهم المتداولة.
ــــشــــركــــات الـــخـــمـــس األكـــبـــر  ــت ال ــ ــان ــ وك

التي  السوقية  القيمة  حيث  من  حجًما 
استحوذت على 5.66 مليار دينار، أي ما 
نسبته 61.36 % من إجمالي التداوالت 
البنك  جــاء  هــي:  يونيو  فــي  بالبورصة 
بلغت  إذ  األول،  بالمركز  المتحد  األهلي 
دينار  مليار   2.8 نحو  السوقية  قيمته 
)30.78 % من إجمالي القيمة السوقية 
للبورصة(، وثانًيا بنك البحرين الوطني 
نحو 1.02 مليار دينار )ما نسبته 11.05 
الــبــحــريــن لــالتــصــاالت  %(، ثـــم شــركــة 
بقرابة  “بــتــلــكــو”  والــالســلــكــيــة  السلكية 
 6.53 نسبته  )ما  دينار  مليون   602.08
%(، ورابًعا شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” 
 ،)%  6.5( دينار  مليون   599.24 بقيمة 
بنحو  والكويت  البحرين  بنك  وأخــيــًرا 

599.16 مليون دينار )6.5 %(.

اجتماع الجمعية

المحرر االقتصادي

مليار دينار
9.22

المحرر االقتصادي

في  للمقاصة  البحرين  وشــركــة  البحرين  بــورصــة  شرعت 
وعموالت  الــرســوم  جميع  على  المضافة”  “القيمة  تطبيق 
المقدمة منهما  والــخــدمــات  أخــرى  عــمــوالت  الــتــداول وأي 
مطلع شهر يوليو الجاري. ومنذ يوم اإلثنين 1 يوليو 2019 
نسبة  أية  أو   -  % 5 مقدارها  أساسية  نسبة  احتساب  بدأ 
أخرى تحددها الجهات المعنية في البحرين من وقت آلخر 
- من قيمة الرسوم وعموالت التداول أو أي عموالت أخرى.

البورصة  حصة  على  المضافة”  “القيمة  احتساب  ويتم   
وشركة المقاصة من عموالت الصفقات التي سيتم تنفيذها 
اعتباًرا من مطلع يوليو فصاعًدا. وتطبق “المضافة” بنسبة 
قبل  أخــرى من  وأي عموالت  التداول  5 % على عموالت 
خــارج  مــن  المستثمرين  فــيــهــم  بــمــا  المستثمرين  جــمــيــع 
البحرين غير المقيمين في المملكة والمستثمرين من دول 
الخليج. وستتضمن الفواتير الصادرة من البورصة وشركة 
المقاصة بند خاص بقيمة “المضافة” على الرسوم وعموالت 

التداول والخدمات.
وتتراوح رسوم تسجيل األسهم ما بين ألف دينار و5 آالف 
5 و15 ألف دينار كحد أقصى،  دينار كحد أدنــى؛ وما بين 
أما رسوم االشتراك السنوي فتتراوح ما بين ألف دينار و5 
آالف دينار كحد أدنى؛ وما بين ألفين و80 ألف دينار كحد 
السندات والصكوك الحكومية  أقصى. وتبلغ رسوم إدراج 
1500 دينار، والسندات والصكوك الخاصة/ غير البحرينية 
ألفي دينار وبحد  أدنــى  )بحد  0.05 % من قيمة اإلصــدار 
الخزينة وصكوك  أذونــات  تبلغ  دينار. فيما  5 آالف  أقصى 
التأجير اإلسالمية قصيرة األجل نحو 30 ديناًرا تدفع مرة 

واحدة عند اإلدراج.
 كما تبلغ رسوم تسجيل الصناديق االستثمارية 300 دينار، 

العقارية  وألف دينار رسوم تسجيل صناديق االستثمارية 
)رسوم االشتراك السنوي 5 آالف دينار للوحدات التي تبلغ 
250 مليون دوالر أو أقل، و10 آالف دينار للوحدات التي 

تزيد عن 250 مليون دوالر(.
البحرين  ســـوق  فــي  الــشــركــات  تسجيل  ــوم  رسـ تبلغ  كــمــا 
رسوم  احتساب  يتم  لن  حين  في  دينار،  ألف  االستثماري 
على تسجيل الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة.

رمز  أو  اســم  لتغيير  ديــنــار   500 مبلغ  احــتــســاب  وسيتم 
التداول للشركة )أو االثنان مًعا(، و10 دنانير رسالة إثبات 

اإلدراج.
 0.5 مبلغ  يحتسب  فإنه  الــشــركــات،  إلجـــراءات  وبالنسبة 
 5 أقصى  دينار، وبحد   300 أدنى  )بحد  لكل مساهم  دينار 
آالف دينار( لتغيير رأس المال، وذات المبلغ يحتسب على 
األسهم،  تبادل   / االستحواذ   / السيطرة   / الدمج  عمليات 
وأيًضا على تجزئة القيمة االسمية، وكذلك أسهم المنحة، 
وخدمات أخرى مثل حقوق األفضلية. أما رسوم إجراءات 

شطب الشركات فتبلغ 100 دينار.

والعمــوالت الرســوم  قيمــة  مــن   %  5 أساســية  نســبة  احتســاب 

تطبيق “المضافة” على خدمات “البورصة” و“المقاصة”

المحرر االقتصادي

األعلى قيمة سوقيةاألكثر انخفاضااألكثر ارتفاًعا
سعر السهم اسم الشركة

في ابريل )دينار(
سعر السهم 

في مارس )دينار(
نسبة االرتفاع 

)%(

ESTERAD0.1750.12045.83

ZAINBH0.0880.06927.54

NASS0.1020.09210.87

BCFC0.8200.7509.33

BATELCO0.3620.3445.23

سعر السهم اسم الشركة
في ابريل )دينار(

سعر السهم 
في مارس )دينار(

نسبة االرتفاع 
)%(

GFH5.24-0.248 دوالر0.235 دوالر

CINECO0.7500.780-3.85

BARKA1.52-0.330 دوالر0.325 دوالر

ITHMAR1.52-0.066 دوالر0.065 دوالر

BNH0.2660.270-1.48

النسبة من إجمالي السوق القيمة السوقية بالديناراسم الشركة
)%(

AUB2,838,234,39430.78

NBB1,018,573,10511.05

BATELCO602,078,4006.53

ALBH599,240,0006.50

BBK599,163,9866.50
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مبيعات ألعاب الفيديو في 2021
كشــف تقريــر جديــد أن مبيعــات ســوق ألعــاب الفيديــو فــي 
العالم من المتوقع أن تصل إلى 180 مليار دوالر في 2021. 
 ،Newzoo وأوضــح التقريــر الــذي أعدتــه شــركة األبحــاث
المتخصصة في تحليالت ألعاب الفيديو، أن هناك 2.3 مليار 

العب يمارسون ألعاب الفيديو حول العالم حاليا.
وأضــاف أن هــذه الســوق تبلــغ مبيعاتهــا في الوقــت الحالي 
نحــو 137.9 مليــار دوالر تســتحوذ منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادي علــى مبيعــات قدرهــا 71.4 مليــار دوالر فيمــا تبلــغ 
المبيعــات فــي أميــركا الشــمالية 32.7 مليــارا وفــي أوروبــا 
والشــرق األوســط وأفريقيــا 28.7 مليــار دوالر، في حين أن 

المبيعات في أميركا الالتينية.
وأصــدرت شــركة NPD قائمــة بأفضل ألعــاب الفيديو مبيعا 
فــي الواليــات المتحــدة خــالل شــهر أبريــل 2019، وكانــت 

“Mortal Kombat 11” هــي اللعبــة األكثــر مبيعــا فــي هــذا 
 Xbox الشــهر، حيــث حققــت مبيعــات متقدمــة على أجهــزة
إنجــاز  وهــو   Nintendo Switchو  PlayStation 4و  One
نــادر، بينمــا حصــل اثنــان مــن ألعــاب PlayStation 4 وهمــا 

Days Gone وSony وMLB 19: The Show على المركزين 
الثانــي والثالــث في القائمة. وإليكم قائمة بأفضل 10 ألعاب 

الفيديو األكثر مبيعا هذا الشهر في الواليات المتحدة:
Mortal Kombat 11

Days Gone
.MLB 19: The Show

Tom Clancy’s The Division 2 
.Super Smash Bros. Ultimate 

Grand Theft Auto V 
Sekiro: Shadows Die Twice 

 Call of Duty: Black Ops 4 
NBA 2K19

Yoshi’s Crafted World 
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 Minit المغامــرات  لعبــة  إطــالق  تــم 
بشــكلها النهائي والكامل لمستخدمي 
مــن  تدخــل  اللعبــة   .iOSو أندرويــد 
ضمــن ألعاب المغامــرات والتحديات. 
ومــا ُيميزهــا هــو أســلوب لعبها، حيث 
المطلــوب  وإنجــاز  المغامــرة  عليــك 

لمدة أقصاها 60 ثانية. “1دقيقة”.

Minit

هل شبكات الجيل الخامس 5G خطيرة؟
للقلق يدعو  ما  يوجد  ال  الفيدرالية:  االتصاالت  وهيئة  والدواء  الغذاء  إدارة 

المحمولــة  الهواتــف  شــركات  اليــوم  تتســابق 
فــي جميــع أنحــاء العالم لنشــر شــبكات الجيل 
الخامــس ودعمهــا مــع الهواتــف الخاصــة بهــا، 
هنــاك تحذير ومخــاوف من أن الطيــف العالي 
الموجــات  )أطــوال  باســم  المعــروف  التــردد 
الميلليمترية( المســتخدمة في عمليات النشــر 
 5G الخامــس  الجيــل  تقنيــة  لجعــل  المبكــرة 
حقيقــة واقعــة، يمكــن أن يشــكل خطــًرا علــى 

صحة الناس.
 ففــي شــهر أبريــل الماضــي، قامــت الحكومــة 
5G فــي  البلجيكيــة بإيقــاف اختبــار شــبكات 
بروكســل، وذلــك نظــًرا إلــى مخاوفهــا مــن أن 
اإلشــعاعات الصادرة عن المحطات األساســية 
قــد تكــون ضارة. كمــا قد دعا أعضــاء البرلمان 
فــي دول أخــرى مثــل هولندا، إلــى إلقاء نظرة 
فاحصــة علــى شــبكات الجيــل الخامــس. هــذا 
اتخــذت  قــد  سويســرا  أن  إلــى  وباإلضافــة 
خطوات لرصد تأثير التقنية على الناس. وفي 
الواليــات المتحدة، أبدى قادة في الكونجرس 
نفــس المخــاوف، ممــا دفــع مدينــة فــي واليــة 

كاليفورنيا إلى إيقاف نشر هذه التقنية.
 جديــر بالذكــر أن هــذه األنــواع مــن المخاوف 
أبــدى  فقــد  اإلطــالق،  علــى  جديــدة  ليســت 
المستهلكون قلًقا لسنوات بشأن اآلثار الصحية 
المحتملــة لإلشــعاع فــي كل شــيء، بــدًءا مــن 
الموجــات الصغيــرة إلــى الهواتــف المحمولــة، 
مدعيين أن موجات الهواء الالســلكية تســبب 
ســرطان الدمــاغ وتقليــل الخصوبــة والصداع 

عند األطفال، وأمراض أخرى.
 وإن نشــر شــبكات الجيــل الخامــس الجديدة، 
األبــراج  مــن  أكبــر  والتــي تتطلــب نشــر عــدد 
الخلويــة الصغيــرة بالقــرب مــن أماكــن العيش 

شــأنه  مــن  المدرســة،  إلــى  والذهــاب  والعمــل 
أن يثيــر هــذه المخــاوف. وقــد بدأ المشــرعين 
وواضعــي السياســات فــي جميع أنحــاء العالم 

االستعداد للتقنية.
 ولقد قالت إدارة الغذاء والدواء FDA، وهيئة 
االتصاالت الفيدرالية FCC، أنه ال يوجد شيء 
لــم تتوّصــل الدراســات إلــى  يدعــو للقلــق، إذ 
صلــة تجمع بيــن ترددات الراديــو من الهواتف 

المحمولة أو األبراج الخلوية، واألمراض.
 ولكن في العام 2011، أشارت منظمة الصحة 
العالميــة إلى أن الهواتف المحمولة قد تســبب 

بعض أنواع سرطان الدماغ، مما يترك احتمال 
وجــود صلــة بيــن الســرطان وإشــعاع الهاتــف 

المحمول.
الطــول  اســتخدام  ســالمة  إن  النقــاد  يقــول   
الموجــي الميليمتــري لتقنيــة الجيــل الخامس 
إلــى  يــزال هنــاك حاجــة  لــم ُيختبــر بعــد، وال 
المزيــد مــن المعلومات قبل أن تقــوم الواليات 
المتحــدة وبقيــة دول العالــم بنشــر الشــبكات 

الجديدة.
الفيدراليــة  االتصــاالت  هيئــة  تعرضــت  ولقــد 
معاييــر  تحديثهــا  لعــدم  النتقــادات   FCC

الســالمة للهواتــف المحمولة منــذ العام 1996، 
إذ يقــول النقاد إنه يجب مراجعة المســتويات 
بنــاًء علــى أحــدث التقنيــات الالســلكية. فــإن 
 SAR تســتخدم قيمة ُتعرف باســم FCC هيئة
أو معدل االمتصاص المحدد؛ لتحديد إمكانية 
بيــع األجهــزة بأمــان فــي الواليــات المتحــدة. 
التــي يمتصهــا  SAR مقــدار الطاقــة  ويقيــس 
الجســم لــكل كتلــة معينــة. وفــي شــهر مــارس 
 IEEE الماضــي، أوصــت المجموعــة الهندســية
بــأن تظل مســتويات الســالمة علــى حالها كما 

كانت منذ العام 1996.

 Mac انطلق رســميًا فــي متجــر تطبيقات
مؤخــرا أول تطبيقــات Adobe اإلبداعية 
والــذي   ،Adobe Lightroom المميــزة 
Cre�  يأتــي مــن بين مجموعــة تطبيقــات

 Office وستطلق أبل أيضًا .ative Cloud
.Live Studio365 و

Lightroom

عــن   Do Something Good أعلنــت 
مــن  بالتخلــص  يســمح  كاميــرا  تطبيــق 
فــي  فيهــم  المرغــوب  غيــر  األشــخاص 
 Bye Bye Camera الصــور، ويســتخدم 
الــذكاء االصطناعــي وتقنيــة YOLO، مــا 
يســمح بتحويل الشــخص غيــر المرغوب 

فيه إلى منطقة شفافة!.

Bye Bye Camera

نشــر موقع Forbes تقريًرا جديًدا يفيد بأن شــركة آبل 
تتجّهــز إلطــالق جهــاز مــاك بوك بــرو بقيــاس 16 بوصة 

ا في مؤتمرها في سبتمبر المقبل. وتصميم جديد كليًّ
 Jeff وجــاء التقريــر بناًء على تحليالت الخبيــر التقني 
Lin وتســريبات أشــارت إلــى احتمــال إطــالق الشــركة 

.6K لشاشة 32 بوصة بدقة

ماك بوك برو جديد
أكــد Vincent Pang رئيــس هــواوي فــي منطفــة غــرب 
أوروبا في تصريحاته مؤخًرا، على أن هواوي ســتطلق 
هاتفهــا القابــل للطي Mate X خالل شــهر ســبتمبر، على 
 .5G أن يطلــق فــي المــدن التي تتمتع بتغطية لشــبكات
وكانــت هواوي قد أجرت االختبــارات على الهاتف قبل 

اإلطالق الرسمي.

Mate X
الوضــع  ميــزة  أندرويــد  علــى  جيميــل  تطبيــق  حصــل 
المظلــم، ويمكــن للمســتخدمين الذين يملكــون اإلصدار 
الوضــع.  هــذا  علــى  الحصــول   Gmail v2019.06.09
الوضــع  ميــزة  تطبيقــات جوجــل  مــن  العديــد  وتلقــت 
المظلم، بما في ذلك تطبيق جوجل الرئيســي، وتطبيق 

Files وتطبيق جوجل درايف وكذلك جوجل كييب.

الوضع المظلم
قبــل أســابيع قليلــة مــن كشــف النقــاب عــن “غاالكســي 
نوت 10”، تتواصل الشائعات الخاصة بجهاز سامسونغ 
الجديــد، ويتوقع إطالق “نوت 10” في الربع الثالث من 

العام الحالي وتحديًدا في أغسطس.
 ،5G وتشــير توقعــات إلــى أن الهاتــف ســيدعم شــبكة

وكاميرا خلفية ثالثية العدسات وبطارية عمالقة.

نوت 10

مليار دوالر
180

كشــفت ســناب شــات عن دراســة جديــدة قامت بها حــول دور الثقافــات، العمر، 
والتقنيات الجديدة في تحديد األولويات حول الصداقة، وقد ساهم 10 خبراء 
للصداقة من جميع أنحاء العالم في دراسة البيانات والخروج بالتقرير النهائي. 
وقد شــملت الدراســة 10 آالف مشــترك من مختلف بقاع األرض من الســعودية، 
اإلمارات، أســتراليا، فرنســا، ألمانيا، الهند، ماليزيا، المملكة المتحدة، والواليات 

المتحدة.

وأشــارت دراسة ســناب شات أن سكان 
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
مــن  أكثــر  مقربيــن  أصدقــاء  يملكــون 
نظرائهــم مــن الــدول التــي جــرت فيهــا 
الســعودية  ان ســكان  الدراســة، حيــث 
يملكــون 6.6 صديًقــا بالمتوســط، فيمــا 
صديًقــا   6.4 اإلمــارات  ســكان  يملــك 
بالمتوســط. علــى الجهــة األخــرى، فــإن 
البالغيــن  لألفــراد  الصداقــات  متوســط 
فــي المملكــة المتحــدة بلــغ 2.6 صديًقــا 

وفًقا للدراسة.
وأشــارت الدراســة أن نحــو %63 مــن 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســكان 
يرغبــون فــي توســيع عالقاتهــم، فيمــا 
قــال %55 مــن ســكان اإلمــارات نفــس 
الكالم. وبالمقارنة مع المناطق األخرى، 
فإن %40 من المشــاركين من الواليات 
المتحــدة، المملكة المتحدة، وأســتراليا 

يرغبون بنفس األمر.
وقــد أشــار نحــو %36 مــن المشــاركين 
من ســكان الســعودية واإلمــارات بأنهم 
يبحون اســتخدام التطبيقات وشبكات 
التواصــل للحديث مــع أصدقائهم، فيما 
قــال %27 مــن المشــاركين مــن أوروبا، 

نفــس  وأســتراليا  المتحــدة،  الواليــات 
الشيء.

فــإن  الدراســة،  أســاس  إلــى  وبالعــودة 
مــن   49% وجــود  إلــى  أشــار  التقريــر 
مــن  و43%  الســعودية  فــي  البالغيــن 
يســتخدمون  اإلمــارات  فــي  البالغيــن 
تطبيــق ســناب شــات يومًيــا للحديــث 
 30% قــال  فيمــا  أصدقائهــم.  مــع 

أنهــم  الكاملــة  الدراســة  ممــن شــملتهم 
اليــوم  طــوال  التطبيــق  يســتخدمون 

للتواصل مع األصدقاء.
وتشــرح ميريام كيرماير، وهي معالجة 
متخصصــة فــي العالقــات الشــخصية، 
يقدمهــا  التــي  والفوائــد  األمــر  هــذا 
والصــور  الفيديــو  مقاطــع  اســتخدام 
للتواصل بالقول: “إن أي وســيلة تسمح 
وغيــر  اللفظــي  الســلوك  بمشــاركة  لنــا 
الفيديــو،  مقاطــع  غــرار  علــى  اللفظــي، 
يمكنها أن تساعدنا على الشعور بالقرب 
واأللفــة للتغلــب على تحديــات العالقة 

بوضوح”.
ُيشــار إلــى أن التقريــر تــم بالشــراكة مع 
وكالــة “بروتيــن”، وقــد شــمل 10 آالف 
ســنة   13�75 بيــن  أعمارهــم  شــخص 
منهــم 500 مــن الســعودية ومثلهــم من 

اإلمارات.

أكثر العالقات الوطيدة في “سناب شات”
السعوديون 

واإلماراتيون 
يملكون 

أصدقاء أكثر من 
نظرائهم
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إعداد:

طارق البحار
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أبلغ مركز البحرين التجاري العالمي )BWTC( عن امتالك مستأجرين جدد وتوسيع اتفاقيات التأجير الحالية. وذكر المركز أن المستأجرين على المدى الطويل بما 
فــي ذلــك إيرنســت آنــد يانــج وديــار المحــرق وGN international هم من بين أولئك الذين اســتثمروا في تعزيز عملياتهم التجارية وتوســيع مســاحات المكاتب في 

BWTC العام الماضي، في حين أن الربع األول من عام 2019 شهد أيًضا عدًدا من المستأجرين رفيعي المستوى.

 ويتألــف المشــروع مــن برجيــن مكتبييــن علــى شــكل 
شــراع بارتفاع 44 طابًقا، وفندق شــيراتون ذي الخمس 

نجوم، باإلضافة إلى مول مودا.
وتعتبر شركة سافيلز هي الوكيل اإلداري الجديد لشركة 

BWTC ومــول مــودا. وقــال المتحــدث باســم الشــركة 
العالمــي  التجــاري  البحريــن  إن مركــز  برادلــي،  دونالــد 
يعتبــر ملكية مميــزة لألعمال التجارية التي تمثل بوابة 
األعمال الرائدة في البحرين إلى العالم والمنطقة ككل. 

مــع اســتمرار ارتفــاع الطلــب علــى المســاحات المكتبية 
فــي المركــز، يتــم العمــل باســتمرار على تطويــر عروض 
المســاحات التجارية لتلبية متطلبات التشغيل المعقدة 

للمستأجرين لديها مع حلول مصممة خصيًصا.

بلــغ عــدد العقــارات المرهونــة، الــذي وثقتــه كتابات العدل في الســعودية نحو 40 ألف عقار منــذ بداية العام الهجري الجاري، مســجلة زيادة 
بأكثــر مــن 300 % مقارنــة بالفتــرة نفســها من العــام الماضي والبالغة نحو 9500 ألــف عقار. وقالت لـ”االقتصادية” مصــادر مطلعة في وزارة 
العدل، إن العقارات السكنية استحوذت على نحو 70 % من العقارات المرهونة. وتصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد العمليات 
للعقارات المرهونة بـ7750 عقاًرا مرهوًنا، مستحوذة على النصيب األكبر بنسبة تقارب 19.4 % من إجمالي العقارات المرهونة، تليها منطقة 

مكة المكرمة بتوثيق 6328 عقاًرا، ثم المنطقة الشرقية بستة آالف عقار مرهون.

وســجلت منطقة القصيم 2807 عقارات 
مرهونــة، تليهــا منطقــة المدينــة بـــ2493 
عقــاًرا، ثــم منطقــة عســير بـــ1751 عقاًرا 
مرهوًنــا، فحائــل بـــ1039 عقــارات، تليهــا 
والحدود الشمالية بـ1077عقاًرا مرهوًنا، 
وتبوك بـ938 عقاًرا مرهوًنا، تليها منطقة 
جــازان بـــ821 عقــاًرا مرهوًنا، ثــم منطقة 

الجوف بـ821 عقاًرا مرهوًنا.
 ويقدر عدد العقارات المرهونة المسجلة 
فــي الباحــة بـ519 عقاًرا منــذ بداية العام 
الهجــري الجــاري، فيمــا ســجلت منطقــة 

نجران كأقل المناطق بـ265 عقاًرا.
 وكانــت وزارة العــدل قــد أطلقت خدمة 

ــا،  التحقــق مــن الصــك العقــاري إلكترونيًّ
لتنضــم إلى قائمة الخدمــات، التي تغني 
المســتفيدين عــن زيــارة كتابــات العــدل، 
بعــد التحــول الرقمــي في التوثيــق الذي 
المجلــس  رئيــس  العــدل  وزيــر  أعلنــه 

األعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني.

العقاريــة  الســوق  أنهــت  ذلــك،  إلــى 
يونيــو  شــهر  خــال  أداءهــا  الســعودية 
إجمالــي  فــي  شــهري  انخفــاض  علــى 
قيمــة صفقاتهــا بنســبة 37.1 %، مقارنــة 
بمســتواها خــال مايو، واســتقر إجمالي 
قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشــهر 

عند مستوى ثمانية مليارات ريال )2.13 
مليــار دوالر(، مقارنــة بمســتواها خــال 
الشــهر األســبق عند مســتوى 12.7 مليار 

ريال )3.4 مليار دوالر(.
مــن  كا  الشــهري  االنخفــاض  وشــمل 
إذ  والتجــاري،  الســكني  القطاعيــن 
انخفــض إجمالــي قيمة صفقــات القطاع 
الســكني خــال الشــهر بنســبة 25.2 %، 
كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع 
التجــاري انخفاًضــا خــال يونيــو بنســبة 
قياسية بلغت 63.2 %، مقارنة بارتفاعه 

خال الشهر األسبق بنسبة 24 %.
الســنوية  المقارنــة  مســتوى  علــى  أمــا 

الســعودية  فــي  العقاريــة  الســوق  ألداء 
بنهايــة يونيــو، فقد ســجل إجمالي قيمة 
الصفقات العقارية انخفاًضا سنوًيا بلغت 
نســبته 3.8 %، مقارنة بالشــهر نفسه من 
العــام الماضــي، وتبايــن التغيــر فــي كل 
مــن القطاعين الســكني والتجاري، حيث 
ســجل القطــاع الســكني ارتفاًعــا ســنوًيا 

بنســبة 24.2 %، بينمــا انخفــض القطــاع 
التجاري بنسبة قياسية بلغت 52.2 %.

العقاريــة  الســوق  أداء  إلــى  وبالنظــر 
مــن  األول  النصــف  خــال  الســعودية 
العــام الجــاري، فقد ســجل إجمالي قيمة 
الصفقات العقارية للســوق خــال الفترة 
ارتفاًعــا ســنوًيا بلغــت نســبته 21.3 %، 

مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي؛ 
ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية 
خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري 
عنــد أدنــى مــن مســتوى 86 مليــار ريال، 
مقارنــة بنحــو 70.9 مليــار ريــال بنهايــة 
الفترة نفســها من العام الماضي، بحسب 

تحليل لصحيفة “االقتصادية”.

