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المنامة - وزارة اإلسكان

قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إن حجــم 
اإلنفــاق على أعمال البنية التحتية الرئيســة 
البحريــن  مــدن  مشــاريع  فــي  والثانويــة 
الجديدة ومشــاريع المجمعات السكنية التي 
أنجزتهــا الــوزارة واألخرى قيد اإلنشــاء يبلغ 

245 مليون دينار.
 وأضــاف الوزيــر أن أعمــال البنيــة التحتيــة 
المــدن  مشــاريع  تجهيــز  تشــمل  الثانويــة 
وأرصفــة  بالطــرق  الســكنية  والمجمعــات 

الفرعيــة  والشــبكات  والجســور  المشــاة 
الصحــي وتصريــف ميــاه األمطــار  للصــرف 
ومحطــات الكهربــاء، مبيًنــا أن أعمــال البنية 
التحتية التي تم تنفيذها والتي ال تزال قيد 
التنفيــذ تخــدم الوحدات الســكنية التي يتم 
تشــييدها، باإلضافــة إلى القســائم الســكنية، 
واألراضــي المخصصــة للخدمــات والمرافــق 
العامــة المختلفة. وأشــار إلى رصــف الوزارة 
طرقــا متطــورة وأرصفة للمشــاة بطول 655 
مدينــة  فــي  جســور   6 وتشــييد  كيلومتــًرا، 
ويجــري  بالفعــل  منهــم   2 وتنفيــذ  ســلمان، 

وتوفيــر  آخريــن،  جســرين  تنفيــذ  ــا  حاليًّ
مســارات خاصــة للدراجــات الهوائيــة بطول 
186 كيلومتــًرا فــي مدن البحريــن الجديدة، 

باإلضافــة إلــى تحديــد 54 نقطــة لمحطــات 
النقل العام.

وقــال وزير اإلســكان إن حجم العمل المنجز 
في المشــاريع اإلسكانية من حيث الوحدات 
الســكنية التــي تســتوعب 240 ألــف نســمة، 
أو أعمــال البنيــة التحتيــة وتوفيــر المرافــق 
الخدميــة، يتماشــى مــع توجيهــات القيــادة 
الرشــيدة والحكومــة الموقرة بشــأن ضرورة 
توفيــر الخدمــات فــي المشــاريع اإلســكانية 
جــودة  تحســين  رؤيــة  ويواكــب  الحديثــة، 

معيشة المواطنين.

سمو رئيس الوزراء يأمر بتنفيذ 45 مشروًعا بكلفة 22 مليون دينار
أمــر رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
لــدى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
األســبوعية  االعتياديــة  الجلســة  ترؤســه 
صبــاح  القضيبيــة  بقصــر  الــوزراء،  لمجلــس 
ــا  ــا تنمويًّ أمــس، بتنفيــذ 45 مشــروًعا تطويريًّ
بكلفــة نحــو 22 مليــون دينار تســتهدف البنية 
الخدمــات  لتحســين  والمرافــق  التحتيــة 
المشــاريع  إطــار  فــي  للمواطنيــن  المقدمــة 

البلدية المشتركة بمختلف مناطق البالد.
وهنــأ مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بمناســبة إقــرار منظمــة األمم 
المتحــدة لمشــروع القــرار باعتمــاد الخامــس 

ــا للضمير،  مــن أبريــل مــن كل عــام يوًمــا عالميًّ
اســتجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء فــي هــذا المجــال في 
العــام،  هــذا  فــي فيينــا  المتحــدة  األمــم  مقــر 
والتــي  ســموه  وإســهامات  لجهــود  وتقديــًرا 
المنظمــات  مــن  وترحيًبــا  تقديــًرا  وجــدت 
اإلقليميــة والدوليــة الســيما جهود ســموه في 
الدولــي؛  والتكاتــف  التعــاون  تعزيــز  مجــال 
فــي  قدًمــا  والمضــي  الســالم  ثقافــة  لتعميــق 
جهــود التنميــة المســتدامة ســعيا نحــو إنهــاء 
الصراعات التي تعاني منها العديد من مناطق 

العالم.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء
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377.5 مليون 
دوالر أرباح 
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المتحد”

40 مليون 
دينار أرباح 

“البحرين 
والكويت”
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استجابة لمبادرة 
سموه... األمم 
المتحدة تعتمد 
5 أبريل من كل 

ا  عام يوًما عالمّيً
للضمير

مليون دوالر
245

توفير مساحات لجميع 
المرافق الخدمية 

والتجارية تخدم 240 
ألف نسمة
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اسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها الى مقام

  رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

 بمناسبة اعتماد منظمة األمم المتحدة لمبادرة سموه 

بإعالن يوم الخامس من أبريل من كل عام 

» يومًا دوليًا للضمير «

في انجاز جديد يضاف إلى انجازات سموه وتأكيدا على المكانة الرفيعة 

المجتمع  الذي يحظى به سموه  من قبل  الكبير  الدولي  واالحترام 

عبر  البشرية  خدمة  في  الرائدة  ومبادراته  اسهاماته  نظير  الدولي، 

ارساء السالم وتعزيز التنمية والتقدم في العالم .

وزير شئون مجلس الوزراء 

ورئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

 وكافة منتسبي ديوان سموه.



القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القائمة املوحدة للدخل
 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2018 2019 2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

467.242 490.189 237.912 246.923 �صايف دخل �لفو�ئد 

145.164 139.897 81.886 71.277 �لر�صوم ودخل �آخر

612.406 630.086 319.798 318.200 الدخل الت�شغيلي 

42.287 34.334 29.034 20.845 خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية

570.119 595.752 290.764 297.355 �شايف الدخل الت�شغيلي 

160.121 166.873 84.242 86.919 امل�شروفات الت�شغيلية 

409.998 428.879 206.522 210.436 الربح قبل ال�شرائب

23.530 20.246 12.227 10.713 م�صروف �صريبي وزكاة

386.468 408.633 194.295 199.723 �شايف الربح للفرتة

29.043 31.117 11.584 15.067 �صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

357.425 377.516 182.711 184.656 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

 ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل

مالك البنك للفرتة:

3.9 4.1 1.9 1.9

 �لن�صيب �الأ�صا�صي و�ملخف�ص لل�صهم �لعادي

يف �الأرباح )�صنتات �أمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2018 2019 2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

386.468 408.633 194.295 199.723 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

)8.432( 22.725 )25.908( 15.869 تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

)1.498( 3.132 8.915 )1.549(

 �صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة

خالل �لفرتة   

376.538 434.490 177.302 214.043 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

27.920 36.522 7.294 18.928

 جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق

غري م�صيطرة

348.618 397.968 170.008 195.115
 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

900.503 2.408.978 �صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية

)539.344( )545.406( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية

)370.289( )596.656( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية

)9.130( 1.266.916 الزيادة/)النق�ص( يف النقد وما يف حكمه

)1.984( 13.415 �صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية

2.528.722 3.088.964 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

2.517.608 4.369.295 النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو

امليزانية املوحدة
)مدققة(

31 دي�صمرب

2018

30 يونيو 

2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

املوجودات

1.390.470 1.460.016 نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

1.918.727 2.002.821 �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية

3.061.818 3.664.722 ود�ئع لدى بنوك 

19.503.961 20.302.254 قرو�ص و�صلف

7.568.528 8.441.837 ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة

318.802 318.348 ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة 

265.794 231.364 ��صتثمار�ت عقارية

764.094 843.564 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وموجود�ت �أخرى

237.064 297.416 ممتلكات ومعد�ت

478.319 483.858 �ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة 

35.507.577 38.046.200 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.752.792 5.578.783 ود�ئع من بنوك 

1.832.134 2.436.581 �قرت��صات مبوجب �إتفاقيات �إعادة �صر�ء 

23.660.035 23.579.573 ود�ئع �لعمالء

1.097.911 1.466.022 فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

192.697 27.685 مطلوبات ثانوية

30.535.569 33.088.644 جمموع املطلوبات

احلقوق

1.992.541 2.193.611 ر�أ�ص �ملال - �الأ�صهم �لعادية

)13.190( )13.190( �أ�صهم خز�نة

1.929.350 1.709.407 �إحتياطيات

3.908.701 3.889.828 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

600.000 600.000 �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1

463.307 467.728 حقوق غري م�صيطرة

4.972.008 4.957.556 جمموع احلقوق

35.507.577 38.046.200 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

3.815.622 3.908.701 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)194.899( - تعديالت �لتحول نتيجة لتطبيق �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 

3.620.723 3.908.701 يف 1 يناير - معاد عر�شه

)1.000( )1.000( تربعات

17.797 4.200 �أ�صهم �إ�صافية �صادرة

)1.529( - �صر�ء �أ�صهم خز�نة 

)13.750( )13.750( �لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1

)4.120( )4.120( �لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �صكوك د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1

)340.760( )397.756( �أرباح �الأ�صهم �لعادية 

2.217 705 �إطفاء �لقيمة �لعادلة ملعامالت �لدفع باالأ�صهم

348.618 397.968 جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة 

)5.705( )3.415( حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر 

- )1.705( تغري�ت يف �صركات زميلة

3.622.491 3.889.828 الر�شيد يف 30 يونيو العائد اإىل مالك البنك  

600.000 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�ص املال فئة 1

444.973 467.728 حقوق غري م�شيطرة 

4.667.464 4.957.556 جمموع احلقوق يف 30 يونيو  

عادل اللبان  

�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة و�لع�صو �ملنتدب  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

 �أ�صتخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�صامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ص.م.ب. 

لل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2019، و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ، مملكة �لبحرين بخامتة مر�جعة غري متحفظة يف 29 يوليو 2019.

www.ahliunited.com :للمزيد من �ملعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�ص من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي(
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رأس رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة الموقر 
الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلــس الوزراء، وذلك بقصــر القضيبية صباح امس. 

وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 فــي مســتهل الجلســة هنــأ مجلــس الــوزراء 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة 
إقــرار منظمــة األمــم المتحدة لمشــروع القرار 
باعتمــاد الخامس من أبريــل من كل عام يوًما 
ــا للضمير، وذلك اســتجابة للمبادرة التي  عالميًّ
أطلقها صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
فــي هــذا المجال فــي مقر األمــم المتحدة في 
فيينــا هــذا العام، وتقديــًرا لجهود وإســهامات 
ســموه والتــي وجــدت تقديــًرا وترحيًبــا مــن 
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة الســيما جهود 
ســموه فــي مجــال تعزيــز التعــاون والتكاتــف 
الدولــي؛ لتعميق ثقافة الســام والمضي قدًما 
في جهود التنمية المستدامة سعيا نحو إنهاء 
الصراعات التي تعاني منها العديد من مناطق 
العالــم، حيــث إن هــذا اإلنجــاز الكبير لصاحب 
أقرتــه  الــذي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
منظمــة األمــم المتحــدة ضمــن أعمــال الدورة 
73 وعرضــه علــى المجلــس وزيــر الخارجيــة 
يأتــي كوســيلة لتعبئة جهــود المجتمع الدولي 
بانتظــام لتعزيــز الســام والتســامح واإلدماج 
عالــم  بنــاء  أجــل  مــن  والتضامــن  والتفاهــم 

مستدام قوامه السام والتضامن والوئام.
بعدهــا، رحــب صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء وبــارك التوقيــع علــى محضــر إنشــاء 
مجلس التنســيق البحريني السعودي ووصفه 
ســموه بأنه بادرة متقدمة وتاريخية في إطار 
تعزيــز مــا هو قائــم من عاقــات أخوية متينة 
تجســد تطلعــات قيادتــي البلديــن فــي توثيق 
التعــاون المثمــر الــذي يدعــم تحقيــق التكامل 
ا  ا وعســكريًّ ا واقتصاديًّ الثنائــي بينهما سياســيًّ
ا وغيرها من المجاالت  ا واجتماعيًّ واســتثماريًّ
الحيوية، وتفتح األفق واســًعا لتنمية التعاون 
البنــاء وانطاقــه بوتيــرة أســرع وأوثــق لدعم 

منظومة العمل الخليجي المشترك.
 بعدهــا، وّجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

الرعايــة  ســبل  كافــة  توفيــر  إلــى  الــوزراء 
والخدمــات لحجــاج مملكــة البحريــن، وكلــف 
ســموه بعثــة البحريــن للحــج والبعثــة الطبيــة 
فيها إلى تقديم كل أوجه الرعاية والتسهيات 
المباركــة،  المناســك  ألداء  عليهــم  للتيســير 
وأشــاد صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
بالجهــود الكبيــرة والترتيبــات الضخمــة التــي 
توفرهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود عاهل 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة للتيســير 
وتســهيل  الحــرام  هللا  بيــت  حجــاج  علــى 

مناسكهم خال موسم الحج.
بعــد ذلــك، أعــرب مجلس الــوزراء عــن صادق 
تونــس  جمهوريــة  إلــى  ومواســاته  تعازيــه 
الشــقيقة قيــادة وحكومــة وشــعًبا فــي وفــاة 
الرئيــس التونســي المغفــور لــه الباجــي قايــد 
مــا  بالتقديــر  المجلــس  مســتذكًرا  السبســي، 
حققــه الفقيــد الراحــل مــن إنجــازات لخدمــة 
تونــس  تطــور  مســيرة  فــي  وبــدوره  بــاده 

وتعزيز استقرارها.
بعــد ذلــك، أمــر صاحب الســمو الملكــي رئيس 
ا  ــا تنمويًّ الــوزراء بتنفيــذ 45 مشــروًعا تطويريًّ
تســتهدف  دينــار  مليــون   22 حوالــي  بكلفــة 
البنيــة التحتيــة والمرافق لتحســين الخدمات 
المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية 
المشتركة بمختلف مناطق الباد، ويشمل ذلك 
إنشــاء أســواق مركزية في جدحفص ومدينة 
الســوق  وتطويــر  عيســى  ومدينــة  خليفــة 
الســوق  وتكييــف  جدحفــص  فــي  الشــعبي 
الشعبي بمدينة عيسى وتطوير الخدمات في 
ســوق الرفــاع وتحســين شــارع ريــا ومداخــل 
ومخــارج ســوق واقــف والمنطقــة الصناعيــة 
فــي عراد ورصف الطــرق الداخلية في مدينة 
زايد ومدينة عيســى وإنشاء حدائق وماعب 
في الزالق والرفاع ومدينة زايد ومدينة حمد 

وأم الحصم ومدينة سلمان والدير وسماهيج 
قريــة  مرفــأ  خدمــات  واســتكمال  والحــورة 
الدراز وتوسيع نطاق خدمات النظافة لتشمل 
المناطــق اإلســكانية الجديــدة، وعــرض وزيــر 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي آليــة تمويل هذه 
الحزمــة مــن المشــاريع والتنســيق بشــأنها مــع 
وزارة األشــغال وشــئون البلديات والتخطيط 

العمراني.
 بعدهــا، تابــع صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
القــرى  فــي  القديمــة  البيــوت  وضــع  الــوزراء 
والمدن وكلف ســموه وزارة األشــغال وشؤون 
ووزارة  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
اإلسكان برفع تقرير مشترك عن حالة البيوت 
التــي يتــم بموجبهــا  القديمــة فيهمــا واآلليــة 

مــع  يتماشــى  الــذي  بالشــكل  تأهيلهــا  إعــادة 
الفرجــان  الحضريــة ويحفــظ هويــة  التنميــة 

والقرى وخصوصيتها.
 مــن جانــب آخــر، فقــد كلــف صاحــب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء وزارة األشغال وشؤون 
بمتابعــة  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
حالــة منطقــة القفــول واســتيفاء احتياجاتهــا 

الخدمية والمرافقية.
كما تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
االســتراتيجية  تنفيــذ  فــي  تحقيقــه  تــم  مــا 
بينهــا  ومــن  المخلفــات  إدارة  فــي  المتكاملــة 
إعــادة تدويــر مخلفــات الهدم والبنــاء وإعادة 
تدويــر  وإعــادة  المنزليــة  المخلفــات  تدويــر 
النفايــات وتحويلهــا إلــى طاقــة، وقــد عــرض 

ووزيــر  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال 

العمراني ما تم تحقيقه في هذا السياق.
 وعلــى صعيــد ذي صلــة، فقــد وّجــه صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء إلــى تجميــل 
توبلــي  خليــج  حــول  الواقعــة  المنطقــة 
أشــجار  وبخاصــة  بيئتــه  علــى  والمحافظــة 
القــرم والعمل علــى إعادة تأهيل خليج توبلي 
بالشــكل الذي يحســن حركة الميــاه وتجددها 
بشــكل  منــه  والرواســب  الحمــأة  ويصــرف 
تلقائي، وكلف ســموه وزيــر المالية واالقتصاد 
الوطنــي ووزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي برفــع مذكــرة مشــتركة 

بهذا الخصوص.

المنامة - بنا

تنفيذ 45 مشروًعا بكلفة 22 مليون دينار بمختلف مناطق البالد
ســـمو رئيـــس الـــوزراء: آليـــة إلعـــادة تأهيـــل البيـــوت القديمـــة فـــي القـــرى والمـــدن

بعــد ذلــك، نظــر المجلــس فــي المذكــرات 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها 

من القرارات ما يلي:
أوالً: وافــق مجلــس الــوزراء علــى توصية 
اللجنة التنســيقية برئاســة صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء التــي نائب رئيس 
مجلس الوزراء عرضها سمو الشيخ محمد 
بــن مبارك آل خليفة والتــي تتعلق بتعديل 
القرار رقم )17( لســنة 2018 بشــأن تحديد 
يجــوز  التــي  التجاريــة  األنشــطة  بعــض 
العالميــة بمزاولتهــا،  للشــركات  الترخيــص 
ويلغي التعديل شرط إدراج تلك الشركات 
في أحد األسواق المالية العالمية من أجل 
التجاريــة  األنشــطة  بمزاولــة  لهــا  الســماح 

المنصــوص عليها في القــرار، وذلك حرًصا 
علــى دعــم البيئة االســتثمارية فــي مملكة 
البحريــن وتعزيــز التنافســية وخلــق فرص 

العمل الواعدة للمواطنين.
ثانًيــا: وافق مجلس الوزراء على مشــروع 
التشــريعي  الفــراغ  لســد  للبيئــة  قانــون 
يتعلــق  مــا  وبخاصــة  البيئــة  مجــال  فــي 
مختلــف  ومكافحــة  البيئيــة  بالمخلفــات 
أشكال التلوث وحماية المجتمع والكائنات 
الحيــة مــن كافــة األنشــطة المضــرة بيئيــا 
فــي ضــوء االتفاقيات الدوليــة واإلقليمية 
البحريــن  مملكــة  إليهــا  انضمــت  التــي 
والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث 
والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعية، وقّرر 
النــواب  مجلــس  إلــى  إحالتــه  المجلــس 
وفــق اإلجــراءات الدســتورية والقانونيــة 

المذكــرة  فــي ضــوء  وذلــك  بهــا  المعمــول 
المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية 
للشــئون القانونيــة والتشــريعية وعرضهــا 
نائــب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 

المذكورة.
إضافــة  الــوزراء  مجلــس  بحــث  ثالًثــا: 
اختصاصــات جديــدة للجنــة اســتراتيجية 
وتنسيق الطيف الترددي، وإضافة ممثلين 
خــال  مــن  وذلــك  عضويتهــا،  إلــى  جــدد 
المذكــرة التــي رفعهــا لهــذا الغــرض معالــي 
وزيــر الداخلية، حيث قــّرر المجلس إحالة 
مشروع قرار لتعديل القرار رقم )50( لسنة 
2015 بإنشــاء وتشكيل لجنة استراتيجية 
اللجنــة  إلــى  التــرددي  الطيــف  وتنســيق 

الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
رابًعا: اطلع مجلس الوزراء على المشــاريع 

التي سيتم تنفيذها والجاري تنفيذها لرفع 
والتمكيــن  االجتماعيــة  الخدمــات  جــودة 
المجتمعــي وتلبيــة متطلبــات تأمين البيئة 
وتحقــق  المســتدامة  للتنميــة  الداعمــة 
الحكومــة  برنامــج  أهــداف  فــي  جــاء  مــا 

وأولوياتــه وذلك من خال إنشــاء خمســة 
مراكــز اجتماعيــة بكلفــة 24 مليــون دينــار 
واألفــراد  والمعاقيــن  المســنين  لخدمــة 
واألســر ذوي الدخــل المحــدود واســتدامة 
حصولهــم علــى الخدمــات وتدعــم توجــه 
الخدماتيــة  البرامــج  لتطويــر  الحكومــة 
خــال  مــن  وذلــك  الرعائيــة،  والتأهيليــة 
مركــز البديــع االجتماعي الشــامل وإنشــاء 
نــادي نهاري لرعاية الوالديــن ملحًقا بمركز 
مجمــع  وإقامــة  االجتماعــي،  جدحفــص 
لإلعاقة الشاملة في منطقة عالي، ومجمًعا 
عيســى،  بمدينــة  االجتماعيــة  للخدمــات 
ومجمًعــا للرعايــة االجتماعيــة فــي مدينــة 
حمد، لتشــكل منظومة متكاملة إلى جانب 
المراكز االجتماعية القائمة تعّزز الخدمات 
االجتماعيــة فــي المملكــة، وقد اســتعرض 

هــذه  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر 
خــال  مــن  وكلفتهــا  ونطاقهــا  المشــاريع 

المذكرة المرفوعة للمجلس لهذا الغرض.
المراحــل  الــوزراء  مجلــس  تابــع  خامًســا: 
التــي وصــل إليهــا مشــروع الربــط المائــي 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
المذكــرة  خــال  مــن  وذلــك  الســعودية 
المرفوعــة لهــذا الغرض من وزيــر الكهرباء 
والمــاء، وقــد اطلــع المجلــس ضمــن هــذا 
الســياق علــى اإلجراءات الجــاري اتخاذها 
لمتابعــة تنفيذ المشــروع من خال فريقي 
الربــط المائــي بمملكــة البحريــن والمملكــة 
وبالتنســيق  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
الصلــة  ذات  الــوزارات  بيــن  القائــم 
واالختصــاص لحجــز مســارات مــد أنابيب 

نقل المياه.

قرارات المجلس

مجلس الوزراء 
يشيد بجهود سمو 
األمير خليفة في 

تعميق ثقافة 
السالم حول العالم

إنشاء أسواق 
مركزية في 

جدحفص ومدينة 
خليفة ومدينة 

عيسى 

مجلس التنسيق 
البحريني 

السعودي بادرة 
تاريخية في تعزيز 
العالقات األخوية 

إعادة تأهيل 
البيوت القديمة 

لحفظ هوية 
الفرجان والقرى 

وخصوصيتها

إنشاء 5 مراكز 
اجتماعية بكلفة 
24 مليون دينار 
لخدمة المسنين 

والمعاقين

ياسر الناصر

سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء  
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في إنجاز دولي جديد يضاف إلى إنجازات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة ويعكس ما يحظى به ســموه من مكانة وتقدير عالمي، اعتمدت منظمة األمم 
المتحــدة، مشــروع قــرار تقدمــت به مملكة البحريــن باعتماد يوم الخامس مــن أبريل من كل عام 
ا للضمير، وذلك اســتجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها ســموه بتدشــين اليوم العالمي  يوًما دوليًّ
للضمير في شهر أبريل الماضي، بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.

جانــب  مــن  اإلعــان  ويأتــي   
المتحــدة  األمــم  منظمــة 
ــا جديــًدا  ليســجل إنجــاًزا أمميًّ
لمملكــة البحريــن، وليؤكــد فــي 
الوقــت ذاتــه، علــى مــا تحظــى 
الســمو  صاحــب  شــخصية  بــه 
الملكــي رئيس الوزراء من ثقل 
ومكانة دولية، تقديًرا لمبادرات 
وجهود ســموه الداعمة إلرساء 
وتعزيــز  العالمــي،  الســام 
الدولــي  والتعــاون  التكاتــف 
للمضي قدما في جهود التنمية 

المسـتدامة.
 ويشــكل اعتماد مشروع القرار 
ــا لما توليــه مملكة  تقديــًرا دوليًّ
البحريــن بقيــادة جالــة الملــك 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
عاهل الباد المفدى، من حرص 
علــى أن يكــون لهــا دور فاعــل 
وإســهام واضــح فــي كل جهــد 
البشــرية  تقــدم  غايتــه  دولــي 
وتحقيق األمن الدائم والســام 
المســتقر والتنميــة المســتدامة 

في مختلف أنحاء العالم.
وقالــت منظمة األمــم المتحدة 
فــي ديباجــة القــرار الصادر عن 
الجمعيــة العامــة ضمــن أعمــال 
الــدورة الثالثة والســبعون التي 
عقدت في شــهر يوليو الحالي، 
إن اعتمــاد الخامــس مــن أبريل 
يأتــي  للضميــر،  ــا  دوليًّ يوًمــا 
كوســيلة لتعبئة جهود المجتمع 
الدولي بانتظام لتعزيز الســام 
والتســامح واإلدمــاج والتفاهم 
بنــاء  أجــل  مــن  والتضامــن 
عالــم مســتدام قوامــه الســام 

والتضامن والوئام.
 ودعــت المنظمــة جميــع الدول 
األعضاء ومؤسســات منظومة 
مــن  وغيرهــا  المتحــدة  األمــم 
المنظمــات الدوليــة واإلقليمية 
والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع 
المدنــي واألفراد، إلى االحتفال 
النحــو  علــى  اليــوم  بهــذا 
المناســب، بما يدعم بناء ثقافة 
وفقــا  وضميــر  بمحبــة  الســام 
للثقافة السائدة في مجتمعاتها 

المحلية واإلقليمية.
 وحّثــت األمــم المتحدة، جميع 
الــدول األعضــاء إلــى مواصلــة 
بمحبــة  الســام  ثقافــة  تعزيــز 
المســاعدة  أجــل  مــن  وضميــر 
الســام  تحقيــق  ضمــان  علــى 
بطــرق  المســتدامة،  والتنميــة 
تشــمل العمــل مــع المجتمعــات 
تقديــم  خــال  مــن  المحليــة، 
الخدمــات لآلخرين والتشــجيع 

بيــن  والتراحــم  العفــو  علــى 
األفراد.

رئيــس  رعايــة  جــاءت  وقــد 
الوزراء صاحب الســمو الملكي 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
خليفة، لتدشــين اليوم العالمي 
للضمير في مقر األمم المتحدة 
بفيينا خال شهر أبريل 2019، 
كأول مبادرة من نوعها للتعاون 
العالمــي لتعزيــز ثقافــة الســام 
والحــب والضمير، وذلك حينما 
أطلــق اتحــاد الســام والمحبــة 
وبالتعــاون  )فوبــال(  العالمــي 
لمملكــة  الدائمــة  البعثــة  مــع 
البحريــن بفيينــا )اليــوم الدولي 
للضمير( فــي احتفالية حضرها 
الشــخصيات  مــن  كبيــر  حشــد 
والدبلوماســية  السياســية 
واالجتماعيــة فــي فيينا. وذلك 
الحكومــات  تشــجيع  بهــدف 

االحتفــال  علــى  والمنظمــات 
باليوم العالمي للضمير كوسيلة 
لتحفيــز المجتمــع الدولــي على 

حل النزاعات بطريقة سلمية.
 وحينهــا وّجــه صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الوزراء رســالة، 
يمكن اعتبارهــا الوثيقة األولى 
للضميــر  العالــم  مســتوى  علــى 
فيهــا  شــّدد  حيــث  العالمــي، 
ســموه علــى جملة مــن المبادئ 
قــرار  فــي  ترجمتهــا  تــم  التــي 
األمم المتحدة الخاص باعتماد 
الخامس من أبريل من كل عام 
ا للضمير، إذ عكســت  يوًمــا دوليًّ
متكاملــة  رؤيــة  ســموه  رســالة 
جهــود  تكاتــف  إلــى  تدعــو 
المجتمــع الدولــي وتفعيــل دور 
تحقيــق  فــي  العالمــي  الضميــر 
األمن والســام واالستقرار في 

مختلف ربوع العالم.
 وقــد أكــد ســموه فــي رســالته 
يعــد  اليــوم  “هــذا  أن  حينهــا 
مناســبة للتأكيــد علــى ضــرورة 
المجتمــع  إرادة  تتحــد  أن 
التــي  المعانــاة  إلنهــاء  الدولــي 
فــي  البشــر  ماييــن  يعيشــها 

العديــد من مناطــق العالم، وأن 
تتواصــل الجهود لصيانة الحق 
فــي الحياة اآلمنة والمســتقرة، 
واســتدامة التنميــة التــي تعــّزز 

من رفاه اإلنسان”.
كما اعتبر سموه في الرسالة أن 
االحتفــال بهــذا اليــوم “يعكــس 
وجود إرادة قوية لدى شــعوب 
العالم بأن يكون الضمير العالمي 
أحد المرتكزات األساسية التي 
يتــم على أساســها دفع مســيرة 
مــن  الدولــي  الجماعــي  العمــل 
أجــل عالــم أكثــر أمًنــا وســاًما 

واستقراًرا”.
وقــال ســموه فــي “إن الضميــر 
العالمــي يجــب أن يكــون أكثــر 
إيجابيــة وتحــرًكا فــي مواجهة 
كل األســباب التــي تــؤدي إلــى 
واالســتقرار  األمــن  زعزعــة 

العالمي”.

“أهميــة  علــى  ســموه  وشــّدد 
التمســك بالطــرق الســلمية فــي 
والنزاعــات  المشــكات  حــل 
الدولية، بما يضمن إزالة أسباب 
التوتر التي تعيق جهود التنمية 
في العالــم، وأن يعمل المجتمع 
الدولي وفق سياسات متكاملة 
وأكثــر إنجــاًزا فــي مواجهــة ما 
تعانيــه بعــض دول العالــم مــن 
مشــكات، وفــي مقدمتها الفقر 

والعوز والمرض”.
نؤمــن  “إننــا  ســموه  وأضــاف 
بأهميــة تحرك المجتمع الدولي 
مــن أجــل وضــع رؤيــة شــاملة 
األمنيــة  التحديــات  لمعالجــة 
واالقتصاديــة،  والسياســية 
اإلنســانية  بأوضــاع  فالنهــوض 
يبــدأ بإحــال الســام، وتوفيــر 
مسببات األمن واالستقرار لكل 
الــدول، وعلينــا كمجتمــع دولي 
أن نأخــذ بأيــدي بعضنــا البعض 
واألمــان  الســام  فــي  للعيــش 

الذي ننشده”.
ســموه  رســالة  جــاءت  وقــد 
محــددة لمامــح رؤيــة شــاملة 
وهــي  العالمــي،  الســام  بشــأن 

رؤيــة تدعــو وتحتــرم التقــارب 
الركائــز  كأحــد  والتواصــل 
األساسية لنماء العالم وتقدمه، 
وتنطلق من محور أساسي، هو 
أن الســام واألمــن واالســتقرار 
تســتحق  نبيلــة  إنســانية  قيــم 
أن  ويجــب  أجلهــا  مــن  العمــل 
تســود وتترسخ من أجل رخاء 

البشرية وتطورها.
وعند التمعن في القيم الرفيعة 
التــي تضمنتهــا رســالة صاحب 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، 
يمكــن اســتخاص نهــج ســموه 
ورؤيتــه لعالم أكثر أماًنا ونماًء، 

ومنها:
هنــاك  أن  علــى  التأكيــد  أوالً: 
األمــن  توافــر  بيــن  تازًمــا 
ناحيــة  مــن  الســام  واســتباب 
وتحقيــق التنميــة التــي تتطلــع 
إليهــا شــعوب العالم مــن ناحية 
أن  يتطلــب  مــا  وهــو  أخــرى، 
تركــز منظومــة العمل الجماعي 
على إرســاء أســس هذا السام 
وضمان اســتمرارتيه من خال 
استشــراف أســباب الصراعــات 
والعمــل على معالجتهــا كنقطة 
الســام  إرســاء  نحــو  انطــاق 

واالستقرار.
ثانًيا: التأكيد على أن الوســائل 
األمثــل  الســبيل  هــي  الســلمية 
المشــكات  مــع  للتعامــل 
والنزاعــات الدوليــة، فالحروب 
والصراعــات تؤدي إلى انتشــار 
والدمــار  والفوضــى  الخــراب 

الــذي يعرقــل جهود الــدول في 
مجال التنمية ويعيدها سنوات 

إلى الوراء.
ثالًثــا: التشــديد علــى أهمية أن 
تتركــز جهــود المجتمــع الدولي 
يدعــم  مــا  كل  تحقيــق  علــى 
علــى  الشــعوب  بيــن  التقــارب 
االحتــرام  علــى  تقــوم  أســس 

إلــى  والوصــول  المتبــادل 
تدعــم  وشــراكات  تفاهمــات 
الجهــود المبذولــة فــي مواجهة 
العالــم  دول  بعــض  تعانيــه  مــا 
والعــوز  الفقــر  مشــكات  مــن 

والمرض.
رابًعــا: دعــوة المجتمــع الدولــي 
إلى تحمل مسئوليته اإلنسانية 
األوضــاع  مواجهــة  فــي 
المأساوية التي تعيشها العديد 
من الشــعوب جــراء الصراعات 
والجفــاف  الغــذاء  ونقــص 
باعتبارهــا  وغيرهــا  واألوبئــة 
أن  يجــب  تنطــوي  أوضاًعــا 
تــؤرق الضمير اإلنســاني وتعزز 
مــن إرادتــه علــى التصــدي لهــا 

وعاجها بشكل جذري.
الملكــي  الســمو  صاحــب  إن 
أعلــن  حينمــا  الــوزراء  رئيــس 
“يــوم  بـــ  لاحتفــاء  مبادرتــه 
والتــي  العالمــي”،  الضميــر 
تحولت إلى مبادرة رائدة باسم 
ســموه  فــإن  البحريــن،  مملكــة 
ارتكز على جملة من المقومات 
األساســية التــي تتســق والنهج 
القيمــي الذي يتبنــاه ويؤمن به 

ويحــض عليه دائًمــا في توفير 
األســباب المائمــة لعالــم يخلــو 
مــن  والصراعــات  التوتــر  مــن 
قــدرة  مــن  تعــزز  أجــواء  أجــل 
الشــعوب علــى تحقيــق التنمية 
بمختلــف أبعادهــا، حيــث تمكن 
بمفهــوم  االنتقــال  مــن  ســموه 
“الضميــر العالمــي” إلــى تكويــن 
األركان،  كاملــة  اســتراتيجية 
لتعزيــز  طريــق  معالــم  تحــدد 
التعاون بيــن مختلف األطراف 
فــي المجتمــع الدولــي للنهوض 
بواجباتهــم تجاه تعزيز الســام 

واالستقرار العالمي.
الترحيــب  إن  القــول،  ويبقــى   
اإليجابــي  والصــدى  األممــي 
صاحــب  مبــادرة  القتــه  الــذي 
خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
الــوزراء، والــذي تــّوج باعتمــاد 
ليــوم  المتحــدة  األمــم  منظمــة 
ليكــون  عــام  مــن كل  أبريــل   5
ا للضمير، لهو تأكيد  يوًمــا عالميًّ
على أن صاحب الســمو الملكي 
مــدرًكا  كان  الــوزراء  رئيــس 
ألهميــة الضميــر العالمــي كأحد 
المرتكــزات التــي يجب تفعيلها 
يعيــش  أن  العالــم  أراد  مــا  إذا 
واســتقرار،  وأمــن  ســام  فــي 
وأن ذلــك اإلدراك لــم يكن وليد 
علــى  يقــوم  وإنمــا  اللحظــة، 
االحتــرام  مــن  متيــن  أســاس 
اإلقليمي والدولي الذي يحظى 
لعطاءاتــه  تقديــًرا  ســموه  بــه 
مملكــة  بنــاء  فــي  وإنجازاتــه 
ولمواقــف  ونهضتهــا  البحريــن 
ســموه العديدة الداعمة لكل ما 
يحقــق الســام والتعايــش فــي 

مختلف بقاع العالم.

المنامة - بنا

ا للضمير األمم المتحدة تعتمد مبادرة سمو رئيس الوزراء بإعالن 5 أبريل يوًما دوليًّ
ــا ــارزة دوليًـّ ــه البـ ــس مكانتـ ــرة ويعكـ ــموه الكبيـ ــازات سـ ــاف إلنجـ ــد يضـ ــاز جديـ إنجـ
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تعبئة جهود المجتمع 
الدولي بانتظام 

لتعزيز السالم 
والتسامح واإلدماج

ضرورة وضع رؤية 
لمعالجة التحديات 

األمنية والسياسية 
واالقتصادية

 تالزم بين توافر 
األمن واستتباب 

السالم من ناحية 
وتحقيق التنمية

سموه يحظى بتقدير 
عالمي لعطاءاته 
في بناء مملكة 

البحرين ونهضتها

المنامة - بنا



متابعة المشاريع التنموية لمدينة خليفة
ــة ــات الخدميـ ــر المتطلبـ ــون علـــى توفيـ ــة: حريصـ ــظ الجنوبيـ ــمو محافـ سـ

قــام محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي آل خليفــة بزيــارة تفقديــة لمدينــة 
اإلســكان  وزارة  وكيــل  بحضــور  خليفــة، 
الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة ومدير 
عــام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبدهللا 

وعدد من المسؤولين.
 واطلع سموه على عدد من المواقع الخدمية 
والتطلعــات  لالحتياجــات  تلبيتهــا  ومــدى 
التي ينشــدها األهالي ونســب اإلنجــاز للبنى 
مشــيًرا  واإلســكانية،  والخدميــة  التحتيــة 
سموه إلى ضرورة متابعة المشاريع التنموية 
المســتقبلية  مراحلهــا  فــي  خليفــة  لمدينــة 

المتقدمة.
 وشــملت زيــارة ســموه متابعــة المالحظــات 
األهالــي  مــن  والمقدمــة  المرصــودة  واآلراء 
إلجراء التنســيق المسبق والتعاون المشترك 
القائــم مــع الجهــات المعنيــة الحكوميــة ذات 
العالقة وذلك لبحث الســبل التشــغيلية وفق 

تطلعات ورؤى أهالي مدينة خليفة.
محافــظ  ســمو  أكــد  الزيــارة،  ختــام  وفــي   
مســاعيها  المحافظــة  مواصلــة  الجنوبيــة، 

لتوفيــر المتطلبــات الخدمية والتنموية التي 
تعكــس الصــورة الحضاريــة لمدينــة خليفــة 
المجــاالت، كونهــا مدينــة حديثــة  بمختلــف 

ونموذجيــة تتناســب مــع المشــاريع التنموية 
التطلعــات  مختلــف  تلبــي  التــي  الرائــدة 

المستقبلية المشرقة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

الجاللــة  البــالد صاحــب  عاهــل  بعــث 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
تهنئــة  برقيــات  خليفــة  آل  حمــد  بــن 

جاللــة  المغربيــة  المملكــة  ملــك  إلــى 
الملك محمد الســادس بمناســبة ذكرى 
احتفال المملكة المغربية بعيد العرش 
الســمو  صاحــب  بعــث  كمــا  المجيــد. 
الملكــي رئيــس الــوزراء برقيــة تهنئــة 
مماثلــة إلى رئيــس الحكومة المغربية 
ســعد الديــن العثمانــي ضمنهــا ســموه 
خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تهّنئ المغرب بذكرى عيد العرش

06local@albiladpress.com
سمـو الشيخ سلمـان بـن خـليفة 

يــوّدع السفيــر السيرالنكــي
اســتقبل مستشار صاحب الســمو الملكي 
الشــيخ  ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة بمكتبه في 
قصــر القضيبيــة أمــس ســفير جمهوريــة 
مملكــة  لــدى  الديمقراطيــة  ســريالنكا 
بمناســبة  مينــدس،  ســاجيفا  البحريــن 
فــي  لبــالده  ســفيًرا  عملــه  فتــرة  انتهــاء 

المملكة.

بــن خليفــة  الشــيخ ســلمان  ورّحــب ســمو 
بالسفير السريالنكي مثمًنا دوره في زيادة 
الصــادرات بيــن البلديــن ومــا يربطهمــا من 
تبــادل تجــاري واســتثماري بيــن البلديــن، 
ا له دوام التوفيق والنجاح في مهام  متمنيًّ
عملــه المســتقبلي وللعالقــات الثنائيــة بين 

مستشار سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير السيرالنكيالبلدين المزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
آل خليفــة،  بــن عيســى  الملــك حمــد 
إلــى رئيــس جمهوريــة  برقيــة تهنئــة 
موســيس،  أوبيــد  تاليــاس  فانواتــو 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
أطيــب  عــن  الملــك  جاللــة  وأعــرب 
تهانيــه وتمنياتــه لــه بموفــور الصحــة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

العاهل يهّنئ فانواتو بذكرى االستقالل

المنامة - وزارة الخارجية

بالديــوان  أمــس،  الخارجيــة  وزارة  أقامــت 
العــام للــوزارة حفــل توديع لســفير جمهورية 
لــدى  االشــتراكية  الديمقراطيــة  ســريالنكا 
وذلــك  مينــدس،  ســاجيفا  البحريــن  مملكــة 

بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأعــرب   
الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بن أحمــد آل خليفة 
عــن اعتــزازه وتقديــره للجهــود التــي بذلهــا 
مينــدس فــي تعزيــز عالقــات الصداقــة بيــن 

ســريالنكا  وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة 
بهــا  واالرتقــاء  االشــتراكية  الديمقراطيــة 
المســتويات،  كافــة  علــى  أرحــب  آفــاق  إلــى 
مؤكــًدا اهتمام مملكــة البحرين بتعزيز العمل 
المشــترك بيــن البلديــن بمــا يحقــق المصالــح 

المشتركة للبلدين والشعبين.
اعتــزازه  عــن  مينــدس  أعــرب  جانبــه،  مــن   
الديمقراطيــة  ســريالنكا  جمهوريــة  بتمثيــل 

االشتراكية لدى مملكة البحرين.

“الخارجية” تقيم حفل توديع لسفير سيريالنكا

ببالغ الفخر والفرحة واالبتهاج  نرفع الى مقام 

صاحب السمو الملكي  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه رئيس الوزراء الموقر 

األمم  منظمة  اعتماد  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آيات   أسمى 

المتحدة مبادرة سموه باعتبار يوم الخامس من أبريل من كل عام

 » يومًا دوليًا للضمير«

بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بالطرق السلمية.

