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رئيس وزراء 
جمهورية 

الهند يدشن 
أعمال تطوير 
وتجديد معبد 

شريناتجي

المنامة - بنا

مــودي  نارينــدرا  الهنــد  جمهوريــة  وزراء  رئيــس  زار 
معبد شــريناتجي الهندوســي في المنامة، حيث دشن 
رســميا أعمــال تطوير وتجديــد المعبــد، بحضور وزير 
العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالــد 
بــن علــي آل خليفة. وأعــرب دولة رئيــس وزراء الهند 
عــن ســروره بزيــارة معبد شــريناتجي، وهــو من أقدم 
المعابد الهندوســية في المنطقة، مما اعتبره تجســيدا 
لقــوة العاقة الثنائيــة بين مملكة البحرين وجمهورية 
الهنــد وداللــة على حريــة المعتقــد واالنفتــاح الثقافي 

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

BLACK BAY

الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  اســتقبل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر 
الصخير أمس، ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والنائــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، حيــث 
قــدم ســمو الشــيخ ناصــر إلى جالــة الملك 
القــدم  لكــرة  الوطنــي  البحريــن  منتخــب 
بمناســبة فــوزه ببطولــة غــرب آســيا لكــرة 
القدم في نســختها التاســعة والتي أقيمت 
منافســاتها مؤخــرا فــي جمهوريــة العــراق 

الشقيقة.
 ثــم تفضــل صاحــب الجالــة بإلقــاء كلمــة 
ســامية بهــذه المناســبة، فيمــا يلــي نصهــا: 
بأجمــل  للجميــع  أتقــدم  أن  “يســعدني 
وأخلــص التهانــي، بمناســبة فــوز منتخبنــا 

الوطنــي لكــرة القــدم ببطولــة غــرب آســيا، 
ألعضــاء  العميــق  بتقديــري  أتوجــه  وأن 
الفريق وطاقمه اإلداري واتحاده، على هذا 
اإلنجاز التاريخي المشرف الذي جدد تألق 
الرياضــة الكروية البحرينية، وجســد قدرة 
الكفــاءة الوطنيــة على التفوق والتميز في 

كل ميدان تنافسي”.
وأضاف جالته: “لقد اســتطعتم من خال 
إصراركــم على الصــدارة أن تقدموا صورة 
مشــرقة لمعانــي الجد واالجتهــاد، كما فعل 
أهــل الذهــب من شــبابنا في تحقيــق أعلى 
بتفــوق،  ونجحتــم  اإلنجــاز،  مســتويات 
إلــى  الرياضيــة  مشــاركتكم  تحويــل  فــي 
الفــرح  مــن  الكثيــر  أضفــى  حــدث وطنــي 
علــى قلــوب أهــل البحريــن، حيــث جــاءت 
مشــاعرهم العفويــة والصادقــة معبــرة عن 
فرحتنــا جميعــا.. فشــكرا لكــم، وبــارك هللا 
في جهودكم.. فقد كفيتم ووفيتم، وبذلك 

أكملتم العقد الذهبي كما وعدتم”.

جاللة الملك لالعبي المنتخب: أكملتم العقد الذهبي
تحويــل المشــاركة الرياضيــة إلــى حــدث وطنــي أضفــى الفــرح علــى قلــوب أهــل البحريــن

المنامة- بنا

جاللة الملك مستقبال منتخب البحرين الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزه ببطولة غرب آسيا
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سمو الشيخ عيسى بن علي توج منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب بالبطولة 
الخليجية السابعة عشر المؤهلة لكأس آسيا

األحمر عريس الخليج
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ذكرى اللقاء األول
بمناسبة مرور 55 عامًا على لقائي 

بصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس وزراء مملكة البحرين

أَســـَمُع القْلـــَب يُناجينـــي بَهْمَســـه

َحِفـــَظ الـــُودَّ ولَـــْم يَْحرْمـــَك أُْنَســـه

َذا اْبـــُن َســـلْماَن الـــذي أَْعطـــاَك تُْرَســـه

َوَكأّن الَوْقـــَت يَْمضـــي َمْعـــُه ِخْلَســـه

رَْمَســـه اهلُل  أنـــار  َشـــْخبوٍط  َنْجـــُل 

َغْرَســـه بالُحـــبَّ  َورََعـــى  ِلكَلْينـــا 

ـــه خالـــُدُ فـــي الِفكـــِر أَْخشـــى أْن أَُمسَّ

َجَعـــَل الَبْحَرْيـــِن َفـــْوَق األْرِض ُقْدَســـه

ـــه أُسَّ العـــزُ  وكاَن  الَمْجـــِد  َوطـــَن 

ـــه ـــُب َشْمَس ـــْوَم ال يَْحُج ـــلَّ ذاَك الَي َظ

ــه ــا ْوَجْلَسـ ــُه لُْقيـ ــي أْو لـ ــْنَحْت لـ َسـ

ـــاِم لَْمَســـه ـــِد األْح ـــْن يَ َواســـَتَعْدنا ِم

َكْأَســـه يَمـــُأ  الّنـــدى  بحكايـــاِت 

َحْبَســـه أْســـطيُع  وال  الُحـــبُّ  ــُه  إنَـّ

بَْعـــَد خْمســـيَن َعَلى اللُّقيا َوَخْمَســـه

بَْعـــَد َخْمســـيَن َعَلـــى الّلقيا وَخْمَســـه

لّلـــذي شـــعراً  تْنُظـــُم  ال  ِلـــَم 

ُقْلـــُت: مـــْن يـــا َقْلـــُب هـــذا قـــاَل لـــي:

َخْمـــٌسٌ وَخمســـوَن َمَضْت يـــا خِاِفقي

لَـــُه يَْومـــًا  قّدَمنـــي  أَْن  ُمْنـــُذ 

ُمْخِلصـــًا َصِديقـــًا  ُســـلطاٌنٌ  كاَن 

َخْمـــُسُ وَخْمســـوَن َمَضـــْت َوالَيـــْوم ذا

ســـاِهرُُ أِميـــرُُ  َســـلماَن  واْبـــُن 

ظـــلَّ فـــي الَبْحريـــِن ِيْبنـــي َمـــْع أٍخ 

لَـــُه  اْنِشـــغاالٍت  رُْغـــِم  َوَعَلـــى 

فــــــِإذا  َـــاًء  أَصــــِدقـــ َوبَقـيـــــــَنــــا 

َبـــا الصِّ ــام  ألَيَـّ الِذكـــْرى  عـــادت 

رَائعـــًا  وفـــاٍء  يَـْنـبــــــــوَع  كــــاَن 

خليفـــٌةٌ األميـــرُ  ســـْلمان  اْبـــُن  يـــا 

َحِافـــًا  َســـامًا  اليـــْوَم  َفاْقَبـــِل 

شعر : الدكتور مانع سعيد العتيبة
لندن 23 أغسطس 2019
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصــر الصخير أمس 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث قدم ســمو الشيخ 
ناصــر إلــى جاللــة الملك منتخــب البحرين الوطني لكرة القدم بمناســبة فوزه ببطولة غرب آســيا 
لكرة القدم في نسختها التاسعة، والتي أقيمت منافساتها مؤخرا في جمهورية العراق الشقيقة.

 وقد تشرف الجميع بالسالم على جاللة الملك.
 ثــم تفضــل صاحب الجاللــة الملك بإلقــاء كلمة 

سامية بهذه المناسبة، فيما يلي نصها:  
بسم هللا الرحمن الرحيم

أبنائي األعزاء أبطال البحرين ،،
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

أرحب بكم أجمل ترحيب، ويســعدني أن أتقدم 
للجميــع بأجمــل وأخلص التهاني، بمناســبة فوز 
منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة غرب آسيا، 
وأن أتوجــه بتقديــري العميــق ألعضــاء الفريــق 
وطاقمــه اإلداري واتحــاده، علــى هــذا اإلنجــاز 
التاريخــي المشــرف الــذي جــدد تألــق الرياضــة 
الكفــاءة  قــدرة  وجســد  البحرينيــة،  الكرويــة 
الوطنيــة علــى التفــوق والتميــز فــي كل ميدان 

تنافسي.
علــى  إصراركــم  خــالل  مــن  اســتطعتم  ولقــد 
الصدارة أن تقدموا صورة مشرقة لمعاني الجد 
واالجتهــاد، كمــا فعــل أهــل الذهــب مــن شــبابنا 
فــي تحقيق أعلى مســتويات اإلنجاز، ونجحتم 
بتفــوق، فــي تحويــل مشــاركتكم الرياضية إلى 
حــدث وطنــي أضفــى الكثيــر مــن الفــرح علــى 
قلــوب أهــل البحريــن، حيث جاءت مشــاعرهم 
العفويــة والصادقــة معبرة عــن فرحتنا جميعا.. 
فشــكرا لكــم، وبــارك هللا فــي جهودكــم .. فقــد 
كفيتــم ووفيتــم، وبذلــك أكملتــم العقــد الذهبي 

كما وعدتم.
كمــا يطيــب لنا أيضــا أن نهنئ شــبابنا البحريني 
الذين حققوا خالل هذا الشــهر فقط العديد من 
اإلنجازات منها، المركز األول في بطولة مجلس 
التعاون لكرة السلة للشباب، وبطولة غرب آسيا 
لكــرة الطاولة تحت 15 ســنة، والبطولة العربية 
جهودهــم  شــاكرين  الشــاطئية،  الطائــرة  لكــرة 
القيمــة ومعربيــن عن فخرنا واعتزازنا بهم على 

ما حققوه من إنجاز وطني مشرف.
وفــي هــذه المناســبة المتميــزة بصداهــا، أتوجه 
بالشــكر والتقديــر لســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
بــن حمــد آل  آل خليفــة، وســمو الشــيخ خالــد 
خليفــة، كل فــي مجــال اختصاصــه، علــى دقــة 
توفيــر  لضمــان  الشــخصية  والمتابعــة  العمــل 
أقصــى ما يلــزم للتقدم بالشــأن الرياضي، داعيا 
هللا عــز وجــل أن يجعل التوفيــق حليفكم برفع 
راية الوطن الغالي فيما هو قادم من منافســات 
رياضيــة.. بوركتــم، وبوركــت البحريــن بعزيمــة 

أهلها، ورعاية المولى عز وجل.  
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 كمــا أعــرب جاللتــه خــالل اللقــاء عــن إعجابــه 
البحريــن  وبنــات  أبنــاء  بإنجــازات  واعتــزازه 
وإبداعاتهم في مختلف المجاالت وكافة المهن 
وعزيمتهــم الصادقــة للتفــوق، وأن مــا حققــوه 
بــروح المثابــرة واإلصــرار وبالتخطيــط المتقــن 
حافــزا  ليكــون  والتســجيل  التوثيــق  يســتحق 
للنــشء للســير علــى خطاهــم، متمنيــا جاللتــه 

للجميع استمرار التفوق والنجاح.
 وقــدم رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة كأس البطولة 