40 ألف عقار مرهون لدى “العدل” السعودية

4 يوليو 2019 الخميس
غرة ذو القعدة 1440

بلغ حجم التداول العقاري في البحرين خالل النصف األول من العام 2019 نحو 436.9 مليون دينار، بانخفاض نســبته 1.77 % عن الفترة نفســها 
مــن العــام 2018 التــي ســجلت فيهــا 444.8 مليــون دينار تقريبا. أما بالنســبة إلى عدد معامــالت هذه التداوالت، فقد وصلت إلــى 11323 معاملة أي 

بنسبة زيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 268 %، إذ سجلت 3075 معاملة خالل النصف األول من العام 2018.

التــي  المعامــات  مجمــل  إلــى  بالنســبة  وأمــا 
باشــرها جهــاز المســاحة من معامات تســجيل 
خــال  وغيرهــا  مســاحية  ومعامــات  عقــاري 
النصــف األول مــن هــذا العــام، فقــد بلغــت نحــو 
11323 معاملــة، أي بنســبة انخفاض عن الفترة 
نفســها مــن العــام الماضــي بنحــو 75 %، حيــث 
خــال  معاملــة   46649 المعامــات  عــدد  كان 

النصف األول من العام 2018.
وعلــى صعيــد منفصــل، ذكــر الرئيــس التنفيذي 
الشــيخ   )RERA( العقــاري  التنظيــم  لمؤسســة 
محمد بن خليفة آل خليفة  أن حجم المشــاريع 
المرخصة، تجاوز 553 مليون دينار من مشاريع 

جانــب  مــن  المرخصــة  الخريطــة  علــى  البيــع 
المؤسســة منــذ بــدء أعمالهــا قبــل 15 شــهرا من 

اآلن.
وأفــاد أن مشــاريع البيــع علــى الخريطة أنتجت 
5571 وحــدة عقاريــة جديــدة تــم طرحهــا فــي 
الســوق، حيــث يعتبــر ذلك إشــادة قويــة بالثقة 
من جانب المطورين والمســتثمرين في القطاع 
العقــاري لمملكــة البحريــن مما يــدل على أهمية 
تطبيــق لوائــح قويــة ومبتكرة فــي الوقت ذاته 

لخدمة هذا القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن المؤسســة تخطو 
تحقيــق  طريــق  نحــو  الصحيحــة  خطواتهــا 

إلــى  إضافــة   ،2019 للعــام  الرئيســة  أهدافهــا 
مشــاريع البيــع علــى الخريطــة المرخصــة التــي 

تفوق 1.4 مليار دوالر.
وأشــار إلــى أن المؤسســة رّخصــت مــا يجــاوز 
1300 ترخيص عقاري متخصص، يتضمن 598 
وســيطا عقاريا، 431 وكيل مبيعات، 140 مدير 
عقــارات، 14 مديــر اتحــاد مــاكا و126 مطــورا 
عقاريا، وذلك بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”.

مســافة  علــى  تعمــل  المؤسســة  أن  وأوضــح 
الرئيســيين،  المصلحــة  أصحــاب  مــع  واحــدة 
لضمان التنفيذ والعمل على اللوائح والمبادرات 
التــي ستســاعد علــى بنــاء قطــاع عقــاري قــوي 

وجعل البحرين الوجهة األولى لاســتثمار على 
الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

436.9 مليون دينار التداول العقاري بالنصف األول
ديــــــنــــــار مــــــلــــــيــــــون   553 بــــــــــ  مـــــــشـــــــاريـــــــع  تــــــرخــــــيــــــص 

الكويت: 70 مليون دوالر مزادات عقارية بالنصف األول“اإلقامة المميزة” و ”البطاقة الذهبية” يحفزان العقار خليجيا
ــة ــوديـ ــعـ ــسـ ــاضـــيإنــــعــــاش ألســــــــواق اإلمــــــــــارات والـ ــمـ الـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ عـ  %  75 بــــــزيــــــادة  

العقــاري  القطــاع  يدخــل  أن  المتوقــع  مــن 
الخليجــي وفي مقدمته اإلماراتي والســعودي 
فــي مرحلة تحســن وانتعــاش تاريخيــة وذلك 
بعــد القرارات األخيرة بشــأن “اإلقامة المميزة” 
باإلمــارات.  الذهبيــة”  و”البطاقــة  بالســعودية 
مبــادرات  خليجيــة  دول  مؤخــرا  وأطلقــت 
الستنهاض قطاع العقار الذي مر بمرحلة ركود 
بالســنوات بالماضيــة، وفي مقدمــة تلك الدول 
السعودية التي أطلقت نظام “اإلقامة المميزة” 
للوافديــن منتصــف الشــهر الجاري التــي تتيح 
لهم تأشــيرات زيارة لألقارب واســتقدام عمالة 
ســكنية  ألغــراض  عقــارات  وامتــاك  منزليــة 

وتجارية وصناعية.
وتتيح اإلقامة المميزة لحاملها حرية الخروج 
مــن المملكــة والعــودة إليهــا ذاتيا، واســتخدام 
الممــرات المخصصــة للســعوديين عنــد دخول 
المملكــة عبر منافذهــا والخروج منها، ومزاولة 

االســتثمار  لنظــام  وفقــا  التجاريــة؛  األعمــال 
األجنبي. 

يأتــي إقــرار نظــام اإلقامــة المميــزة مــن ضمن 
“رؤية المملكة 2030” التي تتضمن فتح مجال 
االســتثمار والنشاط التجاري لغير السعوديين، 

بما يساعد في تنمية القطاع الخاص. 
ومن تلك المبادرات التي ترسم طريقا تاريخيا 
لعقــارات دول الخليج وتحفيــز الوافدين على 
االســتثمار بهــا ما أعلنه  نائــب رئيس اإلمارات 
رئيــس الــوزراء حاكــم دبــي، الشــيخ محمد بن 
الدولــة  راشــد آل مكتــوم، مؤخــرا، عــن منــح 
6800 مســتثمر أجنبــي تأشــيرات إقامة دائمة 
الجديــد،  الذهبيــة”  “البطاقــة  نظــام  بموجــب 
بعدمــا بلــغ إجمالــي اســتثماراتهم فــي الدولــة 

الخليجية 100 مليار درهم )27 مليار دوالر(.
وتجدد تأشــيرة اإلقامة لألجانب في اإلمارات 
تكــون  مــا  وعــادة  الســنوات  مــن  قليــل  لعــدد 

اإلقامــة مرتبطــة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت 
منــح  قواعــد  لتيســير  الماضــي خططــا  العــام 
التأشــيرات. وتباطــأ النمــو االقتصــادي بــدول 
الخليــج منــذ تراجــع أســعار النفــط فــي العــام 
2014، وسط معاناة سوق تراجع سوق العمالة 

بالمنطقة ككل.
وقال مسؤولو شركات عقارية كبرى بالمنطقة 
لـــ “مباشــر” إن تلــك المبــادرات الحكومية التي 
تم إطاقها مؤخرا من الممكن أن تضع القطاع 
العقــاري علــى طريــق االنتعــاش وذلــك بعــد ما 
شهد محطات عديدة ومثيرة أدت إلى تباطئه 

خال السنوات الماضية.
وأشــاروا إلــى أن القطــاع فــي الســنة الجديدة 
يفتــح صفحــة جديــدة بتلــك المبــادرات التــي 
لهــذا  الرئيــس  “المشــغل  الوافديــن  ســتحفز 
القطــاع” التــي ســتؤدي بــه إلى طريق مســتقر 

بشكل عام.

العقارييــن  اتحــاد  عــن  صــادر  تقريــر  كشــف 
الكويتي عن قفزة قياسية في حجم المزادات 
العقاريــة التي تمت خال النصف األول 2019 
فــي الكويــت، تبلــغ قيمتهــا 70 مليــون دوالر، 
الفتــرة  عــن   %  75 نســبتها  ســنوية  بزيــادة 
المماثلــة مــن العام الماضي والبالغة قيمتها 40 

مليون دوالر.
ويظهــر التقرير أن عدد المزادات التي شــهدت 
هذه القيمة بلغ 12 مزادا عقاريا خال 6 أشهر 
بمعدل مزادين شهريا، إذ استحوذت العقارات 
الســكنية )الفلــل والقصــور( على نصيب األســد 
بعــدد 5 مــزادات بلغت قيمتها نحــو 35 مليون 
دوالر، فيما اســتحوذت العقارات االســتثمارية 
المتبقيــة  القيمــة  علــى  التجاريــة  واألراضــي 

والبالغة 35 مليون دوالر.
وحــول قيمــة العقــارات التــي تــم بيعهــا خال 
تلك المزادات، يقول التقرير إن بعضها تخطى 
قيمتــه النهائية الســعر االبتدائــي الموضوع له 
بنســب زيــادة تصل إلــى 50 %؛ ألنه كان هناك 

طلب كبير على الفلل والقصور.
العقــاري  والمقيــم  الخبيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
غالبــا  العقاريــة  المــزادات  إن  الصانــع  أحمــد 
مــا تتأثــر وتتحكــم فيهــا العديــد مــن العوامل، 
كغيرهــا مــن القطاعات األخــرى، ومن أبرز تلك 
الشــركات  إن  إذ  والطلــب،  العــرض  العوامــل 

التجاريــة تعمــل علــى قراءة ودراســة الســوق 
بشــكل مســتمر، وتعلن إقامة المزاد في الوقت 
الجيوسياســية  لألوضــاع  أن  كمــا  المناســب، 
دورا مهمــا فــي تحديــد موعــد إقامــة المــزاد، 
وأيضــا األوضــاع االقتصاديــة لهــا دور رئيــس 

في عملية إنجاح المزاد من عدمه.
شــهد  الكويتيــة  الســوق  أن  الصانــع  وأضــاف 
خال النصف األول من العام الجاري انتعاشــة 
كبيــرة علــى عــدة أصعــدة، منهــا األداء الجيــد 
ارتفــاع  إلــى  إضافــة  الكويتيــة،  للبورصــة 
مــا  الدولــة،  إيــرادات  وتعزيــز  النفــط  أســعار 
انعكــس بشــكل إيجابي على جميــع القطاعات 

االقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

ويشير إلى أن من بين األسباب التي أدت إلى 
ارتفاع وتيرة المزادات العقارية خال النصف 
ه إحدى الهيئات  األول مــن العام الجــاري، توجُّ
ضخمــة  مجموعــة  تمتلــك  التــي  الحكوميــة 
مــن األراضــي بالشــراكة مــع إحدى مؤسســات 
القطــاع الخــاص، إلى طرحها للبيــع عن طريق 
المــزادات.  ويقــول بــدر الراشــد، وهــو صاحب 
شــركة عقــارات، إن المــزادات العقاريــة تعتبــر 
من أفضل الوسائل والطرق لتسويق العقارات 
فــي العالــم، إذ تعتمد على حشــد أكبر عدد من 
بمــكان  الشــراء  فــي  والراغبيــن  المســتثمرين 
واحد، وهي وســيلة يفضلها الجميع، خصوصا 

في فترة الكساد العقاري.

الشيخ محمد بن خليفة

إعداد: زينب العكري
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للصحافة األجنبية في أميركا
تنظــم مراكــز الصحافــة األجنبيــة فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة ســنوًيا جوالت لوســائل اإلعالم علــى مدار العــام، وكانت إحداها تلــك التي عقدت 

مؤخًرا قبيل وأثناء انعقاد فعاليات القمة العالمية لريادة األعمال في هولندا.

وكانــت بدايــة الجولــة للفريــق اإلعالمــي الذي اختارتــه وزارة الخارجية األميركية، ويضــم 20 صحافًيا أنحاء العالم ومن ضمنهــم  البحرين “صحيفة 
البــالد”، مصــر، الصيــن، كولومبيــا، كرواتيــا، جورجيــا، الهنــد، غانا، أوكرانيــا، تنزانيا، اإلكــوادور وغيرها”، إلــى الواليات المتحــدة األميركية في والية 
واشــنطن، ومدينــة شــيكاغو فــي واليــة إلينوي. وتمكــن الفريق اإلعالمي علــى هامش االجتماعات واللقــاءات من زيارة بعض المعالم الســياحية في 

والية واشنطن، ومدينة شيكاغو.

4 يوليو 2019 الخميس
غرة ذو القعدة 1440

واشنطن قلب أميركا النابض وتاريخها السياحي
البيـــت األبيـــض و ”الكابيتـــول” مركـــزا مناقشـــة السياســـة واالقتصـــاد 

كانــت أولــى وجهــات الفريــق اإلعالمــي األجنبــي الزائر الواليــات المتحــدة هي والية 
واشــنطن، حيــث التقــط الصحافيون صــوًرا تذكارية بجانب البيــت األبيض، وصوًرا 
تذكارية أيًضا بجانب مبنى الكابيتول )المقر الرئيس للســلطة التشــريعية الفيدرالية 

في الواليات المتحدة األميركية(.

للمعلومــات  ووفًقــا  األبيــض،  والبيــت 
المنشــورة الرسمية، اختار موقعه الرئيس 
األول ألميــركا، جورج واشــنطن في العام 
1791. وقــد تــم وضــع حجر األســاس في 
العــام 1792، وتم اختيار تصميم مســابقة 
اإليرلنــدي  المعمــاري  المهنــدس  قدمــه 
ثمانــي  بعــد  هوبــان.  جيمــس  المولــد 
ســنوات مــن البنــاء، انتقــل الرئيــس جون 
آدمــز وزوجتــه أبيجيــل إلــى المنــزل غيــر 
المكتمــل فــي العــام 1800. وخــال حرب 
العــام 1812، أشــعل البريطانيون النار في 
منزل الرئيس في العام 1814. وتم تعيين 
جيمس هوبان إلعادة بناء المنزل، وانتقل 
الرئيــس جيمــس مونــرو إلــى المبنــى فــي 

العــام 1817. خــال إدارة مونــرو، تم بناء 
جنوب بورتيكو في العام 1824، وأشــرف 
بورتيكــو  إضافــة  علــى  جاكســون  أنــدرو 
الشــمالية فــي العــام 1829. وخال أواخر 
اقتراحــات  قدمــت  عشــر،  التاســع  القــرن 
مختلفــة لتوســيع كبيــر للرئيــس منــزل أو 
لبنــاء منزل جديــد بالكامل للرئيس، ولكن 

هذه الخطط لم تتحقق.
البيــت األبيض هو موطن رئيس الواليات 
ويعتبــر  وعائلتــه،  األميركيــة  المتحــدة 
متحًفــا للتاريــخ األميركــي، ويتكــون مــن 
مســتويات  و6  حماًمــا  و35  غرفــة   132
فــي الســكن. وهنــاك أيًضــا 412 باًبا و147 
نافــذة و28 مدفأة و8 ســالم و3 مصاعد. 

ويســتطيع مطعــم White House تقديــم 
العشــاء لمــا يصــل إلى 140 ضيًفــا، إضافة 
إلــى أكثر من 1000 ضيــف. يحتاج البيت 
الطــاء  مــن  جالــون   570 إلــى  األبيــض 
لتغطيــة ســطحه الخارجــي. وفــي أوقات 

مختلفة من التاريخ، ُعرف البيت األبيض 
باســم “قصــر الرئيــس”، و”منــزل الرئيس”، 
الرئيــس  وأعطــى  التنفيــذي”.  و”القصــر 
ا للبيــت األبيــض  ثيــودور روزفلــت رســميًّ

اسمه الحالي في العام 1901.

واشــنطن  نصــب 
The Wash� )التذكاري 
 )ington Monument
يعــد أطــول مســلة فــي 
ارتفاعــه  ويبلــغ  العالــم 
وفًقــا  متــًرا(   169.046(
الجيوديســي  للمســح 
األميركــي  الوطنــي 
)الذي تم قياســه 2013 
 169.294( أو   )2014  �
لـــ  وفًقــا  طــواًل  متــًرا( 
خدمــة المتنزه الوطني 
)قيــاس  األميركــي 

.)1884

نصب واشنطن التذكاري

يضــم فنــدق وبــرج ترامب الدولي، في مدينة شــيكاغو، الذي أنشــئ في 
العــام 2009 أكثــر مــن 90 طابًقا، وبطــول 423.1 متًرا، وتــم تصميم برج 
ترامــب، مــع فنــدق فــي القاعــدة ووحــدات ســكنية فــي أعــاه، مــن قبل 
ســكيدمور، أوينجــز وميريل، الشــركة المســؤولة عن بــرج خليفة، أطول 
.)CAC( ا في العالم، وذلك وفًقا لبيانات مركز شيكاغو للعمارة مبنى حاليًّ

فندق وبرج ترامب الدولي

يعــد بــرج ميــاه شــيكاغو )Chicago Water Tower ( مــن المعالــم األكثر 
www.chica� )شــهرة في مدينة شــيكاغو، وفًقــا للمعلومات على موقــع 
go.gov(. تــم إنشــاء البــرج بين عامــي 1867 و1869 لنظــام مياه مدينة 
شيكاغو، وكان يضم أصاً أنبوًبا قائًما من الحديد يبلغ طوله 135 قدًما 
يستخدم لتنظيم ضغط المياه. اكتسبت أهمية خاصة باعتبارها واحدة 
من المباني القليلة التي نجت من المســار المدمر لحريق شــيكاغو الكبير 
في عام 1871. تم تصميم كل من برج المياه ومحطة الضخ إلى الشرق 
بواسطة )William W. Boyington (، أحد المهندسين المعماريين األكثر 

غزارة في شيكاغو في منتصف �القرن التاسع عشر.

برج مياه شيكاغو

مدينــة  تشــتهر 
شــيكاغو بالبيتــزا 
التي يتم إعدادها 
علــى  وبيعهــا 
شــكل فطيــرة مع 
حشــوة مضاعفــة 
طــم  للطما
لتصبــح  والجبنــة 

سميكة ولذيذة.

بيتزا شيكاغو

شيكاغو... المدينة الخالبة
كانــت الوجهــة الثانيــة للوفــد اإلعالمي الزائــر للواليات المتحــدة األميركيــة هي مدينة 
مــع  اللقــاءات واالجتماعــات  تمــت علــى هامــش  ألينــوي، حيــث  فــي واليــة  شــيكاغو 
المسؤولين في قطاع ريادة األعمال والشركات الناشئة والمسؤولين بالجامعات، جولة 

نهرية في المدينة الساحرة  بمناظرها وطبيعتها الخالبة.

الجولــة  فــي  اإلعامــي  الفريــق  وشــاهد   
التــي  العريقــة  المدينــة  معالــم  النهريــة 
أعيــد  حيــث   ،1837 عــام  فــي  تأسســت 
فــي  تحصــى  ال  مــرات  شــيكاغو  تصميــم 
تاريخها القصير، إذ وضعت المواصات مع 
المجاري المائية الداخلية وشبكات السكك 
كمركــز  المدينــة  فــي  الواســعة  الحديديــة 
تحديــث  ومــع  جميعهــم.  للســكان  للنقــل 
الواليات المتحدة في القرن التاســع عشــر، 

الخاصــة  حلولهــا  مــع  شــيكاغو  طــورت 
البنــاء والبنيــة التحتيــة. وفــي  بتحديــات 
الســنوات التي تلت حريق المدينة الشــهير 
عــام 1871، تــم تصميــم وبنــاء العديــد مــن 
ناطحــات الســحاب األولــى فــي العالــم في 
شــيكاغو. كانــت النظــم المبتكــرة للحدائــق 
والشــوارع، وحتــى انعــكاس نهر شــيكاغو، 
المدينــة  هــذه  جعلــت  التــي  الحلــول  مــن 

سريعة النمو صالحة للعيش ومنتجة.

إعداد: أمل الحامد

الوفد اإلعالمي أمام البيت األبيض

يقع مبنى الكابيتول في الواليات المتحدة في العاصمة واشنطن، في  «
الطرف الشرقي للمركز التجاري الوطني، على هضبة بطول 88 قدًما فوق 

مستوى نهر بوتوماك، ويطل على منظر غربي باتجاه الواليات المتحدة 
عبر كابيتول ريفليكتينج بوول إلى نصب واشنطن التذكاري 2.3 كيلومتر 

ونصب لنكولن التذكاري على بعد 2.2 ميل، ووفًقا للمعلومات المنشورة 
على موقعه الرسمي.

ويجتمع مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مبنى الكابيتول األميركي  «
لمناقشة السياسة الوطنية ومناقشتها، تطوير اإلجماع وصياغة قوانين 

البالد. مع نمو األمة، نما مبنى الكابيتول في الواليات المتحدة: وهو يغطي 
اليوم أكثر من 1.5 مليون قدم مربع، ويحتوي على أكثر من 600 غرفة، 

وأميال من الممرات. تتوجها قبة بيضاء رائعة تطل على مدينة واشنطن 
وأصبحت رمًزا معروًفا على نطاق واسع للشعب األميركي والحكومة 

األميركية. تم اختيار تصميم مبنى الكابيتول األميركي من جانب الرئيس 
جورج واشنطن في العام 1793 وبدأ البناء بعد ذلك بوقت قصير.

 مبنى الكابيتول

 يقصد الناس الواليات المتحدة من شتى أنحاء العالم بأعداد متزايدة وينفقون  «
المزيد من األموال أثناء رحاتهم، وفًقا ألحدث البيانات الصادرة عن المكتب 

الوطني للسياحة والسفريات )NTTO(، التابع لوزارة التجارة األميركية.

 وقد زار الواليات المتحدة في العام 2017 حوالى 76.9 مليون زائر، وهو آخر  «
عام تتضمنه البيانات اإلحصائية. وجاءت أكبر الزيادات في عدد المسافرين من 

كل من كوريا الجنوبية والبرازيل واألرجنتين وأيرلندا.

 وإلى جانب ارتفاع العدد اإلجمالي للزوار، فقد ارتفع إنفاق الزوار الدوليين أيًضا  «
في العام 2017؛ حيث أنفق الزائرون 251.4 بليون دوالر، وهو ما يمثل زيادة 

بنسبة 2 % عن العام 2016.

وقال الخبير المختص في الشؤون العامة في المكتب الوطني للسياحة  «
والسفريات، لوري كراولي، إن إنفاق شركات األعمال التجارية يساعد في 

تحفيز هذه الزيادة. “ففي العام 2017، أنفق الزوار الدوليون قرابة 39.7 مليار 
دوالر على القضايا المتعلقة بالسفر )مثل الخدمات والسلع( المرتبطة باألعمال 

التجارية، وهو ما يمثل حوالي 16 % من جميع نفقات الزوار الدوليين في 
الواليات المتحدة”.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للسياحة والسفريات زيادة في  «
عدد الزوار إلى الواليات المتحدة في الربع األول من العام 2018 تفوق الزيادة 

في أي عام سابق.

76.9 مليون سائح ألميركا 

الوفد اإلعالمي أمام مبنى الكابيتول 



متشدد مطلوب يفجر نفسه 
في العاصمة التونسية

قالت وزارة الداخلية التونسية في 
وقت مبكر أمس األربعاء إنه لم تقع 

أي خسائر بعدما فجر ”إرهابي خطير“ 
يرتدي حزاما ناسفا نفسه بعد أن 

حاصرته قوات األمن بحي االنطالقة 
في العاصمة تونس.

وقالت الداخلية في بيان ”على إثر 
عملية مطاردة مطولة للعنصر اإلرهابي 

الفار أيمن السميري، تمت محاصرته 
من قبل دوريات تابعة للوحدة 

الوطنية للبحث في جرائم اإلرهاب 
بحي االنطالقة بالعاصمة، وأثناء 

إطالق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه 
باستعمال حزام ناسف كان يرتديه، 
ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية“.

تونس ـ رويترز

دعــوة أمميــة إلى انتقال ســريع للحكم المدني في الســودان

“الحرية والتغيير” توافق على التفاوض مع “العسكري”

قالت مفوضة حقوق اإلنســان باألمم المتحدة ميشــيل باشــليه في بيان أمس األربعاء إنه ينبغي للســلطات الســودانية ضمان االنتقال الســريع للحكم المدني؛ تحقيقا لرغبة قطاعات 
عريضــة مــن الســكان واالتحــاد اإلفريقــي. ودعت باشــليه الســلطات الســودانية لرفــع القيود على اإلنترنــت والتحقيق في كل مزاعم اســتخدام القــوة المفرطة بما في ذلــك أنباء عن 

هجمات على مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات األمن.

فــي غضون ذلك، أكدت حركة االحتجاج 
الرئيسة في السودان، أمس األربعاء، أنها 
التفــاوض  لدعــوة  أن تســتجيب  “قــررت 
المباشر” مع المجلس العسكري االنتقالي، 
غــداة دعــوة الوســطاء لمناقشــة تشــكيل 

هيئة انتقالية.
والتغييــر  الحريــة  بقــوى  القيــادي  وقــال 
مدنــي عبــاس مدنــي بعــد اجتمــاع قــادة 
التــي  “االشــتراطات”  مــن  إن  االحتجــاج 
“وضعناهــا يجــب أن يكــون هنــاك مــدى 

زمني محسوم لعملية التفاوض.
وأضــاف خــالل خــالل مؤتمــر صحافــي 
ســاعة.   72 اقترحنــا  “نحــن  بالخرطــوم: 
ليــس لدينــا وال لــدى الشــعب الســوداني 
التفــاوض  فــي  لالســتمرار  مســاحة 

الالنهائي”.

وأوضــح عبــاس أن التحالــف يتطلــع إلى 
المعدلــة حتــى  الوســاطة  اســتالم ورقــة 
للنقــاط  الوســطاء  تضميــن  مــن  يتأكــد 
المطروحــة، مؤكدا أن الوســطاء أبلغوهم 
بأنهــم ليــس لديهــم مانــع مــن تضمينهــا، 
وتوقع العودة إلى التفاوض مساء اليوم.

ولفــت القيــادي بالحريــة والتغيير إلى أن 
التفاوض مع المجلس العســكري سيكون 
محصــورا فــي نقطــة واحــدة هي رئاســة 

مجلس السيادة.
وكانــت الوســاطة اإلفريقيــة، قــد حثــت 
االنتقالــي  العســكري  المجلــس  الثالثــاء، 
علــى  والتغييــر  الحريــة  إعــالن  وقــوى 
إجراء محادثات مباشرة؛ بهدف التوصل 

إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
األطــراف  جميــع  الوســيطان  وطالــب 

أي  اتخــاذ  وعــدم  المســؤولية  بتحمــل 
خطوات من شأنها تأزيم الوضع.

