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أظهــرت بيانــات إحصائيــة رســمية أن إجمالي 
عــدد مــن تخرجــوا مــن جامعــة البحريــن منــذ 
العــام  وحتــى  و2009   2008 الدراســي  العــام 
الدراســي 2017 و2018 بلــغ 23434 خريجــا، 

16855 من اإلناث و6579 من الذكور.
وسجلت البيانات تفوقا بمقدار الضعف تقريبا 
للخريجيــن اإلنــاث علــى الذكــور بنســبة بلغــت 
71.9 % مــن إجمالــي أعــداد الخريجيــن فــي 

السنوات المذكورة.

نتائج مميزة للفارسين المالح ورضي بهولندامقهى “حاجي” األقدم بالبحرينمفاوضات بين كابول وطالبان4.29 مليون دوالر أرباح “إنوفست”ثبات أسعار األضاحي
كشف رئيس مجلس إدارة شركة  «

الريم المواشي رجل األعمال 
محمد العصفور عن ثبات أسعار 

األضاحي، معلنا وصول 2500 
من رؤس األغنام كدفعة أولى 

إضافة إلى 500 من رؤس األبقار 
استعدادا لعيد األضحى المبارك.

حققت مجموعة إنوفست صافي  «
ربح لصالح مساهمي الشركة األم 

قدره 4.29 مليون دوالر للنصف 
األول 2019 مقارنة بصافي ربح 

10.2 مليون دوالر لفترة النصف 
األول 2018، بانخفاض بواقع 

.% 58

أعلن وزير أفغاني، أمس،  «
أن مفاوضات مباشرة بين 
الحكومة األفغانية وحركة 

طالبان قد تعقد خالل 
األسبوعين المقبلين، ما 

يشكل خطوة كبيرة على طريق 
الجهود إلرساء السالم.

يغمرك عبق الماضي لدى تجولك  «
بين زوايا سوق المنامة القديمة. 

وبين زوايا السوق، يوجد مكاٌن 
يوصف بأنه “دانة البحرين”، وهو 

“مقهى حاجي” الذي ال يزال يخدم 
زبائنه المخلصين منذ افتتاحه 

في 1950.

حقق الفارسان كميل المالح  «
ومحمد رضي نتائج مميزة 

في بطولة في دي بيلبيرغن 
لقفز الحواجز، التي أقيمت 

في هولندا بمشاركة واسعة 
من الفرسان من مختلف دول 

العالم.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

0408121914

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhu Al-Qaada 1440 2525 ذو القعدة
July 2019 2828 يوليو

Year: 11السنة
No: 3937العدد
SUNاألحد

)02(

لندن - بنا

ُألقــي القبــض أمــس على أحد األشــخاص 
بتهمــة التعــدي علــى مبنــى ســفارة مملكة 
البحريــن لــدى المملكة المتحــدة في لندن 
نتيجــة لالقتحــام غيــر المصــرح بــه علــى 
الشــرطة  السفارة.واســُتدعيت  ســطح 
مــن قبــل الســفارة ثــم ُألقــي القبــض علــى 
مركــز  إلــى  فــورا  ُنقــل  والــذي  الشــخص 
شــرطة ويستمنستر؛ حيث تجدر اإلشارة 
القبــض مســبقا علــى  ُألقــي  قــد  أنــه  إلــى 

المدعو المدان بالجريمة نفســها في العام 
تعــدى  فقــد  الحــادث،  بشــأن  أمــا   .2012
على ســطح الســفارة بغــرض دعم أعضاء 
مدرجيــن  إرهابيــة  لمنظمــات  تابعيــن 
بقوائــم اإلرهــاب فــي المملكــة المتحــدة، 
وكان المدعــو قــد هــدد بالقفــز مــن علــى 
سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفوها 
لكبــح ما قــام به حرصا على ســالمته إلى 

أن وصلت الشرطة.

القبض على المتهم باقتحام 
سفارة البحرين بلندن

تحت رعاية وزير الكهرباء والماء عبدالحســين 
للتســهيالت  البحريــن  شــركة  دشــنت  ميــرزا، 
المســتدامة  الطاقــة  تمويــل  مبــادرة  التجاريــة 
ألول مــرة فــي المملكــة The Sun، وهــي عبــارة 
عن منتج مالي بنظام اإلجارة المنتهية بالتملك 
لوحــدات الطاقــة الشمســية، وذلــك فــي مؤتمــر 
صحافــي يوم الخميــس 25 يوليو 2019 بفندق 

الفورسيزونز.
وأعرب الوزير ميرزا عن شــكره الجزيل لشــركة 
البحريــن للتســهيالت التجاريــة علــى أخذ زمام 

المبــادرة فــي هــذا الشــأن انطالقــا مــن إيمانهــا 
النظيفــة؛  الطاقــة  اســتخدام  تشــجيع  بأهميــة 
لمــا لهــا مــن أثــر إيجابــي فــي تخفيــض تكاليف 
اســتخدام الكهرباء التقليديــة والمحافظة على 

نظافة البيئة. 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
البحريــن للتســهيالت التجارية عــادل حبيل إن 
المنتــج الجديد يســاعد على تخفيض التكاليف 
بشــكل فــوري؛ لتصــل إلــى 20 % مــن إجمالــي 

استهالك الكهرباء التقليدية.

مـيــرزا: أثــر إيجابــي للمبــادرة في تخفيــض تكالـيــف استـخــدام الكهـربــاء

“التسهيالت” تدشن مبادرة تمويل الطاقة

المنامة - البحرين للتسهيالت التجارية
يؤمن مؤسس الجامعة األهلية رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة  مجلــس  رئيــس  نائــب  أمنائهــا 
الطفولــة نائــب رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
يوســف عبدالوهاب وأوالده، عبدهللا الحواج، 
بــأن مــا هــو مســتحيل اليــوم ســيكون ممكًنــا 
فــي الغــد. وحصــل الحــواج علــى الدكتــوراه 
بروينــل  جامعــة  مــن  العلــوم  فــي  الفخريــة 
البريطانيــة العريقــة. “البــالد” كان لهــا شــرف 

)17(لقائه ومحاورته لسبر أغوار نجاحه.
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قــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، أمــس، يرافقــه الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك ســمو 
الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  الخيريــة وشــؤون 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 
ســلطان بــن حمــد آل خليفــة، بزيــارة لمجلــس عبــدهللا بــن حمد 

الماجد النعيمي بالرفاع.

وقــدم جاللتــه خالص تعازيه وصادق مواســاته إلى عبدهللا حمد 
الماجــد النعيمــي وأفــراد عائلــة النعيمي بوفــاة ابنهم مبــارك حمد 
عبــدهللا حمــد الماجــد النعيمي، ســائال هللا جلت قدرتــه أن يتغمد 
فقيــد العائلــة بواســع رحمتــه ورضوانــه ويســكنه فســيح جناتــه، 

مشيدا جاللته بوالئهم وخدمتهم لمملكة البحرين.
 وأعرب عبدهللا حمد الماجد النعيمي وجميع أفراد عائلة النعيمي 
عــن خالص شــكرهم وتقديرهــم لجاللة الملك على هذه المشــاعر 
الطيبــة والمواســاة الصادقــة التــي عكســت حــرص جاللتــه علــى 

التواصل مع أفراد شعبه الوفي في مختلف المناسبات.

عبداهلل الحواج... المستحيل 
اليوم.. ممكن غدا

العاهل يشيد بوالء عائلة النعيمي
التعــازي إلى  جاللته يقــدم 
العائلة بوفــاة ابنهم مبارك

المنامة - بنا

جاللة الملك يقدم التعازي إلى أفراد عائلة النعيمي 
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أمل الحامد

عبدالله الحواج

أثناء تدشين مبادرة تمويل الطاقة المستدامة

المنامة - المواصالت واالتصاالت

اجتمــع وزيــر المواصــالت واالتصــاالت كمــال أحمــد مــع نظيــره وزيــر النقــل 
السعودي نبيل بن محمد العامودي في الرياض. وتم تقديم عرض من الفريق 

الفني المعني بالتقييم ومناقشة العطاءات لمشروع جسر الملك حمد.
ومن المؤمل االنتهاء من التقييم وتعيين الشــركة االستشــارية للمشروع في 

سبتمبر المقبل.
واتفــق الجانبــان علــى أن يكــون االجتمــاع المقبــل نهايــة أغســطس 2019 

الختيار الشركة.

تعيين استشارية جسر الملك حمد في سبتمبر
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أبوظبي - أ ف ب

آل  زايــد  بــن  الشــيخ محمــد  أجــرى 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة اإلماراتية، 
أمــس، محادثات مع العاهل األردني 

الملك عبدهللا الثاني.
وبحث المســؤوالن “تعزيز العالقات 
البلديــن  بيــن  المتينــة  األخويــة 
الشقيقين، والسبل الكفيلة بترسيخ 

وتحقيــق  المشــترك  تعاونهمــا 
المســتقبلية  ورؤاهمــا  أهدافهمــا 
وتطلعاتهمــا إلــى مزيــد مــن التقــدم 

والتنمية واالزدهار”.
وأّكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
“متانــة العالقــات األخويــة المتميزة 
بيــن دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة األردنية الهاشمية”.

محمد بن زايد: عالقاتنا متينة مع األردن
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سيدعلي المحافظة

23.4 ألف 
خريج في 10 

سنوات... 
وتفوق الذكور 

بالهندسة
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ــبــالد صــاحــب الجاللة  ال بــعــث عــاهــل 
خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
تايلند  مملكة  ملك  إلــى  تهنئة  برقية 
فاجير  مــاهــا  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
الـــونـــجـــكـــورن، بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــالد 

جاللته.
عن  برقيته  في  الملك  جاللة  وأعــرب 
بموفور  لــه  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب 

الصحة والسعادة والعمر المديد.
تهنئة  برقية  الملك،  جاللة  بعث  كما 
ــيــرو مــارتــن  ــيــس جــمــهــوريــة ب إلـــى رئ
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  فيتشكارا، 
بــالده، أعــرب جاللته فيها عن أطيب 
الصحة  مــوفــور  لــه  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

العاهل يهنئ ملك 
02تايلند ورئيس بيرو

وزير الخارجية يشارك في مراسم جنازة الرئيس التونسي الراحل

28 يوليو 2019 األحد
25 ذو القعدة 1440

Û  هاجــس أم تحــٍد، هــدف أم مصير، ذلك الذي يرتبط بكل ما يؤرق مخادعنا اآلمنة، هو أمن
الوطــن، والــذود عــن مكتســباته، وهو الســبيل الوحيد إلبعاد الســحب المتجمعــة بين األخ 

وأخيه، واألب وبنيه، إنه الطريق بمعالمه النهضوية البارعة، وآلياته المنضبطة الصارمة.
Û  الــكل يــدرك أن المنطقــة تطفــو فــوق بــركان، وأن مملكــة البحريــن التــي تتوســط خاصــرة

الخليــج تواجــه التحــدي مثلها مثل األشــقاء فــي المنطقة، هــي التي تتحمل مســؤولياتها 
األمنيــة للدفــاع عــن الوطــن، عــن إنمائه وإســرائه من التراجــع إلى النمو، من الســقوط إلى 

اإلقالع، ومن التأخر إلى قمة الهرم التنموي.
Û  األب الرئيــس كثيــًرا مــا يشــدد علــى ضرورة أن يكــون لالقتصاد درع وســيف، درع يحمي

إنجازاتــه، وســيف يدافــع عــن مقدراته، من هنــا كان حرص رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه شــديًدا على الضــرب بيد مــن حديد 
لصــون مبــادرات أطلقناهــا، وحماية عمــران شــيدناه، وإضافة منجزات المواطن في أشــد 

الحاجة إليها.
Û  ،قبل أيام اســتقبل ســموه وزير الداخلية الفريق الركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة

تحدثــا عــن كل مــا يحيــط بالبالد من تحديات أمنيــة، من تقلبات ومماحــكات إقليمية، ثم 
من تدخالت ومناورات أبعد من إقليمية.

Û  المواطــن هــو الهــدف وهــو الوســيلة، هــو الــذي يســاهم فــي حراســة تاريخــه مــن التفتــت
والتشــرذم واالنقســام، وهــو الــذي يعمــل مــع أجهزتــه األمنيــة بــكل ود وإخــالص وتفــان؛ 
مــن أجــل إبعــاد المخاطر عن حدودنــا، والتناحر عن ديارنا، والتشــتت عــن ثوابتنا الدينية 

والوطنية.
Û  إن األمن القوي يعني اقتصاًدا مستقًرا، ونماًء مستداًما، ومستقباًل مزدهًرا، لذا فإن متابعة

ســموه لخطط وبرامج وزارة الداخلية والتيقن بأنها في كامل الجهوزية واالســتعداد ُيعد 
في مقدمة أولوياتها؛ من أجل تعزيز مقومات الحماية والرعاية لشؤون الوطن وشجونه، 

ألفراحه وأتراحه، لمنجزاته وتحدياته.
Û  نحــن نعــرف أن أمًمــا ترنحت، وأخرى ترجلت، وغيرها ذاقت األمّرين بســبب فقدان األمن

وضيــاع االســتقرار. أمامنــا العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا وغيرهــا وقــد التهمهــا التوتــر، 
وأضاعهــا التفانــي مــن أجل تقويض األمن وتشــريد الثوابت وتشــتيت القناعــات، جميعها 
أدى إلــى تلــك الحالة التي ضاعت علــى إثرها أوطان عزيزة، وبلدان مؤثرة، وكلنا يعلم أن 
مملكــة البحريــن عبر تاريخهــا الطويل قد اهتمت بتوفير األمن لــكل مواطن ومقيم، وأنها 
بذلــت الغالــي والنفيــس؛ لكي يكون لمواطنينا تلك الروح الخاشــعة المؤمنــة بأن االلتفاف 
حول قادتنا هو جزء من رسالتنا في الحياة، وأن العلم الذي هو ديدننا طريقنا نحو الفهم 

الصحيح لمعنى كلمة وطن، ومغزى كلمة أمن.
Û  يقول هللا في كتابه العزيز “ادخلوها بسالم آمنين”، يقولون إنها مصر، ويقولون إنه الوطن

المؤمــن باللــه ورســوله، معنــى ذلــك أو ذاك أن األمــن يعنــي الســالم والســالم هو اإلســالم، 
واإلسالم هو دين الحق وهدية السماء.

أمن الوطن

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

دور مهم للسبسي في تجاوز تونس مرحلة صعبة من تاريخها
بتكليف من العاهل... وزير الخارجية يشارك في مراسم جنازة الرئيس الراحل

بتكليــف مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، شــارك 
وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس في مراســم جنازة 
الرئيس الراحل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، بالقصر الرئاسي 

بمدينة قرطاج.

تعازي  خالص  الخارجية  وزيــر  ونقل 
ومواساة عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
ــائــب الــقــائــد  خــلــيــفــة، وولــــي الــعــهــد ن
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة إلى رئيس 
الجمهورية التونسية الشقيقة محمد 
قايد  الباجي  الرئيس  بوفاة  الناصر، 
السبسي، سائلين المولى العلي القدير 
أن يــتــغــمــد الــفــقــيــد بـــواســـع رحــمــتــه 

فــســيــح جناته  ويــســكــنــه  ورضـــوانـــه 
التونسي  والشعب  أسرته  يلهم  وأن 

الشقيق الصبر والسلوان.
واســـتـــذكـــر الــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد 
المهم  الــــدور  خليفة  آل  مــحــمــد  بــن 
للرئيس الراحل في قيادة الجمهورية 
صعبة  مرحلة  وتــجــاوزهــا  التونسية 
بــكــل حكمة واقـــتـــدار،  تــاريــخــهــا  مــن 
وجهوده المقدرة في تعزيز العالقات 
ــيـــن مــمــلــكــة  ــة بـ ــخــ ــراســ ــ ــة ال ــ ــويـ ــ األخـ
على  التونسية  والجمهورية  البحرين 
للجمهورية  متمنًيا  كــافــة،  األصــعــدة 
الــشــقــيــق دوام  الــتــونــســيــة وشــعــبــهــا 

التقدم واالزدهار.
وشارك عدد من زعماء الدول العربية 
وممثلي  حكومات  ورؤســـاء  والعالم 

في  ودولية  إقليمية  ومنظمات  دول 
مراسم جنازة الرئيس الراحل الباجي 

قايد السبسي.

المنامة - وزارة الخارجية

العائلة: مشــاعر جاللته تعكس حرصه على التواصل مع الشــعب بمختلف المناســبات

العاهل يقدم التعازي إلى عائلة النعيمي

قام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، أمـــس، 
يرافقه الممثل الشخصي لجاللة الملك 
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  وممثل 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن 
حمد آل خليفة، بزيارة لمجلس عبدهللا 
بن حمد الماجد النعيمي بالرفاع، حيث 
قـــدم جــاللــتــه خــالــص تــعــازيــه وصـــادق 
ــه إلـــى عــبــدهللا حــمــد الــمــاجــد  مــواســات
بوفاة  النعيمي  عائلة  وأفــراد  النعيمي 
ابنهم مبارك حمد عبدهللا حمد الماجد 

أن  قــدرتــه  جــلــت  هللا  ســائــال  النعيمي، 
رحمته  بــواســع  الــعــائــلــة  فــقــيــد  يتغمد 
ــه ويــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه،  ــ ــوان ورضــ
ــهــم وخــدمــتــهــم  ــوالئ مــشــيــدا جــاللــتــه ب
عبدهللا حمد  وأعرب  البحرين.  لمملكة 
عائلة  ــراد  أفـ وجميع  النعيمي  الماجد 
النعيمي عن خالص شكرهم وتقديرهم 

لجاللة الملك على هذه المشاعر الطيبة 
الــتــي عكست  الـــصـــادقـــة  ــاة  ــواسـ ــمـ والـ
حرص جاللته على التواصل مع أفراد 
المناسبات،  مختلف  في  الوفي  شعبه 
أن يحفظ  وتعالى  داعين هللا سبحانه 
الصحة  بموفور  ويمتعه  الــبــالد  عاهل 

والسعادة والعمر المديد.

المنامة - بنا

جاللة الملك يقدم التعازي إلى أفراد عائلة النعيمي 

اســتقبل وزير االســكان باســم الحمر بمكتبه بمقر الوزارة وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، 
إذ جرى خالل اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية.

توجيهات  تنفيذ  آلــيــات  مناقشة  تمت  كما 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
توفير  بــشــأن  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
للقرى،  والخدماتية  اإلسكانية  االحتياجات 
وسبل توفير إسكانية في حدود تلك القرى؛ 
الستيعاب المتطلبات اإلسكانية ألهالي تلك 

المناطق.
التي  اإلسكانية  المشاريع  تم استعراض  كما 
قامت وزارة اإلسكان بتنفيذها في مشاريع 
مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات 
السكنية في عدد من محافظات المملكة، وما 
والبنية  للوحدات  إنشائية  أعمال  تضمنته 
التحتية الثانوية، ومتطلبات ربط تلك المدن 
والمشاريع بشبكات الطرق والصرف الصحي 

بعد  وذلك  الرئيسة،  األمطار  مياه  وتصريف 
اكتمال العمل في المراحل الجاهزة في تلك 

المدن والمناطق.
ــر اإلســـكـــان عــلــى جــهــود وزارة  ــ وأثــنــى وزي
والتخطيط  ــبــلــديــات  ال ــؤون  ــ وشـ ــال  ــغـ األشـ
العمراني في تطوير العمل الخدمي بالمملكة، 
مــن خــالل الــمــشــاريــع الــتــي تنفذها الـــوزارة 
المثمر  بالتعاون  مشيًدا  عــدة،  قطاعات  في 

اإلسكان،  وزارة  مع  تبديه  الــذي  والمستمر 
وزارات  بين  التكاملية  العالقة  يجسد  الذي 
تنفيذ  فــي  يسهم  بما  المملكة،  ومــؤســســات 

المبادرات الوارد في برنامج الحكومة.
األشــغــال  وزارة  تـــعـــاون  إن  الــحــمــر  وقــــال 
كان  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون 
له أثر في تحقيق وزارة اإلسكان للمكتسبات 
ــتــي شــهــدتــهــا الــمــمــلــكــة خــالل  اإلســكــانــيــة ال

السنوات الماضية، متطلًعا إلى استمرار هذا 
ما  إلتمام  الوزارتين  بين  والتكامل  التعاون 
مدن  في  تنفيذها  يجري  مشاريع  من  تبقى 

البحرين الجديدة.
ــؤون  ــغــــال وشــ ــر األشــ ــ ــال وزيـ ــن جــهــتــه قــ مـ

سياق  في  العمراني:  والتخطيط  البلديات 
على  نحرص  الحكومية،  الخدمات  تكامل 
تقديم مختلف الخدمات المطلوبة من جانب 
وزارتــنــا مثل خــدمــات شبكة مــصــارف مياه 
واإلشــارات  الطرق  شبكة  خدمات  األمــطــار، 

الضوئية، والعناية بالطرق الداخلية وإنشاء 
ــفــــة،  ــوط الـــمـــشـــاة واألرصــ ــطـ الـــحـــواجـــز وخـ
االعــتــبــار جــودة  فــي  األخـــذ  مــع  التقاطعات، 
طــبــقــات األســفــلــت ومــســتــويــات الـــشـــوارع، 
باألسواق،  والعناية  الحاويات  توفير  وأيًضا 
وتجميل  الــخــضــراء  المسطحات  وخــدمــات 
أن  مضيًفا  والمماشي،  الــحــدائــق  ــشــوارع،  ال

التنسيق دائم ومستمر مع وزارة اإلسكان.
بالدور   وأضــاف خلف: هذا االجتماع يرقى 
في  ويــصــب  الــحــكــومــة  ــوزارات  ــ لـ التكاملي 
لمختلف  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  تــعــزيــز  صـــالـــح 
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، ونــحــن الـــيـــوم نشعر 
متفقة  فأهدافنا  الــوزارتــيــن،  بين  بالتكامل 
تخطيط  كاشتراطات  األمـــور  مــن  عــدد  فــي 
واالهتمام  للمباني  التصاميم  ووضــع  المدن 
ببناء األرصفة وأعمال اإلنارة وتصريف مياه 
األمطار وأعمال الزراعة التجميلية في شتى 

مناطق المدن اإلسكانية.

المنامة - وزارة اإلسكان

بحث آليات تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء

“اإلسكان” و “األشغال” تستعرضان 
احتياجات القرى خدميا وإسكانيا

المنامة - بنا

الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال رئيس  بعث 
ببرقية  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
تهنئة إلى ملك مملكة تايلند صاحب الجاللة 
عيد  بمناسبة  فاجيرالونجكورن  ماها  الملك 
ميالد جاللته. وضمنها سموه خالص تهانيه 

الصحة  بــــدوام  لــجــاللــتــه  تمنياته  وصــــادق 
من  مزيدا  تايلند  مملكة  لشعب  و  والسعادة 
بالعالقات  ســمــوه  مشيدا  والــنــمــاء،  الــتــقــدم 
الــثــنــائــيــة الــمــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين في مختلف المجاالت.

سمو رئيس الوزراء يهنئ ملك تايلند
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عندما لعب ُحسن النوايا دوره!
Û  فــي السياســة، كمــا فى كل شــيء آخر، ال أحد مســتعد“

لدفع ثمن لشيء حصل عليه بالفعل”؛ هذه هي خالصة 
حديثنــا لهــذا اليــوم، وهذا مــا قاله السياســي المخضرم 
وزير خارجية الواليات المتحدة األسبق هنري كيسنجر 
فــي مذكراتــه عندما أعلــن الرئيس أنور الســادات فجأة 
فــي الثامــن من هذا الشــهر في العــام 1972 إنهاء مهمة 
الخبراء والمستشــارين السوفييت وطلب منهم مغادرة 
مصر خالل 48 ساعة، وقد ُقدر عددهم في ذلك الوقت 

بنحو 20 ألف فرد بما في ذلك العسكريين والمدربين.
Û  جــاء الكامــل  ســياقه  فــي  كيســنجر  هنــري  كتبــه  ومــا 

كالتالــي: “لمــاذا لم يقل لنا الســادات ما كان ينوي فعله؟ 
ربما لو أبلغنا مسبقا لكنا قدمنا له شيئا فى المقابل! في 
السياســة كمــا فــي كل شــيء أخــر، ال أحد مســتعد لدفع 

ثمن لشيء حصل عليه بالفعل”.
Û  وقــد كان الملــك فيصــل بــن عبدالعزيز آل ســعود رحمه

هللا بمــا عــرف عنــه مــن حصافــة وبصيــرة وبعــد نظــر، 
مــن بيــن أول مــن استشــعروا وأدركــوا حتميــة انهيــار 
االتحــاد الســوفييتي والعقيــدة الشــيوعية، وكان قلًقــا 
علــى مســتقبل الــدول العربيــة التــي ربطــت مصالحهــا 
ومصائرها باالتحاد الســوفييتي. والرئيس الراحل أنور 
الســادات رحمه هللا كان أيًضــا من المقتنعين والمتبنين 
لهــذا المنظــور، وهنــا تالقــت رؤيــة كل مــن الزعيميــن 
العربيين بشــأن العالقات العربية السوفييتية والوجود 

السوفييتي في المنطقة في ذلك الوقت.
Û  ومــن موقعــه فــي قمة القيــادة في مصر، ثــم من مركزه

كنائــب للرئيــس، فقــد شــارك أنــور الســادات عــن قــرب 
التــي  المضنيــة  المباحثــات  وجــوالت  صــوالت  فــي 
خاضهــا الرئيــس الراحــل جمــال عبدالناصــر مــع القيادة 
الســوفييتية، وكان أهمهــا الزيــارة التــي قــام بهــا إلــى 
شــرح  والتــي   1970 ينايــر   25 إلــى   22 مــن  موســكو 
فيهــا خطــورة الموقــف الــذي تواجهــه مصــر فــي حــرب 
االســتنزاف إزاء التفــوق العســكري إلســرائيل؛ نتيجــة 
باســتمرار  تصلهــا  التــي  المتطــورة  الحديثــة  لألســلحة 
وانتظــام مــن الواليــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول 
تلــك  بعــد  الســوفييت،  عبدالناصــر  وطالــب  الغربيــة، 

متكامــل  بنظــام  المصــري  الجيــش  بتزويــد  الزيــارة، 
ومتطــور للدفــاع الجــوي، يتضمــن وحــدات كاملــة مــن 
صواريــخ ســام 3، وأســراب كاملــة مــن طائــرات الميــج 
21 المعدلــة بطيارين ســوفييت، وأجهزة رادار متطورة 
لإلنــذار والتتبع بأطقم ســوفييتية حتــى يمكن مواجهة 
التفــوق الجــوي النوعــي والكمــي إلســرائيل، كمــا كــرر 
المطالبة بطائرات قاذفة متطورة لردع إســرائيل؛ حيث 
إن مــدى الطائــرات القاذفــة الروســية الموجــودة لــدى 
القــوات الجويــة المصريــة ال يمكنهــا الوصــول إلى عمق 
إســرائيل مثــل طائــرات الفانتــوم التــي زودت الواليات 
إلــى  وقــد اضطــر عبدالناصــر  إســرائيل،  بهــا  المتحــدة 
تصعيــد وتيــرة المباحثــات لدرجــة أنه هدد أمــام القادة 
الســوفييت بتــرك الحكــم لزميل آخر يمكنــه التفاهم مع 

الواليات المتحدة.
Û  وتقاســم الســادات مــع الرئيــس عبدالناصــر ألــم ومرارة

تســويف ومماطالت الســوفييت وتباطؤهــم في تزويد 
الجيــش المصــري باألســلحة والمعــدات الحديثــة التــي 
لتحريــر ســيناء وإعــادة االعتبــار  اســتعداًدا  يحتاجهــا 
والثقة للجيش المصري التي ضاعت منه نتيجة نكســة 

أو هزيمة حرب 67.
Û  للرئيــس المفاجئــة  الوفــاة  إثــر  الســلطة  تســلمه  وبعــد 

الرئيــس  واصــل   1970 العــام  فــي  عبدالناصــر  جمــال 
الســادات محاوالتــه مــع الســوفييت، وقــد كان مثقــاًل 
ومشحوًنا بأحاسيس التذمر والتشنج واالستياء جراء 
اســتمرارهم فــي المماطلــة والتســويف واإلخفــاق فــي 
اإليفــاء بالوعــود وااللتزامــات، وكان فــي الوقت نفســه 
قــد وصــل إلــى قناعــة راســخة بتفــوق كفــاءة األنظمــة 
واألســلحة األميركيــة بشــكل خــاص والغربيــة عموًمــا 
مقارنة بمثيالتها من االتحاد الســوفييتي، وقد ازدادت 
هــذه القناعــة ترســًخا لديــه بعــد أن تمكنــت الطائــرات 
اإلسرائيلية من طراز فانتوم وميراج في اشتباك جوي 
واحد من إسقاط خمس طائرات مصرية من طراز ميغ 
21 كان يقودها طيارون ســوفييت في مثل هذا الشــهر 
مــن العــام 1970، كمــا كان الســادات مقتنًعــا أيًضــا بــأن 
الوجود العسكري السوفييتي في مصر صار يشكل عبًئا 

يعــوق ويشــل اإلرادة المصريــة، وأحــس كذلــك بوجــود 
تململ ونفور واضح من الوجود العســكري الســوفييتي 

داخل الجيش المصري.
Û  ولــم يكن الســادات وحيــًدا في هذا التقييــم وعلى هذه

القناعــات، فقــد كان عــدد ليــس قليل من أطقــم القيادة 
يشــاركونه  الجيــش  ضبــاط  وكبــار  العليــا  السياســية 
األحاســيس نفسها، من بينهم المشير محمد عبدالحليم 
أبوغزالــة، الــذي أصبــح وزيــًرا للدفــاع والــذي قــال عنــه 
ألكســندر بيلونوجــوف أول ســفير لالتحاد الســوفييتي 
فــي مصــر بعد اســتئناف العالقــة بين البلديــن في العام 
1984 فــى كتابــه “ســفير فــى بــالد األهرامــات” حيــث 
كتــب قائــاًل: “التقيــت الكثيريــن، لكننى لم ألتِق المشــير 
أبوغزالــة وزيــر الدفــاع، علــى الرغــم مــن أنــه كان فــى 
البدايــة فــى صدارة قائمة الشــخصيات التــى كنت أريد 
لقاءها والسيما بحكم منصبه؛ لمناقشة قضايا استئناف 
التعــاون العســكرى بيــن البلديــن، لكنــه لــم يكــن يتعجل 
اســتقبالى... وكان أبوغزالــة، وعلى الرغــم من أنه تلقى 
تدريباتــه العســكرية فــى االتحــاد الســوفييتى، ال يكــّن 
مشــاعر المــودة تجــاه بالدنا. بــل على العكــس، فبعد أن 
قضــى بضعــة أعوام فــى الواليات المتحــدة فى منصب 
الملحــق الحربي، تحــول تماما بتوجهاته وميوله صوب 
الواليــات المتحــدة، عموما لقــد تولد لديَّ هــذا االنطباع 
اســتنادا إلــى شــهادات مــن تعاملــت معهــم مــن أعضــاء 
الســلك الدبلوماســي األجنبــي، وكذلــك مــن المصرييــن. 
وكان أبوغزالة من موقعه نائًبا لرئيس الحكومة ووزيرا 
للدفــاع يمتلــك تأثيــرا كبيــرا ليــس فقــط علــى الحد من 
تطويــر التعــاون مــع االتحاد الســوفييتى، بــل أيًضا فى 

قضايا أخرى. ولم يكن وحده فى هذا الشأن”.
Û  بــن فيصــل  الملــك  تحــرك  المناســب  المنعطــف  وعنــد 

عبدالعزيــز رحمــة هللا بدافع الغيرة والحرص على مصر 
وشــعبها ووقــف إلــى جانب الرئيس الســادات وســانده، 
بــن ســلطان والســيد كمــال أدهــم  بنــدر  وكلــف األميــر 
مستشــاره الخــاص بدعم الرئيس الســادات عندما يقرر 
والتعــاون  الســوفييتي،  الوجــود  أعبــاء  مــن  التخلــص 
وبيــن  بينــه  االتصــال  قنــوات  لفتــح  معــه  والتنســيق 

البيــت األبيــض، وُنصحه بضرورة التباحث المســبق مع 
الواليــات المتحدة قبل اتخاذ القرار في إطار المقايضة 
والمســاومة المشــروعة فــي مثــل هذه األوضــاع؛ وذلك 
بهدف ضمان حصول مصر على ثمن مجٍز مقابل تقديم 
مكســب سياســي ونصر اســتراتيجي للواليات المتحدة 
على طبق من ذهب بطرد السوفييت من مصر، وكذلك 
ضمــان الحصــول علــى البديــل وعلــى الدعم السياســي 
األميركــي له في خططه وجهــوده الرامية إلى التوصل 
إلــى حــل ســلمي مــع إســرائيل واســتعادة أراضــي مصر 

المحتلة.
Û  وســيظل التاريــخ تائًهــا وحائــًرا حيال تصــرف الرئيس 

الســادات وعــدم أخــذه بهــذه النصيحة البديهيــة عندما 
أدهــش المصرييــن والــرأى العــام العربــي والعالمى على 
مغــادرة  الســوفييت  الخبــراء  مــن  ســواء وطلــب  حــد 
مصــر بأســلوب اســتعراضي مهيــن، وقــد علــق الزعيــم 
السوفييتى ليونيد بريجنيف بمرارة على قرار السادات 
قائــاًل: “لقــد حقــق الســادات لألميركييــن أشــد أحالمهم 
جموحا دون ثمن”. وباإلضافة إلى ما ُذكر في صدر هذا 
المقــال فقــد وصــف هنري كيســنجر مــرة أخــرى خطوة 
السادات المفاجئة بأنها كانت “خطًأ فادًحا”، مضيًفا: “لو 
أنه قد حاول وضع ثمن لمبادرته تلك قبل أن يشرع في 

ا”. تنفيذها، لُكنا دفعنا فيها ثمًنا غالًيا جدًّ
Û  التفســير الممكــن لهــذا التصرف هــو أن الســادات، بعمق

إيمانــه الدينــي وتمســكه بقيم وأخالق القريــة المصرية 
تصــرف مــن منطلق حســن النوايا رغم أن حســن النوايا 
عملــة ال قيمــة لها في أســواق السياســة، وعلى كل حال 
فــإن األمور والتصرفات يحكم عليها بنتائجها، فبعد أن 
أبعد الســادات الســوفييت عن أرض مصر ورفع أيديهم 
عن القرار المصري تمكن من تحقيق نصر ضد إسرائيل 
فــي حــرب أكتوبــر 1973 وقــاد مفاوضــات شــاقة معهــا 
توجت في النهاية باســتعادة مصر لكامل أراضيها التي 
كانت إسرائيل قد احتلتها في حرب 1967، دون حرب 
أو إســالة دمــاء أو إزهــاق ألرواح مصريــة أو تكبد مزيد 
من الخســائر المادية وذلك بعد أن ضغطت أميركا على 

إسرائيل لتوافق على االنسحاب من سيناء.

عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
فــي  حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة 
لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  مكتبــه، 
ســاتر،  ريــاض  والكويــت  البحريــن 
المــوارد  لمجموعــة  العــام  والمديــر 
فــي  اإلداريــة  والشــؤون  البشــرية 
البنــك حســان بورشــيد؛ لتقديم دعم 
االجتماعــي  العمــل  لصنــدوق  مالــي 

األهلي.
بنــك  بمبــادرة  حميــدان  وأشــاد 
البحريــن والكويــت، معرًبــا عــن بالــغ 
الشــكر والتقديــر للــدور الرائــد الــذي 
العمــل  تعزيــز  فــي  البنــك  بــه  يقــوم 
فــي مملكــة  اإلنســاني واالجتماعــي 
البحريــن، ودعم الجهود القائمة على 
مبــادئ الشــراكة المجتمعية، مشــيًرا 
إلــى أن البنــك هــو أحــد المســاهمين 
للمشــروعات  الدائميــن والمســاندين 
والداعميــن  واإلنســانية  الخيريــة 

للعمل االجتماعي.
وأشار الوزير حميدان إلى أن التعاون 

ومؤسســات  الداعمــة  الجهــات  بيــن 
المجتمــع المدنــي مــن خــالل تمويــل 
برامــج صنــدوق العمــل االجتماعــي 
األهلــي، يعــزز مســاهمات المنظمــات 
األهليــة لتنفيــذ المشــاريع التنمويــة 
والمميــزة؛  النوعيــة  واالجتماعيــة 
لتحقيــق الفائدة ألفراد المجتمع. من 
جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي لبنك 
البنــك  حــرص  والكويــت  البحريــن 
على دعم صندوق العمل االجتماعي 
األهلــي؛ لمــا يتضمنه مــن آليات آمنة 

لتوجيه الدعم للمشاريع االجتماعية 
المجتمــع  مؤسســات  تنفذهــا  التــي 
المدنــي فــي مملكــة البحريــن، معرًبا 
عــن أملــه بأن يســهم هــذا الدعم في 
ببرنامــج  الفائــزة  المشــاريع  تمويــل 
المنح المالية، منوًها في الوقت ذاته 
بالجهــود الكبيــرة التي تبذلهــا وزارة 
العمــل والتنمية االجتماعية، الرامية 
إلى دعم برامج ومشــاريع المنظمات 
األهلية وأنشــطتها لتحقيق األهداف 

التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.