وهدايا تذكارية إلى جاللة الملك.
وأعــرب ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  
عــن عظيــم شــكره وتقديــره إلــى مقــام عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفــة على رعاية ســموه الدائمة للحركتين 
الشبابية والرياضية حتى باتت مملكة البحرين 
إحــدى الدول المتقدمة فــي عالم الرياضية في 
المشــاركات الخارجيــة، مشــيرا ســموه إلــى أن 
رعايــة ودعم جاللته أيده هللا في دعم مســيرة 
العديــد  والرياضيــة حققــت  الشــبابية  الحركــة 
يأتــي  الماضيــة  الفتــرة  اإلنجــازات خــالل  مــن 
فــي مقدمتهــا فوز منتخبنا الوطنــي لكرة القدم 
بالمركــز األول والميداليــة الذهبيــة فــي بطولــة 

غرب آسيا التي أقيمت في العراق الشقيقة.
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
للحركتيــن  الملــك  جاللــة  ودعــم  رعايــة  أن 
الشــبابية والرياضيــة ســاهمت بتحقيــق العديد 
مــن اإلنجــازات خــالل الفتــرة الماضيــة وأبرزها 
فــوز منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم بالميداليــة 
وحصــول  آســيا،  غــرب  بطولــة  فــي  الذهبيــة 
منتخبنا الوطني للشــباب لكرة الســلة على لقب 
وحصــول  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بطولــة 
منتخبنــا الوطنــي للناشــئين للكــرة الطائرة على 
المركزيــن األول والثانــي فــي البطولــة العربيــة 
للكــرة الطائرة الشــاطئية، وأيضا فوز منتخبات 
كــرة الطاولــة بالميداليــة الذهبيــة وميداليتيــن 
فضيتيــن فــي بطولــة غــرب آســيا، حيــث تعتبر 
هــذه اإلنجــازات ثمــرة مــن ثمــار دعــم ورعايــة 

جاللة الملك ألبنائه الرياضيين.
وأضاف ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة: 
“إننــا نعاهــد جاللــة الملك علــى بــذل المزيد من 
الجهود في سبيل مواصلة مسيرة دعم الحركة 
جاللتــه  بدأهــا  والتــي  والرياضيــة،  الشــبابية 

فــي  المشــرفة  اإلنجــازات  تحقيــق  ومواصلــة 
عصرنــا الذهبــي للرياضــة البحرينيــة وتحقيــق 
كامــل األهداف المرصودة في رفع اســم مملكة 
البحريــن عاليــا فــي كافــة المحافــل الخارجيــة، 
ونقــدم لجاللتــه أســمى آيــات الشــكر والتقديــر 
نيابــة عــن كافــة الحضــور علــى دعــم جاللتكــم 

المتواصل ألبنائكم الرياضيين، وســوف نســعى 
المشــرفة  اإلنجــازات  حصــد  لمواصلــة  دائمــا 
أكبــر  واســتضافة  الخارجيــة  المشــاركات  فــي 
البطــوالت علــى أرض مملكــة البحريــن لجعلهــا 

عاصمة الرياضة على المستوى الدولي”.
كمــا أعرب أبطــال المنتخب الوطني لكرة القدم 

عــن بالغ الشــكر واالمتنان والعرفــان إلى المقام 
الســامي لصاحــب الجاللــة الملــك علــى الدعــم 
الكبيــر والمســاندة الــذي يحظــون بهــا دائما من 
جاللتــه، والتــي كان لها الفضــل في تحقيق هذا 
اإلنجاز المتميز، معاهدين جاللته على مواصلة 
اعتــالء منصات الشــرف ورفع رايــة الوطن في 

كافة المحافل والبطوالت الرياضية القادمة. 
وأعربوا كذلك عن تقديرهم لجهود سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة الحثيثــة ودعــم وتشــجيع 
سموهما المتواصل وحرصهما على توفير كافة 

اإلمكانات لهم؛ لتحقيق النتائج المشرفة.

المنامة- بنا
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بدعوة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
قام رئيس وزراء جمهورية الهندناريندرا مودي بزيارة دولة لمملكة البحرين يومي 
24 و25 أغســطس الجــاري، ورافــق رئيــس الــوزراء وفــد رفيــع المســتوى مــن كبار 

المسؤولين.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الهندي كأول 
زيارة يقوم بها رئيس الــوزراء إلى مملكة 
مهما  تاريخًيا  حدًثا  تعد  والتي  البحرين 
ــعــاقــات األخـــويـــة الــطــويــلــة األمـــد  فـــي ال
تم  والــذي  البلدين،  بين  الثنائي  والتعاون 
التاريخية  الروابط  أســاس  على  تأسيسه 
المشتركة  والمصالح  والــمــبــادئ  الوثيقة 
لتحقيق  المشترك  الطموح  إلى  باإلضافة 

السام واالستقرار واالزدهار الدوليين.
الجالة  صــاحــب  الــبــاد  عــاهــل  واستقبل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر 
المرافق  والــوفــد  الضيف  دولــة  القضيبية 
الــوزراء صاحب  له، وذلك بحضور رئيس 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ــي  وول خليفة، 
ــوزراء  ــ الـ لــرئــيــس مــجــلــس  ــنــائــب األول  ال
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
وجهات  تبادل  تم  حيث  خليفة،  آل  حمد 
واإلقليمية  الثنائية  القضايا  حــول  النظر 
وقد  المشترك.  االهــتــمــام  ذات  والــدولــيــة 
أقام صاحب الجالة ملك مملكة البحرين 
ضيف  شــرف  على  رسمية  عــشــاء  مــأدبــة 

الباد.
وزراء  رئيس  لجهود  جالته  من  وتقديرًا 
ــعــاقــات  ــهــنــد فـــي تــعــزيــز ال جــمــهــوريــة ال
الــبــحــريــنــيــة الــهــنــديــة، فــقــد مــنــح صاحب 
الجالة الملك، وسام البحرين من الدرجة 

األولى لناريندرا مودي.
وقد أقيمت مراسم استقبال لدولة رئيس 
وزراء جمهورية الهند في قصر القضيبية، 
تلته محادثات مع رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال 
خليفة، حيث ناقش الجانبان مجموعة من 
واإلقليمي  الثنائي  المستوى  القضايا على 

والدولي.
الهند  جمهورية  وزراء  رئيس  واستقبل 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس  لرئيس 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الجانبان  أكد  الرسمية،  المباحثات  وخال 
وجذورها  الثنائية  العاقات  ومتانة  عمق 
وثقافتهم  المشترك  تاريخهم  في  العميقة 
المتقاربة والتي نمت وازدهرت من خال 
الروابط االقتصادية المتنامية واالتصاالت 
ــهــمــا. وقـــــد تــمــت  ــي ــب ــيـــن شــع ــة بـ ــقـ ــيـ ــوثـ الـ
المباحثات في جو ودي، حيث تم التطلع 

حــول  ــآراء  ــ ل تــبــادل  مــع  المستقبل  نــحــو 
والمتعددة  واإلقليمية  الثنائية  القضايا 

األطراف ذات االهتمام المشترك.
للحالة  ارتــيــاحــهــمــا  الــجــانــبــان عــن  وعــبــر 
على  واتــفــقــا  الثنائية  للعاقات  الــراهــنــة 
المجاالت  فــي  تعاونهما  وتعميق  توسيع 
ــمــشــتــرك،  ال االهـــتـــمـــام  ذات  الــمــتــنــوعــة 
ــددا عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـــلـــقـــاءات  ــ وشــ
الــســيــاســيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى، بــاإلضــافــة 
والتعليم  الدفاع  مجال  في  التعاون  إلــى 
واالقتصادية  التجارية  والعاقات  العالي 
والروابط بين الشعبين الصديقين. ورحب 
المشتركة  العليا  اللجنة  بجهود  الجانبان 

بين البحرين والهند.
إلى  االجتماعات  خــال  الجانبان  وأشـــار 
ــتــوجــه نــحــو زيـــــادة الــتــجــارة الــثــنــائــيــة  ال
واإلمكانيات الحالية لاستثمارات البينية 
بين البلدين، وأكدا رغبتهما من جديد في 
توفير بيئة مواتية للتجارة واالستثمارات.

مذكرات  توقيع  االجتماعات  خــال  وتــم 
التفاهم التالية خال الزيارة والتي تشمل 
ــتــبــادل الــثــقــافــي بــيــن حكومة  بــرنــامــج ال
مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، 
المنظمة  بين  التعاون  نوايا حول  وإعــان 
الهندية ألبحاث الفضاء والوكالة الوطنية 
تكنولوجيا  مــجــال  فـــي  ــفــضــاء  ال لــعــلــوم 
الفضاء، وإعان النوايا حول تعاون مملكة 
للطاقة  الـــدولـــي  الــتــحــالــف  مــع  الــبــحــريــن 

الشمسية.
الشبكة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  كما 
)بنفت(  االلكترونية  للمدفوعات  الوطنية 
للمدفوعات  الهندية  الوطنية  والمؤسسة 
)NPCI( لبحث سبل التعاون وربط أنظمة 

الدفع لتسهيل المدفوعات بين البلدين.
الجانب  باهتمام  الهندي  الجانب  ورحــب 
إلـــى عضوية  الــبــحــريــنــي فـــي االنــضــمــام 
 )ISA( الشمسية  للطاقة  الدولي  التحالف 
نشر  لتسهيل  وحكومية  دولــيــة  كمنظمة 

الطاقة الشمسية.
بجميع  لــإرهــاب  إدانتهما  الجانبان  وأكــد 
هوية  عن  النظر  بغض  ومظاهره  أشكاله 
على  واتفقا  دوافعه،  كانت  وأيــًا  مرتكبيه 
ــادة تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال األمــن  ــ زي
المعلومات  ــبــادل  وت ــاب  اإلرهــ ومكافحة 
ــبـــادل الــجــانــبــان  ــارات، كــمــا تـ ــبـ ــخـ ــتـ واالسـ
اإلقليمية  القضايا  حــول  النظر  وجــهــات 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
كما أشار الجانبان إلى الحاجة إلى اتخاذ 
المجتمع  مــن جــانــب  مــتــضــافــرة  مــواقــف 
بما  اإلرهــاب،  مكافحة  مجال  في  الدولي 
في ذلك من خال االعتماد المبكر التفاقية 
ــاب  ــم الــمــتــحــدة الــشــامــلــة حـــول اإلرهـ األمـ
الدولي، وأكدا على أهمية فرض عقوبات 

من  ومنظماتهم  اإلرهابيين  على  شاملة 
قبل األمم المتحدة.