ما  يعكس  به  ونفخر  نعتز  البحرين  لمملكة  جديد  دولي  إلنجاز  وأنه 

يحظى به سموه من مكانة عربية دولية كبيرة 

تقديراً لجهود سموه المتواصلة في بناء نهضة وتقدم بلدنا العزيز 

وسعي سموه الحثيث لتعزيز التكاتف والتعاون اإلقليمي والدولي 

في جهود السالم والتنمية.

الغالي  لوطننا  وذخراً  عزاً  سموه  يحفظ  ان  وجل  عز  المولى  داعين 

مملكة البحرين فيما يوليه بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه .

فؤاد حسين شويطر وعائلته



مدنهــا  بــكل  المحــرق  محافظــة  أهالــي  عبــر 
وقراهــا عــن فرحهــم بتوقيــع اتفاقيــة إنشــاء 
والمملكــة  البحريــن  بيــن  التنســيق  مجلــس 
العربيــة الســعودية الشــقيقة رافعيــن خالــص 
الشــكر وعظيــم االمتنــان الــى المقام الســامي 
الحرميــن  ولخــادم  المفــدى  الملــك  لجاللــة 

الشريفين.
جاء ذلك خالل المجلس األسبوعي لمحافظة 
محافــظ  خاللــه  مــن  أكــد  والــذي  المحــرق، 
بــن  عيســى  بــن  ســلمان  المحــرق  محافظــة 
هنــدي المناعي على العالقــات التاريخية بين 
البحريــن والشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة 
الســعودية ومــا تحقق من إنجــازات ومازالت 

بفضل الرؤية الحكيمة لقيادة البلدين.
كمــا أشــاد المحافــظ بمــا قدمه ســفير المملكة 
عبــدهللا  المملكــة  لــدى  الســعودية  العربيــة 
بــدور  مشــيدا  عملــه  فتــرة  فــي  الشــيخ  آل 

مــع  المجــاالت، وتواصلــه  كافــة  فــي  معاليــه 
جميــع  فــي  األهليــة  والمجالــس  المواطنيــن 
الســعودية  مكانــة  علــى  مؤكــدا  المناســبات، 
قيــادة وحكومــة وشــعبا بقلــب كل بحرينــي، 
دولــة  والســعودية  البحريــن  أن  إلــى  مشــيرا 
واحــدة وكيــان واحــد بــل وقلب واحــد. وفي 
مداخالت األهالي بحضور الســفير الســعودي 
قــال عضــو مجلــس النــواب إبراهيــم النفيعي 
شــهدت  الســعودية  البحرينيــة  العالقــات  أن 
وال تــزال جوانــب عظيمة وتكامــل على كافة 

المستويات الثقافية والتعليمية واالجتماعية 
عضــو  اعتبــر  بينمــا  وغيرهــا،  واالقتصاديــة 
مجلــس المحــرق البلــدي أحمــد المقهــوي أن 
بعثــات الحج شــاهدة علــى ما تقدمــة القيادة 
للمعتمريــن  محــدود  ال  دعــم  مــن  الســعودية 
وحجاج بيت هللا الحرام، مشيدا بالتسهيالت 
التي تقدمها سفارة خادم الحرمين الشريفين 

للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
الســفير  أن  كمــال  إبراهيــم  حســن  واعتبــر 
لمنصــب  مشــرفا  نموذجــا  قــدم  الســعودي 

السفير، مما انعكس ذلك على مشاعر وقلوب 
أهل البحرين كافة. وامتزجت مشــاعر الحب 
والتقديــر بعبــارات الشــكر واالمتنــان للســفير 
مــن األهالــي، مؤكديــن أن قلوبهــم مفتوحــة 
الثانــي  لبلــده  معالــي  زيــارة  لــدى  وســتظل 

البحرين. 
مــن جانبــه تحــدث عبــدهللا آل الشــيخ معبــرا 
عــن شــكره وتقديــره علــى مالقيه مــن حفاوة 
وترحــاب خــالل فتــرة عملــه، فتلــك المشــاعر 
مزروعــة منــذ القــدم بيــن البلدين الشــقيقين، 
مؤكــدا بــأن المحــرق كمــا هــي البحريــن منبعا 

للحب والمودة والتآخي.
درع  المحافــظ  قــدم  المجلــس  ختــام  وفــي 
أهالــي  كافــة  وباســم  باســمه  المحافظــة 
المحــرق إلــى الســفير، داعيا المولــى عز وجل 
أن يديــم على البحرين والشــقيقة الســعودية 
نعمــة األمــن واألمــان والرخاء فــي ظل قيادة 

البلدين.

“مونتريــال  ومالــك شــركة  األعمــال،  رجــل  أكــد 
للســيارات”، وعضــو مجلــس األعمــال البحرينــي 
الســعودي، إبراهيــم الشــيخ، أن “إنشــاء مجلــس 
عمــق  يجســد  الســعودي  البحرينــي  التنســيق 
بيــن  الوطيــدة  والتاريخيــة  األخويــة  العالقــات 
مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية”، 
مشــيرا إلــى “النتائــج اإليجابيــة للمجلــس والتي 
تعود بالنفع على المملكتين الشقيقتين في شتى 
المجاالت، السياسية واالقتصادية واالستثمارية 
والتنموية والعســكرية واألمنية”.وشــدد الشــيخ 
علــى أن “مباركــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، إنشــاء مجلس 
التنســيق البحريني السعودي، تؤكد أهمية دوره 
في تعزيز التنســيق والتعاون المشترك وتحقيق 
التكامل الثنائي ليشــمل كافة المجاالت ومتابعة 
مراحــل العمــل فــي جميــع المشــاريع والمبادرات 
المشــتركة، وذلــك فــي إطــار ما يربــط المملكتين 
راســخة  تاريخيــة  عالقــات  مــن  الشــقيقتين 
ومتميــزة”. واعتبــر الشــيخ أن “إنشــاء مجلــس 
التنســيق البحرينــي الســعودي يعكــس العالقات 

البحريــن  مملكــة  بيــن  الوطيــدة  التاريخيــة 
والمملكة العربية الســعودية والممتدة على مدار 
نحــو قرنين مــن الزمان، بفضــل توجيهات عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة وخــادم الحرميــن الشــريفين العاهــل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.
وأوضح أن “مجلس التنسيق البحريني السعودي 
سيســهم بشــكل مباشــر في زيادة حجــم التبادل 
التجــاري بيــن البلدين، وســيصب بشــكل مباشــر 
فــي صالــح تنميــة حركــة التجــارة بيــن البلديــن 
الشــقيقين”. وتوقــع “زيــادة نســبة االســتثمارات 
الســعودية فــي البحريــن خــالل المرحلــة المقبلة 
والعكــس، مع إنشــاء مجلس التنســيق البحريني 
الســعودي، باعتبار أن تشــييد جســر الملك حمد، 
بيــن المملكتيــن، والمشــاريع المســتقبلية لتطوير 
جسر الملك فهد، تعد خطوات استراتيجية مهمة 
على صعيد تأكيد المكانة التجارية واالقتصادية 
فــي البلديــن وانفتاحهمــا علــى أســواق المنطقة، 
األمــر الــذي يســهم بشــكل مباشــر فــي انتعــاش 
البلديــن،  بيــن  واالقتصاديــة  التجاريــة  الحركــة 
وتطويــر  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  إلــى  إضافــة 
الخدمــات اللوجســتية الســيما ما يتعلــق بتحرك 

المســافرين ونقل البضائع بين المملكتين”. وقال 
إنه “ســيكون هناك تشــجيعًا على االســتثمار في 
المجــال البشــري واالقتصــادي والعمرانــي، عبــر 
الســعودي  البحرينــي  التنســيق  مجلــس  إنشــاء 
حيث إن ذلك يدفع باتجاه تعزيز انتقال رؤوس 

األموال بين المملكتين الشقيقتين”.
البحرينــي  التنســيق  مجلــس  “إنشــاء  أن  وذكــر 
الســعودي والذي ســيتفرع عنه عــددًا من اللجان 
السياســية  المجــاالت  شــتى  فــي  المتخصصــة 
واالســتثمارية  واالقتصاديــة  والعســكرية 

واإلعالميــة واالجتماعية وغيرهــا من المجاالت 
مــن  المرجــوة  األهــداف  لتحقيــق  الحيويــة، 
إنشــاء هــذا المجلــس، يعــزز العالقــات الوطيــدة 
المملكتيــن  بيــن  والراســخة  والتاريخيــة 
يســهم  “المجلــس  أن  إلــى  وأشــار  الشــقيقتين”. 
فــي توطيــد العالقــات االقتصاديــة القويــة بيــن 
المملكتيــن والتــي قادت إلى أن تأتي الســعودية 
في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين 
الــدول العربيــة والخليجيــة، واألولــى عربيــًا من 
حيــث التدفقــات واالســتثمارات المباشــرة فــي 
البحريــن، إضافــة إلى نمــو التبــادل التجاري بين 
المملكتيــن 51 % فــي 8 ســنوات، وزيــادة نســبة 
و10   3 بيــن  المملكتيــن  بيــن  التجــاري  التبــادل 

مليارات دوالر سنويًا”.
ورأى الشــيخ أن “القطــاع الخاص في المملكتين 
يقــوم بمبــادرات خالقــة وجهــود حثيثــة تعكس 
التكامــل االقتصــادي والتجــاري باعتبــار القطاع 
االقتصــاد  تطويــر  نحــو  هامــًا  محــركًا  الخــاص 
المجلــس  وبإنشــاء  البلديــن،  بيــن  والتجــارة 
التجاريــة  الحركــة  تطويــر  عمليــة  تتــم  ســوف 
وتدفقــات رؤوس  واالســتثمارية  واالقتصاديــة 

األموال بين المملكتين الشقيقتين”.

أشاد عضو مجلس التنمية االقتصادي خالد 
علــي األميــن بإنشــاء مجلــس التنســيق بين 
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. 
وقــال إنه خطوة جدا إيجابية ســوف تطور 
واالقتصاديــة  األخويــة  العالقــات  وتعمــق 
الوطيــدة بيــن البلديــن الشــقيقين والتعاون 
مســتقبلية  رؤيــة  وفــق  بينهمــا  المشــترك 
طموحة تســتهدف خير ومصلحة الشــعبين 
االقتصــادي  التعــاون  وتعــزز  الشــقيقين 
والتجــاري، وتدعم مســيرة العمل الخليجي 
المشــترك لصالح نماء وازدهار شــعوب دول 

المجلس. 
وأعرب األمين عن واعتزازه بالنهج الحكيم 
والقيــادة المستشــرقة لعاهــل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وأخيــه عاهــل 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
تعزيــز  إلــى  الهادفــة  آل ســعود،  عبدالعزيــز 
وترســيخ العالقــات وتوثيــق العالقــات بين 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين؛ إيمانــا بعمق 
الروابــط التاريخيــة والصــالت االجتماعيــة 
والمصالح المتبادلة، ورغبة في دفع مسيرة 
التعــاون المشــترك فــي مختلــف المجــاالت 

آفــاق  إلــى  والتجــاري  االقتصــادي  وأهمهــا 
أوســع وأشــمل، وبمــا يعــود بمزيــد مــن النفع 

والبركة علي الشعبين الشقيقين.
بيــن  التنســيق  مجلــس  أن  األميــن  وأكــد 
مملكة البحرين والمملكة العربية الســعودية 
ســوف يعزز آفاق العمل المشــترك والتعاون 
والتكامل االقتصادي بين البلدين وسيساعد 
تدفــق  فــي  كبيــر  بشــكل  المســتقبل  فــي 
االستثمارات مصاحبة بزيادة معدل التبادل 
التجــاري، ويضــع أســس مرحلــة جديدة من 
تعكــس  والتنمويــة  االقتصاديــة  النهضــة 
طموحــات وتطلعــات القيادتيــن الحكيمتين 

وشــعبي البلديــن الشــقيقين وسيســاهم في 
زيادة المشــروعات االســتثمارية المشــتركة، 
العالقــات  عمــق  عــن  ســيعبر  والمجلــس 

األخوية الراسخة بين البلدين.

أعــرب مجلس الشــورى عن مباركته وإشــادته 
مملكــة  بيــن  التنســيقي  المجلــس  بإنشــاء 
البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
مؤكــدا أن هذه الخطوة الرائــدة تعكس حكمة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
العربيــة  المملكــة  عيســى آل خليفــة، وعاهــل 
الســعودية الشــقيقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، كما أنها 
تحقــق رؤية وتطلعات المملكتين الشــقيقتين، 
والتاريخيــة  األخويــة  العالقــات  وترســخ 
أن  الشــورى  وأكــد مجلــس  بينهمــا.  المتميــزة 
إنشــاء مجلــس التنســيق البحرينــي الســعودي 
سيسهم في تعزيز العالقات األخوية الراسخة 
شــاملة  نهضــة  وســيحقق  المملكتيــن،  بيــن 
فــي جميــع القطاعــات والمجــاالت السياســية، 
والتنمويــة،  واالســتثمارية،  واالقتصاديــة، 
والعســكرية واألمنيــة، وغيرهــا مــن المجــاالت 
الحيويــة والمهمــة، معربــا عن فخــره واعتزازه 
بما تشــهده العالقات بيــن المملكتين من تقدم 
ونمــو مســتمر، بمــا يجســد حرصــا علــى الدفــع 

بهــا نحــو مزيد مــن التعاون والتنســيق في كل 
ما من شــأنه رفعة وعلو المملكتين وشــعبيهما 
الشــقيقين. وأعــرب المجلــس عــن ثقتــه بــدور 
الفــرص  اســتثمار  فــي  التنســيقي  المجلــس 
والمشــروعات  المبــادرات  ودعــم  الواعــدة، 
عمــل  برامــج  وفــق  وتنفيذهــا  المشــتركة، 
محــددة، وبمــا يحقــق نتائج إيجابيــة، ويجعل 
المملكتيــن الشــقيقتين رائدتيــن فــي مختلــف 
المجاالت والقطاعات. وأشــاد المجلس بالدور 
العربيــة  المملكــة  بــه  تضطلــع  الــذي  الريــادي 
الحرميــن  بقيــادة خــادم  الشــقيقة  الســعودية 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
سعود، ودعمها الكبير والمتواصل لكل الخطط 
وتقــدم  لتعزيــز  الراميــة  واإلســتراتيجيات 
العمــل الخليجي المشــترك، مشــيدا بالمبادرات 
الســعودية  للشــقيقة  والمتميــزة  النوعيــة 
للحفاظ على أمن واســتقرار المنطقة، وحماية 
المصالــح المشــتركة للــدول وشــعوبها، مؤكــدا 
وقــوف مملكــة البحريــن إلــى جانــب المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي كل خطواتهــا للدفــاع 

عن المصالح العربية واإلسالمية.

مبادرات سمو رئيس الوزراء أعطت دفعة قوية للعالقات مع السعودية
التنسيق إنشاء مجلس  بمناسبة  الغرفة  رئيس  برقية تهنئة من  يتلقى  سموه 

الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة برقية تهنئة 
مــن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير 
إنشــاء  محضــر  علــى  التوقيــع  بمناســبة  نــاس، 
مجلــس التنســيق بين مملكــة البحريــن والمملكة 

العربية السعودية.
وفيما يلي نص البرقية..

صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة حفظه هللا رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 يشــرفنا باألصالــة عن نفســي ونيابــة عن أعضاء 
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، 
إلــى  نرفــع  أن  والصناعيــة  التجاريــة  واألســرة 

مقــام ســموكم الكريــم التهنئــة الخالصة بمناســبة 
التوقيــع علــى محضــر إنشــاء مجلــس التنســيق 
بين مملكة البحرين والمملكة العربية الســعودية، 
والذي سيكون له الدور البناء في تعزيز التنسيق 
الثنائــي  التكامــل  وتحقيــق  المشــترك  والتعــاون 
ليشــمل كافــة المجــاالت السياســية واالقتصادية 
واالســتثمارية والتنمويــة والعســكرية واألمنيــة، 
المشــاريع  جميــع  فــي  العمــل  مراحــل  ومتابعــة 
والمبــادرات المشــتركة، وذلك في إطــار ما يربط 
تاريخيــة  عالقــات  مــن  الشــقيقتين  المملكتيــن 

راسخة ومتميزة.
إن  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب   
جهــود ســموكم الكريمــة، ومبــادرات حكومتكــم 
الموقــرة فــي ســبيل االرتقــاء بعالقــات التعــاون 

بيــن البلديــن الشــقيقين فــي مختلــف المجــاالت 
وال ســيما المجــال االقتصــادي، قــد أعطــت دفعة 
العمــل  فــي مســار  نوعيــة  نقلــة  قويــة وحققــت 
العالقــات  مــن  البلديــن وجعلــت  بيــن  والتعــاون 
الثنائية نموذًجا يحتذى به في العالقات الثنائية 
بيــن الــدول، خاصــة فــي ظل مــا تبدونه ســموكم 
العالقــات  بتعزيــز  اهتمــام  مــن  هللا  حفظكــم 
التجاريــة لتحقيــق ما تتطلعون إليه ســموكم من 
إنجــازات جديــدة فــي مجــال العمــل االقتصــادي 
بيــن قطاعــات األعمــال البحرينيــة والســعودية، 
يضــاف إلى رصيد العالقات الوطيــدة والمتميزة 
ا التــي بفضل جهودكم وتوجيهاتكم  القائمــة حاليًّ
الدائمــة وصلــت إلى مرحلة التكامــل االقتصادي، 
مثمنيــن عالًيا دوركم التاريخي في دعم مســيرة 

الخير والعطاء لمملكة البحرين وشقيقتها الكبرى 
المملكــة العربيــة الســعودية، داعيــن المولــى عــّز 
وجــّل أن يوفــق جهود ســموكم المباركة في دعم 
التعاون والتكامل بين البلدين الشــقيقين وصوالً 
إلــى اآلفــاق المرجــوة، متمنيــن لكــم حفظكم هللا 
دوام الصحة والسعادة والتوفيق لتحقيق المزيد 
واالقتصــادي  والحضــاري  التنمــوي  التطــور  مــن 

لهذه المملكة الغالية في ظل قيادتها الحكيمة.
وتفضلــوا يــا صحــاب الســمو بقبــول أســمى آيات 
التقديــر واإلجــالل، ســّدد هللا علــى طريــق الخير 

خطاكم، ودمتم بعون هللا سالمين.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - بنا

مجلس التنسيق خطوة تاريخية متقدمة
الزيانـــي: يضـــع أســـس مرحلـــة جديـــدة مـــن النهضـــة االقتصاديـــة

ــار ــم ــث ــت ــنــهــض بــاالقــتــصــاد واالس ــنــســيــق ي ــت الــشــيــخ: مــجــلــس ال

أشاد األمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف 
الزيانــي بإنشــاء مجلــس التنســيق بيــن مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســعودية، ووصفه 
بأنــه خطــوة تاريخيــة متقدمــة ســوف تعمــق 
البلديــن،  بيــن  الوطيــدة  األخويــة  العالقــات 
وتؤطــر التعــاون المشــترك بينهمــا وفــق رؤيــة 
مســتقبلية طموحــة تســتهدف خيــر ومصلحة 

الخليجــي  العمــل  مســيرة  وترفــد  الشــعبين، 
المشــترك لصالــح نمــاء وازدهــار شــعوب دول 

المجلس. 
 وأعــرب األميــن العــام عــن فخــره واعتــزازه 
بالنهــج الحكيم والقيــادة الواعية لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة وأخيه ملك المملكة العربية الســعودية 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

ترســيخ  إلــى  الهادفــة  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
البلديــن  بيــن  الصــالت  وتوثيــق  العالقــات 
الروابــط  بعمــق  إيماًنــا  الشــقيقين  والشــعبين 
التاريخيــة والصــالت االجتماعيــة والمصالــح 
المتبادلــة، ورغبــة فــي دفــع مســيرة التعــاون 
آفــاق  إلــى  المجــاالت  فــي مختلــف  المشــترك 
أوســع وأشــمل، وبمــا يعــود بمزيــد مــن النفــع 

والخير على الشعبين الشقيقين.

 وأكد الزياني أن إنشــاء مجلس التنســيق بين 
مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية 
ســوف يعــّزز آفــاق العمــل المشــترك والتعــاون 
والتكامــل بيــن البلديــن، ويضــع أســس مرحلة 
النهضــة االقتصاديــة والتنمويــة  جديــدة مــن 
القيادتيــن  وتطلعــات  طموحــات  تعكــس 
الحكيمتين وشــعبي البلدين الشــقيقين، وتعبر 

عن عمق العالقات األخوية الراسخة بينهما.

الرياض - األمانة العامة

إبراهيم الشيخ

خالد األمين

لقطة تذكارية في المجلس األسبوعي
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“الشورى”: مجلس التنسيق يحقق 
نهضة شاملة في جميع القطاعات

Û  كل ســفير ومســئول دبلوماســي ســعودي يعمــل فــي البحرين، يحــرص بعد“
التقاعــد، ألن يكــون لــه مكان دائم في هــذا البلد الجميــل، البحرين موطن ال 

يفارقنا مهما بعدت المسافات”.
Û  بهــذه الكلمــات الجميلــة، اســتهل الســفير الســعودي المنتهيــة مهمــات عملــه

عبدهللا عبدالملك آل الشيخ حديثه، في مجلس محافظ المحرق سلمان بن 
هندي صباح أمس، بحضور جمع من األهالي، والرواد، والمفكرين.

Û  االســتضافة والتــي تخللهــا تكريم المحافظ للســفير آل الشــيخ، تخللها أيًضا
إطراء مستحق من الحاضرين، لدوره المشهود في إثراء العمل الدبلوماسي 
بين البلدين الشــقيقين في الخمســة األعوام الماضية، وما تخللها من تقارب 
وتالحم ووحدة، أساسها إيمان راسخ بوحدة المصير، والمستقبل المشترك.

Û  ،جلــس الســفير الســعودي بيــن رواد المجلــس كعادتــه، متواضًعا، مبتســًما
مرّحًبا بهم فرًدا فرًدا، قبل أن يتحدث بفخر ووقار عن توصيات القيادتين 
الحكيمتيــن فــي الريــاض والمنامــة لــه، مرتكزهــا األول األخــوة، والمحبة، 

والسعي لتعظيم وشائج القربى.
Û  تحــّدث أيًضــا عــن المســتقبل الزاهــر الــذي ينتظــر الشــعبين الشــقيقين، عــن

الطفــرة االقتصاديــة المقبلــة، عــن جســر الملــك حمــد، والمجلــس التنســيقي 
الــذي أعلنــه عنه أخيــًرا، وعن اهتمام المملكة العربية والســعودية، وقيادتها، 

ودبلوماسييها في البحرين، وفي شعبها العزيز لهم.
Û  كان لقاء ســعادته، رائًعا، جمياًل، اســتحضر في ذاكرتي التمازج المذهل بين

البلديــن والشــعبين، والذي يختــزل العادات والقيم والشــيمة والنبل ووحدة 
الكلمة والموقف في قالب واحد.

Û  تــرك عبــدهللا عبدالملــك آل الشــيخ وظيفتــه ســفيًرا لخــادم الحرميــن فــي
المنامــة، ليبــدأ مشــوار عمل جديــًدا، بثقة ملكية جديدة، يكمل خالله شــرف 
خدمة مليكه ووطنه وأبناء شعبه، فتمنياتي لسعادته كل التوفيق والنجاح 

واالزدهار.

شكًرا للسفير 
السعودي

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

المحرق - محافظة المحرق

األمين: نتائج اقتصادية إيجابية في المستقبل القريب

محافظ وأهالي المحرق يرفعون التهاني بمناسبة إنشاء المجلس التنسيقي

مجلــــس التنسيـــــــق قـــــــرار تاريخـــــــي

السفير السعودي: للبحرين وشعبها مكانة خاصة بقلبي

المبادرة تعكس العالقات التاريخية والراسخة

محرر الشؤون المحلية



نقل خبرات البحرين في مكافحة االتجار باألشخاص للعالم
االستراتيجية ــادرات  ــب ــم ال إحـــدى  يــعــد  ــب  ــدري ــت ال مــركــز  الــعــبــســي: 

أكـــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــــة 
اإلتجــــار باألشخـــاص أسامة العبسي استعداد مملكة البحرين لنقل خبراتها في مجال 
مكافحة اإلتجار باألشخاص إلى كافة الدول الراغبة في االستفادة من هذه التجربة. 

 وقــال العبســي فــي تصريــح صحفــي بمناســبة 
احتفــال المملكــة مــع دول العالم باليــوم العالمي 
لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص والــذي يصــادف 
30 يوليــو مــن كل عــام وفًقا لما أقرتــه الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في 
ديسمبر 2013، إن مملكة البحرين وكونها جزًءا 
من العالم المناهض لجريمة االستغالل واالبتزاز 
واإلتجار باألشــخاص على استعداد تام للتعاون 
والتنســيق لنقــل خبراتهــا وتجاربهــا فــي مجــال 
مكافحــة هــذه الجريمــة والمســاهمة فــي اتخاذ 
التدابيــر لهزيمة هذه اآلفــة االجتماعية، وزيادة 
الوعــي بحــاالت اإلتجــار باألشــخاص والتوعيــة 

بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
 وفيمــا أعــرب رئيــس اللجنة الوطنيــة لمكافحة 
اإلتجار باألشــخاص عن تمنياته بأن يشــهد هذا 

الدولــي  المســتوى  علــى  جهــًدا مضاعًفــا  العــام 
لمكافحــة هــذه الجريمــة، لفــت إلــى أن تأســيس 
مكافحــة  مجــال  فــي  تدريــب  لمركــز  المملكــة 
إقليمًيــا،  خدماتــه  يقــدم  باألشــخاص  اإلتجــار 
والــذي مــن المتوقع إطالقه العــام المقبل، بدعم 
فني من قبل األمم المتحدة، يعد أحد المبادرات 
االســتراتيجية فــي هــذا المجــال، كمــا أنــه يمثل 
ترجمة وتنفيًذا الســتعداد المملكة في مســاعدة 
هــذه  لمكافحــة  القويــة  األســس  لوضــع  الــدول 

الجريمة الدولية. 
 مــن جانــب آخــر، لفــت العبســي إلــى أن اللجنــة 
الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص أقرت في 
اجتماعها األخير المنعقد في شهر مايو الماضي 
اإلطــار العــام لالســتراتيجية الخاصــة بمكافحة 
ا  اإلتجار باألشخاص، مشيًرا إلى أنه يجري حاليًّ

االسترشــاد بــرأي منظمــات األمــم المتحدة ذات 
العالقة لالســتئناس برأيهــا وبخبراتها التراكمية 
في هذا المجال، كما يجري إعداد خطة تنفيذية 
لالســتراتيجية توضــح دور الــوزارات واألجهزة 

المعنية لضمان تطبيقها بالصورة المطلوبة. 
 وتوقــع الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق 
العمــل، إقرار االســتراتيجية والخطــة التنفيذية 

فــي اجتمــاع للجنــة المقبل خالل شــهر ســبتمبر 
أو أكتوبــر 2019، علــى أن يتــم رفعهــا بعــد ذلــك 
إلــى القنوات الرســمية إلصدارها كخطة وطنية 
اســتراتيجية  إطــالق  أن  إلــى  وأشــار  شــاملة.  
وطنيــة فــي مجــال مكافحــة اإلتجــار من شــأنه 
أن يرتقــي بجهود مكافحة اإلتجار باألشــخاص، 
والتكامــل  والتنســيق  التعــاون  آليــات  ويرســخ 
بيــن األجهــزة الحكوميــة المختلفــة، مشــيًرا إلى 
أن هــذا التعــاون والتنســيق كان لــه األثــر البالــغ 
فــي تحقيــق مملكــة البحريــن للعــام الثاني على 
التوالي الفئة األولى بتقرير الخارجية األميركية 
المتعلــق بتصنيــف الــدول فــي مجــال مكافحــة 
اإلتجــار باألشــخاص.  وأشــار العبســي إلــى أن 
مملكــة البحريــن عملت خالل الســنوات الخمس 
الماضيــة علــى بنــاء قاعــدة صلبــة وبنيــة قويــة 
قانونيــة وحقوقيــة وإداريــة متكاملــة تعمل بها 
مختلف األجهزة والمؤسسات من أجل محاسبة 
المذنب وحماية الضحية والمجتمع، كما أطلقت 
مجموعــة من المشــاريع والبرامج التي أســهمت 

في تحقيق رؤى وتطلعات المملكة.

أسامة العبسي

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

يعيش اإلنســان حياته في ســعي دائم 
وحثيــث باحثــا عــن الســعادة، ويبــذل 
في ســبيل ذلك الغالــي والنفيس، فمن 
النــاس مــن يظن أن الســعادة في جمع 
وتنــاول  الثيــاب  أفخــر  ولبــس  المــال 
أطيب الطعام والشراب واقتناء أفخر 
الســيارات واألثاث واألجهزة والســكن 
فــي البيــوت الكبيــرة الفخمــة والســفر 
والتجــول في بالد العالم والســكن في 

الفنادق والمنتجعات. 
ولكن هل من يمتلك كل هذه األشــياء 
زائفــة  ســعادة  إنهــا  أم  فعــال  ســعيد 

سرعان ما تزول بزوال أسبابها؟ 
ال شــك أن الكثير من الناس له تعريف 
أن  يــرى  فالفقيــر  بالســعادة،  خــاص 
يــرى  والمريــض  المــال،  فــي  الســعادة 
والطالــب  الصحــة،  فــي  الســعادة  أن 
يرى أن الســعادة في النجــاح، والتاجر 
يــرى أن الســعادة فــي الربــح... وهكذا 
يختلــف مفهــوم الســعادة مــن شــخص 
شــخص،  كل  احتيــاج  حســب  آلخــر 
حقيقيــة،  وليســت  نســبية  هنــا  فهــي 
ولكــن البــد أن هنــاك مفهومــا للســعادة 
البحــث  وعنــد  الجميــع.  عليــه  يتفــق 
فــإن  الســعادة  الحقيقــي  المعنــى  عــن 
أجمــل مفهــوم ومعنــى هــو مــا قرأتــه 
في وســائل التواصــل االجتماعي، في 

مقــال يبين المعنى الحقيقي للســعادة، 
وكيــف تــدرج مليونير فــي البحث عن 
مفهــوم الســعادة حتــى وجــد المعنــى 
الحقيقــي لهــا فــي العطــاء ومســاعدة 
المحتاجيــن، وهذا ما رأيتــه في زيارة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  ألبنــاء 
فــي ختام معســكر أكاديميــة األطفال، 
فعندمــا التقط ســموه صورة )ســيلفي( 
مــع أحــد أبنــاء المؤسســة، نظــر اليتيم 
إلى ســموه بكل حب وســعادة وقال له 
“شــكًرا لقد حققت لي حلمي”. فابتسم 

سموه ابتسامة الرضى والسعادة. 
تعكــس  اللقــاء  بهــذا  الطفــل  وفرحــة 
مــدى اهتمــام ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
المؤسســة  بأبنــاء  خليفــة  آل  حمــد 
ســموه  وحــرص  الملكيــة  الخيريــة 
علــى مشــاركتهم مختلــف المناســبات، 
وقــد كانــت تلــك الزيــارة ناجحــة بــكل 
المقاييــس، تشــوبها الســعادة مــن كل 
مــكان كأنــه عــرس عائلــي كبيــر، فعــاًل 
خدمــة األيتام أجر وســعادة في الدنيا 
بيــن  جمعــت  ســعادة  فهــي  واآلخــرة. 
رضــى هللا عــز وجــل وإدخــال الفرحــة 
فــي قلــوب األبنــاء الذين التمــوا حوله 
بالورود، وفعال الســعادة الحقيقية هي 

إسعاد اآلخرين. والحمد لله.

شكًرا سمو الشيخ ناصر... حققت لي حلمي!

08local@albiladpress.com

الثالثاء
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مؤتمر التكنولوجيا العسكرية يبحث أهمية الحلول التقنية للدفاع27 ذو القعدة 1440
عبداهلل بن أحمد: البحرين تعمل كقوة من أجل السالم والتفاهم الدوليين

برعايــة ســامية مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفــة، يعقد 
مؤتمــر الشــرق األوســط للتكنولوجيا العســكرية )MEMTEC( بالتزامن مــع معرض ومؤتمر 
البحريــن الدولــي للدفــاع )BIDEC(، وذلــك خالل الفترة من 28 إلــى 30 أكتوبر 2019، وذلك 

في سياق الجهود اإلقليمية لتحديث اإلمكانيات والقدرات الدفاعية.

 وهــذه هــي المــرة الثانية علــى التوالــي التي 
للدراســات  البحريــن  مركــز  فيهــا  يشــارك 
االســتراتيجية والدوليــة والطاقة “دراســات” 
لفعاليــات  المصاحــب  المؤتمــر  تنظيــم  فــي 
للدفــاع  الدولــي  البحريــن  ومؤتمــر  معــرض 
)BIDEC(.   ومــن المقــرر أن يناقــش مؤتمــر 
العســكرية  للتكنولوجيــا  األوســط  الشــرق 
المهمــة  المســائل  مــن  عــدًدا   )MEMTEC(
للتكنولوجيــا  الحالــي  الوضــع  ذلــك  فــي  بمــا 
واســتراتيجيات  ومســتقبلها،  العســكرية 

الدفاع السيبراني، وتأثير الذكاء االصطناعي 
على وظائف الجيوش النظامية، واســتخدام 
محــاكاة  نمــاذج  لتطويــر  التكنولوجيــا  تلــك 
للحــرب، وتأثيرهــا علــى النزاعــات اإلقليميــة، 
ومســتقبل الصناعــات العســكرية فــي منطقة 
إلــى  المؤتمــر  ويهــدف  األوســط.    الشــرق 
اســتعراض التقــدم والتطــورات الجارية التي 
تشــهدها منظومات الدفاع في إعادة تشكيل 

الصراعات في الشرق األوسط.
مركــز  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  وتحــدث   

التكنولوجيــا  مؤتمــر  رئيــس  “دراســات” 
العسكرية في الشرق األوسط الشيخ عبدهللا 
بــن أحمــد آل خليفــة، عــن أهميــة اســتخدام 
التكنولوجيا إليجاد حلول مناســبة وتأسيس 
كقــوة  تعمــل  البحريــن  أن  مؤكــًدا  شــراكات، 
مــن أجــل الســالم والتفاهم الدولييــن، وتولي 
أهميــة بالغــة لــدور التطور التقني في إرســاء 
األمــن واالســتقرار فــي العالــم بالتعــاون مــع 
الدول الشــقيقة والصديقة. وأشار إلى أهمية 
التكنولوجيــا العســكرية فــي تطويــر مجاالت 
الدفاع المختلفة، وفي االستجابة للتهديدات 
التــي يتعــرض لهــا األمــن اإلقليمــي، وكذلــك 
دورهــا فــي التقليــل من آثــار ما بعــد الصراع، 
مبيًنــا أن مؤتمــر )MEMTEC( ســيبحث أيًضا 

التحديات التي تواجه التقنيات الحديثة.
مثلــت  الماضيــة،  القليلــة  العقــود  وخــالل 

ا للعديد  التكنولوجيا العسكرية محوًرا رئيسيًّ
مــن البلدان، وال ســيما فــي الغرب، كما يتضح 
إذ  المجــال،  هــذا  فــي  االســتثمار  مــن حجــم 
القــدرات  علــى تحســين  التكنولوجيــا  تعمــل 
العســكرية، كمــا تؤثــر علــى جــودة وفعاليــة 

اإلعداد للدفاع الوطني بشكل كبير.
وتجــري االســتعدادات اآلن على قدم وســاق 

لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.
ويحظــى هذا الحــدث العالمي بدعم كبير من 
قائــد الحــرس الملكــي ورئيــس اللجنــة العليــا 
المنظمــة لمعــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي 
الشــيخ  الركــن  اللــواء  ســمو   2019 للدفــاع 
بدعــم  وكذلــك  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
وتســهيالت من قوة دفاع البحرين، باإلضافة 
إلــى الحــرس الوطنــي وغيرهــا من الــوزارات 

والهيئات الحكومية ذات الصلة.

المنامة - بنا

245 مليون دينار كلفة البنية التحتية في المدن الجديدة
اإلسكان: توفير مساحات لجميع المرافق الخدمية والتجارية تخدم 240 ألف نسمة

قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن حجم اإلنفاق على أعمال البنية التحتية الرئيسية والثانوية 
في مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية التي أنجزتها الوزارة واألخرى 

قيد اإلنشاء يبلغ 245 مليون دينار.

وأضاف الوزير أن أعمال البنية التحتية الثانوية 
والمجمعــات  المــدن  مشــاريع  تجهيــز  تشــمل 
المشــاة والجســور  بالطــرق وأرصفــة  الســكنية 
والشــبكات الفرعية للصــرف الصحي وتصريف 
أن  مبيًنــا  الكهربــاء،  ومحطــات  األمطــار  ميــاه 
أعمــال البنيــة التحتيــة التي تــم تنفيذها والتي 
ال تــزال قيــد التنفيذ تخــدم الوحدات الســكنية 
القســائم  إلــى  باإلضافــة  تشــييدها،  يتــم  التــي 
للخدمــات  المخصصــة  واألراضــي  الســكنية، 
والمرافــق العامــة المختلفة. واســتعرض الحمر 
اإلحصــاءات الخاصــة بأعمــال البنيــة التحتيــة 
الثانويــة فــي المــدن الجديــدة، حيث أشــار إلى 
رصــف الــوزارة طــرق متطورة وأرصفة للمشــاة 

بطــول 655 كيلومتــًرا، وشــيدت 6 جســور فــي 
مدينــة ســلمان، وتنفيــذ 2 منهــم بالفعل ويجري 
ــا تنفيــذ جســرين آخريــن، كمــا تــم توفيــر  حاليًّ
مســارات خاصة للدراجات الهوائية بطول 186 
كيلومتًرا في مدن البحرين الجديدة، باإلضافة 
إلــى تحديد 54 نقطة لمحطــات النقل العام.كما 
تضمنــت أعمال البنية التحتية تشــييد شــبكات 
فرعيــة للصــرف الصحي بطــول 342 كيلومتًرا، 
 201 بطــول  األمطــار  ميــاه  لتصريــف  وأخــرى 
كيلومتــر، فيمــا شــهد مشــروع مدينــة ســلمان 
تشــييد واحدة مــن أكبر محطــات معالجة مياه 
الصــرف الصحــي، بطاقــة اســتيعابية تصل إلى 
60 ألــف متر مكعب، والتــي تخدم جزر المدينة 
والمناطق والقرى المجاورة، وتسهم في أعمال 

التشجير والتجميل في المدينة.
 كمــا تضمنــت خدمــات البنيــة التحتيــة توفيــر 
للوحــدات  الكهربــاء  لتوصيــالت  إمــدادات 
كيلومتــرات،   1205 بطــول  المــدن  ومرافــق 
فضــالً  كيلومتــًرا،   332 بطــول  ميــاه  وأنابيــب 
عــن إنشــاء 767 محطــة كهرباء فرعيــة بالمدن 

والمشاريع الجديدة.
لمــدن  العامــة  المخططــات  إن  الوزيــر  وقــال   
البحرين الجديدة تضمنت تخصيص مساحات 
مــن األراضي لــدور العبادة والمرافــق التعليمية 
والصحيــة والخدميــة، باإلضافــة إلــى الحدائــق 
الســكان  تخــدم  التــي  المفتوحــة  والمســاحات 
الجــدد بالمشــاريع، مفيــًدا بــأن الــوزارة قامــت 
بتوفيــر 252 موقًعــا مخصًصــا لحدائــق عامــة، 
و34 مســاحة مفتوحــة، و109 مواقع للخدمات 
التجاريــة، و42 موقًعــا للمرافــق التعليمية، و65 
الــوزارة  خصصــت  كمــا  العبــادة،  لــدور  موقًعــا 
مواقف للمرافق الصحية لتنفيذ مستشفى عام 
و7 مراكز صحية، و11 عيادة صحية، باإلضافة 

إلى مساحة مخصصة لمدينة رياضية.
كمــا أولت الــوزارة اهتماًما بالواجهــات البحرية 
والســواحل العامــة، فــإن مــدن ســلمان وشــرق 
بإطاللتهــا  تمتــاز  والتــي  ســترة  وشــرق  الحــد 
 41 بطــول  بحريــة  واجهــات  توفــر  البحريــة، 
كيلومتــًرا، وتم تخصيص ســواحل عامة تخدم 

المواطنين في تلك المدن. 
وقــال وزيــر اإلســكان إن حجــم العمــل المنجــز 
فــي المشــاريع اإلســكانية مــن حيــث الوحــدات 
نســمة،  ألــف   240 تســتوعب  التــي  الســكنية 
المرافــق  وتوفيــر  التحتيــة  البنيــة  أعمــال  أو 
القيــادة  توجيهــات  مــع  يتماشــى  الخدميــة، 
ضــرورة  بشــأن  الموقــرة  والحكومــة  الرشــيدة 
اإلســكانية  المشــاريع  فــي  الخدمــات  توفيــر 
الحديثة، ويواكب رؤية تحسين جودة معيشة 
المواطنين. كما أشــار إلى أن تنفيذ المخططات 
التنميــة  أهــداف  مــع  يتماشــى  اإلســكانية 

المستدامة، خصوصا الهدف الحادي عشر.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - محافظة العاصمة

زار نائــب محافظ العاصمة حســن المدني 
مركــز المنامــة االجتماعــي، بحضــور عــدد 
من المســؤولين في المحافظة، حيث كان 
فــي اســتقبالهم مديــر إدارة مراكز التنمية 
والتنميــة  العمــل  بــوزارة  االجتماعيــة 
تأتــي  إذ  البســتكي،  رانيــة  االجتماعيــة 
المحافظــة  اســتعدادات  ضمــن  الزيــارة 
مشــروع  ضمــن  المنامــة  ملــف  إلعــداد 
“المنامــة مدينــة صحيــة”، والــذي تنظمــه 
والجهــات  الصحــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 

الخدمية واألهلية ذات العالقة.
الزيــارة  خــالل  المحافــظ  نائــب  واطلــع   
يقدمهــا  التــي  والخدمــات  البرامــج  علــى 
برنامــج  أبرزهــا  مــن  للمواطنيــن،  المركــز 
الــذي  المنزليــة  للمشــروعات  خطــوة 
االحتياجــات  كافــة  توفيــر  إلــى  يهــدف 

واألفــراد  لألســر  المطلوبــة  والتســهيالت 
لبــدء مشــروعاتهم المنزليــة، إضافــة إلــى 
برنامج التوظيف الوطني الذي يرمي إلى 
إعطــاء األفضليــة للمواطن ويعــّزز فرصه 
ليكــون الخيــار األول فــي التوظيــف فــي 

سوق العمل.
 وأكــد المدنــي حــرص محافظــة العاصمة 
علــى تعزيز التواصل مــع مختلف الجهات 

الخدميــة  خاصــة  واألهليــة،  الحكوميــة 
منها، حيث تتســق جهود تلك الجهات مع 
رســالة المحافظــة فــي تطويــر الخدمــات 
أفضــل  وتوفيــر  للمواطنيــن،  العامــة 
الخدمــات لجميع فئــات المجتمع، مشــيًدا 
بــدور القائميــن علــى المركــز فــي تســهيل 
الالزمــة  االجتماعيــة  الخدمــات  تقديــم 

ألهالي العاصمة.

