
اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة في قصر الصافرية 
أمــس، رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
آل خليفــة وولــي  بــن ســلمان  األميــر خليفــة 

العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة. وجرى فــي اللقاء 
الشــأن  ذات  القضايــا  مــن  عــدد  اســتعراض 
المحلــي الهادفــة لمزيــد مــن التنميــة والتطــور 
فــي مملكــة البحريــن. وأعــرب جاللــة الملــك 

عــن شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولي 
العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
ســموهما  بجهــود  مشــيًدا  الــوزراء،  مجلــس 
الدؤوبــة لتطويــر منظومــة العمــل الحكومــي 
ودعــم مســيرة التنميــة الشــاملة لــكل مــا فيــه 

خير للبحرين وشعبها الكريم.
وأكد جاللته أن مملكة البحرين تســير بخطى 
ثابتــة نحــو مزيد مــن التطويــر بعزيمــة أبنائها 
وإســهامهم الفاعل في ترســيخ دعائم مســيرة 
العمــل الوطنــي والبنــاء علــى مــا تحقــق مــن 

مكتسبات مهمة.
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المنامة - بنا

أجمــع عــدد مــن المســؤولين والنــواب 
علــى  المحــرق،  بمحافظــة  والبلدييــن 
أن المشــروعات التنموية التي أطلقها 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 

بالمحــرق ومنهــا، مشــروعات ســعادة، 
تطويــر  المركــزى،  الســوق  مشــروع 
سوق المحرق القديم، تعد نقلة نوعية 
للتنميــة المســتدامة، فهــي تهــدف إلى 
النهــوض بالمحافظــة لتصبــح جاذبــة 
مــردوًدا  يشــّكل  مــا  وهــو  لالســتثمار 

ا على أهاليها. إيجابيًّ

سمو رئيس الوزراء أطلق 
مشروعات نوعية بالمحرق

خطى ثابتة نحو مزيد من التطوير
العاهل يستعرض مع ســمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد القضايا المحلية

المنامة - بنا

جاللته يستقبل سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد
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We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY 
BRONZE

)02(
)03(

)08(

الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  قضــت 
القانونــي  المستشــار  ببــراءة  الثالثــة 
المصــري والتابــع إلحــدى الشــركات ممــا 
نســب إليــه مــن اتهامــات، كونــه متهًمــا 
باالشتراك في “هوشة” اجتماع الجمعية 
وصناعــة  تجــارة  لغرفــة  العموميــة 
البحرين، والتحريض على بغض طائفة.
ودانــت المحكمــة المستشــار باالعتــداء 
على سالمة جسم 3 من أعضاء الجمعية 

العموميــة للغرفة أثنــاء انعقاد اجتماعها 
وتسبب لهم بإصابات، وحكمت بتغريمه 
مبلغ 300 دينار بواقع 100 دينار عن كل 

شخص.
 كمــا قضــت المحكمــة في الوقت نفســه 
بتغريم أعضــاء الغرفة الثالثة المتهمين 
فــي المقابل بقضيــة منفصلــة باالعتداء 
لــكل  دينــار   100 مبلــغ  المستشــار  علــى 

منهم.

براءة المستشار من التحريض على بغض طائفة
محرر الشؤون المحلية
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ــاهــــل الــــبــــاد صــاحــب  ــعـــث عــ بـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
فرانك  سليمان  جزر  عام  حاكم 
بمناسبة  كـــابـــوي،  اوفــاجــيــورو 

ذكرى استقال باده.
أطيب  عــن  فيها  جالته  أعــرب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور 
ــهـــذه  ــة والـــــســـــعـــــادة بـ ــحــ ــصــ ــ ال

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
حاكم عام جزر 

سليمان

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفة 
بــن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
المملكــة  ســفير  أمــس،  صبــاح  العامــة 
العربية الســعودية الشقيقة لدى مملكة 
آل  عبدالملــك  بــن  عبــدهللا  البحريــن 

الشيخ.
وخــال اللقــاء، رحب القائــد العام لقوة 

الســعودي،  بالســفير  البحريــن  دفــاع 
األخويــة  العاقــات  بمتانــة  مشــيًدا 
البلديــن  بيــن  تربــط  التــي  الوطيــدة 
والنابعــة مــن الحــرص الكبيــر والدائــم 
البلديــن  فــي  الحكيمتيــن  للقيادتيــن 
الشــقيقين على تطويرها والتي تشــهد 
على الدوام تطوًرا وتقدًما في مختلف 

المجاالت.

القائد العام يشيد بمتانة 
العالقات مع السعودية

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، برقية شــكر جوابية مــن أخيه رئيس 
ا على برقية جالته المعزية  مجلس الوزراء بدولة الكويت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وذلك ردًّ

له بوفاة والدته.
 عّبر سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي في برقيته عن خالص شكره وتقديره لجالة الملك على مشاعره 

ا لجالته موفور الصحة والسعادة. األخوية الطيبة، متمنيًّ
 وتلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة، برقية شــكر جوابية من أخيه رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ســمو الشــيخ 

ا على برقية سموه المعزية له بوفاة والدته. جابر المبارك الحمد الصباح، وذلك ردًّ
عّبــر ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الكويتــي فــي برقيتــه عــن خالــص شــكره وتقديره لســمو ولــي العهد على 

ا لسموه موفور الصحة والسعادة. مشاعره األخوية الطيبة، متمنيًّ

العاهل وسمو ولي العهد يتلقيان شكر رئيس الوزراء الكويتي
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 جاللة الملك مستقبال سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد 

تأكيد عمق العالقات بين المنامة والمغرب
التعاون أطــر  تنمية  فــي  خطابي  ــدور  بـ يشيد  المساحة  رئــيــس 

أكد رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري الشــيخ سلمان بن عبدهللا بن 
حمد آل خليفة عمق العاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة 
المغربيــة الشــقيقة ومــا تحقــق من تقــدم فيها بفضــل الرعاية الســامية التي 
تلقاهــا هــذه العاقــات مــن لــدن عاهل البــاد صاحــب الجالة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، وأخيــه الملــك محمــد الســادس ملــك المملكــة المغربيــة 
الشــقيقة  المغربيــة  المملكــة  ســفير  اســتقباله  خــال  ذلــك  جــاء  الشــقيقة، 
لــدى مملكــة البحريــن أحمــد رشــيد خطابــي وذلك بناســبة انتهاء فتــرة عمله 

الدبلوماسي في المملكة.

المســاحة  جهــاز  رئيــس  وأشــاد   
والتســجيل العقــاري بالــدور الذي قام 
بــه الســفير أحمد خطابــي خال فترة 
عملــه من خال نشــاطه الدبلوماســي 
في تعزيــز العاقات األخوية، وتنمية 
الثنائــي  والتنســيق  التعــاون  أطــر 

األصعــدة.  مختلــف  علــى  المشــترك 
ــا لــه كل التوفيــق والنجــاح في  متمنيًّ

ما يوكل له من مهام مستقبلية. 
المملكــة  ســفير  أعــرب  جانبــه،  مــن   
المغربية الشقيقة عن شكره وتقديره 
والتســجيل  المســاحة  جهــاز  لرئيــس 

العقــاري علــى حســن االســتقبال، وما 
لقيــه مــن دعم ومســاندة خــال فترة 
البحريــن،  فــي  الدبلوماســي  عملــه 

الشــقيق  وشــعبها  للبحريــن  ــا  متمنيًّ
ظــل  فــي  واالزدهــار  التقــدم  دوام 

القيادة الرشيدة لجالة الملك.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي قصــر 
الصافريــة أمــس، رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة. وجرى خــال اللقاء اســتعراض عدد 
من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة لمزيد من التنمية والتطور في مملكة البحرين. 
وفــي اللقــاء، أعــرب جالــة الملــك عــن شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء، مشــيًدا بجهــود ســموهما الدؤوبــة لتطويــر منظومة العمــل الحكومي 
ودعم مســيرة التنمية الشــاملة لكل ما فيه خير للبحرين وشــعبها الكريم. وأكد جالته 
أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطوير بعزيمة أبنائها وإسهامهم 
الفاعل في ترســيخ دعائم مســيرة العمل الوطني والبناء على ما تحقق من مكتســبات 

مهمة في الميادين كافة بفضل من هللا تعالى وجهود أهلها المخلصين.

المنامة - بنا

جاللته يشــيد بجهود سمو رئيس الوزراء وســمو ولي العهد الدؤوبة لتطوير العمل الحكومي

العاهل: البحرين تسير نحو مزيد من التطويـر

سمو ولي العهد يصدر قراًرا بتعيين مديرين في “المالية”
المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )22( لســنة 

2019 بتعيين مديرين في وزارة المالية واالقتصاد الوطني جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعّين في وزارة المالية واالقتصاد الوطني، ُكل من:
1. أحمد محمد بوهزاع مديًرا إلدارة نظم المعلومات المالية.

2. ليلى حسن أحمد علي مديًرا إلدارة الموارد البشرية والمالية.
3.مي محمد عاء الدين عاشور مديًرا إلدارة التنسيق والبرامج.

4. نبراس محمد علي طالب مديًرا إلدارة إعادة هندسة العمليات.
5. مناف حسين الصباغ مديًرا إلدارة التخطيط والدراسات االقتصادية.

6. أسامة صالح العلوي مديًرا إلدارة التنافسية وقياس األداء.
المادة الثانية:

علــى وزيــر المالية واالقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.
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 “إن مــا نقــوم بــه مــن أجــل تطوير وتنميــة المدن والقرى ينطلــق من الرغبة بــأن يعيش المواطن 
ا، كما أنه يأتي في إطــار ما نحرص عليه  ــا واقتصاديًّ ا وتجاريًّ ــا وعمرانيًّ فــي بيئــة مكتملــة خدميًّ
بتوفيــر الحيــاة الكريمــة لشــعب البحريــن”.. بهــذه الكلمــات أوجــز رئيس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، نهــج الحكومة في العمل والتطويــر من أجل توفير 
الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن، وهــو النهــج الذي يحرص ســموه علــى أن يكون واقًعا ملموًســا في 

كافة المشاريع التنموية.

ويعــد التوســع فــي تنفيــذ المشــاريع التنمويــة 
وتطويــر  وإنشــاء  للمواطنيــن  والخدميــة 
المرافــق العامــة، أحــد أبــرز أولويــات الحكومة، 
ــا مــن خــال حركــة البنــاء  وهــو مــا يتضــح جليًّ
والعمــران التــي ال تخلــو منهــا أي محافظــة أو 
منطقــة بالمملكــة، وذلــك يأتــي تجســيًدا لنهــج 
ســموه الدائم والمستمر في االهتمام بالمواطن 
تضمــن  بمســتويات  وتقديــم خدمــة حكوميــة 

جودة الحياة.
 ومن بين النماذج البارزة التي تجسد هذا النهج 
بصــورة واقعيــة، حزمــة المشــاريع التطويريــة 
فــي مدينــة المحرق، والتي شــملت على ســبيل 
المثال مشــروع تطوير ســوق المحرق المركزي، 
ومشــروع  القديــم،  الســوق  تطويــر  ومشــروع 
اإلســكاني،  الحــد  شــرق  مشــروع  “ســعادة”، 
وغيرها، وهي مشــاريع تحظى باهتمام ورعاية 
كبيرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
وتــم بالفعــل إنجــاز بعضهــا ويجــرى العمل على 
االنتهــاء مــن البعــض اآلخر، بما يعــّزز من موقع 

مدينة المحرق ومكانتها التاريخية والثقافية.
 ونتيجــة لهــذا االهتمــام فــي ظــل العهــد الزاهر 
حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد  لعاهــل 
بــن عيســى آل خليفــة، فــإن هــذه المشــروعات 
الخدميــة والتنموية اســتطاعت بفضــل اهتمام 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء أن ترى 
النــور وتصبــح واقًعــا ملموًســا ســواء التــي تــم 
االنتهــاء منهــا وافتتاحهــا مثــل ســوق المحــرق 
ا  المركــزي، أو تلــك التي يجرى العمــل فيها حاليًّ
مثل ســوق المحرق القديم، ومشروع “سعادة”، 
والــذي وصــل العمل في إنجازه إلى مســتويات 
عاليــة تؤكدهــا تصريحات نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا آل خليفــة، 
نســبة  بــأن  مؤخــًرا،  للمشــروع  زيارتــه  خــال 
اإلنجاز الكلي في المرحلة األولى من “مشــروع 
ســعادة” وصلــت إلــى 64 %، والتي من المتوقع 
أن تنتهي في وقتها المحدد خال الربع األخير 

من العام الجاري. 
والنــواب  المســؤولين  مــن  عــدد  أجمــع  وقــد 
أن  علــى  المحــرق،  بمحافظــة  والبلدييــن 
رئيــس  أطلقهــا  التــي  التنمويــة  المشــروعات 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالمحــرق ومنهــا، 
مشــروعات ســعادة، مشــروع الســوق المركــزى، 
تطويــر ســوق المحرق القديم، تعــد نقلة نوعية 
للتنميــة المســتدامة، فهــي تهدف إلــى النهوض 
بالمحافظــة لتصبــح جاذبــة لاســتثمار وهــو ما 

ا على أهاليها.  يشّكل مردوًدا إيجابيًّ
 وقــال محافــظ المحــرق ســلمان بــن هنــدي إن 
بصمــات رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بــارزة في 
جميــع مــدن وقرى محافظــة المحرق من خال 
التوجيهــات الكريمــة والمــكارم التــي شــرف بها 
المحافظــة وأهاليهــا الكــرام وذلــك مــن خــال 
زيــارات ســموه لهــا فــي العديــد من المناســبات، 
واهتمــام  حــرص  الزيــارات  هــذه  تؤكــد  حيــث 
ســموه الشــخصي بتلبية احتياجات ومتطلبات 
المواطنيــن ومتابعــة تنفيذهــا واالطمئنان على 
أحوالهــم والوقــوف عــن كثــب علــى أوضاعهــم 

وأمورهم.
وقــال: “إن كنــا نتحــدث عــن توجيهــات ســموه 
بتلبية احتياجات المواطنين فا يسعنا في هذا 
المقــام ذكرهــا جميعــا، فالمشــاريع والتوجيهات 
التي تحققت كثيرة منذ القدم، ولكن نستعرض 
بعًضــا منهــا في هــذه العجالة، حيث أمر ســموه 
بتنفيــذ مشــروع تطويــر حالة بوماهر وتوســعة 
للمناســبات  صالــة  وبنــاء  بالمنطقــة،  الطــرق 
مجهزة بجميع المرافق، كما وّجه سموه بإيجاد 
موقــع دائــم لمســلخ لقصابــي المحــرق، كمــا أمر 
سموه بمتابعة جميع المراحل الخاصة بمشروع 

تطوير ســوق المحرق، باإلضافة إلى توجيهات 
ســموه الحثيثة باإلســراع في إنشاء المزيد من 
المراكز والمرافق التي تهيئ للمواطنين وسائل 
الترفيــه وتمكنهم من قضاء فراغهم وممارســة 
والطاقــات  المواهــب  واحتضــان  هواياتهــم، 
وقــرى  لمــدن  ســموه  وزيــارات  اإلبداعيــة، 
المحافظة مثل قالي والدير وعراد وســماهيج 
والمحــرق وغيرهــا والوقــوف علــى احتياجاتها 

والتوجيه بتلبية احتياجات المواطنين فيها”.
وأشــار بــن هنــدي إلــى أن المشــاريع التعليميــة 
التــي أمــر ســموه باإلســراع فــي تنفيذهــا مثــل 
والمشــاريع  الصحيــة  والمراكــز  المــدارس 
اإلســكانية وشــبكات الصــرف الصحــي، والبنية 
التحتية واألساســية، وتطويــر األحياء القديمة 
والتجديــد الحضــري ليواكب النهضــة العمرانية 
التــي تعيشــها المملكــة، حيــث دائًمــا مــا يؤكــد 
سموه أن المواطن هو محور اهتمام الحكومة.

وأكــد أن أمــر ســموه الكريــم بإنشــاء مشــروع 
ــا مــن مشــروع تطوير  ســعادة يعتبــر جــزًءا مهمًّ
األخيــرة  مراحلــه  فــي  وهــو  المحــرق،  ســوق 
ليكــون معلًما من معالم هذه المحافظة العريقة 
والعاصمــة القديمــة، كمــا نشــهد اإلقبــال الكبيــر 
علــى ســوق المحــرق المركــزي الــذي أمر ســموه 
المبــارك  رمضــان  شــهر  ليشــهد  بنائــه،  بإعــادة 
الماضــي افتتــاح هــذا الســوق مــن قبــل ســموه 

وسط ترحيب من قبل األهالي وتجار السوق.
 وقــال: “إن مثــل تلــك المشــاريع شــكلت ركيــزة 
أساســية مــن ركائــز التنمية بمختلــف مجاالتها، 
مثل التنمية الحضرية واالقتصادية والسياحية 
والبشــرية، وخلقــت وال تــزال تخلق فرص عمل 
ألبنــاء المحــرق بشــكل خاص والبحرين بشــكل 
لــرواد  اقتصــادي  جــذب  عامــل  وتعتبــر  عــام، 
األعمال والمســتثمرين على حد سواء، وتجعل 
مــن المحــرق أرض خصبــة ألي مشــروع يقــام 

على أرضها”.
 وأضــاف المحافظ: “إننا فــي محافظة المحرق 
نكــن لســموه المحبة والمعزة والــوالء، وعجزت 
منــا الكلمــات أن نعبر من خالها عن مدى الحب 
والوالء من األهالي بكافة مدن وقرى المحافظة 
الــوزراء، عــن  لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
كل مــا يقدمه ســموه وتعيشــه المملكــة العزيزة 
مــن مراحــل التطــور والنمــو، واأليــادي البيضاء 

لســموه الكريم إلى جميــع المواطنين واألهالي، 
الذيــن بدورهــم يقــدرون جهود ســموه الحثيثة 

في سبيل تنمية الوطن والمواطنين. 
يكنــون  المحــرق  محافظــة  أهالــي  أن  وأكــد   
لصاحــب الســمو رئيــس الــوزراء مشــاعر الــود 
ويبادلون ســموه حّبــه الكبير ألهالي المحافظة، 
للقيــادة  البيعــة  ومجدديــن  الــوالء  مقدميــن 
الحكيمــة وفــي مقدمتهــا عاهــل البــاد صاحب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة. 
 ومــن ناحيتــه، أكد رجل األعمال فؤاد شــويطر 
أن اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بالمحــرق وجهود ســموه في تنميتهــا واالرتقاء 
بأحــوال أهلها يؤكد ما لهــذه المحافظة العريقة 
مــن مكانــة فــي قلــب ســموه، وهــو األمــر الــذي 

يقــدره أهــل المحــرق جميعا لرجل وهب نفســه 
علــى  دأب  بــكل  وعمــل  وطنــه  لبنــاء  ووقتــه 

النهوض به إلى أعلى المستويات.
والتنمويــة  الخدميــة  المشــروعات  إن  وقــال   
الحكومــة  تتبناهــا  التــي  والمتعــددة  الكبيــرة 
برئاسة سموه وتعمل على تنفيذها في المحرق 
مثل مشــروع ســعادة، ومشــروع تطوير السوق 
المركــزي، والســوق القديــم وغيرهــا تحمــل في 
طياتهــا الخير لجميع أهالــي المحرق، منوهًا أن 
وتيــرة المشــروعات المتســارعة فــي المحافظة 
ترتكــز فــي إنجازهــا علــى مــا يوليــه ســموه من 
مــن خــال اجتماعــات  حــرص علــى متابعتهــا 
العمل والزيارات التفقدية وتوجيه المســؤولين 

إلى سرعة االنتهاء منها.
 وأضــاف النائــب إبراهيــم النفيعــي أن إطــاق 
ســمو رئيس الوزراء لمشــاريع )ســعادة، الســوق 
يعكــس  وغيرهــا  المحــرق(  ســوق  المركــزي، 
بالتنميــة  الرشــيدة  الحكومــة  اهتمامــات 
الحضرية، وتعزيز الواجهة التراثية واإلنســانية 

المدينــة  تاريــخ  مــع  يتــوازى  بشــكل  للبحريــن 
المخضب بالحضارات اإلنسانية الكبرى.

الحيويــة والتــي  المشــاريع   وأوضــح أن هــذه 
تمــس النــاس، وتوفر لهم حياة أفضــل، وأجود، 
تأتي في ســياق اهتمام ســموه الكريم باإلنسان 
لهــذا  الحقيقيــة  الثــروة  باعتبــاره  البحرينــي، 
الوطــن، واألســاس الرئيســي الــذي تقــوم عليــه 

كافة الجوانب الحياتية األخرى.
وبيــن أن أهالــي المحــرق يقدرون لســمو رئيس 
المســتمر  لــه، وتوجيهــه  الدائــم  قربــه  الــوزراء 
للــوزراء بــأن يضعــوا أهالي المحــرق في صميم 
اهتماماتهــم، تماًمــا كما هو ذات الشــأن مع بقية 
أهالــي المحافظات األخرى، وهو أمر نراه اليوم 
المواطــن  لهويــة  المعــززة  المشــاريع  هــذه  فــي 

البحريني عامة والمحرقي تحديًدا.
وأشــار النفيعــي إلــى أن هــذه المشــاريع المهمة، 
البيئــة  قــوة ومكانــة  مــن  تعــّزز  أن  مــن شــأنها 
وتفتــح  البحريــن،  مملكــة  فــي  االســتثمارية 
المحــرق  ألبنــاء  مصراعيهــا  علــى  األبــواب 

للحصول على الوظائف التي تناســب قدراتهم، 
الحياتيــة  المتغيــرات  ظــل  فــي  ومؤهاتهــم، 
ســموه  يعيهــا  والتــي  الراهنــة،  واالقتصاديــة 

ويدرك أهمية مواكبتها.
كلمــات  كل  إن  بوعنــق  خالــد  النائــب  وقــال   
الملكــي  الســمو  لصاحــب  والعرفــان  الشــكر 
رئيــس الــوزراء ال تفي ســموه حقــه نظير دعمه 
بتنميتهــا  البالــغ  المحــرق واهتمامــه  لمحافظــة 
وتطويرهــا علــي مختلف الجوانب، مشــيًرا إلى 
أن المشــروعات العماقــة التــي دشــنها ســموه 
ستســهم فــي ازدهــار وتنميــة المحافظة ســواء 
من الناحية التجارية أو السياحية أو التراثية. 
المحــرق  ســوق  مشــروع  أن  بوعنــق  وأوضــح 
المركزي ســاهم بشــكل كبير فــى تحريك عجلة 
التجــارة داخل المحافظــة، وكان له األثر الكبير 
بالمحافظــة،  التجاريــة  القاعــدة  توســعة  فــي 
أمــا مشــروع “ســعادة” فهدفــه تنميــة الجانــب 
مشــروع  بينمــا  المحافظــة،  داخــل  الســياحي 
إحيــاًء  يعــد  القديــم  المحــرق  ســوق  تطويــر 
للجانــب التراثــي مــن أجــل الحفاظ علــى هوية 

المحرق التاريخية بوصفها )أم المدن(.
المحــرق خطــت خطــوات  محافظــة  أن  وأكــد 
واســعة نحــو التطــور واالزدهار في ظــل الدعم 
من قبل صاحب الســمو الملكــى رئيس الوزراء، 
الحياتيــة  الجوانــب  بــكل  دائًمــا  يهتــم  الــذى 
للمواطــن، منّوًهــا إلــى أن ســموه حريــص علــي 
تنميــة كل محافظات مملكة البحرين من خال 
إقامــة المشــروعات الكبــرى التي تصــب لصالح 

الوطن والمواطن. 
 كمــا أشــاد رئيــس مجلس بلــدي المحــرق غازي 
المرباطــي بدعــم صاحب الســمو الملكى رئيس 
الــوزراء لمحافظــة المحــرق مــن خــال إطــاق 
االســتثمارية  المشــاريع  مــن  للعديــد  ســموه 
الكبرى التي ساهمت فى تحقيق نهضة تنموية 
واقتصاديــة غيــر مســبوقة، قائــاً: إن المحــرق 
محظوظــة بحــب ورعاية ســموه لها علــي كافة 

المستويات”. 
وأضــاف أن محافظــة المحــرق وفــى ظــل تلــك 
المشروعات والرعاية الكريمة من سموه تعيش 
أفضــل مراحلهــا وأوقاتهــا، فهــي تشــهد حركــة 
تطويــر تنمــوي علي كافة األصعدة، مشــيًرا إلى 
أن أبنــاء المحافظــة تلمســوا تلــك المشــروعات 
الحيــاة  علــي  األثــر  بالــغ  لهــا  ســيكون  التــي 
االقتصاديــة في المحافظة التي تكن كل الحب 
والوالء لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. 
وقــال المرباطــى إن مشــروع الســوق المركــزي 
الســوق  تطويــر  ومشــروع  ســعادة  ومشــروع 
القديــم دليــل علــى اهتمــام الحكومــة برئاســة 
فــي  شــاملة  تنمويــة  نهضــة  بتحقيــق  ســموه 
المحافظــة تعــود بالنفــع علــي أبنــاء المحافظة، 
وتســهم في توفير فرص عمل كثيرة فضاً عن 

دعم تلك المشروعات لاقتصاد الوطني. 
البلــدي  المحــرق  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأكــد 
حســن الــدوي أن المشــروعات التنمويــة التــي 
شــهدتها محافظــة المحــرق فى اآلونــة األخيرة 
بدعــم صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
ســاهمت فــي تنميــة المحافظــة وجعلهــا محــط 
أنظار المســتثمرين، مشــيًرا إلى أن سموه وضع 
المحافظــة على الخريطة االســتثمارية وجعلها 
مدينــة جــذب اســتثماري متنوعــة تشــمل كافة 

المجاالت االقتصادية. 
 وقــال إن ســموه ال يألــو جهــًدا فــي العمــل علي 
تنميــة الوضــع االقتصادي فــي المملكة من أجل 
صالــح المواطن، الفًتا إلى أن محافظة المحرق 
تحظــى بنصيب كبير من العمــل التنموي لما لها 
مــن محبــة ومكانــة داخــل قلب ســموه، مشــدًدا 
علــى أن أهالــي المحــرق يبادلــون ســموه الحب 
بالحب ويكنون لسموه كامل الوالء والعرفان. 

 وأضاف الدوي أن إطاق سموه لهذه المشاريع 
العماقة سوف سينعكس إيجاًبا على االقتصاد 
الوطنــي ويكون لــه مردود إيجابــي علي أهالي 
المحــرق مــن خــال تحقيــق هــذه المشــروعات 
لمصــادر دخــل متنوعــة ومــن ثم المســاهمة في 
تحقيق أهداف رؤية سموه نحو مجتمع تنموي 

متكامل يخدم مصلحة المواطن.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء أطلق مشروعات نوعية بالمحرق
مسؤولون ونواب وبلديون: األمير خليفة يحرص على تنمية المحافظات بما يصب لصالح المواطن

سلمان بن هندي

خالد بوعنق

فؤاد شويطر 

غازي المرباطي

إبراهيم النفيعي

حسن الدوي

شويطر: سموه 
رجل وهب 

نفسه ووقته 
لبناء الوطن 

والنهوض به

بن هندي: 
بصمات صاحب 

السمو الملكي 
بارزة في مدن 

وقرى المحافظة

المرباطي: 
المحرق محظوظة 

بحب ورعاية 
سموه على 

المستويات كافة

الدوي: سموه 
ال يألو جهًدا 

في العمل على 
تنمية الوضع 

االقتصادي

النفيعي: المشاريع تمس الناس 
وتوفر لهم حياة أفضل

بوعنق: المحرق خطت خطوات 
واسعة نحو التطور واالزدهار
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اختتــم المؤتمــر الــذي أقيــم تحــت رعايــة رئيــس وزراء الحكومــة الفيدرالية للبوســنة 
والهرســك في العاصمة ســراييفو أعماله مؤخًرا، وتمّكن الوفد البحريني المشــارك من 

توصيل رسالة مفادها بأن المملكة عالية في كل محفل.

بيــد  المشــارك  البحرينــي  الوفــد  عمــل  وقــد   
واحدة لنقل صورة مشرفة عن مملكة البحرين 
وأذهــل الحضــور، حيــث قــال أحــد المشــاركين 
الغربيين: بأنه في كل ســاعة تقريًبا يزّوره أحد 
أعضــاء الفريــق البحرينــي إمــا ليتحــدث معــه 
وإمــا ليعطيــه كتيًبــا عــن البحرين وإمــا ليدعوه 

لحضور المعرض المصاحب للمؤتمر.
للتدريــب  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  وقــال   
إن  عطيــة  أحمــد  البشــرية  المــوارد  وتنميــة 
المشــاركة  روح  عــن  عّبــر  البحرينــي  الوفــد 

الفعالــة واالندماج واالختالط الســلس مع كافة 
المشــاركين والمتحدثيــن وتبــادل معهــم اآلراء 
للجمعيــة  التنفيــذي  الرئيــس  وذكــر  العلميــة. 
كان  الوفــد  مــن  عضــو  كل  أن  الشــيخ  محمــد 
ســفيًرا للبحريــن حيــث انتشــر األعضــاء خــالل 
المشــاركين حامليــن معهــم  بيــن  االســتراحات 
توضــح  التــي  والمنشــورات  الكتيبــات  بعــض 
البحريــن  عــن  والحقيقيــة  الواقعيــة  الصــورة 
والجهــود الحثيثة التي تبذل للنهوض بالتنمية 
البشــرية فيها. الجدير بالذكر أن البحرين كانت 

الرقــم األصعــب واألول في هــذا المؤتمر حيث 
إن مــن يتــرأس االتحــاد هــو إبراهيم الدوســري 
الوكيل المســاعد للمعلومــات والمتابعة بديوان 

سمو رئيس الوزراء، والرئيس الفخري لجمعية 
البشــرية،  المــوارد  للتدريــب وتنميــة  البحريــن 
والشــركة المنظمــة لهذا المؤتمــر أيًضا بحرينية 

وبقيادة بحرينية وهي شركة أوريجن العالمية 
ويترأسها أحمد البنا.

انعقــاد المؤتمــر كان بالنســبة للوفــد البحرينــي 

أيــام إظهــار الحــب الحقيقــي لمملكــة البحريــن 
أيــام ذهــول  المؤتمــر  للمشــاركين فــي  وكانــت 

وإعجاب باإلنسان البحريني.

المنامة - جمعية التدريب وتنمية الموارد البشرية

مشاركة بحرينية ناجحة في مؤتمر التنمية البشرية
أعضــــــاء الــوفــد أذهلــــــــوا المشــاركيــــن بالفعــاليــــة واالنــدمـــاج واالختــالط السلـــس

“الجنوبية” تعرف طلبة المعسكر الصيفي بالمتحف العسكري
تفعيـــًا لـــدور العمـــل المجتمعـــي واألمنـــي والثقافـــي وتعزيـــزه لـــدى الناشـــئة والشـــباب

نّظمت المحافظة الجنوبية لطلبة المعسكر الصيفي 
زيــارة  للشــرطة،  الملكيــة  األكاديميــة  تقيمــه  الــذي 
ميدانيــة للمتحــف العســكري لقــوة دفــاع البحريــن 
المجتمعــي  العمــل  لــدور  تفعيــالً  الرفــاع،  بمنطقــة 

واألمني والثقافي وتعزيزه لدى الناشئة والشباب.
حــول  محاضــرة  الميدانيــة  الزيــارة  وتضمنــت 
تاريــخ مملكــة البحريــن والتعــرف علــى أبــرز القالع 
العربيــة  الخيــل  تاريــخ  إلــى  التاريخيــة، باإلضافــة 
األصيلة، كما تعرف الطلبة على المالبس العســكرية 
واألوســمة التقليديــة التي كان لهــا قصص تاريخية 

نبيلة.
كمــا أســهمت الزيارة إلى إطــالع الطلبة على مرافق 
لقــوة دفــاع البحريــن وأركانــه  المتحــف العســكري 
التــي ســاهمت في حفــظ التراث العســكري الوطني 
باإلضافــة إلى اللوحات التشــكيلية التي تعّد ســجالً 
للتاريخ العســكري البحريني، وصورًا لمســيرة تطور 

قوة دفاع البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

الثالــث  األســبوع  فعاليــات  انطلقــت 
تنظمــه  الــذي  الصيفــي  للمعســكر 
بالتعــاون  للشــرطة  الملكيــة  األكاديميــة 
مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن” بعــدد مــن 
البرامــج وورش العمــل فــي إطــار العمل 
علــى تفعيــل مبــادرات الخطــة الوطنيــة 
لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيم 

المواطنة )بحريننا(.
وتضمــن برنامــج الطلبــة، زيــارة للصــرح 
الوطنــي، تعرفــوا خاللهــا علــى المفاهيم 
بمــا  الصــرح  يتبناهــا  التــي  الوطنيــة 
يحتويــه مــن أفــالم وثائقيــة وشاشــات 
تفاعليــة وألعــاب تعليميــة، كمــا شــاركوا 
في ورشــة عمــل بعنوان “القائــد الناجح” 
هدفهــا التحفيــز على تحمل المســؤولية 
وإيجــاد قائــد متمكــن قــادر علــى خلــق 

حلــول مبتكرة، وأخــرى بعنوان “مهارات 
العرض والتقديم” والتي تسعى إلكساب 
الفعــال  االتصــال  مهــارات  المشــاركين 
وتنميــة مهارات العرض واســتخدام لغة 
الجســد وتعزيز الثقــة بالنفس، باإلضافة 
التنمــر”  ضــد  “مًعــا  بعنــوان  لمحاضــرة 

تهــدف لتوعيــة الطلبة وإرشــادهم حول 
هذه المشكلة وطرق مواجهتها.

كمــا تضمــن برنامــج هــذا اليــوم، ورشــة 
عمــل للتعرف علــى “الذكاء االصطناعي” 
واســتخداماته، واإليجابيات والسلبيات 

التي يقدمها.

فعاليـــات األســـبوع الثالـــث تتواصـــل بعـــدد مـــن البرامـــج

ورشة عن القائد الناجح لطلبة “المعسكر”

الصيــف  معســكر  مــن  األول  اليــوم  انطلــق 
بمركز شباب الحورة والقضيبية من تنظيم 
من مركز شــباب الحــورة والقضيبية، حيث 
األنشــطة  مــن  العديــد  الفعاليــة  تتضمــن 
والبرامــج التوعويــة والثقافيــة والرياضيــة 
الرحــالت  إلــى  باإلضافــة  والترفيهيــة 
وُخصــص  البحريــن،  بتاريــخ  التعريفيــة 
والقضيبيــة. الحــورة  أهالــي  إلــى  النشــاط 
أهالــي  مــن  مشــارًكا   50 البرنامــج  ويضــم 
التعليميــة  الفعاليــات  وتضمنــت  المنطقــة، 
علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  لمكتبــة  زيــارة 
لتعريف األطفــال على بعض أهمية القراءة 
هــادف  فلــم  ومشــاهدة  الرســم  ومهــارات 
تليهــا مشــاركة بعــض الطاقــات البحرينيــة 
حــرز  الفوتوغرافــي  كمصــور  اإلبداعيــة 

جمعيــة  عضــو  مشــاركة  وأيًضــا  البنكــي، 
مــع  األوليــة  واإلســعافات  األحمــر  الهــالل 
المدرب محمد عاشور في تقديم ورشة عن 
اإلســعافات األوليــة بالتعاون مع مستشــفي 

الهالل ورام لألسنان.
مــع  بمشــاركة مجتمعيــة  البرنامــج  ويأتــي 

وزارة الداخليــة وبالتعاون مع إدارة الدفاع 
المدني لعمل دورة تثقيفية.

وشــكرت رئيس العالقات العامة واألنشطة 
شــيخة عــادل الزايــد الرعــاة وهــم: “جواهر 
الصفا” و”منتزه عــذاري” و”النخبة للخياطة 

و ”هيبة للخياطة الرجالية”.

ــة ــي المنطقـ ــن أهالـ ــارًكا مـ ــم 50 مشـ ــج يضـ البرنامـ

“شباب الحورة” يطلق المعسكر الصيفي

المنامة - وزارة الداخلية

ســّلم رئيــس شــؤون الجمــارك الشــيخ أحمــد بــن حمد آل خليفة، شــهادة المشــغل االقتصــادي المعتمد لشــركة “ارال فودز” وشــركة 
الشرق األوسط لثاني أكسد الكربون بمناسبة اجتيازهما كل المتطلبات والشروط المؤهلة للحصول على الشهادة، والتي تتضمن 
االلتــزام بالحــد األعلــى مــن شــروط ومعاييــر تتعلق باإلجــراءات واألنظمــة الجمركية واألنشــطة ذات العالقة وأدرجــت في دليل 

المشغل االقتصادي لشئون الجمارك.

بالشــركات  الجمــارك  رئيــس  وأشــاد 
الحاصلة على شــهادة المشغل االقتصادي 
إلــى أن الحصــول علــى  المعتمــد، منّوًهــا 
الشــهادة ســيخلق الميزة التنافسية لباقي 
واالســتفادة  عليهــا  بالحصــول  الشــركات 
مــن مزاياهــا، منّوًهــا إلــى حــرص شــؤون 
بيــن  الشــراكة  تعزيــز  علــى  الجمــارك 
القطاعيــن العــام والخاص، ســعًيا لتحقيق 
أفضــل المخرجــات التي تعــود بالنفع على 
القطــاع االقتصــادي فــي مملكــة البحرين.
االقتصــادي  المشــغل  برنامــج  أن  يذكــر 
المعتمــد مــن أهــم وســائل تســهيل التجارة 
الدوليــة وتعزيــز الرقابــة الجمركيــة، حيث 
يمنــح العديد من االمتيازات والتســهيالت 

المســتوى  علــى  االقتصادييــن  للمشــغلين 
عمليــات  تســهيل  خــالل  مــن  المحلــي 

مــن  واالســتفادة  والتصديــر  االســتيراد 
اتفاقية االعتراف الدولي المتبادل.

أحمـــد بـــن حمـــد: الشـــهادة تخلـــق الميـــزة التنافســـية

الجمارك: تسلم “المشغل االقتصادي” لشركتين

المنامة - وزارة الداخلية

للمــرور لتشــجيع  ضمــن ســعي اإلدارة العامــة 
اإللكترونيــة  المروريــة  الخدمــات  اســتخدام 
وبدعــم مــن شــركة تســهيالت البحريــن، كــّرم 
نائــب مديــر عــام اإلدارة العامــة للمــرور العقيد 
محمــد دراج، بحضــور مديــر بطاقــات االئتمان 
عبدالرســول  البحريــن  تســهيالت  بشــركة 
العالــي، أول فائــز بالجائــزة األســبوعية والتــي 
خصصت إلنجــاز المعامالت عن طريق البوابة 
خدمــات  تطبيــق  أو   ،Bahrain.bh الوطنيــة 
المــرور eTraffic المتوفــر لألجهــزة الذكية عبر 
الحكومــة  منصــات  أو   ،apps /Bahrain.bh
العامــة  اإلدارة  فــي  الموجــودة  اإللكترونيــة 
العامــة والجهــات  األماكــن  للمــرور، ومختلــف 
عبــدهللا  المواطــن  بالمملكة.وفــاز  الحكوميــة 
دينــاًرا   50 قيمتهــا  بجائــزة  العطــاوي  أحمــد 
مقدمة من شــركة تســهيالت البحريــن )امتياز( 
بعــد أن تــم الســحب علــى األرقــام الشــخصية 
لمنجزي معامالتهــم المرورية إلكترونيًا، حيث 
بدأت الجائزة اعتباًرا من يوليو 2019 وتستمر 

حتــى يونيــو 2020.  يشــار إلــى أن الخدمــات 
ــا، تتضمــن “تجديد رخصة  المتوافــرة إلكترونيًّ
و  المركبــة”،  تســجيل  وا”تجديــد  الســياقة”، 
وا”دفــع  المركبــة”،  لوحــة  برقــم  “االحتفــاظ 
المخالفــات المروريــة”، وا”إصــدار رخصــة بدل 
فاقــد أو تالــف”، إضافــة إلــى “تحديــث بيانــات 
كمــا  اإلشــعارات،  تلقــي  أجــل  مــن  االتصــال” 
يمكــن للجمهور االســتعالم عن ســجل حوادث 
المركبة، وتتوافر كذلك خدمة تخفيض رسوم 

تجديــد المركبــة للمســنين فــوق 60 ســنة التي 
أضيفــت تســهيالً علــى كبــار الســن، أمــا بشــأن 
خدمــات إدارة تعليــم الســياقة فتتوافر خدمة 
“البحــث عــن مــدرب ســياقة” و “حجــز موعــد 
لالمتحــان” و “إدارة مواعيد امتحان الســياقة” 
العالقــة  ذات  األخــرى  الخدمــات  جانــب  إلــى 
بالمركبة والســائقين مثل “ســجلي المروري”، و 
“التأمين لجسر الملك فهد”، و “مواقع محطات 

الوقود”، و “االستعالم عن الوقود”.