لتعاونهما  ارتياحهما  عن  الجانبان  وعبر 
األمــن، ورحبا  المستمر في مجال  الثنائي 
األمني”،  “للحوار  المنتظمة  باالجتماعات 
عــلــى مــســتــوى نــــواب مــســتــشــاري األمـــن 
الــقــومــي. حــيــث نــاقــش الــجــانــبــان الــطــرق 

التعاون  تعزيز  بزيادة  الكفيلة  والوسائل 
ــســيــبــرانــي، بــمــا في  فـــي مــجــال األمــــن ال
اإللكتروني  الفضاء  اســتــخــدام  منع  ذلــك 
ــتــطــرف واالضـــــرار بــالــوفــاق  لـــإرهـــاب وال
الدول  جميع  الجانبان  ودعــا  االجتماعي. 
الدول  اإلرهــاب ضد  استخدام  إلى رفض 
لإرهاب  التحتية  البنى  وتفكيك  األخرى، 

الدعم  نوع من  أي  حيثما وجــدت، وقطع 
يرتكبون  ــذيــن  ال لــإرهــابــيــيــن  والــتــمــويــل 
ضد  المناطق  جميع  مــن  إرهــابــيــة  أعــمــال 
أعمال  مرتكبي  وتقديم  ــرى،  األخـ الـــدول 

اإلرهاب إلى العدالة.
تعزيز  على  التركيز  على  الجانبان  واتفق 
ذلك  في  بما  الطاقة،  مجال  في  التعاون 
وتدريب  المشترك  االستكشاف  مجاالت 
ــيــس وزراء  ــأ رئ ــبــشــريــة. وهــن ال الـــمـــوارد 
جــمــهــوريــة الــهــنــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن على 
ضخمة  الحتياطيات  األخــيــر  االكــتــشــاف 
الهندي  الجانب  وأبــرز  والــغــاز.  النفط  من 
بمتابعة  لــديــهــا  الــطــاقــة  اهــتــمــام شــركــات 
باإلضافة  التقليدية  االستكشاف  فــرص 
إلى تطوير أصول النفط والغاز المكتشفة 

حديًثا في البحرين.
في  التعاون  تعزيز  على  الجانبان  واتفق 
الخليج،  منطقة  في  البحري  األمن  مجال 
وهــو أمــر حــيــوي ألمــن وســامــة الممرات 

البحرية.
وأكد الجانبان الحاجة الملحة إلى متابعة 
ذلك  فــي  بما  المتحدة،  األمـــم  إصــاحــات 
ــن مـــن خــــال تــوســيــع كلتا  ــ مــجــلــس األمـ
تمثيا  أكثر  لجعله  عضويته،  من  الفئتين 

وفعالية في مواجهة التحديات العالمية.
كما أكد الجانبان من جديد التزامهما نحو 
نظام متعدد األطراف وأكدا على الحاجة 
والمؤسسات  النظام  وإصــاح  تعزيز  إلــى 
المتعددة األطراف لتلبية تطلعات البلدان 

النامية.
وفيما يتعلق بمشاريع االتصال اإلقليمية، 
اتفق الجانبان على أنهما يجب أن تستند 
احترام  ذلك  في  بما  الدولي  القانون  إلى 

سيادة الدول وسامة أراضيها.
والتعايش  التسامح  بقيم  الجانبان  وأشاد 

السلمي والحرية الدينية.
وزراء جمهورية  رئيس  دولة  وهنأ  وأشاد 
الهند بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس 
اعتمدتها  الــتــي  الــبــحــريــن  مملكة  وزراء 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بإعان يوم 

الخامس من إبريل يومًا دوليًا للضمير.
الهند عن  وأعــرب رئيس وزراء جمهورية 
قيادة  البحرين  لمملكة  وتــقــديــره  شــكــره 
وشــعــبــًا عــلــى حــفــاوة االســتــقــبــال وحسن 
الملك  جالة  إلى  الدعوة  ووجــه  الضيافة 
العهد  ولــي  وسمو  الـــوزراء  رئيس  وسمو 
لـــزيـــارة جــمــهــوريــة الــهــنــد الــصــديــقــة، في 
قوبلت  والــتــي  للجانبين،  مناسب  وقــت 

بالترحيب.

صــدر عــن عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 

مرسوم رقم )57( لسنة 2019، بتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

ــادة األولــــــــى مــن  ــ ــمـ ــ وجــــــاء فــــي الـ

المرسوم، انه تنظم الهيئة الوطنية 

النحو  على  وذلـــك  الــفــضــاء،  لعلوم 

االتي:

وكيل  )بــدرجــة  التنفيذي  الــرئــيــس 
وزارة(، وتتبعه:

الــفــضــائــيــة  الــمــحــطــة  إدارة   -  1
األرضية.

والصور  البيانات  تحليل  إدارة   -  2

الفضائية.
3 - إدارة عمليات األقمار الصناعية 

والتحكم.
األقــمــار  ــنــاء  وب تصميم  إدارة   -  4

الصناعية.

على  أن  الثانية  الــمــادة  فــي  وجـــاء 
ــاالت  ــصــ ــ وزيـــــر الـــمـــواصـــات واالت
تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

مرسوم ملكي بتنظيم “الوطنية لعلوم الفضاء”

غــادر رئيــس الــوزراء بجمهوريــة الهنــد نارينــدرا مــودي مملكــة 
البحريــن أمــس بعد زيارة رســمية اســتغرقت يوميــن بدعوة من 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة.

مودعي  مقدمة  فــي  وكــان 
رئيس الوزراء الهندي، نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة، كما كان في وداعه 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ خالد بن عبدهللا آل 
الخارجية  ووزيـــر  خليفة، 
بــن أحــمــد بن  الشيخ خــالــد 
والشيخ  خليفة،  آل  محمد 
حسام بن عيسى آل خليفة، 
وسفير مملكة البحرين لدى 
وسفير  ــهــنــد،  ال جــمــهــوريــة 
لدى مملكة  الهند  جمهورية 

البحرين.
ــة الــســيــد مــودي  ــ وعــبــر دول
عـــن تــقــديــره لــمــا لــقــيــه من 
ــاء  ــنـ ــريــــم أثـ ــكــ ــ حــــفــــاوة وت
بنتائجها  وترحيبه  الزيارة، 
التاريخية  الــعــاقــات  على 
خير  فيه  لما  البلدين  بين 

وصالح شعبيها.

المنامة - بنا

رئيس الوزراء الهندي يغادر البالد

سمو الشيخ محمد بن مبارك مودعا رئيس الوزراء الهندي لدى مغادرته البالد 
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بعث عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
تهنئة  برقية  آل خليفة،  بن عيسى  حمد 
األورغــوايــتــابــاري  جمهورية  رئيس  إلــى 
استقال  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  فازكيز، 
عن  البرقية  فــي  وأعـــرب جالته  بـــاده. 

أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور.

جاللة الملك يهنئ 
رئيس األورغواي

المنامة - بنا

ـــة  ـــارة الثنائي ـــادة التج ـــو زي ـــه نح ـــد التوج ـــودي يؤك ـــارة م ـــترك لزي ـــي المش ـــان الختام البي

تعميق التعاون مع الهند في األمن البحري لمنطقة الخليج

تعاون بمجاالت 
الطاقة واالستكشاف 

المشترك وتدريب 
الموارد البشرية

تعظيم التضافـر 
بمجال األمن 

ومكافحة اإلرهاب 
وإدانته 

 بحث سبل التشارك 
وربط أنظمة الدفع 

لتسهيل المدفوعات 
بين البلدين

تقوية المشاركة في 
األمن السيبراني 

ومنع استخدام 
“اإلنترنت” للتطرف

الجانبان أشادا بقيم 
التسامح والتعايش 

السلمي والحرية 
الدينية



رئيس وزراء الهند يدشن أعمال تطوير “شريناتجي”
احتضــان البحرين أقــدم المعابد الهندوســية بالمنطقة دليل على حريــة المعتقد واالنفتاح
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زار رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد نارينــدرا مــودي معبــد شــريناتجي الهندوســي فــي 
المنامــة، حيث دشــن رســميا أعمال تطوير وتجديد المعبد، وذلــك بحضور وزير العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وأعــرب دولــة رئيس وزراء الهند عن ســروره 
أقــدم  مــن  وهــو  شــريناتجي،  معبــد  بزيــارة 
المعابــد الهندوســية في المنطقــة، مما اعتبره 
تجســيدا لقــوة العالقــة الثنائيــة بيــن مملكــة 
البحريــن وجمهورية الهنــد وداللة على حرية 
المعتقــد واالنفتــاح الثقافــي الــذي يمتــاز بــه 

البلدان.
وخــالل الزيــارة التي حضرهــا رئيس مجلس 
أمنــاء مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايــش 
الســلمي الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفــة، 
وعــدد من ممثلــي الجالية الهندية، أزاح دولة 
رئيــس الوزراء الســتار عن اللوحــة التذكارية 

إيذانا ببدء أعمال التطوير. 
وفــي تصريــح لوكالة أنباء البحريــن )بنا( أكد 
وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهمية الزيارة 
التــي يقــوم بها دولــة رئيــس وزراء جمهورية 
الهنــد إلــى البــالد، الفتــا إلــى أن هــذه الزيــارة 
تحمــل فــي طياتها دالالت واســعة تصب في 

تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين.
إلــى  الهنــد  وزراء  رئيــس  زيــارة  “إن  وقــال: 
المعبــد تأتــي لتتــوج عالقة تاريخيــة متميزة 
بيــن البلديــن، ممتــدة فــي التاريــخ، تفاعلــت 
الثقافــات  بهــا  وتأثــرت  الشــعوب  معهــا 

والعادات. ووجود جالية هندية في البحرين 
تدخل في النسيج المجتمعي البحريني، يعد 
ترجمة حقيقية للتســامح والتعايش الســلمي 
الــذي تميــزت بــه البحرين منذ القــدم. وزيارة 
رئيس الوزراء الهند يعتبر حدثا ذا شأن كبير 
فيمــا يتعلق بالتأكيد أن هذا التاريخ المتجذر 
بيــن البلدين ليس وليد اللحظة، وإنما أرســى 

دعائمه منذ قرون”.
وأضاف: “نتطلع ألن تستمر العالقات الثنائية 
وتنتقــل إلــى مســتويات أرحب، وهنــاك آفاق 
مســتقبلية لزيــادة التعــاون وصناعــة تاريــخ 
آخــر ممتــد إلــى ســنوات طويلة، فالهنــد دولة 
كبيرة، ونحن ننظر لها بأنها جزء من تاريخنا، 
مــن  البلديــن  بيــن  اقتصاديــة  فــرص  وهنــاك 

الممكن استثمارها مستقبال”.
 مــن جهتــه، قــال رئيــس مجلــس أمنــاء مركز 
الســلمي  للتعايــش  العالمــي  حمــد  الملــك 
الشــيخ خالــد بن خليفــة آل خليفــة إن المعبد 
الهنــد  وزراء  رئيــس  زاره  الــذي  الهندوســي 
فــي  الثقافــات  تنــوع  علــى  شــاهدا  يعتبــر 
البحريــن منــذ األزل، وشــاهدا علــى التعايــش 
السلمي بين النسيج المجتمعي في البحرين.
وأضــاف: “لطالما كانت البحريــن عبر التاريخ 
والعلمــاء  التجــار  اســتقطب  تجاريــا  مركــزا 

مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ومثلــت البحرين 
لهــم واحــة األمــان ومكانــا مثاليــا لالســتقرار، 
ووجدوا في التســامح والســلم عامال يشــجع 
الــذي  األمــر  البحريــن،  فــي  االســتقرار  علــى 
تطلــب حرية الممارســة الدينية وتم الســماح 
لهم بإنشــاء دور العبــادة بكل حرية ودون أي 

تدخل من أي جهة”.
وقــال: “إن هــذا المعبــد الهندوســي يؤكــد أن 
بسياســة  بــدأوا  البحريــن  حــكام  خليفــة  آل 

التسامح الديني قبل أكثر من 200 عام وقبل 
المجتمــع  ومؤسســات  المنظمــات  تنشــأ  أن 
أن  يؤكــد  ممــا  بالحريــات؛  المناديــة  المدنــي 
التعايــش الســلمي فــي البحريــن متأصل منذ 

القدم”.
من جانب آخر، قال رئيس المعبد الهندوســي 
بالبحرين سوشــيل ملجيمــال: “نحتفل بمرور 
أكثر من 200 عام على إنشاء المعبد وارتأينا 
بأن يتزامن تدشــين أعمال التطوير مع زيارة 

رئيــس وزراء الهنــد، ونأمل أن يواصل المعبد 
عملــه، وأن يبقــى شــاهدا علــى قيم التســامح 

والتعايش التي وجدناها في البحرين”.
وأشــار إلــى أن البحريــن اليــوم ترســخ قيمــا 
ومبــادئ غايــة فــي األهمية، حيث إنهــا منارة 
لنشــر قيــم التســامح والتعايــش الدينــي بيــن 
مكونــات المجتمــع بمختلــف أطيافهــا وهــذه 
البحريــن  مــن  ليتخــذوا  العالــم  إلــى  رســالة 

نموذجا يحتذى به.

وأوضح رئيس جمعية ثاتاي الهندوسية بوب 
تاكــر أن المعبــد تم إنشــاؤه من قبــل الجمعية 
قبــل 200 عام، ليكون بذلك أول وأقدم معبد 
الخليــج  ومنطقــة  البحريــن  فــي  هندوســي 
العربــي، وقــد جــاءت الحاجــة إلنشــاء المعبد 
لتلبية احتياجات الجالية الهندوسية وكجزء 
مــن التزام الجمعيــة تجاه مجتمعها المغترب، 
ومــن المؤمــل أن يشــهد المعبد أعمــال ترميم 

وتطوير ستنتهي بحلول العام 2021.

رئيس وزراء جمهورية الهند يدشن اعمال تطوير و تجديد معبد شريناتجي  

المنامة - بنا

أعربــت فعاليــات هندوســية عــن تقديرهــا العميــق لمــا يقدمــه مركــز الملــك حمــد 
للتعايــش الســلمي مــن جهــود الفتــة فــي احتفائــه بمعبــد “شــري كريشــنا” لمــدة 
عــام كامــل، احتفــاال بمــرور قرنيــن من الزمــن على تأسيســه كأول معبــد للطائفة 

الهندوسية في المنطقة.  

وثمنــت الفعاليــات الهندوســية الجهــود 
فــي  المركــز  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
ســبيل نقــل الصــورة المشــرقة لمملكــة 
البحريــن فــي كونهــا نموذجــا ال مثيــل 
الســلمي  والتعايــش  التســامح  فــي  لــه 
بيــن مختلــف األعــراق واألديان.وبينــت 
الفعاليات الهندوسية أن زيارة رئيس وزراء 
الهنــد مارينــدرا مــودي للبحريــن، وتدشــينه 
رســميا أعمال تطوير المعبد القائم في قلب 
تاريخيــا  حدثــا  يعتبــر  )المنامــة(،  العاصمــة 
بــكل المقاييــس للبحريــن والهنــد مــن جهة، 
وللطائفة الهندوسية من جهة ثانية، لترسل 
بذلــك البحريــن رســالة عالمية مفادهــا بأنها 

أرض التعايش وحرية األديان بال منازع. 
وقــال الرئيس الفخري لمعبد شــري كريشــنا 
الهندوســي سوشــيل مولجيمــال أن وجــود 
المعبــد منــذ تشــييده فــي عهــد المغفــور لــه 
بإذن هللا صاحب الســمو الشــيخ ســلمان بن 
أحمد الفاتح في العام 1819 يعكس تعايشا 
فريدا من نوعه في المملكة؛ مما يظهر مدى 
ســماحة عائلــة آل خليفــة الكــرام، ومضــي 
جاللــة الملك على خطى ثابتة من التعايش 
البحريــن  “منحــت  وأضــاف:  الســلمي. 
الهندوس الثقة بممارســة طقوسهم الدينية 
بــكل حرية منذ عشــرات الســنين على أرض 
مســلمة، هــو أمــر عظيم بحد ذاتــه، ويعكس 
للجميــع البيئة الفريدة التي نعيش فيها في 
المملكــة، ونحصــل علــى معاملــة تفضيليــة 
ونمــارس احتفاالتنا وطقوســنا الدينية بكل 

أمان وحرية”. 
وأكد أن مركز الملك حمد للتعايش الســلمي 
يواصــل الســير علــى نهــج جاللــة الملك في 
والتعايــش  التســامح  قيــم  تعزيــز  مســار 
الســلمي، واالحتفــاء بــكل مــا يخــدم جميــع 
األديان وممارســيها على أرض المملكة مهما 
اختلفــت وتعــددت طقوســهم، الفتــا إلى أن 
المركــز بذل جهــودا عظيمة لالحتفال بمرور 
200 عــام علــى تأســيس المعبــد الهندوســي 

األقدم على مستوى البحرين والمنطقة. 
واســتطرد: “كان مركز الملــك حمد للتعايش 
منــذ  الهندوســية  للطائفــة  داعمــا  الســلمي 
احتضــان  فــي  وســاهم  األولــى،  انطالقتــه 
واستضافة الكثير من المسؤولين الكبار من 
مختلــف أنحــاء العالم لزيــارة المعبد، ليظهر 
البحريــن فــي مجــال  للجميــع مــدى ريــادة 
حريــة األديــان وإبــراز دورهــا العالمــي فــي 

التسامح”. 
ولفــت إلــى أنــه بفضــل دعــم جاللــة الملــك 
الالمحــدود وتوجيهاتــه الســديدة، ســتفتح 
صفحــة جديــدة للمعبــد الهندوســي بإطالق 

رعايــة  تحــت  رســميا  تطويــره  أعمــال 
رئيــس وزراء الهنــد وســط المنامــة، معتبــرا 
الهندوســية  للطائفــة  عظيمــة  لحظــة  ذلــك 

وللبحرين والجميع فخور بها. 
بــدوره، وصــف رئيــس الطائفــة الهندوســية 
في البحرين شاســتري فيجاي كومار موكيا 
دعــم المركز للمعبد الهندوســي بالالمحدود، 
تقديــم  تواصــل  البحريــن  أن  إلــى  مشــيرا 
دروس ال حصــر لهــا فــي التعايــش الســلمي 

وحرية األديان.
فــي  رئيســا  دورا  لعــب  المركــز  أن  وذكــر   
التحضيــر واإلعــداد الحتفاالت معبد “شــري 
كريشــنا” التاريخيــة، ومنــح الحــدث زخمــا 
كبيــرا انطالقا من رؤى جاللة الملك الرامية 
إلــى جعــل البحريــن منبــرا عالميــا للتســامح 
والســالم بيــن جميــع شــعوب العالم، مشــيرا 
إلــى أن المركــز ســيكون له كذلــك دور الفت 
فــي متابعــة أعمــال تطوير المعبــد وإبراز ما 

أنجز على مستوى العالم.  
واعتبــر زيــارة رئيــس وزراء الهنــد للبحرين 
للجاليــة  فقــط  ليــس  العظيمــة،  بالمناســبة 
الهنديــة وللهندوس، بــل للبحرين والمنطقة 
ككل، حيــث تحمــل الزيــارة زخمــا إعالميــا 
فــي  المعبــد  احتفاليــة  وســتخدم  ضخمــا 
تســليط الضوء أكثر على ما تقدمه المملكة 
مــن تســهيالت اســتثنائية للجاليــة الهنديــة 

ولمختلف األديان على أرضها. 
هندوســي  ألــف   100 مــن  أكثــر  أن  وأكــد 
مقيــم فــي البحرين يشــكرون البحرين ملكا 
وحكومــة وشــعبا علــى هــذا الدعــم الكبيــر، 
ويشــددون علــى مــدى نجــاح زيــارة رئيــس 
وزراء الهند مودي للبحرين بفضل ما تملكه 
المملكة من خصوصية محببة لدى الجميع. 
احتفــاالت  علــى  المشــرفة  وأعربــت 
هــارن  هينــا  كريشــنا”  “شــري  ومهرجانــات 
آســار عــن عظيــم امتنانهــا للمركــز على دعم 
المستمر للمعبد الهندوسي وللجالية الهندية 

على وجه العموم.
وأضافــت: “لــوال مســاندة عائلــة آل خليفــة 
للتعايــش  حمــد  الملــك  ومركــز  الكــرام 
الســلمي لمــا كان بوســعنا فعل شــيء بشــأن 
االحتفــال بالمئوية الثانية لتأســيس المعبد، 
لقــد أعطونــا كافــة التســهيالت ووفــروا لنــا 
المشــورة  أشــكال  وكافــة  الالزمــة  األدوات 

والدعم”. 
 وبينــت أن المعبــد يواصــل فــي هــذا العــام 
بمــرور  احتفــاال  مناســبات  عــدة  تنظيــم 
200 عــام علــى تأســيس المعبــد الهندوســي 
فــي المنامــة، أبرزهــا حمــالت للتبــرع بالــدم 

ومهرجان المانجو وديوالي وغيرها.