مــن جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية، 
أمــس، أن وفــدا منها وصل إلى الخرطوم 
لدعــم “اســتئناف الحــوار” بيــن المجلــس 
العســكري االنتقالي وقــوى إعالن الحرية 
والحريــة والتغيــر التــي تطالــب بتســليم 

السلطة إلى حكومة مدنية.
وفــد  أّن  بيــان  فــي  الجامعــة  وذكــرت 
الجامعــة وصــل إلــى الخرطوم “لتشــجيع 
اســتئناف  علــى  الســودانية  األطــراف 
الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات 

االنتقال إلى سلطة مدنية في البالد”.
وقالــت الجامعة أمس إنها تســعى “للعمل 
علــى بناء الثقة”؛ من أجل “تجاوز صعاب 
المرحلــة الراهنــة والوصــول إلــى صيغــة 

توافقية للمرحلة االنتقالية”.
المجلــس  بيــن  المحادثــات  وانهــارت 
العســكري وقــادة االحتجاجــات في مايو 
بسبب الخالف على تشكيلة اإلدارة التي 

ستحكم البالد ومن سيقودها.
وكانــت قوى الحريــة والتغيير قد أعلنت، 
اإلثنيــن، عن خطــوات تصعيدية تبدأ في 
13 يوليــو الجــاري بتظاهــرة، وفــي اليوم 

التالي تتحول إلى عصيان مدني.
وشهد السودان األحد الماضي مظاهرات 
وجرحــى  قتلــى  خاللهــا  ســقط  حاشــدة 
مــن المتظاهريــن وقوات األمــن على حد 
العســكري  المجلــس  حّمــل  فيمــا  ســواء، 
الحاكــم قــوى “إعــالن الحريــة والتغييــر” 
المســؤولية عمــا جــرى، بعدمــا قــال إنهــا 
خرجت عما اتفق عليه بشأن التظاهرات.

عواصم  ـ وكاالت

قوى الحرية والتغيير توافق على المفاوصات المباشرة

القدس المحتلة ـ وكاالتبيروت ـ وكاالتواشنطن ـ رويترز

صرح جاريد كوشــنر، كبير مستشــاري الرئيس األميركي دونالد ترامب، بأن األخير 
معجب بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويريد إشراكه في “صفقة القرن”.

وقــال كوشــنر، فــي مؤتمــر صحافــي عقــده، 
ترامــب  إن  الفيديــو،  عبــر  األربعــاء،  أمــس 
“معجب جدا” بعباس، ويســعى إلى إشــراكه 
لتســوية  األميركيــة  الســالم  خطــة  فــي 
فــي  اإلســرائيلي  الفلســطيني  الصــراع 
الوقــت المناســب، مضيفــا “أبوابنــا مفتوحــة 
دائمــا أمــام القيــادة الفلســطينية”. ووصــف 
كوشــنر البعــد االقتصــادي من خطة الســالم 
األميركيــة، الذي عرضتــه إدارة ترامب، بأنه 
“خطــة جديــة”، الفتا إلــى أن “الفلســطينيين 
بحاجة إلى التقدم”، لكنه أردف أن الواليات 
المتحدة ال تستطيع إطالق العمل بها “حتى 

يتم التوصل إلى تفاهمات بخصوص 
الســالم”. ولمح المسؤول كذلك إلى 
تشــمل  قــد  األميركيــة  الخطــة  أن 
دعــوة الالجئيــن الفلســطينيين إلــى 

األراضــي  فــي  دائمــا  البقــاء 

العــودة  بــدل  حاليــا،  فيهــا  يقيمــون  التــي 
إلــى المناطــق التــي ضمتهــا إســرائيل. لكنــه 
اعتبــر مــع ذلــك أن “الالجئين اليهــود تمكنوا 
مــن االندمــاج فــي المجتمعــات األخــرى في 
مختلــف أنحــاء العالــم، لكــن ذلك لــم يحدث 
للفلســطينيين”، مضيفــا فــي هذا الســياق أن 
“شعب لبنان يود أن يرى حال” لهذه القضية. 
وتابــع كبيــر مستشــاري الرئيــس األميركــي 
الــدول  دعــم  إلــى  بحاجــة  “إننــا  وصهــره 

األخرى، التي تريد تنفيذ ذلك”.

وتقترح الخطة االقتصادية جذب  «
استثمارات تتجاوز قيمتها 50 

مليار دوالر لصالح الفلسطينيين، 
وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، 

ومضاعفة إجمالي ناتجهم 
المحلي، على أن يمتد تنفيذها 

على 10 أعوام.

قالــت وســائل إعــام لبنانيــة، إن الوســيط األميركــي ديفيــد ســاترفيلد، نقل إلى 
المســؤولين اللبنانيين رفض تل أبيب رعاية األمم المتحدة للمفاوضات، وتازم 

مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية.

لقــاء  أن  إلــى  اإلعــالم  وســائل  وأشــارت 
ســاترفيلد برئيس مجلس النــواب نبيه بري 
لم يكن إيجابيا، إذ حمل الوســيط األميركي 
مجموعة مواقف واقتراحات نســفت كل ما 

كان متفقا عليه سابقا.
أن  اللبنانيــة  اإلعــالم  وســائل  وأضافــت 
ســاترفيلد تراجــع عــن طــرح رئاســة األمــم 
المتحــدة ورعايتهــا للمفاوضــات، إذ كان من 
المقــرر أن يرأســها المنســق الخــاص لألمــم 

المتحدة في لبنان، يان كوبيتش.
وأوضحــت أن ســاترفيلد عــرض علــى بــري 

إجــراء المفاوضات في ضيافة مقر األمم 
المتحــدة فــي الناقــورة )جنــوب لبنــان(، 

إشــراف  أو  رعايــة  دون  مــن 
مباشر من المنظمة األممية، 

الوســيط  أن  يعنــى  بمــا 

المفاوضــات  ســيرأس  مــن  هــو  األميركــي 
بيــن الجانبيــن اللبنانــي واإلســرائيلي، علــى 
أن تبــدو أنهــا مفاوضــات مباشــرة بين لبنان 
عــن  اإلعــالم  وســائل  ونقلــت  وإســرائيل. 
مصادر مطلعة أن بري رفض بصورة قاطعة 
الطرح األميركي، وأبلغ ســاترفيلد أن مسألة 
المفاوضــات المباشــرة بين لبنان وإســرائيل 
“غيــر واردة عندنــا أبــدا”، مــع تأكيــد ضرورة 
أن يتم ترسيم الحدود البرية والبحرية في 

وقت واحد دون فصل المسارين.

يشار إلى وجود نزاع بين  «
لبنان وإسرائيل على ترسيم 

الحدود البرية والبحرية، 
السيما في ضوء اكتشافات 
حقول النفط والغاز في 

البحر المتوسط.

شــهدت إســرائيل، أمــس األربعــاء، ثالث يوم مــن االحتجاجات إثر مقتل شــاب من 
أصل إثيوبي على يد شرطي خارج أوقات عمله، فيما دعا القادة اإلسرائيليون إلى 

التهدئة وسط اتهامات بالعنصرية.

ومنذ االثنين الماضي، أغلق متظاهرون يهود 
من أصول إثيوبية طرقات رئيســة في جميع 
الســيارات  إطــارات  وأشــعلوا  البــالد  أنحــاء 
ونددوا بما يرون تمييزا ضد اإلسرائيليين من 
أصول إثيوبية. ومن ناحيتها، تقول الشــرطة 
اإلســرائيلية إنهــا اعتقلــت 136 شــخصا، وأن 
111 ضابطــا أصيبــوا بجــروح وألقيــت عليهم 

الحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة.
وقتــل ســلمون تيــكا )الــذي يرّجــح أنــه يبلــغ 
األحــد،  مســاء  عامــا(،   19 أو   18 العمــر  مــن 

بشــمال مدينــة  كريــات حاييــم  بلــدة  فــي 
حيفا الســاحلية. وخالل األيــام الماضية، 

تصــّدرت صور إغالق الطرق الرئيســة 
وحــرق  اإلســرائيلية  المــدن  فــي 
الســيارات  مــن  وعــدد  اإلطــارات 

عناويــن نشــرات األخبار. وتســببت 

واســعة.  مروريــة  باختناقــات  االحتجاجــات 
وسمحت الشرطة للمتظاهرين بإغالق الطرق 
فــي بعــض المواقــع لمنــع انــدالع مواجهــات 
مباشــرة، وتعمدت عدم تصعيد الوضع تجنبا 
إلثارة مشاعر الغضب في أوساط المحتجين 

بشكل إضافي.
  ودعــا الرئيــس اإلســرائيلي رؤوفين ريفلين، 
فــي وقــت متأخــر الثالثــاء، إلــى التهدئــة في 
وقــت يتوقع فيه خــروج احتجاجات جديدة 

بعد ظهر األربعاء.

وقال “يجب أن نتوقف ونفكر  «
سوية كيف نتقدم من هنا”، وأضاف 

“يجب أن نسمح للتحقيق 
في وفاة سلمون أن يأخذ 

مجراه وأن نمنع حدوث 
حالة وفاة أخرى”.

احتجاجات اليهود اإلثيوبيين تتواصل في إسرائيلتعثر الوساطة األميركية بين لبنان وإسرائيلكوشنر: ترامب مستعد للتواصل مع عباس

جوبا ـ رويترز

بيروت ـ أ ف ب

أمــس  المتحــدة  لألمــم  تقريــر  قــال 
الســودان  جنــوب  جيــش  إن  األربعــاء 
وعــدة جماعات مســلحة قتلوا أكثر من 
100 مدنــي فــي موجــة عنــف بمنطقــة 
بجنــوب البالد بعــد توقيع اتفاق ســالم 
الــذي  التقريــر  وذكــر  الماضــي.  العــام 
لحفــظ  المتحــدة  األمــم  بعثــة  أعدتــه 
الســالم فــي البالد إن القوات المســلحة 
بمــا فــي  ارتكبــت أيضــا عنفــا جنســيا، 

ذلــك اغتصــاب نحــو 100 امــرأة وفتــاة 
في المنطقة نفســها، وهي والية وســط 
الفتــرة بيــن ســبتمبر  االســتوائية، فــي 
التقريــر  وقــال   .2019 وأبريــل   2018
إن العنــف في والية وســط االســتوائية 
يعد اســتثناء التجاه يتمثل في ”تراجع 
ملمــوس فــي االنتهــاكات واالعتداءات 
المرتبطــة بالنــزاع“ فــي أنحــاء جنــوب 

السودان منذ توقيع االتفاق.

فــي شــمال  فريــق متخصــص  عثــر 
ســوريا علــى مئتي جثــة على األقل، 
اعدامــات  بينهــا ضحايــا  أن  ُيعتقــد 
مقبــرة  داخــل  داعــش،  تنظيــم 
جماعيــة جديــدة فــي مدينــة الرقــة 

شرقي البالد.
وأوضــح ياســر الخميــس، مســؤول 
فريــق االســتجابة األولية فــي الرقة 
“تضــم المقبــرة عشــرات الحفر وفي 
كل منها 5 جثث”، الفتا إلى عثورهم 

على جثث 5 أشخاص بزي برتقالي، 
وهــو مــا كان التنظيــم يجبــر رهائنه 

على ارتدائه.
وُيعتقــد وفــق الخميــس، أن الرجال 
الخمســة قتلــوا رميــا بالرصاص في 

الرأس، ووجدوا مكبلي األيدي.
وعثــر الفريق في المقبرة ذاتها على 
جثث نســاء، ُيرّجــح أن 3 منها تعود 
لنســاء “قتلن رجما بالحجارة نتيجة 

كسور في الجمجمة”.

أكثر من 100 قتيل في موجة عنف بجنوب السودان

العثور على 200 جثة بمقبرة جماعية في الرقة

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

هــدد الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي أوروبــا من أن باده “ســوف تتخذ الخطوة المقبلة” في رفع مســتوى تخصيــب اليورانيوم 
األحــد المقبــل. وتأتــي تصريحــات روحانــي، أمــس األربعــاء، لتزيد الضغــط على شــركائها األوروبيين إلنقــاذ االتفــاق النووي بعد 

انسحاب الواليات المتحدة منه العام الماضي.

مســتوى  برفــع  روحانــي  وهــدد 
تخصيب اليورانيوم “بقدر ما يلزم”، 
وأضاف أنه إذا لم تف الدول التي ال 
تزال ضمن االتفاق النووي بوعودها 
ألنشــطته  آراك  مفاعــل  فســيعود 
يوليــو.  مــن  الســابع  بعــد  الســابقة 
مــن جانبــه، قالــت وزارة الخارجيــة 
الفرنسية أمس، إن إيران لن تكسب 
شــيئا بمخالفة بنــود االتفاق النووي؛ 
ردا علــى إعــالن طهران أنها ســتزيد 

مستوى تخصيب اليورانيوم.
باالتفــاق  االلتــزام  “عــدم  وأضافــت 

المتفاقــم  التوتــر  ســيؤجج  النــووي 
وانســحب  المنطقــة”.  فــي  أصــالً 
الرئيس األميركي دونالد ترامب من 
االتفــاق العــام الماضي، وأعاد فرض 

العقوبات االقتصادية على طهران.
وخرقت إيران هذا األسبوع حدود 
منخفض  الــيــورانــيــوم  ــات  مــخــزون
الــتــخــصــيــب الــمــنــصــوص عــلــيــه في 
ــاق، وقــالــت إنــهــا ســتــزيــد من  ــفـ االتـ
تخصيب اليورانيوم إلى مستويات 
أعلى يوم األحد القادم إذا لم تقدم 

أوروبا لها اتفاقا جديدا.

وتطالب طهران الدول األوروبية بحمايتها من العقوبات األميركية عبر آلية التجارة  «
األوروبية )النستكس( تتيح لها عائدات مالية بعد فقدانها مليارات جراء العقوبات 

النفطية.

ذكــرت بعثة األمــم المتحدة فــي ليبيا في 
التــي  الضربــة  أن  األربعــاء،  أمــس  بيــان، 
وســط  فــي  للمهاجريــن  مركــًزا  أصابــت 
العاصمــة الليبية طرابلــس أدت إلى مقتل 
44 شــخًصا علــى األقــل وإصابــة أكثــر من 

130 آخرين.
وقــرر مجلــس األمــن الدولــي عقد جلســة 
طارئــة، مخصصــة لبحث األزمــة في ليبيا 
األمــم  مبعــوث  وعبــر  التطــور.  هــذا  بعــد 
المتحــدة إلــى ليبيــا، غســان ســالمة، عــن 
إدانتــه للهجــوم. وقــال فــي بيــان إن “هذا 
مســتوى  إلــى  بوضــوح  يرقــى  القصــف 
جريمــة حــرب، إذ طــال علــى حيــن غــرة 
أبرياء آمنين شــاءت ظروفهم القاسية أن 

يتواجدوا في ذلك المأوى.
وقــال متحدث باســم المفوضية الســامية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، إنــه ال 
يمكــن تأكيــد مــن الذي شــنَّ الهجــوم على 
المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص، 

األرض.  علــى  طبيــة  فرًقــا  هنــاك  لكــن 
وأضــاف “مــع مواصلة عمليــة اإلنقاذ، ربما 

يتبين أن عدد القتلى أعلى”.
إلــى ذلك، أدان االتحاد اإلفريقي “بشــدة”، 
المســؤولين  بمحاســبة  وطالــب  الغــارة 
عــن “هــذه الجريمــة الرهيبــة”. فــي حيــن، 
أدانــت وزيــرة خارجية االتحــاد األوروبي 
وأعلنــت  الهجــوم،  موغيرينــي  فيديريــكا 

فــي بيان أن “االتحاد األوروبي ينضم إلى 
الدعــوة الموجهة لألمم المتحدة إلى فتح 
تحقيــق فوري حــول مرتكبي هذا الهجوم 

المروع”.
وأيضــا دان األميــن العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة أحمــد أبو الغيــط،، الغارة الجوية. 
وشــّدد “علــى ضــرورة تجنيــب المدنييــن 

تداعيات األعمال العسكرية”.
روحاني يترأس اجتماًعا لمجلس الوزراء في 

العاصمة طهران )أ ف ب(

رجل شرطة في مركز المهاجرين الذي تعرض لضربة جوية )رويترز(

فرنســا: إيران لن تكســب شــيئا بمخالفة االتفاق النووي الجامعة العربية و“األوروبي” يدينان... و“اإلفريقي” يطالب بالمحاسبة

روحاني يهدد بـ “الخطوة المقبلة” خالل أيام 44 قتياًل في ليبيا.. وجلسة طارئة لمجلس األمن
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وّجــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة قائــد الفريــق الملكــي للقــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، أعضــاء الفريق 
الملكي بتقديم أفضل المســتويات في ســباق شــانتيه بفرنسا للقدرة والذي سيشارك في الفريق 

الملكي وسط مشاركة واسعة من نخبة فرسان العالم.

وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
أن الفريــق الملكــي حريــص علــى الظهــور فــي 
قــدم  أن  بعــد  واألوروبيــة  العالميــة  الســباقات 
مســتويات الفتــه فــي الفتــرة الماضيــة وحقــق 
العديــد مــن اإلنجــازات وهــو مــا يؤكــد الرعايــة 
التــي يحظــى بهــا الفريــق مــن لدن عاهــل البالد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
الموقــرة  الحكومــة  ودعــم  ومســاندة  خليفــة 
بقيــادة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر 
وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
أن الفريــق الملكــي للقدرة على موعد مع ســباق 
الماضــي،  العــام  فــي  ــا  قويًّ كان  أن  بعــد  مثيــر 
مؤكًدا ســموه أن الســباق الذي ســيكون لمسافة 

ا لقدرات  120 كيلومتًرا ســيمثل اختبــاًرا حقيقيًّ
ومهارات الفريق الملكي وحرص فرسان الفريق 
والحضــور  المتميــزة  باأللقــاب  التتويــج  علــى 
واألحــداث  البطــوالت  مختلــف  فــي  القــوي 

الرياضية الخاصة برياضة الخيل. 

استعداد جيد لبطولة العالم

وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة أن 
ســباق شــانتيه ســيكون محطة إعدادية مميزة 
للفريق الملكي قبل المشــاركة في بطولة العالم 
التــي ســتقام فــي إيطاليا شــهر ســبتمبر القادم، 
مشــيًرا ســموه إلــى أن الفريــق الملكــي ســيكون 
أمــام محطــة تجريبيــة حقيقيــة ومفيــدة قبــل 
بطولــة العالــم وسيســتفيد الفريــق مــن تعزيــز 
مواطــن القــوة ورفــع المســتوى العــام والفنــي 
للجــواد مــن أجــل مواصلــة تحقيــق اإلنجــازات 

باسم مملكة البحرين.

ووّجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
أعضــاء الفريــق الملكــي ببــذل الجهــد وتحقيــق 
مــن ســباق شــانتيه، وتمنــى  كامــل االســتفادة 
ســموه كل التوفيــق والنجــاح للفريــق الملكــي 
تحقيــق  ومواصلــة  النتائــج  أفضــل  بتحقيــق 
اإلنجازات لرياضة القدرة والتي سجلت حضور 
المشــاركات  فــي  الماضيــة  الفتــرة  فــي  الفــت 

الخارجية.

 الثقة كبيرة بقدرات الفريق

وأبــدى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
الثقــة الكبيرة بقدرات الفريــق الملكي بمواصلة 

تقديم أفضل المســتويات، وقال سموه “نشارك 
المســتوى  علــى  الكبيــرة  الســباق  فــي  دوًمــا 
األوروبــي ألننا نمتلك الثقة الكبيرة في قدراتنا 
تعزيــز  بهــدف  وجيادنــا؛  وفرســاننا  ومهاراتنــا 
البحرينيــة”،  القــدرة  التــي حققتهــا  اإلنجــازات 
أبــرز  يضــم  الملكــي  الفريــق  أن  ســموه  مؤكــًدا 
الفرســان الذين يمتلكون جياد مميزة ودائًما ما 

يظهر الجميع بمستوى مميز.
وتمنــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
كل التوفيــق والنجــاح للفريــق الملكــي في هذه 
لتطــور  المشــرقة  الصــورة  وعكــس  المشــاركة 
رياضــة القــدرة فــي مملكــة البحريــن وإبرازهــا 

بصورة مميزة في المشاركات الخارجية.

خالد أحمد: جاهزون وطموحنا 

المراكز المتقدمة

أكــد مديــر الفريــق الملكــي للقــدرة خالــد أحمــد 
حســن جهوزيــة الفريــق الملكي لســباق شــانتيه 
بفرنســا للقدرة، مؤكًدا أن سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة قدم كامل الدعم للفريق الملكي 
قبل المشاركة من أجل عكس الصورة المشرقة 
البحريــن  مملكــة  فــي  القــدرة  رياضــة  لتطــور 
وعكســها على المشــاركات الخارجيــة، مبيًنا أن 

الفريق على أتم االستعداد للمشاركة.
وأكد خالد أن ســباق فرنسا يعتبر من السباقات 
الكبيرة والســريعة والذي يشــهد عادة مشــاركة 
من قبل نخبة فرســان العالم والدول األوروبية 

وهــو ســباق يمثــل ســباقات النخبــة فــي القــارة 
األوروبية. 

 17 فارًسا

سيشــارك في ســباق شانتيه بفرنســا للقدرة 17 
فارًسا وهم: حمد جناحي على الجواد دوردجي 
ســليل، هيا جمال على الجواد شــمالي سالدين، 
عيســى جمال الســندي على الجواد أرتوس دي 
ليــالج، الشــيخة نجــالء بنــت ســلمان آل خليفة 
علــى الجــواد نباتديــس بينس، ســرحان العنزي 
علــى الجــواد بالــدون، راشــد جمــال العبــاد على 
الجــواد ارتــوس دي بريــري، يوســف عبدالنبــي 
الجبوري على الجواد بشارة دو بالنيول، محمد 
عبدالســالم على الجواد هينهام ويلي نيلســون، 
أحمــد خالــد الرويعــي علــى الجــواد فاتبــا، دانة 
الدوســري على الجــواد بيدوينــا ماتنوبي، خالد 
يوســف خلف على الجواد أناكين دوس، خليفة 
مبــارك ســبت علــى الجــواد بخاراتــي باســيلي، 
خليفــة جمال علــى الجواد زلوتي وياتر، عثمان 
العوضــي على الجــواد أســد، عبدالرحمن الزايد 
الشــيخ  كويــان،  بيرســيكال  دي  الجــواد  علــى 
محمــد آل خليفــة علــى الجواد كايــروان الفياد، 

وسلمان عيسى على الجواد رو بينولوبي.

لقطات لفرسان الفريق الملكي للقدرة
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ا محمد بن جالل رئيًســا لمجلس اإلدارة فيما تبقى من الدورة  زّكت الجمعية العمومية لالتحاد البحريني أللعاب القوى رســميًّ
االنتخابيــة الحاليــة 2016/2020، وذلــك فــي اجتمــاع الجمعية العموميــة غير العادي الذي عقد يوم أمــس األول الثالثاء بمقر 
بيوت الشباب برئاسة خالد الدوسري نائب رئيس االتحاد وبحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة و7 أندية من أصل 8 من 

أعضاء الجمعية العمومية.

 وبــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة لرئيس 
فيهــا  رفــع  الدوســري  خالــد  االجتمــاع 
خالص الشــكر والتقدير إلى ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب، 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
على دعمه الالمحــدود لالتحاد وجهوده 
البــارزة فــي االرتقــاء بالحركــة الشــبابية 
والرياضية، كما أعرب عن خالص الشــكر 
واالمتنــان للنائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة علــى دعــم واهتمام 
رئاســة  فتــرة  خــالل  باالتحــاد  ســموه 
ســموه الماضيــة والتــي شــهدت سلســلة 
مــن اإلنجــازات والنجاحــات التاريخيــة، 
القــوى ســتظل  ألعــاب  مؤكــًدا أن أســرة 

الرائعــة  الذهبيــة  الحقبــة  تلــك  تذكــر 
بجزيــل الشــكر والعرفــان وال تنســى دور 
أم  ودعــم  رعايــة  فــي  المشــهود  ســموه 
األلعــاب البحرينيــة وما وصلــت إليه في 

عهد سموه من مكانة مرموقة.
 كمــا أثنى الدوســري على جهــود األندية 
تعزيــز مســيرة  فــي  األعضــاء ودورهــم 
االتحــاد شــاكًرا لهــم حضورهــم وثقتهــم 
بمجلــس اإلدارة، مؤكــًدا أهميــة تكامــل 
الجهــود بيــن الطرفيــن لمســتقبل أفضــل 

لرياضة ألعاب القوى.
جــدول  اســتعراض  بــدأ  ذلــك،  عقــب   

األعمال بإعالن رئيس االجتماع عن فوز 
ا، كما تم  بن جالل برئاســة االتحاد رســميًّ
اعتمــاد فــوز مرشــح نــادي البديــع محمد 
أحمــدي بعضويــة مجلــس اإلدارة كعضو 
مكمــل فيما تبقى من الــدورة االنتخابية 

الحالية.
 وأقيــم اجتمــاع الجمعيــة العمومية غير 
العــادي بحضــور ممثلة اللجنــة األولمبية 
البحرينية اختصاصية شئون االتحادات 
الرياضيــة فــي بوعالي، حيث تــم التأكد 

القانونيــة  اإلجــراءات  ســالمة  مــن 
فــوز  اعتمــاد  ليتــم  النصــاب  واكتمــال 
مرشــحي الرئاســة والعضويــة، وســارت 
ويســر  سالســة  بــكل  االجتمــاع  أعمــال 

وسط تنظيم متميز من قبل االتحاد.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

تزكية محمد بن جالل لرئاسة ألعاب القوى

جانب من االجتماع

ناصر بن حمد: ثقتنا كبيرة بالفرسان وعيوننا على المراكز المتقدمة

بن جالل: خالد بن حمد قائد ذهبي لن ينساه تاريخ القوى
ــازات وإعــــــاء رايـــــة الــوطــن ــ ــجـ ــ ــوه بــمــواصــلــة اإلنـ ــمـ نــعــاهــد سـ

أعرب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن جالل عن خالص شكره وامتنانه للنائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه ومســاندته التحاد ألعاب القوى خالل فترة رئاســة 

سموه لمجلس إدارة االتحاد والتي كانت حافلة باإلنجازات التي ستسجل بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة البحرينية.