مبـــادرة أســـبوعية تســـتمر عاًمـــا بدعـــم مـــن “التســـهيالت”

ا “المرور” يكّرم أول الفائزين إلنجاز المعامالت إلكترونيًّ

محرر الشؤون المحلية



اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، أمــس، بمكتبــه بالديــوان 
االتصــال  لمركــز  العــام  المديــر  للــوزارة،  العــام 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  خارجيــة  بــوزارة 

الشقيقة أحمد الطويان.
وخــال اللقــاء، رّحــب وزيــر الخارجيــة بالمدير 
العــام لمركــز االتصــال بــوزارة خارجيــة المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة وبزيارتــه لمملكــة 
البحريــن، معّبــًرا عــن اعتــزاز مملكــة البحريــن 
مــع  الوثيقــة  التاريخيــة  األخويــة  بالعاقــات 
المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تــزداد قــوة 
ازدهــاًرا  وتشــهد  يــوم  بعــد  يوًمــا  ورســوًخا 
مســتمًرا علــى المســتويات كافــة. وأشــاد وزيــر 
وصلــت  الــذي  المتميــز  بالمســتوى  الخارجيــة 
إليــه الدبلوماســية اإلعاميــة بالمملكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة، منّوًها بالجهود الملموســة 
العمــل بمركــز االتصــال،  للطويــان فــي تطويــر 
متمّنًيا له كل التوفيق والسداد وللمملكة العربية 

والرخــاء.  الرقــي  دوام  الشــقيقة  الســعودية 
مــن جانبــه، أعــرب الطويان عــن اعتــزازه بلقاء 
وزيــر الخارجيــة وتقديــره للعاقــات األخويــة 
الوطيدة بيــن مملكة البحرين والمملكة العربية 
السعودية، مؤكًدا الحرص على تكثيف التعاون 
القائــم والمثمــر بيــن وزارتــي خارجيــة البلديــن 
متمّنًيــا  المجــاالت،  مختلــف  فــي  الشــقيقين 

لمملكة البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.
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تحــت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميــدان، افتتــح أمــس ملتقــى الذكاء 
العاطفــي  “الــذكاء  عنــوان:  تحــت  العاطفــي 
اإلنتاجيــة”،  العمــل ورفــع  لتقليــل ضغوطــات 
الذي تنظمه مجموعة أورجين، وذلك بحضور 
ورئيــس  البنــاء،  أحمــد  المجموعــة،  رئيــس 
لمنظمــات  الدولــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية، إبراهيــم 
الدوســري، إلى جانب مسئولين ومتخصصين 
فــي مجــال التدريب وتنمية الموارد البشــرية، 
وعــدد مــن المشــاركين مــن طلبــة الجامعــات 

والخريجين.
الــذي يحاضــر فيــه  الملتقــى،  إقامــة   وتأتــي 
الخبيــر الدولي في الــذكاء العاطفي، ريكاردو 
الخبــرات  مــن  االســتفادة  إطــار  فــي  كابيــت، 
العالميــة البــارزة فــي مجــال دراســة مختلــف 
األبعــاد والمفاهيــم الحديثــة في مجــال تنمية 

الموارد البشــرية وإثــراء الخبرات المحلية بها 
مــن خــال التفاعــل والدراســة المتعمقــة لهذه 

األبعاد والمفاهيم الحديثة.
العاطفــي  الــذكاء  أهميــة  الملتقــى،  ويناقــش 
وتأثيــره المباشــر علــى النجــاح المهني خاصة 
فيمــا يتعلــق بــإدارة الوقــت واتخــاذ القــرارات 
وتحمل المسؤولية والثقة والتواصل الفعال. 
المعوقــات وضغوطــات  الملتقــى  تنــاول  كمــا 
العمل والحياة التي تواجه الموظفين وكيفية 
حلها وتحويل التحديات إلى فرص، مع تنفيذ 
تطبيقــات عمليــة لمفاهيــم الــذكاء العاطفــي، 
التــي  التطبيقيــة  األنشــطة  إلــى  باإلضافــة 
ســتنفذ خــال الجلســات لتدريــب المشــاركين 
المهــارات  وممارســة  تعلــم  كيفيــة  علــى 
والقدرات الذاتية بشكل يحقق جوهر النجاح 
اآلخريــن  مــع  بالتواصــل  وذلــك  المؤسســي، 
وإدارة التوتــر وتنميــة مهــارة خدمــة العمــاء 
مــن داخــل وخــارج المؤسســة، لتحقيــق بيئــة 

عمــل صحيــة ومرنــة. هــذا، وتســتمر فعاليات 
الملتقــى بإقامــة ورشــة عمــل تدريبيــة يومــي 
موظفيــن  بمشــاركة  الجــاري،  يوليــو  و9   8

وباحثين من القطاعين العام والخاص.
وفــي تصريــح لــه بهــذه المناســبة، أكــد الوزير 
أهميــة إقامــة مثــل هــذه الملتقيــات والــورش 
علــى  التطــورات  آخــر  تتنــاول  التــي  العمليــة 

صعيد تنمية الموارد البشــرية والقوى العاملة، 
خاصــة مــع تنامــي التكنولوجيــا التــي تتطلب 
توفيــر بيئة عمل صحية بعيــدة عن المؤثرات 
الســلبية، فــي ظــل الضغوطــات النفســية التي 
والتطــور  للحيــاة  الســريع  اإليقــاع  يفرضهــا 
النفســية  التهيئــة  يســتلزم  ممــا  التكنولوجــي 
مســتجدات  مــع  بــذكاء  والتعامــل  الفاعلــة 

ظروف العمل.  وأشار حميدان إلى أن امتاك 
والعامــل  الموظــف  لــدى  المهــارات  مختلــف 
يسهم بشكل كبير في رفع معدالت اإلنتاجية، 
من حيث سرعة التصرف بحكمة في مختلف 
الظروف التي تواجه بيئة العمل، الفًتا إلى أن 
القيــادات اإلداريــة هــي األكثر حاجــة إلى هذا 
النــوع مــن المهــارات من أجل اتخــاذ القرارات 

علــى  التأثيــر  وقــوة  الوقــت  وإدارة  المهمــة 
فــرق العمــل، داعًيا في هذا الســياق مســؤولي 
المــوارد البشــرية للتركيــز علــى تطويــر هــذه 
المهــارات والقــدرات الذاتيــة والمهنيــة لتعزيز 
بيئة العمل وتحسين األداء وزيادة اإلنتاجية.
العاطفــي  الــذكاء  أهميــة  البنــاء  أكــد  بــدوره، 
مــن  يزيــد  بمــا  وتســخيره  العمــل  بيئــة  فــي 
تزويــد  أن  إلــى  الفًتــا  والربحيــة،  اإلنتاجيــة 
العاملين بالمنشــآت بمختلف المهارات وتعزيز 
قدراتهــم الذاتية تعد مســؤولية مشــتركة بين 
مختلــف األطراف ذات الصلة بمنظومة تنمية 
المــوارد البشــرية، وذلــك لارتقاء بمســتويات 
األداء واإلنتاجيــة وتطويــر المؤسســات وفقــًا 
خــال  وتــم  العمــل.  ســوق  فــي  للمتغيــرات 
الحفــل تكريــم وزير العمل على رعايته الحفل 
وتقديــًرا الهتمامــه ودعمه ألنشــطة ومجاالت 
التدريب وتنمية الموارد البشرية، كما تم بهذه 

المناسبة تكريم الجهات الراعية للملتقى.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تسخير “الذكاء العاطفي” يزيد من اإلنتاجية والربحية

وزير العمل لدى افتتاحه ملتقى الذكاء العاطفي 

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

ُأقيــم تحــت رعايــة قائــد الحرس الملكي ســمو 
اللــواء الركن الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
مســاء أمــس في قاعــدة عيســى الجوية، حفل 
المشــاركين فــي  لعــدد مــن  اســتقبال وتكريــم 
مجموعــة قــوة الواجــب الخــاص التابعــة لقــوة 
دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة األمل 
بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة  العربــي 
الحــرس  قائــد  نائــب  الشــقيقة، وأنــاب ســموه 
النعيمــي  خليفــة  حمــد  الركــن  اللــواء  الملكــي 
الواجــب  قــوة  مجموعــة  وتكريــم  الســتقبال 

الخاص.وقــام نائــب قائــد الحــرس الملكــي في 
االســتقبال بتســليم األوســمة التقديريــة التــي 
صاحــب  األعلــى  القائــد  البــاد  عاهــل  منحهــا 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة لعدٍد 
مــن ضبــاط وضباط صف وأفراد قــوة الواجب 
الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين تقديرًا لهم 
علــى جهودهــم الوطنيــة المخلصــة، ودورهــم 
األخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب األشقاء 
في الدفاع عن الحق، وما يتحلون به من روح 
ألداء  وانضبــاط  واحترافيــة،  عاليــة،  معنويــة 

رسالتهم السامية.

الحرس الملكي يكرم المشاركين في “العملياتي الخاص”

أدانــت وزارة خارجية مملكة البحرين 
ا   التفجير اإلرهابي الذي استهدف مقرًّ
بجمهوريــة  غزنــي  إقليــم  فــي  ــا  أمنيًّ
إلــى  وأدى  اإلســامية،  أفغانســتان 
ســقوط عدد من القتلى والجرحى من 
بينهــم أفــراد لقوات األمــن، معربة عن 
بالغ التعازي وصادق المواســاة ألهالي 
بالشــفاء  وتمنياتهــا  الضحايــا  وذوي 

العاجل لجميع المصابين.
وقــوف  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
جمهوريــة  بجانــب  البحريــن  مملكــة 
فــي جهودهــا  اإلســامية  أفغانســتان 
اإلرهــاب، مشــددة  لمكافحــة  الراميــة 
علــى موقفهــا الــذي ينبــذ كافــة صــور 
العنــف والتطرف واإلرهــاب، والداعي 
اإلقليميــة  الجهــود  تضافــر  لضــرورة 
والدوليــة للقضــاء علــى هــذه الظاهرة 

الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

البحرين تدين التفجير 
اإلرهابي في إقليم 
غزني بأفغانستان

الماليــة  الرقابــة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  واإلداريــة 
معهــد  رئيــس  أمــس،  مكتبــه  فــي  خليفــة 
جمهوريــة  فــي  القانونييــن  المحاســبين 
الهنــد – فــرع البحرين ســريدار ســيثاباثي، 
ونائــب الرئيــس ماهيش نارايــان، وبهافين 
ديليــواال، وســانديب شــاه، عضــًوا اللجنــة 

التنفيذية لفرع المعهد.
وتــم خــال المقابلــة بحث آخــر التطورات 
الممارســات  تحديــث  حــول  والمبــادرات 
المحاسبية ومواكبة المستجدات المتعلقة 
تــم  كمــا  القطــاع.  فــي  الرقميــة  بالثــورة 
اإلطــاع علــى الــدور الذي يقوم بــه المعهد 
المهــارات  تدريــب  فــي  البحريــن  فــرع   –
المحاســبية وتطويرهــا لمواكبة المتطلبات 
االقتصــاد  يشــهدها  التــي  والمتغيــرات 
المحلي بشــكل خاص والعالمي بشكل عام 
عبــر إقامة فعاليــات ومؤتمرات تهدف إلى 
صقــل مهــارات أعضائــه إلــى جانــب توفير 

فرص التنمية المهنية والشخصية.
 كمــا تــم التأكيــد علــى مواصلــة التعــاون 
الرقابــة  بيــن ديــوان  المشــترك  والتنســيق 
فــي  المعهــد  وفــرع  واإلداريــة  الماليــة 
البحريــن وتوســيع أفق ومجــاالت التعاون 
بينهمــا بما يســهم في االرتقــاء بهذه المهنة 
البحريــن  فــي  المالــي  المجتمــع  لخدمــة 
هــذا  فــي  المتغيــرة  المتطلبــات  ومواكبــة 

المجال.

معهــد  فــرع  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
البحريــن  فــي  القانونييــن  المحاســبين 
تنظيميــة  هيئــة  أكبــر  يعتبــر   ،)BCICAI(
المملكــة  فــي  الهنديــة  للجاليــة  احترافيــة 
مجمــل  مــن   450 أعضائهــا  عــدد  ويبلــغ 
300,000 ألــف عضــو مؤهــل حــول العالــم، 
وقــد مضــى علــى وجودهــا مــا يناهــز 21 
عاًما، وتعقد العديد من األنشطة التعليمية 

واالجتماعية بصفة منتظمة.

رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية مستقبال رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند – فرع البحرين

االرتقاء بالمهنة لخدمة المجتمع المالي في البحرين ومواكبة المتغيرات

رئيس “الرقابة” يستقبل وفد المحاسبين القانونيين في الهند

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد  «
آل خليفة، أمس، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، سفير 

المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، أحمد رشيد 
خطابي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مملكة 

 البحرين.
ورّحب وزير الخارجية بسفير المملكة المغربية الشقيقة، 

مستعرًضا المسار المتميز للعالقات األخوية الراسخة بين 
مملكة البحرين والمملكة المغربية، مثمًنا الجهود الطيبة 

التي بذلها سعادة السفير في تعزيز عالقات التعاون 
والمضي بها ألفاق أرحب من التنسيق المشترك بين 

البلدين إزاء كافة القضايا، متمنًيا له كل التوفيق والسداد 
 وللمملكة المغربية الشقيقة المزيد من التقدم واالزدهار.

من جانبه، عبر أحمد رشيد خطابي عن اعتزازه بلقاء وزير 
الخارجية وتقديره لما لقيه من دعم أثناء أداء عمله كسفير 

للمملكة المغربية لدى مملكة البحرين ما مكنه من أداء 
مهمته والنجاح في عمله.

استعراض مسار العالقات البحرينية المغربية

العالقات مع السعودية تزداد قوة ورسوًخا
ــاالت ــج ــم ــاون بــمــخــتــلــف ال ــعـ ــتـ ــيـــة: تــكــثــيــف الـ ــارجـ وزيـــــر الـــخـ

وزير الخارجية مستقبال المدير العام لمركز االتصال بوزارة الخارجية السعودية

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تعزي السعودية بوفاة األميرة الجوهرة
بتكليـــف مـــن جاللـــة الملـــك... عبـــداهلل بـــن حمـــد يقـــدم المواســـاة

بتكليــف مــن عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قام الممثل 
الشخصي لجالة الملك سمو الشيخ عبدهللا 
بــن حمــد آل خليفــة بزيــارة لجــدة بالمملكــة 
نجــل  يرافقــه  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
بــن  ســمو ولــي العهــد ســمو الشــيخ محمــد 
ســلمان بن حمد آل خليفة، والشــيخ حمد بن 
إبراهيــم آل خليفــة، ووزيــر الداخلية الفريق 
بــن عبــدهللا آل خليفــة،  أول الشــيخ راشــد 
مواســاة  وأصــدق  تعــازي  خالــص  لتقديــم 
عاهــل الباد صاحب الجالــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة إلى أخيه خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  ملــك  ســعود 
الشــقيقة، وولــي العهــد نائب رئيــس مجلس 

صاحــب  الســعودي  الدفــاع  وزيــر  الــوزراء 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي 
بــن عبدالعزيــز آل  بــن نايــف  األميــر ســعود 
سعود، وصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وأصحاب 
الســمو الملكي األمراء وإلى أســرة آل سعود 
الكــرام وذلــك بوفــاة المغفــور لهــا بــإذن هللا 
تعالــى صاحبة الســمو األميرة الجوهرة بنت 
عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي آل ســعود 
رحمهــا هللا. كمــا نقــل ســمو الشــيخ عبــدهللا 
بــن حمــد آل خليفــة والوفــد المرافــق تعازي 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  ومواســاة 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى 
خادم الحرمين الشــريفين، وسمو ولي العهد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفاع، 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن 
ســعود، وصاحــب  آل  عبدالعزيــز  بــن  نايــف 

السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد 
العزيــز آل ســعود، وأصحــاب الســمو الملكــي 
األمــراء، ســائا ســموه هللا العلــي القديــر أن 
ورضوانــه  رحمتــه  بواســع  الفقيــدة  يتغمــد 
أهلهــا  يلهــم  وأن  جناتــه،  فســيح  ويســكنها 

وذويها الصبر والسلوان.

الممثل الشخصي لجاللة الملك يقدم التعازي

المنامة - بنا

Û  ،في عمود الخميس الماضي، أوضحت لوزارة األشغال والتخطيط العمراني
عــن الحــال الــرث الذي وصــل إليه الشــارع الخلفي لســاحة المطاعم بمجمع 
العالي )خلف مطعم نينو(، بســبب تســرب مجهول األســباب لمياه المجاري، 
إال أن الحــال ال يــزال كمــا هــو عليــه، وأعيــد هنا تذكيــر المســئولين بالوزارة 
بما يحصل في هذه المنطقة السياحية )المهمة( وفق نقاط مركزه كالتالي:

Û  تســريب مياه المجاري تجاوز األســبوعين تقريًبا، دون أي تحرك من الجهة
المختصة بالوزارة لتصحيح الوضع.

Û .التسريب حّول الشارع بطوله لبركة آسنة من المياه القذرة، نته الرائحة
Û  الشــارع ياصــق منطقة المطاعــم بمجمع العالي، وهي منطقة ســياحية من

الدرجة األولى، يزورها المواطنون والسواح الخليجيين والعرب واألجانب، 
طوال اليوم.

Û  رائحة المياه اآلسنة تصل لمسافات بعيدة بسبب تجمعها بشكل برك كبيرة
على أطراف الشارع، من الجهتين.

Û  ،ا أغلــب الســيارات التي تركــن هنالك، تكون رائحتها مــن الداخل مقززة جدًّ
بسبب تسرب الروائح النفاثة لمياه المجاري إلى داخلها.

Û  أحــد الســويح العــرب، )تحلطم( ذات مره في أحــد المطاعم، وكنت موجوًدا
حينهــا، حيث تعرض أثناء عبوره للشــارع لكميــة متناثرة من مياه المجاري 

على مابسه، بسبب سيارة كانت تسير بسرعة عالية.
Û  يضطــر بعــض الذيــن )يركنــون( ســيارتهم بأطــراف هذا الشــارع، مــن الجهة

للســير مســافات متعرجــة وطويلــة للوصــول لســاحات  األخــرى تحديــًدا، 
المطاعــم، تجنًبــا لهــذه الميــاه اآلســنة، والتــي تجعــل من عبــور المشــاة أمًرا 

بنطاق المستحيل.
Û هل يكفي ذلك، أم أزيد؟

لماذا ال تتجاوب 
“األشغال” مع 

الصحافة؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين 
ميــرزا بمكتبــه الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
UNEECO عبدالرحمــن جمعــة، وفــي بدايــة 
مشــيًدا  بالحضــور،  الوزيــر  رحــب  اللقــاء 
بالجهــود التــي يبذلهــا القطــاع التجــاري فــي 
تنميــة االقتصاد الوطني، مؤكًدا الدور الكبير 
للقائمين على مســابقة أفضل الشركات للعام 

العمــل  تطويــر  علــى  يشــجع  والــذي   2019
ويــؤدي إلــى إنتاجية افضل تعود بالنفع على 
الجميــع. كمــا تقــدم جمعــة بالشــكر الجزيــل 
لميــرزا علــى تفضلــه بتقديــم جائــزة أفضــل 
 ،2019 للعــام   UNEECO لشــركة  الشــركات 
للتعــاون  دعًمــا  كيــرال  بنــادي  أقيــم  والــذي 

المشترك بين القطاعين.

ميرزا يقدم جائزة أفضل الشركات 2019



المنامة - وزارة اإلسكان

نّظمت وزارة اإلسكان محاضرة فنية بعنوان 
ســبائك  مــن  المكونــة  اللوحيــة  “المنشــآت 
األلمنيــوم” فــي مبنــى الــوزارة، وذلــك تحــت 
رعاية وزير اإلسكان باسم الحمر، وبمشاركة 
المختلفــة  واألقســام  اإلدارات  موظفــي 

ومهندسي الوزارة.
تناولت المحاضرة التي قدمها مدير مشروع 
بــوزارة اإلســكان فتــاح خضيــر، تطــور  أول 
اســتخدامات المنشــآت اللوحيــة المصنوعــة 
من ســبائك األلمنيوم في مجاالت الصناعات 
الفضائيــة ووســائل النقــل البحــري، والتركيز 
على منشــآت الهندســة المدنية المســتخدمة 
فــي إنشــاء الجســور الحديثة، والتــي تدخل 

فــي بنــاء الوحــدات اإلســكانية فــي مشــاريع 
وزارة اإلسكان.

 واســتعرض خضيــر أنــواع وعناوين ســبائك 
األلمنيــوم المســتخدمة فــي أعمــال الهندســة 
تكوينهــا،  فــي  الداخلــة  والمعــادن  المدنيــة 
وإنجــاز  تصاميــم  خطــوات  إلــى  باإلضافــة 
األلــواح، والمواصفــات الفريــدة التــي تتمتــع 
بهــا ألــواح ســبائك األلمنيــوم والتــي تجعلهــا 
أفضــل عــن مثيالتهــا المصنعــة مــن الفــوالذ 
فــي  واالقتصاديــة  اإلنشــائية  الناحيــة  مــن 
االســتخدام فــي المنشــآت البنائيــة، وقدرتها 
ا على االلتواء ومتانتها وتحملها ضغط  نسبيًّ

البناء وتغير درجات الحرارة.

“اإلسكان” تحاضر عن منشآت سبائك األلمنيوم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمــع وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد 
الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه  النعيمــي، 
مــن  عضويــن  مــع  عيســى،  بمدينــة 
المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية، 
محمــود،  آل  عبداللطيــف  وهمــا: 
وســليمان الســتري، حيــث تــم بحــث 

بيــن  المســتقبلية  التعــاون  مجــاالت 
الــوزارة والمجلــس، كمــا قــدم الوزيــر 
عرًضــا عــن أبــرز مشــروعات الــوزارة 

التطويرية.
حضــر االجتماع عدد من المســؤولين 

بالوزارة.

النعيمي يبحث التعاون مع “األعلى اإلسالمي”

06local@albiladpress.com

االثنين
8 يوليو 2019 

15 ممرضا من دفعة 2015 ينتظرون توظيفهم “المعلق”5 ذو القعدة 1440
ناشـــدوا وزيـــرة الصحـــة النظـــر فـــي أمرهـــم بعـــد 4 ســـنوات مـــن العطالـــة

ناشــدت مجموعــة مــن الممرضين خريجــي دفعة 2015 عبر “البــاد” وزيرة الصحة 
فائقة الصالح توظيفهم، وذلك بعدما صدر شــهر يوليو العام 2017 أمر بالبدء في 
توظيــف 230 ممرضــا وممرضــة مــن المواطنيــن، فيمــا اســتثني عدد منهــم والبالغ 
عددهــم 15 ممرضــا وممرضــة مــن الحاصلين على بعثــات لدراســة التمريض، علمًا 

بانه تم توظيف ممرضين من خريجي الدفعات الجديدة.

وبينــوا أن وزارة الصحة وبعد أكثر من مرور 
الشــخصية  المقابــالت  إجــراء  مــن  شــهرين 
فاجأتهــم بعــد المراجعــة بأنــه لــم يتــم قبــول 
طلباتهــم بســبب عــدم اجتيــاز المقابلــة دون 

التصريح بأسباب عدم االجتياز. 
وقالــوا: “بعــد ترددهــم أكثــر مــن مــرة بقســم 
أحــد  أفادهــم  الصحــة،  بــوزارة  المراجعــة 
الموظفيــن بأنــه قد تمت إعــادة طلباتهم إلى 
ديوان الخدمة المدنية، وأن عليهم أن يقوموا 
بالبحث عن وظائف في القطاع الخاص على 
الرغــم مــن حصــول معظمهــم علــى معــدالت 
دراســية مرتفعــة واجتيازهــم امتحان الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية”. 
وأوضحــوا أنــه بعد اســتمرار ترددهــم ما بين 
وزارة الصحة، وديوان الخدمة المدنية تمت 
إعادة المقابالت الشــخصية للمرة الثانية في 
شــهر يونيــو العــام الماضــي، وخــالل شــهري 
ســبتمبر وأكتوبــر 2018 تــم التواصــل معهــم 
للقيــام بجميــع إجــراءات التوظيــف الالزمــة 

وتوقيع األوراق المطلوبة.
وأردفوا: أنهينا جميع تلك اإلجراءات إال أننا 
لــم نتلــق اتصــاالً مــن وزارة الصحة لمباشــرة 
بعــض  أن  خصوصــا  اآلن،  حتــى  التوظيــف 
معينــة  لمــدة  صالحيــة  تحمــل  المســتندات 
فقــط، وأن رخصة مزاولــة المهن تم تحويلها 
علــى مجمع الســلمانية الطبي بعــد ما أعطتنا 
“نهــرا”  إلــى  رســمية  رســالة  الصحــة  وزارة 

لتحويل رخصتنا لجهة العمل.
وبينــوا انــه بعد البحث تبين أن ســبب تأخير 
توظيفهــم يرجــع إلــى تأخــر ديــوان الخدمــة 
المدنية بطلب أوراقهم لحين توافر الشواغر، 
إال أن الــرد جــاء مــن قبل ديــوان الخدمة بأن 
ســبب تأخــر طلب توظيفهم يرجــع إلى تأخر 

وزارة الصحة بإرسال مستنداتهم.

متفوقة دراسيا

أنهــا  إلــى  حســن  يســرى  العاطلــة  وأشــارت 
حصلــت بعــد تفوقهــا بالثانويــة العامــة علــى 

بعثــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم للدراســة 
فــي الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلنــدا 
فــي العام ٢٠١١ وتخرجت بتفوق من الكلية 
المذكــورة كممرضــة عــام ٢٠١٥م وكلــي أمل 
بــأن يتــم النظــر بإجــراءات توظيفــي بــكادر 
ببقيــة  أســوة  الصحــة  بــوزارة  التمريــض 
زميالتي الممرضات من دفعة عام ٢٠١٥ بعد 

انتظاري عاطلة لنحو 4 أعوام.
وقالــت: “عــام  ٢٠١٧ أخبرتنــا وزارة الصحــة 
بــأن هنــاك مقابلــة أولــى للتوظيــف، ولكــن لم 
يتــم اســتدعاؤنا إلكمــال اجراءاتنــا كمــا هــو 
معتاد، من دون إبداء أي سبب أو مبرر لذلك، 
علــى الرغم من مراجعتــي المتكررة للقائمين 
على المقابالت، وبعد ذلك بعام أي عام ٢٠١٨ 
تــم إجــراء المقابلة الثانية لــي واجتزتها بكل 
اقتدار، بحســب ما تفضل به القائمون عليها، 
وتم االتصال بي إلكمال إجراءات التوظيف، 
كمــا هو معتــاد، وكنت فرحة جــدا بأن حلمي 
قــد تحقق أخيرا، للعمل بوظيفة ممرضة بعد 

تفوقي الدراسي”.
متطلبــات  جميــع  بإنهــاء  قمــت  وأضافــت: 
التوظيــف من تحويل رخصة التمريض على 
وزارة الصحة وتسليمها لوزارة الصحة بقسم 
أكتوبــر  شــهر  فــي  وذلــك  البشــرية،  المــوارد 
بانتظــار  الوقــت  ذلــك  منــذ  وصــرت   ،٢٠١٨
وزارة  فــي  بالعمــل  لتكليفــي  الــوزارة  نــداء 
الصحــة أســوة بزميالتــي من الدفعة نفســها، 
ولكــن كل ذلــك تحول لكابوس لي ولنحو ١٥ 
ممرضا وممرضة من الدفعة نفسها، حيث تم 

توظيف الدفعات التالية لدفعتنا. 
حقــي  مــن  أليــس  أستفســر..  أنــا  وأردفــت: 
كطالبــة مبتعثــة ومتفوقــة ومجتــازة لجميــع 
أن  الصحــة  بــوزارة  التوظيــف  متطلبــات 

أتوظف في الوزارة كبقية زمالئي؟.

ال شواغر

وأشــارت العاطلــة فاطمــة يوســف، والتي مر 
علــى تخرجهــا نحــو 4 ســنوات، إلــى أنــه بعد 

المقابلــة فوجئــت بــرد الــوزارة بأنــه لــم يتــم 
قبول طلبي بســبب عدم اجتياز المقابلة، من 
دون التصريح بأســباب عــدم اجتياز المقابلة 
أنــه بعــد مراجعــات  الشــخصية. وأوضحــت 
عــدة أخبرهــا الموظــف بــوزارة الصحــة بأنــه 
الخدمــة  ديــوان  إلــى  الطلــب  إعــادة  تمــت 
المدنية، وبعد استمرار المراجعات بين وزارة 
الصحة وديوان الخدمة المدنية، تمت إعادة 
المقابــالت الشــخصية للمرة الثانية في شــهر 
يونيو 2018. وأضافت: وفي شــهري سبتمبر 
وأكتوبــر 2018 تواصلــت معي وزارة الصحة 
للقيــام بجميــع إجــراءات التوظيــف الالزمــة 
وتوقيع األوراق المطلوبة، وقد أنهيت جميع 
تلــك اإلجــراءات إال أننــي لم أتلــقَّ اتصاال من 

وزارة الصحة لمباشرة التوظيف.
ومــع اســتمرار المراجعات مــع وزارة الصحة، 
كان الجــواب الوحيــد هــو أن ســبب تأخيــر 
التوظيــف يرجــع إلــى تأخــر ديــوان الخدمــة 
المدنية بطلب أوراقنا لحين توافر الشواغر.

الطلب معلق

ومن جهته، أشــار عبدهللا عيسى عبدهللا من 
خريجــي دفعــة 2015 إلى أنــه كبقية الزمالء 

تــم االتصال به في ســبتمبر٢٠١٨ الســتكمال 
المقابلــة  أجتيــاز  بعــد  التوظيــف  إجــراءات 
البصمــات  وفحــص  طبــي  بفحــص  والقيــام 
وتقديــم طلب ترخيص مزاولة المهنة، حيث 
تم تســليم جميع األوراق بالكامل للوزارة مع 

رخصة مزاولة المهن الصحية.
وقــال: “حتــى نشــر هــذه المناشــدة، مــا زلــت 
أراجع بشــكل دوري للســؤال عن حالة الطلب 
وموعــد التوظيــف، مــن دون جــدوى، علــى 
الرغم من أن الوزارة قامت بتوظيف وقبول 
الخريجيــن مــن الدفعــات التي بعدنــا وصوال 
للدفعــة ٢٠١٩ مــن حديثــي التخــرج، حيــث 
يتــم االتصال بهم مــن أجل المقابالت وإنهاء 
إجــراءات التوظيــف، بينمــا طلبــي مــا يــزال 
معلقا إلى اآلن بدون أسباب واضحة وبدون 
رد صريح عن موعد التوظيف المنتظر ألكثر 

من ٤ سنوات ونصف”.
وناشــد الممرضــون العاطلون عبــر “البالد” أن 
تتــم إعــادة النظــر فــي تأخــر توظيفهــم فــي 
وزارة الصحــة، للحصــول علــى فخــر خدمــة 
أيدًيــا  اإلنجــازات، كونهــم  الوطــن وتحقيــق 
شــابة يافعة ومســتعدة لبــذل أقصى درجات 

العطاء في سبيل تقدم وازدهار الوطن.

مبنى وزارة الصحةوزيرة الصحة 

مروة خميس

أكلموا الفحص 
واالمتحان واجتازوا 
المقابلة الشخصية 

ولم يوظفوا

“الصحة” وظفت 
خريجي دفعات 
2016 و2017 

وصوال إلى 2019

المنامة - بنا

اســتقبل مستشــار جالة الملك للشؤون االقتصادية حسن فخرو بمكتبه في قصر 
القضيبيــة أمــس، رئيس مكتب ترويج االســتثمار والتكنولوجيــا في منظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في مملكة البحرين هاشم حسين.

وخــالل اللقاء، أثنى فخــرو على الجهود 
التــي تبذلهــا “يونيــدو” مؤكــًدا فــي هــذا 
ودورهــا  المنظمــة  هــذه  أهميــة  الصــدد 
في إنشــاء وتنمية المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة، عبــر برامج تنمية و تطوير 
رواد األعمال في المشــاريع االســتثمارية 
مختلــف  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
دول العالــم، مــن خــالل اعتمــاد النمــوذج 
إضافــة  الجانــب،  هــذا  فــي  البحرينــي 

إلــى اســتحداث ودعــم البرامــج األخــرى 
المصاحبــة والتــي مــن شــأنها تقوية هذا 

القطاع وتعزيز دوره التنموي.
وفــي هــذا الســياق قــام هاشــم حســين 
باســتعراض خطط وبرامج اليونيدو في 
وباألخــص  والمقبلــة،  الحاليــة  المرحلــة 
األعمــال  لــرواد  الدولــي  المنتــدى 
شــهر  فــي  ســُيعقد  والــذي  واالســتثمار 

نوفمبر من هذا العام.

فخرو يشيد بدور “اليونيدو” في تنمية المؤسسات

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

صفـيـــه الـحـداد
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ابن خــالتـهـا
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

“تحقيق البحرنة” تجتمع مع “الكهرباء”

اليوم آخر موعد لطلبات “التقاعد االختياري”

الوظائـــف بعـــض  لشـــغل  بحرينيًّـــا   261 تـــدرب  الـــوزارة  النفيعـــي: 

ســـابـــًقـــا الـــبـــرنـــامـــج  ــا  ــه ــل ــم ــش ي لــــم  ــة  ــهـ جـ  13 لـــمـــوظـــفـــي 

ذكــر رئيــس لجنــة التحقيــق البرلمانيــة إبراهيــم النفيعــي، بشــأن عدم قيام الجهــات المختصة ببحرنة الوظائف فــي القطاعين العام والخــاص، أن اللجنة اجتمعــت أمس مع وزير 
شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وذكر النفيعي أن الوزير ميرزا استعرض 
خطط الــوزارة لبحرنــة وظائفها، وكذلك 
برنامــج  تداعيــات  مــع  تعاملهــا  كيفيــة 
النائــب  وأوضــح  االختيــاري.  التقاعــد 
وزارة  فــي  األجانــب  عــدد  أن  النفيعــي 
الكهرباء والماء يبلغ 490 موظًفا، مشيًرا 

إلــى أن الــوزارة أخبــرت اللجنــة أنهــا لــم 
مــع  خصوًصــا  البحرينــي  البديــل  تجــد 
األخــذ بعيــن االعتبــار جــودة الخدمــات 

المقدمة.
وأفــاد أن الــوزارة تقــوم حاليــا بتدريــب 
بعــض  لشــغل  ــا  بحرينيًّ مواطًنــا   261

علــى  القائمــون  أكــد  إذ  الوظائــف، 
الــوزارة مضيهــم قدمــا في خطــة إحالل 

البحرينيين في الوظائف.
فــي  الــوزارة  بجهــود  النفيعــي  وأشــاد 
والمــاء  الكهربــاء  بخدمــات  االرتقــاء 
خصوًصــا فــي فتــرة الصيــف حيــث لــم 

تشــهد مملكــة البحريــن انقطاعــات فــي 
التيــار الكهربائــي رغــم الضغــط المتزايد 
علــى الكهربــاء، مؤكــًدا ضــرورة إحــالل 
العــام  القطــاع  هــذا  فــي  البحرينييــن 
متطلبــات  مــع  يتناســب  بمــا  وتأهيلهــم 

العمل.

أكدت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن اليوم )اإلثنين( هو آخر موعد لتقديم طلبات التقاعد االختياري لموظفي 13 جهة لم يشملها البرنامج سابًقا، 
حيــث إن الهيئــة هــي الجهــة المعنية باســتام طلبات الموظفين الذين يرغبون باالســتفادة مــن برنامج التقاعد االختياري وذلك مــن خال جهات عملهم 

المختلفة.

 وأشــارت الهيئــة إلــى أن آخــر يــوم 
عمــل للمســتفيدين هو 31 أغســطس 
كافــة  مراجعــة  بعــد  وذلــك  القــادم، 
الشــروط  واســتيفاء  الطلبــات 
والموافقــة عليهــا، علًمــا بــأن الجهات 
الجديدة التي شملها برنامج التقاعد 
 )13( فــي  تمثلــت  االختيــاري الحًقــا 
جهــة هــي: األمانــة العامــة للمجلــس 
العامــة  األمانــة  للقضــاء،  األعلــى 
المؤسســة  الدســتورية،  للمحكمــة 
عيســى  جائــزة  الملكيــة،  الخيريــة 

عيســى  مركــز  اإلنســانية،  للخدمــة 
الثقافــي، معهــد البحريــن للدراســات 
والطاقــة،  والدوليــة  االســتراتيجية 
المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان، 
واإلداريــة،  الماليــة  الرقابــة  ديــوان 
النــواب،  لمجلــس  العامــة  األمانــة 
األمانة العامة لمجلس الشورى، معهد 
البحريــن للتنميــة السياســية، معهــد 
القــرآن  معلمــي  وإعــداد  القــراءات 

الكريم، ونادي راشد للفروسية. 
الموظفيــن  مــن  ألي  يمكــن  كمــا   

الجهــات  بإحــدى  البحرينييــن 
المذكــورة االلتحــاق بالبرنامــج، على 
أال تقــل ســنوات الخدمــة الفعلية عن 
10 ســنوات فــي تاريــخ 31 ديســمبر 
مــن  الموظــف  يكــون  وأال   ،2018
فــي  ومــن  العليــا  الوظائــف  شــاغلي 
حكمهــم، باإلضافــة إلــى عــدم رجوع 
الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع 

من أنواع التوظيف. 
التــي  المزايــا   وســيتم تطبيــق ذات 
تــم تطبيقهــا علــى المســتفيدين مــن 

برنامــج التقاعــد االختيــاري للجهات 
الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة 
فــي  والمتمثلــة  ســابقصا،  المدنيــة 
لســنوات  اعتباريــة  ســنوات   5 ضــم 
واالفتراضيــة  الفعليــة  الخدمــة 
بحســب القوانيــن واألنظمــة، ومبلــغ 
نقدي يســاوي تكلفة شراء 5 سنوات 
نهايــة  افتراضيــة إضافيــة، وترقيــة 
الخدمة للمســتحقين، ومكافأة نهاية 
الخدمــة، إلــى جانــب مكافــآت أخرى 

بحسب القوانين واألنظمة.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

من اجتماع لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف مع وزير شؤون الكهرباء والماء 



تماشــيا مع الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة، نظم 
معهد البحرين للتنمية السياسية دورة “مهارات القيادة ورسالة الدولة”، من 23 – 
27 يونيو الجاري، بمشــاركة مجموعة واســعة من الشباب البحريني المهتم بالعمل 
السياســي الوطنــي؛ وذلــك ضمــن جهــود المعهــد الراميــة لمواصلــة صقــل وتنميــة 
المواهــب الشــابة، وتعزيــز قدراتهم علــى الخطابة السياســية وتأهيلهم للمشــاركة 

في العمل السياسي مستقبال بما يحقق استدامة العمل السياسي الوطني.
وأكد المشــاركون أهمية الدورة في التعريف 
بقواعــد وعناصــر كتابــة الخطاب السياســي، 
وأنواعــه ومكوناتــه، والشــروط التــي يجــب 
السياســي  الخطــاب  كتابــة  عنــد  مراعاتهــا 
بشــكل احترافــي، مشــيرين إلــى أن الــدورة 
أتاحــت الفرصة أمامهم الكتســاب الكثير من 
المعــارف، وأســهمت بشــكل عملي فــي تنمية 

مهاراتهم في فن كتابة الخطب السياسية.
للمواهــب  المعهــد  احتضــان  علــى  وأثنــوا 
الخطــاب  كتابــة  مجــال  فــي  البحرينيــة 
السياسي، بدًءا من العمل على اكتشاف هذه 

المواهــب مــن خالل مســابقة كتابــة الخطاب 
السياســي، ومــن ثــم تدريــب وتأهيــل كافــة 
المشــاركين والفائزيــن فــي المســابقة، لتنمية 
مهاراتهــم فــي هــذا الجانــب المهــم لتطويــر 
بالممارســة  واالرتقــاء  السياســي  العمــل 
الديمقراطية في ظل ما تنعم به المملكة من 
أجــواء الديمقراطيــة التــي ترســخت بفضــل 

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.
وأشــادوا بالمســتوى العال من التنظيم، الذي 
اتســمت بــه الــدورة، ومــا اشــتملت عليــه مــن 
مــن  نخبــة  مــواد علميــة متخصصــة قدمهــا 

المدربيــن مــن ذوي الخبــرة والكفاءة، إضافة 
إلــى التفاعــل المثمر مــن جانــب الحضور من 
الشباب البحريني المتميز بثقافته السياسية 
إثــراء  فــي  بــدوره  ســاهم  والــذي  العاليــة، 
فعاليــات وأنشــطة الــدورة وتبــادل المعــارف 

والخبرات بين المشاركين فيها.
وقد شــارك في الدورة مجموعة من الشــباب 
الخطــاب  كتابــة  مســابقة  فــي  المشــاركين 
السياســي للعام 2018، بما فــي ذلك الفائزين 

بالمراكــز الثالثــة األولــى وعددهــم 4 فائزين؛ 
وذلــك فــي إطــار حــرص المعهــد علــى إتاحة 
لتنميــة  البحرينــي  الشــباب  أمــام  الفرصــة 

وتطوير مواهبهم.
الــدورة نخبــة مــن المدربيــن  وقــدم محــاور 
والكفــاءة،  الخبــرة  ذوي  مــن  البحرينييــن 
“مهــارات  بعنــوان  األول  المحــور  تنــاول  إذ 
صياغــة الخطــاب السياســي”، والــذي قدمــه 
خنجــي  مركــز  مديــر  وهــو  خنجــي،  زكريــا 

بقواعــد  التعريــف  علــى  اإلعالميــة  للحلــول 
وعناصــر كتابــة الخطــاب، وأنــواع الخطــاب 
السياسي ومكوناته، وشروط كتابة الخطاب 
السياســي، كمــا قــدم محــور “مهــارات إلقــاء 
وهــو  القوتــي،  محمــد  السياســي”  الخطــاب 
خبيــر اتصــال ومحلــل سياســي، وتطرق فيه 
لفــن تحضيــر الخطــاب، وكيفيــة االســتعداد 
قبــل بدايــة الحديــث، وكيفيــة قيــاس مــدى 
إلــى  إضافــة  بالحديــث،  المتلقــي  اقتنــاع 

إزالــة  ومهــارات  البــارع،  الخطيــب  مهــارات 
الخــوف، ومواجهــة الجمهــور، ولغــة الجســد 

والمظهر الالئق.
السياســي”  التناظــر  “مهــارات  محــور  وقــدم 
نــادي  ورئيــس  مــدرب  وهــو  الريــس،  علــي 
التوســت ماســتر، وتحــدث فيــه حــول طــرق 
تكويــن فــرق عمــل، وطــرق تقديــم الحجــج 
وإيضاحهــا ودعمها باألدلة، إضافة الى تفنيد 
الحجــج بموضوعيــة وتقديــم البراهيــن على 
مــا ينافيها، واســتخدام المعلومــات والثقافة 
العامــة للتعبيــر عــن الــرأي واإلقناع بــه. فيما 
تناولت اإلعالمية إيمان مرهون مدير اإلعالم 
المحــور  البحريــن  مطــار  بشــركة  واالتصــال 
الرابــع بعنــوان “مهــارات التعامــل مع وســائل 
اإلعــالم”، وركــز علــى ماهية وســائل اإلعالم، 
وعمليــة التواصــل بين المرســل والمســتقبل، 
ووظائــف التواصل وآلياته وإســتراتيجياته، 
وكيفية مواجهة وســائل اإلعالم بإضافة إلى 

التدريبات العملية.