متحمســة  الهنديــة  الجاليــة  أن  وذكــرت 
للغايــة بقــدوم رئيــس وزراء الهنــد للبحرين 
المنامــة،  فــي  الهندوســي  المعبــد  وزيــارة 
تحقــق  قــد  بحلــم  أشــبه  الزيــارة  معتبــرة 
بالفعــل للكثيرين مــن أبناء الجاليــة الهندية 
والطائفــة الهندوســية، مؤكدة أن الكثير من 
الهنــدوس يعتبرون البحريــن منزلهم الثاني 

بفضل طيبة شعبها. 
وقــال رجــل األعمــال باغــوان أســاربوتا إن 
البحريــن ممثلــة بالعائلــة المالكــة آل خليفــة 
وبدعــم من المركز حرصت على توفير بيئة 
مناسبة للجالية الهندية ولمجتمع الهندوس 
في العيش بســالم ووئام وممارسة ديانتهم 

بحرية تامة. 
وأكد أن المجتمع الهندوســي في كل أنحاء 
للجاليــة  البحريــن  تقدمــه  مــا  يقــدر  العالــم 
الهنديــة وللطائفة الهندوســية خصوصا في 
البحرينــي  المجتمــع  “أن  المملكــة، مضيفــا: 
الطائفــة  وألتبــاع  للجميــع  بتقبلــه  فريــد 
الهندوســية، هــم يفتحــون أبــواب منازلهــم 
خصوصــا  الــدوام،  علــى  لنــا  ومجالســهم 
الدينيــة  واألعيــاد  رمضــان  مناســبات  فــي 
فــي  تراهــا  ال  هــذه  مثــل  أمــور  والوطنيــة، 
بلــدان أخــرى ونفخــر بهــا ونخبر بهــا كل من 

نصادفهم في أسفارنا”.  
المنامــة  فــي  الهندوســي  المعبــد  أن  وذكــر 
مــن  الهنــدوس  مــن  اآلالف  مقصــد  أصبــح 
الهنــد وبنغــالدش ونيبــال، ممــا يعكــس قيم 
التســامح والتعايش الســلمي التي نشــهدها 

في الحياة اليومية في البحرين.
واســتطرد: “لقد انخرط المجتمع الهندوسي 
بالمجتمــع البحريني وصار جزءا منه بفضل 
التســامح والتعايش بين النســيجين، فحب 
البحرينييــن لآلخر وحســن ضيافتهم يفوق 

الوصف”. 
وقــال بــي ســي ثاكــر إن المعبــد الهندوســي 
فــي المنامة يقف شــاهدا علــى عقود طويلة 
مــن التعايــش الســلمي علــى أرض البحرين، 
ليتحــول “شــري كريشــنا” إلى أيقونــة دينية 
تعكــس مــدى حرية التعبــد وبيئة التســامح 
والتآخــي بيــن جميــع بني البشــر التي تزخر 

بها المملكة. 
 وثمــن مــا يبذلــه المركــز مــن مســاع دؤوبــة 
لنقل الصورة المشــرقة في البحرين إلى كل 
أنحــاء العالم، والتي أصبحت جزءا متأصال 
البحرينــي،  المجتمــع  ومكونــات  قيــم  مــن 
انطالقــا مــن قلــب العاصمة المنامــة النابض 

بالحياة والسالم. 
 وأضــاف: “أن المركــز موجــود علــى الــدوام 
فــي دعمنــا ومشــاركة أنشــطتنا وفعالياتنــا، 
وسيشــهد المعبــد توســعة كبيــرة ليســتقبل 
أعدادا أكبــر من المتعبدين الهندوس بفضل 
نقــدر  الملــك والمركــز، ونحــن  دعــم جاللــة 
عاليــا هــذه اللفتــة الكريمــة والمســاندة غيــر 
المسبوقة للمجتمع الهندوسي في المملكة”.

المنامة - بنا

فعاليات هندوسية: البحرين أرض التعايش بال منازع
الهندوســي المعبــد  تأســيس  علــى  عــام   200 بمــرور  يحتفــي  حمــد  الملــك  مركــز 



أعلنت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية عن إطالقها حملة الترويج الصيفية بالتعاون مع طلبات، الشركة المختصة في 
مجــال طلــب الطعام إلكترونيًا، موجهة لمســتخدمي البوابة الوطنيــة bahrain.bh وبالتحديد من خدمات الدفع اإللكترونية، 
حيث سيحظون بفرصة الدخول على السحب األسبوعي لشخصين والحصول على جائزة بقيمة 100 دينار لكل فائز كرصيد 

في تطبيق “طلبات” ابتداًء من 25 أغسطس ولمدة شهر كامل.

وفــي هــذا الصــدد، تحدثــت القائــم بأعمال 
بهيئــة  والتســويق  االتصــال  إدارة  مديــر 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة لولــوة 
ســامي إبراهيــم عــن مســاعي الهيئــة نحــو 
لخدماتهــا  الترويــج  مجــال  فــي  التنــوع 
علــى  لإلقبــال  المســتفيدين  وتشــجيع 
وإثــراء  اإللكترونيــة  الدفــع  خدمــات 
االســتفادة  علــى  وتحفيزهــم  تجربتهــم 
مــن أكثــر مــن 40 خدمــة دفــع متاحــة عبــر 
البوابــة الوطنية bahrain.bh، مشــيرة إلى 
أن تطبيــق “طلبــات” مــن التطبيقــات التــي 
تلقــى شــعبية فــي المجتمــع البحريني، في 

ظل ما تشهده التجارة اإللكترونية من نمو 
وتأثيــر كبيــر فــي مجــال التحــول الرقمــي، 
حيــث أصبحت عمليــة الشــراء اإللكتروني 
مــن أكثــر األنشــطة الرائجــة علــى مختلــف 

القطاعات.
وتشــهد البوابة الوطنيــة bahrain.bh نموا 
الدفــع  ســنويا فــي اإلقبــال علــى خدمــات 
إلــى  تصــل  زيــادة  بمتوســط  اإللكترونــي، 
مــع  يتماشــى  الــذي  األمــر  تقريبــًا،   %  30
إســتراتيجية الحكومة اإللكترونية الرامية 
لزيادة إنجاز الخدمات الحكومية إلكترونيا 
عوضا عــن الطريقة المعتادة، وعليه ارتأت 

اإلدارة تقديــم مزيــد من الحوافز لتشــجيع 
االستفادة من هذه الخدمات.

كمــا صــرح المديــر التنفيــذي لطلبــات فــي 
البحريــن هشــام الســاعاتي “نحــن ســعداء 
المعلومــات  هيئــة  مــع  الشــراكة  بهــذه 
والحكومــة اإللكترونيــة التــي تمثــل أهمية 
الخــاص  القطاعيــن  بيــن  بقــرب  العمــل 
دورا  تــؤدي  الحكومــة  فــإن  والحكومــي، 
مهما في تشــجيع اإلبــداع التقني والتجارة 
أهــم  مــن  البحريــن.  فــي  اإللكترونيــة 
لمســتخدمينا  نوّفــر  أن  كشــركة  أولوياتنــا 
تجربة مميزة، وســتمكننا هذه الشــراكة من 

توفيــر هــذه التجربة المميزة لمســتخدمين 
الحكومة اإللكترونية”.

وبإمــكان كل فائــز أن يحصــل علــى مبلــغ 
100 دينــار رصيــد طلبات بشــكل أســبوعي 
ومقســمة علــى 10 فائزيــن. كمــا أننــا نوفــر 
في البحرين أكثر من 1,000 مطعم بإمكان 

الفائزين االختيار من بينهم”. 
بــدور   وفــي الســياق نفســه، أشــاد هشــام 
الهيئــات الحكوميــة المختلفــة فــي توفيــر 
البنيــة التحتيــة المائمــة فــي البــاد، األمــر 
التطــور والنمــو الســريع  الــذي ســاهم فــي 
لشركة طلبات ومكنها من أن تكون الشركة 

الرائدة في هذا المجال.
وأضــاف: “نحــن نعمــل جاهديــن مــن أجــل 
لتلبيــة  لدينــا  الخدمــة  مســتوى  تطويــر 
احتياجــات المواطنيــن والمقيمين، كما أننا 
نعمــل على تلبيــة احتياجات مواطني دول 
مجلــس التعــاون الخليجي الذيــن يقومون 
بزيــارة البحريــن فــي العطــات واإلجازات 

الرسمية.
 Bahrain.bh الوطنيــة  البوابــة  أن  يذكــر 
تقدم أكثر من 340 خدمة إلكترونية إضافة 
للخدمــات المتوفــرة عبــر القنــوات األخــرى 
فــي متجر تطبيقات الحكومــة اإللكترونية 
الخدمــة  ومنصــات   ،Bahrain.bh/app
الوطنــي  االتصــال  ومركــز  اإللكترونيــة 
)80008001(. لمزيــد من المعلومات يرجى 
علــى  والضغــط  الوطنيــة  البوابــة  زيــارة 
رابــط خدمــات الدفــع لاطــاع علــى جميع 

الخدمات واالستفادة منها.

المنامة - بنا

“المعلومات” تطلق حملتها الترويجية للدفع اإللكتروني

هشام الساعاتي لولوة إبراهيم

أفــادت إدارة العاقات العامــة واإلعام بوزارة 
تداولتــه  مــا  علــى  تعقيبــا  والتعليــم،  التربيــة 
بعض وســائل التواصل االجتماعي بشــأن فتح 
بــاب التوظيــف الخارجــي للمعلميــن، بــأن هذه 
المعلومات عارية عن الصحة تماما، حيث سبق 
للــوزارة أن نفــت هذا الخبر جملة وتفصيا في 
بيــان أصدرتــه بتاريــخ 15 أغســطس الجــاري، 

علــى  يقتصــر  المعلميــن  توظيــف  أن  وأكــدت 
البحرينييــن فقــط، وأنــه لم يتم نشــر أي إعان 
بخصــوص التوظيــف الخارجــي. وأكــد البيــان 
أيضــا بأن الــوزارة في طور اســتكمال المراحل 
النهائيــة لتوظيــف المعلميــن البحرينييــن لســد 
حاجتها من الشــواغر في مختلف التخصصات 
لبــدء  اســتعدادا  عنهــا  اإلعــان  تــم  التــي 

العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/  ٢٠٢٠.

“التربية”: ال توظيف خارجيا للمعلمين

“أوريجيـن” تعقـد ملتقـى خدمـة الزبائـن
المرور بـ 4 محطات حول العالم لرفع مستوى خدمة العمالء وثقافة “تجربة العميل”

تســتضيف مجموعــة أوريجيــن الخبيــر والمتحــدث الدولــي بــودي رايــس مــن الواليــات المتحــدة 
األميركية، وهو متخصص في رفع مستوى خدمة الزبائن والعمالء وثقافة “تجربة العميل”، وهو 

المفهوم السائد حالًيا في القطاع الخدمي لدى كبرى المؤسسات الخدمية الرائدة حول العالم.

