
صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم )40( لسنة 2019، بإعادة 
تشكيل المجلس األعلى للقضاء. وجاء في المادة األولى من األمر الملكي:

يشكل المجلس األعلى للقضاء من كل من: 
رئيــس  البوعينيــن  حســن  بــن  عبــدهللا  المستشــار   .1

محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء.
2. الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام.

3. القاضي عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد وكيل 
محكمة التمييز.

4. القاضي معصومة عبدالرسول عيسى وكيل محكمة 
التمييز.

5. فضيلة الشــيخ عدنان عبدهللا القطان وكيل محكمة 
التمييز.

6. فضيلــة الشــيخ ناصــر أحمــد خلــف العصفــور وكيــل 
محكمة التمييز.

7. القاضــي الشــيخ محمــد بــن علــي آل خليفــة وكيــل 
محكمة التمييز.

8. المستشار أسامة علي العوفي المحامي العام.

9. القاضي علي أحمد الكعبي األمين العام.
10. القاضــي محمــد ميــرزا محمــد أمان رئيــس محكمة 

االستئناف العليا المدنية.
وكيــل  منصــور  حبيــل  فيصــل  فاطمــة  القاضــي   .11

المحكمة الكبرى المدنية.
12. المستشار حميد حبيب أحمد المحامي العام األول 

سابقا.
وتكون مدة عضويتهم في هذا المجلس ثالث ســنوات 

قابلة للتجديد.
وجــاء فــي المادة الثانية أنه يعمل بهذا األمر من تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كمــا صــدر عن صاحب الجاللة الملك مرســوم رقم )49( 
لســنة 2019 بإعــادة تنظيــم شــؤون العــدل والشــؤون 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  بــوزارة  اإلســالمية 

واألوقاف.
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المحافظيـــن  حـــزب  أعلـــن 
البريطانـــي، أمـــس، فـــوز بوريـــس 
جونســـون بزعامـــة الحـــزب خلفـــا 
المســـتقيلة  الـــوزراء  لرئيســـة 
أن  المقـــرر  ومـــن  مـــاي.  تيريـــزا 
يبـــدأ جونســـون تشـــكيل الحكومـــة 
اليـــوم  الجديـــدة  البريطانيـــة 

الحكومـــة  وســـتتولى  )األربعـــاء(. 
المفاوضـــات  مهمـــة  الجديـــدة 
تمهيـــًدا  األوروبـــي؛  االتحـــاد  مـــع 
للتوصـــل التفـــاق بشـــأن بريكســـت.

وفـــي أول تصريـــح لـــه بعـــد فـــوزه 
بزعامـــة حـــزب المحافظيـــن قـــال 
البريكســـت  “ســـنحقق  جونســـون 
ونمضـــي فـــي اســـتكمال طموحـــات 

بريطانيـــا”.

جونسون رئيًسا لوزراء بريطانيا
6 مشـــروعات تفـــوز فـــي “تحـــدي االبتـــكار فـــي العمـــل المصرفـــي”

اللبان: “األهلي” ماض في إستراتيجية “البنك الذكي”

المنامة - األهلي المتحد

احتفــل البنــك األهلــي المتحــد باختتــام الــدورة األولى من برنامــج “تحدي االبتكار فــي العمل المصرفي”، الذي دشــنه البنك كمنصــة دائمة إلطالق 
وتحفيز قدرات االبتكار لدى موظفيه ومنتسبيه كافة وإشراكهم بفاعلية في رسم مسار البنك ودعم خططه وبرامجه المستقبلية، إذ تم اإلعالن 
عــن المشــروعات االبتكاريــة الفائــزة بجوائــز البرنامــج فــي فعالية خاصة أقيمت بهذه المناســبة، وســط حضور واســع من موظفــي البنك األم في 

البحرين ومشاركات حية للعاملين بالبنوك األخرى التابعة للمجموعة، عبر بّث مرئي مباشر جرى من مقار عملهم في الكويت ومصر وبريطانيا. 

المنتــدب  والعضــو  التنفيــذي  الرئيــس  وكــرم 
للمجموعــة عــادل اللبــان أصحــاب المشــروعات 
لهــم، كمــا  الفائــزة بتقديــم الجوائــز التقديريــة 
والمشــاركين  الفائزيــن  فيهــا  هنــأ  كلمــة  ألقــى 
على مشــاركتهم واســتجابتهم لتحــدي االبتكار 
والتطوير، معربا عن ارتياحه وسعادته بالبداية 
المشــجعة التــي شــهدها البرنامــج، ومؤكــدا أن 
خطــط التحديــث والتطويــر ماضية ومســتمرة 
ضمــن إســتراتيجية “بنــك ذكي لمســتقبل ذكي” 

التي يعكف البنك على تنفيذها.
وتمثــل حصاد الــدورة األولى مــن البرنامج في 
تلقــي أكثــر مــن 90 مشــاركة من موظفــي بنوك 
المجموعــة علــى اختــالف دوائــر ودول عملهم، 
فــازت مــن بينهــا 6 مشــروعات مبتكــرة انطوت 

البنك يحتفي بموظفيه من رواد االبتكار في العمل المصرفيعلى أفكار وآليات تطويرية مهمة.

عواصم ـ وكاالت

صــرح قائــد القيادة األميركية الوســطى 
بــأن  أمــس،  ماكنــزي،  كينيــث  الجنــرال 
ســفينة عســكرية أميركية ربما أسقطت 
فــي  مســيرتين  إيرانيتيــن  طائرتيــن 

منطقة الخليج األسبوع الماضي.
“ســي  لشــبكة  ماكنــزي  الجنــرال  وقــال 
بــي أس” فــي مقابلــة على متــن “يو أس 
أس بوكســر” التــي كانــت فــي قلــب ذلك 

الحــدث “نحــن واثقــون من أننا أســقطنا 
طائــرة مســيرة واحــدة، وربمــا أســقطنا 
طائــرة ثانيــة”. وذكرت الشــبكة أنه تردد 
أن الطائرتيــن أســقطتا بواســطة إشــارة 
أو نبــض إلكتروني عّطل الســيطرة على 
مســيرة  طائــرة  واختفــت  تحليقهمــا. 
مــن رادارات الجيــش األميركــي، بينمــا 

سقطت األخرى في المياه.

أميركا تعلن إسقاط طائرتين إيرانيتين أمر ملكي بإعادة تشكيل “األعلى للقضاء”
مرسوم بإعــادة تنظيــم “شــؤون العــدل والشــؤون اإلسالميـة”

المنامة - بنا

جاللة الملك

األحمر يخسر من األرجنتين بأداء مشرفصابرين بورشيد... وداعاغريفثس: حل وشيك في اليمن11 مليون دينار كلفة مبنى “BIBF”تطوير الواجهة البحرية للمعامير
قام وزير األشغال وشؤون البلديات  «

والتخطيط العمراني عصام خلف 
بجولة تفقدية لسير العمل في 
مشروع تطوير الواجهة البحرية 

للمعامير. ويتضمن المشروع 
إنشاء مدخل إلى الواجهة البحرية 

برصف طريق خدمي للساحل.

قال مدير معهد البحرين  «
للدراسات المصرفية والمالية 

“BIBF” أحمد الشيخ إنه تم 
االنتهاء من مرحلة “الفاونديشن” 

في إنشاءات المبنى الجديد 
للمعهد في خليج البحرين بكلفة 

تقدر بـ11 مليون دينار.

قال مبعوث األمم المتحدة  «
لليمن مارتن غريفثس، أمس، إن 

الحرب في اليمن يمكن وقفها. 
وقال للصحافيين في جنيف 

“أعتقد أن هذه الحرب في اليمن 
قابلة للحل على نحو وشيك”.

ضجت مواقع التواصل االجتماعي  «
خصوصا “تويتر” بخبر وفاة اإلعالمية 
البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع 

مع المرض، بعد إعالن والدها عن 
فاجعة الوفاة، ولم تقتصر التعازي 
على الفنانين فقط، بل انهمرت من 

الجمهور الخليجي.

تعرض منتخبنا الوطني للكرة  «
الطائرة للشباب إلى الخسارة 

الثانية في بطولة العالم تحت 
21 على صالتي االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة وكرة الطاولة 
بمدينة عيسى الرياضية، بعد هزيمته من األرجنتين بنتيجة 
3/ 1 مساء أمس؛ ليفقد األمل في بلوغ الدور نصف النهائي.
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استيراد 20 ألف سيارة بالنصف األول
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البالستيـك 
البحرين تؤازر العالم
 في حربه على               

                قــرار تنظيــم وخفــض اســتخدام األكيــاس وغيرهــا مــن 
المواد االســتهالكية البالســتيكية في مملكة البحرين حيز التنفيذ 
فــي 21 يوليــو 2019. ويأتــي هــذا القــرار فــي الوقــت الــذي تبــذل 
فيــه األمــم المتحــدة ومعظــم دول العالــم جهــوًدا حثيثــة لخفض 
البيئــة  علــى  الخطيــرة  أضــراره  لتجّنــب  البالســتيك؛  اســتخدام 
والصحــة العامــة، إذ بلغ معدل المخلفات البالســتيكية في مملكة 

البحرين 40 % من مجموع المخلفات المنزلية.

 دخل 

 المنامة - البحرين والكويت

لندن ـ وكاالت

أعلــن بنــك البحريــن والكويت عــن إطالق 
ومعــرض  مؤتمــر  مــن  األولــى  النســخة 
المقبــل،  ديســمبر  فــي  الرقمــي  االقتصــاد 
بشــراكة إســتراتيجية مــع معهــد “BIBF”؛ 
بهــدف مواكبة التحــوالت العالمية الكبيرة 

في االقتصاد الرقمي.

“BBK” يطلق 
مؤتمر االقتصاد 

الرقمي

المحرق - طيران الخليج

استقبلت طيران الخليج، أخيرا، دفعة 
البحرينييــن،  الطياريــن  مــن  جديــدة 
الناقــالت  مــن  عــدد  مــن  قادميــن 
اإلقليميــة المجــاورة، إذ أكملوا سلســلة 
مــن التدريبــات األساســية في عدد من 

الدورات.

“طيران الخليج”: 
انضمام دفعة 

طيارين جدد

)٠٨(

)٠٨(
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البحرين تهنئ جونسون بفوزه رئيسا لوزراء بريطانيا
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
وولــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء برقيات 
المملكــة  وزراء  رئيــس  إلــى  تهنئــة 

المتحدة الصديقة بوريس جونسون.
رئيــس  وســمو  الملــك  جاللــة  وعبــر 
فــي  العهــد  ولــي  وســمو  الــوزراء 
تهانيهــم  خالــص  عــن  البرقيــات 
بزعامــة  جونســون  فــوز  بمناســبة 
الــوزراء  ورئاســة  المحافظيــن  حــزب 
التوفيــق  لــه  متمنيــن  بريطانيــا،  فــي 
والنجــاح لمواصلــة العمل نحــو المزيد 

من التقدم واالزدهار للمملكة المتحدة 
وشــعبها الصديق، مشيدين بالعالقات 

التاريخيــة والمتميزة التــي تربط بين 
البلديــن الصديقيــن ومــا تشــهده على 

الــدوام من تطور ونمو في العديد من 
المجاالت.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

ــام لـــمـــديـــريـــة شــرطــة  ــعــ ــ ــر ال ــديـ ــمـ صـــــرح الـ
ــيــة تــعــقــيــبــا عـــلـــى مــا  ــوب ــجــن ــمــحــافــظــة ال ال
تـــم تـــداولـــه عــلــى بــعــض مـــواقـــع الــتــواصــل 
تمكنت  المديرية  شرطة  بــأن  االجتماعي، 
عاما(   37( بحرينية  امــرأة  على  القبض  من 
قيامهما  فــي  مشتبه  عـــامـــا(،   15( وابــنــتــهــا 
المحالت  بسرقة مصوغات ذهبية من أحد 
تلقت  المديرية  بمدينة عيسى. وأوضح أن 
بالغا من صاحب المحل يفيد بسرقة قطع 
المديرية  شرطة  قامت  ذلــك  وإثــر  ذهبية، 
بعمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن 
تحديد هوية المشتبه بهما والقبض عليهما. 
ــراءات  ــ وأشـــــار إلـــى أنـــه جـــار اتـــخـــاذ اإلجــ
القضية  إلحالة  تمهيدا  الــالزمــة؛  القانونية 

للنيابة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية

القبض على امرأة وابنتها مشتبه 

02بسرقتهما مصوغات ذهبية

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - وزارة الداخلية

الصخير - الحرس الوطني

أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  اســتقبل 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
اللــواء  العــام  وبحضــور رئيــس األمــن 
المــالزم  الحســن،  حســن  بــن  طــارق 
منتســبي  مــن  أحمــد  حســن  عبــدهللا 
واألدلــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة 

الجنائية.
وقد هنأ الوزير، المالزم عبدهللا حسن، 
علــى مــا حققه مــن تفــوق علمي خالل 
دراســته فــي جامعــة تيســايد بالمملكة 
المتحــدة باإلضافــة إلــى حصولــه على 
المركز األول في دورة الضباط حديثي 
التخــرج باألكاديميــة الملكية للشــرطة 
عــام 2018 فضــالً عــن اختراعــه جهاًزا 
فــي مجال األدلــة الجنائية، يســهم في 

دقة العمل وسرعة إنجازه.
 وأعــرب الوزيــر عــن تقديــره واعتزازه 
بهذا المستوى من التميز، والذي يعكس 
مــا يتمتــع بــه منتســبو وزارة الداخليــة 

مــن كفــاءة وانضبــاط فــي األداء، فــي 
إطار استراتيجية التطوير والتحديث 
المعمــول بهــا، مؤكًدا أهمية االســتمرار 

في التحصيل العلمي لمنتسبي الوزارة 
ممــا يســهم في صقل قدراتهــم العلمية 

والعملية.

الفريــق  الوطنــي  الحــرس  رئيــس  اســتقبل 
أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى آل 
خليفــة فــي مكتبه بمعســكر الصخير المستشــار 
الوطنــي  للحــرس  الحــج  بعثــة  رئيــس  الدينــي 
بيــت  حجــاج  بعثــة  وأعضــاء  الهاجــري  راشــد 
هللا الحــرام مــن ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد 
الحــرس الوطنــي، وذلــك للســالم علــى ســموه 
الديــار  قاصديــن  الوطــن  مغادرتهــم  بمناســبة 
المقدســة ألداء شــعيرة الحــج، بحضــور مديــر 
اللــواء  الوطنــي  الحــرس  رئيــس  مكتــب ســمو 

الركن عبدالرحمن الســعد ورئيس شــعبة ديوان 
الرئاسة العقيد الركن محمد عبدهللا ربيعة.

 ورحــب ســمو رئيــس الحــرس الوطنــي برئيس 
ا إياهم على إخالص النية  وأعضــاء البعثــة، حاثًّ
للــه عّز وجّل في أدائهم للمناســك، وإظهار روح 
التعاون والتســامح والمحبة تجاه إخوانهم من 
حجــاج بيــت هللا الحرام من كافــة أقطار الدول 
بــه  مــا أوصــى  العربيــة واإلســالمية، وتطبيــق 
ديننــا الحنيف لتمثيل مملكة البحرين والحرس 
الوطني في تلك الشعيرة المقدسة خير تمثيل.
كما أشاد الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن 
عيســى آل خليفة بالجهود الكبيرة والمتواصلة 

التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشــريفين 
لتســخير كافة اإلمكانيات للتيسير على ضيوف 

الرحمن وتسهيل أدائهم للمناسك.
الهاجــري،  تقــدم  البعثــة،  أعضــاء  عــن  ونيابــة 
بالشــكر للفريق أول ركن ســمو الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة المتزايد واالهتمام البالغ الذي 
يوليــه ســموه تجاه حجاج بيــت هللا الحرام من 
منتســبي الحــرس الوطنــي، كمــا توّجــه بالشــكر 
إلــى مديــر أركان الحــرس الوطني اللــواء الركن 
الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة علــى 
تلبيــة  علــى  والوقــوف  البعثــة  متابعتــه ألمــور 

متطلباتها واحتياجاتها.

 

االســتمرار في التحصيل العلمي يسهم في صقل القدرات

محمد بن عيسى يشيد برعاية حكومة خادم الحرمين لضيوف الرحمن

وزير الداخلية يشيد بكفاءة منتسبي الوزارة

بعثة الحرس الوطني للحج تغادر البالد
سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل بعثة الحرس الوطني لحج بيت الله الحرام

مرسوم إلعـادة تنظيم شؤون العـدل والشـؤون اإلسالمية
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  عــن  صــدر 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مرســوم 
رقم )49( لســنة 2019 بإعادة تنظيم شــؤون 
العــدل والشــؤون اإلســالمية بــوزارة العــدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
المرســوم  مــن  األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
أنــه ُيعــاد تنظيــم شــؤون العــدل والشــؤون 
والشــؤون  العــدل  بــوزارة  اإلســالمية 
النحــو  علــى  وذلــك  واألوقــاف،  اإلســالمية 

اآلتي:
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 

ويتبعه:
أوالً: جهاز قضايا الدولة )بمستوى إدارة(.

والشــؤون  للعــدل  الــوزارة  وكيــل  ثانًيــا: 
اإلسالمية، ويتبعه:

 1 - إدارة شؤون وأموال القاصرين.
المحاكــم  لشــؤون  المســاعد  الوكيــل   -  2

والتوثيق، وتتبعه:
أ - إدارة المحاكم.
ب - إدارة التنفيذ.
ج - إدارة التوثيق.

3 - الوكيــل المســاعد للشــؤون اإلســالمية، 
وتتبعه:

أ - إدارة الشؤون الدينية.
ب - إدارة شؤون القرآن الكريم.

ثالًثــا: وكيــل الــوزارة للتخطيــط والتوفيــق 
األسري والنفقة، ويتبعه:

1 - إدارة التخطيط واإلحصاء.
2 - إدارة المواد البشرية والمالية.

3 - إدارة نظم المعلومات.
4 - معهد الدراسات القضائية والقانونية.

المرســوم  مــن  الثانيــة  المــادة  فــي  وجــاء 

أنــه ُتلغــى الفقــرة )ثانًيــا( مــن المرســوم رقم 
الشــؤون  وزارة  بتنظيــم   2003 لســنة   )7(
اإلسالمية، والمرسوم رقم )34( لسنة 2013 
بإعــادة تنظيــم شــؤون العدل بــوزارة العدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، كمــا ُيلغى 

كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
وجــاء فــي المــادة الثالثــة مــن المرســوم أنه 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  علــى 
واألوقــاف تنفيــذ هــذا المرســوم، وُيعمــل به 
مــن تاريــخ صــدوره، وُينشــر فــي الجريــدة 

الرسمية.

وزير الخارجية يجدد إدانته الحتجاز إيران الناقلة البريطانية
تعزيـــز أوجـــه التعـــاون السياســـي واالقتصـــادي واألمني مـــع المملكـــة المتحدة

تلقــى وزيــر الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
مــن  ــا  هاتفيًّ اتصــاالً  خليفــة،  آل  محمــد  بــن 
وزير الدولة لشــؤون الشــرق األوســط وشمال 
المتحــدة  المملكــة  بــوزارة خارجيــة  أفريقيــا 
أعــرب  حيــث  موريســون،،  أنــدرو  الصديقــة 
وزير الخارجية عن خالص تهنئته لموريسون 
بمناســبة تعيينه وزيًرا للدولة لشــؤون الشــرق 
خارجيــة  بــوزارة  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 

ا لــه كل التوفيق في  المملكــة المتحــدة، متمنيًّ
أداء مهامه.

المتميــز  بالمســار  الخارجيــة  وزيــر  ونــّوه   
والمتقــدم للعالقــات التاريخيــة الوثيقــة التي 
تربــط بين مملكة البحريــن والمملكة المتحدة 
الصديقة وما تتســم به من تنوع يشــمل كافة 
أوجه التعاون السياسي واالقتصادي واألمني 
وغيرها من المجاالت التي تؤكد عمق التعاون 
الثنائــي وتعــّزز المصالــح المشــتركة للبلديــن 

والشعبين، مؤكًدا حرص مملكة البحرين على 
إزاء  المشــترك  والتنســيق  التشــاور  اســتمرار 

مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
 وجّدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفــة إدانــة مملكــة البحريــن قيــام إيران 
باحتجــاز ناقلــة نفــط تابعــة للمملكــة المتحدة 
مملكــة  موقــف  مؤكــًدا  هرمــز،  مضيــق  فــي 
البحرين المتضامن بقوة مع المملكة المتحدة 
الصديقــة ضــد كل مــن يهــّدد أمنهــا أو يمــس 

مصالحهــا والرافــض بشــدة لممارســات إيــران 
المتكــررة التي تهدد ســالمة المالحة البحرية 

والمزعزعة لألمن والسلم الدوليين.
 من جانبه، عّبر موريســون عن خالص شــكره 
وتقديــره لوزير الخارجية واعتــزازه بعالقات 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  الصداقــة 
المتحــدة ومــا تشــهده مــن تطــور وتقــدم فــي 
ــا لمملكة البحرين دوام  شــتى األصعدة، متمنيًّ

التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العام لقوة دفاع 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ 
خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خليفــة 
العربيــة  المملكــة  أمــس، ســفير 
الســعودية لــدى مملكة البحرين 
عبدهللا بن عبدالملك آل الشيخ، 
الدفــاع  وزيــر شــؤون  بحضــور 
الفريق الركن عبدهللا بن حســن 
النعيمي، ورئيــس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــالل   
البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام 
العربيــة  المملكــة  بســفير 

بمتانــة  مشــيًدا  الســعودية، 
الوطيــدة  األخويــة  العالقــات 
البلديــن  بيــن  تربــط  التــي 
الكبيــر  الحــرص  مــن  والنابعــة 
والدائــم للقيادتيــن الحكيمتيــن 
علــى  الشــقيقين  البلديــن  فــي 
علــى  تشــهد  والتــي  تطويرهــا 
مختلــف  فــي  تقدًمــا  الــدوام 

المجاالت.
ديــوان  مديــر  اللقــاء  حضــر 
الركــن  اللــواء  العامــة  القيــادة 
حســن محمــد ســعد وعــدد مــن 

كبار الضباط.

القائد العام يشيد بالعالقات مع السعودية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء 
بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس 
العمــل “تمكيــن” إبراهيم جناحي 
المســئولين،  مــن  عــدد  يرافقــه 
القائميــن علــى مركــز  وبحضــور 
الطاقــة المســتدامة التابــع لوزير 
جــرى  حيــث  والمــاء،  الكهربــاء 
تفاصيــل  بحــث  اللقــاء  خــالل 
الــذي  التجريبــي  المشــروع 
بصــدد أن يطلقــه صندوق العمل 
مركــز  مــع  بالتعــاون  “تمكيــن” 

الطاقة المستدامة.
 ويهــدف المشــروع إلــى تمويــل 

مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي 
طريــق  عــن  البحريــن  مملكــة 
دعــم المقاوليــن واالستشــاريين 
أنظمــة  لتركيــب  المؤهليــن 
فــي  لألفــراد  الشمســية  الطاقــة 
منازلهــم ومنشــآتهم، والتــي مــن 
خفــض  فــي  تســهم  أن  شــأنها 
األفــراد  علــى  الماليــة  التكاليــف 
تلــك  تركيــب  مــن  المســتفيدين 
األنظمة الشمسية لتوليد الطاقة 
الكهربائية، حيث ســيتم اإلعالن 
المشــروع  هــذا  تفاصيــل  عــن 
المســتقبل  فــي  التجريبــي 

القريب.

ميرزا يبحث مع جناحي تمويل مشاريع الطاقة السفارة البريطانية تطلع على جهود منع الجريمة
الشـــرطة تســـاهم فـــي إتاحـــة فرص التطـــوع ألفـــراد المجتمع والجهـــات األهلية

استقبل المدير العام لمديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز الحسن، وفًدا من سفارة المملكة المتحدة، 
الذي اطلع على جهود المديرية في منع الجريمة وضمان أمن المجتمع والخدمات النوعية المقدمة للجمهور.

وتــم اســتعراض نتائج تســيير “دوريــات الفرجان” 
وهــي دوريات من عناصر شــرطة خدمة المجتمع، 
من مهامها تفقد من يعيشوا منفردين من المسنين 
ومراقبــة ســلوكيات القصــر والتعــرض لالنحــراف 
فــي  القصــور  ورصــد  التنمــر  وحــاالت  والخطــر 
الخدمــات العامــة، كمــا تــم عــرض نتائــج دوريــات 
الحدائــق والمنتزهــات وتفقــد الســاحات ومختلف 
منهــا  والتــي  المجتمــع  خدمــة  شــرطة  تطبيقــات 
مكتــب حماية األســرة والطفل ومــا أضيف لمهامه 
أخيــرا ومــا تــم تطويــره منهــا كالتنمر واالســتقواء 
إلــى  إضافــة  واإلدمــان  التعاطــي  ضحايــا  ودعــم 
تطبيق الشكاوى والتبليغات ذات األثر العام والذي 
يختــص بتلقــي الشــكاوى التــي ليســت ذات ُبعــد 

جرمي ومنها الوقائــع المرتبطة بالتعامل التجاري. 
كذلــك اســتعرضت المديريــة تطبيــق تنظيم حركة 
السير بمحيط المدارس واألحياء السكنية وجهود 
الشــرطة فــي تعزيز ثقافــة االلتزام الذاتــي بقواعد 
الســير والســالمة علــى الطريــق إضافــة إلــى بيــان 
جهــود الشــرطة فــي مكافحــة الظواهــر ذات األثــر 
الســلبي، إذ اســتعرضت المديريــة منهجيتهــا فــي 
مكافحــة تلك الظواهــر، والتي تعتمــد على تحليل 
الظاهــرة مــن حيــث الضــرر المترتــب والجهة ذات 
العالقــة واإلجــراءات الالزمــة لمعالجتها ومن هذه 
الظواهــر الملصقــات اإلعالنيــة وارتيــاد الدراجــات 
اآللية غير المرخصة في الشــوارع والطرق وإتيان 

سلوكيات خطرة ومزعجة.

وأوضــح المدير العــام لمديرية شــرطة المحرق أن 
المديرية بصدد إدراج سلوكيات سائقي الدراجات 
ذات  الظواهــر  ضمــن  الطلبــات  لتوصيــل  اآلليــة 
األثــر الســلبي وإخضاعهــا للدراســة واتخــاذ تدابير 
لمواجهة آثار تلك السلوكيات السلبية والتصرفات 
بهــذا  شــكاوى  مــن  يــرد  مــا  إثــر  علــى  المخالفــة، 
الخصــوص مــن الجمهــور. واســتعرضت المديريــة 
تطبيق تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، إذ اطلع 

الوفــد علــى مســاهمة الشــرطة فــي إتاحــة فــرص 
التطــوع للراغبيــن مــن أفــراد المجتمــع والجهــات 
األهليــة. كمــا تــم التطــرق إلــى جانــب مــن زيــارة 

المديرية لشرطة درهام في المملكة المتحدة.
المملكــة  ســفارة  وفــد  رئيــس  أعــرب  جهتــه،  مــن 
المتحــدة ديفيــد ثورســتون أعــرب عن االســتعداد 
لتعزيــز تبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحــة بيــن 

البلدين الصديقين.

المنامة - وزارة الداخلية

المدير العام لمديرية شرطة المحرق استقبل وفداً من سفارة المملكة المتحدة



السلوم بحوار مع “^”: نحاول إسعاد الناس ولن نضر الحكومة والبحريني يعلم بالوضع المالي
إسعاد الناس

أنت رجل اقتصاد قبل أن تحظى بثقة النيابة،  «
وتعلم بدهاليز الميزانية العامة للدولة 

والحالة المالية. أال ترى أن االقتراح برغبة 
بشأن صرف 500 دينار عيدية لكل أسرة 

بمناسبة حلول عيد الفطر، لم يكن موفقا؛ 
ألن تطبيقه مستحيل؟ وذات الموقف 

بالنسبة لالقتراح برغبة بشأن صرف 100 دينار 
لكل عائلة مسجلة بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية بمناسبة حلول شهر رمضان. 
وعندما استطلعت الصحيفة المواطنين 

كلهم أيدوا صرف العيدية، وأجمعوا على 
تعذر تطبيق الرغبة، واعتبروه دغدغة نيابية 

بطريقة قديمة ومكررة، ما تعليقك؟

الــبــشــر مــخــتــلــفــون دائـــمـــا فـــي الــــــرؤى واألفـــكـــار 
والــتــوجــهــات، وبــالــطــبــع أنـــا أحــتــرم جميع زمــائــي 

وتضامنت مع هذا المقترح.
ربما  ما،  بطريقة  الناس  يسعدوا  أن  أرادوا  الزماء 
حساب  على  األمــوال  هــذه  لتدبير  أفكارا  اقترحوا 

أمور أخرى قد يرونها أقل ضرورة وأهمية.
وبالفعل نحن النواب وافقنا على إضافة 56 مليون 
بعد،  بالكامل  تنفق  ولم   2019 في  للميزانية  دينار 

وارتأينا أن هناك فرصة للتوسيع على المواطنين.
تعذر  وإذا  الناس،  إلسعاد  محاولة  هي  النهاية  في 
سيكون  شيئا،  نخسر  لــن  مالية  ألســبــاب  تطبيقها 
واقع  هــذا  ألن  بشيء؛  الحكومة  نضر  ولــن  حاولنا 
عن  الكثير  اآلن  يعلم  البحريني  والشعب  الــحــال، 

الميزانية والوضع المالي في البلد.

خصخصة المدارس

ما مصير االقتراح برغبة الذي وقعته بشأن  «
خصخصة المدارس الحكومية؟ وما موقف 

وزارة التربية منه؟ وهل يعني اقتراحك فرض 
هذه المدارس رسوما لقبول الطلبة؟ وهل 

توظيف المعلمين سيكون بعهدة مالك 
المدرسة أم سيبقى عند الوزارة؟ وأال ترى أن 

جوهر االقتراح يخالف مبدأ دستوريا بكفالة 
حق التعليم المجاني للمواطنين؟

هذا االقتراح من أهم االقتراحات التي قدمتها لكن 
عند  يقف  البحريني  التعليم  فهمه.  ُأســيء  لألسف 
السنوات األخيرة،  نقطة معينة ال يتجاوزها خال 
في  الصديقة  والشقيقة  الــدول  بعض  سبقته  وقــد 
التصنيف الدولي لمؤشر التعليم، وهو ما يستوجب 
خطط واضحة لتطوير مستويات التعليم  األساسي 
التكنولوجي  التطور  مع  يتوافق  بما  البحرين  في 
من  العمل  سوق  واحتياجات  جهة  من  المستقبلي 

 جهة أخرى.
والـــفـــكـــرة كــانــت ســتــوجــد مــنــافــســة شـــديـــدة بين 
الذين  الطلبة  على  للحصول  الــخــاصــة  الــمــدارس 
الــوزارة لدورها  سيصرف لهم الدعم ماديا وتتفرغ 
دون  الجميع  على  القانوني  التنظيمي  اإلشــرافــي 

استثناء.
وبخصوص توظيف المعلمين سيكون بيد أصحاب 
المدارس؛ حتى نستطيع أن نحاسبهم على النتائج 
لمعايير  الــوزارة ووفقا  واألداء، لكن تحت إشــراف 
ألبناء  مستوى  أعلى  على  وتأهيل  بحرنة  ونسب 
أو  عشوائي  شــيء  هناك  يكون  لن  وهكذا  الــوطــن، 

يترك لألهواء الشخصية.

طلبات التوظيف

منذ دخولك المجلس، ومن بعد تدشين  «
الموقع اإللكتروني، كم عدد الطلبات التي 

وردتك من مواطنين سواء للتوظيف أو 
السكن أو الحصول على الدعم المادي أو 

رعاية الفعاليات أو غيرها؟ 

تعتبر طلبات التوظيف واإلسكان من أكثر الطلبات 
اإللكتروني  الموقع  عبر  المواطنون  بها  تقدم  التي 
أو بالحضور شخصًيا لمكتبنا الكائن في الزنج، وهو 
ما يعطي مؤشًرا لضرورة العمل على سن تشريعات 
ملف  تسريع  أجل  من  الازمة؛  الموازنات  واعتماد 
التوظيف  بلغ عدد طلبات  إذ  التوظيف واإلسكان، 
ــا مــعــظــمــا لــحــمــلــة شــهــادة  ــًب ــرة 264 طــل ــ ــدائ ــ فـــي ال

البكالوريوس.
ــبــات الـــتـــي تـــقـــدم بها  ــطــل ــدد ال ــلــغ عــ ــي حــيــن ب وفــ
المواطنون لوزارة اإلسكان 147 طلًبا، قامت وزارة 
الطلبات  أصحاب  استدعاء  في  مشكورة  اإلسكان 
بلغ  والـــذيـــن  و1999   1998 لــلــعــامــيــن  اإلســكــانــيــة 
األيام  خال  إجراءاتهم  إنهاء  ونأمل   ،54 عددهم 
الاحقة  الطلبات  إنهاء  كذلك  نأمل  فيما  المقبلة، 

بوتيرة متسارعة.
وفيما يتعلق برعاية الفعاليات والدعم المقدم فإننا 
نعمل بالتنسيق مع األندية والصناديق الخيرية في 
ونتعامل  كافة،  الحاالت  لدراسة  وتوجيهم  الدائرة 
الرياضية  الفعاليات  ندعم  كما  وضــوح،  بكل  معها 

والثقافية لفئة الشباب.

أمن قومي

البحرين تستورد 90 % من احتياجاتها الغذائية  «
من الخارج، فما مدى جدية الوزارات المعنية 

والمستثمرين البحرينيين إلبرام شراكات 
اقتصادية إستراتيجية لتعزيز األمن الغذائي؟

هذا الملف أمن قومي بالدرجة األولى وال يجب أن 
إطـــار مــن الــجــديــة، بل يتم التعاطي معه إال في 

الجدية التامة ومن الجميع.
البحرين  مملكة  حكومة  مساعي  تنجح  أن  نتمنى 
استثمارات  جذب  في  كاهما  الخاصة  والشركات 
لهذا القطاع والدخول في شراكات خارجية لتوفير 

عناصر األمن الغذائي للبحرين بشكل تام.
ويجب  الزراعية  األراضــي  في  واضــح  نقص  لدينا 
العربية  الدول  البحث عن شراكات مع أشقائنا في 
والدول الصديقة أيضا لتأمين احتياجاتنا األساسية 

من هذه المواد باستثمارات وطنية.
في  أيضا  دور  “ممتلكات”  لشركة  يكون  أن  ويجب 
هذا الصدد؛ ألنها الذراع االستثماري للحكومة. وأنا 
كبير  اهتمام  لديها  الرشيدة  القيادة  أن  جيدا  أعلم 

بهذا الملف الحيوي.

انتصار الغالبية

ما سبب تضارب السلوك التصويتي ألعضاء  «
كتلة البحرين النيابية؟ أال يعبر ذلك عن 

هشاشة تماسك الكتلة؟ 

منذ  واضحا  االتفاق  وكان  الكتلة،  رئيس  حاليا  أنا 
البداية، بأن يتم تدوير المنصب على مدار األعوام 
السابق  ومــن  البرلمانية،  بــالــدورة  الخاصة  األربعة 
ألوانه حاليا الحديث عن ترشيحات اللجان، فدور 

االنعقاد المقبل سيبدأ أول أكتوبر.
أن  أعتبر  الكتلة،  داخــل  بالتصويت  يتعلق  وفيما 
االختاف في حد ذاته ظاهرة صحية طالما ال يمس 
المبادئ الرئيسة التي قامت عليها الكتلة وأهدافها، 
لكن هناك دائما آراء وأفكار متنوعة لتحقيق 
هــذه األفــكــار والــمــبــادئ، وال يوجد 

الكتلة، هذه  أو مجموعة على  سيطرة من شخص 
هي الديمقراطية. وفي النهاية رأي الغالبية ينتصر.

مهام ثقيلة

ما تقييمك ألداء مجلس أمانة العاصمة خالل  «
األشهر الماضية؟ وهل تشعر أن عمله يلبي 

طموحات محافظة العاصمة وأبناء دائرتك؟

أداء مجلس أمانة العاصمة خال األشهر الماضية 
جيد في مجمله لكن ننتظر منهم المزيد من العمل 

واألداء اإليجابي الفعال في خدمة المواطنين.
 نحن نعلم أن المهام ثقيلة وعديدة، ولكن بالتعاون 

والتنسيق ستتحقق نتائج إيجابية كبيرة.

االحتياج العام

نشرت صحيفة زميلة إحصاء يبين أنك وقعت  «
على 21 اقتراحا برغبة، وقدمت 4 أسئلة، 
ووقعت على اقتراح بقانون. أال ترى أنك 

منصرف عن استخدام أهم أداة بيد النائب 
وهي اقتراح القوانين على حساب تقديم 

الرغبات غير الملزم تنفيذها حكوميا؟

جميع األدوات متاحة أمام النائب ويتم استخدامها 
وفقا لاحتياج وماءمتها للقضية محل النقاش أو 

الطرح داخل المجلس.
االقتراح بقانون يستغرق عما وجهدا أكبر بالطبع 
لما فيه من دقة وعمل يتطلب مراجعة مختصين 

واستشاريين في القانون أيضا.
النائب غالبا يتقدم بطرح الفكرة بناء على االحتياج 
العام، وهناك من يتولى صياغتها قانونيا في فريق 
العمل المساعد للنائب، وهو أمر يتطلب خبرات.

ــت ســيــكــون هـــنـــاك تــقــدم  ــوقـ ــع الـ ومــ
القانونية  الجزئية  صعيد  على 
بعض  ــاك  وهــن هللا،  شـــاء  إن 
بلورتها  يتم  التي  األفكار 
حـــالـــيـــا؛ لــطــرحــهــا في 
التشريعية  األدوار 

المقبلة.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، ورئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب أحمد السلوم، ومدير التسويق والمبيعات جاسم مشكور، ورئيس قسم الرياضة أحمد كريم

حوار

قال رئيس كتلة البحرين النائب أحمد السلوم لـ “البالد” إن البرلمان أقر مبلغ 56 مليون دينار لتعزيز مكاسب المواطنين بقانون 
الميزانية العامة للدولة، ولم ينفق هذا المبلغ حتى اآلن.

ويقصد السلوم زيادة مبلغ بند الحماية االجتماعية بقانون الميزانية العامة للدولة.
وأضــاف الســلوم بحــوار مــع الصحيفــة أن اقتراحه بخصخصــة المدارس الحكومية جاء بســبب وقوف التعليــم الحكومي عند 

نقطة معينة ال يتجاوزها خالل السنوات األخيرة.
وذكر أن االقتراح يتضمن أن يكون توظيف المعلمين بيد أصحاب المدارس؛ حتى نستطيع أن نحاسبهم على النتائج واألداء، 
تحــت إشــراف الــوزارة ووفقــا لمعاييــر ونســب بحرنــة وتأهيــل على أعلى مســتوى ألبنــاء الوطن، وهكــذا لن يكون هناك شــيء 

عشوائي أو يترك لألهواء الشخصية.
وفيما يأتي نص حوار “البالد” مع النائب أحمد السلوم.