المنامة -  معهد البحرين للتنمية السياسي

تنظيم دورة “مهارات القيادة ورسالة الدولة”

07 local@albiladpress.com

االثنين
8 يوليو 2019 
5 ذو القعدة 1440

تحــدث النائــب العــام علــي البوعينيــن عــن 
الجهــود  لتوحيــد  عالمــي  قضائــي  اتجــاه 
المشــروع  الحتــواء  المكثفــة  والمســاعي 

اإلجرامي سريع التطور.
النــواب  جمعيــة  اجتمــاع  بافتتــاح  وفــي 
أمــام  “ليــس  أن  بالقاهــرة  العــرب  العمــوم 
النيابــات العامــة العربيــة إال مواكبة االتجاه 
أجهزتنــا  تثبــت  وأن  العالمــي  القضائــي 
مقدرتهــا علــى القيــام بأعمالهــا علــى أكمــل 

وجه وتجاوزها كل المعوقات”. 
علــي  العــام  النائــب  المجتمعــون  واختــار 
ا لجمعية النواب العموم  البوعينين أميًنا عامًّ
العــرب، وذلك خالل اجتمــاع الجمعية الذي 

انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.
وفيمــا يأتــي أبــرز مــا تضمنتــه كلمــة النائب 

العام البوعينين باالجتماع:
لحضورهــم  العــرب  العمــوم  النــواب  أشــكر 
االجتمــاع وإدراكهــم أهمية جمعيــة النواب 
بدعــم  المؤثــر  ودورهــم  العــرب،  العمــوم 
النيابــات وتطويــر كوادرهــا، وبخاصــة وقد 
مســؤولياتها،  وعظمــت  أعباؤهــا  ثقلــت 
ممــا يســتلزم أكبــر قــدر ممكــن مــن التعاون 
والتنســيق فيما بيننا، لمواجهة أي تحديات 
أو صعوبــات، وألجــل توفيــر قاعــدة ثقافية 
العامــة،  النيابــات  أعضــاء  تفيــد  وعلميــة 

وترفع من قدراتهم في العمل
اليــوم نجتمــع لتفعيــل الجمعية لتشــرع في 
أداء مهماتهــا، وتحقيــق أهدافهــا، في ضوء 

ما تضمنه النظام التأسيسي.
اإلســراع فــي العمــل الموضوعــي واالنتقال 
لمرحلــة تحقيــق أهــداف الجمعيــة يعكــس 
الجمعيــة،  تأســيس  هــدف  مــن  جديتنــا 
وتؤكــد إيماننا التــام بوحدة الهدف ورغبتنا 
الصادقــة بــأن تكــون أجهــزة النيابــة العامــة 
واالدعــاء العام في هــذه المنطقة من العالم 
قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات، 
الدوليــة  بالدنــا  مســؤوليات  إنفــاذ  وعلــى 
فــي هــذه اآلونة مــع تفاقــم الجريمة وتنوع 

أشكالها ووسائلها. 
علينا أن نرصد من اآلن احتياجات أجهزتنا 

والمســائل  نصادفهــا  التــي  والمشــكالت 
العاجلــة أو ذات االهتمــام التــي تحتــاج منا 
نضــع  وأن  ومعالجتهــا،  لتلبيتهــا  مبــادرات 
برامــج العمــل بمــا يفعــل أهــداف الجمعيــة 
بتلــك القضايــا، وفــي نطاق تبــادل الخبرات 

والتثقيف وبناء القدرات.
ــا في  مــا زلنــا نــرى مــن حولنــا اتجاهــا عالميًّ
المجــال القضائــي يرمــي لتوحيــد الجهــود 
واتســاق القرارات، ومســاعي مكثفة تهدف 
الحتواء المشروع اإلجرامي سريع التطور، 
وليــس أمامنا إزاء هذا التوجه إال مواكبته، 
وأن تثبــت أجهزتنــا مقدرتهــا علــى القيــام 
أكمــل وجــه وتجاوزهــا كل  علــى  بأعمالهــا 

المعوقات.
ا لتطبيق أمثل ألوجه  ا وعمليًّ لنؤسس نظريًّ
التعــاون القضائــي باإلجــراءات المرســومة 
بالتشــريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، 
ونؤســس لتطبيــق نموذجي مخلص يعكس 
العدالــة،  ولتحقيــق  لدينــا،  الهــدف  وحــدة 

والحرص على مصالح بالدنا.
نعتبــر وجــود الجمعيــة بهــذا التكوين وتلك 
امتــداد طبيعــي  هــو  األغــراض واألهــداف 
لجهود من سبقونا التي نستمسك بها ونبني 
يفرضهــا  ضروريــة  إضافــة  ولكنهــا  عليهــا 
الواقــع إليجــاد أفــق أكثــر اتســاعا وتقريبــا 

للرؤى وللتواصل الكامل والتنسيق الفعال

اتجاه قضائي عالمي الحتواء المشروع اإلجرامي سريع التطور
القاهــرة باجتمــاع  ــا  عامًّ أميًنــا  البوعينيــن  تنتخــب  العــرب  العمــوم  النــواب  جمعيــة 

راشد الغائب

اجتماع النواب العموم العرب بالقاهرة النائب العام المصري مستقبال نظيره البحريني

“العموم” تنشئ منصة تواصل سريعة لمواجهة اإلرهاب
ــرف ــطـ ــتـ ــة الـ ــحـ ــافـ ــكـ ــمـ ــز الــــــقــــــدرات لـ ــّفـ ــحـ ــتـ ــة سـ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ

قال المدير اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي إن اجتماع 
جمعية النواب العموم العرب يعكس الرغبة الصادقة من النواب العموم العرب إلنشاء جسد إقليمي يضم كافة النيابات العامة 

وأجهزة االدعاء العام بالمنطقة العربية.

العمــوم  النــواب  جمعيــة  إطــالق  وأضــاف: 
العــرب لمواجهة مهــددات الجريمة المنظمة 
واإلرهــاب  الوطنيــة،  للحــدود  العابــرة 

والتطرف بالمنطقة العربية.
ولفــت بحــوار بثتــه قناة تلفزيونيــة مصرية 
االجتمــاع  أن  إلــى  “البــالد”  أبــرزه  وتنشــره 
بضيافــة كريمــة مــن النائــب العــام المصــري 
العمــوم  النــواب  بحضــور  الجمعيــة  رئيــس 
بأشــخاصهم، وبتمثيــل رفيــع، وبمــا يعكــس 

خطــة  وضــع  وراء  واإلرادة  الرغبــة  مــدى 
عمــل ناجعة، تهدف لتحفيز الجهود العربية 

لمواجهة الجريمة المنظمة، واإلرهاب.
موضوعــات  ناقــش  االجتمــاع  أن  وبيــن   
أولهــا جهــود  أمــور،   3 علــى  وتركــز  مهمــة، 
تطويــر وبنــاء قــدرات أجهزة النيابــة العامة 
والعامليــن بهــا بالمنطقــة العربيــة، وثانيهــا 
إنشــاء منصــة للتواصــل الســريع والتعــاون 
لمواجهــة  والخبــرات  المعلومــات  وتبــادل 

الجريمــة المنظمة واإلرهاب، وثالثها إطالق 
منصــات التعــاون مــا بيــن المنطقــة العربيــة 
وبقيــة أقاليــم العالــم ومن بينها على ســبيل 
المثــال الجمعيــة األفريقيــة للنــواب العمــوم 
والجمعية الدولية للنواب العموم، بالشراكة 

مع األمم المتحدة. 
 وأكــد أن االجتمــاع يركــز علــى االســتفادة 
التعــاون  لتطويــر  التكنلوجــي  التطــور  مــن 
والتواصل كما تســتفيد الشبكات اإلجرامية 

المنظمة في تنفيذها للجريمة.
وأضــاف: ركــز االجتماع على العمــل العربي 
اإلرهــاب  بقضايــا  بالتعــاون  المشــترك 
وتمويلــه، باعتبــار أن التمويــل شــريان يمــد 
ووســائل  بأســاليب  اإلرهابيــة  الشــبكات 
إلزهــاق  والمتفجــرات  كاألســلحة  الحيــاة 
وســتضع  المجتمعــات،  وتدميــر  األرواح 
الجمعيــة وضــع نشــاط يحفــز مــن قــدرات 
تمويــل  لمكافحــة  العامــة  النيابــة  أعضــاء 

اإلرهاب والتطرف.
وقال إن وجوده باالجتماع يعبر عن شراكة 
أساســية مــع الجمعيــة، وإن مكتــب األمــم 
والجريمــة  المخــدرات  لمكافحــة  المتحــدة 
للجمعيــة  التنفيــذي  المكتــب  مــع  يعمــل 

لتســخير الجهــود والخبــرات لدعــم أنشــطة 
الجمعية وفعالياتها وخطواتها.

وعما إذا يمثل تأســيس الجمعية بسبع دول 
رّد  الجمعيــة،  انطــالق  لبدايــة  كافيــا  عــددا 
حاتــم علــي بأنــه يجــدر التفريق بيــن الدول 
التــي  والــدول  الحضــور،  اســتطاعت  التــي 
انضمت للجمعية ولم تســمح ظروف نوابها 

العموم بالحضور.
وزاد: توجد العديد من الدول التي انضمت 
للمرحلــة التأسيســية، ولــم يصادفهــا الحــظ 
بالحضــور، وباالجتماعــات المقبلــة ســتزداد 
الــدول الحاضــرة، وعلــى جــدول المجلــس 
بقيــة  مناقشــة تحفيــز  للجمعيــة  التنفيــذي 

الدول التي لم تنضم للجمعية.

وتابع: بإذن هللا ســيجري التواصل مع بقية 
النــواب العمــوم العــرب لتحفيــز االنضمــام، 
وفي النشاط المقبل سيزداد عدد المنضمين 

إن شاء هللا.

محرر الشؤون المحلية
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قــال المحامــي محمــود ربيــع إن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثالثــة )بصفتهــا االســتئنافية( ألغــت حكًمــا كان يقضي بتغريــم مواطن 
بحريني مبلغ 200 دينار؛ إلدانته سابًقا باستيراد 1152 عبوة لمستحضر طبي دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.  
وأوضح أن بالًغا كان قد ورد للنيابة العامة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تضمن وصول حقيبة حمراء 
اللــون تحتــوى علــى عــدد 1152 عبوة من مســتحضر EUTROPIN وقد ُأرفق بالشــكوى محضر من إدارة شــؤون الجمارك مبين فيها 

أسماء األشخاص المرسل إليهم ومن ضمنهم المتهم.

فــي  االســتئناف  محكمــة  وقالــت   
أســباب حكمهــا إنهــا وبعدمــا محصــت 
وأدلــة  بظروفهــا  وأحاطــت  الدعــوى 
الثبــوت التــي قام عليها االتهام بشــأن 
مــا نســب للمتهــم عــن بصــر وبصيــرة 
ووازنــت بينها وبين أدلــة النفي، فإنها 
تــرى أن دليــل االتهــام قاصــر عــن حــد 
الكفايــة لبلــوغ مــا قصــد إليه فــي هذا 
المقــام وذلــك أن الثابت فــي باألوراق 
أنه لم يتم فحص المواد المباعة لبيان 

عمــا إذا كانــت تلــك المواد يلــزم بيعها 
ترخيــص خــاص بهــا أو كانــت تخضــع 

لوصفها بأنها دواء من عدمه.
الدليــل  وكان  المحكمــة  وأضافــت   
عمــاده  والــذي  األوراق  فــي  القائــم 
خطــاب الهيئة الوطنيــة لتنظيم المهن 
الصحيــة قــد ُأحيــط به الشــك والريبة 
في صحته بما ال تنهض معه المحكمة 

على صحة االتهام وثبوته.
 وأوضــح المحامــي محمــود ربيــع أنــه 

تقــّدم أمــام المحكمة بمذكــرة دفاعية، 
جــاء فيهــا أنــه باالطالع علــى األوراق 
وجهــت  االتهــام  ســلطة  أن  وجدنــا 
الجنحــة محــل الدعــوى الجنائيــة إلى 
المتهــم علــى ســند من القــول أن هناك 
طــرًدا باســم المتهــم تــم حجــزه لــدى 

شؤون الجمارك بجسر الملك فهد.
لعدالــة  أكــد  المتهــم  دفــاع  أن  وأفــاد 
شــيًئا  يعلــم  ال  المتهــم  أن  المحكمــة 
عــن هــذا الطــرد، ولــم يقــم باســتيراد 

هــذه المواد الواردة فــي تقرير مختبر 
الســموم والعقاقيــر، وأن ورود اســمه 
علــى غالف الطرد ال يعني أنه من قام 
باالســتيراد، وبالتالــي ال يمكــن اعتبــار 

ــا وجازًمــا على  هــذا األمــر دليــالً يقينيًّ
ارتكاب المتهم للجنحة المســندة إليه، 
ال ســيما وأن ســلطة االتهــام -النيابــة 
العامة- لم تســأل أو تستجوب المتهم 

فيمــا هــو منســوب إليــه، كمــا لــم تــرد 
أي تحريــات عــن الواقعــة، و لــم تعــد 
أي محاضــر بالرغــم مــن طلــب النيابــة 

العامة ذلك ألكثر من مرة.

ذكــرت المحامية هدى الشــاعر أن المحكمة الكبرى الشــرعية الرابعــة )الدائرة الجعفرية - 
بصفتها االســتئنافية( قضت بقبول اســتئناف زوجة شــكالً وفي الموضوع برفضه وتأييد 
الحكــم المســتأنف مــع إلــزام رافعتــه بالمصروفــات ومقابــل أتعــاب المحاماة عــن درجتي 
التقاضي، بعدما قضت محكمة أول درجة برفض دعواها التي كانت تطالب فيها زوجها 
بمتخلف النفقات عليه مدعية أنه يضربها وطردها من منزل الزوجية، في حين أن موكلها 

كان يدفع لها حتى نفقات سفرها أثناء ما كانت بمنزل والدها لمدة استمرت 7 سنين.

 وأفادت وكيلة الزوج والمحكوم لصالحه 
أن تفاصيــل وقائــع القضيــة محــل الحكم 
تتمثــل فــي أن زوجــة موكلهــا كانــت قــد 
بإرادتهــا  الزوجيــة  منــزل  مــن  خرجــت 
بمنــزل  قليــالً  ترتــاح  أن  فــي  وبرغبتهــا 
والدهــا – وفــق ما أفادت به للمدعى عليه 
– األمــر الــذي لــم يعارضــه موكلهــا حرًصا 
على راحتها ومحافظة عليها ومودة لها.

لمــدة  غيابهــا  طــال  أن  وبعــد  أنهــا  بيــد   

الرجــوع  الــزوج  منهــا  طلــب  أســبوعين 
لمنــزل الزوجية، فرفضــت حينها الرجوع 
وطلبــت الطــالق دون أي مبــرر أو ســابق 
طلــب، ثــم رفعــت دعواهــا أمــام محكمــة 
بالنفقــات  المطالبــة  فــي  درجــة  أول 
قــد  موكلنــا  بــأن  زعــم  علــى  المتخلفــة، 
طردهــا مــن منــزل الزوجيــة وكان يعتدي 
عليها بالضرب وتخلف عن ســداد نفقاتها 
ســنوات،   7 اســتمرت  لمــدة  الزوجيــة 

والحاصل بخالف ذلك فالزوجة المدعية 
هــي مــن كانت تعتدي علــى المدعى عليه 
بالضرب، وعلى الخالف من المزعوم فهو 
كان ملتزًمــا باإلنفــاق عليهــا بــل ويتكّبــد 
حتــى نفقــات ســفرها الســياحي للخــارج 

رغم وجودها بمنزل والدها.
 واسترســلت الشــاعر فــي بيــان مجريات 

القضيــة بالقــول، أنــه قــد صدر حكــم أول 
وعليــه  الزوجــة،  دعــوى  برفــض  درجــة 
عمــدت هــذه األخيــرة للطعــن فــي الحكم 
البيــان باالســتئناف، وقــد قضــت  ســالف 
المحكمــة االســتئنافية بالحكــم المذكــور 
لبينــة  االطمئنــان  لعــدم  اســتناًدا  أعــاله 

المدعية على واقعة عدم اإلنفاق.

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى اســتئناف خليجي “40 عاًما” مدان بالتســبب بخطئه فــي وفاة آخر، والذي 
كان بحالة سكر شديدة ودخل عنوة إلى منزله كونه متزوًجا من سيدة بحرينية، فحاول إبعاد المجني عليه الذي كان ممسًكا 
بيديه فدفعه وسقط وارتطم رأسه باألرض ما أدى لوفاته في المستشفى بعد يوم واحد فقط، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 

سنة واحدة واألمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

 وجــاء فــي حكــم محكمــة أول درجــة أنهــا 
وقبــل إصدارهــا للحكــم غيــرت التهمــة من 
االعتــداء المفضي مــوت المجني عليه إلى 
تهمــة أنــه بتاريــخ 23 ينايــر 2014 تســبب 
بخطئــه فــي مــوت المجنــي عليــه المذكــور 
وعــدم  رعونتــه  إلــى  ناتًجــا  ذلــك  وكان 
احتــرازه بــأن قــام بدفع يــدي المجني عليه 
مــن على ســاعديه حال كــون المجني عليه 
إلــى ســقوطه علــى  بحالــة ســكر ممــا أدى 
األرض فارتطمــت رأســه بهــا وحدثــت بــه 
الشــرعي  بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات 

والتي أودت بحياته.

الدعــوى  لظــروف  ونظــًرا  أنــه  وقــّررت   
بقســط  المــدان  أخــذت  فإنهــا  ومالبســاتها 
مــن الرأفــة عمــال بالمــادة )72( مــن قانــون 

العقوبــة  تنفيــذ  بوقــف  وأمــرت  العقوبــات 
وفًقــا للمادتيــن )81 و83( مــن ذات القانــون 
بصحيفــة  أســبقيات  وجــود  لعــدم  نظــرا 

المدان.
 وتتحصــل التفاصيــل فــي أنــه وبينمــا كان 
المستأنف في مسكنه وإذا بالطباخ الخاص 
به يخبره هاتفيا أن المجني عليه في حالة 
المنــزل ويحــاول  بــاب  أمــام  ســكر ويقــف 
فتحــه، فنــزل مــن فــوره وخــرج إليــه ومــن 

خلفه كانت متواجدة زوجة المستأنف.
والحــظ المســتأنف أن المجنــي عليــه فــي 
حالــة غيــر طبيعيــة وعــدم اتــزان ويترنــح 

وتبــدو عليــه حالة الســكر، والــذي عمد إلى 
مــن  كان  فمــا  المتهــم،  بذراعــي  اإلمســاك 
األخيــر إال أن تخلــص منه وذلــك بأن دفعه 
مــن ذراعيه فســقط المتوفى مباشــرة على 
وســالت  بــاألرض  رأســه  وارتطــم  ظهــره 
بــه  فحدثــت  وعيــه،  وفقــد  منــه  الدمــاء 
الطبــي  بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات 

بالرغــم  بحياتــه  أودت  والتــي  الشــرعي 
مــن أن زوجــة المــدان والتــي تعمــل طبيبة 
حاولــت إســعاف المجنــي عليــه لحيــن تــم 
بالواقعــة  إبالغهــم  بعــد  للمستشــفى  نقلــه 

وضرورة حضور سيارة إسعاف.
 وبالتحقيــق مــع المــدان أنكر ما نســب إليه 
من أنه عمد وقصد قتل المجني عليه مبرًرا 

أنه ارتكب هذا الفعل ألن المجني عليه كان 
يحــاول دخــول منزلــه عنــوة وبالقــوة دون 
وجــه حــق، وأشــار إلــى أنــه حــاول معرفــة 
ســبب تواجد المتوفــى ومحاولته الدخول 
للمنزل إال أن المذكور لم يكن في وعيه وال 
يســتطيع الثبــات كونــه متأثــًرا ما احتســى 

من مسكرات.
ولفــت إلــى أن المجنــي عليــه حــاول دفعــه 
إلــى داخــل المنــزل، لكنــه أبعد بيده بشــكل 
األرض  علــى  فســقط  البــاب  عــن  بســيط 
وارتطــم رأســه بــاألرض ولــم ينطــق، وظــن 
أنه توفي في الحال، إال أن زوجته الطبيبة 
أبلغتــه أنــه ما زال على قيــد الحياة، فطلب 
حضور ســيارة اإلســعاف، إال أنه توفي بعد 

يوم واحد من نقله للمستشفى.
وثبــت بتقرير الطبيب الشــرعي أن المجني 
عليــه تعــّرض لكســر فــي الجمجمــة نتيجــة 

االرتطام باألرض.

سنة ووقف التنفيذ لخليجي تسّبب بوفاة آخر اقتحم منزله

08local@albiladpress.com

االثنين
8 يوليو 2019 

براءة المستشار من التحريض على بغض طائفة5 ذو القعدة 1440
أديـــن باالعتـــداء علـــى 3 فـــي “هوشـــة الغرفـــة” وتغريمـــه 300 دينـــار

قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة ببــراءة المستشــار القانونــي المصــري والتابــع 
إلحدى الشــركات مما نســب إليه من اتهامات، كونه متهًما باالشــتراك في “هوشــة” اجتماع 
الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والتحريض على بغض طائفة، وأدانته 
باالعتداء على سالمة جسم 3 من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أثناء انعقاد اجتماعها 

وتسبب لهم بإصابات، وحكمت بتغريمه مبلغ 300 دينار بواقع 100 دينار عن كل شخص.

 كمــا قضــت المحكمــة فــي الوقــت نفســه 
بتغريــم أعضــاء الغرفــة الثالثــة المتهمين 
فــي المقابــل بقضيــة منفصلــة باالعتــداء 
على المستشار مبلغ 100 دينار لكل منهم.
 يذكر أنه كان قد أخلي ســبيل المستشــار 
فــي وقــت ســابق بعدمــا تــم القبــض عليه 
عبــر  البــالد  مــن  الهــرب  محاولتــه  أثنــاء 
مقطــع  انتشــار  عقــب  خصوًصــا  المطــار، 
وســائل  عبــر  للواقعــة  مصــور  فيديــو 

التواصل االجتماعي المختلفة.
المستشــار  لوكيــل  تصريــح  فــي  وجــاء 
مباشــرة  الحكــم  صــدور  عقــب  المصــري 
صــدر  بأنــه  الدوســري  ســعد  المحامــي 
إليــه  نســب  ممــا  موكلــه  ببــراءة  الحكــم 
بالسب والتحريض على بغض طائفة في 

مشاجرة وقعت في اجتماع الغرفة.
وأضاف أن الحكم الصادر موافق لحقيقة 
الواقــع وعنــوان الحقيقــة، حيــث إنــه تــم 

افتعــال واقعــة الســب والتحريــض وثــم 
بمنصــات  ــا خصوًصــا  تضخيمهمــا إعالميًّ

التواصل االجتماعي.
وأشار المحامي الدوسري إلى أن المحكمة 

الصغرى الجنائية الثالثة استجابت لطلب 
الدفــاع وعرضت تســجيل فيديو للواقعة 
فــي إحدى الجلســات بحضــور ممثلي كل 
األطــراف، ولــم يثبت فــي المقاطع صدور 
أي ســب أو إهانة من جانب موكله، مبيًنا 
أنــه اطلــع علــى تفاصيــل القضيــة وأدلتها 
وتبيــن عــدم صحــة مــا تــم تداولــه، حيث 

كان موكله ضحية افتعال مقصود.
 وأكــد أنــه من االســتحالة بمــكان أن يقبل 
الدفــاع عــن شــخص تصدر منه أقــوال أو 
أفعــال تمــس بالنســيج االجتماعــي، وأن 
ســليم  نحــو  علــى  مجــراه  أخــذ  القانــون 
األدلــة  عــرض  وتــم  تامــة،  وبشــفافية 
للمناقشة والدفاع، فلم يثبت فيها صدور 
أي لفــظ يمثــل تحريًضــا أو بغًضــا لطائفــة 
أو االزدراء بهــا؛ وبنــاء عليــه صــدر حكــم 

البراءة من عدالة المحكمة.

سعد الدوسري

المحكمة غّيرت 
تهمته من الضرب 

المفضي إلى 
موت للقتل الخطأ

لم تســتلم حتى جلســة يوم أمس 
المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى 
العامــة  النيابــة  قبــل  مــن  الــرد 
وزارة  مــع  بالتنســيق  والمكلفــة 
الســفارة  لمخاطبــة  الخارجيــة 
إذا  الباكســتانية، لالســتعالم عمــا 
الباكســتاني  الســفر  جــواز  كان 
رعاياهــا  مــن  عاًمــا”   52“ لمتهــم 
صحيًحا مــن عدمه، والتي طلبت 
هــذا الــرد منذ شــهر مايــو الماضي 

حتى اآلن.
تأجيــل  الرابعــة  للمــرة  وقــّررت   
أن  علــى  الســبب،  لــذات  القضيــة 
تكون الجلســة المقبلة بتاريخ 22 
يوليو الجاري، مع األمر باســتمرار 
حبــس المتهــم بحيازة جواز ســفر 
باكســتاني مــزور، والــذي اعتــرف 
أن أصولــه إيرانية وقد هرب منها 
خوًفا من النظام اإليراني قبل 30 
عاًما، ويدعي أن جوازه صحيح.

ال رد مـــن سفـــارة باكستــان 
بشـــــأن الجــــواز المزّور

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

هدى الشاعر

“االســـتئناف الشـــرعية” تؤيـــد حكًمـــا برفـــض طلـــب زوجـــة أداء متخّلـــف النفقـــات

تضــرب زوجهــا... وتطلـــب الطـــالق

محمود ربيع

بـــــــالـــــــطـــــــرد لـــــــمـــــــوكـــــــلـــــــي  عــــــــــاقــــــــــة  ال  ربــــــــــــيــــــــــــع: 

ا دون ترخيص براءة متهم باستيراد 1152 مستحضًرا طبيًّ

محرر الشؤون المحلية



تتوالــى المبــادرات التــي تعلــن عنهــا الــوزارات والهيئات الحكوميــة والقطاع الخاص ومؤسســات المجتمع المدني ووســائل اإلعالم 
دعما للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة )بحريننا( في ترجمة لفكر ونهج عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات جاللته الدائمة بتعزيز الهوية واالنتماء الوطني.

خطاباتــه  فــي  دائمــا  الملــك  جاللــة  ويؤكــد 
االنتمــاء  ثقافــة  تشكيل  أن  علــى  وتصريحاتــه 
الوطني ومساعدة األجيال على ترجمة الشعور 
بحــب الوطــن إلى ســلوك مســؤول ووعي مدرك 
أن  لهــا  البــد  جهــود  هي  الوطنيــة،  لواجباتهــم 
تتواصــل عبــر الخطــط والبرامــج المتخصصــة 
الثقافــي  بموروثنــا  التعريف  على  بتركيزهــا 
بحضارته  العربي  محيطنــا  من  النابع  العريق 
الحنيف  ديننا  مبادئ  على  والتأكيــد  الغنية، 
الثقافة  وتنمية  واالعتــدال،  للتسامح  الداعيــة 
الوطنيــة، وتأصيل مفاهيم المواطنــة اإليجابية 

فكرا وتطبيقا.
مؤسســات  جانــب  مــن  الجــاد  التحــرك  ويؤكــد 

القطــاع العام والخــاص والمجتمع المدني حجم 
مبــادرات  لوضــع  المبذولــة  الوطنيــة  الجهــود 
وترســيخ  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة 
لتحقيــق  التنفيــذ،  موضــع  الوطنيــة  الهويــة 
أهدافهــا المبتغــاة، والتــي مــن أبرزهــا الحفــاظ 
علــى القيــم والعــادات والتقاليــد األصيلــة ألبناء 
البحريــن التي تجســد أبهــى صــور التكاتف بين 
وطنيــة  بــروح  والعمــل  الواحــد،  الوطــن  أبنــاء 
مــن أجــل تنميــة الجهود فــي الحفــاظ على أمن 
الوطن واستقراره، حاضرا ومستقبال، وذلك من 
خــالل تعزيــز شــعور المواطــن باالنتمــاء وجعله 
ســلوكه إيجابيا ومســؤوال يســاعد على تماســك 
الجبهــة الداخليــة بيــن جميــع أطيــاف المجتمع، 

واالنتمــاء  الــوالء  قيــم  ترســيخ  إلــى  إضافــة 
بالوحــدة  وااللتــزام  واالعتــدال  والتســامح 
الوطنية، واالعتــزاز بالهوية الخليجية والعربية 

واإلسالمية والقيم اإلسالمية.
وتعمل جميع الوزارات والهيئات جنبا إلى جنب 
وأهــداف  مبــادرات  لتنفيــذ  مشــترك  وبتنســيق 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة 
وترســيخ قيــم المواطنــة، تأكيــدا علــى أهميــة 
التكامــل بيــن جميــع األطــراف المعنيــة لتحقيق 
األهداف الوطنية العليا التي جاءت بها الخطة، 
وهــو ما من شــأنه أن يســاهم في نجــاح الخطة 

الوطنية وتسريع الوصول ألهدافها المرجوة.
العمــل  المبــادرات أطلقــت وزارة  أحــدث  وفــي 

والتنميــة االجتماعيــة، مبادرتيــن جديدتين من 
مبــادرات الخطــة الوطنية، وهما مبادرة “ســجل 
الخبراء” التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، ومبادرة “من 
أجلكم” التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع ديوان 
الخدمــة المدنيــة، وأكدت الوزارة تشــكيل لجان 
تنفيذيــة مختصة تعمل علــى تنفيذ المبادرتين، 
ووضــع الخطــط التنفيذيــة واإلعالميــة الالزمة 

بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
وتتضمن مبادرة “سجل الخبراء” تدشين منصة 
تضــم قاعدة بيانات لجميع البحرينيين الخبراء 

والمتخصصيــن فــي مجــاالت عــدة، مما يســاعد 
علــى تعريــف النــشء والشــباب بهــم باعتبارهم 
قدوة ومثال مشرف، ويعد لمسة وفاء وعرفان 
لجهــود هــؤالء الرجــال، بينما تقوم مبــادرة “من 
أجلكــم” علــى تســليط الضــوء على المواطنيــن 
خطــرة  ومهــام  وظائــف  فــي  يعملــون  الذيــن 
وصعبــة، مثل: الدفــاع المدنــي، رجــال اإلطفــاء، 
القنابــل،  مفككــو  أو  البترول،  شحن  االسعاف، 
الكهربــاء.. إلخ، وهــي نمــاذج أخــرى  أو فنييــو 
يتشــرف بهــا الوطــن، فأعمالهم ومــا يقومون به 
دليل راســخ على روح الوطنية بداخلهم النابعة 
من انتمائهم لهذه األرض الطيبة، كما أنهم نماذج 
وطنية يقتدى بها في البذل والجهد والتضحية 
من أجل الوطن يستحق أن يلقي الضوء عليها، 
حيــث يعملون ويعرضون أنفســهم للمخاطر في 
ســبيل الحفاظ علــى أرواح المواطنيــن وحماية 
الوطــن مــن األخطــار، كمــا أنهــم يســتحقون في 
المقابل أن نوفيهم حقوقهم ونعترف بجهودهم.

لــوزارة  كبيــرة  المبادرتــان ضمــن جهــود  وتعــد 
العمل والتنميــة االجتماعية في تحقيق أهداف 
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء، فقــد أطلقت 
الوزارة على مدى الســنوات الماضية العديد من 
البرامــج والمشــروعات التــي تقــدم مــن خاللهــا 
خدماتهــا للمواطنين، وتســهم فــي تعزيز مبادئ 
المواطنــة وقيــم االنتمــاء، ومــن ضمنهــا برامــج 
دعــم فــرص التوظيــف والتدريــب للمواطنيــن، 
التــي تمنــح المواطنيــن القــدرة علــى االندمــاج 
فــي ســوق العمــل، وتعزيــز الحــوار االجتماعــي 
الثالثــة،  اإلنتــاج  أطــراف  بيــن  اإليجابــي 
واإلشراف على عمل المنظمات النقابية التي لها 
دور بــارز في حل المشــكالت العمالية، وتحقيق 
ســبل األمــن الوظيفــي والعمالــي، وتحقيق بيئة 
عمــل مثاليــة وصحية وآمنــة للعمــل، تقوم على 
الوطــن  لخدمــة  الجميــع  بيــن  المثمــر  التعــاون 
والمواطنين، ما يسهم في بناء وتنمية المجتمع 

واالقتصاد الوطني.

البحريــن  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أعلــن  
للســياحة والمعارض الشــيخ خالــد بن حمود 
آل خليفــة عــن اســتضافة العــرض بــرودواي 
مــرة  ألول   The Wizard of Oz المســرحي 
عيــد  عطلــة  خــالل  البحريــن،  مملكــة  فــي 
اغســطس   13 بتاريــخ  المبــارك،  األضحــى 
2019 فــي مركــز البحريــن الدولــي للمعارض 

والمؤتمرات.  
ويأتــي العــرض لُيحيــي أحــد أشــهر األفــالم 
الكالسيكية على اإلطالق الحائز على جائزة 
1939، كونــه  العــام  ُأنتــج  األوســكار والــذي 
سيتضمن شخصيات الفيلم األساسية وهي: 
Coward�  دورثــي وتوتو، وأصدقائهم مثل:
Scarecrow حيــث  و   Tin Man و   ly Lion
ســيقوم جميعهــم بــأداء العــرض فــي أجواء 

تتميــز بمؤثــرات خاصــة، وديكــورات ُمتقنة، 
وبطريقة اســتعراضية مميــزة وجاذبة للكبار 

قبل الصغار.
وبهــذه المناســبة، صــرح الرئيــس التنفيــذي 
لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض قائــالً: 
“إنــه لمــن دواعي ســرورنا أن نســتضيف هذا 
لُيقــام علــى أرض مملكــة البحريــن  العــرض 
للمــرة األولى على االطــالق، حيث يأتي هذا 
فــي اطــار اســتراتيجيتنا الراميــة إلــى زيادة 
عــدد الســياح الوافديــن للمملكــة، عبــر إقامة 
مختلــف المهرجانــات والفعاليــات المتنوعــة 
مــدار  علــى  العائلــة  أفــراد  لجميــع  المالئمــة 

العام.”
وأضــاف: “تتمحور كل مســاعينا حول زيادة 
فــي االقتصــاد  الســياحي  القطــاع  مســاهمة 
الوطني. لذا، فإننا سنســتمر دوًما باستضافة 

المزيــد مــن العــروض الشــهيرة، وغيرهــا من 
الرســمية  الُعطــل  خــالل  العائليــة  األنشــطة 
وأجــازات األعيــاد ليحظــى الجميــع بتجربــة 

استثنائية مليئة باإلثارة والمرح.”
ويأتي هذا ضمن إســتراتيجية الهيئة طويلة 
المــدى لتطويــر القطــاع الســياحي، والكائنــة 
تحت مظلة تســويق الهوية الســياحية )بلدنا 
المنتــج  ترويــج  علــى  تركــز  والتــي  بلدكــم( 
المســتويين  علــى  البحرينــي  الســياحي 
المقومــات  وإبــراز  والعالمــي،  اإلقليمــي 
لجــذب  الراميــة  الجهــود  لدعــم  الســياحية 
المزيــد مــن الــزوار والســياح ممــا يــؤدي إلى 
زيــادة مســاهمة القطــاع الســياحي فــي دعم 
االقتصــاد الوطني، وتعزز كذلك من إســهامه 
بشــكل إيجابــي في الناتــج المحلي بالتوافق 

مع رؤية المملكة االقتصادية 2030.

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

ألول مرة... عرض “The Wizard of Oz” في العيد
الوطنـــي االقتصـــاد  فـــي  الســـياحي  القطـــاع  مســـاهمة  زيـــادة  حمـــود:  بـــن  خالـــد 

 تحتضن مملكة البحرين عبر صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشــئون اإلســالمية في الفترة 17-15 أكتوبر المقبل 
المؤتمر الدولي األول )الزكاة والتنمية الشاملة( بمشاركة 200 عالم من 23 دولة.

 ويأتي تنظيم المؤتمر سعًيا نحو تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030 والتي تركز على االستدامة والتنافسية والعدالة، 
بهــدف تشــخيص وتحليــل واقع الــزكاة في المجتمعات اإلســالمية، لتحديد نقاط القوة والضعف، وتكوين رؤية استشــرافية 
ومقاصديــة علــى ضــوء األهداف الشــاملة لفريضة الــزكاة، فضال عن إبراز اإليجابيات والمنافع الشــاملة التــي تحققها الزكاة 

في مجتمعاتنا المعاصرة.

دراســة  علــى  المؤتمــر  وســيركز   
واالبتــكارات  العمليــة،  المشــاريع 
واقــع  بتطويــر  المتعلقــة  التطبيقيــة 

الزكاة المعاصر.
 وفي ســياق ذلك، وبرعاية من وزير 
العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة دّشن 
يــوم أمس المؤتمر الصحفي لإلعالن 
عــن المؤتمــر الدولي للــزكاة والتنمية 

الشاملة.
علــى  العــام  المشــرف  وقــال   
الرقابــة  المؤتمــر ورئيــس مجموعــة 
والماليــة  الشــرعية  لالستشــارات 
جــاء  المؤتمــر  إن  الخليفــي  ريــاض 
ليطور مفهوم الزكاة كجزء من الواقع 
العملي، مضيًفا “سيركز المؤتمر على 
الجوانــب التطبيقية والعملية، وعلى 
الموجــودة  االبتكاريــة  المشــاريع 
والقائمــة، مــن خــالل تســليط الضوء 
عليها من أجل دراســتها بشــكل أكبر، 
جاهــزة  تكــون  حتــى  وتطويرهــا، 

لتطبيق في مختلف الدول”.
البحــث  لتفعيــل  “نهــدف  وأضــاف   
الفريضــة  هــذه  تعزيــز  فــي  العلمــي 
بالواقــع العملــي، وتجديــد موضــوع 
كثيــرة، وعليــه  فــي جوانــب  الــزكاة 
جاء المؤتمر بعشرة محاور، أحاطت 
بمختلف الجوانب األساســية، كالبعد 
االقتصــادي، واالجتماعــي، واألمني، 
وعالقــات  بالفقــر  المتعلــق  والبعــد 

أسره”.
وأوضــح “هنالك إقبــال كبير وتفاعل 
العالــم  فــي  الباحثيــن  كل  مــن 
اإلســالمي، بل جاءتنا مشاركة بعض 
للمشــاركة  اإلســالمية  غيــر  الــدول 

فــي المؤتمــر، وبفكــرة وجــود أدوات 
جديدة لإلصــالح االقتصادي، وعليه 
فســيتم طرح 146 ورقة في المؤتمر 
المزمــع إقامتــه فــي أكتوبــر المقبــل، 
اعتمــدت من أصــل 160 ورقة، تمثل 
مشاركة 21 دولة، وهي قيمة مضافة 
الــزكاة  موضــوع  بــأن  تؤكــد  مهمــة، 
مســتقطب بشكل جديد، والكل يريد 

أن يساهم فيه، وأن يدلي بدلوه”.
 وتابع الخليفــي “انطلقنا في اإلعداد 
للمؤتمــر بمبــدأ مهــم وهــو الشــراكة، 
فالعمــل الفردي منتج بال شــك، ولكن 
النتيجــة  يجعــل  التكاملــي  العمــل 
أفضــل بكثيــر، ونحــن نتكلــم هنا عن 
استشــارية وذات تخصــص،  جهــات 
الجانــب  لديــه  الــزكاة  وصنــدوق 
لصناعــة  متابــع  وهــو  التطبيقــي، 
الــزكاة، ومفهــوم الشــراكة تبلور بهذا 
المؤتمر بشــراكة حقيقية، تسعى ألن 

توصل مفهوم ورسالة الزكاة”.
 وذكــر أن “المؤتمــر داعــم ومحمــس 
ويخــدم  الخيــري،  العمــل  لقطــاع 
أكثــر فــي الجانب الفكــري، ومن أهم 
أســباب إطــالق هــذا المؤتمــر، وجود 
الخيريــة  الجمعيــات  لــدى  حاجــات 
تتعلــق بعــدم وضــوح بعــض األمــور 
بالــزكاة، حين يأتي العميــل للجمعية 
نســبة  يحســب  أن  ويريــد  الخيريــة 
فــي  يدخــل  ال  أمــر  وهــو  الــزكاة، 

اختصاص الجمعيات”.
مــن  فــإن  “وعليــه،  الخليفــي  وقــال   
الخيــري،  العمــل  تطويــر  األهــداف 
بحيث يكون قادر على تقديم خدمة 
ســيكون  وتأثيرهــا  الــزكاة،  حســاب 
إيجاًبــا علــى القطــاع الخيري بشــتى 
جوانبــه، فــال شــك بأنــه دور تكاملــي 

ويخدم القطاع بشكل جميالً”.
وواصــل “هنالــك أمر آخــر يتعلق في 
ماهيــة المنتجــات الزكويــة الجديــد، 
هنالك أفكار جديدة ورائعة ومطبقة 
فــي العالم اإلســالمي، لكنها متوارية 
عن األنظار، نجحت بها مؤسسة هنا، 
وصنــدوق زكــوي هنــاك، وعليــه فــإن 

المؤتمــر ســيحتضن هــذه التجــارب، 
وســيكون هنالك مسار مخصص في 
المؤتمر للمشــاريع والحــاالت العملية 

التي منها المنتجات الزكوية”.
يتــم  أن  “مثــالً  قائــالً  واســتكمل   
للــزكاة،  نوعيــة  مشــاريع  تصنيــف 
وتوجــه لخدمــة مشــاريع مخصصــة، 
ــا بالزكاة،  وهــو أمــر غير موجود حاليًّ
أن  ويمكننــا  الخيــري،  للعمــل  خالًفــا 
ننظــر لذلك بتجربة دولة الكويت بما 
يســمى الصناديــق الوقفيــة، بــأن يتم 
استقطاب األوقاف ألنشطة محددة، 
ســواء فــي التعليــم، أو كفالة األيتام، 
مخرجــات  توجــه  بحيــث  وغيرهــا، 

الصناديق الزكوية وفًقا للحاجة”.
صنــدوق  رئيــس  أوضــح  بــدوره،   
الــزكاة والصدقــات األمين العام على 
المؤتمــر صالح حيــدر، بأن مؤتمرات 
الزكاة الســابقة تطرقت إلى المسائل 
النظرية والفقهية، والتي استحدثت 
فــي الزمــن المعاصــر، حيــث يجتمــع 
العلمــاء، ويخرجــون بنهايــة المطاف 
بهــذه  المتعلقــة  الشــرعية  باألحــكام 
الدولــي  المؤتمــر  أمــام  النــوازل، 
القــادم وهــو األول مــن نوعــه، فهــو 
يعنــي باألمور التطبيقيــة، والتجارب 
أو  الــدول  فــي  ســواء  القائمــة، 
المؤسســات الخيريــة، ثــم ننتقل إلى 

ثــم نخــرج  الســلبيات واإليجابيــات، 
بنهايــة المطاف بتوصيات، نســتطيع 
بقيــة  وفــي  بلدنــا،  فــي  نتبعهــا  أن 
البــالد اإلســالمية، وصنــدوق الــزكاة 
هــو المنظــم والمظلــة الرســمية لهــذا 
المؤتمــر األول فــي الــزكاة والتنميــة 

الشاملة.
يعنــى  “المؤتمــر  أن  وأضــاف   
النظــر  بالتجــارب التطبيقيــة، بغــض 
عــن المحافــظ الماليــة، ألن هذا األمر 
يتكلــم عنه المشــاريع التــي يقوم بها 
ا،  صنــدوق الــزكاة والصدقــات ســنويًّ
وال نســتطيع أن نحــدد المبلــغ الــذي 
تصــرف ألنــه تأتينا مســاعدات مالية 

وعينية مختلفة”.
الــزكاة  “صنــدوق  أن  وأردف 
المعنيــة  الجهــة  هــي  والصدقــات 
بجمــع الزكــوات، وتوزيعها، وال يعني 
ذلــك بأنــه الجهــة الوحيــدة، فهنالــك 
تســاهم  التــي  الخيريــة  الجمعيــات 
فــي هذا العمل، وهنالك شــراكة بيننا 
وبينهــم، وال نصبــو لســحب البســاط 

منهم.
 وتابــع “بــأن المؤتمــر يهتــم بالخروج 
حاجــات  تســد  جــادة  بنتائــج 
ولقــد  نالمســها،  التــي  المجتمعــات 
اســتهدفنا قبل فترة الفئــة المديونة، 
هللا  مــن  وبفضــل  الغارميــن،  بســهم 

منهــم،  كثيريــن  كربــة  فرجنــا  بــأن 
التــي  األمــوال  بذلــك  مســتثمرين 
التبرعــات  خــالل  مــن  تحصلناهــا 
والزكــوات، بهذا الباب الذي فتح هللا 

فيه خيًرا كثيًرا”.
مركــز  رئيــس  أكــدت  ذلــك،  إلــى 
البريطانــي لالستشــارات  كامبريــدج 
علــى  العــام  المشــرف  والبحــوث، 
المؤتمر حفصة الغريب بأن المركزين 
همــا توأمان في المؤتمرات الســابقة، 
ــا فــي المؤتمر  وهمــا المعنيــان قانونيًّ
تعــاون  هنالــك  وســيكون  الحالــي، 
مســتقبلي، بحيــث تكــون مؤتمــرات 
الــزكاة قائمــة فــي مملكــة البحريــن، 
ولقــد وصلنا في المؤتمرات الســابقة 
يطــرح  حيــن  فــي  بحــث،  مئــة  إلــى 
بالمؤتمر الحالي 146 بحًثا، وهو رقم 

كبير ونوعي، وإنجاز.
“نهــدف  بالقــول  الغريــب  وختمــت 
خالل المؤتمــر، ليس للخروج بنتائج 
وتوصيــات فقــط، وإنمــا بــأن يكــون 
هنالك خارطة عمل واضحة المعالم، 
تساعد على خدمة كل العالم، وليس 
البحرين فقط. خصوًصا وأننا كمركز 
الصــورة بوضــوح  كمبريــدج نوصــل 
للمنظمــات والمنصــات العالميــة التي 
وتنفذهــا  التوصيــات،  هــذه  تأخــذ 

ببالدها”.