وزير العمل لدى تسلمه تبرع بنك البحرين والكويت

حميدان يشــيد بدور البنــك في تعزيز العمل اإلنســاني

“البحرين والكويت” يدعم “العمل االجتماعي”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

استقبل وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، في مكتبه، 
النائب ممثل الدائرة الثامنة في محافظة المحرق بمجلس النواب يوسف الذوادي.

التــي  بالجهــود  الوكيــل  وأشــاد 
يبذلهــا مجلــس النــواب في ترســيخ 
البــالد،  لعاهــل  الوطنــي  المشــروع 
بيــن  التعــاون  اســتمرار  مؤكــدا 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 

بما يحقق تطلعات المواطنين.
وبحــث الوكيــل مــع النائــب يوســف 
احتياجــات  مــن  عــددا  الــذوادي 
أهالــي الدائرة الثامنــة في محافظة 
المحرق لناحية االحتياجات البلدية 
والخدمية، مبينا أن الوزارة ستبذل 
قصارى جهدها في إنجاز المشــاريع 

المقرة. 
وأثنــى الــذوادي علــى الجهــود التي 

تبذلهــا الوزارة في توفير الخدمات، 
المباشــر  التواصــل  أهميــة  مؤكــدا 

وتذليــل  المالحظــات  إيصــال  فــي 
العقبات.

وكيل البلديات مستقبال النائب يوسف الذوادي

المشــاريع إنجــاز  فــي  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  “البلديــات” 

أبوالفتح يبحث مع الذوادي احتياجات الحد

قــال النائــب يوســف زينــل إن البيــان الصــادر 
أســباب  بشــأن  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  عــن 
ارتفاع الفواتير، لم يكن كافيا إليقاف شكاوى 
بالضعيــف وغيــر  البيــان  المواطنيــن، واصفــا 

المقنع.

وأضــاف: هنــاك من يتحدث عــن زيادة بمقدار 
الضعــف، ومــرد هــذا دون شــك ليــس لزيــادة 
االســتهالك وال لالفتقــار للعــازل الحــراري وال 
حتى لتشغيل المكيفات، كما هو قول الهيئة.

وتابع: صدر بيان الهيئة وبعده ازداد الحديث 
األهلــي عــن ارتفــاع الفواتيــر وهــذا يعنــي أن 
تســارع  أن  ومطلبنــا  كافيــا،  يكــن  لــم  البيــان 

الهيئــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بمــا 
فــي ذلك تشــكيل لجنة متخصصــة على وجه 

السرعة لبحث األمر ووضع حلول.
نتائــج  عــن  تعلــن  أن  الهيئــة  علــى  وأردف: 
لــن  النــواب  مجلــس  فــإن  وإال  قريبــا،  ذلــك 
يقــف مكتــوف األيــدي حتى وهو فــي إجازته 

التشريعية.

زينل: رد “الكهرباء” بشأن ارتفاع الفواتير غير مقنع
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المنامة - وزارة الداخلية

عن  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  أعلنت 
ــي الـــــــدورة األولــــى  تـــخـــرج الـــمـــشـــاركـــات فـ
نظمتها  التي  الصف،  وضابطات  للضابطات 
إدارة  مع  بالتعاون  المدني  الــدفــاع  مدرسة 
لتأهيل  تأسيسية  خــطــوة  فــي  الــعــمــلــيــات، 
مجال  في  للعمل  المدني  الدفاع  منتسبات 
واإلســعــافــات  الــخــطــرة  ــمــواد  ال مــع  التعامل 
األولية، ما يساهم في تعزيز العمل الميداني 
تستدعي  التي  للحاالت  االستجابة  وسرعة 
وبما  الميدانية،  للفرق  كداعم  المرأة  وجــود 
الــداخــلــيــة في  مــع خــطــط وزارة  يــتــمــاشــى 

مجال تمكين المرأة بشتى مجاالت العمل.
للدفاع  العامة  لــإدارة  العام  المدير  وأوضح 
ــزًءا من  الــمــبــادرة، تعد جـ بــأن هــذه  المدني 
بالخدمات  لالرتقاء  اإلستراتيجية  الخطة 
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  من  المقدمة 
للوصول إلى المستوى االحترافي المطلوب 

ــبـــات، الـــتـــزاًمـــا من  لــلــقــيــام بــالــمــهــام والـــواجـ
العمل  مبادئ  كأحد  الفاعلية  بعنصر  اإلدارة 
االستجابة  لها  يمكن  فــرق  وبــنــاء  الشرطي 
لمختلف أنواع البالغات، بما يحمي األرواح 
والــمــمــتــلــكــات كــواجــب وطــنــي يــســاهــم في 
رؤية  مع  تماشًيا  للنمو  محفزة  بيئة  وجــود 

البحرين 2030.
مدى  على  أقيمت  التي  الـــدورة  واشتملت 
والنفسي  الــبــدنــي  ــداد  اإلعــ على  أســابــيــع،   3
ــتــدريــب عــلــى الــتــعــامــل مع  لــلــمــشــاركــات وال
الحرائق  الخطرة وأساسات مكافحة  المواد 
واإلطفاء واستخدام أجهزة التنفس، إضافة 
والتعامل  األولية  اإلسعافات  أساسات  إلى 
الــســلــيــم مــع الــمــصــابــيــن. وفـــي خــتــام حفل 
العامة  لـــإدارة  الــعــام  المدير  قــام  الــتــخــرج، 
ــمــدنــي بــتــوزيــع الـــشـــهـــادات على  ــلــدفــاع ال ل

المشاركات، متمنًيا لهن التوفيق والنجاح.

منتسبات “الدفاع المدني” يتعاملن مع المواد الخطرة

لندن - بنا

ــي الـــقـــبـــض أمــــــس عـــلـــى أحـــد  ــ ــقـ ــ ُألـ
مبنى  على  التعدي  بتهمة  األشخاص 
المملكة  لدى  البحرين  مملكة  سفارة 
لالقتحام  نتيجة  لندن  في  المتحدة 
غير المصرح به على سطح السفارة.

واسُتدعيت الشرطة من قبل السفارة 
ــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى الــشــخــص  ــ ــم ُأل ــ ث
ــى مــركــز شرطة  والـــذي ُنــقــل فـــورًا إل
ــارة  اإلشـ تــجــدر  حيث  ويستمنستر؛ 
القبض مسبقًا على  ُألقي  قد  أنه  إلى 
في  الجريمة  بنفس  الــمــدان  المدعو 

العام 2012.
على  تعدى  فقد  الــحــادث،  بشأن  أمــا 

أعضاء  دعــم  بغرض  السفارة  سطح 
مدرجين  إرهابية  لمنظمات  تابعين 
بقوائم اإلرهاب في المملكة المتحدة، 
ــدد بــالــقــفــز من  ــان الــمــدعــو قــد هـ وكــ
على سطح السفارة، قبل أن يتدخل 
ــام به  ــســفــارة لــكــبــح مـــا قـ مــوظــفــو ال
إلــــى أن وصــلــت  لــســالمــتــه  حـــرصـــًا 

الشرطة.
وبــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي وقــانــون 
ــمــرافــق  ــإن ال الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، فــ
ــه من  الــدبــلــومــاســيــة مــحــمــيــة، إال أنـ
الواضح أن تصرفات المدعو تتجاوز 

أي احتجاج سلمي مشروع.

القبض على المتهم باقتحام سفارة البحرين بلندن

04local@albiladpress.com
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لمياء الفضالةأحمد الدمستاني

إقبال كبير في أفضل مشروع تطوعي بالمملكة
ـــي ـــن عل ـــى ب ـــيخ عيس ـــمو الش ـــزة س ـــاركات لجائ ـــتقبال المش ـــة اس مواصل

واصلــت اللجنــة المنظمــة لجائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي للعمــل التطوعي 
اســتقبال المشــاركات في مســابقة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين في 
نســختها الخامســة، التي تم فتح باب التســجيل بها في نهاية شهر يونيو الماضي، 
وســط إقبــال كبيــر على المشــاركة مــن األفراد والجمعيــات التطوعيــة والجاليات 
األجنبيــة المقيمــة فــي المملكــة. صــرح بذلــك األمين العــام لجائزة أفضل مشــروع 

تطوعي يعقوب بوهزاع.

وقــال بــوهــزاع في بيان إن 
المتزايد  اإلقــبــال  حجم 

عــلــى الــمــشــاركــة في 
الــنــســخــة الــجــديــدة 
يعكس  الجائزة  من 
الــذي  التطور  مــدى 
ــزة  ــائـ ــجـ حــقــقــتــه الـ

رئيس  رعاية  بفضل 
االتــــحــــاد الــبــحــريــنــي 

ــة الـــرئـــيـــس  ــلـ ــسـ ــرة الـ ــكــ ــ ل
الفخري لجمعية الكلمة الطيبة 

للجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
بن خليفة آل خليفة، والذي يحرص 
ــم الــمــشــروعــات  عــلــى مــســانــدة ودعــ
ــتــطــوعــيــة الــمــخــتــلــفــة بــالــمــمــلــكــة،  ال
تلقت  المنظمة  اللجنة  أن  موضحا 
المجاالت  مــن  عديد  فــي  مــشــاركــات 
أو  أو االجتماعية  االقتصادية  سواء 

الصحية.
ــوهــزاع أن جــائــزة أفصل  ب ــاف  وأضــ
مشروع تطوعي كشفت ما تزخر به 
البحرين من كوادر شبابية التي تدرك 
احــتــيــاجــات بـــالده والــحــريــص على 
مختلفة،  إبداعية  أفكار  عبر  تلبيتها 
هو  التطوعي  العمل  أن  إلــى  مشيرا 
الــتــي تــغــذي االنتماء  الــعــوامــل  أحــد 
ــشــبــاب، كما  ــنــشء وال فــي نــفــوس ال
على  قــادرة  أجيال  تربية  في  تسهم 
تحمل المسؤولية وتقدير التحديات 
والصعوبات التي قد تواجه المجتمع.

ــى أن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة  ــ ــار إل ــ وأشــ
ــمــشــاركــات عبر  لــلــجــائــزة تــتــســلــم ال
وفق  للجمعية  اإللكتروني  الموقع 
ــك، إذ  ــ ــذلـ ــ اســــتــــمــــارة مـــخـــصـــصـــة لـ
ــق مــتــخــصــص بــفــحــص  ــريـ ــوم فـ ــقـ يـ
ــتـــمـــارات والـــتـــواصـــل مع  هـــذه االسـ
ــمــشــاركــيــن لـــشـــرح االشـــتـــراطـــات  ال
ــة وفـــق الــمــعــايــيــر الــمــحــددة  الـــالزمـ

ــلــجــائــزة، ويــتــم فــرز  ل
ــات  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــ ــم ــ ــ ال
بــحــســب فــئــات 
الــــــــجــــــــائــــــــزة 
وهـــي األفـــراد 
والــجــمــعــيــات 
الـــتـــطـــوعـــيـــة 
والــــجــــالــــيــــات 
األجـــنـــبـــيـــة، ثــم 
يــتــم تــوصــيــل ذلــك 
إلى لجنة التحكيم التي 

تقوم بالمهام المنوط بها.
ــيـــس لــجــنــة  ــت رئـ ــالـ مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
سامية  بالجائزة  واإلعــالم  التسويق 
جمعية  إدارة  مجلس  عضو  حسين 
الحالية  النسخة  إن  الطيبة  الكلمة 
من الجائزة تشهد تطويرا جديدا في 
إطار الحرص المتواصل على مواكبة 
أحدث التطورات العالمية في مجال 
العمل التطوعي، إذ تم إضافة معيار 
جــديــد الشــتــراطــات الــجــائــزة يتعلق 
اتساقا  المستدامة  التنمية  بتحقيق 
على  والقائمين  الجمعية  توجه  مــع 
في  االستدامة  مفهوم  لنشر  الجائزة 

التطوع.
االســتــدامــة  تحقيق  أن  وأوضـــحـــت 
ــات  ــروعــ ــشــ ــمــ ــ ــدم أصـــــحـــــاب ال ــ ــخـ ــ يـ
يسهم  إذ  معا،  والمجتمع  التطوعية 
ذلـــك فـــي تــطــويــر الــفــكــر الــتــطــوعــي 
تضمن  مشروعات  تقديم  خــالل  من 
ــي الــبــيــئــة  اســـتـــمـــراريـــة الـــتـــأثـــيـــر فــ
المحيطة، كما يحقق للمجتمع فائدة 
عظيمة في استمرارية األثر اإليجابي 
في تفاعل المشروعات التطوعية مع 

احتياجات الوطن والمواطن.
ونوهت سامية حسين إلى التجاوب 
األجنبية  الــجــالــيــات  أظــهــرتــه  ــــذي  ال
الــمــقــيــمــة بــالــمــمــلــكــة لــلــمــشــاركــة في 

جائزة أفضل مشروع تطوعي والتي 
الــتــوالــي،  الــثــانــي عــلــى  لــلــعــام  تطبق 
البحرين  به  تتمتع  ما  يؤكد  ما  وهــو 
أبناء  احــتــضــان  فــي  خصوصية  مــن 
السلمي  التعايش  الجاليات عبر  هذه 
المجتمع  تــمــيــز  الـــتـــي  ــقــيــم  ال ــي  وهــ
إلى  البحريني عبر تاريخه. وأشارت 
للمشاركات  ــيــة  األول الــمــؤشــرات  أن 
ــهــا الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  ــقــت ــل ــي ت ــتــ ــ ال
التي  المنافسة  قــوة  تــؤكــد  للجائزة 
من  ــعــام  ال هـــذا  الــجــائــزة  ستشهدها 
شتى  في  متميزة  مشروعات  خــالل 

المجاالت.
يـــذكـــر أن جـــائـــزة أفـــضـــل مــشــروع 

تطوعي في مملكة البحرين تستهدف 
إبراز إبداعات الشباب البحريني في 
تــقــديــم مــشــاريــع تــطــوعــيــة تــســاهــم 
اإلشــكــاالت  مــن  العديد  معالجة  فــي 
المجتمع  تـــواجـــه  الــتــي  واألزمـــــــات 
فــي تقديم  مــســاهــمــاتــهــم  وتــشــجــيــع 
التحديات  لمواجهة  مبتكرة  حلول 
المشاركة  الجائزة  وتتيح  واألزمــات، 
لجميع الشرائح العمرية في المجتمع 

البحريني.
الحفل  الجائزة خالل  وسيتم تسليم 
الختامي لجائزة سمو الشيخ عيسى 
التطوعي خالل شهر  للعمل  بن علي 

سبتمبر المقبل.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي

سامية حسينيعقوب بوهزاع

عن  “الــبــالد”  الدمستاني  أحمد  النائب  أبلغ 
إزالــــة بــلــديــة الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة ســيــارات 
بمنطقة  و1014   1012 بمجمع  الــســكــراب 
الهملة بعد نشر الصحيفة تغطية مصورة عن 
التالفة  السيارات  المنطقة من  معاناة سكان 

والمهجورة.
حملة  نفذت  البلدية  أن  الدمستاني  وذكــر 

شاملة بالمنطقة، وأدت دورها القانوني، وأنه 
تعاون  من  األهالي  لدى  كبيرا  ارتياحا  لمس 

البلدية مع مطالبته المنشورة بالصحيفة.
وشكر الدمستاني “البالد” لنشرها الموضوع.

للبلدية  الــعــام  المدير  الدمستاني  شكر  كما 
وما  المهنية  جهودها  على  الفضالة  لمياء 

تقوم به من أدوار جليلة مقدرة.

ــة ــالـ ــضـ ــفـ الـ ــة  ــ ــدي ــ ــل ــ ــب ــ ال ومــــــديــــــرة   ”^“ ــر  ــكـ ــشـ يـ ــي  ــ ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــدم ــ ال

ــا” ــكراب... “نعيًمـ ــيارات السـ ــة سـ ــد إزالـ ــة بعـ الهملـ

أكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة الريــم المواشــي رجــل األعمــال محمــد العصفور أن الشــركة 
وضعــت أهــب اســتعداداتها لتوفير اللحــوم الحية في األســواق خالل عيد األضحــى المبارك، 
منوًهــا إلــى ثبــات أســعار األضاحي، كاشــًفا عــن وصول 2500 مــن رؤس األغنــام كدفعة أولى 
إضافة إلى 500 من رؤس األبقار لسد احتياجات السوق المحلية خالل عيد األضحى المبارك.

كميات  على  تعاقدت  الشركة  أن  وأوضـــح 
وفيرة من رؤس األغنام تصل البحرين على 
أسعار  تــكــون  أن  متوقًعا  متتالية،  دفــعــات 
األغنام متقاربة مع تلك التي كانت متداولة 
الخروف  ليكون سعر  الماضية؛  السنة  خالل 
 47 من  يبدأ  األضحية  لمواصفات  المطابق 
دينارا، مضيًفا أن الشركة مستعدة لمواجهة 
الــشــركــة  أن  ــًدا  مــــؤكــ ــرأ،  ــطـ يـ ــد  قـ نــقــص  أي 
المحلية  السوق  باحتياجات  جــداول  لديها 
والجمعيات من اللحوم خالل عيد األضحى، 
احتياجات  مــن  عــالــيــة  نسبة  تغطي  وأنــهــا 

السوق المحلية.

وأضاف العصفور أنه على الرغم من التزايد 
المنشأ  بلد  األغنام في  تكاليف  المستمر في 
تحميل  عــن  فضال  الشحن  تكاليف  وكــذلــك 
األعــــالف خـــالل تــلــك الــفــتــرة، لــكــن الشركة 
تحرص على هامش ربح بسيط رغم السوق 
ــشــديــدة؛ الــتــزاًمــا  الــمــفــتــوحــة والــمــنــافــســة ال
بمبادرتها التي طرحتها منذ عامين بخفيض 

هوامش الربح للحد من ارتفاع األسعار.
لها  رسميا  حسابا  الشركة  طرح  عن  وكشف 
عبر قنوات التواصل االجتماعي والخدمات 
اإللكترونية األخرى يمكن للعميل من خاللها 
الشركة،  ومنتجات  أســعــار  ومــعــرفــة  شـــراء 

لعيد  باالستعداد  قامت  الشركة  أن  مــؤكــًدا 
بتخفيض  مــبــادرتــهــا  خـــالل  مـــن  األضـــحـــى 
األسعار تلك المبادرة التي تمتد منذ عامين 
بأسعار  الحية  اللحوم  توفير  إلــى  وتــهــدف 

مدعومة؛ لتكون في متناول الجميع.
وتضم  مفتوحة  البحرين  أن سوق  وأضــاف 
عـــــدًدا كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــمــرخــص لها 

ــام والــلــحــوم، ولـــن تــؤثــر هــذه  لــتــجــارة األغــن
المنافسة  إن  إذ  “الريم”،  أداء  الشركات على 
تولي  أن  األحــوال، متمنيا  موجودة في كل 
وكالة الزراعة والثروة البحرية اهتماما أكبر 
باإلنتاج المحلي من األغنام من خالل تقديم 
الشركات  أن  للشركات، السيما  الالزم  الدعم 
كبيرة  كميات  لتربية  المالية  الــقــدرة  لديها 
لدعم  العاديين  المربين  بجانب  األغنام  من 

السوق المحلية.
للمواشي  الريم  أن شركة  العصفور  وأوضح 
مسؤولية  تأسيسها  منذ  عاتقها  على  أخذت 

دعم الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة 
منتجات  فــي  ــوفــرة  وال االســتــقــرار  لتحقيق 
المترتبة  الــتــبــعــات  جميع  وتــحــمــل  الــلــحــوم 
عــلــى اســتــيــراد الــلــحــوم الــحــيــة مــن أســـواق 
اإلحساس  من  نابعة  ورغبة  بدافع  متعددة 
الغذائي  األمن  وتعزيز  الوطنية  بالمسؤولية 
هذه  من  البالد  وإستراتيجيات  ركائز  كأحد 
منع  على  العمل  عن  الحيوية، فضال  السلعة 
بما  البحرينية  الــســوق  فــي  األســعــار  تقلبات 
تلك  استقرار  ويضمن  العام،  الصالح  يخدم 
والقضاء  العام  مــدار  على  وتوفيرها  السلع 

وما  للمنتجات  الموسمي  الطرح  فكرة  على 
يرتبط بها من ارتفاع في األسعار خالل تلك 

المواسم.
لــلــمــواشــي تسعى  الــريــم  ــال إن “شــركــة  وقــ
جاهدة إلى تطوير منتجاتها وزيادة اإلنتاج، 
واألعوام المقبلة ستكون شاهدة على تطوير 
السوق،  احتياجات  لتلبية  منتجاتنا  جميع 
والظهور  التنافسي  الشركة  موقع  يعزز  ما 
السوقية،  الشركة  مكانة  تبرز  جديدة  بحلة 
المعنية  المحلية  السوق  وإحداث طفرة في 

بتجارة المواشي بمختلف أنواعها”.

“الريم” توفر كميات كبيرة من األغنام واألبقار الحتياجات العيد

محمد العصفور

محرر الشؤون المحلية

العصفور: أسعار محرر الشؤون المحلية
األضاحي متقاربة 
مع معدالتها في 

العام الماضي

وصول 2500 
من رؤس األغنام 

كدفعة أولى 
و500 من األبقار

سعر الخروف 
المطابق 

لمواصفات األضحية 
يبدأ من 47 دينارا



بوحمود بحوار مع “^” )2/2(: سن قانون إللزام أصحاب المسابح بتوفير متطلبات السالمة

ــوزارة ال هيكلة  على  ــادرة  ق رسمية  جهات  وجــود  ظل  في  أجنبية  لخبرات  ال 

هدر المال

هل اقتنعت بمبررات إسناد قرار إعادة  «
هيكلة وزارة التربية والتعليم لشركة 

استشارية، ولماذا لم يجر االستعانة 
بالمؤسسات الرسمية الوطنية المختصة 

بقرار إعادة الهيكلة؟ 

ال توجــد دولــة في العالم ال تســتعين بالخبرات 
الخارجيــة لكي تنمي قــدرات مواطنيها في أي 
مجــال، لكن األمر يعــد مبالغة وهدر للمال العام 
إذا استعنت بخبرات أجنبية وأنت تملك أساًسا 
مــن الخبرات الوطنيــة المؤهلة والتي لن ترهق 

كاهل ميزانية الدولة.
  ندعــو دائًمــا إلــى االســتفادة من الخبــرات لكن 
أضــع  والتعليــم  التربيــة  وزارة  هيكلــة  إعــادة 
أمامهــا عالمــة تعجــب كبيــرة، لســؤال محيــر: 
قــادرة  بحرينيــة  وكفــاءات  خبــرات  نملــك  أال 
علــى إنجــاز هــذا العمــل أم انه هنــاك عقدة لدى 
الكثيريــن بــأن مثــل هــذه المشــروعات تحتــاج 

لخبرات أجنبية؟.
 نقولهــا ال.. للخبــرات األجنبيــة فــي ظــل وجود 
جهــات رســمية قــادرة علــى عمل هذه الدراســة 

وهيكلة وزارة التربية والتعليم.
وأتســاءل أال يعــد هــذا القــرار مخالًفــا لسياســة 
قــدر  الحكوميــة  المصروفــات  الدولــة بخفــض 

اإلمكان.

حنكة وحكمة

التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل  «
الحكومة والبرلمان، ما تقييمك ألثر 

توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد 

التعاون بين السلطتين؟ 

عمــل الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية 
الســلطتين  بيــن  خــالف  وأي  متكامــل،  عمــل 
الســمو  صاحــب  وتوجيهــات  صحيــة،  ظاهــرة 
الملكــي رئيــس الــوزراء حفظــه هللا نابعــة مــن 

حنكة لم تأت من فراغ.
ســموه رجــل دولــة قــّدم الكثيــر لبلــده ومليكــه، 
مــن  قــدر  أكبــر  إبــداء  علــى  ســموه  وحــرص 

التعاون.
 وتوجيهــات ســموه للوفــد الحكومــي بلقــاءات 
برنامــج عمل الحكومــة كان لها األثر الكبير في 

صيرورة العمل بشكل سلس.
أي  لحلحلــة  األمــان  صمــام  ســموه  أعتبــر  أنــا 
خالف بين السلطتين، وهناك تفاوت في بعض 

الوزارات في التعاون مع السلطة التشريعية.
 بعــض الــوزارات وعندمــا يحتــدم النقــاش مــع 
البرلمــان تأتي هنا حكمة صاحب الســمو رئيس 

الوزراء لحلحلة الوضع.
أتعّجــب مــن بعــض الــوزارات عندمــا يطــرأ أمر 
مهــم بالبلــد مــن اختصــاص الــوزارة معالجتــه، 
تراهــا تتحــرك بقوة بعد صــدور التوجيهات من 
القيــادة الحكيمة، هذا أمــر يجب أن ينتهي ألن 
القيــادة وضعــت ثقتهــا الكبيــرة في قيــادة تلك 

الوزارة وعليها أن تتحمل تلك المسؤولية دون 
الحاجة لتوجيه.

من المورط؟

انتقد أعضاء بمجلس الشمالية البلدي  «
قرار المجلس السابق برئاستك نقل 

مقره من بناية خاصة لمكاتب بمجمع 
تجاري، وقالوا إن الموقع الحالي غير 

صالح، وكان من األجدى البحث عن بديل 
مناسب يليق باختصاصات المجلس 

ودوره، لماذا وّرطت المجلس الحالي 
بمقر غير الئق ولم تؤجل حسم القرار 

حتى استالمهم العهدة منك؟

ا  أواًل المبنــى الــذي كنــا فيــه كان مبنــى ســكنيًّ
وكان أكبــر مــن حجــم المجلــس، واتخــاذ قــرار 
الخاصــة  الصالحيــات  إحــدى  المبنــى  نقــل 
بالرئيــس لكــن مع ذلــك عقدت عــدة اجتماعات 

مع األعضاء وتم التوافق على النقل.
 كنــا فــي الســابق نســتأجر مبنــى بكلفــة 7000 
دينــار وانتقلنــا إلــى مبنــى بكلفــة 3000 دينــار 
يعنــي وفرنــا أكثــر مــن 50 % مــن المصاريــف 

قبيل إطالق برنامج التوازن المالي.
بعــدم  عليــه  يحكــم  ال  المبنــى  رأى  مــن  لعــّل   
يحتــاج  ال  البلــدي  العمــل  أن  ثــم  صالحيتــه، 
لمكاتــب فهــو عمــل ميدانــي، ومع ذلــك توفرت 

مكاتب لكل األعضاء رغم صغر المساحة.
 هــذه أمانــة علينــا لحفــظ المــال العــام، وهــذه 
األشــغال  وزارة  مــع  بالتوافــق  تمــت  األمــور 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
مــا زلنــا مــع مشــروع بناء مقــر علــى أرض ملك 
للبلديــة وهــذا ســيوفر أمواالً، فهــل نحن ورطنا 

المجلس الحالي بهذا القرار؟.

أسعار األدوية

أال تعتقد أن قانون صندوق الضمان  «
الصحي لم يعالج شكوى تفاوت أسعار 

بعض الخدمات الصحية، مثل رسم 
إيجار غرفة الوالدة، حيث تتراوح ما بين 
-15 60 ديناًرا لليلة، بينما يقفز السعر 
إلى أكثر من 500 دينار بالمستشفى 

العسكري والمستشفيات الخاصة؟

يقــوم مشــروع صنــدوق الضمــان الصحي على 
أهداف التنمية المستدامة وهي خطة لتحقيق 

مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
 كما أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية البحرين 
االقتصاديــة 2030 التي أطلقها حضرة صاحب 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
عاهــل البــالد المفــدى فــي أكتوبــر عــام 2008، 
والتي أساســها التنافسية والعدالة واالستدامة 
يأتــي  الصحــي  الضمــان  صنــدوق  فــإن  لذلــك 
لتوفيــر مســتوى جيــد مــن الخدمــات بتكاليــف 
يتحملهــا الفــرد والمجتمــع بالمشــاركة لتجنيب 
الحاجــة إلــى اإلنفــاق المباشــر مــن قبــل األفراد 
لمبالــغ كبيــرة ال يتحملونهــا خصوًصــا أن تكلفة 
الخدمــات الطبية كبيرة وتزداد التكلفة بســبب 
التطور السريع للتقنية الطبية المكلفة والزيادة 

التضخمية في أسعار األدوية والمواد الطبية.
ولذلــك، ســيتطلب مــن الحكومــة العمــل علــى 
وضــع الحلول لتطوير وتمويــل النظام الصحي 

ويســكون  عــام،  بشــكل 
مجلــس  دور 

ب  ا لنــو ا
مراقب 

ا  لهــذ

التشــريع الن الهــدف األساســي لهــذا المشــروع 
يعتمد على العدالة واستمرارية ضمان حصول 

الجميع على خدمات الرعاية الصحة.

االستثمار التكنولوجي

زاد حجم تمويالت بنك البحرين للتنمية  «
بنسبة 30 % للمشروعات الصغيرة خالل 
الستة أشهر األولى من العام الجاري 

مقارنة بالعام الماضي، أال تعتقد 
أن نسبة الزيادة خجولة بالرغم من 

زيادة عدد المتقاعدين والخريجين غير 
المرتبطين بوظائف حكومية؟

نســبة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة في 
مملكــة البحريــن اليــوم وبحســب إحصائيــات 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وصلــت 
فــي  المؤسســات  مجمــوع  مــن   %  98 إلــى 

البحرين.
 وهذه النســبة تشــكل أغلبية عظمى في عدد 
المؤسسات والشــركات المؤثرة في االقتصاد 
عــدد  فــي  الزيــادة  نســبة  لذلــك  الوطنــي، 
التمويالت التي صرفت من قبل بنك البحرين 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات  للتنميــة 
خالل الست أشهر األولى من هذا العام والتي 
وصلــت إلــى زيــادة نســبتها 30 % مقارنــة مع 
الفتــرة ذاتهــا مــن 2018، ال أعتقــد بأنهــا تلبــى 
طمــوح وتطلعــات الطاقات الشــبابية المبدعة 
وتوجيههــا نحــو أفضــل البدائــل وأكثرها 
تطــوًرا، خصوًصــا فــي ظــل التطــورات 
التــي يشــهدها االقتصــاد لخلــق جيــل 
قــادر علــى االبتــكار واالســتثمار فــي 

المجال التكنولوجي.

شفافة ومتعاونة

ساهمت دول خليجية بشكل كبير في  «
تقديم تمويل ضخم لتنفيذ مشروعات 

تنموية، هل تتفق مع المشروعات 
التي جرى االتفاق بشأنها لتمويلها 

وإعمارها أم تجد كان من األفضل وضع 
مشروعات أخرى باالتفاق مع البرلمان

البحريــن حظيت بدعم كبير من قبل شــقيقاتها 
الثــالث المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت 
واإلمــارات، عبر تمويل لمشــاريع تنموية كبيرة، 
والمشــاريع التــي اختارتهــا الحكومــة كانت في 
محلهــا.  وكانــت الحكومــة مــن خــالل مناقشــة 
برنامــج عملهــا مــع الســلطة التشــريعية شــفافة 
ومتعاونــة لحــد بعيــد، وهنــاك مشــاريع طرحت 

من قبل المجلس النيابي تم األخذ بها.

أتبع األصالة

دخلَت انتخابات المجلس البلدي بعام  «
2014 عن قائمة جمعية األصالة 

اإلسالمية، ولكنك أدرت ظهرك 
للجمعية بانتخابات 2018، فما سبب 
خالفك مع الجمعية ولماذا لم تنضم 

لكتلة األصالة النيابية؟

باالنتخابــات  األصالــة  بقائمــة  دخلــت  نعــم.. 
البلديــة الماضيــة، ومازلــت أتبــع منهجيــة كتلــة 

األصالة. هم أخواني جميًعا.
ودخلــت االنتخابات النيابيــة وان لم أكن تحت 
مظلــة األصالــة، لكننــي أشــاركهم فــي كثيــر من 

المشاريع بل والمقترحات.
 وال يعنــي ذلــك بــأي حــال أننــي أدرت ظهــري 
إلخوانــي. ومســألة أن هناك خالف مع الجمعية 

فذلــك غيــر وارد ألننــا جميًعــا نعمــل مــن أجــل 
مصلحة هذا الوطن. وما زلنا وسنظل نعمل مع 

كل الكتل التي تخدم هذا الوطن وأهله.

فوضى البرك

توجد فوضى موسمية ببرك السباحة،  «
بسبب اإلخالل باالشتراطات القانونية 

والمواصفات الصحية، ما تحركاتك 
التشريعية في سبيل التصدي 

للمخالفين قبل أن يقع فأس انتشار 
األمراض الجلدية أو غرق ضحايا أو غير 

ذلك في الرأس؟

هــذا الموضــوع مــن األمــور التــي حملنــا ملفهــا 
معنــا مــن المجلــس البلــدي الشــمالي، حيــث كنا 
مــن أوائــل المبادريــن عبــر اللجنــة الفنيــة التــي 
كان يرأسها العضو البلدي السابق علي الشويخ 
الغــرق،  مــن  والوقايــة  للســالمة  لجنــة  بإنشــاء 
وقطعنــا شــوًطا كبيًرا عبر سلســلة من اللقاءات 
مــع المؤسســة الملكيــة للســالمة والوقايــة مــن 
الغــرق.  أثمــرت زيــارات ميدانية وبدء تدشــين 
برنامج توعوي وقائي لجعل سواحلنا أكثر أمنا 
مــن الغــرق باإلضافــة إلى المســابح التــي تفتقر 

إلى االشتراطات الخاصة بالسالمة والصحة.
مــع  الجهــد  مواصلــة  إلــى  يحتــاج  التعــاون   
الجهــات المعنية في وزارات الداخلية والصحة 
والبلديات والتخطيط العمراني، والتي كشــفت 
تلــك اللقــاءات والزيــارات إلــى فوضــى عارمة، 

نتيجتها أرواح تزهق بشكل مرتفع.
 ســنعمل علــى ذلــك بــإذن هللا عبــر ســن قوانين 
المســابح  أصحــاب  وتلــزم  المواطــن  تحمــي 

بتوفير كل متطلبات الصحة والسالمة

استقدام العمالة

أثرت موضوع وضع سقف لكلفة  «
استقدام العمالة المنزلية، فما تعليقك 

على تحفظ أصحاب المكاتب على 
االقتراح المجحف بحقهم؟ ولماذا ال 

تترك حرية االختيار لطالب الخدمة بداًل 
من فرضها

لــم أضــع أي ســقف لكلفــة اســتقدام العمالة. لقد 
النــاس  لــرأي  وتلمــس  اســتبيان  نتيجــة  جــاء 
كان  للمجالــس،  زياراتنــا  خــالل  مــن  وحتــى 
هنــاك رقــم تقريبــي يتــراوح مــا بيــن 500 إلــى 
800 دينــار، ومــع ذلــك كان المبلــغ اقــل مــن هذا 
لكننــا أيًضــا نظرنا إلى عدم تضــرر المواطن في 

الجانب اآلخر وهو صاحب المكتب.
هنــاك مبالغــات فــي الرســوم، جعلــت المواطــن 
الــذي يســتخدم عمالــة مــن الخــارج يعانــي مــن 
ارتفاعها، ونحن نتكلم عن من اضطر الستقدام 
للمناقشــة  الموضــوع  يطــرح  وعندمــا  عمالــة، 
هنــاك  المجلــس  علــى  أو  اللجنــة  فــي  ســواء 

سيتحدد المبلغ بشكل ال لبس فيه.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب محمد بوحمود، والرئيس التنفيذي أحمد البحر

 قال النائب محمد بوحمود لـ “البالد” إن االستعانة بشركة استشارية أجنبية إلعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم 
يعتبر أمًرا مبالًغا وهدًرا للمال العام.

وتســاءل بحــواره مــع الصحيفــة: “أال نملــك خبــرات وكفــاءات بحرينية قادرة علــى إنجاز هذا العمــل أم أنه هناك 
عقدة لدى الكثيرين بأن مثل هذه المشروعات تحتاج لخبرات أجنبية؟”.

 وأضــاف: “نقولهــا ال.. للخبــرات األجنبيــة فــي ظــل وجــود جهات رســمية قــادرة على عمــل هذه الدراســة وهيكلة 
الوزارة”.

 وفــي موضــوع آخــر، لفــت بوحمــود إلــى أنه ســيعمل تحت قبة البرلمان لســن تشــريعات للحماية مــن فوضى برك 
السباحة، ومبيًنا أن هذه القوانين ستلزم أصحاب المسابح بتوفير كل متطلبات الصحة والسالمة.

وفيما يأتي نص الجزء الثاني واألخير من حوار صحيفة البالد مع النائب محمد بوحمود:

راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري

االستعانة بشركة أجنبية لهيكلة “التربية” هدر للمال العام

توجيهات سمو 
رئيس الوزراء نابعة 

من حنكة لم تأِت 
من فراغ

هناك عقدة بأن 
بعض المشروعات 

تحتاج لخبرات أجنبية

سن تشريعات 
للحماية من 
فوضى برك 

السباحة
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العمل البلدي ال يحتاج لمكاتب ألنه 
عمل ميداني

تكلفة الخدمات الطبية كبيرة وتزداد 
بسبب تطور التقنية الطبية 

05حوار

المبنى السابق 
للمجلس البلدي 
كان مبنى سكنيًّا

إيجار المبنى 
السابق 7 آالف 

دينار وحاليًّا 3 آالف

الحكومة اختارت مشروعات بمحلها 
للتمويل الخليجي

الحكومة شفافة 
ومتعاونة بمناقشة 

برنامج عملها
98 % من المؤسسات التجارية 

بالبحرين صغيرة ومتوسطة

ما زلت أّتبع منهجية كتلة 
األصالة.. ولم أنضم لها

مبالغات في رسوم 
استقدام العمالة و800 

دينار اقتراح مواطنين



واصلت العائالت البحرينية مزيدا من اإلدانات والشــجب للمحاوالت البائســة من قبل 
إعالم النظام القطري للتدخل في شؤون مملكة البحرين، داعين إلى مواجهة كل هذه 

التدخالت بكل قوة من خالل االلتفاف حول قيادة جاللة الملك.