راشد الغائب I تصوير خليل إبراهيم

بالميزانية للمواطنين... ولم تنفق بعد

عدد الطلبات 
اإلسكانية 

بدائرتي 147 
والوزارة 

استدعت 54

يجب أن يكـون 
لـ “ممتلكات” 

دور في 
االستثمار 

باألمن الغذائي

اختالف التصويت بكتلة 
البحرين صحي ودليل 

على عدم السيطرة

الكتلة ديمقراطية
ورأي الغالبية ينتصر

 56
مليون دينار

خصخصة المدارس 
حل لوقوف التعليم 

الحكومي عند 
نقطة معينة

توظيف المعلمين 
بالمدارس بعد 

الخصخصة سيكون 
بيد اإلدارات

مكتبي تسلم 264 
طلبا للتوظيف 

معظمها لخريجي 
بكالوريوس

ــد ونــنــتــظــر مــنــهــم مـــزيـــدا مـــن الــعــمــل ــعــاصــمــة جــي أداء مــجــلــس أمـــانـــة ال
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قــرار تنظيــم وخفــض اســتخدام األكيــاس وغيرها مــن المواد    
االســتهالكية البالســتيكية فــي مملكــة البحريــن حيــز التنفيــذ فــي 21 يوليــو 

.2019
ويأتــي هــذا القــرار فــي الوقــت الذي تبــذل فيه األمــم المتحــدة وأغلب دول 
العالم جهوًدا حثيثة لخفض استخدام البالستيك؛ لتجّنب أضراره الخطيرة 
علــى البيئــة والصحــة العامــة، حيــث بلغ معــدل المخلفــات البالســتيكية في 

مملكة البحرين معدل 40 % من مجموع المخلفات المنزلية.
ورغــم حجــم الخطــورة التــي أظهرتهــا المؤشــرات العالمية حيال اســتخدام 
البالستيك، وتسجيل العديد من الدول نجاحات في تجاربها لمنع استخدامه، 
إال أن هــذه االســتجابات لــم تكــن كافيــة لتحقيــق الهــدف المنشــود، إذ باءت 
جهود عدد من الدول لمنعه بالفشل، فيما لم تعد قرارات المنع في دول أخرى 

أكثر من حبر على ورق، فهل تنتصر البحرين في معركتها على البالستيك؟

البالستيـك 
البحرين تؤازر العالم
 في حربه على               

مؤشرات عالمية

أبرز أنواع منتجات 
البالستيك أحادي 
االستخدام

٠٢

 09
١٣

 ٩9

تريليون كيس بالستيك 
أحادي االستعمال 

ا يستخدمه البشر سنويًّ

 % فقط من 
البالستيك يعاد 

تدويره

مليون طن من النفايات 
البالستيكية تلقى في 

ا المحيطات سنويًّ

% من الطيور البحرية 
ستكون قد ابتلعت مواد 

بالستيكية في 2050

 قناني 
المياه

القفازات ذات 
االستعمال الواحد

خيط 
تنظيف 
األسنان

فراشي األسنان 
البالستيكية

 دخل 

جهود مملكة البحرين 
لمكافحة البالستيك

قرار بتنظيم وخفض 
استخدام األكياس وغيرها 

من المواد االستهالكية 
البالستيكية ودخوله حيز 

التنفيذ في 21 يوليو 2019.

منع استخدام األكياس البالستيكية 
لبعض االستخدامات في بعض 

المجمعات واألسواق الكبيرة في 
مرحلة الحقة.

منع توريد األكياس البالستيكية غير 
القابلة للتحلل.

دليل للمصنعين والموردين والمستهلكين 
للترخيص للمنتجات البالستيكية.      
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الدنمارك أول دولة تحظر استخدام األكياس البالستيكية، 
وتفرض دفع بدل نقدي على كيس البالستيك.

لوكسمبورغ تفرض ضريبة على األكياس البالستيكية وكل 
من ينسى إحضار الكيس الدائم االستخدام للتسوق.

موريتانيا تجرم استخدام األكياس البالستيكية أحادية 
االستخدام بموجب قانون.

البرلمان األوروبي يقر بغالبية واسعة منع المنتجات 
البالستيكية األحادية االستخدام اعتباًرا من 2021.

بنغالديش تحظر أكياس البالستيك الرقيقة، بعد تسببها 
في انسداد شبكات الصرف الصحي.

كينيا تحظر تصنيعها واستيرادها وتالحق المخالفين 
وتفرض عقوبات تصل إلى السجن.

سريالنكا تحظر المنتجات البالستيكية ذات االستعمال 
الواحد، بعد انهيار مكب للنفايات أدى لمقتل 32 شخًصا.

محطات من معركة العالم على البالستيك

أكياس 
التسوق

عيدان 
البالوناتتنظيف األذن

 أدوات الحالقة ذات 
االستعمال الواحد

أدوات الطعام 
البالستيكية
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المحرق تلقت بفرحة توجيهات سمو رئيس الوزراء
المحافظة ــي  ف التنمية  ومــتــطــلــبــات  األهـــالـــي  تــطــلــعــات  ــت  ــس الم

رفــع محافــظ محافظــة المحــرق ســلمان بــن عيســى بــن هنــدي المناعــي شــكر وتقديــر 
وامتنان أهالي محافظة المحرق بكافة مدنها وقراها إلى مقام رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة على توجيهات ســموه باإلســراع في 
تنفيــذ ســبعة مشــاريع تنمويــة كبــرى بالمحافظة، مؤكــًدا أن هــذه التوجيهــات الكريمة 
مــن لــدن ســموه تعّبــر عمــا تلقاه محافظــات المملكــة األربع مــن اهتمام ومتابعــة لكافة 
الخدمــات واالحتياجــات التــي تالمــس المواطنيــن بشــكل مباشــر، وتعــّزز فــي الوقــت 
ذاته من البنية التحتية وتواكب المتطلبات المســتقبلية لما تشــهده المحرق من توســع 

عمراني وجغرافي.

 وأشــار المحافــظ إلــى أن أهالي المحافظة 
تلقــوا بفرحــة غامــرة نبــأ توجيهات ســموه 
بشــأن نقــل خزانــات الوقــود من عــراد إلى 
مطار البحرين الدولي واالســتغالل األمثل 
للموقع الحالي الســتفادة أهالي عراد منها، 

باإلضافة إلى اإلسراع في تنفيذ 7 مشاريع 
محافظــة  فــي  كبــرى  وتطويريــة  تنمويــة 
مليــون   50 إلــى  تصــل  بكلفــة  المحــرق 
دينــار تقريًبــا، واالنتهــاء مــن تنفيذها وفق 

الجدول الزمني المعد لها.

 كما رفع المحافظ الشــكر والتقدير لســموه 
المجالــس  بتشــكيل  الخــاص  القــرار  علــى 
أن  مؤكــًدا  للمحافظــات،  التنســيقية 

المجالــس التنســيقية تعنى بشــكل مباشــر 
بتقديــم الخدمــات للمواطنين خاصة وأنها 
تحتضــن أعضاًء يمثلــون األهالي وينقلون 
الجهــات  إلــى  ومالحظاتهــم  اقتراحاتهــم 

المعنية.
الالمحــدود  الدعــم  أن  المحافــظ  وأكــد   
الــذي تحظــى بــه األجهــزة الحكوميــة فــي 
المملكــة مــن قبــل صاحــب الجاللــة الملــك 
المفــدى وصاحــب الســمو رئيــس الــوزراء 
وصاحــب الســمو ولــي العهــد األميــن نائب 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء حفظهــم هللا جميًعــا، هــذا الدعــم 
ســبيل  فــي  ماضيــة  المملكــة  أن  يؤكــد 
تطوير وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين 
والتــي تأتــي مــن أولوياتها البنيــة التحتية 

والخدمات وكافة احتياجات المواطنين.

سلمان بن هندي

المحرق - محافظة المحرق

أشــادت ممثــل الدائــرة الثانيــة عشــر زينــب 
الــدرازي بتوجيهــات رئيس مجلــس الوزراء 
بــن  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو  صاحــب 
كــرزكان  إســكان  بشــأن  خليفــة  آل  ســلمان 
أنهــا  مؤكــدة  الصحيــة،  المراكــز  وتوســعة 
خطــوة تســتحق اإلشــادة بالشــكر والعرفــان 

لسّموه.
وأضافــت أنــه ليس بغريب على ســّموه هذه 
الوقفــات التــي تنــم عــن حرص ســّموه تجاه 
أبناء الوطن والسعي لراحتهم واستقرارهم. 
وقالــت: لقد كان لتوجيهات ســموه بالغ األثر 
علــى المواطنين لما لها من أهمية في تأمين 
مستقبل األسر من ناحية اإلسكان والصحة، 
مــا يــدل علــى حــرص ومتابعــة ســموه لــكل 

متطلبات المناطق واحتياجات المواطنين.
وأشــادت الــدرازي بالــدور األبــوي والرعايــة 
المســتمرة من سمو رئيس الوزراء لكل أبناء 

الوطن.

الدرازي تشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
برفــض  اإلداريــة(  )الدائــرة  األولــى 
ســيدة  بهــا  تقدمــت  كانــت  دعــوى 
للمطالبــة بإلزام الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعــي أن تحتســب أكثــر مــن 3 
ســنين ضمــن مدة خدمتهــا اإلجمالية 
لــدى إحدى الشــركات الخاصة، وذلك 
للمحكمــة  تقــدم  لــم  المدعيــة  ألن 
أصــل عقــد العمل المبــرم بينهــا وبين 
يثبــت  لــم  والتــي  األخيــرة،  الشــركة 
لهــا أصــالً وجود عالقــة عمــل بينهما، 
وأنــه ال ينال من ذلك تقديم المدعية 
إلقرارات اســتالم راتبها من الشــركة، 
ألنهــا ال تطمئــن لتلك اإلقــرارات التي 
تقطــع  وال  الشــركة  خاتــم  تحمــل  ال 

بقيامها بصرف هذه المبالغ لها.
 وجــاء فــي الئحــة الدعــوى المقدمــة 
بالعمــل  التحقــت  أنهــا  المدعيــة  مــن 
لــدى الشــركة االســتثمارية فــي العام 
2014، وكان آخــر يــوم عمــل لهــا فــي 

الهيئــة  وبمراجعــة   ،2017 منتصــف 
العامــة للتأمين االجتماعي لضم هذه 
المــدة إلــى مــدد عملهــا الســابقة فــي 
ســجلها التأمينــي، تبيــن أن المدعــى 
عليهــا لــم تقــم باحتســاب هــذه المدة 
للمدعيــة ضمــن مــدة خدمتهــا، علــى 
الرغم من تقاضيها كافة االشــتراكات 
المســتحقة عــن هــذه المــدة، وانتهت 
إلــى الطلــب بإلــزام الهيئة باحتســاب 
وإضافــة  الشــركة  لــدى  عملهــا  مــدة 
هــذه المدة إلى األشــهر التأمينية في 

سجلها.
وبعد مداولة القضية قّررت المحكمة 
مــن  الثابــت  أن  أســباب حكمهــا  فــي 
المدعيــة  األوراق عــدم وجــود اســم 
الخاصــة  األجــور  كشــوفات  ضمــن 
بالشــركة، وأن المدعية لم تقدم أصل 
عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة، 
يفيــد  ممــا  األوراق  خلــو  عــن  فضــالً 

استمرار عملها في الشركة.

بــن راشــد آل  الشــيخ خليفــة  اســتقبل 
القضيبيــة  قصــر  فــي  بمكتبــه  خليفــة 
صبــاح أمــس، الكاتب الصحافــي عادل 
عيســى المرزوق، الذي أهدى له نســخة 
مــن كتابــه الجديــد بعنــوان “خليفــة بن 
ســلمان .. مجد الوطن”. وأشــاد الشــيخ 
خليفــة بــن راشــد آل خليفــة بالجهــود 
عيســى  عــادل  الكاتــب  بذلهــا  التــي 
القّيــم  الكتــاب  إعــداد  فــي  المــرزوق، 
الــذي يرصــد ويوثــق جوانــب مهمة من 
المســيرة الحافلة باإلنجــازات التنموية 
لصاحــب الســمو الملكــي األميــر الوالــد 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة. وأكد أن 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 

فــي  لألجيــال  عظيمــة  قــدوة  يجّســد 
العطاء والبذل وحب الوطن، ومدرســة 
عريقة يستلهم منها الجميع العظيم من 
الدروس من التطوير والبناء وترســيخ 
مجــاالت  مختلــف  الوطــن،  نهضــة 

التنمية. 
مــن جانبــه، عّبــر الكاتــب المــرزوق عــن 
بــن  خليفــة  للشــيخ  وتقديــره  شــكره 
راشــد آل خليفــة، معرًبــا عــن اعتــزازه 
وفخــره بالكتابــة عــن ســيرة ومســيرة 
صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، 
الملهمــة والمؤثــرة والتــي  وشــخصيته 
الوطــن  حــدود  عطاءاتهــا  تجــاوزت 
ووصلــت إلى العالميــة من خالل جهود 

سموه في شتى مجاالت التنمية.

رفض طلب سيدة من “التأمينات” إضافة 3 سنين

خليفة بن راشد: سمو رئيس الوزراء قدوة لألجيال

زينب الدرازي

توجيهات سمو رئيس الوزراء بشرى خير
المواطنيـــن احتياجـــات  تلبيـــة  علـــى  ســـموه حريـــص  رحمـــة:  آل 

أشاد النائب غازي آل رحمة بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان خليفة لوزارة اإلســكان برفــع مقترحات بتخصيص أراٍض لإلســكان في حدود 
القــرى الســتيعاب متطلبــات األهالــي اإلســكانية، مشــيًرا إلــى أن تلــك التوجيهــات تعكــس 
حــرص الحكومــة الموّقــرة علــى تلّمــس احتياجــات األهالــي ومتطلباتهــم وســرعة تلبيــة 

الطلبات اإلسكانية بشّتى الوسائل المناسبة.

 وقــال آل رحمــة بأن تلــك التوجيهات تعتبر 
حافــًزا إلحيــاء مشــروع أبوقــّوة اإلســكاني، 
وهــو المشــروع الــذي انتهت وزارة اإلســكان 
واســتكمال  مخططاتــه  كامــل  إعــداد  مــن 
خرائطــه منــذ أكثر مــن 8 ســنوات، إالّ أنه تم 

إلغاؤه في وقٍت سابق.
مــن  كان  المشــروع  أن  رحمــة  آل  وأّكــد   
فــي  رئيســي  بشــكل  يســاهم  أن  المفتــرض 
الشــمالية،  المحافظــة  أهالــي  تلبيــة طلبــات 
أبوقــوة  قــرى  أهالــي  طلبــات  وخصوًصــا 
منوًهــا  الشــمالية وجبلــة حبشــي،  والســهلة 
إلــى تكّدس الكثير مــن الطلبات القديمة في 

المحافظة.

 وذكــر آل رحمــة أن توجيهــات ســمو رئيــس 
الــوزراء أعــادت األمل إلى أهالــي المحافظة 
الشــمالية الذيــن كانــوا يتطّلعــون ويعقــدون 
آمــاالً كبيــرة علــى هــذا المشــروع اإلســكاني 
اإلســكانية  وزارة  خّطــة  ضمــن  كان  الــذي 

والميزانية العامة للدولة.
وقــال آل رحمــة إن األهالي متفائلون بإعادة 
إحياء هذا المشــروع الذي طالما شــّكل حلمًا 
لهــم، مؤكــًدا ثقتــه بصاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بتلبيــة 
تقليــل  فــي  يســهم  وبمــا  األهالــي  تطلّعــات 
فتــرات االنتظــار، ومشــيًدا فــي ذات الوقــت 
بالجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بهــا الحكومــة 

علــى صعيــد تنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة 
فــي مجــال اإلســكان، وذلــك بدعٍم ومــؤازرٍة 
مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
ومــا يضطلــع به مكتب النائــب األّول لرئيس 
مجلــس الــوزراء مــن متابعــة وتنســيق عــاِل 

المســتوى فــي كافــة القطاعــات والمشــاريع 
الحكومية.

كمــا نــّوه آل رحمــة بالجهــود الكبيــرة التــي 
تبذلها وزارة اإلســكان بقيادة وزير اإلســكان 
باســم الحمــر بغيــة تحقيــق رؤيــة الحكومــة 
اإلســكانية،  الطلبــات  تلبيــة  صعيــد  علــى 
مشــيًرا فــي ذات الوقــت إلــى تطّلــع أهالــي 
قرية سلماباد في الدائرة الرابعة بالمحافظة 
الشــمالية لســرعة تلبيــة طلباتهم اإلســكانية 
القديمــة، حيث مــا تزال الكثير مــن الطلبات 
التــي يتجــاوز عمرهــا أكثــر من ثمانية عشــر 

سنة.
 وأّكــد آل رحمــة علــى حرصــه الكبيــر علــى 
المســؤولين  كاّفــة  مــع  اإليجابــي  التعــاون 
علــى صعيــد إيجــاد حلــول مبتكرة وســريعة 
مــن  انطالًقــا  وذلــك  اإلســكانية،  للطلبــات 
الســلطتين  بيــن  البّنــاء  التعــاون  ترســيخ 
تحقيــق  فيــه  بمــا  والتنفيذيــة  التشــريعية 
المصلحة الوطنية وتحقيق توجيهات عاهل 

البالد المفّدى حفظه هللا ورعاه.

غازي آل رحمة

نشر الخير للبشرية ونبذ الشر بالدبلوماسية الدينية
“التعايـــش” و“هـــذه البحريـــن” يوقعـــان مذكرتـــي تفاهـــم مـــع “حـــوار األديـــان”

وّقــع كل مــن مركــز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي و”هذه هي البحرين” مذكرتي تفاهم مع 
مؤسســة حــوار األديــان العالمية في واشــنطن لتوطيــد أواصر التعاون المشــترك وتعميق أوجه 
التنســيق الثنائي في مجال نشــر قيم التســامح والتعايش الســلمي، على هامش مشــاركتهما في 

أعمال المؤتمر الوزاري من أجل تعزيز الحرية الدينية في العاصمة األميركية واشنطن.

تعزيــز  التفاهــم  مذكرتــي  بموجــب  وســيتم   
الشــراكة بيــن كل من مركز الملــك حمد العالمي 
للتعايــش الســلمي و “هــذه هــي البحريــن” مــع 
مؤسســة “حــوار األديــان العالميــة” بمــا يخــدم 
لعمــوم  الخيــر  نشــر  فــي  المشــتركة  أهدافهــم 
البشــرية ونبــذ الشــر عبــر الدبلوماســية الدينية 
وتعزيز ممارســات العدالة والمساواة بين جميع 

بني البشر )باألخص األقليات(.
 وسيشــمل التعــاون بيــن جميــع األطــراف وفق 
األئمــة  تدريــب  علــى  التفاهــم  مذكرتــي  بنــود 
وكبــار رجــال الديــن، وإقامــة دورات تدريبيــة 
مــن  وغيرهــا  الشــباب  الديــن  رجــال  لتمكيــن 
أنشــطة ذات االهتمــام المشــترك.  ووقع مذكرة 
التفاهم عن مركز الملك حمد للتعايش الســلمي 

رئيــس مجلــس أمنــاء المركــز الشــيخ خالــد بــن 
خليفــة آل خليفــة  وعــن “هــذه هــي البحريــن” 
بيتســي ماثيســون، وعن مؤسسة حوار األديان 
العالمية في واشــنطن اإلمام محمد ماجد مدير 
مركــز آدمز اإلســالمي ومؤسســة حــوار األديان 
بــن خليفــة آل  العالميــة.  وقــال الشــيخ خالــد 
خليفة إن مذكرة التفاهم تأتي انســجاًما مع ما 
جــاء في مبــادئ “إعــالن مملكة البحريــن” الذي 
صاغــه صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
وحــي  مــن  البحريــن،  مملكــة  ملــك  خليفــة  آل 
فلســفته ورؤاه اإلنســانية القيمية العظيمة، من 
أجــل بناء عالم متســامح يتعايــش فيه الجميع 
دون كراهيــة أو ظلــم أو تمييــز. وقــال اإلمــام 
محمــد ماجد: “ســعيدون للغاية بإبــرام المذكرة 

مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي، 
والتــي من شــأنها أن تضاعف الجهــود المبذولة 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  تعميــم  ســبيل  فــي 
والتســامح اإلنســاني فــي مختلــف المجتمعات 
هــذه  فــي  عالًيــا  ونثمــن  العالــم  علــى مســتوى 
المناسبة ما يقوم به مركز الملك الحمد العالمي 
للتعايــش الســلمي مــن مســاع حميــدة لتعزيــز 

معانــي الســالم والمحبــة واإلخــاء بيــن مختلف 
األديــان والمذاهــب واألعــراق”. بدورهــا، قالــت 
اليــوم  المبرمــة  التفاهــم  ماثيســون إن مذكــرة 
تحمــل الكثيــر مــن التطلعات اإليجابيــة لتأهيل 
رجاالت الدين على بث روح الســالم والتسامح 
أينمــا حلــوا، بمــا يعــود بالنفــع على عموم البشــر 

في نشر المحبة والوئام بين الجميع.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
)بصفتها االستئنافية( بتخفيف عقوبة 
متهم بالتحريض على كراهية النظام، 
إذ أبلغــت ضــده مواطنة أنه يســتعمل 
بــوق الســيارة بنغمــة سياســية ويــردد 
هتافــات سياســية فــي مواقــف أحــد 
المجمعــات التجاريــة؛ وذلك باالكتفاء 
بحبســه لمــدة شــهرين مــع النفــاذ بــدالً 

من 6 شهور.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم أنه 
بتاريخ 5 يونيو 2019، حرض بإحدى 
نظــام  كراهيــة  علــى  العالنيــة  طــرق 
اســتخدم  بــأن  بــه،  واالزدراء  الحكــم 
الهتافــات  وردد  الســيارة  أبــواق 

السياسية المبينة باألوراق.
جــاءت  حســبما  الواقعــة  وتتحّصــل   
فــي حكم المحكمة في أنه حينما كان 
المتهــم متواجــًدا في أحــد المجمعات 
التجاريــة، وتحديًدا في الطابق األول 

لمواقف سيارات المجمع، قام بإصدار 
أصوات عبر بوق الســيارة عدة مرات، 
يقصد منها عبارة سياسية معينة، رغم 
تنبيهه من قبل أصدقائه وشــقيقه في 
السيارة بأن ذلك مخالف للنظام العام، 
فلــم يعرهــم انتباًها وأخرج رأســه من 
الســيارة وقــام بترديــد العبــارة ذاتهــا 

بلسانه بصوت عال عدة مرات أيًضا.
األمنيــة  الســلطات  ذلــك  إثــر  وتلقــت 
بالًغــا مــن ســيدة كانــت فــي طريقهــا 
إلــى ســيارتها المركونــة، إذ أفادت أنها 
وأثنــاء مــا كانت فــي مواقــف المجمع 
سياســي”  “هــرن  إطــالق  ســمعت 
بالعبارات نفســها التي يرددها السائق، 
فقــد  مزدحمــة  كانــت  المواقــف  وألن 
تمكنــت مــن الوصول بجانب الســيارة 
هاتفهــا  فــي  لوحتهــا  رقــم  وتســجيل 
الذيــن  للشــرطة،  واتصلــت  النقــال 

حضروا وألقوا القبض عليه.

ا خرج من السجن بقضية تعاطي مخدرات وعاد إليه مرّوجايستغل “هرن” سيارته سياسيًّ
بالتهريـــب متخصصـــة  دوليـــة  لشـــبكة  بانضمامـــه  اعتـــرف  المتهـــم 

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية األولى في واقعة انضمام شاب - في منتصف العشرينات من عمره - لشبكة تهريب دولية متخصصة 
في المواد المخدرة، ضبط بعد بيعه كمية من الحشــيش لمصدر ســري، إذ قّرر باســتالمه كيلو “حشــيش” من شــخص خليجي ملقب 
بـ “الماســتر” كان قد هّربه إليه عبر جســر الملك فهد، وقّررت تأجيل محاكمته لجلســة 31 يوليو الجاري؛ لالطالع والرد مع التصريح 

لوكيله بصورة من أوراق القضية مع األمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

مكافحــة  إدارة  أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
تضمنــت  معلومــات،  تلقــت  قــد  المخــدرات 
بــأن المتهم وهو من ذوي األســبقيات بمجال 
المخــدرات، يقــوم باســتالم المــواد المخــدرة 
مــن آخريــن بعــد تهريبها عــن طريق الجســر، 
ويتكفل هو بعمليات التوزيع داخل المملكة.

 وعلــى إثــر ذلــك، تــم الترتيــب لعمــل كميــن 
للقبــض عليــه، فاتصل أحــد المصادر الســرية 
به وأبدى له رغبته في شــراء كمية من مادة 

التســليم  مــكان  يكــون  أن  علــى  الحشــيش، 
بالقــرب من منزله، وبعــد انتهاء العملية تمت 

مداهمته والقبض عليه.
العامــة  النيابــة  بمعرفــة  معــه  وبالتحقيــق   
بحبســه  حكــم  وصــدر  ســبق  أنــه  اعتــرف 
فــي قضيــة تعاطــي “شــبو” وخــالل تنفيــذه 
أحــد  علــى  بالســجن  تعــرف  لمحكوميتــه 
االنضمــام  عليــه  عــرض  والــذي  المروجيــن، 
لشــبكة لتهريــب المــواد المخــدرة عــن طريق 

علــى  يحصــل  أن  علــى  فهــد،  الملــك  جســر 
مقابل سواء بكميات من المخدرات لتعاطيه 
الشــخصي أو فيمــا يقابلها من أموال، فوافق 
بعــد  أنــه  الســجين  ذلــك  ذلــك، وأبلغــه  علــى 
خروجــه ســيتواصل معه شــخص مــا ويرتب 

له آلية التعامل معه.
 وبالفعل ما إن خرج من السجن حتى اتصل 
به ذلك الشــخص الملقب بـ “الماســتر”، والذي 
كيلــو حشــيش  بتهريــب  ســيقوم  أنــه  أبلغــه 

ويجلبه للمملكة ويســلمه إيــاه، على أن يقوم 
هــو ببيعــه بمعرفتــه، بحيث يســلم “الماســتر” 
مبلــغ 3000 دينار، والباقــي يكون من نصيبه 
ــا كان المبلــغ، إذ عمــل خــالل فترة 5 أشــهر  أيًّ

على بيع كميات مختلفة من تلك الكمية.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتــه   
أوالً:   ،2019 العــام  فــي غضــون  أنــه  اعتبــار 
اشترك وآخر مجهول في جلب مواد مخدرة 
بقصــد االتجار )الحشــيش( في غيــر األحوال 

المصرح بها.
ثانًيا: حاز وأحرز بقصد البيع مادة الحشيش 

المخدرة في غير األحوال المصرح بها.
ثالًثــا: حاز وأحرز بقصد التعاطي ذات المادة 

المخدرة.

عباس إبراهيم
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الــوزراء  مجلــس  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
التوظيــف  معــارض  تنظيــم  بشــأن 
العمــل  فــرص  لعــرض  التخصصيــة 
المناســبة في منشآت القطاع الخاص 
للمواطنيــن، وفــي إطار تكثيف جهود 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
الباحثيــن  إدمــاج  وتيــرة  لتســريع 
القطاعــات  مختلــف  فــي  عمــل  عــن 
الجاذبة، تنظم الوزارة يومي األربعاء 
والخميــس )24 - 25 يوليــو الجــاري(، 
“معرض التوظيف في قطاع الضيافة 
والسياحة والخدمات”، وذلك في بهو 

الوزارة، بمدينة زايد.
 ويســتهدف المعــرض، الــذي يفتتحــه 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزيــر 
الشــهادات  حملــة  حميــدان،  جميــل 
الجامعية والدبلــوم والثانوية العامة، 
المشــاركة  الجهــات  فيــه  وتعــرض 
مختلــف  فــي  الوظيفيــة  الشــواغر 
والســياحة  الضيافــة  قطــاع  مرافــق 

مشــاركة  إلــى  إضافــة  والخدمــات، 
لعــرض  خــاص  بجنــاح  الــوزارة 
فــي  المتوفــرة  الوظيفيــة  الشــواغر 
الخــاص. ويتواجــد مندوبــو  القطــاع 
المنشــآت في أجنحــة المعرض لتلقي 
الذاتيــة  والســير  التوظيــف  طلبــات 
مــن قبــل الباحثيــن عــن عمــل بشــكل 
مباشــر، وذلك خــال يومــي المعرض 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى 

الواحدة ظهًرا.

االهتمام بالجوانب الجمالية لتطوير الواجهة البحرية للمعامير
توفيراأللعـــاب الترفيهيـــة لألطفـــال واعتمـــاد الطاقـــة الشمســـية إلنارة الممشـــى

قام وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بجولة تفقدية 
لسير العمل في مشروع تطوير الواجهة البحرية للمعامير.

إلــى  خلــف  اســتمع  الجولــة  بدايــة  وفــي 
فــي  اإلنجــاز  مراحــل  عــن  مفصــل  شــرح 
المشــروع الــذي يتضمــن اســتكمال تطوير 
الواجهــة البحرية للمعامير وإنشــاء مدخل 
إلــى الواجهــة البحريــة مــن خــال رصــف 
طريــق خدمي للســاحل مع وضع العامات 

اإلرشادية لمرتادي الساحل.
 وقد قام خلف بتوجيه المعنيين لاهتمام 
بالجوانــب الجماليــة لســاحل المعاميــر من 
خال غرس األشجار على ضفتي الممشى، 
وتوفيــر  األرضيــات  بتركيــب  العنايــة  مــع 
الكراســي لمرتادي الســاحل والممشــى، مع 
توفير عدد من األلعاب الترفيهية لألطفال 
وعــدد مــن األلعــاب الرياضية في الســاحة 

المحاذية للواجهة البحرية.

وفــي هذا اإلطــار، صّرح خلف أن مشــروع 
تطويــر الواجهــة البحريــة للمعاميــر يأتــي 
وشــئون  األشــغال  وزارة  حــرص  ضمــن 
البلديات والتخطيط العمراني على إنشــاء 
مشــاريع الواجهــات البحرية والمســطحات 
متنفــس  مــن  تمثلــه  لمــا  نظــًرا  الخضــراء 

للعوائل ومختلف فئات المجتمع.
وأضــاف وزير األشــغال وشــؤون البلديات 
الــوزارة  “حرصــت  العمرانــي:  والتخطيــط 
علــى أن يكــون هــذا المشــروع الــذي يقــام 
واجهــة  امتــداد  علــى  متــًرا   720 بامتــداد 
ذات  وفــي  ــا،  ترفيهيًّ مشــروًعا  القريــة 
الوقــت يتيح ممارســة األنشــطة الرياضية 
مــن خال الممشــى علــى امتــداد الواجهة، 

باإلضافة إلى توفير األلعاب الرياضية”.

الواجهــة  ربــط  ســيتم  أنــه  إلــى  وأشــار   
المحيطــة  الطــرق  شــبكة  مــع  البحريــة 
لتســهيل وصول مرتادي الممشــى، وقد تم 
اســتكمال الموافقات الخدمية على إنشــاء 
الشــارع، وســيتم البــدء فــي التنفيذ خال 

األيام القادمة.

وعلــى صعيد االســتدامة، أوضــح خلف أن 
اإلنــارة المســتخدمة في الممشــى ســتكون 
وذلــك  الشمســية  الطاقــة  علــى  معتمــدة 
ضمــن توجــه الــوزارة فــي االعتمــاد علــى 
الطاقــة المتجــددة فــي مشــاريعها الحاليــة 

والمستقبلية.

خالل الجولة التفقدية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

محرر الشؤون المحلية المنامة - بنا المنامة - بنا

جّدد النائب عمار قمبر مطالباته لوزارة التربية 
والتعليــم بعمــل اســتثناءات لألطفــال مواليــد 
ســبتمبر وأكتوبــر ونوفمبر وديســمبر مــن العام 
2013، مشــيًرا إلــى ضــرورة إلحــاق تلــك الفئــة 
أضــرار  لوجــود  المــدارس  فــي  األطفــال  مــن 
كبيــرة ســتقع في حال رفضهــم.  وقال قمبر إن 
المشكلة الحالية تتمثل بازدياد شكاوى األهالي 
لكــون أطفالهــم ســيلتحقون للســنه الثالثــة في 
رياض األطفال، مما سيرهق كاهلهم في توفير 
مصاريــف أخــرى لتدريــس أبنائهــم، فضــاً عــن 
امتــاء مقاعــد معظــم ريــاض األطفــال وبقــاء 
األهالــي معلقيــن علــى أمــل قبــول أطفالهم في 
المــدارس إذ ســيبلغون الســن القانونــي خــال 
المرحلة الدراســية.  وبّين أن الوزارة لم تســمح 
لألطفال بالتســجيل في المدارس الخاصة، ولو 
تم تســجيلهم وتحويلهم إلى مدارس حكومية 
الدراســية وإعادتهــم  ســيتم خفــض مراحلهــم 

سنة كاملة من جديد.
لــم يتــم تســجيل  أنــه فــي حــال   وذكــر قمبــر 
األطفــال ســيضطر األهالــي إلبقــاء أبنائهــم في 

المنازل دون دراســة، ما سيؤثر على تحصيلهم 
مســتقباَ، باإلضافــة إلــى نفســيه الطفــل التــي 
ســتتأثر كــون مــن كانــوا معــه ســينتقلون إلــى 
المرحلة الدراســية وهم سيتأخرون سنه كاملة 
ويكــون وضعهــم معل، مطالًبا بضــرورة التركيز 
علــى هــذه المرحلــة وإعطائهــم مقاعــد إضافية 
أن  إلــى  وأشــار  المــدارس.  فــي  واســتيعابهم 
القانــون رقــم )27( لســنة 2005 بشــأن التعليــم 
ال يســمح للطلبــة مــن مواليــد ســبتمبر وأكتوبــر 
ونوفمبــر وديســمبر للعــام 2013 بالقبــول فــي 
المــدارس إال بعــد وصولهــم العمــر المحــدد قبل 

أول يوم مدرسي.

فــي إطار توجيهات وقرارات المجلس 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى 
برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  والتدريــب 
مبــارك آل خليفــة، تــرأس وكيــل وزارة 
التربيــة والتعليــم للمــوارد والخدمــات 
محمــد جمعة االجتماع الــدوري للجنة 
التوجيهيــة المعنيــة بمتابعــة مشــروع 
لــوزارة  المؤسســي  الهيــكل  تطويــر 
مناقشــة  وتمــت  والتعليــم.  التربيــة 
لمشــروع  التأسيســي  التقريــر  مخرجــات 
تحليــات  مــن  تضمنــه  ومــا  الهيكلــة، 
ومســح  دراســة  علــى  مبنيــة  ومقترحــات 

ألفضــل الممارســات الدوليــة فــي الهيكلــة 
المتعلقــة  واإلداريــة  التربويــة  والعمليــات 

بالتعليم.
المقترحــات  بعــض  مناقشــة  تمــت  كمــا   
الهيــكل  مــن  األولــى  بالنســخة  المتعلقــة 
والتعليــم،  التربيــة  لــوزارة  التنظيمــي 
العالــي  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  وخصوًصــا 
الصلــة  ذات  اللوجســتية  والخدمــات 

بتشغيل المدارس.
بمشــروع  المكلفــة  الشــركة  قدمــت  كمــا 
تضمــن  اللجنــة  ألعضــاء  عرًضــا  الهيكلــة 
المشــروع،  مراحــل  إليــه  مــا وصلــت  آخــر 
وتــم االتفــاق علــى اســتمرار انعقــاد اللجنة 
لمناقشة التقارير الصادرة عن فرق العمل.

أقــام الشــيخ عبدالرحمــن بــن علــي بــن 
فــي  عشــاء  مأدبــة  خليفــة  آل  خليفــة 
الغربــي علــى شــرف  بالرفــاع  مجلســه 
ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لدى 
الشــيخ؛  آل  عبــدهللا  البحريــن  مملكــه 
بمناسبة انتهاء فتره عمله الدبلوماسي 
في المملكة حضرها كيل وزارة الدفاع 
اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد بن 
علــي آل خليفة وعدد مــن أفراد العائلة 
ورجــال  واألعيــان  الكريمــة  المالكــة 

األعمال.

الشــيخ  أشــاد  الحفــل،  وخــال   
عبدالرحمــن بــن علــي آل خليفــة بعمــق 
بيــن  تربــط  التــي  األخويــة  العاقــات 
البلدين الشــقيقين، والتــي تحظى بكل 
الدعم واإلسناد من القيادتين لما يجمع 
وأواصــر  محبــة  روابــط  مــن  البلديــن 
بناهــا  مشــترك  مصيــر  ووحــدة  قربــى 
اآلبــاء واألجــداد، مثمًنــا الــدور الكبيــر 
للســفير فــي تعزيــز مثل هــذه العاقات 
وتنميتها والمضي بها آلفاق أرحب من 

التنسيق المشترك بين البلدين.

مواليد الربع األخير من العام معلقون مناقشة تطوير هيكلة “التربية” السفير السعودي في ضيافة عبدالرحمن بن علي

جميل حميدان

عمار قمبر

مدينة عيسى - وزارة العمل

انطالق معرض التوظيف في الضيافة اليوم

د. باقر النجار
أفــــــــول العصـــــر األميركـــــي

Û  األوربييــن والمؤرخيــن  الكتــاب  مــن  الكثيــر  انشــغل 
واألميركييــن بالتفكيــر ليس في مســتقبل الهيمنة الواليات 
المســتقبل  فــي  وإنمــا  العالــم،  فــي  األميركيــة  المتحــدة 
فيــه  اشــترك  مفتــوح  تفكيــر  وهــو  كدولــة،  لهــا  السياســي 
مفكــرون وكتــاب أميركيــون كمــا آخــرون مــن شــتى أنحاء 
العالــم المتقــدم، هــذا إذا مــا أضفنــا إلــى ذلك تمنيــات بعض 
الكتــاب مــن أصحــاب الفكــر االشــتراكي أو األيديولوجيات 
اإلساموية في العالم النامي والذين خلصوا إلى ما أسموه 
بقــرب انتهاء ليــس فقط “هيمنة اإلمبريالية األميركية” إنما 
الوجود السياســي األميركي ككل.. وهي تمنيات ال تدعمها 
مــن الوقائــع العملياتيــة الكثير، مــع إقرارنا مــن أن المجتمع 
األميركــي يحمــل مــن عناصر تفجــره الداخلــي الكثير. ومع 
ذلــك فالواليــات المتحــدة األميركيــة تحمــل عناصــر قوتهــا 
العســكرية الضاربــة في العالــم وبفعل تقدمهــا التكنولوجي 
والمعرفــي ويكفــي القول أن الحصــة األكبر من جوائز نوبل 
تذهــب ألســاتذة مــن الجامعــات األميركيــة وبفعــل تنوعهــا 
اإلثنــي والعرقــي واقتصادهــا الــذي يعتبر أكبــر اقتصاد في 
العالــم، ويكفــي القــول إن األزمــة االقتصاديــة التــي ضربت 
االقتصــاد اآلســيوي في تســعينيات القــرن الماضي كما هي 
كانــت  األميركيــة  المتحــدة  فالواليــات   ،2008 عــام  أزمــة 
الدولــة الوحيــدة فــي العالــم القــادرة على ضــخ 120 بليون 

دوالر كتعويض لبعض الشركات المتضررة.
Û  لكــن أن تأتــي مثــل هــذه الكتابــات مــن أفــراد عملــوا مــع 

المؤسســة السياســية األميركيــة فــي عهودهــا الســابقة فإن 
مثل ذلك يرفع الكثير من التســاؤالت أواًل حول جدية مثل 
هــذه القــراءات وتأثيراتهــا على العالم المناهــض والمعاضد 

لسياسات لواليات المتحدة األميركية.
Û  لقد برزت الواليات المتحدة األميركية بعد الحرب العالمية 

الثانيــة وأثنــاء الحــرب البــاردة كقــوة ضاربة لم يــأت العالم 
بمثلهــا بعــد اإلمبراطوريــة الرومانيــة. وقــد تمّكنــت أميــركا 
مــن أن تكــون الدولــة الوحيــدة المتفــردة علــى العالــم، وهو 
تســّيد وتفــّرد فــي العالــم كان خال الســنوات التــي أعقبت 
ســقوط حائط برلين وبعد ذلك ســقوط االتحاد الســوفيتي 
قــد  التســيد  هــذا  أن  إال  العســكرية واألمنيــة.  ومنظومتــه 
رافقــه توظيف ســّيئ إن لم يكن مضطرًبــا لقوتها المتفردة، 
ممــا دفــع الكثير من القوى الحليفة لها فــي أوربا ولربما في 
مواقع أخرى في العالم بأن تعيد حسابات مواقفها الداعمة 
حــدود..  دون  األميركيــة  المتحــدة  للواليــات  والمطلقــة 
وأعتقــد إن هنــاك مــا يكفي من الــدول الحليفــة والمناهضة 
للواليــات المتحدة األميركية باتــت تعمل على نقض التفرد 

والتسّيد األميركي على النظام العالمي.