وســتتم اســتضافة الخبير رايس في 4 محطات 
مختلفــة لتنفيــذ ملتقــى خدمة الزبائــن والعماء 
والمراجعيــن، حيــث ســيزور العاصمة البوســنية 
ســراييفو مــن خــال )أوريجيــن أوروبــا(، تليهــا 
المقــر  خــال  مــن  المنامــة  البحرينيــة  العاصمــة 
الرئيــس لمجموعــة أوريجيــن فــي المملكــة، ثــم 
العاصمة السعودية الرياض من خال )أوريجين 
الُعمانيــة  العاصمــة  فــي  وختامهــا  الســعودية(، 
مســقط مــن خــال )األصايــل للمؤتمــرات( وهــو 

المكتب التمثيلي ألوريجين في السلطنة.
ويأتــي تنفيــذ هــذا الملتقــى فــي هــذه المحطات 
المختلفة تزامًنا مع احتفاالت األســبوع الســنوي 
العالمــي لخدمــة الزبائن والعمــاء، حيث تحتفل 
الكثيــر من المؤسســات والشــركات الخدمية من 

دول  مختلــف  فــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
العالــم بهــذا الحــدث المهــم فــي األســبوع األول 
مــن شــهر اكتوبــر مــن كل عــام.  وقــد بــدأت هذه 
أعلــن  أن  بعــد  1991م  العــام  فــي  االحتفاليــة 
الكونغرس األمريكي رســمًيا أن أول أســبوع من 
شهر أكتوبر هو األسبوع العالمي لخدمة الزبائن، 
وهو فعالية دولية يتم االحتفال بها سنوًيا. وفي 
العــام 1992م دعمــت مجموعــة خدمــة الزبائــن 
خدمــة  ألســبوع  الرســمي  البرنامــج  األمريكيــة 
الزبائن من خال نشــر الوعي بضرورة االحتفال 
بهذه الفعالية، كما وتقوم بطباعة الشعار السنوي 
للفعالية كل عام وتوفر المعلومات الكافية حول 
كيفيــة االحتفــال بهــذا األســبوع، ونشــر تجــارب 
وقصــص وممارســات فــي مجال جــودة الخدمة 

العــام  شــهد  وقــد  اإللكترونــي.  موقعهــا  علــى 
الماضــي 2019م مشــاركة مــا يفــوق 50 شــركة 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكية ومشــاركة 60 
دولــة مــن دول العالــم بما فيهم مملكــة البحرين، 
حيث تختلف كل شركة في كل دولة في طريقة 
اختيــار  ويتــم  المهــم.  األســبوع  بهــذا  احتفالهــا 
موضــوع معين كل عام ألســبوع خدمــة الزبائن، 
حيــث ســيكون موضــوع وشــعار األســبوع لهــذا 
العام 2019م هو )اللحظات الســاحرة في خدمة 
الزبائــن والعماء(، فكل موظف يعمل في خدمة 
الزبائــن أو في الخطوط األمامية يجب أن يطلع 
علــى هــذه األســرار الســاحرة ليصبــح بطــاً فــي 
نظــر عميلــه عندما يتفهــم احتياجاتــه ويتخطى 
توقعاته ويتعامل معه بأعلى مســتويات الجودة 

ويجد الحل دائما لمشكاته إن وجدت.
الملتقــى  فــي  رايــس  بــودي  الخبيــر  سيســلط 
الســادس لخدمــة العمــاء والزبائــن والمراجعين 
الذي ســينفذه في البحرين في 27 أكتوبر 2019 
بفنــدق كراون بازا الضــوء على محاور مختلفة 

زمهمــة كفيلــة بــأن تحقــق اإلبهــار لــدى الزبائــن 
والعماء والمراجعين لخلق تجربة ال تنسى.

 كما ســيتضمن الملتقى منتدى نقاشــي سيشارك 
والمؤسســات  الشــركات  ممثلــي  مــن  عــدد  فيــه 
كقطــاع  القطاعــات،  مختلــف  مــن  الخدميــة 
االتصاالت، قطاع البيع بالتجزئة، قطاع الفندقة، 
قطــاع الصيرفة والقطاع الحكومي؛ ليســتعرض 
كل منهــم أفضــل الممارســات واإلجــراءات التــي 
محليــا  بــارزة  مراكــز  تحقــق  مؤسســته  جعلــت 
ودوليــا فــي مجال فــن االرتقــاء بخدمــة الزبائن 
والعماء والمراجعين. يشار إلى أن رحلة اإلبهار 
فــي خدمــة الزبائــن والعمــاء والمراجعيــن التي 
ستنفذها أوريجين من خال الخبير والمتحدث 
بــودي رايــس ســتبدأ بتاريــخ 25 أكتوبــر 2019 
بفنــدق هيلــز بســراييفو، وفــي 27 أكتوبــر 2019 
فــي البحريــن بفنــدق كراون بــازا، وفي الرياض 
 29 بتاريــخ  بــازا  كــراون  فنــدق  فــي  ســتكون 
غرانــد  بفنــدق  مســقط  فــي  وختاًمــا  أكتوبــر، 

ميلينيوم في 30 أكتوبر 2019.

المنامة - مجموعة أوريجين

06local@albiladpress.com

االثنين
26 أغسطس 2019 
25 ذو الحجة 1440

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الرقابــة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
أحمــد  الشــيخ  واإلداريــة  الماليــة 
بــن محمــد آل خليفــة فــي مكتبــه 
بمقــر الديوان امس، وزير شــؤون 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
مناقشــة  تــم  اللقــاء،  وخــال 
تعزيــز آليــة التعــاون بيــن الــوزارة 
والديوان وفق أفضل الممارســات 
والمتابعــة  الرقابــة  مجــاالت  فــي 
بما يســهم في تحســين االنتاجية 
مناقشــة  إلــى  باالضافــة  واألداء، 
ذات  الموضوعــات  مــن  عــدد 

الشــأن  فــي  المشــترك  االهتمــام 
الرقابي. 

وتأتــي هــذه اللقــاءات فــي اطــار 
التعــاون  أفــق ومجــاالت  توســيع 
بيــن الجهــات المشــمولة بالرقابــة 
والديوان، وتحقيق رؤية الديوان 
مــع  العمــل االيجابــي  فــي تعزيــز 
بمــا  لرقابتــه  الخاضعــة  الجهــات 

تقتضيه المصلحة العامة. 
الديــوان  وكيــل  اللقــاء  حضــر 
للرقابــة اإلداريــة الشــيخ عبــدهللا 

بن خالد بن محمد آل خليفة.

تعزيز التعاون بين “الرقابة” و“الشباب”

إصدار التقويم البحريني للعام 1441هـ
ــك ــلـ ــمـ ــة الـ ــ ــ ــالل ــ ــ ــل ج ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ ــه ســـــــــــاٍم مـ ــ ــي ــ ــوج ــ ــت ــ ب

تنفيــذًا للتوجيــه الســامي لعاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، أصــدرت وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف مؤخــرًا التقويــم 

البحريني للعام الهجري الجديد 1441هـ.

العــدل  وزارة  رفعــت  المناســبة  وبهــذه 
والشــؤون اإلســامية واألوقاف أسمى آيات 
العــام  قــرب  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي 
البالــغ  االهتمــام  مثمنــًة  الجديــد،  الهجــري 
التــي توليــه قيــادة جالــة الملــك بالشــؤون 
اإلسامية من خال الدعم الكريم والتوجيه 
الســديد والمتابعــة الحثيثــة لكافــة برامجهــا 

وأنشطتها.
وقد أصدر قســم البحوث والمعاهد والمراكز 
الدعوية بإدارة الشــؤون الدينية وبالتنســيق 
مــع اللجنــة العليا للتقويــم البحريني التقويم 
والمكتبــي  الحائطــي  أنواعــه:  بمختلــف 
والدفتــري، حيــث يصــدر التقويــم البحريني 

بتوجيــه  الهجــري  العــام  بدايــة  فــي  ســنويًا 
ســاٍم من لــدن عاهل الباد، الــذي أولى ضبط 
المواقيــت واألشــهر الهجريــة عنايــة خاصــة 

منذ تولي جالته الحكم في عام 1999.
التقويــم  باعتمــاد  الســامي  األمــر  ويأتــي 
البحريني من أجل ضبط أي تباين واختاف 
األشــهر  ودخــول  الصلــوات  مواقيــت  فــي 
القمريــة، إذ تم تشــكيل اللجنة العليا للتقويم 
البحرينــي بعضويــة عــدد مــن رجــال الديــن 
المختصين من األوقافين السنية والجعفرية 
إضافة إلى أســاتذة مختصين في علم الفلك 
مــن جامعــة البحريــن، إذ تــم اعتمــاد معاييــر 
التقويــم  معاييــر  وفــق  البحرينــي  التقويــم 

فــي اجتمــاع  أقــر  الــذي  الموحــد  اإلســامي 
بالمملكــة  بجــدة  اإلســامي  العالــم  رابطــة 
ضوابــط  مراعــاة  مــع  الســعودية،  العربيــة 

ومعايير مواقيت مملكة البحرين.

وقــد وجه وزير العدل والشــؤون اإلســامية 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة 
إلــى أن ُيصدر التقويم بأنواعه مشــتمًا على 
مواقيت الصاة وأطوار القمر والطوالع وأبرز 
الظواهــر الفلكيــة، فضاً عن الحكم واألقوال 
الدفتــري  التقويــم  يتضمــن  فيمــا  المأثــورة، 
والــذي ســتتوفر منــه نســخة إلكترونية فقط 
علــى موقــع الــوزارة إضافــة إلــى مــا ســبق، 
القــرآن  مــن  المواقيــت  تشــريع  فــي  األصــل 
وأهميــة  المطهــرة،  النبويــة  والســنة  الكريــم 
المســلمين،  حيــاة  فــي  والتوقيــت  الوقــت 
وفضــل الصــاة علــى الوقــت، وأذكار اليــوم 
كل  فــي  وقعــت  التــي  واألحــداث  والليلــة، 
شــهر مــن أشــهر الســنة الهجريــة، فضــاً عــن 
طريقــة تحويل الســنة الهجريــة إلى ميادية 
والعكــس، وتحويــل التوقيــت الغروبــي إلــى 
زوالــي والعكــس، وغيرهــا مــن معلومات في 

هذا السياق.

غالف التقويم 1441هـ

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

Û  شــرفُت مســاء أمــس األول أن أكــون ضيًفــا رئيســًيا فــي مجلــس الــدوي
بالمحــرق بنــدوة عنوانهــا “اإلعامــي البحرينــي فــي مواجهــة الفضائيــات 
واألبــواق المأجــورة”، تحدثــت بهــا عــن تحديــات الدولــة قبالهــا موجــات 
فــي  الفضائيــات  بعــض  عدالــة  وعــدم  بالخــارج،  واالســتهداف  التشــوية 

معالجة الملفات المحلية.
Û  ،وأشــرُت بالنــدوة ألهميــة تطويــر عمل الملحقيــات اإلعامية فــي الخارج

خصوصا في سفاراتنا بالدول الكبرى، وتفعيل مهام )الحاليين( إن وجدوا، 
والعناية في اختيارهم.

Û  ،أشرت كذلك لضرورة ابتعاث الطلبة لدراسة اللغات األجنبية في الخارج
كالصينية والفرنســية واأللمانية واإليطالية واإلســبانية، ألســباب مختلفة 
منهــا غياب المحللين السياســيين الناطقين بهذه اللغات، والتي تحتاجهم 
الفضائيات اإلخبارية العالمية بملفات يهمنا بها وصول الصوت البحريني، 

لكنها ال تجدهم.
Û  دعيــت أيًضــا لتحســين عمــل مركــز االتصــال الوطنــي وتطويره، وتنشــئة

جيــل إعامــي، مثقــف سياســًيا، لديــه مهــارات التحليل والتفســير ووضع 
التوصيات، جيل يكون قادرا على مواجهة اللقاءات المباشرة بالفضائيات، 

وفي الندوات والمناظرات وغيرها.
Û  هــذا الواقــع المطلــوب جــًدا، ُيلــزم الشــباب البحرينــي ألن يكــون قناًصــا

للفــرص، فالفــرص تنتظر من يأتي إليها وليــس العكس، حينها فقط تكون 
البدايات الحقيقية للتغيير، ولتغليب صوت الحقيقة.