نائب محافظ العاصمة يزور مركز المنامة االجتماعي

المحافظـــة فـــي  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  بحضـــور 

“العاصمة” تطلع على خدمات مركز المنامة االجتماعي

المنامة - وزارة األشغال

البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزيــر  اســتقبل 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف، بمكتبــه 
في شــئون البلديات، ممثل الدائرة الخامســة 

في محافظة العاصمة أحمد السلوم. 
 وفي بداية اللقاء، رحب الوزير خلف بالنائب 
أحمــد الســلوم، مشــيًدا بالــدور الكبيــر الــذي 
يلعبــه أعضاء الســلطة التشــريعية في خدمة 
الوطــن والمواطنيــن مؤكــًدا التعــاون الكبيــر 
بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة مــن 

أجل الصالح العام.
 وأشــار الوزيــر خلــف إلى أن هنــاك توجيهات 
مــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
بالعمــل علــى متابعة تقديم أفضــل الخدمات 
وتطوير البنية التحتية وتهيئة كافة الظروف 
المناخيــة المالئمــة التــي تســهم فــي تحقيــق 
تطلعــات األهالــي في مختلــف مناطق مملكة 

البحريــن، مؤكًدا أن الــوزارة تعمل وفق رؤية 
وتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 
تقديم أفضل الخدمات وتذليل كافة العقبات 
مــن أجل تحقيق تطلعــات وآمال وطموحات 
المواطنين.  وقد تم بحث عدد من المواضيع 
بالدائــرة الخامســة بالعاصمــة ومنهــا متابعــة 
تحديــد  إلــى  باإلضافــة  الحدائــق  صيانــة 

عليهــا  إنشــاء مالعــب  يمكــن  التــي  المواقــع 
كمــا تــم بحث إمكانيــة تهيئة بعــض األراضي 
كمواقــف للســيارات فــي مجمعــي 329، 360 
وذلــك بعــد اســتالم موافقــة مــالك األراضــي 
كمــا  للســيارات،  كمواقــف  اســتخدامها  علــى 
تــم مناقشــة وجــود مخالفــات بعــض المنازل 
تســتخدم كســكن للعزاب في منطقة الســقية 

ومنطقة الزنج 395.

لقاء الوزير مع النائب سلوم

توجيهات من سمو رئيس الوزراء لتقديم أفضل الخدمات 

خلف يبحث احتياجات خامسة بالعاصمة

بقلم: مصطفى السيد



العائالت تواصل إداناتها لمحاوالت النظام القطري البائسة للتدخل في البحرين
استنكار وشجب ما تبثه “الجزيرة” من أجل شق الصف وإثارة النعرات الطائفية

واصلــت العائــات البحرينيــة سلســلة اســتنكاراتها وإداناتهــا للتدخــات القطريــة 
فــي مملكــة البحرين، مؤكدة الوقوف صفا واحد خلــف قيادة عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفخرها واعتزازها بتجديد والئها لجالته.

فقــد أعربــت عائلــة عبدالعزيــز نظام عن 
استنكارها وشــجبها للمحاوالت البائسة 
التــي تقــوم بهــا قنــاة الجزيــرة القطريــة 
مــن أجــل شــق الصــف وإثــارة النعــرات 
الطائفيــة بيــن أبنــاء البحريــن، مؤكــدة 
وقوفهــا صفــا واحدا خلف قيــادة جاللة 
التــي  لسياســة جاللتــه  الملــك ودعمهــا 
مــن مبــادئ ســامية وحضاريــة  تنطلــق 
تحقــق آمــال وتطلعــات شــعب البحرين 

الوفي.
وعمــوم  النواخــذة  عائلــة  أكــدت  كمــا 
العائلــة والءهــا ووقوفهــا خلــف  أفــراد 
قيــادة جاللــة الملك ضــد كل المؤامرات 
واســتقرار  أمــن  لزعزعــة  تحــاك  التــي 
البحرين، معربة عن رفضها واستنكارها 
الشــديدين لمــا قامت به قنــاة “الجزيرة” 
ونشــر  فبركــة  مــن  مؤخــرا  القطريــة 
التــي  المؤامــرات  وحيــك  لألكاذيــب 
تســتهدف مــن خاللهــا اإلســاءة لمملكــة 
البحريــن، والســعي للنيــل مــن النســيج 

االجتماعي لشعب مملكة البحرين.
مــن جانبها جددت عائلــة الغيالن الوالء 
الجاللــة  لصاحــب  واالنتمــاء  والبيعــة 

المحــاوالت  واســتنكرت  وللوطــن 
البائســة التــي تقــوم بهــا قنــاة الجزيــرة 
القطريــة مــن أجــل شــق الصــف وإثــارة 
النعــرات الطائفيــة بيــن أبنــاء البحريــن، 
مؤكــدة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة 
جاللتــه التــي تنطلــق من مبادئ ســامية 
وحضارية تحقق آمال وتطلعات شــعب 
الســياق  ذات  وفــي  الوفــي  البحريــن 
فقــد اكــدت عائلــة الشــعبان علــى والئها 
التــام وتأييدهــا الكامــل لجاللــة الملــك، 
وإشادتها بكل فخر بما تحقق في العهد 
الزاهر لجاللة الملك المفدى من إنجازات 
وتنميــة لمملكة البحرين وشــعبها الوفي 
معربــة عن اســتنكارها بشــدة تعمد قناة 
الجزيــرة فــي قطــر مــن اســتهداف أمــن 
الوطــن ونســيجة االجتماعــي من خالل 
األكاذيــب التــي تبثهــا باســتمرار بهــدف 

اإلساءة للبحرين وقيادتها.
كمــا أعربت عائلة صقر عن وقوفها صفا 
واحدا خلف قياده جاللة الملك المفدى، 
مــن  تنطلــق  التــي  لسياســته  ودعمهــم 
مبــادئ ســامية وحضاريــة تحقــق آمــال 
وتطلعــات شــعب البحريــن الوفــي الذي 

يرى في جاللته المستقبل المشرق بإذن 
هللا الذي يقود مملكتنا العزيزة إلى آفاق 

رحبه تحقق لشعبه الوفي كل الخير.
العائلــة أي تدخــالت خارجيــة  وأدانــت 
تمس أمــن مملكة البحرين واســتقرارها 
والتــي تتعارض مــع األعــرف والقوانين 

والمواثيق الدولية.
بدورهــا دانــت عائلــة المريســي إصــرار 
يقــف  ومــن  القطريــة،  الجزيــرة  قنــاة 
خلفهــا، علــى مواصلــة زرع بــذور الفتنة 
والخالفات ومحاولة بث الفتن وإشعال 
الحــروب وصنــع األزمــات فــي المنطقة، 
وهــو  البحريــن،  مملكــة  فــي  خصوصــا 
مــا يمثــل انتهــاكا صارخــا لمبادئ حســن 

الجوار، وقواعد القانون الدولي.
وجددت العائلــة بيعتها ووالءها لجاللة 
العهــد  علــى  ثباتهــم  مؤكديــن  الملــك، 
والوالء والمساهمة في مسيرة االزدهار 

والتقدم لمملكتنا الغالية.
عــن  العبــاد  عائلــة  أعربــت  جهتهــا  مــن 
استنكارها وشــجبها للمحاوالت البائسة 
التــي تقــوم بهــا قنــاة الجزيــرة القطريــة 
مــن أجــل شــق الصــف وإثــارة النعــرات 
الطائفية بين أبناء البلد، مؤكدة وقوفها 
صفــا واحــدا خلــف قيــادة جاللــة الملــك 
ودعمهــا لسياســة جاللتــه التــي تنطلــق 

تحقــق  ســامية وحضاريــة  مبــادئ  مــن 
آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي.

حســن  المرحــوم  عائلــة  أكــدت  كذلــك 
خليفــة عبدهللا المرزوقــي وقوفها التام 
خلــف قيــادة جاللــة الملــك، معربــة عــن 
رفضهــا التــام واســتنكارها الشــديد لكل 
للنظــام  الســافرة  االنتهــاكات  أشــكال 
بــه  تقــوم  مــا  وكل  العدائــي  القطــري 
مــن مؤمــرات مــن شــانها زعزعــة األمــن 

الداخلي واالستقرار لمملكة البحرين.
من جانبها استنكرت عائلة ثاني ما بثته 
قنــاة الجزيرة القطريــة، وإصرارها على 
مواصلــة زرع بــذور الفتنــة والخالفــات 
ومحاولــة بــث الفتــن وإشــعال الحروب 
وصنــع األزمات فــي المنطقــة، خصوصا 
يمثــل  مــا  وهــو  البحريــن،  مملكــة  فــي 
انتهــاكا صارخــا لمبــادئ حســن الجــوار، 
وجــددت  الدولــي،  القانــون  وقواعــد 

العائلة بيعتها ووالءها لجاللة الملك.
بدورهــا أعربت عائلة مرعي عن تجديد 
البيعة واإلخالص و الوالء لقيادة جاللة 
الملك واســتنكرت االفتراءات المغرضة 
علــى مملكتنا الغالية من النظام القطري 
وســلوكه العدائــي الــذي ال يمت ألخالق 
اإلســالم بصلة وال حق الجيرة والنســب 

واألخوة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا المنامة - وزارة الداخلية

األوقــاف  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــع 
الســنية راشــد الهاجــري بالتوقيــع على 
مــكالي  يعقــوب  شــركة  مــع  اتفاقيــة 
للمقاوالت لتنفيذ بناء مشــروع ســكني 
وقفــي فــي منطقــة أم الحصــم، حيــث 
يتكون المشــروع من 48 شــقة ســكنية 
بــدًءا بغرفــة واحــدة وحتــى 3 غــرف، 
وذلــك ليتناســب مــع جميــع احتياجات 
األســر وتتــوّزع الشــقق علــى 10 أدوار، 
 100 علــى  باحتوائــه  المبنــى  ويتميــز 
عمــل  أســند  وقــد  للســيارات،  موقــف 
إلــى  الهندســية  والخرائــط  التصاميــم 
غريــب  محمــد  االستشــاري  المكتــب 
للهندســة ومن المتوقع أن يتم االنتهاء 
من هذا المشــروع بحلول شــهر نوفمبر 

من العام المقبل 2020م.
 وأشــار إلــى أن هــذا المشــروع ســيعود 
وقــف  ال  التــي  المســاجد  علــى  ريعــه 
لهــا بهــدف توفيــر الميزانيــات الالزمــة 

لرعايتهــا وتطويرهــا. وأكــد أن اإلدارة 
قطــاع  إلــى تحســين وتطويــر  تهــدف 
األوقــاف مــن خــالل األهــداف والــرؤى 
المســتقبلية التي تسعى لتحقيقها على 
ضرورة تنمية وتطوير قطاع األوقاف، 
والعمــل علــى نشــر الوعــي المجتمعــي 
األوقــاف، وتوجيــه مصارفهــا  بأهميــة 
وفــق  منهــا  المســتفيدين  يخــدم  بمــا 
شــرط الواقــف وبما يســهم في تحقيق 

التنمية.
 ومــن جانبــه، أشــار الرئيــس التنفيــذي 
شــكره  عــن  مــكالي  يعقــوب  للشــركة 
وتقديــره علــى الثقة التــي أولتها إدارة 
األوقاف السنية على اختيارهم لتنفيذ 
المشــروع وأن الشــركة ســتحرص على 
تنفيــذ المشــروع بصــورة متميــزة مــن 
كافــة النواحي وتوفيــر أقصى درجات 
التعاون في ســبيل إنهاء المشروع في 

الوقت المحدد له.

بخالــص  األنصــاري  أحمــد  النائــب  توجــه 
الشــكر والتقديــر لرئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة؛ على أمر ســموه الكريم في جلســة 
 22 بتخصيــص  أمــس  الــوزراء  مجلــس 
مليــون دينــار لتنفيذ 45 مشــروًعا تطويرًيا 
تنموًيا تســتهدف البنيــة التحتية والمرافق 
لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في 
إطار المشــاريع البلدية المشــتركة بمختلف 
أزمــة  منهــا  القلــب  وفــي  البــالد،  مناطــق 
النظافــة، فضاًل عن إنشــاء أســواق مركزية 
الشــعبية  واألســواق  الخدمــات  وتطويــر 
وإنشاء حدائق ومالعب وغيرها، إذ عرض 
آليــة  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر 
تمويــل الحزمــة مــن المشــاريع والتنســيق 
بشأنها مع وزارة األشغال وشؤون البلديات 
األنصــاري  العمراني.وأكــد  والتخطيــط 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  تلُمــس 
وهواجســهم  النــواب  مناشــدات  الــوزراء 
وحرصــه على التواصل معهم واالســتجابة 

لمطالبهــم بمــا يحقــق آمــال النــاس ويحــل 
مشــكالتهم، إذ أعــرب الوزيــر عصــام خلــف 
عن تقديره لما صرح به األنصاري عن أزمة 
النظافــة المرتقبــة إن لــم تتحــرك الحكومة 
يأمــل  أنــه  األنصــاري  وأكــد  الحتوائهــا. 
فــي اإلســراع فــي احتــواء أزمــة النظافــة 
المحتملة بعد تخصيص الموازنة المطلوبة 
مــن قبل مجلــس الوزراء، بعــد أن حذر من 
أزمــة نظافــة محتملــة فــي أكتوبــر المقبــل، 
فــي حال لم تبــادر الجهــات المعنية، وعلى 
إلــى وضــع حلــول  البلديــات  رأســها وزارة 
وزارة  مــع  بالتعــاون  ومســتعجلة  ســريعة 

المالية.

المحافظــة  مــن  مشــترك  وفــد  زار 
وصناعــة  تجــارة  وغرفــة  الشــمالية 
الصناعيــة،  ســلماباد  منطقــة  البحريــن 
بهــدف الوقــوف علــى أهــم المشــكالت 
التــي تواجههــا هــذه المنطقــة الحيوية 
وتتركــز فــي تصنيفهــا بيــن الصناعيــة 
الخدماتيــة والســكنية والحالــة البيئية 
والصحيــة، وذلــك فــي محاولــة إلعادة 
رصدهــا والعمــل علــى تحســين الوضــع 
بالتعــاون  المخالفــات  وإزالــة  الحالــي 
ومحاولــة  العالقــة،  ذات  الجهــات  مــع 
تتعلــق  التــي  المخالفــات  تصحيــح 
بإشــغاالت الطــرق والســيارات المهملــة 
وتشكل خطورة على مرتادي المنطقة.

 تأتــي هذه الزيارة، اســتكماالً للتنســيق 
بين المحافظة الشــمالية وغرفة تجارة 
وصناعــة البحرين، حيث أوضح رئيس 
بالغرفــة  التجاريــة  األســواق  لجنــة 
عبدالحكيــم الشــمري أن أكبــر معوقات 
التطوير بمنطقة سلماباد الصناعية، هو 

المجــاورة اللصيقــة للمناطــق الســكنية 
يســببه  ومــا  الصناعيــة  المرافــق  مــع 
ذلــك مــن مشــكالت اجتماعيــة وأمنيــة 
وصحيــة وبيئية، تخلــف أضرارها على 
الســاكنين والمرتاديــن، حيــث ســتبذل 
مــع  بالتعــاون  والمحافظــة  الغرفــة 
الجهــات ذات العالقــة جهوًدا لتصحيح 

هذه األوضاع.
قامــت  المحافظــة،  أن  بالذكــر  جديــر   
التصحيحيــة  الحمــالت  مــن  بعــدد 
لألوضــاع فــي منطقــة ســلماباد، العــام 
الماضــي، بتوجيــه مــن المحافــظ علــي 
العصفــور، تــم خاللهــا إعــادة تخطيــط 
عــدد مــن شــوارعها بالتعاون مــع وزارة 
باألشغال واإلدارة العامة للمرور وإزالة 
الكثير من السيارات المخالفة منذ فترة 
بالتعــاون  الطــرق  وإشــغاالت  طويلــة 
والتنســيق مع البلدية ومديرية شــرطة 

الشمالية.

“السنية”: بناء مشروع سكني وقفي األنصاري يشكر سمو رئيس الوزراء اجتماع لتصحيح أوضاع سلماباد الصناعية

ضاحية السيف - بيبا

أكــد المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة 
)بيبــا( رائــد شــمس علــى أهميــة تأصيــل 
البحــوث المهنية في صناعة السياســات 
الحكوميــة؛ لدورها المحوري في تطوير 
الصعيــد  علــى  العامــة  اإلدارة  منظومــة 
والدولــي، مشــيًرا  المحلــي، واإلقليمــي، 
إلــى أن معهــد اإلدارة العامــة يقــّدم منــذ 
العــام 2016 “برنامــج ماجســتير اإلدارة 
العامة”، ضمن إستراتيجيته الرامية إلى 
إعــداد قيادات وطنية قــادرة على إدارة 
الحكومــي والخــاص  العمــل  منظومتــي 
وُفضلــى  العلميــة  للمنهجيــات  وفًقــا 
الممارســات اإلدارية.وقال شمس بمناسبة 
فتــح معهــد اإلدارة العامــة لبــاب التســجيل 
فــي الدفعــة الخامســة من برنامج ماجســتير 
اإلدارة العامــة، إن البرنامــج يعــد مــن أفضــل 
البرامج األكاديمية والمهنية في هذا المجال 
كال  مــن  لمنتســبيه  يوّفــر  إذ  المنطقــة،  فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص فرصــة الحصــول 
على مؤهل ذا مســتوى عاٍل واحترافي يلبي 
االحتياجات المحلية، مشيًرا إلى أن “برنامج 
ماجســتير اإلدارة العامــة” يعزز مكانة أدوات 
البحث العلمي؛ كونها تعد حالًيا إحدى روافد 

أن  مضيًفــا  الحكوميــة،  السياســات  صناعــة 
البرنامــج يعمــل ضمــن إســتراتيجية ثالثيــة 
القيــادات  مــن  جديــد  جيــل  صناعــة  لدعــم 
الحكوميــة وتأهيلهــم بالمنهجيــات المناســبة 
بالبنيــة  ترتقــي  التــي  القــرارات  لصناعــة 
وتلبــي  البحريــن  فــي  التنمويــة  التحتيــة 

تطلعات المواطنين.
الدفعــات  خريجــي  أن  إلــى  شــمس  وأشــار 
الســابقة من برنامج ماجستير اإلدارة العامة 
تمّكنــوا مــن تقديم مشــاريع ســاهمت بشــكل 
مباشــر في تطوير منظومــة العمل الحكومي 
تحقيــق  إلــى  وأدت  المملكــة  فــي  والخــاص 

إيرادات اقتصادية ملموسة.

“بيبا”: فتح باب التسجيل في ماجستير اإلدارة العامة
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أهابــت األمانــة العامــة لمجلــس التعليــم 
فــي  التســجيل  بعــدم  بالطلبــة  العالــي 
األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  برنامــج 
 University( الذي تطرحه جامعة بولتون
of Bolton( بالتعــاون مــع شــركة أوريجن 
البحريــن،  بمملكــة  لالستشــارات ذ. م. م 
حيــث إن هــذه الشــركة غيــر مرّخــص لها 
مــن قبل مجلــس التعليــم العالــي لمزاولة 
النشــاط األكاديمــي أو اســتضافة برامــج 
أكاديميــة في مملكة البحرين، وبالتالي ال 
يتــم االعتــراف بالمؤهالت الصــادرة منها 
أو المصادقــة عليهــا، ممــا يعّرض مصلحة 

الطلبة للضرر.
 وحرًصــا مــن األمانة العامة على مصلحة 

وبأوليــاء  بهــم  تهيــب  فإنهــا  الطلبــة، 
أمورهــم تحــّري الدقــة وعــدم االنجــراف 
وراء اإلعالنــات التي تــروج للبرامج غير 
المرخصــة، علًما بــأن اإلعالنات المرخصة 
مــن قبــل األمانــة العامــة يجــب أن تحمل 
وبشــكل واضــح رقــم الموافقة على نشــر 

اإلعالن.
 هــذا وقــد ســبق لألمانــة العامــة ومركــز 
التربيــة  بــوزارة  الجامعيــة  المعلومــات 
اســتعدادهما  علــى  التأكيــد  والتعليــم 
للــرد علــى استفســارات الطلبــة وأوليــاء 
أمورهم، فيما يتعلق بالبرامج األكاديمية 
المعتمدة التي تقدمها مؤسســات التعليم 

العالي في مملكة البحرين وخارجها.

“التعليم العالي” يطلب عدم التسجيل في “بولتون”

عائلة محمد بن خليفة صقر آل ثاني تستنكر اإلساءات القطرية

أكــد أبنــاء وأحفاد المغفور له بــإذن هللا تعالى، محمد بن خليفة صقر آل ثاني، 
تجديــد الــوالء والتأييــد لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، مشــيرين إلــى أن وقــوف مختلف فئات الشــعب خلــف قيادة جالة 
الملك المفدى، أفشــلت كل المخططات الرامية إلى زعزعة األمن واالســتقرار 

في المملكة.

 واســتنكرت أبنــاء وأحفــاد، محمــد بن 
خليفــة صقــر آل ثانــي، مــا بثتــه قنــاة 

إســاءات  مــن  القطريــة،  “الجزيــرة” 
ترويجهــا  عبــر  البحريــن  لمملكــة 

لألكاذيب واستهدافها لتفتيت النسيج 
البحريني وضرب اللحمة الوطنية.

الوطنــي  الصــف  وحــدة  أن  وأكــدوا   
عصيــة علــى هذه المهاتــرات المتعمدة 
والمكتســبات  المنجــزات  مــن  للنيــل 
العهــد  فــي  تحققــت  التــي  الوطنيــة 
الزاهر لجاللة الملك، مشددين على أن 

هــذه المحــاوالت البائســة لــن تزيدهــم 
إال عزًمــا وإصــراًرا علــى المضــي قدًمــا 
بمســيرة الخيــر والنمــاء ونهضــة بلدنــا 
الملــك  جاللــة  قيــادة  خلــف  الغالــي 
ا واحًدا ضد أي محاولة  والوقــوف صفًّ
مارقة تســتهدف أمن واستقرار مملكة 

البحرين.

المنامة - بنا

رائد شمس

إلزم أصحاب البضائع بالتخليص المسبق على جسر الملك فهد
دقــيــقــة  30 ــاوز  ــتـــجـ تـ ال  مــــدة  فـــي  اإلجـــــــــراءات  كـــل  إنـــهـــاء 

اإلجــراءات  تبســيط  علــى  العمــل  إطــار  فــي 
الجمركيــة والتخفيف من تكدس وســائل النقل 
)الشاحنات( على جسر الملك فهد، أصدر رئيس 
الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، قراًرا 
يتعلــق بالتخليــص المســبق علــى جســر الملــك 
فهــد، ويلــزم أصحــاب البضائــع أو مــن يمثلهــم 
الجمركيــون،  المخلصــون  فيهــم  بمــن  قانوًنــا 
بالتقيــد بتقديــم البيان الجمركي الالزم لشــئون 
الجمــارك ودفــع الضرائــب والرســوم الجمركيــة 
والمقررة حسب واقع الحال وذلك قبل وصول 
بضائع االســتيراد إلى جســر الملــك فهد، وإنهاء 
كافــة اإلجــراءات الجمركيــة وغيــر الجمركيــة 
خــالل مــدة ال تتجــاوز 30 دقيقــة تحتســب من 
نقطــة  أول  إلــى  النقــل  وســيلة  وصــول  وقــت 
جســر  علــى  البحرينــي  الجانــب  مــن  جمركيــة 
الملك فهد ويستثنى من المدة الزمنية البضائع 
علــى  للحصــول  إضافًيــا  وقًتــا  تتطلــب  التــي 
موافقة الجهات الرقابية لإلفساح عنها، وتحّث 

شــئون الجمارك على الحصــول على الموافقات 
المســبقة تــدارًكا للوقــت الســتكمال اإلجراءات 
الجمركــي،  البيــان  نــوع  بحســب  الجمركيــة 
ــا اإلبقاء على وســائل النقل في  ويمنــع منًعــا باتًّ
الســاحات الجمركيــة بعــد الحصــول علــى إذن 
اإلفساح.ويســتثني القــرار، البيانــات الجمركيــة 
المتعلقــة بآلية التحويل اآللي المباشــر للبيانات 
الجمركية الصادرة من جمارك جســر الملك فهد 

بالجانب السعودي، والبضائع المحولة من قسم 
تفتيــش الــركاب بالمنفــذ الجمركــي، ومــا تقرره 

شئون الجمارك.
 وأوضــح رئيــس الجمــارك أن القــرار جــاء بنــاًء 
فــي  الســابقة  القــرارات  نتائــج  تحســين  علــى 
عمليــة التخليــص حيــث بلغــت مــدة التخليص 
ســاعتين من أصل 4 ســاعات في الســابق، بناًء 
علــى القــرار رقــم 110 لســنة 2014 والــذي نص 
الجمركــي خــالل  البيــان  علــى وجــوب تقديــم 

ساعتين من وصول الشاحنة.
 وأكد أن شــئون الجمــارك واضعة نصب عينيها 
أن يكــون المنفــذ البــري بجســر الملــك فهــد مــن 
أســرع المنافــذ في عمليــة التخليــص الجمركي 
دخــول  مــع  تماشــًيا  التعــاون،  مجلــس  بــدول 
بالمنافــذ  الحديثــة  التفتيــش  منظومــة أجهــزة 
الجمركيــة ومراعــاة عنصــري األمــان وتطويــر 
للشــاحنات  الفعــال  باالســتهداف  القــدرات 

الواردة.

رئيس الجمارك

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســتقبل وكيــل شــؤون الزراعــة والثــروة البحريــة بوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، الشــيخ محمــد بن أحمــد آل خليفــة، بمكتبه 
بمبنى الوكالة في البديع أمس، رئيس مجلس بلدي المنطقة الشــمالية، أحمد 

الكوهجي، وعضو المجلس زينه جاسم.

التنســيق  بحــث  اللقــاء  خــالل  وتــم   
المشــترك بين وكالة الزراعــة والثروة 
المنطقــة  بلــدي  ومجلــس  البحريــة 
الشــمالية، بمــا يصــب فــي المصلحــة 
العامة.  من جهته، قال رئيس مجلس 
بلــدي المنطقة الشــمالية، في تصريح 

عــن  الحديــث  “تــم  اللقــاء:  لــه عقــب 
ضرورة التنســيق بخصوص مشــروع 
الحظائــر فــي منطقــة الهملــة، وأهمية 
تطبيــق  عبــر  النشــاط  هــذا  تنظيــم 
واالشــتراطات  واللوائــح  القانــون 

التنظيمية والصحية”.

تنسيق بين “الزراعة” و “بلدي الشمالية”

أحمد األنصاري

محرر الشؤون المحلية



أّجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر في واقعة تزوير جوازين وتأشيرتين لدولة أوروبية، ارتكبها شخصان أجنبيان، حضرا للبالد قبل توجههما للدولة األوروبية 
للتمويه بأن جوازاتهما صحيحة وال يتم الشك بأمرهما؛ للمرافعة مع التصريح بصورة من أقوال الشهود للدفاع عن المتهمين، وذلك حتى جلسة 26 أغسطس المقبل.

 ويتبّين من أوراق القضية أن المتهمين 
قــد تــم القبــض علــى كل منهمــا بشــكل 
منفــرد، إذ أبلغــت الموظفــة فــي المطار 
أن المتهــم األول كان قــد حضــر إليهــا 
حامــاً تذكــرة ســفر علــى رحلــة ألحــد 
خطــوط الطيــران األوروبيــة، وقّدم لها 
جواز سفره إلنهاء إجراءات السفر إلى 
ذات الدولــة صاحبة خطــوط الطيران، 
الجــواز،  صحــة  فــي  اشــتبهت  لكنهــا 
المعتــاد،  عــن  مختلًفــا  ملمســه  كان  إذ 
المثبتــة  التأشــيرة  راجعــت  وعندمــا 
الموضــوع  الختــم  أن  لهــا  تبيــن  فيــه 
عليهــا ليــس األصلــي، فمــا كان منهــا إال 
أن أبلغــت مســؤولها بالواقعــة التخــاذ 

الازم.
 أمــا المتهم الثانــي فقد حضر للموظف 

الثانــي راغًبا بتســجيل حضوره للســفر 
على ذات الرحلة المشــار إليها وقدم له 
جواز سفره، لكن الشاهد وعند معاينته 
للتأشــيرة اتضــح لــه أن مدتهــا 7 أشــهر 
فقــط، وهــو مــا أثــار الريبــة لديــه، ممــا 

استدعاه هو اآلخر إلباغ المسؤول.
قــّرر  المتهميــن،  علــى  القبــض  وبعــد   
األول أنــه رغــب في الســفر إلــى الدولة 
األوروبيــة، وقــد تقابــل فــي بــاده مــع 
شــخص من دولة أخرى، والذي ساعده 
علــى تزويــر جــواز الســفر والتأشــيرة، 
وبعــد اســتامه إيــاه طلــب منــه ذلــك 
أوالً  البحريــن  إلــى  التوجــه  الشــخص 
تلــك  إلــى  الســفر  منهــا  يمكنــه  حيــث 
الدولة دون أن يشك أحد في أمره ألن 
اإلجراءات أســهل حســب تعبيره، وهو 

ذات مــا ورد بمضمــون أقــوال المتهــم 
الثاني.

للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا   
أنهمــا فــي غضــون شــهر  علــى اعتبــار 
ديســمبر مــن العام 2018، أوالً: اشــتركا 
بطريــق المســاعدة مــع موظــف حســن 
النية في جريمة إدخال بيانات وســيلة 
تقنيــة المعلومات تخص اإلدارة العامة 
للجنســية والجــوازات علــى نحــو مــن 
شــأنه إظهار بيانات غير صحيحة على 
أنها صحيحة بنية استعمالها، بأن سلما 
الموظف جوازات مزورة وقام بإدخال 
مملكــة  دخولهمــا  يفيــد  بمــا  بياناتهمــا 

البحرين.
فــي  آخــر مجهــول  مــع  اشــتركا  ثانًيــا: 
تزويــر محرريــن خاصيــن وهمــا جوازا 

إلــى  صدورهمــا  المنســوب  الســفر 
الشــخصية وذلــك  بأســمائهما  بادهمــا 

باصطناعهما.
المزوريــن  المحرريــن  اســتعما  ثالًثــا: 

فيما زورا من أجله.
رابًعا: دخا الباد بطريقة غير قانونية.

26 أغسطس للمرافعة بواقعة تزوير جوازين وتأشيرة

عرض مواطن شرع بقتل جاره على طبيب نفسيبدء محاكمة 5 متهمين باالتجار في خادمة
بسكينأجبرت على العمل بالدعارة شهرا حتى استنجدت بسفارتها الــمــغــدور  ــن  ــع ط إلـــى  ــد  ــم ع الــمــتــهــم 

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى في واقعة اتجار بالبشــر بحــق خادمة، والتي 
تمّكنــت مــن الهــرب مــن منــزل كفيلها الثانــي برفقة اثنين مــن المتهمين، بعدمــا وعدتها 
وأقنعتهــا المتهمــة الثالثــة التــي تعرفــت عليهــا عــن طريق موقــع التواصــل االجتماعي 
“فيــس بــوك” بإيجــاد فرصــة عمــل أفضــل لها، إذ أمــرت بندب محــام لكل مــن المتهمين 

الخمسة بالقضية، وأجلت القضية لجلسة 20 أغسطس المقبل.

 وتتمثــل تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به مندوب 
ســفارة بــاد المجنــي عليهــا، والــذي أفــاد بــأن 
المذكــورة اتصلــت بالســفارة واســتنجدت بهم، 
فانتقلــت دوريــات الشــرطة مباشــرة إلى موقع 
البــاغ والقبــض علــى المتهمين األربعــة ما عدا 

األول الذي الذ بالفرار.
 وأوضحــت المجنــي عليها عنــد التحقيق معها 
للعمــل  حضــرت  أنهــا  العامــة  النيابــة  بمعرفــة 
كخادمــة فــي البحريــن، واختلفــت مــع زوجــة 
كفيلها األول، فعادت إلى مكتب األيدي العاملة 
الذي اســتقدمها، ثم عملت في منزل كفيل ثان 

وأيًضا حدثت لها مشاكل مع زوجته.
 وأضافت أنها وأثناء تصفحها لموقع التواصل 
االجتماعــي “فيس بــوك” تعرفت علــى المتهمة 
الثالثــة، إذ وعدتها األخيرة بإيجاد فرصة عمل 

مناســبة لهــا، وبالفعــل حضــرت لها بعــد يومين 
بالقــرب من مســكن مخدومها وهربــت برفقتها 

والمتهم الثاني.
 وبينــت أنهمــا نقاهــا إلــى منطقــة القضيبيــة 
حيــث أخــذا منهــا هاتفها النقال وقاما بحبســها 
فــي غرفــة وكانــا يجلبــان لهــا الزبائن لممارســة 
المتهمــة  مــن  طلبــت  وعندمــا  معهــا،  الدعــارة 
الثالثــة إعادتهــا لبلدهــا، أبلغتهــا أنهــا هاربة وال 

تستطيع فعل ذلك.
ولفتــت إلى أنهــا ظلت تعمل فــي الدعارة لمدة 
شــهر كامل، حتــى باعتها الثالثــة للمتهم الرابع، 
والــذي اســتخدمها هــو اآلخر في الدعــارة، وما 
إن حصلت على فرصة لاتصال بسفارة بادها 

لم تتردد في ذلك.
هــذا، وكانــت أحالــت النيابــة العامــة المتهميــن 

الخمسة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون 
العام 2019، ارتكبوا اآلتي:

أوالً: اتجــروا فــي شــخص المجنــي عليهــا بــأن 
اســتقبلوها وآووها في شــقة وحجزوا حريتها 
فــي  اســتغالها  إســاءة  بغــرض  وذلــك  بهــا، 

الدعارة.
ثانًيــا: حجــزوا حريــة المجني عليهــا بغير وجه 

قانوني بغرض الكسب.
ارتــكاب  علــى  عليهــا  المجنــي  حملــوا  ثالًثــا: 

الدعارة عن طريق الحيلة.
رابًعا: أداروا محاً لممارسة الدعارة.

خامًســا: اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على 
ما تكســبه المجني عليها من ممارســة الدعارة. 
سادًســا: حّرضــوا المجنــي عليهــا وآخرين على 

ارتكاب الدعارة.
الثالثــة  للمتهمــة  العامــة  النيابــة  وجهــت  كمــا 
أنهــا اعتمــدت بصفــة كليــة علــى ما تكســبه من 

ممارسة الدعارة.

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى مرة ثانية بعرض المتهم 
بالشروع في قتل جاره بمنطقة قالي في شهر فبراير الماضي، 
والــذي عمــد إلــى طعنه بســكين؛ وذلك على طبيب نفســي لبيان 
عــن تصرفاتــه مــن عدمــه، والــذي أنكــر  عمــا إذا كان مســؤوالً 
بالجلســة الســابقة ما نســب إليه وادعى أن المجني عليه هو من 
أخــرج الســكين وهــّدده بها نظــًرا لخافات بينهما حــول مواقف 
السيارات بجوار منزلهما، وقّرر تأجيل القضية لجلسة 4 سبتمبر 

القادم.
 ويتضــح مــن أوراق القضيــة أن المتهــم أنكــر مــا نســب إليه من 
الواقعــة كان متوّجًهــا ألحــد  يــوم  فــي  أنــه  اتهامــات، ويدعــي 
المطاعم لشــراء وجبة العشــاء، إال أنه تفاجأ بالمجني عليه الذي 
مــا إن شــاهده حتــى أخرج ســكيًنا وظّل يهّدده بهــا نظًرا لوجود 

عدة خافات سابقة بينهما بسبب مواقف السيارات.
 وأضــاف أنــه تمّكــن من أخذ تلك الســكين من يــد المجني عليه، 
وحاول الدفاع عن نفســه، لكن المجني عليه تمكن من التســبب 
لــه بجــرح كبيــر فــي يــده، فتعــاركا باأليــدي حتــى ســقطا علــى 
األرض، مبيًنا أن المجني عليه هرب من الموقع فغادر هو اآلخر 

إلى منزله.
 فيمــا قّرر عامل المطعم اآلســيوي الجنســية أنــه وأثناء تواجده 

فــي المطعــم والقريــب مــن مــكان الواقعة، شــاهد المجنــي عليه 
يحضــر للمطعــم راغًبــا فــي شــراء وجبــة العشــاء، إال أنــه بعــد 
لحظــات فقــط حضــر المتهــم فحدثــت بينهمــا مشــادة كاميــة 
تحولت إلى اعتداء بالضرب، أسقط خاله المتهم المجني عليه 
أرًضــا، واعتــدى عليــه بالضــرب عدة مــرات، والحظ بــأن المتهم 
ألقى شيًئا كان يمسكه بيده، وبعد مغادرته تبّين أن ذلك الشيء 
سكين، وأنه تسبب للمجني عليه بجرح بقي ينزف أرًضا بسببه.
 هــذا، وقد أحالت النيابــة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية على 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 12 فبرايــر 2019 شــرع مــع ســبق اإلصــرار 

والترصد في ارتكاب جريمة القتل العمل بحق المجني عليه.

المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

نظمــت وحــدة التحقيــق الخاصة 
األمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون 
عمــل  ورشــة  اإلنمائــي،  المتحــدة 
متخصصــة عن أســاليب التحقيق 
األدلــة،  وتقييــم  وجمــع  الجنائــي 
يقدمها نخبة من الخبراء في هذا 

المجال.
الدراســات  معهــد  ويحتضــن 
القضائية والقانونية هذه الورشــة 
أمــس،  مــن  ابتــداًء  أيــام   3 لمــدة 
بمشــاركة أعضــاء الوحــدة وعــدد 
العامــة  األمانــة  منتســبي  مــن 
هــذه  تنظيــم  ويأتــي  للتظلمــات. 

األفــكار  تبــادل  بهــدف  الورشــة 
والرؤى وتطوير األداء واكتســاب 
إجــراءات  وتعزيــز  الخبــرات 
التحقيــق لدى الجهات المشــاركة؛ 
للوصول ألفضل المستويات وفقا 

للمعايير الدولية ذات الصلة.

المؤسســة  رئيــس  اســتقبلت 
ماريــا  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
خــوري ســفير اليابــان لــدى مملكــة 
حيــث  ايتــو،  هيديكــي  البحريــن 
رحبــت بــه وقدمــت لــه نبــذة عــن 
المؤسســة الوطنيــة والــدور الــذي 
تضطلع به في نشر وحماية حقوق 
تفعيــل  فــي  وجهودهــا  اإلنســان، 
أهــداف  لتنفيــذ  المشــترك  العمــل 
وعاقتهــا  المســتدامة  التنميــة 
إلــى  باإلضافــة  اإلنســان،  بحقــوق 
والتثقيفيــة  التدريبيــة  البرامــج 
التــي تقدمها لتعزيــز ثقافة حقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين.
 مــن جهته، أعرب الســفير الياباني 

عــن بالــغ شــكره لرئيــس وأعضــاء 
حســن  علــى  الوطنيــة  المؤسســة 
حققتــه  مــا  مثّمًنــا  االســتقبال، 
المؤسســة مــن إنجــازات أســهمت 
في تطور مســتوى حقوق اإلنسان 
وحرصهــا  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الدائــم على التعامل مع التحديات 
اآلليــات  جميــع  مــع  بالشــراكة 
التنفيذيــة  والجهــات  الوطنيــة 

والتشريعية.
رئيــس  نائــب  اللقــاء  حضــر 
الشــاعر، وعضــو  خالــد  المؤسســة 
مجلــس المفوضين مال هللا جعفر 
الحمادي، واألمين العام بالمؤسسة 

المستشار ياسر شاهين.

ورشة عن أساليب التحقيق الجنائي

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
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عصابة نصابي الماليين خلف القضبان27 ذو القعدة 1440
ـــركتهم ـــميع ش ـــيويين وتش ـــن آس ـــس محتالي ـــتاني لــــ “^”: حب الدمس

بشــارة زفهــا النائب أحمد الدمســتاني عبــر “البالد” بأن عصابة محتالين آســيويين 
استولوا على ماليين الدنانير باتوا خلف القضبان.