فقد أعربت عائلة حميدان عنهم جميل محمد 
والتأييــد  الــوالء  تجديــد  عــن  علــي حميــدان 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، مؤكدة أن وقــوف مختلف 
فئات الشعب خلف قيادة جاللة الملك أفشلت 
األمــن  زعزعــة  إلــى  الراميــة  المخططــات  كل 
واالســتقرار في مملكة البحرين، مستنكرة في 
هــذا الســياق مــا بثتــه قنــاة الجزيــرة القطرية، 
مــن إســاءات لمملكــة البحريــن عبــر ترويجهــا 
النســيج  لتفتيــت  واســتهدافها  لألكاذيــب 

البحريني وضرب اللحمة الوطنية.
وأشــارت عائلــة حميدان إلــى أن وحدة الصف 
الوطنــي عصية على هذه المهاترات المتعمدة، 

المنجــزات  مــن  للنيــل  إصــرار،  ســابق  وعــن 
والمكتســبات الوطنيــة التــي تحققــت في هذا 
العهــد الزاهــر، ولــن تزيدنــا إال عزمــا واصــرارا 
والنمــاء  الخيــر  بمســيرة  قدمــا  المضــي  علــى 
العاهــل،  قيــادة  خلــف  الغالــي  بلدنــا  ونهضــة 
والوقــوف صفــا واحدا ضــد أي محاولة مارقة 

تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.
وفــي ذات الســياق فقد أكدت عائلــة المرحوم 
إبراهيــم حمد فيــروز والءهــا وتأييدها لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة واســتنكرت العائلــة سياســة الكذب 
عبــر  قطــر  دولــة  تتبعهــا  التــي  واالفتــراءات 
قناتهــا )الجزيــرة( فــي محاولــة العبــث باألمــن 

واالســتقرار الداخلي لمملكة البحرين، ســائلين 
المولــى عــز وجــل أن يحفــظ البحريــن من كل 

سوء ومكروه.
كمــا اســتنكرت عائلــة ســلمان عبــدهللا يوســف 
محمود بشــدة االتهامات والفبركات المزعومة 
التي تمت صناعتها في قناة الجزيرة القطرية، 
مشــيرة إلــى أن القناة دأبــت منذ ظهورها على 
بــث الفتنــة والفرقــة فــي جســم األمــة العربية 
العائلــة، وقوفهــا خلــف  واإلســالمية، وأكــدت 
قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، مؤيــدة كل اإلجــراءات 
والقــرارات التــي تتخذهــا المملكــة للــرد علــى 
االفتــراءات الكاذبــة. وقالــت العائلــة: “دامــت 
البحرين شامخة حرة أبية عصية على كل من 

أراد أن يحيك المكائد ضدها”.
وأكــدت عائلــة المرحــوم األديــب والصحافــي 
محمد الماجد عن شجبها واستنكارها لما بثته 
قنــاة الخبــث والحقــد الجزيــرة مــن ادعــاءات 

مغرضــة وباطلــة مبينة لمن يقــف وراءها بأنها 
ال تزيدنــا إال تماســكا ولحمــة فــي ظــل قيــادة 
مليكنــا، مجــددة البيعة والــوالء المطلق لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وأن البحريــن عصيــة على األعداء 

وستبقى دائما بلد الخير واألمان.
عــن  الحجــري  عائلــة  أعربــت  جانبهــا  ومــن 
شــجبها واســتنكارها لما بثته قناة الجزيرة من 
ادعاءات مغرضة وباطلة تمس أمن واستقرار 
وتأييدهــا  والءهــا  مؤكــدة  الغاليــة،  مملكتنــا 

لجاللة الملك.
بدورها أكدت عائلة عبدالعزيز عبدهللا الموسى 
صاحــب  البــالد  ملــك  قيــادة  خلــف  وقوفهــا 
الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ضد 
تدخــالت النظــام القطــري الدائمة والمســتمرة 
في شــؤون مملكــة البحرين واســتهداف أمنها 
وســالمتها والعمــل الدائــم للنيــل مــن الترابــط 
داعيــن هللا  االجتماعــي،  النســيج  و  الوطنــي 

تعالى أن يحفظ مملكة البحرين من الدسائس 
والمؤامرات.

كذلــك اســتنكرت عائلــة المرحــوم أحمد صالح 
الشــافعي بشــدة التدخل القطري في الشــؤون 
الداخليــة لمملكــة البحريــن، واســتمرارها فــي 
تشــويه الحقائــق عبــر ما بثتــه قنــاة “الجزيرة” 
افتــراءات وأكاذيــب  مــن  المصداقيــة  فاقــدة 
القطــري  النظــام  عنــد  النهــج  معروفــة  باتــت 
المتــورط فــي اإلرهــاب، وشــددت العائلة على 
الوطنيــة،  الوحــدة  علــى  الحفــاظ  ضــرورة 
وتحمــل  المســيئة،  الخطابــات  عــن  واالبتعــاد 
المســؤولية الوطنيــة، معربــة عــن والئهــا التام 

لجاللة الملك والتزامها بالثوابت الوطنية.
الــوالء  العجــرف  عائلــة  جــددت  جهتهــا  مــن 
المطلــق واالنتمــاء الخالــص لمملكــة البحريــن 
هــذه  أن  مؤكديــن  الملــك،  جاللــة  بقيــادة 
مملكــة  شــعب  تزيــد  لــن  البائســة  المؤامــرات 
البحريــن إال عزًمــا وإصراًرا علــى المضي قدًما 

بمسيرة التنمية واالزدهار بقيادة جاللته.
و فــي ســياق متصل اســتنكرت عائلــة الحمود 
الدوســري مــا يقــوم بــه النظــام القطــري ممثالً 
في جهازه اإلعالمي الخبيث قناة الجزيرة من 
محاولة لشــق الصف الوطنــي وزرع الفتن في 
الشــارع البحرينــي المعروف بتراصــه كالبنيان 
الواحــد مجــددة بيعتهــا ووالءها لعاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، ومعاهــدة جاللتــه أن تبقــى البحريــن 
بكل أبنائها الشرفاء عصية على كل محاوالت 

االستهداف وزرع الفتن.
الــوالء  خالــص  عــن  الــدراج  عائلــة  وأعربــت 
والطاعــة ووقوفهــا صفــا واحــدا خلــف قيــادة 
اســتنكارها  مؤكــدة  الملــك،  الجاللــة  صاحــب 
وشــجبها للمحــاوالت البائســة التــي تقــوم بهــا 
قنــاة الجزيــرة التابعــة ل دولة قطر مــن أكاذيب 
وافتــراءات للمســاس بأمن واســتقرار المملكة 

الغالية، وتأجيج نار الفتنة.

صــرح وكيل وزارة العمــل والتنمية االجتماعية 
رئيس لجنة تنفيــذ المبادرات المتعلقة بالوزارة 
فــي الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطني 
وترســيخ قيــم المواطنــة صباح الدوســري، بأن 
المبــادرات،  لهــذه  تنفيذهــا  إطــار  فــي  الــوزارة 
شــكلت فريًقــا تنفيذًيــا مختًصــا بوضــع الخطط 
الالزمــة؛  واإلعالميــة  والتشــغيلية  التنفيذيــة 
تمهيــًدا إلطــالق مبــادرة “ســجل الخبــراء” التي 
تنفذهــا الــوزارة بالتعــاون مــع هيئــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.
وأضــاف الدوســري أن الفريــق المعنــي بتنفيــذ 
مبــادرة “ســجل الخبــراء” برئاســة مديــر إدارة 
التدريب وتطوير القوى العاملة بالوزارة عصام 

العلــوي، وضــع خطــة تنفيذية تفصيليــة لتنفيذ 
هذه المبادرة تهدف إلى تدشــين منصة وطنية 
شــاملة تضــم قاعدة بيانات لجميــع البحرينيين 
الخبــراء والمتخصصين فــي مختلف المجاالت 
وتوثيــق ســيرهم العلميــة والمهنيــة، مــا يعطــي 
لمملكــة  مشــرفة  وصــورة  إيجابًيــا  انطباًعــا 
البحريــن مــن جانــب، وتقديــر هــذه الكفــاءات 
الوطنيــة بلمســة وفــاء وعرفــان لجهودهــم من 
جانــب آخــر، منوها بوجودهم فــي هذه المنصة 
قدوة للنشء والشــباب ومثاال مشــرفا؛ ليحذوا 

حذوهم ويكونوا خبراء في المستقبل.
وأوضح أن وجود المنصة سيساهم في توحيد 
الجهــود بيــن الجهــات الرســمية واألهليــة، مــن 
خــالل دمــج قوائــم الخبــراء الموجــودة حالًيــا 

التدريــب،  كخبــراء  الجهــات،  مــن  عــدد  عنــد 
العامــة،  العالقــات  وخبــراء  الطــب،  وخبــراء 
وخبــراء االقتصــاد، األمــر الــذي ســوف يســهل 
عملية الوصول لهؤالء الخبراء واالســتفادة من 

تجاربهم الثرية على مختلف األصعدة.
وأشــار الدوســري إلــى أن وزارة العمل والتنمية 
لمناقشــة  تشــاورًيا  لقــاًء  نظمــت  االجتماعيــة، 
ســبل تنفيذ مبادرة ســجل الخبراء، إذ تم بحث 
التصــور العــام للمبــادرة، والخطــوات التنفيذية 
التــي تــم اتخاذهــا فــي هذا الشــأن، إضافــة إلى 
تحديــد الهــدف مــن إنشــاء منصــة إلكترونيــة 
وفئاتهــم  مســتوياتهم  تحديــد  مــع  للخبــراء 
يتــم تحقيقهــا علــى  التــي ســوف  واالســتفادة 
المســتوى الفــردي والمؤسســي من وجــود هذه 

المنصــة الوطنية، فضاًل عن اســتعراض تجارب 
مــع  التعامــل  يخــص  فيمــا  المشــاركة  الجهــات 
الخبــراء، موضحــا أن اللقــاء ضــم ممثليــن عــن 
معهــد البحريــن لــإدارة العامــة، غرفــة تجــارة 
“تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  البحريــن،  وصناعــة 
وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، 
جمعيــة الحكمــة للمتقاعدين، هيئــة المعلومات 
ممثلــي  إلــى  إضافــة  اإللكترونيــة،  والحكومــة 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وأكــد أن المبــادرة تأتــي ضمــن جهــود ممنهجــة 
ومدروســة تبذلهــا الــوزارة وتصــب فــي صالــح 
تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنة، فقــد أطلقت 
الوزارة على مدى السنوات الماضية العديد من 

البرامــج والمشــروعات التــي تقــدم مــن خاللهــا 
خدماتها 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 
واإلشــراف علــى عمــل المنظمــات النقابية التي 
العماليــة،  المشــكالت  حــل  فــي  بــارز  دور  لهــا 
والعمالــي،  الوظيفــي  األمــن  ســبل  وتحقيــق 
وآمنــة  مثاليــة وصحيــة  عمــل  بيئــة  وتحقيــق 
للعمــل، تقــوم على التعــاون المثمر بيــن الجميع 
لخدمــة الوطــن والمواطنين، ما يســهم في بناء 

وتنمية المجتمع واالقتصاد الوطني.

قررت محكمة التمييز في غرفة المشــورة بالدائرة السادســة عدم قبول الطعن المرفوع ضد كل من وزارة األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني - إدارة االستمالك والتعويض ووزارة اإلسكان في المطالبة برفع مبلغ التعويض عن استمالك 

أرض بمنطقة الزنج، وألزمت الطاعن جميع المصاريف مع مصادرة الكفالة.

األشــغال  وزارة  بإصــدار  الدعــوى  وتتمثــل 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارًا 
باســتمالك العقــار موضوع الدعــوى في العام 
بــالد القديــم  2015 لصالــح إنشــاء مشــروع 
اإلســكاني حسب طلب وزارة اإلسكان، وبعد 
المنصــوص  الالزمــة  اتخــاذ كافــة إجــراءات 
قــرار  ونشــر  االســتمالك،  قانــون  فــي  عليهــا 
وفــي  الرســمية،  الجريــدة  فــي  االســتمالك 
الصحــف اليوميــة وإشــعار الجهــات المعنيــة 
ذات العالقــة، حيــث تم قــدرت لجنة التثمين 
للمتــر  دينــارا   215  /280 بواقــع  العقــار  ســعر 
األرض  كــون  مراعــاة  مــع  لــألرض،  المربــع 
تقــع ضمــن منطقــة الحــزام األخضــر- الجــزء 

الجنوبي طبقًا للمخطط التفصيلي للمنطقة. 
إال أن صاحب العقار أبدى رفضه لســعر لجنة 
ورفــع  التثميــن  قيمــة  رفــع  التثميــن مطالبــًا 
الســعر إلــى 920/  322 دينــارا، وتقــدم بطعــن 
التظلمــات،  لجنــة  أمــام  التثميــن  قــرار  علــى 
التــي بدورهــا تداولــت بالبحــث والتمحيــص 
األوراق والمســتندات المقدمــة مــن المدعــي، 
ودراســة أســباب التظلم، وكما انتقلت اللجنة 
لمعاينــة العقــار علــى الطبيعــة وقــدرت قيمة 
العقــار وقــت االســتمالك، وانتهــت إلــى قبول 
التظلــم شــكالً وفــي الموضــوع، فأن مســاحة 
المســتملكة من العقار 2887.4 وهي مســاحة 
كبيــرة جدًا مقارنة بالعقارات المجاورة، وكما 

أن العقــار يقع ضمن منطقــة الحزام األخضر، 
فقــد خلصــت اللجنــة باإلجمــاع إلــى تثبيــت 
السعر المقدر من لجنة التثمين لألسباب آنفة 

الذكر. 
بالطعــن  المدعــي  تقــدم   2016 العــام  وفــي 
أمــام محكمــة الكبــرى اإلداريــة مطالبــًا رفــع 
قيمة التعويض عن االســتمالك إلى ما ال يقل 
عــن 920/  322 دينــارا للمتــر المربــع لــألرض، 
القضائيــة  الدعــوى  فصــول  تداولــت  حيــث 
إلــى صدور قرار من المحكمــة بانتداب خبير 
عقــاري لتحديد قيمة المتر المربع من األرض 
المســتملكة بمراعاة ســعر عقــارات المثل في 

ذات المنطقة بتاريخ االستمالك.

إلــى  فــي تقريــره  المنتــدب  الخبيــر  وانتهــى 
الدعــوى  موضــوع  للعقــار  العــادل  ســعر  أن 
هــو 280/  215 دينــار للمتــر المربــع لألرض أي 
مــا يعــادل 20 للقــدم المربــع لــألرض، كمــا تــم 
تقديــره بواســطة لجنــة التثميــن ومــن بعدها 
لجنــة التظلمــات، لكونــه يتناســب واألســعار 

السائدة في المنطقة بتاريخ االستمالك.
البلديــات”  “شــؤون  الــوزارة  لقيــام  ونظــرًا 
والتعويــض  االســتمالك  إدارة  فــي  متمثلــة 
باســتيفاء كافــة إجــراءات العــرض بالوفــاء 
واإليــداع مــن خــالل إيــداع مبلــغ التعويــض 
بقيمــة 621599 دينــارا كأمانــة وزارة العــدل 
مــن  االنتهــاء  حيــن  إلــى  المدعــي  لحســاب 
الدعــوى المنظــورة أمام المحكمــة المختصة، 
وكمــا تبيــن للمحكمة المذكــورة بما تطمئن له 
مــن النتيجــة التي توصل لها الخبير المنتدب 
فــي تقريــره، وعليــه قضــت برفــض الدعوى، 

والزمت المدعى بالمصروفات.

وإذ لــم يلــق هــذا القضــاء قبــوالً لــدى مالــك 
الماثــل  باالســتئناف  عليــه  فطعــن  العقــار، 
فيهــا  وانتهــى   ،2018 العــام  قدمهــا  بالئحــة 
إلــى طلــب الحكــم بقبــول االســتئناف شــكالً 
المســتأنف،  الحكــم  بإلغــاء  الموضــوع  وفــي 
والمطالبة بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا 
مبلغ 776999 على أســاس سعر القدم المربع 
25 دينــار. وقــد أصــدرت محكمة االســتئناف 
العليــا حكمهــا بقبــول االســتئناف شــكالً وفي 
الموضــوع برفضــه وتأييد الحكم المســتأنف 

وألزمت المستأنف بالمصروفات.
وأضافــت المحكمــة المذكــورة بشــأن الحكــم 
المستأنف، أنه قد خلص صحيحا فيما انتهى 
إليــه مــن قضــاء لألســباب التي أورهــا والتي 
تقرهــا المحكمــة، وقــد تضمنــت الــرد الكافــي 
يخــرج  ال  لكونــه  المســتأنف  أثــاره  مــا  علــى 
جوهــره عمــا كان معروضًا علــى محكمة أول 
درجــة وتضمينــه أســابا حكمهــا، األمــر الــذي 

موضوعــًا  االســتئناف  رفــض  معــه  يتعيــن 
وتأييد الحكم المستأنف.

إال أن مالــك العقــار لــم يرتض الحكــم، فطعن 
وزارة  مــن  كل  ضــد  التمييــز  محكمــة  أمــام 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
والتعويــض  االســتمالك  وإدارة  العمرانــي 

ووزارة اإلسكان.
وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان لهــا أن اتفــاق 
كل مــن أعضــاء لجنتــي التثميــن والتظلمات 
والخبيــر المنتــدب مــن المحكمــة المختصــة 
قيمــة  تأييــد  مــع  التثميــن،  ســعر  ذات  علــى 
التعويض من عدالة القضاء الموقر على كافة 
درجــات التقاضــي يــدل داللــة واضحــة علــى 
تناســب قيمــة المتــر المربع للعقار المســتملك 
لســعر أراضــي وعقــارات المثــل الكائنــة فــي 
ذات المنطقــة طبقــا لألســعار الســائدة وقــت 
االســتمالك، مــع مراعــاة مــا تفتضيــه معاييــر 

العدالة واإلنصاف.

“التمييز” ترفض دعوى ضد “البلديات” باستمالك عقار لـ “بالد القديم اإلسكاني”

06local@albiladpress.com
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 صباح الدوسري

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ــز االنــتــمــاء ــزي ــع ــت ــفــيــذ الــخــطــة الــوطــنــيــة ل ــتــن الـــــدوســـــري: وضــــع األطـــــر ل

خـطــــــــة تنفيـذيــــــــة إلطــــــــالق “سـجــــــــل الخـبــــــراء”

محرر الشؤون المحلية

Û  ليس من الشــطارة أو الحكمة أن يفرمل بعض النواب عمل زمالئهم، ألســباب
ال ترتبط بالعمل البرلماني، أو التشريعي، أو المحاسبي.

Û  هذه الحالة الموجودة، والمستنســخة منذ المجالس الســابقة، أثناء التصويت 
بالجلســات العامــة، وفــي اإلعــالم والصحافــة، وفي التحــرك الميداني، تفســد 
البحريــن وشــعب  الرئيــس خدمــة  همهــم  آخريــن،  نــواب  -بمجملهــا- جهــود 

البحرين، بما يرضي هللا عّز وجّل، وبما يمليه عليهم ضميرهم، ووجدانهم.
Û  ،تحاســب بــأن  يفتــرض  التــي  والمؤسســات  الجهــات  بعــض  علــى  الطبطبــة 

وتواجه بأخطائها، ســلوك يوجز مســتويات التخندق والتحزب و)األنا( لبعض 
ممــن انتخبهــم المواطنــون، ليكونــوا ممثليهــم، وصوتهم الناطــق، واألمل لهم، 

وألبنائهم.
Û  النائب لم يأت من الفضاء الخارجي، وإنما من رحم البيت البحريني، وهو يعي 

جيــًدا كغيــره تفاصيل يوميات األســرة البحرينيــة، وأولوياتهــا، واحتياجاتها، 
ومشاكلها، ومشاقها، ويعي أيًضا ما يحدث، وما يجب أن يحدث.

Û  هــذه األمــور كلهــا، كقطعــة واحــدة ال تتجزأ، ال يمكــن لها أن ُتحــل، إال بالتغيير
الحقيقــي والصــادق، والــذي يبــدأ مــن الداخــل، بدايتــه اإلشــارة لموقــع الخطأ 
والخلــل، والمطالبــة بتصحيحه، واألهم الوقوف إلــى جانب كل من يدعو إلى 

ذلك، وهو ما ال يحدث ببعض الحاالت، وعنها أتحدث.

نواب من 
الفضاء الخارجي

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ثلثا “كعكة” تخرج جامعة البحرين من نصيب اإلناث
23.4 ألــــــــــف خـــــريـــــــــــج خـــــــــــــال 10 ســــــــنــــــــوات

أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن إجمالي عدد من تخرجوا من جامعة البحرين 
منذ العام الدراســي 2008 و2009 وحتى العام الدراســي 2017 و2018 بلغ 23434 

خريجا، 16855 من اإلناث و6579 من الذكور.

وســجلت البيانــات تفوقــا بمقــدار الضعــف 
الذكــور  علــى  اإلنــاث  للخريجيــن  تقريبــا 
بنســبة بلغــت 71.9 % مــن إجمالــي أعــداد 

الخريجين خالل السنوات المذكورة.
ولــم تســجل البيانــات تفوًقــا للذكــور وفًقــا 

لتوزيــع الطلبــة علــى الكليــات إال فــي كليــة 
الهندســة، إذ بلــغ إجمالــي عــدد الخريجيــن 
الذكــور فــي الكليــة خــالل العشــر ســنوات 
التي شــملها اإلحصــاء 1398 خريجا مقابل 

1187 خريجة.

سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

واإلســامــيــة العربية  األمـــة  جسم  فــي  والــفــرقــة  الفتنة  بــث  على  دأبـــت  ــرة”  ــجــزي “ال
العائالت تواصل شجبها لمحاوالت النظام القطري التدخل في شؤون البحرين
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أطباء عاطلون منذ 5 سنوات وبانتظار توظيف ”الصحة”
ــازوا ســنــة االمــتــيــاز ــ ــتـ ــ ــب واجـ ــطـ حـــاصـــلـــون عــلــى “لـــيـــســـن” الـ

 شكا عدد من األطباء العاطلين من خريجي األعوام 2013 و2014 و2015 عدم توظيفهم في وزارة 
الصحــة ضمــن شــواغر البرنامــج التدريبي لهذا العام على الرغم من إنهائهم ســنة االمتياز، وحصولهم 
على رخصة مزاولة المهنة الطبية، كما هو متعارف عليه حسب إجراءات هيئة تنظيم المهن الصحية.

إنهــم  ”البــاد”  لمندوبــة  حديثهــم  فــي  وقالــوا 
مازالــوا علــى قوائــم االنتظــار الطويلة لشــواغر 
األطبــاء بالبرنامــج التدريبــي بالــوزارة، حيــث 
أكمــل بعضهــم التقــدم لشــغل فرصــة التدريــب 
4 مــرات علــى التوالــي، وبعضهــم 5 مــرات منــذ 
لجميــع  واســتكمالهم  االمتيــاز  ســنة  إتمامهــم 

متطلبات التدريب. 
وأشــاروا إلى أنهم بعد إكمال إجراءات التقديم 
الرسمية في الربع األول من العام الجاري، وبعد 
عمليــة انتظــار طويلــة تلتهــا، تم إعــان النتائج 
وقبــول فئــة قليلــه مــن المتقدمين، الســيما من 
تــم  فيمــا   ،٢٠١٧ الجديــدة  الدفعــة  خريجــي 

التخطي للدفعات القديمة المتراكمة.
وقالوا:” فوجئنا فور إعان الوزارة عن توظيف 

أطباء وتجاهل الدفعات القديمة مننا”. 
وبين األطباء من المراجعات المســتمرة للوزارة 
أن نظــام التوظيــف الدائــم قــد تغيــر إلــى نظام 
تدريبــي مؤقــت ألربــع ســنوات أساســا لتفــادي 
مشــكلة تعطــل األطبــاء، ولضمــان حقهــم فــي 

التدريب.

وســبق أن صــرح رئيس قســم التدريــب آن ذاك 
محمد السويدي لـ “الباد”: أنه “ال أطباء عاطلين 
عــن العمــل بعد صدور قــرار البرنامج التدريبي، 
فاألطبــاء الخريجــون الجــدد يلتحقــون بوزارة 
فــي  للعمــل  ولتأهيلهــم  للتدريــب  الصحــة 
متخصصيــن،  كأطبــاء  المطلــوب  التخصــص 
المشــروع ســيضع حلــوالً جذريــة  أن  وأضــاف 
للتدريــب والتوظيــف لألطبــاء البحرينيين، ألن 
البرنامج يســتطيع اســتيعاب ١٥٠ طبيبا سنويا 
لانخــراط بالتدريــب في مختلــف التخصصات 

المطلوبة لسوق العمل من خاله”.
وبينــوا أنــه فــي الســابق لم تســتغرق إجــراءات 
توظيــف األطبــاء ســوى أشــهر بعــد إنهــاء ســنة 
االمتيــاز، مؤكديــن أن عدد المقاعــد المطروحة 
عــدد  يلبــي  ال  الماضيــة،  الثاثــة  األعــوام  فــي 

األطباء العاطلين.
المراكــز  أن  العاطليــن  األطبــاء  وذكــر 
الصحيــة أصبحت اليــوم بحاجة إلى مزيد 
مــن األطبــاء فــي ظــل زيــادة عــدد المراكز 
وتوجه المملكة والوزارة لفتح مزيد، وهذا 

بحــد ذاتــه مــن المفتــرض أن يفتــح فــرص 
الصحــة  وزيــرة  األطبــاء  أكثر.وناشــد  عمــل 
فائقــة الصالــح توظيفهــم بحســب األولوية في 
دفعــات التخــرج؛ لرغبتهــم فــي العمــل وخدمــة 
الوطــن ومــلء الفــراغ والنقــص الــذي تشــهده 
المراكــز والمستشــفيات الحكوميــة فــي شــتى 
األقســام والتخصصــات الطبيــة، متســائلين عن 
الســبب وراء امتنــاع الوزارة عــن تدريبهم على 
الرغــم مــن أنهم خريجــو جامعــات مرموقة في 
واألردن  ومصــر  الخليــج  دول  ومــن  البحريــن 
وغيرهــا وشــهاداتهم مصدقة ومعتــرف بها في 

التعليم العالي.

وزيرة الصحة 

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

“الصحة” ال توظف 
األولوية من 

الخريجين

تم قبول فئة 
قليلة فقط في 
البرنامج التدريبي

الوزارة وظفت 
خريجي 2017 

وتجاهلتنا

هناك أحاديث كثيرة رويت عن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( 
تعــد مقاييــس لحســن الخلــق وصــدق اإلســام واإليمــان منهــا 
حديــث: “المســلم من ســلم المســلمون من لســانه ويديــه”، وفي 
روايــة “النــاس” بــدل “المســلمون” والمــراد بالمســلمين هنــا فــي 

اعتقادي من سلمنا من شرهم سواء كان دينهم اإلسام أم ال.
مــا يجــري في العــادة أننا نطبق تلك المقاييــس التي وردت في 
هذا الحديث وغيره على اآلخرين وننسى أنفسنا! عندما تؤذي 
أحــًدا بلســانك فــي غيابــه أو حضــوره ســواء كان ســيًئا حًقــا أو 

تعتقد سوءه ال يهم، سيئه وحسنه لنفسه وعليها.
هــذا ال يبــرر أذيتــك لــه بلســانك فهــو لــم يســلم منــك. فراجــع 

إسامك.
عندمــا تــؤذي أحــًدا مــن خلــق هللا بيــدك بحجــة أن لــم يصلحــه 
القــول أو ألنــه أضعــف منك أو فــي حكمك ولك ســلطة عليه، ال 
يبرر كل ذلك قبيح فعلك. لم يسلموا من يدك فراجع إسامك.

اإلســام ليــس قــواًل أو طقوســا تــؤدى، بــل ُخلق حســن ورحمة 
فــي قلــب وِجــل مــن خشــية هللا، وفطرة ســليمة نحافــظ عليها 

ونتعاهد إصاحها.
اإلســام أن ُتعاِمــل كمــا تحب أن ُتعاَمل، اإلســام فكــر وقناعة، 

وليس ألفاظا ُتردد ال نفقه حتى معناها!

فاطمة الجمعة

هل أنا مسلم؟!

لمـــاذا هــذا الجـــزء بالــــذات لـــم يعّبد؟
ــدة ــه ــم ــر م ــ ــي ــ ــة وغ ــيـ ــاقـ ــض الـــحـــفـــريـــات مــــا زالـــــــت بـ ــعـ بـ

ال ننســى ما قامت به وزارة األشــغال ممثلة في 
قســم الطــرق بإعــادة هيكلــة وتعبيــد وصيانــة 
بعض من شوارع منطقة الدير وتجديدها، وهذا 
العمــل المضنــي الــذي أدخل األنــس والطمأنينة 
في قلوب األهالي بشــكل عام والســواق بشــكل 
والفرحــة  بالغبطــة  الشــعور  وانتابنــا  خــاص، 
للمساعدة المثمرة واالستجابة الفورية من لدن 
المعنييــن الكــرام في وزارة األشــغال ممثلة في 
قســم الطــرق لمــا يطمــح إليــه األهالــي ويرغب 
فيه وتصب طبعا في المصلحة العامة لألهالي. 
نشكر الوزارة كل الشكر ونكّن إليهم كل التقدير 
والعرفــان. لكن هنــاك بعض الحفريــات ما زالت 
وضــع  أن  منــذ  وأهملــت  معّبــدة  وغيــر  باقيــة 
المقاول معاوله ومعداته لنبش الشــارع وحفره 

حتى يومنا هذا لم يطرأ عليها أي تسفلت؟! 
 وهذا الجزء الكبير ال يحتمل التأخير حيث إنه 
ا يحتوي على تقاطع  واقع على شــارع مهم جــدًّ
وترتــاده الســيارات والمــارة بشــكل مســتمر في 
جميع األوقات، واألهالي يتساءلون عن السبب 
والمســّوغ المقنــع لتــرك هــذه الجــزء الكبيــر من 
الشــارع مفتوًحــا هكــذا بــدون تعبيــد؟ أملنــا ن 
يأتــي أحــد من األخوة المســؤولين فــي الوزارة 
للنظــر ومعاينــة الشــارع ليضــع الحلــول الازمة 
ويعــود الشــارع كمــا كان ورفــع األذى عن المارة 

وتسير حركة المرور بكل أريحية. 
ملحوظــة: الشــارع واقع أمام منــزل رقم 1280 

طريق 3137 مجمع 231 الدير.

مصطفى الخوخي

واللي ما عنده 
“واسطة”.. 

ويش يسوي!

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  والتقاريــر الصحافيــة  واالســتطاعات  التحقيقــات  كانــت 
والمقاالت عن مخاطر ظاهرة “الواسطة والمحسوبية” منتشرة 
الثمانينــات  المحليــة بشــكل كبيــر فــي عقــدي  فــي الصحافــة 
والتســعينات، وال أدري هــل كنــا وكان غيرنــا مــن الصحافييــن 
والكتاب واإلعاميين يؤمنون بأن هذه الظاهرة ستنتهي يوًما 
ما أو ستتاشــى شــيًئا فشــيًئا بالتدريج أم أنها ســتكون “خياًرا 
رئيســا” فــي مجمــل الحيــاة اليوميــة والعاقــات واإلجــراءات 

و...و.. و..
Û  الصحيــح، أنــه إذا “مــا عندك ظهر.. ما عندك واســطة.. ما عندك

واو”، فوضــع صعــب للغاية، في الماضي والحاضر والمســتقبل، 
وبصراحة، هناك على ســبيل المثال، نماذج مشــرفة من شــباب 
البحريــن مــن الجنســين، لــم يرضخــوا لقســاوة الحيــاة وشــدة 
األزمات، خصوصا أولئك الذين عاشوا في كنف أسر ضعيفة أو 
متوســطة الحال، فتحدوا الظــروف بتفوقهم ومثابرتهم، حتى 
اســتطاعوا بعزيمة وإصرار، مواصلــة تعليمهم الجامعي، وذات 
العزيمة واإلصرار التي يتمتعون بها، ستمكنهم من مواجهة أي 

عقبات تعترض طريق حياتهم المهنية مستقبا.
Û  هنــاك فئة من الشــباب أكملوا تعليمهم الجامعــي بتفوق وإرادة

قوية، ولم يكترثوا لعقبات التمييز أو اإلقصاء أو حرمانهم من 
الحصــول على فرصهم الوظيفيــة وفق تكافؤ الفرص، فحققوا 
حلمهم، وبالتأكيد، أن من يتوكل على هللا فهو حسبه، وهذا ما 
نأمله من شــباب الدفعة الحادية عشــرة من طلبة برنامج ســمو 

ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.
Û  ولعل هؤالء الشــباب يقدمون أنفســهم نموذجــا وقدوة لغيرهم

فيتركــون  الطريــق،  بدايــة  فــي  للظــروف  يستســلمون  ممــن 
الدراســة والتحصيل العلمي لعلمهــم بأن النتيجة واحدة وهي: 
لماذا التعب طالما سنبقى في صفوف العاطلين أو سنعمل في 
وظائف دون المســتوى ال تليق بشــهاداتنا العلمية؟ قد نعذرهم 
ونتفــق معهــم في أن هنــاك عددا كبيرا مــن الخريجين تعرضوا 
للظلم، لكن أن تواصل طريقك المهني وأنت مؤهل علميا أفضل 
بكثير من أن تكون با شهادة وال حرفة، فالله سبحانه وتعالى 
يفتح في كل يوم أبواب التوفيق للمجتهدين، فما عليكم سوى 

التحلي بالصبر واإلرادة وتحدي الظروف.
Û  شباب البحرين من المتفوقين “ثروة” حقيقية ال يجب التفريط

بها أيا ما كانت الظروف، فمن المؤسف أن نسمع عن حاالت من 
التســرب بيــن طلبة المرحلتيــن اإلعداديــة والثانوية بل وحتى 
االبتدائيــة؛ ألســباب تعــود فــي معظمها إلى مصاعب المعيشــة، 
لكــن ال يجــب أن ننســى بأنــه علــى مــر الســنين، كانــت الكــوادر 
البحرينيــة المتميــزة فــي مجــاالت الطــب والهندســة والتعليــم 
والتخصصــات المهمــة هــم مــن أبنــاء األســر الفقيــرة فــي حالها 

المعيشي، الكبيرة بطموحها وتفاؤلها بالمستقبل.
Û طيب.. “واللي ما عنده واسطة.. ويش يسوي”؟
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تحــدَّ نفســك وال تيــأس بأمــر الطريــق، قــم 
، تحــرك واعمــل،  ونفــذ، ال تجلــس وتتمــنَّ
ومن ثم ســتنجز، التفت إلى نفســك وحلق 

في سماء ذاتك.
اتبــع أحامــك وأهدافك وحولهــا إلى مهام 
عليك أن تنفذها، وقرر القرارات الصحيحة 
حيال مــا تحول أهدافك إلى مهام، وتطلع 
نحــو األفق دائًمــا، ال يهزمك اليأس، ألن ما 
تحلم به ما جاء لك، بل هذه مجرد أسباب 
ســببها هللا لــك كي تخطو الخطــوة الجادة 

وتتعلم كيف تتقن مهامك.
المهام عبارة عن نقاط، مثًا اليوم ســأنجز 
هذا وهذا وهذا ولكن ذاك ســأجعله باليوم 
اآلخــر، وواصــل إلــى أن تــرى نفســك أمــام 
حلمــك، وأنــت ال تعلــم كيف وصلــت؛ ألنك 

سهلتها على نفسك بالمهام.
اصنــع لــك كيانــا خاصــا، ال تجعــل أحدهــم 
يدخــل فــي كيانــك ويتحكــم فــي مســارك، 

وإن كان خطــًرا قــل لهم ال يهمني، ما دمت 
مؤمًنــا بربــي ال تهزنــي أي ريــح، وإن كان 
وصولــي لمــا أريــد بــأن أحلــق فــي الســماء 
سأحلق ألصل، وسأصل في النهاية إلى ما 

حلمت به وسيكون لي كن فيكون.
اشغل جسدك بالرياضة وتفكيرك بالقراءة 

وقلبــك بطاعة رب العالمين، ال تدع فرصة 
فــراغ تلهيك عما يجول في داخلك، وإياك 
أن تقول مرت ســنون طويلة على أهدافي 
ولــم تتحقــق، وُرب أهــداف تحققــت بعــد 
عشــر ســنين، ولكــن نجحــت نجاحــا باهرا، 
وُرب أهداف حققتها بعد سنة ولكن فشلت 
بهــا فشــا ذريعــا. أعــِط نفســك المحفــزات 
دائًما كي ال تيأس وستصل لما تريد قريًبا، 
لــك  إلــى األفــق وســترى هللا حقــق  انظــر 
مــرادك، دائًمــا انظر إلى فــوق وتطلع دائًما، 
ابِن ال تهدم، دائًما اسع وال تهمل، دائًما أنت 
قــوي ولســت ضعيفــا، أثبت لمــن حولك أن 
فوقك رب إن أراد شيئا لك سوف يقول له 

كن فيكون، سبحانه سيدبر أمرك.