البحرين تحتضن مؤتمر الزكاة والتنمية الشاملة أكتوبر المقبل

جانب من المؤتمر الصحافي

الخليفي: 
اإلضاءة على 

10 محاور وطرح 
146 ورقة بحثية

حيدر: نعتزم 
الخروج بنتائج 

تسد حاجات 
المجتمعات

الغريب: نطمح 
لوضع خارطة 
عمل واضحة 
تخدم العالم
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المنامة - بنا

المبـــادرات لتنفيـــذ  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  حجـــم  يعكـــس  الجـــاد  التحـــرك 
الجهات الحكومية والخاصة تتسابق دعما لخطة تعزيز االنتماء

دولـــة  23 مـــن  عــالــم   200 ــة  ــارك ــش ــم ب
إبراهيم النهام | تصوير رسول الحجيري
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ارتفــاع اإلنتاج بنســبة 21 % ليصــل 305.7 ألف طن متري

25 % زيادة مبيعات “ألبا” على أساس سنوي

عــززت شــركة ألمنيوم البحرين “ألبــا”، والتي في طريقها ألن تصبح أكبر مصهر لأللمنيوم 
فــي العالــم مــع إكمــال تشــغيل خــط الصهــر الســادس بتاريــخ 31 يوليــو 2019، إجمالــي 
حجــم مبيعاتهــا وإنتاجها برقــم مزدوج خالل الربع الثاني من العام 2019 على الرغم من 

التوترات التجارية وتأثير انخفاض األسعار في بورصة لندن للمعادن.

تجــاوز حجم المبيعات ما حققته الشــركة 
خــال الربــع الثانــي لعــام 2018 والذي بلغ 
أكثر من 249.6  ألف طن متري ليصل إلى 
311.9 ألــف طــن متري خــال الربع الثاني 
لعــام 2019، أي بزيــادة بلغــت %25 علــى 
أساس سنوي. وارتفع كذلك حجم اإلنتاج 
ليصل إلى 305.7 ألف طن متري، مســجاً 
ارتفاعًا بنســبة %21 على أســاس ســنوي، 
مقارنــة بمــا حققتــه الشــركة خــال الربــع 
الثانــي لعــام 2018 والــذي بلــغ 252.1 ألف 
طــن متري. كمــا اختتمت ألبــا الربع الثاني 
ببلوغ مبيعاتها ذات القيمة المضافة 52% 
من إجمالي الشــحنات، مقابل %60 لنفس 

الفترة من العام 2018.
بلــغ   ،2019 لعــام  األول  النصــف  وخــال 
اإلنتــاج 578.4  ألــف طــن متــري، مقابــل 
511.5 ألف طن متري خال النصف األول 
لعام 2018، بارتفاع بلغ %13 على أساس 
ســنوي، فــي حيــن ارتفــع حجــم المبيعــات 
مــا مقــداره 67.8 ألــف طن متــري ليتجاوز 
بذلــك 569.04 ألــف طــن متري منــذ بداية 
العام وحتى تاريخه )زيادة ســنوية بنسبة 

.)14%
خــال  الشــركة  أداء  علــى  تعليقــه  وفــي 
قــال   ،2019 العــام  مــن  الثانــي  الربــع 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة البــا، تيم موري 

“تمكنــت ألبــا مــن إغــاق الربــع الثانــي من 
مــزدوج  رقــم  ذات  بزيــادة   2019 العــام 
فــي حجــم مبيعاتهــا وإنتاجهــا، مدفوعــة 
بالتقدم الثابت في مســيرة إكمال تشــغيل 
خــط الصهــر الســادس.ونحن نهــدف إلــى 
اســتكمال تشــغيل خــط الصهــر الســادس 
بتاريخ 31 يوليو 2019، مما ســيعزز قدرة 
البــا علــى تحقيــق األداء الجيد مــع إغاق 
النصــف الثانــي مــن العــام رغــم الظــروف 

الصعبة التي يمر بها سوق األلمنيوم”.
وســتقوم شركة )البا( باإلعان عن نتائجها 
الماليــة خــال الربع الثاني من العام 2019 

للجمهــور العــام بتاريــخ 28 يوليــو 2019، 
التوضيحــي  العــرض  برفــع  ســتقوم  كمــا 
لعاقات المســتثمرين على القسم الخاص 
بعاقات المســتثمرين على موقع الشــركة 

.www.albasmelter.com

عسكر - ألبا

تيم موري

“أديل” تدعم أسطولها 
بـ 50 طائرة إيرباص

“أديــل”  طيــران  شــركة  ســحبت 
لشــراء  ــا  مبدئيًّ طلًبــا  الســعودية 
طائــرات بوينغ 737 ماكــس المحظور 
اســتخدامها، بحســب ما أعلن المصّنع 
األميركــي األحد، بينما أّكدت الشــركة 
جديــدة  طلبيــة  تقديــم  الســعودية 
طــراز  مــن  طائــرات  علــى  للحصــول 
باســم  متحــدث  وقــال  ايربــاص. 
بوينــغ “علمنــا بــأن فاي أديــل لن تفي 
فــي  ماكــس   737 )شــراء(  بالتزامهــا 
حاجــات  لجــدول  نظــًرا  الوقــت  هــذا 
الشركة” السعودية. من جانبها، أعلنت 
“أديــل” في بيان منفصل أّنها ســتدعم 
أسطولها بـ50 طائرة جديدة من طراز 

إيرباص.

الرياض - أ ف ب

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام يـــوم أمــس األحــد عنــد مســتوى 1,537.05 
بارتفــاع وقــدره 25.85 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم الخميــس الماضي، في 
حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عنــد مســتوى 755.38 بانخفــاض 

وقـدره 0.60 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

 وبلغ إجمالي كمية األوراق المالية 
ســهم  مليــون   5.85 المتداولــة 
ووحــدة، بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا 
1.95 مليــون ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا 

من خال 136 صفقة. 
 وتداول المســتثمرون في بورصة 
البحريــن 5.83 مليون ســهم بقيمة 
تــم  دينــار  مليــون   1.94 قدرهــا 
صفقــة،  خــال135  مــن  تنفيذهــا 
وركز المستثمرون تعاماتهم على 
أسهم قطاع البنوك التجارية والتي 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.56 
مليــون دينــار أي ما نســبته 80.10 
% مــن القيمــة اإلجماليــة لــأوراق 
الماليــة المتداولــة وبكميــة قدرهــا 
4.62 مليون سهم، تم تنفيذها من 

خال 77 صفقة.
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  جــاء 
قيـــمة  بـــلغت  إذ  األول  الـمركـــز 
مليــون   1.52 الـمتداولـــة  أســهمه 
ديـنـــار أي ما نســبته 78.28 % من 
الماليــة  األوراق  قيمــة  إجـمـالـــي 
 4.26 قدرهــا  وبكـــمية  المتداولــة 
مــن  تنفيذهــا  تـــم  ســهم،  مليــون 

خـال 60 صفقة.
أمـــا الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـشركة 
)بتلكو( بقيـــمة قدرها 177.48 ألف 
ديـنـــار أي مــا نســبته 9.12 % مــن 
الماليــة  األوراق  قيمــة  إجـمـالـــي 
المتداولة وبكـــمية قدرها 458.50 
ألف سهم، تـــم تنفيذها مـــن خـال 

32 صفقة.

ثـم جاءت إي بي إم تيرمينالز البحرين بقيـمة قدرهـا 64.75 ألف ديـنـار  «
أي ما نسبته 3.33 % من إجمالي قيمة األوراق المالية المتداولة 

وبكـمية قدرها 71.74 ألف سهم، تـم تنفيذها من خالل 10 صفقات.

“البورصة” تربح 25.9 نقطة

8 يوليو 2019 االثنين
5 ذو القعدة 1440

“العقاري” تهيب بالمثمنين العقاريين توفيق أوضاعهم
ــص ــي ــرخ الـــمـــهـــنـــة بـــــــدون ت ــر مـــمـــارســـة  ــ ــظ ــ 2 نـــوفـــمـــبـــر آخـــــر مـــهـــلـــة.. وح

قــال الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيــم العقــاري الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة، إنــه يتعين على جميــع المثمنيــن العقاريين 
توفيــق أوضاعهــم بمــا يتناســب مــع القــرار رقــم )2( لســنة 2019 بشــأن تراخيــص المثمنين فــي القطاع العقــاري، من أجــل الحصول 
علــى الترخيــص الخــاص بمهنــة التثمين العقاري كترخيص مســتقل عن تراخيص المهن العقارية األخرى التي تنظم عملها مؤسســة 

التنظيم العقاري.

وذكــر الشــيخ محمد بــن خليفة بأن 
يــوم 2 نوفمبــر 2019 ســيكون آخــر 
مهلــة لتوفيق األوضاع أي أنه وبعد 
هــذا التاريــخ ســيعتبر مخالفــًا مــن 
يمارس مهنة التثمين العقاري بدون 
ترخيص من المؤسسة، وكذلك لمن 
يجمــع بيــن مهنــة التثميــن العقــاري 

والوساطة العقارية.
وأفــاد الرئيــس التنفيذي للمؤسســة 
أن مهنــة التثمين العقاري لها أهمية 
كبيــرة فــي توفيــر بيئة عمــل مهنية 
فــي الســوق العقاريــة، تؤثــر بشــكل 

هــذا  فــي  االســتثمار  علــى  كبيــر 
والــذي  الهــام  االقتصــادي  القطــاع 
يأتــي ضمن األولويــات في الخطط 
واالستراتيجيات الحكومية ويلقى 

النائــب  مكتــب  مــن  الكبيــر  الدعــم 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
ليحقق هذا القطاع إسهامًا أكبر في 
االقتصــاد الوطني وبمــا يتوافق مع 
الرؤيــة االقتصاديــة 2030. وتأتــي 
أهميــة  التثميــن العقــاري أيضــًا في 
القطــاع المصرفــي الــذي يعتمد في 
قرارات الموافقة على منح التمويل 
صحيحــة  تثميــن  عمليــة  علــى 
وموثوقــة وذلــك لــن يتأّتــى إال مــن 
خال مثمن عقاري مســتقل ويعمل 
بشــكل مهنــي وعلــى أســس علمية، 

لــذا فــإن المؤسســة تعمــل على رفع 
كفــاءة المتخصصيــن فــي التثميــن 
التثميــن  عمليــة  وجعــل  العقــاري، 
الوســاطة  باســتقالها عــن  محميــة 
العقاريــة التــي من الممكــن أن تؤثر 

التثميــن  عمليــة  مصداقيــة  علــى 
بسبب تضارب المصالح فيها.

أنجــزت  أن  وبعــد  أنــه  مضيفــًا 
واللوائــح  القــرارات  المؤسســة 
األخــرى  العقاريــة  للمهــن  المنظمــة 
العقارييــن  المطوريــن  كترخيــص 
الخريطــة،  علــى  البيــع  ومشــاريع 
ووكاء  العقارييــن  والوســطاء 
المــاك،  واتحــادات  المبيعــات، 
التثميــن  مهنــة  اآلن  إليهــا  ليضــاف 
المهــن  اليــوم  لتصبــح  العقــاري، 
قانــون  علــى  مســتندة  العقاريــة 
تنظيمــًا  أكثــر  وإجــراءات  ولوائــح 
ليعــود نفعــه علــى القطــاع العقــاري 
جــذب  فــي  أكبــر  دورًا  ليلعــب 
رؤوس  وتحريــك  االســتثمارات 

األموال في االقتصاد الوطني. 

وتابــع الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة 
“تقــدم مؤسســة  العقــاري  التنظيــم 
تنظيميــًا  إطــارًا  العقــاري  التنظيــم 
المثمنيــن  لتصنيــف  جديــدا 
العقارييــن، حيــث ســيتم ترخيــص 
المثمنين بحســب قيمــة العقارات و 
طرق وأســاليب التثمين وبناًء على 
مجموعــة من المعاييــر بما في ذلك 
وكفاءاتهــم  ومؤهاتهــم  خبرتهــم 
العقــاري.  المجــال  فــي  ومهاراتهــم 
التنظيــم  مؤسســة  تعمــل  واليــوم 
العقــاري بالشــراكة مــع المؤسســات 
الرائــدة في مجال التثمين العقاري، 
المهنيــة  مــن  قــدر  أكبــر  لتحقيــق 
والجودة والشفافية باالستناد على 
علــى  والقائمــة  العالميــة  المعاييــر 

التحليل العلمي المتقدم”.

المنامة - بنا

الشيخ محمد بن خليفة

زيادة ذات رقم 
مزدوج في حجم 

مبيعاتها وإنتاجها

توقع محللون أن ترتفع المكاسب المليارية باألسهم الخليجية خالل تعامالت 
األســبوع الجاري وســط ســعي األجانب للمزيد من المراكز الشــرائية بأســواق 
المنطقــة والتوقعــات اإليجابيــة بتحقيــق الشــركات الكبــرى نتائــج إيجابيــة 
متوازنة.وفــي نهايــة األســبوع الماضــي، ارتفعــت أغلــب األســواق الخليجيــة 

محققة مكاسب سوقية بلغت نحو 8.41 مليار دوالر.

االستثمارات األجنبية

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
“مايندكرافت” لاستشارات، إن هدوء 
التــي مــرت  األوضــاع الجيوسياســية 
بهــا المنطقــة األســبوع الماضــي كانت 
عامل رئيســي في عودة االستثمارات 
األســهم  بعــض  إلــى  بقــوة  األجنبيــة 

الكبرى وفي مقدمتها البنوك.
وأضــاف فــادي الغطيــس، إن وصــول 
الخليجيــة  األســهم  بعــض  أســعار 

التــي تمتــاز بــأداء تشــغيلي جيــد إلــى 
مســتويات مغرية للشراء، مع توقعات 
بتحقيقهــا نتائج نصفيــة إيجابية دفع 
المستثمرين إلى زيادة وتيرة اقتناص 

الفرص بتلك األسهم.
الخليجيــة  األســواق  تبــدأ  أن  ورجــح 
حــذرة  بتــداوالت  الحالــي  األســبوع 
وســط الترقب ألداء األسواق العالمية 
التــي تأثــرت قليــاً بالبيانــات القويــة 
يتجــه  أن  فــي  اآلمــال  قلصــت  التــي 
الفائــدة  لخفــض  األميركــي  المركــزي 

وهــو مــا يؤثــر علــى األســهم العقاريــة 
مقدمتهــا  وفــي  العــام  خــال  وأدائهــا 
اإلمــارات التــي تتأهــب إلــى اســتقبال 
إكســبو  معــرض  مثــل  عالمــي  حــدث 
2020 وتشــارك فيه الشركات العقارية 

بشكل قوي.

الهدنة التجارية 

ومــن جانبه، قــال  المحلل االقتصادي، 
الهدنــة  إن  الفيلــكاوي،   إبراهيــم 
التجاريــة التــي أعلن عنهــا مؤخرًا بين 
رفعــت  والصيــن  المتحــدة  الواليــات 
شــهية المســتثمرين القتناص األســهم 
التــي وصلــت ألســعار مؤهلة للشــراء.

يوليــو  لشــهر  العــام  النظــرة  أن  وأكــد 
وأغسطس ما تزال هي الهدوء وبعض 
الميل إلى السلبية إلى المؤشرات التي 

تبــدو فنيــًا أنهــا تحتــاج إلــى عمليــات 
جني أرباح قوية وهذا من المرجح أن 
يشــهده السوق الكويتي وبعض أسهم 

السوق السعودية.
بــدوره، قــال  المحلــل الفنــي بأســواق 
المــال، محمــد الميمونــي، إن األســواق 
الســعودي  الســوق  الخصــوص  وعلــى 
تحســم  جديــدة  معطيــات  يترقــب 
اتجاهــه خال األســبوع الجاري حيث 
تتــداول األســهم في “تــداول” مع بدء 
موسم النتائج النصفية الذي سينتهي 

بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وتوقع أن يعود الســوق الســعودي إلى 
النشــاط بقوة مع نهاية الشــهر الجاري 
وأغســطس المقبــل مــع حلــول موعــد 
تفعيــل المرحلــة الثانيــة مــن انضمــام 

السوق لمؤشر إم إس سي.
ومن جهته، قال المستشار االقتصادي 

باألســواق الماليــة، محمــد الشــميمري، 
إن أســعار النفــط تتذبــذب فــي نطــاق 
مقبــول وســط االتجــاه لتمديد خفض 
يجعــل  مــا  أشــهر  لتســعة  اإلنتــاج 

التراجعات الحالية مؤقتة.
فنيــًا، أوضــح الشــميمري أن الخــروج 
مــن المســار الحالــي للســوق وتحديــد 
اتجاهه يســتوجب اختراق مستويات 
تحســين  فــي  ليســاهم  نقطــة   8900
شهية المخاطرة ويدفع بالمؤشر العام 
 9000 مســتويات  تجــاوز  لمحاولــة 
نقطــة، فمــا حــدد مســتوى دعمــه عنــد 

8800 نقطة.

التوقعات اإليجابية

وتوقــع مديــر عــام إدارة األصــول فــي 
شــركة مينــا كــورب للخدمــات الماليــة 
أن تشــهد األســهم ببورصــات الخليــج 

واإلمــارات خصوصــًا انطاقــة صعــود 
مدعومــة  القادمــة،  األســابيع  خــال 
الربــع  نتائــج  عــن  الشــركات  بإعــان 

الثاني من العام الجاري.
ولفت طارق قاقيش، إلى أن اســتعادة 
الثقة بالسوق المالي تحتاج إلى تعاون 
بين جميع األطراف، سواء مستثمرين 

أو وسطاء أو جهات رقابية.
وأشــار إلــى أن هنــاك عمليــات شــراء 
واضحــة علــى بعض األســهم بأســواق 
الكشــف  مــع  التــي تزامنــت  اإلمــارات 
عــن حزم اقتصادية تحفيزية جديدة، 
أبرزهــا رفــع نســبة تملك المســتثمرين 
األجانب في الشــركات التجارية لغاية 
اقتصاديــًا،  نشــاطًا   122 فــي   100%
المنتهــي  اإليجــار  مبــادرة  وإطــاق 
بالتملــك، إلــى جانــب هــدوء التوترات 

الجيوسياسية في المنطقة.

دبي - مباشر

مكاسب مليارية جديدة في الطريق لألسواق الخليجية

المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين عن مشاركة مجموعة جي اف اتش المالية كراٍع فضي 
لبرنامج المستثمر الذكي في نسخته الثانية، وهو البرنامج الذي تنظمه بورصة 
البحرين بالتعاون مع مؤسسة “إنجاز البحرين” بهدف نشر الثقافة االستثمارية 

والمالية بين طلبة المرحلة االبتدائية في البالد.

إســتقبال  لــدى  رســميا  ذلــك  عــن  أعلــن 
ببورصــة  للعمليــات  التنفيــذي  الرئيــس 
البحريــن، نرجــس جمال، لرئيس الشــؤون 
اإلداريــة بمجموعة جي اف اتــش المالية، 
كبــار  مــن  عــدد  بحضــور  شــريف  صــاح 

التنفيذيين من كا المؤسستين. 
وقالــت نرجس جمال “أغتنم هذه الفرصة 
لشــكر مجموعة جي اف اتش المالية على 
أن  للبورصــة، مضيفــة   المســتمر  دعمهــم 
المماثلــة  البرنامــج والبرامــج  هــذا  نجــاح 
التــي تهــدف إلى نشــر الثقافــة المالية في 

مملكة البحرين يأتي نتيجة لتظافر جهود 
الماليــة  والمؤسســات  والبنــوك  البورصــة 

الداعمة لهذه البرامج.
ومــن جانبه، قال صاح شــريف “في إطار 
التــزام جــي إف إتــش بتحقيــق التميز في 
قطاعــي التعليــم واالســتثمار، يســرنا دعم 
تنظمــه  الــذي  الذكــي  المســتثمر  برنامــج 
بورصــة البحريــن، بما يمثل مبــادرة أخرى 
ضمــن المبــادرات التي تقدمهــا المجموعة 
لدعــم قطــاع التعليــم. مــا تــزال الخدمــات 
الماليــة فــي البحرين مســاهما رئيســيا في 

اقتصــاد المملكــة، ومن المؤكــد أن التعليم 
المبكر لشبابنا في مجال الخدمات المالية 
واالســتثمار لن يعود بالفائــدة على الطلبة 
بشــكل فــردي فحســب، ولكــن األهــم مــن 
ذلــك، بــدء تدريــب وإعــداد الجيــل القادم 
مــن رواد قطــاع التمويل واالســتثمار. لقد 
كانــت البحريــن منــذ زمــن بعيــد، ومازالت 

المصرفيــة  لأنشــطة  محوريــًا  مركــزًا 
المنطقــة، وممــا ال شــك  فــي  واالســتثمار 
فيه أن مثل هذه المبادرات ســوف تضمن 
االرتقاء بالعنصر البشري الذي يمثل قيمة 
كبيــرة، كمــا ســتضع األجيــال المســتقبلية 
فــي موقع الصدارة والمنافســة على أعلى 

المستويات”.

الطلبة بــيــن  ــة  ــي ــال ــم وال ــة  ــاري ــم ــث ــت االس ــثــقــافــة  ال نــشــر  ــدف  ــه ب

“جي اف اتش” راعيا فضيا لـ “المستثمر الذكي”

عقب ابرام اتفاق الرعاية لـ “المستثمر الذكي”

يمنع الجمع بين 
مهنة التثمين 

والوساطة 
العقارية
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قــال مســؤول فــي صنــدوق العمل “تمكيــن” إن الصنــدوق الحكومي والمعنــي بتمويل تطوير 
المؤسسات وتدريب الموارد البشرية، أوقف حاليًا مؤقتًا دعم حاضنات األعمال وأنه يعتزم 

وضع إطار عام جديد لدعمها وتطويرها.

ودعــم  المجتمعيــة  الشــراكة  مديــر  وأشــار 
العمــاء فــي صنــدوق العمــل “تمكيــن”، أحمد 
جناحي، الى أن “تمكين” يجري دراســة حاليًا 
حــول وضــع الحاضنــات ومســرعات األعمــال 
والطريقــة المثلــى التــي يمكــن مــن خالها أن 
يتــم دعــم هــذه المؤسســات للعــب دور فــي 
خدمة رواد األعمال والمؤسسات الناشئة في 

البحرين.
وأوضــح أن هــذه الحاضنــات يمكــن أن تكون 
بديــل لدعم العمليات التشــغيلية للمؤسســات 
المكاتــب  إيجــارات  بتكاليــف  يتعلــق  فيمــا 
ومقرات العمل للشــركات الناشئة. إذ وجاءت 
تصريحــات المســؤول فــي معــرض رده علــى 
بنــد  دعــم  عــدم  أســباب  حــول  استفســارات 
اإليجارات، منوهًا بأن “تمكين” ال تدعم البنية 

التحتية التشغيلية.
وتوقــع جناحــي خــال مؤتمــر بالمنامــة عقــد 
مؤخــرًا، أن تتــم الدراســة ووضــع إطــار عــام 
شامل لدعم هذه الحاضنات نهاية صيف هذا 

العام.
علــى صعيــد متصل، ذكرت مصــادر مطلعة ل 
“البــاد” عطفــًا على ذات الموضوع أن شــركة 
التدقيــق والمحاســبة “كــي بــي ام جــي” فــي 
“تمكيــن”  مــن  عقــد  علــى  البحريــن، حصلــت 
لدراســة الوضــع الحالــي لمســرعات األعمــال، 
وصــوغ المقترحــات الممكنــة لدعمهــا ســواء 
فــي  نفســها  والحاضنــات  المســرعات  لدعــم 
العمليات التشغيلية، أو رواد األعمال أنفسهم 

المستفيدين من هذه المسرعات.
أجــل  مــن  اســتثمارات  “تمكيــن”  وضــخ 

عالميــة  أعمــال  مســرعات  ثــاث  اســتقطاب 
إلــى البحريــن بالتعــاون مــع مجلــس التنميــة 
مــن  نجــح  مناقصــة  طــرح  إذ  االقتصاديــة، 
مجــال  فــي  مســرعات  اســتقطاب  خالهــا 
التقنيــة وانترنت األشــياء، كما قــدم “تمكين” 
“خليــج  األعمــال  لحاضنــة  كذلــك  الدعــم 
البحريــن للتكنولوجيــا” والتــي دعــم إطاقهــا 

كل مــن مصــرف البحريــن المركــزي بالتعــاون 
والتــي  االقتصاديــة،  التنميــة  مجلــس  مــع 
تركز نشــاطها بشــكل رئيســي على استقطاب 
يعــرف ب  مــا  أو  الماليــة  الخدمــات  تقنيــات 

“الفنتك”.
الدعــم  آليــة  أو  المقترحــات  وبخصــوص 
الممكنــة قــال مصــدر آخــر إن “ الرؤية ال زالت 

غير واضحة لحد اآلن”.
وذكرت مسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة 
البحريــن  أن  الســياق  ذات  فــي  والســياحة 
رخصــت لقرابــة 22 مســرعة وحاضنــة أعمال 
وتقديــم خدماتهــا ضمــن  البــاد  فــي  للعمــل 
الضوابــط القانونيــة التــي وضعــت للحصــول 
علــى هذه التراخيــص. وأوضحت مدير إدارة 

والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تنميــة 
بــوزارة التجــارة الصناعة والســياحة، شــيخة 
الفاضل، أن الوزارة رخصت لخمس مسرعات 
أعمــال و6 حاضنات متخصصــة في مجاالت 
الماليــة،  والتكنولوجيــا  واإلعــام  األزيــاء 

وانترنت األشياء والشباب.
وأشــارت إلى أن هذه الحاضنات والمسرعات 
للمؤسســات  الخدمــات  مــن  عــددا  توفــر 
مســاحة  توفيــر  تشــمل  والتــي  الشــاملة، 
تكنولوجيــا  خدمــات  مــع  مشــتركة  عمــل 
المعلومات، المســاعدة فــي إعداد خطة عمل، 
وضــع  المالــي،  التخطيــط  العامــة،  العاقــات 
اســتراتيجية للتســويق والترويــج، التوجيــه 
واإلرشــاد، التمويل والوصول إلى المرشــدين 
حســب  األخــرى  والتدريبــات  والمســتثمرين 

احتياجات المؤسسة.
وكان مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة أشــاروا فــي وقــت ســابق إلــى أن 
حاضنــات األعمــال تســتضيف أكثــر مــن 650 

مؤسسة ناشئة.

“تمكين”: إطار جديد لدعم الحاضنات والمسرعات
ــل ــث ــلـــوصـــول لــنــظــام أم ــاء مــنــه قــريــبــا بــعــد إجــــــراء دراســــــة لـ ــهـ ــتـ االنـ

إحدى حاضنات األعمال العاملة في البحرين

المحرق - طيران الخليجالمنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

تســتأنف جمعيــة البحريــن لتنمية المؤسســات 
فــي  المتميــز  نشــاطها  والمتوســطة  الصغيــرة 
خدمــة أعضــاء الجمعيــة بورشــة عمــل مســاء 
عنــوان  تحــت   2019 يوليــو   9 الثاثــاء  غــد 
“فرص التكنولوجيا المالية للشــركات الصغيرة 
والمتوســطة”، تقدمهــا رئيــس قســم المصرفية 
الرقمية والتكنولوجيا المالية بمجموعة البركة 
المصرفيــة، والباحثــة فــي مجــال التكنولوجيا 

المالية، وجيهة حسين. 
لتنميــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
النائــب  والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
أحمــد الســلوم، إن الورشــة تهــدف إلــى تعريف 
المؤسســات  أصحــاب  مــن  الجمعيــة  أعضــاء 
الصغيــرة ورواد األعمــال بفــرص التكنولوجيــا 
الماليــة فــي أعمالهــم، وكيفيــة االســتفادة منها 

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع حاليا.
 وأضــاف “ندرك تماما أهمية وتأثير المتغيرات 
ونســعى  حاليــا،  التجــارة  عالــم  فــي  التقنيــة 
وجميــع  الجمعيــة  أعضــاء  لتعريــف  جاهديــن 

رواد األعمــال فــي البحريــن بهــذه المتغيــرات 
التجــارة  حركــة  علــى  وتبعاتهــا  الجوهريــة 
واالنتشــار  والتوســع  والدعايــة  والتســويق 
الخارجي، ونأمل أن يكون لديهم نفس الحرص 
على التطور والمضي قدما في تحســين أنماط 

األعمال والتجارة التي يديرونها”.
عــن  حســين  وجيهــة  أعربــت  جهتهــا  مــن 
وتعريــف  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  ســعادتها 
أعضاءها بهذا الموضوع الشــيق والمهم والذي 

ســيكون لــه تأثيــر كبيــر على مســتقبل األعمال 
وأوضحــت  والعالــم.  المنطقــة  فــي  التجاريــة 
محــاور  عــدة  علــى  ستشــتمل  الورشــة  أن 
هي:مــا هــي التكنولوجيــا الماليــة؟، كيــف تؤثر 
التكنولوجيــا الماليــة علــى األعمــال؟، ومــا هي 
فــرص التكنولوجيــا المالية للشــركات الصغيرة 
حاضنــة  بمقــر  الورشــة  تقــام  والمتوســطة؟. 
الســاعة  تمــام  فــي  التجــار  ببيــت  “بروســكاي” 

الخامسة مساء غد الثاثاء.

عينت طيران الخليج، شــمس الدوســري مديرًا إقليميًا لمحطتها في أديس أبابا. ومع هذا التعيين تكون شــمس 
الدوسري أول امرأة بحرينية تعين في منصب مدير محطة لطيران الخليج. مع خبرة ثماني سنوات في مجال 
المبيعات في محطة طيران الخليج في البحرين، تم اختيار الدوسري لتمثيل الشركة في إثيوبيا وإدارة مكتب 

“ طيران الخليج” في العاصمة أديس أبابا.

تقــوم الناقلــة الوطنيــة بتســيير هذا 
فــي  أبابــا  أديــس  وإلــى  مــن  الخــط 
حيــث   ،2011 العــام  منــذ  أثيوبيــا 
التعييــن  بهــذا  الدوســري  ســتواجه 
التحدي المتمثل في اســتمرار تعزيز 
القــارة  فــي  الخليــج  طيــران  نمــو 
األفريقيــة. تعمل الســيدة الدوســري 
منــذ  الخليــج  طيــران  عائلــة  ضمــن 
كمديــرة  بــدأت  حيــث  ســنوات،   8
إلــى  ترقــت  ثــم  للمبيعــات  تنفيذيــة 
مديــرة مبيعــات قبــل تعيينها مؤخرًا 

كمديرة إقليمية بالخارج. 
فخــورة  “أنــا  الدوســري  قالــت  و 
أواجــه  أن  ويســرني  التعييــن،  بهــذا 

هــذا التحــدي وأن أكــون أول امــرأة 
بحرينيــة فــي طيــران الخليــج تمثل 

الناقلــة الوطنية خــارج المملكة، هذه 
حيــث  وطنيــة  طبيعــة  ذات  المهمــة 
للناقلــة  بالترويــج  أقــوم  لــن  إننــي 
الوطنيــة فحســب بــل ســأقوم أيًضــا 
بالترويج لبلدي الحبيب البحرين إلى 
العالــم من خــال تشــجيع المزيد من 
المســافرين الختيــار طيــران الخليج 

للسفر الى البحرين أو عبرها”.
تلتزم طيران الخليج باالستثمار في 
القــوى العاملــة البحرينية وتطويرها 
تواصــل  الــذي  األمــر  الوظيفــي، 
للمواطنيــن  الفــرص  توفيــر  معــه 
البحرينييــن لتولي مناصب عليا في 

الناقلة.

وجيهة حسين

شمس الدوسري

أحمد السلوم

ــاء ــاثـ ــثـ ــد الـ ــ ــاء غـ ــ ــس ــ ــل م ــمـ الدوســـري ســـتواجه تحـــدي تعزيـــز نمـــو الشـــركة بإفريقيـــاخــــــال ورشـــــــة عـ

أول بحرينية مدير محطة خارجية بـ“طيران الخليج”“الصغيرة” تستكشف فرص التكنولوجيا المالية

وقــع بنك البحرين اإلســامي، مؤخًرا مذكرة 
مــن  الراشــد وهــي جــزء  مــع شــركة  تفاهــم 
الرائــدة  المجموعــة  مــارك”،  “النــد  مجموعــة 
فــي مجال التجزئــة والضيافة على مســتوى 
الشــرق األوســط، تهــدف إلــى تمكيــن الزبائن 
المشــتركين بيــن الطرفيــن مــن تحويل نقاط 
المكافــآت مــن بنــك البحريــن اإلســامي إلــى 
والمســمى  المجموعــة  لــدى  الــوالء  برنامــج 
“شكًرا”، حيث يأتي ذلك ضمن مساعي البنك 
لتطوير كافة الجوانب التي تشمل المنتجات 

تشــمل  والتــي  يقدمهــا،  التــي  والخدمــات 
برنامج “نقاط المكافآت”.

نقــاط  تحويــل  اآلن  البنــك  لزبائــن  ويمكــن   
المكافــآت التــي يحصلــون عليهــا إلــى نقــاط 
“شــكًرا”، والتي ســتتيح لهم ميزة االســتمتاع 
بتجربة تسوق مذهلة في العديد من مختلف 
متاجــر البيــع بالتجزئــة والمراكــز منهــا: نادي 
فتنــس فيرســت الصحــي، أرض المــرح، هوم 
بوكس، اليف ســتايل، ماكس، شــو إكسبرس، 
إلــى  باإلضافــة  الكثيــر،  وغيرهــا  ســباش 
المحــات الكبرى والمجمعات كســنتر بوينت 
ومجمــع الواحــة. كل مــا علــى الزبائــن فعلــه 

هــو الدخــول إلــى المنصــة الرقميــة الخاصــة 
ببرنامــج مكافــآت اإلســامي واالختيــار بيــن 

مجموعة واسعة من المكافآت بكل سهولة.
ويعتبــر برنامــج الــوالء التابــع لمجموعة الند 
مــارك للبيــع بالتجزئــة، األكبــر واألكثــر نجاًحا 
علــى مســتوى المنطقــة نظيــر مــا يقدمــه من 
ســهولة في االستخدام، وشــمولية الخيارات 
والمزايــا، ومكافــآت ُمجزية حاز بفضلها على 

جوائز مرموقة تميز بها. 
المصرفيــة  الخدمــات  عــام  مديــر  وأكــدت   
لألفــراد، دالل الغيــص، أن الطرفيــن يتطلعان 
مــن خــال هــذه الشــراكة إلــى تقديــم أعلــى 

مســتويات الخدمة لحاملي بطاقات االئتمان 
والبطاقــات مســبقة الدفع الذيــن انضموا إلى 
برنامــج المكافــآت فــي البنك، حيــث يمكنهم 
بــكل ســهولة جمــع النقــاط عبر اســتخدام أي 
مــن بطاقــات االئتمــان ومســبقة الدفــع التــي 
يقدمها البنك خال عملياتهم المالية اليومية 
في نقاط البيع، أو بالتســوق إلكترونًيا ســواء 

داخل أو خارج البحرين.
لتأســيس  دائًمــا  “نســعى  الغيــص  وأضافــت 
شــراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة 
بهــدف توســيع محفظــة الخدمــات والحلــول 

المبتكرة التي يقدمها البنك إلى زبائنه”.

“البحرين اإلسالمي”: تحويل “نقاط المكافآت” لـ“شكًرا”
المنامة - البحرين اإلسالمي

علي الفردان

“ديفيدند” و“Sprii” تستثمران بأحدث التقنيات
توفيـــر تمويـــل بــــ 8.5 مليـــون دوالر لمنصـــة التســـوق اإللكترونـــي

قدمــت ديفيدنــد جيــت كابيتــل )دي جي ســي(، وهــي شــركة بحرينية المنشــأ متخصصة في 
حقــوق الملكيــة الخاصــة، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي مرفــأ البحريــن المالــي، مؤخــًرا الدعــم 
لمنصــة التســوق اإللكترونــي “Sprii.com” وذلك عن طريق تزويدها برأس المال والمســاندة 
االســتراتيجية، حيــث ُيعــد هــذا االســتثمار بمثابــة عامــل رئيســي ُيســاهم في تســريع توّســع 
المنصة وانتشــارها حول منطقة الشــرق األوسط، وذلك عبر االستثمار في أحدث التقنيات، 
وتعزيــز التوظيــف لتحســين تجربــة العمــاء لــدى اســتخدام المنصــة. وقــد حصــدت المنصة 

تمويل إضافي بقيمة 8.5 مليون دوالر.

وبالتماشــي مــع التوجــه االســتراتيجي ل)دي 
جــي ســي( بتوظيــف التكنولوجيــا المتطــورة 
في تحريك عجلة النمو االقتصادي، تخصص 
االســتثمارية  محفظتهــا  مــن  جــزًءا  الشــركة 
حيــث  التطــور،  متســارع  التقنــي  للقطــاع 
كابيتــل،  جيــت  ديفيدنــد  اســتثمار  ســُيمّكن 
التشــغيلي  القصــور  ســّد  مــن   ”Sprii.com“

مــع  للمنصــة  اإللكترونــي  التواجــد  وتكثيــف 
رفــع حصتهــا فــي األســواق عبــر دول مجلس 
التعاون، وخاصة الســعودية وعمان والكويت 
والبحرين. وتحقق منصة Sprii التكنولوجية 
فــي الوقت الحالي نمًوا شــهرًيا بنســبة 20%، 
فيمــا تواصــل مبيعات المنصــة في عام 2019 
نجاحهــا بتحقيق نمو ُيعادل ثاثة أضعاف ما 

كانت عليه في عام 2018.
وقال الرئيس التنفيذي ل)دي جي سي(، خالد 
الحمــادي “نفخــر فــي ديفيدند جيــت كابيتال 
والدوليــة.  اإلقليميــة  التوجهــات  بمواكبــة 
وانطاًقــا من عمليــات التحليل المفصلة التي 

نجريها الستكشــاف األســواق اإلقليمية، فإننا 
نســعى إلى تكوين شــراكات مع رواد األعمال 
الذين يمتازون بالقوة والنظرة الثاقبة، وممن 
فــي  التغيــرات  أحــدث  كثــب  عــن  يتابعــون 

خيارات المستهلكين”. 

التعاون بين الشركتين يهدف لتعزيز “التسوق اإللكتروني” 

المنامة - ديفيدند جيت كابيتل

المنامة - جمعية الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية محافظ محافظة العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
تحتفل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وبالتعاون مع مكتب 
األمم المتحدة بالبحرين باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي 

يصادف 27 يونيو من كل عام كما أقرته هيئة األمم المتحدة مؤخرًا. 

وأفــاد رئيــس مجلــس إدارة الجمعية، 
هــذا  أن  الديــري،  عبدالحســن 
االحتفــال يأتــي تأكيــًدا علــى اهتمــام 
بــدور  القــرار  وأصحــاب  المختصيــن 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز 
مكانــة أصحــاب األعمــال فــي مســيرة 
لذلــك  البــاد،  فــي  الشــاملة  التنميــة 
لتكريــم  كفرصــة  الحفــل  هــذا  يأتــي 
الجهات الداعمة للمؤسســات الصغيرة 
عــدة  يتضمــن  أنــه  كمــا  والمتوســطة، 
جلسات نقاشية حول أهمية االحتفال 
الحكومــات  ودور  المناســبة  بهــذه 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي في دعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما 

يتضمــن اســتعراًضا لبعــض إنجــازات 
كنمــاذج  األعمــال  ورائــدات  رواد 
لقصــص نجــاح واقعية شــقت طريقها 

نحو النجاح بأسس واعدة.
المختصيــن  جميــع  الديــري  ودعــا 
هــذا  فــي  للمشــاركة  والمهتميــن 
االحتفــال الهــام الذي ســيعقد الثاثاء 
تجــارة  غرفــة  فــي  المملكــة  بقاعــة 
وصناعــة البحرين بمشــاركة مجموعة 
من الخبراء والمتحدثين والمختصين 
باعتبــاره منصة هامة لتبادل الخبرات 
والتجــارب فــي مجــال ريــادة األعمال 
المؤسســات الصغيــرة  لقطــاع  ودعمــًا 
العمــود  تعتبــر  والتــي  والمتوســطة 

الفقري لاقتصاد الوطني.