وزارة  أن  للصحيفــة  الدمســتاني  وقــال 
الداخليــة أصــدرت مذكــرة عبــر الشــرطة 
الجنائية الدولية )االنتربول( للقبض على 
آســيوي اســتولى علــى ١٣ مليــون دينــار 
من ٥٤ مؤسســة بحرينيــة، وأن المحتال 
فــر لخــارج البحريــن بعــد افتضــاح ســره 
وتراكــم القضايــا ضده، ونجحت شــرطة 

البلد الهارب إليه من القبض عليه.
المحتاليــن  عصابــة  أن  الــى  وأشــار 
بإعــادة فتــح  النصــب  واصلــوا مسلســل 
شــركة بالبحريــن بنفــس كادر الموظفين 
الســابقة  بالشــركة  باالحتيــال  المتهميــن 
وأبدلوا اســم الشــركة بإســم آخر لتضليل 

المتعاملين.
األمنيــة  الســلطات  “لكــن  واســتدرك 

بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والتجــارة 
والسياحة نجحت في كشف خيوط لعبة 
العصابــة، وحبســت المتهميــن، وأغلقــت 
وشــمعتها”.  أمــس  الجديــدة  الشــركة 

)صورة التشميع مرفقة مع الخبر(.
وذكر الدمستاني أن مقر الشركة السابقة 
بمنطقــة بالمحافظة الشــمالية والجديدة 
بمنطقــة بمحافظــة العاصمــة، وتــزاوالن 

نشاط التجارة العامة.
وبيــن أن العصابــة متورطــة فــي تحريــر 
لتخديــر  بعيــدة  بتواريــخ  شــيكات 
مســتلميها وتمكين العصابــة من الهروب 

قبل موعد استحقاق مبلغ الشيكات.
ونبــه الــى أن الجهــات الحكومية المعنية 
أغلقــت مكتــب الشــركة وتحفظــت علــى 

محتوياته والبضائع الموجودة بمخزنها.
النيابــة  بعهــدة  القضيــة  ملــف  أن  وقــال 
العامــة، ومعبــرا عــن ثقتــه بالتصــرف بها 
وإحالتها للمحكمة لانتصاف من ضحايا 

النصب.
وقدم الدمســتاني شــكره لوزير الداخلية 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة ليقظة 
المتهميــن  بماحقــة  األمنيــة  األجهــزة 

بقضية النصب.
وأشــاد بتعــاون وزارة الصناعة والتجارة 
وغيرهــا  العمــل  ســوق  تنظيــم  وهيئــة 

مــن الجهــات المعنيــة مــن أجــل التصدي 
للظواهر المشوهة لاستثمار بالبحرين.

وطالب الدمســتاني رواد األعمال وتجار 
الدخــول  عــن  النــأي  بضــرورة  البحريــن 
بمشــروعات اســتثمارية مســيئة للســوق 
المحلــي ولمكانــة البحريــن االقتصاديــة، 
ومشــيرا الــى أن بحرينيــا مــدون اســمه 
شــريكا بالشــركة الجديــدة التي أسســتها 

العصابة.

راشد الغائب

عباس إبراهيم

سنة لوافدة اعتدت على شرطيتين بعد القبض عليها
المملكة ــي  ف الــمــفــعــول  ســـاري  ــة  ــام إق تــصــريــح  تملك  ال  ــة  ــدان ــم ال

حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهمــة وافــدة فــي أواخــر العشــرينات من 
عمرها، لمدة ســنة واحدة؛ وذلك إلدانتها باالعتداء على شــرطيتين في مركز اإليواء، 

الذي أوقفت فيه كون أنها ال تملك تصريح إقامة ساري المفعول في المملكة.

حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت   
ســالف البيــان أنه نظــًرا لظــروف الدعوى 
ومابســاتها، وأنها عنــد تقديرها للعقوبة، 
ظــروف  اعتبارهــا  فــي  وضعــت  فإنهــا 
مــن  بقســط  أخذتهــا  فقــد  لــذا  المتهمــة، 
الرأفــة بما تخولها المــادة )72( من قانون 

العقوبات.
الواقعــة تتحصــل فيما أبلغــت به العريف 
بــوزارة الداخلية -المجنــي عليها األولى- 
أنهــا وأثنــاء تواجدهــا علــى رأس عملهــا 
المتهمــة  منهــا  طلبــت  اإليــواء  بمركــز 
الموقوفــة علــى ذمــة قضيــة إقامــة غيــر 

بلدهــا،  بســفارة  االتصــال  مشــروعة 
فأبلغتهــا بعــدم وجــود ســفارة لبلدها في 
مملكــة البحريــن وطلبت منها العودة إلى 

التوقيف.
تصــرخ  بالمتهمــة  الشــرطية  وتفاجــأت 
وتضــرب نفســها، فقالت لها إنــه في حال 
لم تهدأ فســتضع األصفاد في يدها، وهو 
ما لم تستجب له المتهمة، وعندها قامت 
العريــف بوضــع األصفاد في يدهــا، إال أن 
المتهمــة أبــدت مقاومــة عنيفة ومســكت 
الشــرطية مــن مابســها العســكرية، ممــا 
أدى لتمزقهــا، كمــا لحقــت بالمجني عليها 

األولــى إصابــات مثبتــة بالتقريــر الطبــي 
الشــرعي من ضمنها أنها تعرضت لخدش 

بوجهها.
 كمــا أنــه عنــد حضــور الشــرطية المجني 
اإلمســاك  ومحاولتهــا  الثانيــة  عليهــا 
بالمتهمة قامت األخيرة بضربها بواسطة 
ممــا  يدهــا،  علــى  الحديديــة  األصفــاد 
تســبب لهــا بإصابة في يدهــا، وقد أثبتت 
الخــاص  الشــرعي  الطبيــب  تقريــر  فــي 
بهــا، إلــى أن تمكنــت مجموعــة أخرى من 
الشرطيات الاتي حضرن للموقع وقاموا 
باإلمســاك بالمتهمــة وتمكنوا من تقييدها 

والسيطرة عليها.
 فأحالتهــا النيابــة العامــة للمحاكمــة على 
 ،2018 نوفمبــر   25 بتاريــخ  أنهــا  اعتبــار 

ارتكبت اآلتي:

أوالً: اســتعملت القوة والعنف مع موظف 
عام وهو كل من الشرطيتين بنية حملهن 
بغيــر حق علــى االمتناع عــن أداء عملهن 
ولــم تبلغ مقصدها بــأن قاومتهن مقاومة 
شــديدة أثناء محاولتهن الســيطرة عليها 
وتقييدهــا ممــا أدى إلــى تعــرض المجني 
بالتقاريــر  الــواردة  لإلصابــات  عليهــن 

الطبية الخاصة بكل منهن.
ثانًيا: اعتدت على ســامة جسم المجني 
عليهــا األولــى حــال كونهــا أحد منتســبي 
قــوات األمــن العــام بــأن قامــت بخــدش 
عليهــا  المجنــي  محاولــة  أثنــاء  وجههــا 
تقييدهــا ممــا أدى إلصابتهــا باإلصابــات 
الموصوفة بالتقرير الخاص بها والتي لم 
تعجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد 

عن 20 يوًما.

الحادثة ارتكبها 
شخصان أجنبيان حضرا 
للبالد قبل توجههما 

لدولة أوروبية

أحمد الدمستاني
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ارتفعت بنسبة 5.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي

أرباح “األهلي المتحد” النصفية

حقــق البنــك األهلــي المتحــد أرباحــا صافيــًة - بعد اســتثناء حصــص األقلية - بلغــت 377.5 مليون دوالر عــن فترة النصف 
األول مــن العــام 2019، مرتفعــة بنســبة 5.6 % مقارنــة مــع الفتــرة النصفية المماثلة مــن العام 2018 والتي ســجلت 357.4 
مليون دوالر، في حين حقق الربع الثاني من العام ربحا صافيا قدره 184.7 مليون دوالر مقابل 182.7 مليون دوالر للفترة 
الربعية نفســها من العام 2018 أي بنســبة نمو 1.1 %؛ ليرتفع في ضوء ذلك العائد األساســي للســهم بنســبة 5.1 % إلى 4.1 
ســنتا عــن النصــف األول مــن العــام الجــاري مقابل 3.9 ســنتا للفترة ذاتها من العام الماضي )1.9 ســنتا عــن الربع الثاني من 

العام 2019 مقابل 1.9 سنتا للربع نفسه من العام 2018(.

 2.9 % نمو الدخل التشغيلي

ــي  ــل ــتــشــغــي ــقــــق الـــــدخـــــل ال ــا حــ ــمــ كــ
للمجموعة نموا بنسبة 2.9 %؛ ليبلغ 
النصف  فــي  دوالر  مــلــيــون   630.1
مع  مقارنة  الــجــاري  العام  من  األول 
612.4 مليون دوالر للفترة نفسها من 
العام السابق، وجاء مدفوعا بارتفاع 
الفوائد  من  البنك  دخــل  صافي  في 
في  دوالر  مليون   490.2 بلغ  والــذي 
األشهر الستة األولى من العام مقابل 
الفترة  لنفس  دوالر  مليون   467.2
بزيادة قدرها  الماضي، أي  العام  من 
عائدة   )% 4.9  ( دوالر  مليون   22.9
الــقــروض  متوسط  نمو  إلــى  أســاســا 
ــجـــل صــافــي  ــارات. وسـ ــمــ ــ ــث ــ ــت واالســ
بنسبة  نموا  بدوره  التشغيلي  الدخل 
دوالر  مليون   595.8 ليبلغ   %  4.5
للفترة  دوالر  مليون   570.1 مقابل 
في   ،2018 العام  من  ذاتها  النصفية 
مبادرات  فيه  أسهمت  الــذي  الوقت 
بنود  وإدارة  العمليات  كفاءة  تعزيز 
بكفاءة  االحتفاظ  في  المصروفات 
نسبة  بــلــغــت  إذ  لــلــتــشــغــيــل،  ــيــة  عــال
 26.5 الدخل  إجمالي  إلى  التكاليف 
% مقابل 26.1 % للنصف األول من 

العام 2018. 
وبـــفـــضـــل ســـيـــاســـاتـــه االئـــتـــمـــانـــيـــة 
الــمــتــحــفــظــة وإدارتــــــــه الــمــتــحــوطــة 
للمخاطر، استمر البنك األهلي المتحد 
ــرات مــمــتــازة  ــؤشــ مــحــافــظــا عــلــى مــ
االئتمانية  محفظته  أصـــول  لــجــودة 
القائمة  الــتــحــديــات  مــن  الــرغــم  على 
تتجاوز  لم  إذ  التشغيلية،  البيئة  في 
 %  2 نسبة  المنتظمة  غير  الــقــروض 
من إجمالي المحفظة االئتمانية )1.9 
مع   )2018 ديسمبر   31 فــي  كما   %

عالية  تغطية  نسبة  توفير  مواصلة 
من المخصصات المحددة المرصودة 
 % 85.1 بلغت  األصـــول  هــذه  تــجــاه 
مقابل 85.5 % في 31 ديسمبر 2018، 
الشاملة  التغطية  نسبة  بلغت  بينما 
للمحفظة االئتمانية من المخصصات 
في  كما   % 188.6 والمحددة  العامة 
30 يونيو 2019 مقابل 214.7 % في 

31 ديسمبر 2018. 

38 مليار دوالر إجمالي 
الموجودات

العمومية،  الميزانية  صعيد  وعلى 
اإلجمالية  الــمــوجــودات  ارتــفــعــت 
للمجموعة بنسبة 7.1 % لتصل إلى 
38.0 مليار دوالر كما في 30 يونيو 
2019 مقابل 35.5 مليار دوالر في 

سجل  وعليه   ،2018 ديسمبر   31
العائد على متوسط األصول معدل 
من  األول  النصف  لفترة   %  2.2
للفترة   %  2.3 معدل  مقابل  العام 
 ،2018 الــعــام  مــن  نفسها  المقارنة 
إلى  الــعــائــدة  الــحــقــوق  بلغت  فيما 
إجمالي  المجموعة  أسهم  حاملي 
دوالر  مليار   3.9( دوالر  مليار   3.9
وليبلغ   )2018 العام  نهاية  في  كما 
حقوق  متوسط  على  العائد  معها 
المساهمين 18.4 % لفترة النصف 
األول من العام مقابل معدل 18.8 
% لنفس الفترة من العام السابق. 

العثمان: أداء مالي قوي

ــنــتــائــج، قــال  وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه ال
رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك 

ــي الــمــتــحــد مــشــعــل الــعــثــمــان  ــلـ األهـ
الراهنة  التطورات  من  الرغم  “على 
ــظــروف  فــي الــســاحــة اإلقــلــيــمــيــة وال
االقــتــصــاديــة الــســائــدة فــي عــدد من 
الــبــنــك  أن  إال  الــرئــيــســة،  أســـواقـــنـــا 
مالي  أداء  نجح مجددا في تحقيق 
العام  األول من  النصف  قــوي خــال 
ــاري والــمــحــافــظــة عــلــى وتــيــرة  الـــجـ
الـــنـــمـــو الـــصـــحـــي والـــمـــتـــحـــفـــظ فــي 
أنشطته  ربحه من  إيراداته وصافي 
يؤشر  أداء  وهو  األساسية،  البنكية 
بــوضــوح على صـــواب نــمــوذج عمل 
على  الــقــائــم  المصرفية  مجموعتنا 
متوازن،  بنحو  أعمالها  قاعدة  تنويع 
قطاعيا  أنشطتها  دائــــرة  وتــوســيــع 
ــا بــشــكــل مـــــــدروس مــع  ــيـ ــرافـ ــغـ وجـ
الرائد  اإلقليمي  دورهــا  على  التركيز 
قــنــاة مــصــرفــيــة نشطة  بــاعــتــبــارهــا 
عمائها  تــعــامــات  لجميع  ومفضلة 
المالية  والتدفقات  التمويات  مــن 
في  مرتكزين  المنطقة،  في  البينية 
إدارة  فــي  فاعلة  منهجية  إلــى  ذلــك 
في  كما  التشغيل  وتكاليف  مخاطر 
وتوظيفها  الرأسمالية  مواردنا  إدارة 
بـــكـــفـــاءة لـــاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
ــيــة لــلــنــمــو وخـــدمـــة الــعــمــاء  ــمــوات ال
الحالية  عملنا  أســـواق  امــتــداد  على 

والمستهدفة”.

المنامة - األهلي المتحد

مشعل العثمان

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

ــه  ــمـــركـــزي أن ــحــريــن الـ ــب أعـــلـــن مـــصـــرف ال
 ISIN(  1766 رقــم  اإلصـــدار  تغطية  تمت 
الخزانة  أذونـــات  من   )BH0001102662
الحكومية األسبوعية. وتبلغ قيمة اإلصدار 
70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوًما 
 30 في  وتنتهي   2019 يوليو  فــي31  تبدأ 
الفائدة  بلغ معدل سعر  2019، كما  أكتوبر 
عليها 3.08 % مقارنة السعر الفائدة 3.05 

% السابق بتاريخ 24 يوليو 2019.
وبلغ معدل سعر الخصم 99.226 % وتم 
 99.198 بواقع  للمشاركة  سعر  أقل  قبول 
بنسبة  أنه تمت تغطية اإلصــدار  %، علًما 

.% 103
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

السنابس - الغرفةالسنابس - الغرفة

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أعضاءهــا الكــرام وجميــع أصحــاب األعمال لحضــور الفعاليــة التــي تنظمها يوم 
الخميــس 1 أغســطس 2019 مــن الســاعة 10 صباًحــا حتــى 12 ظهــًرا، بعنــوان “إقــاع”، وتهــدف إلــى دعــم رواد األعمــال 
المبتدئين عبر تعريفهم ببيئة العمل التجاري والجهات الداعمة لهم في المملكة والخدمات التي يمكنهم االستفادة منها 
لتنمية مشاريعهم الخاصة، األمر الذي يمنحهم فرصة أكبر لتحقيق نجاحاتهم. وستعقد الفعالية بمشاركة كل من وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة، صندوق العمل )تمكين(، بنك البحرين للتنمية، صادرات البحرين، وشركة “تنمو”.

كما سيعقد معرًضا مصاحًبا للفعالية 
بــمــشــاركــة عــــدٍد مــن رواد األعــمــال 
المبتدئين، الذين سيقومون بتعريف 
الــحــضــور على مــشــوارهــم الــريــادي 
ــجــاحــهــم ومــنــتــجــاتــهــم  ــصـــص ن وقـ
وخدماتهم المميزة. وأعربت الغرفة 
عن ترحيبها بجميع رواد وأصحاب 
ــي الــمــمــلــكــة لــحــضــور  ــال فــ ــ ــمـ ــ األعـ
الــفــعــالــيــة واغـــتـــنـــام فــرصــة الــلــقــاء 
المباشر مع المسؤولين في الجهات 
ــطــرح اســتــفــســاراتــهــم  ــمــشــاركــة؛ ل ال

ويأتي  الدعم.  وطــرق  برامج  بشأن 
تجارة  إطــار جهود غرفة  فــي  ذلــك 
لدعم  المستمرة  البحرين  وصناعة 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
الدخل  ودعــائــم  ركائز  أحــد  بصفتها 
ــاء بــنــمــو الــقــطــاع  ــقــ ــ ــقــومــي واالرت ال
األعــمــال  رواد  وتــشــجــيــع  الـــخـــاص، 

لتحقيق طموحاتهم.
وتــهــدف الــغــرفــة مــن خــال تنظيم 
ــد جــســور  هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة إلـــــى مــ
منتسبيها  ــيــن  وب بــيــنــهــا  ــتــواصــل  ال

رواد  وتـــوعـــيـــة  وتــحــفــيــز  ــرام  ــكــ ــ ال
لــدخــول  األعــمــال وكـــل مــن يطمح 
ــار  ــكــ ــ ــم األف ــأهــ ــ ــم الــــتــــجــــارة ب ــ ــال عــ
تساعدهم  التي  النّيرة  واألساليب 
فــي خــوض مــجــاالت األعــمــال بكل 
أهدافها  يتوافق مع  ما  نجاح، وهو 
بنمو جميع  االرتــقــاء  إلــى  الــرامــيــة 
المملكة،  فــي  التجارية  القطاعات 
وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم الــــــازم وتــأهــيــل 
المواهب الشبابية وتزويدها بأفضل 
المهارات المطلوبة في سوق العمل.

عقد في بيت التجار يوم أمس اجتماع دعت له لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، لفريق العمل 
التنســيقي المعني بمتابعة اســتيفاء االشــتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء الســعودية للشــركات 
البحرينيــة المصــدرة لألغذيــة، بحضــور ممثلــي إدارة الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة، وممثــل مــن وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة ومجلس التنمية االقتصادية.

آلية  مناقشة  االجــتــمــاع  خــال  وتــم 
ــن اآللـــيـــات الــتــي  ــدد مـ ــراح عــ ــ ــت ــ واق
المعوقات  تذليل  خالها  مــن  يمكن 
إصــدار  بشأن  الشركات  تواجه  التي 
 ISO22000 شهادات اعتماد دولية كـ
لعدم  ــحــال؛  ال وشــهــادة   HACCPو
ــادات فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة هـــــذه االعـ ــ ــي ــزامــ ــ إل

البحرين.
التجار  جميع  الــغــرفــة  دعــت  وعليه 
ــي تــســجــيــل  ــاون فــ ــعــ ــتــ ــ ــرورة ال ــ ــضـ ــ لـ
ومــلء  الغرفة  مــوقــع  على  بياناتهم 
االســتــبــيــان الــخــاص بــاالشــتــراطــات 
والذي  الغذائية،  بالمنشئات  الصحية 
الصحة  وزارة  قبل  مــن  تعميمه  تــم 

سابًقا على جميع الشركات المصدرة 
السعودية؛  العربية  للمملكة  لألغذية 
كخطوة أولى لمعرفة واقع الشركات 
بعدها  وسيتم  أكبر،  بدقة  المصدرة 
للتغلب  ــرى؛  ــ أخـ بــخــطــوات  اتــبــاعــهــا 
على الصعوبات والمشاكل الموجودة 
حالًيا، وفي حال وجود أي استفسار 
الصحة  إدارة  مــع  الــتــواصــل  يــرجــى 

العامة.
ويــأتــي االجــتــمــاع فــي إطـــار الجهود 
ووزارة  الغرفة  قبل  من  المتواصلة 
ــارة والــســيــاحــة  ــجــ ــ ــت ــ الـــصـــنـــاعـــة وال
الــشــارع  بــتــوعــيــة  الــصــحــة  ووزارة 
ــاري بــالــمــتــطــلــبــات الــجــديــدة  ــجـ ــتـ الـ

لــتــصــديــر الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة إلــى 
وبناء  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة 
عــلــى الـــورشـــة الــتــي تــم عــقــدهــا في 
الغرفة،  بمبنى  الماضي  أبــريــل  شهر 
ــشــارع  ــتــي هــدفــت إلـــى تــعــريــف ال ال
ــاري بــالــمــتــطــلــبــات الــجــديــدة  ــجـ ــتـ الـ
لــتــصــديــر الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة إلــى 
تمت  إذ  السعودية،  العربية  المملكة 
دعوة جميع أعضاء الغرفة بمشاركة 
ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة 
ومجلس  الصحة  ووزارة  والسياحة 
التنمية االقتصادية وشؤون الجمارك 
ــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــدواء  وال

السعودية.

المصدرةتعريـــف رواد األعمـــال ببيئـــة العمـــل والجهـــات الداعمـــة البحرينية  للشركات  السعودية  اشتراطات  الستيفاء 

“الغرفة” تدعو تجار األغذية لتسجيل بياناتهم“الغرفة” تنظم فعالية “إقالع” بعد غٍد

377.5
مليون دوالر

االبتكار  مؤشر  في  مرموقا  مركزا  البحرين  تبوأت  الرشيدة،  الحكومة  سياسة  بفضل 
العالمي، وهذا أمر يثلج الصدر. فهل نساعد جميعنا في االبتكار؟ 

كلمة “االبتكار” تستخدم بصورة غير واضحة بدرجة كافية، وهي عموما تشير إلى “ابتكار 
صناعة أو عمل جديد” غير معروف من قبل، ويأتي من شخص له مقدرات فكرية إلنتاج 
له قيم  الناجح  ”االبتكار”  و  بالمبتكرين ويدعمهم.  يهتم  والعالم  أفكاره.  بنات  خاص من 
معنوية ومادية لتوفيره عوائد مالية ألصحابه. لذا هناك ضرورة لتوفير الحماية القانونية 

لهذه األفكار الخاّقة.
من الناحية القانونية، يمكن تنمية القيمة المادية لابتكار بحماية الحقوق عبر القوانين 
والمواثيق الدولية. وحماية حقوق الملكية الفكرية تأخذ أشكاال قانونية عدة، كالحماية 
التجارية  واألســمــاء  العامات  والنشر،  التأليف  حقوق  االخــتــراع،  بــراءات  تسجيل  عبر 
معرفة  االبتكار  صاحب  وعلى  لصاحبها.  تعود  تجارية  قيم  لها  األشكال  وهذه  وغيرها. 
ابتكاره وقيمته والعمل على حمايته، للمنفعة الخاصة والعامة. دول كثيرة أنشأت هيئات 

خاصة لهذا الغرض وجنت فوائد جمة منها. 
االختراع  بــراءات  بخبير  االستعانة  مثا،  المعلومات،  تقنية  في  االبتكار  صاحب  على 
مدى  تبين  العالمية  واألمثلة  الحديثة.  بالتقنيات  المرتبطة  بالحقوق  الخاصة  والقوانين 
من  العالم  جناها  التي  العظيمة  للفائدة  إضافة  التقنية،  لمبتكري  عــادت  التي  الفوائد 
ابتكاراتهم. الملكية الفكرية غير ملموسة وال يمكننا رؤيتها أو اإلحساس بها ماديا. ولكن، 
أن  يمكن  التي  الحقوق  بعض  الفكرية  الملكية  لهذه  القانونية،  الناحية  من  المقابل،  في 
الملموسة” قابلة لامتاك بشكل ما. وبالتالي، فإنها تضفي نوعا من  تجعل األفكار “غير 

الحق المادي على من يمكنه استخدام هذه الفكرة أو االختراع وتسجيلها وحمايتها. 
وللمبتكر، االستفادة من العديد من األشكال القانونية، كالحصول على براءة االختراع أو 
“شهادة المنفعة” أو براءة التصميم أو االستفادة من السر المهني أي سر ميزته التجارية، 

وهكذا يستفيد المبتكر ووطنه والعالم أجمع. 

الحماية القانونية 
د. عبد القادر ورسمه لالبتكار

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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الجفير - المهندسين البحرينيةالمنامة - كريدي مكس

أعلنت شركة كريم، منصة التكنولوجيا الرائدة في منطقة الشرق األوسط 
البحرين مع  المالية في  المعامات  لتسهيل  اتفاقية حصرية  توقيع  عن 
شركة “كريدي مكس”. وتعد هذه االتفاقية خطوة إيجابية لتوثيق أواصر 

التعاون بين “كريم” و “كريدي مكس”.
“كريدي  لشركة  الرئيس  المكتب  في  االتفاقية  توقيع  مراسم  وُأقيمت 
مساعد  مــيــرزا،  علي  يوسف  التنفيذي  الرئيس  من  كل  بحضور  مكس” 
األعمال  عبدالرحمن سيادي، ومدير  أحمد  األعمال  لتطوير  العام  المدير 
كريم  لشركة  العام  والمدير  المشعل،  علي  “كريدي مكس”  بـ  اإللكترونية 

لدول الخليج خالد نسيبة.
العام، كما  وتستعد “كريم” لتوفير هذه الخدمة في شهر يوليو من هذا 
تؤكد الشركة جهودها في تصميم النظام الجديد لتوفير خدمة مريحة 

وآمنة لعمائها. 
وقال المدير العام لشركة كريم لدول مجلس التعاون خالد نسيبة “يسر 
شركة كريم أن توقع هذه االتفاقية؛ ألنها تعكس التزامنا بتوفير حلول 
دفع آمنة وموثوقة كجزء من التزامنا بإنشاء أفضل منصة إنترنت. هذه 
أكثر  من  واحــدة  )كــريــم(  في جعل  أخــرى  االتفاقية هي خطوة حيوية 

المنصات اإللكترونية أماًنا وثقًة في المنطقة”.
“نحن  ميرزا  يوسف  مكس”  “كريدي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأضــاف 
متحمسون لهذه الشراكة مع )كريم( لتقديم حلول دفع مبتكرة لعمائنا، 
تتماشى مع إستراتيجية الشركة لتوفير خدمات جديدة وحلول خيارات 

الدفع المختلفة لتلبية توقعات عمائنا كلما استخدموا بطاقاتنا”.

تنظــم جمعيــة المهندســين البحرينيــة لقــاء تعريفيــا عــن مشــروع توظيــف 
وتدريــب المهندســين حديثي التخرج “تمهيد”، الــذي يأتي بدعم من صندوق 
العمل “تمكين”، وذلك في تمام الســاعة العاشــرة من صباح يوم غد األربعاء 

31 يوليو 2019 بمقر الجمعية بالجفير.

ــيــس  ــأن أعــــــرب رئ ــشــ ــ وفـــــي هـــــذا ال
البحرينية ضياء  المهندسين  جمعية 
سعادته  بالغ  عن  توفيقي  عبدالعزيز 
الذي  “تمهيد”،  البرنامج  هذا  بإطاق 
يعد برنامجا مميزا للقطاع الهندسي 
الــــهــــادف إلـــــى تـــوظـــيـــف وتـــدريـــب 
حديثي  الــبــحــريــنــيــيــن  الــمــهــنــدســيــن 
التخصصات  مختلف  مــن  الــتــخــرج 
الــهــنــدســيــة، مـــؤكـــدا أن نــجــاح هــذه 
ــاء بـــدعـــم ومـــســـانـــدة  ــ ــادرة جـ ــ ــب ــمــ ــ ال
صندوق العمل )تمكين( وإيمانه التام 

بقوة المشروع وأهميته لقطاع مؤثر 
وفعال في عجلة التنمية االقتصادية 
الهندسي  القطاع  وهو  أال  بالبحرين 
الــــذي يــخــدم شــريــحــة عــريــضــة من 

المجتمع البحريني.
والمعنيين  المهتمين  توفيقي  وحث 
الهندسية  والمكاتب  الــشــركــات  مــن 
ــائـــل  ــارات ووسـ ــشــ ــتــ ومـــكـــاتـــب االســ
اإلعــــام والــصــحــافــة لــلــحــرص على 
ــاطــاع على  ــقــاء؛ ل ــل ــذا ال حــضــور هـ
الرامية  وأهــدافــه  البرنامج  تفاصيل 

ــة االقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة  ــدمـ ــى خـ ــ إلـ
ــادرة على  الــبــشــريــة وخــلــق كــــوادر قــ
الهندسة  مهنة  تطوير  في  المشاركة 
ومتطلبات  يتوافق  بما  المملكة  في 
سوق العمل للمهارات الازمة؛ ليكون 

المهندس البحريني الخيار األمثل.

أثناء توقيع االتفاقية

ضياء توفيقي

مشروع لتوظيف وتدريب الخريجين بدعم من “تمكين”الشـــركتان توقعـــان اتفاقيـــة حصريـــة فـــي البحريـــن

“المهندسين” تعّرف ببرنامج “تمهيد”“كريدي مكس” و ”كريم” ُتسهالن المعامالت المالية
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قالت نورة الفيحاني، في أول تصريح عقب إعالن فوزها برئاســة نقابة المصرفيين بالبحرين، إن القطاع المصرفي في وضع جيد ومســتقر، وإنها ال تشــعر بالقلق حيال اســتمرار 
القطاع في توظيف الكوادر البحرينية مع التوجه نحو التركيز على الخدمات اإللكترونية والرقمية. 

فــي  مســؤولة  وهــي  الفيحانــي،  وأكــدت 
أحــد البنــوك البحرينيــة وتعمــل فــي القطــاع 
المصرفــي منذ قرابــة 12 عاًما، أن البحرينيين 
قــادرون علــى مواجهــة التطــورات المتالحقــة 
التــي تتعلق بتوجه البنــوك المحلية نحو تبني 
الخدمــات الرقميــة أو “الفنتــك” لخدمة زبائنها 
والــذي قــد يعنــي أتمتــة الكثيــر مــن العمليــات 
التي كانت تحتاج إلى وجود موظفي خدمة.

وجــاء تصريــح الفيحانــي بعــد أن حملت إليها 
إذا كان ســيؤدي  مــا  “البــالد” مخــاوف بشــأن 
والخدمــات  الرقمنــة  إلــى  البنــوك  توجــه 
اإللكترونيــة لتقليــص أو كبــح نمــو التوظيــف 
فــي القطــاع المصرفــي، والــذي يوفــر وظائف 
ذات أجور ومميزات مجزية ألكثر من 14 ألف 

موظف، حيث بلغت نسبة البحرنة في القطاع 
قرابة 65 % بنهاية 2018.

وأشــارت الفيحانــي إلــى أن كثيــرا مــن البنــوك 
العاملــة فــي المملكــة عمدت إلى زيــادة تأهيل 
وأن  المرحلــة  متطلبــات  لمواكبــة  موظفيهــا؛ 
قطــاع التكنولوجيــا المالية يخلق فرًصا كبيرة 
للقطــاع المالــي والمصرفــي فــي البــالد والــذي 

يساهم بقرابة ُخمس اقتصاد المملكة.
وبخصــوص أولوياتهــا بعــد وصولهــا إلــى ســد 
قيــادة النقابــة المصرفيــة، أوضحــت القياديــة 
النقابيــة أن تعزيــز وجــود النقابــة في المشــهد 
المصرفــي وبيــن صفــوف العاملين فــي البنوك 
بالنقابــة  والتعريــف  الماليــة  والمؤسســات 
هــي األوليــة التــي تعمل عليهــا حاليــَا، إذ تريد 

انضمــام كثيــر من األعضــاء للجمعيــة. وأقرت 
الفيحانــي بأن هناك بعض العاملين في البنوك 
يتخوفون من االنضمام إلى النقابة؛ خشية أن 
يؤثــر ذلك علــى وضعهم الوظيفي فــي البنوك 
لديهــا،  يعملــون  التــي  الماليــة  المؤسســات  أو 
وهي ما تحاول النقابية توضيحه في المرحلة 
المقبلــة، وبــأن العمــل النقابــي ال يتعــارض مــع 
عمــل الموظــف فــي البنــك. وأكــدت فــي هــذا 
النقابــة ســتتعاون بشــكل وثيــق  أن  الســياق، 
مــع إدارات البنــوك للتعريــف بــأدوار الجمعيــة 
والمشــاركة فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة 
“نحــن لســنا ضــد البنــوك بالعكــس، وكموظفــة 
فــي بنــك أعرف ما تمر به البنــوك والموظفين، 

ويدنا بيد البنوك لكل ماهو خير للقطاع”.

وشــددت الفيحانــي على أن المهمة األساســية 
للنقابــة هــي الدفــاع عــن حقــوق العامليــن في 
النقابــة  أن  كمــا  والمالــي،  المصرفــي  القطــاع 
بتنميــة  تتعلــق  التــي  الجهــود  بدعــم  مهتمــة 
فــي  مســاهماته  ليواصــل  المصرفــي  القطــاع 

االقتصاد المحلي.
وعبرت الفيحاني عن سعادتها بالحصول على 
هــذه الثقــة كأول ســيدة تقــود النقابــة، األمــر 
الــذي يــدل علــى أن المــرأة البحرينيــة أثبتــت 
كفاءتها في جميع المجاالت؛ بفضل توجيهات 
القيادة الرشــيدة وعلى رأسها رئيسة المجلس 
صاحبــة  البــالد  عاهــل  قرينــة  للمــرأة  األعلــى 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم 

آل خليفة.

الفيحاني: وضع البنوك مطمئن... وال نخشى على الموظفين
ــن ــري ــح ــب ــال ب الـــمـــصـــرفـــيـــيـــن  لـــنـــقـــابـــة  ــة  ــسـ ــيـ رئـ ــدة  ــ ــي ــ س أول  إعـــــــان 

نورة الفيحاني

“البركة” يوقع اتفاقية تمويل مع “كادي”
الـــجـــفـــيـــر فــــــي  بــــــــرج  ــاء  ــ ــن ــ ــب ــ ل ديــــــنــــــار  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  22

وقــع بنــك البركــة اإلســالمي البحريــن، مذكــرة تفاهم مــع مجموعة كادي، وهي شــركة 
بحرينيــة بــارزة فــي قطاع التطويــر العقاري؛ لتوفيــر حلول التمويل العقــاري للراغبين 
بامتالك الوحدات المتوفرة في مشــروع برج كادي الســكني. وتم توقيع االتفاقية في 
المقر الرئيس لبنك البركة اإلسالمي الكائن في منطقة خليج البحرين، بحضور كل من 
المدير العام - قطاع األعمال للبنك، طارق كاظم ورئيس مجلس إدارة مجموعة كادي، 

صالح الفضالة، إلى جانب عدد من المسؤولين من كال الطرفين.

يعــد بــرج كادي أحــد مشــاريع التطويــر 
للتملــك  المخصصــة  الفاخــرة  العقــاري 
مليــون   22 تبلــغ  بقيمــة إجماليــة  الحــر، 
دينار. يقع المشــروع فــي منطقة الجفير 
بــن  الشــيخ خليفــة  ويطــلُّ علــى شــارع 
علــى  إنجــازه  عنــد  ســلمان، وســيحتوي 
40 طابًقــا، مع تخصيــص 6 منها لمواقف 

السيارات.
كما ســيضم البرج في أرجائه 359 شــقة 

سكنية ذات مساحات مختلفة.
بتقديــم  اإلســالمي”  “البركــة  ويلتــزم 

خدمــات التمويل العقــاري بمعدالت ربح 
تنافسية لكل من المواطنين البحرينيين 
واألجانب الذين يتطلعون لشــراء إحدى 
الحلول العقارية في مشروع برج كادي.

اتفاقيــة  وقــال كاظــم “يســرنا أن نوقــع 
تعــاون مع مجموعــة كادي لتوفير حلول 
التمويــل العقاري لمشــتري وحــدات برج 
كادي السكني، إذ باستطاعة من يرغبون 
العقاريــة  الخيــارات  إحــدى  بامتــالك 
الحصــول  بطلــب  التقــدم  بالمشــروع، 
علــى تمويــل عقــاري فــي أي مــن فــروع 

بنــك البركة اإلســالمي بالمملكــة. ونفخر 
جــًدا بــأن نكــون جــزًءا مــن هــذا التعاون 
المثمــر الــذي يجمعنا مع واحــدة من أبرز 

الشركات العقارية المتميزة”. 
جــًدا  “نعتــز  الفضالــة  قــال  جانبــه،  ومــن 
البركــة  بنــك  مــع  الشــراكة  هــذه  بعقــد 

اإلســالمي، ونثمــن مــا يقدمــه البنــك مــن 
خدمات تمويليــة عقارية لجميع الراغبين 
باالســتفادة مــن الفرص العقاريــة المذهلة 
المتوفــرة فــي بــرج كادي، إذ تتوافــر هذه 
الخدمــات لــكل مــن المشــترين الحالييــن 

والجدد بالمشروع على حد سواء”.

 

المنامة - البركة اإلسالمي

المنامة - البركة المصرفية

أكدت الوكالة اإلســالمية الدولية للتصنيــف )IIRA( التصنيفات االئتمانية الدولية 
الممنوحــة لمجموعــة البركــة المصرفيــة عنــد BBB  /A3 )طويلــة األجــل/  قصيــرة 
األجــل( وحافظــت علــى النظــرة المســتقبلية لتصنيفاتهــا الممنوحــة لهــا بكونهــا 

“مستقرة”.

كمــا أكدت الوكالــة في تقريرها أيًضا 
لمجموعــة  الوطنيــة  التصنيفــات 
 A مســتوى  عنــد  المصرفيــة  البركــة 
A2 )bh  / ))bh( مــع نظــرة مســتقبلية 
درجــة  برفــع  قامــت  كمــا  مســتقرة. 
 )Fiduciary Score( المضــارب 
األعلــى:  الشــريحة  إلــى  للمجموعــة 
)مــن 81 إلــى 85(، وهــي أعلــى درجة 
بيــن المؤسســات الماليــة اإلســالمية 
فــي المنطقــة. وهذا يعكــس المعايير 

االئتمانية القوية في المجموعة.
وأقــر تقرير التصنيف الــذي أصدرته 
فــي  الكبيــرة  بالمســاهمة  الوكالــة 
للبنــوك  واألربــاح  األصــول  إجمالــي 
الرئيســية األربعة التابعــة للمجموعة 
تركيــا  فــي  الموجــودة  )الوحــدات( 

واألردن ومصر والجزائر. عالوة على 
ذلــك، أفــادت الوكالة بــأن المجموعة 
الجغرافــي  تنوعهــا  مــن  تســتفيد 
الواســع، حيــث ال يوجــد بيــن معظــم 
وحــدات  توجــد  التــي  البلــدان 
ارتبــاط  ســوى  فيهــا  المجموعــة 
اقتصــادي ضئيــل، وبالتالي تحســين 
المخاطــر الكليــة؛ إضافــة إلــى ذلــك، 
أثنــت الوكالــة علــى مصادر الســيولة 
المســتقرة والفعالة مــن حيث الكلفة 
للوحدات المكونة للمجموعة، والتي 

تعتبر مصدر قوة للمجموعة. 
إلــى ذلــك، يعــد إطــار إدارة  إضافــة 
المخاطر القوي وممارسات الحوكمة 
اإليجابيــة  األمــور  مــن  المتينــة 

للمجموعة.

 ”IIRA اإلسالمية الدولية“ 
تعيد تأكيد التصنيف لـ “البركة”

تطلــق مجموعــة كاليندنســت النمســاوية أضخم مشــروع 
ســياحي بالشــرق األوســط، بقيمــة 5 مليــارات دوالر، فــي 

دبي، تحت مسمى مشروع “قلب أوروبا”.
وتــم إطــالق هــذا المشــروع المؤلــف مــن 7 جــزر ســياحية 
قبالــة مدينــة دبــي؛ ألنــه يتضمــن مشــاريع إنشــائية تمثــل 
الطابــع المعمــاري للــدول األوروبيــة اإلحــدى والخمســين، 
كمــا يتضمــن عــدًدا مــن الفنــادق التــي ســتقدم مهرجانــات 
وصــورت شــعبية تراثية لدول القــارة األوروبية على مدار 

العام.
مجموعــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  مؤســس  ذلــك  أكــد 
كليندينســت، جوزيف كليندينســت، وقال “قطع المشــروع 
الــذي بيعــت منــه أجــزاء كبيــرة، شــوًطا طويــاًل، ويتوقــع 

أن ينتهــي العمــل فــي الجــزر الســبعة قبــل خــالل العاميــن 
المقبلين”.

وتتضمــن الجزر الســياحية الســبع طــرًزا معماريــة مبتكرة 
وغيــر مســبوقة علــى مســتوى الشــرق األوســط، مــن فيلل 
عائمــة ووحــدات ســكنية فارهــة بعــض أجزائهــا مغمــورة 
تحــت ميــاه الخليــج، وفنــادق وأندية صحيــة ومنتجعات 
ومــاله ترفيهيــة للكبــار والصغــار وخالفهــا مــن االبتكارات 
المدهشــة التــي اســتقطبت تفاصيلهــا أعــداًدا هائلــة مــن 
المشــترين العــرب واألجانــب حتــى قبــل اكتمــال المرحلــة 

األولى من كل جزيرة.
وأعلنــت المجموعــة، التــي تعتبــر أكبــر مجموعــة تطويــر 
المطــورة  والجهــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  أوروبيــة  عقــاري 

 The Heart of Europe لمشــروع ذا هــارت أوف يــوروب
في دبي، عن تسجيلها لنتائج مالية قوية في ظل تحقيقها 
إليــرادات تتجاوز 575 مليــون درهم إماراتي )155 مليون 

دوالر( خالل النصف األول من العام 2019 الجاري. 
وتبّيــن مبيعــات النصــف األول مــن العــام الجاري الشــعبية 
الكبيــرة التــي يحظــى بها مشــروع ذا هــارت أوف يوروب، 
كمــا أنهــا تدعم تقديرات المجموعة التي تشــير إلى وجود 
مستويات طلب كامنة في السوق تتراوح ما بين 50 و60 
ألًفا من وحدات المنازل الثانية الفاخرة في دولة اإلمارات 
لوحدها. وُيعتبر المشروع، البالغة كلفته 5 مليارات دوالر، 
األول مــن نوعــه الــذي يمهــد الطريــق أمام مفهــوم المنازل 

الثانية في دبي.

مشروع “قلب أوروبا” بكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دوالر

قــال محللــون إن األســواق الخليجيــة خــالل تــداوالت 
األسبوع الجاري ونهاية شهر يوليو الجاري من المنتظر 
أن تواجه أحداًثا حاسمة ترسم مسار مؤشراتها بمطلع 
الشــهر المقبــل. وأوضــح المحللــون أن هنــاك 5 عوامــل 
رئيســة هــي التــي سترســم ذلك المســار لألســواق وفي 
مقدمتهــا قــرار الفيدرالي األميركي، والمتوقع أن تتجه 
إلى إقرار أول تخفيض للفائدة بعد 4 سنوات من الرفع 
شــبه المتواصــل. ويحظــى اجتمــاع الفيدرالــي بأهميــة 
البنــك  المــرة وســط توقعــات أن يخفــض  بالغــة هــذه 
معــدل الفائدة، للمــرة األولى في عقد، إذ يعقد المركزي 
األميركــي اجتمــاع سياســته النقديــة يومــي الثالثــاء 

واألربعاء من األسبوع الجاري.