 وأكــد بــن جــالل أن االتحــاد البحرينــي أللعــاب 
تســتذكر  ســتظل  األلعــاب”  “أم  وأســرة  القــوى 
إســهامات وبصمــات ســموه بــكل فخــر واعتزاز 
على مسيرة ألعاب القوى خالل السنوات السبع 
الماضيــة مــن عمر االتحــاد والتي كانــت زاخرة 
والعالميــة  األولمبيــة  اإلنجــازات  مــن  بالعديــد 
والقاريــة واإلقليميــة التاريخيــة، لتشــهد ألعاب 
القــوى البحرينيــة طفــرة كبيــرة غيــر مســبوقة 
بالمنتخبــات  ســموه  واهتمــام  مــؤازرة  بفضــل 

الوطنية.
وأضاف “إن اللسان يعجز عن شكر سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة والــذي كان العامــل 
الرئيســي وراء كل النجاحات واإلنجازات التي 

حققهــا االتحاد خالل الفترة الماضية.. فســموه 
ــا لــن ينســى تاريــخ ألعــاب  يعتبــر قائــًدا تاريخيًّ
القوى بصماته ودعمه واهتمامه الذي أوصل أم 
األلعــاب البحرينية إلــى العالمية وجعلها واجهة 
المحافــل  كل  فــي  الغاليــة  لمملكتنــا  مشــرفة 

الخارجية..”.
بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  أن  جــالل  بــن  وأكــد 
حمــد آل خليفــة أنــار دروب اإلنجــازات أللعــاب 
ودعمــه  الكريمــة  توجيهاتــه  بفضــل  القــوى 
الســخي واهتمامــه بكافة العدائيــن والعداءات 
والموهوبيــن وكان لــه الفضل مــن بعد هللا فيما 
وصلــت إليــه ألعــاب القــوى مــن مكانــة مرموقة 
علــى ســاحة ألعاب القوى العالمية لتشــكل رقما 

صعًبا يهابه الجميع، وذلك لم يكن ليتحقق لوال 
رؤية ســموه وحنكته في إدارة االتحاد وتوفير 
كافة ســبل النجاح، معاهًدا ســموه على المضي 
قدًمــا نحو مواصلــة العمل المخلص الســتكمال 
مســيرة اإلنجازات المضيئة إلعالء راية الوطن 
عاليــة خفاقــة، مســتلهما مــن توجيهــات ودعــم 
سموه نبراًسا له في قيادة االتحاد خالل الفترة 
ا بأن يكون عند حسن ظن سموه  القادمة، متمنيًّ
لتحقيــق المزيــد من المكتســبات أللعــاب القوى 
البحرينيــة بشــكل خــاص والرياضــة البحرينية 

بشكل عام.
 كمــا تقــدم بــن جــالل بجزيــل الشــكر والتقديــر 
لألنديــة أعضاء الجمعيــة العمومية على ثقتهم 

به وتزكيته لرئاسة مجلس إدارة االتحاد والتي 
وصفها بالثقة الغالية على قلبه والتي ســتدفعه 
لقيــادة  والمخلــص  الجــاد  العطــاء  لمواصلــة 
رياضــة ألعــاب القوى إلى المزيــد من النجاحات 
على كافة األصعدة والمستويات، مثمًنا الجهود 

التــي تقــوم بهــا األنديــة للمســاهمة فــي نجــاح 
أنشطة وبرامج االتحاد، مؤكًدا في الوقت ذاته 
أهميــة التعاون الوثيق بين الطرفين للمســاهمة 
فــي االرتقــاء بــأم األلعــاب والوصــول بهــا إلــى 

أعلى المستويات.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

فرنسا - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ خالد بن حمد محمد بن جالل

خالد أحمد

17 فارًسا 
يظهرون في 
سباق شانتيه 

وجهوزية كبيرة

خالد: الفريق 
الملكي جاهز 

ونأمل مواصلة 
تحقيق اإلنجازات
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ســموه يوّجــه الفريــق الملكــي لتقديــم أفضــل المســتويات فــي ســباق شــانتيه للقدرة

أكــد أميــن الســر العــام باالتحــاد البحريني 
لكــرة الطاولــة إبراهيــم محمــد ســيادي أن 
اتحــاد الطاولــة وبتوجيهــات من الشــيخة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة رئيــس 
الدولــي  االتحــاد  مــع  وبالتعــاون  االتحــاد 
لكــرة الطاولة ســوف ينظــم دورة تدريبية 
خــالل  األنديــة  لمدربــي  األول  للمســتوى 
الفتــرة مــن 25 حتى 29 أغســطس المقبل 
2019. وبّيــن إبراهيــم ســيادي أن االتحــاد 
األنديــة  لكافــة  رســمي  خطــاب  أرســل 
لتســجيل األســماء الراغبــة فــي المشــاركة 
مــع العلــم أن الــدورة ســتكون للمدربيــن، 
المشــاركين  عــدد  عــن  االتحــاد  وســيعلن 
وتفاصيــل الــدورة وأوقاتهــا خــالل الفترة 
التســجيل  بــاب  أن  إلــى  القادمــة، مشــيًرا 
مفتــوح وباإلمــكان االستفســار واالتصــال 

على الهاتف رقم )39779911(.

الرفاع - اتحاد الطاولة

دورة تدريبية الطاولة

الدوسري 
يترأس العمومية 

وأحمدي عضًوا 
مكماًل



تعلن اللجنة األولمبية البحرينية عن اســتمرار فتح باب التســجيل للمشــاركة في دورة اإلنعاش القلبي والتي تنظمها األكاديمية 
األولمبيــة يومــي 6 و7 أغســطس المقبــل 2019 بالتعــاون مــع القاعــدة األميركية وجمعيــة الصليب األحمر الدوليــة وذلك تنفيًذا 
للخطة السنوية لألكاديمية والرامية إلى صقل وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية واإلدارية العاملة في مختلف الهيئات الرياضية.

 ودعا مدير األكاديمية األولمبية د. نبيل 
طه ممثلي االتحادات واألندية الرياضية 
والمراكز الشــبابية والرياضيين ومدربي 
األنديــة الصحية ومراكــز اللياقة البدنية 
تعــد  التــي  الــدورة  فــي  المشــاركة  إلــى 
واحــدة مــن أهــم الــدورات التــي تنظمها 

األكاديميــة األولمبيــة الكتســاب مهارات 
اإلنعاش القلبي، خصوًصا في ظل تزايد 
للرياضييــن  المفاجــئ  المــوت  حــاالت 
والتــي حصــدت أرواح العديد من الناس 
الذين كانوا يزاولون األنشــطة الرياضية 
ســواء الترويحيــة أو التنافســية، حيــث 

تهيئــة  فــي  ستســاهم  الــدورة  تلــك  إن 
علــى  للتعــرف  الرياضييــن  مــن  أعــداد 
أســاليب ومهــارات اإلنعــاش القلبــي بمــا 
يســهم في إنقاذ حياة العديد من الناس، 
وسيحصل المشارك على رخصة لمزاولة 
األحمــر  الصليــب  مــن  القلبــي  اإلنعــاش 

الدولي صالحة لمدة سنتين. 
 وأوضــح طــه أن بــاب المشــاركة مــا زال 
الــدورة  فــي  ســيحاضر  حيــث  مفتوًحــا 
نخبــة مــن المحاضريــن المعتمديــن مــن 

كال  وهــم  واالختصــاص  الخبــرة  ذوي 
 joseph belt، tina ngatnguyen، مــن 
 crizaldo estares، mohammad
khatam، Arvin adeva، aneesh var-

.ghese، Rasheed kidanginakath
 وعلــى الراغبيــن فــي المشــاركة بالدورة 
االتصــال علــى الرقم التالــي 33228000 

لتسجيل بياناتهم.

استمرار التسجيل لدورة اإلنعاش القلبي

خطــف منتخبنــا الوطنــي للكــرة الطائرة تحت 21 عاًما بطاقة التأهل لنهائيات كأس آســيا تحت 23 عامــا بعدما حقق انتصاره الثالث في تصفيات 
منطقــة غــرب آســيا تحــت 23 اثــر تغلبــه علــى العــراق بثالثة أشــواط نظيفة فــي المواجهة التي جمعــت الفريقين مســاء أمس األربعــاء على صالة 

االتحاد بمدينة عيسى الرياضية في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وبذلــك فقــد حقــق المنتخــب إنجــازا تاريخيــا 
جديــدا للكــرة الطائــرة بتأهلــه ألول مــرة إلــى 
التــي   23 تحــت  آســيا  كأس  بطولــة  نهائيــات 
ســتقام فــي مينامار رغم أنه يلعــب بفئة عمرية 
أقــل )تحــت 21 عــام(، فيمــا ســيتم اليوم حســم 
هويــة المنتخبات األخرى التي ســتنال بطاقتي 
التأهــل والتــي اقتــرب منهــا قطــر والســعودية 
والزال باب المنافســة مفتوحا بدخول منتخب 

العراق كطرف أيضا.
 ،25/22 الثالثــة  األشــواط  منتخبنــا  وأنهــى 
طاقــم  المواجهــة  أدار  فيمــا   25/23  ،25/19
الحــكام الدولــي المكــون مــن األول الســعودي 
ســعد اليحيــوي والثاني الفلســطيني إســماعيل 

النجار.
وبهــذا الفوز رفــع منتخبنا رصيده إلى 10 نقاط 
مــن فوزين وخســارة واحدة بنتيجــة 3/ 2 فيما 

توقف رصيد العراق عند 6 نقاط.
بالتشــكيلة  خليفــة  يوســف  المــدرب  ولعــب 
فــي  األولــى  الكــرة  الســتقرار  وكان  المعتــادة 
الفــوز  تحقيــق  فــي  كبيــر  اثــر  األول  الشــوط 
وتنويــع األلعــاب الهجوميــة خصوصــا فــي ظل 
محمــد  ســيد  يوجــد  حيــث  األطــراف  فاعليــة 
العبــار ومحمــود عبدالحســين مع تحــول محمد 
هرونة لتســريع اللعب، بجانب ارســاالت حســن 
الشــاخوري التــي حقــق منهــا النقطــة األخيــرة 
بإرســال مباشــر، علما بأن منتخــب العراق تقدم 
لعلــي  الهجومــي  النشــاط  بفضــل  البدايــة  فــي 
صاحــب وتصــدي ماهــر عدنــان لكــن منتخبنــا 

حسم الشوط لصالحه 25/22.
وتكــرر الســيناريو فــي الشــوط الثانــي بتقــدم 
األحمــر  يبســط  أن  قبــل  النقــاط  فــي  العــراق 
بســالح  المنافــس  علــى  بالضغــط  ســيطرته 
عبدالحســين  محمــود  مــن  لــكال  االرســال 
والشــاخوري مــع فاعليــة حوائــط الصــد ليفــوز 

منتخبنا بالشوط بكل جدارة 25/19.
ورغــم تقــدم العــراق فــي بدايــة الشــوط الثالث 
كذلــك إال أن صحــوة العبينــا ويقظــة حوائــط 
الصــد والضغــط على المنافس باإلرســاالت كان 
لهــا أكبــر األثــر فــي تحقيــق االنتصــار رغم حدة 
المنافسة لغاية النتيحة 23/22 بتفوق منتخبنا، 
وأحــرز منتخبنــا النقطــة 24 عــن طريــق الحداد 

قبل أن يختم العبار نقطة الشوط 25/23.

انتصار ثالث لقطر 

حقــق المنتخــب القطــري انتصــاره الثالــث بعــد 
أشــواط  بثالثــة  الكويتــي  نظيــره  علــى  تغلبــه 

مقابل شــوط في الجولة الرابعة من التصفيات 
ليعوض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية 
مــن العــراق ويرفــع رصيــده الــى ٩ نقــاط فيمــا 

توقف رصيد األزرق الكويتي عند ٤ نقاط.
 ،17/25  ،25/22 المبــاراة  أشــواط  وانتهــت 
25/23، 25/19 فيمــا أدار طاقــم الحكام الدولي 
األول البحرينــي منيــر مكــي والعراقــي الثانــي 

جاسم الصافي.
السعودي يلحق الخسارة الرابعة بفلسطين

الرابعــة  الخســارة  الســعودي  المنتخــب  ألحــق 
بالمنتخب الفلسطيني بعدما تغلب عليه بثالثة 
أشواط نظيفة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بعدما 
خــرج بفــوز ســهل علــى فلســطين التــي فقــدت 
األمل نهائيا في المنافســة، فيما عزز الســعودي 
حظوظــه فــي التأهــل حتــى الجولــة الختاميــة 

غدا.
المبــاراة  أشــواط  الســعودي  المنتخــب  وأنهــى 
كالتالــي : 25/17، 25/13، 25/16، وأدار اللقــاء 
طاقــم الحكام الدولي الكــون من األول القطري 
أحمــد  الثانــي  والكويتــي  المعضاضــي  جاســم 

العنيزان.

مواجهات الختام

تصفيــات  منافســات  الخميــس  اليــوم  تختتــم 
منطقة غرب آســيا عندما يلتقي بالفترة األولى 
الكويــت والســعودية الســاعة 2:30 ظهــرا، فيما 
يلعب بالفترة الثانية العراق وفلســطين الساعة 
4:30 ظهــرا، ويلتقــي بالفتــرة الثالثــة منتخبنــا 

الوطني وقطر الساعة 7 مساء.

الترتيب العام

للتصفيــات  العــام  الترتيــب  منتخبنــا  يتصــدر 
بحصوله على 10 نقاط ويليه المنتخب القطري 
ثانيــا بـــ 9 نقــاط ثــم المنتخــب الســعودي ثالثــا بـ 
بـــ 6 نقــاط  7 نقــاط والمنتخــب العراقــي رابعــا 
والمنتخب الكويتي خامسا بـ 4 نقاط وفلسطين 

سادسا من دون أي رصيد من النقاط.

جوهر: االستقبال سبب تفوقنا

أرجــع العــب منتخبنــا جوهــر راشــد الفــوز على 
العــراق إلى اســتقرار الكرة األولــى والتي كانت 
الســبب الرئيــس وراء الفــوز الــذي قــاد األحمــر 

للتأهل إلى النهائيات اآلسيوية.
الكــرة  أن  ســبورت”  “البــالد  لـــ  راشــد  وأضــاف 
األولــى ســهلت مهمة صانع األلعــاب في التنويع 
الهجومــي وعــدم االعتماد على اللعب المفتوح، 
حيث أدى االســتقبال الجيد إلى تنوع الجبهات 
الهجوميــة فــي األطــراف واالرتــكاز ممــا أزعــج 
العبــي  وأن  كثيــرا، خصوصــا  العــراق  حوائــط 

االرتكاز ظهروا بشكل رائع في الهجوم.
الفــوز واألداء فــإن  وأوضــح راشــد بأنــه رغــم 
منتخبنــا ال زال بجعبتــه المزيــد مــن المســتوى 
وبإمكانه الظهور بأداء افضل والالعبون لديهم 
إمكانيــات مضاعفة، مؤكدا علــى أهمية الظهور 
بشــكل جيــد أمــام قطــر اليــوم لكســب النقــاط 
وأحقيتــه  جدارتــه  المنتخــب  ليثبــت  الثــالث 

بالتأهل.

جاسم: مازال لدينا مستوى أفضل

عبــر العــب منتخبنا محمد جاســم عن ســعادته 
الكبيــرة بتحقيــق الفــوز علــى العــراق وتحقيــق 
التأهــل التاريخــي لنهائيــات كأس آســيا تحــت 
23 عامــا. وأضاف جاســم بأن الفوز جاء بفضل 
االســتقبال  واألهــم  المنظــم  الجماعــي  األداء 
الجيد باإلضافة إلى يقظة حوائط الصد واتباع 
تعليمــات المــدرب فيما يتعلــق بنواحي الضعف 

والقوة لدى الفريق المنافس.
وتابع جاســم “ صحيح أننا فزنا بثالثة أشــواط 
نظيفــة ولكــن المنتخــب العراقــي كان منافســا 
صعبا وقدم مســتوى جيد والفوز لم يكن ســهال 
علــى اإلطــالق .. ومنتخبنــا ظهــر بــأداء متميــز 
ولكــن مــازال لدينا األفضل لنقدمــه في المباراة 

القادمة أمام قطر”.
كما أشــاد جاســم بجهود الجهاز الفني واإلداري 
والــذي كان لــه دور فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز 
معربــا عــن أملــه فــي أن يكــون المنتخــب عنــد 
حســن ظن مجلــس إدارة االتحاد واســرة الكرة 

الطائرة في البحرين.

مــرة ألول  ــة  ــاريـ ــقـ الـ ــة  ــول ــط ــب ــل ل ــد  ــعـ وصـ ــة  ــف ــي ــظ ن ــة  ــي ــاث ــث ب ــراق  ــ ــع ــ ال هــــزم 

تأهل تاريخي لمنتخبنا إلى كأس آسيا تحت 23

علي بن محمد يتوسط الالعبين وفرحة منتخبنا بالتأهل

الخميس 4 يوليو 2019 
غرة ذو القعدة 1440

اللجنة اإلعالميةاتحاد السلة - المركز اإلعالمي

عقــدت لجنــة الحــكام باالتحــاد البحريني 
لكــرة الســلة اجتماعهــا األول بمقر االتحاد 

بأم الحصم. 
وتــرأس االجتمــاع رئيــس لجنــة الحــكام 
عبدالرضا قربــان، وبحضور جميع أعضاء 
اللجنــة وهــم: عبدالمهــدي اكســيل، ماجــد 

الماجد، جابر عبدهللا وفاضل غلوم. 
وبــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة لرئيــس 
فيهــا  رحــب  قربــان،  عبدالرضــا  اللجنــة 
متمنيــا  اللجنــة،  أعضــاء  مــن  بالحضــور 
لهــم كل التوفيــق والنجاح في المســاهمة 
باالرتقــاء فــي عمــل اللجنة، مقدما شــكره 
كذلــك ألعضــاء اللجنــة الســابقة علــى مــا 
بذلوه من جهود كبيرة في سبيل االرتقاء 

بالمستوى التحكيمي لكرة السلة. 
وقّدم قربان الشــكر لســمو الشــيخ عيسى 
االتحــاد  رئيــس  خليفــة  آل  علــي  بــن 
اإلدارة  الســلة ومجلــس  لكــرة  البحرينــي 
علــى الثقة بتكليفه رئيًســا للجنــة الحكام، 

مؤكــًدا أن اللجنة ســتبذل قصارى جهدها 
التحكيمــي  بالجانــب  االرتقــاء  لمواصلــة 

خالل الفترة المقبلة. 
رئيــس    بــدور  قربــان  عبدالرضــا  وأشــاد 
االتحاد في دعم الســلك التحكيمي، وأكد 
أن ســموه داعــم رئيســي للحــكام عبــر مــا 
يقدمه من تســهيالت ومساهمات لتطوير 

الجانب التحكيم المحلي.
ولفــت قربان إلى أهميــة مضاعفة الجهود 
من أجل اســتمرار النجاحات التي يحققها 

التحكيم البحريني في كرة السلة.
عبدالمهــدي  باختيــار  اللجنــة  قامــت  ثــم 
اكســيل نائًبــا لرئيــس لجنــة الحــكام، قبــل 
أن يتــم توزيــع مناصــب اللجنــة والمهــام 

والمسؤوليات الموكلة لألعضاء. 
إدارة  خطــة  علــى  اللجنــة  واطلعــت 
اســتعدادًا  الســلة  قضــاة  إلعــداد  الحــكام 
 ،2019-2020 القــادم  الرياضــي  للموســم 
تهيئــة  بهــدف  النهائيــة  والتحضيــرات 

األجواء المثالية للكوادر التحكيمية.

 29 الموافــق  الســبت  يــوم  اختتمــت 
الرياضيــة  الصالــة  فــي   2019 يونيــو 
الريــاض  فــي  القــادة  إعــداد  بمعهــد 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بطولــة 
للمبــارزة لمفتوحــة للرجــال فــي ســالح 
االبيه وســالح الســابر وســالح الفلوريه 
بمشــاركة بحرينيــة فــي ســالح االبيــه 

وسالح الفلوريه.
ا و4   بمشــاركة 100 العــب 86 ســعوديًّ
كويتييــن و4 إماراتييــن و4 بحرينييــن 
اختتمــت  وكازاخســتاني  وبرتغالــي 
إعــداد  بمعهــد  الرياضيــة  الصالــة  فــي 
المملكــة  بطولــة  الريــاض  فــي  القــادة 
العربيــة الســعودية للمبــارزة لمفتوحــة 
للرجال في سالح االبيه وسالح السابر 
وســالح الفلوريه، حيث شــارك منتخب 
البحريــن فــي ســالح االبيــه ب يوســف 
سلمان يوسف ووحمد خليفة العطاوي 
وسالح الفلوريه ب علي هاني العميري 

عبــدهللا. وحقــق  وعبدالكريــم عيســى 
يوســف ســلمان يوســف برونزية سالح 
الثالــث  المركــز  احتاللــه  بعــد  االبيــه 
العميــري  هانــي  علــي  وحقــق  المكــرر 
احتاللــه  بعــد  الفلوريــه  ســالح  فضيــة 
جانــب  ومــن  المركز الثاني.  
آخــر، حصــل الســعودي زكريــا الــداوود 
علــى المركــز األول فــي ســالح االبيــه، 
ونــال حمد الجالف مــن الكويت المركز 
األول فــي ســالح الفلوريــه، فــي حيــن 

حقــق الســعودي مشــاري البشــير لقــب 
منافسات سالح السابر.

 وتعــد المشــاركة البحرينيــة في بطولة 
للمبــارزة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
لمفتوحــة للرجــال أحدى نتــاج التعاون 
الفنــي بيــن االتحــاد البحرينــي للمبارزة 
واالتحاد السعودي للمبارزة والتي تعّزز 
المبــارزة  كــوادر  بيــن  الخبــرات  تبــادل 
المشــاركات  خطــة  ضمــن  والالعبيــن 

الفعالة في رياضة المبارزة.

جانب من التتويججانب من اجتماع لجنة الحكام الجديدة

ــرار الــنــجــاحــات ــم ــت ــجــهــود الس ـــنقـــربـــان: مــضــاعــفــة ال ـــارزة والاعبي ـــوادر المب ـــن ك ـــرات بي ـــادل الخب ـــز تب تعزي

مشاركة بحرينية في بطولة السعودية للمبارزةاجتماع لجنة الحكام باتحاد السلة
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قاد النجم الشاب سيد محمد حبيب )العب نادي مدينة عيسى( فريقه كالودي هاوس 
إلنتصــار مثيــر علــى حســاب تايغــرز بنتيجــة )52-56( بعــد تســجيله ثالثيــة قاتلة ضمن 
مباريــات المجموعــة الثانيــة فــي دوري بــي اس اكشــن للجماهير الســالوية على كأس 

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

وانتهــت فترات المبــاراة على النحو التالي 
.)16-13( ،)10-10( ،)15-12( ،)15-17(

فــي المبــاراة الثانيــة حقــق فريــق كريتيف 
النــد فوًزا مريًحا علــى فريق بهزاد بنتيجة 
المجموعــة  مباريــات  ختــام  فــي   )56-41(
علــى  المبــاراة  فتــرات  وانتهــت  الرابعــة. 
 ،)8-14(  ،)21-15(  ،)15-1( التالــي  النحــو 
)11-12(. كمــا حقــق فريق كازا ســوق فوًزا 
ا على حساب فريق فايترز بنتيجة  مستحقًّ
)6246( وانتهت فترات المباراة على النحو 
التالي )21-9(، )10-13(، )17-16(، )14-8(.

كرة رسمية للبطولة

وأعلنــت اللجنة المنظمة للبطولة عن الكرة 
الرســمية للبطولــة والتــي اســتخدمت فــي 
مباريــات اليــوم الرابــع مــن البطولــة وهــي 
االتحــاد  لــدى  المعتمــدة  الرســمية  الكــرة 

الدولي الفيبا )مولتن 7(.
حيث ستكون كرة المباريات بشعار بطولة 
بــي اس اكشــن للجماهيــر على كأس ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة.

حضور قوي للقدامى

النســخة األولــى مــن دوري بــي اس اكشــن 
للجماهير يشــهد حضــوًرا كبيًرا من قدامى 
والمنتخبــات  المحليــة  الســلة  كــرة  نجــوم 
تركــوا بصمتهــم  الوطنيــة ســابًقا، العبيــن 
المحليــة  المســابقات  وفــي  أنديتهــم  فــي 
بعضهــم  أيًضــا،  والقاريــة  والخليجيــة 
اتجــه  وبعضهــم  المملكــة  خــارج  احتــرف 
للتدريــب  اآلخــر  والبعــض  اإلداري  للعمــل 
شــهرام  علــي  عبدالمجيــد  ويتقدمهــم 
اس  ال  ام  هللا)  مــال  وأحمــد  )بابكــو( 
العقاريــة( والمخضــرم محمد ســالم ) فريق 
بهــزاد ( وحســين علــي )كازا ســوق( وأيًضــا 
)ام  مــاش  غلــوم  محمــود  الســابق  الجيــل 
ال اس العقاريــة( أحمــد الــدوي ) كنتــرول 
ذه تشــيمب( وحســن عبدالنبــي ) فايتــرز( 
وعــارف اســماعيل )تايغــرز( وأميــر نجــف 

)بابكو( وجاســم العباســي )بابكو( وإبراهيم 
تورانــي )بابكو( وجاســم محمــد )ام ال اس 

العقارية(.

مباريات اليوم

مواجهــات اليــوم ســتكون منتظــرة بمــا أن 
بعض الفرق التي كانت مرشــحة قد تخرج 
فريــق  ويتقدمهــم  المنافســة  ســباق  مــن 
أمريــكا الــذي ســيواجه تايغرز في الســاعة 
الســابعة والنصف، وتلــي هذه المباراة لقاء 
متكافــئ وقــوي أيًضا بيــن كالودي هاوس 
المجموعــة  صــدارة  علــى  مــي  وهــاوس 
وضمــان حجــز بطاقة مؤهلة للــدور الثاني 
األخيــر  اللقــاء  الثانيــة،  المجموعــة  مــن 
ســيجمع فريقــي بنــك البحريــن والكويــت 
وفريــق الدانــة القــادم مــن مملكــة العربيــة 
السعودية وهي مباراة أيًضا قوية نظير ما 

قدمه األخير في المباراة األخيرة.