البحرين تحتفل باليوم العالمي لـ“الصغيرة”
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الُمخطط األكثر تمُيًزا 
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .
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حجوزات
مخطط ضيف

السكني  11

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

  21300.219

 

61,396  

24300.319 61,416 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

30300.319 61,416 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

46300.319 61,416 

50300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 
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83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 
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10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 
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125467.719 95,652 
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128394.319 80,641 

129505.620 108,846 
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131735.319 150,381 
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133455.519 93,157 

13430419 62,173   

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 
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140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 
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144390.220 84,002 
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147462.220 99,502 

150300.119 61,375 
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80,730 

17943620 93,862 



47


42


76

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2019 - 87640( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2019 - 90633( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2019 - 88857( 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: علي عبدالحسن عبدهللا احمد الجنبي

االسم التجاري الحالي: علي عبدالحسن عبدهللا احمد
االسم التجاري الجديد: علي عبدالحسن الجنبي

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: عقيل علي حسن علي

االسم التجاري الحالي: العماد الناصع للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: الشراع للخدمات الحكومية والعقارية

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: حسين علي عبدهللا فخر

االسم التجاري الحالي: جلوبال كرييتف برو لالعالنات
االسم التجاري الجديد: كرييتف برو فور ميديا آند برودكشن

قيد رقم: 39758-1

قيد رقم: 67843-5 قيد رقم: 1-68894

 تاريخ: 03/7/2019

 تاريخ: 4/7/2019

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليها الس���يد محمد مقتدر عبدالرس���ول ناناميا ملك ل� فلس شوب كافيتيريا 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 105398، يطلب تحويل كل 
من الفروع 3-2 للمؤسس���ة الفردية المملوكة له إلى فروع من فروع ش���ركة 
ذات مسئولية محدودة سجل 118945-1  وذلك لتصبح مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم: 
MOHAMED MUQTADER ABDULRASOOL NANAMAI MALEK .1

NIKHATH JEHAN .2
 RASHEED RAHIL MOHAMMED ABDUL .3

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

بشأن تحويل فروع مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 105398 

 تاريخ: 13/6/2019

)CR2019-90833( إعالن رقم
تنازل أول بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه الس���يدة عبدالعلي عبدالنبي جعفر ش���مس تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ حمد عبدالعلي عبدالنبي شمس 

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

14430-9
االسم التجاري

االعتماد لالجراءات الرسمية

 تاريخ: 4/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )83258( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة سيان إلكترونيات ذ.م.م

القيد: 117329

 تاريخ: 19/6/2019

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة س���يان إلكتروني���ات ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

117329، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة س���يان إلكترونيات ذ.م.م الى 

شركة سيان للتجارة ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )30458( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بيلو كول كنسلتنسي ش.ش.و لمالكها سونيل كومار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 - 66272( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة البوسفور لألنشاء ش.ش.و 
لمالكها اقدس حسن درويش عبدهللا

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / س���ونيل كومار باعتباره المصفي القانوني لش���ركة بيلو كول كنسلتنسي 
ش.ش.و لمالكها سونيل كومار، المسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة بموجب 
القيد رقم 122252، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / محم���د محم���ود محم���د علي أحم���د باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة 
البوس���فور لألنش���اء ش.ش.و لمالكه���ا اقدس حس���ن درويش عبدهللا، المس���جلة 
كش���ركة الش���خص الواح���د بموجب القي���د رق���م 102914-1، طالبا إش���هار انتهاء 
أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 

.2001

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليها الس���يدة/ صالحة علي موس���ى الميل المالك ل� لولؤة الخليج للصناعات 

)مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 66030، يطل���ب تحويل 

الف���رع 2 ال���ذي تحمل اس���م لولؤة الخلي���ج للصناعات والف���رع5 الذي تحمل 

اس���م أمواج الدانة للمقاوالت من المؤسس���ة المذكورة الى ش���ركة الشخص 

الواحد القائمة، لتصبح مملوكة من السيد علي محمد حسين ناصر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن تحويل فرع )2و5( من المؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد القائمة

القيد: 66030 

 تاريخ: 2/7/2019

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليها الس���يد محمد علي يوس���ف جمعة فردان المالك ل� تراك ان قو للوساطة 
)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 127136، طالب���ا تحويل 
المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وقدره 

20000 الف دينار لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1. محمد علي يوسف جمعة فردان

2. ابتسام عبدالرضا كاظم فتيل فردان
وتعديل االسم التجاري للشركة ليصبح شركة تراك ان قو للوساطة ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 127136 

 تاريخ: 7/7/2019

 تاريخ: 2/7/2019
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خادم الحرمين يبحث مع 
وزير بريطاني الخطر اإليراني

استقبل خادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

في مكتبه بقصر السالم في جدة، أمس 
األحد، وزير الخزانة البريطاني، فيليب 

هاموند. وتركزت المباحثات على 
التهديدات اإليرانية للمنطقة.

 وبحسب وكالة األنباء السعودية 
“واس”، جرى خالل االستقبال استعراض 

سبل تطوير وتعزيز التعاون االقتصادي 
والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة 

وفق رؤية المملكة 2030.
 كما تم استعراض التعاون األمني 

واألوضاع في المنطقة في ظل 
التهديدات اإليرانية للممرات المائية 

وحرية المالحة الدولية.

إدانات وقلق ودعوة أوروبية للتراجع عن رفع مســتوى التخصيب

إيران تهدد بـ“مواصلة” التصعيد النووي

قــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، محمــد جــواد ظريف، أمــس األحد، إن بالده ســتواصل تصعيد اإلجراءات التي اتخذتهــا انتهاكا لالتفاق النووي فــي حال لم تتحرك 
الدول األوروبية الداعمة لالتفاق لمســاعدتها في كســر العقوبات األميركية. وأعلنت إيران إنها اســتعدادها التام لتخصيب اليورانيوم بأي مســتوى وأي كمية، في 

تحد جديد للجهود األميركية الرامية للضغط على إيران بالعقوبات إلجبارها على التفاوض من جديد على االتفاق النووي.

وقــال جــواد ظريف علــى تويتــر: “اليوم 
إيــران تنفذ الجولــة الثانية من خطواتها 
مــن   36 الفقــرة  بشــأن  التصحيحيــة 

االتفاق النووي.
نحتفظ بحق مواصلــة القيام بإجراءات 
االتفــاق  علــى  مشــروعة  تصحيحيــة 
لحمايــة مصالحنــا في مواجهــة اإلرهاب 
االقتصادي األميركي. كل تلك الخطوات 
ال يمكن التراجع عنها إال بعد وفاء الدول 

األوروبية الثالث بالتزاماتها”.
المشــاركة  األوروبيــة  الــدول  وكانــت 
فــي االتفــاق النــووي، بريطانيــا وفرنســا 
وألمانيــا، قــد أنشــأت آليــة لدعــم التبادل 
التجــاري مــع إيــران فــي إطــار جهودهــا 

لتخفيف وطأة العقوبات األميركية.
واآلليــة األوروبيــة تلــك لــم تلــق ترحيبا 
مــن طهــران، كونها تعتمد علــى مقايضة 
الغــذاء  مثــل  ضروريــة  بســلع  النفــط 

واألدوية.
وبعدمــا تجاوزت إيران كمية اليوارنيوم 
االتفــاق  ضمــن  التخصيــب  منخفــض 
كيلوغــرام،   300 بـــ  والمحــددة  النــووي، 
مســتوى  رفــع  األحــد  أمــس  أعلنــت 
 ،%  5 إلــى   %  3.67 مــن  التخصيــب 
وأعلنت عن مهلة جديدة مدتها 60 يوما 

قبل اتخاذ مزيدا من الخطوات.
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وأدان 
تخصيــب  طهــران  قــرار  ماكــرون، 
اليورانيــوم إلــى أكثــر مــن %3.6، بينمــا 
عــن  وباريــس  ولنــدن  بروكســل  عبــرت 
قلقها ودعت إيران للتراجع عن خطوتها 

فورا.
وسبق ماكرون الجميع في التعليق على 
اإلجــراء اإليرانــي الجديــد، ووصفه بأنه 

“انتهاك” لالتفاق الموقع عام 2015.
األخــرى  األوروبيــة  الــردود  وجــاءت 
متشــابهة إلــى حــد كبير، مطالبــة طهران 
بالعــدول عن “تقويض االتفــاق النووي”، 
وإن خلت من عبارات اإلدانة الصريحة.

الــوزراء  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 

إن  نتنياهــو  بنياميــن  اإلســرائيلي، 
هــذه  إلــى  اليورانيــوم  تخصيــب 
المســتويات لــه هــدف واحد فقــط؛ وهو 
الخطــوة  ووصــف  ذريــة.  قنابــل  إنتــاج 
بالغــة   “ بأنهــا  اإليرانيــة  التصعيــد 

الخطورة”.
وكــرر نتنياهــو دعــوة فرنســا وبريطانيــا 
وألمانيــا لفــرض عقوبــات تلقائيــة علــى 

إيران.
مــن  طــن  نحــو  إلــى  إيــران  وتحتــاج 
 %  3.67 بنســبة  المخصــب  اليورانيــوم 
للتوصــل مــن خــالل عمليــات تخصيــب 
مــن  كلــغ   20 حيــازة  إلــى  متتاليــة 
 90 بنســبة  المخصــب   235 اليورانيــوم 
%، وهــي الكميــة التــي تعتبــر ضروريــة 
يثيــر  مــا  وهــذا  نوويــة،  قنبلــة  لصنــع 

المخاوف بشأن إعالن إيران زيادة نسبة 
التخصيب.

قال مسؤولون إيرانيون كبار، في مؤتمر 
ســتواصل  طهــران  إن  أمــس،  صحفــي، 
تقليــص التزاماتهــا فــي االتفــاق النووي، 
الــدول  تتحــرك  لــم  مــا  يومــا،   60 كل 
الموقعــة األخــرى علــى االتفــاق لحمايته 

من العقوبات األميركية.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ واس

إيران تعلن تجاوز تخصيب اليورانيوم نسبة 3.6 % )أ ف ب(

برلين ـ وكاالتمسقط ـ أ ف بالجزائر ـ وكاالت

أصــدرت محكمــة الجزائــر العليــا أمــس األحــد أمرا بالســجن المؤقــت على وزير 
التضامن ورئيس “حزب جبهة التحرير” الحاكم سابقا جمال ولد عباس.

وأفــاد التلفزيــون الرســمي بــأن ولــد عباس 
مثــل أمــام المحكمة بتهمــة ضلوعه بجرائم 
فســاد منها “تبديد أمــوال عمومية” و”إبرام 
بــه”،  المعمــول  للتشــريع  مخالفــة  صفقــات 
و”إســاءة استغالل الوظيفة” و”التزوير في 
محــررات عمومية”. وذكــر موقع “النهار” أن 
إجراءات متابعة ولد عباس قضائيا جاءت 
بعــد تنازلــه عــن الحصانــة البرلمانيــة طوعا 
12 يونيــو المنصــرم. وشــرع القضــاء  فــي 
العديــد  وســجن  محاكمــة  فــي  الجزائــري 
الوجــوه السياســية واألمنيــة ورجــال  مــن 
األعمــال، إثــر االحتجاجــات التــي تشــهدها 
البــالد منــذ أزيــد من 4 أشــهر. يذكــر أن ولد 
الشــخصيات  أكبــر  هــو  ســنة(   85( عبــاس 
المســجونة ســنا لحد اآلن، كما شغل العديد 
مــن المناصــب فــي قطــاع الصحــة ووزارة 
التضامــن واألســرة، قبــل أن يــرأس أمانــة 

“حــزب جبهــة التحريــر” ســنة 2016. وقّدم 
ولد عباس اســتقالته من منصبه أمينا عاما 
للحــزب الحاكــم في 14 نوفمبــر 2018، بعد 
تدهــور مفاجــئ فــي صحتــه، أدى بــه إلــى 
دخــول أحــد المستشــفيات العســكرية فــي 
البــالد. ويأتــي القــرار بحبــس ولــد عبــاس 
مؤقتــا بعد يومين من وضع مدير الشــرطة 
الســابق اللواء عبد الغني هامل، الذي ُأقيل 
فــي يونيــو 2018، في الحبــس االحتياطي 

يوم الجمعة الماضي.

أجرى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، محادثات مع رئيس النظام السوري، 
بشار األسد في دمشق، حسب ما أفادت وزارة الخارجية العمانية، أمس األحد.

وزيــارة بــن علــوي النادرة لوزيــر عربي إلى 
دمشــق، هــي الثانيــة لــه منذ انــدالع النزاع 
في العام 2011 بعد زيارة أولى في أكتوبر 
2015، وهــو الوزير الخليجي الوحيد الذي 

زار سوريا في السنوات الثماني األخيرة.
وبثــت الــوزارة العمانيــة فــي تغريــدة على 
“تويتــر” خبــر زيــارة وزيــر الخارجيــة إلــى 

دمشق واجتماعه مع األسد.
الــوزارة العمانيــة، بحــث اللقــاء  وبحســب 
“العالقــات  الــوزارة  عليــه  أطلقــت  مــا 
الثنائية وســبل تطويرها وتعزيز المســاعي 
الراميــة إلــى اســتعادة األمــن واالســتقرار 
فــي المنطقــة”. كمــا عقــد بــن علوي جلســة 
مباحثات رســمية مع نظيره السوري، وليد 
المعلــم، جرى خاللها “اســتعراض العالقات 
الثنائيــة بيــن البلديــن والتطــورات الراهنة 
وفقــا  اإلقليميــة”،  العربيــة  الســاحة  علــى 

لــوزارة الخارجيــة العمانيــة. وزار المعلــم، 
انــدالع  منــذ  األقــل  علــى  مرتيــن  مســقط 
النزاع في بلده. وسلطنة عمان هي الدولة 
الوحيــدة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
الدبلوماســية  عالقاتهــا  تقطــع  لــم  التــي 

والسياسية مع دمشق.
إعــادة  إلــى  وتســعى دول عربيــة عديــدة 
عالقاتهــا مع دمشــق بعدما حققــت القوات 
الحكوميــة تقدمــًا ميدانيــًا خــالل العاميــن 

األخيرين. 

عــززت الواليــات المتحدة من ضغطها على ألمانيــا من خالل الطلب من برلين، أمس 
األحد، إرسال قوات برية إلى شمالي سوريا من أجل مكافحة اإلرهاب.

وقــال الممثــل األميركــي الخــاص إلــى ســوريا 
فيلــت”  “دي  لصحيفــة  جيفــري،  جيمــس 
األلمانيــة: “نريــد مــن ألمانيا قــوات برية لتحل 
محــل جــزء مــن جنودنا” المنتشــرين في إطار 
هــذه  فــي  اإلرهــاب  لمكافحــة  دوليــة  مهمــة 

المنطقة تجري مناقشتها حاليا.
وكان جيفــري يــزور برليــن، الجمعــة، إلجــراء 
محادثات في هذا الشأن. وقال إنه ينتظر ردا 

خالل يوليو الجاري.
ترامــب  دونالــد  األميركــي،  الرئيــس  وأعلــن 
مــن  األكبــر  الجــزء  2018 ســحب  نهايــة  فــي 
نحــو ألفــي جنــدي أميركــي ينتشــرون شــمال 
شــرقي ســوريا، مؤكــدا االنتصــار بشــكل كامل 
علــى تنظيــم داعش. لكــن منذ ذلــك الحين تم 
إقناعه بإبطاء االنسحاب، وبأن يبقي في هذه 
المنطقة التي ال تسيطر عليها قوات الحكومة 
الســورية. وقــال جيفــري إن واشــنطن تبحــث 

“هنــا )فــي ألمانيــا( ولــدى شــركاء آخريــن فــي 
التحالــف” الدولــي ضــد تنظيــم داعــش، الــذي 
)دول(  “متطوعيــن  عــن  بلــدا  ثمانيــن  يشــمل 
مســتعدين للمشــاركة”. وأضــاف: “نعتقــد أننــا 

سنحقق ذلك”.
لهــذه المهمــة هدف مــزدوج، هو عــدم التخلي 
عن األكراد الذين خاضوا المعارك على األرض 
ضــد تنظيــم داعش بدعم مــن التحالف، لكنهم 
مهــددون من تركيــا، ومواصلة جهود مكافحة 

اإلرهاب لمنع عودة التنظيم.

ضغط أميركي إلرسال جنود ألمان إلى سورياوزير خارجية ُعمان يزور دمشق ويلتقي األسدالجزائر.. حبس أكبر ساسة بوتفليقة سّنا
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بغداد ـ أ ف ب

القدس المحتلة ـ رويترز

أعلنــت القــوات العراقيــة، أمــس األحــد، بــدء عمليــات عســكرية “واســعة” 
لمالحقــة عناصر تنظيم داعش اإلرهابي وتطهير المناطق المحصورة بين 

محافظات صالح الدين ونينوى واألنبار، وصوالً إلى الحدود السورية.

وأعلن نائب قائد العمليات المشــتركة، 
الفريــق الركــن عبد األميــر يار هللا، في 
مــن  األولــى  المرحلــة  انطــالق  بيــان، 
العمليــة التــي أطلــق عليها اســم )إرادة 
كبيــرة  قــوات  أن  وأضــاف  النصــر(.   
مــن الجيش العراقي وفصائل الحشــد 
تشــارك  العشــائري  والحشــد  الشــعبي 

فــي العمليــة العســكرية، وبدعــم جوي 
مــن ســالح الجــو العراقــي والتحالــف 

الدولي.
 فــي غضــون ذلك، قال رئيــس الوزراء 
العراقــي، عادل عبد المهدي، في بيان، 
إن القــوات المســلحة “ســتحقق النصر 

األكيد على تنظيم داعش اإلرهابي”.

أعلــن الجيــش اإلســرائيلي أمــس األحــد 
اعتقــال منفــذ عمليــة دهــس اســتهدفت 

جنوًدا إسرائيليين في الضفة الغربية.
الجيــش  باســم  المتحــدث  وكتــب 
اإلســرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر” 
أنــه تــم إلقــاء القبض على منفــذ العملية 
وفحــص  تمشــيط  حملــة  “بعــد  ووالــده 
المنطقــة”.  فــي  عســكري  حاجــز  عنــد 
وأضــاف أنه اتضح مــن التحقيق األولي 

فعــال،  دهــس  عمليــة  هــو  الحــادث  أن 
مــن  مجموعــة  المخــرب  “رصــد  حيــث 
الجنــود على جانــب الطريق وأقدم على 
دهسهم”.  وكان الجيش والقوى األمنية 
اإلسرائيلية قد نظم حملة تمشيط بحًثا 
عــن ســائق ســيارة متهــم بتنفيــذ عمليــة 
دهــس قرب قرية حزما بمنطقة رام هللا 
في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن 

إصابة 5 جنود.

العراق يطلق عملية لمالحقة “الدواعش”

ا بتهمة دهس 5 جنود إسرائيل تعتقل فلسطينيًّ

دبي ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

شــنت مقاتــالت تحالف دعــم الشــرعية، أمس 
مواقــع  اســتهدفت  جويــة  غــارات  األحــد، 
أحــد  فــي  الحوثــي  ميليشــيات  وتجمعــات 

المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.
وقالــت مصــادر محلية، إن مقاتــالت التحالف 
شنت 4 غارات جوية على تجمعات للحوثيين 
فــي معســكر الحمــزة الكائــن بمديريــة الســبرة 
جنوب شــرق المحافظة، دون معرفة الخسائر 

الناجمة عن القصف.
وتأتــي هــذه الغــارات بعد يومين علــى غارات 
جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في 

المعسكر.
واســتهدفت مقاتــالت التحالف هذا المعســكر 
الــذي يقــع على الخــط الرابط بيــن محافظتي 
إب والضالــع، عشــرات المــرات، حيــث يعتبــر 
مــن أهــم معســكرات التدريــب الحوثيــة الــذي 
تســتعين به الميليشــيات في تســيير عملياتها 
والضالــع  تعــز  محافظــات  فــي  العســكرية 

والحديدة.

إلى ذلك، كشــف مكتب حقوق اإلنســان التابع 
محافظــة  فــي  الشــرعية  اليمنيــة  للحكومــة 
الجوف، شــمال شــرقي صنعاء، عــن انتهاكات 
ارتكبتهــا  المدنييــن  بحــق  بــاآلالف  تعــد 

ميليشيات الحوثي اإليرانية.
وأوضــح تقريــر مكتــب حقــوق اإلنســان فــي 
محافظــة الجــوف أنــه جــرى توثيــق نحــو 14 

ألفــا و780 حالــة انتهــاك، شــملت عمليات قتل 
وإصابات والتسبب بإعاقات جسدية.

وتحــدث التقريــر عــن 190 حالــة قتــل و385 
تشــوهات  منهــا  الكثيــر  عــن  نجــم  إصابــة، 
وذلــك  لألطــراف،  وبتــر  جســدية  وإعاقــات 
بسبب األلغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي 

اإليرانية في مناطق عدة من المحافظة.

أكــد رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي 
عبدالفتــاح  أول  الفريــق  الســودان،  فــي 
برهــان، أن “هنــاك جهــات كانــت ال ترغــب 
فــي الوصــول إلــى اتفــاق بيــن األطــراف” 
الســودانية، مشــيرا إلــى “جهــات سياســية 

تتربص بالثورة”.
وأوضح أنه سيتم “حل المجلس العسكري 
مضيفــًا  الســيادة”،  مجلــس  تشــكيل  بعــد 
أنــه “لــم يتــم حتــى اآلن االتفــاق مــع قــوى 
الحرية والتغيير حول األســماء المرشــحة 
مــن المجلس العســكري لعضويــة المجلس 

السيادي”.
وتحــدث عــن عمليــة تشــاور مــع “شــركائنا 
فــي قوي الحريــة والتغيير حول األســماء 

التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي”.
“توحيــد  ضــرورة  علــى  برهــان  وشــدد 
الخطــاب مــع الشــركاء للخــروج مــن هــذه 

المرحلة”.
وذكر أنه يجري حاليا “التخطيط اآلن لهذه 

المرحلة التأسيســية لبناء ســودان جديد”، 
ملمحــًا إلــى أن “العســكر قــد يبتعــدون عن 

الحكم بعد انقضاء الفترة األولى”.
أنــه  االنتقالــي  المجلــس  رئيــس  وأوضــح 
النظاميــة  القــوات  بيــن  جفــاء  يوجــد  “ال 

والمواطنين”.
المجلــس  “أعضــاء  أن  ثقتــه  عــن  وأعــرب 

العســكري ليســت لهم أي عالقــة بما حدث 
في فض االعتصام”، كاشفا أن “األشخاص 
الذيــن أمــرو القــوات بفض االعتصــام قيد 

االعتقال”.
العــام  النائــب  “إعفــاء  إن  برهــان  وقــال 
الســابق جــاء بســبب تأخــره فــي توجيــه 

االتهام لرموز النظام السابق”.

غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الشارع السوداني يواصل احتفاالته فرحا باالتفاق )أ ف ب(

األرقام تفضــح آالف االنتهــاكات لالنقالبيين في الجوف أكد حل المجلس العســكري بعد تشــكيل مجلس السيادة

اليمن.. التحالف يستهدف معسكرا حوثيا في إب برهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

قالت السلطات اإليرانية إن ناقلة النفط التي  «
اعترضتها بريطانيا في منطقة جبل طارق، لم تكن 

 متجهة نحو سوريا.
وصرح نائب وزير الخارجية عباس عراقجي 

للصحفيين أمس األحد بأن “وجهة ناقلة النفط لم 
 تكن لسوريا”.

قال عراقجي إنه ال يوجد قانون يسمح للسلطات 
في جبل طارق بإيقاف الناقلة واصفا ما حدث بأنه 

 “قرصنة”.

واعترضت السلطات ناقلة النفط العمالقة )غريس 
1( الخميس قائلة إنها تعتقد أنها تنتهك عقوبات 

االتحاد األوروبي من خالل نقل شحنة من النفط 
 الخام اإليراني إلى سوريا.

وذكرت السلطات اإلسبانية أن عملية االستيالء جاءت 
 بناء على طلب من الواليات المتحدة.

جاء ذلك وسط توترات متصاعدة بشأن اتفاق إيران 
النووي مع القوى العالمية، الذي انسحبت منه 

الواليات المتحدة عام 2015.

         ناقلة جبل طارق ليست متجهة لسوريا
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الدراما الخليجية...
 طوفان من “التهريج”

مــن الظواهــر الواضحــة فــي جميــع الفضائيــات الخليجيــة كثــرة األعمال 
الفنيــة المبتذلــة والرخيصــة ونــدرة األعمــال الفنيــة الرفيعة التي تســاهم 
في رقي الفرد وإعادة تشــكيل حياته، وقد أغرقتنا الفضائيات الخليجية 
في رمضان الماضي بأعمال تبعث على الســأم والملل والضياع، وشــوهت 
البيــت والمجتمــع الخليجــي وجعلتــه يــورث المــرارة واألســى، ويمكننــي 
تشبيه الوضع هنا باالنفصام، وهذا االنفصام هو أخطر ما يتعرض له الفن 
وأخطــر مــا تتعــرض لــه الحيــاة نفســها، ألن الحيــاة بــدون فــن راق ورفيع 
ومحترم هي حياة كاألرض الخراب، والفن الذي ال يستوحي حياة الناس 
ومشــاعرهم وأفكارهــم فــن مغلــق علــى نفســه، ينحصر في ذاته وينســى 
مــا حولــه حتــى يصبــح كالمجنــون الذي يحدث نفســه غير مهتم بأســماع 

اآلخرين. 
فــي تصــوري، إن ســبب كل ذلك الرقابة فــي الفضائيــات، ألن الفن الراقي 
والمحتــرم لــن يأتي إال إذا توافرت لدينا عوامل منها: رقابة دقيقة واعية 
لمــا يقــدم إلــى المشــاهد، واإلســهام بشــكل إيجابــي فــي حمايــة الفــن من 
طوفــان الســوقية والتهريــج حتــى يتم تثقيــف المشــاهد، ورقابة ناضجة 

بمــا يكفــي لتفــرض أذواقهــا وثقافتهــا على الفــن وأســاليبه، واألهم وجود 
المثقف الواعي.

إلــى ظهــور  الكتابــة والتأليــف، فنحــن بحاجــة  أيضــا قضيــة  ننســى  وال 
الكاتــب القــادر علــى التأليــف الحقيقــي الــذي أساســه الصدق فــي التعبير 
واإلخالص، فيبرز في أعمالنا الفنية الخليجية صفاتنا الحقيقية والذاتية 
الفردية، وليس مجرد متطفلين يرسمون نجوما وأقواس حمراء وزرقاء 
وبرتقاليــة وبنفســجية معتقديــن أنهــم يكتبــون مسلســالت حقيقيــة ذات 
قيمــة فنيــة، فكتابة األعمال الدرامية تكون على أســس ومالمح واضحة 
ومدروســة وليس “ســلق بيض” اســتعدادا للعرض في شهر رمضان، وهذا 
هــو مــا يحصــل عندنــا بالضبط، فقبــل دخول شــهر رمضان بفتــرة وجيزة 
يلتــف الجميــع حــول الطاولــة وتضــاء الشــموع وقبــل صياح ديــك الفجر 

يكون “المسلسل جاهزا” من 30 حلقة.

علينا مسؤولية جماعية في مواجهة األضرار الناجمة في حياة  «
المشاهد الخليجي من هذه األعمال المبتذلة الرخيصة التي تتكاثر 

بشكل مرعب.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

رغــم أننــا كنــا قد هيأنا أنفســنا لنســيان هــذا التنظيم اإلرهابي الذي شــغل 
الساحة العربية والدولية لسنوات عديدة بإجرامه وإرهابه غير المسبوق، 
خصوصــا بعــد أن أعلــن العــراق االنتصــار عليــه وبعــد أن افتخــر وتباهــى 
الرئيــس األميركــي ترامــب بــأن التنظيــم هزم في ســوريا وبات محشــوًرا 
فــي مســاحة ضيقة ال تذكر ولم يعد األمر بحاجــة لقوات أميركية كثيفة، 
إال أن معهــد دراســات الحــرب األميركي وجه صدمة كبيــرة لهذا االعتقاد 
وهــذا االرتيــاح بما تحقق من نتائج في إطار الحرب ضد اإلرهاب عموما 
وضد تنظيم داعش على وجه الخصوص، إذ كشــف الخبراء بهذا المعهد 
المتخصــص أن التنظيــم لــم يهــزم بعــد، بــل زادوا مــن صدمتنــا ودهشــتنا 

بالتحذير من أن داعش يستعد للعودة مجددا على نحو أشد خطورة.
الخبــراء يســتندون المتــالك التنظيــم نحــو 30 ألــف مســلح فــي العــراق 
وســوريا، وهــو عــدد يقولون إنــه كاف للســيطرة على الفلوجــة والموصل 
ومدن أخرى في العراق، عالوة على معظم شــرق ســوريا، في 3 ســنوات 

فقط.
إضافــة إلــى العدد والقوة البشــرية، يحتفــظ داعش وفًقا لمعهد دراســات 
الحــرب األميركي بشــبكة تمويل عالمية تســاعده علــى العودة القوية في 
ظــل مــا لديــه مــن مقومات ووســائل إعالميــة، وهو مــا قد ينــذر بعمليات 

إرهابية تجتاح العالم كله. 

ورغم غرابة استنتاجات هذا التقرير مع ما نلمسه من ضعف  «
للتنظيم، إال أنها تنسجم مع تحذيرات تسير في نفس االتجاه، من 

بينها وكالة يوروبول التي أكدت أن داعش مازال يمتلك قاعدة قوية 
على اإلنترنت رغم الخسائر التي يتكبدها، كما أن مجلة “التايم” قبل 

فترة اعتبرت حادث مقتل أربعة من القوات األميركية في منبج 
السورية دليال قويا على عدم هزيمة داعش، الذي مازال يمتلك ما 
بين 20 و30 ألفا يتركزون في األراضي التي لم يعد يسيطر عليها 

التنظيم بالكامل في سوريا والعراق، ناصحة بمواصلة الضغط 
على التنظيم والتحول من التكتيكات التقليدية إلى أساليب حرب 

العصابات.

تنظيم داعش لم يهزم!

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

قال حكيم البنه وهو يعظه “إياك ومصاحبة ســارقي األحالم”، فســأله 
االبــن: مــن هــم ســارقو األحــالم يــا أبــي، فــرد عليــه األب: “األنانيــون 

ومستحوذو الفرص بال ضمير وال ذمة”.
اســتحضرُت هــذه الحكمــة البالغــة وأنا أســتمع لصديق اختــار التقاعد 
مؤخــرًا علــى أن يبقــى ضمــن فريــق مســؤوله الســابق الــذي وصفــه 
بأنــه “جشــٌع للغايــة”. فــي الحقيقــة أثــار فضولــي هــذا الوصــُف، قمــُت 
بالبحــث عنــُه فــي عــدة أوراق بحثيــة متخصصة لمعرفة مــدى دقته، 
وبعــد االطــالع علــى عدد مــن الدراســات توصلُت إلى تعريف مبســط 
وواضح وهو أن المســؤول الجشــع هو ذلك الذي ال يفوت أية ُفرصٍة 
إال واســتفرد بها عن باقي أعضاء الفريق وبالتالي هو ســارٌق لفرصهم 
الوظيفيــة المســتقبلية، وهــو المديــر الــذي يتقُن وضــع المعوقات في 
طريــق أعضــاء فريقــه ليمنعهم مــن تحقيق أي نجاح لذلك هو ســارٌق 
لمستقبل أحالمهم وآمالهم. وللمسؤول الجشع البائس صفات ُتمكنك 
مــن التعــرف عليــه مــن دوِن عنــاٍء ُيذكــر، منهــا الغــرور والتعالــي على 
اآلخريــن، وعــدم القدرة على المواجهة وهروبه المتكرر من مســاعدة 

اآلخرين ألنه يخشى نجاحهم. 
فــي المقابــل هنــاك المســؤول أو قائــد الفريــق الواثــق بنفســه، الُمحب 
لنجاحــات اآلخرين، وعلى ســبيل المثال: كبــار الممثلين في هوليوود 
الذين تتجاوز أجورهم عشرين مليون دوالر في الفلم الواحد، تراهم 
اليــوم يقومــون بــأدوار ثانويــة مــع مشــاهد قليلــة فــي بعــض األفــالم 
لتمكين الممثلين الشباب الجدد من االحتراف في هذه المهنة، وليس 
ذلك فحسب، بل تراهم يرشحونهم للقيام بأدوار البطولة نيابة عنهم 
ويكونــون قريبيــن منهــم للتوجيه والنصح، وهذه لعمري ســنة الحياة 

ولمن استبطَن الحكمة وعرف سر هذا الكون.

أقوُل لكل مسؤوٍل جشع، األجدُر بك وبدال من أن تحمي  «
وتدافع عن المنصب الذي تملكه اليوم هو أن تحمي إنسانيتك 

وضميرك وغايتك في هذا الوجود، وأن ُتدرك أن العطاء من شيم 
العظماء فقط وأنه ال يتعالى إال قليل الشأن والقدر.

سارقو المستقبل

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com

 خارج الصندوق... 
داخل العتمة

بينمــا مــدرس الجغرافيــا يشــرح لنا - ونحن فــي المرحلــة اإلعدادية - عن 
الثــروات الطبيعيــة، جــاء الحديث عــن الغاز الذي نراه يشــتعل في حقول 
النفط، فتساءل أحد الطلبة األشقياء: “بدالً من حرقه هكذا، لماذا ال نصّب 
هذا الغاز على إسرائيل؟”، فكتم األكثرية ضحكتهم لسذاجة االقتراح لئال 

يتعرضوا لبطش هذا الطالب فيما بعد!
اليــوم أجــد المقترح كان يســبق زمانه، كما يقال اآلن عــن الرئيس الراحل 
أنــور الســادات فــي صلحــه مع “إســرائيل”، فهــذا تفكيــر خــارج الصندوق، 
وهــو أحــوج مــا نحتاجــه فــي وضعنــا الراهــن مادامــت طــرق التفكيــر لــم 
تــأت بنتيجــة خــالل 71 عامــًا، والمهادنة لــم تأت بنتيجــة، وال الزعيق، وال 
التهديد، وال االستســالم، وال التطبيع، وال ســتر الكيان األنظمة التي كانت 
تتعامــل معــه مــن وراء ســتار، ولهذا الفضــح غرض أن يــدّب اليأس عربيا 
في الوقت الذي هو متأكد فيه أنه لن يخسرهم، بل سيزدادون مع األيام، 

وهم الذين سيّروجون لما سيأتي.
وعــودة إلــى “مقتــرح الغــاز”، هاكــم مقترحــًا آخــر أكثــر ســذاجة منــه، فقد 

أعلنت واشنطن العام الماضي عن حرمان الضفة الغربية وقطاع غزة من 
200 مليــون دوالر، وتحويلهــا إلــى مناطــق أخــرى، وذلك كعقاب للســلطة، 
بل لكل الفلســطينيين، وللدعس أكثر على الحالة االقتصادية المتدهورة، 
والرواتب المتأخرة، والبنى التحتية، وذلك من 380 مليون دوالر المنحة 
األميركية السنوية للسلطة، والحجة أّن جانبًا من هذه المنحة يذهب إلى 

األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية!

هل فسلطين، بضفتها وغزّتها بحاجة إلى هذه المنحة؟ طبعًا: ال.  «
إذ لو حسبنا عدد العرب اليوم فهناك مراوحة ما بين 389 مليونًا 

و422 مليون فرد )لن نتحدث في هذه المرحلة عن 1.8 مليار مسلم(، 
فلنقل إنهم 400 مليون، ونعلم أن حالة أكثر العرب االقتصادية 

“بالويل”، لكن أال يستطيع 50 مليونًا، أي 12.5 % من مجمل العرب 
التبرع لفلسطين شهريًا بمبلغ دوالر واحد؟ لو حدث ذلك ألن يتدفق 

على األراضي المحتلة مبلغ 600 مليون دوالر سنويًا من الشعب 
العربي فقط، ناهيك عن حكوماتهم، ونحن أولى من الغرب بقضيتنا 

بدال من اإلذالل الرخيص؟! ممنوع الضحك!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

سياحة بينية... 
اإليجابيات والدوافع

تعــد الســياحة البينيــة بيــن الــدول مــن المصــادر المهمــة لتنويــع الدخــل وتحقيــق 
االزدهار للقطاع االقتصادي، خصوصا للدول التي تنضوي تحت لواء اتحاد معين 
أو مجلــس مــا، مثــل دول مجلــس التعاون الخليجــي، ومن الممكن جــدًا أن يزدهر 
هذا النوع من الســياحة بين دول الخليج، إذ إنه من الســهل جدًا تطبيق مقومات 
هذا النوع من السياحة من خالل منح أسعار تشجيعية لكل الخدمات المقدمة من 

تذاكر سفر وفنادق وتأجير سيارات ومطاعم وغيرها.
باختصــار إن منــح مثــل هــذه االمتيــازات من شــأنه أن يؤدي إلى زيــادة مضطردة 
فــي تنقــل المواطنيــن بين الدول الخليجية التي أصبحــت اليوم تمتلك الكثير من 
المقومات السياحية الناجحة والمشجعة، غير أنه وعلى الرغم من تكرار طرح هذا 
الموضوع في العديد من المناسبات، إال أنه ومع األسف الشديد، ال حياة لما تنادي، 

بل على العكس، نجد األمور تزداد صعوبة وهذا أمر محزن للغاية.
إذا نظرنــا مثــالً إلــى جانــب واحــد مثل أســعار التذاكر، ســنجد ارتفاعــًا جنونيًا في 
أســعار التذاكــر بينمــا نجد فــي المقابل أن أســعار التذاكر الداخلية فــي جميع دول 
العالــم أرخــص بكثيــر! فإذا كانت أســعار الوقــود عندنا أرخص من أيــة دولة أخرى 
فــي العالــم فلمــاذا المغــاالة فــي أســعار التذاكــر! إن دول مجلــس التعــاون ُتعتبــر 
دولــة واحــدة، ومــا يريــده المواطنــون هــو الحصــول علــى المزيــد من التســهيالت 

واالمتيازات في الكثير من مناحي الحياة، إنهم يريدون جواز سفر موحد وعملة 
موحدة، ولم ال، فمن حق الشــعوب أن تنعم بخيرات أوطانها، وتلك مجرد طلبات 

بسيطة للغاية.
نســافر وننفــق الميزانيــات الكبيرة، وأوطاننا أحق من ســواها، كمــا أن هناك الكثير 
من العوائل الخليجية التي تتمنى أن ُتسافر حتى لو كان ذلك إلى عواصم عربّية 
وبالمقابــل هنــاك عوائــل عربيــة ترغــب في زيــارة الخليج حيث الطقــس في دولنا 
الخليجية تحديدًا يكون أكثر من رائع خالل الفترة من شهر نوفمبر وحتى مايو.

إن الفوائــد التــي تعود على بلداننا العربية من الســياحة البينية من شــأنها تحريك 
اقتصاداتنا، خصوصا ونحن في البحرين على سبيل المثال نستقبل أعدادًا كبيرة 
من العوائل واألفراد من شقيقتنا السعودية، وللحق، فإنه لوال وجود هؤالء اإلخوة 
كســّياح دائميــن لدينــا فلن يكون وضعنا االقتصادي مريحًا جدًا خصوصا بالنســبة 
ألصحاب األعمال البحرينيين الذين يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على السّياح وقوتهم 
الشــرائّية، فالعمالــة األجنبيــة في البحرين ال ُيمكــن التعويل عليها في هذا الجانب 

فهي ال تنفق شيئا وهمها األول تحويل جميع مدخراتها إلى بالدها.

إذا وباختصار شديد، نحن بحاجة إلى النظر فيما ُيمكن اتخاذه من خطوات  «
لتشجيع السياحة البينية بين دولنا العربّية الخليجية.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن الوزارة بكل تعمل عزم ومضاء لالرتقاء بالعمل الشبابي والرياضي في المملكة وفًقا 
لرؤية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والراميــة إلــى اســتحضار كافــة أســباب النجاح للقطاعين الشــبابي والرياضي بما يتفق مع سياســات المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
واستراتيجية وزارة شؤون الشباب والرياضة المتوافقة تماًما مع السياسات العليا للمجلس األعلى ومبادرات البرنامج الوطني لتطوير 

القطاع الشبابي والرياضي “استجابة” والتي انبثقت من رؤية المملكة 2030 وأساسه تهيئة البيئة التنافسية العادلة المفتوحة. 

 وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة في 
الشــباب  “تبنــي وزارة شــؤون  لــه  تصريــح 
والرياضة برامجها تجاه القطاعين الشبابي 
وتجســيد  تنفيــذ  يضمــن  بمــا  والرياضــي 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة وسياســات المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة والتي ســتضمن للحركة الشبابية 
والرياضيــة االرتقــاء بها فــي كافة منظومة 
عملهــا اإلداري والفنــي ويمهــد الطريق أمام 
قدراتهــم  تطويــر  علــى  للعمــل  منتســبيها 
وصــوالً  المجــال  مختلــف  فــي  ومهاراتهــم 
مــن شــبابها  البحريــن  أبطــال  إلــى صناعــة 
فــي العديــد مــن القطاعــات علــى المســتوى 
اإلقليمي والقاري والدولي األمر الذي يؤكد 

أن معدن البحريني هو الذهب األصيل”. 
 وأشــار وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أن 

الوطنيــة  واألنديــة  الرياضيــة  االتحــادات 
ــا ورائــًدا فــي عمليــة غرس  تلعــب دوًرا مهمًّ
الشــباب  لــدى  واإلنجــاز  التحــدي  ثقافــة 
البحرينــي، وتابــع “نقــّدر عالًيــا الــدور الــذي 
واألنديــة  الرياضيــة  االتحــادات  بــه  تقــوم 
الرياضيــة  الحركــة  دعــم  فــي  الوطنيــة 
البحرينيــة ونثّمــن بــكل فخــر مــا تقــوم بــه 
فــي  العاملــة  اإلداريــة  الوطنيــة  الكــوادر 
هذين القطاعين ودورها المهم في تشــكيل 
اكتشــاف  إلــى  الراميــة  اســتراتيجياتها 
األلعــاب  مختلــف  فــي  الرياضيــة  مواهــب 
وســعيها نحو تحقيــق المزيد من اإلنجازات 
البحرينيــة  الرياضــة  تطويــر  تؤكــد  التــي 
التــي  المكتســبات  تعزيــز  نحــو  وســيرها 

تحققت”. 
وقــوف  عالًيــا  نثّمــن  “إننــا  المؤيــد  وبيــن 

الوطنيــة  واألنديــة  الرياضيــة  االتحــادات 
وتصريحاتهــم التــي تؤكــد دعمهــم لــوزارة 

شؤون الشباب والرياضة واهتمامهم الكبير 
بدعــم اســتراتيجيتها الموجهة إلــى القطاع 
الشــبابي والرياضي األمر الذي يؤكد أهمية 
التكاتف والتعاضد في ســبيل الوصول إلى 
خدمــة  إلــى  والراميــة  المرجــوة  األهــداف 
المملكــة  فــي  الشــبابي والرياضــي  القطــاع 
وهــي تأســيس البيئــة الصالحــة والداعمــة 

والممكنة لإلنجاز”.