بوصلة االتجاهات

وتوقــع خبيــر أســواق المــال إيهــاب رشــاد أن تســتكمل 
النتائــج  المتبايــن علــى وقــع  أســواق الخليــج أداءهــا 
األســهم  التجاهــات  البوصلــة  تعتبــر  التــي  النصفيــة 

الكبــرى  األســهم  بعــض  وتأثــرت  الحالــي.  بالوقــت 
مقدمتهــا  وفــي  الماليــة  النتائــج  بإعــالن  الخليجيــة 
ســهم الشــركة الســعودية للصناعات األساســية “سابك” 
تراجــع  ســجلت  بعدمــا   ،%  0.7 بنســبة  تراجــع  الــذي 
بأرباح الربع الثاني؛ بســبب هبوط متوســط أســعار بيع 
المنتجات وانخفاض حصة الشــركة في نتائج شــركات 
زميلــة ومشــاريع مشــتركة. وبّين أن الســوق الســعودي 
استطاع التماسك فوق مستويات 8800 نقطة وهو ما 
يؤهلــه الســتكمال الصعــود على الرغم مــن النتائج غير 
المتوقعــة لـ ”ســابك”. وأوضح رشــاد أن قــرار الفيدرالي 
ألداء  رئيــس  محــدد  بمثابــة  ســيكون  األســبوع  هــذا 
األســهم العقاريــة التــي يعتمد نشــاطها علــى االقتراض 
لتنفيــذ المشــاريع وفــي المقابــل، كذلــك ســيحدد مســار 
األســهم البنكية التي هي مصدر القروض لذلك القطاع 

الكبير باقتصاديات دول الخليج.
ولفــت إلــى أن ســوق دبــي المالــي مــن أكثــر األســواق 
الخليجية جاذبية إلى اآلن وفًقا لبيانات الشهر الجاري 
مــن حيــث نســب االرتفــاع والســيولة. وبنهايــة الشــهر 

مؤشــر  يتجــه  المجــاورة  باألســواق  ومقارنــة  الجــاري 
دبــي لتحقيــق زيــادة 7 % ليســجل أفضــل أداء شــهري 
فــي عاميــن. وأوضح أن جاذبية ســوق دبــي تكمن في 
األســعار المغريــة التــي وصلــت إليهــا األســهم الســيما 
العقاريــة، مشــيًرا إلــى أن االســتقرار االقتصــادي التــي 
تتميــز بــه البــالد، إضافــة إلى ســعي الحكومــة الحثيث 
في جذب األجانب من خالل خفض الرسوم الحكومية 

وإلغاء بعضها اآلخر.
ورّجــح أن تشــهد األســواق الخليجيــة عمومــا مرحلــة 
صعود بعد مرور فترة الصيف واإلجازات الســنوية في 
ظــل وجــود اتجاه مــن المؤسســات العالمية الســتكمال 

ترقية بعضها على مؤشراتها لألسواق الناشئة.
وســتطلق مؤسســة “إم.إس.ســي.آي” في الشهر المقبل 
المرحلة الثانية من إدراج أســهم سعودية إلى مؤشرها 

لألســواق الناشــئة، وهــو مــا قــد يضيف تدفقــات أخرى 
مــن األمــوال األجنبيــة بما يتراوح بيــن 6.3 و8.2 مليار 
لمواصلــة  األوســط  الشــرق  دوالر. وتخطــط صناديــق 
زيــادة اســتثماراتها فــي بورصــة الكويــت علــى مــدى 
األشــهر الثالثــة المقبلة، وذلك منذ قالت “إم.إس.ســي.

آي” لمؤشــرات األســواق إنهــا ســتنقل أســهًما كويتيــة 
لمؤشــرها الرئيس لألســواق الناشئة في 2020، بحسب 

استطالع سابق لـ ”رويترز”.

توقعات النتائج
وبــدوره، أكــد نائــب الرئيــس بقســم بحــوث االســتثمار 
فــي شــركة “كامكــو” رائــد ديــاب، أن االنتعاشــات التــي 
تشــهدها بعــض األســواق الخليجية فــي الوقت الحالي 
تأتــي تجاوًبا مــع التوقعات بنتائج جيدة للنصف األول 

من العام الحالي، خصوصا للقطاع المصرفي.
ووفًقــا لتقارير، توقعت مؤسســات ماليــة عالمية ومنها 
مؤسســة “هيرميــس” بنمــو أرباح قطاع البنوك بالشــرق 
األوســط الســيما بمنطقــة الخليــج بنســبة 10 % بالربع 

الثاني من العام الجاري.

دبي - مباشر

أسواق الخليج تترقب قرارات حاسمة

علي الفردان
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العــام  مــن  األول  للنصــف  دينــار  مليــون   40.0 بلــغ  البنــك  لمســاهمي  منســوًبا  صافًيــا  ربًحــا  والكويــت  البحريــن  بنــك  حقــق 
ا  تشــغيليًّ ربًحــا  البنــك  حقــق  كمــا   .%  15.0 نســبتها  بزيــادة  أي  الســابق  العــام  فــي  دينــار  مليــون   34.8 مقابــل   ،2019
 50.6 مقابــل  دينــار،  مليــون   53.7 بلــغ  الســنة  مــن  األول  النصــف  خــال  والضريبــة(  المخصصــات  صافــي  )باســتثناء 
 84.5 بلــغ  ا  تشــغيليًّ إيــراًدا  البنــك  6.1 %. وحقــق  نســبتها  بزيــادة  أي  الســابق،  العــام  مــن  نفســها  الفتــرة  فــي  دينــار  مليــون 
نســبتها7.1 %. بزيــادة  أي  الســابق،  العــام  مــن  األول  النصــف  فــي  دينــار  مليــون   79.0 الفتــرة، مقابــل  دينــار خــال   مليــون 

وبلغ العائد األساســي للســهم خال النصف األول من الســنة 32 فلًســا، مقابل 29 فلًســا عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ 
إجمالي حقوق المساهمين )باستثناء الحقوق غير المسيطرة( 494.1 مليون دينار في النصف األول 2019، مقابل 497.7 مليون 

دينار بنهاية السنة المالية 2018. 

 3,959.1 مليون دينار  
إجمالي األصول

وبلغ إجمالي األصول 3,959.1 مليون 
دينــار في نهاية شــهر يونيــو من العام 
2019، مقابــل 3,581.7 مليــون دينــار 
بنهايــة الســنة الماليــة 2018 بارتفــاع 
نمــت  10.5 %، كمــا  بنســبة  ملحــوظ 
محفظــة األوراق المالية االســتثمارية 
مليــون   851.1 لتبلــغ   %  6.4 بنســبة 
دينــار  مليــون   800.3 مقابــل  دينــار 
بنهاية شهر ديسمبر 2018. وزاد النقد 
واألرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 
دينــار  مليــون   497.9 لتبلــغ  كبيــرة 
بنهايــة  دينــار  مليــون   191.0 مقابــل 
المقابــل  وفــي  ديســمبر2018.  شــهر 
والســلف  القــروض  صافــي  انخفــض 
ليبلــغ 1,653.5 مليــون دينــار، مقابــل 
شــهر  بنهايــة  دينــار  مليــون   1,772.5
ديســمبر2018. وواصل البنك تحقيق 
مســتوى جيــد جدا مــن الســيولة يعزا 
ودائــع  محفظــة  إلــى  رئيــس  بشــكل 
العمــاء التــي بلغــت 2,646.4 مليــون 
دينــار، مقابــل 2,374.5 مليــون دينــار 
بزيــادة   2018 ديســمبر  شــهر  بنهايــة 
بلغــت  فيمــا   ،%  11.5 بلغــت  جيــدة 
نسبة القروض لودائع العماء مستوى 
جيــد نســبته 62.5 % مقابــل 74.6 % 

بنهاية العام 2018.
زيــادة  تحقيــق  فــي  الســبب  ويعــود 
النصــف  خــال  األربــاح  صافــي  فــي 

مقارنــة   2019 العــام  مــن  األول 
الســابق،  العــام  مــن  المماثلــة  بالفتــرة 
إلــى النمــو الجيــد فــي صافــي دخــل 
 51.2 مــن   %  12.4 بنســبة  الفوائــد 
مليــون دينــار إلى 57.6 مليــون دينار، 
للميزانيــة  الحصيفــة  لــإدارة  نتيجــًة 
العموميــة للبنــك التــي أدت إلى زيادة 
هوامــش الربحيــة. وتعزا الزيــادة في 
صافــي األربــاح أيًضا إلــى الزيادة في 
إلــى  المحفظــة االســتثمارية، إضافــة 
الشــركات  مــن  البنــك  أربــاح  ارتفــاع 
لتبلــغ  المشــتركة  والمشــاريع  الزميلــة 
4.9 مليــون دينــار )مقابــل 1.4 مليــون 
دينــار فــي نهايــة الفتــرة المماثلــة في 
خفــض صافــي  وتــم  الســابق(.  العــام 
االضمحــال  مخصصــات  متطلبــات 
مليــون   13.5 ليبلــغ   %  11.0 بنســبة 
دينــار للنصــف األول مــن العــام 2019 
)15.2 مليــون دينــار في النصف األول 
الســابق(، وجــاء هــذا فــي  العــام  مــن 
مقابل انخفاض في اإليرادات األخرى 
انخفــاض  بســبب  %؛   16.1 بنســبة 
العوائــد مــن بيع األوراق االســتثمارية 
وانخفاض فــي األرباح المتحصلة من 
الملكية في بعض الشركات. وارتفعت 
 8.8 بنســبة  التشــغيلية  المصروفــات 
%؛ لتبلــغ 30.9 مليــون دينــار مقابــل 
)28.3 مليــون دينــار في النصف األول 
مــن العــام الســابق(، نتيجــة الســتمرار 
االستثمار في الموارد البشرية والبنى 
تطبيــق  وتأثيــر  والعمليــات  التحتيــة 

ضريبــة القيمــة المضافــة خــال العام 
نســبة  تتأثــر  لــم  ذلــك،  ومــع   .2019
كبيــر  بشــكل  الدخــل  إلــى  التكاليــف 
لتبلــغ 36.5 % )مقابل 35.9 % بنفس 

الفترة من العام السابق(. 

 47.2 مليون دينار  
الدخل الشامل

وبلــغ الدخل الشــامل المنســوب لماك 
البنــك فــي النصــف األول المنتهي في 
مليــون   47.2 مبلــغ   2019 يونيــو   30
دينار، مقابل 16.5 مليون دينار خال 
الفتــرة ذاتهــا مــن العام الســابق وبنمو 
ملحــوظ وبنســبة عالية بلغــت 185.7 
%. وتأثر الدخل الشامل اآلخر إيجابا 
باالرتفــاع فــي األربــاح مــن العمليــات 
التشــغيلية وبالتحركات التي شهدتها 
أســواق المــال، التــي أدت إلــى عوائــد 
تقييــم  إلعــادة  نتيجــة  محققــة  غيــر 
األوراق الماليــة االســتثمارية مقارنــة 

بالعام الماضي.

 20 مليون دينار أرباح  
الربع الثاني

عائــًدا  صافًيــا  ربًحــا  البنــك  وحقــق 
لمــاك البنــك خــال الربــع الثاني من 
الســنة بلــغ 20.0 مليــون دينــار، فــي 
مقابل 18.1 مليون دينار خال الربع 
الثاني من الســنة السابقة، أي بزيادة 
نســبتها 10.4 % كذلــك حقــق البنــك 

صافــي  )باســتثناء  تشــغيلًيا  ربًحــا 
المخصصــات والضريبة( خال الربع 
الثانــي مــن العــام بلــغ 26.0 مليــون 
دينــار، مقابــل 25.6 مليون دينار في 
الربــع الثانــي مــن العــام الســابق، أي 
بزيادة نســبتها 1.8 %. وحقق البنك 
ا بلغ 41.6 مليون  أيًضا إيراًدا تشغيليًّ
دينــار خــال الربــع الثاني مــن العام، 
مقابــل 39.8 مليــون دينــار فــي الربع 
الثانــي مــن العــام الســابق، أي بزيادة 
نسبتها 4.7 %. وبلغ العائد األساسي 
علــى الســهم خــال الربــع الثاني من 
الســنة 14 فلًســا، مقابل 13 فلًسا في 

الربع الثاني من العام السابق.
ويمكــن أن تعــزا الزيــادة فــي صافي 
الربــح للربــع الثاني من العــام 2019، 
العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة 
الماضــي، إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي 
حصــة األرباح من الشــركات الزميلة 
والمشاريع المشتركة، وزيادة صافي 
دخل الفوائد بنسبة 6.6 % من26.7 
مليــون دينار إلــى 28.4 مليون دينار 
للربــع الثانــي من العــام 2019 والذي 
كان نتيجة لإدارة النشطة للميزانية 
العموميــة وزيــادة محفظــة األوراق 
واألصــول  االســتثمارية  الماليــة 
الســائلة، إضافة إلى انخفاض رسوم 

المخصصــات بنســبة 15.8 %. وفــى 
المقابــل ارتفعــت تكاليــف التشــغيل 
العوائــد  9.9 % وانخفضــت  بنســبة 

األخرى بنسبة 22.2 %.
وبلــغ إجمالــي الدخل الشــامل العائد 
مليــون   15.5 مبلــغ  البنــك  لمــاك 
دينــار خــال الربع الثانــي مقارنة مع 
5 ماييــن دينــار التــي تــم تســجيلها 
العــام  مــن  المماثلــة  الفتــرة  خــال 
الماضي، والتي تمثل ارتفاًعا بنســبة 
213.4 % بسبب التحسن في تقييم 
األوراق الماليــة وتســويات التقييــم 
اإليجابــي للعمــات األجنبية بســبب 
التحســن في األسواق المالية عموما 

إضافة إلى ارتفاع صافى األرباح.
وأعرب مجلس اإلدارة برئاســة مراد 
علــي مــراد عــن رضــاه لهــذه النتائــج 
التي حققها البنك، وقال “إن مجلس 
اإلدارة ســعيد بنتائــج البنــك خــال 
واســتمر  العــام  مــن  األول  النصــف 
البنــك فــي تحقيــق النجــاح و النمــو 
مــن  المســتمر  للدعــم  نظــًرا  الجيــد 
مســاهمي البنك وثقة العماء الكرام 
موظفــي  جميــع  وتفانــي  ووالئهــم، 
المشــكورة  وجهودهــم  المجموعــة 
لدعم البنك الســتمرارية ريادته على 

المستوى المحلى واإلقليمي”.

 توزيع أرباح مرحلية 

بنسبة 10 %

وقــّرر مجلــس اإلدارة وألول مرة في 
تاريــخ البنــك توزيــع أربــاح مرحليــة 
بنســبة 10 % أي 10 فلــوس للســهم 
المســاهمين  ســجل  حســب  الواحــد 
أن  وعلــى   2019 يوليــو   30 بتاريــخ 
8 أغســطس  بتاريــخ  التوزيــع  يكــون 

.2019
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
للبنــك ريــاض ســاتر “إن أســس العمل 
للنمــو  البنــك  وتوجهــات  القويــة 
المتوازن مّكنته من مواصلة النمو في 
األربــاح ومنــح قيمــة إضافية للســادة 
األطــراف  وجميــع  البنــك  مســاهمي 
التــي  المجتمعــات  فــي  العاقــة  ذات 
له تواجــد بها. تعود الزيادة المنتظمة 
إلــى جهــود  والمطــردة فــي الربحيــة 
وتقديــم  لابتــكار  المســتمرة  البنــك 
مســبوقة  غيــر  مصرفيــة  خدمــات 
للعماء. وكجزء من الجهود المبذولة 
لتحســين الرقمنة، دّشن بنك البحرين 
لتطويــر  برنامــج  أول  والكويــت 
المتدربين اإلداريين في التكنولوجيا 
الماليــة )FinTech(. وفضــًا عن ذلك، 
يعد بنــك البحرين والكويت أول بنك 
فــي المملكــة يقــدم بطاقــات الخصــم 
المباشــر الاتامســية الجديــدة التــي 
تتيح للعماء إجراء معامات الشراء 
بطاقــات  تمريــر  خــال  مــن  والدفــع 
الخصــم المباشــر الخاصة بهم بالقرب 
من أي محطة لنقاط البيع مهيئة لهذا 
المعامــات دون الحاجــة  النــوع مــن 
إلــى إدخــال البطاقــة أو إدخــال رقــم 
البنــك  وأعلــن  الشــخصي.  التعريــف 
عــن اســتعداده لبدء تطبيــق مضمون 

الخدمات المصرفية المفتوحة.

أرباح “البحرين والكويت” بالنصف األول 2019
الــمــاضــي الـــعـــام  مـــن  ذاتـــهـــا  ــرة  ــت ــف ــال ب ــة  ــارن ــق م نــســبــتــهــا 15 %  ــادة  ــزيـ بـ

وقــع فــي مقر بنــك اإلبداع للتمويــل متناهي 
الصغــر اتفاقيــة تعــاون بينــه وبيــن جامعــة 
المملكــة؛ بهــدف تعزيــز شــراكات البنــك مــع 
بغيــة  المملكــة  فــي  المختلفــة  القطاعــات 
خدمــة أهــداف البنــك فــي تمويــل المشــاريع 
متناهيــة الصغــر، خصوًصا تلــك التي يرغب 
الطلبة ببدئها أثناء دراســتهم أو بعد التخرج 
وبمــا يتناســب مع توجــه البنك نحو توســيع 
شــريحة المســتفيدين مــن حزمــة القــروض 
التــي يقدمهــا، إضافــة إلــى تطويــر منتجــات 
باســتكمال  الراغبيــن  للطلبــة  إقراضيــة 

بدايــة  مــع  وطرحهــا  الجامعيــة  دراســتهم 
العــام الدراســي القــادم، بعــد الحصــول علــى 
البحريــن  مصــرف  مــن  الازمــة  الموافقــات 

المركزي.
لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  االتفاقيــة  وقــع 
جامعــة  ورئيــس  الغــزاوي  خالــد  اإلبــداع 

المملكة محمد جميل ترو. 
وتنص اتفاقية التعاون ضمن بنودها األخرى 
علــى تعاون كل مــن البنك والجامعة لتطوير 
مناهج تدريبية لطلبة الجامعة المقبلين على 
إطــاق مشــاريعهم الخاصــة، علــى مهــارات 

خبراتهمــا  مــزج  إضافــة  األعمــال،  ريــادة 
األكاديميــة والعمليــة فــي تأهيــل عــدد مــن 
المواطنيــن البحرينيين الذين اســتفادوا من 
برنامــج “التقاعــد المبكــر” ومســاعدتهم على 

التحول نحو ريادة األعمال.
وقــال الغــزاوي “نحــن ســعداء إزاء إضافــة 
جامعــة مرموقة مثل جامعــة المملكة لقائمة 
شــركائنا، وواثقــون من أننا ســنعمل مًعا؛ من 
أجل تحقيق األهداف المشتركة التي نطمح 
لهــا”، مؤكــًدا جاهزيــة بنــك اإلبــداع لتصميــم 
التمويــل  قــروض  مــن  النــوع  هــذا  وتقديــم 

األصغــر لطلبة ورواد أعمــال جامعة المملكة، 
بعــد الحصول على موافقة مصرف البحرين 

المركزي”.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس جامعــة المملكــة أن 
أهميــة الشــراكة مــع بنــك اإلبــداع البحريــن 
تمويــل  علــى  الحصــول  فــرص  توفيــر  فــي 
ميســر للطلبــة المحتاجيــن؛ مــن أجــل إكمال 
إدارة  أن  إلــى  الفًتــا  التعليميــة،  مســيرتهم 
الجامعة ستعمل على ضمان استفادة الطلبة 
والشــفافية  باألريحيــة  القــروض  تلــك  مــن 

المطلوبة.

“اإلبداع” يمّول الطلبة المحتاجين بجامعة المملكة
المنامة - بنك اإلبداع

مراد عليرياض ساتر

الثالثاء 30 يوليو 2019 
27 ذو القعدة 1440

جانب من توقيع االتفاقية

للتجــارة  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  أصــدر 
والتنميــة )األونكتــاد( أخيرا تقرير االســتثمار 
إصــداره  علــى  دأب  الــذي   2019 العالمــي 
1991؛  العــام  منــذ  ســنوية  بصــورة  ونشــره 
ليرصد من خاله أحدث االتجاهات العالمية 
المباشــرة  لتدفقــات االســتثمارات األجنبيــة 
حــول العالــم، مــع إثــراء التقريــر بتحليــات 
معمقة تتناول جميع الموضوعات والمســائل 
األجنبيــة  االســتثمارات  بحركــة  المرتبطــة 

المباشرة وتطورها.
وحظيــت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا “المينــا” بنصيــب كبيــر مــن اهتمــام 
التقريــر الــذي يعتبــر مــن بيــن أهــم التقاريــر 
الموضوعيــة  ناحيــة  مــن  الصــدد  هــذا  فــي 
والشــمولية، وهــو يعكــس بجــاء المســاعي 
فــي  “األونكتــاد”  بهــا  تقــوم  التــي  والجهــود 
توفيــر البيئــة المواتيــة لزيادة إدمــاج الدول 
الناميــة في االقتصاد العالمي ونمو دور هذه 
المنظمــة منــذ تأسيســها فــي 1964؛ لتكــون 
منبــًرا معرفًيــا مفتوًحــا لصياغة أبــرز األفكار 
لتجارب التنمية، من خال تنظيم المنتديات 
التي تشمل الحكومات والخبراء، إلى جانب 
إعــداد األبحــاث وتحليــل السياســات وجمــع 
المســاعدة  تقديــم  إلــى  إضافــة  البيانــات، 

الفنيــة للــدول الناميــة والــدول األقــل نمــًوا 
في مجــاالت ترتبط باالســتثمارات األجنبية 
والنقــل  والماحــة  والســلع  المباشــرة، 

والمنافسة والتقنية والتجارة.
وفي اعتقادي فإن أهم نقطة تناولها التقرير 
دول  مســتوى  وعلــى  البحريــن  بخصــوص 
المنطقــة هــي تحقيــق مملكــة البحريــن ثاني 
أكبــر نســبة مــن بيــن دول الخليج فــي تدفق 
الناتــج  مــع  مقارنــة  األجنبيــة  االســتثمارات 
اإلجمالــي المحلي االســمي التــي بلغت 4 %. 
والجدير بالماحظة واالنتباه أن التقرير رأى 
بــأن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة علــى 
مســتوى العالــم اســتمرت فــي هبوطهــا فــي 
2018 وذلــك بنســبة 13 % ليبلغ حجمها 1.3 
تريليون دوالر على الرغم من أن هذا الهبوط 
أقــل بكثيــر مــن ما تحقــق في العــام الماضي 
والذي بلغ آنذاك 23 %، إذ يفسر ذلك الهبوط 
مــا تواجهــه هذه االســتثمارات مــن منازعات 
تجارية عالمية وتوجه نحو تبني السياسات 
الحمائية التي قد تساهم في عرقلة تدفقات 
االستثمارات العالمية وتشكل تحدًيا ملموًسا 
لبعض الدول إال أننا نرى بأنها شــكلت فرصة 
كبيــرة للبحريــن خصوًصــا مــع مــا تتمتــع بــه 
المملكــة مــن انفتــاح اقتصادي وبيئــة أعمال 
مواتيــة مدعومــة بمبــادرات أطلقهــا مجلــس 
التنمية االقتصادية بالتعاون مع شركائه في 
تعزيــز تنافســية المملكــة وزيــادة اســتقطاب 

االستثمارات األجنبية المباشرة.

كما شــهدت الدول النامية تحسًنا طفيًفا في 
تدفقات االســتثمارات األجنبية المباشرة بلغ 
2 % مقارنــة مــع ثباتهــا دون تغيير في العام 
الــذي قبلــه. وشــكل هــذا االرتفــاع ما نســبته 
54 % مــن مجمــوع االســتثمارات األجنبيــة 
مــا  وهــو   - العالــم  مســتوى  علــى  المباشــرة 

اعتبره التقرير رقما قياسيا.
وفيمــا يخــص دول غــرب آســيا لوحدها فقد 
العــام  فــي  ارتفــع فيهــا االســتثمار األجنبــي 
الماضــي بنســبة 3 % ليبلــغ 29 مليــار دوالر 
في 2018 ليضع حدا لهبوط متواصل استمر 
10 ســنوات، إذ بلغــت االســتثمارات  لقرابــة 
األجنبيــة المباشــرة الصــادرة مــن دول غــرب 
آســيا قرابــة 49 مليــار دوالر فــي 2018 - أي 
أكثــر مــن تلــك المســجلة فــي 2017 والبالغة 
39 مليــار دوالر، وهــو مــا يعطــي مؤشــرات 
عديــدة إلــى أن هــذه المنطقــة قــد أصبحــت 
فــي بــؤرة االهتمــام والتركيــز لاســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة كمــا أنه يعطــي داللة إلى 
جانــب صحــي آخــر مــن خــال إشــارته إلــى 
علــى  قدرتهــا  زادت  قــد  المنطقــة  دول  أن 
المملكــة  وكانــت  الخــارج.  فــي  االســتثمار 
العربيــة الســعودية إحــدى أكبــر الــدول فــي 
فقــد  االســتثمار،  اســتقطبت  التــي  المنطقــة 
زادت االستثمارات إليها من 1.4 مليار دوالر 

في 2017 إلى 3.2 مليار دوالر في 2018. 
فقــد  البحريــن  إلــى  أخــرى  مــرة  وبالعــودة 
أكــد التقريــر علــى أن المملكــة شــهدت زيادة 

االســتثمار األجنبي المباشــر إليها إلى 1.515 
مــع  مقارنــة   2018 العــام  فــي  دوالر  مليــار 
1.426 مليــار دوالر فــي العام الذي قبله - أي 
بزيــادة تبلــغ نحــو 6 %، وهــو مــا يــدل علــى 
الجاذبيــة والتنافســية التــي تتمتــع بهــا بيئــة 
االســتثمار في المملكة والتــي لم تتأثر كثيًرا 

بالمتغيرات الدولية.
ولعــل مــا عزز مــن أهميــة القــراءة التحليلية 
للتقرير هو كونه جاء في لحظة راهنة لعبت 
فيهــا االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة دوًرا 
واالنتقــال  التنميــة  أدوات  مــن  كأداة  مهًمــا 
لاقتصاديــات  النمــو  وتســريع  االقتصــادي 
منطقــة  فــي  خصوصــا  والصاعــدة  الناميــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، من خال 
الوظيفيــة  الفــرص  خلــق  فــي  مســاهمتها 
النوعيــة في مختلف القطاعــات االقتصادية 
وتــداول  االقتصاديــة  التنميــة  وتســريع 
المعــارف والمهــارات والخبرات، واالســتفادة 
مــن مســاهماتها علــى أكمل وجــه، إلى جانب 
العملــة الصعبــة  إتاحــة رصيــد إضافــي مــن 
وتشــجيع  التجاريــة  العاقــات  وتعزيــز 
المنافسة، وهو ما نراه ماثًا أمامنا من خال 
ســعي المملكــة إلى اســتقطاب االســتثمارات 
المباشرة لخلق الفرص الوظيفية في السوق 
المحليــة، مــن خــال الــدور الــذي يقــوم بــه 
بالتعــاون مــع  التنميــة االقتصاديــة  مجلــس 
شــركائه في القطاعين العام والخاص “فريق 
البحريــن” فــي ســبيل االســتفادة مــن مردود 

الوطــن  رفاهيــة  علــى  االســتثمارات  هــذه 
والمواطنين وهو ما عكســه تقرير االستثمار 

العالمي 2019.
التــي  اإلســتراتيجية  الخطــة  وســاهمت 
مــن  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  تبناهــا 
خــال التركيــز علــى القطاعــات االقتصاديــة 
بينهــا  مــن  والتــي  التنافســية  الميــزة  ذات 
قطــاع التصنيــع في زيــادة ثقة المســتثمرين 
ببيئــة األعمــال بالمملكــة، مــن خــال توجــه 
مســتثمرين كبار مثل “موندليز” و ”أريستون 
ثيرمــو” فــي 2018 إلــى توســعة أعمالهم في 

البحرين.
وأرى أن مــا هــو مطلوب في المرحلة المقبلة 
هــو نشــر الوعــي بأهميــة الــدور الــذي تقــوم 
فــي  المباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  بــه 
جانــب  إلــى  االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق 
مواصلــة التنســيق والتعــاون بيــن الشــركاء 
فــي القطاعيــن العام والخاص تأســًيا بمبادئ 
مــا  علــى  نحافــظ  حتــى  البحريــن”  “فريــق 
اســتقطاب  علــى صعيــد  إنجــاز  مــن  تحقــق 
تذهــب  أال  نضمــن  وحتــى  االســتثمارات 

الجهود الكبرى المبذولة هباًء.

 
* رئيس جمعية االقتصاديين البحرينية

موقع البحرين في تقرير االستثمار العالمي 2019
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المطور العقاري

القيد: ٣٠٠٥٦

 تاريخ: 7/2019/٢٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )١٠١٣٥٧(لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليها السيد نايف غزوان جعفر محمد غزوان المالك لـ إعشاب روح الطبيعة  
تحويــل    طالبــا  رقــم٣٠٠٥٦  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده ١٠٠٠   

دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. نايف غزوان جعفر محمد غزوان

2. نواف غزوان جعفر محمد غزوان 
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة بالك توليب للتجارة العامة ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٢٢٣٢٥

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة شــركة بــالك توليــب للتجــارة العامــة ذ.م.م 
المســجلة بموجب القيد رقم ١٢٢٣٢٥، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/  

KUMAR THALIYAKATTIL VIJAY مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
KUMAR THALIYAKATTIL VIJAY :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 37734834 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-101393( إعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم:  محمد جعفر محمد غزوان بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/  سامي محمد جعفر غزوان 

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

رقم القيد

٤-٢٤٣٤٤

االسم التجاري

مركز غزوان للفروسية

 تاريخ: 28/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -101686( اعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد عقيل محمد باقي محمد

االسم التجاري الحالي: مستر ماركت للمقاوالت
االسم التجاري: مسترماركت للتجارة

قيد رقم: ٩٥٥٨٥-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 7/2019/٢٥
إعالن بشأن  تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 

إلى مؤسسة فردية 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة  شــركة كــراج 
فخــرو ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد رقــم٦٣٦٠ بطلــب تحويــل الشــركة 
بفرعيهــا )شــركة كــراج فخــرو ذ.م.م واصبــاغ آر ام العالميــه ( إلى  مؤسســة 
الفردية بإسم السيد طريف سليم طه ياسين وذلك بتنازل السيد سليم طه 

عبدالفتاح ياسين عن كامل حصصه إليه.
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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الجيش اليمني 
يتقدم بكتاف

استعاد الجيش اليمني سوق الثلوث في 
مديرية كتاف، وقام بتفكيك األلغام فيه. 

ويعد هذا التقدم الذي حققه عناصر الجيش 
هناك تمهيدًا لتحرير مركز كتاف، أكبر المراكز 

في محافظة صعدة. يأتي ذلك بينما اتهم 
المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل 

الغربي، المبعوث األممي إلى اليمن، مارتن 
غريفثس، باالستمرار في “صناعة الوهم 

ويسوق فشله، فيما يتستر على خروقات 
الميليشيات الحوثية بحق اتفاقية السويد”. 

وأكد وضاح الدبيش، في تصريحات 
صحافية، أن السالم هو الخيار األول، ولكن 
القوات المشتركة على أهبة االستعداد وفي 

كامل جاهزيتها لتحرير ميناء الحديدة 
بمجرد إعالن فشل تنفيذ االتفاق.

المحتجزتين للناقلتين  إيران  مع  مبادلة  عملية  أي  تستبعد  لندن 

طهران تهدد أوروبا بتصعيد نووي

هــددت إيــران األوروبييــن مجــددًا بالتصعيــد النــووي إذا لم تتم تلبيــة مطالبها بتجاوز العقوبــات األميركية، حيث قــال المتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية، 
عبــاس موســوي، إن طهــران “ســتتخذ الخطــوة الثالثة لتخفيض التزاماتهــا بحزم إذا لم يتم تنفيذ اإلجراءات األوروبية”. ووفقًا لوكالــة األنباء اإليرانية “إرنا”، فقد 

أكد موسوي خالل مؤتمر صحافي، أمس اإلثنين، أن “الجهود الدبلوماسية مستمرة للحفاظ على االتفاق النووي، لكن لصبر إيران حدودًا”، على حد تعبيره.

المشــتركة  اللجنــة  اجتمــاع  وبشــأن 
األحــد،  فيينــا،  فــي  النــووي  لالتفــاق 
قــال موســوي، إن األطــراف األوروبيــة 
كانــت معترضــة على أســلوب إيــران في 
تخفيــض التزاماتها، ومــن ناحية أخرى، 
علــى  االجتمــاع  فــي  إيــران  احتجــت 
عــدم تنفيــذ التزاماتهــم وســلوكهم تجاه 
إيــران، وكذلــك علــى بعــض تصرفاتهــم، 
مثــل اعتقال بعــض اإليرانيين بناء على 
طلــب الواليات المتحدة وتســليمهم إلى 

واشنطن”.
قنــاة  موضــوع  إن  موســوي  قــال  كمــا 
إيــران  مــع  األوروبــي  التجــاري  التبــادل 
االجتمــاع،  خــالل  طــرح  “إينســتكس” 
حيث أكد الجانب اإليراني أن هذا يعتبر 
مقدمــة لوفــاء الطرف اآلخــر بالتزاماته، 
مشددًا على أنه “إذا لم تؤد هذه التدابير 
إلــى خطــوات عمليــة، فلــن تقبلهــا إيران 
وســتتخذ الخطــوة الثالثــة بحــزم”، على 

حد قوله.
التزاماتهــا  بتقليــص  أيضــًا  وتســتمر 
النووية، منها رفع مســتوى ونسبة إنتاج 
اليورانيــوم المخصــب وخطــوات أخرى، 
حيــث أعلــن رئيــس هيئة الطاقــة الذرية 
اإليرانــي، علــي أكبــر صالحــي، أن إيــران 

تخصــب 24 طنــًا مــن اليورانيــوم، بــدالً 
مــن 300 كلــغ. إلــى ذلــك، اســتبعد وزيــر 
 ، راب  البريطانــي دومينيــك  الخارجيــة 
أمــس، مبادلــة ناقلــة النفــط البريطانيــة 
التــي صادرتهــا إيــران في مضيــق هرمز 
اعترضهــا  التــي  اإليرانيــة  بالســفينة 
وردًا  طــارق.  جبــل  قبالــة  البريطانيــون 
علــى ســؤال لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة، 
ينــوون  البريطانيــون  مــا إذا كان  حــول 

القيــام بعمليــة مبادلــة لمحاولــة تســوية 
األزمــة بيــن البلديــن، بعد تلميــح طهران 

األسبوع الماضي لذلك، قال راب “ال”.
 وأضــاف أن “األمــر ال يتعلــق بمقايضــة، 
القانــون  احتــرام  بفــرض  يتعلــق  األمــر 
القانونــي  النظــام  وقواعــد  الدولــي 
الدولــي”، معتبــرًا أن وضعــي الســفينتين 

ليسا متشابهين.
“تــم  اإليرانيــة  الســفينة  أن  وتابــع   

عقوبــات  انتهكــت  ألنهــا  اعتراضهــا 
)االتحــاد األوروبــي( وكانــت تتجــه إلــى 
ســوريا وهي محملة بالنفط”، األمر الذي 

نفته طهران.
التــي  الناقلــة  أن  المقابــل  فــي  واعتبــر 
بشــكل  محتجــزة  بريطانيــا  علــم  ترفــع 
“غيــر قانونــي”. وأعلــن وزيــر الخارجيــة 
أن  أمــس،  بومبيــو،  مايــك  األميركــي 
لمنــع  آليــة  لنــدن  مــع  تــدرس  واشــنطن 

طهران من اختطاف الناقالت. 
واعتبــر الوزيــر األميركــي، خــالل كلمــة 
لــه فــي واشــنطن، أن إيــران هــي الراعي 
األكبــر لإلرهــاب، وأن لديهــا القــدرة على 
تطويــر ســالح نــووي. وقــال بومبيــو إن 
علــى اإليرانييــن والحوثييــن أن يقــرروا 
إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل 

في اليمن. 
 وأفادت شبكة “سكاي نيوز”، أمس، نقال 
عــن مصــادر بريطانيــة قولهــا، بــأن لندن 
تعتزم إرســال قوات للخليج، للمســاهمة 
مــن  البحريــة،  المالحــة  حمايــة  فــي 
االعتــداءات اإليرانيــة. وأفــادت مصادر 
العســكريين  بــأن  نيــوز،  ســكاي  لشــبكة 
إلــى  ســيصلون  الذيــن  البريطانييــن 

المنطقة سيتمركزون في البحرين.

عواصم - وكاالت

دبي ـ العربية.نت

استولت طهران على ناقلة النفط “ستينا إمبيرو”، التي ترفع العلم البريطاني، بالقرب من مضيق هرمز.

دبي - العربية.نتدبي - العربية.نتواشنطن - أ ف ب

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، األحــد، أّن رئيــس وكاالت االســتخبارات 
األميركيــة دان كوتــس ســيترك منصبه في 15 أغســطس، موضحا أنــه ينوي تعيين 

النائب جون راتكليف مكانه.

عــن  أغســطس   15 فــي  كوتــس  وســيتوقف 
ممارســة مهامــه بصفتــه مديــر االســتخبارات 
الوطنية، المنصب الذي يســمح له باإلشــراف 
على نشــاطات وكالة االســتخبارات المركزية 
)ان  القومــي  األمــن  ووكالــة  ايــه(  آي  )ســي 
اس ايــه( وغيرهــا مــن أجهــزة االســتخبارات 
تويتــر  علــى  ترامــب  وأعلــن  األميركيــة. 
ممثلــي  أحــد  راتكليــف  جــون  تعييــن  نيتــه 
واليــة تكســاس فــي مجلــس النــواب، مديــرا 

وحاليــا  الوطنيــة.  لالســتخبارات 
يشــغل راتكليــف مقعــدا فــي لجــان 
واألمــن  والعــدل  االســتخبارات 

الداخلي في مجلس النواب.
“المدعــي  أن  ترامــب  وكتــب 
)راتكليــف(  جــون  الســابق 
ســيتولى التوجيــه وســيكون 

مصــدر إلهام لعظمة البلد الذي يحبه”. وشــكر 
الرئيــس األميركــي كوتــس “علــى الخدمــات 

العظيمة التي قدمها لبلدنا”.
وإذا تّمــت المصادقــة على ترشــيح راتكليف، 
فســيكون لــدى ترامــب رئيس لالســتخبارات 

أكثر توافًقا مع وجهات نظره.
فقد صرح راتكليف مثال أنه “لم ير أدلة” على 
تدخل روســي في االنتخابات الرئاســية التي 
جــرت في 2016 ســاهم في فــوز ترامب. كما 
دعــم السياســة المتشــددة للرئيــس األميركي 
حيال إيران. ورحب عدد من الجمهوريين 
باختيــار راتكليــف لقيــادة االســتخبارات. 
األقليــة  زعيــم  ماكارثــي  كيفــن  وقــال 
الجمهوريــة في مجلس النواب إنه 
“ســيمنح القوة والمسؤولية لدوره 

الجديد”.

أكد رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، غســان ســالمة، وجود مرتزقة 
أجانــب وجماعات متطرفة يشــاركون بالقتــال والصراع الدائر اليوم في ليبيا، 
مضيفا أن “البالد تحولت إلى ســاحة لتجربة التكنولوجيا العســكرية الجديدة 

وكذلك األسلحة القديمة”.

أمــام جلســة  إحاطــة  فــي  وأشــار ســالمة 
مجلس األمــن، المخصصة لبحث تطورات 
إلــى  االثنيــن،  أمــس  ليبيــا،  فــي  األوضــاع 
أن هنــاك “تجنيــدا للمرتزقــة األجانــب فــي 
الصراع الليبي”، مؤكدا أن الدعم الخارجي 
“كان عامــال أساســيا فــي زيــادة الضربــات 
الجويــة علــى العاصمــة طرابلــس، وأغلــب 
ضحاياهــا مدنيــون”، مضيفــا أن “الســالح 

وطيــارون  مقاتلــون  رافقــه  المســتورد 
وفنيون أجانب”.

الوفــاق  حكومــة  ســالمة  ودعــا 
الوطني التي يقودها فايز السراج، 

اعتقــال  مراكــز  إغــالق  إلــى 
المهاجرين وإطالق سراحهم، 
وقــف  منهــا  طلــب  كمــا 

اســتخدام مطار معيتيقــة الدولي ألغراض 
عسكرية.

وفي السياق ذاته، حّذر سالمة من مخاطر 
تصعيــد القتــال، مشــيرا إلى الفــراغ األمني 
الــذي خلفــه الصــراع في طرابلــس بمنطقة 
إلمكانيــة  منبهــا  ليبيــا،  ووســط  جنــوب 
األوضــاع  لهــذه  داعــش  تنظيــم  اســتغالل 
وإعــادة التمركــز فــي هــذه المناطــق، كمــا 
حــّذر مــن خطــر يواجــه إنتــاج النفــط، 
كوســيلة  اســتخدامه  صــورة  فــي 

للضغط في هذا النزاع.
ودعا سالمة إلى هدنة خالل أيام 
عيــد األضحــى، يجري مــن خاللها 
تبادل األســرى والمحتجزين 

لدى طرفي النزاع.

عمــل مصطفــى كمال أتاتورك على إرســاء عالقات قوية لتركيا بأوروبا والغرب 
بعــد انهيــار اإلمبراطوريــة العثمانيــة، ولكــن بعــد حوالــي قــرن من الزمــان يقوم 
رجب طيب أردوغان بالسير بأنقرة في اتجاه عكسي، حسب ما نشرته صحيفة 

“ذي إيكونوميست”.