Û  ويطــرح فريــد زكريا في مقال له فــي مجلة الفورين أفيرز 
مؤخــًرا مجموعــة من األســباب التــي يعتقد بأنها مؤشــرات 
رغــم  األميركيــة  السياســية  الهيمنــة  أفــول  بدايــة  علــى 
اســتمرارية قوتهــا االقتصاديــة العظيمة وقوتها العســكرية 
الضاربــة. والتــي أولهــا يأتــي بــروز الصين كقــوة اقتصادية 
المتحــدة  الواليــات  بعــد  العالمــي  االقتصــاد  فــي  مؤثــرة 
ا من االســتحواذ  األميركيــة، وهــو بــروز قــد أخذ جــزًءا مهمًّ
االقتصــادي األميركــي إن لــم يكــن بــات ينافســها حتــى في 
الداخــل األميركــي. ولربمــا ثانــي هــذه األســباب هــي إعادة 
النهــوض الروســي كقــوة مؤثــرة علــى الســاحة السياســية 
ووازنــة مــن الناحية العســكرية. فهي قــد ال تكون من حيث 
القــوة االقتصادية في مركز المقارعة مع الواليات المتحدة 
األميركيــة إال أنهــا قــد أثبتــت قــدًرا مــن النهوض العســكري 
الــذي عــّزز مــن الهويــة القوميــة الروســية المتضــررة مــن 

سقوط االتحاد السوفيتي.
Û  وثالــث هــذه األســباب بــروز الجماعــات اإلســاموية كقوى 

العربــي  العالــم  فــي  األميركــي  والنفــوذ  للهيمنــة  معاديــة 
التــي  الهجمــات  فــي  معاداتــه  تمثلــت  والــذي  واإلســامي 
قادتها القاعدة على أبراج نيويورك في سبتمبر عام2001.. 
وهــو عمــل خلــق قــدًرا مــن الخــوف والترقــب فــي العالــم، 
وهــي هجمــات قد دفعــت أميــركا أن تقوم بالحشــد لعملين 
عســكريين فــي العالــم اإلســامي والعربــي فــي أفغانســتان 
والعــراق، وهــو عمــل قــد بــدأ قبــل عقــد ونيــف مــن الزمــان 
علــى أن ينتهــي ســريًعا ولــم ينتــه بعــد. وتبــدو المفارقة أنه 
فــي الوقــت الــذي حصلــت فيــه أميــركا علــى دعــم كل دول 
فــإن محاوالتهــا  أفغانســتان  فــي  العســكري  لعملهــا  العالــم 
ترتيــب توافًقــا لغزوهــا للعــراق قــد بــاءت بالفشــل ولذلــك 
اتجهــت بنــاًء علــى ذلك للعمل مــن خارج الشــرعية الدولية 
وهــو مــا أضعف موقفها وعقد من أمــر عملياتها في العراق. 
وبمجرد احتالها للعراق فإن أميركا قد تصّرفت بقدر فائق 
مــن الرعونــة مــن حيــث انفتــاح شــهيتها لتوســيع عملياتهــا 
للداخــل الســوري مــن ناحيــة ونزوعهــا نحــو تدميــر الدولــة 
بمــا  العراقيــة وتفكيــك جيشــها وقواتهــا األمنيــة والقيــام 
يشــبه التطهيــر السياســي ولربمــا االثني لنظامها السياســي 
وأجهزته البيروقراطية. وتركها لمؤسســات الدولة المنهارة 
دون حمايــة فاســتباحتها الجماعات الغوغائيــة والعصابات 
الدوليــة. ممــا خلــق حالــة من الفوضــى والوهن ســاعد على 
صعــود قــوى الســلفية الجهاديــة فــي جيلها الثانــي والثالث 
في عموم المشــرق العربي. بل إنها ســلمت العراق لجماعات 
سياسية لم تملك مقومات النهوض بالدولة أو إعادة بنائها.

Û  ويعتقــد فريــد زكريــا أن أحــداث الحادي عشــر من ســبتمبر

2001 قــد أعــاد تشــكيل الثقافــة السياســية الحاكمــة فــي 
الواليــات المتحــدة األميركيــة وهــي لذلــك دفعــت اإلدارة 
والقــرارات  السياســات  مــن  مجموعــة  التخــاذ  األميركيــة 
“الظرفيــة” والمتســرعة والقائمة علــى الخوف من تداعيات 
الحــدث وهــي تداعيــات كمــا يعتقــد جعلــت مــن الممارســة 
بعضهــا  فــي  تتجــاوز  الخــارج  فــي  األميركيــة  السياســية 
المواثيــق والقانــون الدولــي: بــدًءا مــن قرارها بغــزو العراق 
مــروًرا بســجونها الســرية في آســيا وأوربــا الشــرقية مروًرا 
كذلــك باالتهامــات لهــا بســوء معاملــة الســجناء فــي العراق 
وأفغانســتان وجزيرة أغوانتنامو. وهي أحداث وممارسات 
باتــت تشــكل الحالــة التــي هــي عليهــا اإلدارة األميركيــة. 
ويعتقــد فريــد زكريــا أن الســلوك السياســي األميركــي إبــان 
حكــم بــوش االبــن أعطيــت الجانــب األخاقــي فــي ســلوك 
الســلطة السياســية األميركية في الخارج لدرجة أن حلفاء 
تاريخييــن ومندمجيــن في السياســة األميركيــة الخارجية 
مثــل كندا واليابان وبعض الدول األوربية يجدون أنفســهم 
في تضاد من الناحية األخاقية من نمط )اســتايل( السلوك 
السياســي األميركي الجديد في الخارج. ولربما االنســحاب 
األميركي من اتفاقية المناخ واتفاقية نزع القدرات النووية 
اإليرانيــة مــن جانــب واحــد دون طــرح البدائــل، وقد يكون 
أبرز االتهامات التي باتت تشــير إلى دعم اإلدارة األميركية 
للجماعــات الشــعبوية واليمنيــة األوربيــة، هــذا إذا ما أضفنا 
إلــى ذلــك اندفاعتها إبان حكم أوباما للتضييق على روســيا 
ا من سياســاتها إبــان حكم بوريس  بعــد أن كانــت قريبة جدًّ
يلتســن أول رئيــس منتخــب لاتحــاد الروســي بعد ســقوط 
االتحاد الســوفيتي.. إذ وبخاف التعهدات اندفعت أميركا 
لضــم دول أوروبــا الشــرقية لحلــف الناتو، بل كمــا واتجهت 
نحــو الضغــط علــى حلفائهــا الغربييــن لقبولهــم فــي االتحاد 
ــا  اقتصاديًّ عبًئــا  عليــه  يشــّكلون  باتــوا  والذيــن  األوربــي 
ا وبفعــل طبيعــة نظامهــم السياســي الــذي هــو كما  وسياســيًّ
يقول ليتفســكي أقرب إلى الســلطوية التنافســية، انحدرت 
مواقع االتحاد األوربي في ميزان الشــفافية وفي الحريات 
المدنية والسياسية وفي العملية الديمقراطية. من الناحية 
األخــرى فــإن الكثيــر مــن السياســات التــي يتبناهــا بوتــن 
لربمــا تعكســها حقيقــة أنــه يــرى فــي الكثيــر من السياســات 
األميركية في شــرق أوروبا تهديًدا ألمن الدولة في روسيا. 
وهــي سياســات تبنتهــا اإلدارات األميركيــة المتعاقبــة منــذ 
ســقوط االتحــاد الســوفيتي. بــل يمكــن القول إن جــزًءا من 
االتهامــات التــي يســوقها بعــض الساســة األميركييــن مــن 
التدخــات الروســية فــي االنتخابــات األميركيــة قــد تكــون 
نابعــة من الضيق الروســي من سياســات اإلدارة األميركية. 

والسياســي  العســكري  حلفهــا  وبفعــل  الشــرقية  فأوروبــا 
السابق تشكل جزًءا من األمن الروسي.. وإن الخاف حول 
المســألة األوكرانيــة يعكــس النقــض األميركي للروســي بأن 

ذلك لن يشمل أوكرانيا.
Û  إن جزًءا من معضلة العاقة األميركية مع الكثير من دول 

العالــم هــو فــي رغبتهــا الجامحة نحــو تغيير العالــم للدرجة 
أن الــذي يحــدث مــن تغييــرات فــي الداخــل األميركــي فــي 
السياسة والقيم والسلوك ال بد أن يكون شامًا للمجتمعات 
األخــرى لمســتوى التماثــل والتطابــق، وهــي سياســات قــد 
حققت بعض النجاحات في بعض مجتمعات آســيا وأميركا 
الاتينيــة، إال أنهــا بالطبــع غير قابلــة للتحقق في مجتمعات 
أخــرى رغــم خضوعها للهيمنة األميركيــة ولقوى ومتغيرات 
العولمــة. بــل إن هــذه المتغيــرات قد خلقت، بمــا فيها بعض 
وبقــوة  معاديــة  وجماعــات  قــوى  الغربيــة،  المجتمعــات 

لمتغيرات العولمة.
Û  وأخيــًرا فــإن الليبراليــة فــي شــكلها الــذي ســاد فــي الكثيــر

مــن مجتمعــات العالــم والتي كانــت الواليــات المتحدة أحد 
أكثــر المجتمعــات المشــكلة لمضمونهــا وهياكلها السياســية 
والثقافيــة واالجتماعيــة قــد تكــون فــي تــداٍع مثيــر للقلق. 
ويكفــي القــول أن ســلَعنة الخدمــات االجتماعيــة وتحديًدا 
الصحــة والتعليــم قــد ينبــئ بتــداٍع خطيــر علــى الكثيــر من 
الــدول المتجهة نحــو تبني نمط الليبرالية المتوحشــة التي 
مــا زالــت في الكثير من حاالتها محصــورة في دول معينة. 
وتبــدو الليبراليــة المتوحشــة فــي مصاحباتهــا االجتماعيــة 
والسياسية في المجتمعات النامية أشد وقًعا وتأثيًرا... من 
الناحيــة األخــرى فإن هناك اعتقــاًدا متنامًيا لدى البعض من 
أن إعادة بروز الدولة التسلطية في مواقع كثيرة في أوربا 
الغربيــة وفــي أميركا الاتينية وفي آســيا، إن هو إال نتيجة 
لهذه السياسات، وهو تطور لم يكن نتيجة مباشرة لوصول 
الرئيس دونالد ترامب للبيت البيض في عام 2016 بقدر ما 
هي نتاج لسياسات عقدين من الزمان اشترك فيها الحزبان 
الحاكمــان الجمهــوري والديمقراطي. وهــي حالة من الوهن 
تفقــد أميركا نتيجة لذلك قدراتها التأثيرية على مجتمعات 
كانــت فــي الســابق تنضــوي تحــت مضلتهــا إال أن تحوالتها 
ال  ولربمــا منظومــة  دواًل  منهــا  الداخليــة جعــل  السياســية 
تتشــارك كثيــًرا معهــا فــي ذات القيم والتوجهات السياســة. 
ويبقــى التســاؤل المطــروح هــل تنبــئ مرحلــة ترامــب فــي 
لعقــود  المجتمــع األميركــي  إلــى تحــوالت تصيــب  الحكــم 
قادمــة قــد ال تقترب في تداعياتهــا على المجتمع األميركي 
مــن تلــك التداعيــات التي أصابــت االتحاد الســوفيتي إبان 
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أعرب عدد كبير من القبائل والعوائل عن وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشددين 
علــى رفضهــم التــام تدخــالت النظــام القطري بعد ما بثته قنــاة “الجزيرة” القطرية مــن افتراءات كاذبة محاولة خاللها شــق الصف بين 
أبناء مملكة البحرين. واستنكرت القبائل والعوائل ما نشرته قناة “الجزيرة” القطرية عبر برنامجها المغرض )ما خفي أعظم(، مؤكدين 

أن المجتمع البحريني يقف متالحما ومتماسكا خلف القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك.

واســتنكرت قبيلة البوعوانة المنصوري تدخالت قطر السافرة 
فــي الشــأن الداخلــي لمملكة البحريــن، مؤكدة رفضها الشــديد 
الدعــاءات وافتــراءات اإلعــالم القطــري مــن خــالل مــا بثتــه 
قنــاة الفتنــة القطرية، والذي يهدف إلى زعزعة أمن واســتقرار 
البحريــن والنيــل مــن قيادتهــا وشــعبها الوفــي الذي نذر نفســه 

للدفاع عن أرضه وقائده.
وأكــدت قبيلــة البوعوانــة المنصوري أن شــعب البحرين أصبح 
أكثــر تماســكا بيــن أفــراده وأكثــر التفافــا حــول قيــادة جاللــة 
الملــك، وأن هــذه االدعــاءات واالفتــراءات لن تنــال من وحدة 

المجتمع البحريني بل زادته أكثر لحمة وتماسكا.
وقالــت قبيلــة المنصــوري إن والءهــا لجاللــة الملــك ومملكــة 
البحريــن والء مطلــق ال ينتهــي وال يفنــى، فهــذا عهــد قطعــه 
األجداد على أنفســهم آلل خليفة الكرام وحفظه األبناء وســار 
عليــه األحفــاد وســيبقى مــا بقيــت الحيــاة، فقد نذر أبنــاء هذه 
القبيلــة أنفســهم دفاعا عن الوطن منذ القــدم وأن جاللة الملك 

ومملكة البحرين خط أحمر في حياة أبنائها.
وأكــدت قبيلة العوازم والءها المطلق والراســخ ووقوفها صفا 
واحــدا خلــف قيادة عاهل البالد جاللــة الملك. وأعربت القبيلة 
عن استنكارها وشجبها للمحاوالت البائسة التي تقوم بها قناة 
“الجزيرة” التابعة لدولة قطر من أكاذيب ودسائس ومؤامرات 
ضــد قيادتنــا ومملكتنــا الغاليــة. وأكــدت أن قبيلــة العــوازم لــن 
تتهــاون فــي تقديــم الغالــي والنفيــس فــي الدفــاع عــن الوطن 

والذود عنه.
وأكــدت قبيلــة آل شــعيل تجديــد الــوالء والوفاء لمقــام جاللة 
الملك، ضد كل المحاوالت البائسة التي تتبناها قطر الستهداف 
أمن واستقرار المملكة الغالية ومحاولة اإلضرار بسمعة مملكة 
البحرين وبالمكتســبات الوطنية والتعايش المجتمعي المتميز 
بيــن مختلــف أطياف شــعب البحريــن الوفي. كمــا أكدت قبيلة 
آل شــعيل اســتنكارها الكذب واالفتراءات التي بثتها قطر عبر 
قناتهــا الخبيثة )الجزيرة( ومحــاوالت تزييف الحقائق والعبث 
باألمــن الداخلــي للمملكــة، مؤكــدة أن أبنــاء البحريــن بجميــع 
طوائفهــم ملتفيــن حــول عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأعربــت عائلــة البشــير الســعيد فــي البحرين والســعودية عن 
اســتنكارها الشــديد ورفضهــا التام لما بثه اإلعــالم القطري من 
افتــراءات وأكاذيب عن مملكتنا، والذي يعكس إفالس النظام 
القطري ويضرب عرض الحائط بمبادئ ُحسن الجوار التي دعا 

إليها الدين الحنيف وأكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
لــن  وأكــدت العائلــة فــي بيانهــا أن هــذه المحــاوالت البائســة 
تزيــد شــعب مملكــة البحريــن إال عزًمــا وإصــراًرا علــى المضــي 
جاللــة  لواءهــا  يحمــل  التــي  والنمــاء  الخيــر  بمســيرة  قدًمــا 
الملــك، مســتندين بذلك إلــى التاريــخ العريق والحاضــر الزاهر 
والمســتقبل المشــرق لمملكتنــا، مجــددة تأكيــد الوقــوف صًفــا 
واحــًدا خلــف القيادة الحكيمة لجاللة الملــك في مواجهة هذه 
التدخــالت. وعبــرت عــن اعتزازهــا وفخرهــا بمملكــة البحريــن 
ووحــدة قيادتهــا وشــعبها ودعمهــا الكامــل لــكل مــا تتخذه من 

إجراءات لوقف هذه التدخالت السافرة.
وجددت عائلة رجل األعمال شارخ بن سيف الدوسري والءها 
التــام لجاللــة الملك، وســمو رئيــس الوزراء، وســمو ولي العهد، 
معربــة عــن بالــغ اعتزازهــا وفخرهــا بالبحريــن ووحــدة شــعبها 
وقيادتهــا. وأوضحــت فــي بيــان، أن الممارســات المؤثمة التي 
يقــوم بهــا النظــام القطري )العميــل( وقناة “الجزيــرة” المأجورة 
تجــاه مملكــة البحريــن بهــدف إحــداث الصــدع بيــن الحاكــم 
والمحكوم وإذكاء االضطرابات والقالقل والفوضى لن تجدي 
نفًعــا، قبالــة متانــة الوحــدة الوطنيــة والتالحــم القائــم، والــذي 

رسخه حكام آل خليفة الكرام منذ التأسيس األول للدولة.
وأكدت عائلة شارخ الدوسري أن مملكة البحرين ستظل دائًما 

وأبًدا وطًنا عزيًزا شامًخا، في ظل قيادة جاللة الملك.
وأكــدت عائلــة البردولي والءهــا التام لصاحــب الجاللة الملك، 
مشــددة على رفضهــا التام للتدخالت الســافرة من قبل النظام 
القطــري عبــر قنــاة “الجزيــرة” القطريــة. وأضافــت العائلــة أن 
هــذه الحمالت اليائســة الرخيصة من قبــل اإلعالم القطري، لن 
تزيــد شــعب البحريــن إال قــوة ومتانــة وثباتا، وســتثبت للعالم 
كافــة أن الشــعب البحريني يقف بكل حــزم وراء جاللة الملك. 
وقالــت عائلــة البردولــي إن التاريــخ يشــهد بــأن البحريــن ســد 
منيع لكل من تسول له نفسه العبث ومحاولة اختراق النسيج 
النصــر  هــو  البحريــن وشــعبها  فيهــا، وإن مصيــر  االجتماعــي 
والشــموخ ومصيــر مــن يحيــك المؤامــرات والفتــن فيهــا نهاية 

يمألها القهر والعار.
هللا(  )رحمــه  القحطانــي  عبدالــرزاق  عيســى  عائلــة  وأكــدت 
ومحمد صالح عبدالرزاق القحطاني عن والئها التام وتأييدها 
الكامل لجاللة الملك، وســمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، 
والعائلــة الكريمــة آل خليفــة، مشــيدة بــكل فخــر بمــا تحقــق 
فــي العهــد الزاهــر لجاللة الملك مــن إنجازات لمملكــة البحرين 
وشعبها الوفي، سائلة المولى القدير أن يديم على هذا الوطن 

الغالي نعمة األمن واألمان والنماء الدائم.
وجــددت عائلــة القحطاني البيعــة والوالء والعهــد على الدوام 
لجاللــة الملــك، بيعة واحدة على مر الدهــور واألزمنة، ال تحيد 
وال تتغيــر عمــا ســار عليــه اآلبــاء واألجــداد مــن هــذا الــوالء 
المشــهود والمواقف المشــرفة، مؤكدة وقوفها صفا واحدا ضد 
كل مــن تســول لــه نفســه العبــث بأمــن واســتقرار الوطــن. كمــا 
استنكرت عائلة القحطاني، بشدة، ما قامت به قناة “الجزيرة” 
القطريــة مــن فبركــة ونشــر األكاذيــب والمؤامــرات ضــد أمــن 

واستقرار مملكة البحرين.
قيــادة  الخالقــي وقوفهــا صفــا واحــدا خلــف  عائلــة  وأكــدت 
صاحــب الجاللــة الملــك، مشــددة علــى رفضها التــام لتدخالت 
النظــام القطــري بعــد مــا بثتــه قنــاة “الجزيــرة” القطريــة مــن 
افتــراءات كاذبــة محاولة خاللها شــق الصف بيــن أبناء مملكة 

البحرين.
وأوضحــت أن مــا فعلتــه قطر لن يزيد أبناء شــعب البحرين إال 
قــوة وصالبــة، كمــا يعد تأكيدا علــى أن النظام القطــري المارق 
ال يضمــر إال الكراهيــة والحقــد ألبنــاء وأرض مملكــة البحريــن 

الغالية.
ودعــت عائلــة الخالقي إلــى محاربة قناة النظــام القطري التي 

حاولــت وال تــزال مــن خاللهــا نشــر الفتنــة فــي دول المنطقــة؛ 
الفتقارهــا المصداقيــة واتباعها أســاليب رخيصــة في محاولة 

تشويه صورة مملكتنا الحبيبة.
كمــا جــددت والءهــا المطلــق وبيعتهــا لعاهل البــالد حفظه هللا 
ورعاه وأدامه ذخرا لمملكة البحرين وشعبها المخلص، مؤكدة 
اســتعدادها التام لبذل الغالي والنفيس؛ من أجل الحفاظ على 

أمن واستقرار المملكة.
المســيرة  المطلــق مــع قائــد  وأكــدت عائلــة هجــرس وقوفهــا 
الحضاريــة والتنمويــة جاللة الملك، مؤكدة اســتنكارها ما بثته 
قناة “الجزيرة” لفيلم يراد به النيل من ســمعة البحرين الطيبة 
والمحاوالت اليائســة للزج باســم المملكة الغالية في كل ما هو 
غيــر صحيــح وغير الئق، وهــو ما ينم عن الغيــرة والحقد على 
الخطــوات واإلنجــازات التــي تحققت في العهــد الزاهر لجاللة 

الملك.
وقالــت عائلــة هجــرس فــي بيــان لهــا إن مــا تــم بثــه فــي قنــاة 
“الجزيــرة” مــا هــو إال منتــج خــاو ال يمتلــك أيــة مصداقيــة وال 
هدفــا إال النيــل مــن مملكــة البحرين المتعايشــة والمتســامحة، 

مجددة والءها المطلق لجاللة الملك.
وأعلنت عائلة ســلمان بن خالد الســبيعي شــجبها واســتنكارها 
البالــغ لمــا بثــه النظــام القطــري مــن إســاءات دنيئــة وادعاءات 
مغرضــة عبــر قناتــه الهابطــة “الجزيــرة”، مشــيرة إلــى أن هــذه 
التّرهــات المفبركــة إعالميــا والمعاديــة لمملكــة البحريــن، دليل 
اإلعــالم  إليهــا  التــي وصــل  والضحالــة  العجــز  علــى مســتوى 

المشبوه في قطر.
الســبيعي تجديــد والءهــا،  بــن خالــد  وأعلنــت عائلــة ســلمان 
وتأييدها لجاللة الملك، مؤكدة وقوفها صفا واحدا مع إخوانها 

من أبناء المملكة خلف قيادة جاللته.
وعبرت عائلة المرحوم عبدالكريم علي كشــفي عن اســتنكارها 
لمــا بثتــه قنــاة “الجزيــرة” القطريــة مــن افتــراءات وأكاذيــب 
محاولــة مــن خاللهــا النيــل واســتهداف أمــن واســتقرار مملكة 
مــن  “الجزيــرة”  قنــاة  تبثــه  ومــا  وشــعبها  وقيادتهــا  البحريــن 
ســموم محاولــة منهــا تفكيك روابط األســر وعالقاتها الحميمة 
والتاريخيــة الممتــدة مــن القــدم وقبــل حكــم النظــام القطــري 

الحالي.
واســتنكرت عائلــة الــوزان فــي مملكــة البحرين ما نشــرته قناة 
“الجزيــرة” القطريــة عبــر برنامجهــا المغــرض )ما خفــي أعظم(، 
الــذي ال ينتمــي للواقع الشــارع، مؤكــدة أن المجتمــع البحريني 

يقف متالحما ومتماسكا خلف قيادة جاللة الملك.
وأكــدت عائلة الــوزان أن قناة “الجزيرة” ما هي إال أداة قطرية 
تســعى لالســتهداف المتكــرر لمملكــة البحرين، مؤكــدة أن هذه 
المحاوالت الفاشلة لن تزيد المجتمع البحريني إال إصراًرا أكثر 

على المضي قدما بمسيرة التقدم بقيادة جاللة الملك.
وجــددت عائلــة الــوزان والءها المطلــق والراســخ خلف جاللة 
الملك، معرًبا عن تأييدها التام لكل ما تقوم به مملكة البحرين 
مــن إجــراءات رًدا علــى المحــاوالت المغرضــة التــي تقــوم بهــا 
قطــر لتقويض الوحدة الوطنية والســتهداف أمنها االجتماعي 
واإلساءة لما تحقق من منجزات في ظل المشروع اإلصالحي 

لجاللة الملك.
وأكــدت عائلة خالــد محمد عبدهللا محمد التميمي اســتنكارها 
الشــديد الســتهداف دولــة قطــر مملكــة البحرين ومــا قامت به 
قنــاة “الجزيــرة” من بث ادعاءات وأكاذيب وافتراءات ال تمت 
للواقع والحقيقة بأي صلة والغرض منها إثارة الفتن بين أبناء 
الوطــن الواحــد واســتهداف أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن. 
وجــددت عائلــة خالــد محمــد التميمــي البيعــة وصــادق الــوالء 
واإلخــالص المطلــق وأنبــل مشــاعر المحبــة الصادقــة لجاللــة 
الملك، مؤكدة أنها ستبقى دائما على نهج اآلباء واألجداد على 
مر السنين من أهل الوالء الراسخ والثابت والتضحية والفداء 

لجاللة الملك وهذا الوطن الغالي.
واســتنكرت عائلة بوردحه المحاولة القطرية لإلســاءة لمملكة 
البحرين من خالل المســاس بســيادتها وأمنها واســتقرارها من 
خــالل التوظيــف الفاشــل لقنــاة “الجزيــرة” فــي بــث األكاذيــب 
والبيانات المضللة. وأعربت العائلة عن استغرابها من استمرار 
الصــف  عــن  الخــارج  نهجهــا  يؤكــد  مــا  القطريــة،  التجــاوزات 

الخليجي والمحيط العربي باعتبارها دولة مارقة.
وأكــدت العائلــة وقوفها مع شــعب البحرين خلــف قيادة جاللة 
الملك، مجددة والءها المطلق وتأييدها الثابت. وشددت على 
التزامهــا بواجبهــا الوطنــي في الدفــاع عن البحرين وســيادتها 

وأمنها واستقرارها ومكتسباتها.
وأكــدت عائلــة بوكمــال شــجبها ورفضهــا لمحــاوالت التطــاول 
مــن النظــام القطــري علــى الســيادة الوطنيــة لمملكــة البحريــن 
واالســتهداف الرخيــص للوحــدة الوطنيــة بمحاولــة زرع بذور 

الفتنة والتشكيك التي يقوم بها هذا النظام المارق.
وأكــدت عائلــة بوكمــال والءهــا المطلــق لقيــادة جاللــة الملــك 
حامــي حيــاض الوطــن بحكمتــه الســديدة وحنكتــه وإخالصه 
ألبناء شعبه، مؤكدة أن كل فرد في العائلة رهن إشارة جاللته 
ناذرين األنفس واألرواح دفاًعا عن قيادته وعزة وكرامة تراب 

الوطن.
وأعربــت العائلــة عــن اعتزازها بقيادة جاللــة الملك، داعية هللا 
تعالــى أن يحفــظ مملكــة البحريــن وينعــم عليهــا بالمزيــد مــن 

التقدم واالزدهار.
واليائســة  البائســة  المحــاوالت  أن  البنفــالح  عائلــة  وأكــدت 
لنشــر الفتــن والترويــج لألكاذيــب والتي تهــدف لزعزعة األمن 
واإلضــرار بالمكتســبات الوطنية وإثارة النعــرات الطائفية بين 
أبنائــه لــم ولــن تزيــد شــعب البحريــن إال عزًمــا وإصــراًرا علــى 
المضــي قدًمــا بمســيرة الخيــر والنمــاء بقيادة صاحــب الجاللة 
الملــك. وأدانــت عائلــة البنفــالح فــي بيــان لهــا مــا بثتــه قنــاة 
“الجزيــرة” القطريــة مــن أكاذيــب وافتــراءات، تأتــي فــي ظــل 
االســتهداف المتواصــل والممنهــج لمملكــة البحريــن، مؤكــدة 

وقوفها صًفا واحًدا خلف قيادة صاحب الجاللة الملك.
عجــالن  وســلمان  عجــالن  عبــدهللا  المرحــوم  عائلــة  وأكــدت 
وشــق  الفتنــة  نهــج  علــى  قطــر  دولــة  الســتمرار  اســتنكارها 
الصــف للوحــدة الوطنيــة لمملكة البحرين، عبــر افتراءات قناة 
“الجزيرة” بالبرنامج الخبيث الذي بني على الكذب والتدليس.
كمــا أكــدت وقوفها صًفــا واحًدا خلف قيادة جاللــة الملك، وأن 
أي محاولــة لبــث الفرقــة وشــق الصــف بيــن شــعب البحريــن 
ســتجد أمامها ســوًرا شــامًخا مبنيــا على القيــم وروح الوطنية 

العالية لدى شعب مملكة البحرين بأطيافه كافة.

وأعربــت عائلــة إســحاق )عبدالقــادر وســليمان وعبــدهللا أبنــاء 
المرحــوم محمد يوســف إســحاق(، عــن والئها وتجديــد بيعتها 
لصاحــب الجاللــة الملــك، وأكــدت وقوفهــا صفــا واحــدا خلــف 

قيادة جاللته وتمسكها بالمشروع اإلصالحي.
كمــا أكــدت أن جاللــة الملــك هــو صمــام األمــان وقائــد مســيرة 
البحريــن  أبنــاء  كل  إليــه  يتطلــع  الــذي  البــالد،  فــي  اإلصــالح 
الشــرفاء، مؤكديــن التفــاف الجميــع خلــف قيــادة جاللتــه فــي 

حفظ الوطن والمواطنين الشرفاء.
وأكــدت عائلــة بــن بحــر أن مــا يقوم بــه النظــام القطــري وقناة 
“الجزيــرة” التــي يحتضنهــا من أجل اســتهداف أمن واســتقرار 
دول المنطقة، ال يمثل موقف الشــعب القطري الشــقيق بقبائله 
الكريمة التي تربطهم عالقة النسب والمصاهرة مع العديد من 
قبائــل وعوائــل البحرين، هذه العالقــة التاريخية التي ال يمكن 

أن تزعزعها األساليب الرخيصة والمستهجنة.
وأوضحــت أن هــذه المحاوالت البائســة لن تزيد شــعب مملكة 
البحريــن إال عزمــا وإصرارا على المضي قدما بمســيرة التنمية 
واالزدهــار بقيــادة جاللــة الملــك، مؤكــدة أن مملكــة البحريــن 
عصية أمام محاوالت النيل من نســيجها وتكاتفها االجتماعي 
وشق الصف والعبث باالنتماء الوطني والتي سيكون مصيرها 

الفشل أمام إرادة أبناء مملكة البحرين الراسخة.
وأعربــت عائلــة آل محمــود عــن اســتنكارها الشــديد ورفضهــا 
التــام لما بثته قنــاة “الجزيرة” القطرية من افتراءات وأكاذيب 
عن مملكة البحرين، تهدف إلى زعزعة السلم األهلي والترابط 

بين مكونات شعب البحرين وشق وحدته الوطنية.
وأكــدت أن المحــاوالت المســتميتة والمتكــررة التــي تقــوم بها 
“الجزيــرة” لــن تزيــد شــعب مملكــة البحريــن الوفــي إال عزمــا 
الملــك  التالحــم والتعاضــد مــع قيــادة جاللــة  وإصــرارا علــى 
والمضي قدما في مسيرة الخير والعطاء في ظل العهد الزاهر 

لجاللته.
الملــك  جاللــة  لقيــادة  ووالءنــا  لوطننــا  انتماءنــا  إن  وقالــت 
هــذه  ومــا  واألجــداد،  اآلبــاء  تاريــخ  صفحــات  فــي  متجــذر 
الكلمــات الصادقــة إال اســتمرار لهــذا النهــج القويــم النابــع مــن 
قيمنــا اإلســالمية الســامية، وتأكيد للوقوف صفــا واحدا خلف 
قيــادة جاللــة الملك ضد كل ما يعكر صفو أمن مملكة البحرين 

واستقرارها ووحدة شعبها الوفي.
وأعربــت عائلة المرحوم حســن عبدهللا محمــد بوطربوش عن 
اســتنكارها ورفضهــا التــام لألكاذيب واالفتــراءات الواردة في 
برنامــج “مــا خفي أعظم” الذي عرضته قنــاة الكذب “الجزيرة”، 
وحمل في مضمونه سلسلة من األكاذيب واالفتراءات ال تمت 

لواقع المجتمع البحريني بصلة.
كمــا أكــدت عائلــة بوطربــوش وقوفهــا وتأييدهــا التــام لجميــع 
اإلجــراءات التــي تتخذهــا مملكــة البحرين في ســبيل الحفاظ 
والفتــن  المحــاوالت  مــن  وســالمته،  مجتمعهــا  وحــدة  علــى 

الخارجية، مجددة بيعتها ووالءها لجاللة الملك.
وأدانت عائلة كلداري في مملكة البحرين قيام قناة “الجزيرة” 
والفتنــة  الشــقاق  بــذور  بــزرع  خلفهــا،  يقــف  ومــن  القطريــة، 
والخالفــات ومحاولــة بــث الكــذب والفتــن وإشــعال الحــروب 
وصنــع األزمــات فــي المنطقــة، خصوًصا فــي مملكــة البحرين، 
وهــو مــا يمثــل انتهــاًكا صارًخــا لمبادئ حســن الجــوار وقواعد 

القانون الدولي.
وأكــدت فــي بيــان لهــا أن إصــرار النظــام القطري في سياســته 
العدوانية لم يزد الشــعوب إال تالحًما وتماســًكا ووعًيا أكثر من 

أي وقت مضى.
وجــددت العائلــة بيعتهــا ووالءهــا لقيادة جاللــة الملك، مؤكدة 
ثباتهــا علــى العهــد والــوالء دائمــا وأبًدا، بيعــة يتوارثهــا األبناء 

جياًل بعد جيل.
وأعربــت عائلــة العســيري عــن خالــص الوفــاء والــوالء لقيــادة 
فــي حفــظ  الملــك، والوقــوف صفــا واحــدا  الجاللــة  صاحــب 
أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن. وأكــدت العائلة رفضهــا التام 
لــكل المحــاوالت التــي تمــس بوحــدة وترابط شــعب البحرين، 
ومحــاوالت زرع بــذور الفتنــة بين أفــراده والذين عــرف عنهم 

التعايش والتالحم منذ القدم.
كمــا جــددت بيعتها لجاللــة الملــك، ووالءها للبحريــن والدفاع 
عــن أمــن واســتقرار هــذا الوطن العزيز كما ســار عليــه األجداد 

من قبل.
وأدانــت عائلــة إبراهيــم جميــل المســقطي المحاوالت البائســة 
للنظــام القطــري وبوقــه اإلعالمي قنــاة “الجزيرة” لشــق الصف 
وإشــاعة عــدم االســتقرار بمملكــة البحريــن، وأكــدت تجديــد 
والئهــا وبيعتهــا لجاللــة الملــك، وقالــت “نحــن ســيوف فــي يــد 
جاللتــه ولــن تثنينــا مــا تزرعــه الــدول المارقــة من أشــواك في 
مســيرة مملكــة البحريــن النموذجيــة نحــو النجــاح واالزدهار”. 
وأشــادت العائلة بمدى تماسك شعب مملكة البحرين في وجه 
مســاعي النظــام القطــري لتفكيــك لحمته، والتي اســتمدها من 
األســس التــي وضعهــا له المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك، 
الــذي بنــي علــى الدعائم القويــة التي شــيدتها العائلــة الكريمة 
المالكــة منــذ الحاكــم األول المغفــور له بإذن هللا تعالى الشــيخ 

أحمد الفاتح.
وأكــدت عائلــة جناحــي شــجبها واســتنكارها لــكل المحــاوالت 
البائســة التــي تقــوم بهــا قنــاة “الجزيــرة” والنظــام القطــري من 
أجــل شــق الصــف وإثــارة النعــرات الطائفية بين أبنــاء مملكتنا 
الغاليــة، كمــا أكــدت وقوفهــا صًفــا واحــًدا خلــف قيــادة جاللــة 
الملــك ودعمها سياســة جاللتــه التي تنطلق من مبادئ ســامية 

وحضارية تحقق آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي.
وأكدت عائلة مال هللا السبت وقوفها صفا واحدا خلف قيادة 

جاللة الملك، مؤكدة لجاللته لزوم السمع والطاعة.
وأكــدت العائلــة اســتنكارها ورفضهــا التام لمــا ورد عبر برنامج 
قنــاة “الجزيــرة” القطريــة ومــا تضمنــه مــن أكاذيــب ودســائس 
ومؤامــرات لضرب أمن واســتقرار مملكة البحرين ويســتهدف 
ضرب وشــق النســيج المجتمعي حكومة وشعبا، وأن االلتفاف 
الشــعبي مــن جميــع القبائــل والعوائــل ومــدن وقــرى ومجالس 
وأعيان ومؤسسات المجتمع المحلي حول قائد المسيرة يؤكد 
عمق العالقة الوثيقة بين قيادة جاللة الملك والشعب الوفي.

وشــجبهم  اســتنكارهم  عــن  بومعجــب  عائلــة  أفــراد  وعبــر 
للمحاوالت البائســة التي تقوم بها قناة “الجزيرة” القطرية من 
أجــل شــق الصف وإثارة النعرات الطائفيــة بين أبناء البلد، في 
محاولــة لزعزعــة األوضــاع فــي البــالد، مــن خالل اســتضافتها 
مجموعــة مــن الخونــة والمرتزقة الذيــن باعوا أنفســهم للنظام 

القطري.
وأكــدت أن مــا يقوم بــه النظام القطــري وقناة “الجزيــرة” التي 
يحتضنهــا مــن أجــل اســتهداف أمــن واســتقرار دول المنطقــة، 
الكريمــة  بقبائلــه  الشــقيق  القطــري  الشــعب  موقــف  يمثــل  ال 
التــي تربطهــم عالقة النســب والمصاهرة مــع العديد من قبائل 
وعوائــل البحريــن، هــذه العالقــة التاريخيــة التــي ال يمكــن أن 

تزعزعها األساليب الرخيصة والمستهجنة التي ينفذها النظام 
القطري وأعوانه من المرتزقة واإلرهابيين.