Twitter: @mneraabdulsalam
Muneera1abdulsalam@gmail.com

منيرة عبدالسالم

حلـــق إلـــى األفــــــق

منيرة عبدالسالم
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بانخفــاض 58 % عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي

  أرباح “إنوفست” للنصف األول 2019

حققت مجموعة إنوفست صافي ربح لصالح مساهمي الشركة األم وقدره 4.29 مليون دوالر للنصف األول من العام 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 10.16 مليون 
دوالر لفترة النصف األول من 2018، وهو ما يمثل انخفاض بواقع 58 %. وعليه بلغ صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد لفترة النصف األول من السنة 
الحالية، 1.52 ســنت، مقارنة مع صافي ربح مســاهمي الشــركة األم للســهم الواحد بلغ 3.59 ســنت عن نفس الفترة من العام 2018. أما صافي الربح التشــغيلي فقد 
انخفــض بنســبة 65 % ليصــل إلــى 3.40 مليــون دوالر مقارنــة مــع 9.82 مليــون دوالر لفتــرة النصــف األول من 2018، إذ يعزا هــذا االنخفاض إلى ارتفــاع المصاريف 
التشــغيلية وتقلــص فــي صافــي إيــرادات المجموعــة من نشــاط عقود المقــاوالت، وهو انعكاس طبيعي الســتكمال واختتــام األعمال بنجاح على عقــد بناء حكومي 
رئيس والربح المســجل من إحدى التخارجات التي تمت في نفس الفترة من العام الماضي. في حين انخفض إجمالي اإليرادات التشــغيلية الموحدة بنســبة 34 % 

ليصل إلى 9.89 مليون دوالر مقارنة مع 14.90 مليون دوالر لفترة النصف األول من العام 2018. 

28 % ارتفاع المصاريف 

التشغيلية

وفي الوقت نفســه، ارتفعت المصاريف 
التشغيلية بنسبة 28 %، إذ بلغت 6.49 
مــن  األول  النصــف  فــي  دوالر  مليــون 
العــام 2019 مقارنًة بمبلــغ 5.07 مليون 
دوالر لنفــس الفتــرة مــن 2018. وترجع 
التشــغيلية،  المصاريــف  فــي  الزيــادة 
فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي إلى 
تحميــل جــزء مــن مصاريــف مشــاريع 
المصاريــف  علــى  المقــاوالت  عقــود 
اإلدارية إلى أن يبدأ العمل في مشاريع 
إنشائية جديدة. أما على صعيد المركز 
حقــوق  إجمالــي  فانخفــض  المالــي، 
 ،%  1 بنســبة  األم  الشــركة  مســاهمي 
إذ بلغــت 135.12 مليــون دوالر بنهايــة 
الربــع الثانــي مــن العــام 2019 مقارنــة 
العــام  بنهايــة  دوالر  136.53مليــون  بـــ 
المعلــن  األربــاح  توزيــع  نتيجــة  2018؛ 
عنهــا للمســاهمين. فــي حيــن انخفــض 
بنســبة  الموحــدة  األصــول  إجمالــي 
وقدرهــا 7 % خالل نفس الفترة لتصل 
إلــى 249.32 مليــون دوالر مقارنــة مــع 
العــام  بنهايــة  دوالر  مليــون   266.97
2018، إذ شــكلت السيولة النقدية منها 
 43.78 إلــى  لتصــل   %  18 نســبته  مــا 
مليــون دوالر مــن 36.38 مليــون دوالر، 
وجــاء   .%  20 وقدرهــا  بزيــادة  أي 
التحسن اإليجابي في السيولة النقدية 
بشــكل رئيــس نتيجــة اســتالم إيرادات 
مــن أنشــطة المقــاوالت والتخــارج مــن 

بعض االستثمارات العقارية.

1.27 مليون دوالر أرباح الربع الثاني

تشير القوائم المالية الرئيسة لمجموعة 
إنوفســت للربــع الثاني للعــام 2019 إلى 
تحقيــق صافي أرباح لصالح مســاهمي 
الشــركة األم قــدره 1.27 مليــون دوالر 
مقارنــة بصافي ربح قدره 7.18 مليون 
دوالر فــي الربــع الثانــي للعــام الســابق 
مســجاًل انخفاًضا وقدره 82 %، وعليه 
بلــغ صافي ربح مســاهمي الشــركة األم 
للســهم الواحــد لفتــرة الربــع الثانــي من 
الســنة الحاليــة 0.45 ســنت مقارنــة مع 
2.53 ســنت عــن نفس الفتــرة من العام 
اإليــرادات  انخفضــت  بينمــا   ،2018
التشغيلية بنسبة 57 %، إذ بلغت 4.15 
مليــون   9.69 بـــ  مقارنــة  دوالر  مليــون 
العــام  مــن  الثانــي  الربــع  لفتــرة  دوالر 
2018. وبلــغ صافــي الربــح التشــغيلي 
مــن  الثانــي  للربــع  دوالر  مليــون   0.93
2019 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 

الماضي والبالغ 6.84 مليون دوالر. 

المطوع: مؤشر إيجابي لخطة العمل

وفــي ضــوء هــذه النتائــج قــال رئيــس 
مجلــس إدارة إنوفســت عمــر المطــوع 
“علــى الرغم من التحديات االقتصادية 
المحيطــة بالمنطقة عموما والصعوبات 
االســتثمارية  األنشــطة  تواجــه  التــي 
خصوصــا، إال أن إنوفســت اســتطاعت 
تحقيــق  فــي  والمواصلــة  المحافظــة 
الربحيــة إلــى الربــع الحالــي مــن 2019 
 .2016 العــام  مــن  األول  الربــع  منــذ 
وتأتــي نتائج المجموعــة للنصف األول 
مــن العام الجــاري مؤشــرا إيجابيا على 
تحديــده  تــم  الــذي  بالمســار  التزامنــا 
واعتماده في خطة العمل األخيرة. كما 
تــم وللــه الحمــد أخــذ بعــض الخطــوات 
كفــاءة  ورفــع  لتحســين  الضروريــة 
االســتثمارات التــي بحــوزة المجموعة، 
فهــي اآلن فــي مرحلــة التنفيــذ وآملين 
أمــا  قريــب.  عــن  ثمارهــا  تؤتــي  أن 
الجديــدة،  االســتثمارات  صعيــد  علــى 
الفــرص  أحــدى  اعتمــاد  بصــدد  فنحــن 
االســتثمارية التــي كانــت قيد الدراســة 
خالل النصف األول من العام الجاري”.

الجار: مواصلة تحقيق األهداف

التنفيــذي  الرئيــس  علــق  جانبــه،  مــن 
ياسر الجار قائاًل “إن مواصلة إنوفست 
فــي المحافظــة علــى أهــم المؤشــرات 
الماليــة المتمثلــة فــي الربحيــة ومالءة 
حقــوق الملكية ومســتوى الســيولة لهو 
دليــل واضــح على عــزم المجموعة في 
تحقيق األهداف التي وضعتها لنفسها. 
إن االنخفــاض الذي شــهدته المجموعة 
في صافــي الربح للنصف األول مقارنة 
مع نفــس الفترة من العام الماضي يعزا 
بشكل رئيس إلى الربح االستثنائي من 
عقــود المقاوالت والربح المســجل على 
إحــدى التخارجات التي تمت في العام 
الماضــي، وهــو ما يعتبــر تغيــًرا متوقًعا 
إذا مــا أخذنــا في االعتبــار طبيعة عمل 
المؤسسات االستثمارية ومدى تذبذب 

مؤشراتها خالل العام الواحد”.

المنامة - إنوفست

جونسون: بريكست 
“فرصة اقتصادية هائلة”

أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونسون أمس أن بريكست يمثل “فرصة 
اقتصاديــة هائلــة”، بعدما تم التعاطي معه 
فــي عهــد تيريــزا مــاي علــى أنــه “عاصفــة 

معادية داهمة”. 
خطــاب  خــالل  جونســون  موقــف  وجــاء 
فــي مانشســتر عــرض فيــه جــدول أعماله 
الصحــة  بمجــاالت  المتعلــق  الداخلــي 
ســعى  بعدمــا  التحتيــة  والبنــى  والتعليــم 
دعوتــه  احتمــال  إزاء  تكهنــات  لدحــض 
النتخابــات مبكــرة. وقــال رئيــس الــوزراء 
األوروبــي  االتحــاد  مغــادرة  “إن  الجديــد 
للقيــام  هائلــة  اقتصاديــة  فرصــة  تمثــل 
بأشــياء لــم يكــن مســموح لنــا القيــام بهــا 
لعقود”.  وتعهد بتســريع المفاوضات حول 
اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، 

وإنشاء مناطق حرة لتحفيز االقتصاد.

مانشستر - أ ف ب

المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين وشركة البحرين 
للمقاصة عن انضمام 5 طالب جامعيين 
إلى البرنامج السنوي للتدريب الصيفي، 
الــذي يتيــح لطــالب الجامعــات فرصــة 
لدعــم  شــامل  تدريــب  علــى  الحصــول 
تعليمهــم ولتطويــر خبرتهم فــي المجال 
هــذا  ويأتــي  المســتقبل.  فــي  العملــي 
البرنامج ضمن إســتراتيجية المسؤولية 
بورصــة  تنتهجهــا  التــي  االجتماعيــة 
للمقاصــة،  البحريــن  وشــركة  البحريــن 
ويعكس البرنامــج التزام ورؤية بورصة 
البحرين وشركة البحرين للمقاصة تجاه 

شرائح المجتمع البحريني المختلفة. 
وفــي إطــار برنامــج التدريــب الصيفــي، 
سيكتسب الطالب خبرة قّيمة من خالل 
العمــل فــي مختلــف اإلدارات منها إدارة 

وتطويــر  والتســويق  التــداول  عمليــات 
والبحريــن  الماليــة  والشــؤون  األعمــال 
المعلومــات  تعزيــز  بهــدف  للمقاصــة؛ 
النظريــة فــي الجامعــة بمزايــا التدريــب 

العملي.
علــى  الخمســة  الطــالب  اختيــار  وتــم 
أســاس أدائهــم األكاديمــي المتميــز فــي 
المجــاالت المتعلقة باألعمــال المصرفية 
والمحاســبة واالقتصــاد، إذ تــم دمجهــم 
في المشــاريع والمهام المتعلقة بمجالهم 
علــى  سيســاعدهم  مــا  الدراســة،  فــي 
اســتيفاء متطلبــات خبــرة العمــل الــذي 
يمثــل جــزًءا مــن برنامجهــم الدراســي، 
االتجــاه  علــى  تشــجيعهم  إلــى  إضافــة 

للعمل في قطاع رأس المال.

تعزيز النظريات بالتدريب العملي

المنامة - البحرين اإلسالمي المنامة - المواصالت واالتصاالت

قــام بنــك البحريــن اإلســامي بتخفيــض معدل الدفعة المقدمة من 10 % إلى 1 % لبرنامج الســكن االجتماعــي “مزايا”، والذي تم 
تقديمه للجمهور بالتعاون مع وزارة اإلسكان في العام 2014؛ سعًيا نحو تبسيط المعامات المصرفية للزبائن.

وكان بنــك البحريــن اإلســالمي في مقدمة 
البنــوك التــي بادرت بعقد شــراكة مع وزارة 
مزايــا  مخطــط  طــرح  بهــدف  اإلســكان؛ 
لتمويــل الســكن االجتماعــي، والــذي يأتــي 
لتلبيــة أهم االحتياجات األساســية للزبائن 
ودعًما لهم في الحصول على منزل العمر.

وقالــت المديــر العــام للخدمــات المصرفية 
دالل  اإلســالمي  البحريــن  ببنــك  لألفــراد 
الغيــص “يحــرص بنــك البحرين اإلســالمي 
تحســين  بمواصلــة  التزامــه  ضمــان  علــى 
التــي  والخدمــات  المنتجــات  وتطويــر 
يقدمهــا لزبائنــه فــي ســبيل توفيــر الحلول 
التــي تجعل من التجربــة المصرفية عملية 
ســهلة وميسرة، وتسهم في تبسيط إجراء 

مختلف المعامالت المالية”.
البنــك  ســعى  “لطالمــا  الغيــص  وأضافــت 

ومتنوعــة  متكاملــة  مجموعــة  لتوفيــر 
مــن حلــول التمويــل التــي تلبــي مختلــف 
احتياجــات الزبائــن، وبذلــك فــإن جهودنــا 
لزبائننــا  التــام  الرضــا  لتحقيــق  متواصلــة 
أنشــطتهم  علــى  فارقــة  لمســة  وإضفــاء 
وعملياتهــم المصرفية اليومية مهما كانت، 
وبفضــل تطبيــق المعــدل الجديــد للدفعــة 
الســكن  لتمويــل  مزايــا  لبرنامــج  المقدمــة 
الماليــة  األعبــاء  تنخفــض  االجتماعــي، 
التــي يتكبدهــا الزبائــن فــي حصولهم على 
منــزل األحــالم، وبذلــك فــإن بنــك البحرين 
بعــد  ميســًرا  تمويــاًل  يقــدم  اإلســالمي 
 1 إلــى  المقدمــة  الدفعــة  تخفيــض معــدل 
% فقــط، بعــد أن كانــت 10 %، فــي فــارق 
ملحوظ من المؤكد أن يزيح عبًئا كبيًرا عن 
كاهل المقبلين على الحصول على منزل”. 
ويوّجــه البنــك زبائنــه المهتميــن بالحصول 

علــى تمويــل مزايــا تقديــم طلباتهــم عبــر 
أو   )eBisB.com( اإللكترونــي  الموقــع 
اإلســالمي  البحريــن  بنــك  فــروع  مــن  أي 
المنتشــرة حول البحريــن، أو بالتواصل مع 

قسم المبيعات التابع للبنك.

اجتمــع وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمال أحمد مع نظيره وزير النقل الســعودي نبيل بن محمد العامــودي في مقر وزارة النقل 
الســعودية فــي العاصمــة الريــاض؛ بحضــور رئيــس الهيئــة العامــة للنقــل رميــح الرميح، ومحافــظ الجمــارك رئيس مجلــس إدارة 
مؤسســة جســر الملك فهد أحمد الحقباني، والمدير العام للمؤسســة العامة لجســر الملك فهد عماد المحيســن؛ لمناقشــة عطاءات 

تعيين االستشاري الرئيس لمشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين. 

وتــم خــالل االجتمــاع تقديــم عــرض مــن قبــل 
ومناقشــة  بالتقييــم  المعنــي  الفنــي  الفريــق 
العطــاءات. ومــن المؤمل االنتهاء مــن التقييم 
ســبتمبر  فــي  االستشــارية  الشــركة  وتعييــن 
مــن هــذا العــام؛ للبدء فــي تحديــد المواصفات 
وتطوير الرسومات الهندسية المطلوبة إضافة 
إلــى تأهيل المطورين وإعداد وثائق المناقصة 
لتعيين المطور الرئيس للمشــروع الذي يتكون 
مــن جســرين، جســر للمركبات وجســر للســكك 
الحديديــة وســيتم ربط الجســر بمحطة الملك 

حمد الدولية بمنطقة الرملي.
االجتمــاع  يكــون  أن  علــى  الجانبــان  واتفــق 
المقبــل نهايــة شــهر أغســطس 2019 الختيــار 

الشركة.

دالل الغيص

وزير المواصالت مجتمعا مع نظيره السعودي

ــائــن ــزب ــل ــة ل ــي ــرف ــص ــم لــتــبــســيــط الـــمـــعـــامـــات ال بالرياض اجتماع  خال  العطاءات  ومناقشة  فني  عرض 
“اإلسالمي” يخفض الدفعة المقدمة لـ “مزايا” تعيين استشارية جسر الملك حمد سبتمبر المقبل
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دوالر مليون 

ياسر الجار عمر المطوع 

التحسن في 
السيولة نتيجة 

إيرادات المقاوالت 
وبعض التخارج  

1.52 سنتًا ربح 
السهم الواحد 
بالنصف األول 

2019

المنامة - الخليجي التجاري السنابس - الغرفة

اســتقبل المصــرف الخليجــي التجاري عــدًدا من 
الطلبــة الجامعييــن للتدريب في مختلف إداراته 
كجزء من متطلبات إكمال برنامجهم األكاديمي.

وتعكــس هــذه المبــادرة حــرص المصــرف علــى 
واهتمامــه  االجتماعيــة  بمســؤوليته  التزامــه 
بتهيئــة األجيــال الصاعــدة لالنخــراط فــي قطاع 
الصيرفة اإلســالمية؛ للمســاهمة فــي تطوير هذا 
القطــاع، إذ يمنح البرنامــج التدريبي، الذي يمتد 
على مدى شــهرين، الفرصــة للطلبة للتعرف على 
فــي  العمــل  وبيئــة  اإلســالمية  المصــارف  نظــام 
مختلــف األقســام، عبر تدوير منتســبي البرنامج 
مــع  قــرب  عــن  للعمــل  اإلدارات؛  مختلــف  علــى 
الموظفين واكتساب المهارات العملية المطلوبة. 
البشــرية فاطمــة  المــوارد  إدارة  وقالــت مديــرة 
أحمــد البنعلــي إن هــذه المبــادرة تأتــي تماشــًيا 
تعزيــز  فــي  بالمســاهمة  المصــرف  التــزام  مــع 
وصقــل الكــوادر البحرينيــة، إذ يرحــب المصرف 

عــن  للتعــرف  الفــرص  لهــم  ويقــدم  بالمتدربيــن 
توافــق  مؤكــدة  العمليــة،  التجــارب  علــى  قــرب 
البرامــج التدريبية مــع المتدربين ومالءمتها مع 
متطلبات دراســاتهم العليا في مجاالت الصيرفة 
اإلســالمية وغيرهــا من التخصصــات المصرفية، 
جديــدة  مهــارات  إكســابهم  فــي  تســهم  بحيــث 

وتثري المعرفة لديهم.

المصــرف  فــي  “نحــن  البنعلــي  وأضافــت 
الخليجــي التجاري ملتزمون في االســتثمار 
فــي تأهيــل وتدريــب الطلبــة فــي مختلــف 
المهارات والكفاءات المطلوبة لسوق العمل، 
منــا  إيمانــا  العمــل؛  حــب  مفاهيــم  وغــرس 
بأهمية المســاهمة في إعداد جيل واعد من 

الكوادر البحرينية”.

البحريــن،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  دعــت 
وبالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والتجــارة 
الصغيــرة  المؤسســات  جميــع  والســياحة، 
والمتوسطة للحضور والمشاركة في ورشة 
لتســجيل  اإللكترونــي  “النظــام  عــن  عمــل 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة”، التــي 
يوليــو   30 المقبــل  الثالثــاء  يــوم  ســتعقد 
التجــار  ببيــت  المجلــس  بقاعــة   2019
مــن الســاعة 10 صباًحــا حتــى 12 ظهــًرا، 
وذلــك على ضــوء قــراري مجلس الــوزراء 
 % 20 بالموافقــة علــى تخصيــص حصــة 
مــن قيمة مشــتريات ومناقصات الحكومة 
مــع  والمتوســطة،  الصغيــرة  للمؤسســات 
فــي   %  10 بنســبة  أفضليــة  إعطائهــا 
مزايــدات المرافــق الخدميــة التــي تجــري 
داخــل منشــآت الجهــات الحكوميــة وفــي 

المناقصات والمزايدات الحكومية. 

ومــن خــالل النظــام اإللكترونــي ســتتمكن 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
تصنيفهــا،  شــهادة  علــى  الحصــول  مــن 
الــوزراء  واالســتفادة مــن قــراري مجلــس 
والمناقصــات  المشــتريات  يخــص  فيمــا 
الحكوميــة، مع االســتفادة أيًضا من برامج 

“صادرات البحرين”.
ويهدف النظام إلى تعزيز نمو المؤسســات 
منهــا  الصغيــرة  أعمــال  وتنميــة  الناشــئة 
والمتوســطة؛ مــن أجــل زيــادة مســاهمتها 
وخلــق  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي 
فــرص عمــل جديــدة للمواطنيــن، الســيما 
فــي ظــل مســاهمة هــذا القطــاع الهــام في 
تحريــك عجلــة االقتصــاد الوطنــي، إذ إنها 
تمثــل الشــريحة األكبــر مــن إجمالــي عــدد 

المؤسسات بنسبة قدرها 98 %.
ويأتي تطبيق “النظام اإللكتروني لتسجيل 

المؤسســات الصغيرة والمتوســطة” تنفيًذا 
لتوجهــات الحكومــة وفًقــا لرؤيــة البحرين 
2030 والهادفــة إلــى تنويــع مصادر الدخل 
توفيــر  عبــر  الوطنــي  االقتصــاد  ودعــم 
األدوات والخدمــات الالزمــة ذات القيمــة 
المضافــة لتنميــة الصــادرات غيــر النفطية، 
ومــا يشــكله ذلك من آفــاق متجددة لدورة 

االقتصاد الوطني.
يذكــر أنــه تــم إطــالق النظــام اإللكترونــي 
لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
فــي  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  قبــل  مــن 
لريــادة  العالمــي  بالمؤتمــر   2019 أبريــل 
حجــم  لتصنيــف   )GEC  2019( األعمــال 
وفًقــا  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
 2017 لســنة   )229( رقــم  الــوزاري  للقــرار 
بشــأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة.

التدريبي الطلبة في برنامجه  التجاري” يستقبل  “الخليجي  الحكومية والمناقصات  المشتريات  في  األفضلية  منحها  بهدف 

تهيئة األجيال لالنخراط بالصيرفة اإلسالمية “الغرفة” تستعرض التسجيل اإللكتروني لـ ”الصغيرة والمتوسطة”
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تحــت رعايــة وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين ميرزا، دشــنت شــركة البحرين للتســهيالت 
التجاريــة مبــادرة تمويل الطاقة المســتدامة ألول مرة في المملكــة )The Sun(، وهي عبارة 
عن منتج مالي بنظام اإلجارة المنتهية بالتملك لوحدات الطاقة الشمسية، وذلك في مؤتمر 

صحافي يوم الخميس 25 يوليو 2019 بفندق الفورسيزونز.

وأعرب الوزير ميرزا عن شكره الجزيل لشركة 
البحرين للتسهيالت التجارية على أخذ زمام 
المبــادرة فــي هذا الشــأن؛ انطالًقا من إيمانهم 
بأهميــة تشــجيع اســتخدام الطاقــة النظيفــة؛ 
لمــا لها من أثر إيجابــي على تخفيض تكاليف 
والمحافظــة  التقليديــة  الكهربــاء  اســتخدام 
البيئــة مــن خــالل تقديــم هــذا  علــى نظافــة 
المنتــج المالــي الجديــد الــذي سيســاهم فــي 

تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. 
وقــال إن القيــادة والحكومــة الموقــرة تولــي 
بالغ اهتمامها بتشــجيع االســتفادة من الطاقة 
النظيفــة من أجل التنمية الشــاملة في البالد، 
ومــن أجل ذلك قامت الحكومة بإنشــاء مركز 
للطاقة المستدامة يتبع وزير الكهرباء والماء 
واعتمــاد أهــداف وطنيــة للطاقــة المتجــددة 
وهــي الوصــول إلى 5 % مــن إجمالي اإلنتاج 
مــا  أي   2025 العــام  بحلــول  للطاقــة  الفعلــي 
يعــادل 250 ميغاوات في العــام 2025 وتزيد 
إلــى 10 % العــام 2035، وكذلــك نســبة 6 % 

لرفع كفاءة الطاقة بحلول العام 2025، وذلك 
ســينتج عنــه تنويــع مصــادر الطاقة ويســاهم 
فــي حمايــة البيئــة مــن خــالل تقليــص بصمة 
عمــل  فــرص  وخلــق  الكربونيــة  االنبعاثــات 
جديــدة وتوفير الغاز للحكومة وتشــجيع نمو 
التنميــة  بغــرض تحقيــق  األخضــر  االقتصــاد 

المستدامة.

حبيل: تخفيض االستهالك 20 % 

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
البحريــن للتســهيالت التجارية عــادل حبيل 
مــن  يأتــي  المالــي  المنتــج  هــذا  إن تدشــين 
منطلق حرص الشــركة للمساهمة في تقديم 
النماذج المبتكرة في الخدمات المالية، دعما 
لرؤيــة البحرين االقتصادية 2030، خصوًصا 
مبــادئ االســتدامة والتنافســية القائمــة على 
الفعالــة  والمشــاركة  واإلبــداع  اإلنتاجيــة 

لتنمية النشاط االقتصادي. 
الجديــد  المالــي  المنتــج  أن  حبيــل  وأكــد 
يقــوم على نظــام “اإليجار المنتهــي بالتملك” 
والــذي يمنــح فرصــة فعليــة لقطــاع األعمال 
لالســتفادة المباشــرة والفعليــة مــن تركيــب 
أنظمــة توليــد الطاقة الشمســية مقابل قيمة 
إيجار شــهري، تحدد بحســب حجم الكهرباء 
المتولــد والمســاحة المتوافرة فــي كل مبنى 
التي تسمح بتركيب األلواح الشمسية عليها.

وأشــار إلــى أن مــن المؤمــل أن يســاعد هــذا 
بشــكل  التكاليــف  تخفيــض  علــى  المنتــج 
فوري يصل إلى 20 % من إجمالي استهالك 

الكهرباء التقليدية.
وأضاف أن المنتج المالي الجديد يســتهدف 
أصحــاب الشــركات بمختلــف أنواعها ومالك 
العقــارات والمنــازل فــي البحريــن، وســيوفر 
والتــي  المجانيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
االســتهالك  دراســة  الموقــع،  دراســة  تشــمل 
الفعلي للكهرباء. وعند االنتهاء من الدراســة 
والموافقــة علــى مباشــرة المشــروع ســتقوم 
الشركة بعمل التصميم األمثل إلنتاج أقصى 
عمليــات  وكذلــك  الطاقــة  مــن  ممكــن  قــدر 
التركيــب والتوصيــل، مشــمولة بضمــان 12 
عامــا ضــد عيــوب التصنيع وضمــان 25 عاًما 
لكفــاءة توليــد الطاقــة مــن الشــركة األلمانية 
التأميــن”.  ميونيــخ إلعــادة  “شــركة  الرائــدة 
مصاريــف  جميــع  المالــي  المنتــج  ويتضمــن 

اإليجــار؛  فتــرة  طــوال  والتأميــن  الصيانــة 
لضمــان أكفــأ ظروف التشــغيل وعــدم تحمل 
المســتأجر أية مصاريف إضافية. وأشار إلى 
أن منتــج التمويــل الجديــد قــد يمتــد لمــدة 
النظــام بجميــع  7 ســنوات، وبعدهــا يصبــح 
مكوناته ملكا حرا للمســتأجر. وأضاف حبيل 
“ممــا ال شــك فيه، هناك توجــه عالمي إلعادة 
 Supply( هندسة الكثير من سالسل التوريد
Chain( للمنتجــات والخدمــات بحيث تكون 
مبنية على أساس االستدامة وعدم اإلضرار 
بالبيئــة، إذ إن اســتخدام الطاقــة الشمســية 
فــي إنتاج الســلع وتقديم الخدمــات يعد من 
األولويــات في هذا التوجــه العالمي، ويؤدي 
هــذا االســتغالل إلــى تقليــل تكاليــف اإلنتاج 

وحماية البيئة مًعا”.

التعاقد مع ووشي صن تك للطاقة 

وبدأت شــركة البحرين للتســهيالت التجارية 
دراســة مشــاريع الطاقــة المســتدامة والقيــام 
بمسح شامل لشركات عالمية عدة متخصصة 
فــي مجال الطاقة الشمســية بما يتناســب مع 
طبيعــة الظــروف المناخيــة للمملكــة، وتوفيــر 
أفضل الحلول المالية التي تساهم في ترشيد 
وتيســير اســتخدام الطاقة المستدامة كبديل 
يعتمد عليه في المستقبل، وفي نفس الوقت 
خفض الكلفة التشــغيلية للمصانع والشــركات 
من خالل اســتخدام الطاقة الشمسية، ولذلك 
تم التعاقد مع شــركة ووشــي صن تك للطاقة 
SUNTECH كأفضــل المصنعين أللواح توليد 

الطاقة الشمسية.

المنامة - البحرين للتسهيالت التجارية

تدشين مبادرة تمويل الطاقة المستدامة في البحرين
2025 بــحــلــول  ــي  ــل ــع ــف ال ــاج  ــ ــت ــ اإلن إجـــمـــالـــي  مـــن   %  5 إلــــى  ــول  ــ ــوص ــ ال

أثناء تدشين مبادرة تمويل الطاقة المستدامة

ميرزا: تسهيالت مالية للراغبين بالطاقة المتجددة
ــازل ــ ــن ــ ــم ــ ــال ــ ب ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ لـ ــا  ــ ــب ــ ــل ــ ط و49  ــن”...  ــ ــ ــي ــ ــ ــك ــ ــ ــم ــ ــ “ت مــــــع  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

أكد وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا توقيع اتفاقية مع صندوق العمل “تمكين” لتقديم تسهيالت مالية للراغبين في االستفادة من الطاقة الشمسية من األفراد والمؤسسات، متوقعا اإلعالن 
عنهــا قريبــا. وأوضــح الوزيــر فــي تصريــح للصحافييــن على هامش المؤتمر الصحافــي الذي عقد يوم الخميس الماضــي لإلعالن عن المنتج المالي الجديد “The Sun” الذي طرحته شــركة تســهيالت 
البحريــن لتمويــل تركيــب أجهــزة توليــد الطاقــة الشمســية، أن مبادرة التســهيالت المالية تأتي ضمن المحفزات التي تطرحها الحكومة لتشــجيع الجميع ســواء كانوا أفراد أو مؤسســات للتحول إلى 

الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

ولفت إلى أنه من ضمن األهداف الوطنية 
رفع نســبة مســتخدمي الطاقــة المتجددة 
إلــى 5 % مــع حلــول العــام 2025 و10 % 
فــي العام 2030، مبيًنــا أن المنتج الجديد 
الــذي تطرحــه شــركة تســهيالت البحريــن 
مــن  االســتفادة  فــي  الراغبيــن  لتمويــل 
الطاقــة المتجــددة يمثــل خطــوة إيجابية 

األهــداف،  هــذه  تحقيــق  نحــو  ومهمــة 
متوقعــا أن تســاعد هــذه المبــادرات علــى 
تخطــي تلــك النســب بفضــل وعــي إدراك 
الطاقــة  وأهميــة  بفوائــد  المواطنيــن 
المتجــددة بديال للطاقــة األحفورية. وأكد 
الوزيــر أن عدد الطلبات لتســجيل المنازل 
ضمــن مســتخدمي الطاقة الشمســية لدى 

هيئــة الكهربــاء والمــاء بلــغ 49 طلبا حتى 
قابــل  الرقــم  هــذا  أن  إلــى  مشــيًرا  اآلن، 
للزيــادة خالل الســنوات المقبلــة مع تزايد 
وإدراك  الماليــة،  التســهيالت  مبــادرات 
الشمســية.  الطاقــة  بفوائــد  المواطنيــن 
وعــن كلفــة تركيــب أجهــزة إنتــاج الطاقــة 
المتوســط تصــل  فــي  قــال إن  الشمســية 

كلفة إنتاج كيلو وات بيك إلى 500 دينار، 
ويعتمــد ذلــك على حجم ونوعيــة األلواح 
الشمسية التي تم تركيبها، مبيًنا أنه بلغت 
كلفــة تركيب أجهزة الطاقة الشمســية في 
بيوت اإلســكان 3500 دينار للبيت الواحد 
ويصل إنتاج الكهرباء من كل بيت 8 كيلو 

وزير الكهرباء والماءوات بيك.

مجلــس  لــدول  التجــاري  التحكيــم  مركــز  عقــد 
التعــاون لــدول الخليــج العربية )دار القــرار( عددا 
بمقــر  لمنازعــة ذات طابــع دولــي  الجلســات  مــن 
المركــز الجديد باســتخدام تقنية االتصال المرئي 
والمســموع ألول مــرة فــي تاريــخ المركــز. ويأتي 
ذلــك بعد انتقاله للمبنى الجديد الذي تم تصميمه 
الحتضــان هــذه النوعيــة مــن الجلســات بكفــاءة 

عالية.
وبلغــت قيمــة المبالــغ المتنازع عليها فــي القضية 
أكثــر مــن 25 مليــون دوالر، وكانــت لغــة التحكيم 
هــي اإلنجليزيــة فــي جميــع إجــراءات التحكيــم 

القــرار”  ”دار  لـــ  العــام  األميــن  وقــال  للمنازعــة. 
أحمــد نجــم “أصبح المركــز اليــوم يحتضن جميع 
جلســات التحكيــم التــي يختــار األطــراف عقدها 
فــي البحريــن باحترافيــة عاليــة مع توفيــر جميع 
احتياجــات المنازعــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة 
كل  واحتــرام خصوصيــة  واللوجســتية  والفنيــة 

منازعة وآلية سير الجلسات خاللها”.
جلســة  مــرة  ألول  المركــز  “عقــد  نجــم  وأردف 
 Video( بعــد  عــن  االتصــال  تقنيــة  باســتخدام 
Call( صــوت وصــورة؛ لوجــود أطــراف مرتبطيــن 
بالمنازعة خارج حدود البحرين. ويلجأ العديد من 

مراكــز التحكيــم التــي تدير منازعاتهــا باحترافية 
إلــى تقليل الجهــد والوقت والكلفة على األطراف 

باستخدام هذه النوعية من التقنية”.
وأضــاف “ليــس ضروريــا أن تمــر رحلــة التحكيــم 
بالظــروف التقليديــة، إذ تحتــاج بعــض القضايــا 
 Video( إلى حضور الشــهود جلســة التحكيــم عبر
Call(، ولذلك تقوم المراكز بتوفير كل احتياجات 
هــذا النــوع مــن االتصــال داخــل قاعــة التحكيــم؛ 

تحسًبا لحاجة هيئة التحكيم لذلك”.
واســتطرد “عقدت جلسات التحكيم بالمركز على 
مــدى يوميــن متتالييــن مــن الســاعة 10 صباًحــا 

وحتى 7 لياًل، وعمل المركز عبر طاقم ســكرتارية 

التحكيــم علــى تحقيــق كل احتياجــات المنازعــة 

التحكيميــة وتوجيهــات هيئة التحكيــم بالحفاظ 

علــى خصوصيــة المنازعــة وأطرافهــا مــن توفيــر 
قاعــات منفصلــة لكل من هيئــة التحكيم وطرفي 
حــال  فــي  والخبــراء  الشــهود  وكذلــك  المنازعــة 

استدعائهم لتقديم شهاداتهم”.
إلــى أن المركــز ومــن خــالل مبنــاه  وأشــار نجــم 
الجديــد لديــه القدرة لعقد أكثــر من تحكيم واحد 
في نفس الوقت لوجود عدد من قاعات التحكيم 
طــرف  لــكل  محاميــن   6 الســتيعاب  المجهــزة 
مــن النــزاع إضافــة إلــى هيئــة التحكيــم الثالثيــة 
واألطــراف المتعلقــة بالمنازعــة ســواًء شــهوًدا أو 

خبراء”.

25 مليون دوالر قيمة منازعة دولية بـ “دار القرار”
المنامة - دار القرار

زينب العكري من خليج البحرين

أحمد نـجم

عادل حبيل

دبي - العربية. نتمسقط - مباشر

تستضيف السلطنة النسخة العاشرة من مؤتمر ومعرض النفط 
الثقيل العالمي 2019 في الثاني من شهر سبتمبر المقبل. ويعد 
المؤتمــر منصة ســنوية تجمــع أبرز الخبــراء والمتخصصين من 
سلســلة قيمــة قطــاع النفــط الثقيــل لتبــادل المعــارف والــرؤى 
ووجهات النظر عن أحدث التقنيات والحلول الخاصة باإلنتاج 
الخــام، وفًقــا  الثقيــل والمــوارد  للنفــط  المســتدام  والتحديــث 
لوكالة أنباء ُعمان. وتمثل هذه الفعالية األبرز عالميا في قطاع 
النفط الثقيل، إذ تركز على أعمال الشق العلوي والشق األوسط 

والشق السفلي.
وســتركز جلســات المؤتمــر التقنــي علــى آخــر التطــورات فــي 
اإلغــراق الكيميائــي، وتحديــث تقنيــات اإلنتــاج، ودور البحــث 
والتطويــر فــي تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن النفــط الثقيــل، 
عمليــات  فــي  الدمــج  وأســاليب  البيانــات  وتكامــل  وتحليــل 

االستخالص المعزز للنفط، إضافة إلى إنتاج النفط الثقيل.
وتتضمن الفعالية مؤتمرا إســتراتيجيا يســتمر يومين، ومؤتمر 
تقنيــة لمــدة 3 أيــام إلــى جانــب معــرض مصاحب، كمــا تتضمن 

الفعاليــة حلقــات نقاشــية وفرصــا للتفاعــل والتواصــل مــع أبرز 
قــادة قطاعــي النفــط والغــاز وموفــري الخدمــات التقنيــة مــن 

جميع أنحاء العالم.
ويشارك في المؤتمر عدد من شركات النفط الوطنية والدولية 
وموفــري الخدمــات التقنيــة وأكثــر مــن 80 مــن خبــراء النفــط 

الثقيل من أنحاء العالم.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة اإلمارات، عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن 
هم على إقامة ذويهم. ويأتي منح تصاريح العمل تنفيذا لقرار أصدره أخيرا وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي، 

بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، وفقا لوكالة أنباء اإلمارات “وام”.