Û  كمــا ســردت لجمع الحضور، مشــاهدات مــررت بها أثناء اســتضافتي بعدد
مــن اللقــاءات اإلخباريــة المباشــرة، أوجــزت بهــا دهــاء المذيعيــن، وكيــف 
أجبتهــم؟ مواقــف تصدح بتشــرفنا الدائــم بمهمة الدفاع عــن الوطن، وعن 

أبنائه، وإعاء كلمة )الحق(.
Û  ختاما، أشير بتقدير بالغ لمجلس الدوي ولصاحبة الرجل الفاضل إبراهيم

الــدوي، والــذي حــول هــذا البقعــة المضيئــة فــي المحــرق لمنــارة للتثقيف، 
ولنشــر الكلمة النافعة،فشــكرا إلبراهيم الدوي، وشــكرا للمنســق األخ أحمد 

عقاب، وشكرا لرواد المجلس الكرام.

فضفضة إعالمية 
بـ “مجلس الدوي”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

استقبال 179 طالبًا بمراكز التأهيل األكاديمي
بــرامــج تعليميــــة متقـــدمـــة تتنــاســــب مــع قــدرات ذوي العــزيمـــة

بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، خالــد  أكــد الوكيــل المســاعد لتنميــة المجتمــع 
الكوهجي، استعداد وتجهيز كافة دور ومراكز الوزارة التأهيلية األكاديمية والمهنية، 

الستقبال كافة منتسبيها مع بدء العام الدراسي الجديد مطلع شهر سبتمبر 2019.

وقال إن الوزارة تستعد الستقبال 179 من طلبة 
وطالبــات مراكــز التأهيــل األكاديمــي والمهنــي 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  لــوزارة  التابعــة 
وهــي: مركــز الطفل للرعايــة النهارية، ودار بنك 
البحريــن الوطنــي لتأهيــل األطفــال المعاقيــن، 
ومركــز بنك البحريــن والكويت للتأهيل، ومركز 
التأهيــل األكاديمــي والمهنــي، ومركــز شــيخان 
الفارســي للتخاطــب الشــامل، ومركــز المتــروك 

للتأهيل اإلرشادي.
التهانــي  الكوهجــي،  وجــه  المناســبة،  وبهــذه 
والتبريكات للطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، 
وإلــى أعضاء الهيئتيــن اإلدارية والتعليمية في 
هــذه الــدور والمراكــز التأهيليــة، بمناســبة العام 
التوفيــق  كل  لهــم  متمنيــًا  الجديــد،  الدراســي 
والنجــاح فــي أداء رســالتهم التعليميــة النبيلــة، 

مؤكــدًا أن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
مستمرة في دعم ومساندة الكادر التعليمي في 
مراكــز التأهيــل األكاديمــي والمهني عبــر توفير 
البرامج التدريبية لارتقاء بالمستوى الوظيفي 
للعامليــن، وبالتالي النهــوض بالعملية التعليمية 

ورفع مستوى األداء بها وزيادة فعاليتها.
وأشــار الوكيــل المســاعد لتنميــة المجتمــع إلــى 
حرص الوزارة على إدماج ذوي العزيمة في هذه 
الــدور والمراكــز التي تقدم الخدمــات التأهيلية 
يســاهم  بمــا  والمهنيــة واإليوائيــة،  األكاديميــة 
فــي إدماجهــم الحقًا في ســوق العمــل، وفقًا لما 
ســوف يتمتعون به من مهارات ممكنة، تؤهلهم 
لالتحــاق بســوق العمل المناســبة مــع مهاراتهم 
المكتســبة فــي هذه الدور والمراكز، مشــيرًا إلى 
أنــه تم العمل علــى تأمين االحتياجــات الازمة 

ليبدأ العام الدراسي بالمراكز بكل يسر وسهولة، 
فضــاً عــن توفير وســائل المواصــات مع وضع 
الجــدول الزمنــي للمرافقيــن مــع ذوي العزيمــة، 
وأيضًا تجهيز االحتياجات اللوجســتية للمراكز، 
واالنتهــاء مــن أعمال صيانــة المبانــي، وترتيب 

الصفوف والورش وقاعات المراكز.
تعليميــة  برامــج  تعتمــد  الــوزارة  أن  وأوضــح 

متقدمــة، بمــا يتناســب مــع قــدرات وامكانــات 
ذوي العزيمــة وتراعــي الفــروق الفرديــة بينهــم، 
األكاديمــي  التأهيــل  وحــدة  تختــص  حيــث 
بتأهيل وتدريب األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية 
البرامــج  حســب  والمتوســطة،  والبســيطة 
الخاصــة لهــم والتــي تســاعدهم علــى االندماج 
تنميــة  برامــج  ومنهــا  االجتماعــي،  والتكيــف 
واالكتفــاء  األساســية،  االكاديميــة  المهــارات 

الذاتي، ومهارات التربية الرياضية.
إن  المجتمــع  لتنميــة  المســاعد  الوكيــل  وقــال 
وحــدة التأهيــل المهنــي تختــص بتنفيــذ برامج 
المهــارات  تنميــة  إلــى  تهــدف  مهنيــة  تأهيليــة 
الحرفيــة والمهنيــة، وقــد صممــت بمــا يتوافــق 
علــى  الحــرص  مــع  العمــل  واحتياجــات ســوق 
التعليــم  مخرجــات  فــي  الجــودة  تحقيــق 
والتدريــب والتأهيــل، حيــث يتــم منــح الطلبــة 
الخريجيــن شــهادة التأهيــل المهنــي، ومــن ثــم 
يتــم تحويلهم إلــى مركز خدمــات ذوي اإلعاقة 
لتوظيفهــم وإدماجهــم في ســوق العمــل، وذلك 

في إطار شراكة مجتمعية.

خالد الكوهجي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



3 سنوات لوافد يبيع “الشراخيات” على األطفال
مــمــنــوعــة ــرة  ــج ــف ــت م ــة  ــع ــط ق  2550 ــى  ــل ع بـــحـــوزتـــه  ــط  ــب ض

اعتبــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى معارضــة وافــد تــم القبــض عليــه، وهــو يبيــع 
“الشــراخيات” علــى األطفــال في منطقة الــزالق بالبرادة التي يعمل فيهــا، إذ ضبط بحوزته 
أكثر 2550 قطعة من تلك المواد التي تحتوي على خليط متفجر غير مصرح له بها، وأيدت 
معاقبتــه بالســجن لمدة 3 ســنوات وتغريمه مبلغ 300 دينار، وأمــرت بمصادرة المضبوطات 

وبإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشــير التفاصيــل إلــى أن الواقعــة تتحصــل 
فــي قيــام المتهــم بحيــازة وبيــع المفرقعــات 
فــي غيــر األحــوال المصرح بهــا قانونا، وذلك 
بــأن وردت عدة بالغات لمركز شــرطة الزالق 
من قبل األهالي، مفاده وجود أطفال يرمون 
مــا يســمى “بمب األطفــال” )شــراخيات( على 

منازلهم وبالقرب منها.
إلــى  أمنيــة  دوريــة  توجهــت  فقــد  وعليــه، 

المنطقــة، والتــي شــوهد فيهــا أحــد األطفــال 
يلعــب بالقرب مــن حديقة الزالق باســتخدام 
تلك المواد الممنوعة، وبســؤاله عن مصدرها 

أبلغهم أنه اشتراها من إحدى البرادات.
لــذا فقــد توجــه أفــراد الشــرطة إلــى البــرادة 
التــي أرشــد عنهــا الطفــل، والتي شــوهد فيها 
المتهــم العامــل فيهــا، وهــو يقــوم ببيــع تلــك 

المواد، فتم القبض عليه.

وبتفتيــش البــرادة عثــر فيهــا الشــرطة علــى 
عــدد 70 علبــة صفراء اللــون، وعلبة خضراء 
مســتطيلة الشــكل بداخلهــا 8 علــب وبداخــل 
كل علبــة منهــا عــدد 60 قطعــة بمجموع 480 
قطعــة، والتــي ثبــت معمليــا احتواؤهــا علــى 
كمــا  المتفجــر،  البوتاســيوم  كلــورات  خليــط 
عثــروا علــى علبــة مســتطيلة أخــرى بداخلها 
13 قطعــة ثبت معمليا احتواؤها على خليط 
نترات البوتاســيوم، فضال عــن عثورهم على 
علبــة صفــراء اللــون تحتــوي علــى 50 علبــة 
وبداخــل كل علبــة عدد 40 قطعة شــراخيات 
احتواؤهــا  وثبــت معمليــا  2000 قطعــة،  أي 
علــى خليــط فلمينات الفضــة المتفجر ومادة 
المضبوطــة  القطــع  إجمالــي  وبلــغ  النتــرات، 
بحوزتــه 2550 قطعة شــراخيات، فتم إحالة 

المتهم للنيابة العامة.
وأصــدرت النيابة أمرا بإحالته للمحكمة على 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 16 يوليــو 2015، اتجــر 
وحــاز وأحــرز المفرقعــات “الشــراخيات” فــي 

غير األحوال المصرح بها قانونا.
فقضــت المحكمة المذكــورة بتاريخ 30 مايو 
2018 بإدانته غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات 
بمصــادرة  وأمــرت  دينــار   300 وتغريمــه 
المضبوطــات وبإبعــاده نهائيــا عــن البالد بعد 
تنفيــذ العقوبة، فاعترض على هذا الحكم، إذ 
قضــت ذات المحكمــة باعتبــار معارضته كأن 
لــم تكــن؛ ألنــه تخلــف عــن حضــور الجلســات 
لنظــر المعارضــة دون إبداء عــذر لتخلفه عن 
الحضــور، ومــن ثــم تكــون معارضتــه كأن لــم 

تكن.
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  رئيــس  زارت 
اإلنســان ماريــا خــوري المفتش العــام بوزارة 
الداخليــة اللــواء الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة بحضــور نائب رئيس المؤسســة خالد 
الشــاعر. وخــالل اللقــاء رحب المفتــش العام 
بــوزارة الداخليــة بخوري منوهــا بالدور الذي 
تقوم به المؤسســة الوطنية في نشــر وتعزيز 
ثقافــة حقوق اإلنســان والتعامل مــع القضايا 

الحقوقيــة وفقا لالختصاصــات الموكلة إليها 
في قانون إنشائها.

مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  خــالل  تــم  كمــا 
المشــترك  االهتمــام  ذات  الموضوعــات 
وتوطيــد أواصر التعاون بين وزارة الداخلية 
والمؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان وذلك 
ألهميتهــا فــي دعــم الجهــود الراميــة لحماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان.