اللجنة اإلعالمية

الكـــرة الرســـمية بشـــعار دوري “بـــي اس أكشـــن” علـــى كأس رئيـــس اتحـــاد الســـلة

ثالثية قاتلة تقود كالودي هاوس لتخطي تايغرز

جانب من المنافسات

sports@albiladpress.com
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يواصــل منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم تحضيراتــه اإلعداديــة ضمن التجمــع المحلي، 
والذي يسبق معسكر البرتغال المقرر له خالل الفترة 9 وحتى 27 يوليو الجاري.

تدريبيــة  حصًصــا  المنتخــب  ويخــوض   
يوميــة علــى فترتيــن: صباحية فــي صالة 
التقويــة ومســائية علــى االســتاد الوطنــي 
المالعــب  مــن  إليــه  التدريبــات  نقــل  بعــد 

الخارجية التابعة التحاد الكرة.
 وأكد مدير منتخبنا األولمبي الشيخ أحمد 
بن عيسى آل خليفة، أن معسكر المنتخب 
في البرتغال سيكون الهدف األساسي منه 
التحضيــر للنهائيــات اآلســيوية تحــت 23 
عاًما، والتي ســتقام في تايلند خالل شــهر 

يناير من العام المقبل )2020(.
أن  عيســى  بــن  أحمــد  الشــيخ  وأوضــح   
مــن  العديــد  سيشــهد  البرتغــال  معســكر 
بواقــع  المكثفــة  التدريبيــة  الحصــص 
ــا، مــع التركيــز بشــكل كبيــر  حصتيــن يوميًّ
على اللياقة البدنية، على أن تقام مباراتان 

وديتان للمنتخب في نهاية المعسكر.
 وذكــر مديــر منتخبنــا األولمبــي أن فكــرة 
الجهــاز الفنــي للمنتخــب بقيــادة المــدرب 
تكثيــف  هــو  شــمام  ســمير  التونســي 
يظهــر  أن  ــا  متمنيًّ التدريبيــة،  الحصــص 
الالعبــون بمســتوى مميــز خــالل المعســكر 
يأهلهــم لتقديم بدايــة إيجابية وقوية في 
الموســم الرياضي الجديــد 2019 - 2020، 

وذلك بتحقيق أهداف المعسكر.
ولفــت الشــيخ أحمــد بن عيســى آل خليفة 
أن الفتــرة التــي تعقــب معســكر البرتغــال 
ستشــهد تواجــد الالعبين مــع أنديتهم في 
منافســات الــدوري، علــى أن يلتحقــوا مرة 
ســبتمبر  أشــهر  خــالل  بالمنتخــب  أخــرى 
وأكتوبــر ونوفمبــر، والتي ستشــهد خوض 
مباريــات وديــة فــي “أيــام الفيفــا” بأجــواء 

تنافسية.
 وأوضح أن قائمة المنتخب الحالية تشهد 

بعــد  للتشــكيلة  حديًثــا  انضمــوا  العبيــن 
تألقهــم فــي المرحلــة األخيرة من الموســم 
إلــى أن  2018 - 2019، مشــيًرا  المنصــرم 
الالعبيــن  بعــض  اســتدعى  الفنــي  الجهــاز 
الجــدد بعــد ختــام المشــاركة فــي بطولــة 
تولــون الدوليــة الودية؛ لتقييم مســتواهم 

ومتابعتهم عن قرب ولمدة أكثر طوالً.
 ولفت الشــيخ أحمد بن عيســى آل خليفة 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أن  إلــى 
بالتنســيق مــع نــادي المحــرق تقــّرر اإلبقاء 
األولمبــي  المنتخــب  عناصــر  مــن   3 علــى 
مــع صفــوف الفريــق األول لنــادي المحــرق 
خالل األسبوع األول من شهر يوليو، على 
أن يلتحقــوا بعدهــا بالمنتخــب األولمبــي، 
وهــم: أحمــد صالــح، حمزة الجبن وحســن 

الكراني.
 وتشهد قائمة المنتخب الوطني األول في 
تجمعــه المحلي حاليا تواجد 9 العبين من 
صفــوف المنتخــب األولمبي، وهــم: محمد 
الحــردان، حمــد شمســان، أحمــد بوغمــار، 
حبيــب،  يوســف  األحمــدي،  عبدالرحمــن 
عمار محمد، ســيد هاشــم عيســى، حســين 

المدرب سمير بن شمامجميل وأحمد الشروقي.

 من تدريبات المنتخب األولمبي

األولمبي يواصل التدريبات في التجمع المحلي
الــبــرتــغــال فــي معسكر  ــي  ــدن ــب ال ــب  ــان ــج ال عــلــى  الــتــركــيــز  عــيــســى:  بــن  ــد  ــم أح

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

 أحمد بن عيسى 

حظيت دولة الكويت باستضافة بطولة كأس آسيا الـ 19 للرجال لكرة اليد في يناير 2020 والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 
والمقرر إقامتها في مصر 2021.

 وجــاء ذلــك علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة 
العمومية لالتحاد الدولي والذي أقيم في 

الســويد يــوم األربعاء. وكانــت الكويت 
قد دخلت في تنافس كبير وقوي من 
أجل اســتضافة هــذه البطولة بجانب 
البحريــن التــي تمكنت من اســتضافة 
مناســبتين  فــي  المنافســات  هــذه 

متتاليتين، ولبنان وإيران.
وتعتبــر هــذه البطولــة هــي الثالثــة التــي 

بعدمــا  باســتضافتها  الكويــت  تنجــح فيهــا 
استضاف نادي الكويت بطولة األندية اآلسيوية 

فــي مــارس الماضــي والتــي فــاز بها فريــق الدحيــل القطري 
والــذي شــارك فيهــا فريــق باربــار ممثــالً عــن مملكــة البحرين 

المركــز  فــي  وحــل  الــدوري  بطــل  باعتبــاره 
فــاز علــى نظيــره مضــر  بعدمــا  الخامــس 
الســعودي، وأيضًا إلســناد نادي الكويت 
الخليــج  بطولــة  اســتضافة  الكويتــي 
لألندية أبطال الكؤوس والتي ستقام 

في مارس 2020.
غنيــة  الكويتيــة  اليــد  كــرة  وتعتبــر 
عــن التعريــف ولهــا تاريــخ وإنجــازات 
حافلــة فــي القارة الصفــراء، وآخر بطولة 
نظمتهــا الكويت كانت قبل 24 عاًما وتحدًيا 
منــذ العــام 1995 والتــي فــاز فيهــا “األزرق” بلقب 
البطولــة كمــا تعملــق فــي األعــوام 2002، 2004، 2006 وفــاز 

بألقابها أيًضا.

تعــود لتنظيــم البطــوالت بعد صيــام بلــغ 24 عاما

الكويت تستضيف بطولة آسيا لرجال اليد
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يشار إلى أن قائمة المنتخب األولمبي للتجمع تضم كال من:  «
عبدالرحمن األحمدي، فيصل إبراهيم عيسى، حمزة الجبن، 

حسن الكراني، محمد الشامسي، حسين جميل، أحمد صالح، 
سالم عادل، عبدالعزيز خالد، أنور أحمد، حسين الخياط، 

جاسم خليف، مصعب عمر، عدنان فواز، سعود العسم، 
صالح محمد، جاسم نور، حمد شمسان، سيد هاشم عيسى، 

عباس العصفور، حسن مدن، أحمد بوغمار، سيد محمد 
أمين، يوسف حبيب، عبدالعزيز الكندري، عمار محمد، محمد 

الحردان، راشد السبيعي، إبراهيم الختال، محمود الحايكي، 
سيد إبراهيم علوي وأحمد الشروقي.

قائمة المنتخب

الدمام - نادي االتفاق

فــاز المرشــح البحرينــي إبراهيم آل ســالم 
االتفــاق  نــادي  إدارة  مجلــس  بعضويــة 
الســعودي، وذلــك فــي ســابقة هــي األولى 
مــن نوعهــا بدخــول مواطــن بحرينــي في 

عضوية مجلس إدارة نادي سعودي.
 وأعلــن نــادي االتفــاق عــن انتخــاب قائمة 
خــالل  بالتزكيــة  الدبــل  خالــد  الرئيــس 
الجمعيــة العموميــة التــي انعقــدت لنــادي 
االتفــاق مؤخــًرا، حيــث تضم قائمــة الدبل 

البحريني إبراهيم آل سالم. 
 ويأتي وصول شخصية بحرينية لمجلس 
نــادي االتفــاق الســعودي اســتمراًرا  إدارة 
مختلــف  فــي  الوطنيــة  الكفــاءات  لتميــز 
المجاالت، ودليالً راسًخا على أن البحرين 

تزخر بالكفاءات والطاقات البشرية.

ســالم  آل  االتفــاق  نــادي  إدارة  وكلفــت   
باإلشــراف علــى المركــز اإلعالمــي بالنادي 
مناصــب  توزيــع  بعــد  الجماهيــر  ورابطــة 
الــذي  الجديــد  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

يستمر للسنوات األربع المقبلة.
 وقــال إبراهيــم آل ســالم عضــو مجلــس 

لنــادي  عشــقه  إن  االتفــاق  نــادي  إدارة 
االتفاق دفعه للترشــح لمجلس إدارته بعد 
تعديــل اللوائــح فــي الســعودية بالســماح 
األنديــة  إدارات  فــي  بالدخــول  لألجانــب 

باستثناء منصب الرئيس.
أول  أكــون  أن  كبيــر  “شــرف  وأضــاف:   
بحرينــي في مجلس إدارة نادي ســعودي، 
ســأعمل بإخــالص وتفاني لخدمــة الكيان 
االتفاقــي العزيــز علــى قلبــي، اليــوم أنــا ال 
أمثــل نفســي فقط بــل أحمل رايــة وطني 
البحريــن، حيث أن نجاحــي إن تحقق هو 

نجاح للبحرين”.
 وثّمــن آل ســالم ثقــة رئيس نــادي االتفاق 
المهنــدس خالــد الدبل، مؤكــًدا أن وجوده 
عاتقــه  علــى  يضــع  االتفــاق  نــادي  فــي 
مســؤولية كبيرة لخدمة النادي في المقام 

األول.

 إبراهيم آل سالم 

استمراًرا لتميز الكفاءات الوطنية في مختلف المجاالت

آل سالم عضًوا في إدارة االتفاق السعودي

علي مجيد



أبــدى المهاجم البرازيلي، جابرييل جيســوس، الذي ســجل هدفــا وصنع آخر خالل فوز 
السيليســاو علــى األرجنتيــن )0-2(، لحســاب نصــف نهائي كوبــا أميركا 2019، ســعادته 

بإنهاء صيامه التهديفي مع منتخب بالده في المباريات الرسمية.

احتضنهــا  التــي  المبــاراة  انتهــاء  وعقــب 
ملعب )مينيراو(، قال جيســوس إن “ملعب 

مينيراو تميمة حظي”.
وأضــاف “أنــا ســعيد بالهدف الذي ســجلته، 
لــن أخفــي األمــر بالتأكيــد، ألن هــذا الهدف 
البطولــة...  انطــاق  منــذ  لــه  أســعى  كنــت 
أحيانا ال تســير األمور كما تريد، لكن يجب 

التحلي باإلصرار”.
هــذا  فــي  بالفضــل  “السيليســاو”  ويديــن 
الفــوز لنجــم مانشســتر ســيتي اإلنجليــزي، 
جابرييــل جيســوس، الــذي ســجل الهــدف 
األول فــي الدقيقــة 19، ثم مرر كرة الهدف 
الثانــي لروبيرتــو فيرمينو في الدقيقة 71، 

بعد مجهود فردي رائع.
وقبــل هــذا اللقــاء، عجز جيســوس عن هز 

الشــباك فــي مبــاراة رســمية مــع منتخــب 
البرازيل، منذ عام 2017.

وحقق منتخــب البرازيل رقًما مميًزا خال 
لــم يخســر أي  اذ  الفــوز علــى األرجنتيــن، 
مبــاراة فــي كوبــا أميــركا إذا أحــرز الهــدف 

االفتتاحي في اللقاء منذ نسخة 1979.
بالبطولــة  للبرازيــل  هزيمــة  آخــر  وتعــود 
القارية عقب افتتاح التســجيل إلى نسخة 
1979، عندمــا ســقط راقصــو الســامبا أمام 

بوليفيا بنتيجة )1-2(.
بســاح  األرجنتيــن  علــى  التفــوق  وعقــب 
الهدف االفتتاحي، حافظ السيليســاو على 
ســجلهم دون هزيمــة فــي كوبا أميــركا، إذا 
كان صاحــب الســبق فــي التســجيل، خال 

52 مباراة )43 فوًزا و9 تعادالت(.

تميمة الحظ
وكاالت

أعلــن ليــون الفرنســي االربعــاء تعاقده مع 
العــب الوســط البرازيلــي تياغــو منديــس 
مــن مواطنــه ليــل فــي صفقــة مقــدرة بـ25 

مليون يورو.
ويعــد تياغو هنريكــي منديس ريبيرو )27 
عامــا( ثانــي العــب برازيلــي يضمــه ليــون 
فــي فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة، بعــد جان 
لوكاس من فامنغو مقابل 8 مايين يورو 

في 25 يونيو الماضي.
ويأتــي التعاقــد مــع الاعبيــن بعــد قــدوم 
مواطنهمــا ونجم الفريق الســابق جونينيو 
إلــى  الرياضــي  المديــر  منصــب  لشــغل 
ســيلفينيو  الســابق  الدولــي  البرازيلــي 
لبرونــو  الفنــي خلفــا  المديــر  فــي منصــب 

جينيزيو.
غويــاس  صفــوف  فــي  منديــس  ونشــأ 
البرازيلــي قبــل انتقالــه الــى ســاو باولو ثم 

ليل الفرنسي في 2017.

وكاالت

وكاالت وكاالت

تأهلــت المكســيك إلــى نهائــي الــكأس الذهبية لكــرة القدم ليــل الثالثاء بفوزهــا 1 - صفر 
علــى هايتــي لكنهــا احتاجت إلــى ركلة جزاء في الوقــت اإلضافي لتهــزم الفريق المغمور 

القادم من الكاريبي.

مــرات  عشــر  باللقــب  المكســيك  وفــازت 
وهــو رقم قياســي وســيطرت علــى المباراة 
مــن البدايــة للنهايــة أمــام جماهيــر أغلبهــا 

مكسيكية في أريزونا.
لكن رغم االســتحواذ على الكرة بنســبة 70 
بالمئة وتســديد 23 كرة على المرمى مقابل 
تسديدة واحدة لهايتي، لم ينجح المنتخب 
المكســيكي فــي التســجيل لمــدة 90 دقيقة 
في ظل تألق جوني باسيد حارس هايتي.

حتــى  االنتظــار  المكســيك  علــى  وتعيــن 
الدقيقــة الثالثــة مــن الوقــت اإلضافــي قبل 
أن تســجل الهــدف المطلــوب، ولــم ينجــح 
باســيد فــي التصــدي لركلــة جــزاء راؤول 

خيمنيز التي نفذها بهدوء.

الجــزاء  ركلــة  نفــذ  الــذي  خيمنيــز  وقــال 
بعــد ثاثــة أيــام فقــط مــن إضاعــة واحــدة 
الترجيــح  بــركات  المكســيك  فــوز  خــال 
القــوة  فــي غايــة  ”كانــوا  علــى كوســتاريكا 
مــن الناحيــة البدنيــة وكانوا ندا لنــا في كل 

شيء“.
إلــى  اآلن  المكســيكي  المنتخــب  ويتجــه 
شــيكاجو مــن أجــل المبــاراة النهائيــة يــوم 
أو  المتحــدة  الواليــات  القــادم ضــد  األحــد 

جاميكا.
ومــدد الفــوز مســيرة المكســيك الخالية من 
قيــادة  إلــى تســع مباريــات تحــت  الهزائــم 
المدرب األرجنتيني جيراردو مارتينو الذي 

تولى المسؤولية في يناير.

تأهل قيصري ليون يضم منديس

وعــدت الفنانــة البيروفيــة الفاتنــة ســتيفاني كايــو بمنح قبلة 
لالعــب الــذي يســجل هــدف الفوز لبالدهــا في مرمى تشــيلي، 

في نصف نهائي بطولة كوبا اميركا لكرة القدم.

وكتبــت المغنيــة والممثلــة وعارضــة األزيــاء فــي حســابها علــى موقع 
تويتــر “أفكــر جديــا بمنــح قبلــة )مــع أخــذ اإلذن طبعــا( بالمســؤول عن 

الفوز على تشيلي األربعاء”.
وأثار عرض كايو ردود فعل عديدة، فكتب أحدهم “لماذا لست العب 
كــرة قــدم؟”، فيمــا انتقد آخر “هل تعتقدين أن أمرا مماثا يحفز العب 
كــرة قــدم؟”. وتعــرف كايــو )31 عامــا( بدورها فــي سلســلة “كلوب دي 

كويرفوس” المعروضة على نيتفليكس.
وأكدت كايو على “انستغرام” انها كانت تنوي تحفيز الاعبين لتحقيق 
الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل المضيفة بفوزها 
علــى االرجنتيــن 0-2. وتحمل مبــاراة البيرو وتشــيلي معاني إضافية 
فــي ظل التوتر الدبلوماســي الكبير بين البلديــن الذي يعود إلى القرن 

ستيفاني كايوالتاسع عشر.

قبلة البطل

اختتمــت الثالثــاء منافســات دور المجموعــات لبطولــة كأس األمــم اإلفريقية في كرة القدم المقامة في مصر حتــى 19 يوليو، باكتمال عقد 
ثمن النهائي مع 16 منتخبا ستواصل التنافس على لقب النسخة األكبر من البطولة.

وشهدت منافسات البطولة التي يشارك فيها 
للمرة األولى 24 منتخبا بدال من 16، محطات 

نجاح وإخفاق، في ما يأتي عرض ألبرزها:

تريزيغيه والمحمدي يرافقان صالح 

يعــول نحــو 100 مليــون مصــري علــى النجم 
محمــد صــاح لقيــادة المنتخــب الــى تعزيــز 
رقمــه القياســي وإحــراز اللقــب للمــرة الثامنة 
إقامــة   .2010 منــذ  واألولــى  تاريخــه  فــي 
البطولــة علــى أرض الفراعنــة عــززت اآلمــال 
الــكأس، بعدمــا  المنتخــب علــى رفــع  بقــدرة 
قــام بذلــك 3 مــرات فــي االســتضافات األربع 
مشــاركة  بعــد  المصرييــن  وإســعاد  الســابقة، 
مخيبــة فــي نهائيات مونديال روســيا 2018. 
فــي المبــاراة االفتتاحيــة ضــد زيمبابــوي )1 - 

صفــر(، بــدا صاح دون المســتوى الذي قدمه 
مــع فريقــه ليفربــول اإلنجليــزي في الموســم 
المنصــرم وتوجــه بإحــراز لقــب دوري أبطــال 
انطــاق  مــن  أســابيع   3 نحــو  قبــل  أوروبــا، 

منافسات البطولة اإلفريقية.
مرتيــن  وســجل  أفضــل  صــاح  كان 
الكونغــو  ضــد  التاليتيــن  المباراتيــن  فــي 
بالنتيجــة  )فــوزان  وأوغنــدا  الديموقراطيــة 
ذاتها 2 - صفر(، لكن االسمين اللذين برزا في 
صفــوف المنتخب في المباريــات الثاث كانا 
الجنــاح محمــود حســن “تريزيغيــه” والظهيــر 

األيمن القائد أحمد المحمدي.

سطوة شمال إفريقية... دون تونس 

فرضت منتخبات شــمال القارة نفســها الرقم 

األصعــب فــي الــدور األول. مصــر، المغــرب، 
والجزائــر تأهلــت الــى ثمــن النهائــي بقاســم 
مشــترك: عامــة كاملــة مــن 3 انتصــارات في 
3 مباريــات، وشــباك نظيفــة لــكل مــن محمــد 
الشــناوي )مصر(، ياسين بونو ومنير الكجوي 

)المغرب(، ورايس مبولحي )الجزائر(.
علــى صعيــد التهديــف، كان المغــرب بقيــادة 
األكثــر  رونــار  هيرفيــه  الفرنســي  المــدرب 
واكتفــى  الثاثــة،  المنتخبــات  بيــن  تحفظــا 
بهــدف فــي كل مبــاراة، لكن ما يشــفع ألســود 
األطلــس هــو خوضهــم منافســات “مجموعــة 
المــوت” الرابعــة ضــد ســاحل العــاج وجنــوب 

إفريقيا وناميبيا.
تحيــط  تــزال  ال  األكبــر  االســتفهام  عامــة 
المســتوى  علــى  تصنيفــا  األفضــل  بتونــس، 

والتــي  العربيــة،  المنتخبــات  بيــن  اإلفريقــي 
تأهلــت إلى ثمــن النهائي بشــق النفس بثاث 

نقاط فقط من 3 تعادالت.

أين تقع مدغشقر؟ 

المجموعــة  صــدارة  فــي  مكانهــا  حجــزت 
الثانيــة، فــي مشــاركتها األولى، على حســاب 
 3 المتوجــة  نيجيريــا  مثــل  إفريقيــة  أوزان 

مرات، وغينيا وصيفة 1976.
خــرج المنتخــب صاحــب المركــز 108 عالميــا 
)أي أدنــى مــن منتخبــات لم تتمكــن حتى من 
التأهــل الــى البطولة(، متفوقــا في مجموعته 
 - 2( بمفاجــأة كبــرى علــى حســاب نيجيريــا 

صفر( وبوروندي )1 - صفر( وتعادل مع غينيا 
)2-2(، ويســتعد لماقــاة جمهوريــة الكونغــو 
النهائــي  ثمــن  الــدور  فــي  الديموقراطيــة 

لمواصلة المغامرة.

التلميذ بيبي

دخــل منتخــب ســاحل العاج المنافســة كأحد 
المرشحين للذهاب بعيدا وإحراز لقبه الثالث 
بعــد 1992 و2015، بقيــادة المــدرب إبراهيــم 
كامارا، تلميذ هيرفيه رونار الذي قاد “الفيلة” 

الى لقبهم األخير في البطولة القارية.
لكــن التلميــذ فــي التشــكيلة العاجيــة بــدا أنه 
نيكــوال بيبي، العب نادي ليل الفرنســي البالغ 

24 عاما، والذي سجل 22 هدفا في منافسات 
الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، وحل 
ثانيــا في ترتيب الهدافين خلف نجم باريس 

سان جرمان كيليان مبابي )33(.
المفارقة أن العاجيين قدموا أفضل أداء لهم 
فــي مبــاراة غــاب عنها بيبــي، أي فــي الجولة 

الثالثة للمجموعة الرابعة ضد ناميبيا )4-1(.
- درس لعمرو وردة -

العــب آخــر بــدا أنــه لم يتخــط ســن المراهقة 
هــو عمــر وردة. الشــاب المصــري البالــغ مــن 
العمــر 25 عامــا جلــس علــى مقاعــد البــدالء 
فــي المباراة االفتتاحيــة، لكنه يحتل عناوين 

وسائل اإلعام منذ بدء البطولة.
أثــار ضجــة مــع زمــاء آخريــن فــي مــا عرف 
بقضيــة “التحرش” بعارضــة أزياء عبر مواقع 
لــه  التواصــل، تبعهــا انتشــار شــريط فاضــح 
متحدثــا مــع شــابة أخــرى عبر خدمــة اتصال 

بالفيديو. 

وكاالت

نجاحات وإخفاقات

محمد صالح

23 sports@albiladpress.com

الخميس
4 يوليو 2019 
غرة ذو القعدة 1440

جابرييل جيسوس

وكاالتوكاالت

ســجلت أليكــس مورجــان هدفا من ضربة رأس في شــباك إنجلتــرا، لتقود الواليات المتحدة للتأهل للمبــاراة النهائية بكأس العالم 
لكرة القدم للسيدات، يوم الثالثاء، لكن احتفالها بـ”احتساء الشاي” أثار الجدل.

فبعــد أن هزت الشــباك بالهــدف الثاني )-2
1(، فــي الدقيقــة 31، ركضت مورجان إلى 
جانــب الملعــب ثــم توقفــت لتقلــد طريقة 
احتســاء الشاي، في لقطة انتشرت بشكل 

ساخر على مواقع التواصل االجتماعي.
عيــد  مــن  يوميــن  قبــل  االحتفــال  وجــاء 
اســتقال الواليات المتحدة عن بريطانيا، 

العام 1776.
بســبب  النتقــادات  مورجــان  وتعرضــت 
االحتفــال، ووصفتــه العبــة إنجلتــرا ليــان 

ساندرسون بأنه “مثير لاشمئزاز”.
أن  “توقعــت  يوفنتــوس  العبــة  وقالــت 
لســت  لكننــي  هدفــا،  مورجــان  تســجل 

سعيدة بطريقة احتفالها”.
لكــن  مخطئــة،  أكــون  “قــد  وأضافــت 
نحــب  ونحــن  إنجلتــرا،  ضــد  االحتفــال 
تناول الشاي في إنجلترا.. لست من هواة 
احتساء الشاي، لكن هذا تقليد مرتبط بنا، 

لذا أعتقد أن طريقة االحتفال كريهة”.

بهــذه  احتفلــت  إنهــا  مورجــان  وقالــت 
الطريقــة، ردا علــى االنتقــادات الموجهــة 
للفريــق األميركي، بعــد اتهام حامل اللقب 

بالغطرسة.
وأوضحــت “أردت احتفاال مثيــرا لانتباه، 

أعــرف أن ميجــان رابينــو تحظــى بأفضل 
طريقــة احتفــال، وكان يجــب أن أحــاول 
أن  أعتقــد  جذابــة..  لطريقــة  التوصــل 
مسارنا في البطولة لم يكن سها، لذا حان 

وقت احتساء الشاي”.

جــاء االتحــاد األرجنتينــي لكــرة القــدم ومــدرب المنتخــب، ليونيــل ســكالوني، ونجمــه ليونيــل 
ميســي، ضمــن األســباب الرئيســة لهزيمــة األلبيسيليســتي أمــام البرازيل )2-0(، لحســاب نصف 
نهائي كوبا أميركا، في وجهة نظر المشجعين الذين تابعوا المباراة في العاصمة األرجنتينية، 

بوينس آيرس.