وذكــرت الصحيفــة أن عمليــات االســتيالء 
علــى الســلطة التــي قــام بهــا أردوغــان أدت 
علــى  الحصــول  تركيــا  طلــب  جعــل  إلــى 

عضوية االتحاد األوربي بمثابة مزحة.
فــي  إبقــاء تركيــا  واعتبــرت الصحيفــة أن 
متناول اليــد، انتظارًا لنهاية عصر أردوغان 
ال يخدم مصالح أوروبا. لقد أصبح اقتصاد 
تركيــا مــرة أخرى على حافة أزمــة عملة )ال 

يســاعدها تدخل الحكومة في 
والحكومــة  الفائــدة(،  أســعار 
القبرصيــة، خوفا مــن األعمال 
أجــل  مــن  تضغــط  العدائيــة، 
وصفقــة  جديــدة،  محادثــات 
تقــوض  الروســية  الصواريــخ 

األمن الغربي.

ويقــول ســفير االتحاد األوربي الســابق في 
أنقــرة مــارك بيريني “لقد اســتخدم الرئيس 
ضــد  أردوغــان  بوتيــن  فالديميــر  الروســي 
“تركيــا  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب  الناتــو”. 
كشــريك  تصلــح  لــن  المنعزلــة  الفوضويــة 
أو  الهجــرة  بشــأن  ألوروبــا،  بــه  موثــوق 

اإلرهاب أو أي مسألة أخرى”.
وبحســب الصحيفــة فإن “أردوغــان أضعف 
ممــا يبدو، ومعــدالت شــعبيته تنخفض، 
وفي االنتخابات اإلقليمية في الربيع، 
فقــد حزبــه العدالة والتنمية ســيطرته 
علــى أغلــب أكبــر المــدن التركيــة، بمــا 
في ذلك إســطنبول. وقريبًا ربما تحتاج 
تركيــا أيًضا إلى مســاعدة اقتصادية 

خارجية.

تركيا المنعزلة لن تصبح شريكا ألوروباسالمة: متطرفون ومقاتلون أجانب بقتال ليبياترامب يعفي رئيس االستخبارات من منصبه
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بغداد - وكاالت

القاهرة - وكاالت

أعلنــت الحكومــة العراقيــة على “تويتــر” عن خطط إلنشــاء قاعدة بحرية 
حديثة حسب المعايير الدولية في محافظة البصرة.

كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع العراقيــة، عن 
عســكرية  بحريــة  قاعــدة  أكبــر  إنشــاء 
للجيــش العراقــي فــي البصــرة جنوبــي 
البالد. جاء ذلك في بيان للوزارة، مساء 
السبت، قالت فيه إن “وزير الدفاع نجاح 
الشــمري، زار محافظــة البصــرة يرافقــه 
ورئيــس  لعيبــي  هللا  عبــد  النقــل  وزيــر 

لجنة األمن والدفاع النيابية محمد رضا 
ومعاون رئيــس أركان الجيش للعمليات 
الفريــق الركــن عبد األمير رشــيد يار هللا 

وكبار الضباط في الوزارة”.
أكــد  الدفــاع  وزيــر  أن  البيــان  وأوضــح 
علــى ضــرورة االرتقــاء بواقع المؤسســة 

العسكرية بجوانبها المختلفة.

جــدد الرئيــس المصــري، عبــد الفتــاح السيســي خــالل اســتقباله نائــب رئيــس المجلــس 
العســكري بالســودان محمــد حمــدان دقلــو “حميدتــي”، موقــف مصــر الداعــم للســودان، 
ومساندة الشعب السوداني في صياغة مستقبل بالده والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأعــرب الرئيس المصري خالل لقائه 
دقلو عن “استعداد مصر لتقديم كل 
ســبل الدعم لألشــقاء في الســودان 
لتجــاوز هــذه المرحلــة بمــا يتوافــق 
الســوداني  الشــعب  تطلعــات  مــع 

بعيدا عن التدخالت الخارجية”.
دقلــو  اســتعرض  جانبــه،  مــن   

الســودان  فــي  األوضــاع  تطــورات 
مــع  للتعامــل  المبذولــة  والجهــود 
المســتجدات فــي هــذا الصــدد، بمــا 
فيهــا التوقيــع مؤخــرا علــى االتفاق 
بترتيبــات  الخــاص  السياســي 
المرحلــة االنتقاليــة مع قــوى إعالن 

الحرية والتغيير.

العراق يعلن إنشاء أكبر قاعدة بحرية

السيسي يؤكد موقف مصر الداعم للسودان
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة “إتش  «

إم إس دنكان” وصلت إلى الخليج لمواكبة 
عبور السفن التي ترفع العلم البريطاني وسط 
تصاعد التوتر مع إيران. وقد أمرت لندن بنشر 

المدمرة لمواكبة السفن العابرة لمضيق هرمز 
حيث احتجزت إيران في وقت سابق من الشهر 

الحالي سفينة ترفع العلم البريطاني في عملية 
وصفتها بريطانيا بأنها “قرصنة”. وبذلك تنضم 

المدّمرة إلى الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز” 
التي من المقرر أن تخضع للصيانة في البحرين 
أواخر أغسطس. وستستبدل بالفرقاطة “إتش 

إم إس كنت” أواخر هذا العام.

وصول مدمرة بريطانية جديدة للخليج لمواكبة ناقالت النفط

قالت صحيفة كورية جنوبية، أمس، إن كوريا  «
الجنوبية تعتزم االنضمام إلى قوة بحرية 

تقودها الواليات المتحدة في الشرق األوسط 
بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية 

ناقالت النفط خالل عبورها مضيق هرمز. وقالت 
صحيفة مايكيونج نقال عن مسؤول حكومي 
كبير لم تذكر اسمه إن كوريا الجنوبية قررت 
إرسال وحدة تشيونجاي لمكافحة القرصنة 

والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال 
ربما مع طائرات هليكوبتر. وقالت وزارة الدفاع 

الكورية الجنوبية إن الحكومة تبحث سبل حماية 
سفنها في المنطقة ولكن لم يتم اتخاذ قرار.

صحيفة :كوريا الجنوبية ترسل وحدة بحرية إلى هرمز

أبوظبي - سكاي نيوز عربية  

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس اإلثنين، إن الجيش رصد اتصاالت هاتفية بين عناصر 
في تنظيم “القاعدة” اإلرهابي وقطر وتركيا.

وأشــار المســماري خــالل مؤتمــر صحافــي، إلــى أن قــادة اإلرهاب 
فــي قطــر وتركيا وليبيا أجروا اتصــاالت مكثفة بعد الغارات التي 

نفذها سالح الجو الليبي في مصراتة.
وأوضــح المتحــدث باســم الجيــش الليبــي أنــه تــم تقديــم أدلــة 

للقضاء تتعلق بجرائم ميليشيات طرابلس. 
وبّين المسماري أن الغارات التي استهدفت الكلية الجوية، كانت 
بســبب تدخــل الميليشــيات اإلرهابية في مدينــة مصراتة، مؤكدا 
أن أي منطقــة تشــكل تهديــدا للقــوات المســلحة ســتنضم بشــكل 

مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على اإلرهاب.
وأضاف المسماري أن من ارتكبوا الجرائم البشعة بحق المدنيين 
المقــرون،  لمنطقــة  وصــوال  أجدابيــة  بمنطقــة   2016 العــام  فــي 

يقاتلون اآلن مع ميليشيات طرابلس.
وكان الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، 
العقيــد محمــد فــرج العوامــي، قد أعلن الســبت، عــن قصف موقع 
انطــالق طائــرة تركيــة مســيرة اســتهدفت طائــرة مخصصة لنقل 
الحجــاج. وأشــار العوامي إلى أن القــوات الجوية التابعة للجيش 

الوطنــي الليبــي نفــذت أكثــر مــن 10 ضربــات اســتهدفت خاللهــا 
مقرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيران المسير.

وأوضــح أن الغــارات شــملت أيضــا غرفة عمليات ووســائط دفاع 
جــوي ومخــازن للذخيــر لمواقــع عســكرية فــي مصراتــة والكليــة 

الجوية فيها وقاعدة سرت.

قــررت لجنــة أمــن والية شــمال كردفان تعليق الدراســة بمرحلتي األســاس والثانوي لجميع مدارس الوالية بعــد ارتفاع عدد قتلى 
االحتجاجات في مدينة األبيض إلى 8 قتلى.

وقــد ناقشــت اللجنــة خــالل اجتماعها برئاســة 
اللــواء الركــن الصــادق الطيــب عبــدهللا والــي 
والية شــمال كردفــان المكلف رئيس لجنة أمن 
اليــوم أحداثــا مؤســفة جــرت صبــاح  الواليــة 

أمس اإلثنين بمدينة األبيض.
وتشــير )ســونا( إلــى أن قــرار تعليــق الدراســة 
يأتــي حفاظا على أرواح الطــالب والمواطنين 
التعليــق  وتــم  والخاصــة  العامــة  والممتلــكات 
لحيــن إشــعار آخر. وقــال والي شــمال كردفان 
“لقد شــكلنا لجنة لتقصي الحقائق وال نستطيع 
اآلن تحديد من أطلق النار حيث لم تكن هناك 
قــوات أمنيــة فــي منطقة ســوق األبيض حيث 
قتــل المتظاهــرون”. وأكد والي شــمال كردفان 
أن الوضــع مســتتب حاليــا فــي مدينــة األبيض 
األبيــض  فــي  االحتجاجــات  أن  إلــى  مشــيرا 
تطورت وأصبحت هناك أعمال شــغب وشــكلنا 

لجنة لتقصي الحقائق وال نستطيع تحديد من 
أطلق النار على المحتجين.

وكان رئيــس لجنــة التحقيــق بفــض االعتصــام 
فــي الســودان، فتــح الرحمــن ســعيد، قــد أعلن 
الســبت، أن أفــرادًا مــن القوات المنفــذة لعملية 

كولومبيــا أطلقوا النــار على المعتصمين والذي 
رفضته بعض القوى الثورية السودانية.

وقــال رئيــس اللجنــة إن النائــب العــام خاطــب 
المجلس العسكري، وطلب منه محضر تحقيق 

اللجنة المشكلة من قبله.

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري متظاهرون يحرقون إطارات السيارات في شارع بالخرطوم في 27 يوليو الجاري. )أ ف ب(

المســماري: قادة اإلرهاب أجروا اتصاالت مكثفة بعد غارات مصراتة والثانوي األساس  بمرحلتي  الدراسة  تعلق  والية شمال كردفان 
رصد اتصاالت بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا ارتفاع قتلى االحتجاجات بالسودان إلى 8
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اتخاذ القرار من األمور المهمة في حياتنا، وجاء شعار أسبوع المرور الخليجي لهذا 
العام “قرارك يحدد مصيرك”، وهو شعار صيغ بعناية، والمس موضع العلة، وأصاب 
الحقيقة، وجاء بعد دراسة متأنية، فأنت أيها السائق الكريم، أنت الذي تحدد مصيرك 
في اتخاذ قرارك بكيفية القيادة أثناء الطريق، فأنت صاحب القرار. وخالل العقدين 
المملكة  في  الــمــرور  حــوادث  بسبب  واإلصــابــات  الوفيات  معدل  ارتفع  الماضيين، 
الرغم من تعديالت األنظمة والمبادرات الجديدة والجهود  العربية السعودية، على 
المبذولة لرفع مستوى الوعي لدى السائقين في المملكة. ومع ذلك، فمازال ضحايا 
الحوادث المرورية يشغلون سريرًا من ثالثة أسرة في كل مستشفى على مستوى 
المملكة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أال يعلم سائقونا كيف يقودون مركباتهم بأمان 

أم أنهم يقررون بكل بساطة عدم اتباع أصول القيادة اآلمنة؟
هذه  هل  القيادة،  أثناء  السائقون  أيها  بيدكم  الــقــرارات  بــأن  الــمــرور  أسبوع  شعار 
القرارات هي بالفعل ما تودون القيام بها؟ مع األسف يتضح أن العديد من السائقين 
من  األدنــى  وبالحد  خطرة،  وطريقة  مباالة  وال  بتهور  مركباتهم  يقودون  يزالون  ال 
أنهم يدركون خطورة الحوادث  الرغم من  مراعاة سالمتهم وسالمة اآلخرين على 
على الطرق، ومع ذلك فهو القرار الذي يتخذونه، هذا القرار ال يؤثر عليهم فقط، إنما 

يؤثر على حياة الكثير من مستخدمي الطريق.

إن الهدف من أسبوع المرور توعية الركاب والمشاة في الشارع بواجباتهم، فعلى كل 
واحد منهم واجبات ومسؤوليات يتحتم االلتزام بها، وله حدود ال يتجاوزها، ويجب 
أال يفهم أن هذا االلتزام خاص بأسبوع المرور فقط، بل هو التزام علينا مراعاته طيلة 
تدريبية  للذاكرة ودورة  بمثابة جرعة منشطة  المرور كل عام  أسبوع  العام، ويأتي 

عملية تجدد السلوك المروري وتوقظه وتقويه، ليتحول إلى عادة دائمة.

إن السلوك المروري السليم مظهر حضاري يتطلب أن نسعى إليه أثناء اتخاذ القرار، 
ووجه من أوجه تقدم وتحضر الدول، والزائر أو السائح يحكم على مدى رقي الدولة 
من حركة المرور بها، وعلينا أن نظهر دول المنطقة بالشكل الالئق بها، ولن يتحقق 
ذلك إال إذا تعاون الجميع. إننا نعقد على أسابيع المرور آماالً كبيرة للقضاء على هذا 
في  الوطن  تصيب  التي  للخسائر  حد  ولوضع  شوارعنا،  في  استشرى  الــذي  الخلل 
أبنائه الضحايا الذين نفجع بفقدانهم كل يوم نتيجة عدم تحديد القرار الذي يحدد 

مصيرك أنت ومصير اآلخرين؟
وعلينا أن نعي تمامًا بما يحمله هذا العام من أهداف نبيلة، تواكب العصر، وأن نتخذ 
كل  من  أساسي  مطلب  السيارة  سياقة  أثناء  القرار  أن  نــدرك  وأن  المناسب،  القرار 

سائق، وأنه يحدد مصيرك ومصير اآلخرين معك.

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483
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ال شك أن ما يحدث في مياه مضيق هرمز هذه األيام ليس سوى اختبار صعب 
إلرادة المجتمع الدولي، الذي يتابع السلوك اإليراني وتكتفي أغلب قواه ودوله 
إليه األحداث منذ احتجاز إيران ناقلة  بالمتابعة وانتظار ما ستؤول  الرئيسية 

نفط تحمل علم المملكة المتحدة!
إدارة  بسياسات  حتى  وال  البريطاني،  بالجانب  صراحة  تتعلق  ال  هنا  المسألة 
المالحة  حرية  يضمن  الــذي  الدولي  القانون  بهيبة  تتعلق  بل  ترامب،  الرئيس 
سلوك  أي  بأن  التسليم  الجميع  على  يجب  حيث  الدولية،  المياه  في  البحرية 
الدوليين،  واالستقرار  األمن  ألسس  هدر  سوى  ليس  القانون  هذا  نطاق  خارج 
ذلك  يعنيه  ما  بكل  خطرة  عبور  منطقة  إلــى  الحيوي  هرمز  مضيق  وتحويل 

بالنسبة ألسعار النفط واألمن البحري!
قد يقول قائل إن نظام الماللي يرد على تصرف بريطانيا باحتجاز ناقلة ترفع 
على  المفروضة  العقوبات  بتهمة خرق  طــارق،  في مضيق جبل  اإليراني  العلم 
أن هذا  تؤكد  الشأن  الماللي في هذا  نظام  التي يسوقها  الحجة  سوريا، ولكن 
في  الطائش  والسلوك  المغامرة  إلى  ويميل  الدولي  بالقانون  يعترف  ال  النظام 
خامنئي  علي  األعلى  اإليــرانــي  المرشد  أن  يالحظ  حيث  الـــدول،  مع  عالقاته 
ناقلة  احتجاز  نبأ  بمجرد سماع  بريطانية  نفط  ناقلة  باحتجاز  وهدد  توعد  قد 
األمر  لمعالجة  الكافي  الوقت  يمنح  لم  أي ألنه  األولــى في جبل طــارق،  النفط 
عبر الوسائل والسبل القانونية، بل بادر فورًا إلى اعتماد الرد وفق قاعدة “العين 

بالعين والسن بالسن”!
هذا التصرف يشير إلى أن نظام الماللي اختار طريق المواجهة والعناد والمغامرة 
في عالقاته مع القوى الغربية الكبرى، بل يسوق حججا واهية ومفضوحة مثل 
اصطدام ناقلة النفط البريطانية بسفينة صيد إيرانية وعدم استجابتها نداءات 

االستغاثة واتهامها ـ إثر ذلك ـ بخرق قواعد المالحة البحرية الدولية!
وقد نبهنا منذ فترة طويلة إلى خطورة السياسة اإليرانية القائمة على تفريق 
الصف األوروبي، والتعامل فرادى مع القوى الغربية، وهي السياسة ذاتها التي 
الخلجي،  التعاون  دول مجلس  مع  التعامل  في  الماللي  نظام  يــزال  وال  طبقها 
حيث عمد لسنوات طويلة إلى تفريق الصف الخليجي والتحدث مع كل دولة 
اإليراني  التغول  مواجهة  في  الست  الخليجية  الــدول  تكتل  لمنع  حــدة،  على 
خارج  التغريد  إلــى  الخليجية  الــدول  بعض  ميل  ذلــك  في  وساعده  اإلقليمي، 
السرب واالستقواء بالنظام اإليراني ضد شقيقاتها الخليجيات، والجميع يدرك 
ما فعله النظام القطري في هذا الشأن، السيما منذ عام 2015 وحتى اآلن، حيث 
مشاركته في التحالف العربي بنية مبيتة لالنسحاب والخروج، وهذا ما حدث 
بالفعل ثم ما أعقب ذلك من قرار حازم بمقاطعة قطر بعد طول صبر ومثابرة مع 

سلوكيات هذا النظام الذي تسبب في شرخ خليجي عميق. “إيالف”.

ماللي إيران واختبار اإلرادة الدولية )1(

الصحة تاج
تبذل الحكومة الرشيدة جهودًا استثنائية وجبارة في سبيل توفير الحياة الكريمة 
المختلفة، وهي بال شك تعمل حسب خطة  الخدمات  تقديم  للمواطنين من خالل 
وطنية شاملة لتغطية تلك الخدمات وضمن الميزانية الموضوعة، ولفت نظري مقال 
نشر مؤخرا ألحد كتاب األعمدة بخصوص العناية القصوى في مستشفى السلمانية 
والطاقة االستيعابية، حيث إن هناك ٢٠ سريرًا فقط الستقبال المرضى من مواطنين 

ووافدين!
توفير العالج واالهتمام بصحة اإلنسان من أولويات برنامج الحكومة، شخصيا أعلم 
أن هذا الموضوع قديم جدا وأشبع نقاشًا، وأنا ال أنتظر ردًا من الوزارة ألن الجواب 
معروف وهو كما يعلم الجميع )شح الميزانية(! لكن إلى متى هذا الحزن المدمر، عدد 
ويتفق  رخيصة  ليست  الناس  وحياة  سنويًا،  مستمر  تزايد  في  والوافدين  السكان 
معي الجميع بأن الخدمات الصحية ليست بالمستوى المطلوب، نعم نستحق عناية 

واهتماما أفضل فلم أسمع قط أحدا يمتدح خدمات مستشفى السلمانية.
القصوى  للعناية  االستيعابية  الطاقة  زيادة  نستطع  لم  لماذا  أحد،  يقنعني  أن  بودي 
منذ سنوات طويلة، أعتقد أن موضوع الميزانية كالقميص الذي نعلق عليه أعذارنا 
الحلول وعمل  التفكير في  الوزيرة وفريق عملها  المقبولة، فمن واجب سعادة  غير 
في  تتردد  ال  الرشيدة  حكومتنا  بأن  ثقة  على  وأنــا  الموضوع،  لحلحلة  المستحيل 

تخصيص ميزانية إضافية لهذا الموضوع.
كانت  ســواء  واألجــهــزة  المؤسسات  جميع  في  ومطبقة  بحتة  إداريـــة  مسائل  هــذه 
حكومية أو خاصة، فقط نحتاج إلى فريق عمل صغير لدراسة الوضع القائم وتقديم 
أفكار ومقترحات والميزانية المقترحة، وأبصم بأن الموضوع سيحل متى ما عملنا 
بطريقة مهنية صحيحة والجميع سيقدر ذلك وسعادة الوزيرة ستفتخر بهذا اإلنجاز. 
من المهم أن نعمل بصدق وشفافية وإخالص لهذا الوطن الغالي الذي أعطانا الكثير، 
فهناك أولويات في عمل كل وزارة أو هيئة ونحن نرى كيف تقوم بصرف ميزانيات 
مربط  هو  وهــذا  تأجيلها  وبإمكانها  ضرورية  ليست  وفعاليات  أنشطة  في  ضخمة 
الفرس، فأوجه الصرف يجب أن تكون عقالنية، ومواضيع الصحة والتعليم والبنى 

التحية من أهم األمور ويجب إعطاؤها جل االهتمام. 
ال  المحلية  والبنوك  والخاصة  الكبرى  والشركات  المؤسسات  أن  نجد  المقابل،  في 
تتردد في تقديم أوجه الدعم إذا ما قامت أي من وزارات الدولة برفع طلباتها، لكن 
بشرط أن تكون منطقية وضرورية، ويجب في هذا المقام أن ال ننسى أفضال تلك 
المقابل هناك فئة لم تقم بواجبها بل قصرت في  الجهات التي قدمت الكثير وفي 
حق هذا الوطن الغالي. الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه إال المرضى. وهللا 

من وراء القصد.
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ztawfeeqi @gmail.com
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اسم األمير خليفة بن سلمان 
دائما يحتل الصدارة

رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  سيدي 
وينميه  يــرعــاه  الــوطــن،  قــام  يديه  على  ورعـــاه  الموقر حفظه هللا  الـــوزراء 
ويحسن القيام عليه، وهم سموه الكبير رفعة الوطن وتميزه ونجاحه، والد 
للجميع ال حدود ألبوته وحكمته وأحالمه وأمانيه للبلد واإلنسانية جمعاء.. 
القائد العظيم الذي أرسى قيم التعايش والتسامح والخير والمحبة والسالم، 
معروف حفظه هللا على مستوى العالم بنهجه الحكيم وعمله المستمر من 
واألمن  واالزدهــار  بالرخاء  البشرية  فيه  تنعم  وأسعد  أفضل  أجل مستقبل 

واالستقرار.
مملكة  بــه  تقدمت  قــرار  مــشــروع  المتحدة،  األمــم  منظمة  “اعــتــمــاد  ويــأتــي 
للضمير،  دوليا  يوما  عام  كل  من  أبريل  من  الخامس  يوم  باعتماد  البحرين 
وذلك استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها سموه بتدشين اليوم العالمي 
حل  على  الدولي  المجتمع  تحفيز  بهدف  الماضي،  أبريل  شهر  في  للضمير 
النزاعات بطريقة سلمية”، تأكيدا واعترافا دوليا بالدور العظيم والمؤثر الذي 
يقوم به سموه أيده هللا لرخاء اإلنسانية وقوتها وتقدمها والخير والمحبة 

والسالم.

سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه من أعظم الرجال شأنا ومقاما، 
للعالم  المجاالت، قائد عطاؤه  فكرا وسلوكا، شخصية فريدة رائدة في كل 
وتحفظها  بها  تتحدث  ولغة  مخلدا  سيبقى  لإلنسانية  قدمه  وما  ينتهي  ال 
هموم  حمل  الــتــاريــخ  مــر  على  عربي  قائد  أشهر  سلمان  بــن  خليفة  األمـــم، 
اإلنسان وحامى عنها ووضعها في ذهنه ووجدانه، وعمل بحكمته وحنكته 
لتطلعات الشعوب وآمالها وأمانيها وتاريخه المميز حفظه هللا ورعاه مليء 
على  األكيد  تصميمه  تجسد  التي  الرائعة  والبطوالت  الكثيرة  بالتضحيات 
الدفاع عن السالم وحقوق اإلنسان وجهوده وأهدافه مصاغة بعناية لخدمة 

البشرية، فهدف سموه الرئيسي التقدم والرفاهية لشعوب األرض.

سيدي سمو رئيس الوزراء يقدم إلى العالم بفكره كل ما يسعى إليه  «
اإلنسان من رفاهية وسعادة وأسمى معاني الخير لضمان بلوغ 

الهدف، المشرق والمغرب نهل من مبادرات سموه أيده الله ولهذا 
فإن اسم األمير خليفة بن سلمان دائما يحتل الصدارة نظرا لتأثيره 

البالغ في إحالل األمن والسالم والرفاهية لشعوب األرض قاطبة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

AHMAD.HAMMADI@ARAMCO.COM

أحمد خليفة الحماديقرارك... يحدد مصيرك

مؤخرًا ازدادت حالة االستياء العام بين المواطنين بسبب ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء 
والماء، خصوصا خالل الشهرين السابقين، ويتضمن األمر أيضا الحسابات المدعومة 

مقارنة بفواتير العام الماضي في نفس الفترة، بالرغم من أن االستهالك لم يتغير.
وهناك شكاوى كثيرة للمواطنين من الزيادة الكبيرة في الفواتير، كما أن هذا الموضوع 
يراجعون  المواطنين  من  العديد  هناك  المملكة،  أنحاء  مختلف  في  المجالس  حديث 
هيئة الكهرباء والماء ويكتشفون أن هناك أخطاء في احتساب قيمة الفواتير، وال شك 
أن ارتفاع فواتير الكهرباء يشكل هاجسًا كبيرًا للجميع أو بتعبير أدق للطبقة الكادحة 
التي تنتظرها فواتير أخرى تتمثل بمتطلبات العيد والعودة إلى المدارس، ومعها آالف 

المآسي.
الكل يعلم أن هناك استهالكا أكبر للكهرباء من قبل الجميع باعتبار أن درجات الحرارة 
المكيفات  أن  يعني  1902م، وهذا  منذ  األعلى  تعد  مثالً  الماضي  يونيو  المسجلة في 
تعمل مدة أطول حتى تصل درجة حرارة الغرفة للدرجة المطلوبة، وهذا هو السبب 
الرئيس لالرتفاع الكبير في الفواتير، ومعرفة هذا األمر تبرئ جانبا من موقف الجهات 

الرسمية.
آالف  وهناك  أسبابه،  في  الكالم  ال  إطفاؤه،  األول  الهدف  يكون  حريق،  يشب  عندما 
بالكاد يؤمنون قوت يومهم، وهؤالء هم الذين إذا ما فتحوا حنفية الماء أحرقتهم، ولم 
يعاتبوا الهيئة على ذلك باعتبارها مصدر الماء، كما تفعل هي معهم، وإذا أرادوا هواء 

عليال يقيهم حر الصيف أحرقتهم فواتير الكهرباء وفوقها تبريرات الجهات المعنية.
وأنا أكتب كل هذا استحضرت ما يروى عن الفاروق عمر رضي هللا عنه عندما عطل حد 
السرقة في عام الرمادة، فهل لنا من يعطل طريقة احتساب معدل استهالك الكهرباء 
من  أكبر  للبعض  بالنسبة  والقضية  استثنائي  فالظرف  األقــل،  على  لشهرين  الحالي 

سجاالت شكلية من قبل بعض األطراف التي تريد تسجيل موقف ووهم االنتصار.

فواتير الكهرباء... قراءة خاطئة من الطرفين

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

30 يوليو 2019 الثالثاء
27 ذو القعدة 1440
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حققت مملكة البحرين المركز الثالث في بطولة الحسن الدولية 
المفتوحــة للتايكوانــدو “G1“، بعــد أن أحــرزت العبــة المنتخــب 
بمنافســات  البرونزيــة  الميداليــة  أروى ماهــر مصلــح  الوطنــي 
وزن 44 كيلوجرامــا فئــة األشــبال “أحزمــة ملونة”، فــي البطولة 
التــي أقيمــت في الفترة 26 - 28 يوليو على صالة األمير حمزة 
التــي  )عّمــان(،  األردنيــة  بالعاصمــة  للشــباب  الحســين  بمدينــة 
شــهدت مشــاركة واسعة من قبل الالعبين في لعبة التايكواندو 

من مختلف بلدان العالم.
لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  رئيــس  رفــع  المناســبة،  وبهــذه 
آيــات  أســمى  آل خليفــة،  بــن محمــد  الشــيخ ســلمان  القتاليــة 
التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلــى رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وإلى ولي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، وإلى 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وإلــى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفة، بإحراز المنتخــب الوطني للتايكواندو هذه 
النتيجــة المميــزة فــي أولــى مشــاركاته بعــد تشــكيل المجلــس 

البحريني لأللعاب القتالية وإشهار اتحاد التايكواندو.
وقال الشــيخ ســلمان بــن محمد “بداية مبشــرة تدفعنــا للتفاؤل 
بتحقيــق مزيد مــن النجاحات في لعبة التايكوانــدو البحرينية، 
إذ تعتبــر هــذه النتيجــة هــي باكورة نتائــج اللعبة بعد التشــكيل 

الجديد”.
وتابــع “إن المجلس رســم اآلليات والخطــط التي تدعم األلعاب 
القتاليــة المنضويــة لتهيئــة األجواء المالئمة للشــباب البحريني 
بجميــع فئاتــه العمريــة لممارســة هــذه األلعــاب وفــق القوانيــن 
واألنظمة المعتمدة باالتحادات الدولية؛ بهدف مواصلة الجهود 
لتشــكيل الفرق والمنتخبــات الوطنية، التي تخدم تطلعاتنا في 
المشــاركة المشــرفة ورفع اســم مملكة البحرين عاليا من خالل 
إحــراز المزيــد من النتائــج واإلنجازات، التي تعــزز من الحضور 
البحرينــي فــي هــذه األلعــاب علــى المســتوى القــاري والدولي”، 
مقــدرا جهــود اتحــاد التايكوانــدو برئاســة عبــدهللا الــدوي فــي 
بالصــورة  وتهيئتهــم  البحرينــي  والشــباب  الناشــئة  احتضــان 
المناســبة؛ ليكونــوا قادريــن تمثيــل الوطــن بالشــكل المشــرف، 
مشــيدا بالمســتوى الفني الكبير الذي قدمته الالعبة أروى ماهر 
مصلــح فــي هــذه البطولة، والــذي منحها فرصة المنافســة على 
إحــراز هــذه النتيجــة، متمنيــا ســموه فــي الوقــت ذاتــه لالعبــة 

التوفيق والنجاح في المشاركات المقبلة.

نتيجة متميزة 
مــن جانبــه، هنــأ رئيــس اتحــاد التايكوانــدو عبدهللا عيســى 
الــدوي القيــادة الرشــيدة وســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة والشــيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة، بالنتيجة التي حققها المنتخب 

الوطنــي للتايكواندو فــي بطولة الحســن الدولية المفتوحة 
للتايكوانــدو التــي أقيمــت بالعاصمــة األردنيــة )عمــان(، بعــد 
إحــراز الالعبــة أروى ماهــر مصلح المركز الثالــث والميدالية 

البرونزية في وزن 44 كيلوجراما فئة األشبال.
وقــال “إن هــذه النتيجــة تأتــي فــي بدايــة مشــوار اتحــاد 
التايكوانــدو بعــد إشــهاره، تدفعنــا نحو مزيد مــن العمل في 
ســبيل النهــوض بهــذه اللعبــة. فاالتحــاد وضع البرامــج التي 
تســهم فــي تطويــر المســتوى العــام، وتســاعد علــى اختيــار 
العناصــر المميزة لتشــكيل الفــرق والمنتخبات، على الشــكل 
الــذي يخدم أهــداف وتطلعــات المجلس البحرينــي لأللعاب 
خليفــة،  آل  محمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  برئاســة  القتاليــة 
للمشــاركة المشــرفة والمنافســة على تحقيق اإلنجازات في 
البطوالت المقبلة”، مشيدا في الوقت ذاته بالمستوى المميز 
الذي ظهرت به الالعبة أروى ماهر مصلح في هذه البطولة، 

متطلعا لها التوفيق في المشاركات المقبلة.

جانب من التتويج

محمــد بن ســلمان: هدفنا تهيئــة المنــاخ المالئم للشــباب لممارســة األلعاب

“تايكوندو البحرين” تحقق المركز الثالث في وزن 44 كيلوغراما 18

كرم األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، العبي منتخب 
األكاديميــة أحمــد محمــد وأحمد زليخ وعبــدهللا الخالدي؛ بعــد حصولهم على لقب 
بطولــة “كواتــرو” لألكاديميــات الخليجيــة مــع أكاديميــة “أوليــه - البحريــن”، التــي 

اختتمت حديثا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

جــاء ذلــك خــالل اســتقبال األميــن العام 
لوفــد  القــدم  لكــرة  البحرينــي  لالتحــاد 
برئاســة  البحريــن”   - “أوليــه  أكاديميــة 
مديــر األكاديمية علي عباس، والالعبين 
الثالثــة بحضــور رئيــس قســم الشــؤون 
الفنيــة باالتحــاد عابــد األنصــاري ومديــر 
هللا  مــال  أحمــد  األكاديميــة  منتخــب 

واإلداري خالد شاهين.
البوعينيــن  رحــب  االســتقبال،  وخــالل 
ســعادته  عــن  معربــا  األكاديميــة،  بوفــد 
فــي  حققتــه  الــذي  الخليجــي  باإلنجــاز 
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة، والذي 

يعكس تميز كرة القدم البحرينية.
العبــو  قدمــه  بمــا  البوعينيــن  وأشــاد 
مــع  الثالثــة  األكاديميــة  منتخــب 
أكاديمية “أوليــه - البحرين” في البطولة 
الخليجية، مشــيرا إلى أن الثالثة نموذج 
لمــا تزخــر به مملكــة البحرين من العبين 

مميزين وموهوبين.
وكــرم األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي 
لكرة القدم الالعبين الثالثة، مهنئا إياهم 
بلقــب البطولة، كما ســلم مديــر أكاديمية 
“أوليــه - البحريــن” درعــا تذكاريــا بهــذه 

المناسبة.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

البوعينين يكرم العبي منتخب األكاديمية

 صورة جماعية بعد التكريم هدية تذكارية لمدير أكاديمية أوليه - البحرين

 البوعينين مستقبال وفد األكاديمية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

في إطار إســتراتيجية االتحاد البحريني لكرة الســلة في التعاون مع القطاع الخاص 
لتطوير اللعبة في المملكة، جدد االتحاد البحريني لكرة السلة عقد الرعاية مع السوق 
الحرة؛ لدعم األلعاب التي ُتقام للجماهير في المباريات السالوية النهائية والكبيرة.

وقــال راشــد بــن دينــه، مســاعد رئيــس 
البحريــن  الحــرة  بالســوق  التســويق 
“تتشرف شركة مجمع البحرين لألسواق 
الحرة بمواصلة الدعم لفاعليات االتحاد 
الموســم  الســلة خــالل  لكــره  البحرينــي 
الحــرص  إطــار  فــي  الجديــد،  الرياضــي 
علــى دعم الشــباب الرياضي فــي مملكة 

البحرين”.
وقــال رئيس لجنة التســويق والفعاليات 
باالتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة غــازي 
رضــي “نتقــّدم بخالــص الشــكر والتقدير 
إلــى الســوق الحرة علــى دعمهــا لالتحاد 
البحرينــي لكــرة الســلة ومســابقاته فــي 
الــذي  األمــر  المقبــل  الرياضــي  الموســم 
للســوق  الحكيمــة  يؤكــد اإلســتراتيجية 

الحــرة فــي دعــم الحركــة الرياضيــة في 
الســلة  كــرة  ورياضــة  عمومــا  المملكــة 
فــي  االتحــاد  مــع  والتعــاون  خصوصــا 
تحقيق التطور التصاعدي لمنظومة كرة 

السلة البحرينية”.
وأضــاف رضــي “ســتقدم الســوق الحــرة 
جوائز عينية للجماهير الرياضية؛ تقديًرا 
واعتــزاًزا مــن االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة واألســواق الحرة لــدور الجماهير 
الرياضــي التي تحضر مباريات الموســم 
الرياضــي كمــا ســتقدم األســواق الحــرة 
مشــتريات  دينــار   1000 بقيمــة  جائــزة 
للجماهير لمن يتمكن من رمي الكرة من 
منتصــف الملعب وتســجيلها في الحلق، 
على أن تبدأ المسابقة اعتباًرا من مباراة 

والتــي  والرفــاع  المحــرق  بيــن  الســوبر 
ستقام في األول من شهر أغسطس”.

التســويق  وبّيــن رضــي “ســتقوم لجنــة 
والفعاليــات بالعمــل علــى وضــع اإلطــار 
اإلداري والفنــي لتوزيــع الجوائز العينية 
علــى  الحــرة  األســواق  حددتهــا  التــي 
الجماهيــر التــي ســتحضر مباريــات كرة 
السلة كما ستنظم أيًضا العملية اإلدارية 
منتصــف  مــن  الكــرة  رمــي  لمســابقة 

الملعب.

بــن دينه: دعم الفعاليات والشــباب الرياضي في البحرين
“السلة” يجدد اتفاقية الرعاية مع السوق الحرة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

في إطار حرص االتحاد البحريني لكرة السلة إلنجاح الموسم الرياضي، باشر مركز اإلحصاء باالتحاد عمله الدؤوب؛ 
اســتعدادا النطالقة الموســم الرياضي لكرة الســلة ابتداًء من مباراة السوبر، التي ستقام بين فريقي المحرق والرفاع 

في 1 أغسطس إضافة إلى انطالقة دوري زين لكرة السلة 4 أغسطس.  

وفــي تصريــح له قــال رئيس مركز 
اإلحصــاء باالتحــاد البحريني لكرة 
السلة سيد علي الموسوي: حرصنا 
منــد فترة علــى التحضير واإلعداد 
النطالقة الموسم الرياضي والعمل 
علــى وضــع الخطــة اإلداريــة التــي 
سيســير عليــه المركــز ابتــداء مــن 
مباراة السوبر بين المحرق والرفاع 
إلــى مباريــات دوري زيــن  وصــوال 
لكرة الســلة والتي نأمل من خاللها 
التوفيــق والنجــاح في مهــام عملنا 
خصوصا مع إدراكنا العميق بأهمية 
باعتبــاره  اإلحصــاء؛  مركــز  دور 
الفــرق  لجميــع  األســاس  المــزود 
والمدربين اإلعالميين بالمعلومات 

الدقيقــة واإلحصــاءات عــن جميــع 
مباريات الموسم.

وأضــاف الموســوي: رغبــة منــا في 
تقديــم بيانات وإحصــاءات دقيقة 
المســتفيدين  لجميــع  وســريعة 
والفنــي  اإلداري  الجهازيــن  مــن 
الموســم  فــي  حرصنــا  والالعبيــن 
زيــادة  علــى  المقبــل  الرياضــي 
العاملــة  الوطنيــة  الكــوادر  حجــم 
أكبــر  قــد  لتحقيــق  المركــز؛  فــي 
العاملــة  الوطنيــة  الخبــرات  مــن 
فــي مجــال اإلحصــاء، األمــر الــذي 
ســيمثل نقلــة نوعيــة فــي مســيرة 

سيد علي الموسويعمل المركز.  

نقلــة نوعيــة بزيــادة حجــم الكــوادر الوطنيــة العاملــة
مركز اإلحصاء باتحاد السلة يستعد للموسم

30 يوليو 2019 الثالثاء
27 ذو القعدة 1440

المنافسة تشتعل 
ببطولة “المجلسين”

فــي منافســات  بقــوة  المنافســة  اشــتعلت 
بطولة مجلســي الشورى والنواب الكروية 
الثانيــة عشــرة لكرة القدم للناشــئين للعهد 
وترعاهــا  تنظمهــا  التــي  للوطــن،  والــوالء 
مفروشــات أحمــد شــريف، بعــد أن التحــق 
دمســتان بالصدارة بعد تحقيقه فوًزا مهًما 
ومثيــًرا علــى الــزالق بـــ 3 أهــداف مقابــل 

هدفين؛ ليتساويان في القمة بـ 7 نقاط.
وتألــق مصطفــى عبــدهللا وســجل هدفين 
لدمستان وهدف من حسين فتح هللا فيما 
ســجل للــزالق عبــدهللا المرزوقــي وســالم 
بخيــت. وفــي المبــاراة الثالث خــرج فريقا 
ســار وكــرزكان بنتيجــة التعــادل بهدفيــن 
لكليهمــا ليحصــد كٍل منهمــا نقطــة واحدة. 
وتــم تكريم أفضل الالعبين في المباريات 
الثالث بجوائز مقدمة من “الحدود للســفر 

والسياحة”.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

تقّدم رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة 
بخالــص التهنئــة للنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون 
القتــال المختلطــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة؛ بمناســبة النجاح 
الكبير الذي حققته النســخة الرابعة والعشــرين من بطولة القتال الشــجاع 

)بريف 24(، التي نظمتها منظمة بريف في العاصمة البريطانية لندن. 

البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  وأشــاد 
الــذي  الكبيــر  بالمســتوى  البحرينيــة 
قدمه الالعب البحريني حسين عياد 
وباالنتصــار الذي حققه في البطولة، 
الذي يعد إنجاًزا كبيًرا وإضافة مهمة 
لرصيد إنجازات رياضة فنون القتال 
ويعكــس  البحرينيــة،  المختلطــة 
القدرات العالية لالعبين البحرينيين 
الدعــم  بفضــل  الرياضــة؛  هــذه  فــي 
الــذي تحظــى بــه هــذه الرياضــة مــن 
ِقبــل ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفة على المســتوى المحلي ولفئة 
مــن  والالعبيــن  خصوصــا،  الشــباب 

ذوي العزيمة. 
وأثنى الشــيخ محمــد بن دعيج على 
مبــادرة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد 
البطولــة  هــذه  بإطــالق  خليفــة  آل 
 ،2016 للعــام  البحريــن  مملكــة  مــن 
وعلــى مــا تتمتــع به من أهميــة بالغة 
علــى المســتوى القــاري والدولــي، إذ 

للمهتميــن  جــذب  مصــدر  أصبحــت 
والرياضييــن الذيــن يمارســون هــذه 
اللعبــة علــى الصعيد العالمــي، ونالت 
ترحيًبــا واســًعا مــن االتحــاد الدولــي 
المختلطــة  القتــال  فنــون  لرياضــة 

ومعظم المنظمات العالمية.