المؤيد: نشيد بتصريحات االتحادات واألندية الرياضية والالعبين

دعم ناصر بن حمد حافز لالرتقاء بالشباب والرياضة
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اختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم ومنتخبنا األولمبي، تحضيراتهما المحلية، أمس 
)األحــد(، وذلــك قبــل المغــادرة غــًدا الموافــق 9 يوليــو الجــاري إلــى معســكر البرتغــال الذي 

سيستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

 وخــاض المنتخــب األول مرانه األخير أمس 
األول  الوطنــي  المنتخــب  تــدرب  إذ  األول، 
الجهــاز  ومنــح  الخارجيــة  المالعــب  علــى 
الفنــي الالعبين راحة يومي األحد واإلثنين، 
فــي حيــن تــدرب المنتخــب األولمبــي أمــس 
علــى االســتاد الوطنــي. ومنح الجهــاز الفني 
اليــوم  راحــة  فتــرة  الالعبيــن  لألولمبــي 

)اإلثنين(.
وســيغادر المنتخبان غًدا صباًحا إلى معسكر 

البرتغال.

المنتخب األول

وأعلن المــدرب البرتغالــي للمنتخب الوطني 
األول لكــرة القــدم هيليــو ســوزا عــن قائمــة 
وهــم:  البرتغــال،  لمعســكر  العًبــا   28 ضمــت 
ســيد شــبر علــوي، ســيد محمــد جعفــر، حمــد 
الدوســري، ســيد رضا عيســى، محمــد عادل، 
وليــد الحيام، أحمد عبــدهللا، عبدهللا الهزاع، 
حمد شمســان، ســيد مهدي باقر، أحمد نبيل، 
ســيد محمــد عدنــان، عبدالوهاب علــي، علي 
حــرم، محمــد الحــردان، محمــد عبدالوهــاب، 
جاســم الشــيخ، ســيد ضيــاء ســعيد، كميــل 
األسود، عبدالوهاب المالود، أحمد الشروقي، 
عيســى،  هاشــم  ســيد  الرميحــي،  محمــد 
إســماعيل عبداللطيــف، عيســى جهــاد، علــي 

مدن، سامي الحسيني وعيسى موسى.

أبرز المستبعدين

جــاء الالعــب جمــال راشــد فــي مقدمــة أبرز 
المســتبعدين مــن صفــوف قائمــة المنتخــب 
مــن  راشــد  جمــال  وكان  األول.  الوطنــي 
كأس  فــي  للمنتخــب  األساســية  األعمــدة 
الخليــج العربــي )خليجــي 23( وكأس آســيا 
اســتبعد  ســوزا  فــإن  عليــه  وعــالوة   ،2019
أيًضــا هشــام منصــور، مهدي حميدان، راشــد 
الحوطــي، هــزاع علي، محمد دعيــج وأحمد 

جمعة.
 وسيعســكر المنتخــب األول فــي البرتغــال؛ 
تحضيــرا لالســتحقاقات المقبلــة، وتأتي في 
مقدمتهــا المشــاركة فــي بطولــة غــرب آســيا 
التــي ســتقام فــي العــراق خــالل أغســطس 
مجموعــة  فــي  القرعــة  أوقعتــه  إذ  المقبــل، 
الســعودية والكويت واألردن، قبل أن يدشن 
المنتخب مشــواره في التصفيات المزدوجة 
وســتتحدد  المقبــل،  ســبتمبر  شــهر  خــالل 
مبارياته بناء على القرعة التي ستجرى يوم 

17 يوليو الجاري.
للجهــاز  مناســبة  فرصــة  المعســكر  ويعتبــر   
الفني الجديد للمنتخب األول؛ للوقوف على 
مستوى وجهوزية الالعبين، والتعرف بشكل 
أكبر على قدراتهم وإمكاناتهم عبر الحصص 
التدريبيــة المكثفــة والمباريــات الودية التي 

سيخوضها المنتخب مع أندية مختلفة.

4 العبين

اســتدعى مــدرب المنتخــب األول 4 العبيــن 
مــن صفــوف المنتخــب األولمبــي، وهم:حمد 
شمسان، محمد الحردان، سيد هاشم عيسى 

وأحمد الشــروقي، وذلك مــن أصل 9 العبين 
بدأوا مع المنتخب األول في مرحلة اإلعداد 

الثانية.
والالعبون الذين لم يختاروا للمنتخب األول 

هــم: أحمــد بوغمــار، عبدالرحمــن األحمــدي، 
حسين جميل، عمار محمد ويوسف حبيب.

المنتخب األولمبي

أعلن المدرب التونســي للمنتخب األولمبي 
ســمير شــمام عــن قائمــة ضمــت 23 العًبــا 
لمعســكر البرتغــال، وهــم: يوســف حبيــب، 
أنــور  الكنــدري،  عبدالعزيــز  محمــد،  عمــار 
أحمــد  نــور،  جاســم  عــادل،  ســالم  أحمــد، 
بوغمار، سيد محمد أمين، حسين الخياط، 
علــي حســن يحيــى، أحمــد حبيــب، ســعود 
العســم، جاســم خليــف، عبــاس العصفــور، 
محمــد الشامســي، أحمــد صالــح، إبراهيــم 
الختــال، عدنان فواز، ســيد إبراهيم علوي، 
فيصــل  خالــد،  عبدالعزيــز  مــدن،  حســن 

إبراهيم ومحمود الحايكي.

3 تغييرات

أجرى مدرب منتخبنا األولمبي ســمير شمام 
3 تغييــرات علــى قائمة المنتخــب األولمبي. 
يأتــي ذلك بعد طلــب نادي المحرق النضمام 
إعــداد  مــع  فريقــه  مــن صفــوف  العبيــن   3
الفريــق األول وهــم: عبدالرحمــن األحمــدي، 
حمــزة الجبــن وحســن الكرانــي، وبنــاء عليه 
فقد اســتدعى شــمام 3 العبين آخرين وهم: 
أحمد حبيب، أنور أحمد وعلي حسن يحيى. 
ويأتي معســكر األولمبــي في البرتغال ضمن 
فــي  للمشــاركة  المنتخــب  إعــداد  محطــات 
كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي ستقام في 
تايلند خالل يناير من العام المقبل )2020(.

النهائيــات  فــي  األولمبــي  مشــاركة  وتعــد 
اآلســيوية تاريخية؛ كونها األولى في تاريخ 

كرة القدم البحرينية.

إعالن قائمة المنتخبين األول واألولمبي لكرة القدم

من تدريبات المنتخب األول

جمال راشد

تدريبات الحراس في المنتخب األولاالولمبي سيركز على الجوانب البدنية في المعسكرحمد شمسان في تدريب المنتخب األول

من تدريبات المنتخب األولمبي )تصوير:سيد علي شبر(

يقــدم مســاء اليــوم اإلثنيــن برنامــج )لهــم بصمــة( حلقــة خاصــة عــن فقيــد 
اإلعالم الرياضي الراحل ماجد العرادي، وذلك في الساعة الخامسة مساًء.

يــوم  يعــاد  الــذي  البرنامــج  أن  علًمــا 
الثالثــاء فــي الســاعة الواحــدة ظهــًرا، 
الكبيــر  للــدور  تقديــًرا وعرفاًنــا  يأتــي 
الــذي عمله الراحل ماجــد العرادي في 

تاريخه لإلعالم الرياضي.
 ويعــد البرنامــج ويقدمــه الزميل فايز 
الســادة الــذي أعرب عن أســفه لرحيل 
أن  مؤكــًدا  العــرادي  ماجــد  األســتاذ 
تقديــم حلقة خاصة عن المرحوم أقل 
ما يمكن فعله تجاه عميد الصحافيين 

الرياضيين في مملكة البحرين.

المرحوم العرادي في “لهم بصمة”
سبورت

سبورت

الوطنــي  والماســتر  المــدرب  حصــل 
األســود  الحــزام  علــى  عســكري  زبيــر 
الســابع من االتحاد الهابكيدو العالمية 
ومقرهــا كوريا الجنوبية بعد أن اجتاز 
كل الشروط بتفوق ونجاح وبعد أكثر 
مــن 35 ســنة مــن التدريــب المســتمر 

والخبرة في هذه المجال.
 وفــى ســياق الحــدث، أعرب الماســتر 
المســتوي  بهــذا  ســعادته  عــن  زبيــر 
مــن  المزيــد  ــا  ومتمنيًّ ا  جــدًّ المتقــدم 
ــا  عالميًّ المملكــة  علــم  لرفــع  اإلنجــاز 
جميــع  لتحقيــق  المســتمر  والتدريــب 

األهداف في هذه الرياضة.

الحزام األسود 
السابع

فايز السادة

أحمد مهدي

يعسكران 
في البرتغال 

حتى 28 
يوليو الجاري

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

أيمن المؤيد

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أشــاد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة 
الســلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة، بالخطوة التي اتخذها مجلس 
برئاســة  عيســى  مدينــة  نــادي  إدارة 
أحمــد جاســم العكبــري بتعييــن العبــة 
منتخبنا الوطني سابقا والمدربة نورة 
فئــة  تدريــب  علــى  لإلشــراف  الشــيخ 
البراعــم بالنــادي ابتــداًء مــن الموســم 
أول  لتصبــح   ،2019-2020 الجديــد 
مدربــة مــن العنصــر النســائي ُتشــرف 
بشــكل كامــل علــى تدريــب أحــد فرق 

األوالد في كرة السلة البحرينية.

وبيــن ســموه أن خطــوة تعاقــد نــادي 
مدينة عيسى مع المدربة نورة الشيخ، 
الكــوادر  فــي  الثقــة  بــاب  مــن  يأتــي 
لمــا  النســائي  العنصــر  مــن  التدريبيــة 
تتمتــع به الكوادر الوطنية من خبرات 
ا  تدريبية واسعة ودراية عملية، متمنيًّ
ســموه كل التوفيــق والنجــاح للمدربة 

نورة الشيخ في مهام عملها الجديد.
وأكد ســمو رئيس االتحــاد أن المدرب 
الوطنــي وصــل إلــى مســتويات فنيــة 
مــن  الكثيــر  يمتلــك  وبــات  متطــورة 
الخبــرات الواســعة والكفــاءة العاليــة، 
مؤكــًدا ســموه اهتمــام االتحــاد بدعــم 

جميــع المدربيــن والعمل علــى صقلهم 
وتطويرهــم، باعتبارهــم حجر الزاوية 
فــي عمليــة البنــاء الرياضــي لالرتقــاء 
بمخرجــات الحركــة الرياضيــة، مبدًيــا 
اعتــزازه بمــا تضمــه الســلة البحرينيــة 
من كوادر فنية تمتلك أعلى المؤهالت 
العلمية المتقدمة والخبرات المتميزة.
المدربــة  تواجــد  إن  ســموه  وقــال 
الفنيــة  األجهــزة  الشــيخ ضمــن  نــورة 
بنــادي مدينة عيســى، يؤكد المســتوى 
البحرينيــة  الفنيــة  للكــوادر  المتطــور 
النســائية التــي باتــت تمتلــك الخبــرة 

والكفاءة.

ــادي ــنـ ــد بـــخـــطـــوة الـ ــي ــش ــن عـــلـــي ي ــ ــى ب ــس ــي ســـمـــو الـــشـــيـــخ ع

مدينة عيسى يعّين نورة الشيخ مدربة لبراعم السلة

سمو الشيخ عيسى بن علي



أشــاد رضــا إبراهيــم منفــردي رئيــس لجنــة 
الشــباب بمجلــس الشــورى بالقــرار الصــادر 
عــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة، رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة بإشــهار المجلس البحرينــي لأللعاب 
القتاليــة والذي ســتنضوي تحت مظلته كال 
من ألعاب المصارعة، المالكمة، فنون القتال 
المختلطــة، الجــودو، التايكونــدو، الووشــو، 

الســامبو،  بوكســينج،  الكيــك  الكاراتيــه، 
الجوجيتسو.

 وفيمــا أعــرب عن شــكره وتقديــره البالغين 
لســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
ثقــة ســموه بتعيينــه عضــًوا فــي المجلــس 
البحرينــي لأللعــاب القتالية ورئيًســا التحاد 
الجوجيتســو، أشــار منفــردي إلــى أن وضــع 
البحرينــي  للمجلــس  القانونيــة  األطــر 
لأللعــاب القتاليــة يهيــئ األرضيــة المناســبة 
لتنظيم المزيد من المســابقات القتالية على 
المســتوى المحلــي، فضــالً عن كونــه خطوة 

إضافية الحتضان المملكة المزيد الفعاليات 
اإلقليميــة والدوليــة فــي هذا المجــال، وهو 
الرياضــة  تحققــه  ــا  إضافيًّ إنجــاًزا  يعــد  مــا 
البحرينيــة فــي العهد الزاهــر لجاللة العاهل 
يواكــب  بمــا  ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى 
المكانــة المتميــزة التــي وصلــت إليهــا هــذه 
الرياضــة ومــا حققته مــن إنجــازات ونتائج 
الفتــة في مختلف المحافل لتشــكل واجهة 

مشرفة لمملكة البحرين.
وأفــاد بــأن هــذه المبــادرة من ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة من شــأنها تشــجيع 

الشــباب الراغــب فــي ممارســة هــذا النــوع 
إمكانياتهــم  اســتثمار  علــى  الرياضــة  مــن 
الرياضــي،  نشــاطهم  لممارســة  وطاقاتهــم 
مبيًنــا ســعادته دعــم لجنة الشــباب بمجلس 
الشــورى لمبادرة ســموه خاصــة فيما يتعلق 
اللجنــة  تتبعهــا  التــي  الجديــدة  بالسياســة 
األولمبيــة البحرينية لتطويــر العمل اإلداري 
الرياضيــة  باالتحــادات  والفنــي  والمالــي 
وفــق أعلى معاييــر الجودة وبمــا يؤدي إلى 
تحقيــق أفضــل المخرجــات ويعــّزز مســيرة 

النجاحات للرياضة البحرينية.

منفردي يشيد بتوجيهات خالد بن حمد

جــّدد نــادي التضامــن عقد المدرب يونــس الهدار لقيادة الفريق األول بــدوري الدرجة الثانية في 
الموسم المقبل 2019/2020م.وقال الهدار في تصريح لـ “البالد سبورت” بان إعداد الفريق األول 
ســيبدأ بتاريــخ 1 ســبتمبر المقبل حيــث يتطلع الفريق لتحقيق نتائــج إيجابية أفضل بعدما أحرز 

المركز الخامس قبل األخير في الموسم المنصرم.

ا   وأضاف الهدار بأنه كان واقعيًّ
مع مجلس إدارة النادي وجهاز 
لعبــة الكــرة الطائــرة، حيــث إن 
العبــي  إلــى  بحاجــة  الفريــق 
ارتــكاز لتعزيز قــوة الفريق في 
ظــل وجــود ضاربيــن متميزين 
علــى صعيــد األطــراف، ولكــن 
الماديــة  النــادي  إمكانيــات 
تحــول دون القــدرة على إبرام 
ولكنــه  جديــدة،  تعاقــدات 
سيســعى قدر اإلمكان لتحقيق 
ذلــك وبمــا يتواكــب مــع قــدرة 

النادي.
وأضــاف “الجميع يعــرف تماًما 
الحديثــة  الطائــرة  الكــرة  بــأن 
تعتمد بشــكل كبيــر على حائط 

الصد.. لدينــا أطراف هجومية 
قوية ولكننا بحاجة إلى العبي 
ارتــكاز، هناك العبــون مميزون 
الظلــم  فــي مراكــز أخــرى مــن 
أن نضعهــم فــي مركــز من أجل 
ســد الثغرة وهــم متميزون في 

مراكز أخرى”.
وتمنــى الهــدار بــأن تعيــد لجنة 
المســابقات النظر في موضوع 
العمريــة  الفئــات  العبــي  قيــد 
حيث إن النظام الحالي يسمح 
شــباب  العبيــن   3 بتســجيل 
بالفريــق األول واألنديــة ومــن 
بينهــم نــادي التضامــن أوصــت 
بزيــادة العدد إلى أربعة إلتاحة 
مــن  عــدد  أكبــر  أمــام  الفرصــة 

الالعبين الشباب للمشاركة.
وأوضــح الهــدار أنــه سيشــارك 
الموســم القادم بنفس العناصر 
ولكــن بطمــوح المنافســة علــى 
المراكــز األربعة األولــى للتقدم 
ســعيه  مؤكــًدا  األمــام،  إلــى 
الكتشــاف المزيــد مــن العناصر 
الشــابة، كمــا أوضــح أن النــادي 
يسير وفق الخطة التي وضعها 
لتطويــر اللعبــة على مــدى أربع 
سنوات من خالل تطوير األداء 
لالعبــي  والذهنــي  المهــاري 
الفئات العمرية تحديًدا، مؤكًدا 
حرصــه كمــدرب علــى تخطــي 
جميــع العقبــات لتحقيق نتائج 

أفضل في الموسم القادم.

القضيبية - مجلس الشورى

ــس ــام ــخ ــز ال ــركـ ــمـ ــن الـ ــ ــى م ــلـ ــر بـــطـــمـــوحـــات أعـ ــب ــم ــت ــب ــدأ 1 س ــبـ اإلعــــــــداد يـ

طائرة التضامن تجدد مع الهدار

الهدار خالل توقيع العقد

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

هنأ وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، ســمو الشيخ سلمان بن 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة بمناســبة تعيينــه رئيًســا للمجلــس البحريني 

لأللعاب القتالية. 

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال 
الشــيخ  ســمو  “نهنــئ  والرياضــة 
آل  بــن عيســى  بــن محمــد  ســلمان 
قبــل  مــن  بمناســبة تعيينــه  خليفــة 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشــباب والرياضــة رئيــس  األعلــى 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، 
رئيًســا للمجلــس البحرينــي لأللعاب 
تامــة  ثقــة  علــى  وإننــا  القتاليــة، 
بالكفــاءة العالية وبالقدرات الكبيرة 
التــي يمتلكها ســمو الشــيخ ســلمان 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  محمــد  بــن 
الوطنيــة  الكــوادر  مــن  باعتبــاره 
التــي عملت بجــد واجتهاد من أجل 
مختلــف  فــي  بالمملكــة  االرتقــاء 

المجاالت بما فيها الجانب الشــبابي 
والرياضي”. 

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن 
الشــيخ  ســمو  “يمتلــك  والرياضــة 
آل  بــن عيســى  بــن محمــد  ســلمان 
كبيــرة وإننــا علــى  خليفــة خبــرات 
سيســخر  ســموه  بــأن  تــام  يقيــن 
الخبــرات والمهــارات التــي يمتلكهــا 
مجــال  فــي  نوعيــة  نقلــة  لتحقيــق 
البحرينــي  المجلــس  اختصاصــات 
لســموه  ونتمنــى  القتاليــة  لأللعــاب 
وأعضاء المجلس التوفيق والنجاح 
التــي  فــي تقديــم االســتراتيجيات 
تضمــن لأللعــاب القتاليــة البحرينية 
المحافظــة على مكتســباتها وتعزيز 

إنجازاتها في مختلف المجاالت”.

المؤيد يهنئ سلمان بن محمد الغانم يهنئ سلمان بن محمد
ــا ــع الــمــمــلــكــة ريــاضــيًّ ــوق ــعــزز مـــن م ــد بـــن حــمــد ســت ــال خـــطـــوات خ

هنــأ رئيــس اتحــاد غرب آســيا لبناء األجســام واللياقة البدنية، رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال ســلطان الغانم، ســمو 
الشــيخ ســلمان بــن محمد بن عيســى آل خليفة بتعيين ســموه رئيًســا للمجلــس البحريني لأللعــاب القتالية، مؤكــًدا أن قرار 
تشــكيل هــذا المجلــس الــذي صــدر عــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة إنمــا سيســهم فــي تعزيز موقــع هــذه الرياضــة وتطويرها واالرتقــاء بها 

خصوًصا أنها تشهد طفرة مميزة بسبب االهتمام الذي يوليه سموه لها.

كما هنأ الغانم كل من فيصل خالد كانو 
بمناســبة تعيينــه نائًبــا للرئيــس، ورضــا 
منفــردي عضــًوا وفجــر البنعلــي عضــًوا، 
كمــا هنــأ الغانــم رضــا منفــردي بمناســبة 
الجوجيتســو،  التحــاد  رئيًســا  تعيينــه 
فــارس غازي القصيبي بمناســبة تعيينه 
لرئاســة اتحــاد الكاراتيــه، أحمــد خالــد 
الــوزان بمناســبة تعيينــه رئيًســا التحــاد 
الكوهجــي  يوســف  بوكســينغ،  الكيــك 
بمناســبة تعيينه رئيًســا التحاد الجودو، 
عبدهللا عيســى الدوي بمناســبة تعيينه 
محمــد  التايكونــدو،  التحــاد  رئيًســا 

رئيًســا  تعيينــه  بمناســبة  قمبــر  علــي 
التحــاد فنــون القتــال المختلطــة، علــي 
كازروني بمناســبة تعيينه رئيًسا التحاد 
بمناســبة  جناحــي  محمــد  البوكســينغ، 
تعيينــه رئيًســا التحــاد الســامبا، عبــاده 
التحــاد  رئيًســا  تعيينــه  بمناســبة  المــال 

المصارعة.
 وأضاف الغانم أن ذلك تشكيل المجلس 
البحرينــي لأللعاب القتالية واالتحادات 
المنضويــة تحتــه إنمــا ســيضيف الكثير 
للرياضــة البحرينيــة مــع وجــود اتحــاد 
لعبــة،  كل  عــن  ومتخصــص  مســئول 

الحركــة  خدمــة  فــي  ذلــك  ويســاهم 
ــا، مؤكــًدا علــى  ــا ودوليًّ الرياضيــة محليًّ
دعــم القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي 
مختلــف  فــي  البحرينــي  والشــباب 
المجــاالت، ومشــيًدا بالدعــم المتواصل 
من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة والنائــب األول لرئيــس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشــيخ خالــد بــن حمد آل خليفــة لكافة 

الرياضييــن فــي مملكــة البحريــن لتبوء 
والتــي  الرياضيــة،  القياديــة  المواقــع 
تســهم فــي رفــع اســم مملكــة البحريــن 
اإلقليميــة  المحافــل  فــي  خفاقــا  عاليــا 
ختــام  فــي  الغانــم  وتمنــى  والدوليــة، 

حديثه كل التوفيق والسداد للجميع.

سلمان بن محمد

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، سمو الشيخ سلمان بن محمد بن 
عيسى آل خليفة بمناسبة تعيينه رئيًسا للمجلس البحريني لأللعاب القتالية.

وقــّدم رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
التهانــي  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
والتبريكات إلى ســمو الشــيخ سلمان 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  محمــد  بــن 
النائــب  بمناســبة حصولــه علــى ثقــة 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 
حمد آل خليفة، وذلك بتعيينه رئيًســا 

لمجلس األلعاب القتالية.
وأشــاد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
التــي  بالخبــرات  خليفــة  آل  أحمــد 
بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  يمتلكهــا 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة، مؤكًدا 
أن ســموه قــادر علــى قيــادة األلعــاب 
اإلنجــازات  مــن  مزيــد  إلــى  القتاليــة 

وخطوات التقدم والنجاح.
وقال إن ســموه مــن الكوادر الوطنية 
المخلصــة التــي عملــت بجــد لخدمــة 

المجالين الرياضي والشبابي، مشيًدا 
بما يمتلكه سموه من خبرات وقدرات 
جعلته يحصل ثقة سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة بتعيينــه رئيًســا 

لمجلس األلعاب القتالية.
 وتمنــى الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
أحمــد آل خليفــة في ختــام تصريحه 
ســلمان  الشــيخ  لســمو  التوفيــق  كل 
بــن محمــد بــن عيســى آل خليفة في 
مجلــس  برئاســة  الجديــدة  مهمتــه 
تنضــوي  الــذي  القتاليــة  األلعــاب 
المصارعــة،  ألعــاب:  مظلتــه  تحــت 
المختلطــة،  القتــال  فنــون  المالكمــة، 
الووشــو،  التايكونــدو،  الجــودو، 
الكاراتيه، الكيك بوكسينج، السامبو، 

الجوجيتسو.

لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  نجــم  أحــرز 
القــدم، المحتــرف فــي صفــوف نــادي ســالفيا 
بــراغ التشــيكي، عبــدهللا يوســف، أولــى ألقابه 
مــع ناديــه الجديد، وذلك بالظفــر ببطولة كأس 

السوبر التشيكي السلوفاكي.
وأقيمت المباراة يوم أمس األول )السبت( بين 
ســالفيا براغ التشيكي وســبارتاك السلوفاكي، 

وتمكن الفريق التشيكي من إحراز اللقب.
اللقــب  إحــراز  فــي  يوســف  عبــدهللا  وســاهم 
لناديــه، بعــد أن شــارك فــي الشــوط الثانــي من 

زمن المباراة.
عبــدهللا  للمحتــرف  األول  هــو  اللقــب  ويعــد 
يوســف مــع ناديــه الجديــد، والــذي انتقــل إليه 
حديثــا مــع بدايــة الموســم 2020-2019، فــي 

تجربــة احترافيــة هــي الثانية، إذ مثل يوســف 
نادي بوهيميانز براغ التشيكي

في الموسم الماضي 2018-2019.
وعبــدهللا يوســف واحد من الالعبيــن البارزين 
لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  صفــوف  فــي 
القــدم، وتمكــن مــن االحتــراف خارجيــا بعدمــا 

أثبت قدراته الكبيرة وإمكاناته المميزة.

علي بن خليفة

تمنى التوفيق لســموه في رئاسة مجلس األلعاب القتالية

مع نادي سالفيا براغ في كأس السوبر التشيكي السلوفاكي

رئيس اتحاد الكرة يهّنئ سلمان بن محمد

المحترف عبداهلل يوسف يحرز أول ألقابه
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ستشــهد مباريــات الــدور الثانــي مــن دوري بــي اس اكشــن لجماهيــر الســلة علــى كأس ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة نهائي مبكــر يجمع 
فريقــي كالودي هــاوس وبابكــو فــي مبــاراة ســتكون منتظرة، حيث ســيخرج أحــد الفريقين 
وهمــا أكثــر الفــرق اســتقرار في الدوري واألكثــر قوة بجانب ام ال اس العقارية وكازا ســوق 

حسب معطيات الدور األول.

وتأهــل فريــق بابكــو كأول المجموعــة الثالثة 
بنتيجــة  الســعودي  الدانــة  علــى  فــوزه  بعــد 
)5032( فــي إفتتــاح مباريــات اليــوم الســابع 
مــن الــدوري فيما تأهل كالودي هاوس كثاني 
المجموعــة الثانيــة بعــد خســارته مــن فريــق 
أمريــكا بنتيجــة )6052(، فيما انتهــت المباراة 
الثالثــة بين هــاوس مي وتايغــرز بفوز األخير 
بنتيجــة )6751( في المباريات التي تقام على 

صالة زين بأم الحصم.

بابكو يحقق العالمة الكاملة

نجــح فريــق بابكو من تحقيق العالمة الكاملة 
فــي دور المجموعــات بتحقيــق 3 انتصــارات، 
حيــث أوقــف مغامــرة فريــق الدانة الســعودي 

وحقــق انتصــاًرا مريًحــا بفــارق 18 نقطــة في 
اللقــاء الذي جمع الفريقيــن في إطار مباريات 

الجولة األخيرة من المجموعة الثانية.
وفــرض فريــق بابكــو ســيطرته الكليــة علــى 
المبــاراة وتقدم بالفارق منذ البداية ولم يترك 
أي مجال لفريق الدانة في العودة، فيما غابت 
الدانــة  المعتــاد مــن فريــق  الــروح والتنظيــم 
الســعودي ولــم يكــن في يومــه ليخســر اللقاء 
وينتظــر المبــاراة األخــرى فــي المجموعة بين 
فريــق بنــك البحريــن والكويت وفريــق منامة 
كريــزي ليحصــل علــى هديــة ويتأهــل للــدور 

الثاني.
ســجل أعلــى نقاط المبــاراة الالعب خالد علي 
والالعب حســين النمر )17 نقطة( وأدار اللقاء 

طاقــم تحكيمــي مكون من علي أحمد وخليل 
إبراهيم.

هاوس مي والتايغرز يودعان

التايغــرز  فريــق  حقــق  الثانيــة  المبــاراة  فــي 
انتصاًرا عريًضا على منافسه هاوس مي بفارق 
)16 نقــط( ولكــن لــم تكــن كافيــة للتأهل حيث 
خــرج الفريقــان مــن منافســات دوري بــي اس 

اكشــن لجماهيــر الســلة. وقــدم فريــق التايغرز 
ا وكان يحتاج للفوز بفارق  مســتًوى مغايًرا كليًّ
29 نقطــة حتــى يدخل المنافســة علــى بطاقة 
التأهــل ولكــن أنهــى المبــاراة بفــارق 16 نقطــة 
أعلــى  ســجل  ا.  رســميًّ البطولــة  مودًعــا  فقــط 
نقاط المباراة الالعب قاســم حســن )21 نقطة( 
والالعبان حسين اللولو ومحمد البوسطة )17 
نقطــة( وأدار اللقاء طاقــم تحكيمي مكون من 

حسن أحمد وعقيل صليل.

سقوط أول لكالودي هاوس

وتجــرع فريق كالودي هاوس طعم الخســارة 
األولــى فــي الــدوري بعد خســارته أمــام فريق 
أمريكا القوي، المباراة تســيدها فريق كالودي 
هــاوس وكان متقدمــا بالنتيجة طوال فترات 
المبــاراة، بــل ونجــح فــي اســتفزاز المنافــس 
الــذي خرج عن تركيزه كليا وســقط في وحل 
األخطاء الشخصية واألخطاء غير الرياضية. 
ولكن هذا لم يكف لفوز الفريق السماوي الذي 
تراجــع مســتواه فــي النصــف الثانــي وخــرج 

مهزوما بعد تألق العبين فريق أمريكا.

اونــي  الالعــب  المبــاراة  نقــاط  أعلــى  ســجل 
غوريــه )21 نقطــة( وســيد محمــد حبيــب )20 
نقطة(، وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من 

عبدالرضا عبدالحسين وجعفر عيد.

NBA 2K 2019 بطولة

أعلنــت اللجنــة المنظمــة للبطولــة عــن إقامــة 
 NBA بطولــة إلكترونيــة لهــواة وعشــاق لعبــة
2K 2019  وذلــك علــى هامــش دوري بي اس 
اكشــن لجماهير الســلة، حيث ســتقام البطولة 
 ) والنهائــي  النهائــي  النصــف   ( يوميــن  علــى 

بمشاركة 32 العًبا.
عمــار  الفعاليــة  هــذه  علــى  المشــرف  وأكــد 
القصــاب بأن هنــاك إقباالً جيًدا علــى البطولة، 
حيــث تــم تســجيل مــا يقــارب 32 العًبــا وهــو 
العليــا  المنظمــة  اللجنــة  حــدده  الــذي  العــدد 
االنتهــاء  تــم  وقــال:  اكشــن  اس  بــي  لــدوري 
مــن الترتيبــات واإلعــالن عــن البطولــة والتي 
ســتقام فــي اليــوم الختامــي ضمــن الفعاليات 
التي ســتنطلق في الســاعة الثالثة مســاًء في 
مهرجان ســالوي برعاية ســمو الشــيخ عيسى 

بــن علــي آل خليفــة. وأضــاف: تنظيــم هــذه 
البطولــة جــاءت بالتعــاون مــع مركز رســباون 
لأللعــاب اإللكترونيــة التــي ســتتكفل بتوفيــر 
التعــاون  وهــذا  البطولــة  مســتلزمات  جميــع 

المثمر سيعود بالفائدة على الجميع.

مباريات اليوم

وتنطلــق مســاء اليــوم مباريــات الــدور الثاني 
لــدوري بــي اس اكشــن لجماهيــر الســلة علــى 
آل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  كأس 
خليفــة رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة، 
ــا معالــم دور الثمانيــة حيــث  واتضحــت جزئيًّ
ال  ام  وهــي  التأهــل  فقــط  فــرق   5 ضمنــت 
اس العقاريــة وهــم بانتظــار ثانــي المجموعــة 
الرابعــة، وفريــق الفايكنغــز الــذي ينتظــر أول 
المجموعة الرابعة، وينتظر فريق أمريكا ثاني 
الوحيــدة  المبــاراة  فيمــا  الثالثــة،  المجموعــة 
التــي تحــددت هي مبــاراة القمة بيــن كالودي 
هاوس وبابكو والتي ســتقام مساء اليوم في 
الســاعة التاســعة مســاًء علــى صالــة زيــن بــأم 

الحصم.

“كالودي” يضرب موعًدا مع بابكو في دور الثمانية
الــســلــة ــاد  ــحـ ــأس رئـــيـــس اتـ ــ ــى ك ــل لــلــجــمــاهــيــر ع ــي اس أكـــشـــن  ــة بـ ــول ــط ب

اللجنة اإلعالمية
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مشجعو بابكو في المباراة األخيرةمن مباريات اليوم السابع

مركز شباب الهملة

سلمان بن عبدالرحمن يثّمن ثقة علي بن خليفةاليوم نهائي دورة شباب الهملة
ــرة الـــقـــدم ــكـ ــاب لـ ــبـ ــشـ ــب الـ ــخ ــت ــن ــم ــه مــــديــــًرا ل ــن ــي ــي ــع بـــعـــد ت

 أعرب مدير منتخب الشــباب لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن عبدالرحمن آل خليفة، 
عــن شــكره وتقديــره إلى رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، على الثقة التي أوليت له بتعيينه مديًرا لمنتخب 

الشباب.

 ووّجــه الشــيخ ســلمان بــن عبدالرحمــن 
آل خليفــة، الشــكر والتقديــر إلــى رئيــس 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمد 
آل خليفــة، وإلــى نائــب رئيــس االتحــاد 
للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلمان آل 
خليفــة، مثمًنا ثقة ســعادته وثقة مجلس 
اإلدارة، الفًتــا إلــى أن القــرار يعــد تكليًفــا 

وليس تشريًفا.
 وأكــد مديــر منتخب الشــباب لكرة القدم 
يوقــع  الجديــد  منصبــه  فــي  تعيينــه  أن 
علــى عاتقــه العديد من المســؤوليات، مع 
خــالل  الجهــود  ومضاعفــة  بــذل  أهميــة 
الفترة المقبلة التي تنتظر فيها المنتخب 

استحقاقات مهمة.
  وأشار الشيخ سلمان بن عبدالرحمن إلى 
أن منتخب الشباب مقبل على العديد من 
فتــرات التحضير واإلعداد والمشــاركات، 
والتــي تســبق االســتحقاق األكثــر أهميــة 
المتمثل في خــوض غمار تصفيات كأس 
2020، إذ ســتقام  19 عامــا  آســيا تحــت 
 11 وحتــى   1 الفتــرة  خــالل  التصفيــات 
نوفمبــر فــي البحريــن، إذ أوقعــت القرعة 
منتخبنا الشــاب في المجموعة الخامسة 
إلى جانب منتخبــات األردن وبنغالديش 

وبوتان.
 ولفت الشيخ سلمان بن عبدالرحمن إلى 
أن منتخــب الشــباب واصل خــالل الفترة 
الماضيــة تدريباتــه فــي التجمــع المحلــي 

تحــت قيــادة المــدرب الوطني إســماعيل 
كرامي ومســاعده المدرب الوطني عادل 

النعيمي والطاقم المعاون.
 وأكــد مديــر منتخب الشــباب لكرة القدم 
وفــق  تســير  المنتخــب  تحضيــرات  أن 
الخطــة الموضوعــة مــن قبــل الجهازيــن 
شــكره  عــن  معرًبــا  واإلداري،  الفنــي 
للدعــم الذي يلقــاه المنتخب مــن االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم فــي توفيــر كافــة 

سبل اإلعداد المناسب.
 

معسكر الطائف

وفــي هــذا اإلطــار، فقــد أوضــح الشــيخ 
المنتخــب  أن  عبدالرحمــن  بــن  ســلمان 
ــا  خارجيًّ معســكًرا  ســيخوض  الشــاب 
العربيــة  بالمملكــة  الطائــف  مدينــة  فــي 
 8 اإلثنيــن  مــن  بــدًءا  وذلــك  الســعودية، 
19 مــن  الجمعــة  الجــاري وحتــى  يوليــو 

ذات الشهر.
 كما أفاد أن المعسكر سيخصص للتركيز 
بشكل كبير على الجوانب البدنية، مشيًرا 
إلــى أنــه ضمــن خطــة اإلعــداد ومحطات 

التحضير للتصفيات اآلسيوية.
 فيما ذكر الشــيخ ســلمان بن عبدالرحمن 
أن معســكر المنتخب في الطائف سيمنح 
الجهــاز الفنــي فرصــة أكبــر للتعــرف على 
قدرات الالعبين وتطويرها؛ بما يتناســب 
مــع األهــداف المتمثلــة فــي زيــادة رقعــة 

التحضير للتصفيات القارية.
 

بطولة كوتيف

 إلــى ذلــك، أوضح مدير منتخب الشــباب 
معســكر  بعــد  سيشــارك  المنتخــب  أن 

الدوليــة  كوتيــف  بطولــة  فــي  الطائــف 
الوديــة، والتي ســتقام في إســبانيا خالل 
 8 وحتــى  الجــاري  يوليــو   28 الفتــرة 

أغسطس المقبل.

بطولة غرب آسيا

 وبين الشــيخ ســلمان بــن عبدالرحمن آل 
خليفة أن المنتخب ســيواصل مشاركاته 
إلــى  ســيغادر  إذ  كوتيــف،  بطولــة  بعــد 
فلســطين؛ من أجل المشــاركة في بطولة 
اتحــاد غــرب آســيا األولــى لفئة الشــباب، 
والتي ستقام خالل الفترة 21 وحتى 30 

أغسطس المقبل. 
اإلعــداد  فتــرات  جميــع  أن  إلــى  ولفــت   
خطــة  إطــار  ضمــن  تأتــي  والمشــاركات 
المنتخب للتحضير للتصفيات اآلسيوية؛ 
للظهــور بالمســتوى األفضــل الــذي يمكــن 
المنتخــب مــن التأهل إلــى نهائيات كأس 

آسيا للشباب 2020.

سلمان بن عبدالرحمن

 منتخب الشباب لكرة القدم

من تدريبات المنتخب

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يســدل الســتار فــي الســاعة الثامنة 
علــى  االثنيــن  يــوم  مســاء  مــن 
منافســات دورة مركز شــباب الهملة 
لكــرة القــدم لفئــة الشــباب 2019م، 
حيــث ســتختتم البطولــة بمباراتهــا 
النهائيــة بيــن فريــق البالد المرشــح 
خليــل  عبــدهللا  بقيــادة  األقــوى 
وفريق هابي بقيادة المبدع المدرب 
وصيــف  ســيدعطية  ســيدعادل 
بطــل  2018م،  الماضيــة  النســخة 
2012م  ونســخة  2010م،  نســخة 
ووصيف نسخة العام 2011م، علما 
بأن البالد يصل ألول مرة في نهائي 
الدورة منذ اقامتها، وهو عامل ربما 
يدفــع العبيــه لتحقيــق أول انجــاز 
الشــباب  فئــة  بــدورة  الفريــق  لهــذا 

لكرة القدم بمركز شباب الهملة.
وقــد اســتطاع فريــق البــالد التأهل 
علــى  فــوزه  بعــد  النهائيــة  للمبــاراة 
القصيبــي  ســفريات  فريــق  غريمــه 
أهــداف  ســتة  كبيــرة  بنتيجــة  ب 
النهائــي،  مقابــل هــدف فــي نصــف 
وكان البــالد قــد تأهل للــدور الثاني 
الثالــث  المركــز  بعــد حصولــه علــى 
أن  يســتطع  لــم  لكنــه  بالمجموعــة، 
بالــدور  يهــزم هزيمــة فريــق هابــي 
معــه  متعــادال  وخــرج  التمهيــدي 
ويدخــل  لهــدف،  هــدف  ــا  إيجابيًّ
البــالد المبــاراة أكثر ثقــة خاصة أنه 
بقيــادة  قــوي  وســط  خــط  يمتلــك 
ابراهيــم  الوســط  خــط  مايســترو 
القائــد  المــدرب  ويســاعده  خليــل، 
القنــاص  ومهاجمــه  صالــح  محمــد 
حــاز  والــذي  عبــدهللا  حســن  علــي 
علــى جائزة أفضــل العــب بالمباراة 
أكثر من مرة وأحد المنافســين على 
لقب أفضل العب والهداف بالدورة 
ويعول عليه فريق البالد في حســم 
الدفــاع  المبــاراة، فيمــا يقــود خــط 
صمــام األمان صادق جعفر عبدهللا، 
وسيســعى البالد لضــم اللقب األول 
دافًعــا  يكــون  وربمــا  تاريخــه،  فــي 
لتحقيقــه كاس البطولــة لهــذا العــام 
قدمــه  الــذي  الجميــل  األداء  بعــد 
الــدورة،  مباريــات  طــوال  العبــوه 
حيــث أشــار مــدرب فريــق “البــالد” 
بــأن بطولــة “مركــز  عبــدهللا خليــل 
مــن  تعتبــر  الشــباب”  لفئــة  الهملــة 

أقوى البطوالت الصيفية التي تقام 
علــى أرض مملكــة البحريــن، مؤكًدا 
المبــاراة  لخــوض  فريقــه  اســتعداد 
النهائيــة وتحقيــق الفــوز فيهــا بإذن 

هللا.
هابــي  فريــق  يقــف  المقابــل  وفــي 
بقيــادة المخضــرم والمــدرب عــادل 
فريقــه  أن  أوضــح  والــذي  عطيــة 
المبــاراة  لخــوض  اســتعداد  علــى 
النهائية وقد اســتكمل اســتعداداته 
هللا  شــاء  وإن  والفنيــة  الرياضيــة 
بالبطولــة،  الفــوز  نحقــق  ســوف 
بعــد  النهائيــة  للمبــاراة  تأهــل  وقــد 
تربعــه على عــرش الصــدارة بالدور 
األول، حيــث أثبــت العبو هابي كما 
هــي عادتهــم أنهــم الرقــم الصعــب 
بالــدورة واســتطاع القائــد المتألــق 
الهــدار قيــادة فريقــه نحــو  محمــد 
التأهــل للمبــاراة النهائيــة، والعبــي 
وحســين  صالــح  هانــي  وســطه 
جاســم وصخــرة الدفــاع سيدشــبر، 
أميــر،  علــي  الشــابين  ومهاجميــه 
عبدهللا العريبي، وهو فريق مرصع 
بنجــوم الهملــة الذيــن بإمكانهــم أن 
يضعــوا هابــي على مشــارف منصة 
التتويــج كمــا كان لحارســه الكبيــر 
وصاحب الخبــرة الطويلة كحارس 
دور  المويشــي  محمــد  للمركــز 
كبيــر فــي الــذود عــن مرمــاه، حيث 
يؤكــد العبــو هابــي أنهــم فــي كامل 
استعداداتهم البدنية مؤكدين أنهم 
قادميــن نحــو إحــراز كاس البطولة 
للمــرة الثالثة وهزيمــة فريق البالد، 
فهل ســيفعلها هابــي للمرة الثالثة؟، 
الهملــة  مركــز  دورة  كأس  ويحمــل 
الكروية أم أن فريق البالد ســتكون 
لــه كلمــة الفصــل اليــوم خاصــة أنــه 

يصل ألول مرة.