قاعــدة  توســيع  القــرار  بموجــب  وجــرى 
المســموح لهــم بالعمــل فــي القطــاع الخــاص 
ممــن هــم علــى إقامــة ذويهــم متى اســتوفوا 
الشــروط المطلوبــة للعمــل داخــل اإلمــارات، 
بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح 

العمل مقتصرا على اإلناث.
وقال وكيل الوزارة لشــؤون الموارد البشــرية 
القــرار جــاء فــي إطــار  ســيف الســويدي إن 
برنامــج يســتهدف تعزيز اســتقرار األســر في 
الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري 
مــن خــالل تمكين أفرادها للعمــل في القطاع 
الخــاص. وأضــاف أن “قرار منــح الذكور ممن 

هــم على إقامــة ذويهم التصاريــح للعمل في 
القطــاع الخاص بالتوازي مع عمل اإلناث من 
شــأنه إتاحــة المجــال أمــام منشــآت القطــاع 
لتلبيــة احتياجاتــه الوظيفيــة مــن المقيميــن 
فــي داخل اإلمــارات، وبالتالي خفــض الكلفة 
التشــغيلية خصوصــا فــي ظــل قــرار مجلــس 
الــوزراء الــذي دخل حيــز التنفيــذ أخيرا وتم 
بمقتضــاه تخفيض رســم تصاريــح عمل ممن 

هم على إقامة ذويهم”.
يذكر أن الرسم الجديد الستخراج هذا النوع 
مــن التصاريــح لمــدة عامين يبلــغ 300 درهم 
ســواء كان العامــل ماهــرا أو محــدود المهارة 

الخــاص  القطــاع  منشــآت  فئــات  ولمختلــف 
ضمــن التصنيف الــذي تتبعه الــوزارة، إذ كان 
الرســم الســابق يتــراوح بيــن 300 درهــم و5 
آالف وفقــا لتصنيــف المنشــأة ومــدى مهــارة 
العامــل. وأكــد أن تكاليــف إصــدار والموافقة 
على تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم 
تقع ضمن مسؤولية المنشآت، إذ ال يجوز بأي 
حــال مــن األحوال إلزام العامــل المعني بدفع 
نفقــات تشــغيله أو الخصــم مــن أجــره مقابل 
ذلــك، وهو األمر الذي ينســحب علــى األنواع 

األخرى من تصاريح العمل.

األســريبحث تطورات اإلغراق الكيميائي وتحديث تقنيات اإلنتاج اســتقرار  تعزيــز  يســتهدف  لبرنامــج  تنفيــذا 

اإلمارات تسمح للمقيمين برفقة ذويهم بالعملُعمان تستضيف “النفط الثقيل” سبتمبر المقبل
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محمد بن زايد 
يستقبل ملك األردن

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة اإلماراتية، أمس، محادثات مع 

العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني. وبحث 
المسؤوالن “تعزيز العالقات األخوية المتينة 

بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة 
بترسيخ تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما 

ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما إلى مزيد 
من التقدم والتنمية واالزدهار”. وأّكد الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان “متانة العالقات 
األخوية المتميزة بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية”. وقال 

إن اإلمارات “حريصة دائما على دعم عالقاتها 
األخوية مع المملكة األردنية الهاشمية وتوسيع 

آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة”.

حكم قضائي يفاقم الخالفات بين لندن وطهران بعد أزمة الناقلة

ظريف يستقبل بن علوي وسط تصاعد التوتر بالخليج

أعلنــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة أن الوزيــر محمــد جــواد ظريــف اســتقبل نظيــره العماني، يوســف بن علوي، أمس الســبت، في طهران، وســط تصاعــد التوتر في 
المنطقــة بيــن إيــران والواليــات المتحــدة. وجــاء فــي بيان نشــرته الخارجيــة اإليرانية علــى قناتها علــى تطبيق “تلغــرام” أن المحادثات بيــن الوزيريــن تناولت “آخر 

المستجدات اإلقليمية والدولية”.

علــى  عمــان  ســلطنة  وحافظــت 
خــالل  إيــران  مــع  جيــدة  عالقــات 
مــا  المتتاليــة،  اإلقليميــة  األزمــات 
خّولهــا أحيانــا القيام بوســاطات، ال 

سّيما مع الواليات المتحدة.
وشــهدت المنطقــة جملــة هجمــات 
اســتهدفت ناقــالت نفــط وطائرات 
مسّيرة أدت إلى مزيد من التصعيد.
الحــرس  احتجــز  يوليــو   19 وفــي 
الثــوري اإليرانــي فــي مضيق هرمز 
ناقلــة نفــط ترفــع العلــم البريطانــي 

وطاقمها المؤلف من 23 بحارا.
عــن  اإلفــراج  إلــى  عمــان  ودعــت 
“ســتينا  البريطانيــة  الســفينة 
إمبيــرو”، كمــا حثــت لنــدن وطهران 
علــى إيجاد حــل دبلوماســي للنزاع 

بينهما.
الســطح  علــى  بــرزت  ذلــك،  إلــى 
عقــد  مــن  إيــران  أربــاح  قضيتــا 
وملــف  بريطانيــة  دبابــات  شــراء 
المعتقليــن البريطانييــن فــي إيران، 
بيــن  التوتــر  تصاعــد  إلــى  أدى  مــا 
البلدين والناشــب مــن جراء الناقلة 

البريطانية المحتجزة في إيران.
وكانــت المحكمــة العليــا فــي لنــدن 
قضــت، الجمعــة، بأنه ال يتعين على 

المملكــة المتحــدة دفــع مــا ال يقــل 
عن 20 مليون جنيه إســترليني من 
 387 بقيمــة  دبابــات  أربــاح صفقــة 

باعتهــا  إســترليني  جنيــه  مليــون 
بريطانيا إليران في عهد الشــاه في 

السبعينات.
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ظريف يستقبل يوسف بن علوي في طهران أمس )أ ف ب(
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يلتقــي ممثلــون للمجلــس العســكري الحاكــم في الســودان وقــادة االحتجاجات 
الذيــن وقعــوا علــى اتفــاق مشــترك لتقاســم الســلطة، فــي جوبــا، أمس الســبت، 
ممثلــي حــركات متمــردة ناشــطة فــي واليتــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق 

للتباحث بشأن “السالم”، وفق ما ذكر مصدر رسمي.

وبحضــور رئيــس جنوب الســودان ســلفا 
كيــر بصفتــه وســيطًا، ســيتباحث الوفــد 
كيــف  لنــرى  معارضــة  مجموعــات  “مــع 
األخيــر  الســالم  اتفــاق  تنفيــذ  يمكننــا 
الــذي وقعنــاه فــي الخرطــوم”، وفــق مــا 
المجلــس  رئيــس  نائــب  للصحافــة  قــال 
العســكري االنتقالــي محــد حمــدان دقلــو 
مطــار  إلــى  وصولــه  لــدى  )حميدتــي(، 
عاصمــة جنــوب الســودان. وأكــد الفريــق 
أول دقلــو أّنــه حضــر ليلتقــي باألخــص 

زعيــم متمــردي جنــوب كردفــان، عبد 
العزيــز الحلــو، بينمــا شــاهد 

فــي  موجــود  صحافــي 
القصر الرئاســي في جوبا 
دخول زعيــم المتمردين 

فــي النيل األزرق، مالك عقار، إلى القاعة 
التــي ستشــهد المباحثــات. فــي األثنــاء، 
لــم يظهــر أي مؤشــر فــي جوبــا أمس إلى 
حضور ممثلين لمتمردي دارفور، ألسباب 
لــم تعــرف. إلــى ذلــك، أعلــن رئيــس لجنة 
التحقيــق بفض االعتصام في الســودان، 
فتح الرحمن ســعيد، أمس، أن أفرادًا من 
القــوات أطلقــوا النــار علــى المعتصميــن، 
مؤكــدًا أن ضابطــًا خالــف األوامــر وأمــر 

بجلد المعتصمين.
وقــال رئيــس اللجنــة إن النائــب 
المجلــس  خاطــب  العــام 
منــه  وطلــب  العســكري، 
محضــر تحقيــق اللجنــة 

المشكلة من قبله.

قــّررت الســلطات التونســية منع الداعيــة المصري وجدي غنيم المقيــم في تركيا من 
دخول البالد، بعد إساءته وتهّجمه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

باســم  المتحــدث  الدهمانــي،  إيــاد  وقــال 
الحكومــة التونســية، إن رئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد قــرر منــع وجــدي غنيــم 
من دخول تونس مســتقبال، بســبب نشره 
تدوينات مســيئة للرئيس الراحل الباجي 
قايــد السبســي علــى صفحته علــى موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك.
ســقطات وجرائــم غنيم كثيــرة ومتعددة 
وتسببت من قبل في طرده من البحرين، 
مــن  ومالحقتــه  مصــر،  مــن  وهروبــه 
العــراق، وإبعــاده مــن بريطانيــا وماليزيــا 

واليمــن، ووصــف دار اإلفتــاء المصرية 
لــه بالمفســد فــي األرض. ويكشــف 
عالقــة  مصــري  أمنــي  مصــدر 
وجــدي غنيــم بقطــر التــي اتجــه 

 ،2013 العــام  فــي  إليهــا 
ويقــول لـ”العربية.نت” إن 

قطــر اهتمت جيدًا بوجدي غنيم وجعلته 
التنســيق مــع مؤسســات إغاثيــة  يتولــى 
قطريــة تقــوم بدعــم وتمويــل اإلرهابيين 
تحــت بنــد اإلغاثــة، وتــم إدراجهــا ضمــن 
مثــل  اإلرهابيــة  والقوائــم  الكيانــات 
أنــه  مضيفــا  الخيريــة،  عيــد  مؤسســة 
إزاء الــدور البــارز لغنيــم فــي تلــك المهمة 
خصصــت لــه مزايــا كبيــرة منهــا فيــال من 
3 طوابــق بالعاصمة الدوحة و3 ســيارات 

لتنقالته.
في العــام 2014 وبعد الضغوط الخليجية 
عــن  غنيــم  وجــدي  إلبعــاد  قطــر  اضطــرت 
أراضيها، ولذلك اتجه لإلقامة 
فــي تركيــا مــع تولــي قطــر 
توفير كافة مخصصات 
ومصروفــات  إقامتــه 

إنفاقه الشهري.

هــل مــن المنطــق أن نعادي أكبــر حليفين 
همــا  وتاريخــًا  ووزنــًا  ثقــالً  عربييــن 
الســعودية ومصــر مــن أجــل قطــر التــي 
تقتــل أبناءنــا، وتســعى لزعزعة اســتقرار 
بالدنــا؟ بهــذه الكلمــات بــدأ عبــد الرحمــن 
“ودجــر”  حــزب  رئيــس  الشــكور،  عبــد 
الصومالي، تعليقا على المكالمة المســربة 
التــي كشــفتها صحيفــة “نيويــورك تايمــز 
فــي  القطــري  الســفير  بيــن  األميركيــة   “
مقديشــو، حســن بن حمزة، ورجل أعمال 
المهنــدي،  كايــد  خليفــة  يدعــى  قطــري، 
تؤكــد تــورط قطــر فــي التفجيــر األخيــر 
فــي  قــال  الشــكور  عبــد  الصومــال.  فــي 
تصريحــات لـ”العربية.نت” مــن الصومال 

القطريــة  التدخــالت  فــي  اللــوم  إن 
فــي بــالده يقع علــى عاتــق الحكومة 
مرتهنــة  أصبحــت  التــي  الصوماليــة 

بتعليمات القطريين، حيث 
القطــري  الســفير  يقــوم 

في مقديشو بدور المندوب السامي.
اعترافــات  وفــق  تمــول  قطــر  إن  وقــال 
قادتهم الحركات المتطرفة في الصومال، 
وعلى رأســها حركة الشــباب، وتســتخدم 
هــذه الحــركات كأداة لتحقيــق مصالحهــا 
مــن خالل تخويــف الحكومــة الصومالية 
والشــعب الصومالــي بالعنــف واإلرهــاب. 
واتهم عبد الشــكور الحكومــة الصومالية 
أجندتهــا  وتنفيــذ  قطــر،  مــع  بالتواطــؤ 
والســماح لها باستخدام أراضيها لزعزعة 
االســتقرار فــي منطقــة القــرن اإلفريقــي، 
للــدول  ونقلهــم  المتطرفيــن  وتهريــب 
التــي ترغــب قطر في زعزعة اســتقرارها 
وتمويل عملياتهــم اإلرهابي، مؤكدا 
ومســؤولين  بــالده  حكومــة  أن 
بارزيــن بها يتعاملون مع ســفير 
دولة قطر كمندوب ساٍم يتلقون 
منه التعليمات، وكأنه الحاكم 

الفعلي للصومال.

رئيس حزب صومالي: سفير قطر الحاكم الفعلي للبالدسقطات وجدي غنيم وعالقته بقطرجوبا تستضيف مفاوضات سودانية
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قالــت اللجنــة العليــا لإلغاثــة التابعــة 
أمــس  الشــرعية،  اليمنيــة  للحكومــة 
الحوثــي  ميليشــيا  إن  الســبت، 
أطنــان   8 بإحــراق  االنقالبيــة قامــت 
مــن القمح المقدم عــن طريق برنامج 
األغذية العالمي لعدد من المستحقين 

بمحافظة ريمه )شمال البالد(.
أن  بيــان،  فــي  اللجنــة  وأفــادت 
الميليشــيات االنقالبيــة قامــت بمنــع 

برنامــج األغذيــة العالمــي مــن توزيــع 
المناطــق  بعــض  فــي  المســاعدات 
بمحافظــة ريمــه ممــا أدى إلى تعرض 
التابــع  القمــح  مــن  14.8 طــن متــري 
للبرنامــج إلى التلف، إضافة إلى قيام 
المحافظــة  فــي  حوثييــن  مشــرفين 
باقتحــام أحــد المســتودعات التابعــة 
مــن  كميــة  وإحــراق  للبرنامــج 

المساعدات.

أعلــن وزير أفغاني، أمس، أن مفاوضات 
مباشــرة بين الحكومة األفغانية وحركة 
األســبوعين  خــالل  تعقــد  قــد  طالبــان 
المقبليــن، مــا يشــكل خطوة كبيــرة على 

طريق الجهود إلرساء السالم.
وقــال وزير الدولة لشــؤون الســالم، عبد 
لمفاوضــات  “نســتعد  رحيمــي:  الســالم 
بوفــد  الحكومــة  ســتتمثل  مباشــرة. 
“نعمــل  وأضــاف:  شــخصًا”.   15 مــن 

يعقــد  أن  ونأمــل  األطــراف  جميــع  مــع 
أوروبيــة  دولــة  فــي  األول  االجتمــاع 
خالل األســبوعين المقبليــن”. ولم يحدد 
الوزيــر مــكان االجتمــاع، علمــًا أن ألمانيا 
اضطلعــت بــدور رئيســي فــي مباحثــات 
اســتضافتها  التــي  األفغانــي”  “الحــوار 
الدوحــة فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر، 
ومثلهــا النرويــج. ولــم يصــدر أي تعليــق 

من طالبان على كالم الوزير األفغاني.

الحوثيون يتلفون 23 طنًا من المساعدات األممية

مفاوضات مباشرة ألول مرة بين كابول وطالبان
أجرى قاسم سليماني قائد “فيلق القدس”، ذراع  «

العمليات الخارجية للحرس الثوري اإليراني، تغييرات 
جديدة في قيادة كوادره العاملين في “لجنة إعمار 

العتبات المقدسة” في العراق، الذين يعملون ضمن 
شبكة أمنية ومالية تدير نفوذ إيران في العراق 

والتي ُتعتبر في نفس الوقت إحدى شبكات االلتفاف 

على العقوبات األميركية. ووفقا لوكالة “فارس” 
التابعة للحرس الثوري، فقد عّين سليماني، يوم 

الخميس، اثنين من ضباط الحرس الثوري وهما 
من مسقط رأسه بمحافظة كرمان، جنوب إيران 

على رأس هذه الشبكة. يذكر أن إيران تدير منذ العام 
2003 نفوذها في العراق تحت غطاء هذه اللجنة، 

عندما تم إنشاؤها بناًء على تعليمات المرشد 
األعلى، علي خامنئي، وباشرت عملها آنذاك تحت 

إشراف قوة القدس التي تعمل مباشرة مع مكتب 
المرشد. ووفقا للتقديرات يعمل حوالي 3 آالف إيراني 

من منتسبي الحرس الثوري وميليشيات الباسيج، 
في مؤسسات اللجنة في العراق.

أعلن الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني عن مقتل أحد  «
عناصره خالل اشتباكات، الجمعة، مع مجموعة كردية 

مسلحة بالقرب من الحدود مع العراق. وذكر بيان 
للحرس أن دورية من قواته اشتبكت مع مجموعة 
وصفتها بـ “الجماعة المعادية للثورة” في منطقة 

سرواباد، في محافظة كردستان، غرب إيران. وأكد 

البيان أن أحد أعضاء الحرس الثوري اإليراني، جرح 
وتوفي وهو في طريقه إلى المستشفى، بينما ُقتل 

وُجرح عدد غير محدد من المجموعة المهاجمة. 
وبينما لم تعلن بعد أية مجموعة تبنيها لهذه 

العملية، لكن المنطقة كانت خالل الفترة الماضية، 
مسرًحا الشتباكات دامية بين الحرس الثوري 

والمجموعات المسلحة التابعة لألحزاب الكردية 
االيرانية المعارضة التي تتخذ من الجبال الحدودية في 

إقليم كردستان العراق مقرا لها.  وعلمت “العربية.
نت” من مصادر كردية أن المحادثات بين تلك األحزاب 

والمسؤولين اإليرانيين الذين كان من بينهم ضباط 
مخابرات، تمت على 3 مراحل في ألمانيا والنرويج.

قاسم سليماني يجري تغييرات بشبكة إيران المالية في العراق

مقتل عنصر بالحرس الثوري باشتباكات مع مجموعة كردية

اسطنبول - رويترز قرطاج - وكاالت

أمــس  التركيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
السبت، أنها “حيدت” 34 مسلحا من حزب 
العمــال الكردســتاني شــمالي العــراق فــي 
ضربــات جويــة نفذتهــا في الفتــرة من 17 
وحتى 19 يوليو. وأضافت أن 16 مسلحا 
تــم “تحييدهــم” فــي ضربــات جويــة على 
منطقة جبال قنديل شــمالي العراق يومي 
17 و18 يوليــو وعلــى منطقــة قــرة جــاق 
في 19 يوليو. وتســتخدم الســلطات التركية 
عامــة لفــظ التحييــد لإلشــارة إلى القتــل، لكنه 
قــد يشــمل أيضــا اإلصابــة أو االعتقــال. وحمل 
حــزب العمــال الكردســتاني الســالح فــي تركيا 
من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق البالد 
ذي األغلبيــة الكردية منذ عــام 1984، وتعتبره 
تركيــا والواليــات المتحدة واالتحــاد األوروبي 
الدفــاع  وزارة  وقالــت  إرهابيــة.   جماعــة 
العمــال  255 مســلحا مــن حــزب  إنهــا حيــدت 
الكردســتاني فــي المجمــل في عمليــات نفذتها 
في شمال العراق منذ 27 مايو الذي شنت فيه 

أنقرة حملة ضد مسلحي الحزب.

ودع الشــعب التونســي، أمس الســبت، رئيســه الراحل الباجي قايد السبسي، بحضور رؤساء ومسؤولين كبار من دول عدة عربية 
وأوروبية وإفريقية، والذين قدموا شهادات مؤثرة في حق رجل الديمقراطية التونسية كما وصفوه.

وانطلقــت مراســيم توديــع جثمــان الرئيــس 
من قصر قرطاج، حيث جاب موكب جنازته 
معظــم شــوارع العاصمــة التونســية، قبل أن 
وهــي  “الــزالج”  مقبــرة  فــي  الثــراء  يــواري 
المقبــرة الرئيســية فــي مدينــة تونــس وتقــع 

على المدخل الجنوبي..
التشــييع  مراســيم  أثنــاء  الرؤســاء  وأشــاد 
وفتــرة  السياســة  الراحــل  بمســيرة  األخيــر 
فــي  الفقيــد  ســاعد  حيــث  للبــالد،  حكمــه 
قيــادة االنتقــال الديمقراطي في تونس بعد 

احتجاجات العام 2011.
الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  عــن  ونيابــة 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وصــل وزيــر 
الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم 
الحرمين الشريفين األمير منصور بن متعب 
بــن عبدالعزيــز ووزيــر الدولــة عضــو مجلس 
الــوزراء واألميــر تركــي بــن محمد بــن فهد ، 

أمــس، إلى العاصمة التونســية، للمشــاركة 
الرئيــس  جثمــان  تشــييع  مراســم  فــي 

التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.
وكان فــي اســتقبالهما فــي مطــار تونــس 
قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونســي 

الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم 
الحرميــن الشــريفين لــدى تونــس محمــد 
بــن محمــود العلــي، وعــدد مــن منســوبي 
الســفارة والملحقيــات التابعة لها، نقال عن 

وكالة األنباء السعودية )واس(.

يتمركز مسلحون للحزب في شمال العراق خاصة في منطقة جبال قنديل.

حشود من التنونسيين في جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في مقبرة الجالز جنوب العاصمة أمس )أ ف ب(

الضربــات الجوية اســتهدفت حزب العمال الكردســتاني ــم ــعــال ــيــة بــحــضــور زعـــمـــاء الـــعـــرب وال جـــنـــازة وطــن
34 قتيال كرديا بعملية تركية شمالي العراق تونس تودع رئيسها السبسي
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دبي - العربية.نت: قالت منظمة  «
هيومن رايتس ووتش إن السلطات 
التركية تحتجز وتكره السوريين على 

توقيع نماذج “العودة الطوعية”، 
ثم إعادتهم قسراً إلى شمال سوريا، 

وهي حاليا منطقة حرب. وحدد 

مكتب حاكم إسطنبول يوم االثنين 
20 أغسطس موعداً نهائيًا لالجئين 

السوريين للعودة إلى األقاليم 
التركية، التي تم تسجيلهم فيها 
لدى وصولهم أو مواجهة اإلعادة 

القسرية إلى المناطق السورية.

هيومن رايتس: تركيا تجبر السوريين على العودة إلى مناطق الخطر
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السالم لروح صابرين وكل 
األرواح الحالمة

“إلــى أرواح كل الذيــن يرحلــون ويتركــون أحالمهــم للحيــاة التي علينا أن نتشــبث 
بها بالحب”..

كانت بعمر الزهور، صابرين بورشــيد، بذرة عطاء وعند منعطف الحياة وفي وقت 
غرســت فيــه بــذور األحالم، رحلــت فجأة، غادرت شاشــة الحياة الواســعة، وتركت 

وراءها أحالمها، وتركت بقلوبنا لوعة ومرارة، لكنها إرادة الحياة.
ال أعرفها ولم أشــاهدها على الشاشــة الصغيرة، لكن ما خلفته فينا من ألم وحسرة، 
نبهنــا إلــى أن الحيــاة ومضــة خاطفــة، ال نقيســها باألعمــار، بــل بالحــب الــذي نزرعه 
حولنــا ويفيــض علــى غيرنــا، ونبهتنــا هــي إلــى أن األحــالم يمكــن أن تتوقــف فجأة 
فعلينــا االنتبــاه لــزرع الحــب وهــو مــا خلفتــه صابرين بورشــيد، فقد زرعــت بقلوب 

الجميع حسرة وألما وكأنها ابنة الجميع، وبالفعل كانت زهرة البحرين وشبابها.
تركــت أحالمهــا وراءهــا لتتركنــا نتذكرهــا، ونتذكر ربيــع عمرها فنحبهــا ونحب من 
حولنــا ألننــا ال نعــرف متــى نتــرك الشاشــة ونرحــل، فالحيــاة خدعــة وقــد تخدعنــا 
وتنتزع منا األحالم فجأة، فلننتبه ألحالمنا فقد علمنا رحيل صابرين كيف نتمسك 
بالحياة؟ ولنعلم أن األعمار ليست بأرقام السنوات بل بما اختطه القدر وال سيطرة 

لنا عليه.
الســالم لــروح صابريــن، زهــرة رحلت وتركت لنــا أحالمها لنكملها، الســالم لروح كل 

شــابة وشــاب اختطفــه القــدر وخلــف لنــا أحالمــه، والســالم لــكل روح بــكل األعمار 
وهــي ترحــل وتتــرك لنا الحب الذي تزرعه فينا، لهذا كم نحن بحاجة للحب ولننتبه 
للحيــاة، فــال وقــت للكراهيــة والحقــد والحســد، بــل هــو وقــت التســامح والمغفــرة 
لبعضنــا ألننــا ال نعــرف متــى نترجل ونترك ذكرانــا خلفنا. نبهتنا الزهــرة الراحلة إلى 
أحالمنــا ونحــن نحلم، نبهتنا إلى خدعة األوان وهو يأتي، فال وقت لالنتظار، علينا 
أال ننتظــر األحــالم تأتــي، بــل نصطادهــا، ونبهتنــا إلــى أنه علينــا كمجتمــع ودولة أن 
نحتــرس مــن غــدر الحياة وأن نحــرس أزهارنا ونحقــق أحالمهم قبــل أن يتركوها، 
فمســؤولية الدولــة تحقيــق أحالم أزهارها الشــابة وهذه رســالة تركتهــا لنا صابرين 
ورحلت، يرحمها هللا ويمنحها الســالم، رســالة مفادها احلموا وحققوا أحالمكم وال 
تلتفتــوا ألرقام الســنوات، رســالة تقــول: ال تطيلــوا الحلم فالحياة خدعــة، والوقت 
ســيف قاطــع، ومــا نتركــه من حــب الجميع لنا هــو ذخيرتنا، فلن يتذكــر األحياء كم 
هــي ثروتنــا؟ وكــم هو نفوذنا؟ كم نملك؟ وكم نســاوي؟ ما ســيذكره لنا األحياء كم 
نحن محبوبون بين الجميع؟ رحم هللا روح صابرين ولترقد بســالم، وليصبر أهلك 

واألصدقاء وينعم على الجميع بالحب والصحة والسالم.

تنويرة: ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع الشوك. «
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لمجابهة هذا الواقع 
الغريب

هنــاك مفاهيــم عصرية لدور الثقافة في النهوض باإلنســان وتطوير عمله في 
إطار التنمية الشاملة، والبد من كل مسؤول أن يعطي الثقافة حقها ويعتبرها 
شيئا ضروريا كالخبز لحياة اإلنسان وشرطا الزدهار المجتمع، والبد أن يرسخ 
في أذهان المســؤولين أيضا أنه ال يمكن للمجتمع أن يســتقيم وينشــأ شــبابه 
نشــأة متزنــة أخالقيــا وجماليا واجتماعيا دون الغــذاء الثقافي، ألنه ومع بالغ 
األسف لم يعد أحد يهتم في مجلس النواب بالشؤون الثقافية، ولغاية اليوم 
لم يخرج علينا نائب واحد يطالب بدعم اإلنتاج الثقافي وتوفيره والنهوض 
بهــذا الميــدان، وكل المؤشــرات ومــع تركيبة المجلس الحالي تشــير إلى نفور 
مكشــوف عن الثقافة ورجالها باعتبارها نشــاطا ال يســمن وال يغني من جوع، 

أو محراثا عتيقا ال فائدة منه.
كان من المفترض أن يساهم السادة النواب في تقديم توصيات ومقترحات 
تعبــر عــن طموحــات رجــال الثقافــة والمبدعيــن والتخطيــط العــام للتنشــيط 
الثقافــي ومســاعدة المنتجيــن علــى اإلبــداع، لكــن وكما هو واضــح، المجلس 
يفتقــد إلــى المجهودات التي تدعم وتشــجع المبدعين وحركة اإلنتاج األدبي 
بصــورة عامــة، وهناك ابتعاد كلي عن مســاندة الخلق واإلنتاج الثقافي، حتى 

القطــاع الخــاص لــم يخــدم الثقافة ولم نســمع عــن أي تاجر بنى قاعة ســينما 
أو مســرحا أو دار ثقافــة أو خصــص مبلغــا معينــا مــن الفائــض لدعــم الخلــق 
الثقافــي والمبدعيــن، مــع أنــه من الواجب مســاهمة القطاع الخــاص في دعم 
العمل الثقافي إلى جانب الجهات الرســمية واالســتثمار في مجاالته والعمل 
على إشعاع إنتاجه داخل المجتمع وخارجه لتتبوأ الثقافة المكانة التي تليق 
بهــا، إذ ال يمكــن نشــر الثقافــة والدفع بهــذا الميدان بوجود جهــة واحدة فقط 
وهــي الجهــة الرســمية بل البــد أن يكون القطاع الخاص شــريكا أساســيا في 
الصناعــات الثقافيــة واالســتثمار والترويــج علــى مســتوى الطمــوح واآلمــال 

والمضي قدما في هذا الطريق.

إذا كان النواب ال يهتمون بالشؤون الثقافية، والقطاع الخاص ال يقدم  «
الدعم المعنوي والمادي لألنشطة الثقافية والمبدعين، فهذا يتطلب 

تدخال سريعا لتكوين اإلطارات الالزمة لمجابهة هذا الواقع الغريب 
فعال.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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قيــل الحــج لمن اســتطاع إليه ســبيال، وهو مــرة في العمر، إال أن األســعار 
الخيالية التي وصلت إليها تكاليف الحج حاليا تلقي ظاللها على فريضة 
تعــد مــن أهــم الفرائــض التــي يتــوق قلب المؤمــن ألدائهــا، وشــئنا أم أبينا 
ســتظل صــورة الحرم المكي تداعــب أحالم الفقراء قبــل األغنياء إلى أن 

يكتب هللا لهم حجا مقبوال بإذنه وحده.
ومــع اســتعداد الحجاج ألداء الفريضة خالل األيــام القليلة المقبلة أصبح 
الحديــث عــن موســم الحــج، حديــث الســاعة، فتمــت مقارنــة الفريضــة 
بمــا نعايشــه حاليــا مــن ارتفــاع ملحــوظ في أســعار الســلع ومــا حولنا من 
احتياجات، فقد وصلت أسعار الحمالت إلى آالف مؤلفة وأصبح التوجه 
ألداء الفريضــة أمــرا مقصــورا علــى مــن يســتطيع فعــال، إال مــن رحم ربي 
ومــن شــاء أن يجعــل له مخرجــا ويرزقه حجا مبرورا وذنبــا مغفورا بإذنه 

تعالى.
مؤخــرا فــي البحريــن قــام صنــدوق الــزكاة بتحمــل نفقــات ٣٠ حاجا ممن 
تتــوق أنفســهم لزيــارة بيــت هللا الحــرام وأداء الفريضــة الغاليــة، وتعــد 
هــذه بادرة طيبة نســأل هللا أن تســتمر وتزيد إلــى أن تكفل كل محتاج ال 

يستطيع السبيل إلى الحج.

ومضة: في كل عام تقوم بعثة الحج البحرينية بكامل طاقتها  «
بتيسير الحج ومتطلباته لكل الحجاج البحرينيين، إال أن هناك 

مطالب كثيرة تنادي بضرورة مراعاة االلتزام المادي من قبل 
الحمالت تجاه الحجيج فاألسعار مؤخرا باتت في ارتفاع ملحوظ 

والحاج بين المطرقة والسندان، ناهيك عن أن أغلب من يخرج إلى 
الحج ال يخرج دون أهله.

الرحمة والتيسير ال أكثر هو ما يطالب به أغلب من وضع الفريضة  «
نصب عينيه.

لمن استطاع إليه سبيال

سمر األبيوكي

ztawfeeqi 
@gmail.com

انتشــرت فــي بعــض دول الخليــج العربــي خــالل حقبــة زمنيــة ســالفة موضــة 
المستشــارين الوافديــن، مــن جنســيات عربية معينــة، وكانت المهمات الرئيســية 
لهــذه الوظيفــة الجديــدة تتلخــُص فــي أن يجــد هــؤالء المستشــارون مبــررات 
ومخــارج قانونيــة أو إداريــة لبعــض القــرارات للمســؤول، والحقيقــة ُتقــال كانــوا 

مجتهدين جدًا في هذه المهمة ومحترفين.
كان ذلك في فترة من الزمن لم تكن لدينا أعداد كافية من الخبراء القانونيين في 
بلداننا الخليجية، لذلك كان توظيفهم في المؤسسات الحكومية في ذلك الوقت 
نوعــا مــا “مقبوال”، لكن وتحديدًا في فترة التســعينات تزايــدت أعداد الخريجين 
بعــد أن ابتعثــت حكوماتنــا الطلبــة والطالبــات بكثــرة فــي مختلــف التخصصــات 
وخصوصــًا القانونيــة منها وفي أفضل الجامعــات، وهنا انتفت الحاجة للوافدين 
وأصبحــت لدينــا طاقات وطنية شــابة متمكنة لشــغر هذه الوظائف االستشــارية 

وهو ما حدث بالفعل في بعض دول الخليج.
وقامــت اإلمــارات العربيــة ودولــة الكويــت وســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة 
الســعودية بإعــداد مواطنيــن شــباب وذلــك عبــر ابتعثاهــم لمختلــف الجامعــات 
العريقة في تخصصات حديثة، بحيث ُتركز هذه التخصصات على علم التطوير 
والتحديــث االســتراتيجي، حيــث يجلســون على مقاعد دراســية مســتمعين إلى 
علمــاء أبهروا البشــرية بمؤلفاتهــم ونظرياتهم الجديدة في علم اإلدارة والتنظيم 
المؤسساتي، وهذا يختلف تمامًا عن ما تعلمه بعض المستشارين الوافدين الذين 
قضــوا حياتهم الجامعية في دراســة الحيل اإلداريــة ومخارجها القانونية عوضًا 

عن التطوير والتحديث.
مــن الواجــب أن نذكــر هنا أن برنامج النائب األول للكــوادر الوطنية الذي يحظى 
بمتابعة دقيقة من لدن ولي العهد األمين حفظه هللا تم تصميمه من أجل إحالل 
الكفــاءات الوطنيــة بعــد تدريبهــا فــي وظائــف قياديــة لعــل مــن أهمهــا الوظائف 

االستشارية التي يشغلها “المستشارون الوافدون”.

كم أرجو أن نرى قريبًا استراتيجية وطنية إلحالل الكفاءات الوطنية في  «
كل الوظائف ويصبح عام 2020 عام إحالل المواطنين في جميع الوظائف 

االستشارية في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية وأن يتم التخلص 
من هذه “الموضة” البالية التي لم تعد تنفعنا أبدًا، ألنها أصبحت منتهية 

الصالحية وال ُتواكب طموح الدول المتقدمة في التطوير والتحديث الذي 
يسير فيه العالم اليوم.

ُموضة المستشارين الوافدين

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com

منع توظيف األجانب؟!
قانــون يمنــع توظيــف األجانــب... عبارة صادمــة لتصريح منقول على لســان 
النائب باسم المالكي قبل أيام يتحدث فيه عن مقترح بقانون - قيد اإلعداد 
- تمنــع نصوصــه اســتقدام األجانــب للتوظيــف فــي تخصصــات توجــد لدينــا 

وفرة في العاطلين الذين يحملون شهاداتها.
لمــاذا يبــدو العنوان أو التصريح صادما للوهلة األولــى؟ يأتي الوقع المفاجئ 
للخبر من جرأة الحديث عن “منع” توظيف األجانب في ظل تيار عالي الموج 
من القرارات التي صدرت في السنوات األخيرة وتصب جميعها لصالح “حرية 

استقطاب وتوظيف الوافدين” مثل “البحرنة الموازية” و”العمل المرن”.
طيب.. ماذا ســيحصل لو تم إقرار التشــريع المقترح الذي ال يزال فكرة؟! إن 
المنع - إن تم في حده األدنى - سيعني بالضرورة وقف منح تصاريح العمل 
لألجانب الذين يحملون شهادات ومؤهالت بتخصصات معينة، لنفرض مثال 
أن القانــون المقتــرح أقــر فعال، ودخل حيز التنفيــذ عبر وقف منح أية رخص 
عمــل جديــدة الســتقدام أي أجنبــي يحمــل مؤهــال أكاديميــا أو احترافيــا في 
المحاسبة، وهو تخصص شهد تكدسا في أعداد عاطليه بحسب وزارة العمل 
فــي اآلونــة األخيــرة، إذا مــا جــرى وقف منح رخــص عمل لمحاســبين جدد - 

مع اســتمرارية المحاســبين الوافدين الحاليين في أعمالهم وتجديد رخصهم 
وإقامتهــم أيضــا، أعتقــد أنــه باإلمــكان تصغير، بــل تصفير قائمة المحاســبين 

البحرينيين العاطلين في غضون سنتين في أبعد تقدير.
ولن تقف النتائج عند هذا الحد فحســب، بل سنشــهد ارتفاعا محسوســا في 
أجور ورواتب المحاســبين ســواء كانوا بحرينيين أم أجانب مقيمين، ســواء 
كانــوا جــددا أم مــن ذوي الخبــرة، وذلــك وفقــا لعوامــل العــرض والطلب التي 
تتغافل عنها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، حيث تؤكدان باستمرار 
أن البطالة تحت السيطرة مع تجاهل جزئية “انخفاض أجور البحرينيين في 

القطاع الخاص وثباتها”.