محمد بن دعيج يهنئ بنجاح “بريف 24”

محمد بن دعيج 

عبدالله الدوي

الالعبة أروى مصلح

سلمان بن محمد 



قام رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشــيخ محمد بن دعيج آل خليفة بزيارة إلى مقر اللجنة البارالمبية اآلســيوية ومقرها مدينة دبي 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، رافقــه كل مــن األمين العــام للجنة علي الماجــد، ومدير المشــاريع والمبادرات حســن عبداللطيف، وكان 

في استقبال وفد اللجنة البارالمبية البحرينية، رئيس اللجنة البارالمبية اآلسيوية ماجد العصيمي، والرئيس التنفيذي طارق السويعي. 

وجاءت الزيارة بهدف فتح آفاق التعاون 
بين الجانبين في الفترة المقبلة واالطالع 
على أنشطة اللجنة اآلسيوية واالستفادة 
ــا على  إيــجــاًب ينعكس  مــا  مــن خــبــراتــهــا، 
تم  والتي  البحرينية  البارالمبية  اللجنة 

تشكيلها في مطلع العام الجاري. 
إضافة  جانبًيا  اجتماًعا  الزيارة  وشهدت 
البارالمبية  اللجنة  مقر  فــي  جــولــة  ــى  إل

ــخــدمــات  ــى ال ــالع عــل ــالطـ ــة؛ لـ ــويـ ــيـ اآلسـ
الموجودة  والمرافق  المقر  في  المقدمة 
التي تخدم الرياضيين من ذوي العزيمة، 
كما تضمنت الزيارة التعرف على أجندة 
وجــدول  اآلســيــويــة  البارالمبية  اللجنة 

أنشطتها لما تبقى من العام الحالي. 
وأشاد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة 
عبر  اآلســيــويــة  للجنة  ــارة  ــزيـ الـ بــنــتــائــج 

هذا  في  المعلومات  من  المزيد  اكتساب 
الجانبين،  بين  الخبرات  وتبادل  المجال 
ــادة بــمــا حــظــيــت بها  ــ عــــالوة عــلــى اإلشــ
وأكد  االستقبال،  في  حفاوة  من  الزيارة 
منها  االستفادة  سيتم  الزيارة  نتائج  أن 
البارالمبية  اللجنة  عمل  في  تأكيد  بكل 
البحرينية، التي تسعى ألن تواكب عمل 
بالخدمات  لــالرتــقــاء  اآلســيــويــة  اللجنة 

الرياضية للرياضيين في هذا القطاع. 
البارالمبية  من جانبه بارك رئيس اللجنة 
للجنة  الـــجـــديـــد  الــتــشــكــيــل  ــيـــويـــة  اآلسـ
بالتعاون  ورحــب  البحرينية  البارالمبية 
الدعم  وتقديم  الطرفين  بين  المستقبلي 

الالزم؛ لتأخذ اللجنة البارالمبية البحرينية 
والفعاليات  األنشطة  أجندة  في  مكانها 
السمعة  مؤكًدا  اآلسيوية،  للجنة  المقبلة 
الكبيرة التي تمتلكها مملكة البحرين في 
الرياضي  المجال  فــي  اآلسيوية  الــقــارة 
فاعال  باعتبارها عضوا  وأهمية وجودها 

في اللجنة القارية. 
محمد  الشيخ  قــدم  الــزيــارة  ختام  وفــي 
بن دعيج آل خليفة درًعا تذكارًيا لماجد 
التواصل  تفعيل  أهمية  العصيمي مؤكدا 

بشكل مستمر بين الطرفين.

“البارالمبية البحرينية” تفتح آفاق التعاون مع اللجنة اآلسيوية

حقــق الالعــب الناشــئ حســن ســلمان مفاجــأة مدويــة فــي بطولــة االتحــاد التصنيفية 
الثانيــة للســنوكر 2019، التــي ينظمها االتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر والدارتس، 

وذلك على صالة نادي “كيو إن” بالمنامة.

وتــمــكــن حــســن ســلــمــان مــن اإلطــاحــة 
جواد  سيد  الثالث  المصنف  بالالعب 
الــتــي جمعتهما  الــمــبــاراة  فــي  مــحــمــد 
ضــمــن   3 /1 بــنــتــيــجــة  األحــــــد  ــاء  ــسـ مـ
للبطولة.  التمهيدي  ــــدور  ال مــبــاريــات 
وقدم حسن سلمان عرًضا رائًعا للغاية 
الذي  األمــر  والتركيز،  بالجدية  اتسم 
مكنه مــن مــجــاراة سيد جـــواد وأخــذ 
بالنتيجة  والــتــقــدم  الفنية  األفضلية 
ــمــبــاراة لــصــالــحــه، على  ــهــاء ال حــتــى إن
لــتــدارك  الــرغــم مــن سعي سيد جـــواد 

األمر، إال أنه أخفق في ذلك.
أقيمت  التي  المباريات  بقية  وحظيت 
على مدى يومّي السبت واألحد بالقوة 
ــمــتــبــاريــن وأضـــافـــت  بــيــن مــخــتــلــف ال
اإلثــــارة والــمــتــعــة لــلــمــنــافــســات، وســط 
العدد ومتابعة  حضور جماهيري جيد 
البليارد  اتحاد  مدير  ِقبل  من  حثيثة 
والــســنــوكــر والـــدارتـــس أحــمــد مــبــارك 
،وإداري االتحاد نبيل سعيد والمشرف 

على البطولة ناظم أحمد.
ــذي أقــيــمــت فيه  فــفــي يـــوم الــســبــت الـ
على  سلمان  فــاز حسن  مــبــاريــات،   10
)0/ 3(، حسين علي على  العرادي  رضا 
إبراهيم  خليل   ،)3 /2( نــيــازي  وقـــاص 
على بدر جاسم )0/ 3(، هاني الوسطي 
حبيب   ،)3 /2( الــعــيــســى  مــحــمــد  عــلــى 
صباح على حميد الشعلة )0/ 3(، حامد 

خالد   ،)3 /1( مسلم  عدنان  على  ضيف 
)1/ 3(، نزار  أحمد على يعقوب يوسف 
 ،)3 /0( الــتــوبــالنــي عــلــى عـــالء حــســن 
مسلم  عدنان  عبدالخالق  عبدالباسط 
)0/ 3( وصالح أحمد على جعفر الريس 

.)3 /1(
ــي الــــذي شــهــد 12  ــال ــت وفــــي الـــيـــوم ال
ــاراة، فــاز يــونــس صقر على عــادل  مــب
األنصاري )1/ 3(، صادق عبدالغني على 
على  الريس  جعفر   ،)3 /0( جاسم  بــدر 
)2/ 3(، حامد ضيف على  طالل جاسم 
عدنان مسلم )1/ 3(، ماجد ضيف على 
الصقر  هشام   ،)3 /2( بوجيري  يوسف 
على عالء حسن )0/ 3(، يوسف فاضل 
إبراهيم   ،)3 /0( مجيران  عبدهللا  على 

 ،)3 /1( الحايكي  حسين  على  السعدي 
يعقوب يوسف على رمزي أحمد )0/ 3(، 
 )3 /1( أحمد  صالح  على  الصقر  محمد 
ــزار الــتــوبــالنــي عــلــى محمد  وأخـــيـــًرا نـ

العيسى )2/ 3(.

التمهيدي  الدور  منافسات  وتتواصل 
الثالثاء،  اليوم  مباريات   10 بإقامة 
 6 الــســاعــة  الــفــتــرة األولـــى عند  ففي 
مع  عبدالغني  صـــادق  يلعب  مــســاًء، 
وقاص  مع  ضيف  ماجد  جاسم،  بــدر 

عبدالباسط  مع  ضيف  حامد  نــيــازي، 
عــبــدالــخــالــق، هــشــام الــصــقــر مــع نــزار 
ــي، رمــــزي أحــمــد مـــع خــالــد  ــالن ــتــوب ال
ــيــة عند  ــثــان ــي الــفــتــرة ال ــد. وفــ ــمـ أحـ
مع  الحايكي  حسن  يلعب   ،8 الساعة 

مع  الــشــعــلــة  حميد  الــعــيــســى،  محمد 
عبدهللا مجيران، عادل األنصاري مع 
مع  سلمان  حسن  العيوناتي،  سامي 
مع  إبراهيم  وخليل  يوسف  يعقوب 

يحيى حسن.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اللجنة اإلعالمية

لــلــســنــوكــر 2019 ــة  ــي ــان ــث ال الــتــصــنــيــفــيــة  االتـــحـــاد  ــة  ــول ــط ــى مــفــاجــآت ب ــ أولـ

حسن سلمان يطيح بالمصنف الثالث سيد جواد

الثالثاء 30 يوليو 2019 
27 ذو القعدة 1440

اتحاد الكرة - المركز اإلعالميالرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة رئيس مجلس 
الكــرة الطائرة الشــاطئية محمــد الفردان اعتماد القائمــة النهائية لمنتخبي 
الرجال والناشــئين اللذين سيشــاركان في منافســات البطولة العربية التي 
ســتقام خــالل الفتــرة مــن 18 لغايــة 24 أغســطس المقبــل بمدينــة صاللــة 

العمانية.

تم  التي  القائمة  أن  الــفــردان  وأضـــاف 
قبل  مــن  عليها  والمصادقة  اعتمادها 
من  كــال  تــضــم  االتـــحـــاد  إدارة  مجلس 
منتخب  مــن  المكون  الــرجــال  منتخب 
يــعــقــوب،  مـــرهـــون ومــحــمــد  ــي  عــل )أ( 
ومنتخب )ب( أيمن هرونة وناصر عنان 

جعفر،  علي  الوطني  المدرب  بقيادة 
قــائــمــة منتخب  تــضــم  فــيــمــا 

)أ(  مــنــتــخــب  الــنــاشــئــيــن 
المكون من سيد أمين 

ــلـــي  ــفـــى وعـ مـــصـــطـ
ومنتخب  عليوي، 
حـــــســـــن  )ب( 
نـــاصـــر ومــجــتــبــى 
بقيادة  الشاخوري 
الـــمـــدرب الــوطــنــي 

يونس الهدار.
الرجال  منتخبي  أن  الــفــردان  وأوضــح 
والناشئين سيخوضان معسكرا تدريبًيا 
لغاية   1 إقليبيا بتونس من  في مدينة 
10 أغسطس المقبل استعدادا للمشاركة 
سيخوض  إذ  الــعــربــيــة،  الــبــطــولــة  فــي 
ــاك تــدريــبــات  الــمــنــتــخــبــان هــن
ــاريــــات  ــ ــب مــكــثــفــة ومــ
تجريبية تحضيرا 
ــة.  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
ويــــــســــــعــــــى 
ــب  ــخــ ــ ــت ــ ــن مــ
الــــــــرجــــــــال 
صـــــــاحـــــــب 
الـــــــمـــــــركـــــــز 
ــي فــي  ــانـ ــثـ الـ

للمنافسة   2018 الماضي  العام  نسخة 
على اللقب العربي، فيما يطمح منتخب 
الناشئين ألول مشاركة عربية خارجية 

له إلى تحقيق نتيجة إيجابية.
قد  والناشئين  الــرجــال  منتخبا  وكـــان 
خاضا سلسلة من التحضيرات المحلية 
لالتحاد  التابعة  الرملية  المالعب  على 

البحريني للكرة الطائرة.

اختتــم األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكرة القدم إبراهيــم البوعينين، دورة الحكمات المســتجدات األولى للعبــة كرة الصاالت، 
التــي نظمــت مــن قبــل لجنــة الحكام وقســم شــؤون الحــكام باالتحــاد البحريني لكــرة القــدم، بالتعاون مع كليــة التربيــة الرياضية 

بجامعة البحرين، بحضور رئيس لجنة الحكام باالتحاد خليفة الدوسري ومستشار اللجنة عبدالرحمن عبدالخالق.

الحكام  لجنة  عضو  الـــدورة  في  وحاضر 
ومقيم  الــقــدم  لــكــرة  البحريني  بــاالتــحــاد 
ومكتشف الحكام اآلسيوي لكرة الصاالت 
عــبــدالــرحــمــن عــبــدالــقــادر، وأقــيــمــت على 
فترات بدءا من يناير 2019 وحتى يوليو 

الجاري، بمشاركة 40 حكمة.
األمين  نقل  الختام،  بحفل  كلمته  وخالل 
ــكــرة الــقــدم  الـــعـــام لــالتــحــاد الــبــحــريــنــي ل
إدارة  البوعينين تحيات مجلس  إبراهيم 
االتحاد برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن 

أحمد آل خليفة إلى الدارسات.
األولى  تعتبر  الــدورة  أن  البوعينين  وأكد 
من نوعها التي ينظمها االتحاد البحريني 
ــات في  ــبـ ــراغـ ــلــســيــدات الـ ــدم ل ــقـ لـــكـــرة الـ
مشيرا  التحكيمي،  السلك  فــي  الــدخــول 

إلى أنها خصصت لمجال كرة الصاالت.
الذي  الــبــارز  ــدور  ال إلــى  البوعينين  ولفت 
ــمــرأة فــي كــرة الــقــدم عبر  بــاتــت تلعبه ال

النسائية،  الــقــدم  لــكــرة  ــواســع  ال الــنــشــاط 
على  والمشاركة  الحضور  يقتصر  لــم  إذ 

الالعبات فقط، بل امتد ليشمل المدربات 
واإلداريات إضافة إلى الحكمات.

محمد الفردان

البوعينين يكرم المشاركات

بصاللــة العربيــة  البطولــة  منافســات  فــي  واســعةللمشــاركة  بمشــاركة  األولــى  للمــرة  االتحــاد  نظمهــا 
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جانب من المنافسات

جانب من الزيارة

محمد بن دعيج: 
اكتساب المزيد من 
المعلومات وتبادل 

الخبرات بين الجانبين

الالعب حسن سلمان



محاولة اعتداء
تعرض األرجنتيني ليونيل ميســي، قائد برشــلونة، لهجوم من أحد المجهولين، خالل وجوده 

في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا اإلسبانية، في فترة إجازته قبل انطالق الموسم الجديد.

ويغيــب ميســي عــن تدريبــات برشــلونة التــي 
انطلقــت في األســابيع األخيرة؛ نظــًرا لحصوله 
على اإلجازة عقب نهاية منافسات كوبا أميركا 
بالبرازيل، التي شارك فيها برفقة منتخب بالده 
“ديلــي ســتار”  األرجنتينــي. وذكــرت صحيفــة 
البريطانيــة، أن ميســي تواجــد برفقــة زوجتــه 
أنتونيــال، فــي حفــل غنائــي ضــم بعــض العبــي 
برشــلونة مثــل ســواريز وجــوردي ألبــا، بجانــب 

سيسك فابريجاس العب موناكو الفرنسي.
ميســي  بيــن  اندلعــت  مشــاجرة  أن  وأضافــت 
وأحــد األشــخاص خــالل الحفــل، حيــث حاول 
الرجل مهاجمة نجم برشــلونة، قبل أن يتدخل 

األمن ويحيط بميسي ويساعده على الخروج 
ميســي  ينضــم  أن  المقــرر  ومــن  الحفــل.  مــن 
لتدريبات برشلونة خالل األيام القليلة المقبلة، 

تمهيًدا لبداية الموسم الجديد.
صحافــي  تقريــر  كشــف  آخــر،  صعيــد  علــى 
إســباني، عن ازدياد حالة التوتر لدى البرازيلي 
نيمــار دا ســيلفا، نجــم باريــس ســان جيرمــان 

الفرنسي.
وذكــرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن نيمار 
يشــعر بالتوتر خصوصــا في ظل عدم التوصل 
رحيلــه  علــى  الفرنســي  النــادي  مــع  التفــاق 

واالنضمام لصفوف برشلونة.

وعد كلوب

وكاالت

ليونيل ميسي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن فريقه ســيبذل قصارى جهده عندما يواجه مانشســتر ســيتي، األحد المقبل، على لقب بطولة الدرع الخيرية. وتعرض بطل اوروبا 
لهزيمة ثقيلة أمام نابولي اإليطالي، بـ 3 أهداف دون مقابل، في تحضيرات الفريق األحمر قبل انطالق الموسم الجديد.

أبطــال  نهائــي دوري  “للمــرة األولــى منــذ  كلــوب  وقــال 
أوروبــا، ســيكون لدينــا 99 % مــن الالعبيــن غــًدا، فقــط 
ساديو ماني هو الغائب عنا، إنه وضع جديد، لكننا نفتقد 
لستة العبين، أمر غريب، لقد اعتدنا على فقدان العبين 
خــالل المرحلــة التحضيريــة، وهــذا يحــدث مــن وقــت 

آلخر”.
وأضــاف “أعددنــا الجميــع بقــدر اإلمــكان، علينــا أن نقاتل 
مــع بدايــة الموســم بــكل مــا نملــك، واألمــر الجيــد هــو أن 
الخصــوم إذا أرادوا تحليل فريقنا اآلن، فســيعتقدون أن 
األمر سهل، لكننا سنكون فريًقا مختلًفا األسبوع المقبل”.

ويســتعد ليفربــول للســفر لمواجهــة ليون الفرنســي، في 
جنيف السويســرية، يوم األربعاء، قبل مواجهة الســيتي 

يوم األحد.
وتابــع كلوب “شــاكيري ونابــي كيتا تدربــا حصة واحدة، 
همــا ليســا هنــا معنــا فــي إدنبــرة، لكنهمــا ســيأتون غــًدا، 
فــي  الدقائــق  لبعــض  المشــاركة  مــن  يتمكنــا  أن  نأمــل 
مبــاراة األربعــاء. لدينــا 5 مــن أصل 6 العبين ســيعودون 

يورجن كلوبللتدريبات وهو عدد جيد”.

وكاالت

وكاالت

تعاقــد جيانغســو ســونينغ المنافــس فــي الــدوري الصينــي الممتــاز لكــرة القــدم مع 
المهاجــم الكرواتــي إيفــان ســانتيني، األمــر الــذي ينهــي ســعي النــادي للتعاقــد مــع 

جاريث بيل من ريال مدريد.

وجــاء التعاقــد مع ســانتيني، الذي أعلنه 
النادي عبر حساباته على مواقع التواصل 
االجتماعــي صبــاح أمــس االثنيــن، جنبــا 
إلــى جنب للتعاقد مــع المدافع البرازيلي 
ميراندا من إنترناسيونالي، أي أن النادي 

بات لديه بالفعل 5 العبين أجانب.
وتســمح لوائــح الدوري الصينــي الممتاز 
ومــن  أجانــب  العبيــن   4 مــع  بالتعاقــد 
اإليطالــي  المدافــع  يرحــل  أن  المتوقــع 
جابرييــل باليتــا قريبا لتكتمــل تعاقدات 

جيانغسو بضم سانتيني.
وكان مــن المتوقــع أن يتعاقد جيانغســو 
مــع بيــل قبــل غلق فتــرة االنتقــاالت في 
الــدوري الصينــي يــوم األربعــاء، إذ تردد 
أن الدولــي الويلــزي ســيحصل على نحو 
مليــون جنيــه اســترليني )1.24 مليــون 
دوالر( في األسبوع ليصبح أحدث وأبرز 

التعاقدات في الدوري الصيني.
لكــن تقاريــر أشــارت يــوم األحــد إلــى أن 

مفاوضــات انتقــال بيــل )30 عامــا( إلــى 
ريــال  رفــض  عقــب  انهــارت  جيانغســو 

مدريد رحيله مجانا.

جيانغسو ينهي آمال بيل

sports@albiladpress.com 20

فتحت صفقة البرازيلي نيمار إلى سان جيرمان بنحو 220 مليون يورو، الباب على مصراعيه لألرقام الجنونية في عالم الكرة، 
خصوصا فيما يتعلق بصفقات المهاجمين.

لكــن مــن المالحــظ أن المدافعيــن نالهم 
أيضــا من “الحب جانــب”، فتعاقد بايرن 
مدريــد،  أتلتيكــو  العــب  مــع  ميونــخ 
مقابــل  هيرنانديــز  لــوكاس  الفرنســي 
70 مليــون يــورو، بينما ضــم يوفنتوس 
الهولنــدي ماتياس دي ليخت مقابل 85 

مليون يورو.
صفقــة  عــن  الحديــث  يجــري  واآلن 
وشــيكة لمانشســتر يونايتــد اإلنجليزي، 
لضــم هــاري ماجوايــر بموجــب عقــد قد 

تتجاوز قيمته 90 مليون يورو.
كلها أرقام خيالية ًدفعت لضم مدافعين 
هــذه المــرة وليــس مهاجميــن، فجنــون 
األرقــام لــم يعد يجد له كابحــا في عالم 

كرة القدم.

مــن  الكثيــر  ضــرب  عامــا   17 وقبــل 
المتابعين أخماســا في أســداس؛ بسبب 
40 مليــون يورو “فقــط” انتقل بموجبها 
إلــى  ليــدز يونايتــد  ريــو فيردنانــد مــن 
مانشستر يونايد، وكانت حينها الصفقة 
األغلــى واألكثر جدال في تاريخ الدوري 

اإلنجليزي.
واليوم لم يعد أحد يتعجب مما يسمعه، 
بينمــا تتجــه األرقام نحو األعلى بشــكل 

متواصل.
الســبب يعــود إلى الدور الــذي بدأ يلعبه 
المدافعــون، خصوصا فــي قلب الدفاع، 
فهــذا الخط ســواء كان ثالثيــا أو رباعيا 
لــم يعــد المركــز الخفــي لتطويــر اللعــب، 

وإنما نقطة االنطالقة األولى.

spielverlagerung. موقــع  فحســب 
تقنيــات  بتحليــل  المهتــم  األلمانــي   de
كــرة القــدم، فــإن “العبــي قلــب الدفــاع 
أصبحــوا هــم مــن يفتحــون اللعــب، هــم 
مــن ينســقون إيقــاع الدفــاع وهــم مــن 
يحــددون توقيــت الضغــط والهجمــات 
وعاليــة  ذكيــة  تمريــرات  عبــر  المرتــدة 

الدقة”.
الالعب النموذج كان بكل تأكيد جيروم 
بواتينج، مدافع المنتخب األلماني، قبل 

تراجع أدائه في السنوات األخيرة.
مــع  بــه  قــام  الــذي  الــدور  كان  فهــذا 
الماكينات فــي مونديال البرازيل 2014 
والتي فازت فيه ألمانيا باللقب العالمي.

قلــب  فــي  زميلــه  مهمــة  كانــت  كذلــك 

انتقــل  الــذي  هوميلــز  ماتــس  الدفــاع 
حديثــا مــن بايــرن إلــى دورتمونــد تاركا 
قيــادة قلــب الدفــاع فــي البافــاري إلــى 

الشاب نيكالس سولي )23 عاما(.

األخير كان أكبر المســتفيدين من ذهاب 
واجباتــه  بــدوره  يــدرك  وهــو  هوملــز، 
الجديــدة “إلــى جانــب حــارس المرمــى، 
نحن حجرة البناء األولى لتطوير اللعب، 

إننــا في مركز التحرك األخير قبل فوات 
األوان، قبــل أن تصــل الكــرة إلى حارس 

المرمى”، يقول سولي للصحافيين.
أنــه وبدفــاع مســتقر،  “أعتقــد  وأضــاف 
فــرص الفــوز باأللقــاب أكبــر وأقــوى مــن 
فريــق بمهاجميــن مــن طــراز رفيــع لكــن 
علــى  بهدفيــن”  مــرة  كل  تهتــز  شــباكه 

األقل.
المدافعيــن  قيمــة  ارتفعــت  ومهمــا 
التســويقية، إال أنهــا لــن تتجــاوز بالطبع 
قيمــة المهاجميــن، ولهــذا تفســيره فــي 

منطق السوق.
فنــون  والمراوغــة  األهــداف  فســحر 
يتقنها المهاجمون وبها يصنعون الفارق 
المشــاهدين،  ويســيطرون علــى قلــوب 
وبالتالــي يــزداد الطلــب علــى قمصانهم 
وكل مــا يتعلــق بهــم، وهذا ما يســعى له 

في النهاية رعاة األندية.

وكاالت

“جنــــــون” ســـوق االنتقــاالت

ماتياس دي ليخت

وكاالت

اعتــذر الســباح المجــري تامــاس كينديريشــي عن “مالمســة عن غير 
نيــة” لراقصــة في ملهى ليلي بعدما اعتقلته شــرطة كوريا الجنوبية 
إثــر مشــاركته في بطولة العالم للســباحة فــي مدينة غوانغجو التي 

انتهت األحد، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

ومنــع ابن الـــ 22 عاما الحائز على 
الميدالية البرونزيــة في أولمبياد 
ريــو 2016 وعلــى فضيــة بطولــة 
أوروبا في سباق 200 متر فراشة 
مــن مغــادرة البــالد، فيمــا تحقــق 

الشرطة المحلية بالحادثة.
واعتــرف كينديريشــي بحصــول 
احتــكاك مــع المدعيــة، نافيــا أي 

تهم بتحرش جنسي.
فداحــة  إدراكــي  “بعــد  وتابــع 
مــع  متعاونــا  كنــت  الموقــف، 
إشــارة  فــي  التحقيــق”  مراحــل 
إلــى اعتقالــه مــن قبــل الشــرطة 

والتحقيق معه.
الــذي حــل  كينديريشــي  وأردف 

ثامنــا فــي ســباق 200 م فراشــة 
فــي الحــوض الكــوري الجنوبــي، 
قائــال “أشــعر باألســف العميق لما 
حــدث وأطلب المغفرة من الفتاة 
بشــدة  أنكــر  ولكنــي  الكوريــة. 
أنــي مذنــب بــأي نــوع مــن أنواع 

التحرش الجنسي”.
البعثــة  فــي  مســؤولون  وأكــد 
الدولــي  واالتحــاد  المجريــة 
أن  ســابق  وقــت  فــي  للســباحة 
الشرطة أفرجت عن كينديريشي 
الــذي عاد إلــى القريــة الرياضية، 
بمغــادرة  لــه  يســمح  لــن  لكــن 
األراضــي الكوريــة الجنوبيــة في 

األيام العشرة المقبلة.

جدل جديد

الثالثاء
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جاريث بيل

فلسفـــة كومبانـــي
قال فينسنت كومباني، إنه لن يتراجع عن خططه إلعادة بناء أندرلخت، المنافس في الدوري البلجيكي، 
وســيواصل االعتمــاد علــى الالعبيــن الشــبان، رغــم الخســارة على أرضه فــي أول مبــاراة يقودها كالعب 

ومدرب مع النادي األكثر نجاحا في البالد.

وتحولت المباراة األولى لكومباني إلى كابوس، بعد 
الخســارة 1-2 أمام ضيفه أوســتندي، فــي افتتاحية 

دوري الموسم الجديد.
لكــن المدافــع البالــغ عمــره 33 عامــا، الذي شــارك في 
المباراة، قال إنه لن يتراجع عن فلسفته، ويصر على 

ضرورة مساندة إدارة النادي والجماهير لخططه.
وقــال عــن هيمنة أندرلخت وتســجيل هــدف التقدم 
لــدي شــعور  الناجحــة ألوســتندي “كان  العــودة  ثــم 
قبــل المبــاراة بــأن هــذا الســيناريو قد يحــدث، لكني 
مــع األداء الــذي قدمــه الفريــق بنســبة 100 %، ألننــا 
بالالعبيــن  الدفــع  عــن  تراجــع  وال  بذلــك  مقتنعــون 

الشبان”.
وضمــت التشــكيلة األول لكومبانــي كمــدرب العبين 
اثنيــن عمرهمــا 19 عامــا وآخــر 18 عامــا وثالــث 17 
عاما هو المهاجم جيرمي دوكو في مشاركته األولى 

مع الفريق.
وأضــاف قائــد مانشســتر ســيتي اإلنجليــزي الســابق 

الــدروس  مــن  الكثيــر  هنــاك  “كانــت  للصحافييــن 
المستفادة لهؤالء الالعبين الشبان من المباراة”.

وعــاد كومبانــي، الــذي بــدأ مســيرته فــي أندرلخــت 
وعمــره 6 أعوام، إلى النــادي بعد 13 عاما قضاها مع 

هامبورج ومانشستر سيتي.
ويريد كومباني استعادة سمعة أندرلخت في تطوير 
المواهب الشــابة، مثلما الحال مع أياكس أمســتردام 

الذي يتجاوز العبوه حدود هولندا.
وأضــاف “ال يمكــن أن نتراجع أو نقف في المنتصف. 
يجــب مواصلــة ما نقتنع بــه دون أي تراجع، أدرك ما 
أريــد أن أفعلــه هنــا ومتمســك بهــذه السياســة، نريد 
اللعب بطريقة هجومية، النادي والجماهير يساندان 
هــذه األفــكار لكنــي أيضــا أدرك أن أندرلخــت ينبغــي 

عليه تحقيق نتائج جيدة”.
وأنهى الفريق الموســم الماضي في المركز الســادس 
فــي جــوالت حســم اللقــب ليفشــل فــي التأهــل إلــى 

إحدى بطولتي أوروبا موسم 2019 - 2020. فينسنت كومباني
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إعداد: هبة محسن

أطلقت مجوهرات الزين مجموعتها الجديدة “Simply NINA” في جميع فروعها احتفاال 
بعيد األضحى المبارك.

مرحــة، بألــوان باســتيلية ســاحرة، منوعــة، 
لمرتــادة  جــادة  األوقــات  بعــض  وفــي 
المناسبات، ولكنها دائًما رقيقة وأنيقة! هذه 

ببساطة “نينا”!
مجموعة “Simply NINA” تحتوي تصاميم 
مطعمــة  قطًعــا  تتضمــن  يدوًيــا  مصنوعــة 
أوحجــر  األخضــر،  الكريســوبريز  بحجــر 
األوبال الزهري، أوالصدف األبيض، تتخللها 
قطــع مــن األلمــاس األبيــض، مرصعــة علــى 
خياريــن من الذهــب األصفــر أو الوردي من 
عيــار 18 قيراطــا. كل حجــر محــاط بعنايــة 
الحجــر  مــع  ليتناســب  الذهــب  مــن  بإطــار 
لتــزدان كل قطعــة جمــاًل  الفريــد؛  وقْطعــه 

وتفرًدا.
تتميــز هــذه المجموعــة بعقودهــا القصيــرة 
الطويلــة،  وعقودهــا  للتعديــل،  القابلــة 

وخيارين من الخواتم وخيارين آخرين من 
األســاور. كمــا أن األلمــاس فــي كل تصميــم 
األول  فالخيــار  مختلفيــن،  بشــكلين  يأتــي 
خط مســتقيم من األلمــاس متناهي الصغر، 
والخيــار الثانــي ألماســة أحاديــة، مــا يعطي 

خيارات أوسع للزبائن للمزج والتنسيق.
هذه المجموعة تســمح لصاحبتها أن تنســق 
بيــن  المــزج  خــال  مــن  الخــاص  مظهرهــا 
قطعهــا ومواءمــة ألوانهــا المختلفــة، أو إن 

شاءت أن تختار لونها المفضل وحسب.
الرئيــس  حدثنــا  المجموعــة  هــذه  عــن 
“مجموعــة  قائــا  ســوارت  ثيــو  التنفيــذي 
Simply NINA تملــك مفهوًمــا مرًحــا. لقــد 
قمنــا بتصميمــه للفتــاة ذات القلــب الشــاب، 
روحها مرحة تواقة لتعيش حياتها بأقصى 
حدودهــا، وأحياًنــا تدفعهــا رغبتهــا لتجاوز 

الحــدود التــي ربمــا تشــعر بأنهــا تحبســها. 
ولكن الرقة واألناقة تتبعها أينما حلت، إنها 

من ضمن طبيعتها الخاصة”.
وأضــاف “مجموعــة Simply NINA تمتلــك 
شــخصيًة ســاحرًة خاصة. وددنــا أن نختار 
أحجــاًرا مميــزة ذات قْطع متفــرد لكل منها؛ 

هــذه  الفريــدة،  الشــخصية  هــذه  لتعكــس 
كل  فــي  تجدهــا  أن  تســتطيع  ل  األحجــار 
الداخلــي  نينــا بجمالهــا  إنهــا تمثــل  مــكان. 
وطبيعتهــا المرحة. والنتيجــة، هي األناقة، 
والذوق، وتعدد الســتخدام، هذه ببســاطة 

نينا”.

ــوبريز ــر الكريسـ ــة بحجـ ــا مطعمـ ــة يدويـ ــم مصنوعـ تصاميـ

“الزين” تطلق “Simply NINA” الجديدة

اختتمت بطولة البحرين الثانية للشطرنج الخاصة بالفئات العمرية من تحت الـ ٦  
ســنوات وحتى تحت الـ٢٠ ســنة. واتسمت منافسات البطولة بأدوار قوية وصراع 

عالي الكفاءة في أغلب المباريات وفي مختلف الفئات العمرية.

وأحرز الاعب سيد علي حسين المركز 
األول فــي ترتيب بطولــة من هم تحت 
الـــ٦ ســنوات، وجــاءت بالمركــز الثانــي 
الاعبة ياســمين جواد، وتبعتها بالمركز 
الثالــث العزيزة الحســن، أمــا في بطولة 
األقــل مــن ٨ ســنوات تصــدرت الاعبــة 
مــن  البطولــة  مجريــات  دشــتي  ســارة 
غيــر أي خســارة، وتبعهــا بالمركز الثاني 
حســن الحســن، وجــاء بالمركــز الثالــث 

سيد هاشم شبر. 
البنعلــي  مــروان  الاعــب  اكتســح  كمــا 
ســنة،   ١٢ تحــت  بطولــة  أدوار  جميــع 
بمباريــات  البطولــة  هــذه  وتميــزت 

أهميــة  واحــدة  أي  تقــل  لــم  حماســية 
عــن األخــرى، فقــد جــاء بالمركــز الثاني 
حســن عبدالمحسن وتبعه في الترتيب 
وضمــن  األنصــاري.  محمــد  الاعــب 
للشــطرنج  البحريــن  منافســات بطولــة 
الفئــة األكبــر وهــي فئــة مــن هــم تحــت 
٢٠ عاًمــا وكانــت مــن دون منــازع أكثــر 
المنافســات حماسة حتى آخر جولة، إذ 
حســمت بطولــة تحت ٢٠ عاًمــا الاعبة 
زينب العفو من دون أي خسارة وتبعها 
منافســها بالمركــز الثاني أمجد الشــيخ، 
وجــاء بالمركــز الثالــث الاعــب محمــد 

الحبيل.

“الشطرنج” تختتم البطولة الثانية للفئات العمرية

دايفينــغ  ســكاي  انــدور  جرافيتــي  أطلقــت 
“جرافيتــي” الفعاليــات واألنشــطة الصيفيــة 
التي تجمع بين نشاطات ترفيهية وتعليمية 
وعــروض  والعوائــل  والشــباب  لألطفــال 

مميزة على باقات الطيران الجماعية. 
وتــم طــرح فعاليــة صيفيــة ممتعــة واألولى 
مــن نوعها في الشــرق األوســط عبر تطبيق 
برنامــج جرافيتــي التعليمــي “STEM” مــن 
خــال تنظيم يوميــن تعليميين وترفيهيين 
فيــه  يســتفيد  إذ  نفســه،  الوقــت  فــي 
المشــاركون مــن مختلــف المراحــل العمريــة 
خصوًصــا الفئــة العمريــة ما بين ســن 6 و16 

سنة. 
ا بتطبيقــات العلوم  ويعــد هذا البرنامــج ملمًّ
والرياضيــات والتكنولوجيــا والهندســة في 
بيئــة مختلفــة وفريــدة مــن نوعها. ويشــمل 
 ”STEM“ التعليمــي  جرافيتــي  برنامــج 
الهوائــي  للنفــق  الهندســة  علــوم  عــن  دورة 
اندفــاع  تســبب  التــي  للعوامــل  شــرح  مــع 
يقــوم  ثــم  والطيــران،  الجاذبيــة  الهــواء، 

مبنــي  حــول  تفقديــة  بجولــة  المشــاركون 
ذلــك  وبعــد  النفــق،  وخصائــص  جرافيتــي 
تخصــص لهــم نشــاطات لتقويــة مفهومهــم 
بشــأن علــوم الجاذبيــة والســرعة النهائيــة. 
ويختتــم البرنامج بخوض تجربــة الطيران 
الحــر الداخلــي الممتعــة علــى أيــدي مدربي 

جرافيتي المحترفين. 
وجــاء هــذا التنظيــم حرصا مــن “جرافيتي” 

علــى الســتمرار فــي توفير فــرص لألطفال 
والشــباب والعوائل؛ للتغلب على التحديات 
واســتغال  ممتــع  بشــكل  الفــراغ  وأوقــات 
العطلــة الصيفيــة بما يفيدهم، إذ تســتهدف 
البرامج واألنشطة الصيفية تنمية شخصية 
واكتســاب  متكاملــة  بطريقــة  المشــاركين 
وشــغل  الجديــدة  والخبــرات  المعلومــات 

أوقات الفراغ في نشاط مفيد.

ّعبر رئيس الجامعة األهلية منصور العالي 
عــن فخره واعتزازه بما حققه 4 من طلبة 
برنامج الماجســتير في اإلدارة الهندسية، 
الذي تقدمه الجامعة بالشــراكة مع جامعة 

جورج واشنطن األميركية.
جــاء ذلــك، أثنــاء اســتقباله بمعيــة ممثلي 
جامعة جورج واشــنطن للطلبة المتميزين 
وتكريمهــم  تهنئتهــم  تــم  إذ  ومشــرفيهم، 
بهــذا اإلنجاز الرائع. وأكــد رئيس الجامعة 
إيمــان الجامعــة بــأن علــوم الهندســة مــن 

لإلنســانية  خدمــة  وأكثرهــا  العلــوم  أهــم 
وارتباًطــا بمســيرة التنميــة، وهــو مــا حفز 
فــي  برنامجيــن  تقديــم  نحــو  الجامعــة 
البكالوريــوس  وهمــا  الهندســي  المجــال 
في هندســة الحاســب اآللــي والتصالت، 
الهاتــف  هندســة  فــي  والبكالوريــوس 
هذيــن  بــأن  منّوًهــا  والشــبكات،  الجــوال 
فــي  التامــة  الثقــة  حققــا  البرنامجيــن 
المراجعــة البرامجية لهيئــة جودة التعليم 

شأنهما شأن باقي برامج الجامعة.

برنامــج  تقديــم  علــى  “حرصنــا  وأضــاف 
بالشــراكة  الهندســية  اإلدارة  ماجســتير 
مــع إحــدى أعــرق الجامعات وهــي جامعة 
هــذا  يســتقطب  إذ  واشــنطن،  جــورج 
ا عــدًدا رائًعا من الكفاءات  البرنامج ســنويًّ
الهندســية واإلدارية في المجال الهندسي 
ا على  لتحقــق دراســتهم إياها أثــًرا إيجابيًّ
دورهم وفاعليتهم وإنجازهم في المديان 
المهنــي وهو ما نحــرص على رصده إدارة 

المعرفة في القطاع العام”.

ــل واألصـــدقـــاء ــ ــري و مــمــيــز لــبــاقــة األه ــص ــرض ح عـ
“جرافيتي” تتطلق فعاليات وعروض موسم الصيف

لإلنسانية خــدمــة  الــعــلــوم  أكــثــر  الهندسة  الــعــالــي: 
4 طالب بـ “األهلية” ينشرون أبحاثهم في دوريات عالمية

للتواصل: 17111509

اســتضافت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلندا - جامعــة البحرين الطبية مستشــفى 
الدببة لألطفال )Teddy Bear Hospital( في حرم الجامعة الواقع في البسيتين.

مــن  اليتامــى  األطفــال  دعــوة  تمــت 
المؤسسة الخيرية الملكية إلى الحرم 
الجامعــي، إذ أحضــر كل طفــل دميته 
الخاصــة وقــم بزيارة محطــات طبية 
مختلفة لمراقبــة فحوص وإجراءات 
واألشــعة  والفــرز  اللقاحــات  مثــل 
الســينية إضافــة إلــى طــب األســنان 

وغيرها الكثير.
كمــا تــم تثقيــف األطفال بشــأن طرق 

لتطويــر عاداتهم الصحية مثل صحة 
نشــطين  البقــاء  وأهميــة  األســنان 
الغذائيــة  المعلومــات  إلــى  إضافــة 

العامة.
تهدف هذه المبادرة التي نظمها قسم 
المشــاركة المجتمعيــة، بالتعــاون مــع 
جمعية طــب األطفــال بالجامعة، إلى 
التخفيف من قلــق األطفال المرتبطة 

بزيارة الطبيب.

البحرين تستضيف مستشفى الدببة لألطفال
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أعلنــت شــركة بتلكــو عــن إطــاق برنامجها التوعــوي للحد مــن اســتخدام المواد 
الباستيكية لموظفيها في مقرها الرئيس في الهملة؛ تماشيا مع الجهود الساعية 
لحمايــة البيئــة علــى مســتوى العالــم والمبــادرة الوطنيــة التــي أطلقهــا المجلــس 
األعلى للبيئة والرامية للتقليص التدريجي من استخدام المنتجات الباستيكية 

ذات االستخدام الواحد في مملكة البحرين.

للمســؤولية  بتلكــو  فريــق  ونظــم 
الجتماعيــة )ناســنا( محاضــرة تثقيفية 
عــن أهميــة الحــد مــن اســتعمال المــواد 
الباســتيكية ذات الســتخدام الواحــد 
لموظفــي الشــركة. وقــام بتقديــم هــذه 
المحاضرة متطوعون من جمعية “كلين 
المحاضــرة  تناولــت  إذ  بحريــن”،  آب 
أضــرار المواد الباســتيكية علــى البيئة 
خصوصــا  البحريــة  والمخلوقــات 
وأهميــة اتبــاع أســلوب يحمــي ويضمن 

استدامتها للمستقبل واألجيال القادمة 
واقتراح أساليب بديلة لهذه المنتجات.
كمــا قــام فريــق “ناســنا” بتوزيــع أكياس 
علــى  الســتخدام  إلعــادة  قابلــة 
الموظفيــن؛ بهــدف تشــجيع الموظفيــن 
علــى التقليص مــن اســتخدام األكياس 
الباســتيكية ذات الســتخدام الواحــد 
أجــل  مــن  مًعــا  “فلنعمــل  شــعار  تحــت 
بيئــة أفضــل لنا وألبنائنــا” كمبادرة أولى 
اســتخدام  مــن  التدريجــي  للتقليــص 

المنتجــات الباســتيكية، والتــي ســوف 
داخــل  المبــادرات  مــن  سلســلة  تليهــا 
وخارج الشــركة؛ للمســاهمة فــي حماية 
تســببها  التــي  األضــرار  مــن  البيئــة 
البيئــة  علــى  الباســتيكية  المنتجــات 

والكائنات الحية.