وجــددت عائلــة العمــار والءهــا لجاللــة الملــك والمبايعــة علــى 
الســمع والطاعــة فــي المنشــط والمكــره لجاللتــه ولهــذا الوطن 
أرض  عــن  الدفــاع  فــي  والدمــاء  بــاألرواح  مضحيــن  الغالــي 
مملكتنــا الغاليــة، داعيــة هللا أن يحفظ مملكــة البحرين بقيادة 

عاهل البالد، وبدعم سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد.
وأعربت العائلة عن استنكارها لما بثته قناة “الجزيرة” القطرية 
من تزوير وافتراءات صارخة في حق مملكة البحرين، والتي 
أظهرت الحقد الدفين والنية السيئة للنظام القطري ببث روح 
الفرقــة والكراهيــة بيــن أبناء شــعب مملكة البحريــن المتوحد، 
والــذي أعلن رفضه واســتنكاره ما جاء من مغالطات وأكاذيب 
لــم ولــن تنطلــي عليــه. وأضافــت أن هــذه الحمــالت اليائســة 
الرخيصة من اإلعالم القطري، لن تزيد شــعب البحرين إال قوة 
ومتانة وثباتا، وستثبت للعالم كافة أن الشعب البحريني يقف 

بكل حزم وراء جاللة الملك.
وأكــدت عائلــة الســلطي فــي مملكــة البحريــن والءهــا المطلــق 
وتأييدهــا التــام لصاحب الجاللة الملك، معربة عن اســتنكارها 
التدخــالت القطريــة فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة البحريــن 
ومــا بثته قنــاة “الجزيرة” القطرية من أكاذيب وافتراءات ضد 

المملكة.
ورفعــت العائلــة رايــات التأييــد لقيــادة جاللــة الملــك، لــكل مــا 
تتخــذه البحريــن من إجــراءات ردا على المحــاوالت المغرضة 

التي تتبناها قطر.
وأعربت عائلة الســعدون عن خالــص الوالء والطاعة ووقوفها 
صفــا واحــدا خلــف قيــادة صاحــب الجاللــة الملــك، كمــا أكــدت 
اســتنكارها وشــجبها للمحــاوالت البائســة التــي تقــوم بهــا قناة 
“الجزيرة” التابعة ل دولة قطر من أكاذيب وافتراءات للمســاس 

بأمن واستقرار المملكة الغالية، والنفخ في نار الفتنة.
وجــددت أفــراد العائلــة لجاللــة الملــك الــوالء والبيعــة مؤكــدة 
دعمهــا لسياســة جاللتــه التــي تنطلق من مبادئ ســامية تحقق 

آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي.
وأعربــت عائلــة الفاضل عن والئها المطلق لقيادة جاللة الملك، 
وإيمانهــا وانتمائهــا لهــذا الوطن العزيز، مؤكــدة وقوفها مع كل 
أبناء مملكة البحرين خلف قيادة جاللة الملك أعزه هللا وأطال 

عمره وأدام ملكه، ضد المارقين في حفر الجهالة والضياع.
وأضافــت عائلــة الفاضــل فــي بيــان أن العائلة ممثلــة بوجهائها 
وأبنائهــا تجــدد الحــب والوالء لمقــام جاللة الملــك باني نهضة 
البحرين الحديثة األقرب إلى كل القلوب، معاهدة جاللته على 
والــوالء والوفــاء والســمع والطاعــة، مجــددة البيعــة واالنتماء 
لجاللته، مؤكدة لكل من تســول له نفســه اإلضرار بهذا الوطن 
أن المملكــة عصيــة علــى كل أصحــاب الشــر والحقــد ونكــران 

الجميل، وتناسى مبادئ العروبة واإلسالم واحترام الجار.
وأكــدت عائلــة الفاضــل أن مملكــة البحريــن ســتبقى فــي ظــل 
قيادة ملك البالد وبتماســك نســيجها الوطني شــامخة ومنارة 
عــز وفخــر، ســائلة هللا أن يحفظ مملكة البحرين من كل ســوء 

وكيد.
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  فــي  بوبشــيت  آل  وأكــدت  عائلــة 
العربيــة الســعودية وقوفهــا صفــا واحــدا مــع مملكــة البحريــن 
التــي  المؤامــرات  كل  ضــد  الملــك،  الجاللــة  صاحــب  بقيــادة 
تحــاك لزعزعــة أمــن المملكــة وكل ما تبثــه قنــاة “الجزيرة” من 
أكاذيب وافتراءات تستهدف من خاللها أمن واستقرار مملكة 

البحرين وشعبها.
كمــا أكــدت العائلة تأييدها التام لكل ما تتخذه مملكة البحرين 
مــن إجــراءات ردا علــى المحــاوالت المســتمرة فــي اســتهداف 

األمن الوطني، مجددة الوالء لجاللة الملك.
وأكــدت عائلــة نجم وبوكلــي في مملكة البحريــن وقوفها صفا 
وحدا خلف قيادة جاللة الملك، ضد المحاوالت المغرضة التي 
يتبناها النظام القطري الســتهداف النســيج المجتمعي الواحد 

واإلضرار بالمكتسبات الوطنية.
وأعلنــت العائلتــان فــي بيــان تأييدهمــا التــام لــكل اإلجــراءات 
التــي تتخذهــا مملكة البحريــن، والتي من شــأنها الحفاظ على 
النســيج الوطنــي مــن كل المحاوالت المتكررة والبائســة لشــق 

الصف والتأثير على الوحدة الوطنية.
واســتنكرت عائلتــا نجم وبوكلي التدخــالت القطرية اإلرهابية 
البحريــن، مؤكدتيــن رفضهمــا لجميــع  المســتمرة فــي مملكــة 
أشــكال التدخــل فــي شــؤون البــالد الداخليــة، بمــا فيهــا إثــارة 
الفتنــة بيــن أبنــاء المجتمــع البحرينــي الواحــد، والمحــاوالت 
البائســة لشــق الصف الوطني والمســاس بأمن وســالمة مملكة 
البحريــن، وبمــا يتعــارض مــع مبــادئ حســن الجــوار التــي دعــا 
إليهــا ديننــا الحنيــف واألعــراف والقوانين والمواثيــق الدولية، 
وذلك من خالل ما تقوم به قناة “الجزيرة” التي تمتهن الكذب 
والتدليــس اإلعالمــي، وتعمل على بث الفرقــة عبر ادعاءات ال 
تستند إلى الحقائق من خالل احتضانها للخونة والمغرضين.

وأكــد راشــد بــن إبراهيــم القصــاب ابــن عميــد عائلــة القصــاب 
للقيــادة  الــوالء  تجديــد  المحــرق  محافظــة  مــن  )المحرقيــة( 
القطــري  النظــام  مــن  النشــاز  األفــواه  الرشــيدة، ومســتنكرين 
وأعــرب  الكــرام.  البحريــن  أهــل  وحــدة  مــن  والنيــل  البائــس 
القصــاب عــن وقوفهــم وفدائهــم وجهوزيتهــم للفــداء لمملكــة 

البحرين ومليكنا وقيادتنا الرشيدة.
واســتنكرت عائلــة بوغــوى فــي مملكــة البحريــن، مــا يقــوم بــه 
النظــام القطــري ممثــاًل فــي جهازهــا اإلعالمــي الخبيــث، قنــاة 
“الجزيــرة”، مــن محاولــة لشــق الصف الوطنــي وزرع الفتن في 

الشارع البحريني المعروف بتراصه كالبنيان الواحد.
وأعربــت العائلــة فــي بيــان لهــا عــن اســتيائها واســتهجانها مما 
قــام بــه النظــام القطري من محــاوالت ميؤوس منهــا للنيل من 
النســيج الوطنــي البحرينــي، وإذ تعلــن العائلــة تجديــد بيعتهــا 
ووالئهــا لصاحــب الجاللــة الملــك، وتعاهــد جاللتــه أن تبقــى 
محــاوالت  كل  علــى  عصيــة  الشــرفاء  أبنائهــا  بــكل  البحريــن 

االستهداف وزرع الفتن.
وأعلنــت عائلة البحــري وقوفها التام خلف قيادة جاللة الملك، 
ضــد كل المحــاوالت الفاشــلة التــي تســتهدف أمــن واســتقرار 
مملكــة البحريــن، وضــد كل المخططات الدنيئــة التي تقوم بها 
قطــر ومنصتهــا اإلعالميــة “الجزيــرة”، مجدديــن العهــد بالوالء 

والبيعة لجاللة الملك.
وأكــدت العائلــة تأييدهــا التــام لجميــع اإلجــراءات والقــرارات 
التــي تتخذهــا مملكــة البحريــن للــرد علــى هــذه االفتــراءات 
بالخيــر  التــي تنعــم  المملكــة  أمــن واســتقرار  الكاذبــة لضــرب 

والرفاه واألمن واالزدهار في ظل قيادة جاللة الملك.
وأعربــت عائلــة كمشــكي عــن والئهــا التــام وتأييدهــا الكامــل 
لصاحــب الجاللــة الملــك، كما أشــادت بكل فخر بمــا تحقق في 
العهــد الزاهــر لجاللتــه مــن إنجــازات لمملكــة البحرين وشــعبها 

الوفي.

وجــددت عائلــة كمشــكي البيعــة لجاللــة الملــك، مؤكــدة أنهــا 
تقف صًفا واحًدا ضد كل من تســول له نفســه بالعبث في أمن 
البــالد وشــق صــف الوحــدة الوطنية، كمــا عبرت عن اســتيائها 
مــن التدخــالت القطرية المســتمرة في الشــأن الداخلي لمملكة 
البحريــن، وبــث قناتهــا لألكاذيــب واالدعــاءات واالفتــراءات 
البحريــن  مملكــة  أن  مؤكــدة  الحقائــق،  إلــى  تســتند  ال  التــي 
عصيــة بــإذن هللا أمــام محــاوالت النيل مــن نســيجها وتكاتفها 
االجتماعــي، والتــي ســيكون مصيرها الفشــل أمــام إرادة أبناء 

مملكة البحرين. 
وأعربــت عائلــة حمــد عيســى أبوالشــوك عــن تجديدهــا الوالء 
والبيعــة لجاللــة الملك مؤكدة وقوفهــا صفا واحدا خلف قيادة 
جاللتــه مــع دعمهــم لسياســته التــي تنطلــق من مبادئ ســامية 
وحضاريــة تحقق آمال وتطلعات شــعب البحريــن الوفي الذي 
يــرى فــي جاللتــه المســتقبل المشــرق بــإذن هللا تعالــى، ويــرى 
فــي جاللتــه القائد الــذي يقود مملكتنا العزيــزة إلى آفاق رحبة 

تحقق لشعبه الوفي كل الخير.
واســتنكرت العائلــة كل المحــاوالت البائســة التــي تقــوم بهــا 
قنــاة “الجزيــرة” والنظــام القطــري؛ من أجل شــق الصف وإثارة 

النعرات الطائفية بين أبناء البلد.
وأعلنت عائلة أحمد الصديقي وقوفها التام واصطفافها خلف 
قيــادة صاحــب الجاللــة الملــك، ضــد كل المحــاوالت الفاشــلة 
البحريــن، وضــد كل  أمــن واســتقرار مملكــة  التــي تســتهدف 
المخططــات الدنيئــة التــي تقوم بهــا قطر ومنصتهــا اإلعالمية 

“الجزيرة”، مجددين العهد بالوالء والبيعة لجاللة الملك.
وقالــت العائلــة في بيان لها إن ما نقلتــه “الجزيرة” من أكاذيب 
وافتــراءات فــي حــق مملكــة البحريــن يعكــس مــدى الحقــد 
والكراهية التي تمأل هذه القناة الرخيصة والقائمين عليها في 
دولــة قطــر، مؤكــدًة أن شــعب البحريــن علــى دراية تامــة بهذه 
المخططــات والمؤامــرات البائســة، ولــن تؤثر هــذه المحاوالت 
علــى ترابــط ولحمــة شــعب البحريــن الذيــن يجتمعــون خلــف 

قيادتهم الرشيدة.
وأكدت العائلة وقوفها التام خلف جميع اإلجراءات والقرارات 
التــي تتخذهــا مملكــة البحريــن للــرد علــى هــذه االفتــراءات 
الكاذبــة، والمحــاوالت الفاشــلة لضــرب أمــن واســتقرار مملكــة 

البحرين، التي تنعم بالخير والرفاه واألمن واالزدهار.
وأعلنــت عائلــة فقيــه شــجبها واســتنكارها البالــغ لمــا بثــه قناة 
“الجزيرة” التابعة للنظام القطري من إساءات دنيئة وادعاءات 
مغرضــة فــي حــق مملكــة البحريــن. وأكــدت العائلــة تجديــد 
والءهــا وتأييدهــا لجاللــة الملــك، ووقوفهــا صفــا واحــدا خلف 
قيــادة جاللتــه، داعيــة هللا تعالــى أن يحفــظ مملكــة البحريــن 

وينعم عليها بالمزيد من التقدم واالزدهار.
وأكــدت عائلة المعروف تجديدها الوالء والبيعة لجاللة الملك 
ودعمها لسياســة جاللته التي تنطلق من مبادئ ســامية تحقق 
آمــال وتطلعــات شــعب البحريــن الوفــي. وأعربــت العائلــة عن 
وقوفهــا صفــا واحــدا خلــف قيادة صاحــب الجاللــة الملك، كما 
أكــدت اســتنكارها وشــجبها للمحــاوالت البائســة التــي تقــوم 
بهــا قنــاة الجزيــرة التابعة ل دولة قطــر من أكاذيــب وافتراءات 
للمساس بأمن واستقرار المملكة الغالية، والنفخ في نار الفتنة.

وأعربــت عائلة الرشــدان عن موقفهــا الرافض للمحاوالت التي 
خرجــت بهــا قنــاة “الجزيــرة” القطريــة ومــا بثتــه مــن أكاذيــب 

وافتراءات قصدت به ضرب المجتمع البحريني في وحدته.
وتؤكــد عائلــة الرشــدان أنهــا تقــف خلــف قيــادة جاللــة الملــك، 
مجــددة البيعــة والــوالء لجاللتــه وأنهــا كمــا الشــعب البحريني 
تســير بخطى ثابتة في ظل المشــروع التنموي الشــامل لعاهل 

البالد.
وأعربــت عائلــة أبوالفتح عن خالص الــوالء والطاعة ووقوفها 
صفا واحدا خلف جاللة الملك، كما أكدت اســتنكارها وشــجبها 
للمحاوالت البائسة التي تقوم بها قناة “الجزيرة” التابعة ل دولة 
قطر من أكاذيب وافتراءات للمســاس بأمن واســتقرار المملكة 

الغالية، والنفخ في نار الفتنة.
وجــددت أفــراد العائلــة لجاللــة الملك الــوالء والبيعــة، وأكدت 
دعمهــا سياســة جاللتــه التــي تنطلق مــن مبادئ ســامية تحقق 

آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي.
واســتنكرت عائلــة وأبنــاء عيســى محمــد عبدالرحيــم، بشــدة، 
االتهامــات والفبــركات المزعومــة التــي تمــت صناعتهــا بقنــاة 
“الجزيــرة” القطريــة، والتي دأبت منــذ ظهورها على بث الفتنة 

والفرقة في جسم األمة العربية واإلسالمية.
وأعربــت العائلــة عن وقوفها خلف قيــادة جاللة الملك، مؤكدة 
تأييدهــم التــام لجميــع اإلجــراءات والقــرارات التــي تتخذهــا 

مملكة البحرين للرد على هذه االفتراءات الكاذبة.
وقالــت فــي ختــام بيانهــا “دامــت البحريــن شــامخة حــرة أبية 
عصية على كل من أراد أن يحيك المكائد ضدها، تحت قيادة 
قائــد مســيرتها حضــرة صاحــب الجاللــة ملــك البــالد المفــدى 

حفظه هللا ورعاه”.
االتهامــات  لــكل  القاطــع  رفضهــا  الحــادي  عائلــة  وأعلنــت 
واألكاذيــب واالفتراءات التي درجت قنــاة “الجزيرة” القطرية 
علــى توجيههــا لمملكــة البحريــن، وهــو مــا يؤكد أن مــا حققت 
مملكتنا الغالية بقيادة صاحب الجاللة الملك، من إنجازات في 
مختلــف المجاالت يشــير إلــى تميز وتفرد البحريــن في الكثير 
من ميادين اإلبداع اإلنساني، األمر الذي جعل هذه القناة ومن 

يقف خلفها تنفث أحقادها وكراهيتها لكل ما هو بحريني.
وأكــدت عائلــة الحــادي أن البحريــن عصيــة علــى كل مــن يريد 
بأهلهــا الســوء، وأن محــاوالت هــذه القناة المنبــوذة التي تقوم 
بها من أجل شــق الصف الوطني وإثارة النعرات الطائفية بين 
أبنــاء البلــد، ســوف تذهــب أدراج الريــاح وستفشــل معهــا كل 
المؤامرات والدســائس تجاه البحرين. وشــددت عائلة الحادي 
علــى وقوفهــا صًفــا واحــًدا خلــف قيــادة جاللــة الملــك ودعمها 
سياســة جاللتــه التــي تنطلــق مــن مبــادئ ســامية وحضاريــة 

تحقق آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي.
وأكــدت عائلــة بوزبــون اســتنكارها لمحــاوالت النظــام القطري 
المســتمرة فــي النيــل مــن وحــدة الشــعب البحريني واســتقرار 
المملكــة واســتهداف المكاســب التــي حققتهــا مملكــة البحرين 
األكاذيــب  كل  العائلــة  رفضــت  كمــا  الملــك،  جاللــة  بقيــادة 
واالفتراءات بحق البحرين والتي ُتعبر بشكل واضح عن حقد 

أسود وكراهية مقيتة لدى من يقف خلف قناة “الجزيرة”.
وأوضحــت أن هــذه المحاوالت البائســة لن تزيد شــعب مملكة 
البحريــن إال عزًمــا وإصراًرا على المضي قدًما بمســيرة التنمية 
واالزدهــار، مؤكــدة أن مملكــة البحريــن عصيــة بــإذن هللا أمام 
محاوالت النيل من نسيجها وتكاتفها االجتماعي وشق الصف 
والعبث باالنتماء الوطني والتي ســيكون مصيرها الفشل أمام 

إرادة أبناء مملكة البحرين الراسخة.
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محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

أعــرب مأتــم العجــم الكبيــر عــن اســتنكاره 
للمحــاوالت البائســة التــي قامــت بهــا قنــاة 
“الجزيــرة” القطريــة مــن أجــل شــق الصــف 
وإثــارة النعــرات الطائفيــة بيــن أبنــاء البلــد 
الواحــد، مؤكــدا وقوف رئيــس مأتم العجم 
الكبيــر واألعضــاء والمنتميــن كافــة، صًفــا 
واحــًدا خلــف قيــادة عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
مــن  التــي تنطلــق  ودعــم سياســة جاللتــه 
آمــال  تحقــق  وحضاريــة  ســامية  مبــادئ 

وتطلعات شعب البحرين الوفي. 
أن  بيــان  فــي  الكبيــر  العجــم  مأتــم  وأكــد 
هــذه الحمــالت الرخيصــة مــن قبــل اإلعالم 
الشــعب  ومتانــة  قــوة  زادت  القطــري، 
بمســيرة  قدًمــا  المضــي  علــى  البحرينــي 
الملــك،  جاللــة  بقيــادة  واالزدهــار  التنميــة 
أمــام  عصيــة  البحريــن  مملكــة  أن  مؤكــًدا 
وتكاتفهــا  نســيجها  مــن  النيــل  محــاوالت 
االجتماعي وشــق الصــف والعبث باالنتماء 
الوطنــي، والتــي ســيكون مصيرهــا الفشــل 

أمام إرادة أبناء مملكة البحرين الراسخة.

مأتم العجم يستنكر محاوالت “الجزيرة” إثارة النعرات الطائفية

أكــدت إدارة األوقــاف الجعفريــة وقوفها ومســاندتها ووالءها للقيــادة الحكيمة لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وأن جميع أطياف شــعب البحرين يقفون 
خلف قيادة جاللة الملك، مشــددة على أن قيادة البالد خط أحمر ال يقبل تجاوزه بأي شــكل 
مــن األشــكال وأن أمــن واســتقرار البحريــن ونســيجها االجتماعــي هو مــن الثوابــت الوطنية 

الراسخة التي ال يمكن المساومة عليها.

رفضهــا  عــن  الجعفريــة  األوقــاف  وأعربــت 
الوحــدة  لتقويــض  المغرضــة  المحــاوالت 
قنــاة  بثتــه  مــا  بشــدة  مســتنكرة  الوطنيــة، 
“الجزيــرة” القطريــة مــن أكاذيــب وتحريــض 

علــى الكراهيــة ضمن حملة إعالميــة ممنهجة 
فــي برنامجهــا )ما خفي أعظــم(، الفتة إلى أن 
البحريــن  بأمــن  للمســاس  المحــاوالت  جميــع 
ووحدة شــعبها باءت بالفشل في ظل تماسك 

أطيــاف المجتمع كافــة والتفافهم حول قيادة 
عاهــل البــالد ورفضهم اإلســاءة لما تحقق من 
منجــزات في ظل المســيرة التنموية الشــاملة 

في العهد الزاهر لجاللة الملك.
لــكل مــا  وأعلنــت اإلدارة عــن تأييدهــا التــام 
تتخذه مملكة البحرين من إجراءات ردا على 
إســاءات النظــام القطــري وإعالمــه المضلــل، 
الوحــدة  لتقويــض  المغرضــة  والمحــاوالت 
الوطنية واإلساءة لما تحقق من منجزات في 

ظل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.
وأكــدت اإلدارة مســاندتها لجهــود ومبــادرات 
الملــك،  الجاللــة  لصاحــب  الحكيمــة  القيــادة 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وتوجيهــات 
الــوزراء، وصاحــب الســمو الملكي ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء، فــي مواجهــة أي محــاوالت 
ضــرب  أو  البحريــن  واســتقرار  بأمــن  للمــس 

وحدتها الوطنية.

“الجعفرية”: شعب البحرين بكل أطيافه يقف خلف قيادة جاللة الملك
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طرح ماجســتير FinTech قريبا بعــد موافقة التعليم العالي

كلفة مبنى “BIBF” الجديد واإلنجاز 2020

قــال مديــر معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة “BIBF”، أحمد الشــيخ، إنه تم 
االنتهاء من مرحلة الفاونديشن في إنشاءات المبنى الجديد للمعهد في خليج البحرين.

وأضاف أن كلفة المشروع تقدر بـ11 مليون 
دينــار، الفتــا إلــى أن العمــل فــي المشــروع 
ومــن  لــه  الموضوعــة  للخطــة  وفقــا  يســير 

المتوقع االنتهاء منه بنهاية العام 2020.
مــن  األولــى  المرحلــة  تشــييد  وســيتم 
المعهــد  باحتياجــات  تفــي  التــي  المشــروع 
تليهــا  أن  علــى  قادمــة،  ســنوات   10 لمــدة 
فقــط،  التوســعة  ألعمــال  الثانيــة  المرحلــة 
وســيتم تمويــل المشــروع ذاتيــًا مــن قبــل 
المعهــد الــذي يمتلــك احتياطــات مالية منذ 
36 عامــًا بحيــث ال يحتــاج  تأسيســه قبــل 

المشروع لالقتراض.
وأشــار إلــى أن مشــروع المقــر الجديد يأتي 
لمواكبة التوســع الكبير في أعمال وأنشــطة 

المعهــد داخل وخــارج البحرين، وأن المعهد 
يضــم 7 مراكــز تدريبيــة أو تعليميــة، وهــي 
الصيرفــة  التأميــن،  المحاســبة،  الصيرفــة، 
اإلســالمية، تكنولوجيــا المعلومــات وإدارة 
باإلضافــة  والقيــادة،  اإلدارة  المشــاريع، 
إلــى المركــز األكاديمــي الــذي يقــدم برامــج 
مــع  بالتعــاون  والماجســتير  البكالوريــوس 
جامعــات فــي بريطانيا والواليــات المتحدة 

األميركية.
وأفــاد الشــيخ أن معهد البحرين للدراســات 
تقديــم  إلــى  يســعى  والماليــة  المصرفيــة 
واألكاديميــة  التدريبيــة  الخدمــات  أفضــل 
وعليــه  المملكــة،  فــي  المصرفــي  للقطــاع 
يتطلب ذلك مبنى حديث في موقع متميز، 

يرتقــي بســمعة المعهــد وبخدماتــه المقدمة 
للقطاع المصرفي المتنامي في البحرين.

يقــوم  دائمــا  المعهــد  أن  الشــيخ  وأوضــح 
االحتياجــات  وتشــخيص  بدراســة 
المســتقبلية للتخصصــات الدراســية حيــث 

ان مخرجــات التعليم ال تغطي التكنولوجيا 
المعهــد  أن  إلــى  الفًتــا  عالمًيــا،  المتغيــرة 
مجــال  فــي  جديــدة  تخصصــات  ســيطرح 
التكنولوجيــا، حيــث تــم البــدء مــع طــالب 
للمســتقبل  لتجهيزهــم  الثانويــة  المرحلــة 
مــع تطــور العلــم والتكنولوجيــا فــي القطاع 

المالي باألسواق العالمية.
 FinTech وكشف أنه سيتم طرح ماجستير
قريبــا بعــد موافقــة التعليــم العالــي قريبــا، 
مشيًرا إلى أنها ستكون الشهادة األولى في 

هذا المجال بالمنطقة.
من جانب آخر، ذكر الشيخ أن المعهد يقدم 
للصحافييــن  والتطويــر  للتدريــب  فرصــا 
وصقــل  كفاءتهــم  لزيــادة  البحرينييــن 
لهــا  الترويــج  ولكــن  الصحافيــة،  مهاراتهــم 
البحرينيــة  الصحافييــن  لجمعيــة  يعــود 

لالرتقاء بمهنة الصحافة في المملكة.

100 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  59 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
BH00096768G4( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية الشهرية.
دينــار  مليــون   100 اإلصــدار  قيمــة  تبلــغ 
لفتــرة اســتحقاق 12 شــهرًا تبــدأ فــي 25 
يوليو 2019 وتنتهي في 23 يوليو 2020، 
كمــا بلغ معدل ســعر الفائــدة عليه 3.12 % 
مقارنــة بســعر الفائــدة 3.26 % لإلصــدار 
وبلــغ   .2019 يونيــو   27 بتاريــخ  الســابق 
معدل سعر الخصم 96.939 % وتم قبول 
أقل سعر للمشاركة بواقع 96.891 % علمًا 
بأنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 167 %.

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

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - ممتلكات

 - ساكســتون  ســوزان  بالبحريــن،  األميركيــة  الجامعــة  رئيــس  أطلعــت 
خــال زيارتهــا إلــى مكاتب شــركة ممتلكات البحريــن القابضــة )ممتلكات( 
صنــدوق الثروة الســيادي للبحرين - مؤخًرا، الشــركة علــى آخر التطورات 
واالستعدادات الستقبال الفوج األول من طلبتها في شهر سبتمبر 2019.

 يذكــر أن “ممتلــكات” قــد قامت مؤخًرا 
باالســتثمار فــي صنــدوق العلــم، والذي 
يعــد منصــة تعليميــة مقرهــا البحريــن، 
قطــاع  تطويــر  بهــدف  تأسيســها  تــم 
التعليــم فــي البحريــن ومنطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا، والذي سيتم 
األميركيــة  الجامعــة  إدارة  خاللــه  مــن 
بالبحريــن. وتصــل الطاقة االســتيعابية 
الكليــة للجامعــة والتي ســتفتح أبوابها 
في شــهر سبتمبر حوالي 4,000 طالب، 
فــي  متخصصــة  كليــات  ســتوفر  كمــا 
والتصميــم  األعمــال،  إدارة  الهندســة، 

والعمارة.
تأســيس  “أن  ساكســتون  وصرحــت 
يدعــم  بالبحريــن  األميركيــة  الجامعــة 
التميــز  لتحقيــق  المملكــة  مســاعي 
كنمــوذج  مكانتهــا  وتعزيــز  األكاديمــي 
تعليمــي يحتــذى به فــي المنطقة. ومن 
خــالل تركيزها على مخرجــات التعليم 
تجمــع  لخريجيهــا،  التوظيــف  وقابليــة 
الجامعــة األميركيــة بالبحريــن مــا بيــن 

تدريــس  وهيئــة  الديناميكــي  التعليــم 
توفيــر  إلــى  باإلضافــة  الجــودة  عاليــة 
مباني حديثة وحياة اجتماعية نشــطة 
داخــل الحــرم الجامعــي بهــدف تنميــة 
المســتقبل  مــن شــباب  جيــل محتــرف 
التــي  والخبــرات  بالثقــة  يتمتعــون 
تمكنهم من تحقيق النجاح ضمن البيئة 

التنافسية العالمية”.
بالبحريــن  األميركيــة  الجامعــة  تعتبــر 
أول جامعــة تقام على الطراز األميركي 
في المملكة، إذ تم إنشاء حرم الجامعة 
علــى مســاحة 75,000 متــر مربــع فــي 
صفوًفــا  وستشــمل  الرفــاع،  منطقــة 
دراســية ومختبــرات حديثــة التجهيــز، 
تقنًيــا،  متطــورة  قاعــة  إلــى  باإلضافــة 
ومســاحات مشــتركة للطــالب، ومرافق 

رياضية متكاملة.
 وقــد قــام صنــدوق العلــم بالدخول في 
شــراكة مع أحــد أبرز مشــغلي المدارس 
إلدارة  األميركيــة،  المناهــج  ذات 
وتشغيل مدرسة أميركية في البحرين.

“ممتلكات” تستثمر في قطاع التعليم

24 يوليو 2019 األربعاء
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انضمام دفعة من الطيارين البحرينيين لـ“طيران الخليج”
ــات ــبـ ــدريـ ــم ســلــســلــة تـ ــهـ ــالـ ــمـ ــد إكـ ــعـ ــون مــــن نــــاقــــات إقــلــيــمــيــة بـ ــ ــادمـ ــ قـ

اســتقبلت طيــران الخليــج، مؤخــًرا، دفعــة جديدة مــن الطيارين البحرينيين الذين أكملوا سلســلة من التدريبات األساســية في عــدد من الدورات؛ 
وذلك عقب انضمامهم إلى الناقلة قادمين من عدد من الناقات اإلقليمية المجاورة لكي يكونوا جزًءا من ناقلتهم الوطنية. 

 وهّنــأ نائــب الرئيس التنفيــذي لطيران الخليج، 
وليــد العلــوي، الطياريــن الجدد علــى اجتيازهم 
الناقلــة  أن  مؤكــًدا  الصارمــة،  االختيــار  عمليــة 
الوطنيــة تفخــر بــأن يكــون أكثر مــن 70 % من 
وهــو  البحرينييــن،  المواطنيــن  مــن  طياريهــا 
إنجــاز كبيــر تتفوق به علــى الناقالت اإلقليمية، 
ويعكــس ريــادة الناقلــة الوطنيــة فــي توظيــف 
الكــوادر الوطنية المهنية المؤهلة والمتخصصة 

على مستوى الشركات في البحرين. 
وانضــم إلــى الناقلــة برتبــة كابتــن عــارف المــال، 
وبرتبــة طيــار أول كل من علي حســين وخليفة 

إســماعيل،  وحســين  الســتراوي  وخالــد  دليــم 
بوبشــيت  خالــد  مــن  كل  ثانــي  طيــار  وبرتبــة 
وعلــي النعيمــي. وقــال الكابتن عــارف المال “أنا 
ا باالنضمام إلى طيــران الخليج وأن  ســعيد جــدًّ
أكــون أحــد ســفرائها فــي األجــواء. لقــد عملــت 
فــي الناقــالت اإلقليمية لــدى الــدول المجاورة، 
أرض  إلــى  العــودة  يضاهــي  شــيء  ال  ولكــن 
وأن  لبلــدي  الوطنيــة  بالناقلــة  والعمــل  الوطــن 
أكــون بالقــرب مــن أفــراد عائلتــي وأصدقائــي”. 
أما الطيار أول خالد الستراوي فقال “من الرائع 
أن أكــون ضمــن هــذه المجموعــة مــن الطيارين 

إلــى  انضمامهــم  يتصــادف  الذيــن  البحرينييــن 
طيــران الخليج في نقس الوقت. نشــكر الناقلة 
الوطنيــة وإدارتها إلعطائنا هذه الفرصة للعودة 
إلى أرض الوطن، لنكون قباطنة المســتقبل في 

طيران الخليج”. 
لــدى طيــران الخليــج خبــرة طويلــة فــي مجــال 
عليــه،  الحفــاظ  علــى  تحــرص  وإرثــًا  الطيــران 
حيــث تقــوم الناقلــة باختيــار األفضــل فقط من 
المتقدمين لشــغل وظيفة الطيار، وذلك تماشــيًا 
التــي وضعتهــا طيــران  الصارمــة  المعاييــر  مــع 
الخليــج لطياريهــا، ومــع لوائــح شــؤون الطيران 

المدني البحريني المتعلقة بالسالمة. تعد مسألة 
األمــن والســالمة مــن العوامــل التــي تأتــي على 
رأس قائمــة أولويات الناقلة الوطنية في عملية 
اختيــار وتوظيــف الطياريــن، حيــث يخضعــون 
الفنــي،  التقييــم  لعمليــة فحــص دقيقــة تشــمل 

يتبعها إجراء مقابلة تقنية في حال نجاحهم.

90 % من المناصب العليا للبحرينيين
 وتلتــزم طيــران الخليــج باالســتثمار في القوى 
الوظيفــي،  وتطويرهــا  البحرينيــة  العاملــة 

وهــو األمــر الــذي تواصــل معــه توفيــر الفــرص 
للمواطنيــن البحرينيين لتولي مناصب عليا في 
الناقلــة حيث إن 90 % من موظفي الناقلة في 
المقــر الرئيســي بالمحــرق و70 % مــن طياريها 

هم بحرينّيون.

المحرق - طيران الخليج

ألغــت محكمــة التمييــز حكم االســتئناف في قضية إفــاس شــركة “جارمكو” الذي 
حكم لصالح 5 بنوك تقدمت بطعن على القرار.

وقالــت المحكمة في أســباب الحكــم إن قرار 
محكمــة أول درجــة مؤقــت لــم يصبــح بعــد 
لمحكمــة  يمكــن  حتــى  مســببا  نهائيــا  قــرارا 
االســتئناف أن تفصل في موضوعه، وقضت 
اإلفــالس  إجــراءات  افتتــاح  حكــم  بإقــرار 

الخاصة بالشركة.
وكان مســاهمو شــركة جارمكو بحسب موقع 
“تجــار” قــد وافقــوا علــى رفــع دعــوى لتقديم 
طلــب الحماية بموجــب القانون رقم 22 لعام 
2018   لمواصلــة عملياتهــا وإعــادة تنظيمهــا 
باإلفــالس،  والمعــروف  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
وبجلســتها بتاريخ 19 فبراير    2019،  أصدرت 
بافتتــاح  المؤقــت  قرارهــا  أول  محكمــة 
إجــراءات اإلفــالس وتعييــن أمينيــن إلعــادة 

التنظيم.
علــى  باعتــراض  دائنيــن  بنــوك   5 فتقدمــت 
هــذا القــرار أمــام المحكمــة، وقبــل أن تصــدر 
المحكمــة حكمهــا أو قرارهــا النهائــي، بالبــت 
فــي اعتراضهــم على طلب افتتــاح إجراءات 

اإلفــالس بناء علــى االعتراضــات المطروحة 
عليهــا، تقدمــوا بطعــن باالســتئناف على قرار 
المحكمــة المؤقــت أمــام محكمــة االســتئناف 

العليا المدنية، وقبل صيرورته نهائيا.
القــرار  بإلغــاء  االســتئناف  محكمــة  وقضــت 
محــل الطعن والقضاء مجــددا برفض دعوى 
أفضــل  يحقــق  ذلــك  أن  باعتبــار  اإلفــالس 
مصلحــة لــكل مــن المديــن ودائنيــه، فطعنــت 
شــركة “جارمكــو” علــى الحكــم أمــام محكمة 
الدائنــة  والشــركات  والمؤسســات  التمييــز. 
بحســب موقــع “تجــار” هــي األهلــي المتحــد 
المشــرق،  والعربــي،  الوطنــي  والبحريــن 
ســتاندرد تشــارترد يضاف إليها جهات أخرى 
بمديونيــات قليلــة نســبيا، فيمــا قــّدر المبلــغ 

اإلجمالي بنحو 330 مليون دينار.

إجراءات اإلفالس عند استيفاء المتطلبات

وقالــت محكمــة التمييز في حيثيــات الحكم 
إن المســتفاد مــن نــص المــادة )7/    الفقرتيــن 

ب، د( مــن قانــون اإلفــالس وإعــادة التنظيــم 
الصــادر بالقانــون رقــم )22( لســنة 2018 أنــه 
تصــدر المحكمــة قرارا مؤقتــا بالموافقة على 
تحققــت  إذا  اإلفــالس  إجــراءات  افتتــاح 
مــن اســتيفاء المتطلبــات المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة )أ( مــن ذات المــادة، وعليهــا فــور 
الموافقــة علــى افتتــاح إجــراءات اإلفــالس 
أن تعلــن قرارها هــذا وفقا ألحكام الفقرة )ج( 
مــن المــادة )18( مــن ذات القانــون، وللدائنين 
المؤقــت  المحكمــة  قــرار  علــى  االعتــراض 
بالموافقــة علــى افتتــاح إجــراءات اإلفــالس 
بتقديــم طلــب اســتنادا إلــى عــدم اســتيفاء 
المديــن أيا مــن متطلبات رفع الدعوى ويقدم 
الطلــب خــالل 30 يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن 
أصبــح  وإال  اإلفــالس،  إجــراءات  بافتتــاح 

القرار المؤقت نهائيا.
كما أشــارت إلى المــادة )30( من ذات القانون 
التي تنص على عدم جواز الطعن باالستئناف 
علــى قرارات وأوامــر المحكمة في إجراءات 
العليــا  االســتئناف  محكمــة  أمــام  اإلفــالس 
المدنيــة خــالل المواعيــد المنصــوص عليهــا 
إال فــي أمور محــددة نصت عليها ذات المادة 
مــن بينهــا مــا نــص عليه البنــد )2( وهــي البت 
اإلفــالس،  إجــراءات  افتتــاح  طلبــات  فــي 
وأوضحــت المحكمــة المعنى بأنــه يصبح أمر 
علــى  المؤقتــة  بالموافقــة  الصــادر  المحكمــة 
طلــب افتتــاح إجــراءات اإلفــالس نهائيــا إما 
الدائنيــن  مــن  اعتراضــات  تلقيهــا ألي  لعــدم 
خــالل الميعــاد المنصــوص عليه فــي البند )د( 
مــن المادة )7(، وإما تلقيها لتلك االعتراضات 
خالل الميعاد وإعمال المحكمة سلطتها التي 
منحهــا لها المشــرع في الفصــل فيها بالرفض 
أو بالقبــول بموجــب حكــم أو قــرار مشــتمل 

على األسباب التي بني عليها حكمها.
محكمــة  أن  إلــى  التمييــز  محكمــة  ولفتــت 
المؤقــت  قرارهــا  أصــدرت  قــد  درجــة  أول 
بجلســة 19 فبرايــر    2019 بافتتــاح إجراءات 
إلعــادة  أمينيــن  وتعييــن  التنظيــم  إعــادة 

التنظيــم، وهــو مــا يتضمــن قرارا مؤقتــا منها 
بالموافقــة علــى افتتــاح إجــراءات اإلفالس، 
فاعتــرض المطعــون ضدهــم على هــذا القرار 
أمــام محكمــة أول درجــة، وقبــل أن تصــدر 
المحكمــة حكمها أو قرارها النهائي بالبت في 
طلــب افتتــاح إجــراءات اإلفــالس بنــاء على 
االعتراضــات المطروحــة عليهــا، طعن البنوك 
علــى قــرار المحكمــة المؤقــت أمــام محكمــة 
صيرورتــه  قبــل  المدنيــة  العليــا  االســتئناف 
نهائيــا، علــى الرغم مــن عدم جــواز ذلك على 

النحو المقرر في المادة )30( سالفة البيان.
أن محكمــة  إلــى  التمييــز  وأشــارت محكمــة 
طعنهــم  فــي  البنــوك  ســايرت  االســتئناف 
إجــراءات  فــي  البــدء  قــرار  بإلغــاء  وقضــت 
اإلفــالس المؤقــت، وبرفــض دعــوى اإلفالس 
باعتبــار أن ذلــك يحقــق أفضــل مصلحــة لكل 
تقديــره  يعــود  والــذي  ودائنيــه  المديــن  مــن 
لمحكمــة الموضــوع وفقا لظــروف كل دعوى 
ومــا يقــدم فيها مــن البينات، مؤكــدة محكمة 
التمييــز علــى أن القــرار محــل الطعــن قــرار 
مؤقــت لــم يصبــح بعــد قــرارا نهائيــا مســببا 
حتى يمكن لمحكمة االستئناف أن تتبين من 

األسباب التي بني عليها.