عمار القصاب

محمد خليل

األحمر الشاب 
يعسكر في 

الطائف تحضيًرا 
لتصفيات كأس 

آسيا
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أعلــن المهنــدس هانــي أبــو ريدة، اســتقالته من منصبه كرئيــس لالتحاد المصري لكــرة القدم، كما 
دعا أعضاء المجلس لتقديم استقاالتهم، عقب الخروج المبكر للفراعنة من بطولة أمم إفريقيا.

وفجــر منتخــب جنــوب إفريقيــا، مفاجــأة مــن العيــار 
أمــم  بطولــة  مــن  المصــري  بنظيــره  وأطــاح  الثقيــل، 
إفريقيا، بالفوز عليه بهدف دون رد، مساء السبت، في 

إطار ثمن نهائي المسابقة، المقامة حالًيا في مصر.
الصفحــة  نشــرتها  فــي تصريحــات  ريــدة،  أبــو  وقــال 
الرســمية لالتحاد على موقع فيس بوك، إن هذا القرار 
يأتــي كالتــزام أدبــي، رغــم أن اتحــاد الكــرة لــم يقصــر 
فــي أي شــيء تجاه المنتخب، وقدم لــه الدعم المادي 

والمعنوي المطلوب.
وعــن مصيــر الجهازيــن الفنــي واإلداري للفريــق، أكــد 
أنــه مقــال بالكامــل، بعــد أن خيب آمــال جماهير الكرة 

المصرية والمسئولين عنها، رغم تلبية كافة مطالبه.
وأكــد أبــو ريــدة “مــن واقــع المســؤولية الوطنيــة، أنــا 
مســتمر فــي رئاســة اللجنــة المنظمــة للبطولــة حتــى 
نهايتها، ألن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف 

نسعى جميًعا لتحقيقه من أجل سمعة بالدنا”.

كمــا أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرســمية اســتقالة 
إمــام  حــازم  وهــم  أبوريــدة  رحيــل  بعــد  أعضــاء   4
وســيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف كما نشــرت 
الصحفيــة الرســمية بيانًا باســتقالة الثالثي كرم كردي 
وعصــام عبــد الفتــاح ومجــدي عبد الغني قبــل أن يتم 

حذفه بشكل مفاجئ.
وأعلنــت الدكتــورة دينــا الرفاعــي عضــو اتحــاد الكــرة 
عبر صفحتها الرســمية بموقع فيســبوك اســتقالتها من 
منصبهــا لتصــل عدد االســتقاالت إلى 6 أفــراد ويتبقى 
الخماسي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وكرم 
كردي وعصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني ومحمد 

أبو الوفا.
وتشير اللوائح إلى أنه في حالة استقالة مجلس إدارة 
اتحــاد الكــرة فإن مدير االتحاد يقوم بتســيير األعمال 
لحين أقرب جمعية عمومية تشــهد انتخابات لمجلس 

إدارة جديد.

ميسي ينتقد “الفساد والحكام”

وكاالت

جــدد نجــم برشــلونة اإلســباني ليونيل ميســي هجومه علــى اتحاد أميــركا الجنوبية لكــرة القدم 
“كونميبــول”، منتقــدا “الفســاد والحكام” بعد طرده الســبت من مباراة المركــز الثالث لبطولة كوبا 

أميركا الذي أحرزته بالده األرجنتين بفوزها على تشيلي 1-2 في ساو باولو.

وإذا كان انتقاد ميسي للتحكيم في مباراة نصف 
النهائي ضد البرازيل المضيفة )2-0( بســبب عدم 
االحتــكام الــى تقنيــة الفيديــو “فــي أيــه آر” بعــد 
قابــل  بركلــة جــزاء،  األرجنتيــن مرتيــن  مطالبــة 
للنقــاش فــإن طــرده فــي مبــاراة الســبت لــم يكــن 

مبررا الى حد كبير بحسب ما أظهرت اإلعادة.
وقــرر الحكــم الباراغويانــي ماريو ديــاز دي فيفار 
طــرد ميســي وقائــد تشــيلي غــاري ميديــل فــي 
الدقيقــة 37 مــن المبــاراة حيــن كانــت األرجنتين 
متقدمة 0-2، بسبب احتكاك حصل لحظة خروج 

الكرة من الملعب في منطقة تشيلي.
وأظهــرت اإلعــادة أن ميســي دفــع ميديــل بعــض 
مــن  منعــه  يحــاول  األخيــر  كان  حيــن  الشــيء 
الوصــول الى الكــرة، فكان رد قائد تشــيلي عنيفا 
إذ تهجم على نجم برشلونة ودفعه أكثر من مرة 
دون أي رد فعــل مــن أفضــل العــب فــي العالــم 5 

مرات.
ولــم يمــر هــذا الطــرد الــذي كان الثانــي فقــط في 
مســيرة ميســي مرور الكرام عند قائد األرجنتين 

إذ انتقــد بعــد المبــاراة “الفســاد والحــكام الذيــن 
القــدم  بكــرة  االســتمتاع  مــن  النــاس  يحرمــون 

ويفسدون اللعبة الى حد ما”.
وفــي االنتقــاد الذي وجهه ســابقا لالتحــاد القاري 
رأى  البرازيــل،  النهائــي ضــد  نصــف  مبــاراة  بعــد 
ميســي أن منتخــب بالده تعرض لظلم و”ســئمت 
الحديــث عــن الهــراء فــي هذه النســخة مــن كوبا 
)أميــركا(”، موضحا “البرازيل كانت البلد المضيف 
وهم يديــرون الكثير في )كونميبول( هذه األيام، 
مما يجعل األمر معقدا” على المنتخبات األخرى.

ورأى نجم برشلونة السبت أن طرده أمام تشيلي 
كان علــى األرجــح ثمنــا لمــا صــرح بــه بعــد مباراة 
البرازيل، موضحا “أعتقد أن الطرد حصل بســبب 
مــا قلتــه. لكلماتــي تداعيات لكن يجــب أن تكون 

صادقا على الدوام”.
وكشــف ميســي الذي رفض تسلم ميدالية المركز 
الثالــث، أنــه “قبــل بدء المبــاراة، قــال )الحكم( انه 
يفضــل التحــدث )مع الالعبين عوضــا عن توجيه 
االنــذارات( وأمــل أن نخوض مبــاراة هادئة، لكنه 

طردني في أول حادثة )احتكاك(”.
ولــم تمــر كلمات ميســي مــرور الكرام لــدى اتحاد 
“كونميبول” الذي اعتبر أن اتهامات نجم برشلونة 
“غير مقبولة”، موضحا في بيان “من غير المقبول 
أنــه نتيجــة حــوادث معينة فــي البطولــة )...(، أن 
تطلــق اتهامــات ال أســاس لهــا من الصحــة، بعيدة 

عن الحقيقة وتشكك بنزاهة كوبا أميركا”.

وخطف طرد ميســي بالتأكيــد األضواء من الفوز 
الثأري الذي حققه منتخب بالده على تشيلي في 
إعادة لنهائي النســختين الماضيتين حين توجت 
األخيــرة باللقب عامــي 2015 و2016 عبر ركالت 
الجــزاء، حارمــة األرجنتيــن من لقبهــا األول على 
اإلطــالق منــذ العــام 1993 حيــن توجــب بلقــب 

البطولة القارية بالذات.

ليونيل ميسي

وكاالت

وكاالت وكاالت

قام الحارس الكولومبي الســابق رينيه هيجيتا، بقص شــعره الذي تميز به طوال حياته، تحت أنظار مئات المعجبين، تنفيذا للرهان 
الذي وضعه على منتخب بالده لكرة القدم في كوبا أميركا.

وكان الحــارس األســطوري قــد وعــد بقص 
شــعره إذا لــم يتــوج المنتخــب الكولومبــي 

بالبطولة القارية.
وتنفيــذا لمــا وعــد بــه، قــام هيجيتــا بقــص 
شــعره الطويــل قبــل مبــاراة وديــة محليــة 
علــى ملعــب أتاناســيو خيــرادوت بمدينــة 

ميديين الكولومبية.
تضحيــة.  “هــذه  الســابق  الحــارس  وقــال 
إننــي أحــب شــعري كثيرا لكن مــا تتعهد به 
هــو دين عليــك”، مضيفا أنه بهــذه الخطوة 
يبدي “الدعم” للمنتخب الذي ودع البطولة 
بــركالت  ســقط  بعدمــا  النهائــي  ربــع  فــي 

الترجيح أمام تشيلي.
واشــتهر هيجيتــا بصــدة فريدة مــن نوعها 
تسمى “صدة العقرب” حيث وقف الحارس 
علــى ذراعيــه أمــام المرمــى ورفــع ســاقيه 
ليتصــدى للكــرة بكعبــي قدميــه، وذلك في 
وديــة بيــن كولومبيــا وإنجلتــرا على ملعب 

ويمبلي العام 1995.
واعتبــر الحــارس الملقــب بـ”المجنــون” أن 
هــذا التغييــر لــن يؤثــر علــى صورتــه وقال 

احتفظــت  وســواء  اســما،  صنعــت  “لقــد 
بشعري أم ال، ما قدمته سيظل مكتوبا”.

أبــرز المديــر الفنــي لمنتخب المكســيك، األرجنتيني جيراردو مارتينو “تاتا” أن فريقه يســعى للتتويــج بلقب الكأس الذهبية لكنه 
أكد أن “التريكولور” مشروعه أكبر مما قد يحدث في هذه المباراة.

الــذي يســعى  الهــدف  بــأن  وأقــر مارتينــو 
منــذ  لتحقيقــه  المكســيكي  المنتخــب 
اتحــاد  ينظمهــا  التــي  البطولــة  بدايــة 
أميــركا الشــمالية والوســطى لكــرة القــدم 

)كونكاكاف( هو التتويج باللقب.
وأوضــح: “هــذا كان الهــدف منــذ البدايــة 
ونحــن اآلن حيــث أردنا”، مســتطردا “لكننا 
نعلم أيضا أن مشروعنا يمتد إلى أبعد مما 
قد يحدث األحد” أمام أميركا في النهائي.
وأبــرز المدرب األرجنتيني أهمية “الخبرة” 
التي اكتسبها فريقه أثناء البطولة، مضيفا 
وهــي  المســتقبل  فــي  “ســتفيدهم  أنهــا 
واحدة من األهداف التي حققناها بصرف 

النظر عن نتيجة مباراة األحد”.
المكســيك  منتخــب  أن  مارتينــو  وأكــد 
ســيخوض النهائــي بهــدف الفــوز ومــدركا 
أنــه يجــب أن يقــدم أفضــل مــا لديــه إذا 
أراد التتويــج بلقــب الــكأس الذهبية للمرة 

الثامنة في تاريخه.

رينيه هيجيتا

جيراردو مارتينو

هيجيتا يفي بوعده مشروع تاتا

وكاالت

أعلــن لــوس أنجليــس ليكرز رســميا تعاقده الســبت مع أنتونــي ديفيس في 
اليوم األول من فترة انتقاالت الالعبين المتحررين من عقودهم، على أمل 
أن يســاهم مــع ليبــرون جيمس في اعادة الفريق لمكانتــه التاريخية كثاني 

أعظم أندية دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

ورأى مديــر عام النــادي روب بيلينكا 
أن “أنتونــي ديفيــس هــو دون شــك 
المتكامليــن  الشــبان  الالعبيــن  أكثــر 
هيمنــة فــي يومنــا هــذا مــن الــدوري 
أن  معتبــرا  للمحترفيــن”،  األميركــي 
“أنتونــي يمثل كل شــيء ندافع عنه، 
كشــخص  بالتميــز  الثابــت  بالتزامــه 

ورياضي على السواء”.
تاريخيــة  لحظــة  هــي  “هــذه  وتابــع 
لمؤسســة ليكــرز، وال يمكــن أن نكون 

أكثر فخرا بالحصول عليه”.
وأشــار ليكــرز الذي غاب عــن األدوار 
اإلقصائيــة للموســم الســادس تواليــا 
رغــم تعاقده مع جيمــس كالعب حر 
أيضــا، الــى أنــه حصــل علــى خدمات 
ديفيــس فــي صفقــة تبــادل مــع نيــو 
أوليانــز بيليكانز تضمنــت تخليه عن 
لونــزو بــول، جــوش هــارت، برانــدن 

ديانــدري  اختيــار  حقــوق  إينغــرام، 
هانتــر فــي “درافــت 2019”، خياريــن 
فــي الجولــة األولــى مــن ال”درافــت” 
المخصــص لضــم العبــي الجامعــات 
الــى  واألجانــب  الثانويــات  وحتــى 

الدوري، ومبلغ مالي.
الصفقــة أيضــا، أرســل  وكجــزء مــن 
ليكــرز أيــزاك بونغا، جيميريــو جونز، 
األلماني موريتس فاغنر وخياره في 
الجولــة الثانيــة مــن ال”درافــت” الى 
واشــنطن ويــزاردز، مقابــل أن يدفــع 

األخير مبلغا ماليا الى بيليكانز.

كما أعلن ليكرز، الفائز بلقب الدوري  «
16 مرة لكن آخرها يعود الى 2010، 

عن عدة تعاقدات أخرى، بينها 
ديماركوس كازنس، داني غرين 

وكوين كوك.

4 صفقات

وكاالت وكاالت

أبــرز الســباح األمريكــي مايــكل فيلبــس، 
أنــه قــرر عقــب اعتزاله فــي 2016 رواية 
مراحــل  خــالل  االكتئــاب  مــن  معاناتــه 
مســاعدة  بهــدف  حياتــه  مــن  مختلفــة 

آخرين، أو حتى “إنقاذ حياتهم”.
ُأقيمــت  بفعاليــة  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
الســبت في مدينة ســاو باولو البرازيلية، 
بـــ23  الفائــز  األســطوري،  الســباح  قــال 
ميدالية أوليمبية ذهبية: “أشــاطر الناس 
قصتي في محاولة إلنقاذ حياة البعض”.
وتابــع قائالً: “في العام 2014، مرت عليَّ 
لحظــات فقــدت فيها الرغبــة في الحياة. 
أشــارك تجربتــي ألقــول لمــن عانوا نفس 

التجربة أنهم ليسوا وحدهم”.
مســيرته  أنهــى  الــذي  الســباح  وأكــد 
االحترافيــة عقــب أوليمبياد ريــو 2016، 
االستســالم  عــدم  كان  نجاحــه  ســر  أَن 
فــي لحظــات لم يثــق فيها اآلخــرون في 

قدراتــه، مضيًفــا أنــه يحــاول اآلن البعث 
بهذه الرسالة لألجيال الجديدة.

هنــاك  مســيرتي  “طــوال  وأوضــح 
أشــخاص شــككوا فيما أفعل، وشككوا 

فــي قدراتــي وكان هــذا دافعــا محفــزا 
لــي. حيــن أنظــر ورائــي أرى األهــداف 
التــي كانــت لــدي وهــذا جعــل نجاحي 

ممكنا”.

جوزيــه  البرتغالــي  المــدرب  حســم 
مورينيــو، موقفه من تدريب أحد فرق 
الــدوري الصينــي خالل الفتــرة المقبلة، 

بعد العرض الذي تلقاه مؤخرا.
“ســكاي  شــبكة  ذكرتــه  مــا  وبحســب 
ســبورتس”، فــإن مورينيو رفض عرًضا 
ضخًمــا من نــادي جوانجــزو إيفرجراند 

الصيني، لتولي تدريب الفريق.
وأفــادت الشــبكة بــأن العــرض تضمــن 
حصــول مورينيو على عقد بقيمة 100 
مليــون يــورو فــي 3 مواســم، باإلضافة 

لبعض الحوافز.
يمنــح  عرًضــا  الصينــي  النــادي  وقــدم 
مورينيــو أعلــى راتــب ألي مــدرب فــي 
العالــم، لكن البرتغالي يبــدو أنه ال يريد 

العمل خارج أوروبا.
قــد  بريطانيــة  صحــف  عــدة  وكانــت 
تداولــت صــورة لقــاء مورينيــو بمالــك 

الصينيــة،  إيفرجرانــد  مجموعــة 
خــالل  “لنــدن”  اإلنجليزيــة  بالعاصمــة 
شــهر أبريــل الماضــي، أثنــاء تفاوضهما 

بشأن الصفقة.

يذكــر أن مورينيو فشــل فــي الحصول 
علــى عرض مناســب له منــذ إقالته من 
تدريــب مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي 

في منتصف ديسمبر الماضي.

رسالة فيلبس مورينيو يرفض الصين

مايكل فيلبسجوزيه مورينيو

مصر أحبطت جماهيرها بالخروج المبكر
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ناصر بن حمد يشيد بنتائج فرسان اإلمارات

هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة قائــد الفريــق الملكــي للقدرة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفة فرســان 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة بحصولهم علــى المراكز الثالثــة األولى في 
ســباق شــانتيه للقدرة بفرنســا، الذي أقيم تحت رعاية الفريق الملكي للقدرة بمشــاركة 
أكثر من 100 فارس وفارســة يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم، وخصوصا من 

مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة لمسافة 120 كيلومترا.

وتــوج الفــارس اإلماراتــي ســعيد ســالم عتيــق 
بطــاً للســباق بعــد حصولــه علــى المركــز األول، 
حيث قطع السباق بزمن وقدره )5 ساعات و14 
دقيقــة و40 ثانيــة(، وحصل علــى المركز الثاني 
الفــارس اإلماراتي ســعيد أحمــد الحربي وقطع 
الســباق بزمــن وقــدره )5 ســاعات و16 دقيقــة 
وثانيــة واحــدة(، فيمــا جــاء فــي المركــز الثالث 
الفــارس اإلماراتــي ســالم حمــد الكتبــي بزمــن 

وقدره )5 ساعات و31 دقيقة و4 ثوان(.
للقــدرة  الملكــي  الفريــق  فارســة  وحققــت 
فــي  الرابــع  المركــز  البلجيكية إليزبيت هــاردي 
الترتيــب العــام بعــد أن اجتــازت الســباق بزمــن 

وقدره )5 ساعات و38 دقيقة و22 ثانية(.
وبهــذه المناســبة، أعــرب ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة عــن بالغ ســعادته بالمســتويات 
المتميــزة التــي شــهدها ســباق شــانتيه للقــدرة 
والمشاركة الواسعة من االسطبات من مختلف 
دول العالم، مشــيرًا سموه إلى أن سباق شانتيه 
حقــق أهــداف عديــدة وضعهــا الفريــق الملكــي 
وتمهيــدًا  الســباق  فــي  المشــاركة  قبــل  للقــدرة 
للمشــاركة فــي بطولــة العالــم التــي ســتقام فــي 

ايطاليا شهر سبتمبر المقبل.
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
المرجــوة  األهــداف  حقــق  الملكــي  الفريــق  إن 
من سباق شانتيه ووقف على جاهزية الفرسان 
نقــاط  علــى  االطــاع  إلــى  إضافــة  جميعهــم 
الضعــف والقــوة لــدى بعــض الجياد وهــذا األمر 
سيدفعنا لمعالجة بعض األمور قبل المشاركات 
القادمة، وأضاف ســموه أن سباق شــانتيه مــن 
الســباقات القوية والصعبة على جميع الفرسان 
وأن المنافسة الشرسة التي شهدها السباق بين 
فرســان الفريق الملكي وفرســان دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة أعطت الســباق أجــواء رائعة 
وحماســية، مبينًا ســموه إلــى أن الســباق شــكل 
تحديــا كبيــرا أمام جميع الفرســان مــن مختلف 

الدول المشاركة.
وتابع ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
طبيعــة األرض واألجواء كانــت بمثابة التجربة 
بطولــة  فــي  المشــاركة  قبــل  للفــرق  الناجحــة 
العالم، وأعــرب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة عن تقديره للجهود التي بذلها الطاقمين 
الفنــي واالداري باإلضافــة إلــى الفرســان الذيــن 
نأمــل ان يقدمــوا المســتوى الطيــب للفريق في 

المشاركة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية.

منافسة بحرينية إماراتية

وأبــدى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
إعجابــه بالمنافســة القويــة التي شــهدها ســباق 
شــانتيه، خصوصــا بين فرســان الفريــق الملكي 
للقدرة وفرسان دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة، مؤكدا سموه أن المنافسة كانت قوية 
ومثيرة وهي تؤكد الترابط بين تطور مســتوى 
الفرســان فــي مملكــة البحرين ودولــة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
بمســتوى فرســان الفريق الملكي، وقال ســموه: 
“قــدم الفريــق الملكــي للقــدرة أداء جيــدا فــي 
اإلعــداد  بوابــة  وهــو  بفرنســا  شــانتيه  ســباق 
لبطولــة العالــم القادمة التي ســتقام في ايطاليا 
هنــاك  تكــون  أن  والبــد  القــادم،  ســبتمبر  شــهر 
مرحلــة تقييم لســباق شــانتيه مــن أجل تحقيق 

أفضل النتائج في بطولة العالم”.
وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
المنظمــة  اللجنــة  إلــى  وتقديــره  شــكره  عــن 
للســباق على تقديمها كامل الخدمات للفرســان 
صــورة  بأفضــل  الســباق  وإخــراج  المشــاركين، 
تنظيمية، مشــيدًا ســموه بجهــود أعضاء اللجنة 
المنظمــة والفريــق الملكــي للقــدرة إضافــة إلــى 
الحــكام والبيطرييــن وكافة اللجــان العاملة في 

السباق.

ناصر بن حمد يهنئ سعيد 
سالم

وقــدم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
إلــى الفــارس االماراتــي ســعيد ســالم  التهانــي 
بمناســبة حصولــه علــى المراكــز األول، مشــيدًا 
ســموه بالمســتوى المميز الذي ظهر عليه البطل 
طوال مراحل السباق، كما أشاد سموه بحصول 
الفارســة البحرينيــة دانــة البنغديــر علــى المركز 

السادس.
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  أشــاد  كمــا 
خليفــة بنتيجــة فارســة الفريــق الملكــي للقدرة 
علــى  بحصولهــا  البلجيكية إليزبيث هــاردي 
المركز الرابع والفارســة البحرينية دانة البنغدير 

على المركز السادس.
وحصــل الفــارس الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل 

خليفــة على المركز 13 بزمن وقدره )6 ســاعات 
ودقيقتيــن و24 ثانيــة(، والفــارس راشــد جمال 
علــى المركــز الخامــس عشــر بزمــن )6 ســاعات 
و13 دقيقــة و46 ثانيــة(، والفــارس جعفر ميرزا 

على المركز السابع عشر.

فرسان اإلمارات: جهود ناصر بن 

حمد كبيرة

أشــاد فرســان دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بجهــود ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 
فــي تطويــر رياضة القدرة وحرص ســموه على 
رعايــة الفريــق الملكــي للقــدرة لســباق شــانتيه، 
هــذه  علــى  لســموه  والتقديــر  الشــكر  مقدميــن 
الجهــود التــي تنصــب نحــو مواصلــة االزدهــار 

برياضة القدرة.
وأوضح فرسان اإلمارات أن سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة يعتبــر داعمًا كبيــرًا لرياضة 

القدرة ويســاهم بشــكل كبير فــي خلق األجواء 
المثاليــة للمنافســة القويــة بيــن جميع الفرســان 
المشــاركين، مؤكدين أن متابعة ســموه لهم في 
سباق شانتيه كان لها مردود إيجابي كبير على 

رفع معنوياتهم.

سموه يتابع السباق

تابــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
مراحــل الســباق األربعــة وحــرص على تشــجيع 

الفرسان طوال المراحل.
ولعــب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
دور بــارز بإعطــاء فرســان الفريــق الملكي دفعة 
معنويــة عاليــة، حيــث ســاهمت متابعــة ســموه 

بتحقيق الفريق نتائج إيجابية في السباق.

ناصر بن حمد يلتقي الفرسان

حــرص ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 

علــى لقــاء الفرســان قبل الســباق، حيــث حثهم 
والخــروج  المســتويات  أفضــل  تقديــم  علــى 
االســتفادة،  كامــل  وتحقيــق  النتائــج  بأفضــل 
وتحدث ســموه مــع كافة الفرســان قبل انطاق 

المرحلة األولى.
كمــا كان ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
على متابعة مستمرة مع الفحص البيطري الذي 
يجــري بعد ختام كل مرحلة، والتقى ســموه مع 

الفرسان في كافة المراحل.

هاردي تحصد الرابع ودانة 

السادس

للقــدرة  الملكــي  الفريــق  فارســة  وتمكنــت 
علــى  الحصــول  البلجيكية إليزبيث هــاردي 
المركــز الرابــع. وحققــت فارســة الفريــق الملكي 
دانة البنغدير على المركز الســادس في الســباق 

وتمكنت من التواجد ضمن العشرة األوائل.

إصابة بسيطة للفارسة نجالء 

بنت سلمان

تعرضــت الفارســة الشــيخة نجاء بنت ســلمان 
الملكــي  الفريــق  فارســة  خليفــة  آل  صقــر  بــن 
للقدرة إلصابة بســيطة أثناء الســباق قبل نهاية 
المرحلة األولى، حيث ســقطت الشــيخة نجاء 
بنــت ســلمان آل خليفــة مــن على الجــواد خال 

عودتها من المرحلة األولى.
وحــرص الفريــق الطبــي المتواجــد في الســباق 
علــى متابعــة الحالة الصحية للفارســة الشــيخة 
نجــاء بنــت ســلمان بــن صقــر آل خليفــة، وتــم 

نقلها إلى المستشفى لتلقي العاج.
وقــال الشــيخ ســلمان بــن صقــر آل خليفــة أن 
نجــاء  الشــيخة  لهــا  تعرضــت  التــي  اإلصابــة 
بســيطة وهي بحالة صحية جيــدة ولله الحمد، 
وطمــأن الجميــع بحالــة الشــيخة نجــاء مؤكدا 
أنهــا ســتعود للمنافســة على المراكــز األولى في 

السباقات القادمة.

سحب جواد الفارس سلمان 

عيسى

تــم ســحب جــواد الفارس ســلمان عيســى نظرا 
لإلصابــة التــي تعــرض لهــا الجــواد كايــرون إل 

فياد قبل نهاية المرحلة الثانية من السباق.

نتائج المراحل

االماراتــي ســالم حمــد ســعيد  الفــارس  تصــدر 
الكتبي المرحلة األولى بزمن )ساعة و21 دقيقة 
والثانــي  كيلومتــر   27 وبســرعة  ثانيــة(  و11 
البلجيكي هاردي بزمن )ساعة و32 دقيقة و56 
ثانية( والثالث اإلماراتي سيف المزروعي بزمن 

)ساعة و35 دقيقة و24 ثانية(.
حمــد  ســالم  واصــل  الثانيــة،  المرحلــة  وفــي 
صدارتــه وقطــع المرحلــة الثانيــة بإجمــال زمــن 
و35  )ســاعتين  والثانيــة  األولــى  المرحلتيــن 
دقيقــة و24 ثانيــة(، والثانــي االماراتــي ســيف 
األولــى  للمرحلتيــن  إجمالــي  بزمــن  المزروعــي 
ثانيــة(،  و41  دقيقــة  و44  )ســاعتين  والثانيــة 
والثالــث فــارس الفريــق الملكــي للقدرة الشــيخ 
إجمالــي  بزمــن  خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد 
و44  )ســاعتين  والثانيــة  األولــى  للمرحلتيــن 

دقيقة و56 ثانية(.
وفــي المرحلــة الثالثــة، تصــدر االماراتــي ســالم 
بزمــن  الثالثــة  المرحلــة  الكتبــي  ســعيد  حمــد 
 4( الثالثــة  إلــى  األولــى  مــن  للمراحــل  إجمالــي 
والثانــي  ثانيــة(،  و22  دقيقــة  و14  ســاعات 
االماراتــي ســعيد ســالم بزمــن )4 ســاعات و14 
دقيقــة و46 ثانيــة(، والثالــث االماراتــي ســيف 
أحمــد المزروعــي بزمــن )4 ســاعات و15 دقيقة 

و46 ثانية(.

فرنسا - المكتب اإلعالمي

شانتيه ســبــاق  مـــن  الـــمـــرجـــوة  األهــــــداف  ــوا  ــق ــق ح ــن  ــري ــح ــب ال فـــرســـان  ســـمـــوه: 

استفادة كبيرة 
لفرسان وفارسات 

الفريق الملكي 
في بطولة شانتيه 

الفرنسية للقدرة

فارسة الفريق 
الملكي البلجيكية 

هاردي في المركز 
الرابع والبنغدير 

في السادس

ثالثي اإلماراتي 
بقيادة سعيد 

سالم في 
المراكز الثالثة 

األولى
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إعداد: هبة محسن

ــريـــدي مــكــس عن  أعــلــنــت شـــركـــة كـ
ــدث حــلــولــهــا الــمــبــتــكــرة  ــ ــاق أحـ ــ إطـ
ــاردي  ــ ــة لــلــدفــع، بــطــاقــة “كـ ــســهــل وال
العمات  متعددة  الاتامسية   ”EX
ومسبقة الدفع، حيث سيتمكن حامل 
بين  مــن  والــدفــع  االخــتــيــار  البطاقة 
الدينار  فيه  بما  رئيسة  عمات  ست 
 USD، GBP، EURO،( البحريني 
الــبــطــاقــة.  ــفــس  ن ــي  فـ  )SRو  AED
 ”EX “كــاردي  بطاقة  حامل  سيتمكن 
االستفادة من أسعار صرف العمات 
آمنة  معامات  وإجـــراء  التنافسية 

وسهلة بمجرد ضغطة واحدة.
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  وصـــرح 
قائاً:  ميرزا  يوسف  مكس،  كريدي 
تسهيل  إلــى  باستمرار  نهدف  “نحن 
من  بطاقاتنا  لحاملي  الدفع  تجربة 
خال منحهم حلول ذكية وآمنة مع 
بالميزانية  الكلي  والتحكم  الــراحــة 

عند السفر أو التسوق عبر اإلنترنت.
 بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، وعــلــى عكس 
رســوم  يوجد  ال  اآلخـــرى،  البطاقات 
للعمات  الــدولــيــة  الــمــعــامــات  عــلــى 
أمـــا   ،GBP، EURO، AED، SR
بــالــنــســبــة إلــــى الـــــــدوالر األمــريــكــي 
سيحتسب %1.5 فقط كرسوم على 

المعامات الدولية”
الدفع  و أضــاف “هــذه احــدى حلول 

الـــتـــي نخطط  الـــعـــديـــدة  الــمــبــتــكــرة 
السنوات  خــال  لعمائنا  إلطــاقــهــا 
الــقــادمــة ابــتــداًء مــن الــعــام الــجــاري.  
ــمــنــاســبــة، ســنــقــدم عــرض  ــهـــذه ال وبـ
حــصــري مــحــدود عــلــى ســعــر صــرف 
اي  ودون   0.377 األمريكي  الــدوالر 
رسوم على المعامات الدولية أو أي 
ابتداًء  أشهر   3 لمدة  إضافية  رسوم 
من ** يوليو ولغاية ** سبتمبر 2019. 

باإلضافة، سنكافئ أول 3000 زبون 
بطاقة  على  الحصول  بطلب  يتقدم 
Crady EX بمبلغ 10 دوالرات رصيد.

 كما سيحصل حاملو البطاقات أيًضا 
عــلــى فـــرص مــتــعــددة لــلــدخــول في 
)اربــح  الرئيسة  حملتنا  في  السحب 
أكثر مع كريدي مكس( والتي تستمر 

لنهاية العام الجاري”.

ــع ــدف ال الـــعـــمـــات مــســبــقــة  ــة مـــتـــعـــددة  ــي ــس ــام ال ت

”EX إطالق بطاقة كريدي مكس “كاردي

تقــدم شــركة الحداد للســيارات أحدث مبــادرة لتلبية أحتياجات شــركتك. 
أطلقت شركة الحداد مؤخًرا قسم جديد لتجارة شاحنات مرسيدس- بنز 

المستعملة المعتمدة في مملكة البحرين.

قــســم شــاحــنــات مــرســيــدس- بنز 
على شاحنات  عـــروض  لــك  تــوفــر 
مــــرســــيــــدس- بـــنـــز الــمــســتــعــمــلــة 
التجارية  ــمــرافــق  وال والــمــعــتــمــدة 
وخــيــارات إعـــادة الــشــراء وعقود 
المساعدة  ذلـــك  فــي  بــمــا  الــخــدمــة 
24 ساعة  الطريق على مدار  على 

وخيارات الضمان.
مرسيدس-  شاحنات  قسم  يشمل 
موقع  والمعتمدة  المستعملة  بنز 
ــكــتــرونــي يــحــتــوي عــلــى قــائــمــة  إل
جــمــيــع الـــشـــاحـــنـــات الــمــســتــعــمــلــة 
جميع  مــع  الــمــتــوافــرة  والمعتمدة 

تفاصيلها.

“الحداد للسيارات” توفر شاحنات 
مرسيدس-بنز المستعملة

كانو،  أحمد  بن  حصلت مجموعة يوسف 
العائلية في منطقة  إحدى أكبر الشركات 
في  اآليــزو  شهادة  على  األوســط  الشرق 
أنظمة إدارة أمن المعلومات والتي تعرف 
وذلك   “  ISO/IEC 27001:2013“ بالرمز 
العربية  المملكة  مــن  كــل  فــي  لمكاتبها 
السعودية ومملكة البحرين. وتضمن هذه 
وجود  العالمية  المقاييس  ذات  الشهادة 
نهج منتظم إلدارة معلومات المجموعة. 

وقال عضو مجلس اإلدارة في المجموعة 
أهم  أحــد  المعلومات  “تــعــد  كــانــو،  أحــمــد 
والمحافظة  مــؤســســة،  أي  ــدى  ل ــول  األصـ
ــا ألعــلــى  ــًقـ ــحــمــايــة وفـ عــلــيــهــا تــتــطــلــب ال
 ،ISMS المعايير. من خال تحقيق معايير
عمائنا  مع  بها  نتمتع  التي  الثقة  نواصل 

وشركائنا لما يقرب من 130 عاًما”. 
المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  مدير  وأكــد 
فــي الــمــجــمــوعــة أنـــس كــمــال الـــديـــن، أن 
أنظمة  في  اآليــزو  شهادة  على  الحصول 
حــرص  يـــؤكـــد  ــومــات  ــمــعــل ال أمــــن  إدارة 

المجموعة على تحسين برامجها األمنية 
على صعيد التكنولوجيا. وأضاف أنه من 
خال استحداث أنظمة تحكم وإجراءات 
الــمــجــمــوعــة مـــن تسليط  تــمــكــن  دقــيــقــة 

الضوء على المخاطر والتقليل منها.
أحمد  بن  يوسف  مجموعة  واستطاعت 
كانو أن تطبق نظامًا إلدارة أمن المعلومات 

ونزاهتها  المعلومة  سرية  على  يحافظ 
إلدارة  سياسيات  عــدة  تنفيذ  خــال  مــن 
ما  وهــذا  التكنولوجية.  األمنية  المخاطر 
للمقاييس  الدولية  المنظمة  من  كل  دفع 
الكهربائية  للمقاييس  الدولية  والمنظمة 
المجموعة  إعـــطـــاء  إلـــى  ــكــتــرونــيــة  واإلل

شهادة ISO/IEC 27001:2013 للجودة.

ــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  تــحــت رعـــايـــة رئ
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  للصحة 
عبدهللا آل خليفة، اطلقت الكلية الملكية 
البحرين  - جامعة  إيرلندا  في  للجراحين 
وطنية  حملة   )RCSI Bahrain( الطبية 
تحت  كمهنة  للتمريض  الــتــرويــج  حـــول 
Positive Promotion of Nurs- (عنوان 

.)ing PPON
الرسمية في  الحملة  افتتاح  حيث حضر 
الجامعة العديد من المشاركين في مجال 
التمريض في البحرين ومنهم الممرضات 
الصحة  واألطباء والمسؤولين من وزارة 

باإلضافة الى وزارة التربية والتعليم.
وافتتح الحدث بكلمة ترحيب من رئيس 
ــة فـــي جــامــعــة  ــال ــقــب ــتــمــريــض وال كــلــيــة ال
الــذي  كــومــان،  شيمس  الطبية،  البحرين 
وناقش   PPON حملة  عــن  أيضا  تحدث 
فتح  حيث  الضيوف  مع  البرنامج  تنفيذ 

المجال للمناقشة وطرح االسئلة.
ــدأت الــحــمــلــة كــجــزء مــن نــتــائــج بحث  ــ ب

بكالوريوس  برنامج  لمديرة  الــدكــتــوراه 
إيمان  الدكتورة  الجامعة،  في  التمريض 
طواش، التي قدمت نتائج بحثها بعنوان 
في  وظيفي  كخيار  التمريض  “تشجيع 
أصحاب  نموذج  وتقييم  تنفيذ  البحرين: 

المصلحة ألفضل الممارسات” للضيوف.
لمنظمة  اإلقليمية  المستشارة  وتحدثت 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة لـــشـــؤون الــتــمــريــض، 
الــدكــتــورة فــاريــبــا الـــــدرازي، عــن النقص 
منظمة  منظور  من  التمريض  مجال  في 

الصحة العالمية.

هــم على  مــن  ــطــاب  ال ــهــدف تشجيع  وب
التمريض  اخــتــيــار  عــلــى  الــتــخــرج  وشـــك 
الطبية  البحرين  جامعة  ستعين  كمهنة، 
التمريض  ومنهم طاب  للبرنامج  سفراء 
ــيــون فـــي مــجــال  ــن ــمــه والـــخـــريـــجـــون وال

التمريض والطب.
كجزء من فريق المشاركة المجتمعية في 
الــمــدارس  السفراء  ســيــزورون  الجامعة، 
حول  لتثقيفهم  المحلية  والمجتمعات 
دور الــمــمــرض وقــيــمــة الــمــهــنــة والــفــرص 

الوظيفية المتاحة.

الــمــعــلــومــات إدارة  نــظــم  فـــي  عــالــمــيــة  مــقــايــيــس  تشجيع الطاب المقبلين على التخرج على اختياره مهنة
“يوسف كانو” تحصل على شهادة الجودة “ار سي اس اي البحرين” تطلق حملة الترويج للتمريض
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فــي إطــار شــراكتها الوثيقــة مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، وتعاونهــا المتواصــل مــع هيئــة البحريــن للســياحة 
والمعارض، تعّد “ديار المحرق”، أحد أبرز المطورين العقاريين في مملكة البحرين، من الداعمين الرئيســيين لمشــروع إنشــاء 
أكبر متنزه للغوص على مســتوى العالم، والذي تم اإلعالن عنه في مؤتمر عقد في الثلث األول من شــهر يونيو 2019 بحضور 
كبــار المســؤولين الحكومييــن وبمشــاركة جمــع من الجمهــور العام، بينهم غواصــون محترفون وهواة هّبوا بترّقب شــديد لهذا 

المشروع الفريد من نوعه.

في  للغوص  متنزه  أكبر  إنــشــاء   ويــأتــي 
ــذي ســيــتــمــركــز حـــوالـــي 50  ــ ــم، والـ ــعــال ال
كــيــلــومــتــر مـــن ديــــار الـــمـــحـــرق، بــتــوجــه 
البحرية  الــحــيــاة  تــعــزيــز  نــحــو  أســاســي 
وتحقيق ازدهارها بخلق بيئة نموذجية 
الغنى  وإثـــراء  البحرية  األحــيــاء  لتكاثر 
البحرينية،  المياه  في  الحيوي  والتنوع 
مركز  بمثابة  المتنزه  هــذا  سيكون  كما 
محوري يجمع هواة ومحترفي الغوص، 
للسياحة  فريدة  تجربة  يقدم  ومتنفًسا 
لطالما  الــتــي  المنطقة  ضــمــن  الــبــحــريــة 
البحرية  بــالــمــوائــل  واشــتــهــرت  ــرفــت  ُع

الغنية.

 وخال المؤتمر الذي عقد في 10 يونيو 
الــجــاري فــي ديــار المحرق لــإعــان عن 
انطاق العمل في هذا المشروع الضخم، 
المزايا  من  عــدد  عن  المسؤولون  صــّرح 
مخطط  تضمنها  الــتــي  المسبوقة  غير 
مساحة  على  امــتــداده  ومنها  المتنزه، 
هائلة تبلغ 100,000 متر مربع فضًا عن 
احتوائه على قطعة فنية مركزية تمثل 
ســابــقــة عــالــمــيــة، وهـــي طــائــرة تجارية 
747 يــصــل طــولــهــا  ــغ  ــن ــوي ب ــن طـــــراز  مـ
تــم غمرها تحت  70 مــتــًرا، والــتــي  إلــى 
مصمم  بيئي  مــاذ  ــى  إل لتتحول  الــمــاء 
البحرية  األحـــيـــاء  لــيــجــتــذب  خــصــيــًصــا 

معالم  أبــرز  ثاني  أمــا  تكاثرها.  ويشجع 
المتنزه فسيكون نسخة طبق االصل من 
تصميمه  على  ستشرف  النوخذة  بيت 
وبناءه ديار المحرق، ثم إنزاله بمحاذاة 
الطائرة كموئل بحري متجدد يتناغم مع 
جذاب  كموقع  وكذلك  المرجانية  البيئة 

للغواصين.
لهذا  المحرق  ديـــار  دعــم  على   وتــأكــيــًدا 
الـــمـــشـــروع وأهــــدافــــه، صــــّرح الــرئــيــس 
قائًا:  الشاعر  ماهر  للشركة  التنفيذي 
“تــهــدف مــشــاركــة ديـــار الــمــحــرق ضمن 
إنعاش  على  التركيز  إلى  المبادرة  هذه 
في  والمساهمة  البحري،  البيئي  النظام 

في  الدولية  الممارسات  أفضل  تطبيق 
مــجــال االســتــدامــة الــبــيــئــيــة، بــاإلضــافــة 
القطاع  تطوير  دعــم  في  المشاركة  إلــى 
ــد عملنا  الــمــمــلــكــة، وقــ فـــي  ــســيــاحــي  ال
للسياحة  البحرين  هيئة  مــع  كثب  عــن 
بيت  مجسم  وبناء  لتصميم  والمعارض 

 900 إلى  الــذي تصل مساحته  النوخذة 
متر مــربــع كــجــزء مــن الــمــشــروع، وذلــك 
برياضة  المهتمين  السياح  جذب  بهدف 

الغوص مع الباحثين المهتمين.”
الـــذي مــن المتوقع  الــمــشــروع   وســيــأتــي 
افتتاحه بحلول أغسطس 2019، والذي 

عــدد من  بين  تــعــاون جمع  نتيجة  جــاء 
والــقــطــاع  الـــبـــارزة  الحكومية  الــجــهــات 
ــخــــاص، كــوجــهــة ســيــاحــيــة مــتــمــيــزة  ــ ال
البحرية  البيئة  الســتــدامــة  ومــشــروًعــا 
ــا لــلــمــحــافــظــة  ــك ســعــًي ــ الــطــبــيــعــيــة، وذلـ
التي  الخاصة  البيئية  المقومات  على 
وصــونــهــا،  الــبــحــريــن  مملكة  بــهــا  تتمتع 
الفطرية  الــحــيــاة  إثــــراء  عــلــى  والــعــمــل 
توفر  التي  المستدامة  البيئة  بتطوير 
الشعاب  لتكّون  الحيوية  العوامل  أهــم 
بحرية  أحياء  من  تضمه  بما  المرجانية 
البحرية.  للسياحة  وتشجيًعا  متنوعة، 
مخزوًنا  سيتيح  المشروع  هــذا  أن  كما 
المتناهًيا من المعارف البيئية للباحثين 
في البيئة البحرية، وينّمي الوعي حول 
األهمية المتعاظمة للحفاظ على الموائل 
الــبــحــريــة الــثــمــيــنــة كــجــزء مــن الــحــركــة 

البيئية الحديثة النامية بسرعة.