أن  اعتبــر  الــذي  ليانــدرو  هــؤالء  بيــن  ومــن 
“المشــكلة ليســت في المدرب، بل في مشــروع 
منتخــب األرجنتيــن”. وأوضــح “هنــاك مشــكلة 
في المشروع، ال نعلم ما الذي نسعى لتحقيقه، 
ســكالوني ليــس لديــه الحكمة والنضــوج.. لكن 
هــذا ليــس خطــأ ســكالوني، بــل خطــأ االتحــاد 
األرجنتينــي لكرة القدم الــذي أوكل إليه قيادة 
المنتخــب”. لكــن نفس المشــجع دافــع عن نجم 
األلبيسيليســتي، ليونيــل ميســي، وأعفــاه مــن 

مسؤولية الهزيمة.
وقــال إن “ميســي العــب كــرة قــدم، هــو العب 
لكــن  يلعــب كمهاجــم،  بالفريــق.. ميســي  آخــر 
األرجنتيــن صــار لهــا 10 ســنوات عاجــزة عــن 

التتويج بأي بطولة”.
وأردف “في اليوم الذي تحظى فيه األرجنتين 
بمشــروع جيد للمنتخب، ســيتغير الوضع.. لقد 

لعــب جيــدا لكــن ميســي وحــده ال يكفــي، كــرة 
القدم رياضة لـ11 العبا”.

ومن جانبه، حمل ســانتياجو ألياتوري، مشجع 
آخــر تابــع المباراة، المســؤولية لاتحاد بســبب 
افتقــاره لمشــروع واضح، مؤكدا أن ســكالوني 
ال ينبغــي أن يســتمر مــع المنتخــب، ألنــه “كان 

يرتجل بشكل واضح”.
مهاجــم  مــع  قســوة  األكثــر  المشــجع  وكان 
عامــا(   19( كوســو  مانويــل  هــو  برشــلونة، 
بتصريحه “يقولون إن ميسي أفضل العب في 
العالــم، رغــم أننــي ال أرى ذلــك... إنــه غير قادر 
على اللعب في فريق، هذا أمر مخيب لآلمال”.
المــدرب  أداء  وصــف  الوقــت،  نفــس  وفــي 
ســكالوني ب”الكارثــي”، معتبرا أنــه “ليس لديه 

إستراتيجية واضحة”.
واختتــم “إنــه دون المســتوى، الجماهير تنتظر 

لكــرة  الكثيــر منــه ومــن االتحــاد األرجنتينــي 
القدم ومن ميسي”.

وينتظر األرجنتينيون بشــغف العودة لأللقاب، 
في نسخة كوبا أميركا 2019 التي ستقام على 

أرضهم وفي كولومبيا.

أليكس مورجان
ليونيل ميسي

على رأس المتهمينمورجان تثير الجدل



عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى صديقيــن آســيويين الجنســية، اعتــرف 
أحدهما أنه يتكسب من الفجور واألخرى من الدعارة، عقب القبض عليهما بقضية 
بيع لمؤثر عقلي؛ وذلك بسجنهما لمدة 6 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 3000 دينار 
عن تهمتي ترويج “الشــبو” والتكســب من الفجور والدعارة، كما حبســت اآلســيوي 
أيضــا لمــدة 10 أيــام عن تهمة اإلقامة غير المشــروعة، وأمــرت بإبعادهما نهائيا عن 

البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتحصــل واقعــة القبــض علــى المتهمين في 
إلــى  وردت  قــد  كانــت  ســرية  معلومــات  أن 
المخــدرات  مكافحــة  إدارة  فــي  أول  مــازم 
تفيد بحيازة وإحراز فتاة من جنسية آسيوية 
المــواد المخــدرة بقصد البيــع والتعاطي، وأن 
تحرياتــه دلــت على اســمها وجنســيتها، وأنها 
“الشــبو”  العقلــي  المؤثــر  تعمــل علــى ترويــج 
بمبالــغ تتــراوح مــا بيــن 200 و500 دينــار عن 
طريــق وســيط هــو المتهم الثانــي كونه يعمل 
لصالحهــا. وتبيــن للمــازم أن المتهمــة األولى 
عمليــات  فــي  احتياطاتهــا  وتتخــذ  حــذرة 

الترويــج، بحيــث ال تريد الكشــف عن هويتها 
الحقيقية ألي شخص ممن يطلب منها المؤثر 

العقلي المذكور.
فتوصــل مصدر ســري إلى رقم هاتــف المتهم 
الثانــي -وســيط المتهمــة األولــى- وطلب منه 
تحت مســمع وإشــراف من المازم أول كمية 
مــن الشــبو بقيمــة 440 دينارا، علــى أن يلتقيا 

مساء بمنطقة الجفير.
وفــي الموعــد والمــكان المتفــق عليهمــا التقى 
المصــدر الســري المتهــم الثانــي، إذ التقــى بــه 
بجانــب شــقته، وأعطــاه المبلغ فدخــل المتهم 

للشــقة وجلــب لــه كيســا مــن الشــبو، فأعطــى 
المصدر السري الشرطة اإلشارة المتفق عليها 
بإتمام العملية وتمت مداهمة الشقة والقبض 
علــى المتهــم الثانــي مــن شــقته التــي كانــت 
تنبعث منها رائحة قوية لمادة مخدرة، وفيها 

تم العثور على المتهمة األولى.
وأثنــاء عملية التفتيش لم يتم العثور بحوزة 
المتهــم الثانــي علــى المبلــغ المصور، بــل تبين 
وجــوده فــي حقيبــة يــد المتهمــة األولــى، كما 
زجاجييــن  مشــربين  علــى  بحوزتهمــا  عثــر 

وميزانين حساسين وكيس من “الشبو”.
فأنكــرت المتهمــة األولــى تهمــة بيــع “الشــبو”، 
وقــررت أنهــا حضــرت للبحريــن فــي غضــون 
العــام 2017 وبــدأت فــي تعاطــي المخــدرات 
والعمــل فــي ممارســة الدعــارة مــع مواطنيــن 
وخليجييــن بمبالــغ ماليــة تتــراوح مــا بين 30 
و40 دينــارا، وتســتعمل تلــك األموال في دفع 
إيجــار الشــقة وتعاطــي “الشــبو”، مدعيــة أنها 

تشــتريه مــن المتهــم الثاني بمبالــغ تتراوح ما 
بين 140 و150 دينارا، مبينة أن الثاني اتصل 
بها للحصول على “شــبو” بقيمة الكمين كانت 

قد اشترتها منه سابقا.
لكــن المتهــم الثانــي أنكر ما نســبته لــه األولى 
المؤثــر  تبيــع  مــن  هــي  إنهــا  وقــال  وكشــفها، 
العقلــي، إذ ســلمته كميــة ليعطيهــا لفتــاة مــن 
جنســيتهم ثم عاد وسلمها المبلغ قيمة المؤثر 
العقلي، واعترف أيضا في أنه يمارس الفجور 
في كســب األموال منــذ حضوره للمملكة قبل 
نحــو ســنة بمقابل مبالغ تتــراوح بين 20 و60 
دينــارا مــع أشــخاص مــن جنســيات مختلفــة 
وال يهمــه الجنــس ذكــرا كان أو أنثــى، مؤكــدا 
أنهــا يتعاطى “الشــبو” منذ 6 أشــهر وال يبيعه، 
حيــث إنه يتحصل عليه من زبائنه، وفي يوم 
الواقعــة طلــب منــه زبــون كميــة مــن “الشــبو” 
منهــا  وأخــذ  األولــى  المتهمــة  مــع  فتواصــل 

الكمية.

حبس آسيوَيين بتهمة الدعارة وترويج المخدرات
ــا عـــــقـــــب إنــــــــهــــــــاء الــــعــــقــــوبــــة ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ تــــرحــــيــــلــــهــــمــــا نـ

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف شاب زور 
اســتمارة بيع سيارة طليقته لنفســه واستولى من حسابها البنكي على 
مبلــغ 500 دينــار دون وجــه حــق، وأيــدت حبســه لمدة ســنتين وغرمته 
مبلغ 50 دينارا لتعديه عليها بالضرب بعدما أخذته بقســط من الرأفة، 
إضافــة إللزامــه بدفــع 400 دينــار كتعويض مؤقت لطليقتــه، ومبلغ 20 
دينــارا مقابــل أتعــاب المحاماة، فضــال عن مصاريف الدعــوى المدنية، 

وأمرت كذلك بمصادرة المحرر المزور.

وخال نظــر القضية أمام محكمة 
أول درجــة، تقــدم وكيــل المتهــم 
بإقــرار تنــازل صــادر مــن طليقتــه 
مطالبــا الحكــم بانقضــاء الدعــوى 
محاميــة  أن  إال  ضــده،  الجنائيــة 

طليقته أنكرت هذا اإلقرار.
قالــت  حكمهــا،  أســباب  وفــي 
جــاءت  التصالــح  إن  المحكمــة 
عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط 
تعرضــه  وعــدم  العــدة  انقضــاء 
لهــا أو تشــويه ســمعتها وعلــى أن 
يقــوم بمســح صورهــا مــن جميــع 
ووســائل  اإللكترونيــة  األجهــزة 
التواصــل، لكــن تلــك الشــروط لــم 
يثبــت تحققهــا، فضــا عمــا قالتــه 
ال  بأنهــا  عليهــا  المجنــي  وكيلــة 
تقــر بهــذا التنــازل، وأنــه ال يتعلــق 
فضــا  االتهــام،  محــل  بالوقائــع 
عــن أن الجرائــم المســندة للمــدان 
ليســت مــن بيــن جرائــم الشــكوى 
الدعــوى  فيهــا  تنقضــي  التــي 

الجنائية بالتنازل، ومن ثم ال تعتد 
المحكمة بهذا التنازل.

أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
المســتأنف “28 عاما” كان متزوجا 
عامــا”،   25“ عليهــا  المجنــي  مــن 
وتــم الطــاق بينهمــا فــي فبرايــر 
العاقــة  وخــال  أنــه  إال   ،2018
 3 عليهــا  بالتعــدي  قــام  الزوجيــة 
مرات بيده، وتوجهت للمستشفى 
فــي المــرة الثالثــة وثبــت بالتقرير 
الطبــي وجــود خــدوش وكدمــات 
والــرأس  بالصــدر  وســحجات 
طليقتــه  اتهمتــه  كمــا  واإلبــط، 
اســتمارة  علــى  توقيعهــا  بتزويــر 
والتــي  ســيارتها،  ملكيــة  تحويــل 
للمــرور  العامــة  لــإدارة  قدمهــا 
وتمكــن مــن بيعهــا لشــخص آخــر 
تمكــن  المــدان  وأن  علمهــا،  دون 
مــن ســحب مبلــغ 500 دينــار مــن 
لمعرفتــه  علمهــا  دون  حســابها 

السابقة برقمها السري.

ر توقيع طليقته  سنتان لشاب زوَّ
واستولى على سيارتها و500 دينار

“الشرعية” ترفض طلب مواطن بمنع سفر طفلتيه
قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إن المحكمــة الصغرى الشــرعية 
األولــى رفضــت دعوى مواطن “38 عاما” يطالب بمنع ســفر ابنتيه 
مــن موكلتهــا “42 عاما - عربية الجنســية”، والتي تــم تطليقها منه 

في وقت سابق.

بطلــب  الدعــوى  وقائــع  وتتحصــل 
المدعــي ســالف الذكــر منــع ابنتيــه 
)5 ســنوات وســنتان( مــن موكلتهــا 
-طليقتــه- من الســفر خــارج الباد، 
علــى ســند مــن القــول إن المدعــى 
الجنســية  بحرينيــة  ليســت  عليهــا 
الجنســية  تحمــان  والبنتيــن 

البحرينيــة، ويخشــى ســفر المدعى 
للخــارج كونهــا  البنتيــن  مــع  عليهــا 

عربية الجنسية.
أســباب  فــي  المحكمــة  وأفــادت 
حكمهــا أنه مــن المقرر قانونا وعما 
أحــكام  قانــون  مــن   )178( بالمــادة 
أن  للمدعــي  يجــوز  فإنــه  األســرة، 

يســتصدر أمــرا مــن المحكمــة بمنــع 
المدعــى عليه مــن الســفر إذا توافر 
أســباب  وجــود  أولهمــا  شــرطين، 
جديــة تدعــو إلــى الظــن بــأن فــرار 
المدعــى عليــه أمــر قريــب الوقوع، 
ديــن  إلــى  المطالبــة  تســتند  وأن 
محقــق الوجود حــال األداء وثابت 
بالكتابــة، أو أن يرجــح وجود الحق 

من ظاهر األوراق.
لكــن ونظــرا إلــى أن األســباب التــي 
طلبــه  فــي  البنتيــن  والــد  قدمهــا 
المدعــى عليهــا  فــرار  تنبــئ عــن  ال 

بالصغيرتيــن أو احتماليــة هروبهما 
حتــى صــدور الحكــم، الســيما وأن 
الحــق فــي الســفر والتنقــل هو حق 
القانــون  كفلــه  ضــروري  شــخصي 
منــه  ينــال  وال  الدســتور  وقدســه 
فــي تقيــد ذلك الحــق إال في أضيق 
تقضــي  فإنهــا  ولذلــك  الحــدود، 
برفــض طلــب المنع من الســفر؛ ألنه 
الواقــع  أقيــم علــى غيــر ســند مــن 
الدعــوى  رافــع  وتلــزم  والقانــون، 
بالمصروفات ومبلغ 5 دنانير مقابل 

أتعاب المحاماة.
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ابتسام الصباغ

“األشغال” و“أورباسير”: اتفاقية إلدارة وتطوير مدفن عسكر
ديــنــار مــايــيــن   4.8 وبقيمة  البيئية  الــمــمــارســات  أفــضــل  وفـــق 

وقع وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مع شركة 
أورباسير اإلسبانية للنظافة عقد إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة ثالث 
سنوات وذلك بعد ترسية المناقصة على الشركة بقيمة 4.800.000 )أربعة ماليين 

وثمانمئة ألف دينار( وذلك في مكتبه بشؤون األشغال في المنامة.

المديــر  الشــركة  جانــب  مــن  العقــد  ووقــع 
غامبــا  لويــس  أورباســير  لشــركة  التنفيــذي 
البلديــات   لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  بحضــور 
نبيــل أبوالفتــح وعــدد مــن المســؤولين فــي 

الوزارة والشركة.
وكان مجلس المناقصات قد أرســى مناقصة 
المشــروع على شركة أورباسير للنظافة لمدة 
3 ســنوات؛ مــن أجــل إدارة وتطويــر مدفــن 
عســكر للمخلفــات، حيــث ســتتكفل الشــركة 

بجميع العمليات التشغيلية للمدفن.
العقــد  توقيــع  مراســم  خــال  الوزيــر  وأكــد 
علــى أن إدارة المدفــن بالتعــاون مــع القطــاع 
الخاص يأتي في سياق نقل الدور الحكومي 
ممثــل في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي مــن مــزود إلــى منظــم 
للخدمــة وإعطــاء هــذا القطــاع دورا أكبر في 

مختلف مشاريع وبرامج وخدمات الوزارة.
وأضــاف “إن عمليــة إدارة المدفــن من جانب 
المســتويات  علــى  تســهم  الخــاص  القطــاع 
الزمنيــة المختلفــة فــي تقليــل تكلفــة اإلدارة 
معالجــة  عمليــات  بجــودة  االرتقــاء  مقابــل 

ونقــل  البيئيــة  النواحــي  مــن  المخلفــات 
التكنولوجيا والمعرفة في هذ المجال”.

وأشــار إلــى أن العقــد الموقــع ســيضمن إدارة 
البيئيــة  الممارســات  أفضــل  وفــق  المدفــن 
والقياســية المتبعة، حيث سيسهم المشروع 
فــي االرتقــاء ببيئــة عمــل المدفــن وتحســين 
اإلدارة البيئية والفنية للموقع ورفع مســتوى 
جــودة التحكــم في الهواء، مبينــا أن من أهم 
مخرجات المشــروع إطالــة العمر االفتراضي 
للمدفــن من خــال االســتغال األمثل لحجم 

ومساحة األراضي.
اإلســتراتيجية  علــى  “بنــاء  الوزيــر:  وتابــع 
الوطنيــة إلدارة المخلفــات المنزليــة التــي تم 
اعتمادهــا مــن جانب مجلــس الــوزراء، وتتم 
متابعتهــا مــن جانــب اللجنة التنســيقية، فقد 
تــم ترســية المناقصــة على شــركة أورباســير 

التي ستتولى إدارة وتطوير المدفن”.
وأضــاف “ســيتضمن المشــروع إدارة المدفن 
الهــواء  جــودة  وقيــاس  الموقــع  وتســوير 
والتحكــم فــي االنبعاثات وتغييــر في نوعية 
ممــا  للمدفــن  الــواردة  الكميــات  احتســاب 

ســيترتب عليه االســتفادة األمثل من الموقع 
الــواردة  الكميــات  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع 

للمدفن من المخلفات المنزلية”.
أعمــال  المناقصــة  ســتتضمن  “كذلــك  وتابــع 
المراقبــة واألمن وتوفيــر الميزان اآللي لوزن 

المخلفات المنزلية”.
وأكــد الوزيــر أنــه ســيتم تخصيــص مســاحة 
مــن المدفــن لمشــروع إعــادة التدوير وانتاج 
نظــام  هنــاك  وســيكون  النظيفــة،  الطاقــة 
لجمــع الغــازات المنبعثــة بالمكــب إلــى جانب 

المخلفات المتكدسة.
المدفــن  إدارة  تحســين  أن  خلــف  وأكــد 
فيــه  المنزليــة  المخلفــات  إدارة  وعمليــات 

عــاوة علــى ما ســيحققه من نتائــج إيجابية 
على المســتويات الصحيــة والبيئية وتطبيق 
فــي  سيســهم  فإنــه  الممارســات،  أفضــل 
إطالــة العمــر االفتراضــي للمدفــن مــن خــال 

االستغال األمثل للحجم والمساحة.
الوطنيــة  اإلســتراتيجية  “تضمنــت  وأضــاف 
إلدارة المخلفــات مجموعــة مــن المبــادرات، 
وإعــادة  المخلفــات  لفــرز  مبــادرات  ومنهــا 
تدويرهــا وإعادة تدويــر المخلفات الخضراء 
والبنــاء  الهــدم  مخلفــات  مــن  واالســتفادة 
ومشــروع  جديــد  صحــي  مدفــن  وإنشــاء 
تحويــل المخلفــات إلــى طاقــة وإنشــاء مركز 

استدامة.

توقيع اتفاقية مدفن عسكر

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قــام وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبدهللا بن أحمــد آل خليفة 
بتدشــين المنصــة الوطنيــة اإللكترونيــة لعضويــة مملكــة البحريــن فــي المنظمــات 

والهيئات اإلقليمية والدولية.

جــاء ذلك، خــال اللقاء األول ألعضاء الشــبكة 
الوطنيــة للشــؤون الدوليــة، الــذي عقــد أمــس، 
بديــوان عــام وزارة الخارجيــة، بحضور ممثلي 
الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين.

وقال الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة خال 
إن  التدشــين:  حفــل  فــي  االفتتاحيــة  كلمتــه 
المنصة الوطنية تصب في تعزيز جهود مملكة 
فــي  عضويتهــا  وتفعيــل  الخارجيــة،  البحريــن 
المنظمات اإلقليمية والدولية كافة، إضافة إلى 
متابعة مسارات شراكاتها الدولية المختلفة بما 
يسهم في تطوير وتنسيق البرامج والتحركات 

لتحقيق األهداف المرجوة.
وأوضــح أنــه تــم تشــكيل الشــبكة الوطنيــة من 
المعنييــن بالشــؤون الدوليــة فــي كل الــوزارات 

لورشــة  كنتــاج  بالمملكــة  الرســمية  والجهــات 
عمــل متخصصــة؛ لتعزيــز الشــراكة بيــن مملكة 
والتــي  المتحــدة،  األمــم  ومنظمــة  البحريــن 
مــارس   27 بتاريــخ  الخارجيــة  وزارة  نظمتهــا 
الوزاريــة  اللجنــة  لقــرارات  وتنفيــذا   ،2019
والتــوازن  واالقتصاديــة  الماليــة  للشــؤون 
الشــبكة تهــدف  الصلــة، مبينــا أن  المالــي ذات 
إلــى إيجاد نقــاط اتصال موحدة، واستكشــاف 
فــرص جديدة ومجاالت متنوعة مع المنظمات 
الدوليــة ووكاالتها المتخصصة، وتذليل عقبات 
مــن  التأكــد  عــن  فضــا  والتواصــل،  التنســيق 
سداد االشتراكات المالية اإللزامية على مملكة 
البحريــن، وفــق آجالهــا المحــددة، والســعي إلى 
عــن  الحكوميــة  المصروفــات  بعــض  تخفيــض 

الطوعيــة  االشــتراكات  تقييــم  إعــادة  طريــق 
وغيرها من اإلجراءات.

خليفــة  آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأفــاد 
بــأن تدشــين المنصــة بصورتهــا الحاليــة تمثــل 
المرحلــة األولــى مــن سلســلة مراحــل متتابعــة 
لبنــاء نمــوذج وطنــي إســتراتيجي يهــدف إلــى 
حوكمة شــراكتنا الدولية، وبما يتســق مع رؤية 
عمــل  وبرنامــج   ،2030 االقتصاديــة  البحريــن 
الحكومــة، مســتعرًضا فــي هــذا الصــدد الجهود 
المبذولــة منــذ عــدة ســنوات؛ لحصــر وتجميــع 

قاعــدة  علــى  للحصــول  المطلوبــة  المعلومــات 
البيانــات الحاليــة، ومن ثــم تحليلهــا وتصنيفها 

وفق معايير محددة ومهنية.
وأكــد وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
أن مملكــة البحرين بقيادة عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، تأتي 
فــي طليعة دول العالم فــي التفاعل مع أهداف 
ومقاصــد ومبــادئ األمــم المتحــدة؛ مــن أجــل 

صون السلم واألمن الدوليين، وتحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة 2030، كما نجحت المملكة 
فــي تحقيــق شــراكات إســتراتيجية نوعيــة مع 
العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية؛ إيماًنا 
بأهميــة االرتبــاط الوثيــق بيــن األمــن والتنمية، 
لمواجهــة  الجماعــي؛  العمــل  آليــات  وتطويــر 
التحديــات المشــتركة، وإيجــاد عالم أكثــر أماًنا 

وازدهاًرا.

وأشــار إلى مبــادرات بحرينية رائــدة ومرموقة 
انتخــاب  وكذلــك  عالميــة،  نجاحــات  حققــت 
المنظمــات  العديــد مــن  المملكــة فــي عضويــة 
والهيئــات على المســتويين اإلقليمــي والدولي، 
إلــى جانــب تولــي شــخصيات وطنيــة مناصب 
دوليــة رفيعــة، مشــدًدا على ضرورة االســتفادة 
والنجاحــات  النوعيــة  المبــادرات  هــذه  مــن 
مكانــة  تعزيــز  فــي  واســتثمارها  الخارجيــة، 

البحرين الدولية.
ومــن جانبهــم، أكــد المشــاركون علــى أن هــذا 
علــى  للتعــرف  مهمــة؛  مناســبة  يعــد  اللقــاء 
الفــرص المتاحــة، وتعزيز الشــراكة المســتدامة 
والدوليــة،  اإلقليميــة  المنظمــات  مختلــف  مــع 
واالطاع عن كثب على كيفية اســتخدام هذه 
المنصــة والمعلومــات المطلوبــة عــن كل جهــة، 
معربين عن شكرهم للجهود الحثيثة والمقدرة 
هــذه  إلطــاق  الخارجيــة؛  وزارة  جانــب  مــن 
المنصــة الوطنية المتميزة مما ســيكون له كبير 

األثر في تحقيق األهداف المنشودة.

المنامة - وزارة الخارجية

تدشين المنصة اإللكترونية لعضوية البحرين بالمنظمات الدولية
حوكمة الشراكات 

واستكشاف 
فرص جديدة مع 

المؤسسات

عباس إبراهيم

نطل على قرائنا األعزاء بمساحة اليوم من عمود )فجر جديد(، بست رسائل كالتالي:
Û  من األشياء التي أمرنا بها هللا عّز وجّل لكي نفوز برضاه والجنة، عمل الخير، تماًما كما فعلت مبّرة

عائشــة أحمــد المؤيــد، حين تكفلــت أخيًرا ببناء مبنــى جمعية الكلمة الطيبــة، ودار المحرق لرعاية 
الوالدين، بكلفة مالية تخطت الـ)600( ألف دينار، عائلة المؤيد من العوائل الكريمة والمتسارعة في 

غرس بذور الخير بهذا البلد، فشكًرا لهم.
Û  منطقــة المطاعــم الخارجيــة فــي مجمع العالي، مــن المناطق الجاذبة للســياح والمواطنيــن مًعا، إال

أن الشــارع المحــاذي لهــا مــن الجهــة الخلفيــة، خلــف مطعــم )نينــو( تحديًدا، يــكاد يغرق منــذ قرابة 
األسبوع بمياه المجاري العنفة واآلسنة، والتي شبعت المكان بالروائح الكريهة، فمتى يتم معالجة 

هذه المشكلة؟ رسالة نرفعها لوزارة األشغال والبلديات وشئون التخطيط العمراني، عّل وعسى.
Û  ما زال باعة ســوق )جدحفص( على حالهم القديم، وهم يســترزقون لقمة العيش الصعبة، بأكشــاك

خشــبية بدائيــة، اهتــرت مــن الرطوبــة والطقس الحــار، فأين هي الوعــود؟ ولماذا يتــرك أبناء البلد 
بهذا الشكل )الرث(.

Û  يشــكو عــدد مــن الموظفيــن الذين خرجــوا للتقاعد االختيــاري، عن قطيعة زمائهم لهم منذ ســاعة
تركهم )لعتبة( باب العمل، بشكل طال )صباح الخير( بالواتساب، ومسجات الجمعة، وغير ذلك من 
أمــور. إن آفــة )النفــاق( لهــي أحــد أكبر المصائب الناخرة فــي بيئات العمل المختلفة، وهي )الجســر( 

العريض الذي أوصل الكثير من )الطبالة( وغير المستحقين، لمناصبهم الحالية.
Û  التفاعــل الكبيــر الــذي أبداه المغردون والنشــطاء على مســتوى الخليج والعالــم العربي، رثاء بوفاة

المغفــور لــه بإذنــه تعالى الشــيخ خالد بن ســلطان بــن محمد القاســمي، نجل حاكم الشــارقة، يوجز 
الصورة الطولى لهذه العائلة الكريمة، والسخية في العطاء، ووصل الناس، والتمسك بتعاليم الدين 

اإلسامي، دون أي بتر أو تعديل، رحمه هللا فقيدهم بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
Û  6ياحــظ بوضــوح اختفــاء المواطنيــن، مــن التواجــد فــي المطاعــم، ودور الســينما، والمجمعــات

التجارية، واألسواق، من بعد العاشر من كل شهر، خاًفا للوافدين ولألجانب، فما هي األسباب؟

رسائل 
الخميس

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

عــرض مؤخــرا فــي البحريــن للســينما وفوكــس ســينكو فيلــم الرعــب Child’s Play “لعبــة طفل”، اذ تعود السلســلة الشــهيرة 
بنسخة جديدة مطورة تنافس بضراوة على صدارة شباك التذاكر محليا وعالميا بعد مرور أكثر من 30 عاًما على مشاهدتنا.