حكم االستئناف خرج عن االختصاص 

وقالــت إن حكــم االســتئناف المطعــون فيــه، 
قــد خرج عــن نطــاق اختصاصــه حين عرض 
لقــرار محكمــة أول درجة وقضى بإلغائه قبل 
صيرورتــه نهائيا رغــم أن اختصاصه ينحصر 
فــي نظــر الطعــون علــى األحــكام والقــرارات 
واألوامــر النهائية التــي تصدرها محكمة أول 
درجــة المنصــوص عليهــا حصــرا فــي المــادة 
)30(، وهــو مــا يترتــب عليــه عــدم جــواز نظر 

االستئنافات المقدمة من البنوك.
محكمــة  حكــم  أن  المحكمــة  وأوضحــت 
االســتئناف لــم يفطــن إلــى عــدم جــواز نظــر 
االســتئنافات ومضــى فــي نظرهــا وقالت إنه 
بذلــك يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ في 
نقــض،  يســتوجب  معيبــا  وصــدر  تطبيقــه، 
ولهذه األسباب حكمت المحكمة بقبول طعن 
شركة جارمكو شــكالً، وفي موضوعه بنقض 
المطعــون  وألزمــت  فيــه،  المطعــون  الحكــم 
ضدهــم المصاريــف وأتعــاب المحامــاة، وفي 
نظــر  جــواز  بعــدم  االســتئنافات،  موضــوع 

االستئنافات الخمسة.

المنامة - تجار:

“التمييز” تعيد فتح قضية إفالس “جارمكو”

زينب العكري

أحمد الشيخ
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مليون دينار

منصة شــاملة تجمع أبــرز القــادة والخبــراء االقتصاديين

“BBK” يعلن إطالق مؤتمر االقتصاد الرقمي

أعلــن بنــك البحريــن والكويــت عــن اطــالق 
ومعــرض  مؤتمــر  مــن  األولــى  النســخة 
االقتصاد الرقمي في ديسمبر المقبل، وذلك 
البحريــن  معهــد  مــع  اســتراتيجية  بشــراكة 
 ،)BIBF( والماليــة  المصرفيــة  للدراســات 
بهــدف مواكبــة التحــوالت العالميــة الكبيــرة 
في مجاالت االقتصاد الرقمي، ودعم خطط 
التكنولوجــي  والتطــور  الرقمــي  التحــول 

وتطبيقاتها في المملكة. 
وســينعقد المؤتمر على مدار يومين بتاريخ 
4 و5 ديســمبر في فندق فور سيزونز خليج 
فــي  عالمييــن  خبــراء  وبحضــور  البحريــن، 
أبــرز  وممثلــي  الرقمــي  االقتصــاد  مجــاالت 
المؤسســات المالية في المملكة وكبار رجال 

األعمال والمستثمرين.
و تــم توقيــع اتفاقية التعــاون من قبل مدير 
عــام مجموعــة المــوارد البشــرية والشــؤون 
البحريــن والكويــت حّســان  لبنــك  اإلداريــة 

بورشيد، ومدير معهد »BIBF« أحمد الشيخ.
األعمــال  رقمنــة  “نحــو  عنــوان  تحــت 
المؤتمــر  سيشــكل  الوطنــي”،  واالقتصــاد 
القــادة  أبــرز  بيــن  تجمــع  شــاملة  منصــة 
والخبــراء االقتصادييــن مــن جميــع أنحــاء 
الرقمــي فــي  لمناقشــة االقتصــاد  المنطقــة، 
المملكــة وتأثيراتــه علــى الركائــز الرئيســية 

الثــالث لالقتصاد: الثقافة والقيــادة، تجربة 
العمالء، واالبتكار.

معــرض  ســيقام  المؤتمــر  هامــش  وعلــى 
يضــم أحــدث التطبيقــات والحلــول الرقمية 
الرقمــي  التحــول  عمليــة  لدعــم  المبتكــرة 

وتعزيز النظام االقتصادي المحلي.
ريــاض  للبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

ســاتر: “بعــد النجــاح الذي أســبغ عنــه مؤتمر 
EmTech للتكنولوجيــا الحديثــة فــي العــام 
 BIBF الماضــي، يســعدنا بالتعاون مــع معهد
للســنة الثانيــة علــى التوالي تســليط الضوء 
علــى أهميــة االقتصــاد الرقمي في تحســين 
التكاليــف،  وخفــض  واإلنتــاج  العمليــات 
باإلضافــة إلــى توفيــر وخلق فــرص جديدة 
لريادة األعمال. مضيفا: “يعكس هذا المؤتمر 
خطــط  دعــم  فــي  الحثيثــة  البنــك  جهــود 
التحــول الرقمــي والتطــور التكنولوجي في 
المملكة، بهدف تأســيس اقتصاد رقمي قادر 

على مواجهة التحديات.”
“نســعد  الشــيخ:  أحمــد  ذكــر  جانبــه،  ومــن 
بتعاوننا المستمر مع بنك البحرين والكويت 
التدريبيــة  المبــادرات  تقديــم  لمواصلــة 
والتوعويــة بمــا يتماشــى مــع التــزام البنــك 
التنميــة  بالمســؤولية المجتمعيــة وتحقيــق 

المستدامة.”

 المنامة - البحرين والكويت

أثناء توقيع االتفاقية

بعد حكم 
استئنافي لصالح 

البنوك الدائنة

ترحيب بالطيارين الجدد
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تراجعت واردات السيارات إلى البحرين بشكل طفيف خالل النصف األول من العام الجاري وذلك حسب ما أظهرته أحدث البيانات 
المالحية المحلية. وتعد السيارات من السلع المعمرة وهي إحدى المؤشرات االقتصادية، إذ أن تزايد اقتنائها وشرائها قد يدل على 

انتعاش الوضع االقتصادي وارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين أو العكس صحيح.

الجديــدة  الســيارات  واردات  وانخفضــت 
نحــو %6 وذلــك بعــد مــرور 6 أشــهر مــن 
عليهــا،  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  فــرض 
وتتفــق هــذه األرقــام مــع تراجــع كبيــر في 
حركــة تســجيل الســيارات الجديــدة عبــر 

اإلدارة العامة للمرور.
عــدد  أن  إلــى  االحصــاءات  وأشــارت 
الســيارات التــي تــم اســتيرادها مــن خالل 
مينــاء خليفــة بــن ســلمان منذ بدايــة العام 
حتــى نهايــة شــهر يونيــو 2019 قــد بلغــت 
قرابــة 19.9 ألــف ســيارة وذلــك مــن نحــو 
21.2 ألف ســيارة في ذات الفترة من العام 

.2018

مارس وأبريل األعلى استيرادا

وتشــير البيانــات إلــى أن شــهري مــارس 
2019 همــا األعلــى مــن ناحيــة  وأبريــل 
التــي  اســتيراد الســيارات وهــي الفتــرة 
والــذي  المبــارك  رمضــان  شــهر  تســبق 
صــادف شــهر مايو مــن هذا العــام، حيث 
شــهر  خــالل  الســيارات  مبيعــات  ترتفــع 
مقارنــة   20% بنحــو  المبــارك  رمضــان 
مــع الفتــرات األخــرى مــن العــام بفضــل 
تطلقهــا  التــي  والفعاليــات  العــروض 

وكاالت السيارات في المملكة.
وبلغ المتوسط الشهري لواردات السيارات 
نحو 3.22 ألف سيارة، وقد يقل هذا العدد 

تســجيل  لحركــة  الشــهري  المتوســط  عــن 
البحريــن  تعتبــر  إذ  الجديــدة،  الســيارات 
منفــذ كذلــك الســتيراد الســيارات ألســواق 
الخليــج خصوصــا شــرق المملكــة العربيــة 

السعودية.

 أثر “المضافة” على المبيعات

وبــدأت البحريــن منــذ مطلع العــام الجاري 
2019 فــرض ضريبة القيمــة المضافة على 
مختلــف الســلع والخدمــات مســتثنية فــي 
التعليــم  مثــل  األساســية  الخدمــات  ذلــك 
األغذيــة  وبعــض  واألدويــة  والصحــة 
أن  إال  الحكوميــة،  والخدمــات  األساســية 
قطــاع الســيارات تضــرر بعــد أســابيع مــن 

نفســي  بعامــل  متأثــرا  الضريبــة  تطبيــق 
ارتفعــت  فقــد  تدريجيــا.  يتالشــى  أخــذ 
مبيعــات الســيارات قبيــل فــرض الضريبــة 
شــهري  فــي  ملحوظــة  بصــورة  المضافــة 

نوفمبر وديســمبر خصوصًا، وحينما قامت 
مســمى  تحــت  بعــروض  الشــركات  بعــض 
“الضريبة علينا” وخفضت أسعار السيارات 
يؤكــد  فيمــا  الضريبــة،  آثــار  المتصــاص 

مراقبــون أن انخفاض المبيعات في قطاع 
الســيارات يأتــي لعــدة عوامــل اقتصاديــة 
مجتمعــة وليــس بســبب الضريبــة بشــكل 

مباشر.

استيراد 20 ألف سيارة في النصف األول 2019
ــي ــاض ــم ال ــام  ــ ــع ــ ال ــن  ــ م ــا  ــ ــه ــ ذات ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــن  ــ ع  %  6.6 ــدره  ــ ــ ق ــع  ــراجـ ــتـ بـ

“المقاصة” تستشير بشأن آلية “التسليم مقابل الدفع”
لتعزيــز مكانــة الســوق وحمايــة حقــوق المســتثمرين

أعلنــت البحريــن للمقاصــة األحد الماضي 21 يوليو2019 عن إصدار ورقة استشــارية 
حــول آليــة “التســليم مقابل الدفــع DVP” على موقعهــا اإللكتروني، وقامــت بتوزيعها 
علــى الجهــات ذات الصلة بغرض االطــالع على مرئياتهم قبل البدء في تطبيق اآللية 

بالسوق. 

شــركة  حــرص  الخطــوة  وتعكــس 
البحريــن للمقاصــة علــى تطويــر بنيــة 
أفضــل  وتبنــي  المــال  رأس  ســوق 
تعزيــز  بهــدف  العالميــة  الممارســات 
مســتوى حمايــة حقــوق المســتثمرين. 
الدفــع  مقابــل  “التســليم  آليــة  ســتعزز 
األميــن  الحافــظ  خدمــات  مــن   ”DVP
المقدمــة مــن قبــل البحريــن للمقاصــة، 
تأكيــد  األميــن  للحافــظ  ســتتيح  إذ 
الصفقات قبل تســويتها من خالل آلية 
التأكيــد أو الرفــض لــكل صفقــة منفذة 
في حال اســتالمه تأكيدًا غير متطابق 
مع العملية المنفذة بشــكل آلي لكل من 

الحافظ األمين والوسيط.

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
البحريــن  لشــركة  المنتــدب  والعضــو 
للمقاصة، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل 
خليفــة “إن اآللية المطروحة )التســليم 
مقابــل الدفــع( تأتــي فــي إطــار الســعي 
العالميــة  الممارســات  أفضــل  لتبنــي 
الدوليــة  المنظمــة  توصيــات  وفــق 
لهيئات الرقابة المالية أيوســكو، وعمالً 
الســتيفاء متطلبات ترقية الســوق إلى 

فئة األسواق العالمية الناشئة”.
وأضــاف “اآللية المطروحة تأتي ضمن 
خطــة متكاملــة لرفــع مســتوى كفــاءة 
الممارســات  ألفضــل  وفقــًا  الســوق 
والمعايير العالمية، حيث تشكل اآللية 

المطروحــة عالمــة فارقــة فــي تطويــر 
مــن  بــه  لمــا تســاهم  أســواق األســهم، 
تخفيف ألحد المخاطر الرئيســية وفقا 
للمســتثمرين المحلييــن واإلقليمييــن، 
البحريــن  شــركة  ســيضع  الــذي  األمــر 
نظيراتهــا  مصــاف  فــي  للمقاصــة 

إقليميا”. 

خليفة بن إبراهيم

المنامة - البحرين للمقاصة

المنامة - إنفستكورب

أعلــن إنفســتكورب، أمــس عــن نجاحــه فــي جمــع رأس المــال ألول صناديقــه لالســتثمار فــي الشــركات الخاصــة في الهنــد، بعد أن 
استقطب الصندوق مساهمات بلغت 10 مليارات روبية هندية )142 مليون دوالر( من مجموعة متنوعة من الشركاء المحدودين 
تضمنــت بنــوًكا هنديــة، شــركات تأمين، مكاتب عائلية وصناديق االســتثمار الدولية. يأتي ذلك بعد بضعة أشــهر فقط على إطالق 

إنفستكورب أعماله في السوق الهندية. 

 2.7 اآلن  حتــى  الصنــدوق  واســتثمر   
دوالر(  مليــون   39( هنديــة  روبيــة  مليــار 
و”إيــه  “إنكريــد”  هــي  شــركات  أربــع  فــي 
إس جــي” و”زولــو” و”ســيتي كارت” تعمل 
فــي قطاعــات الخدمــات الماليــة، الرعايــة 
الصحية والسلع االستهالكية. وسيواصل 
تركيــز اســتثماراته علــى الفــرص المتاحة 
فــي القطاعــات المذكــورة، حيــث يخطــط 
الســتثمار الرصيــد المتبقــي مــن رأســماله 
شــهًرا  الـــ18  خــالل  واعــدة  شــركات  فــي 

المقبلة.
 وقــال الرئيــس التنفيــذي المشــارك لــدى 
إنفستكورب، ريشي كابور “جاء صندوقنا 
األول في الهند ليلبي تطلعات المستثمرين 

الذين يبحثون عن حل استثماري يمكنهم 
من خالله االســتفادة من الفرص المجزية 
القــوي  االقتصــادي  النمــو  عــن  الناجمــة 
الــذي تشــهده الهند”. ولطالمــا كان تركيزنا 
مــن  المســتثمرين  تمكيــن  علــى  ــا  منصبًّ
تنويــع محافظهم االســتثمارية عبر توفير 
لهــم.  اســتثمارية مبتكــرة  اســتراتيجيات 
ويمثل نجاحنا في إتمام جمع رأس المال 
النهائــي ألول صناديقنــا االســتثمارية فــي 
الهنــد والبالــغ 10 مليــارات روبيــة هنديــة 
أشــهر  )142 مليــون دوالر( خــالل بضعــة 
فقــط دليالً علــى ثقة المســتثمرين بنهجنا 
في دخول السوق الهندية واستراتيجيتنا 

االستثمارية الخاصة بها”.
ريشي كابور

استثمــــــر 39 مليـــون دوالر فـــي 4 شـــركات خاصـــــة

رأس مال أول صناديق “إنفستكورب” بالهند 142
مليون دوالر

علي الفردان

السنابس - الغرفة

استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
لقــاًء مفتوًحــا مــع أصحــاب  أمــس األول 
العربــات المتنقلــة برئاســة النائــب الثانــي 
لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، وبحضور 
للغرفــة شــاكر الشــتر،  التنفيــذي  الرئيــس 
وممثــل لجنــة الثــروة الغذائيــة علــي الري 
وعــدد مــن أعضــاء الجهــاز اإلداري، حيث 
تــم االســتماع إلى المشــكالت والتحديات 
التــي تواجــه أصحــاب العربــات المتنقلــة، 
وذلك ســعًيا منها لدراســة تلــك الصعوبات 
وإيجــاد الحلول المناســبة لها بالتعاون مع 

الجهات المعنية بالمملكة.
 وأكدت الغرفة اهتمامها بمعالجة مختلف 
التحديــات التــي تواجه هــذا القطاع الذي 
يحظــى بإقبــال الكثيرين مــن جميع فئات 
المجتمــع البحرينــي والوافديــن والــزوار، 
كما أنه يسلط الضوء على أفكار ومواهب 
الشــابة  البحرينيــة  والكــوادر  الطاقــات 
والرائــدة في هــذا المجال، ممــا يدعو إلى 

النّيــرة  الخبــرات  وتبــادل  اآلراء  تباحــث 
فيما بين العناصر الشــبابية للنهوض بهذه 

الفئة من األعمال.
التحديــات  مــن  عــدد  اســتعراض  وتــم   
وممثلــي  األعمــال  رواد  تواجــه  التــي 
العربــات المتنقلــة منها صعوبة اســتخراج 
التصاريح وعدم توفر جهة رسمية معنية 
بإصــدار مثــل هــذه التراخيــص ممــا يعيق 
ممارســة األعمــال، إلى جانــب عدم وجود 

آليات واضحة الشتراطات مزاولة المهنة، 
فضــالً عن صعوبة اختيــار المواقع خاصًة 
فــي موســم الصيــف نظــًرا لضــرورة توفــر 
أماكــن مكيفة لتناول األطعمة، إلى جانب 
أن التصنيــف التجــاري للعربــات المتنقلــة 
يتركــز فــي مجــال “األغذيــة”، كمــا طالــب 
فــي  بالمشــاركة  األعمــال  رواد  مــن  عــدد 
األنشطة الصيفية التي تنظمها محافظات 

المملكة.

اللقاء بأصحاب العربات المتنقلة 

“الغرفــة” تنظم لقــاء ببيت التجــار لمعالجــة تحدياتهم

مناقشة مشكالت “أصحاب العربات المتنقلة”

180
دوالر مليون 

دبي - جي إف إتش المالية

حصاد الدورة األولى 
من البرنامج أكثر من 90 

مشاركة من موظفي 
بنوك المجموعة

أعلنت شركة جي إف إتش كابيتال التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية أمس عن استحواذها 
على محفظة متنوعة للرعاية الصحية للمسنين، بشراكة مع “ماديسون ماركيت”. 

تتكون المحفظة من ستة عقارات مدرة للدخل 
تختــص بالرعايــة الصحيــة للمســنين، وتقع في 
كاليفورنيــا، واشــنطون وميتشــجان بالواليــات 
المتحــدة األميركيــة، وذلــك فــي إطــار صفقــة 
أن  يذكــر  دوالر.  مليــون   180 قيمتهــا  تتجــاوز 
تبلــغ  المحفظــة  عقــارات  فــي  اإلشــغال  نســبة 
ا 93 %، حيث تلبي احتياجات المواطنين  حاليًّ
مســتقل،  ســكن  عــن  يبحثــون  ممــن  المســنين 
وســكن مع مساعدة ورســكن مع رعاية لضعاف 
الذاكــرة. تتميز المحفظــة بتنوعها بدرجة عالية 
مــن حيث نــوع المنتجــات والتوزيــع الجغرافي 
إف جــي  واســتحوذت  المشــغلين.    وملــف 

v إتــش بجانــب مســتثمريها علــى مــا يصــل إلى 
91 % مــن المحفظــة فيمــا يتوقــع أن تســتحوذ 
“ماديسون ماركيت” على نسبة 6 %، باعتبارها 
شــريًكا فــي المحفظــة. وســوف تشــارك كل مــن 

إيــه  إي  و”جيــه   “ جــروب  ريســورس  “ســنيور 
ســنيور ليفينج” في االســتثمار بجانب جي إف 
إتــش و”ماديســون ماركيــت” وذلك في النســبة 
المتبقية في المحفظة.  وقال الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة جــي إف إتــش، هشــام الريــس “نحن 
ســعداء بمواصلــة التوســع فــي محفظتنــا مــن 
االســتثمارات القويــة المــدرة للدخــل في ســوق 
هــذه  إضافــة  خــالل  مــن  المتحــدة  الواليــات 
األصول المتميزة والمتنوعة المختصة بالرعاية 
الصحيــة للمســنين.  تمشــيا مــع اســتراتيجيتنا، 
فإن هــذه المحفظة تحقق تدفقات نقدية قوية 
تشــغيلية  هوامــش  إلــى  باإلضافــة  ومســتقرة 
جيــدة ســوف تتيــح لنــا تحقيق القيمــة وإجراء 
توزيعــات جيــدة لمســتثمرينا. من خــالل العمل 
مع كبار المدراء والمشغلين بالواليات المتحدة، 
فإننــا نتوقــع البناء علــى األداء القوي والســمعة 

العريقــة لتلك العقارات واألهــم من ذلك، الميزة 
التنافسية القوية التي تتمتع بها”. 

المعاملــة، يصــل إجمالــي  هــذه  اســتكمال  مــع   
قبــل  مــن  المنفــذة  العقاريــة  المعامــالت  حجــم 
مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة فــي الواليــات 
المتحدة األميركية على مدى السنوات الخمس 

الماضية ما قيمته مليار دوالر تقريًبا.

للرعاية الصحية للمسنين بشراكة مع “ماديسون ماركيت”

استحواذ “جي إف إتش” لمحفظة أميركية

هشام الريس

احتفــل البنــك األهلــي المتحــد باختتــام الــدورة األولــى مــن برنامــج “تحدي االبتكار فــي العمــل المصرفي”، الذي دشــنه البنــك كمنصة دائمة 
إلطالق وتحفيز قدرات االبتكار لدى كافة موظفيه ومنتسبيه وإشراكهم بفاعلية في رسم مسار البنك ودعم خططه وبرامجه المستقبلية، 
إذ تم اإلعالن عن المشروعات االبتكارية الفائزة  بجوائز البرنامج في فعالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة وسط حضور واسع من موظفي 
البنك األم في البحرين ومشــاركات حية للعاملين بالبنوك األخرى التابعة للمجموعة عبر بّث مرئي مباشــر جرى من مقاّر عملهم في الكويت 

ومصر وبريطانيا. 

وكــرم الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب 
للمجموعة عادل اللبان أصحاب المشــروعات 
لهــم،  التقديريــة  الجوائــز  وتقديــم  الفائــزة 
الفائزيــن وكافــة  فيهــا  هنــأ  كلمــة  ألقــى  كمــا 
واســتجابتهم  مشــاركتهم  علــى  المشــاركين 

عــن  معربــا  والتطويــر،  االبتــكار  لتحــدي 
المشــجعة  بالبدايــة  وســعادته  ارتياحــه 
التــي شــهدها البرنامــج، ومؤكــدا أن خطــط 
التحديث والتطوير ماضية ومســتمرة ضمن 
اســتراتيجية “بنك ذكي لمستقبل ذكي” التي 

يعكــف البنــك على تنفيذهــا والتي تقوم على 
تكريــس بيئــة وثقافــة عمــل محفــزة لالبتكار 
وناجحة في تحويل الرؤى واألفكار المبدعة 
علــى  فائــدة  ذات  مشــروعات حقيقيــة  إلــى 
تحتيــة  بنيــة  إرســاء  وعلــى  الواقــع،  أرض 

ذكيــة لمختلف العمليــات مدعومــة بالقدرات 
فــي  العامليــن  لــكل  االبتكاريــة  البشــرية 
مجموعــة البنــك األهلــي المتحــد، مع تســريع 
مــن  لالســتفادة  الرقمــي  التحــول  خطــوات 

الفرص التقنية الهائلة الكامنة فيها.

وتمثل حصاد الدورة األولى من البرنامج في 
تلقي أكثر من 90 مشــاركة من موظفي بنوك 
المجموعة على اختالف دوائر ودول عملهم، 
مبتكــرة  ســتة مشــروعات  بينهــا  مــن  فــازت 
انطــوت علــى أفكار وآليــات تطويريــة مهمة، 

مــن بينها اســتحداث آلية لتعزيــز قدرة البنك 
على قياس وتحسين تجربة العمالء، وتنفيذ 
منتجــات  ألحــد  شــاملة  رقميــة  حيــاة  دورة 
البنك الرئيســية، وإنشاء منصة عمل مركزية 
تلبيــة  وتســهيل  العمــالء  عالقــات  إلدارة 
اســتباقية،  بصــورة  المتنوعــة  احتياجاتهــم 
وكذلــك اقتراح خيارات ومزايا مهمة جديدة 
لقنــوات البنــك اإللكترونيــة القائمــة لتحقيــق 

أحسن أداء وخدمة لعمالئه.

اللبان: “األهلي المتحد” ماض في إستراتيجية “بنك ذكي لمستقبل ذكي”
المنامة - األهلي المتحد



القيد: ١٢٥٩٨٦ 

 تاريخ: 7/2019/٢٢

القيد: 122617 

 تاريخ: 17/7/2019

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٩٩٩(  لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )96498(  لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
الى شركة الشخص الواحد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا مالــك شــركة إس كــي مــات للديكــور الداخلــي ش.ش.و لمالكتها منى 
حنفي محمود المســجلة بموجب القيد رقم ١٢٥٩٨٦، طالبا تحويل الشــكل 
القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقده 1000 دينار، بين كل من:
1. اميمه عبدالفتاح عبدالخالق محمد سمك

2. منى حنفي محمود عبدهللا

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليه 

الســادة الشــركاء في شــركة محمصة ماريمبا ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم ٩٦٤٩٨، طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة 

الشــخص الواحد برأســمال وقده ٥.٠٠٠ د.ب )خمســة آالف دينار بحريني(، 

لتصبح مملوكة من شركة بيناكلز القابضة ذ.م.م رقم القيد ١١٤٠٥٤

حســن  المدعيــن  بــأن  المدعيــن  بــأن  االولــى  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  تعلــن 
احمــد ابراهيــم ســرور وغيــره وكيلهــم عبدهللا الشــمالوي قــد أقاموا دعــوى رقم 

02/2019/7421/9 ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها الحكم 
بثبــوت ملكيــة المدعيــن للعقار محل التداعي والكائن فــي منطقة المرخ، المنامة 

البلغ مساحته 1290.3 متر مربع.
 لــذا فــإن كل مــن لديــه اعتــراض علــى طلــب المدعيــن أن يتقــدم لهــذه المحكمة 

بطلب مشفوع بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 11/9/2019

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001865425 :رقم الدعوى: 02/2019/07421/9  -  رقم الكتاب

التاريخ:10-07-2018
المحكمة الكبرى المدنية االولى

)CR2019-إعالن رقم )٩٥٣٠٥
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: الســيد فاضــل جمعــة مــال عبــدهللا علي بطلــب تحويل 
المحل التجارية التالية: إلى السيدة هدى علي ابراهيم محمود الصفار 

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

٢٨٤٦٧-1

٢-٢٨٤٦٧

٥-٢٨٤٦٧

االسم التجاري

فاضل جمعة مال عبدهللا علي

فاضل جمعة مال عبدهللا علي

مقهى نجمة الياسمين

 تاريخ: 15/7/2019

 تاريخ:16/7/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقــدم الــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــركة 
المســتثمرين المحترفــون لالستشــارات نيابــة عــن شــركة واو بــاي نــت ورك 
تكنولوجــي ش.ش.و لمالكهــا او زينشــنق والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 
١٢٩٠٢٤، طالبا تحويلها الى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقده 
1000 الــف دينــار بحريني وذلك بإدخال فاطمة عباس علي محمد حجيري 

كشريك معه في السجل.
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ عبدالعلي عبدالنبي جعفر شــمس باعتباره المصفي القانوني لشــركة الفا 
جيومات البور اتوريز ذ.م.م، والمسجلةكشركة ذات مسئولية محدودة بموجب 
القيد رقم ١-٦٧٣٧٧، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ GHULAM NABI BUTT باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة أحذيــة 
ديمــور ذ.م.م، والمسجلةكشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
116587-1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الفا جيومات البور اتوريز ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٨٥٨٣١( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أحذية ديمور ذ.م.م

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بالي باك للعقارات 
ش.ش.و لمالكها ماهر ابراهيم الباشا

القيد: ١-١١٦٤٣٣

 تاريخ: 7/2019/١٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  
الســادة اصحــاب شــركة بالي باك للعقــارات ش.ش.و لمالكها ماهر ابراهيم الباشــا، 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٦٤٣٣، طالبيــن تغيير االســم التجاري من شــركة 
بــالي بــاك للعقــارات ش.ش.و لمالكهــا ماهــر ابراهيــم الباشــا الــى شــركة بــالي بــاك 

للمناسبات ش.ش.و لمالكها ماهر ابراهيم الباشا
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

)CR2019-99373( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: ســناء ســلمان دعيج خليفه عاشور الدوسري  
بطلب  تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيدة سلوى علي حسين 

عبدهللا توكر 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتراض قانوني التقــدم إلى اإلدارة المذكورة 
خــالل خمســة عشــر يوما من تاريخ نشــر اإلعالن بكتــاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

رقم القيد

٢-٥٩٨٧٨

٤-٥٩٨٧٨

٧-٥٩٨٧٨

٨-٥٩٨٧٨

١١-٥٩٨٧٨

١٢-٥٩٨٧٨

االسم التجاري

اميزرز للمقاوالت

مطعم عين الحنينية

صالون الكي ناين

صالون دعيج للحالقة الرجالية

اسواق عين الحنينية

مغسلة عين الحنينية

 تاريخ: 23/7/2019
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019 -اعالن رقم )٩٩١٨٧
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: منصور سلمان احمد الغزال

االسم التجاري الحالي: المقرنصات للديكور
االسم التجاري: الغزال لتشييد المباني

قيد رقم: ٥-٤٩٦٤٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 7/2019/٢٣
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة 
الكاسوليش لألعمال المعدنية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  
الســادة اصحــاب شــركة الكاســوليش لألعمــال المعدنيــة ذ.م.م، المســجلة بموجب 

القيد رقم ١١٦٩١٤-١، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: شركة الكاسوليش لألعمال المعدنية ذ.م.م 
AL KASOLISH METAL WORKSCO.WL.L.

الى: شركة األمانة للتغليف والنقل ذ.م.م
AL AMANAH PACKAGING AND TRANSPORTING CO.WL.L.

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خال مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد: ٧-٧٤٤٩٤ 

 تاريخ: 7/2019/٢٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد تميمــه عبدالهادي حســين حســن علــي المالك لـ شــاجية عطر و 
بوتيــك ذ.م.م )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧-٧٤٤٩٤، 
طالبا تحويل فرع من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
برأســمال وقــده ٢٠٠٠ دينــار، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســادة التاليــة 

اسمائهم:
TAMIMA ABDULHADI HUSAIN HASAN ALI .1

RAFIQUL ISLAM MASUM RAHMAN .2
HERA KHOBIR UDDIN .3

BAHAR UDDIN ALKAS MIAH.5
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السعودية ترفض المساس 
بحرية المالحة البحرية

شدد مجلس الوزراء السعودي، أمس 
الثالثاء، على أن أي مساس بحرية 

المالحة البحرية الدولية يعد انتهاكا 
للقانون الدولي، داعيا المجتمع 

الدولي إلى “اتخاذ ما يلزم لرفضه 
وردعه”، وذلك بعد احتجاز إيران 

ناقلة نفط بريطانية.
وأشار مجلس الوزراء السعودي 

إلى “ما تقوم به إيران من تصرفات 
وانتهاكات للقانون الدولي، ومن 

ذلك اعتراض سفن مدنية، بما فيها 
احتجاز السفينة البريطانية في 

الخليج العربي”، حسب ما ذكرت 
وكالة األنباء السعودية “واس”.

دعمها طال العديد من حركات التطرف... من القاعدة إلى النازيين الجدد

قطر واإلرهاب.. مخططات عابرة للحدود والقارات

تطول قائمة الدعم القطري لإلرهاب، وتحتاج الدوحة الكثير من وســائل اإلقناع للخالص منها، فال يكاد يمر يوم إال ويكشــف عن دليل جديد على تورط قطر في 
دعم اإلرهاب في المنطقة، ومناطق مختلفة حول العالم. بدءا، من استضافة منّظر تنظيم اإلخوان اإلرهابي يوسف القرضاوي، المعروف بـ “مفتي الكراهية” وفق 

وسائل إعالم أميركية، فإن دعم الدوحة لإلرهاب امتد ليشمل دوال عربية عدة.

ففــي اليمــن، عثــرت الســلطات األمنيــة 
علــى أســلحة قطريــة فــي وكــر لتنظيم 

اإلخوان اإلرهابي، في عدن.
عــن  الفضائــح  تتوالــى  ليبيــا،  وفــي 
باألســلحة  اإلرهابييــن  الدوحــة  دعــم 
واألمــوال، ليصــل األمــر إلــى حــد نشــر 
قــوات قطريــة علــى األراضــي الليبيــة؛ 
لدعــم ميليشــيات طرابلــس فــي بســط 

سيطرتها في معتيقة ومصراتة.
وأشار أحد تقارير وكالة األمم المتحدة 
ســقوط  منــذ  قطــر  أن  إلــى  لالجئيــن 
القذافــي تركــز علــى دعــم الميليشــيات 
فــي طرابلــس، مــا يعــزز حالــة اإلرهاب 

العابر للدول.
الدوحــة  فترعــى  ســوريا،  فــي  أمــا 
لتنظيــم  التابعــة  والفــروع  الجماعــات 
القاعــدة، وعلــى رأســها جبهــة النصــرة، 
ولعبــت دور الوســيط فــي اإلفــراج عن 
عشــرات األسرى لدى جبهة النصرة في 

مناسبات عدة.
وأكبــر مثــال علــى ذلــك، دفــع الدوحــة 
ســراح  إلطــالق  لإلرهابييــن  فديــة 
راهبات معلوال، في مارس العام 2014.

وفــي العــراق، فــي أبريــل العــام 2017، 
دفعــت الدوحــة أكبر فدية فــي التاريخ 
 26 عــن  لإلفــراج  إرهابيــة  لجماعــة 

مواطنا قطريا في العراق.
ســاهم   ،2017 العــام  نوفمبــر  وفــي 
تنظيــم  لزعيــم  وثائــق  عــن  الكشــف 
القاعدة الســابق أسامة بن الدن، بفضح 

العالقة بين الدوحة وتنظيم القاعدة.
عليهــا  حصلــت  وثائــق  وكانــت 
االستخبارات األميركية حينها، كشفت 
ثقة بــن الدن بقطر، و “يقينه بموافقتها 
تنفيــذ  فــي  المســاهمة  علــى  وقدرتهــا 

مخططات القاعدة”.
ودعــا بــن الدن فــي رســالة كتبهــا بخط 
يده، إلى دعم إنشــاء ما ســماه “االتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين”، لنشر األفكار 

المتطرفة، معربا عن ثقته في استجابة 
قطــر لتعليماتــه بشــأن تبنــي المشــروع 

وتمويله واإلعداد إلنشائه.
قــدرة  فــي  ثقتــه  الوثائــق  أثبتــت  كمــا 
قطــر علــى تنفيــذ مخططــات القاعــدة 
الفكــر  نشــر  خــالل  مــن  اإلرهابيــة 
المتطــرف، إضافة إلى أنهــا تؤكد “دون 
أدنى شك مساهمات قطر الواسعة لبث 
الفتنــة ودعم اإلرهاب في دول الخليج 
المنطقــة  ودول  خصوصــا  العربــي 

عموما”.

دعم اإلرهاب دوليا

فــي  أميركــي  تقريــر  كشــف  وعالميــا، 
يونيــو الماضــي عــن اســتغالل الدوحــة 
إرهابييــن  لتمويــل  قانونيــة  ثغــرات 
مدرجين على قوائم اإلرهاب الدولية.

كمــا توفــر الدوحــة الحمايــة إلرهابيين 
خليفــة  بينهــم  مــن  دوليــا،  مطلوبيــن 

الســبيعي ومبارك العجي وعبد الرحمن 
النعيمي.

وفــي إيطاليــا، عثــر قبــل فتــرة وجيزة، 
مــع  قطــري  جــو”  “جــو  صــاروخ  علــى 
بــــ  معروفــة  متطرفــة  يمينيــة  جماعــة 

“النازيون الجدد”.
بيــان  فــي  اإليطاليــة  الشــرطة  وقالــت 
“ُضبــط خــالل العملية صــاروخ جو جو 
فــي حالة تشــغيل جيــدة، ويســتخدمه 
أن  إلــى  مشــيرة  القطــري”،  الجيــش 
المشــتبه بهم حاولــوا بيع الصاروخ عبر 

محادثات على تطبيق “واتساب”.
وأظهــرت فحــوص الحقــة أن الصاروخ 
فرنســي الصنع، ومن طراز ماترا، وكان 
مملــوكا للقــوات المســلحة القطرية في 

وقت من األوقات.
الصحفيــة  قالــت  ذلــك،  علــى  وتعليقــا 
اإليطاليــة المختصــة في الشــأن الليبي 
نيــوز  لســكاي  توماســيني”  “فينســيا 

تمــول  قطــر  أن  نعلــم  “نحــن  عربيــة 
مســجدا جديدا فــي المنطقة الشــمالية 
مــن إيطاليــا، لكــن لــم نكــن نتوقــع أنهــا 

تمول باألسلحة جماعات متطرفة”.
مــع  المتعاطفــون  “هــؤالء  وأضافــت 
وصفهــم  مــن  البــد  الجــدد،  النازييــن 
جديــد  تعريــف  وهــذا  باإلرهابييــن، 
لإلرهــاب؛ ألنهــم يؤمنون بتفــوق العرق 

األبيض، وهذا أيضا أمر يثير القلق”.
اعتقلــت  الماضــي،  مايــو  شــهر  وفــي 
كان  مواطنــا  الهنديــة  االســتخبارات 
يعمل ويقيم في الدوحة، لالشــتباه في 

عالقته بـ “داعش”.
ومــع متابعة أنشــطة قطر فــي المنطقة 
وحــول العالــم، يبــدو دورهــا فــي دعــم 
الشــمس،  وضــوح  واضحــا  اإلرهــاب 
وعلــى الرغم من ســعي الدوحــة الدائم 
لنفــي هــذه الشــبهة عنهــا، فــإن ســلوكها 

وحده كفيل بتأكيدها.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

الرياض ـ واس

قطر واإلرهاب.. تمويل عابر للقارات

إسالم أباد ـ أ ف بلندن ـ وكاالتنيويورك ـ وكاالت

طالب مندوب فلســطين لدى األمم المتحدة، رياض منصور، مجلس األمن الدولي 
بتحرك عاجل إلنقاذ الفسطينيين ومقاضاة إسرائيل على هدمها لمنازل فلسطينية 

في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

لمجلــس  خــالل جلســة  ألقــاه  وفــي خطــاب 
األمــن الدولــي مخصصــة لبحــث الوضــع في 
الشــرق األوســط، بمــا فــي ذلــك الوضــع فــي 
فلســطين، شــدد منصــور علــى أن إســرائيل 
باهــر  صــور  فــي  ســكنية  أبنيــة   10 هدمــت 
بمنطقة وادي الحمص، تحوي على األقل 70 
شــقة “مــن دون أي اعتبــار لمعانــات األطفــال 

واألسر المتضررة”.
وعــرض منصور صورا لعملية تدمير المنازل، 
التطهيــر  أفعــال  مــن  “فعــل  بـــ  إياهــا  واصفــا 

العرقي والنقل القسري يرقى إلى جريمة 
القــرارات  لجميــع  وانتهــاك  حــرب.. 

يــدان  أن  ويجــب  الدوليــة، 
ومقاضاتهــا  كامــل  بشــكل 

عليــه”.  )إســرائيل( 
منصــور  وأضــاف 

قائــال “ال شــك فــي أن ذلــك خطــوة مقصودة 
وممنهجــة مــن الحكومــة اإلســرائيلية التــي 
تعتبــر أن لديها حقــوق امتيازات بحكم األمر 
الواقع” وتتصرف على أساس القوة والشعور 
بالفوقيــة، مطالبــا مجلــس األمــن بـــ “التحــرك 
لتخفيــف المعانــات اإلنســانية فــي األراضــي 
الفلسطينية وإنقاذ مآالت السالم وجعل هذا 
الســالم حقيقــة”. وأكد أنــه “آن أوان لمعالجة 
ودائــم  عــادل  بشــكل  الفلســطينية  القضيــة 
ووضع حد لالحتالل اإلسرائيلي االستعماري 

العنيف”.
وتابع قائال “يجب مساءلة الحكومة 
اإلســرائيلية وعســكرييها علــى هذه 
العدالــة  وضمــان  الجرائــم، 
للضحايا بما في ذلك من خالل 

المحكمة الجنائية الدولية”.

أعلــن حــزب المحافظيــن البريطانــي، أمــس الثالثــاء، فــوز بوريــس جونســون 
بزعامة الحزب خلًفا لرئيسة الوزراء المستقيلة، تيريزا ماي.