ال أعلم إذا ما كانت فكرة القانون المقترح من النائب المالكي ستمر  «
عبر البوابات الدستورية جميعها أم ال، لكنني أتمنى من البحرينيين 

أن يمنحوها زخما شعبيا مؤيدا يحمل بداخله بصيص األمل في 
معالجة قضية انخفاض رواتب القطاع الخاص، وليس خفض 

البطالة فقط.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون
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هنأ وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة نجاح منافســات النســخة الرابعة والعشرين لبطولة 
القتــال الشــجاع التــي نظمتهــا منظمــة بريف على صالة ملعب كوبــر بوكس في العاصمة البريطانية )لندن( وشــارك فيها 

16 العبا من 11 دولة. 

وقال وزير شؤون الشباب والرياضة إن النجاحات الجديدة 
لرياضــة فنــون القتــال المختلطــة هــي نتيجــة لدعــم عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
البحرينيــة عمومــا   للرياضــة  آل خليفــة،  بــن حمــد  ســلمان 

ورياضة فنون القتال المختلطة خصوصا.
الــذي يوليــه ممثــل جاللــة  الكبيــر  المؤيــد االهتمــام  وأكــد 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة برياضــة فنون القتال المختلطــة ودعم الالعبين من 

أجــل تحقيــق اإلنجــازات، مشــيدا باإلســتراتيجية المثاليــة 
التــي يتبعهــا النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي االرتقــاء بلعبــة فنــون القتال 
المختلطــة حتى باتــت تحصد اإلنجاز تلو اإلنجاز في أعرق 
وأقــوى البطــوالت العالمية وأصبحت رقمــا صعبا في جميع 

المنافسات التي تشارك فيها. 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  “يقــود  وأضــاف 
لعبــة فنــون القتــال المختلطــة إلــى آفــاق كبيــرة مــن التقدم 
واإلنجــازات المثاليــة خصوصا بعد أن حقق أبطال البحرين 
العديد من اإلنجازات الرائدة على المستوى العالمي ضمنت 
للبحريــن تحقيــق المراكز المتقدمة، األمــر الذي يؤكد الدعم 

الــذي يقدمه ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة لرياضة 
فنــون القتــال المختلطــة ووقوفــه إلــى جانــب أبطالهــا فــي 

مسيرتهم نحو اإلنجازات الرائدة على المستوى العالمي”.

”BRAVE 24“ ــاح  ــج ن بــمــنــاســبــة 

المؤيد يهنئ خالد بن حمد 14

غــادر منتخبنــا الوطني للرجال ومنتخبا الناشــئين واألشــبال ومنتخب البنات لكرة 
الطاولــة إلــى العاصمــة المصريــة القاهــرة وصربيــا؛ لخــوض معســكرات تدريبيــة 
اســتعداًدا للمشــاركة فــي البطولــة العربيــة وبطولــة غــرب آســيا، حيــث ســتقام 

المعسكرات خالل الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وحرصــت 
حيــاة  الشــيخة  الطاولــة  لكــرة  البحرينــي 
االلتقــاء  علــى  خليفــة  آل  عبدالعزيــز  بنــت 
بالوفــد المغــادر، وحثتهم علــى تحقيق كامل 
االســتفادة مــن المعســكرات قبــل المشــاركة 
فــي البطــوالت الخارجيــة؛ من أجــل مواصلة 
حصــد اإلنجــازات والمحافظــة علــى اإلنجــاز 

الــذي تحقــق فــي العــام الماضي فــي البطولة 
العربية وبطولة غرب آســيا تماشــًيا مع رؤية 
ودعــم ممثــل جاللة الملــك لألعمــال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
بــن  الشــيخ ناصــر  للشــباب والرياضــة ســمو 
حمــد آل خليفــة، والدعم غيــر المحدود الذي 
تقدمــه اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة برئاســة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة  وأشــادت 
بانضبــاط الالعبيــن فــي الفتــرة الماضيــة في 
التدريبــات، مؤكــدة أن المنتخبــات الوطنيــة 
تمتلــك أفضــل الالعبيــن وهــم قــادرون بــإذن 

البطــوالت  فــي  المشــرف  الظهــور  علــى  هللا 
المقبلة والعودة محملين باإلنجازات، متمنية 

لهم كل التوفيق والنجاح.
ويتــرأس وفــد منتخــب الرجــال المغــادر إلى 
القاهــرة عضــو مجلــس اإلدارة عبــدهللا فرج، 
ويضــم الالعبيــن راشــد ســند ومحمــد عباس 

الياســي وســيد مرتضــى محفــوظ  وإليــاس 
وحســن جمعــة إضافــة إلى المــدرب بوريس، 
إذ ســيلعب المنتخــب العديــد مــن المباريــات 

الودية خالل تواجده في المعسكر.
أمــا منتخبــات الناشــئين واألشــبال والبنــات 
المغــادرة إلــى صربيــا، فتــرأس الوفــد عضــو 

مجلس اإلدارة السيد جعفر هادي واإلدارية 
ديجــان  والمدربــان  العــرادي،  خديجــة 
وبوريــس إضافــة إلى 6 العبين هم: ســلمان 
محمــد، علــي عباس، الســيد حســين حســن، 
فاضــل عبــاس، محمــد نــادر ومجيــد ناجــي، 
و4 العبات هن: مريم العالي، فاطمة العالي، 

رقية الياسي، وأمروتا. 
وســتخوض منتخبــات الناشــئين واألشــبال 
الوديــة  المواجهــات  مــن  العديــد  والبنــات 
فــي معســكر صربيا، وســيقف الجهــاز الفني 
المشــاركات  قبــل  الالعبيــن  جهوزيــة  علــى 

الخارجية.

الرفاع - اتحاد الطاولة

منتخبات الطاولة تعسكر في صربيا ومصر

منتخب الرجال المغادر إلى مصرالمنتخبات المغادرة إلى صربيا

اللجنة اإلعالمية

ُتقــام اليــوم األحــد مباريــات الجولة 
الشــورى  مجلســي  لبطولــة  الرابعــة 
والنــواب الثانيــة عشــرة لكــرة القدم 
للناشئين للعهد والوالء للوطن، التي 
ينظمهــا ويشــرف عليهــا مفروشــات 
أحمــد شــريف، وتشــارك فيها 6 فرق 
تلعب فيما بينها بطريقة الدوري من 
دور واحــد، ويتأهــل متصــدر الــدور 
بينمــا  النهائيــة،  للمبــاراة  التمهيــدي 
يتواجه الثاني مع الثالث في مباراة 
واحدة والفائز منهما يصعد للنهائي.

وســيلتقي اليــوم عند الســاعة 5:30 
القريــة  شــباب  مركــز  فريقــا  عصــًرا 
ومركز شــباب الحجــر، ثم عند 7:30 
ســتقام مباراتــان، إذ ســيلعب مركــز 
شــباب كــرزكان ونــادي ســار وكذلك 
مركــز شــباب الــزالق ومركــز شــباب 

دمســتان، علــى مالعــب نــادي ســار 
الرياضي.

أكبــر،  بشــكل  المنافســة  واشــتعلت 
وهــو مــا ســيكون عليــه الوضــع فــي 
إذ سيســعى  الجولتيــن األخيرتيــن، 
كل فريــق لمواصلــة المنافســة علــى 
التأهــل لــألدوار النهائيــة، ويتنافــس 
علــى  للحصــول  كذلــك  الالعبــون 
جائــزة أفضــل العــب فــي كل مباراة 
للســفر  “الحــدود  مــن  المقدمــة 

والسياحة”.
والترتيــب العام قبــل الجولة الرابعة 
كالتالي: الزالق 7 نقاط، سار 5 نقاط، 
 4 منهمــا  لــكٍل  ودمســتان  كــرزكان 
نقــاط، القرية 3 نقاط والحجر نقطة 
واحدة، وســتقام الجولة الرابعة غًدا 

األحد على مالعب نادي سار.

الجولة الرابعة لبطولة الشورى والنواب

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

نتائج مميزة للفارسين المالح ورضي بهولندا
الــحــواجــز ــز  ــف ــق ل ــن  ــرغ ــي ــب ــل ــي ب بــطــولــة دي  إيــجــابــيــة فـــي  ــة  ــي ــن ــري ــح ب مـــشـــاركـــة 

حقق الفارسان كميل المالح ومحمد رضي نتائج مميزة في بطولة في دي بيلبيرغن لقفز 
الحواجز، التي أقيمت في هولندا بمشاركة واسعة من الفرسان من مختلف دول العالم.

وتمكــن الفــارس كميــل المــالح مــن تحقيــق 
المركــز 14 مــن بيــن 101 مشــارك، إذ شــهدت 
الفئة منافســة قوية، واستغل المدرب عدنان 
لتصعيــد  والفــرس  الفــارس  قــدرة  العلــوي 
المشــاركة فــي ارتفــاع 115 - 120، مؤكًدا أن 
المشــاركات المقبلة ســتكون أفضــل وأفضل؛ 
السيما أن هذه البطولة تعتبر محطة إعدادية 
للفرس والفارس؛ تمهيًدا للمشاركات الدولية 

المقبلة التي ستكون أكثر إثارة وقوة. 
إنهــاء  رضــي  محمــد  الفــارس  واســتطاع 
جولتيــن ســريعتين جــدا مــع الفــرس بلوبيــل 
ذات الســت ســنوات، ولكــن لســوء الحــظ مع 
خطــأ واحــد فــي الحواجــز فــي اليــوم األول، 
داســيل  الحصــان  مــع  الثانــي  اليــوم  وعــاد 

فــي ارتفــاع 120 - 125 لينهــي جولــة رائعــة 
المســتوى  الحضــور  أذهــل  مــا  بخطأيــن، 
الراقــي آخذيــن في االعتبار صعوبة المســلك 
ومســتويات الفرســان، مؤكًدا أنه ســتكون له 

بصمة واضحة في المسابقات اآلتية.
المــدرب  الفرســان  تدريــب  علــى  ويشــرف 
ســيدعدنان  البحرينــي  المحتــرف  والفــارس 

العلوي.
واســتطاع طاقــم الفريــق البحرينــي الظهور 
بصــورة مميــزة فــي البطولــة ونافســوا بــكل 
المتقدمــة  المراكــز  أجــل تحقيــق  مــن  قــوة 
دول  مختلــف  مــن  كبيــرة  مشــاركة  وســط 
العالــم، إذ شــهدت البطولــة حضــورا واســعا 

من المنافساتمن الفرسان.

28 يوليو 2019 األحد
25 ذو القعدة 1440

ثنائية برشلونة

حقــق نــادي برشــلونة اإلســباني فــوًزا 
كوبــي  فيســيل  نظيــره  علــى  صعًبــا 
الياباني بهدفين دون رد، أمس السبت، 
الكتالونــي  الفريــق  تحضيــرات  ضمــن 

للموسم الكروي الجديد.
وأحــرز البديــل الشــاب كارليــس بيريــز 
هدفــي اللقــاء فــي الدقيقتيــن 59 و86 

على الترتيب.
خســارته  همــوم  برشــلونة  وتناســى 
األخيــرة أمــام تشيلســي بنتيجــة 1-2، 
بيد أنه عانى لتحقيق الفوز على فريق 
يضــم ثنائــي البارســا الســابق أندريــس 

إنييستا وديفيد فيا.
وشارك الفرنسي أنطوان جريزمان في 
تشــكيلة برشــلونة منذ البداية، لكنه لم 

يتلق الدعم الالزم في الشوط األول.

كووورة

سمو الشيخ خالد بن حمد

هنــأ رئيس اتحاد فنــون القتال المختلطة 
محمــد علــي قمبــر، النائــب األول لرئيــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 
خالــد بن حمــد آل خليفة؛ بمناســبة نجاح 
النســخة 24 مــن بطولــة القتــال الشــجاع 
“بريــف 24”، التــي نظمتهــا منظمــة بريــف 
فــي  يوليــو   25 الموافــق  الخميــس  يــوم 

العاصمة البريطانية لندن.
وأشــاد قمبــر بالنجــاح الــذي حققتــه هــذه 
البطولة، الذي يضاف لسلســلة النجاحات 
العــام  فــي  انطالقهــا  منــذ  التــي حققتهــا 
2016، مؤكــدا أن هــذا النجاح ســيكون له 
أثــر إيجابــي فــي مزيــد من االنتشــار هذه 
البطولــة التــي باتت اليوم أبــرز البطوالت 

العالمية توسعا حول العالم.
وقــال قمبر “إن الجهــود الكبيرة التي يبذلها 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو 
واضحــة فــي دعــم ســمعة مملكــة البحريــن 
علــى مســتوى العالمية، من خالل اســتغالل 
الرياضة باعتبارها رافدا حقيقيا لتعزيز تلك 
عالقــات الدولية، بما ينعكــس على مواصلة 
يخــدم  بمــا  التعــاون  مســتوى  لرفــع  العمــل 

ســموه  أن  مضيفــا  وارتقاءهــا”،  تطورهــا 
عــزز مــن الرياضــة بصفتها مفهومــا حضاريا 
وتنميــة  المجتمعــات  تطــور  فــي  يســهم 
آليات التعاون والتنســيق مع دول الشــقيقة 
والصديقــة، متطلعــا فــي الوقت ذاتــه لمزيد 

من التوفيق والنجاح لبطولة بريف. 
القتــال  فنــون  اتحــاد  رئيــس  وأشــاد 
المختلطــة بالمســتوى الكبيــر الــذي ظهــر 
عيــاد،  حســين  البحرينــي  الالعــب  بــه 
مؤكــدا أن الفوز الــذي حققه الالعب عياد 
انتصــار جديــد  المشــاركة هــو  فــي هــذه 

يضــاف لرياضــة فنــون القتــال المختلطة 
البحرينيــة، مضيفــا أن مســتوى الالعــب 
عكس القدرات العالية التي يتمتع بها في 
هــذه الرياضة، والتــي منحته الفرصة من 

االنتقــال إلــى مرحلــة االحتــراف في هذه 
الرياضــة، متمنيــا في الوقــت ذاته لالعب 
المشــاركات  فــي  والنجــاح  التوفيــق  كل 

المقبلة.

... وقمبر يهنئ سموه ويشيد بفوز عياد
المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

من منافسات “بريف 24”

محمد قمبر

من الفرق المشاركة

سبورت

حياة بنت 
عبدالعزيز التقت 

الوفد قبل 
المغادرة



أســفرت قرعــة دور الـــ 32 لــكأس محمــد الســادس لألنديــة العــرب األبطــال، التــي 
ســحبت أمــس الســبت 27 يوليــو الجــاري، عــن مواجهــة بيــن ممثــل المملكــة فريق 

المحرق مع فريق شباب قسطنطينة الجزائري.

المملكــة  ممثــل  ســيخوض  ذلــك،  إلــى 
األوليــة  التصفيــات  الرفــاع  فريــق 
للبطولــة، وأجريــت القرعــة أمــس ايضا، 
 A المجموعــة  فــي  الرفــاع  وقــع  حيــث 
إلــى جانــب فرق:الــزوراء العراقي، بطل 
دوري الصومال واتحاد طنجة المغربي، 
وفــي حــال تأهــل الرفــاع متصــدرا عــن 

المجموعة فإنه ســيالقي فريق أولمبيك 
أســفي المغربــي، علمــا أن المتصدر فقط 
يتأهــل من التصفيات األولية التي تضم 

8 فرق وزعت على مجموعتين.
وبالعودة إلى قرعة دور الـ 32، فإن عضو 
مجلس إدارة نــادي المحرق عبدالرحمن 
جمعــة مثــل النــادي فــي مراســم القرعــة 

التي أقيمت في المغرب أمس.
ويشــارك المحــرق للموســم الثانــي علــى 
فــي   32 الـــ  لعــب دور  أن  بعــد  التوالــي، 
لألنديــة  زايــد  )كأس  الماضيــة  البطولــة 
األبطال(، وخســر ذهابا وإيابا من األهلي 
الســعودي، كمــا شــارك الرفــاع أيضــا في 
دور الـــ 32 وخــرج أمــام فريــق مولوديــة 

الجزائر.
فــإن   ،32 الـــ  دور  مباريــات  بقيــة  وفــي 
الســاحي  النجــم  فريــق  اللقــب  حامــل 

التونســي ســيالقي فريق شــباب األردن، 
القــوة الجويــة العراقــي أمــام الســالمية 
الكويتي، الجيش الســوري أمام نواذيبو 
أمــام  الســوداني  المريــخ  الموريتانــي، 
الــوداد البيضــاوي المغربي، اإلســماعيلي 
الليبــي،  بنغــازي  أهلــي  أمــام  المصــري 
النصــر العماني أمام الجزيــرة اإلماراتي، 
الوصل اإلماراتي أمام الهالل السوداني، 
العربــي الكويتي أمام االتحاد الســكندي 
المصــري، أولمبيــك أســفي المغــرب أمام 

التصفيــات  فــي   A المجموعــة  بطــل 
الترجــي  أمــام  اللبنانــي  النجــم  األوليــة، 
التونســي، مولوديــة الجزائــر أمــام ظفار 
العماني، الكويت الكويتي أمام الشــرطة 
العراقي، الرجاء البيضاوي المغربي أمام 
هالل القدس الفلسطيني، العهد اللبناني 

أمــام اتحاد جدة الســعودي، المتأهل من 
المجموعة B في التصفيات األولية أمام 
الشــباب الســعودي، علمــا أن المجموعــة 
B تضــم فرق:البنزرتــي التونســي، بطــل 
دوري جيبوتــي، بطــل دوري جــزر القمــر 

والساوره الجزائري.

سحب قرعة كأس محمد السادس لألندية العرب األبطال

إيران
إيطاليا

3
2

بطولة العالم 
للشباب

تــوج المنتخــب اإليرانــي بطــا لبطولــة العالم للشــباب للكرة الطائــرة تحت 21 عاما التي اختتمت مســاء 
أمس الســبت على صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية بعد فوزه على المنتخب اإليطالي بنتيجة 3/2 

)17/25، 25/17، 25/23، 22/25، 15/12( في المباراة النهائية ليفوز باللقب ألول مرة في تاريخه.

وبعــد نهايــة اللقــاء أقيمــت مراســم التتويــج حيــث قــام 
الشــيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
“ســلوبودان  اإلحتــكام  لجنــة  ورئيــس  الطائــرة  للكــرة 
ميلوسوفيتش” بتتويج المنتخب اإليطالي بكأس البطولة 
والميدالية الذهبية، فيما حصد المنتخب اإليطالي المركز 
الثانــي والميداليــة الفضيــة وقــام بتتويجــه كال مــن عضو 
مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية، رئيس اتحاد كرة الطاولة 
الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفة ورئيــس اللجنة 

التنفيذية جهاد خلفان.
والميداليــة  الثالــث  المركــز  البرازيلــي  المنتخــب  وحصــد 
البرونزية وتوجه كال من الشيخ علي بن محمد آل خليفة 

ومدير البطولة فراس الحلواجي.
الفرديــة وهــم  اللقــاب  توزيــع جوائــز ألصحــاب  تــم  كمــا 
إيطاليــا  العــب   )4( بمركــز  ضــارب  أول  افضــل  كالتالــي: 
“دانييــل الفيــا”، افضل ثاني ضــارب بمركز )4( العب ايران 
)3( العــب  مرتضــى شــريفي، افضــل أول ضــارب بمركــز 
إيطاليــا “لورنــزو كوتيســيا”، افضــل ثانــي العــب بمركز )3( 
العب إيطاليا العب البرازيل “ كولهيرم ميسياس”، افضل 
العــب بمركــز )2( العــب روســيا “ماكســيم”، افضــل صانــع 
ألعاب العب إيطاليا “ لورنزو ســبيروتو”، افضل العب حر 
العــب ايــران “ محمــد رضــا”، افضــل مســجل نقــاط العــب 

ايران أمير حسين اسفنديار.

البرازيل تظهر مخالبها لروسيا
دخــل المنتخــب البرازيلــي وأجهــز على منافســه الروســي 
ليحقــق   )25/12  ،27/25  ،25/21(  3/0 بنتيجــة  بســهولة 
المركــز الثالــث في البطولة، تاركا الروس في المركز الرابع 
بعــد أن كانــوا ابرز المرشــحين إلحراز اللقــب، حيث تفوق 
البرازيليــون فــي الشــق الهجومي بعدما أحــرزوا 41 نقطة 
مقابل 35 لروسيا، وحققوا 10 محاوالت ناجحة في الصد 

مقابل 5 للمنافس.

منتخبنا يختتم مشواره بالمركز الثامن
العالــم  بطولــة  فــي  مشــواره  الوطنــي  منتخبنــا  اختتــم 
بتحقيــق المركــز الثامــن فــي الترتيــب العــام مــن بيــن 16 
منتخبــا مشــاركا بعدمــا خســر من كوريــا الجنوبيــة بثالثة 
 )25/23  ،13/25  ،25/23  ،25/19( شــوط  مقابــل  أشــواط 

ليحصد الكوريون المركز السابع في الترتيب.
ويعتبــر تحقيــق المركــز الثامــن لمنتخبنــا بمثابــة نتيجــة 
إيجابية تتناسب مع االستراتيجية التي اعلن عنها اتحاد 

الكرة الطائرة.
وتفــوق الكوريــون فــي الشــوطين األول والثانــي بفضــل 
وقــوة  المركــزة  وإرســاالتهم  المتقــن  الهجومــي  أدائهــم 
حوائــط الصــد مــع تميزهــم فــي التنويــع الهجومــي مــن 
جميع المراكز، مستغلين األخطاء المتعددة لمنتخبنا على 

مستوى االستقبال والهجوم.
فــي  اللقــاء  مجريــات  إلــى  العــودة  فــي  العبونــا  ونجــح 
الشــوط الثالــث في ظل التوهــج الهجومي للعبار والحداد 
مــع تماســك حوائــط الصــد واســتغالل أخطــاء الخصــم، 
وعــاد الكوريــون فــي الشــوط الرابــع ليفرضــوا ســيطرتهم 
علــى مجريــات اللقــاء وســط تراجــع ألداء العبينــا رغــم 
محاوالتهــم المســتمرة فــي تقليص الفارق قبل أن يحســم 

الكوريون النتيجة لصالحهم.
ورغــم خســارة منتخبنــا إال أنهــم تمكنــوا مــن تقديــم أداء 
جيــد خصوصا على مســتوى حوائط الصــد والتي أحرزوا 

منها 15 نقطة.
ويعتبر الالعب الكوري “ دونغ هيوك” افضل مسجل نقاط 
بعدمــا حقــق 25 نقطــة مــن بينهــا 24 نقطــة مــن الهجــوم 

ليحرز بمفرده تقريبا شوطا كامال.

المغرب تجتاز بورتوريكو وتكسب المركز 15
أنهــى المنتخــب المغربــي مشــواره فــي البطولــة بتحقيــق 
المركــز الخامس عشــر بعدما فاز علــى بورتوريكو بنتيجة 
3/2 )22/25، 22/25، 34/32، 25/19، 12/15( فيمــا جــاء 

المنتخب المنافس في المركز السادس عشر )األخير(.

األرجنتين تكسب الصين وتحرز المركز 5
كسب المنتخب األرجنتيني منافسه الصيني بنتيجة 3/1 
)23/25، 25/23، 25/19، 25/19( ليحتــل المركــز الخامــس 
فــي الترتيــب فيمــا جــاء الصينيون فــي المركز الســادس، 
وتألــق في المواجهــة الالعب األرجنتيني “لوشــيانو” الذي 
أحــرز بمفــرده 20 نقطــة مــن بينهــا 18 نقطــة مــن الهجــوم 

ونقطتين من اإلرسال.

مصر تهزم تونس وتحتل المركز 13

حقــق المنتخــب المصري فوزا مســتحقا على حســاب تونس 
بنتيجة 3/1 )19/25، 25/20، 14/25، 22/25( ليحتل المركز الـ 
13 تاركا المركز الـ 14 للمنتخب التونسي، وتفوق المصريون 
علــى نظيرهم التونســي بتخليــص الكــرات الهجومية والتي 

حصدوا منها 51 نقطة واحرزوا 11 نقطة من الصد.

التشيك تسقط كوبا وتحتل المركز التاسع
فــاز منتخــب التشــيك علــى كوبــا بثالثــة أشــواط نظيفة ) 
28/26، 26/24، 25/20( ليحصد المركز التاسع، فيما حقق 

المنتخب الكوبي المركز العاشر.

البحرين بتنظيم  واســعــة  ــادة  ــ وإش الــثــامــن  الــمــركــز  يحتل  منتخبنا 

إيران تتوج ببطولة العالم لشباب الطائرة

علي بن محمد يتوج إيران باللقب

تتويج ايطاليا بالمركز الثاني

من لقاء منتخبنا وكوريا

البرازيليون متوجون بالبرونزية

مونيكا تعانق احد الالعبين

تتويج البرازيل بالمركز الثالث

المتوجون باأللقاب الفردية
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أحمد مهدي

حسن علي |تصوير رسول الحجيري
إيطاليا البطل غير 

المتوج و “مونيكا” 
تتلقى أول خسارة

منح االتحاد الدولي للكرة الطائرة مملكة البحرين درجة )االمتياز( في استضافة بطولة العالم للشباب تحت 21 عام والتي اختتمت مساء أمس )السبت( بعدما رفعت 
لجنة اإلحتكام تقريرها النهائي عن البطولة والذي حمل إشادة كبيرة بتنظيم البحرين وفق أعلى المعايير.

جــاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد 
بقاعــة المؤتمــرات باالتحــاد بحضــور الشــيخ 
علــي بــن محمــد آل خليفــة رئيــس االتحــاد، 
رئيــس  ميلوســوفيتش  ســلوبودان  والســيد 
التنفيذيــة  اللجنــة  اإلحتــكام ورئيــس  لجنــة 
نائب رئيس االتحاد جهاد خلفان، وأمين ســر 

االتحاد مدير البطولة فراس الحلواجي.
وأكــد ميلوســوفيتش بــأن حصــول البحريــن 
علــى تقديــر االمتياز يأتي بســبب اســتيفائها 
لجميــع اشــتراطات ومعاييــر االتحــاد الدولي 
وتوفيرهــا بــل أن البحرين فاقــت المتطلبات 
الدولية وقدمت واحدة من أفضل البطوالت 

علــى مســتوى العالــم بفضــل كفــاءة الكــوادر 
مــا  إن   “ التحتيــة، مضيفــا  والبنــى  البشــرية 
يميز البحرين كذلك هو االبتسامة والبشاشة 
التــي ال تفارق وجوه جميــع الكوادر الوطنية 
العاملة وحرصهم على المساعدة وهو ما كان 

له أبلغ األثر في نجاح الحدث العالمي”.
عــن  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  عبــر  وبــدوره 
علــى  البحريــن  بحصــول  الكبيــرة  ســعادته 
الجزيــل  بالشــكر  وتقــدم  االمتيــاز  تقديــر 
لرئيس االتحاد الدولي آري جراســا على منح 
البحريــن شــرف اســتضافة البطولــة، مشــيرا 
إلــى أن نجاح االســتضافة هو نتيجة لتكاتف 

جهــود الجميــع مــن أعضــاء اللجنــة المنظمــة 
التنفيذيــة  واللجنــة  االتحــاد  وإدارة  العليــا 
اإلعــالم  ورجــال  العاملــة  اللجــان  وكافــة 

والصحافة، والشركات الراعية.
ســؤال  علــى  ردا  محمــد  بــن  علــي  وأشــار 
الصحافــة بخصــوص اســتضافة أي بطــوالت 
قادمــة” نعتــزم اســتضافة البطولة اآلســيوية 
للناشــئين تحــت 18 عــام فــي الســنة القادمــة 
لمنتخــب  جديــدة  اســتراتيجية  لتطبيــق 
الناشــئين الحالي، حيث أن اســتضافتنا لهذه 
البطولــة العالمية تحــت 21 ومن قبلها بطولة 
آســيا تحــت 20 وبطولــة العالــم تحت 19 في 

االتحــاد  أطلقهــا  التــي  االســتراتيجية  إطــار 
لدعم منتخب الشباب الحالي.. “.

وعلــى هامــش المؤتمــر تحــدث الشــيخ علــي 
بــن محمــد عن آخر مبــادرات االتحــاد محليا، 
كاشــفا عــن إطالق كأس التفــوق العام والذي 
ســيطبق ابتــداء مــن الموســم المقبــل والــذي 
ســيتم خاللــه احتســاب نقــاط وفــق معاييــر 
علــى  نــاد  كل  بموجبهــا  ســيحصل  معينــة، 
مكافآت مالية بناء على تلك النقاط، وســيتم 
تطبيــق الــكأس لجميع الفئات وفــرق الدرجة 

األولى الرجال(.

ــة ــي ــم ــال ــع ــي اســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة ال ــ ــن ف ــري ــح ــب ــل ــاز” ل ــ ــي ــ ــت ــ تـــقـــديـــر “ام

علي بن محمد يكشف عن إطالق كأس التفوق لألندية

البحرين تحصل على التميز في تقرير االستضافة
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كــلــف االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
حكمنا الدولي إسماعيل حبيب وحكمنا 
ــاحــي؛  ــاح جــن ــ الـــمـــســـاعـــد الــــدولــــي صـ
تصفيات  مباريات  إدارة  في  للمشاركة 
)الناشئين(  عاما   16 تحت  آسيا  كــأس 
الفترة  التصفيات خال  تقام  إذ   ،2020
14 وحتى 22 سبتمبر المقبل بواقع 11 

مجموعة.
وأســنــد االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة القدم 
مباريات  تحكيم  فــي  المشاركة  مهمة 
الــســاحــة  حــكــم  إلــــى   ”J“ ــمــجــمــوعــة  ال
الـــدولـــي إســمــاعــيــل حــبــيــب، والــحــكــم 
المساعد الدولي صاح جناحي، وتضم 
ماليزيا،  اليابان،  منتخبات:  المجموعة 

كمبوديا، الوس )المستضيف(.
وصــاح  حبيب  إسماعيل  جانب  ــى  وإل
آسيويين  حكام   3 اختيار  تــم  جناحي 
للساحة و54 حكما مساعدا، كما سيكون 
للمباريات، ومنسق  اثنان  هناك مراقبان 
ــى مــقــيــمــيــن اثــنــيــن  ــ ــافـــة إل صـــحـــي، إضـ
مـــن فلسطين  مــيــشــيــل  لــلــحــكــام وهــمــا 

وخالد ناصر الهنائي من سلطنة عمان.

التصفيات  فــي  الــحــكــام  ويــعــد حــضــور 
المستمرة  للنجاحات  تواصا  اآلسيوية 
والـــمـــتـــعـــددة الـــتـــي تــحــقــقــهــا الــصــافــرة 
بمختلف  مــشــاركــتــهــا  فـــي  الــبــحــريــنــيــة 
ثقة  من  تمتلكه  لما  خصوصا  المحافل؛ 
عالية بأدائها المميز في تحكيم مختلف 

البطوالت على جميع األصعدة. 
حبيب  إسماعيل  الــدولــي  الحكم  ويعد 
والحكم المساعد الدولي صاح جناحي 
آسيا  قارة  قائمة نخبة حكام  من ضمن 
الشباب  الحكام  من  وهما   ،2019 للعام 
وقد  زاهـــر،  مستقبل  ينتظرهم  الــذيــن 
العام  فــي  الــدولــيــة  الــشــارة  حصا على 

.2018

تكليف آسيوي للحكمين إسماعيل وجناحي

لفئة الشباب  القدم  غادر وفد منتخبنا لكرة 
كوتيف  بطولة  في  للمشاركة  إسبانيا؛  إلــى 
التي  الــشــبــاب،  لمنتخبات  الــوديــة  الــدولــيــة 
ــجــاري  ــفــتــرة 29 يــولــيــو ال ســتــقــام خـــال ال

وحتى 8 أغسطس المقبل. 
مدير  مــن  للشباب  منتخبنا  وفــد  ويــتــكــون 
آل  عبدالرحمن  بن  الشيخ سلمان  المنتخب 
المحميد،  جمعة  المنتخب  إداري  خليفة، 
كــرامــي،  إســمــاعــيــل  للشباب  الــفــنــي  الــمــديــر 
ــادل الــنــعــيــمــي، مـــدرب  مــســاعــد الـــمـــدرب عــ
الحراس حسين سند، مدرب اللياقة البدنية 
محمد ياسين، واختصاصي العاج الطبيعي 

باسل محمد. 
إسماعيل  للشباب  الــفــنــي  الــمــديــر  واخــتــار 
كرامي قائمة مكونة من 23 العبا للمشاركة 
في البطولة، وهم: هاني طه، محمد محمد 
فارس، دعيج الذوادي، حسين العكري، علي 
خليفة، أحمد مسلم، عبدهللا نمر، عبدالرحمن 
مهدي  سيد  حيدر،  جــوادر  سيد  العبيدلي، 

إبــراهــيــم علي،  عــبــدالــقــيــوم،  شـــرف، محمد 
مبارك  السيد،  عبدالرحمن  عبدالنبي،  حسن 
صالح  الرميحي،  عادل  خالد،  نايف  محمد، 
منصور،  بن  ياسين  حسين،  سالم  شمسان، 
عبدهللا سالم، سلمان عادل وخليل إبراهيم. 
وبحسب مباريات منتخبنا في البطولة، فإنه 
موريتانيا  منتخب  بلقاء  مشواره  سيدشن 
يوم  الثاني  لقاءه  يلعب  ثم  يوليو،   29 يوم 

أمـــام روســيــا، عــلــى أن يلعب  1 أغــســطــس 
اللقاء الثالث يوم 4 أغسطس أمام منتخب 
إسبانيا، في حين سيلعب اللقاء الرابع يوم 

6 أغسطس أمام منتخب األرجنتين. 
ــلــعــب بين  ــبــطــولــة عــلــى ال ويــنــص نــظــام ال
من  دوري  المشاركة  الخمسة  المنتخبات 
دور واحد، ثم يتأهل األول والثاني للمباراة 

النهائية لتحديد بطل البطولة. 

وتأتي مشاركة منتخبنا الشاب في البطولة 
اآلسيوية  للتصفيات  اإلعــداد  مراحل  ضمن 
تحت 19 عاما المؤهلة لكأس آسيا للشباب 
نوفمبر  خــال  التصفيات  وستقام   ،2020
مــبــاريــات  الــبــحــريــن  ستحتضن  إذ  الــمــقــبــل، 
ــر فــي  ــمــ ــع األحــ ــ مــنــتــخــبــنــا الــــشــــاب، إذ وقـ
منتخبات  جانب  إلــى  الخامسة  المجموعة 

بنغاديش وبوتان واألردن.

 منتخبنا لكرة القدم لفئة الشباب

اآلســيوية للتصفيــات  وتحضيــًرا  العًبــا   23 تضــم  بقائمــة 
منتخب الشباب يشارك في بطولة كوتيف الدولية الودية

اختتمت مساء الخميس الماضي الموافق 25 يوليو 2017 بطولة الوطن الرابعة المقامة على مالعب نادي سماهيج، بحضور راعي الحفل 
الرئيس التنفيذي لمتنزه عذاري خيام علي ســالم، ورئيس نادي ســماهيج محمد إبراهيم، والســيد هادي ســيد حســن صاحب محالت “هوم 

كارت” راعي المباراة النهائية لروابط األندية األوروبية، وعدد من ممثلي الشركات الراعية والالعبين المخضرمين في سماهيج. 

بلقب  اإلسامي  سماهيج  مركز  فريق  وفــاز 
نيوسات  فريق  على  تغلب  أن  بعد  البطولة 
رابطة  فــريــق  وفـــاز  الترجيحية.  بــالــركــات 
األوروبية  األندية  روابــط  مباراة  في  ميان 
بعد تجاوز فريق برشلونة بـ4 أهداف. وذلك 
خالد  والمعلق  سعيد  علي  المعلق  بمشاركة 

المنشد والمحلل سيد محمود المختار. 

تكريم روابط األندية
ــة لــلــبــطــولــة  ــمــ ــــداعــ ــات ال ــسـ ــؤسـ ــمـ قـــامـــت الـ
الــتــكــريــم، إذ تــفــضــل عمار  بــالــمــشــاركــة فــي 
مستشفى  ممثلين  غلوم  وفاطمة  الــعــرادي 
فون”،  “كومتيل  محات  عن  وشاكر  الهال، 
والكابتن علي الصايم مدرب نادي سماهيج 
األســـبـــق، وأحــمــد نــاصــر الــحــايــكــي صاحب 
عن  نبيل  وحسام   ،Marketing 93 محات 
شركة “هاوس مي”، بتكريم أصحاب الجوائز 
المباراة  في  العــب  أفضل  كالتالي:  الفردية 
الــنــهــائــيــة نــاجــي فــتــحــي مــن فــريــق مــيــان، 
أفضل العب في البطولة مصطفى السكران 
من فريق يوفنتوس، أفضل حارس عبدهللا 
هداف  انترميان،  رابطة  فريق  من  الماجد 

الــدورة أحمد أمان، إضافة إلى تكريم حكم 
المباراة عقيل حسن. 

صاحب  حسن  سيد  هـــادي  السيد  وتفضل 
النهائية  المباراة  محات “هوم كارت” راعي 
بتكريم  األوروبــيــة  األنــديــة  روابـــط  لبطولة 
وفريق  األول،  بالمركز  ميان  رابطة  فريق 

رابطة برشلونة بالمركز الثاني. 