يتشــابه الفيلم األصلي الذي صدر العام 1988، مع النســخة 
الحالية في الحبكة األساسية لألحداث، إذ يحكي عن طفل 
صغيــر يتلقى من والدته عروســا لعبة بمناســبة عيد ميالده 
يطلق عليها “تشــاكي”، غير مدرك أن “تشــاكي” قاتل سيدمر 
حياتــه تماًمــا، فيما عدا ذلك تختلف النســختان تماًما. وفي 
محاولــة لرصــد الفــروق بيــن النســختين، يســتعرض موقــع 
“ســينما بلينــد” األميركي أهم الفروق بيــن فيلم “لعبة طفل” 

في الثمانينيات واآلن.

- من هو تشاكي؟

فــي النســخة األصليــة مــن فيلــم الرعــب “لعبــة طفــل”، يجد 
قاتل متسلســل نفســه محاصًرا من قبل الشــرطة في متجر 
ألعــاب أطفــال، فيقــرر أن ينقل روحه بتعويذة ســحرية إلى 

لعبة األطفال الشهيرة ب”جود جاي”، كي يستكمل 
مســيرته كقاتــل. فــي النســخة الحديثــة، قــرر 

صنــاع الفيلــم أن يتخلوا عن كون “تشــاكي” 
وعــاء لقاتل متسلســل، ليحولــوه إلى أداة 

تكنولوجيــة للذكاء االصطناعي مصنعة 
عــن  المســؤول  العامــل  قــرر  إذ  خطــأ، 
تصنيــع اللعبــة أن يغلق أنظمــة األمان 
والحمايــة بســبب غضبــه من رئيســه، 

محواًل اللعبة إلى مصدر خطر دائم.

- ”آندي” صديق 
“تشاكي” المفضل

االختالفــات  أهــم  مــن  واحــد 
“أنــدي”  عمــر  هــو  النســختين،  بيــن 

صديق “تشــاكي” المفضل، ففي النســخة 
األصلية، يحلم أندي )7 أعوام( بامتالك 

لعبــة “تشــاكي”، فتشــتري والدتــه لــه واحدة بســعر مخفض 
فــي التنزيــالت، دون أن تــدرك أن اللعبــة تحتــوي على روح 
بينمــا  فــي جرائمــه،  لمســاعدته  ليــاًل  يهمــس البنهــا  قاتــل، 
الجمهــور يترقــب برعــب تأثير “تشــاكي” البشــع على الطفل 
الصغير. في النسخة الحديثة “أندي” أكبر سًنا، إذ يبلغ عمره 
13 عاًمــا، ويتلقــى “تشــاكي” الهديــة من والدته على ســبيل 
الدعابة، وفي نفس الوقت ألنه طفل وحيد، إال أنه يكتشف 
بمرور الوقت أن “تشــاكي” ليس مجرد لعبة بل هو أكبر من 

ذلك بكثير.

- دافع “تشاكي” للقتل

في النســخة األصلية، يهدف “تشــاكي” بعد تحوله إلى لعبة 
إلــى اســتكمال جرائمــه التــي بدأهــا فــي حياته البشــرية، إذ 
يعلم أن السبيل الوحيد الستعادته هيئته البشرية 
هو قتل أول شخص لمسه، فيقرر قتل “أندي”.

فــي النســخة الحديثــة، يبــدو “تشــاكي” أكثر 
إثارة للشفقة، كونه مجرد خطأ تكنولوجي، 
إذ يرغــب بصــدق فــي أن يصبــح صديــق 
عوامــل  كل  إلغــالق  نظــًرا  لكــن  “أنــدي”، 
األمن والسالمة يلجأ ألساليب مرعبة من 

أجل كسب ود “أندي” وإرضائه.

- نوع الرعب الذي يقدمه

ارتكــزت النســخة األصليــة علــى نــوع 
جديــد مــن الرعــب، وهــو الخــوف مــن 
الدمــى ولعــب األطفــال، الــذي تســببت 
معانقــة  مشــاهد  فيــه 
الطفــل “أنــدي” لعبــة قاتل 
ينغــرس  وبــدأ  متسلســل، 

فــي عقــول الجماهيــر منــذ تلــك اللحظــة شــك غيــر منطقي 
تجاه األلعاب، ربما ليست لعبة بريئة كما تبدو ظاهريا.

النســخة الحديثــة تركز على الخوف مــن التكنولوجيا، نظًرا 
ألن الدمــى واأللعــاب لــم تعد بنفس الشــعبية لــدى األطفال، 
قرر صناع الفيلم التركيز على فكرة أخرى مستحدثة إلثارة 
رعــب الجمهــور، إذ يمتلــك “تشــاكي” قــدرة علــى الســيطرة 
علــى الوســائل التكنولوجيــة الحديثة واســتخدامها لخدمة 

أغراضه التدميرية.

- أسلحة “تشاكي”

ســكين  ســوى  “تشــاكي”  يمتلــك  ال  األصليــة  النســخة  فــي 
يســتخدمها لقتل ضحاياه، أما في النســخة الحديثة حاول 
صنــاع الفيلــم إدخــال المزيــد مــن التطــورات علــى قــدرات 
“تشــاكي” القتاليــة، ومــع كونــه أداة تكنولوجية بــات يمتلك 

قوى غير محدودة للتدمير وتحقيق أهدافه الشريرة.

ما أهــم الــفــروق بــيــن الـفـيــلــم األصــلـــي والـجــديـــد؟

عودة القاتل تشاكي في السينما

  “Toy Story“ وصف  بعض المتابعين فيلم الرســوم المتحركة والمغامرات الجديد
4 أنه أفضل فيلم رسوم متحركة على اإلطالق، مع العلم أن التقييم الحالي للفيلم 

وصل إلى نسبة %98 على موقع” Rotten Tomatoes” بعد 208 مراجعات.

لعبــة  انضمــام  عــن  تــدور  الفيلــم  قصــة 
)وودي(  إلــى  )فوركــي(  تدعــى  جديــدة 
وفريقــه، وتحــدث معهــم مغامــرة علــى 
)فوركــي(،  يفــر  عندمــا  الطريــق  جانــب 
فيكتشــف كاًل مــن األصدقــاء القدامــى، 
والجــدد كم من الممكن أن يصبح العالم 

كبيًرا جًدا على لعبة صغيرة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم 
وجــوردي  أليــن  وتيــم  هانكــس  تــوم 
هانــت  وبونــي  بوتــس  وآنــي  بينســون 
متكاليــف  ولــوري  اركيــت  وباتريشــيا 
شــال  وكريســتيت  كــوزاك  وجــوان 
كاي  مايــكل  وكيجــان  بيــل  وجــوردان 

وغيرهم.
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إدريــس إلبــا يقــول أن شــعر بإحبــاط كبير بعــد التقارير التــي تحدثت عــن إمكانية أدائه 
لشخصية جيمس بوند ليس بسبب التقارير ولكن بسبب بعض ردود الفعل.

إدريــس يحكي عــن شــخصية جيمس بوند 
يجســد  أن  ممثــل  ألي  الرائــع  “مــن  قائــالً 
شــخصية  ألنــه  بونــد  جيمــس  شــخصية 
علــي  األمــر  عــرض  ولــو  للجميــع،  محبوبــة 
سأوافق بالطبع”. يقول إلبا أنه شعر بإحباط 
وحــزن شــديد بعدمــا ســمع بعــض األقاويــل 

أنــه ال يمكــن أن يتــم تجســيد  والشــائعات 
جيمــس بونــد من خــالل ممثل ليــس أبيض 
البشــرة. يضيــف إلبــا “ ولكنني لــم أقل أنني 
ال  األســود،  بونــد  جيمــس  أكــون  أن  أريــد 
يمكننا أن ننظر إلى األمر هكذا، هل تريدون 

تقسيم الجواسيس إلى بيض وسود“.

قالــت نعومــي كامبــل، إن التنــوع العرقــي 
في األزياء تحّسن في السنوات األخيرة، 
بيــد أنه يتعيــن أال يتعامل قطاع األزياء 

مع ذلك باعتباره مجرد صرعة موضة.

مــن  وتحدثــت كامبــل، وهــي واحــدة 
عــن  مــرارًا  األزيــاء،  عارضــات  أشــهر 
الــذي  األزيــاء  قطــاع  فــي  التمييــز 

تعمــل بــه منــذ 33 عامــًا. وكانــت 
أزيــاء  عارضــة  أول  كامبــل 
علــى  تظهــر  البشــرة  ســمراء 
“فــوغ”  مثــل  مجــالت  أغلفــة 

عارضــة  أول  وكانــت  و”تايــم”، 
علــى  صورتهــا  تظهــر  ســمراء  أزيــاء 
غــالف مجلة “أمريكان فــوغ” في عدد 

سبتمبر.
إلــى المســاواة فــي  وأشــارت بدورهــا 
األجر “تحّســن الوضع تمامًا، ال يمكنني 

قــول غيــر ذلك.. مــا زالــت هناك 
يتعيــن  التــي  الطــرق  بعــض 

قطعها”.

نفى شاروخان الذي ُصدم بفشل فيلمه األخير “زيرو”، االنخراط مرة أخرى في 
أي عمل فني جديد، وأكد أنه لم يســتقر حتى اآلن على اختيار ســيناريو معين، 

وأنه بهذا النفي قد وضع حًدا للشائعات.

وكان النجــم البوليــوودي، وفقــا ل “ديلي 
ميل” قد قال إنه ليس لديه أفالم يمثلها 
اآلن، وذلــك بعدمــا تعرض فيلمــه األخير 
للفشــل فــي شــباك التذاكــر، مشــيًرا إلــى 
أن “قلبــه” ال يطاوعــه علــى الدخــول فــي 

اختبــار جديد في الوقت الحالي. أضاف 
شــاروخ، كنــت عندمــا انتهــي مــن فيلــم، 
أنهمك في تمثيل فيلم جديد في غضون 
4-3 أشــهر فــي العــادة، لكنــي اآلن أفضل 

قضاء الوقت مع أطفالي وعائلتي”.

إحباط إدريس إلبا

التنوع العرقي في األزياء

ضد الشائعات

فــازت الفنانــة كاردي بــي بجائــزة ســيدة الهيــب هــوب فــي حفــل جوائــز “BET Awards 2019” األميركيــة، الذي شــهد مؤخرا إعالن 
الفائزين والفائزات في واحد من أكثر عروض الجوائز شهرة في مجال الترفيه للممثلين والمغنين من أصول إفريقية وال تينية.

وهــذا العــام، تــم اإلعــالن عــن المرشــحين 
للجائــزة فــي مايــو الماضي، تــال ذلك حفل 
الهــواء  علــى  المتأللــئ  الجوائــز  توزيــع 
فــي   “  Microsoft“ مســرح  مــن  مباشــرة 
 ،”BET“ لــوس أنجلس. واســتضافت جوائز
هــذا العــام ألول مرة علــى اإلطالق الممثلة 

الكوميدية، ريجينا هول.
المتميــزة  األداء  مجموعــة  وتضمنــت 
المرشــح الرئيســي كاردي بــي، إلــى جانــب 
ليــل نــاس، وبيلــي راي ســايروس، وكيلــي 
برايــس، وميك ميــل، وفانتازيــا، ودي جي 
خالد، وميجوس، وهير، وليزو، وموستارد، 
وليــل بيبــي، ويونــغ ميامــي، والكــي داي، 
فرانكليــن  كيــرك  جانــب  إلــى  ليــد  وكيانــا 
وإريــكا كامبــل وكيلــي برايــس وجوناثــان 

ماكرينولدز.
وفــازت كاردي بــي بجائــزة ســيدة الهيــب 

حصلــت  كمــا  بــي،  كاردي  الفنانــة  هــوب 
Nipsey Hussle على الجائزة اإلنسانية. 

وجــاءت جوائــز الفائزيــن كاآلتــي: أفضــل 
مغنيــة R & B الفنانــة بيونســيه، وأفضــل 
مــارس،  برونــو   R & B / Pop فنــان 
ومجموعــة كلــوي X هالــي “مدينــة البنات” 
فازت ميجوس، وتعاون لترافيس ســكوت 
دريــك “وضع الســيكو”، وأفضــل فنان رجل 
هاســل،  نيبســي  بهــا  ظفــر  هــوب  الهيــب 
وفيديــو العــام لتشــيلدش جامبينــو “هــذه 
هــي أميــركا”. والفائزن اآلخــرون هم: فنان 
جديــد ليــل بيبــي ود. بوبــي جونــز جائــزة 
أفضل إنجيــل ملهمة إيريكا كامبل فورنت 
الفائــز ســنوب دوغ، أفضــل ممثلــة عيســى 
راي ذهبــت لريجينــا كينــغ، وممثــل مايــكل 
 Young ب. جــوردان بينمــا فــازت بجائــزة

Stars مارساي مارتن.

الفنانــة كاردي بــي تحقــق جائــزة ســيدة الهيــب هوب

BET Awards 2019 توزيع

قريبــًا فــي مهرجــان البندقية الســينمائي، في الســابق لم تكــن أفالم األبطال الخارقين مــن نوع األفالم المنتظرة فــي المهرجانات 
الدولية الكبرى. لكن هذه الحقيقة تغيرت مع Warner Bros، اآلن من الممكن أن يكون فيلم الجوكر متوجًا بجوائز المهرجان وهو 

أحد أهم مواسم الجوائز السينمائية على مستوى العالم.

 Warner Bros غالبــًا مــا تســتخدم شــركة
كخطــوة  الســينمائي  البندقيــة  مهرجــان 
إلــى جوائــز األوســكار،  أولــى النطالقتهــا 
العــام  فــي  االســتوديو  أحضــر  حيــث 
وبرادلــي  غاغــا  الليــدي  النجــوم  الماضــي 
 A Star كوبــر لحضــور العرض األول لفيلم
Is Born، وتمكن فيلم الدراما الموســيقية 
مــن تحقيــق نجــاٍح كبيــر فــي المهرجــان 
ترشــيحات  ثمــان  علــى  بعدهــا  وحصــل 

لجوائز األوسكار.
 بمــا في ذلك أفضــل صورة وأفضل ممثل 
للنجــم برادلي كوبر وأفضل ممثلة للنجمة 
الليــدي غاغــا. وكان االســتديو قــد حقــق 
نجاحــًا مماثــالً في نســخة المهرجان للعام 
 Gravity فيلــم  عــرض  خــالل  مــن   2013
للمخــرج Alfonso Cuarón. وحصــل علــى 

عشر ترشيحات لألوسكار 
تمكن من الحصول على سبعة جوائز منها 

بما فيها جائزة أفضل مخرج.
ويعتبــر النجــم خوانكيــن فينيكــس أيضــًا 
مهرجــان  فــي  األساســية  العناصــر  أحــد 
البندقيــة الســينمائي، حيث شــارك مؤخرًا 
األول  العــرض  فــي   2018 العــام  فــي 
للمخــرج   The Sisters Brothers لفيلــم 

.Jacques Audiard
 وكان أيضــًا قــد حــاز علــى جائــزة أفضــل 
 2012 للعــام  المهرجــان  ممثــل فــي دورة 
 The فيلــم  فــي  المييــز  دوره  عــن  وذلــك 

.Thomas Anderson للمخرج Master
ومع إطالق اســتديو Warner Bros لفيلم 
الجوكــر في مهرجان البندقية الســينمائي 
مــن الممكــن أن يحــل خوانكيــن فينيكس 

المصــدر  الشــرير  باعتبــاره  باتمــان  مــكان 
للجوائز.

أحد أهم مواســم الجوائز الســينمائية على مستوى العالم

Joker خوانكين سيفتتح في البندقية

محرر مسافات

أفضل فيلم رسوم متحركة على اإلطالق
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ال تترك المشاكل التي بينك وبين مديرك دون 
ايجاد الحلول.

مهام ومسؤوليات جديدة تقع على عاتقك اليوم.

ال تتدخل فيما ال يعنيك اهتم فقط بأمورك في 
العمل.

الغضب والعصبية لن تفيد خذ األمور بهدوء 
اكثر.

انت بأمس الحاجة الى الراحة او السفر للخارج.

كن اكثر تنظيما في عملك رتب افكارك اكثر كي 
تحصد الثمار.

تستمتع كل يوم اكثر مع العائلة وقضاء المزيد 
من الوقت معهم.

حاول ان تستفد من مدخرات في تنفيذ مشروع 
لطالما حلمت به.

عليك ان تكون مسؤول اكثر عن اعمالك وتديرها 
بنفسك.

ال تيأس ان لم تحصل على الترقية التي تريدها.

الفرص الجيدة ستتاح لك قريبا سواء في العمل 
او المستقبل.

 ال تكن عنيدا وقد بعض التنازالت لتنجح في 
حياتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1946
الفلبين تحصل على 

استقاللها من قبل 
اميركا بعد أكثر 
من 381 سنة 

من االستعمار 
األجنبي، وكان 
مانويل روكساس أول 

رئيس للدولة.

 SiriusXM أعلنت محطة
اإلذاعية أن مادونا ستطلق 
قناة خاصة بها، تحت اسم 
 Madonna’s Madame X

Radio، وستعرض المحطة 
أغاني مادونا، التي قالت: 

“هذه القناة ستنقلك إلى 
عالم معقد من مدام إكس 

مادونا”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

شاشــات الـــ4D E MOTION الرائعة إضافــة مميزة للقصة

Spider Man: Far From Home في البحرين

 ،Spider-Man: Far From Home اســتقبلت دور العــرض البحرينيــة اليوم الخميس فيلم األكشــن واألبطال الخارقيــن
 4D E MOTIONمن إنتاج شــركة مارفل العالمية، وكانت ســينما ســينيبولس البحرين قد قدمت الفيلم في شاشــاتها الـ
الرائعــة بمجمعهــا الســينمائي فــي  ارتيــوم بســار وســط حضــور كبيرمن رواد الســينما مــن صحفييــن واعالميين ونجوم 

السوشال ميديا في البحرين وعدد من المدعوين. 

الجــزء الجديــد مــن بطولــة تــوم هوالنــد وماريســا تومــي 
ومايــكل كيتــون ويعقوب باتالــون وزنديا وجيــك جيلنهال، 
باإلضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكســون، 
والفيلــم مــن إخــراج جــون واتــس وتأليــف ســتيف ديتكــو 

وستان لى.
 ودارت أحــداث الجــزء األخيــر مــن السلســلة الشــهيرة بعــد 
بيتــر  وعــودة   ،Captain America: Civil War أحــداث 
باركــر إلــى روتينه اليومي الطبيعي ودراســته في مدرســته 
الثانويــة، منصرًفــا باألفــكار التــي تثبت لنفســه أنــه أكثر من 
مجــرد الرجــل العنكبــوت، ولكــن عندمــا يظهر )النســر( كعدو 
جديــد، ســيصبح كل شــيء مهــم لــدى )بيتــر(، وســرعان مــا 
يخــوض العديــد مــن المغامــرات بصحبــه الرجــل الحديدي. 
وقال موقع “Rotten Tomatoes” أو “الطماطم الفاسدة” إن 
الفيلم لم يحصل على تقييم واحد ســلبي ضمن أول موجة 
تقييمات للفيلم والتي وصل عددها 18 تقييما وبالفعل فهو 
 4D Eفيلم ممتاز للمشــاهدة خصوصا في الشاشــة الرائعة الـ
MOTION التــي خدمت عرض الفيلم باحداثه واستكشــفنا 
تجربة سينمائية رائعة، حيث تسمح هذه التقنية بالتعايش 
مــع أحــداث الفيلــم وليــس مشــاهدته فقــط وتتضمــن هــذه 
التقنيــة كــراٍس متحركــة وهــزازة باإلضافــة إلــى مؤثــرات 

خاصة تتفاعل بشكل متناغم مع أحداث الفيلم.
ُتعتبــر شــخصية الشــرير أو الخصــم مــن أبــرز العوامــل التي 
تســاهم في رفع المســتوى الفني للعمل الســينمائي أو تهوى 
بــه، وفــي فيلمنــا Spider-Man: Far From Home انبهرنــا 
مــع الظهــور األول للشــرير Mysterio مــن تجســيد الممثــل 
المبــدع جيــك جيلنهال، والــذي يعتبر الخصم الرئيســي في 
الفيلــم Spider-Man: والــذي يســتمد قــواه فــي األصــل من 
براعتــه فــي المراوغة وقدرتــه الفائقة على خــداع اآلخرين 

حتــى لــو كانوا بــذكاء بيتر بارتــر ونيك فيــوري، ومن خالل 
الرجوع الى إصدارات كوميكس ســبايدر مان أن شــخصية 
“كوينتــن بيــك ميســتيريو” -علــى خــالف النســبة األكبــر من 
أشرار مارفل- ال يمتلك أي قوى خارقة للطبيعة، إنما مصدر 
الخطــورة الحقيقــة يتمثــل فيمــا يمتــاز بــه مــن ذكاء حــاد 
وعبقريــة علميــة فــذة، تمكنه من خــداع اآلخرين والتالعب 
بهــم باإلضافــة إلى قدرته على ابتكار البذالت واآلالت بالغة 

التطور.

Spider-Man نجوم

أفضــل الممثليــن الذيــن قدمــوا شــخصية البطــل الخــارق، 
وأكثرهم شعبية على مدار التاريخ:

1 - توم هوالند

يعــد الممثــل البريطانــي البالــغ 22 عامــا أصغر مــن لعب دور 
“سبايدر مان”، وأكثرهم شعبية، وقدم الشخصية ألول مرة 
فــي فيلــم Captain America: Civil War “كابتــن أمريــكا: 
الحــرب األهليــة”، ثــم طرحت شــركة مارفل فيلمــا خاصا له 
بعدها بعام بعنوان Spider-Man: Homecoming، وأعلنت 
عن جزء ثاِن في 2019 بعد نجاح األول. مع استمرار نجاح 
أفــالم هوالنــد، اســتمر ظهــوره ضيفــا علــى أفــالم “أفنجرز”، 

وشارك في أكثر من جزء للسلسلة.

2 - توبي ماجواير

الممثــل األمريكــي يعد صاحب أضخم إصدارات لشــخصية 
“ســبايدر مــان”، إذ قــدم 3 أفالم ســينمائية، و3 ألعاب فيديو 
جيــم مبنيــة على أحداث أفالمه، ولم يتصدر القائمة لفشــل 
فيلمه الثالث واألخير من السلسلة، بالتالي تراجع شعبيته.

3 - أندرو جارفيلد

 The سلســلة  مــن  جزأيــن  فــي  البريطانــي  الممثــل  شــارك 
وحقــق  المذهــل”،  “ســبايدرمان   Amazing Spider-Man

نجاحا مقبوال.

4 - جيك جونسون

لعب الممثل األمريكي البالغ 40 عاما شــخصية ســبايدر مان 
Spider-Man: Into the Spider- األنيميشــن  فيلــم  فــي 
Verse “ســبايدر مان: إنتو ســيايدر فيــرس”، وهو واحد من 

أكبر من لعبوا الدور.
وحقــق “ســبايدر مــان: إنتــو ســبايدر فيــرس” نجاحــا نقديــا 

وجماهيريا كبيرا.

5 - دريك بيل

تلفزيونيــة  أعمــال  فــي  مــان”  “ســبايدر  شــخصية  قــدم 
“جمعيــة   Avengers Assemble منهــا  عــدة،  وســينمائية 

سبايدر مان” في الفترة بين 2013 و2015.

أطلقــت ســناب شــات علــى منصتهــا Snap Games لعبة جديــدة، وهذه 
المــرة لالحتفــاء ببطولة ويمبلدون للتنــس المقامة في المملكة المتحدة، 
حيث يمكن للمســتخدمين المشــاركة باللعبة التنافســية على غرار ألعاب 

الفيديو األخرى عبر الشبكة.

تأتي هذه اللفتة من سناب استمراًرا 
والرياضييــن  بالرياضــة  الهتمامهــا 
على المنصة، حيث سبق لها إطالق 
ســرينا  األمريكيــة  لالعبــة  عدســة 
ويليامــز. ويســتطيع الالعبــون مــن 
اللعــب   Bitmoji Tennis خــالل 
أو  العــب  ضــد  العــب  بطريقــة 

المشــاركة ضمــن مجموعــات، ومــن 
ثــم فــإن الفائــز يبقــى فــي البطولــة 

ويخرج الخاسر منها وهكذا.
وبالطبع، فإن ســناب شــات تســتغل 
أكبــر  لتحقيــق  للعبــة  إطالقهــا 
استفادة من خالل إظهار اإلعالنات 

بين كل مباراة.

Snap Games ويمبلدون على
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  1953 
افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

 
 1979 

إطالق سراح الرئيس الجزائري األسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله.

 1993 
منتخب األرجنتين لكرة القدم يفوز على نظيره المكسيكي ويحرز كأس كوبا أميركا.

 
 1997 

نزول المسبار الفضائي “باث فايندر” على سطح كوكب المريخ.
 

2013 
 افتتاح لندن أري، وهي أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم.

26

ينتظــر متابعــو مسلســل “زي الشــمس” للمخرجــة كاملــة 
أبوذكري، وبطولة دينا الشربيني، جزءه الثاني رمضان المقبل، 

بعد نجاح الجزء األول الذي ُعرض في رمضان الماضي.
ولكن مصدراً من داخل المسلســل،، قــال إن المنتج محمد 
مشــيش ال ُيفكر في جزٍء ثاٍن، ولم يبــرم أي عقوٍد جديدة مع 

األبطال، وال يوجد سيناريو أو معالجة درامية لجزٍء جديٍد.
وشــارك فــي بطولــة “زي الشــمس” ريهــام عبدالغفــور، وأحمد 

السعدني، وسوسن بدر.