ومن المقرر أن يبدأ جونســون في تشــكيل 
اليــوم  الجديــدة  البريطانيــة  الحكومــة 
الجديــدة  الحكومــة  وســتتولى  األربعــاء. 
مهمــة المفاوضــات مــع االتحــاد األوروبــي، 

تمهيًدا للتوصل التفاق بشأن بريكست.
وفــي أول تصريــح لــه بعــد فــوزه بزعامــة 
حزب المحافظين قال جونســون “سنحقق 
اســتكمال  فــي  ونمضــي  البريكســت 
طموحــات بريطانيــا”.  وأضــاف جونســون 
الشــركاء  مــع  العالقــة  نراجــع  أن  “علينــا 
األوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا”.

ــان جــونــســون  وكــ
مـــــــــــن أبـــــــــــرز 
ــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ

لـــــــــــــــخـــــــــــــــروج 
بريطانيا من االتحاد 

األوروبــي، كما يتمتع بنظرة 

وتــفــاؤل دفــع أعــضــاء الــحــزب لدعمه في 
االنتخابات الداخلية.

ويتمتــع جونســون برؤيــة شــاملة للتعامــل 
مع ملف “بريكست” الشائك.

تبعــث  التصويــت  نتيجــة  أن  إلــى  ولفــت 
برسالة جديدة، فيما يخص ملف التفاوض 
يعلــن  لــم  والــذي  األوروبــي،  االتحــاد  مــع 

موقفه حتى اآلن من فوز جونسون.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يعلن الكثير 
مــن المســؤولين اســتقاالتهم، مثــل وزيري 

العدل والمالية في بريطانيا.
وكانــت مــاي اســتقالت مــن زعامة 
حــزب المحافظيــن، فــي وقت 
ســابق هذا الشــهر، بعد فشلها 
البرلمــان  بدعــم  الفــوز  فــي 
التفــاق الخــروج مــن االتحــاد 

األوروبي “بريكست”.

كشــف رئيــس الوزراء الباكســتاني عمــران خان عن بعض الحقائــق التي تفند نظرية 
“البطولــة المطلقــة”، التــي رســمتها وســائل اإلعــالم األميركيــة واألفالم الســينمائية 

بشأن ليلة القبض على أسامة بن الدن

علــى  بالعثــور  األميركيــة  القــوات  ونجحــت 
بــن  زعيــم تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي أســامة 
آبــاد  أبــوت  فــي   ،2011 العــام  وقتلــه  الدن، 
الواقعــة علــى بعــد 120 كيلومتــر عــن إســالم 
أبــاد، في عمليــة اقتحام أشــرفت عليها وكالة 
الجيــش  ونفذهــا  األميركيــة،  االســتخبارات 

األميركي واستغرقت 40 دقيقة.
وبحســب تصريحات خان األخيرة، فإن إدارة 
قدمــت  مــن  هــي  الباكســتانية  االســتخبارات 

لألميركييــن  ســمحت  التــي  المعلومــات 
بــن الدن، وفــق  بتحديــد مــكان أســامة 

“فرانس برس”.
ولــم تذكــر فــي الســابق أي مــن 

األميركيــة،  اإلعــالم  وســائل 
الــدور المحــوري الــذي قامــت 
ببــن  لإليقــاع  باكســتان  بــه 

الدن؛ لتذهــب البطولة المطلقة لالســتخبارات 
األميركية والجيش األميركي.  ووفق الرواية 
األميركية فإن “السي آي أيه” استطاعت تتبع 
مكالمة هاتفية، بين مقربين من بن الدن، أدت 
إلــى كشــف مــكان اختبائــه، لكــن خــان صــرح 
مؤكــدا أن المعطيــات األوليــة لمــكان بن الدن، 
الباكســتانية،  االســتخبارات  قدمتهــا  والتــي 
مــا  هاتفيــة”،  “معطيــات  كشــف  بعــد  جــاءت 
يؤكــد قصــة اإلعــالم األميركي بشــأن العملية، 
ولكنهــا تختلــف حــول الجهة التي اكتشــفت 
المكالمــة. وتجاهــل فيلــم “30 دقيقــة بعد 
منتصــف الليل” الشــهير، الذي 
تنــاول عملية القبض على بن 
مليــون   130 وحقــق  الدن، 
دوالر، الدور الباكستاني في 

العملية الشهيرة.

خان يكذب رواية “القبض على بن الدن”جونسون رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيافلسطين تطالب بتحرك أممي عاجل
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دبي ـ العربية نت

عمان ـ أ ف ب

أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل 
عبدالمهــدي، أمــس الثالثــاء، أن هناك 
أوامــر صادرة بالقبــض على 11 وزيرا 

ومن هم في درجتهم بتهم فساد. 
عــن  العراقــي  التلفزيــون  ونقــل 
قضيــة   1267 إن  قولــه  عبدالمهــدي 

فساد محالة إلى محاكم النزاهة.
وأضــاف رئيــس الــوزراء العراقــي إنه 
ال يوجــد دمــج للحشــد الشــعبي فــي 

الجيش أو الشرطة؛ ألنه صنف خاص 
بالقــوات المســلحة، الفتــا إلــى أنه من 
غيــر المقبــول بقــاء أي طــرف مســلح 
خارج إطــار الدولة. وقال عبدالمهدي 
فــي  مهمــا  دورا  ســيؤدي  العــراق  إن 
الخليــج،  التصعيــد بمنطقــة  تخفيــف 
مشــددا  للجميــع،  صديقــا  وســيكون 
حمايــة  مبــدأ  إقــرار  ضــرورة  علــى 

الممرات المائية.

أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة األردنية، 
أمس الثالثاء، أحكاما بالسجن تراوحت 
بين سنتين و15 سنة بحق 32 مدانا في 
قضايــا تتعلــق باإلرهــاب وباالنتمــاء إلى 
تنظيم “داعش” وتأسيس تنظيم مسلح 
فــي ســوريا،  للقتــال  التســلل  ومحاولــة 

بحسب مصدر قضائي.
وشــملت األحــكام الســجن 15 ســنة لـــ 4 
مدانيــن بتهمــة المؤامــرة للقيــام بأعمال 

إرهابية النتمائهم لـ “داعش”.

وقضــت المحكمــة بالســجن 10 ســنوات 
بأعمــال  التهديــد  بتهمــة  مــدان  علــى 
إرهابيــة، بعد أن ثبت انتماؤه لـ “داعش” 

في سوريا.
وُحكــم علــى 3 آخريــن بالمؤامــرة بقصد 
 8 بالســجن  إرهابيــة  بأعمــال  القيــام 
لفتــاة  واحــدا  عامــا  والســجن  ســنوات، 

معهم”.
حــاوال  اثنيــن  مدانيــن  علــى  وحكمــت 

التسلل إلى سوريا بالسجن 4 سنوات.

العراق.. أوامر باعتقال 11 وزيرا بتهم فساد

األردن.. أحكام بالسجن على 32 بتهم إرهابية

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

صــرح قائــد القيــادة األميركيــة الوســطى الجنــرال كينيــث ماكنــزي، أمــس الثالثــاء، بأن ســفينة عســكرية أميركية ربما أســقطت 
طائرتين إيرانيتين مسيرتين في منطقة الخليج األسبوع الماضي.

وقال الجنرال ماكنزي لشبكة “سي بي أس” في مقابلة على متن 
“يــو أس أس بوكســر” التــي كانــت فــي قلــب ذلــك الحــدث “نحــن 
واثقــون مــن أننــا أســقطنا طائــرة مســيرة واحــدة، وربما أســقطنا 

طائرة ثانية”.
وذكرت الشــبكة، أنه تردد أن الطائرتين أســقطتا بواســطة إشــارة 
أو نبــض إلكترونــي عّطــل الســيطرة علــى تحليقهمــا. واختفــت 
طائــرة مســيرة مــن رادارات الجيــش األميركــي، بينمــا ســقطت 

األخرى في المياه.
ونفت إيران فقدان إحدى طائراتها المسيرة بعد أن أعلن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، أن “يو أس أس بوكسر” أسقطت مسيرة 

إيرانية.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان 
إن بــالده تعمــل مــع عواصم أوروبية على تحســين األمن البحري 
فــي الخليــج، لكنــه لــم يصــل إلــى حــد دعــم دعــوة بريطانيــا إلــى 

تشكيل قوة بحرية لضمان أمن المالحة في المنطقة.
وأضــاف لــو دريان أمــام البرلمان أمس أن تهدئــة التوتر ضرورية 

بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في هرمز.
وقــال ”لذلــك فنحــن نعمــل علــى تأســيس مبــادرة أوروبيــة، مــع 
بريطانيــا وألمانيــا؛ لضمان وجود مهمة لمراقبة األمن البحري في 

الخليج“.

قــال مبعــوث األمــم المتحــدة لليمــن مارتــن غريفثــس، أمــس الثالثاء، إن الحــرب في اليمــن يمكن وقفهــا، ألن الطرفيــن والتوافق 
الدبلوماسي الدولي يدعم اتفاًقا توسطت بشأنه األمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر.

وقــال غريفثــس للصحافييــن فــي جنيــف “أعتقــد أن هــذه 
الحــرب فــي اليمــن قابلــة للحــل علــى نحــو وشــيك”، مضيًفــا 

“الحرب في اليمن يمكن حلها بالجهود الدبلوماسية”.
وأضاف غريفثس “الطرفان كالهما يصر على رغبته في حل 
سياســي وعلــى أن الحل العســكري غيــر وارد، وهما ال يزاالن 
علــى التزامهما باتفاق ســتوكهولم بجميــع جوانبه المختلفة”. 
فــي ســياق آخــر، اعتبــر غريفثــس أن عملية الســالم مــا زالت 
عرضــة “للتفجيــر”؛ بســبب أمور مثــل الهجمات على منشــآت 

سعودية.
 وأضــاف أنــه يحــاول منــع تصعيــد األمــور قبــل أن تصل إلى 
تلك المرحلة. من جانب آخر، أكدت اإلمارات العضو الرئيس 
فــي التحالف العســكري بقيادة الســعودية، أنها ليســت بصدد 
مغــادرة اليمــن وســط عمليــات إعــادة انتشــار قواتهــا التــي 
تقــوم بهــا، إذ كتب وزير الدولة اإلماراتي للشــؤون الخارجية 
أنــور قرقــاش فــي مقال رأي في صحيفة “واشــنطن بوســت” 
األميركيــة “فقــط لتوضيــح األمــر، اإلمــارات وبقيــة التحالف 

ليست بصدد مغادرة اليمن”. 
وأوضح قرقاش “سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري 
بــاق. وبمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي، ســنواصل تقديــم 

المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية”.

سفينة حربية أميركية مبعوث األمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس

فرنســا تعمل على تشــكيل مهمــة “مراقبة” فــي الخليج اإلمــارات تؤكــد بقاءها فــي اليمــن وتعيد نشــر قواتها
البحرية األميركية تعلن إسقاط طائرتين إيرانيتين غريفثس يتوقع حال وشيكا في اليمن
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األصل في االستثمار... 
اإلنسان

كتبــت مــرات عــدة وكــررت الــكالم طــوال الســنوات الماضيــة، وقلــت اإلنســان هــو 
االستثمار الحقيقي وكل ما يأتي بعده هو من صنعه، تحدثت عن مستقبل االستثمار 
في البحرين وكيفية تطوير صناعة اإلنســان قبل صناعة الكالم، فالكالم في الجرائد 
ســهل، لكــن البنيــان فــي قواعد مــن أجل اإلنســان صعب، واألصــل هــو أن كل التنمية 
والبنــاء واالســتثمار مــن أجــل اإلنســان فلمــاذا ال يكــون االهتمام باإلنســان هو األصل 

من البداية؟
االســتثمار الحقيقــي لألمــم بوجــود خطــة واســتراتيجية قائمــة علــى االســتثمار فــي 
اإلنسان قبل التفكير بتجارب عشوائية نهدر سنوات من الجهد واألموال فيها، سوى 
ما نقرأه كل يوم من دعم لشــركات وأفراد وتأســيس المشــاريع حتى بلغ األمر بأموال 
المؤسســات الوطنيــة أن تذهــب لمعارض ومهرجانات تقيمها الشــركات والمؤسســات 
من غير جدوى ســوى اإلعالن عن هذه النشــاطات في دوامة مســتمرة إلى ما ال نهاية 
وال نرى نتيجة ســوى إهدار أموال عامة ألن الهدف ليس االســتثمار في اإلنســان وإال 
رأينــا خــالل هــذه الســنوات نتائجهــا علــى نصف ســكان البحريــن مــن ذوي المؤهالت 
العليا. المؤسسات الوطنية لم تصل بعد لمستوى اإلقناع بنتائج تبرر هذه الجهود منذ 
ســنوات ســوى أن قلة قليلة استفادت، منها بعض المسؤولين الذين يتقاضون رواتب 
خيالية مقابل استشارات ال أقول وهمية ولكن لم تسد فوهة البطالة المطلة برأسها.

لقد استهلكت هذه المؤسسات وقتًا طويالً منذ تأسيسها وأمواال طائلة، ورغم ذلك لم 
نر بعد نهاية لســد عجزنا في مواجهة بطالة صارخة، انعدم معها شــعار االســتثمار في 

اإلنسان وبدأ االستثمار في التجارب.
إن االســتثمار الحقيقــي هــو ذلــك الذي يصنع قاعدة تبدأ باإلنســان وتنتهي باإلنســان، 
هو الذي يفتح المصانع ويؤســس القواعد ويقيم المشــاريع الناجحة والمدرة لألموال 
واألربــاح، اإلنســان عندمــا تتــاح لــه فرصــة العمــل القائم علــى قواعد خــارج التجارب 
كل يــوم الضمانــة الحقيقية لمســيرة طويلة مــن النجاح تبدأ بخطوات ثابتة أساســها 
اإلنســان البحرينــي ال اســتيراد العقــول األجنبية مــن الخارج، ال يعني ذلك االســتهانة 
بالخبــرات ولكــن ال نســلم أمرنــا فقط لالستشــارات التــي تأتي وتذهــب دون أن تترك 
بصمة في واقع حالنا، أخبروني كم حققت لنا هذه االستشــارات الخارجية من نتائج 
طوال هذه السنوات؟ كم حققنا من قفزات في تحقيق االستقرار الوظيفي للطوابير 
الحاشــدة من العاطلين؟ أعود للقول إن األصل في مســؤولية األمم هو اإلنســان وكل 

الشعارات المرفوعة من دون اإلنسان شعارات فوقية استهالكية.

تنويرة: الفرق بين الفقر والغنى المال، والفرق بين الغنى والفقر المال، كم  «
صعبة هذه المعادلة!.
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جيل ال يقرأ...
كمــا أن الجيــل الجديــد ال يوجــد إال متــى وجــدت فكرتــه، كذلــك الجيل 
القديــم ال يمــوت مــا لــم تمــت روحــه وتقاليــده، أو باألحــرى ما لــم تقتل 
بظهــور الــروح التي تنفيهــا، وهنا البد من وضع اليد على حقيقة مفادها 
أن الجيــل الحالــي من الشــباب ال يحب القــراءة وال ينجذب إلى الكتاب 
ويتذوقــه، وهــذه ظاهرة بالغة الخطورة ال مناص من أن تنعكس آثارها 
فــي نهايــة المطــاف علــى المجتمــع، فالعــرب القدمــاء كانــوا يعتبــرون 
القــراءة “نــورا روحانيــا” بــه تــدرك النفس مــا ال تدركه الحــواس، وهجر 

الكتاب يبطل فاعلية اإلنسان ويجعله يعيش العتمة.
نعــم... نحــن مع تطور واختــالف رتم الحياة والنجاح الســريع الخاطف 
لوســائل التكنولوجيــا وتغيــر الظــروف التــي فرضــت أســلوبا معينــا في 
وضــع المســائل وعرضهــا ومعالجتهــا، لكن مــن غير المعقــول أن ال نقوم 
بتصحيــح االنحــراف وتشــجيع األبنــاء علــى القــراءة واقتنــاء الكتــاب 
التواصــل  وســائل  توابيــت  يدخلــون  وهــم  إليهــم  بالنظــر  واالكتفــاء 
االجتماعي ويحفرون أســماءهم في خارطة الضياع ويســتباحون على 

عتبات التكنولوجيا.

وقــرأت  عامــا   12 عمــري  كان  عندمــا  القصيــرة  القصــة  كتبــت  لقــد 
ونيتشــه  والبرتومورافيــا  ويســلون  وكولــن  وســارتر  لديستوفيســكي 
وهيغــل وكافــكا وأنا على عتبات الـــ 15، عانقت كل كتاب بمكتبة والدي 
رحمه هللا وفتحت صدري للنفي والهجرة في بطون الكتب، ولله الحمد 
ورثــت ابنتــي الوســطى حصــاد القــراءة وبدأت تتســلق قمتها، تتشــعب 
وتمتد لتصبح بحرا، وباقي األبناء ربما ال يستطيعون اللحاق بها، لكنهم 

يستفيقون مرة ويختفون مرة.

غريب أمرنا فعال... نختار ألبنائنا أفضل المدارس وأنضج الكفاءات  «
ونتحدث عن تسليحهم بالوعي وإرادة التحدي، لكننا ال نشجعهم 

على القراءة وازدياد ارتباطهم بالكتاب ومنحهم رقعة صغيرة – 
مكتبة – منزلية تكون خير صديق لهم، نخبة محدودة تحرص 

على وجود مكتبة منزلية وتنظر إلى الكتاب نظرة مختلفة، أما 
الغالبية الساحقة فيعتبرون وجود مكتبة منزلية وضعا غريبا في 

هذا الزمن المشوه الذينضب فيه نبع الكتاب واختفت ابتسامته 
الرائعة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

يغادرون الدنيا... 
وال تنتهي أعذارهم!

تعتمــد  أن  تســتطيع  لنجدتــك، وال  يهبــوا  أن  يمكــن  ال 
عليهــم فــي حاجــة أو غــرض! ال يكفــون عن التعــذر، بل 
يعيشــون حالــة الميؤوس منه، غيــر المرجو منه قيامة! 
لذلــك تراهم يتمارضون؛ يعيشــون المرض، وينســجون 
انشــغلوا بشــيء  أن  مــا صــادف  القصــص، وإذا  حولــه 
بســيط؛ تقــوم الدنيا وال تقعد لديهــم، فال تخاطبهم، وال 
تقتــرب منهــم، فهــم مشــغولون حتــى أخمــص قدميهم، 
وقــد يرمونك بفضيع القول؛ لمجرد ســؤالهم في شــيء 
مــا؛ فأنــت ال تقدرهــم وال تحتــرم انشــغالهم الزائــد عــن 

حدود طاقاتهم!
ال  التــي  األعــذار  أصحــاب  “المتمارضــون”  هــؤالء 
تنتهــي، وال يبــدو أن لهــا مخرًجــا تخــرج منــه؛ فتقــف 
عنــده، موجــودون بكثــرة مــن حولنا! هــؤالء مخلوقون 
لنخدمهــم، ولنقضــي حاجاتهــم! بعضهــم يمتصــون منــا 
أوقاتنا وأموالنا، وإذا استمر الحال على ما هو عليه، قد 
ينغصــون علينا حياتنا، وبالتدريج يســلبون منا ســكينة 

أرواحنا وصفاءها!
هــؤالء “المتحججــون” باألعــذار، ال عمر لهــم وال جنس، 
فقد تجد بعضهم من فئة الشباب، ذكورا أو إناًثا، وكأنهم 
تربــوا علــى الكســل، فشــبوا عليــه، ترقــد علــى ألســنتهم 
عبارتــان: ال أســتطيع، أنــا مشــغول! لذلــك، تتمحــور كل 
حياتهــم حولها، وكأنهم نســجوا منهــا خيوًطا عنكبوتية 
ثقيلة؛ لتجثم على قلوبهم، فال يســتطيعون منها فكاكا، 
وال قدرة لهم على ابتكار وسائل رد أو استجابة سواها، 
وهي في كل األحوال ســلبية في المطلق، تعود بالضرر 

عليهم قبل سواهم! 
هــؤالء “المتثاقلون” قد تكون أوزانهم في خفة الريش، 
لكــن أرواحهــم بــاردة ثقيلــة، ال تحركهــم الشــدائد، وال 
ُيهرعــون إلــى غيرهــم فــي الُملمــات، فهم كعــدد زائد، ال 
قيمة له، بل قد يكونون آخر من نتذكره، فقد اعتدناهم 
آخــر الصــف – هــذا إن ُوجــدوا – وإن لــم يكونــوا كذلك؛ 

فهم أول الصف في السؤال والحاجة والطلب!

هؤالء “المتسولون” يرقدون على فرش وثيرة، ووثيرة 
للغايــة، بــل ُمتخمة بأجســادهم التي ال تــكاد تبرحها، أو 
تغادرهــا، لكنهم – ويا للعجب – مشــغولون! ويتســولون 
خدمــات الجميــع! هــذا الجميــع الــذي يتســارع لهــؤالء 
تــرٍو – صــك  أو  التفــات  – دون  الملهوفيــن؛ فيصكهــم 
العجــز، ويختمــه علــى رؤوس األشــهاد؛ فيصبحــون – 

رسمًيا – عجزة، فرحون بما آلت إليهم مصائرهم!

هل تصدقون أن هؤالء ليسوا أبعد من مجرد  «
أشخاص ُمجهدين نفسًيا، وفقط! اشتغلوا 

بأنفسهم على ترسيخ حالتهم، وتثبيتها، ولم 
يكونوا بحاجة إلى أكثر من “طبطبة” خفيفة!؟ 
ربما لم يحصلوا عليها لسبب أو آلخر! لذلك ال 
تستغربوا انسحابهم من كل شيء، ورفع راية 
األعذار عالًيا، وال تعجبوا من توقهم إلى جذب 
االهتمام إليهم! هؤالء ال تقعوا في شباكهم، 

ألنه ال نية لديهم لمغادرتها، ولن يستنقذوكم إْن 
وقعتم!.

د. زهرة حرم 

تلقيــُت األســبوع الماضي العديد مــن االتصاالت من ِقبل القراء المتابعين 
متفاعليــن مــع الجــزء األول من مقال “مشــاهدات”، وكانت مع كل اتصال 
قصــص كثيــرة يرويها أصحابها وقصص أخرى ســمعوها أو رأوها حدثت 
ألصدقاء لهم وأقرباء، سأقوم بعد تمحيصها بنشرها في هذه المساحة.

المشــهد األول: بحرينــي حاصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة بريطانيــة 
عريقــة فــي تخصــص إدارة المخاطــر، لديــه عــدة كتــب وأوراق بحثيــة 
منشــورة فــي دوريــات متخصصــة ومــدرب للعديــد مــن المصرفييــن فــي 
الخليج والشــرق األوســط، وخبرة 17 ســنة في مجال البنوك، مع كل هذه 
الخبرات والمؤهالت إال أنه استبعَد من الترقيات بل ُيقدم عليه الموظف 

األجنبي األقل خبرًة ومؤهالً.. يا للعجب!
المشــهد الثانــي: شــاب بحرينــي )28 ســنة( حاصــل علــى ماجســتير فــي 
تخصــص بحــوث العمليــات وهــو مــن التخصصــات النــادرة، مــن جامعــة 
بريطانيــة ُتعــد مــن أفضــل 500 جامعــة فــي العالــم وبتقدير ممتــاز وعلى 
الدراســة  نفقــات  لتغطيــة  كبيــرًا  مبلغــًا  اســتداَن  الخاصــة حيــث  نفقتــه 
والمعيشــة ُمتحمــالً الغربــة وضيــق الحال مــن أجل الحصــول على مؤهل 
ُيمكنــُه مــن خدمــة وطننا الغالي إال أنه ظل عاطالً عــن العمل لمدة قاربت 
الســنة ونيفــا وتفاجأ بتجاهل الشــركات الوطنية الكبــرى في كل مراجعة 

وتقديم لطلب.. يا للعجب!
المشــهد الثالــث: رجــال أعمال بحرينيون لديهم شــركات كبرى وتســتفيد 
من الخدمات الحكومية، ويحققون أرباحًا خيالية، ُيدير قســم التوظيف 

والموارد البشرية في شركاتهم موظفون آسيويون.. يا للعجب!

المشهد الرابع: نشر النائب غازي آل رحمة قبل أيام أن هناك  «
مؤسسة مالية تملك الدولة جزءا من أسهمها، يتم تطفيش 

البحرينيين فيها ومضايقة المتقدمين الخريجين الجدد وتفضيل 
األجنبي.. يا للعجب!.

مشاهدات 2
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هــذا الحقــد الدفيــن ضــد وطننــا بأكملــه، حفزهــم علــى التخطيــط بخبث 
واحترافيــة لمــا حــدث في ســنة 2011 من اختيار موقــع للتجمهر وتأليب 
الــكل علــى اآلخــر وزرع فتنة فــي وطننا العزيز من خالل أجنداتهم لنشــر 
الخــراب والدمــار كمــا حدث في دول مــن الوطن العربي، وهــذا ما أعلنته 
وزارة الداخلية في المملكة من خالل اكتشافها ورصدها هذه االنتهاكات 
عبر التدخالت الشــيطانية. إن الرأي العام وجمهوره بكل األطياف يعرب 
عــن ثقتــه بأجهزتنا األمنية وقيادتها ممثلة بوزير الداخلية الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة الرجل الــذي وازن بين مســؤولياته كقائد مخضرم 

وواجبه اإلنساني والوطني.
وتنكشــف نوايــا النظام القطري الحاقــد والماكر يوما بعد يوم، ولنا في ما 
فعلــه بصديقــه بشــار األســد مثال قريب، إذ كان بشــار األســد فــي زيارات 
شبه أسبوعية للدوحة يشاهد في سوق واقف في قطر حتى قبل األزمة 
التــي ألمــت ببــالده ســوريا بأســبوع مــع قــادة نظــام الحمديــن، يتجولــون 
برفقــة أســرهم كل شــابك علــى يد اآلخــر وكانت عالقتهــم عالقة صداقة 
وأخوة، إال أن المكر والخبث ال حدود له في قطر فسرعان ما غدر األخير 
بصديقه بعنوان مســاعدة الشــعب الســوري في قضيته، فســاهم مساهمة 
شــيطانية في هدم ذلك البلد الجميل وتشــريد شــعبه في العراء بينما هو 

مسرور ينظر للدمار والقتلى.
مــن يعتقــد أن نظــام العصابــة فــي قطــر يســتهدف نظامنــا السياســي في 
الوطــن العزيــز فقــط فهــو واهــم، ومــن يــرى فــي حمالتهــم هجومــا علــى 
قادتنــا ورموزنــا فقــط فهــو يــرى األمور بقشــورها! لم يعرف حقيقة الشــر 
الكامــن لــدى هــؤالء القســاة، فهدفهــم هو النيــل من وحدة الوطــن وعزته 

واستهداف كل ما هو بحريني. 

إنه نظام يؤمن بالخراب والدمار بعنوان الترويج للديمقراطية  «
وحقوق اإلنسان وهو يحرمها على أراضيه فهل هناك وقاحة 

وصالفة أكثر من ذلك؟ ومن السخرية أنك تراهم يتكلمون عن 
الحرية وحقوق اإلنسان، بينما هم يقمعون سجنا وترهيبا.

يا دوحة الشر... شنشنة نعرفها من حاقد )2(

حسين سلمان العويناتي



Sports
@albiladpress.com

يلتقــي منتخبنــا الوطنــي للشــباب لكــرة اليــد منتخــب تشــيلي فــي تمــام الســاعة 
الواحــدة مــن ظهر اليوم )األربعاء( ضمن منافســات كأس رئيس االتحاد الدولي 
ــا في  لتحديــد المراكــز مــن 17 إلــى 20 فــي بطولــة العالــم للشــباب المقامــة حاليًّ

مدينة فيغو األسبانية. 

أربــع  الرئيس  كــأس  مسابقة  إلــى  وتأهلت 
اليابان  تشيلي،  البحرين،  هــي  منتخبات 
ونيجيريا بعد حصولها على المركز الخامس 
وفي  بالمونديال،  ــع  األرب المجموعات  في 
فإنه  اليوم  مباراته  في  منتخبنا  فوز  حال 
ونيجيريا  اليابان  مباراة  في  الفائز  يالقي 
عند  أما   ،18  ،17 المركزين  على  للمنافسة 
الخسارة فإنه يلعب على المركزين 19، 20 

مع الخاسر من اللقاء الثاني.
ومنح الجهاز الفني للمنتخب العبي الفريق 
المجهود  بسبب  أمس  يوم  إجبارية  راحــة 
ــــذي بــذلــوه فــي مــبــاريــات الـــدور  الــكــبــيــر ال
فيديو في  بمحاضرة  واالكتفاء  التمهيدي، 
السكن،  بفندق  عقد  الــذي  الفني  االجتماع 
حيث تمت مشاهدة المنتخب التشيلي في 
إحدى مباراياته بالبطولة، إلى جانب عرض 
الــمــبــاراة  فــي  المنتخب  لــقــطــات  مــن  عـــدد 
األخطاء  ومناقشة  كوسوفو  أمام  األخيرة 

التي ارتكبها المنتخب في تلك المباراة.
وسبق لمنتخبنا أن فاز على منتخب تشيلي 

بالبرتغال  الــتــدريــبــي  المعسكر  فــي  ــًا  ــ ودي
المباراة  هذه  في  ويسعى  أهــداف،  خمسة 
ــفــوز والــحــصــول عــلــى مركز  ــكــرار ال إلـــى ت

متقدم في الترتيب العام.
ــي مــعــظــم  ــاس: افـــتـــقـــدنـــا الـــتـــركـــيـــز فــ ــ ــب عــ

المباريات

أكد مدرب منتخب الشباب إبراهيم عباس 
لم  التمهيدي  الــدور  في  المنتخب  أداء  أن 
يكن ثابًتا في المستوى وافتقد للتركيز في 
األوقات المهمة في معظم المباريات، وقال 
“كنا نجاري المنتخبات األخرى رغم صعوبة 
بسبب  نخسر  ولكننا  وقــوتــهــا  المجموعة 
جزئيات بسيطة لم يحسن الفريق التعامل 

معها بالشكل المطلوب”.
بــيــن العبينا  الــبــدنــيــة  “الـــفـــوراق  وأضــــاف 
أخرى  مشكلة  كانت  األخــرى  والمنتخبات 
الالعب  خــروج  أن  كما  لمنتخبنا،  بالنسبة 
أحد  افقدنا  المشاركة  من  الزيمور  عبدهللا 
العناصر المهمة في الخط الخلفي للفريق”، 
وقال” كنا نقاتل من أجل الخروج بنتيجة 

جيدة ولكننا لم نوفق وعلينا أن نتعلم من 
األخطاء التي وقعت في المباريات السابقة 
في  ممكن  مركز  بأفضل  الخروج  أجل  من 

هذه البطولة”.
ــاراة الــيــوم أمــام  ونــفــى عــبــاس ســهــولــة مــب
تــشــيــلــي، وقـــــال “مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة له 
الــوديــة،  بــالــمــبــاريــات  مــقــارنــة  خصوصيته 
وأتوقع أن أداء تشيلي سيكون مختلًفا في 
الفوز  من  تمّكن  وأنــه  خاصة  المباراة  هذه 
على األرجنتين التي تعتبر من المنتخبات 
جيدة”،  إمكانيات  تمتلك  والتي  المتطورة 
قــوة  بــكــل  سيسعى  منتخبنا  أن  مــضــيــًفــا 
مراكز  على  والمنافسة  الفوز  تحقيق  إلــى 

متقدمة في بطولة كأس الرئيس.

ــي مـــونـــديـــال الـــيـــد بــإســبــانــيــا ــد الـــمـــراكـــز فـ ــدي ــح ت

منتخب الشباب يالقي تشيلي في كأس الرئيس
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ــيـــس االتــــحــــاد الــبــحــريــنــي  ــائـــب رئـ اخـــتـــتـــم نـ
علي  والمالية  ــة  ــ اإلداري للشؤون  الــقــدم  لــكــرة 
لمراقبي  اآلســيــوي  االتــحــاد  دورة  البوعينين، 
ــاريــات، بــحــضــور األمــيــن الــعــام لــالتــحــاد  ــمــب ال
البوعينين،  إبــراهــيــم  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
خــالل  البحريني  االتــحــاد  استضافها  والــتــي 

الفترة 20 وحتى 22 يوليو الجاري.
 وجرت مراسم ختام الدورة في فندق “داون 

تاون روتانا” بالعاصمة )المنامة(.
 وأقيمت الدورة باستضافة االتحاد البحريني 
اآلسيوي  االتحاد  إشــراف  وتحت  القدم  لكرة 
لكرة القدم، وهي مخصصة لمراقبي المباريات 
 57 تــواجــد  إذ تشهد  آســيــا،  عــن منطقة غــرب 
غرب  منطقة  اتــحــادات  مختلف  مــن  مــشــارًكــا 

القارة.
 وفي كلمته بمناسبة ختام الــدورة، نقل نائب 
للشؤون  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس 
تحيات  البوعينين  عــلــي  والــمــالــيــة  اإلداريـــــة 
القدم  لكرة  البحريني  االتــحــاد  إدارة  مجلس 

آل  أحمد  بــن  خليفة  بــن  علي  الشيخ  برئاسة 
خليفة إلى جميع المشاركين. 

 وأكد البوعينين أن استضافة االتحاد للدورة 
اآلســيــويــة لــمــراقــبــي الــمــبــاريــات يــأتــي ضمن 
التعاون مــع االتــحــاد اآلســيــوي لكرة  مــجــاالت 
لتأهيل  الرامية  البرامج  احتضان  عبر  القدم، 

وتطوير الكوادر اإلدارية باالتحادات األعضاء 
فـــي االتـــحـــاد اآلســـيـــوي، مــشــيــًرا إلـــى حــرص 
مع  شريًكا  يكون  أن  على  البحريني  االتــحــاد 
على  النجاحات  تحقيق  فــي  الــقــاري  االتــحــاد 

جميع األصعدة. 
لكرة  البحريني  االتحاد  أن  البوعينين  وذكــر   

القدم سباق للتعاون مع االتحاد اآلسيوي لكرة 
به  يقوم  الــذي  البارز  الــدور  إلــى  منّوًها  القدم، 
االتحاد في التفاعل مع أنشطة وبرامج االتحاد 
العاملة بكرة  الفئات  التي تشمل جميع  القاري 

القدم من مدربين وحكام وإداريين وغيرها.
ــاد نــائــب رئيس  ــذا اإلطـــــار، فــقــد أشــ ــي هـ  وفـ

والمالية  اإلداريـــة  للشؤون  البحريني  االتحاد 
بمخرجات دورة مراقبي المباريات، مشيًرا إلى 
أنها خطوة نوعية للمشاركين فيها عبر التعرف 
الذين  المباريات  مراقبي  مهام وواجبات  على 
تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في إدارتهم 

للمباريات اآلسيوية.

 وأعرب البوعينين عن سعادته في استضافة 
مراقبي  لــدورة  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد 
ــــى الــفــخــر واالعـــتـــزاز  ــًرا إل الـــمـــبـــاريـــات، مــشــي
آسيا  منطقة غرب  اتحادات  ممثلي  باحتضان 
في دورة تدريبية تعنى بالتطوير المنشود من 

قبل الجميع.
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ختـــام الدورة اآلسيويــة لمراقبـي المباريـات

من تكريم المشاركين صورة جماعية علي البوعينين

اللجنة اإلعالمية

اشــتعلت المنافســة فــي بطولــة مجلســي الشــورى والنــواب لكــرة القــدم 
للناشــئين للعهــد والــوالء للوطــن والتي تنظمهــا وترعاها مفروشــات أحمد 

شريف.

 وذلك في الجولة الثانية من الدور 
الــتــمــهــيــدي، إذ حــقــق فــريــق مــركــز 
انتصاًرا مثيًرا على  شباب دمستان 
بثالثة  القرية  شباب  مركز  خصمه 
قوية  مــبــاراة  بعد  لهدفين  ــداف  أهـ
ومثيرة للغاية ابتسم فيها الحظ في 
ليحققوا  الدمستان  ألبــنــاء  النهاية 
الــبــطــولــة،  ــي  فـ األول  انــتــصــارهــم 
الثانية  لــلــمــرة  نـــادي ســـار  وتـــعـــادل 
الزالق  مركز شباب  مع  المرة  وهذه 
نقطة  لــيــحــصــدا  لكليهما  بــهــدفــيــن 
واحــــدة، وفــي الــلــقــاء الــثــالــث حقق 
مركز شباب كرزكان انتصاره األول 
ــدارة واســتــحــقــاق على  ــجـ وكــــان بـ
بثالثة  الحجر  شــبــاب  مــركــز  فــريــق 
ليتقدم  أهــداف مقابل هدف واحــد 
المنافسة  صــراع  فــي  مهمة  خطوة 
المتقدمة،  لــلــمــراحــل  الــتــأهــل  عــلــى 
كون نظام البطولة ينص على إقامة 
الــدور التمهيدي من دور واحــد، ثم 
على  يحصل  الـــذي  الــفــريــق  يتأهل 

فيما  للنهائي  مباشرة  النقاط  أكثر 
يلعب الثاني والثالث مباراة فاصلة 
للنهائي  المتأهل  الــفــريــق  لتحديد 

لُيالقي المتصدر.
محمد  الـــحـــكـــام:  الــمــبــاريــات  أدار 
احمد   - حسن  عقيل   - عبدالرسول 
ــام اخــتــصــاصــي الــعــالج  مــهــدي، وقــ
الطبيعي أحمد تلفت بمجهود مميز، 
ووســـط مــتــابــعــة مــمــيــزة مــن أحمد 
ومكي  الحكام  لجنة  رئيس  حبيب 
سعيد مدير البطولة وبمعية عيسى 
الـــدوســـري وســمــيــر حـــرم مــراقــبــي 
اللجنة  رئيس  وبإشراف  المباريات، 

المنظمة عمران النجداوي.
أصبح  الثانية  الجولة  انتهاء  وبعد   
والــزالق  كرزكان  كالتالي:  الترتيب 
سار  منهم،  لكٍل  نقاط   4 ودمستان 
ــحــجــر نــقــطــة واحــــدة  نــقــطــتــيــن، ال
ــنــقــاط،  والـــقـــريـــة بـــال رصـــيـــد مـــن ال
وستقام مباريات الجولة الثالثة غًدا 

الخميس بملعب نادي سار.

الجولة الثانية لبطولة الشورى والنواب

اتحاد اليد

اللجنة اإلعالمية

عمومية 
النجمة

نـــادي  إدارة  مــجــلــس  يـــدعـــو 
ــاء الــجــمــعــيــة  ــضــ الــنــجــمــة أعــ
الــــعــــمــــومــــيــــة الــــمــــســــدديــــن 
انعقاد  لحضور  الشتراكاتهم 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر 
ــاء  الــــعــــاديــــة، وكــــذلــــك أعـــضـ
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر 
الحضور  لهم  يحق  المسددين 
ــوم تــجــديــد  ــ بــعــد تــســديــد رسـ
ــــى مـــا قــبــل بــدء  الــعــضــويــة إل
ــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ان
غير العادية، وذلك يوم األحد 
في  يوليو  2019   28 الموافق 
النادي  بمقر  مساًء   7 الساعة 
ــاتـــح؛ العــتــمــاد  ــفـ بــضــاحــيــة الـ

تحديث شعار النادي.

نادي النجمة

منتخب الشباب لكرة اليد

إبراهيم عباس

من سحب القرعة جانب من الحضور

بــحــضــور رئــيــس نــــادي بــــوري الــثــقــافــي 
ــــوري  ــب ــ والــــريــــاضــــي مـــحـــمـــد حـــســـيـــن ال
ومندوبي الفرق المشاركة، أقيمت قرعة 

مــونــديــال بـــوري الــعــاشــر والــتــي أسفرت 
النفق  ومطعم  الزعيم  فريق  وقــوع  عن 
في  للتصوير  وبــدور  لألرقام  والحجيري 
المجموعة األولى، فيما وقع فريق مركز 

وبــلــودان   cool vapeو الطبي  وجـــدان 
للمقاوالت في المجموعة الثانية.