تكريم بطولة الوطن
الرئيس  الحفل  راعــي  تفضل  الختام،  وفي 
لمتنزه عذاري خيام علي ومحمد  التنفيذي 
ورئيس  عــــذاري،  متنزه  عــن  ممثاً  حــاجــي 
إبــراهــيــم وممثلو  مــحــمــد  ــادي ســمــاهــيــج  ــ ن
كالتالي:  الجوائز  بتوزيع  الراعية  الجهات 
حسين  النهائية  الــمــبــاراة  فــي  العــب  أفضل 

علي أحمد من فريق نيوسات، أفضل العب 
هوانا  فــريــق  مــن  علي  عــبــاس  البطولة  فــي 
كــافــيــه، أفــضــل حـــارس عيسى عــبــدهللا من 
فــريــق هــوانــا كــافــيــه، أفــضــل مـــدرب مــيــرزا 
عيسى من فريق مركز سماهيج اإلسامي، 
أفضل إداري ماجد العجمي من فريق قصر 

فهد  خالد  المرحوم  ودرع  للمقاوالت،  ووما 
هوانا  فــريــق  عليه  حصل  المثالي  للفريق 

كافيه. 
الدولي  الحكم  المباراة  تكريم حكم  تم  كما 
السابق جعفر الخباز، وتكريم الفنان عبدهللا 
رســم شخصيات  فــي  أبــدع  الــذي  الحايكي 

بطولة الوطن طيلة شهرين. 
وفي بادرة شكر خاصة من اللجنة المنظمة، 
الذين  الهال  مستشفى  موظفي  تكريم  تم 
واصلوا في تقديم الخدمة العاجية لاعبين 
وهم:  البطولة  أيام  طيلة  المشاركة  والفرق 
الــعــرادي،  عمار  الصايغ،  عباس  صفر،  علي 
رافــي،  أجيش  غلوم،  فاطمة  الصايغ،  علي 
بينيش بيني، وجيوذش بياي. وأخيًرا، رفع 
مركز سماهيج اإلسامي درع بطولة الوطن 
المركز  بـــدرع  نــيــوســات  فــريــق  تتويج  وتــم 

الثاني. 
وقال مدير البطولة حسين علي السماهيجي 
إلظهار  جهدها  بكل  المنظمة  اللجنة  “سعت 
الطموح  يلبي  بشكل  السنوي  الــحــدث  هــذا 
الحمد  ولله  البطولة  أخــذت  إذ  والتوقعات، 
ــريــاضــيــة  صــــدى واســـعـــا فـــي األوســـــــاط ال
مملكة  مناطق  من  الفرق  مختلف  بمشاركة 
البحرين، وفي كل مرة نسعى إلضافة شيء 
إضافة وتساهم  تمثل  ولمسة مميزة  جديد 

في االرتقاء بالرياضة البحرينية”.

اللجنة اإلعالمية

“سماهيج اإلسالمي” يحرز بطولة الوطن الرابعة

من التتويج

منتخب الناشئين لكرة اليد

اتحاد اليد

يغــادر منتخبنــا الوطنــي للناشــئين لكــرة اليــد فجــر غــد االثنيــن 
متوجًها إلى مقدونيا؛ للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 
19 ســنة التي تنطلق 6 أغســطس المقبل وتســتمر حتى الثامن 

عشر من الشهر نفسه.

المقبلة  ــمــشــاركــة  ال وتــمــثــل 
لمنتخب الناشئين الرابعة في 
تاريخه بعد المشاركة األولى 
البحرين  فــي  أقــيــمــت  الــتــي 
األرجنتين  ثــم  ومــن   ،2007
 ،2017 وجـــورجـــيـــا   ،2011
النهائيات  إلــى  تأهله  وجــاء 
المركز  تحقيقه  بعد  العالمية 
األول على آسيا للمرة الثانية 

على التوالي.
وتــضــم بــعــثــة الــمــنــتــخــب 16 
العـــًبـــا هـــم: حــســيــن الــنــجــار، 
علي،  مهدي  خميس،  جاسم 
علي فؤاد، عادل محمد، علي 
منتظر، حسين خميس، علي 
مــحــمــد، مــحــمــد ربـــيـــع، علي 
جعفر، مجتبى الزيمور، مؤيد 
عادل، حسين  أحمد  شعيب، 
محفوظ، قاسم قمبر، محمد 
حبيب، باإلضافة الى الجهاز 
الفني المكون من اآليسلندي 
والمدربين  هــالــدور  جــوهــان 
الــمــراغــي  محمد  الــوطــنــيــيــن 
ــر  وأحــــمــــد مـــنـــصـــور، ومـــديـ

المنتخب جاسم خميس.

وبحسب البرنامج المعد فإن 
معسكًرا  سيجري  المنتخب 
يلتقي  مقدونيا  في  تدريبًيا 
المنتخبات  من  عــدًدا  خاله 
الــمــشــاركــة فــي الــمــونــديــال، 
ــول فـــي أجــــواء  ــدخــ ــ ــل ال قــب

المونديال.
ويقع منتخبنا في المجموعة 
ــم إلـــى  ــتــــي تـــضـ ــ ــة ال ــثـ ــالـ ــثـ الـ
الدنمارك،  منتخبات،  جانبه 
نيجيريا  مقدونيا،  الــيــابــان، 
واألرجـــنـــتـــيـــن، ويـــبـــدأ أولـــى 
مـــبـــاريـــاتـــه أمـــــام الــمــنــتــخــب 
الــنــجــيــري فــي الــســادس من 
يختتم  فــيــمــا  الـــشـــهـــر،  ــذا  هــ
التمهيدي  ــدور  ــال ب مــبــاريــاتــه 

أمام المنتخب الدنماركي.
على  البطولة  نــظــام  ويــنــص 
تــأهــل الــمــنــتــخــبــات األربــعــة 
ــى الـــــدور الــثــانــي  ــ األولـــــى إل
ومنها المنافسة على المراكز 
الــــ16، فيما  األولـــى فــي دور 
تــلــعــب الــمــنــتــخــبــات األخـــرى 
عـــلـــى لـــقـــب كــــــأس رئـــيـــس 

االتحاد.

يد الناشئين تغادر إلى مقدونيا

المنتخبان األول واألولمبي لكرة القدم يختتمان معسكر البرتغال
ــة ــل ــمــقــب ــا لـــاســـتـــحـــقـــاقـــات ال ــم ــه ــرات ــي ــض ــح ــي إطــــــار ت ــ ف

اختتــم منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القدم ومنتخبنــا األولمبي لكرة القدم، 
معسكر البرتغال الذي أقيم خالل الفترة 9 وحتى 28 يوليو الجاري.

وجاء المعسكر الخارجي ضمن إطار 
تحضيرات المنتخبين لاستحقاقات 

المقبلة.
ــوطــنــي األول  ال الــمــنــتــخــب  وأنـــهـــى 
مـــشـــواره فـــي الــمــعــســكــر بــخــوضــه، 
الجمعة 26 يوليو الجاري، لقاء وديا 
إذ  البرتغالي،  أورينتال  فريق  أمــام 
تمكن األحمر من تحقيق نتيجة الفوز 
الاعبان  سجلهما  رد  دون  بهدفين 
أحمد الشروقي وسيد هاشم عيسى. 
للمنتخب  البرتغالي  ــمــدرب  ال وبـــدأ 
ضمت  بتشكيلة  اللقاء  ســوزا  هيليو 
الحارس سيد شبر علوي، والاعبين: 
ــد مـــهـــدي  ــيـ ــي، سـ ــ ــروقـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــمــ أحــ
بــاقــر، أحــمــد نــبــيــل، أحــمــد عــبــدهللا، 
عبدالوهاب علي، محمد عبدالوهاب، 
علي مدن، سيد ضياء سعيد، عيسى 

موسى وسيد هاشم عيسى.
فاختتم  األولـــمـــبـــي  الــمــنــتــخــب  ــا  أمــ
ــواره فـــي الــمــعــســكــر بــخــوضــه  ــشــ مــ
فيتوريا  أمــام فريق  لقاء وديــا قويا 
ــال الـــبـــرتـــغـــالـــي، وهــــو أحــد  ــتــوب ســي
البرتغال،  في  األولــى  الدرجة  أندية 
ــفــوز بهدف  وتــمــكــن أولــمــبــيــنــا مــن ال
حـــمـــل إمـــــضـــــاء الـــــاعـــــب فــيــصــل 
التونسي  ــمــدرب  ال ــان  وكـ إبــراهــيــم. 
المباراة  بــدأ  شمام  سمير  للمنتخب 
عبدالعزيز  الحارس  ضمت  بتشكيلة 
الــكــنــدري، والــاعــبــيــن: ســالــم عــادل، 
بوغمار، سيد  الخياط، أحمد  حسين 
عباس  خليف،  جاسم  أمين،  محمد 
مدن،  حسن  صالح،  أحمد  العصفور، 

عدنان فواز وفيصل إبراهيم.
واألولمبي  األول  المنتخبان  وأجــرى 
ــغــال،  ــرت ــب ــبـــات مــكــثــفــة فـــي ال تـــدريـ
األول  المنتخب  خــوض  إلــى  إضافة 
7 مباريات ودية فاز في 4، وتعادل 
في اثنتين، فيما خسر مباراة وحيدة 
سيتوبال  فيتوريا  فريق  أمام  كانت 
ــى، أمــا  ــ ــ ــــدرجــــة األولـ ــة ال ــديـ ــد أنـ أحــ
المنتخب األولمبي فخاض مباراتين 
بــذات  الــفــوز  فيهما  وحــقــق  وديتين 

النتيجة. 
للمشاركة  األول  المنتخب  ويستعد 
الــشــهــر الــمــقــبــل فـــي بــطــولــة اتــحــاد 
غرب آسيا التي ستحتضنها العراق، 
ــتــي تــســبــق بـــدء مــشــوار األحــمــر  وال
المؤهلة  الــمــزدوجــة  التصفيات  فــي 
وكــــأس   2022 الـــعـــالـــم  ــأس  ــ كـ ــى  ــ إلـ
المنتخب  سيدشن  إذ   ،2023 آسيا 
 5 العراق يوم  التصفيات باستضافة 
التي  المجموعة  في  المقبل  سبتمبر 
تضم أيضا منتخبات إيران وكمبوديا 

وهونج كونج. 
محطة  جــاء  المعسكر  فــإن  ــــدوره،  ب
نحو  األولــمــبــي  للمنتخب  إعـــداديـــة 
في  التاريخية  للمشاركة  التحضير 
كأس آسيا تحت 23 عاما بعد تأهل 
تاريخ  فــي  ــى  األولـ للمرة  المنتخب 
إذ ستقام  الــبــحــريــنــيــة،  الــقــدم  ــرة  كـ
يناير  ــال  الــنــهــائــيــات اآلســيــويــة خـ

المقبل في تايلند.
في  األول  المنتخب  قائمة  وضمت 
شبر  ســيــد  هـــم:  العــبــا   28 المعسكر 

ــوي، ســيــد مــحــمــد جــعــفــر، حمد  ــلـ عـ
محمد  عيسى،  رضا  سيد  الدوسري، 
عبدهللا،  أحمد  الحيام،  وليد  عــادل، 
سيد  شمسان،  حمد  الهزاع،  عبدهللا 
مهدي باقر، أحمد نبيل، سيد محمد 
عدنان، عبدالوهاب علي، علي حرم، 
عبدالوهاب،  محمد  الحردان،  محمد 
الــشــيــخ، سيد ضــيــاء سعيد،  جــاســم 
المالود،  عبدالوهاب  األســـود،  كميل 
الرميحي،  محمد  الــشــروقــي،  أحمد 
ســـيـــد هـــاشـــم عـــيـــســـى، إســمــاعــيــل 
عبداللطيف، عيسى جهاد، علي مدن، 

سامي الحسيني وعيسى موسى.

ــمــبــي  ــمــة الــمــنــتــخــب األول ــا قــائ أمــ
فضمت 23 العبا هم: وسف حبيب، 
الكندري،  عبدالعزيز  محمد،  عمار 
أنور أحمد، سالم عادل، جاسم نور، 
أمين،  محمد  سيد  بوغمار،  أحمد 
حسين الخياط، علي حسن يحيى، 
أحمد حبيب، سعود العسم، جاسم 
خــلــيــف، عــبــاس الــعــصــفــور، محمد 
إبراهيم  صالح،  أحمد  الشامسي، 
الختال، عدنان فواز، سيد إبراهيم 
عـــلـــوي، حــســن مــــدن، عــبــدالــعــزيــز 
ومحمود  إبــراهــيــم  فيصل  خــالــد، 

الحايكي.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم منتخبنا األولمبي لكرة القدم
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سمير شمام هيليو سوزا

األولمبي لعب 
وديتين وفاز فيهما

 األحمر خاض 7 
وديات وفاز في 

4 منها

صالح جناحي إسماعيل حبيب

تفوق في 
المباراة النهائية 
على “نيوسات” 

بركالت الترجيح



ــم  ــ ــي ــ ــق ــ ــم يـــــســـــتـــــهـــــدف ال ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الـ
حدثنا عن النشأة والطفولة والتعليم؟ «

الميــاد والنشــأة فــي مدينــة المنامــة العميقــة، 
التجــاري،  بدبيبهــا  آنــذاك  كانــت تشــتهر  التــي 
تعبــر  ثقافــات  الخالصــة،  اإلنســانية  وحالتهــا 
أو تســتقر، حضــارات تمــر أو تؤثــر، وشــعوب 
تســتريح أو تغادر، جميعها كانت ســمات تتميز 
بهــا المنامــة فــي أربعينــات وخمســينات القــرن 
الماضي. بكل تأكيد كان للنشأة أثر في حياتي، 
إذ كان والــدي يمتلــك محــًا لخياطــة البشــوت 

وكان يساعده آنذاك أخي األكبر جواد.
لســوء الطالع انتقلت والدتي )رحمة هللا عليها( 
إلــى جــوار ربهــا وعمــري لــم يتجــاوز الســابعة، 
شــعرت بأن األرض تجمدت من تحتي وعجلة 
الكون التي كانت تســتعد إلى االنطاق بي كي 
أســتقبل زخــم الدنيا بحلوها ومرهــا قد وافاها 
األجــل المحتــوم، نعم إن فــراق األم ال يضاهيه 
ال  األليــم  واليتــم  الحقيقيــة  والوحــدة  فــراق، 
تشعر به إال إذا فارقتنا أغلى وأعز الناس وهي 

األم.
رغــم ذلــك، ورغم ضخامة المســؤولية المبكرة، 
إذ كان لزامــا علــّي أن أتحملهــا وحــدي، وكان 
مفروًضــا عليَّ أن أواجــه حتى تفاصيل الحياة 
الصغيــرة بوعــي مبكــر، وإدراك فطــري ظننتــه 
مقتصــًرا علــى حضــن أمــي، كان والــدي الحاج 
يوســف عبدالوهــاب الحواج )رحمــة هللا عليه( 
لــي  واألم  األب  بــدور  قــام  إذ  ســنًدا وعضــًدا، 
الرعايــة  توفيــر  فــي  ُيقصــر  ولــم  وإلخوتــي، 

الكاملة لنا.

زخم خليجي عربي بـ “الهداية”

مدينــة  إلــى  العائلــة  انتقــال  بعــد  وبالفعــل، 
المحــرق العريقــة، حيــث ترعــرت فــي أجــواء 
بحرينيــة خالصــة، األبــواب المفتوحــة، البيوت 
التــي تكتســب صبغة عربية أصيلــة، والفرجان 
الملتصقــة بجــوار بعضهــا فــي تناغــم عمرانــي 
األندلســي  الفسيفســاء  حبيبــات  كأنهــا  بديــع 
المدهشــة، فــي تلــك األثنــاء التحقت بمدرســة 
الهدايــة الخليفيــة أول مدرســة فــي البحريــن، 
زخــم  بأســره،  العربــي  الشــرق  وكأنهــا  بــدت 
خليجــي، تــراث وطنــي، عــادات وتقاليــد مــن 
رحــم التاريــخ البعيــد، وأســاتذة مــن البحريــن 

ومصر وقطاع غزة الفلسطيني.
وللحــق أقــول إن والــدي فــي تلــك الفتــرة كان 
كل  ربمــا  بتحضيــر  يقــوم  إذ  األول،  معلمــي 
الدراســة،  علــى  يحثنــا  وإلخوتــي،  لــي  شــيء 
يعلمنــا كيف نجمع بين تحصيل العلوم والعمل 
منــذ نعومــة أظافرنــا، تســألينني عــن المدارس 
والجامعــات التــي التحقــت بهــا، فمثلما أشــرت 
إليــك اســتمرت دراســتي فــي مدرســة الهدايــة 
االبتدائيــة  المرحلــة  منــذ  بالمحــرق  الخليفيــة 
حتــى أمضيــت فيهــا المرحلــة الثانويــة؛ لكــي 
التحــق بكلية العلوم قســم الرياضيات بجامعة 

الكويت التي قضيت فيها أجمل أيام حياتي.
فــور تخرجي مــن الجامعة عدت إلــى البحرين 
والتحقــت بالعمــل فــي مكتــب اإلحصــاء الــذي 
كان يتبــع وزارة الماليــة آنــذاك، وعملــت مراقًبا 
للمكتــب ثــم قائــم بأعمــال المديــر لمــدة ســنة 
حافلــة، إذ كانــت الدولة ُتعــد الُعدة إلجراء أول 
 ،1973 العــام  تاريخهــا  فــي  نيابيــة  انتخابــات 
فــي تلــك األثنــاء قــررت أن اســتكمل دراســتي 
العليــا مقتنًعا بأن البكالوريوس وحده ال يكفي 
تحتــاج  البــاد  وأن  أعمــق،  العلــوم  بحــر  وأن 
لمــن يســبحون فيــه بكل مهــارة واقتــدار حتى 
ينتقلــوا وينقلــوا عالمهــم الضيق إلــى عالم آخر 

أكثر اتساًعا.

من محاسن الصدف

مــن طرائــف الصــدف وبعد أن حزمــت أمتعتي 
وشــددت الرحــال مســافًرا إلــى بريطانيــا، فــإذا 
بــي أهبط مطار هيثرو في لندن يوم الســادس 

مــن أكتوبــر الموافق العاشــر من رمضــان، العام 
1973، والذي كان يصادف يوم انطاق الحرب 
العربيــة ضد العدو اإلســرائيلي، رغم ذلك كنت 
حريًصــا علــى المواظبة لتلقي العلــوم الحديثة 
والتــي  البريطانيــة،  مانشســتر  جامعــة  مــن 
حصلــت فيها على درجة الماجســتير في علوم 
الرياضيــات التطبيقيــة العــام 1974، ثــم علــى 
درجــة الدكتوراه مــن الجامعة ذاتها في العلوم 

الرياضية العام 1980.

بتفصيل أكثر كيف كانت حياة الحواج  «
في صباه بالتحديد على مقاعد 

الدراسة؟

العمــل  مــن  خليًطــا  كانــت  المبكــرة  حياتــي 
فــي  متفوًقــا  كنــت  الدراســة،  فــي  واالجتهــاد 
دراســتي وكنــت حريًصــا علــى أال يؤثــر عملــي 
فــي المحــل مع والــدي على مســتوى تحصيلي 
العلمــي، فكنــت أصحــو مــن النــوم فــي الصباح 
الباكــر؛ لكــي أؤدي مــا علــيَّ مــن واجبــات، ثــم 
اليــوم  انتهــاء  وبعــد  المدرســة،  إلــى  أذهــب 
والــدي،  محــل  إلــى  أعــود  الطويــل،  الدراســي 
حيــث كنــت أســاعده في حياكة جــزء مهم من 

البشوت األنيقة.

ولدت في عائلة تجارية، فكيف  «
تحولت للمسار العلمي؟

هــو  التعليــم  بــأن  مؤمًنــا  كنــت  البدايــة  منــذ 
الطريــق إلــى التقــدم وصناعــة الحضــارة، على 
إال  منتمًيــا ألســرة تجاريــة  كونــي  مــن  الرغــم 
أنــه كان لــدي طموح وشــغف لخــوض الصعاب 
وقبــول التحــدي، كنــت ومازلــت مؤمًنــا أنه من 
دون صعــاب ال يتعلــم اإلنســان وال يمكنــه أن 
يقــدم بديــًا دائًمــا لواقع قد يكــون غير مكتمل 
األركان، الرغبــة عندي والهدف أن أبحث طول 
الوقــت عــن حياة أفضل، عن ســلوك أرقى، عن 

واقع وأيام أكثر جمااًل وإشراًقا.
لذا وبعيًدا أو قريًبا من انتمائي ألسرة تجارية، 
إال أننــي أعتقــد أن ذلــك ال يمكــن أن يحــد مــن 
كانــت  االكتشــاف  فــي  فالرغبــة  طموحاتــي، 
عارمــة، واإلرادة فــي تحقيــق مــا أرغــب كانــت 

أقوى من التحدي.

إذن حدثنا عن التوجه لالستثمار في  «
التعليم؟

هــذا حديث له شــجون وربمــا تطرقت إليه من 
قبل، حيث الكام عن االستثمار يعني الدخول 
قطاعــا  تمــس  ألنهــا  حساســة؛  مناطــق  فــي 
اقتصاديا مهما أال وهو توظيف المدخرات في 
قنــوات آمنة ومربحة، في حالة االســتثمار في 

التعليــم فإن الهــدف التجاري أوالريعي لم يكن 
أبــًدا بمثابــة الســبب الــذي من أجلــه يقف رجل 
األعمال أو المســتثمر لينادي بإنشاء مدرسة أو 

معهد أو جامعة خاصة أو حتى مركز بحثي.
هدفــه  التعليــم  فــي  االســتثمار  أن  المعــروف 
قيمــي، وعندمــا شــرعنا بدخــول هــذا المجــال، 
القبــول  عميــد  منصــب  أشــغل  آنــذاك  كنــت 
بجامعــة  الطلبــة  شــؤون  وعميــد  والتســجيل 
البحرين، ســاعتها ارتأيت مع زماء أكاديميين 
أن الدولــة ال يمكــن أن تقــوم بــكل شــيء رغــم 
التفكيــر الشــمولي الــذي كان يســيطر علــى كل 
دول المنطقــة آنذاك. فاالمبراطورية األميركية 
نشــأت وترعرعــت بفضل جامعــات خاصة كان 
لهــا الســبق والريــادة في الدفــع بهــذه الواليات 
الحضــارة،  قمــة  العتــاء  األطــراف  متراميــة 
و  “ديــوك”  و  “هارفــارد”  هــي  الجامعــات  هــذه 
“ســتانفورد” ومعهــد “إم.أي.تي”، و “برنســتون” 
وغيرها، جميعها مثلما أشرت جامعات خاصة، 
وكان السؤال الكبير المطروح آنذاك، هل يمكن 
استنســاخ “هارفارد” و “ديوك” أو “ستانفوردط 
بحرينيــة؟ أجبنــا جميًعا: ولــم ال؟ فنحن نمتلك 
اإلرادة والتحــدي، والرغبــة فــي تحقيــق أمــل 
الخــارج  إلــى  يســافرون  الذيــن  الطــاب  آالف 
يتلقون علوًما لم تكن متولفرة في بادنا حينها، 
لذلك شرعنا في تأسيس الجامعة األهلية رغم 
الصعوبات التي كانت تكتنف المشروع حينئٍذ، 
وهــو مــا دفعنا إلى قطع مشــوار طويــل تجاوز 

العشــر ســنوات فــي ســبيل البحــث عــن مخرج 
يقودنــا إلى تأســيس جامعة خاصة هي األولى 
فــي البحريــن، حتــى تم اختيــاري بقــرار ملكي 
عضــًوا باللجنــة العليــا لميثــاق العمــل الوطنــي 
وممثًا لقطاع التعليم، إذ تمكنت وزمائي من 
وضع بند عند التصويت الشــعبي عليه بإجماع 
98.4 % مــع بقيــة بنــود المشــروع اإلصاحــي 
الكبير لجالة الملك، هذا البند يسمح بتأسيس 
جامعات خاصة أو أهلية، وعلى اعتبار أن هذه 
الجامعــات منــارات إشــعاع حضــاري وثقافــي؛ 

لنبدأ المسيرة.

تقلدت كثيًرا من الشهادات الفخرية  «
واألكاديمية آخرها من جامعة 
برونيل البريطانية، حدثنا عنها؟

التــي  األخيــرة  الفخريــة  الشــهادة  مــن  لنبــدأ 
حصلــت عليهــا مــن جامعــة بروينــل البريطانيــة 
العريقــة وهــي الدكتــوراه الفخريــة فــي العلوم.. 
نظــام  حســب  ُتمنــح  ال  العلميــة  الدرجــة  هــذه 
الجامعــة مثلمــا قرأتــم فــي الصحــف إال للعلمــاء 
والمفكريــن وأصحــاب اإلنجــازات االســتثنائية. 
نحــن نعلــم أن جامعــة برونيــل شــأنها فــي ذلــك 
األخــرى  العريقــة  البريطانيــة  الجامعــات  شــأن 
ال تمنــح هــذه الشــهادات إال لفئــة أثبتــت قدرتهــا 
على االســتمرارية في العطــاء، ومواصلة تقديم 
اإلضافــات األكاديميــة لعالمهــا المعاصــر، ووفقــا 
لرؤية مجلس المستشارين بالجامعة البريطانية 

العريقــة تقــرر منحــي هــذه الشــهادة التــي أعتــز 
وأفخــر بأنهــا أُعطيــت لبحرينــي يحــب قيادتــه 

ويعشق وطنه ويؤمن برسالته األكاديمية.

إذا كان األمر كذلك فكيف نجحت  «
في التوفيق إًذا بين حياتك المهنية 

والشخصية؟

هــذا ســؤال مهــم، ربمــا تجيــب أســرتي عليــه 
أفضــل منــي، هــم الذيــن يعانــون، وهــم الذيــن 
التهــام  مــن  يشــكون  الذيــن  وهــم  يتأثــرون، 
الجامعــة األهليــة وقتــي، إلــى جانــب إدارتــي 
ومشــاركاتي في بعض الشــؤون العامة، ســواء 
نائبــا لرئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الطفولــة، 
أو كونــي نائًبــا لرئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
يوســف عبدالوهــاب وأوالده، هــذا ســؤال كبير 
مثلمــا  وأبنائــي  زوجتــي  المقاييــس،  بجميــع 
أشــرت إليــك وربما أحفادي، ربمــا يكونون أكثر 
قــدرة مني على اإلجابة والتفســير ورصد هذه 
التــي أشــرك فيهــا جميــع  الحالــة االســتثنائية 
أفــراد أســرتي بهمومــي منــذ الســاعات المبكرة 
مــن اليــوم حتى الســاعات المتأخرة مــن الليل، 
ال فصــل يــا ابنتــي بيــن العمــل والبيــت، كاهما 
وجهــان لعملة واحد، لــذا فإنني ال أؤمن بالذين 
ينســون العمــل في البيــت، أو البيت في العمل، 
فكاهما يشــكان جســدا حيا يحــاول التوفيق 
قــدر اإلمكان بين همومه العملية ومســؤولياته 

العائلية.

وما التحدي األكثر تأثيرا عليك؟ «

أكذب لو قلت إن شــيًئا آخر غير رحيل والدتي 
المبكــر هــو الــذي ألقــى بظالــه الكثيفــة علــى 
مفصــل مهــم مــن مفاصــل حياتــي، رحمــة هللا 
عليهــا كانــت كل شــيء لطفــل في عمــري، فقد 
وافتهــا المنيــة وأنــا لــم أتجــاوز الســابعة، كنــت 
مثــل غيري معتمًدا اعتمــاًدا كلًيا عليها، فكانت 
مصــدر الحنــان واألمان لألســرة، وكانــت نقطة 
االتــزان الضروريــة لوالــدي )رحمــة هللا عليهما( 
وإخوتــي، لذلــك كان رحيلها )طيــب هللا ثراها( 
يمثــل تحدًيــا كبيــًرا، ربمــا يكــون هــو التحــدي 
األول أو األكبــر فــي حياتــي، كيــف أصــل إلــى 
كل مــا أحلــم به، رغــم أن والدي ســاعدني على 

تحقيق كل ما أصبو إليه بعد ذلك.
والمتميــز،  المســتنير  التعليــم  أن  نظــري  فــي 
هــو العمــل الجــاد الــدؤوب، فأنــا مــن المؤمنين 
بضــرورة أن ننظــر إلــى ما يجمعنا ومــا يوحدنا 
ومــا يلــم شــتاتنا أو تشــرذمنا، ومــا يحــد مــن 
التــي ال  تطلعاتنــا وطموحاتنــا، إن التحديــات 
تكســرنا تقــوي مــن عزيمتنــا، والمخاطر التي ال 

تنال تقودنا دائًما إلى بر األمان.
سألتني عن االستثمار في التعليم كفكرة، وعن 
الخــروج مــن عبــاءة االعتمــاد علــى الحكومــة 
كمنهــج أصيــل فــي قيــاس أمــور بنــاء الــدول 
الحديثــة، وهنــا أســتطيع التأكيد أيًضــا أن أكبر 
تحــد وأكبر أثر موضوعي في حياتي كان ذلك 
االنتســاب للجامعة الوطنية فــي المملكة وهي 
شــعرت  لكننــي  “البحريــن”،  حكوميــة  جامعــة 
مثلمــا ألمحــت إليــك في مقام آخــر أنه البد من 
توظيــف كل اإلمكانــات، أال تعتمــد فقــط علــى 
نكتفــي  وأال  مواردنــا،  أو  إمكاناتنــا  مــن  جــزء 
طالبيــن  الحكومــة  جيــب  فــي  أيدينــا  بوضــع 
منهــا المزيــد كلمــا واجهنــا مشــكلة أو عرقلتنــا 
فكــرة جديــرة، هنــا قــررت مــع نخبــة أكاديميــة 
مــن زمائــي أن يكون للقطــاع الخاص دور في 

عملية التنمية.

وما الشخصية التي أثرت في  «
حياتك؟

- شــخصيات كثيــرة وليســت شــخصية بعينها، 
مــن  لدينــا  والعربــي  اإلســامي  التاريــخ  فــي 
، المأمــون  القامــات والهامــات التــي أثــرت فــيَّ
والرشــيد مثــًا فــي العصــور الذهبيــة للتنويــر 
العربــي، عــدد مــن المفكريــن الــرواد أمثــال طه 
حسين وعباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم 
ونجيــب محفــوظ ورفاعة الطهطــاوي واإلمام 
محمــد عبــده وجمــال الديــن األفغانــي وجمال 
عبدالناصــر الــذي كانــت دعوتــه للعروبــة أشــبه 

بمشروع إنقاذ لم ُتكتب له النجاة حتى اآلن.

وما أثر الوالد على شخصيتك؟ «

أرى والدي في كل شــيء قريًبا بحياتي، أتذكر 
دبيــب عصــاه فــي كل أرجــاء “البيــت العــود”، 
الكثيــر  فــي  المحفــورة  بصماتــه  وأتحســس 
مــن تصرفاتــي العفويــة التــي ورثتها منــه، منذ 
تحملــُت المســؤولية كاملــة أنــا وإخوتي ونحن 
مازلنــا نخطــو الخطــوات األولــى مــن حياتنــا، 
تأثيــره كبيــر علينــا، وقدرتــه على تشــكيل أهم 
الجوانب في شخوصنا كانت مبهرة، هو تقريًبا 

المعلم األول واألجدر واألكثر إيماًنا بنا.

حكمتك المفضلة؟ «

ما هو مستحيل اليوم ممكن في الغد.

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يضع حجر األساس لحرم الجامعة األهلية في المدينة الشمالية سبتمبر 2016

يؤمن ضيفنا هذه المرة بأن ما هو مستحيل اليوم سيكون ممكًنا في الغد.. إنه مؤسس الجامعة 
األهليــة رئيــس مجلــس أمنائها نائب رئيس مجلس إدارة جمعيــة الطفولة نائب رئيس مجلس 

إدارة مجموعــة يوســف عبدالوهــاب وأوالده، عبــدهللا الحــواج، الــذي حصــل أخيــرا علــى 
الدكتــوراه الفخريــة فــي العلــوم من جامعــة بروينل البريطانيــة العريقة. “البــاد” كان لها 

شرف لقائه ومحاورته لسبر أغوار نجاحه...

أمل الحامد

الــمــســتــحــيــل الــيــوم... مــمــكــن غـــدا 

المنامة كانت 
ومازالت تعج 

بالحضارات 
والثقافات

رحيل أمي في 
وقت مبكر من 

عمري كان 
فاجعة

المحرق كانت 
كحبيبات 

الفسيفساء 
األندلسي

منح  الدكتوراه الفخرية في العلوم من 
“بروينل” البريطانية 

ــذاك ــة” آنـ ــي ــمــال ـــ“ال ــع ل ــاب ــت ــاء  ال ــصـ عــمــلــت أوال بــمــكــتــب اإلحـ

ــت” ــكــوي ــات فـــي “ال ــاضــي ــري ــوم قــســم ال ــعــل ــت بــكــلــيــة ال ــ درس

التحقت بـ “الهداية الخليفية” أول 
مدرسة في البحرين

ــاق الـــوطـــنـــي ــثـ ــيـ ــمـ ــلـ ــة الـــعـــلـــيـــا لـ ــنـ ــجـ ــلـ ــالـ ــوا بـ ــ ــضـ ــ ــاري عـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تـــــم اخـ
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عبدالله الحواج



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

تعتبر شيري شركة سيارات 
صينية رائدة تغطي أعمالها 
أكثر من 80 دولة ومنطقة. 
و قامت بإنشاء 16 منشأة 

إنتاج، وأكثر من 1500 
شبكة توزيع مع أكثر من 

1100 فرع خدمة عبر آسيا 
وأوروبا وأفريقيا وأمريكا 

الالتينية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

منــذ 2016، بــدأت جــي ايــه ســي تتعــاون مــع إدارة حديقــة ســانجانيوين 
“مصدر األنهار الثالثة” الوطنية الصينية والصندوق العالمي للحياة البرية 
ضمــن برنامــج الحفــاظ علــى الحيــاة الطبيعية داخــل الحديقــة الضخمة، 
حيث تبرعت الصانعة الصينية بعدد من سياراتها الرائدة للدوريات هناك.

 بجانــب ذلك، أسســت جي ايه ســي 
بعنــوان  هنــاك  للباحثيــن  برنامــج 
Wetland Ambassadors Pro-

gram في 2017.
تــم  الثالثــة،  األطــراف  بتعــاون 
التحقيقــات  مــن  العديــد  عقــد 

االســتقصائية لمتابعة الحياة البرية 
فــي المنطقة، مــا يتضمن عدة أنواع 
مــن الحيوانات المهــددة باالنقراض، 
حيــث تــم اكتشــاف عــدة حيوانــات 
نــادرة مثــل النمور الثلجيــة والذئاب 

السوداء.

جي ايه سي تتبّرع بسياراتها

18

قدمــت “G70” نفســها بقــوة فــي الشــوارع 
المحليــة والعالمية؛ لمــا تقدمه من تصميم 
الفاخــرة  للعالمــة  جــدا  وجميــل  خــاص 
جينيســيس، مــا أهلهــا أخيــرا للفــوز بلقــب 
“أفضــل ســيارة ســيدان فاخــرة”؛ تقديــًرا 
واالهتمــام  الســيارة  فــي  التصميــم  لدقــة 
 G70 الشــديد بالتفاصيــل. أيضــا حصلــت
على جوائز متعددة من المجالت الشهيرة 
علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، وكذلــك 
 G70 المراجعة.وكانــت  مــن قبــل هيئــات 
قــد فــازت بجائــزة “ســيارة العــام” من قبل 
“موتــور تريند” و ”ســيارة العام في أميركا 
الشــمالية” من قبــل لجنة تحكيم مســتقلة 
في أميركا الشــمالية. وتعتبر هذه الجوائز 
بمثابــة شــهادة لجينيســيس لدورهــا فــي 
تصنيع أرقى الســيارات وتوفير المنتجات 
والخدمات ذات الصلة لخبراء القيادة في 

جميع أنحاء العالم.
تقــع Genesis G70 ضمــن فئــة ســيارات 
الســيدان الفاخــرة صغيرة الحجــم؛ لتمثل 
فئــة منافســة لكل من: لكــزس IS ، جاكوار 
 C Class مرسيدس ، Q50 انفينيتي ، XE
 ،A4 بــي إم دبليــو الفئــة الثالثــة ، اودي ،

.ATS وكاديالك
“ســيارات البــالد” كانت لهــا تجربة مفصلة 
للســيارة بدعــوة خاصــة مــن جينيســيس 
الشــرق األوســط عبر وكيلها فــي البحرين 
أيــام   3 ولمــدة  موتــورز  فيرســت  شــركة 
فــي شــوارع البحريــن؛ لمعرفــة مــا تقدمــه 
هــذه الســيارة من تقدم علمــي في الذكاء، 
وسالســة في القيادة. فمــن الوهلة األولى 
تأســرك الســيارة بتصميمهــا الخــاص فــي 
المقدمــة، إذ قّدمــت فــي تصميــم الواجهة 
بشــبكها  جينســيس  هويــة  األماميــة 
 ،LED بمصابيــح  متميــزة   ،”Crest Grill“
وصــدام بطابــع رياضــي جميــل بفتحــات 
تهويــة جانبيــة و4 خطــوط LED لإلشــارة 
الجانبيــة، وقطعــة كــروم عرضيــة تضيف 
لمســة فاخــرة رياضيــة للواجهــة األمامية، 
ومن الجوانب ستجد فتحة تهوية مميزة 
علــى شــكل رقم 7، وخطا حــادا يمتد على 
جانــب الســيارة، وأقواس إطــارات خلفية 
الكليــة  الرشــاقة  مظهــر  تضيــف  بــارزة 
الخلــف  مــن  الفاخــرة.  الشــبابية  للســيارة 
فــي تصميم المصابيح نجد الخلفية أنيقة 
جدا في الشكل العام لها، إضافة لمخرجي 

البيضاوييــن،  العــادم 
بتصميــم  الهــواء  وناشــر 

رياضــي أنيــق خصوصــا مع 
قطع الكروم.