يطل قريبا خالد العجيرب في المسلسل الكوميدي “دينار نصيب 
مختار”، في ثالثي مرح مع النجمين أحمد جوهر، وعبدالرحمن 
العقل. وتدور أحداث المسلســل في إطار كوميدي حول عدد 
من القضايا االجتماعية، عندما يعلم شــاب مصري “مدحت”، 
ويجســده الفنــان عبدالحميد الســبكي أن أختــه تزوجت من 

شــخص يدعى “نصيب”، لكنه عــرف أن هذا الشــخص نصاب، 
فســافر لها لكــي ينقذها منــه، وهناك وجد مســاعدة مــن دينار، 

ومختار، وأيضا منيرة، الزوجة السابقة لزوج أخته.

تحيي المطربة أمينة اليوم حفال غنائيا ألول مرة في الســعودية، 
ومــن المقرر أن تقدم عــددا كبيرا من أغانيهــا لجمهورها من 
الجاليات العربية هناك. وتســتعد أمينــة للحفلة بعد النجاح 
الذي حققــه ألبومها الجديد “اللي راحــوا”، ويضم 10 أغنيات، 
منها “سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة”، 

بالتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشــعراء. يشــار إلى أن 
أمينــة طرحت مؤخــرا أغنية “الســهرة ولعانة”، وهــي واحدة من 

األغاني التي قدمتها في ألبومها األخير “اللي راحوا”.

أمينة في السعوديةدينار نصيب مختارزي الشمس 2
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“عاشق عموري” يواصل التألق في المهرجانات

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للعارضة كاميال موروني في  «
برشلونة حيث حضرت عرض أزياء “Barceleona 080”. كاميال البالغة 
من العمر 21 عامًا كانت قد أطلت للمرة األولى رسميًا على السجادة 

الحمراء برفقة حبيبها ليوناردو في مهرجان كان السينمائي الشهر 
الماضي. وبدأت عالقة ليوناردو وكاميال منذ عام 2017، وانتشرت 

األخبار أن الثنائي سيتزوجان قريبًا.

عمــوري”  “عاشــق  االماراتــي  الفيلــم  حصــل 
للمخرج االمارتي المبدع عامر سالمين المري 
مؤخرا غلى جائزة أفضل صورة بصرية وذلك 
في مهرجان “كاليال” الســينمائي في برشلونة 
الجائــزة  واهــدى  المــري  فيــه  شــارك  الــذي 
للســينما اإلماراتيــة، التــي حققــت العديــد من 
اإلنجــازات فــي الســنوات األخيــرة، معبرًا عن 
عمــوري”  “عاشــق  لحصــول  البالغــة  ســعادته 
الــذي يعتبــر أول فيلــم روائي طويــل له، على 
الجائزة السادسة، معتبرًا أن مشاركات الفيلم 
الســينمائية مــن دول ذات  المهرجانــات  فــي 
ثقافات مختلفــة، دليل على امتالكه مفردات 
ســينمائية ورؤيــة إخراجيــة وفنيــة متميــزة 
المختصيــن  عنــد  نفســها  إثبــات  اســتطاعت 
الســينمائيين فــي هــذه الدول، منوهــًا إلى أنه 

أصبح خير سفير للسينما اإلماراتية.
عــرض  الــذي  عمــوري”  “عاشــق  فيلــم  يــروي 
مؤخــرا فــي البحرين قصة إنســانية يخوضها 
يقودهــم صديقهــم  شــجعان،  أربعــة صبيــان 
“عامــر”، الملقــب بعاشــق عمــوري، ولديه حلم 
كبيــر. وتــدور أحداث العمل الســينمائي حول 

الشــاب  تواجــه  التــي  والعقبــات  التحديــات 
لتحقيــق حلمه والوصول إلى مبتغاه النهائي، 
وشــارك فــي بطولتــه كل مــن الفنانين منصور 
حيــدر  بــن  وعبــدهللا  شــاكر  وآالء  الفيلــي، 
الوجــوه  مــن  عــدد  مــع  المــال،  وعبدالرحمــن 
اإلماراتيــة الشــابة، مــن بينهم جمعــة الزعابي 
انتــاج  مــن  “عموري”.الفيلــم  دور  أدى  الــذي 
شــركة “ســينما فيجــن فيلمــز” وحصــل علــى 
دلهــي  مهرجــان  مــن  مخــرج  أفضــل  جائــزة 
الدولي، ومهرجان بولندا السينمائي، ومؤخرا 
كاليــال  لمهرجــان  الرســمية  المســابقة  فــي 
السينمائي الدولي، الذي اقيم في إسبانيا من 

21إلى 29 يونيو.

وقــال عامــر ســالمين: “ عاشــق عمــوري تميــز 
بأنه أول عمل سينمائي إماراتي يحمل الطابع 
الرياضــي، ويعكــس أهميــة الطمــوح بالنســبة 
للصغار مع أخذ كرة القدم مثاالً، وجعل الحلم 
للمنتخــب  الوصــول  الدائــم  وهدفهــم  األكبــر 
الوطنــي، تعبيــرًا عن حب الوطــن، وأنا فخور 
باختيار “عاشــق عمــوري” ضمن قائمة األفالم 
المشــاركة فــي المســابقات الرســمية في هذه 
المهرجانــات الســينمائية الدوليــة، فهــذا ُيعــد 
شــاهدًا علــى المســتوى الفنــي المتميــز للفيلم 
وعلــى العمــل الــدؤوب وتفانــي طاقــم العمــل 
.”twofour54 والدعم الكبير الذي تلقيناه من
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غدير فتاة في بداية العشرين من عمرها تفتتح متجرًا الكترونيًا صغيرًا على مواقع التواصل االجتماعي لعمل الهدايا التذكارية والمميزة التي تصنع بكل حب من قبلها وحصلت غدير 
على 25 الف متابع لمصداقيتها وحبها لعملها، تؤكد ان “التحبيط” اول الصعوبات التي واجهتها كفتاة صغيرة تدخل هذا المجال بالرغم من ان األرباح كانت مرتفعة في السنة االولى، 
وايضا مع ارتفاع عدد متابعينها الى اكثر من 15 الف متابع، وايضا اكدت بأن التســويق شــي جدًا صعب ويحتاج الى الكثير من الوقت، فالشــراء من المشــاريع التجارية االلكترونية 

تتطلب ثقة كبيرة في المنتج وصاحب المنتج ولخلق هذه الثقة يحتاج الشخص وقتًا طويال.. تفاصيل اكثر معها في هذا اللقاء الشيق:

من غدير عياد؟ «

منــذ صغــري وانــا افكــر في عمل مشــروع 
خــاص يعكــس شــخصيتي، فأنا شــخصيا 
احــب  لالفضــل،  دائمــا  واطمــح  مثابــرة 
التجــارب واتعلم مــن اخطائي دائما حتى 

وصلت الى مشروعي الصغير اليوم.

ما هو هذا المشروع؟  «

بــدأت مــن ســن ال 17 ســنة وكان عبــارة 
عــن سالســل وســاعات بســيطة ولــم يكن 
المشــروع ناجحــًا بشــكل ملحــوظ لوجود 
عــدة مشــاريع أخرى مشــابهه. ولكــن امي 
بعمــل  وقامــت  المشــروع  فــي  تدخلــت 

تصاميم للهدايا وتطور المشــروع الى ماهو 
عليه اآلن.

حدثينا عن مراحل تطور المشروع؟ «

الموقع بالنسبة لي كان هدف وحلم أساسي 
اســعى إليــه وأول موقــع صمتتــه كان فــي 
للصــور  اســتيديو  عــن  عبــارة  وكان   2017
فقــط ولكــن بعــد ذلــك بحثــت بشــكل عميق 
profes�  ودرست وحصلت على شهادة في
sional diploma coding online وبعدهــا 
لكــي  تطبيــق  بعمــل  قمــت  بســيطة  بفتــرة 
تكون طريقة التســوق والطلب اسهل بكثير 
مــن موقــع، وبســبب هــذا الموقــع اصبح لي 
مشــروع اخــر وهو عمــل مواقع لألشــخاص 

وحاليا عملت موقعين.
 

ما الصعوبات التي واجهِتها؟ «

اوالً “التحبيط”، فأول ســنة لي مع المشروع 
كنــت اســمع “التحبيــط” فقط مــع ان األرباح 
في هذه الســنة كانت مرتفعة بالنســبة ألول 
سنة للمشروع وحصولي على 15 الف متابع 
لــم يكــن بالشــيء الســهل ولكــن علــى مــدار 

السنة لم اسمع اال “تحبيطات”.
ثانياً  التســويق، التســويق شــي جــدًا صعب 
ويحتاج الى الكثير من الوقت فالشــراء من 
المشــاريع التجارية االلكترونية تتطلب ثقة 
كبيــرة في المنتــج وصاحــب المنتج فلخلق 

هذه الثقة يحتاج الشخص وقتًا طويال.

هل سنرى  «
محل لكم قريبًا؟ 

ان شــاء هللا انــا اعمــل جاهدة حاليا لتوســع 
فحلمــي  المســتطاع،  قــدر  مشــروعي  فــي 
ان يكــون لــدي محــل فــال أزال اخطــط لهذا 

بهدوء.

من يقف وراء نجاحك؟ «

وللمشــروع  لــي  األكبــر  الداعــم  هــي  امــي 
والمساعدة األولى واألخيرة. 

كيف كان التوفيق بين الدراسة  «
والعمل؟ 

يتــم ذلك عــن طريق تقســيم الوقت بشــكل 

منتظــم 
فأحــاول جعــل محاضراتي تبــدأ صباحًا 
لــو  ولكــن  العكــس،  او  مســاء  للتفــرغ 
الً مســاعدة امــي لمــا نجــح المشــروع 
مــن  هنــاك ضغوطــات  تكــون  فاحيانــًا 

الطرفيــن الجامعة والمشــروع فوالدتي هي 
الداعم األكبر لي وتحمل عني أعباء الشغل.

 

كم نسبة األرباح؟ وكيف يمكنِك  «
مضاعفتها؟ 

مابيــن ال 2000 و3000 دينار شــهريًا وتقل 
احيانــًا وتزيــد احيانــًا فــي مواســم معينــة 
كعيــد الحــب وعيــداالم، والركــود غالبــًا مــا 

ن  يكــو
اغلــب  ســفر  بســبب  الصيــف  فــي 

األشــخاص. مضاعفــة الربــح هــو باألســاس 
يأتــي مــن وجــود ثقــة بيــن الزبــون والبائــع 
وهــذا قائم علــى المصداقيــة الدائمة ومثال 
علــى هذا بــأن تكون الصورة تطابق الســلعة 

المباعة. 
وكذلك عمل مسابقات في الحساب الخاص 

بالمشروع وهذا يزيد من عدد المتابعين.

ما الخطط المستقبلية؟  «

من خططي المســتقبلية هي جمع اكبر مبلغ 
مــن المــال وفتــح محــل تجــاري فــي مجمع 

تجاري او شارع تجاري.

صيحة للجيل القادم من المشاريع  «
المنزلية البسطية. 

اول مشــروع لــي كان فــي ســن الـــ15 وهــو 
عمــل ملخصــات للمرحلــة االبتدائيــة ولكــن 
فشــلت وبعدهــا درســت اكثــر إدارة اعمــال 
وعرفــت كيــف اديــر المشــاريع. فنصيحتــي 
ان  يريــد  او  مشــروعا  يملــك  شــخص  لــكل 
يفتح مشــروعا ال تنتظر لســن معين وحتى 
لو فشــلت اســتمر في المحاولــة، فالمحاولة 

المستمرة هي أساس النجاح.

مصممة الهدايا البحرينية غدير عياد... ضد اإلحباط
ــي كبير ــم ــل ــي ولـــمـــشـــروعـــي وح لـ ــر  ــبـ والـــمـــســـاعـــد األكـ ــم  ــ ــداع ــ ال ــي  أمــــي هـ

كوثر محمد 

طارق البحار

مع “مسافات البالد”

أول مشروع لي 
كان في سن الـ15 

أحب التجارب وأتعلم من أخطائي

حتى لو فشلت استمر في المحاولة

الشراء من المشاريع التجارية 
االلكترونية تتطلب ثقة 

منذ صغري وانا افكر في عمل مشروع خاص

هدايا تذكارية تصنع بكل حب 

عندي أكثر من 
15 ألف متابع

الثقه مهمة بين 

الزبون والبائع 

لوال مساعدة 
أمي لما نجح 

المشروع 

حلمي ان يكون لدي محل
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“روبوت” يقتحم “غينيس” لمهاراته العجيبة
دخــل روبــوت تويوتا العمالق، الشــبيه باإلنســان، والــذي يصوب عبر 
شــباك كرة الســلة بكفاءة فائقة، موســوعة غينيس لألرقام القياسية 
من خالل تســجيل 2020 رمية حرة متتالية بنجاح، وفقا لما نشــرته 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ويمكــن للروبــوت، الــذي يبلــغ طولــه 2.1 متــر، تســديد رميــات مــن 
خــارج قــوس منطقة الفريق المنافس وتمتد من أول الملعب، وحتى 
قوس الثالثيات المقابل في الخط، التي تحتســب بـ3 نقاط، ولكن ال 

يستطيع الحركة أو المراوغة وال تحريك الكاحل.
ويســتخدم الروبــوت، الــذي يدعــى Cue 3، مجموعــة متنوعــة مــن 
الصحيــح،  التصويــب  وقــوة  زاويــة  لحســاب  االستشــعار  أجهــزة 

ويستخدم محركات لتكرار نفس الحركة بدقة في كل مرة.
وسعت شركة تويوتا اليابانية الستكمال برنامج الروبوت “كيو ثري” 
قبــل العــام 2020، الــذي سيشــهد اســتضافة طوكيــو لــدورة األلعــاب 
األولمبيــة. ويشــكل الروبــوت “كيو ثري” صورة ثالثيــة األبعاد لموقع 
الســلة عن طريق أجهزة استشــعار مثبتة على جذعه، ثم يتم ضبط 
المحــركات داخــل الــذراع والركبتيــن وفقــا للمقاييــس التــي توفرهــا 
اللقطة ثالثية األبعاد لتوجه الرمية بزاوية دقيقة وقوة مناسبة لتمر 

عبر شباك السلة دون لمس حوافها أو الحامل.
ووفقــا لشــركة تويوتــا، تعنــي كلمــة Cue دليــال أو إشــارة، ومــن هنــا 
جــاءت تســمية روبــوت كــرة الســلة “كيــو ثــري” الــذي يعكــس اســمه 
ويرمــز إلــى مفهــوم أن التكنولوجيــا يمكــن أن تكــون بمثابــة دليل أو 

إشارة إلى أمور عظيمة قادمة.
وتشير الشركة إلى أن الهدف الرئيس لتكنولوجيا روبوت كرة السلة 
هــو تعزيز الــروح المعنوية لدى المهندســين، وجعلهم منفتحين على 

األفكار والتحديات.
وفيمــا يتعلــق بالمظهــر الخارجــي للروبــوت “كيــو ثري”، والــذي يبدو 
كحيــوان لــه ظهــر ورأس يغطيهمــا درع مصّفــح يتمــدد وينكمــش، 
قــال المهندســون إنهم كانــوا يحاولون فقط تجنــب المظهر المعدني 

األبيض الذي يشاهد غالًبا على الروبوتات.
وال تعد هذه هي المرة األولى التي تعرض فيها شركة تويوتا روبوت 
مــن إنتاجهــا، إذ ســبق أن أزاحــت الســتار عــن روبــوت عــازف كمــان. 
يقول الخبراء إن الروبوتات يمكنها تقليد الحركات البشرية، وحتى 

القيام بتلك الحركات على نحو أفضل، بوسائل مختلفة.

تزوجــت امــرأة نيوزلنديــة مــن حبيبهــا 
الــذي يعانــي مــن مــرض الســرطان قبل 

يوم واحد من وفاته.
وتم تشــخيص إصابة نافار هربرت )22 
عامــا( بــورم خبيث في المخ قبل أشــهر 
عدة، وتدهورت حالته الصحية بسرعة 
كبيــرة، قبــل أن يقرر إقامــة حفل زفافه 
يــوم االثنيــن الماضــي فــي كوينزالنــد، 

وتوفي في اليوم التالي.
وشاركت العروس، ميا فالواسر، لقطات 
علــى  الرومانســي  زفافهمــا  حفــل  مــن 
صفحة غو فند مي، التي أنشــأتها لجمع 
األمــوال؛ إلعــادة جثة نافار إلى مســقط 

رأسه في أوتوروهانجا، نيوزيلندا.

وتلقى نافار مساعدة من  «
أصدقائه وعائلته لالستعداد لهذا 
الحدث، إذ ساعدوه في ارتداء بدلة 

الزفاف، والظهور بأبهى حّلة في 
حفل زفافه، كما نقلت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.

قبل وفاته بيوم... 
فتاة تتزوج من 

حبيبها المريض
أعــادت فرنســا مــا يزيــد علــى 400 قطعــة أثرية مســروقة إلــى حكومة باكســتان منهــا تماثيل 

نصفية ومزهريات وجرار وأقداح يعود بعضها إلى األلفيتين الثانية والثالثة قبل الميالد.

التــي اكتشــفت فــي  وكثيــر مــن تلــك القطــع 
فرنســا فــي ســبتمبر 2006 ُأرســلت فــي طرود 
إلى إحدى صاالت العرض في باريس. وضبط 
مسؤولو الجمارك في مطار شارل ديغول هذه 
الطرود وخلص المركز الوطني للبحث العلمي 
إلــى أن تلــك القطــع ُنهبت من مقابــر في وادي 
إنــدوس فــي باكســتان. وبعد ذلك بأســبوعين 

جرى ضبط شــحنة أخــرى من القطع الفخارية 
موجهة إلى صالة العرض ذاتها.  

وخالل احتفالية أقيمت في مقر  «
السفارة الباكستانية في باريس يوم 

الثالثاء، جرى تسليم 445 قطعة 
أثرية إلى باكستان بلغت قيمتها 139 

ألف يورو )157 ألف دوالر(.

أصــدرت الســلطات األلمانيــة غرامــة قدرهــا مليونــي يــورو )2.3 مليــون دوالر( بحــق 
شركة فيسبوك؛ بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية.

شــركة  إن  االتحــادي،  العــدل  مكتــب  وقــال 
الوفــاء  فــي  فشــلت  االجتماعــي  التواصــل 
بمتطلبــات الشــفافية فــي تعاملها مع شــكاوى 
خطــاب الكراهية. وأضاف أن تقرير فيســبوك 
عــن النصــف األول مــن العــام 2018 لم يعكس 
العــدد الحقيقــي للشــكاوى مــن المحتــوى غير 
فــي  يتضمــن  والــذي  بــه،  المشــتبه  القانونــي 
ألمانيــا اإلهانــات المعاديــة للســامية، والمــواد 

التــي تحــرض على الكراهية ضد أشــخاص أو 
مجموعات استنادا إلى ديانتهم أو عرقيتهم.

وتابع المكتب “كانت هناك معلومات  «
منقوصة أيضا بشأن مهارات لغة 

وتدريب الموظفين المخولين 
بالتعامل مع شكاوى خطاب الكراهية. 

ولم تعقب شركة فيسبوك على 
الغرامة على الفور”.

فرنسا تعيد كنوز وادي إندوس إلى إسالم آباد

ألمانيا تغرم فيسبوك بسبب “خطاب الكراهية”

عارضة تقدم زيا للمصمم اللبناني إيلي 
صعب خالل عرض مجموعة خريف 

وشتاء 2019 -  2020 في باريس )أ ف ب(

يقضــي بعــض األشــخاص حياتهم في البحث عن أقاربهــم، الذين لم يجتمعوا 
بهــم مــن قبل، لكن صاحبــة تغريدة في “تويتر” اســتطاعت العثور على أخيها 
فــي أقــل مــن 24 ســاعة.   وبــدأت قصــة لــم شــمل عائلــة مــن جنــوب إفريقيــا 
بطريقــة مذهلــة، بعد أن كانت الفتاة سانليســيفا قد ســمعت من والدتها وهي 
طفلــة، قصصــا كثيــرة عن أخيها التي لم تره أبدا. وقررت الفتاة بعد أن كبرت 
أن تبحث عن أخيها بنفسها وكتبت تغريدة على “تويتر” تقول فيها: “إذا كان 
اســمك موسافينكوســي دوبي- ماتيبو وولدت في غاوتينغ عام 1984، اتصل 
بــي أنــا أختــك، أجــب علــى تغريدتي من فضلــك. ســاعدوني في العثــور على 

أخي. إنني بحاجة إليه”.
 وأصابــت الدهشــة الفتــاة، التــي لجأت إلــى “تويتر” لمجرد الفضول فحســب، 
عندمــا اســتفاقت فــي اليوم التالــي لتغريدتها، ووجدت ردا على رســالتها في 

“تويتر” من أخيها المفقود.
والتــم شــمل العائلــة بعــد مــا تبيــن أيضــا أن األخويــن كانــا يعيشــان علــى بعد 
مســافة 30 دقيقة ســيرا على األقدام. وشــكرت األم ابنتها ألنها عملت على لم 

شمل العائلة من جديد.

“تغريدة” تلم شمل شقيقين 
لم يريا بعضهما

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  التدخيــن  النمســا  برلمــان  حظــر 
الحانات والمطاعم، منهيا سياسة رئيسة 
فــي  انهــارت  التــي  اليمينيــة  للحكومــة 
اآلونة األخيــرة، التي ألغت منع التدخين 
الذي كان معموال به. وكان قرار الحكومة 
الســابقة قــد أثــار غضــب دعــاة الحفــاظ 
علــى الصحــة، كمــا أثــار ذهــول كثيــر من 
السائحين الذين يريدون قضاء أمسيات 
خاليــة غالبــا مــن التدخيــن فــي النمســا. 
وقالت باميال رندي فاجنر زعيمة الحزب 
االشــتراكي الديمقراطــي إنه أمكن أخيرا 
تمرير قانون سيحسن حياة النمساويين.
وأشــاد أيضــا نشــطاء في مجــال الصحة 
بإجــازة البرلمان لحظر التدخين الذي من 

المقرر أن يبدأ سريانه في نوفمبر.

ويتولى األمور في النمسا  «
حاليا حكومة تسيير أعمال من 

الموظفين المدنيين لحين إجراء 
انتخابات برلمانية يتوقع على 

نطاق واسع أنتكون في سبتمبر.

أعلنــت بلديــة العاصمة الفرنســية باريس، 
الحافــالت  وصــول  حظــر  تعتــزم  أنهــا 
المدينــة، لتحفيــز  إلــى وســط  الســياحية 
الزائرين على المشــي أو ركوب الدراجات 
النقــل  وســائل  اســتخدام  أو  الهوائيــة 
العــام؛ بهــدف التصدي للشــكاوى المتعلقة 
بالمتاعب الناجمة عن السياحة الجماعية.

إيمانويــل  البلديــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
إن  باريزيــان(،  )لــو  لصحيفــة  جريجــوار، 
الوضــع فــي باريــس ليــس ســيئا كمــا هــو 
الحــال فــي مدينــة البندقيــة أو برشــلونة 
اللتين تجتذبان أعدادا هائلة من السياح، 
ولكــن الباريســيين يشــعرون بالقلــق مــن 

تدفق الحافالت السياحية.

وتعج باريس بالعشرات من الحافالت  «
ذات الطابقين التي تنقل السياح 
بين المعالم الرئيسة، إضافة إلى 

حافالت السياحة الدولية التي تجلب 
مسافرين في رحالت منخفضة 

الكلفة من جميع أنحاء أوروبا.

النمسا تحظر 
التدخين في 

المطاعم والمقاهي

باريس تعتزم 
حظر الحافالت 

السياحية
سكب شاب زجاجة ماء فوق روبين لي الرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية خالل 

حفل افتتاح مؤتمر سنوي تنظمه شركة البحث العمالقة أمس األربعاء.

وكان لــي يتحــدث عــن تطبيقــات الــذكاء 
االصطناعــي في خطاب عندما اقترب منه 
الشاب وسكب الماء فوق رأسه ثم ابتعد.

وصــاح لــي متســائال باللغــة اإلنجليزية “ما 
مشكلتك؟”. وأضاف بهدوء وسط تصفيق 
الحضــور “هناك العديد من الصعوبات على 
الطريــق لتحقيق الــذكاء االصطناعي، لكن 

ذلــك لــن يؤثــر علــى عــزم بايــدو”. وأكمــل 
خطابه بعد ذلك.

ولم تعرف هوية الشاب وال دوافعه،  «
ولم يتسن الوصول له للتعليق. 

ولطالما كانت بايدو ورئيسها هدفا 
لغضب معلن من مشاكل متصورة 

مرتبطة بعمليات البحث.

شاب يباغت رئيس “بايدو” بكأس من الماء البارد

رسام هندي يلون فيل استعدادا للمهرجان الهندوسي السنوي راث ياترا، 
حيث ينظم موكب تقليدي للفيلة الملونة، في أحمد آباد )أ ف ب(

سخر بعض المعلقين من واقعة سكب الماء على موقع ويبو للتواصل االجتماعي. وكتب أحد 
مستخدمي الموقع “بغض النظر عن مدى كرهك لروبين لي.. هذا إهدار للماء”.

روبوت تويوتا العمالق الشبيه باإلنسان

السنة الحادية عشرة - العدد 3914 

الخميس
4 يوليو 2019 

غرة ذو القعدة 1440

قصد مئات اآلالف من الســياح، 
شــمال  فــي  الصحــراء  منطقــة 
تشيلي، يوم الثالثاء؛ لمشاهدة 
ظاهــرة كونيــة نــادرة، وتابعــوا 
أمكــن  للشــمس  كامــال  كســوفا 
مشاهدته بوضوح في األجواء 
ظاهــرة  وتحــدث  الصافيــة. 
الكســوف عندما يمــر القمر بين 
يغــرق  ممــا  والشــمس  األرض 
الكوكب في الظــالم. والظاهرة 

نــادرة الحــدوث فــي أي بقعــة من بقاع العالــم. وكان أفضل موقع لرؤية هــذه الظاهرة صحراء 
أتاكاما الواســعة في تشــيلي شمالي مدينة الســيرينا الساحلية، حيث ساعد انخفاض الرطوبة 
وخفــوت أضــواء المدينــة علــى مشــاهدة الظاهــرة في أجــواء صافيــة. ولم يحدث أن شــهدت 
المنطقــة كســوفا للشــمس منــذ العــام 1592 حســب جمعيــة الفلــك التشــيلية. ومــن المتوقع أن 

تحدث الظاهرة المقبلة العام 2165.

أول كسوف كلي منذ 427 عاما في تشيلي
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