 ومن المقرر أن تنطلق مباريات المونديال 
يوم الخميس بلقاء يجمع فريقي الزعيم 

المباراة  مباشرة  وتليها  النفق  ومطعم 
الحجيري  فريقي  ستجمع  والتي  الثانية 
ــر، وســتــقــام  ــتــصــوي ــل ــدور ل ــ ــ ــام وبـ ــ ــألرق ــ ل

المباريات على ملعب نادي بوري.

الدوسري ضمن نخبة حكام آسيا لكرة الصاالت
ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــد لـــصـــافـــرة كـــــرة الــــقــــدم ال ــ ــدي ــ ــاح ج ــ ــج ــ فــــي ن

اعتمد االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، حكمنا الدولي لكرة الصاالت الشــاب عبدالرحمن 
الدوسري، ضمن قائمة حكام النخبة لكرة الصاالت لقارة آسيا للعام المقبل )2020(.

 وجاء اعتماد الحكم الدولي لكرة الصاالت 
النخبة  الدوسري ضمن قائمة  عبدالرحمن 
 2020 للعام  الــصــاالت  لحكام  اآلســيــويــة 
بعد تميزه الالفت خالل العام الجاري، إثر 
من  الثالث  التقييمية  الــزيــارات  اجتيازه 
قبل مقيمي االتحاد اآلسيوي، وكان آخرها 
فــي مــبــاراة كــأس الــســوبــر لــكــرة الــصــاالت 
بين  الــجــاري  يوليو   17 يــوم  أقيمت  التي 

المحرق والحد.
على  حصل  الدوسري  عبدالرحمن  وكــان   
وبناء   ،2018 العام  بداية  الدولية  الشارة 
الــثــالث،  التقييم  لــمــراحــل  اجــتــيــازه  على 
االتحاد  قبل  من  ا  رسميًّ اعتماده  تم  فقد 
لكرة  نخبة  الــقــدم كحكم  لــكــرة  اآلســيــوي 
تــتــم دعــوتــه لحضور  الـــصـــاالت، عــلــى أن 

ــة حــكــام الــنــخــبــة اآلســيــويــيــن لكرة  ورشــ
ــاالت، والـــتـــي ســتــقــام فـــي الــعــاصــمــة  ــصـ الـ

الماليزية )كوااللمبور(.
الحكام  من  الــدوســري  عبدالرحمن  ويعد   
الدوليين الشباب في كرة الصاالت، والذين 
ــرزوا خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، واستطاع  بـ
لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  ثــقــة  يكسب  أن 
لحكام  النخبة  لقائمة  انضمامه  عبر  القدم 
بــنــجــاح لمراحل  بــعــد اجــتــيــازه  الـــصـــاالت 

التقييم التي أجريت له.
للصاالت  الدولي  الحكم  انضمام  ويعتبر   
النخبة  قائمة  إلــى  الــدوســري  عبدالرحمن 
ــكــرة الــقــدم  ــًدا ل ــديـ اآلســيــويــة مــكــســًبــا جـ
الــبــحــريــنــيــة عــلــى مــســتــوى الــتــحــكــيــم، إذ 
ارتفع عدد الحكام المتواجدين في قائمة 

إلى  وهــم   3 إلــى  الــصــاالت  لحكام  النخبة 
جانبه:حسين البحار وأسامة إدريس.

 أما قائمة النخبة للحكام الدوليين فتضم 
نــواف شكر  الدولي  الحكم  هم:  11 حكًما 
السماهيجي،  عــلــي  ــي  الــدول الــحــكــم  هللا، 
الـــدولـــي عــمــار مــحــفــوظ، الحكم  الــحــكــم 

المساعد  الحكم  إسماعيل حبيب،  الدولي 
ــدولـــي يــاســر تــلــفــت، الــحــكــم الــمــســاعــد  الـ
المساعد  الــحــكــم  جــعــفــر،  محمد  الـــدولـــي 
المساعد  الحكم  شــاهــيــن،  نـــواف  الــدولــي 
المساعد  الحكم  صــالــح،  عــبــدهللا  الــدولــي 
ــالل مـــحـــفـــوظ، الــحــكــم  ــــي ســيــد جــ ــــدول ال
الحكم  جناحي،  صــالح  الــدولــي  المساعد 
الــمــســاعــد الـــدولـــي ســيــد فــيــصــل عــلــوي، 
قائمة  فــي  اثنين  حكمين  ــى  إل بــاإلضــافــة 
الشواطئ وهما وليد محمود  نخبة حكام 

وعبدهللا قاسم.
البحرينيين  الحكام  عدد  ارتفاع  ويعتبر   
على  تأكيًدا  اآلسيوية  النخبة  قائمة  في 
على  البحرينية  للصافرة  الــالفــت  التميز 
عليه  حصلت  مــا  عبر  األصــعــدة،  مختلف 
في  التواجد  مــن  مكنتهم  كبيرة  ثقة  مــن 
مــخــتــلــف الـــبـــطـــوالت الـــدولـــيـــة والــقــاريــة 

واإلقليمية.

 عبدالرحمن الدوسري
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نجحــت إدارة النــادي األهلــي في ضم العب المحرق علي جمال؛ ليعّزز صفوف 
الفريق األول لكرة القدم باألهلي خالل الموسم الرياضي 2019 -   2020.

الــنــاديــيــن  إدارة  وتــوصــلــت   
بينهما  فيما  تــوافــق  إلـــى 

النــتــقــال عــلــي جــمــال 
ــرق إلـــى  ــحــ ــمــ ــ ــن ال ــ مـ

األهلي.
من  علي جمال  ويعد 

الالعبين الشباب الذين 
قــدمــوا مــســتــويــات الفتة 

ــمــحــرق، وحــقــق معه  رفــقــة ال
عدًدا من األلقاب، إال أنه لم يحصل 

ــمــواســم  ــي ال ــق كــثــيــرة فـ ــائـ عــلــى دقـ
للدكة  حبيًسا  ظــل  أن  بعد  الماضية 

للعديد من المباريات.
 ومع نجاح إدارة األهلي في ضم علي 
جــمــال، فــإن الــالعــب الــشــاب سيكون 
ــمــدرب  ال لتشكيلة  مــمــتــازة  إضـــافـــة 

الوطني عيسى السعدون.
صفوفه  تعزيز  إلى  األهلي  وعمد 

دوري  إلى  عودته  مع  جيًدا 
ــن حــمــد الــمــمــتــاز،  نــاصــر ب
بـــــعـــــد هـــــبـــــوطـــــه فـــي 
الموسم قبل الماضي 
2018 إلى   -  2017
ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ دوري 

الثانية.
ــم  ــظــ ــ ــت ــ إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، ان
ــرونـــي  ــيـ ــامـ ــكـ الـــمـــحـــتـــرفـــان الـ
ــي عـــالء  ــســ ــ ــون ــ ــت ــ ــت وال ــســ ــ ــي ــ أرن
النسور  تدريبات  في  البوسليمي 
ــداًدا لــلــمــوســم  ــعــ ــ ــت ــراء اســ ــفـ ــصـ الـ

الجديد. 
مع  تعاقد  األهــلــي  أن  إلــى  يــشــار 
ــي  ــ ــ ــو األردن ــ ــالـــث وهـ مـــحـــتـــرف ثـ
وصوله  المتوقع  ــداود،  ــ ال محمد 

خالل األيام المقبلة.

األهلي يضم علي جمال
أحمد مهدي



وّجــه رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعاب القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد آل خليفــة، اتحادات األلعــاب القتالية لزيارة 
األنديــة والمراكــز المتخصصــة بالرياضــات القتاليــة، وذلــك فــي خطــوة إيجابيــة لتعزيــز التعــاون والتنســيق الذي يســهم في 

انعكاسات واضحة على تطوير وارتقاء تلك األلعاب.

 وقــال ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد 
اتحــادات  رؤســاء  “وجهنــا  خليفــة:  آل 
األلعاب القتاليــة بزيارة األندية والمراكز 
المتخصصــة بالرياضــات القتالية، وذلك 
بهدف مد جسور التعاون بين االتحادات 
وتلــك األندية والمراكز، بما يعزز الجهود 

في سبيل النهوض بتلك الرياضات”.

 وتابع ســموه: “نؤمــن بالدور الكبير الذي 
تضطلع به األندية والمراكز المتخصصة، 
فــي  جهــود  مــن  تبذلــه  مــا  خــال  مــن 
وصقــل  وتأهيــل  المدربيــن  احتضــان 
يمنحهــا  الــذي  الشــكل  علــى  الاعبيــن، 
الفرصــة في تقديــم الاعبين الموهوبين 
االســتفادة  يمكــن  والذيــن  والمميزيــن، 

منهم على مستوى المنتخبات الوطنية”.
 وأضاف ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد 
ســُتفعل  الزيــارات  هــذه  أن  خليفــة  آل 
الحقيقيــة  المشــاركة  واضــح  وبشــكل 
لألنديــة والمراكز المتخصصة، في وضع 
التصورات المقترحــات التطويرية لعمل 
االتحــادات، بمــا يلبــي احتياجــات تلــك 

األلعــاب القتاليــة ويدفعها لتكــون قادرة 
فــي  المســتويات  أفضــل  تقديــم  علــى 

مختلف المشاركات.
هــو  هدفنــا  “إن  قائــا:  ســموه  وختــم   

تنفيــذ الخطــط التــي ترفــع مــن كفــاءة 
الــذي  الشــكل  علــى  االتحــادات  عمــل 
يخدم تطلعاتنا في إكمال المســيرة التي 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  بدأهــا 
األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة في دعــم الرياضات 
الظهــور  فــي  تخدمهــا  التــي  القتاليــة، 
بالصــورة المشــرفة لتنافــس وبقــوة على 
إحــراز المزيــد مــن اإلنجــازات للرياضــة 

البحرينية”.

سلمان بن محمد يوّجه االتحادات لزيارة األندية ومراكز الرياضات القتالية

األرجنتين 
البحرين

3 
1

بطولة العالم 
للشباب

تعــرض منتخبنــا الوطنــي للكــرة الطائرة للشــباب إلى الخســارة الثانية فــي بطولة العالم تحــت 21، التي تحتضنهــا مملكة البحرين 
حتى 27 الشهر الجاري على صالتي االتحاد البحريني للكرة الطائرة وكرة الطاولة بمدينة عيسى الرياضية، بعدما ُهزم من نظيره 
األرجنتيني بنتيجة 3/1 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس )الثالثاء(؛ ليفقد األمل في بلوغ الدور نصف النهائي. وانتهت 
األشواط الثالثة بنتائج )25/22، 25/19، 19/25، 25/15( ومع ذلك فإن منتخبنا قدم أداء رائعا استطاع من خالله أن يقارع أبناء 
التانغو، لوال فارق المستويات بين المنتخبين المتمثل في عامل الطول والمهارة والقوة الجسمانية، إضافة إلى القدرات المتميزة 

للفرق في تنفيذ الكرات السريعة بكل براعة وأريحية، ليحقق األرجنتينيون انتصارا منطقيا على حساب األحمر.

المواجهــة  الوطنــي  وســيخوض منتخبنــا 
األخيــرة بــدور الثمانيــة اليــوم )األربعــاء( 
أمــام إيــران الســاعة 7 مســاء علــى صالــة 
االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة )الصالة 

الرئيسة(.
وبالعودة إلى المباراة، قدم منتخبنا شوطا 
أول رائعا ولعب بأداء منظم على مستوى 
الهجــوم باالعتماد على الكــرات المفتوحة 
فــي األطــراف، بينما اعتمــد األرجنتينيون 
فــي هجومهــم علــى الكــرات الســريعة في 
إلــى  النتيجــة  لتصــل  الشــبكة  منتصــف 
التعــادل 17/17 قبــل أن يتقــدم منتخبنــا 
بفــارق نقطتيــن 19/17 لكنــه لــم يحافــظ 
األرجنتينيــون  أخــذ  إذ  التقــدم،  علــى 
األفضليــة بحوائط الصــد وصوبوا كراتهم 
الســريعة بمركــز 3 بــكل أريحيــة وتقدمــوا 
 23/22 الفــارق  تقليصنــا  ورغــم   ،22/19
اســتطاع  األرجنتينــي  المنتخــب  أن  إال 
الفوز عندما حســم الشــوط بإرسال مباشر 

.25/22
ليقــارع  لمنتخبنــا  الرائــع  األداء  وتواصــل 
العبــار  بفاعليــة   8/4 ويتقــدم  األرجنتيــن 
والحــداد هجوميــا مــع اســتغال أخطــاء 
مــن  مســتمرة  ماحقــة  وســط  المنافــس، 
أن  قبــل   12/12 تعــادل  الــذي  األرجنتيــن 
يتقــدم منتخبنــا 18/16، لكن أبنــاء التانغو 
قلبــوا النتيجــة 21/19 فــي ظــل األخطــاء 
الشــوط  لينتهــي  لاعبينــا؛  الهجوميــة 

لألرجنتين 25/19.
منتخبنــا  رفــض  الثالــث  الشــوط  فــي 
االستســام وقــدم شــوطا رائعــا بالفاعليــة 
حســن  وتألــق  األطــراف،  فــي  الهجوميــة 
 16/13 التقــدم  األحمــر  ليخطــف  الحــداد 
ومــن   18/15 تقدمــه  علــى  ويحافــظ 
 ،19/15 مباشــرة  بنقطــة  لهرونــة  إرســال 
وتراجــع أداء األرجنتيــن وكثــرت أخطاؤه 
ســيطرتهم  العبونــا  وفــرض  الهجوميــة 

لينهوا الشوط 25/19.
ثــم تراجــع مســتوى منتخبنــا فــي الشــوط 
منــذ   8/2 األرجنتينيــون  وتقــدم  الرابــع 
بفضــل  19/12؛  الفــارق  ووســعوا  البدايــة 
تســريع اللعــب والقــوة الهجوميــة للفريــق 

ليظفر بالشوط بكل سهولة 25/15. 

”F“ إيطاليا تطيح بإيران بالمجموعة

واصل المنتخب اإليطالي عروضه الرائعة 
فــي البطولــة بتغلبــه علــى منتخــب إيــران 
 ،25/20  ،22/25  ،23/25(  3/1 بنتيجــة 
29/31( ليرفــع اإليطاليــون رصيدهــم إلــى 
6 نقــاط من فوزيــن متتاليين، فيما توقف 

وخســرت  نقــاط،   3 عنــد  إيــران  رصيــد 
إيطاليا ألول مرة شوطا في البطولة.

ويديــن الطليــان بهــذا الفــوز إلــى دانييــل 
الــذي حصــد 24 نقطــة من بينهــا 17 نقطة 
فــي الهجــوم و4 فــي الصــد و3 نقــاط مــن 

اإلرسال المباشر.

”E“ البرازيل تتأهل بصدارة المجموعة

خطــف المنتخــب البرازيلي بطاقــة التأهل 
إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق الفوز 
الثانــي في منافســات المجموعة “E” بدور 
الثمانيــة، إثر تغلبه على منتخب روســيا بـ 
3 أشــواط مقابــل شــوط )21/25، 25/22، 
25/20، 25/22(؛ ليرفع رصيده إلى 6 نقاط 
بعــد تغلبــه علــى الصين في آخــر مواجهة، 
فيمــا توقــف رصيد منتخب روســيا عند 3 

نقاط بعد فوزه على كوريا.
البرازيلــي  المنتخــب  نجــم  واســتطاع 
فيكتــور أن يخطف األضــواء بتألقه خال 
المواجهــة وتحقيقــه 25 نقطــة، فيما حقق 

عماق روسيا ماكسيم 22 نقطة.

”G“ كندا تخطف صدارة المجموعة

أطــاح المنتخب الكندي بنظيره التشــيكي 
 3/2 بنتيجــة  مثيــرا  فــوزا  عليــه  وحقــق 
)25/19، 20/25، 28/26، 15/25، 17/15(؛ 
منافســات  فــي   ”G“ المجموعــة  ليتصــدر 
تحديد المراكز من التاســع حتى الســادس 
عشــر، إذ كســب الكنديــون نقطتين ليرتفع 
رصيدهــم إلــى 5 نقــاط بعــد فوزهــم علــى 
بورتوريكــو فــي المواجهــة األخيــرة، فيمــا 
ارتفــع رصيــد التشــيك إلــى 4 نقــاط فــي 
المركــز الثانــي بعدما خطــف نقطة واحدة 
ومــن قبلهــا فــاز علــى مصــر وكســب ثاث 

نقاط.
واســتطاع المنتخــب المصــري أن يحقــق 
تغلــب  بعدمــا  البطولــة  فــي  لــه  فــوز  أول 
 ،23/25(  3/2 بنتيجــة  بورتوريكــو  علــى 
25/21، 25/22، 19/25، 12/15(؛ ليخطــف 
أول نقطتيــن ضمــن منافســات المجموعة 
ترتيــب  فــي  الثالــث  المركــز  “G” ويحتــل 

المجموعة.

”H“ بولندا غي صدارة المجموعة

 ”H“ المجموعــة  صــدارة  بولنــدا  اعتلــت 
 ،21/25(  3/0 تونــس  علــى  فــازت  بعدمــا 
نقــاط كاملــة،   6 20/25( لتحصــد   ،16/25
فيمــا الزال رصيــد تونــس مــن دون نقاط، 
وفــي المواجهــة األخرى فــاز منتخب كوبا 
على المغرب بنتيجة 3/0 )25/15، 25/22، 

25/13( لتحصد هي األخرى 6 نقاط.

الصين تعبر أجواء كوريا وتعزز 

حظوظها بالتأهل

عــزز المنتخــب الصينــي آمالــه فــي بلــوغ 
الــدور نصف النهائي بعــد فوزه على كوريا 
25/20(؛   ،25/22  ،25/18(  3/0 بنتيجــة 
ليحصــد أول 3 نقــاط ويعــوض خســارته 
فــي الجولــة الماضية أمــام البرازيل ضمن 

منافســات المجموعــة “G”، فيمــا تاشــت 
حظــوظ الكورييــن فــي التأهــل بعــد تلقيه 

الخسارة الثانية.
وشــهدت المبــاراة تألــق الاعــب الصينــي 
شــينغ جــاي الذي أحــرز 13 نقطة من بينها 
11 نقطــة فــي الشــق الهجومــي، ونقطتين 

من الصد.

ختام منافسات دور الثمانية

دور  منافســات  )األربعــاء(  اليــوم  تختتــم 
الثمانية بانطاق الجولة الثالثة، إذ تفتتح 
المنافســة بلقــاء البرازيــل وكوريا الســاعة 
11:30 صباحا ضمن منافســات المجموعة 
“E”، ويتطلــع البرازيليــون )6 نقــاط( بتلــك 
المبــاراة لتحقيــق العامة الكاملــة وإثبات 
لنصــف  تأهلهــم  تأكــد  بعدمــا  جدارتهــم 

النهائي.

كمــا ســتلتقي الصين )3 نقاط( وروســيا )3 
نقــاط( الســاعة 2 ظهــرا ضمــن منافســات 
 6( إيطاليــا  وســتتقابل   ،”E“ المجموعــة 
نقــاط( أمــام األرجنتيــن )3 نقــاط( الســاعة 
4:30 عصــرا ضمــن منافســات المجموعــة 

.”F“
وفي منافسات تحديد المراكز تلتقي كندا 
 ،)G )المجموعــة   11:30 الســاعة  ومصــر 
كمــا تلعــب التشــيك وبورتوريكــو الســاعة 
2 ظهــرا )المجموعــة G(، ويلتقــي كل مــن 
الســاعة  نقــاط(  )دون  والمغــرب  تونــس 
4:30 عصرا )المجموعة H(، وأخيرا تلتقي 
كوبــا )6 نقاط( وبولندا )6 نقاط( الســاعة 7 

مساء.

تغطية متميزة لقناة البحرين الرياضية

جهــودا  الرياضيــة  البحريــن  قنــاة  تبــذل 
كبيــرة في تغطية منافســات بطولة العالم 
تحت 21 لتضع المشاهد في قلب الحدث، 
للنقــل  خاصــة  عربــة  القنــاة  خصصــت  إذ 
الخارجــي وقامــت بنقل معظــم المباريات 
الكــرة  اتحــاد  صالــة  علــى  أقيمــت  التــي 
الطائــرة )الصالة الرئيســة(، كمــا أنها قامت 
بنقــل جميــع مباريــات منتخبنــا الوطنــي، 
وخصصــت أســتوديو تحليليــا مــن تقديم 
وبوجــود  الخضيــر،  عبدالعزيــز  الزميــل 
كوكبــة مــن المحللين وهم جاســم النبهان، 
غــازي أحمد، حمد عيــد. كما وفرت القناة 
طاقمــا فنيــا وإداريــا وإعاميــا متكامــا 
لتتألــق  البطولــة؛  منافســات  لتغطيــة 

كعادتها في إبراز الحدث.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

ــيــوم ال ــران  ــ إيـ ــام  ــ أم الــثــمــانــيــة  ــدور  ــ ب ــواره  ــشـ مـ يــخــتــتــم  منتخبنا 

األحمر يخسر من األرجنتين بأداء مشرف

محاولة هجومية لمحمود عبدالحسين أمام حوائط األرجنتين

منتخبنا قدم أداء مشرفا رغم الخسارة

جماهيرنا دعمت المنتخبمونيكا
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من لقاء إيران وإيطاليا

فرحة برازيلية باالنتصار على روسيا

المصريون تجاوزا بورتوريكو بصعوبة

فيكتور تألق أمام الروس

إيطاليا كسبت إيران وتصدرت

15

سمو الشيخ سلمان بن محمد

إيماًنا بدورها 
في احتضان 

المدربين وتأهيل 
الالعبين

حسن علي

نتائج األشواط

األرجنتين

البحرين

الرابعالثالثالثانياالول

25

22

19

25

25

19

25

15

البرازيل تتصدر 
وتتأهل رسميا 
لنصف النهائي



القائد الجديد
قال ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الفريق وسط تقارير إعالمية تشير إلى اقترابه من تمديد 

تعاقده لمدة 6 سنوات.

وارتبــط اســم دي خيــا، البالــغ عمــره 28 عامــا، 
إنــه  قــال  لكنــه  ترافــورد  أولــد  عــن  بالرحيــل 
يريــد مســاعدة النــادي علــى العــودة لقمــة الكرة 
فــي  الجماهيــر  مــع  لقــاء  خــال  اإلنجليزيــة 
القائــد  فالنســيا  أنطونيــو  ورحــل  ســنغافورة. 
الســابق عــن يونايتــد بنهايــة الموســم الماضــي 
ويعــد دي خيا من بين أبرز المرشــحين لخافته 
وكريــس  ماتــا  وخــوان  يانــج  آشــلي  بجانــب 

سمولينج وبول بوجبا.
وقال دي خيا: “ارتديت شــارة القيادة في بعض 
المباريــات. بالتأكيــد مــن الرائــع أن أكــون قائــدا 
لفريــق مثــل مانشســتر يونايتد وأدافــع عن هذا 
الشــعار. هــذا أمــر مذهــل لــذا بالتأكيــد ســأكون 

سعيدا للغاية”.
وأضاف: “هذا هو موســمي التاســع.. أشــعر أنني 

أحد أكثر الاعبين خبرة.. علينا التطور كثيرا”.
وعلينــا  يونايتــد  مانشســتر  “نحــن  وأردف: 
هــذا  ترتــدي  عندمــا  األلقــاب..  علــى  المنافســة 
الشــعار فهــذا يعنــي القتــال مــن أجــل كل شــيء 
وتقديــم أفضــل مــا لديــك وإعــادة الفريــق إلــى 
القمــة”. ويلعــب يونايتــد، الــذي لم يخســر خال 
الموســم  لبدايــة  اســتعدادا  اآلســيوية  جولتــه 
يونايتــد  وليــدز  جلــوري  بيــرث  علــى  وفــاز 
فــي  وإنترناســيونالي، ضــد توتنهــام هوتســبير 

شنغهاي يوم الخميس.

دفـــــــــاع زيــــــــــدان

وكاالت

ديفيد دي خيا

قــال الفرنســي زيــن الديــن زيــدان، مــدرب ريــال مدريد، إنه لــم يقصد 
التقليــل مــن احترامــه للويلــزي جاريــث بيــل، العــب الفريــق، خــال 

تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية األخيرة.
وخــال المؤتمــر الصحافــي التقديمــي لمبــاراة الميرينجــي وآرســنال 
الوديــة، قــال زيــدان: “فــي بعــض األحيــان لغتــي اإلســبانية ال تكــون 
واضحــة، لكننــي ســأكون واضحــا للغايــة.. أنا لــم أقلل من احتــرام أي 
شــخص، وخاصــًة لــو كان العًبــا، فأنــا دائًما معهــم، والنــادي كان يعمل 

على خروج بيل”.
وأضــاف: “بيــل لــم يشــارك ضــد بايــرن ميونــخ ألنــه أراد ذلــك، وهــو 
العب في ريال مدريد، ولم يتغير أي شــيء، وســيتدرب اليوم بشــكل 

طبيعي، وغًدا سنرى ما سيحدث”.
وتابــع: “أنــا ال أشــعر بعدم الراحة مع بيل، ويمكننــي االعتماد عليه في 

المباراة القادمة”.
وبســؤاله عــن إمكانيــة المبادلــة بيــن نيمــار وبيــل، أجــاب: “ال أعلــم أي 

شيء عن ذلك، ال يمكنني اإلجابة”.
وعــن كوبــو، قــال زيدان: “هو يعرف أين هــو، وال يخاف من اللعب، بل 
يحب لعب كرة القدم.. مشاركته مع الكاستيا؟ نحن ال زلنا في الفترة 

التحضيرية للموسم الجديد، وال أعلم ماذا سيحدث”.
وأردف: “رودريجــو؟ مركــزه علــى الجانــب األيمــن، لكــن دعونــا نــرى.. 
الشــيء المهــم هو العمــل، ونحن نقــوم بعمل جيد، ويمكننــي االعتماد 
عليــه فــي الطرف األيمن ضد آرســنال”. واختتم مــدرب الملكي: “نريد 

تكرار األشياء الجيدة، التي فعلناها في المباراة األولى ضد بايرن”.
جاريث بيل وزين الدين زيدان

وكاالت

وكاالت

علق بيب جوارديوال، مدرب مانشستر سيتي اإلنجليزي، 
علــى االتهامــات التــي ُوجهت لبعثة فريقــه خال جولته 

اآلسيوية، بعدم احترام الجماهير الصينية.
وكانــت وكالــة األنبــاء الصينيــة قــد اتهمــت بعثــة المــان 
الجماهيــر  مــع  احتــرام  بتعــاٍل وعــدم  بالتعامــل  ســيتي 
للفريــق  اآلســيوية  الجولــة  خــال  اإلعــام  ووســائل 

اإلنجليزي.
ســي”  بــي  “بــي  البريطانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  وأبــرزت 
تصريحات المدرب اإلســباني، الذي قال: “يمكنني القول 
إننــي ال أتفــق مع هذه االتهامــات، والتي أعتبرها خاطئة 

تماًما”.
وأبــدى جوارديــوال اندهاشــه مــن تلــك األقاويــل، حيــث 
قــال: “ال أفهــم ســر قولهم ذلــك، لكن ربما هنــاك صحافي 
واحد منزعج بعض الشيء، وال أعلم لماذا؟ لكن ما يقال 

عنا أبعد ما يكون عن الحقيقة”.
واســتطرد: “لقد قضينا وقًتا رائًعا في شــنغهاي، والتزمنا 
بالتعــاون الــذي يتعيــن علينــا القيام به فــي الصين، وكل 
مــن طلــب منا شــيًئا ســواء فــي الفندق أو فــي أي مكان، 

أبدينا استعدادنا لتنفيذ طلبه”.
واختتم: “إنها تجربة جديدة لنا في كل موســم، وســوف 
تســاعدنا داخــل وخــارج الملعــب، وأنــا فخــور للغايــة بما 
بيب جوارديوالحققناه، خاصة على مستوى التسويق في هذه الجولة”.

جوارديـــــــوال ينفــي االتهامـــــات

وكاالت

ســيعود العب االرتكاز الســابق تيم دنكان الى فريقه سان أنتونيو سبيرز الذي 
تــوج معــه بلقــب دوري كــرة الســلة األميركــي للمحترفيــن 5 مــرات بيــن 1999 
و2014، وذلك ليكون مساعدا للمدرب غريغ بوبوفيتش بحسب ما أعلن النادي.

ونقــل ســان أنتونيــو عــن بوبوفيتــش 
تمامــا،  المناســب  “مــن  مازحــا  قولــه 
أنــه وبعــد أن خدمــت بــوالء طيلة 19 
عاما كمســاعد لتيم دنــكان، أن يرد لي 

الخدمة”.
ولــم يبتعــد دنكان )43 عاما( عن ســان 
العــام  اللعــب  اعتزالــه  منــذ  أنتونيــو 
2016، إذ تواجــد بشــكل متواصل في 
تمارين الفريق لتقديم المســاعدة لكن 

بصفة غير رسمية.
ويعتبــر دنكان من أبرز العبي االرتكاز 
الذيــن مــروا فــي تاريخ الــدوري، وهو 
اللقــب  أحــرز  الــذي  الوحيــد  الاعــب 
فــي 3 عقــود مختلفــة )1999 و2003 
و2005 و2007 و2014(، كمــا أنــه أحد 
ثاثــة العبيــن حققــوا أكثــر مــن ألــف 
انتصــار فــي الــدوري خلــف كريــم عبد 
والوحيــد  باريــش،  وروبــرت  الجبــار 
الذي حقق هذا الرقم مع فريق واحد.

فــي  العــب  أفضــل  دنــكان  واختيــر 
و3  مســيرته،  خــال  مرتيــن  الــدوري 
مرات خال األدوار اإلقصائية “الباي 
اوف”. وكانــت نســبة فــوز ســبيرز مــع 
نســبة  أفضــل  اي  بالمئــة،   71 دنــكان 
تســتمر 19 عامــا فــي تاريــخ الــدوري 

االميركي.
وتأهــل النــادي الــى “البــاي اوف” في 
كل موســم قضــاه دنــكان فــي صفوفه 
منــذ 1998 )انضــم اليه صيــف 1997(، 
وذلــك تزامنــا مــع اســتام بوبوفيتش 
مهمــة تدريــب الفريــق بعــد 18 مباراة 
على انطاق الموسم الذي سبقه خلفا 

لبوب هيل.
تعييــن  عــن  اإلثنيــن  ســبيرز  وأعلــن 
ويــل  هــو  لبوبوفيتــش  آخــر  مســاعد 
هــاردي الــذي انضــم إلــى النــادي العام 

2010 كمدير عمليات كرة السلة.

عودة دنكان
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وكاالت

انســحبت البطلــة األولمبيــة األميركيــة كايتــي ليديكــي الثالثــاء مــن 
نهائــي ســباق 1500 م حــرة وتصفيــات 200 م حــرة في بطولــة العالم 
للســباحة المقامــة فــي غوانغجــو الكوريــة الجنوبيــة، وذلــك ألســباب 

“طبية” بحسب أعلن االتحاد األميركي للسباحة.

النجمــة األميركيــة  انســحاب  ويأتــي 
أن  بعــد  عالميــا،  لقبــا  ب14  الفائــزة 
تنازلــت األحــد عن لقب ســباق 400 م 
حــرة الذي توجت به ابنــة ال22 عاما 
فــي النســخ الثــاث الماضيــة، لصالح 
األســترالية اليافعــة أريــارن تيتموس 
)18 عامــا( التي حلت أمــام األميركية 

الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية.
وقــررت ليديكــي الثاثــاء أال تخوض 
الــذي  حــرة  م   200 ســباق  تصفيــات 
أحــرزت ذهبيته عام 2015 في قازان 
الروســية ونالت الفضية في النســخة 
الماضيــة عــام 2017 فــي بودابســت، 
ثــم انســحبت الحقــا من نهائي ســباق 
1500 م حــرة الــذي توجــت بــه فــي 
البطــوالت الثــاث الماضيــة، بعــد أن 

قيمت وضعها.
وذكــرت تقارير عن مســؤولي االتحاد 
بــأن  قولهــم  للســباحة  األميركــي 
ليديكي ســتخوض الجمعــة تصفيات 
ســباق 800 م حــرة الــذي توجــت بــه 
أيضــا في البطــوالت الثاث الماضية، 
لكنهــم أكــدوا بأنها تذمــرت من توعك 

صحي منذ وصولها الى غوانغجو.
األميركــي  المنتخــب  مديــرة  وقالــت 
“لــم تكــن كايتــي  ليندســاي مينتنكــو 
الــى  وصولهــا  منــذ  يــرام  مــا  علــى 
غوانغجــو فــي 17 يوليــو وتــم اتخــاذ 
هــذه االجراءات الوقائية حرصا على 
صحتها وتعافيها بالشكل الازم، ومن 
أجــل افســاح المجــال أمامهــا لتركيــز 

طاقتها على البرنامج المقتضب”.

انسحاب ليديكي

وكاالت وكاالت

أعلن ريال بيتيس اإلســباني أمس الثاثاء تعاقده مع العب وســط ليون 
ومنتخب فرنسا لكرة القدم نبيل فقير حتى العام 2023.

وقال الفريق األندلســي في بيان نشــره على موقعه الرسمي في االنترنت 
“ريال بيتيس توصل إلى اتفاق مع أولمبيك ليون لضم العب وسطه نبيل 
فقير. الدولي الفرنســي وقع عقدا مع النادي األخضر واألبيض حتى العام 

.”2023
وأضــاف “بانضمــام فقيــر، يحصــل ريــال بيتيس على العب مبــدع بجودة 

فنية عالية وتسديد جيد للكرة وموهبة إضافية في الهجوم”.
وســافر فقيــر، الجزائــري األصــل، إلــى اشــبيلية الجتيــاز الفحــص الطبــي 
الروتيني وقام بنشــر فيديو في حســابه على إنســتاغرام ظهر خاله وهو 

يرفع قميصه األبيض واألخضر الجديد.
التــي أشــارت صحيفــة “ليكيــب”  ولــم يتــم الكشــف عــن قيمــة الصفقــة 
الرياضية الفرنسية أنها “تزيد قلياً عن 20 مليون يورو ويمكن أن تضاف 

إليها 10 مايين يورو مكافآت”.
وأضافــت أن فقيــر )26 عامــا( الــذي كان يتقاضــى 350 ألــف يــورو شــهريا 
فــي ليون، ســيحصل علــى راتب أكبر مــع النادي األندلســي، لكنها اعتبرت 
الصفقة مخيبة من الناحية الرياضية لصانع األلعاب كون النادي األندلسي 
أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري اإلسباني ولن يشارك 

فــي أي مســابقة أوروبيــة، علــى عكس ليــون ونابولي اإليطالــي الذي كان 
يرغب في الحصول على خدمات قائد النادي الفرنسي.

وكان فقير قاب قوسين أو أدنى الصيف الماضي من االنتقال إلى صفوف 
ليفربــول اإلنجليــزي مقابل نحو 70 مليون يورو، لكن الصفقة فشــلت بعد 
الزيارة الطبية لاعب، ثم انخفضت قيمته الســوقية بعد موســم متذبذب 

مع ليون )2018 - 2019(.
وخاض فقير 21 مباراة دولية وتوج العام الماضي بلقب مونديال روسيا.

قدم شيفيلد وينزداي شكوى إلى رابطة الدوري اإلنجليزي 
الممتــاز لكــرة القدم، ضد نيوكاســل يونايتد بســبب تعيين 

ستيف بروس مدرب الفريق السابق.
ورحل بروس البالغ عمره 58 عاًما، عن وينزداي األســبوع 
الماضــي بعــد مفاوضــات مع نيوكاســل الذي أعلــن تعيينه 

مدرًبا للفريق خلًفا لرفائيل بنيتز.
وعبــر وينــزداي المنافــس فــي الدرجــة الثانيــة عــن غضبه 

بمعرفة تعيين بروس عبر بيان علني وتقدم بشكوى.
وقــال النــادي فــي بيان نشــره علــى موقعه الرســمي: “بعد 
إعــان نيوكاســل يونايتــد في 17 يوليــو 2019 عن تعيين 
ســتيف بروس وســتيف أجنيو وستيفن كليمينس أعضاء 
الطاقم التدريبي الســابق لشــيفيلد وينــزداي، يؤكد النادي 

أنه تقدم بشكوى إلى رابطة الدوري الممتاز”.
وقــال نيوكاســل: “رابطــة الــدوري الممتــاز ســتحقق فــي 
مزاعــم النــادي.. النــادي لن يعلــق على هذا األمــر منذ اآلن 

مع بدء التحقيقات”.
وقضى بروس، وهو مشجع لنيوكاسل منذ الصغر ويتولى 
تدريــب الفريق العاشــر المختلف في الــدوري، فترتين مع 

ويجــان أتليتيــك باإلضافــة إلى ســندرالند وأســتون فيا، 
وقــاد وينــزداي فــي 18 مبــاراة منــذ توليه المســؤولية في 

أول فبراير شباط عقب إقالة يوس لوكاي.
وخســر وينــزداي 3 مباريــات فقــط مــع مدافــع مانشســتر 
يونايتد السابق الذي قاده للمركز 12 في الموسم الماضي.

نبيل فقير

بيتيــــس يضـــم فقيـــر شيفيلد يشكو نيوكاسل

ستيف بروس
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إعداد: هبة محسن

عقد صندوق العمل “تمكين” مؤخًرا لقاء مع فريق استشارات القطاعات الدوري، 
بمشاركة نخبة من ممثلي سوق العمل في القطاع التكنولوجي والمصرفي.

وينبثق الهدف من تشكيل فريق استشارات 
القطاعــات مــن حــرص “تمكيــن” وتأكيدهــا 
علــى فتــح قنــوات التواصــل المســتمر مــع 
بالمملكــة  االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 
والحصــول علــى اآلراء والمقترحــات حول 
عــن  فضــًا  وتطلعاتــه،  الســوق  متطلبــات 
تحقيق التشاور فيما يخدم تطوير البرامج 
وتقديم الدعم األمثل لجميع القطاعات في 

سوق العمل. 
وركز اللقاء في مجمله على مناقشــة فرص 
النمــو والتوســع فــي القطــاع التكنولوجــي 
مجــال  فــي  االستشــارية  والخدمــات 
والقطــاع  الرقميــة  والحلــول  التكنولوجيــا 
القطاعــات  هــذه  تحملــه  ومــا  المصرفــي 
مــن فــرص تنمويــة واعــدة علــى االقتصــاد 
الوطنــي فــي ظــل مــا يشــهده مــن تحــول 

تكنولوجي ورقمي هائل. 
وفــي مســتهل اللقــاء، رحب رئيــس مجلس 
الشــيخ  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  إدارة 
بالفريــق،  خليفــة  آل  عيســى  بــن  محمــد 
مؤكــًدا إلــى أهميــة مــا يقــوم بــه الفريق من 
الشــراكة  مبــدأ  فيمــا يحقــق  أساســي،  دور 
الفاعلــة مع مختلف ممثلي القطاع الخاص، 
وتأكيد أهداف التطوير المســتمر لما تقدمه 
“تمكيــن” مــن برامــج ومبــادرات تســهم في 
تنميــة  فــي  األثــر  واســتدامة  النمــو  تعزيــز 

القطاع الخاص.
نــوه  اللقــاء،  لــه فــي  وفــي كلمــة ترحيبيــه 
الرئيس التنفيذي لـ”تمكين” إبراهيم جناحي 
بما تقوم به لجنة استشارات القطاعات من 
دور محــوري فــي الوقــوف الجــذري علــى 
فــرص التطويــر الممكنة فيمــا يحقق الدعم 
األمثل لجميع قطاعات األعمال في الســوق 
البحرينــي، وتشــجيع االســتفادة مــن فرص 
التوســع المتاحــة فــي القطاعــات الجديــدة 

والواعدة.
التوجهــات  مــع  انســجاًما  أنــه  وأوضــح 
التنميــة  أهــداف  دعــم  فــي  الوطنيــة 
علــى  ليركــز  اللقــاء  خصصنــا  المســتدامة، 
الجهــود في المجاالت التكنولوجية وفرص 
االقتصــاد  تنــوع  يخــدم  فيمــا  تســخيرها 

وتلبية احتياجات السوق المتنامية.
وأعرب أعضاء فريق استشارات القطاعات 
عــن خالــص شــكرهم وامتنانهــم علــى هــذه 
الثقــة، وتطلعاتهــم إلى بذل كل ما بوســعهم 
لمســاندة القطــاع الخاص والــذي يصب في 
ســبيل تعزيــز مســيرة التنميــة االقتصاديــة 

في مملكة البحرين.
وتشــمل برامــج دعــم “تمكيــن” العديــد مــن 
الجوانــب علــى صعيد األفراد والمؤسســات 
علــى حد الســواء فيمــا يخــدم التطوير في 
المجــاالت التكنولوجيــة. وفــي إطــار دعــم 

المؤسســات، بلغــت نســبة دعم المؤسســات 
المعــدات  دعــم  مــن  اســتفادت  التــي 
والحلــول الرقميــة وتكنولوجيــا المعلومات 
واالتصــاالت خال العــام الماضي فقط إلى 
المقــدم عبــر برنامــج  الدعــم  95 % ضمــن 

“تطوير األعمال”.
هــذا، إلــى جانــب العديــد مــن أوجــه الدعــم 
األخــرى مثــل خدمات الحوســبة الســحابية 
بدعــم يصــل إلى %100، إضافــة إلى إقامة 
المجــال  هــذا  فــي  المتخصصــة  الشــراكات 
ســواء علــى الصعيــد الدولــي بمــا فــي ذلــك 
وخدمــات  مايكروســوفت،  مــع  الشــراكة 
أمازون الســحابية، وعلــى الصعيد المحلي، 
الشــراكة مــع خليــج البحريــن للتكنولوجيــا 
الماليــة “فنتــك” ودعــم مســرعات األعمــال 

السحابية.
كمــا يشــمل الدعــم األفــراد عبــر الشــهادات 
مختلــف  فــي  المتخصصــة  االحترافيــة 
لألفــراد  مختلفــة  وبمســتويات  المجــاالت 
البحرينييــن لارتقــاء بقدراتهــم ومهاراتهم 
وظائفهــم  فــي  تطورهــم  فــي  والمســاعدة 
الحالية، أو االتجاه إلى إنشــاء مؤسســاتهم 
واتخــاذ مســار ريــادة األعمــال وفًقــا لهــذه 

الخبرات التي تم اكتسابها.