وتحرص “بتلكو” على المشاركة الفّعالة 
لدعم آخر المبادرات البيئية التي تسهم 
مــن  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي 
بالمســؤولية  الخــاص  خــال برنامجهــا 
الجتماعيــة، بمــا يعكــس التزامها تجاه 

الرتقاء بخدمة المجتمع.

ــئــة ــي ــب ــود الـــســـاعـــيـــة لــحــمــايــة ال ــهـ ــجـ ــع الـ ــ تــمــاشــيــا م

“بتلكو” تطلق برنامجا للحد من استخدام البالستيك

معرض “إنتريرز” يكرم المفاهيم المبتكرة
ــار الـــفـــائـــز ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة لـــلـــجـــمـــهـــور الخـ ــ ــرصـ ــ ــفـ ــ ــح الـ ــ ــن ــ م

الراقيــة والمبتكــرة  المنتجــات  لعــرض  الرائــد باعتبــاره منصــة إبداعيــة  فــي إطــار دوره 
والعصريــة لقطــاع التصميــم الداخلــي، يحــرص معــرض إنتريــرز علــى تكريــم المفاهيــم 
المبتكرة والتصميمات المتميزة لعارضيه من خال جائزة أفضل جناح في معرض 2019. 

وتشــتمل قائمــة المرشــحين ألفضــل جنــاح: 
شــركة أصبــاغ همبــل، وشــركة نــزل للتعميــر 
والتصميــم الداخلــي، ومفروشــات الرقيــب، 
ومركــز كابــارول لألصبــاغ، ومدينــة التنيــن، 
انتريــور  آنــد  فيرنتشــر  ســيرينتي  وشــركة 
ديزاين، وشــركة فاطمــة األنصاري للتصميم 
الخضــراء  الرابيــة  شــركة  و  والتنفيــذ، 

للحدائق.
وفــي هــذا الصــدد، يقــول المديــر التنفيــذي 
والمعــارض  للمؤتمــرات  الهــال  لشــركة 
المنظمــة للحــدث جبــران عبدالرحمــن “لقــد 
زادت المنافســة علــى جائــزة أفضــل جنــاح 

بيــن العارضيــن في معــرض إنتريرز. لشــك 
الــذي  إنتريــرز  معــرض  مثــل  حــدث  أن 
يــروج للتصميــم اإلبداعــي لقطــاع التصميم 
أجنحــة  علــى  يشــتمل  أن  يجــب  الداخلــي 
مبتكــرة التصميــم والتنفيــذ. وبفضــل تعزيز 
المبتكــرة  والتصميمــات  اإلبداعــي  الجانــب 
نجــح  لألجنحــة،  الوظيفيــة  والخصائــص 
المعــرض في تعزيــز مكانته كوجهة ســنوية 
تجــذب اهتمــام الــزوار. إن هــذه الجائــزة ما 
هي إل طريقتنا في إظهار تقديرنا لعارضينا 
إلســهاماتهم الملموســة فــي إنجــاح معــرض 

إنتريرز”. 

األجنحــة  لتصميمــات  صــور  تتوفــر 
علــى  النهائيــة  للمرحلــة  وصلــت  التــي 
إنتريــرز  لمعــرض  اإللكترونــي  الموقــع 
يمكــن  كمــا   ،) /interiorsexpo.net / /:http(

التصويت عبر الفيسبوك. 
وســيتم اختيــار الفائــز مــن خــال تصويــت 
عبــر  التصويــت  ويمكــن  العــام،  الجمهــور 

الفيسبوك حتى 30 سبتمبر.



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

ابتعد عن الدهون والحمضيات قدر المستطاع.

تتغلب على المصاعب، بفضل شجاعتك 
وإقدامك.

الدعم الكبير الذي تتلقاه يفاجئك هذا 
اليوم.

يشّجعك الوضع على العمل واالستمرار في 
المواجهة. 

تسود األجواء مزيد من المبادرات 
اإليجابيات.

أحداث غير متوقعة قد تثير انفعاالت 
وتحفظات.

هناك من يبحث عن المشكالت بأي ثمن 
وطريقة.

تتسلق جبااًل من العراقيل قبل أن تحّقق 
هدفك.

المبادرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى 
الحل.

تبدأ عملية تحقيق ومطاردة لمعرفة بعض 
األمور. 

الخروج في نزهة بحرية هي الحل األفضل 
لك.

التزم بالمواعيد وال تؤجل أكثر من 
الالزم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 يوليو

2005
مصرع زعيم جنوب 

السودان جون 
قرنق في حادث 

تحطم 
المروحية 

التي كانت تقّله 
قادما من أوغندا.

تستأنف عبير صبري 
تصوير دورها في حكاية 

“براد الشاي” ضمن 
أحداث الجزء الثالث 
من مسلسل “نصيبي 

وقسمتك” عقب عودتها 
من لندن، حيث تقضي 
عطلتها الصيفية برفقة 

زوجها.

tariq.albahar
@albiladpress.com

دعوة البحرينيين للمشاركة والتنافس على الجوائز والشهادات

“العين السينمائي” يعلن فتح باب تسجيل األفالم

أعلــن مهرجــان العيــن الســينمائي عن فتــح باب تســجيل األفالم للــدورة الثانية 
والتي سُتقام في مدينة العين في 22 إلى 25 يناير 2020. وسُيغلق باب التقديم 
بتاريــخ 10 ديســمبر 2019، كمــا يمكــن للمشــاركين العثــور على نمــوذج التقديم، 
واالطــالع علــى التفاصيل والقواعــد واللوائح الخاصة بتقديــم الطلبات للدورة 
www.( الثانيــة مــن مهرجــان “العيــن الســينمائي” من خــالل الموقع اإللكترونــي

.)alainfilmfest.com

برعايــة  يقــام  الــذي  المهرجــان  ويعتبــر 
إلمــارة  التنفيــذي  المجلــس  عضــو 
أبوظبي الشــيخ ســلطان بن طحنون آل 
نهيــان، منصة الكتشــاف وتقديم أفضل 
إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة. 
فئــات  جوائــز  علــى  األفــام  وتتنافــس 
الطويلــة  والوثائقيــة  الروائيــة  األفــام 
األولــى  الــدورة  وكانــت  والقصيــرة. 
مــن عمــر المهرجــان قــد أقيمــت مطلــع 
العــام الحالــي، إذ تــم تكريــم مجموعــة 
مــن الفنانيــن تقديــًرا لمســيرتهم الفنيــة 
الطويلــة، وافتتحها الفيلــم الكبير “الكنز 
2” للمخــرج شــريف عرفــة الــذي حضــر 
المهرجــان إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن 
نجوم الســينما فــي المنطقة، وهو تحت 
إدارة إماراتيــة ســينمائية شــابة تتكــون 
من عامر المدير العام للمهرجان سالمين 
المري، والمدير الفني للمهرجان المخرج 
هانــي الشــيباني، ومديــر العاقــات علي 

المرزوقي.
وشــارك وفد بحريني سينمائي كبير في 
العيــن  المهرجــان فــي مدينــة  فعاليــات 
اإلماراتيــة، وتــرأس المخــرج البحرينــي 

بســام الــذوادي لجنــة تحكيــم مســابقة 
الفيلــم العربــي واألجنبــي، وحقــق فيلــم 
صباحــا”  والنصــف  الثانيــة  “الســاعة 
حســين  المبــدع  البحرينــي  للمخــرج 
العيــن  مــن  تقديريــة  شــهادة  عبدعلــي 
الســينمائي مــن بعــد مشــاركة تضمنــت 
وهــي  البحرينيــة،  األفــام  مــن  عــددا 
و  إبراهيــم،  لمحمــد  العصافيــر”  “بيــت 
“عبور” لسلمان يوسف، و “لقاء” لمحمود 

عبداللطيف.
شــعار  تحــت  األولــى  الــدورة  وأقيمــت 
 68 عــرض  تــم  إذ  المســتقبل”،  “ســينما 
والخليــج  اإلمــارات  مــن  خالهــا  فيلمــا 
“الصقــر  الرســمية  مســابقته  ضمــن 
و  الخليجــي”  ”الصقــر  و  اإلماراتــي” 
و  واألجنبــي”  العربــي  للفيلــم  ”الصقــر 
”الصقــر للفيلــم المدرســي” إضافــة إلــى 
برامج موازية أخرى. كما كرم المهرجان 
فــي دورته األولى 4 ســينمائيين بارزين 

عبدالرحمــن  هــم  العربــي  الخليــج  مــن 
الصالــح ومســعود أمر هللا وحيــاة الفهد 
وإبراهيــم الحســاوي. ووجــه المهرجــان 
اإلماراتييــن  للســينمائيين  دعوتــه 
دولــة  فــي  والمقيميــن  والخليجييــن 
اإلمارات لتقديم أفامهم؛ ليكون منصة 

إنتاجــات  أفضــل  وتقديــم  الكتشــاف 
ومواهب الســينما في المنطقة، وسيبدأ 
المهرجان تلقي طلبات األفام المنافسة 
علــى الجوائز في فئات األفام الروائية 

والوثائقية الطويلة والقصيرة. 
والقــت النســخة األولــى مــن المهرجــان 
حســن  حيــث  مــن  كبيــًرا،  نجاًحــا 
المشــاركة  األفــام  وجــودة  التنظيــم 
بشــهادة الضيــوف الخليجييــن والعــرب 
قــام  األولــى،  دورتــه  وفــي  واألجانــب. 
تعــاون  اتفاقــات  بتوقيــع  المهرجــان 
مشــترك مع مهرجانات دولية وخليجية 
الــذي  الســينمائي  دلهــي  مهرجــان  )مــع 
ســيقوم بعرض األفــام اإلماراتية ضمن 
برنامــج  وضمــن  الرســمية  مســابقاته 
خــاص فــي دلهــي وفــي مدن أخــرى من 
الهنــد، وكذلــك اتفاق تعاون مع مهرجان 
الشــباب الســعودي لألفــام(، إذ ســتعمل 
اإلبــداع  إيصــال  علــى  االتفاقــات  هــذه 

اإلماراتي إلى العالمية.

منصة سينمائية مهمة وهادفة

اتفاقيات مع أكبر المهرجانات السينمائية

المخرج البحريني حسين عبدعلي

كشــفت وزارة الصحة الســعودية عن الفرق بين النظارات األصلية والنظارات 
المقلــدة، مشــيرًة إلــى مزايــا النظــارات األصليــة وعيــوب ومخاطــر النظــارات 
المقلــدة علــى العيــن. وبّينــت أن النظــارات األصليــة تتميز بأنهــا مريحة للعين 
وآمنــة لاســتخدام، كمــا أن لهــا دورا كبيــرا فــي حمايــة العيــن، منوهــًة إلى أن 
اســمها يكــون منقوًشــا ومحفــوًرا مــن الداخــل، كمــا يظهــر اســم الماركــة علــى 
العدسات عند تعّرضها للضوء. كما توّفر النظارات األصلية حماية بنسبة 100 
% من األشعة فوق البنفسجية، فضًا عن حصول المشتري على كارت ضمان 
ورقــم تسلســلي عنــد شــرائها مــن الــوكاء المعتمدين. فيمــا تســّبب النظارات 
المقلــدة ضعــف النظــر والصــداع وجفــاف العيــن، إذ ال توفر حمايــة كافية من 
الشــمس ومصنعــة مــن معادن رخيصــة، فضًا عن كــون المفاصل غير محكمة 

وغير مريحة وال تمنع األشعة المنعكسة واألشعة البنفسجية.

النظارات األصلية والمقلدة

1971
مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.

 1980
الكنيست يصدر قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل األبدية.

 1993
البوسنيون ينتهون من العمل في حفر نفق يمر تحت مطار سراييفو.

 1999
تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسمًيا.

2006
إسرائيل تقصف بلدة قانا اللبنانية.
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أعلــن مجموعــة مــن المطربين عــن إحيائهم حفالت موســم 
الصيــف فــي عاصمة الضبــاب لنــدن، حيث تســتعد قيثارة 
األغنية الخليجية المطربة نوال الكويتية إلحياء حفلة غنائية 
في 17 أغســطس المقبل، كما يعود المطرب راشــد الماجد 
إلحيــاء حفل يشــاركه فيه المطــرب العراقي وليد الشــامي 

في العشــرين من أغســطس، في حين لم يحدد موعد الحفل 
الغنائي الخاص بالفنان عبدالله الرويشــد، وكانت الفنانة نوال قد 

طرحت قبل فترة أغنية منفردة بعنوان ”ممنون”.

أعلنــت شــركة روتانــا للصوتيــات والمرئيات عــن مجموعة 
مــن الحفالت الغنائية في موســم صيف الســعودية أو ما 
يعرف بموســم الرياض الذي سينطلق من 15 أكتوبر حتى 
15 ديســمبر المقبلين، وســيحمل الحفل الــذي يتم فيه 
تكريــم عبدالمجيد عنوان “مجيديات”، كما ســتقام ضمن 

الفعاليات لياٍل غنائية تحمل أسماء الشاعرين األمير بدر بن 
عبدالمحســن، واألمير عبدالرحمن بن مساعد، والملحن سهم، 

إضافة لحفالت غنائية يعلن عنها الحقا.

أكــدت الممثلة الســورية لمى إبراهيــم أنها تســتعد للعودة 
لممارسة نشاطها الفني بعد فترة غياب قسرية وستعمل 
تحت األضــواء لكنها تنتظــر العمل الذي يقدمها بشــكل 
الئق كما تعودت دائمًا وفي حوزتها أكثر من نص تلفزيوني 
قيــد القــراءة، موضحة بــأن انشــغالها وتفرغها للدراســة 

الجامعيــة، في كليــة العلوم السياســية بجامعة دمشــق 
ســرقها من التركيــز في التمثيــل لكنها باتت جاهــزة للعودة. 

ويعود آخر ظهور إلبراهيم إلى موسم 2016.

عودة لمىموسم الرياضحفالت لندن

طارق البحار
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“ببجــي” تطلــق “إدارة أوقــات اللعــب” بالبحريــن

شوهدت المطربة األميركية سيلينا غوميز شاحبة الوجه ويبدو عليها  «
الحزن أثناء رحلتها برفقة بعض األصدقاء لالحتفال بيوم ميالدها الـ27 

في إيطاليا. وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أن سيلينا سافرت 
إلى مدينة كابري اإليطالية برفقة عدد من أصدقائها من أبرزهم منتج 

األفالم اإليطالي أندريا إيرفولينو وجّدتها ديبي جان جيبسون؛ لالحتفال 
بذكرى ميالدها الـ27، إذ تألقت بإطاللة هادئة في ثوب بسيط باللون 

األبيض الباهت.

أعلنت “ببجي موبايل” عن توسيع 
ــشــهــيــر عــالــمــًيــا  نـــطـــاق نــظــامــهــا ال
اللعب”؛  ــات  أوقـ “إدارة  بـــ  الــخــاص 
في  إضــافــيــة  دول   10 ــى  إل ليصل 
لتشجيع  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
بتجربة  االستمتاع  على  الالعبين 
لعب متوازنة واتباع نمط مستدام 
في  تستمر  الــتــي  الرقمية  للحياة 
ــو واســتــقــطــاب  ــمـ ــنـ االنـــتـــشـــار والـ
قاعدة أكبر من عشاق األلعاب في 

المنطقة. 
ُجّرب النظام في البداية في 5 دول 
تعميمه  قبل  األوســط،  الشرق  في 
ــاء الــمــنــطــقــة.  ــــحــ فــــي مــخــتــلــف أن
التي  اإلضافية  األســواق  وتتضمن 
أوقــات  “إدارة  نظام  فيها  سُيطلق 
وُعــمــان  ولــبــنــان  البحرين  الــلــعــب”: 
واألردن والجزائر وفلسطين وليبيا 
واليمن. وتشمل  والمغرب وتونس 
ــّرب فيها الــنــظــام:  ــ ــــدول الــتــي ُج ال
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ دولـــة 
العربية  والمملكة  ومصر  والكويت 

السعودية والعراق.

أحــد  وهـــو   ”Aeod 1407“ وهـــّنـــأ 
الــالعــبــيــن فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة “بــبــجــي مــوبــايــل” على 
ــات  ــ أوقـ “إدارة  ــام  ــظـ نـ ــا  ــهـ إطـــالقـ
اللعب” قائال “إنها مبادرة رائعة من 
الالعبين  ستساعد  موبايل  ببجي 
صحي  بشكل  أوقاتهم  إدارة  على 
ومـــــتـــــوازن، فـــمـــن الـــمـــهـــم تــهــيــئــة 
تقل  الــذيــن  لالعبين  سليمة  بيئة 

لالستمتاع  عاًما؛   18 عن  أعمارهم 
باللعب بشكل متوازن وضمان عدم 
اللعب.  في  طويلة  فترة  قضائهم 
وتـــعـــّد تــلــك خــطــوة مــســؤولــة من 
أراهــم  أن  ويسرني  موبايل  ببجي 
المهمة،  القضية  هـــذه  يــنــاصــرون 
وقت  ومراقبة  إدارة  أن  العلم  مع 
مــازالــت  القاصرين  األطــفــال  لعب 

مسؤولية اآلباء بالدرجة األولى”. 

أحـــد   ،”Hemo King“ ورّحـــــــب 
الــالعــبــيــن الــمــشــاهــيــر فـــي الــشــرق 
“إدارة  نــظــام  بـــإطـــالق  األوســــــط، 
ــات الــلــعــب”، وقـــال “أعــتــقــد أن  أوقـ
لألطفال  جــًدا  مفيدة  الميزة  هــذه 
اللعبة  هذه  بلعب  يستمرون  الذين 
تأثير  أن  وأرى  طــويــلــة،  لــســاعــات 
هـــذه الـــمـــبـــادرة ســيــكــون إيــجــابــًيــا 
عــلــى روتــيــنــهــم الــيــومــي والــوقــت 

اللعب.  في  غارقين  يمضونه  الذي 
اآلبـــاء مواصلة  أنــه على  وال شــّك 
يلعب  الذي  الوقت  وإدارة  مراقبة 
فيه األطفال، لكن تعّد هذه المبادرة 
للغاية  وإيــجــابــيــة  مــفــيــدة  خــطــوة 
لتوفر  ــايــل؛  مــوب بــبــجــي  اتــخــذتــهــا 
ذلك”.  تحقيق  في  للمساعدة  أداة 
ويشمل نظام “إدارة أوقات اللعب” 
ــق موجهة  وتــحــقُّ تــذكــيــر  رســـائـــل 
لالعبين؛ بهدف ضمان استمتاعهم 
بطريقة  مــوبــايــل”  “ببجي  بــألــعــاب 
مستدامة ومتوازنة. ويمّكن النظام 
أسلوب  في  التحكم  من  الالعبين 
حــيــاتــهــم الــرقــمــي أثــنــاء مــمــارســة 

اللعبة على شبكة اإلنترنت. 
الالعبين  جميع  عــلــى  وســيــتــعــّيــن 
ــأكــيــد أعـــمـــارهـــم لــتــفــعــيــل نــظــام  ت
اللعب” عند تحديث  “إدارة أوقات 
اللعبة لنسخة 13.5، إذ ينبغي على 
عن  أعمارهم  تقل  الذين  الالعبين 
18 عاًما أن يحصلوا على استشارة 
من اللعبة قبل أن يتمكنوا من بدء 

اللعب.
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والمخرج  الفنان  يخوضها  تجربة جديدة 
لعمل  ســيــتــصــدى  إذ  الــحــجــيــري،  مــحــمــد 
مسرحي كوميدي جديد سيعرض ابتداء 
أيام عيد األضحى  6 أغسطس حتى  من 
“دخــان  بعنوان  الريف  مسرح  صالة  على 
تمثيل حسين سلمان ومحمد  الــورد” من 
العالي ومنذر حسين والمكياج واإلضاءة 

منى الدوسري.
قدم  الحجيري  محمد  المخرج  أن  يذكر 
الريف  مهرجان  فــي  “خربشة”  مسرحية 
المسرحية  وحصلت  الــتــاســع  المسرحي 
كما  عـــرض متكامل  أفــضــل  جــائــزة  عــلــى 
جائزة  على  مــرهــون  علي  الــفــنــان  حصل 
الحجيري  أول، ويتميز  أفضل ممثل دور 
ــرة غــيــر  ــظــ ــ كـــمـــخـــرج بـــخـــيـــال واســــــع ون

مألوفة في طريقة اإلخراج والتعامل مع 
النصوص المسرحية، إذ يعتمد على عنصر 
في  المتفرج  وإدخـــال  والمفاجأة  اإلبــهــار 

كومة من األسئلة واالنتظار.

“الخط  االجتماعية  الكوميدية  المسرحية  مع  أيام عيد األضحى  المسرح خالل  سيكون محبو 
الفنانين وهم وفاء مكي، وخالد  الفنان هشام يوسف وتمثيل نخبة من  إخراج  المقطوع” من 
بوصخر وأمين الصايغ، وأحمد الميالي، ومنير محمد، ونواف النجم، وإنتاج عمار الغتم، ومدير 

اإلنتاج حمزة العويناتي، ومدير اللجنة اإلعالمية عبدهللا البدراني.
يذكر أن المخرج هشام يوسف قدم من قبل العديد من المسرحيات الكوميدية الهادفة خصوصا 

التي تعرض خالل أيام األعياد.

عبداإلمام  الكويتي  الفنان  قال 
ــه يــنــتــظــر عـــرض  ــ ــ ــــدهللا إن ــب عــ
مسلسل “مساحات خالية” الذي 
صور أحداثه قبل شهر رمضان، 
بعد،  بثه  موعد  يحدد  لــم  لكن 
ــعــمــل  ــاًل “ال ــ ــائ ــيــه قــ ــقـــب عــل وعـ
سريع،  منقذ  الفنان  إنــتــاج  مــن 
وإخــــــراج مــحــمــود الـــدوايـــمـــة، 
ويحمل أيًضا طرًحا جديًدا عن 
الفكرة  فــي  الكويتية  الــدرامــا 
عن  صــورة  ويقدم  والمضمون، 
الحياة الحالية من حيث اللهث 

وراء المال والمصالح، دون األخذ بعين االعتبار العالقات األسرية، وصلة الرحم، في 
ظل سيطرة األفكار الدخيلة على المجتمع، وتحديًدا الشباب”.

ويقف عبداإلمام في هذا العمل إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم: إبراهيم الحربي، 
وشيالء سبت، وعبدهللا الطراورة، ومحمد جابر.

انتظار عرض “مساحات خالية”“الخط المقطوع” في عيد األضحىالحجيري يقدم “ دخان الورد” في العيد

البحرينية  والــكــتــاب  ــــاء  األدب أســـرة  ستحضر 
ــاد الــعــام  ــحـ ــدوري لــمــجــلــس االتـ ــ ــ االجــتــمــاع ال
األيــام  في  بالقاهرة،  العرب  والكتاب  لــألدبــاء 
المقبل في  أغسطس  األولــى من شهر  الثالثة 
الشاعر  بــرئــاســة  مــصــر،  كــتــاب  اتــحــاد  ضيافة 
ــى جــانــب وفــود  والــنــاقــد عــالء عــبــدالــهــادي، إل
والجزائر  وتونس  وليبيا  والسودان  مصر  من 
وموريتانيا وفلسطين ولبنان واألردن والعراق 
والــكــويــت وسلطنة  والــســعــوديــة  واإلمـــــارات 
عمان واليمن، وهو اجتماع دوري ينعقد مرتين 
كل عام؛ لمناقشة األمور الداخلية التي تخص 
ــعــام وأعـــضـــاءه، كــمــا يــضــع مالمح  االتــحــاد ال
كل  بين  تنفيذه  يجري  الــذي  الثقافي  النشاط 
العام  األمين  الصايغ  حبيب  اجتماعين.وسيقدم 
األمانة  نشاط  عن  للمجلس  مفصاًل  تقريًرا  لالتحاد 

الذي   27 الـ  العام  المؤتمر  انتهاء أعمال  العامة منذ 
انعقاد  حتى  الماضي  يناير  في  أبوظبي  في  عقد 
المجلس، متضمًنا أهم النشاطات التي اضطلعت بها 
األمانة العامة ومكاتب االتحاد العام، كما سيعرض 
المشروعات الثقافية المخطط إلقامتها في الشهور 
في  التالي  االجتماع  انعقاد  حتى  المقبلة،  الستة 
في  المنامة،  في  يعقد  أن  والمقرر   ،2019 ديسمبر 

ضيافة أسرة األدباء والكتاب في البحرين.
وقال الصايغ أيضا “سوف يعقد مؤتمر علمي على 
المنجز  لمناقشة  أيـــام؛   3 لــمــدة  االجــتــمــاع  هــامــش 
عبدالمعطي  أحــمــد  الكبيرين  للشاعرين  الــشــعــري 
بجائزة  فــازا  اللذين  المقالح،  وعبدالعزيز  حجازي، 
في  مصر  كتاب  اتحاد  يمنحها  التي  شوقي  أحمد 
دورتها األولى، وسوف يشارك في المؤتمر باحثون 

متخصصون من مصر والدول العربية”.

واستمارة  شروط  عن  للمسرح  العربية  الهيئة  أعلنت 
المشاركة الخاصة بالعروض المسرحية في الدورة 12 
من مهرجان المسرح العربي، التي ستقام في العاصمة 
األردنية )عّمان( من 10 إلى 16 يناير 2020، بالتعاون 

مع نقابة الفنانين األردنيين ووزارة الثقافة األردنية.
وصرح األمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل 
األسئلة  معمل  “المسرح  قائاًل  المناسبة،  بهذه  عبدهللا 
ومشغل التجديد، سيكون الشعار الناظم لهذه الدورة 
الــجــديــدة الــتــي نــريــدهــا فــارقــة مــن حــيــث المحتوى 
قبلة  كسابقاتها  الـــدورة  ستكون  كما  العمل،  وآلــيــات 
العربي  الوطن  أنحاء  جميع  من  العرب  للمسرحيين 

والــعــالــم، وســتــشــهــد الـــــدورة أفــضــل الـــعـــروض التي 
المهرجان  مسار  أساسيين،  مسارين  ضمن  ستبرمج 
المسار  فــي  الــعــروض  إذ ستتنافس  الــجــائــزة،  ومــســار 
الثاني على نيل جائزة صاحب السمو الشيخ سلطان 
من  عربي  مسرحي  عمل  ألفضل  القاسمي  محمد  بن 
2018 و24  نوفمبر   20 بين  ما  أنتجت  التي  العروض 
نوفمبر 2019 وتقدمت لهذا المسار، إضافة إلى مسار 
ستختارها  التي  األردنــيــة  للعروض  سيخصص  ثالث 

الجهة األردنية الشريكة”.
الدورة ستشهد مؤتمًرا  وأضاف إسماعيل عبدهللا أن 
فكرًيا نوعًيا، ضمن سعي الهيئة لتنظيم ندوات فكرية 

تخرج على النمطية، كما ستشهد الدورة إشعاًعا فنًيا 
الفنون،  تــدرس  التي  األردنــيــة  الجامعات  إلــى  يصل 
مع  موعد  على  ستكون  التي  األردنــيــة  المدن  وبعض 

عدد من العروض المسرحية على خشباتها.
وتنتهي  مايو  أول  مــن  تبدأ  التقديم  مهلة  أن  يذكر 

مساء 24 نوفمبر 2019.
وسجلت الدورة السابقة مشاركة بحرينية عبر وجود 
نخبة من الفنانين ضيوفا للمهرجان منهم الفنان أنور 
أحمد والفنان يعقوب يوسف والفنان والمخرج جمال 
والمخرج  الحمدان  يوسف  المسرحي  والناقد  الصقر 

نضال العطاوي.

إبراهيم بوهندي

أنور أحمد

حبيب الصايغ

خالد بوصخرأمين الصايغ

يعقوب يوسف إسماعيل عبدالله

ــا ــيـ ــوعـ ــد مـــــؤتـــــمـــــرا فــــكــــريــــا نـ ــ ــه ــ ــش ــ عــــــّمــــــان ت

البحرين تستضيف “األدباء العرب” إعالن شروط الدورة 12 من “المسرح العربي”

محرر مسافات
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دور الجينات أكبر في اإلصابة بالتوحد
تشير دراسة أجريت في 5 دول إلى أن أغلب االختالفات في 
احتمــال اإلصابة بالتوحد يمكن إرجاعها ألســباب جينية أكثر 
من العوامل البيئية مثل أسلوب الحياة وسمات المجتمع وما 

يحدث أثناء الحمل.
وترســخ اعتقــاد منــذ فتــرة طويلــة عــن أن اضطــراب طيــف 
التوحد له سمات جينية موروثة كما أشارت أبحاث سابقة إال 
أن بعض السمات غير الموروثة وتصرفات وأساليب األمهات 

قد يكون لها دور في ذلك.
بيانــات  بفحــص  الباحثــون  قــام  الحاليــة  الدراســة  وإلجــراء 
مواليــد فــي الفترة من العــام 1998 إلى العام 2007. وخلصت 
الدراســة فــي اإلجمــال إلــى أن نحــو 80 % مــن الفــروق فــي 

احتماالت اإلصابة بالتوحد مرتبطة بسمات جينية موروثة.
وقــال ســفين ســاندن كبيــر باحثــي الدراســة وهــو باحــث في 
معهد كارولينســكا في ســتوكهولم بالســويد ”النتائج تظهر أن 
العوامــل الجينيــة هي األكثــر أهمية... لكن البيئــة تلعب أيضا 

دورا“.
وشــملت الدراســة أكثــر مــن مليوني طفل ألكثر مــن 680 ألف 
أســرة وتابعتهــم إلــى أن وصلــت أعمارهــم إلــى 16 عامــا وتــم 

تشخيص ما يزيد قليال عن 22 ألفا منهم باإلصابة بالتوحد.
كما خلصت الدراسة إلى أن عوامل بيئية غير مشتركة تفسر 

ما يصل إلى 27 % من الفروق في اإلصابة بالتوحد.
وأضاف الباحثون في الدراســة التي نشــرت في دورية ”جاما 

ســيكاتري“ أن مــا يســمى بالتأثيــرات المتعلقــة باألمومة، مثل 
الــوالدة المبكــرة واإلصابــة بمشــكالت صحيــة معينــة خــالل 
الحمــل، لــم تفســر فيمــا يبــدو الفروق فــي احتمــاالت اإلصابة 

بالتوحد.
وقــال الطبيــب النفســي فــي مركــز التوحــد وتطــور المــخ في 
جيريمي فينســترا-فانديرويلي ”تلــك النتائج ال تغير ما نفعله 
فيمــا يتعلــق بمكافحة اإلصابة بالتوحد أو عالجه لكنها تشــير 
إلى أن علينا التفكير في إجراء فحوصات جينية باســتخدام 
التكنولوجيــا المتاحة اآلن وفي اســتخدام مقاربات أخرى قد 

تحقق تقدما على مدى العقد المقبل“.

العاصمــة  أرضيــة  هــزة  ضربــت 
لــم  فيمــا  األحــد،  أثينــا،  اليونانيــة 
تــرد تقاريــر عــن وقــوع أضــرار أو 

إصابات.
اليونانــي إّن  الــزالزل  وقــال معهــد 
درجــات،   4.2 بلغــت  الهــزة  قــوة 
وجــرى تحديــد مركزهــا علــى بعــد 
23 كيلومتــرا )14 ميــال( في شــمال 

غرب أثينا.
ارتــدادات  مــن  الهــزة  أّن  وُيعتقــد 
الزلزال القوي الذي شهدته المدينة 
فــي 19 يوليــو وأدى الــى انقطــاع 
المحمولــة  غيــر  الهواتــف  خدمــات 

والمحمولة.
وقــال معهــد الــزالزل فــي حينــه إّن 
درجــات   5.1 كانــت  الزلــزال  قــوة 
ووقــع علــى مســافة 23 كلم شــمال 

غرب أثينا.
وقال مدير المعهد اكيس تسلنتيس 
لوكالة أثينا لألنباء األحد “ال شــيء 
يدعــو إلى القلق. إّنها هزة ارتدادية 

عادية في أعقاب” ذلك الزلزال.

هزة ارتدادية 
تضرب أثينا قال والد رجل هندي عضه ثعبان إن ابنه انتقم لنفسه وعض الثعبان وقتله.

وقــال األب بابــو رام إن ابنــه راج كومــار كان مســترخيا فــي منزلــه عندمــا تســلل 
الثعبان إلى المنزل في والية أوتار براديش في شمال البالد ولدغه.

وأضــاف األب ”الثعبــان عضــه، وفــي المقابــل عــض هــو الثعبــان وقطعــه بأســنانه 
ومزقه إربا“.

ونقلت األسرة الرجل إلى مستشفى، وقالت وسائل إعالم إن حالته حرجة.
وذكرت تقارير أن الثعبان الذي لدغه من نوع ثعبان الجرذان الذي يعتبره الخبراء 

غير سام عادة.
وقال إن. بي. ســينغ طبيب راج كومار ”رأيت أناســا يأتون مصابين بلدغة ثعبان، 

لكنني لم أر من قبل شخصا عض ثعبانا ثم أحضره معه في كيس“.

تواجه اإليرانيات الالئي يرسلن صورا 
إلــى الناشــطة مســيح علــي نجــاد فــي 
الواليــات المتحــدة، والتــي تنشــط في 
حملــة ضــد الحجــاب، عقوبــة الســجن 

لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وكانت الناشــطة مســيح علي نجاد قد 
أسســت حملــة “أيــام األربعــاء البيــض” 
في إيران، وذلك لتشــجيع النساء على 
نشــر صورهــن مــن دون حجــاب علــى 
لمعارضــة  كوســيلة  اإلنترنــت،  شــبكة 

الســلطات  تفرضــه  الــذي  الحجــاب 
اإليرانية.

الرســمية  شــبه  فــارس  وكالــة  ونقلــت 
رئيــس  عــن  اإلثنيــن،  أمــس  لألنبــاء، 
محكمة طهران الثورية موسى غضنفر 
آبادي قوله إن النســوة “الالئي يصورن 
أنفســهن أو غيرهــن وهــن دون حجاب 
ويرسلون صورا إلى هذه المرأة، سيتم 
الحكــم عليهــن بالســجن مــا بيــن عــام 

و10 أعوام”.

هندي يمزق ثعبانا بأسنانه انتقاما

إيران... عقوبات لمعارضات الحجاب

أكثر من 400 بالون تقلع من قاعدة تشامبيلي بوسيرز، شرقي فرنسا، في محاولة فاشلة، أمس، لكسر الرقم القياسي العالمي لعدد البالونات التي تقلع في وقت واحد. )أ ف ب(

ســادت حالة من الغضب والدهشــة مواقع التواصل االجتماعي في مصر 
عقــب تصريحــات أدلــت بهــا وزيــرة الصحــة هالــة زايــد بشــأن الصيادلــة 
والممرضات. وخالل زيارة لتفقد مستشــفيات محافظة بورســعيد، قالت 
الوزيــرة إن “غيــاب 100 صيدلــي ال يشــعرني بأزمة، بينمــا غياب ممرضة 

واحدة مؤثر بالنسبة إلّي”.
وفي معرض حديثها عن سلك التمريض، انتقدت الوزيرة وزن الممرضات 

اللواتي يشتغلن في القطاع، معتبرة أن أغلبهن “يعانين من السمنة”.
وأضافــت: “يتوجــب علــى مــن يرغــب فــي االلتحــاق بقطــاع التمريــض 

أمامهم 3 أشهر إلنقاص وزنهم”.
كما انتقدت الوزيرة لباس بعض العامالت في قطاع الصحة، إذ طالبتهن 
بعــدم ارتــداء النقاب وال “غطــاء الرأس الطويل”. وصــب طالب الصيدلة 
جــام غضبهــم علــى الوزيــرة بعــد تصريحاتهــا التــي وصفوهــا بالمهينــة 
وطالبــوا بإقالتهــا. بدورهــم، عبــر مغــردون مصريــون عــن اســتيائهم مــن 

التصريحات األخيرة لوزيرة الصحة وأعربوا عن مساندتهم للصيادلة.

مطالبات بإقالة وزيرة الصحة 
المصرية بسبب “سمنة الممرضات”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي هذا الوقت مــن كل عام يجتمع 
ســالزبورج  منطقــة  مــن  رجــال 
قمــة  فــوق  للمصارعــة  النمســاوية 
جبــل هوندشــتين على ارتفــاع أكثر 
لمنافســات  إحيــاء  متــر   2000 مــن 

أحد الفنون القتالية القديمة.
المتحــدة  األمــم  منظمــة  وأدرجــت 

للتربيــة والعلم والثقافة )يونســكو( تقليــد المصارعة )الكلتية( الذي يعود 
تاريخــه ألكثــر مــن 500 عــام علــى قائمتهــا للتــراث الثقافي لعــام 2010. 
وُيســمح لألطفال بدءا من ســن السادســة بالمشاركة في المنافسات لكن 
ال يتنافــس علــى الجائــزة التي تعرف باســم )هاجموار( إال من بلغوا ســن 

19 عاما على األقل.

اجتاحت أسراب من الجراد مدينة الس 
فيغاس األميركية هذا األســبوع بأعداد 
هائلــة علــى نحــو غيــر معتــاد، وعرقلت 
عمــل رادارات الطقس وأبعدت الســياح 
وأثارت هســتيريا علــى مواقع التواصل 
االجتماعــي. وكانــت ســحب مــن هــذه 
الحشــرات الطنانــة، التي يقــول العلماء 
الس  وادي  عبــر  هجرتهــا  ســبب  إن 
فيغــاس هــو الشــتاء المطيــر أكثــر مــن 
المعتاد، كبيرة بما يكفي ليرصدها رادار 

هيئة األرصاد الوطنية.
نايــت  جيــف  الحشــرات  عالــم  وقــال 
بضــع  كل  تحــدث  الهجــرات  هــذه  إن 
ســنوات وينبغي أال تثير القلق ألن هذه 

الحشرات ليست خطيرة.
وذكــرت صحيفــة الس فيغــاس ريفيــو 
أن فندق “بســت وســترن بــالس كازينو 
رويــال” أطفــأ أضــواءه يومــي الجمعــة 
والسبت حتى ال يجذب هذه الحشرات 

إليه.

مثــل كل األمهات، حاولــت ليزا دالمان، 
منــع ابنهــا مــن قضــاء ســاعات طويلــة 
أمام الشاشــة لممارســة ألعاب الفيديو، 
لكن محاوالتها التي باءت بالفشل”أدت 

إلى أن يصبح ابنها المراهق مليونيرا.
وخالل مشاركته في كأس العالم للعبة 
اإلنجليــزي  الصبــي  أبهــر  “فورتنايــت”، 
المتســابقين،  آشــمان  الصغيــر جايــدن 
وفــاز بالمركــز الثانــي فــي البطولــة، مع 

شريكه الهولندي.
وتقاســم آشــمان، البالــغ مــن العمــر 15 
عامــا، وزميله، جائزة المركز الثاني في 
البطولــة التــي أقيمــت فــي نيويــورك، 
والبالغــة 2.25 مليــون دوالر، ليحصــل 
مليــون   1.2 قرابــة  علــى  منهمــا  كل 
دوالر. ووقــع آشــمان عقــدا مــع فريــق 
التــي  الفــرق  أقــوى  أحــد  “الزاروس”، 
حــول  “فورتنايــت”  بلعبــة  تتنافــس 
العالــم، مقابــل راتــب يتجــاوز 60 ألــف 

دوالر سنويا.

الجراد يغزو الس 
فيغاس ويبعد 

السياح

وصيف 
“فورتنايت”... 

مليونير في عمر الـ15
اســتضافت بريطانيــا، أمــس اإلثنيــن، اجتماعــا 
تحالــف  دول  فــي  األمــن  مســؤولي  لكبــار 
“العيــون الخمــس” االســتخباراتي الــذي تقــوده 
وكنــدا  بريطانيــا  ويضــم  المتحــدة،  الواليــات 
محادثــات  إلجــراء  ونيوزيلنــدا،  وأســتراليا 
تتنــاول التهديــدات اإللكترونيــة المختلفــة مــن 
التســلل ألغراض سياســية إلى المــواد اإلباحية 
وزيــرة  واســتضافت  األطفــال.  تســتغل  التــي 
الداخليــة البريطانيــة بريتي باتيــل، التي عينها 
رئيــس الوزراء بوريس جونســون في المنصب 

الــذي  الــوزاري  االجتمــاع  الماضــي،  األســبوع 
يهدف للتركيز على التهديدات الجديدة وســبل 
التعامــل مــع ”الفــرص والمخاطــر“ الناجمــة عــن 
التقنيــات الجديــدة. وقالــت باتيل فــي بيان إن 
االجتمــاع تناول موضوعــات معينة بينها األمن 

اإللكتروني والتشفير و“األضرار اإللكترونية“.
وتحالــف “العيــون الخمــس” منبثق عــن تحالف 
ســري يعــود أليــام الحــرب العالميــة الثانية بين 
فــرق بريطانيــة وأمريكيــة مختصــة بالتشــفير 

وفك الشفرات.

“العيون الخمس” يبحث التهديدات اإللكترونية

قال قصر بكنجهام إن ميجان ماركل زوجة األمير هاري حفيد ملكة 
بريطانيا اختارت أن تعرض 15 امرأة ترى أنهن ”قوى من أجل التغيير“ 

على غالف عدد شهر سبتمبر من مجلة فوج البريطانية التي تتولى رئاسة 
تحريرها بشكل شرفي. وظلت ميجان دوقة ساسكس تعمل 7 أشهر مع 

إدوارد إينينفول رئيس تحرير فوج على هذا العدد.
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في برمنغهام يوم 26 يوليو 2019. )رويترز(
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مصارعة فوق قمة جبل في النمسا

80 % من الفروق في احتماالت اإلصابة بالتوحد
مرتبطة بسمات جينية موروثة
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