“ديار المحرق” تدعم أكبر متنزه للغوص في العالم

 

يوسف ميرزا
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تم ترقية أحمد الغسرة مديرًا للشؤون اإلدارية والمالية لشركة االتحاد العقارية اعتبارا من شهر يوليو 2019. وتتمنى 
الشركة له دوام التوفيق والنجاح.

الغسرة مديرا للشؤون اإلدارية 
والمالية لـ “االتحاد العقارية”

أحمد الغسرة
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تعاون جّدي مع الشريك من أجل مستقبل 
أفضل.

تعامل بروية وحكمة من أجل الحفاظ على 
رشاقتك.

ال تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك اليوم.

يجب أن تتعامل مع المشاكل بروية وهدوء 
والتفكير. 

بعض الوقاية سيكون مفيدًا، وهذا ما ستلمسه 
في االيام المقبلة.

تبدأ هذا اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة 
بين السهر والغلط.

عليك أن تبعث برسالة واضحة إلى الشريك قبل 
فوات األوان.

أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب 
العمل.

تشنج األعصاب الذي ينتابك قد يصيبك بالكآبة.

ال تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشل، في الحياة 
عوائق كثيرة.

التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظالله 
على العالقة. 

ال تترك العصبية تسيطر عليك حتى ال تدفع 
الثمن غاليًا في العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 يوليو

1760
وقوع “معركة 

ريستيغوش” بين 
المملكة المتحدة 

وفرنسا في إطار 
حرب السبع 
سنين التي 

وقعت في منطقة 
مجرى “نهر ريستيغوش” 
بين قوات البلدين وانتهت 

بهزيمة فرنسا.

كشفت شركة إنتاج فيلم 
الكوميديا والتشويق 

“Easy A” البدء بشكل 
الرسمي في العمل على 
فيلم جديد مشتق منه، 

ولم تكشف حتى اآلن 
تفاصيل الفيلم وفريق 

العمل الخاص به.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ما يجب عليك القيام به في حالة االختراق
حسابات االنستغرام األضعف أماًنا

ال شــك أن اختــراق الحســابات علــى منصات التواصــل االجتماعي يعتبر أمرا شــائعا، لذلك تعمل 
هــذه المنصــات علــى تعزيز ميــزات األمان، التي تجعل من الصعب اختراق أو وســرقة حســابات 
المســتخدمين، وفيما ســبق كان اســترداد حساب إنســتغرام مخترق أمر صعب، فقد كان يتطلب 

.White-Hat Hackers منك التواصل مع خدمة دعم العمالء بالشركة، أو طلب المساعدة من

فــي الــســنــوات األخــيــرة، كانت 
منصة إنستغرام تواجه مشكلة 
المحاوالت  فــي  تتمثل  كبيرة 
الـــنـــاجـــحـــة لـــاســـتـــيـــاء عــلــى 
كما  المستخدمين،  حــســابــات 
 ،ESET شــركــة  تــقــريــر  كــشــف 
تطبيقات  مــن  مــجــمــوعــة  عــن 
أندرويد ُصممت لسرقة بيانات 

اعتماد إنستغرام.
وبـــصـــفـــة عـــامـــة كـــــان تــأمــيــن 
يعتبر  إنـــســـتـــغـــرام  حـــســـابـــات 
التطبيق  ألن  مــا،  نوعا  ضعيفا 
مصادقة  ســوى  يقدم  يكن  لــم 
ــائــيــة مـــن خــــال الــرســائــل  ثــن

النصية SMS، التي توفر إعادة 
رمــز  أو  الـــمـــرور،  كلمة  تعيين 
عملت  عليه  وبــنــاء  الـــدخـــول، 
أسلوب  تطوير  على  الــشــركــة 
أكثر أمانا يسمح للمستخدمين 
باستخدام  الثنائية  بالمصادقة 
 Google :تطبيقات األمان مثل
 ،Duo أو   ،Authenticator
أكــواد  ُتنشئ  التي   ،Authy أو 
حــمــايــة خــاصــة بـــك مـــن أجــل 
تــســجــيــل الـــدخـــول لــحــســابــك، 
إنشاؤها على هاتف  وال يمكن 
اختراق  حــدوث  عند  مختلف 
بهاتف  الخاصة   SIM لبطاقة 

المستخدم.
وخــــــال األســــبــــوع الـــحـــالـــي، 
أنها  إنــســتــغــرام  منصة  أعلنت 
تــعــمــل عــلــى إطــــاق عـــدد من 
التي تسّهل  الجديدة،  الميزات 
استعادة  المستخدمين  على 
ــى الـــحـــســـابـــات  ــ ــ الـــــوصـــــول إل
فيما  أكبر.  بسهولة  المخترقة 
يــلــي الـــخـــطـــوات الـــتـــي يجب 
عــلــيــك الــقــيــام بــهــا فـــي حــالــة 

اختراق حسابك:
ثم  إنستغرام،  تطبيق  افتح   
ــــى صــفــحــة تسجيل  إل انــتــقــل 

الدخول.
 Need عــلــى خـــيـــار  اضـــغـــط   

.more help
ــد  ــ ــري ــ ــب ــ ال  أدخــــــــــل عــــــنــــــوان 
اإللـــكـــتـــرونـــي الــــــذي أنــشــئــت 
الـــحـــســـاب بـــواســـطـــتـــه، ورقـــم 
مع  استخدمته  الـــذي  الــهــاتــف 

حسابك.
رمــزا  إنستغرام  لــك  سيرسل   
ــام إلــى  ــ ــ ــن ســتــة أرق ــا مـ مــكــون
أو  اإللكتروني،  البريد  عنوان 

رقم الهاتف الذي أدخلته.
الــرمــز الستعادة  هــذا  أدخـــل   

حسابك.
الصورة

ذلــــك، سيمنع  إلـــى  بــاإلضــافــة 
الـــتـــطـــبـــيـــق الــمــتــســلــلــيــن مــن 
إليك  المرسل  الكود  استخدام 
لك  وستتيح  آخـــر،  جــهــاز  مــن 
ــجــديــدة اســتــرداد  ــمــيــزات ال ال
ــو قـــام أحــد  الــحــســاب، حــتــى ل
الـــمـــتـــســـلـــلـــيـــن بــتــغــيــيــر اســـم 
االتصال،  وبيانات  المستخدم، 
حيث سيفرض التطبيق تأمينا 
لفترة  الــمــســتــخــدم  عــلــى اســـم 
في  تغييرات  أي  بعد  مــحــددة 
الحساب، حتى لو أجريت هذه 

التغييرات بنفسك.
ــم  ــن اسـ ــيـ ــأمـ ــزة تـ ــيــ ــر مــ ــوفـ ــتـ تـ
لمستخدمي  حاليا  المستخدم 
 ،Android الــتــشــغــيــل  نـــظـــام 
وستصل تدريجيا لمستخدمي 
إس(  أو  )آي  الــتــشــغــيــل  نــظــام 

.iOS
كـــيـــف يــمــكــنــك الــتــحــقــق مــن 
ــك عـــلـــى  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ اخــــــــتــــــــراق حـ

إنستغرام؟
اخــتــراق  مــن  التحقق  يمكنك 
ــن طـــريـــق عــرض  حـــســـابـــك، عـ
في  بما  حسابك  نشاط  سجل 
ذلك: عمليات تسجيل الدخول 
والخروج، وتغيير كلمة المرور، 
ــن األنـــشـــطـــة  ــ وغــــيــــر ذلــــــك مـ
بذلك  القيام  ويمكنك  األخــرى، 
ــاع الــخــطــوات  ــبـ ــال اتـ مـــن خــ

التالية:
 انتقل إلى حسابك.

.Settings افتح قائمة 
.Security اضغط على خيار 

 Access خــيــار  على  اضــغــط   
.Data

لـــك صــفــحــة تحتوي  ســتــظــهــر 
البيانات  مــن  كبير  قـــدر  عــلــى 
ــدام  ــخــ ــ ــت ــة اســ ــيـ ــفـ ــيـ حـــــــول كـ
على  الضغط  يمكنك  حسابك، 
مزيد  عــلــى  للحصول  فــئــة  أي 
من المعلومات، مثل: تغييرات 
خصوصية الحساب، وعمليات 
والــخــروج،  الــدخــول  تسجيل 

والوسوم التي تتبعها وما إلى 
ذلك.

افـــــــحـــــــص بـــــشـــــكـــــل خــــــاص 
الحساب،  خصوصية  تغييرات 
وتـــغـــيـــيـــرات كـــلـــمـــة الــــمــــرور، 
ــدخــول  وعــمــلــيــات تــســجــيــل ال
القصص،  ونــشــاط  والـــخـــروج، 
غير  شـــيء  أي  الحــظــت  وإذا 
مألوف فقد يعني ذلك أن هناك 
شخًصا آخر يستخدم حسابك.
ــمــــطــــاف، ال بــد  ــ ــي نـــهـــايـــة ال فــ
أن  ــارك  ــ ــب ــ ــت اعــ فــــي  تـــضـــع  أن 
يعتبران  واألمان  الخصوصية، 
وبناء  واحـــدة،  لعملة  وجهين 
بعض  تساعدك  أن  يمكن  عليه 
الــســلــوكــيــات االحـــتـــرازيـــة في 
حـــمـــايـــة حـــســـاب إنـــســـتـــغـــرام 
الخاص بك، والتي تتمثل فيما 

يلي:
ــرض مــعــلــومــاتــك  ــ  تــقــيــيــد عـ
الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى مــنــصــات 

التواصل االجتماعي.
ــى   تــــحــــويــــل حــــســــابــــك عــل
انستغرام من عام إلى حساب 

خاص.
مــرور  بكلمة  حسابك  تأمين   

.2FA قوية، وتفعيل ميزة
 تــوخــى الــحــذر مــن الــرســائــل 
على  الحصول  تستهدف  التي 

بيانات االعتماد الخاصة بك.
 منع تطبيقات الطرف الثالث 

من الحصول على بياناتك.

إن كنت أحد الُمدخنين واذا كنت ال تستطيع التوقف عن التدخين سيشجعك 
تطبيق QuitNow على اإلقاع مع إنجازات وإحصائيات عن صحتك، فضًا 
استعداد  على  هم  السابقين،  المدخنين  من  لمجتمع  التطبيق  تضمين  عن 

لمساعدتك.
من  يكون  قد  ولكن  لصحتك،  جيد  أمــر  لهو  التدخين  عــادة  من  والتخلص 
أقلعت  التي  والحالة  ُمدّخن  وأنت  السابقة  بين حالتك  الفرق  فهم  الصعب 
فيها عن التدخين، حيث يعرض لك تطبيق QuitNow معلومات عن نفسك 
بعد التدخين، ومعرفة عدد السجائر التي تجنبتها، وكم األموال التي قمت 
يتحسن  كيف  أيًضا  ويشرح  فيها،  ُتدخن  لم  التي  األيــام  وعــدد  بحفظها، 

جسمك بناًء على بيانات منظمة الصحة العالمية.

8 يوليو 2019 االثنين
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1889 
صدور العدد األول من صحيفة وال ستريت جورنال.

 
1949 

إعدام مؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي أنطون سعادة. 

1972 
اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد بتفجير سيارته.

2010 
إيفيتا راديكوفا تتولى رئاسة وزراء سلوفاكيا.

 
2015 

روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس األمن يصف مذبحة سربرنيتسا باإلبادة الجماعية.
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يبــدأ ماجد الكدواني تصوير مشــاهده في فيلم “بــره المنهج”، 
مطلع الشــهر المقبل فــي الديكورات، التي يقــوم بمعاينتها 

حاليًا المخرج عمرو سالمة، والفيلم من تأليف محمد دياب.
ويجري سالمة ترشــيح األبطال الذين يشاركون الكدواني في 

بطولة العمل، مع الجهة المنتجة للفيلم.
ُيذكر أن الكدواني شــارك في فيلم “نادي الرجال الســري”، من 

بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، نســرين طافش، بيومي فؤاد، 
دينا فؤاد، وأحمد فتحي، وإخراج خالد الحلفاوي.

وجهت الفنانة الســورية ميريام عطالله رسالة مؤثّرة لوالدها 
الراحل، عّبرت فيها عن حزنها لفقدانه، وذلك على حســابها 

الخاص على احد مواقع التواصل االجتماعي.
وكتبــت ميريام: مرّت أعوام من بعدك أبــي، وها أنا أقترُب 
مــن نهاية عام لعام جديد، ذات الغربة وذات الشــوق ال زال 

يتملكنــي، الزلــت تلك الطفلــة التي ال يغمض لهــا ّجفن إاّل 
بحضنــك، ما شــعرُت يوما باألمــان ُمذ انتقلــت ألواكب الحياة 

بعيدا عن عتبة بيتنا”.

طرح الوليــد الحالني اغنية جديــدة باللهجة اللبنانيــة بعنوان “قلي 
بحبك” وذلك على احد التطبيقات الموســيقية، وهي من كلمات 

مصطفى الشاعر وألحان جان صليبا وتوزيع ناصر األسعد.
الجديــر ذكــره ان الوليــد كان قد شــارك مؤخرا فــي برنامج “ديو 
المشــاهير” الذي عرض على شاشــة “ام تي في”، واســتطاع ان 

يجــذب المشــاهدين اليه من خالل صوته الجميــل، ومن ثم اصدر 
أغنيــة بعنــوان “عم يســألوا”، والتــي القت رواجــًا كبيراً علــى مواقع 

التواصل االجتماعي.

“قلي بحبك”رسالة إلى والدها“بره المنهج”

QuitNow يشجعك على عدم التدخين



“البحرين للسينما” تقدم “الممر” بنجاح كبير

كشفت سونغول أودان ان تحقيقها النجاح الكبير في مسلسلها  «
“حكاية عائلة” خّلف لها اعداء كثر من زمالئها الممثلين الذين 

كانوا يظهروا لها وكأنهم اصدقائها، مشيرة الى انهم كانوا يتصلون 
بالصحفيين النتقادها وأذيتها اعالميا. واضافت أودان انها سعيدة 

جدا باألصداء االيجابية لمسلسها، وشكرت كل من ديميت أوزديمير، 
كيفانش تاتليتوغ، أكين أكينوزو، وهازال كايا على تهنئتها.

إقبــال كبيــر فــي البحريــن علــى الفيلم الســينمائي البطولــى ”الممر” في شــركة البحرين للســينما 
وفوكــس ســينكو تزامنــا مــع عرضــه في المنطقــة والــذي يعتبر عالمــة مهمة في تاريــخ األفالم 
الحربيــة العربيــة وخطوة تشــجيعية لكل صناع األفالم إلى إنتاج األفــالم الحربية والتاريخية 

بعد غياب طويل.

خالل  المصرية،  الصاعقة  قــوات  “الممر”  ويتناول 
حرب االستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل 
بداية  الزمنية  المرحلة  ويناقش  “نــور”،  ُيدعى  الذي 
إلى  1967 مرورا بحرب االستنزاف ويتناول  حرب 
االجتماعية  الــحــيــاة  الحربية،  المعسكرات  جــانــب 
ــه، لــيــقــدم الــمــخــرج مــن خــاللــه مــزيــًجــا بين  ألبــطــال
وهو  والتراجيدي،  واألكشن  الرومانسية،  القصص 
من تأليف وإخراج المبدع شريف عرفة، وشارك في 

كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة.
فيلم “الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، 
حسني،  صــالح  أحمد  فــراج،  محمد  فلوكس،  أحمد 
حافظ،  محمود  جمعة،  محمد  الــشــرنــوبــي،  محمد 
أمير صالح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد 
ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف 
منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى 
مدار  على  “الممر”  تصوير  تم  خيرت.  عمر  تصويره 
جنوب  السويس،  هي  مــدن  خمس  في  أشهر  ثالثة 

قامت  وقد  والقاهرة،  اإلسماعيلية  أســوان،  سيناء، 
شركة اإلنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث 
المسلحة  للقوات  المعنوية  الــشــؤون  إدارة  وفــرت 
بمتخصصين  االستعانة  تم  وبعدها  التصوير  مواقع 
خالل  بالواقع  لمطابقتها  بالكامل  الديكورات  لبناء 

تلك الفترة.
الفيلم قال وائل اإلبراشي من خالل برنامجه  وعن 
“الممر”  فيلم  أن  إي”:   “أون  يوم” على فضائية  “كل 
التجارية  الموجة  علي  وقضي  األهمية  منتهي  في 
أفـــالم تعكس بطوالتنا  مــن وجـــود  لــأفــالم، والبـــد 
المختلفة، البعض كان بيقول أصل الشباك عاوز كده، 
المصرية  البطوالت  تجسد  أفــالم  تعمل  ومينفعش 
اللي ممكن ترتفع  إنت  الناس مش عاوزة كده،  ألن 

بمستوي الناس “.
وكانت إيرادات فيلم الممر قد وصلت إلى 52 مليونا 
و308 ألف جنيه في 4 أسابيع عرض، ليستمر الفيلم 

في تحقيق نجاحاته.

االثنين
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طارق البحار

يشــتكي عــدد مــن الرجــال مــن وجود نســاء متطلبــات في حياتهم، حيــث يرى الرجل أن المرأة تســرد وبشــكل يومي ومتكــرر قائمة 
بالمتطلبــات ســواء الشــخصية أو المنزليــة منهــا، ورغــم عــدم إمــكان بعــض األشــخاص إال أنهــا ال تتوانــى فــي طلباتها، حيــث تقول 
بــأن طلبهــا مــا هــو إال أمــر واجــب وعلى الرجل تنفيــذه، األمر الذي يضطر بعض الرجــال إلى االقتراض أو االســتدانة من اجل تلبية 
طلبــات هــذه المــرأة؛ كــي ال يوصــف بالتقصيــر، فهل اليوم المرأة البحرينية كمــا يصفون تتطلب من غير مراعــاة إلمكانات الرجل أم 

أنها مبالغة؟ 

ــبــالد سألنا  وفـــي اســتــطــالع لــمــســافــات ال
 56% أن  واكتشفنا  البحريني  الــشــبــاب 
يقولون بأن المرأة البحرينية غير متطلبة.
قـــال حــســن عــلــي )25 ســنــة(: ال أظـــن أن 
الحالة  ولكن  متطلبة  البحرينية  الــمــرأة 
يعتقد  الشخص  تجعل  الضعيفة  المادية 
ألنه  كثيرًا  تتطلب  البحرينية  البنت  بأن 
بسبب  األمـــور  ابسط  توفير  يستطيع  ال 
ضعف الراتب، وهذا ما جعل الشباب يظن 
ان الزواج مغامرة خطيرة بسبب اعتقاده 
الصعب  الفتيات سيكون من  بأن طلبات 
ولكن  اساسيات،  كانت  لو  حتى  تلبيتها 
يساعدن  الجيل  هــذا  في  الفتيات  اغلب 
ازواجهن في األمور المادية كما انها تربي 
وتعمل في الوقت ذاته، ولو نقارن طلبات 
الخليج  بنات  بطلبات  البحرينية  البنت 

سنرى انها اقل بكثير منهن. 
)20 سنة(: اعتقد ان  وذكــرت غدير عياد 
كون البنت البحرينية متطلبة أو ال يعتمد 
من  عليه  تــعــودت  ومــا  شخصيتها  على 
صــغــرهــا، ولــكــن عموما مــن مــنــظــوري أن 
اغلب البنات البحرينيات متطلبات بسبب 
األخريات  مع  ألنفسهم  الدائمة  مقارنتهم 
من اقرانهن في المجتمع فتكون متطلبة 

لتحصل على ما يحصل عليه غيرها.
نــاصــر)23 ســنــة( مــن وجهة  وأشـــار سيد 
نظري أرى أن هناك اختالفا بين ثقافات 
البحريني  المجتمع  فــي  ولكن  المجتمع 
ككل يعتبر شعبا بسيطا وغير متكلف أو 
المجاورة  بالمجتمعات  مقارنة  متطلب 

كدول الخليج مثال، ولكن ايضًا ال نستطيع 
ان نعمم هذه الفكرة على الجميع. 

)22 سنة(  في حين أكــدت حــوراء جعفر 
الفتاة  إن  والقول  االجماع  يمكننا  ال  انــه 
هنالك  أيــضــا  ألنـــه  متطلبة  الــبــحــريــنــيــة 
بحرينية  ســواء  الفتاة  متطلبون،  رجــال 

وابنة  وزوجـــة  أم  هــي  بحرينية  غير  أم 
اليومية،  حياتها  فــي  الــرجــل  وتــحــتــاج 
تقوم  ان  ارادت  ان  المثال  سبيل  فعلى 
مشوار  إلــى  اخذها  أو  سيارتها  بإصالح 
يقول األخ أو األب أو الزوج بأنها كثيرة 
الــطــلــبــات فــهــل يــعــقــل؟ أمـــا عــلــى صعيد 
ــزوج هــو فــي األســـاس الــذي  ــزواج فــال ــ ال
يصرف على الزوجة سواء كانت تعمل أم 
الكثير  منه  تطلب  فبالطبع هي سوف  ال 
ألنه الوحيد لديها والمعيل، وهذا ال يعني 
انها متطلبة بل هو حق من حقوقها في 
اطار مقدرته بالطبع، ولكن في النهاية ال 
نعترض على جملة ان المرأة غير متطلبة 

ألنه يوجد الكثيرات متطلبات ويوجد 
الكثيرون متطلبين.

 28( حسين  يوسف  وقــال 
سنة(: أرى ان هناك اختالفا 

ــنــســاء  كـــبـــيـــرا بـــيـــن جــمــيــع ال
البحرينيات وال استطيع تعميم 

البحرينية  الـــمـــرأة  عــن  اجــابــتــي 
بشكل  ستكون  اجابتي  بل  عموما 

خــاص، فهناك امــرأة متطلبة وامــرأة 
ــيـــر مــتــطــلــبــة ومــــن واقـــع  قــنــوعــة وغـ

محيطي  ومــن  مــتــزوج  كــرجــل  تجربتي 

وبيئتي الخاصة فزوجتي امرأة بحرينية 
ترضى  فهي  متطلبة  وغير  تمامًا  قنوعة 
الجميع  وانصح  كذلك،  وعائلتي  بالقليل 
التطلب  ــدم  وعـ الــتــام  ــرضــا  وال بالقناعة 
ــزوج واألب  ــ ــ ال بــالــطــلــبــات الـــتـــي تـــرهـــق 

فالقناعة كنز ال يفنى.
 25( محمد  بــتــول  اضــافــت  جانبها  ومــن 
سنة( “في السنوات السابقة كانت المرأة 
ــواء مقنعة  ــ الــبــحــريــنــيــة تــعــيــش فـــي اجـ
األمـــوال والسكن وكــل األمــور  من حيث 

الــــــــمــــــــرأة المادية والمعنوية، فكانت 
قنوعة  سابقا 

جدا وتتقبل وتتحمل جميع الظروف، أما 
في هذا الزمن قليال ما نرى امرأة قنوعة 
أمــور  مثل  ــور  األمـ مــن  بالقليل  وتــرضــى 

الزواج من مهر وحفلة وغيره”.
ليكملوا  والـــمـــرأة  الـــرجـــل  خــلــق  هللا  إن 
بعضهم البعض وليس ليتحاربوا ويخلقوا 
بينهم، فهم  مــا  فــي  ونــزاعــات  مــشــادات 
جوهر  وإن  البعض،  بعضهم  الى  بحاجة 
الحياة ال يكمن في اقتناء اإلنسان كل ما 
يشتهيه أو يهواه بل جوهرها يكمن في 

ــقــنــاعــة  وبالتفاهم ال بالقليل،  والــرضــا 
الحياة  تصبح  والــلــيــن 

أجمل.

هــل المــرأة البحرينيــــة متطلبــــة؟
كــبــيــر ــظ  ــف ــح ت ــع  ــ م ــك  ــذلـ كـ ــا  ــهـ أنـ يــــؤكــــدون   %  44

كوثر محمد

هناك امرأة متطلبة وامرأة قنوعة

حوراء جعفربتول محمد غدير عياد

يوسف حسينحسن عليناصر سيدعادل
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أطعمة غذائية تقي من حروق الشمس
اعتاد المصطافون على وضع الكريمات الواقية من الشمس على أجسامهم، خالل قضائهم إجازة الصيف على شاطئ البحر، ولكن 
كشــفت دراســة جديدة عن بدائل طبيعية لها. وفي حين أن الســلطة ليســت بديالً عن واقي الشــمس، إال أن الدراســة تشير إلى أن 
هناك بعض األطعمة الغذائية الصحية، لديها القدرة على حماية البشــرة من الضرر الناجم عن األشــعة فوق البنفســجية للشــمس، 
بل ومن الممكن أن تضيف حماية داخلية ضد حروق الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي، بحسب موقع “ريدرز دايجست”.

1 - الحمضيات: كشــفت دراســة نشــرتها جامعة أريزونــا األميركية، 
أن الحمضيــات بمختلــف أنواعهــا، تحتــوي على عنصــر “الليمونين”، 
الــذي يســاعد علــى خفــض احتمــال خطــر اإلصابــة بســرطان الجلد 

بنسبة تصل 34 %. 
 -2 الشــاي األخضر: وفًقا دراســة لجامعة ويسكونســن، فإن الشــاي 

وقــف  فوائدهــا  بيــن  مــن  التــي  األكســدة،  بمضــادات  األخيــر 
التلــف الجينــي لخاليــا الجلــد التــي تعرضت لألشــعة فوق 

البنفسجية.
3 - الجــزر: يحتــوي الجــزر علــى مادة كاروتينــات، التي 
تظهر دراســات أنها تقلل من شــدة حروق الشمس، كما 

أن هــذه المــادة تتواجــد أيًضــا فــي الفواكــه 
أو  األحمــر  اللــون  ذات  والخضــراوات 

األصفر أو البرتقالي.
4 - الفراولــة: تعمــل كوســيلة حمايــة 
فــي  الشــمس وعالجهــا  ضــد حــروق 
لوجــود  ونتيجــة  وقوعهــا،  حــال 
فيتاميــن “ســي” فيهــا بشــكل كبيــر، 

فإنهــا تســاهم فــي قتــل “الجزيئــات” التــي تعمــل علــى نشــر الخاليا 
السرطانية.

5 - الرمــان: يحتــوي علــى الكثيــر مــن مضادات األكســدة، مــن بينها 
واحــد يتصــف بالقــوة، وهــو حمض اإليالجيــك، الذي يحمــي خاليا 

الجلد من التلف نتيجة تعرضها لألشعة فوق البنفسجية.
6 - الطماطــم: تحتــوي علــى مــادة “الليكوبين” 
لبشــرة  أيًضــا  والمفيــد  لألكســدة،  المضــادة 
اإلنســان، وهــي التــي وراء اكتســابها لونهــا 
األحمــر الشــهير. وكشــفت دراســة بريطانيــة، 
أن النساء الحظن انخفاضا في احمرار جلدهن، 
بعد تعرضهن ألشعة الشمس، وذلك عندما كانت 
فيهــا  أخــرى  وأغذيــة  الطماطــم  تضــم  وجباتهــن 

الليكوبين.
7 - العنــب األحمــر: يعد مــن أبرز الفواكــه الصيفية، 
بمركــب  وغنــي  الشــمس،  ألشــعة  مضــاد  وهــو 
الضــرر  يمنــع  أن  يمكــن  الــذي  “ريســفيراترول”، 

الخلوي، المؤدي بدوره إلى سرطان الجلد.

ثمينــة  جوهــرة  تعرضــت  عاًمــا،   22 قبــل 
النــزاع  لكــن  إيطالــي،  فنــدق  مــن  للســرقة 
القضائي، بشــأن “الحجــر الكريم”، لم يتوقف 

حتى يومنا هذا داخل الواليات المتحدة.
“نيويــورك  صحيفــة  نقلــت  مــا  وبحســب 
بوســت”، فــإن األمــر يتعلــق بحجــر ياقــوت 
من 65 قيراًطا تم وضعه على ســوار ماســي 
مــن طــراز “كارتييــه”، وتقدر قيمتــه بماليين 
الــدوالرات. وأضــاف المصــدر أن هذا الحجر 
الكريــم يعــود إلى بدايــات العــام 1800، وتم 
اســتخراجه مــن جبــال الهيماليا، ويقــال إنه 
مــن أرفــع المجوهرات في العالــم ومن أغلى 

ما جرى بيعه في المزادات العلنية.

لكن الحجر الكريم الذي كان  «
مملوكا لعائلة أميركية مرموقة، 
تعرض للسرقة، سنة 1996، أثناء 

عرضه داخل فندق “فور زينز” 
الراقي بمدينة ميالن اإليطالية. 

وجرى اإلبالغ عن السرقة، بشكل 
فوري، وقتها، لكن السلطات لم 

تنجح في الوصول إلى المجرم.

جوهرة ُسرقت في 
إيطاليا ويتنازع 

عليها في نيويورك
وجد فريق من الباحثين أن الذكريات تصبح 
مصحوبــة  التجــارب  تكــون  عندمــا  أقــوى 

برائحة كريهة.
وتوســع نتائــج الدراســة الحديثــة فهمنــا لمــا 
البافلوفيــة”  “االســتجابات  يحفــز  أن  يمكــن 
)مصطلــح فــي علم النفــس الســلوكي، يصف 
شــكالً من أشــكال التعلم الترابطــي(، وكيفية 
تأثير التجارب السلبية على قدرتنا في تذكر 

األحداث الماضية.
 وقالت كاثرين هارتلي، األســتاذة المســاعدة 
نيويــورك،  النفــس بجامعــة  علــم  فــي قســم 

هــذه  “توضــح  الدراســة:  مؤلفــي  وإحــدى 
علــى  قــادرة  الكريهــة  الروائــح  أن  النتائــج 
تحســين الذاكــرة لــدى المراهقيــن والبالغيــن 
على حد ســواء، وتشــير إلى أساليب جديدة 
بهــا ونتذكــر  نتعلــم  التــي  الطريقــة  لدراســة 

عبرها التجارب السلبية واإليجابية”.
للدراســة،  الرئيســية  المؤلفــة  وأضافــت   
ألكســندرا كوهيــن، من جامعــة نيويورك: “إن 
الروائح الكريهة قد ُتســتخدم في المســتقبل 
لدراســة عمليــات التعلــم العاطفــي والذاكــرة 

عبر مراحل التطور”.

أن  تايمــز”،  “نيويــورك  صحيفــة  كشــفت 
المليارديــر األميركــي جيفري إبشــتاين الذي 
بالقّصــر،  الجنســي  بالتحــرش  ســابقا  اتهــم 
وخاصــة  بالبشــر  االتجــار  بتهمــة  اعتقــل 

ا. القاصرات الستغاللهن جنسيًّ
 وذكرت الصحيفة نقال عن مصادرها، أنه تم 
إلقاء القبض على إبشتاين مساء السبت في 
نيويــورك بناء على مذكــرة المدعي الفدرالي 
المحكمــة  أمــام  يمثــل  أن  المتوقــع  ومــن 

اليــوم اإلثنيــن. وأعلنــت قنــاة “ســي بــي اس 
ميامــي” أنــه تــم توقيف إبشــتاين فــي مطار 
نيوجيرســي بعــد أن وصــل بطائرته الخاصة 
مــن باريــس وأن الشــرطة داهمت شــقته في 
 2007 عامــي  ابشــتاين  واتهــم  نيويــورك.  
الكشــف  تــم  ثــم  بالقصــر  بالتحــرش  و2008 
أثنــاء التحقيــق معــه، أنه دفع أمــواالً لفتيات 
وبــاع  جنســية،  خدمــات  مقابــل  قاصــرات 

خدماتهن ألشخاص آخرين.

الروائح الكريهة “تنعش”وتقوي الذاكرة

توقيف ملياردير أميركي يستغل القاصرات

إسقاطات ضوئية على جدران المباني في 
مدينة بونيفاسيو القديمة خالل مهرجان 

“فيستي لومي” في جزيرة كورسيكا 
الفرنسية على البحر المتوسط )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قطــاع  هيئــة  فــي  مســؤول  مصــدر  أكــد 
قــّررت  الهيئــة  أن  األردنيــة  االتصــاالت 
الشــهيرة  “بابجــي”  لعبــة  تطبيــق  حجــب 
فــي األردن.  وأضــاف المصــدر أن الهيئــة 
اتخــذت قرار الحظر وبدأت بتطبيقه على 
قطــاع  هيئــة  رئيــس  وكان  الواقــع.  أرض 
االتصــاالت غــازي الجبــور قــد أوضــح فــي 
الحجــب  قــرار  أن  صحفيــة،  تصريحــات 
اتخــذ نتيجــة لألضــرار االجتماعيــة التــي 
تسببها اللعبة على المستخدمين. وأضاف 
الجبــور أن العدائيــة واإلدمــان واالنعــزال، 
هــي أضــرار اجتماعيــة تتســبب بهــا اللعبة 

وفًقا لدراسات عالمية أكدت ذلك.

ويأتي قرار حظر اللعبة اإللكترونية  «
الشهيرة في األردن بعد أشهر 

من قرار مجلس النواب العراقي، 
بحظرها، معتبًرا أنها “تحرض على 

العنف”. وجرى تحميل اللعبة التي 
صممتها شركة “بلوهول” الكورية 

الجنوبية أكثر من 360 مليون مرة 
حول العالم منذ إطالقها عام 2017.

والدة  الهنديــة  أوديشــا  واليــة  شــهدت 
توأميــن ســياميين )طفلتيــن( بقلــب واحد 
وال يعــرف األطبــاء بعــد مــا المصيــر الــذي 
ينتظرهمــا. وذكرت صحيفة “ذي نيويورك 
لــدى  بلــغ  التوأميــن  وزن  أن  بوســت”، 
والدتهما 3.8 كيلوغرام، وأنهما تتشــاركان 

بنفس النبض وضغط الدم.
وتخضع الطفلتان السياميتان اآلن لجميع 
إمكانيــة  لتحديــد  الالزمــة،  الفحوصــات 
ال  والخبــراء  األطبــاء  أن  رغــم  فصلهمــا 
يعرفــون تماًمــا مــا الــذي ينتظــر الطفلتين 
مســتقبالً، ألن لديهمــا قلــب مشــترك وهمــا 

متقابلتان.
أن  ســاثباتي  ســاروج  الطبيــب  وأوضــح 
“الفصل سيكون مستحيالً تقريًبا في مثل 

هذه الحاالت”.

األردن يحظر 
تطبيق لعبة 

“بابجي”

توأمين سياميين 
بقلب واحد أدهشــت فتاة شــابة كل متابعيها عبر حسابها على موقع “انستغرام”، بعدما أكدت أنها 

تعتمد نظام غذائي قائم على “التنفس” فقط.

وأكدت أودرا بير، البالغ من العمر 25 عاًما، 
مــن والية مينيســوتا األميركيــة، لمتابعيها 
البالــغ عددهــم 11,500 متابــع، بأنهــا ظلــت 
ممتنعة عن تناول الطعام الصلب للمدة 97 
يوًمــا، منــذ بدئها نظــام “التنفــس” الغذائي، 
وذلــك رغبــة منهــا فــي أن تكــون بصحــة 
مثالية، والكتســاب الطاقة، بحســب شبكة 

“فوكس نيوز” األميركية.

 ،”breatharianism“ وتتبــع “بير” نظام يدعى 
والقــى شــعبية فــي الواليــات المتحــدة فــي 
ثمانينــات القــرن الماضــي، إال أن آثارهــا علــى 
الصحة والتغذية ليست مفهومة بشكل جيد. 

وأشارت أودرا بير إلى أنها كانت نباتية  «
لمدة 4 سنوات، قبل أن تكتشف 

نظام “breatharianism”، قبل ثمانية 
أشهر.

“نظام غذائي مثير”... فتاة لم تأكل منذ 97 يوًما

يركض المشاركون بجوار ثيران القتال خالل الجولة األولى لمهرجان 
“سان فيرمين” السنوي في بامبلونا، شمال إسبانيا )أ ف ب(

ا، مع اكتفائها بتناول الشاي والعصائر  وادعت أودرا بير بأنها تمارس التنفس لمدة 40 دقيقة يوميًّ
فقط، وأنها فقدت 7 كيلوغرامات من وزنها، ولديها طاقة أكثر من أي وقت مضى.

توأمان سيامّيان بقلب واحد

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  بعد مضي أقل من أسبوع على تسلمه مهام منصبه الجديد وفي أول اجتماع له
مع نوابه ومساعديه ومديري اإلدارات طلب الرئيس التنفيذي من أحد المديرين 
مســاعدته فــي تدويــن المالحظــات التــي ترد مــن قبل الحضــور ليقــوم فيما بعد 
بدراســتها واتخــاذ الــالزم بشــأنها. صدم الرئيس برد ذلــك المدير ليس ألنه رفض 
القيام بتلك المهمة فقط ولكن بأســلوبه الغريب وغير المهني في التعامل مع ما 
طلبه فقد رّد قائاًل وبشيء من التهكم: اسمح لي أنا مدير إدارة ولست سكرتيًرا، 

سأفعل ما تريده إذا ما حصلت على مكافأة!! أو تغّيرت مهام وظيفتي!!
Û  ظلــت صــورة ذاك المديــر تســيطر علــى ذاكــرة الرئيــس وترفــض المغــادرة رغــم 

المحــاوالت العديــدة لالعتــذار ورغم الوســاطات أال أن االنطباع األول والراســخ 
لديــه وهــو أن هــذا الموظــف غيــر متعــاون وإنــه ال يمتلــك مهــارة التواصــل وإنه 
فــي حاجــة إلــى تهذيب أســلوبه عند التحدث مــع اآلخرين. هــذا االنطباع أصبح 
مسيطًرا على الرئيس لدرجة أنه أصبح يتفادى التواصل مع ذاك المدير مباشرة 
أو إشــراكه فــي أي فعاليــة، بل إنه ذهب أبعــد من ذلك فقد أصبح يتجّنب دعوته 
حضــور أي اجتمــاع أو لقــاء مــع الضيوف مــن الخارج خوًفا من فقدان ســيطرته 

على مسار حديثه فيضع الحضور في موقف ال يحسد عليه. 
Û  ،لقد حاول المدير أن يغير أو يمحو ذلك االنطباع السيئ الذي أخذه الرئيس عنه 

بل إنه طلب من زمالئه وآخرين أن ينقلوا اعتذاره إلى الرئيس وأن يثبتوا له أنه 
عكــس مــا يظنــه وأنه لــم يكن يقصد ما قاله في ذلك االجتماع وأن ما حدث كان 
مــن بــاب الفكاهــة إال أن ذلــك االنطباع رفــض ويرفض مبارحة فكــر الرئيس. إنه 
خطــأ االنطبــاع األول الذي يعرفــه معجم المصطلحات اإلدارية بأنــه: ’’الميل إلى 
الحكم على الشخص من خالل االنطباع األول عنه بغض النظر عن التغيير الذي 

يحدث في سلوكه بعد ذلك‘‘.
Û  ســيدي القــارئ، ربمــا أســتطيع القول بــأن صاحبنا فــي ذاك الموقف لــم يكن فعاًل

يقصد ما قاله في أول اجتماع مع الرئيس التنفيذي الجديد وأن ما قاله حينذاك 
كان من باب الفكاهة ولكن الخطأ الذي وقع فيه هو اختياره للوقت والمكان غير 

المناسبين!! ما رأيك؟

الحكم من 
أول نظرة!

السنة الحادية عشرة - العدد 3918 

االثنين
8 يوليو 2019 

5 ذو القعدة 1440

الخارجيــة  فــي  اإلعــالم  مديــر  كشــف 
الســعودية، إبراهيم بــن عبدالوهاب الغريب، 
عن مشاركة الوزارة باقي الجهات الحكومية 
لتيســير  مكــة  طريــق  مبــادرة  تنفيــذ  فــي 
اســتقبال الحجــاج وتقديــم أرقــى الخدمات 
لهــم. وأوضــح الغريــب في تصريــح صحفي 
أمــس األحــد، أنه تنفيــذا لتوجيهــات العاهل 
الســعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي 
بمنــح  تقــوم  الخارجيــة  وزارة  فــإن  عهــده، 
حــج  تأشــيرات  المبــادرة  مــن  المســتفيدين 
إلكترونيــة بعــد أخــذ الخصائــص الحيويــة، 
المســار  ضمــن  الحجــاج  بيانــات  وإدخــال 
الحــج  بتأشــيرات  الخــاص  اإللكترونــي 
والمرتبــط بعــدة جهــات فــي المملكــة. وقال 
الغريــب: بدأنــا بتنفيــذ خدمة مبــادرة طريق 
مكــة لموســم حج هــذا العــام 1440 هجرية، 

الخميــس الماضــي، مــن مطــاري إســالم أباد 
ماليزيــا،  فــي  وكوااللمبــور  باكســتان،  فــي 
الحجــاج  رحــالت  طالئــع  اليــوم  وبــدأت 
المستفيدين من هذه الخدمة من إندونيسيا 

وسوف تعقبها بنغالديش”.
وأكــد أن مــا يزيــد عــن 225 ألف حــاج من 5 
العــام  هــذا  المبــادرة  مــن  يســتفيدون  دول 
عبــر إنهــاء إجــراءات دخولهــم للمملكــة مــن 

مطارات دولهم.

السعودية تطلق تأشيرات الحج اإللكترونية
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