وبالدخول إلى السيارة نجد الهوية 
الخاصة لجينيســيس ســهلة االستخدام 

الوســطي  الكونســول  خــالل  مــن  جــدا، 
الرياضــي الموجــه للســائق، والتــي تشــبه 
كثيــرا الســيارات الرياضيــة، وهــذا واضح 
مــن مقودهــا الرياضي الجديــد، وعدادات 
شاشــة  علــى  تحتــوي  التــي  الســرعة 
معلومــات كبيــرة الحجم وملونــة، تعرض 
لــك مجموعة مــن المعلومات التي تشــمل 
وحســاب   ”G-Force” الـــ  بيانــات  حتــى 
التجهيــزات  ومــن  التســارع،  توقيــت 
الجميلــة فــي الســيارة نظــام HUD التــي 
هي شاشة منعكسة على الزجاج األمامي، 
وشاشــة نظــام ترفيهي بقيــاس 8 بوصات 
تعمل باللمس، وخاصية الشحن الالسلكي 
للهواتــف المحمولــة، إضافــة إلــى خاصية 
تبريد وتدفئة المقاعد األمامية. والمقاعد 
من تجربتي الخاصة ممتازة جدا بالعديد 
مــن  المقصــورة،  وتشــمل  النواحــي.  مــن 

نظــام  آخــر،  جانــب 
مــن  محيطــي  صوتــي 
نــوع “Lexicon” مؤلــف مــن 
15 ســماعة، مــا يمنــح الــركاب 

تجربة صوتية فريدة. 
أنظمــة  فــي  رائــدة  عمومــا  وجينيســيس 
وفــي  ســياراتها،  جميــع  فــي  الســالمة 
لتفــادي   FCA نظــام  الشــركة  تقــدم   G70
مكابــح  باســتخدام  األمامــي  االصطــدام 
علــى  المســاعد   HDA ونظــام  الطــوارئ، 
الطــرق الســريعة للمحافظــة على المســار، 
ونظام متابعة تركيز السائق، إضافة لنظام 
وقــوع  إمــكان  يستشــعر  مبتكــر  ســالمة 
برفــع  ليقــوم  المشــاة؛  حركــة  مــع  حــادث 
مســتوى غطــاء المحــرك بدرجــة بســيطة 
المتصاص الصدمة بشكل أفضل وخفض 
مستوى الضرر، وتقدم G70 أيًضا بكاميرا 
إضافــة  الدقــة،  عاليــة  وخلفيــة  أماميــة 
إلــى مثبــت الســرعة المتكيــف والمرتبــط 

بالرادار، و9 أكياس هوائية والمزيد.

تعمل Lexus على جعل نظام األمان الخاص بها والقائم على الكاميرا والرادار 
ميزة قياسية لجميع سياراتها الخاصة بعام 2020.

جديــر بالذكــر أن هذه الميــزات القائمة 
علــى الكاميــرا والــرادار ليســت جديدة 
بشــكل خــاص، لكنهــا لــم تكــن متاحــة 
ســوي للطــرازات الباهظــة فقــط حتــى 
بشــكل  الميــزة  هــذه  تركــز  قــد  اآلن. 
أكثــر  العملــي  العنصــر  علــى  أساســي 
المســبقة  والتنبيهــات  الفرامــل  وهــو 
ُتبطــئ  أن  يمكــن  حيــث  لالصطــدام، 

السيارة أو حتى تقوم بإيقافها لتجنب 
االصطدامــات. كما ســتجد أيًضا نظاًما 
للتحذيــر مــن مغــادرة الممــر لمنعك من 

االنجراف عبر الطريق.
وفــي حالــة رصــد أضــواء قادمــة، يتــم 
ا،  خفض الضوء األمامي للسيارة تلقائيًّ
التطــواف  فــي  التحكــم  يتباطــأ  بينمــا 

المستند إلى الرادار لحركة المرور.

وّســعت كاديــالك مجموعتهــا من ســيارات الكروس أوفــر والســيارات الرياضية متعددة 
االستخدامات مع إطالقها سيارتها الجديدة XT6 لعام 2020 

تأتــي الســيارة بمقصــورة فاخــرة مــن ثالثة 
صفــوف مــن المقاعــد المكيفــة، ومجموعــة 

شاملة من تقنيات السالمة.
شــركة  رئيــس  كاراليــل،  ســتيف  وقــال   
كاديــالك: ”تقــدم كاديــالك XT6 األولــى مــن 
نوعها على اإلطالق مزيجًا رائعًا من ميزات 
الرائــع  واألداء  والراحــة  واألمــان  الرحابــة 

ــا  للعمــالء، وتنضــم XT4 إلــى الجديــدة كليًّ
التــي احتلــت الصــدارة فــي فئتها، وســيارة 

XT5 األكثر مبيًعا على مستوى العالم”.
الســيارة بمحــرك V6 ســعة 3.6 لتــر وناقــل 
حركــة أوتوماتيكي من تســع ســرعات يولد 
قــوة 310 حصان مع أربعة أوضاع مختلفة 

للقيادة.

Lexus نظام أمان متطور في

XE 2020 جاكوار تكشف عن

XT62020 كاديالك

ا في قطاع السيارات العالمي، بالكشف أخيًرا عن نسخة  عّززت “مرسيدس” حضورها في فئة سيارات “الكروس أوفر” األكثر نموًّ
اإلنتاج التجاري من سيارتها الجديدة كليًا “GLB” وذلك كطراز خاص بعام 2020.

 على أن تصل أســواق الشــرق األوســط في الربع الثاني من العام 
 ”GLB المقبل. وتمتاز ســيارة الدفع الرباعي الجديدة “مرســيدس
بمالءمتهــا لمختلــف الطرق والتضاريس، باإلضافة إلى المســاحة 
الرحبة المالئمة للعائالت، إذ تتسم السيارة بأبعاد أمامية وخلفية 
قصيــرة، وبتصميــم ذي خلــوص أرضــي )ارتفــاع أســفل الســيارة 
ا مما يكســبها قدرات التعامل مع  عن ســطح األرض( مرتفع نســبيًّ
الطــرق الوعــرة، مســتفيدة مــن ميزة نظــام الدفع الرباعــي الدائم 

)4MATIC( الذي يأتي كتجهيز اختياري في السيارة.
كما منحت “مرســيدس” لســيارتها ميزة إضافية، إذ ُتعد الســيارة 
األولــى مــن نوعهــا ضمــن ســيارات “الكــروس أوفــر” التــي يمكــن 
للعمــالء طلبهــا بســبعة مقاعد كتجهيز اختيــاري، وذلك من خالل 
إضافــة صــف ثالث من المقاعد، بحيث يتوافــر مقعدان إضافيان 
فــي الصــف الثالــث يتمتعان بمســاحة كافية لألشــخاص ممن هم 

بطول 168 سنتيمتًرا.
 وحصلــت الســيارة الجديــدة علــى محــرك رباعــي األســطوانات، 
يتمتــع بقدرتــه علــى المزج بين قــوة األداء والكفــاءة على صعيد 
االقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود، باإلضافــة إلــى حصولهــا علــى 

العديــد مــن األنظمــة المســاعدة فــي القيــادة، تؤمــن دعمــًا كامــالً 
للسائق، في مختلف ظروف القيادة.

كما زّودت “مرســيدس” سيارتها بنظام “4MATIC” للدفع الرباعي 
الدائــم لجميــع العجــالت، مع خاصيــة توزيع عزم الدوران بشــكل 
متغيــر بالكامــل، بنــاء علــى متغيرات القيــادة ومــدى حاجة إطار 

دون سواه للحصول على قدر أكبر من العزم.

محرك رباعي األســطوانات مزيج بين قــوة األداء والكفاءة

”GLB“ مرسيدس” تقدم جديدها“

أعلنت أودي الشــرق األوســط عن نمو كبير لمبيعاتها من الطرازات الرئيســية خالل النصف األول من عام 2019 وبالتحديد طراز 
Audi Q8، األكثــر تألًقــا فــي فئــة Q؛ حيــث حقق الطراز أعلــى المبيعات خالل العام الجاري 2019، محقًقا نســبة 20 % من إجمالي 

المبيعات في المنطقة.

 ومــن بيــن الطــرازات الناجحــة األخــرى، الطراز A8 الذي شــهدت 
ا بنســبة 36 % مقارنــة مــع مبيعــات العــام الماضــي  مبيعاتــه نمــوًّ
لنفــس الفتــرة. كما أعلنت الشــركة عن احتالل الســوق الســعودي 
للمرتبــة األولــى فــي النمــو علــى مســتوى المنطقــة بعــد أن حقــق 

ارتفاًعا في المبيعات قدر بـ 12 % على أساس سنوي.
ارة الكوبيــه الفارهــة  ارة Audi Q8 بيــن أناقــة الســيَّ  تجمــع ســيَّ
ذات األربعــة أبــواب والطابــع العملّي للســيارات الرياضية الكبيرة 

متعــددة االســتخدامات، وكان الطلــب عليهــا مرتفًعــا منذ طرحها 
 Audi فــي المنطقــة خــالل الربــع الثالــث من عــام 2018. صممــت
Q8 لتكون الرفيق األمثل ألوقات العمل والراحة بفضل ما تتمتع 
به من تجهيزات متطورة وتقنيات اتصال شــاملة وقوة متفوقة 
للقيــادة علــى الطــرق الوعــرة. وأدى هــذا المــزج بيــن تجهيــزات 
الفخامــة واألداء إلــى نمــو قطــاع الســيارات الرياضيــة متعــددة 
االســتخدامات إجمــااًل فــي أودي الشــرق األوســط بنســبة 16 %. 
وفــي الوقــت الراهن، تشــِكل مبيعات الفئــة Q أكثر من 50 % من 

إجمالي حجم مبيعات أودي الشرق األوسط.
 بينمــا ُتعــد Audi A8، الحائــزة على جائزة أفخم ســيارة في 
ارة األبــرز بين مجموعة  العالــم لعام 2018، الســيَّ
ســيارات أودي عالوة على تجســيدها لشعار 
حققــت  التكنولوجيــا.  عبــر  التقــدم  أودي 
هــذه الســيارة الفخمــة مــن فئــة الصالون، 
ا  والمتوفــرة اآلن بمحركــي V8 وV6، نمــوًّ

بنسبة 36 % مقارنة بالعام الماضي.

تجهيزات متطورة وتقنيات اتصال شــاملة وقوة متفوقة

Q8 نجاح األلمانية أودي

طارق البحار

كشــفت جاكــوار عــن XE 2020 المحدثــة بتصميــم داخلــي جديــد ومظهــر 
خارجــي محــدث. يأتــي التصميــم الخارجي لجاكــوار XE بمصابيــح أمامية 
أصغــر وشــبك أعــرض يعطــي مظهر جــريء، وفــي الخلف حصلت الســيارة 

على صدامات معادة التصميم ورزمة أيروديناميكية محسنة.

مصابيــح  علــى  الســيارة  وحصلــت   
بعالمــة J-blade من جاكوار ألنظمة 

اإلضاءة الخاصة بها.
 فــي الداخل تأتي XE بكســوة أفخم 
 10 وشاشــة  قياســية  جلــود  تشــمل 
الترفيهــي  للنظــام  اختياريــة  إنــش 
 I-Pace تأتي مباشــرة مــن شــقيقتها
إلــى  رقميــة  عــدادات  لوحــة  وعلــى 

جانــب وحدات تحكــم جديدة لنظام 
التكييف وأنظمة القيادة في متناول 

يد السائق.
 XE تحمــل  المحــركات  حيــث  مــن   
محــرك 6 ســلندر ينتــج 296 حصــان، 
ويتوفــر محــرك 4 ســلندر ينتــج 247 
حصــان مع نظام دفع خلفي أساســي 

أو دفع كلي اختياري.

28 يوليو 2019 األحد
25 ذو القعدة 1440

حققت لقب “أفضل سيارة سيدان فاخرة” بتقنياتها وذكائها

تجربة قيادة: جينيسيس G70 الشبابية



ــة ــاة البحرينيـ ــل للفتـ ــة األفضـ ــب... الهديـ الذهـ

اعترفت الممثلة األميركية جيسيكا ألبا، بأنها نادمة لحصولها على  «
وشمين على جسدها في عمر الـ17، فرغم أنها تمتلك أكثر من وشم، 

لكن ما يغضبها هو عدم قدرتها على التخلص من وشمين؛ األول عبارة 
عن ختم يدل على المشردين، وضعته أسفل ظهرها، إال أنها حاولت 

إزالته دون جدوى، أما الوشم الثاني فقد وضعته على رقبتها، وهو 
عبارة عن تصميم مميز باألزهار.

 علــى الرغــم مــن ارتفــاع ســعر الذهــب بيــن الحيــن واآلخــر إال أنــه يبقى أفضل هديــة تقدم إلى البنــت البحرينية، منذ األزل كان النســاء يقتنيــن الذهب مهما تذبذبت أســعاره وعلــى الرغم من ظهور 
إكسسوارات أخرى مثل بديل الذهب الذي حصل على شهرته بين الحلي والمجوهرات، إال أن الذهب األصلي يظل بمكانته الخاصة وبريقه الالمع يتوسط قلوب النساء سواء صغار أو كبار. 

ا تختلف عن غيره  للذهب خواصًّ أن  ونــرى   
أو  كونه ال يصدأ  األخــرى  األكسسوارات  من 
الزمن، وهو مناسب  تغيره عوامل  أو  يتآكل 
لجميع األجيال حيث إن الذهب كان موجوًدا 
منذ قديم الزمان وكان من العادات والتقاليد 
بــأنــواع  التزيين  والمناسبات  األعـــراس  فــي 
وكرسي  “القبقب  مثل  الذهب،  من  مختلفة 
جابر والحزام” وكما هو الحال اآلن ومن أشهر 

ا “المرتعشة والبيذانة”. أنواع الذهب حاليًّ
للبنت  تقديمها  ممكن  كثيرة  هــدايــا  وهــنــاك 
رأس  على  الــذهــب  يبقى  ولــكــن  البحرينية 
يذكر  حيث  الكثيرة  لفوائده  وذلــك  القائمة 
ينظم  فإنه  الرتدائه  صحية  فوائد  هناك  أن 
وينشط للدورة الدموية ويساعد على تعزيز 
والتركيز  واإلرادة  الطاقة  بــزيــادة  الشعور 
أن  كما  العاطفي  التوتر  مــن  ويقل  الذهني 

يزيد من اإلحساس باالسترخاء.
الــذهــب  االقــتــصــادي يعتبر  الــجــانــب   ومـــن 
فالذهب  مــاديــة،  ومكاسب  ــا  قــويًّ استثماًرا 

واليوم  الظروف،  يباع ويرهن في كثير من 
ــإذا  ــي عـــصـــر الـــمـــوضـــة، فــ ــعــيــش فــ نـــحـــن ن
اشترت قطعة  أو  على هدية  الفتاة  حصلت 
سيكون  فهذا  معينة  ماركة  من  مجوهرات 
بيعه  احتاجت  لــو  ولكن  بقليل  ليس  بمبلغ 

سعره،  نصف  مــن  حتى  تستفيد  لــن  الحــًقــا 
بنفس  مــتــوفــر  أصــبــح  ــيــوم  ال الــذهــب  بينما 
الــتــصــامــيــم الــنــاعــمــة وبــإمــكــانــهــا االحــتــفــاظ 
بالقيمة الشرائية فمن الممكن ومن السهولة 
تقارن  العملة  بيعه الحًقا، وكان قديًما قيمة 

بما يعادلها من ذهب حيث كان معيار للقيمة 
السوقية.

أن  تؤكد  دراســـة  هناك  بأنه  بالذكر  الجدير 
يمتلكن   - الزوجات  وتحديًدا   - الهند  نساء 
ما يعادل 11 % من كمية الذهب في العالم.
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كوثر محمد

الفنانة  بعد صمت طويل، خرجت 
للجدل،  الُمثيرة  الشابة  البحرينية 
ــًرا على  ــ ــي حـــا الـــتـــرك لــتــعــلــق أخــ
إلى  تحولت  التي  خطوبتها،  أنباء 
“#خــطــوبــة_حــا_الــتــرك”،  هاشتاغ 
واسًعا  صــدى  وأحدثت  تويتر  في 
الجمهور. مــن  اآلالف  معه  تفاعل 
الــفــنــانــة  زوج  ــنـــة  ابـ ــرك،  ــ ــت ــ ال حـــا 
في  نــشــرت  بطمة،  ُدنــيــا  المغربية 
أنباء  بــشــأن  توضيًحا  إنــســتــغــرام، 
خــطــوبــتــهــا الـــتـــي انـــتـــشـــرت على 
مواقع التواصل االجتماعي، كالنار 
الــهــشــيــم، قــائــلــة: “يـــا جماعة  فـــي 
اللي بتويتر هدوا اللعب شوي.. ال 

انخطبت وال شي”.
ــنـــشـــوًرا  ــا مـ ونــــشــــرت حــــا بـــعـــدهـ
غامًضا، تحدثت خاله عن ضرورة 
الـــتـــصـــرف بـــإيـــجـــابـــيـــة مــــن أجـــل 
الوصول إلى القوة وعدم التخاذل 

عن  تبتعد  الترك  أيًضا:حا  والضعف.أقرأ 
بالمجوهرات  جمهورها  وُتــغــازال  المغاالة 
هــاشــتــاغ  أّن  بـــالـــذكـــر  ــر  جـــديـ الـــنـــاعـــمـــة. 
قائمة  تصّدر  كان  “#خطوبة_حا_الترك”، 
وتفاعل  بالسعودية  تويتر،  عبر  “التريند” 
عن  تساءلوا  الذين  الُمغردين  آالف  معه 
حقيقة األمـــر فــي ظــل صمت طــويــل من 
الفنانة الشابة، حتى خرجت ورّدت أخيًرا.
ميديا  السوشال  نجم  اتهم  البعض  وكــان 
ريان جيلر بأنه استغل شائعة خطوبة حا 
الترك لكي يلفت األنظار إليه بأن زعم أنه 

لم يخطبها، قائًا إنه هو العريس الذي تم 
ربط اسمه باسمها عند انطاق الهاشتاغ، 

وهو ما دفع جمهورها النتقاده.
أن  زعمت  أجنبية  إعــام  وسائل  وكانت 
والدها  مع  لإلقامة  انتقلت  قد  الترك  حا 
بطمة  دنيا  الفنانة  وزوجته  الترك  محمد 
فترة  وانتهت  عــاًمــا   18 الـــ  أتمت  أن  بعد 

الحضانة الخاصة 
بوالدتها منى 

السابر.

البحرينية حال الترك تخرج عن صمتها

ــوق الــمــنــامــة  ــا سـ ــ ــدى تــجــولــك بــيــن زوايـ لـ
بسبب  الــمــاضــي  عبق  سيغمرك  القديمة، 
ــمــتــنــوعــة فــيــهــا ومــقــاهــيــهــا  الـــدكـــاكـــيـــن ال
يوجد  السوق،  هذه  زوايــا  وبين  الشعبية. 
وهو  البحرين”،  ــة  “دان بأنه  يوصف  مكاٌن 
“مقهى حاجي” الذي ال يزال يخدم زبائنه 

المخلصين منذ افتتاحه في عام 1950.
 ويحظى “مقهى حاجي”، الذي افتتح على 
باب  مــن  بالقرب  غــام حسين  يــد حاجي 
البحرين في الخمسينيات، بشعبية واسعة 
في مملكة البحرين، فهو يستقبل إلى اآلن 
40 عامًا، باإلضافة إلى  زبائن أوفياء منذ 
البعيدة من أجل  القرى  يأتون من  آخرين 
االســتــمــتــاع بــوجــبــات الــفــطــور لــديــه رغــم 

صعوبة المواصات.
 ورغم أن األمر قد يكون مفاجئًا للبعض، 
إال أن المقهى يستقبل أيضًا زبائن يوميين 
قال  إذ  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  مــن 
االبن األكبر لصاحب المقهى، زهير حاجي، 
فـــي حــديــث مـــع مــوقــع CNN بــالــعــربــيــة: 
يومي..  بشكل  المملكة  من  )زبائن(  “يأتينا 
إلى  ويعودون  الفطور  لتناول  يأتون  فهم 

المنطقة الشرقية”.
ويــرى حاجي أنه من إحــدى مميزات هذا 
المقهى، الذي وصفه بأنه “معلم من معالم 
البحرين”، هو استقباله لمختلف األطياف 

ويتميز  عربية.   CNN بحسب  الزبائن  من 
إلى  تصل  التي  فطوره  بوجبات  المطعم 
أطباقًا  تتضمن  وهي  وجبة،   30 من  أكثر 
التي يصعب  البلدية  القشطة  شعبية مثل 
تــوفــرهــا فــي أمــاكــن أخــــرى، والــحــمــســات، 

والباليط.
بباب  مــتــواضــعــة  كمساحة  المقهى  ــدأ  وبـ
إلى  يتحول  أن  قبل  طـــاوالت  و3  واحـــد 
مــعــلــم يــتــوافــد عــلــيــه زبــائــن مــن مختلف 

الجنسيات.

ومع ذلك، يرى حاجي أن المقهى لم يتغير، 
بل “تطور” ليواكب العصر، بدءًا من قائمة 
االختيارات  من  المزيد  توفر  التي  الطعام 
ال  المقهى  أن  مؤكدًا  مرافقه،  إلى  للزبائن، 

يزال يحتفظ “بالرمزية” نفسها.

ــن 30 نــوعــا ــى أكــثــر مـ ــ إل ــل  ــص ــات فــطــور ت ــب ــوج يــتــمــيــز ب

مقهى “حاجي”... األقدم بالبحرين

تنتمي الفنانة البحرينية شــيماء ســبت إلى عائلة فنية عريقة، وتعّد من الفنانات 
المثقفات ممن تســتمتع بالحديث إليهن. صريحة ومتصالحة مع نفســها، تعير 
اهتماًما كبيًرا ألناقتها وتواكب أبرز صيحات الموضة، فهي تختار ما ُيناسب 
قوامها. تعشــق الخواتم والحقائب، وتجذبهــا العطور العربية، تحدثت أخيرا 

لموقع سيدتي، إذ اطلعتهم على أسرار أناقتها.

- ما ُدور األزياء التي تحبينها؟ «

فأنا  دار عرض معينة،  أو  ليس هناك شيء معين 
أحب ارتداء كل ما يناسبني ويناسب شخصيتي 

والمناسبة التي أذهب إليها أو أحضرها.

- ما القطع واألكسسوارات التي تحبين  «

اقتناءها؟

الخواتم واألساور والحقائب.

- ما أنواع العطور التي  «
تحبينها؟

أحب العطور العربية، ودهن العود، 
والمسك.

- ماذا عن “الشوبينغ”؟ «

نفسي  أمسك  نقطة ضعفي، ال  بمثابة  اعتبره 
مبذرة  إنــنــي  الــقــول  وتستطيع  الــتــســوق،  عــن 

أحيانا.. “تضحك”.

اعتذارها  أسباب  عن  عمران  لجين  اإلعامية  كشفت 
من  الرغم  فعلى  الخليجية،  الدراما  في  المشاركة  عن 
نجاحها الكبير الذي حققته في مشوارها اإلعامي، ترى 
لجين أنها قد تواجه فشاً كبيرًا إذا أقدمت على تجربة 

التمثيل والوقوف أمام كاميرات الدراما التلفزيونية.
من  الــعــديــد  فــي  الــمــشــاركــة  عليها  ُعــرضــت  بالفعل  و 
االعتذار  فّضلت  ولكنها  الخليجية،  الدرامية  األعمال 
أن نجاحها  بما ال تجيده، وتــرى  نفسها  حتى ال تشغل 

كإعامية ال يمكن أن تكّرره في مجال التمثيل.
ومن ناحية أخرى نشرت لجين أخيرًا جلسة تصويرية 
الــيــونــان على  لــهــا مــن إجــازتــهــا الصيفية فــي  خــاصــة 
صفحتها الخاصة على موقع اإلنستغرام، فظهرت وهي 
إعجاب  نال  وقد  األولــى،  للمرة  األفريقي  الــزّي  ترتدي 

جمهورها.

سين وجيم مع شيماء أسباب رفض لجين عمران الدراما الخليجية
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“الصحة العالمية”: ال تصدقوا شركات التبغ بشأن مكافحة السرطان
قالــت منظمــة الصحــة العالميــة، أول أمس الجمعة، إن الســجائر اإللكترونية وأجهزة تســخين التبغ ال تســاعد في مكافحة 
السرطان، وحثت المدخنين والحكومات على عدم الوثوق في مزاعم شركات السجائر بشأن أحدث منتجاتها. وقال تقرير 
منظمــة الصحــة العالميــة الســابع حول وبــاء التبغ العالمي إن منع تدخــات هذه الصناعة أمر بالغ األهميــة للحد من الضرر 

الناجم عن استهاك التبغ.

وقــال التقريــر ”تتمتــع صناعــة التبغ 
المعارضــة  مــن  طويــل  بتاريــخ 
والمتواصلــة  والعدائيــة  المنظمــة 
ضــد  الكافيــة  بالمــوارد  والمــزودة 

إجراءات مكافحة التبغ“.
وأضاف ”بينما توجد استراتيجيات 
معلنة وأخرى ســرية... فكلها تهدف 
إلى إضعاف )جهود( مكافحة التبغ“.

كانــت  الصناعــة  إن  التقريــر  وقــال 
تحــاول كســب االحتــرام مــن خالل 
مثــل  التالعــب  يشــوبها  رســائل 
تأتــي ضمــن  منتجاتهــا  بــأن  الزعــم 
استراتيجية ”الحد من الضرر“، على 
الرغم من أن الســجائر ال تزال تمثل 

97 بالمئة من سوق التبغ العالمي.
وقال فيناياك براســاد، مدير برنامج 

بمنظمــة  التبــغ  مكافحــة  وحــدة 
إن  للصحفييــن  العالميــة،  الصحــة 
يهــدف  جديــدة  منتجــات  تطويــر 
فقــط إلــى توســيع أســواق شــركات 

التبغ.
بيــن  فــرق  يوجــد  ”ال  قائــال  وأردف 
الســجائر وأجهــزة تســخين التبغ إال 
مــن حيــث التعــرض... التعرض أقل 

والدخان غير مرئي“.

ويجري الترويج للسجائر  «
اإللكترونية، التي تحتوي على 

نيكوتين دون تبغ، كوسيلة 
لإلقالع عن التدخين. لكن براساد 
أضاف أنه ال يوجد دليل يبرر هذا 

االدعاء، فيما أظهرت أدلة من 
الواليات المتحدة أنها زادت من 

انتشار التدخين بين الشباب.

درجــات  أوروبــا  شــمال  دول  تشــهد 
حــرارة خانقــة مــع تحرك موجــة الحر 
غيــر المســبوقة فــي أوروبــا شــماال، ما 
“ليــال  الــى  المناطــق  بعــض  فــي  ادى 
اســتوائية”، بحســب مــا أفــاد الســبت 

معهد االرصاد السويدي.
وســجلت درجــة حــرارة قياســية فــي 
مدينة ماركوسفينســكا شمال السويد 
الجمعة بلغت 34.8 درجة، وهي أعلى 
درجة حرارة تســجل في الســويد هذا 

العام.

وقال خبير األرصاد الجوية جون  «
جوربيلند “إنها أعلى درجة حرارة 
تسجل في الشمال منذ 1945، 

وهي ثالث أعلى درجة حرارة 
معروفة”. وشهدت عدة مناطق 

في السويد في بداية األسبوع 
ما يعرف بـ “ليال استوائية” أي 

درجات حرارة ال تقل عن 20 درجة 
ليال. كما شملت موجة الحر دوال 

أخرى في شمال أوروبا.

موجة الحر تتحرك 
إلى دول شمال 

أوروبا
قضــت محكمــة مغربية، ليل الجمعة، بإعدام مواطنيــن هولنديين دينا بالقتل العمد، 
علــى خلفيــة إطــاق نــار أودى بشــاب واســفر عــن اصابة شــخصين العــام 2017 في 

مدينة مراكش، بحسب ما أفاد دفاع الطرف المدني أمس السبت.

وقــال المحامي عبد اللطيــف احتيتش لوكالة 
فرانــس بــرس إن غرفــة الجنايــات االبتدائيــة 
بمحكمــة االســتئناف بمراكــش )جنوب( قضت 
 15 وإدانــة  الهولندييــن،  المتهميــن  بإعــدام 
بأحــكام  بالجريمــة  صلــة  علــى  آخــر  شــخصا 
بالســجن راوحــت بيــن 20 عامــا و3 أشــهر مــع 

وقف التنفيذ.

ويمثل احتيتش عائلة طالب في كلية  «
الطب )26 سنة( قتل من طريق الخطأ 
عندما أطلق الهولنديان النار على رواد 

مقهى في حي راق وسط العاصمة 
السياحية للمغرب، في نوفمبر 2017.

لقي 8 أشــخاص على األقّل مصرعهم وُأصيب عشــرات آخرون بجروح، أمس الّســبت، 
عندما ضرب زلزاالن متتاليان جزرًا في شمال الفيليبين، بحسب ما ذكرت الُسلطات. 

ووقــع الزلــزاالن اللذان فصلت بينهما ســاعات 
قليلــة، فــي منطقــة باتانيــس وهي عبــارة عن 

مجموعة من الجزر الصغيرة. 
وعرضت وسائل إعالم فيليبينية صورًا لمبان 
بهــا  لحقــت  بعدمــا  منهــارة وطــرق مقطوعــة 
أضــرار. وهرب ســّكان مذعورون مــن منازلهم 

ليالً. 

وبلغــت قــّوة الزلزاليــن 5.4 و5.9 درجات على 
الّتوالي، وفًقــا للمعهد األميركي للجيوفيزياء، 

فيما لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وكان كثير من الفيليّبينيين نائمين  «
عندما وقع الزلزال األّول في وقت مبكر 
من يوم أمس، وتاله بعد ساعاٍت قليلة 

زلزال ثان أكثر شّدة.

اإلعدام لهولنديين دينا بجريمة قتل في المغرب

8 قتلى وعشرات الجرحى بزلزالين ضربا الفيليبين

هندي يقف بجانب سمكة من نوع القرش الحوت انجرفت 
إلى الشاطئ، وتم نقلها بواسطة رافعة إلجراء الفحص 

عليها من قبل المسؤولين في ميناء كاسيميدو للصيد في 
تشيناي، عاصمة والية تاميل نادو الهندية أمس. )أ ف ب(

الهجمــات  ضحايــا  حمايــة  يســتهدف  مجانــي  مشــروع  علــى  القائمــون  قــال 
اإللكترونيــة مــن دفــع فــدى للقراصنــة، إنهــم ســاعدوا أكثــر مــن 200 ألــف مــن 

الضحايا في االحتفاظ بنحو 108 ماليين دوالر.
ويقدم مشروع “ال مزيد من الفدى” نصائح وبرامج الستعادة ملفات الكمبيوتر 
التي تعرضت للتشفير في هجمات بفيروس الفدية أو ما يعرف باسم “رانسوم 
ويــر”، الــذي ظهر حديثا. ويعمل هذا الفيروس على تشــفير ملفات ومحتويات 
أجهــزة الكمبيوتــر، وبالتالي ال يتمكن المســتخدمون مــن الوصول إلى ملفاتهم 
المخزنة على األجهزة لديهم. ويطلب القراصنة فدية من المستخدمين مقابل 

فك تشفير الملفات على أجهزتهم.

المشروع من تأسيس كل من الشرطة األوروبية )يوروبول(،  «
والشرطة في هولندا، وشركة مكافي لألمن اإللكتروني، ويضم اآلن 

أكثر من 150 شريكا حول العالم. وعبر 14 برمجية جديدة مستحدثة 
في 2019 فقط، تقول اليوروبول إن باستطاعتها اآلن فّك شفرة 109 

من أنواع القرصنة المختلفة التي تستخدم التشفير.

مشروع أوروبي للتخلص من 
ابتزاز قراصنة اإلنترنت

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اســتطاعت طفلة فــي كوريا الجنوبية 
أن تصبــح مليونيرة وهي ما تزال في 

السادسة من عمرها.
وبحســب ما نقلت “ســكاي نيــوز”، فإن 
الطفلــة بــورام التــي تملــك قناتين في 
موقــع “يوتيــوب”، اشــترت عقــارا مــن 
5 طوابــق فــي واحد من أرقــى أحياء 

العاصمة سيول.

وأضاف المصدر أن قيمة العقار  «
وصلت إلى 8 ماليين دوالر، وتم 

ترتيب عملية الشراء من قبل 
والدي “النجمة الصغيرة” التي 

يتابعها 30 مليون مشترك على  
يوتيوب. وتقدم قناتا الطفلة 

على يوتيوب، محتوى من الفيديو 
إضافة إلى وصالت لتقييم ألعاب 

األطفال. وتصل مداخيل الشهر 
الواحد للفتاة إلى 2.9 مليون دوالر 

بفضل اإلعالنات.

قالت وسائل إعالم إيطالية إّن سائحًا 
أميركيــًا شــابا اعتــرف بقتــل شــرطي 
فــي وســط رومــا. وقتــل ماريــو ريغــا 
سرسييلو، وهو شرطي يبلغ من العمر 
35 عامــًا فــي ليل الخميــس بينما كان 
عائــدًا مــن شــهر العســل، إثــر تلقيــه 8 
طعنــات بســكين علــى يد أحد شــابين 
قبض عليهما بســبب نشــل حقيبة في 

حي فاخر قريب من الفاتيكان.

وصباح الجمعة، عّلق وزير الداخلية  «
اإليطالي ماتيو سالفيني )يمين 

متطرف( بأّن “المشتبه بهما 
صورتهما كاميرات المراقبة، لن 

يفلتا مّنا. وعلى ما يبدو، ليسا 
إيطاليين، كم هذا مفاجىء!”، 

وطالب بـ”األشغال الشاقة مدى 
الحياة” بحقهما. ووصفت وسائل 

اإلعالم اإليطالية المشتبه بهما 
بأنهما مغاربيان. وأوقف المشتبه 

بهما بعد ظهر الجمعة، وهما 
أميركيان يبلغان من العمر 19 عامًا.

طفلة تجني 3 
ماليين دوالر شهريا 

عبر اإلنترنت

مقتل شرطي على 
يد سائح أميركي 

في روما
أمــر الرئيــس التنزانــي جــون ماجوفولــي بتقســيم محميــة ســيلوس جــام المتراميــة 
األطــراف، المدرجــة على قائمــة التراث العالمي لمنظمة األمم المتحــدة للتربية والعلم 

والثقافة )يونسكو(، إلى قسمين للحد من دخول صائدي الطرائد.

وتعد محمية ســيلوس، التي تبلغ مســاحتها 
50 ألــف كيلومتــر مربع، إحدى أكبر المناطق 
بأفيالهــا  وتشــتهر  أفريقيــا  فــي  المحميــة 
وأســودها وحيوانــات وحيــد القــرن األســود 
وفرس النهر والزرافات. و8 % من المحمية 
مخصــص لســياحة التصويــر الفوتوغرافــي 

في حين يسمح بالصيد في الجزء الباقي.

 وقال ماجوفولي يوم الجمعة ”يأتي  «
السياح إلى هنا ويقتلون أسودنا لكننا ال 

نستفيد كثيرا من أنشطة الصيد بالحياة 
البرية تلك“. وتفيد بيانات حكومية بأن 
السياحة تجلب 2.43 مليار دوالر سنويا.

تنزانيا تغلق جزءا من محمية طبيعية أمام صيد الطرائد

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اختيار الفيلم السعودي “المرشحة 
المثالية”، للمخرجة هيفاء المنصور، ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة 

من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل، 
وسيتنافس الفيلم مع 14 فيلمًا عالميًا على جائزة “األسد الذهبي”، إحدى الجوائز 

العالمية في مجال السينما. وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضًا المخرجة 
السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها “سيدة 

البحر”، الذي سيعرض ضمن مسابقة “أسبوع النقاد الدوليين”.
قطيع من الفيلة بمحمية في تنزانيا )رويترز(

رجل يدخن باستخدام سيجارة إلكترونية )رويترز(
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25 ذو القعدة 1440

يـــتـــعـــافـــى شــــــاب حـــديـــث 
الـــــــــزواج فــــي مــســتــشــفــى 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة إثــر 
بــركــان خامد  فــي  سقوطه 
ــعــســل وقــيــام  فـــي شــهــر ال

زوجته بإنقاذه.
تشاســتين  كالي  وُأصيــب 
بكسور في الجمجمة أثناء 
التنــزه علــى جزيرة ســانت 
كيتس في البحر الكاريبي. 

وتشبثت زوجته أكايمي، بالصخور المحيطة بالبركان للهبوط حتى تتمكن من إنقاذه.
واتكأ تشاستان على كتف زوجته، وهو في حالة إعياء وغثيان، وهما يسيران نحو ميلين 
)3.2 كيلــو متــر( إلى ســفح الجبل. وقال تشاســتين “تمكنها من حملي فــي الطريق الطويل 
أسفل البركان عندما كنت بالكاد أستطيع الوقوف أمر مذهل. ليس أقل من معجزة”. ووقع 
الحادث يوم 18 يوليو، بعد يوم من عرسهما في كروفردسفيل، في والية إنديانا، بلدتهما.

عروس تنقذ زوجها بعد سقوطه في بركان

تزوج االثنان قبل يوم واحد من الحادث
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