بمشاركة نخبة من ممثلي سوق العمل بالقطاعين التكنولوجي والمصرفي
“تمكين” تعقد لقاء فريق استشارات القطاعات

ينطلــق مهرجــان خيرات النخلــة للعام الثاني على التوالي بتنظيم من ســوق 
المزارعيــن التابــع لمجموعــة بنــك البحريــن للتنميــة وبالتعــاون مــع المبــادرة 
الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعي، وشــؤون الزراعة والثــروة البحرية التابعة 
لــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، وذلــك علــى مدى 
2019 فــي ســوق المزارعيــن البحرينييــن  25 - 27 يوليــو  أيــام مــن  ثاثــة 
الكائــن فــي هورة عالي، حيث سيشــارك في المهرجان العديــد من المزارعين 

البحرينيين والشركات الزراعية والحرفيين واألسر المنتجة.
 ســوف يتميــز هــذا المهرجان الحيوي بتقديم الكثير مــن المفاجآت والجوائز 
الفوريــة للزائريــن من الكبار والصغار، كما ســيتم عرض العديد من المأكوالت 
المصنعــة مــن التمــور مثل الكعــكات والحلويات واآليس كريم والملك شــيك 
وألول مــرة “أجــار الرطــب”، إضافــة إلــى عــرض أدوات وصناعات مــن أجزاء 

النخيل مثل الحبال، األقفاص، السال، القراقير، األثاث وغيرها.  

افتتاح “خيرات النخلة” في سوق المزارعين غًدا

أعلــن بيــت التمويل الكويتي–البحرين )بيتك(، أحد البنوك اإلســامية الرائــدة في مملكة البحرين، تكريم مجموعة من موظفي 
الفروع التجارية التابعة للمجموعة المصرفية لألفراد، وذلك ضمن برنامج “أسرة بيتك” المخصص للموظفين والذي يهدف الى 

تعزيز بيئة عمل مثالية لكافة موظفي البنك كونهم أحد أهم موارد البنك وركيزة نجاحه.

وقام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
، عبدالحكيــم الخيــاط، بتكريــم كٍل مــن: 
حســين ماشاءهللا حسين، ومحمود علي 
أبــل، وأصيــل  حســن، ومحمــد عبــد هللا 
علي األســعدي، ومحمد غســان العوضي، 
وأحمــد أنــور األنصــاري، ومحمــد يعقوب 
شويطر، وخالد علي عبدهللا عبدالرحمن، 
عبــر  وذلــك  المحميــد  ناصــر  هللا  وعبــد 
تقديــم شــهادات وحوافــز تقديريــة فــي 
لقاء عقد في المقر الرئيسي للبنك بمركز 
البحريــن التجاري العالمي وذلك بحضور 
المديــر التنفيــذي للمجموعــة المصرفيــة 
لألفراد خالد المعرفي وعدد من منتسبي 

البنك
هــذا  “يأتــي  بقولــه:  المعرفــي  أدلــى  كمــا 
المتميــزة  اإلســهامات  نظيــر  التكريــم 

لموظفــي المجموعــة المصرفيــة لألفــراد 
فــي  التواجــد  علــى  حرصــوا  والذيــن 
أوقــات  وفــي  المملكــة  مناطــق  مختلــف 
مختلفــة مــن العــام بمــا فــي ذلــك فتــرات 
األعياد والمناســبات الرســمية وأيضًا من 

خــال جهودهــم لتيســير عمليــة التحــاق 
الرقميــة  البنــك  بخدمــات  بيتــك  عمــاء 
ومن ضمنها منصة “بيتك جزيل” الرقمية 
وكل ذلــك ضمــن اطــار تحســين تجربــة 

العميل على كافة المستويات.”

الخياط: تحســين تجربــة العميل على المســتويات كافة
“بيتك” يكرم موظفي الفروع التجارية

صباح الزياني
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المنامة - البحرين الوطني

عّيــن بنــك البحريــن الوطني NBB أمس صباح عبداللطيف الزياني رئيســًا للخدمات المصرفية 
لألفــراد، حيــث ســيتولى الزيانــي قيــادة مجهــودات البنــك المســتمرة والراميــة إلــى تطويــر 
وتحديــث عملياتــه الخاصــة باألفــراد بغيــة زيــادة حصتــه بالســوق واالرتقــاء بتجربــة العماء 
وتعزيز تقديم المنتجات والخدمات المالية الرائدة عبر مختلف منصات البنك الرقمية وشبكة 

الفروع الخاصة به والتي ما تزال األكبر على مستوى البحرين.

يجلــب صبــاح الزيانــي لبنك البحريــن الوطني 
الخدمــات  مجــال  فــي  الخبــرة  مــن  ســنة   12
المصرفيــة األفــراد، حيــث تبــوء عــدة مناصب 
عليــا فــي كبريات البنــوك المحليــة واالقليمية. 
وقــد شــغل الزيانــي إلــى وقــت قريــب منصب 
نائــب رئيس المجموعــة المصرفية لألفراد في 

بيت التمويل الكويتي – البحرين. 
وفــي معــرض تعليقــه علــى هــذا التعييــن، قال 
الرئيــس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، جان 
بانضمــام  ســعداء  “نحــن  دورانــد  كريســتوف 
صباح عبداللطيف الزياني لعائلة بنك البحرين 
الوطني، فجهودنا المســتمرة في ســبيل تعزيز 
لألفــراد  المقدمــة  خدماتنــا  وتطويــر  ونمــاء 

واالرتقــاء بطريقــة قيــام العمــاء بمعاماتهــم 
عمليــة  فــي  أساســيًا  عنصــرا  تعــد  المصرفيــة 
تحولنــا. ويســرنا اســتقطاب مصرفــي بحريني 
رائــد وذو خبــرة واســعة باحتياجــات العمــاء 
فــي الســوق المحليــة وخارجها، كمــا أنه مدرك 
لمــدى حاجتنــا للمواصلة في تطوير وتحســين 
العمــاء  مــع  المصرفيــة  معاماتنــا  طريقــة 

بصورة فّعالة”.
وقــال صبــاح الزيانــي: “أنــا فخــور بانضمامــي 
لبنــك البحريــن الوطنــي فــي مثــل هــذا الوقت 
الحافــل بالنمــو والتحــول بالنســبة للبنــك. لقــد 
يمثــل  يــزال  وال  الوطنــي  البحريــن  بنــك  كان 
مملكــة البحرين والريادة فــي مجال الخدمات 

الماليــة بالســوق، وأنــا واثــق مــن قدرتنــا علــى 
مواصلــة تعزيــز القيمة ســتجعل بنــك البحرين 
الوطنــي فــي مقدمــة المؤسســات الماليــة فــي 
المملكــة، وذلك عبر تنويع منتجاتنا وخدماتنا، 
وتقوية كفاءتنا وتبني خدمات رقمية عصرية 
– لتخــدم جميعهــا في اســتمرار جعــل التجربة 
المصرفيــة أكثــر تميــزا وســهولة لجميع عماء 

بنك البحرين الوطني الكرام”.

االرتقــاء بتجربــة العمــاء وتعزيــز المنتجــات والخدمات
الزياني رئيسا لخدمات األفراد بـ “الوطني”

محمد بن عيسى: 
الفريق يحقق مبدأ 

الشراكة الفاعلة 
مع مختلف ممثلي 

“الخاص”

جناحي: تسخير 
الجهود في المجاالت 

التكنولوجية لخدمة 
تنوع االقتصاد
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تهتم بشريك حياتك وتحب أن تعبر له عن 
مشاعرك باألفعال أكثر.

حاول أن تهتم بصحتك دائًما واتبع نظاًما 
صحًيا.

يجب أن تلتزم بممارسة الرياضة وتناول 
األطعمة المفيدة.

أنت شخص محب لعملك وتحاول دائما تحقيق 
نجاحات على المستوى العملي.

شريك حياتك يعاني من اتخاذك للقرارات بشكل 
جريء ومفاجئ.

عليك الحرص على ممارسة الرياضة ألنها 
ستحسن كثيرا من حالتك.

احرص على تناول األطعمة الصحية اليوم وكل 
يوم.

حاول أن تسيطر على أعصابك بقدر اإلمكان في 
محيط العمل.

لديك قدرة على مواجهة المصاعب واالزمات، ال 
تستسلم بسهولة.

تحاول أن تهتم بصحتك و تبتعد عن الضغوطات 
بقدر اإلمكان، وتتبع نظامًا صحيًا جيدًا. 

أنت شخص متعجل جدا في اتخاذ قراراتك 
وهذا يعرضك لبعض الخسائر.

حاول أن تظهر لشريك حياتك حبك وان تبتعد 
عن األمور التي تزعجه.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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إجبار ملكة اسكتلندا 

ماري ستيوارت 
أثناء حبسها في 
»قلعة غليفن« 
على التنازل 

عن العرش 
لصالح ابنها البالغ من 

العمر عامًا واحدًا.

حضر النجم توم كروز 
مهرجان “كوميك- كون”، 

المخصص للثقافة 
الشعبية، لتقديم الشريط 
الترويجي لفيلمه الجديد 

)توب غان: مافيريك(، 
وهو تتمة لعمله الضارب 

الذي صدر في 1986.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــمــاعــي  ــع الـــتـــواصـــل االجــت ــواقــ ضـــجـــت مــ
ــاة  ــا مـــوقـــع تـــويـــتـــر بــخــبــر وفــ ــوصـ ــصـ وخـ
بورشيد  صــابــريــن  البحرينية  االعــامــيــة 
والدها  إعــان  بعد  المرض،  مع  بعد صــراع 
من  العديد  نعى  الــوفــاة، حيث  فاجعة  عن 
مــتــابــعــي تــويــتــر وانــســتــغــرام وســنــابــشــات 
الراحلة الشابة بتغريدات عبرت عن حزنهم 
أحزنهم خبر رحيلها  الكثيرين وقد  ورثاها 
تداول فيه جمهورها مقاطع مؤثرة لها من 
عبارات  تقتصر  ولم  بطريقته،  كل  أعمالها 
من  انهمرت  بل  فقط،  الفنانين  من  العزاء 
الجمهور الخليجي من كل مكان عبر تويتر 
بالحجاب  صورتها  واحتلت  وانــســتــغــرام، 
الـــصـــدارة فــي هـــذه الــمــنــصــات إلـــى جانب 

بعض مقاطع الفيديو من أعمالها.
القدير عبدهللا ملك كتب  البحريني  الفنان 
فسيح  فــي  الرحمن  “تقبلك  صفحته:  فــي 
جــنــاتــه ومــســح عــلــى قــلــب اهــلــك وذويـــك 

ومحبيك”.
كتبت:  الــشــرقــاوي  فــي  البحرينية  الفنانة 
عــودي  النقية  الــبــيــضــاء  غيمتنا  “ورحــلــت 
إلـــى هــنــاك حــيــث الــســمــاء صــفــاء والــوعــد 
إن  صابرين  يــا  لفجيعتنا  يــا  وتابعت  حــق 
ــون”، وقــالــت النجمة  ــعـ لــلــه وانـــا إلــيــه راجـ
هيفاء حسين “ لساني عاجز عن الكام مو 
عارفه شقول.. لكن هللا يرحمج يا صابرين 
ويغمد روحك الجنة ويصبر والدينج على 
فـــراقـــج”، كــمــا غـــرد اإلعـــامـــي عــلــي نجم: 
اصابها  ما  واجعل  لها  واغفر  ارحمها  الّلهم 
أبدلها  اللهم  درجاتها  في  ورفعة  لها  كفارة 
دارًا خيرًا من دارها واهاً خيرًا من اهلها”، 
العجمي  فيصل  الكويتي  اإلعامي  ونعى 
إليه  وإنا  لله  ””إنا  قائًا:  ”صابرين“،  زميلته 
بورشيد في ذمة هللا..  راجعون.. صابرين 
انتقلت إلى رحمة هللا تعالى أختي الغالية 
اإلعــامــيــة صــابــريــن أحــمــد بــورشــيــد.. هللا 
الجنة  روحــهــا  ويغمد  لها  ويغفر  يرحمها 

ادعوا لها بالرحمة والمغفرة“.

الفنانة االماراتية أحام عن حزنها  اعربت 
الكبير لوفاة االعامية والممثلة البحرينية 
كــتــبــت على  انـــهـــا  اذ  بـــورشـــيـــد،  صــابــريــن 
حسابها الخاص على احد مواقع التواصل 
االجتماعي: “صابرين بورشيد هللا يرحمها 

لــروح  اغــفــر  اللهم  مفجع،  خبر  لها  ويغفر 
يــعــد بيننا وبــيــنــهــا إال  ــم  إلــيــك ولـ صــعــدت 

الدعاء”.
قائلة:  امل محمد  االماراتية  الفنانة  علقت 
لها  يــغــفــر  يــــارب  بــرحــمــتــه،  يــرحــمــهــا  “هللا 

ومثواها الجنة باذن هللا الواحد االحد”.
زينب غازي  البحرينية  الفنانة  عّلقت  بينما 
بــورشــيــد،  صــابــريــن  صديقتها  وفـــاة  عــلــى 
اللهم  راجــعــون..  إلــيــه  وإنـــا  لله  ”إنـــا  قائلة: 
أجــعــل قــبــرهــا روضــــة مـــن ريــــاض الــجــنــة 
ال حــفــرة مــن حــفــر الـــنـــار.. الــلــهــم اغــفــر لها 

وارحمها وأعف عنها وأكرم منزلها“.
وعــّلــق اإلعــامــي الــســوري مصطفى اآلغــا 
على نبأ وفاة صابرين بورشيد، قائًا: ”يوم 
حزين لإلعام العربي بوفاة الزميلة صابرين 
مع  طــويــًا  يستمر  لــم  بعد صــراع  بورشيد 
المرض وهي في أوائل ثاثينيات عمرها.. 
المغردون  إليه راجعون“. وعبر  وإنا  لله  إنا 
وفــاة  بنبأ  لسماعهم  الــشــديــد  حــزنــهــم  عــن 
صابرين مشيرين إلى أنها “كسرت قلوبهم”، 
من  يعيذنا  “هللا  الــمــغــردات:  إحــدى  فقالت 
فواجع االقدار، هذا وحنا ما نعرفها معرفه 
شخصيه انكسرت قلوبنا عليها هللا يرحمها 

يا رب ويغفر لها، يا رب ال تفجعنا بغالي”.
ــردون لــصــابــريــن بــالــرحــمــة  ــغــ كــمــا دعــــا مــ
لها  يغفر  “هللا  أحــدهــم:  فــقــال  والــمــغــفــرة، 
رياض  من  روضه  قبرها  ويجعل  ويرحمها 
الجنه وانا اليه راجعون وال حول وال قوه 
اال باهللا العلي العظيم اللهم بدلها دار خير 
وسكنها  اهلها  مــن  خير  واهـــل  دارهـــا  مــن 

فسيح جناتك”.
ــردون عــــن حــبــهــم  ــ ــغ ــهــم عـــبـــر مــ ــب مــــن جــان
لصابرين، مشيرين إلى أنها فنانة متواضعة 
ومحبوبة من الجميع، فقالت أحدهم: “من 
اكثر الممثات الي احبهم وايد.. شفتها مره 
في مطعم بالبحرين وايد تجننن وبشوشه 

وطيووبه”.
فيما دعا مغردون ألهل صابرين بأن ينزل 
أصابهم،  مــا  فــي  والــســلــوان  الصبر  عليهم 
وصبر  ارحمها  “اللهم  المغردين:  أحد  فقال 
ــوهــا واخــتــهــا يــا رب وأنـــزل  قــلــب امــهــا واب
عليهم الصبر والسلوان.. وانا الى هللا وانا 

اليه راجعون”.

 Files Go غـــوغـــل  تــطــبــيــق  يـــوفـــر 
الــوظــائــف  مــن  الــعــديــد  للمستخدم 
الملفات  عــن  البحث  منها  المهمة، 
ومشاركتها وإتاحة مساحة الذاكرة 
عــلــى األجـــهـــزة الـــجـــوالـــة الـــمـــزودة 

بنظام غوغل أندرويد.
غوغل  تطبيق  وظيفة  تقتصر  وال 
الــبــيــانــات  ــة  ــ ــ إزال عــلــى   Files Go
غــيــر الـــضـــروريـــة فـــقـــط، بـــل يــقــدم 
بشأن  اقتراحات  للمستخدم  أيضًا 
إزالــتــهــا من  الــتــي يمكن  الــبــيــانــات، 
التطبيقات،  تشمل  والتي  الــذاكــرة، 
التي نادرًا ما يتم استعمالها، وكذلك 
استعمالها  يتم  لم  التي  التطبيقات، 

ــــى الــمــلــفــات  ــًا، بـــاإلضـــافـــة إل إطــــاقــ
والملفات  التطبيقات  من  المؤقتة 
الحجم  كبيرة  والــمــلــفــات  الــمــكــررة 
عليها  الحصول  تم  التي  والملفات، 

بواسطة تطبيق التراسل الفوري.
وبالنسبة لعملية البحث عن الملفات 
فإن تطبيق غوغل Files Go يعتمد 
بشكل  البيانات  لتنظيم  فاتر  على 
منطقي وليس في مجلدات، كما أن 
تتطلب  ال  الملفات  مشاركة  عملية 
يمكن  إنترنت، حيث  اتصال  وجود 
إرسال البيانات مع األجهزة األخرى 
ــنــطــاق الــقــريــب عــبــر اتــصــال  فـــي ال

البلوتوث.

“Files Go” أكثر من مشاركة الملفات

24 يوليو 2019 األربعاء
21 ذو القعدة 1440

 1798 
 القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة.

 1854 
 محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلًفا البن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو.

 1920 
 وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدء االنتداب الفرنسي على سوريا.

 1923 
التوقيع على معاهدة لوزان التي تم على إثرها تسوية وضع األناضول وتراقيا الشرقية.

 1977 
 انتهاء حرب األيام األربعة بين مصر وليبيا.

18

انفصلت الفنانة هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد 
فترة زواج دامت 9 أشهر تقريبًا.

وقــال مصدر مقــرب مــن شــيحة، إن االنفصــال وقع قبل 
شهرين تقريبًا بعد مشاكل عدة وقعت مع طليقها، مضيفة 
أن الفنانة حرصت على حضور العرض الخاص لفيلم “الممر” 

قبل حلول عيد الفطر المبارك بأيام، وهو الفيلم الذي يشــارك 
فلوكس في بطولته، وذلك لعدم إثارة الجدل بشــأن انفصالهما، 

ولمحاولة البعض اإلصالح بينهما خالل هذه الفترة.

يشــارك بيومي فؤاد في 3 أعمال ســينمائية دفعة واحدة هذا 
العام، إذ يتعاون مــع أحمد حلمي في “خيال مآته”، المقرر 
طرحه بدور العرض الســينمائي فــي عيد الضحى المقبل، 

ويشارك في بطولته منة شلبي، من إخراج خالد مرعى.
كما يشــارك في فيلــم “ديدو” بطولة النجــم كريم فهمي، 

ويشــارك في بطولته هدى المفتــي، وأحمد فتحي، وحمدي 
المرغنــي، فيلم “ديــدو” تدور قصتــه في إطار اليــت كوميدي، 

وتدور قصته حول فكرة “عقلة األصبع”.

حرصــت الفنانة زيزي عــادل، علــى الدفاع عن مديــر أعمالها 
محمد ســمير، وذلك عقب ما نشره الفنان خالد سليم، من 
تنبيه يفيد بأن “ســمير” لم يعمل مديــرا ألعماله يوما ما، 

وهو ما اعتبرته زيزي عادل إساءة.
وقالــت زيزي عــادل”: “عايــزة أوضح أن محمد ســمير هو 

مدير أعمالي بقاله سنتين، وهو جدير بالثقة، وفي فترة كان 
محمد ســمير فيها مدير أعمالي أنا وخالد سليم في وقت واحد 

ما أدى إلى خالفات بينهما”.

الدفاع عن محمد سميرجديد بيومي فؤادانفصال

الجميع ــن  م ومــحــبــوبــة  مــتــواضــعــة  فــنــانــة  ــردون:  ــغـ مـ

هكذا وّدع المشاهير 
صابرين بورشيد

محرر مسافات



7 أشياء في غرفة نومك تخلص منها فورا

أصدرت بيونسي ألبومًا يحمل عنوان “ذي اليين كينغ: ذي غيفت”  «
بعدما أعارت صوتها إلحدى شخصيات النسخة الجديدة من فيلم 
“the lion king”، واصفة إياه بـ”رسالة حّب إلى إفريقيا” بمشاركة 

عّدة فنانين من القارة السمراء ونجوم أميركيين من أمثال جي-زي 
وكندريك المار. وتضّم المجموعة الموسيقية الجديدة التي أنتجتها 

بيونسي 27 أغنية.

عن  بــعــيــدا  هـــانـــئ،  بــنــوم  تــنــعــم  أن  أردت  إذا 
االضطرابات الصحية، فإنك مدعو إلى االلتزام 
تقلع  أن  النصائح، كما يتوجب عليك  بعدد من 
انتباه،  دون  ارتكابها،  يجري  سيئة  عــادات  عن 

في كثير من األحيان.
وفي أول نصيحة ذهبية، بحسب موقع “ويب 
االبتعاد  عليك  يتعين  فإنه  المتخصص،  طــب” 
غرفة  فــي  المحمول  الهاتف  عــن  اإلمــكــان  قــدر 
ــرددات  ــوم، نــظــرا إلـــى مــا يــصــدر عــنــه مــن تـ ــن ال
الــدمــاغ، وأشــعــة زرقـــاء تلحق  تــؤذي  السلكية 

ضررا بالعيون.
وإذا كنت ممن يدخلون الطعام إلى غرفة النوم، 
فهذا  التلفاز  مشاهدة  أثــنــاء  بــه  تتسلى  حتى 
للسمنة،  اإلنسان  عرضة  يزيد  ألنه  أيضا،  مضر 

فضال عن معاناته الكوابيس خالل فترة النوم.
األليفة  الــحــيــوانــات  يــربــون  ممن  كنت  إذا  أمــا 
فأنت  ــفــراش،  ال تشاركهم  بــأن  لها  ويسمحون 
مدعو إلى الحذر، ألن فروها يتطاير في المكان 
البكتيريا  أنــواع  بعض  أن  كما  فيه،  ترقد  الــذي 

يختبئ في الحيوان مهما قمنا بتنظيفه.

النوم،  فــي غرفة  الفوضى  مــن  خــبــراء  ويــحــذر 
من  بنوع  يشعر  اإلنــســان  تجعل  إنها  ويقولون 
عمله  من  يدخل  الــذي  الشخص  أن  كما  القلق، 
فيخلع جواربه أو مالبسه فوق السرير، ال يدرك 
أنه قد ينقل عدة جراثيم إلى المكان الذي ينام 

فيه.
وبحسب الموقع الصحي، يحتاج النوم السليم 
فينبغي  السرير  مرتبة  أما  مريحة،  وسائد  إلى 
عشر  يقارب  محدد،  لزمن  مكانها  في  تظل  أن 
سنوات، وعندئذ، يكون من الجدير بنا أن نقوم 

بتغييرها، حرصا على صحة الظهر والرقبة.
على  النفس  يبعث  الــنــوم  غــرفــة  تنظيم  وألن 
الطمأنينة، يقول خبراء إنه من المفيد أن نجعل 
مــكــان الــنــوم ذا رونـــق، وفــي حــال لــم نستطع 
هو  فالمطلوب  الــزائــدة،  لألغراض  مكان  إيجاد 

أن نضعها في حاويات أنيقة على األقل.
الخبراء على عدم  أخيرة، يحث  وفي نصيحة 
إدخال األمور المرتبطة بالعمل إلى غرفة النوم، 
مرتبطا  المكان  هــذا  يظل  أن  األفضل  من  ألنــه 

بالراحة والتخلص من توتر النهار.
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ألول مرة.. كلب “يقاضي” صاحبه
بات الكلب كامبيون )البطل(، وهو ضحية سوء معاملة، أول حيوان 
فــي أميــركا الالتينيــة يحضــر فــي أتيناس فــي كوســتاريكا محاكمة 

الشخص الذي عذبه.
أن  إال  فوضــى،  بــأي  يســمح  لــن  أنــه  مــن  المحكمــة  رئيــس  وحــذر 

“كامبيون” حافظ على هدوئه.
وغصــت قاعــة المحكمة فــي اتيناس الواقعة على بعــد 35 كيلومترا 
عــن العاصمــة ســان خوســيه بالحضــور مــع وجــود نحــو 15 صحافيا 
الســكان،  مــن  وأفــراد  ومحاميهــا  والمتهمــة  والمدعيــن  والشــهود 

خصوصا نساء مسنات أتين لدعم الضحية.
ورفعــت الجلســة بعــد ظهر االثنين على أن تســتأنف صبــاح الجمعة، 

على ما أعلنت النيابة العامة.
وفي نوفمبر 2017 كان “كامبيون” يبلغ 6 أشهر ويربط بحبل يغوص 
فــي جلــد عنقه. وكان يعاني أيضا من ســوء التغذيــة، وهزياًل تغطي 
البراغيــث جســمه. وروت رئيــس جمعية اتيناس للرفــق بالحيوانات 
المهجــورة دورا كاســترو أمــام المحكمــة االثنيــن أنهــا تبلغــت باألمــر 
مــن أحــد أشــقاء صاحبــة الكلب الذي أرســل لها شــريط فيديو يظهر 
ســوء معاملــة الجــرو. وتحركت كاســترو يومهــا وأخــذت الكلب إلى 
طبيب بيطري، حيث تلقى العناية لمدة 20 يوًما. وبعد تعافي الكلب 
تقدمت كاســترو بشــكوى في يناير 2018 بموجب قانون كان قد أقر 

للتو في كوستاريكا يعاقب سوء معاملة الحيوانات.
ويبــدو “كامبيــون” اآلن فــي وضــع جيد وهو يقيم فــي مركز مع نحو 

15 كلًبا آخر.
وهو تجول في أرجاء المحكمة واجتمع بلطف، ومن دون أي مشاكل، 

بالصحافة والمعجبين خالل فترة توقف في جلسة المحاكمة.

واألثر الوحيد لسوء المعاملة التي تعرض لها، رفضه  «
األطواق. وينص القانون في كوستاريكا على عقوبة 

بالسجن تراوح بين 6 أشهر و3 سنوات لمن يدان بتهمة 
سوء معاملة حيوان أدت إلى نفوقه، و6 أشهر إلى 

سنتين لمعاملة وحشية و20 إلى 50 يوًما مع غرامة 
في حالة سوء المعاملة األقل خطورة. وأشار رئيس 
المحكمة إلى سوابق في الواليات المتحدة وإسبانيا 
لمثول حيوانات ضحية سوء معاملة أمام المحكمة.

صدم سائق متهور سيارته بسيارة شرطة 
إلــى جانــب الطريــق فــي  كانــت متوقفــة 
إحدى ضواحي مدينة سيدني األسترالية، 
المتهــور  الســائق  كبيــر.  مــأزق  فــي  ليقــع 
بحادثه أدى إلى تعرضه لإليقاف وتفتيش 
الســيارة التي كان يستقلها، لتعثر الشرطة 

على مفاجأة كبيرة داخل السيارة.
بقيمــة  الشــرطة علــى مخــدرات  وعثــرت 
200 مليــون دوالر أســترالي أي مــا يعــادل 
كميــة  ووصلــت  دوالر،  مليــون   140
الشــحنة المخبــأة إلــى 270 كيلوغراما من 

الميثامفيتامين.

وأظهرت كاميرا مثبتة في الشارع  «
لحظة اصطدام الشاب صاحب 

الـ26 عاما بسيارة الشرطة صباح 
أمس األول، محاوال الفرار قبل أن 

تلقي الشرطة القبض عليه. ونشرت 
الشرطة لقطات مصورة للمخدرات 
المعبأة بعناية في صناديق من 
الورق المقوى والموضوعة في 

صندوق السيارة.

سائق سيارة 
معبأة بالمخدرات 

يصطدم بالشرطة
يتجه مســتقبل الســفر الجوي العالمي إلى نظام جديد من خالل الســفر دون الحاجة 

إلى جواز سفر أو أوراق؛ بفضل المبادرة التي قدمها المنتدى االقتصادي العالمي.

 يجري حاليا اختبار النظام الجديد للسفر 
دون جواز السفر أو أي أوراق ومستندات 
المســافرون  وســيتمكن  إضافيــة، 
المســجلون فــي النســخة التجريبيــة مــن 
باســتخدام  وهولنــدا  كنــدا  بيــن  الســفر 
هواتفهــم المحمولة بدال من جواز الســفر. 
الحيويــة  التكنولوجيــا  وباســتخدام 

يمكــن  الوجــه  صــورة  أو  كالبصمــات 
أســهل،  بحركــة  االســتمتاع  للمســافرين 
خاليــة مــن التعامــالت الورقيــة، لصــاالت 
إلــى  أو  الطائــرات  إلــى  وصــوال  العبــور، 
وجهاتهم. ستســتمر تجارب هذا البرنامج 
طــوال العــام 2019، ومن المتوقع أن ُتَنفذ 

أول رحلة موثقة رقميا في العام 2020.

كشــفت وزارة التربيــة والتعليــم اإلماراتيــة، أمــس الثالثــاء، عــن أن تطبيق منهــاج اللغة 
الصينيــة فــي مدارس اإلمارات ســيبدأ في ســبتمبر المقبل، في إطــار التعاون األكاديمي 

المستمر بين الوزارة، والجهات الصينية المعنية  إلثراء تجربة المدرسة اإلماراتية.  

 وقالت الوزارة إنه “بسبب التطور التاريخي 
فــي العالقــات بيــن اإلمــارات والصيــن فإن 
هنــاك نمــوا متزايدا مــن اإلماراتيين لتعليم 

وفهم اللغة والثقافة الصينية”.
الصينيــة  اللغــة  منهــاج  أن  وأوضحــت 
ســُيطّبق ابتــداء مــن العام الدراســي 2019 

- 2020، وسيشــمل طــالب الصــف الســابع 
حتى الثاني عشر على أن يتم التطبيق في 

المرحلة األولى على 60 مدرسة.
  وأكــدت الــوزارة أنهــا تخطط الســتقطاب 

150 مدرس لغة صينية العام الدراســي 
المقبل.

الهاتف المحمول.. بديال لجواز السفر

تدريس اللغة الصينية بمدارس اإلمارات

أطفال يلعبون في ووتر ميرور في بالس دو ال بورس 
حيث وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في 

مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا )أ ف ب(

يبــدو أن عــدوى األخطــاء انتقلت مــن الرئيس األميركي دونالــد ترامب، إلى ابنته 
إيفانــكا، التــي أخطأت بشــكل غريب فيما يخص المملكــة المتحدة في تغريدة لها 

على تويتر، نشرتها لتهنئة بوريس جونسون بفوزه بمنصب رئيس الوزراء.
ونشــرت إيفانــكا ترامــب تغريــدة قالــت فيهــا “مبــروك بوريــس جونســون كونــك 
أصبحت رئيس وزراء مملكة كينغســتون”. وأخطأت إيفانكا في كتابة اســم البلد، 
.”United Kingston“ كتبت ،”United Kingdom“ فبدال من ذكر المملكة المتحدة
وبالطبــع أصلحــت إيفانــكا خطأهــا وأعــادت نشــر التغريــدة باالســم الصحيــح، إال 
أن هــذا األمــر لــم يمنــع رواد مواقع التواصــل االجتماعي من التعليــق على الخطأ، 

ومقارنته باألخطاء اإلمالئية الكارثية التي سبق أن ارتكبها والدها في تويتر.
ومــن أبــرز وآخــر تلك األخطاء، التي شــاءت الصدفة أن تكــون مرتبطة ببريطانيا 
أيضــا، هــي تغريدة من ترامب طالت أمير ويلز، تشــارلز. وكتب الرئيس األميركي 
 Prince“ والتي تعني أمير الحيتان، عوضا عن ،”Prince of Whales“ فــي تغريــدة
of Wales”. ويبــدو أن ترامــب تأخــر قليــال حتــى انتبــه إلــى خطــأه، إذ اجتاحــت 
عاصفــة مــن الســخرية مواقع التواصــل االجتماعي، وصلت إلى حد نشــر كثيرين 

صورا بتقنية الفوتوشوب، أو الكاريكاتير، تظهر حيتاًنا مع ترامب.

على خطى والدها.. خطأ غريب 
من إيفانكا ترامب على تويتر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتشــفت مجموعــة مــن الســياح جيفــة 50 
دلفينــا أســود قذفتهــم األمواج على شــاطئ 

شبه جزيرة سنايفيلسنيس في آيسلندا.
وذكــرت مجلة “آيســلندا ريفيــو”، أن الحادث 
رأت  عندمــا  الجــاري  يوليــو   18 فــي  وقــع 
عــددا  األميركييــن  الســياح  مــن  مجموعــة 
رحلــة  أثنــاء  الدالفيــن  جيــف  مــن  كبيــرا 
شــبه  فــوق  مروحيــة  بطائــرة  ترفيهيــة 
إحــدى  وصــورت  سنايفيلســنيس.  جزيــرة 
الســائحات، غريتا كارلســون، المشــهد األليم 
للدالفيــن النافقــة، التــي كانت جــراح الكثير 
مدينــة  ســلطات  وأبلغــت  مفتوحــة،  منهــا 
ستايكيشــولمور غربــي البــالد؛ لمنــع حــدوث 

مآس مماثلة في المستقبل.

وأشارت عالمة األحياء البحرية إيدا  «
إليزابيت، إلى أن وجود قطيع الدالفين 

نافقة على الشاطئ، يعود لمجموعة 
من األسباب، أهمها فقدان الحيوانات 

مسار سباحتها؛ بسبب التيارات 
القوية التي تجتاح هذه المنطقة.

اتهمت الشــرطة التايلندية خبيرة المساج 
ســوثانيا كواي بتسببها بوفاة امرأة حامل 
دخلت في غيبوبة أثناء خضوعها لمســاج 
ذي  صحيفــة  وذكــرت  القدميــن.  تدليــك 
ميــرور، أن المــرأة الحامــل ويــراوان كيــد 
كســيري )25 عامــا( أغمــي عليهــا وفقــدت 
وعيهــا فــي 11 يونيــو 2019 ونقلــت إلــى 
المستشــفى علــى الفــور. وعانــت المريضة 
فــي غرفــة اإلســعاف مــن ســكتة دماغيــة 
وقلبيــة، أديــا إلــى إجهاضهــا علــى الفــور. 
باالنصمــام  إصابتهــا  األطبــاء  وشــخص 

الرئوي )انسداد الشريان الرئوي(.

ودخلت المرأة في غيبوبة استمرت  «
6 أشهر، قرر أقاربها بأنه ال يوجد لها 

فرصة في الشفاء وفصلوا عنها، يوم 
الجمعة 19 يوليو، كل أجهزة دعم 

الحياة. وتجري السلطات المحلية 
اآلن تحرياتها، بعد أن وجهت الشرطة 

للمدلكة كواي تهمة التسبب بوفاة 
ويراوان؛ بسبب تدليك القدمين الذي 

لم يكن مناسبا لحالتها آنذاك.

عشرات الدالفين 
“تنتحر” على 

شواطئ آيسلندا

أدخلها في 
غيبوبة.. مساج 

يقتل امرأة
بثت شرطة الخيالة الكندية الملكية في مقاطعة كولومبيا البريطانية وقائع المؤتمر الصحافي 

المتعلق بحادثة مقتل شخصين على طريق آالسكا السريع، وآخر التحريات في الواقعة.

للوهلــة األولــى يبــدو عاديــا، إال أن  األمــر 
البــث المباشــر لــم يخــل مــن الدعابــة ولــو 

كانت بطريق الخطأ.
فخــالل بــث المؤتمــر فــي 19 يوليــو، ظهــر 
كانــت  والتــي  شــوابي،  زانيــل  للجنــرال 
الحضــور،  أمــام  الجريمــة  عــن  تتحــدث 

آذان وأنــف وشــارب كتلك الموجــودة لدى 
القطــط، لتلفــت الواقعــة الصحافــي تايلــر 
داوســون الــذي “غــرد” علــى “تويتــر” قائــال 
“ســيعقدون مؤتمــرا صحافيــا عــن جريمــة 
آالســكا على الطريق السريع والمقدم بأذن 

قطة”.

“الشرطي القطة”.. موقف محرج في بث مباشر

العارضة البرازيلية أدريانا ليما تصل العرض األول لفيلم “ذات مرة... في 
هوليوود” على المسرح الصيني في كاليفورنيا )أ ف ب(

واعتذرت إدارة شرطة كولومبيا البريطانية على أن يتم نشر فيديو جديد.
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المحاكمة تعد األولى في أميركا الالتينية

ــرت الـــمـــيـــاه  ــمــ غــ
مــنــاطــق عــديــدة 
ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مــــــــــن مـ
نــــيــــويــــورك بــعــد 
ــار  ــطـ ــول أمـ ــطــ هــ
غزيرة يوم أمس 

األول.
تـــفـــيـــد صــحــيــفــة 
نيويورك بوست، 
ــن  ــيــ ــومــ ــ بـــــعـــــد ي

وكوينس  بروكلين  شــوارع  وغمرت  الغزيرة  األمطار  هطلت  الشديدة،  الحرارة  من 
وستاتين - إيليند، كما غمرت المياه بعض محطات وأنفاق المترو.

وبّين مقطع فيديو كيف تحولت شــوارع المدينة إلى ســيول أنهار يصل ارتفاع الماء 
فيهــا إلــى الركبــة، وتطفــو عليهــا أكيــاس القمامــة، وكذلــك غمــرت أنفــاق المتــرو. كما 

تسبب سوء األحوال الجوية باقتالع األشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

األمطار تغمر شوارع ومترو نيويورك
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