تعاون بين “الداخلية” و”مؤسسة الحقوق”

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

هـبـــه مـتـولــي
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

خــالتـهـا
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

تدربوا على 
قول كلمة “ال” 

لشريكاتكم

jasim.abdulla
@albiladpress.com

جاسم اليوسف

Û  بعد هذا المقــال، ولكن )Misogynist( حســنا، ربمــا اتهــم أننــي عــدو للمــرأة
عزيزتــي المــرأة وفــري عليك توزيــع االتهامــات، فهناك ما ســيتم البوح به 
مــن أســرار ظللتن ردحــا من القرون تدفننها في جبــال الصين وحلمتن أن 
ينبــش الرجــال عنهــا، فتصيرّن أســيرات لهم بعد أن يتم اكتشــافها ونفض 

التراب عن أوراقها. 
Û  خبــر “الحــب الخانوقــي” الــذي انتشــر فــي السوشــل ميديــا وتســبب فــي

طلــب الزوجــة الخليجيــة للخلع بعد أن ملت “المســكينة” من تدليع زوجها 
المســتمر لهــا والنابــع مــن “حبه الشــديد لهــا” يعطيك دليال إضافيــا على أن 
المــرأة ال “تحــب إال خناقهــا”، مــع االعتــذار لإلخوة المصرييــن في تحريف 

مثلهم المعبر. 
Û  أذكــر أننــي فــي أيــام الجامعــة، طلبــت مــن إحداهن ذكــر مواصفــات رجل

األحــالم الــذي تــرى فيه األهليــة ليكون شــريكا عاطفيا لها في المســتقبل، 
فأجابــت - مــن بعــد عنصــر طول القامة الــذي هو بالمناســبة يعد في صدر 
أولويات قائمة األمنيات الوردية والتفضيلية للفتيات - “أريده أن يرفض 

بعض طلباتي، وال يوافق على جميع رغباتي”. 
Û  وتكــررت مثــل هذه االشــتراطات الماكــرة على أذني مرارا وفي مناســبات

عديــدة، فليــس هنــاك مــا هــو أدعــى إلى نفــور المرأة مــن الرجل ســوى أن 
يتحلــى األخيــر بصفــة الحارس األمين والمشــمر عن ســاعديه في تحقيق 
رغباتها كل مرة أو أن يتحول إلى ما يطلق عليه في هذه األيام بـ “الرجل 

الخروف”. 
Û  وال يفهــم مــن كالمــي أننــي أطلــب مــن الرجــل أن يكــون عظمــا فــي حلــق

شريكته، وال أن يغير جلده من أجل إثبات عكس ما تتصف به شخصيته، 
ولكــن الحــزم وقــول كلمــة “ال” ومحاســبتها عــن أخطائهــا أمــر واجــب، وال 
ينبغــي أن يمــر مــرور الكرام وإال وجدت نفســك فجأة أمــام جبروت امرأة 

تطلب الخلع؛ ألنك فشلت في اجتياز امتحاناتها وأالعيبها الملتوية.

عنفوان

سكران يتسبب بحادث ويرفض مرافقة الشرطة
الــعــام ــن  األمـ بــعــيــادة  الــمــعــالــج  ــمــمــرض  وال شرطيين  عــلــى  ــدى  ــت اع

حجــزت المحكمة الكبــرى الجنائيــة األولى النظر 
فــي واقعــة اعتــداء شــاب فــي نهاية العشــرينات 
مــن عمــره على عــدد 2 من أفــراد الشــرطة الذين 
حضــروا للقبــض عليــه بعدمــا ضبــط وهــو بحــال 
ســكر بّيــن، فضــال عــن ضربــه الممــرض المعالــج 
الــذي عــرض عليه بعيــادة األمن العــام، إذ ارتكب 
المتهــم حادثا مروريا بالقرب من الطريق المؤدي 
لجســر الملــك فهــد، ورفــض التوجه مع الشــخص 
المصدومــة ســيارته إلــى إدارة المــرور لتســجيل 
محضــر بالواقعــة، وعنــد حضور الشــرطة تســبب 
لهم بإصابات متفرقة، فضال عن إهانتهم بالســب 

بعبارات غير الئقة؛ وذلك للحكم عليه بجلسة 20 
ســبتمبر المقبل، كما أمرت باستمرار حبسه لحين 

الجلسة القادمة.
أنــه  فــي  المتهــم  علــى  القبــض  وقائــع  وتتمثــل 
األول،  عليــه  المجنــي  الشــرطة  مــن  بــالغ  ورد 
أفــاد فيــه أنــه وأثنــاء مــا كان علــى واجــب عملــه 
برفقــة المجنــي عليــة الثاني، فقــد تلقيا بالغا من 
الرئيســية تضمــن وجــود حــادث مــروري بالقــرب 
مــن منطقــة جســر الملك فهــد، وعليــة توجها إلى 
الموقــع، وهناك شــاهدا المتهم وهو في حال غير 
طبيعيــة، إذ طلــب منــه المبّلــغ التوجــه معهم إلى 
اإلدارة العامــة للمــرور، إال أن المتهــم رفــض وبدأ 
في شتم المجني عليهما بألفاظ خادشة للشرف.

وأضــاف أنــه عندمــا تــم إدخالــه للدوريــة تمهيــدا 
المتهــم  عليــه  اعتــدى  المعنيــة،  لــإلدارة  لنقلــه 
بالضــرب بيــده، كمــا عــّض يــده اليمنــى، ومــن ثم 
قام باالعتداء على المجني عليه الثاني بأن ركلة 
بواســطة قدمه، وبعدما تمكنا من الســيطرة عليه 
قاما بنقله إلى عيادة األمن العام بوزارة الداخلية 

لفحصه.
وفــي العيــادة وبعــد إبــالغ المجنــي عليــه الثالث 
-الممــرض المعالــج بالعيــادة- حول وضــع المتهم 
وأنــه بحال ســكر، فقد توجه إلــى غرفة الفحص، 
والتــي شــاهد فيهــا المتهــم بحالــة غيــر طبيعيــة 
ويتصــرف بوحشــية، وعنــد قيامه بوضــع الجهاز 
الخاص بفحص نسبة الكحول بالدم على المتهم، 

قام األخير بركله وضربه في أماكن حساســة من 
جسمه، مما تسبب له بآالم شديدة.

فأحالتــه النيابــة العامة للمحكمة علــى اعتبار أنه 
ارتكب اآلتي:

أوال: اعتــدى علــى ســالمة جســم 3 مــن منتســبي 
قــوات األمن العام، أثناء وبســبب تأديتهم أعمال 
وظيفتهــم، ولــم يفض فعل االعتداء إلى مرضهم 
أو عجزهم عن أعمالهم الشخصية لمدة تزيد عن 

20 يوما.
األول  عليهمــا  المجنــي  الشــرطيين  رمــي  ثانيــا: 
بمــا  علنــا  الداخليــة  لــوزارة  التابعيــن  والثانــي 
أثنــاء  يخــدش مــن شــرفهما واعتبارهمــا وذلــك 

وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما.

رفض دعوى صّياد هاٍو بتجديد رخص قواربه
ــا ــي ــون ــان ــررة ق ــ ــق ــ ــم ــ ــرة ال ــتـ ــفـ ــالـ ــدم لـــتـــجـــديـــدهـــا بـ ــقـ ــتـ لــــم يـ

األولــى  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
)الدائــرة اإلداريــة( برفض دعوى أقامها شــاب 
مــن الصياديــن الهــواة، للمطالبــة بإلــزام وزارة 
المواصــالت واالتصــاالت بتجديــد تراخيــص 
ســفن الصيــد )قــوارب( التــي يمتلكهــا بعدمــا 
رفضــت األخيرة ذلــك؛ نظرا إلى تأخر المدعي 
فــي تجديــد تســجيل تلــك الســفن أكثــر مــن 
شــهرين من انتهاء رخصتها، مبينة أن الوزارة 
لهــا الحــق فــي تجديــد أو عــدم تجديــد تلــك 
الرخص طالما أنه تأخر في عملية تجديدهم، 

إذ يحــق لهــا رفــض طلبــه، إذ تجــاوزت مــدة 
التأخيــر أكثــر مــن شــهرين مــن تاريــخ انتهــاء 
الرخــص، كمــا أن لها ســلطة واســعة في منحه 
مــن عدمــه طالمــا لــم تتعســف فــي اســتخدام 
ســلطاتها؛ كــون أن قرارهــا بمنــأى عــن رقابــة 
اســتعمال  إســاءة  حــدود  فــي  إال  القضــاء 

السلطة.
وأفــاد المدعــي في دعواه أنه يمتلك عددا من 
ســفن الصيــد، وقــد تقــدم لــوزارة المواصالت 
)القــوارب(  الســفن  رخــص  لتجديــد  بطلــب 

المملوكة إليه، إال أنها رفضت ذلك.
وأوضحــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أن 

الترخيــص تصــرف إداري مؤقــت يتــم بالقرار 
الصــادر بمنحــه، ويخــول المرخــص لــه مركــزا 
قانونيــا مؤقتــا يرتبــط حقــه فــي التمتــع بــه 
بأوضــاع وظــروف وشــروط  وجــودا وعدمــا 
وقيــود يترتــب علــى تغييرهــا أو انقضائهــا أو 
اإلخالل بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف 
هــذا الترخيــص أو ســقوط الحق فيــه بتخلف 
شرط الصالحية لالستمرار في االنتفاع به أو 
زوال ســبب منحــه أو انقضــاء األجــل المحدد 

له، أو تطلب المصلحة العامة إنهاءه.
وأشــارت إلــى أن أي ترخيــص هو قــرار إداري 
نهائــي تفصــح بموجبــه الجهــة اإلداريــة عــن 

إرادتهــا الملزمــة بمــا لها من ســلطات بمقتضى 
القوانيــن واللوائــح بقصــد تحقيــق المصلحــة 
العامــة، وتتمتــع فــي منحــه بســلطة تقديريــة 
واســعة، فيحق لها رفض طلــب الترخيص إذا 
مــا تــراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات األمن 
العــام أو الصحــة العامــة أو حركــة المــرور أو 
جمال تنســيق المدينة أو الحي، هذه الســلطة 
ليســت مطلقــة، بــل مقيــدة بعــدم التعســف أو 
االنحــراف، ومن ثــم تخضع جهة اإلدارة وهي 
تمــارس هــذه الســلطة لرقابــة القضــاء؛ للتأكد 
ممــا إذا كانــت هذه الممارســة تمــت في نطاق 

الضوابط المحددة لها أم ال.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

بائع مخدرات يهّرب “الحشيش” في “معسل الشيشة”
أجـــنـــبـــيـــة شــــــابــــــة  ــم  ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــ ب ــن  ــ ــي ــ ــم ــ ــه ــ ــت ــ م  4

تواصــل المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى محاكمــة 4 متهميــن، بينهــم شــابة أجنبيــة، اعتــرف أحدهــم أنــه 
يهــرب المخــدرات بداخل علب “معســل الشيشــة” للتمويــه وتظليل ضباط الجمارك وعدم اكتشــاف أمره من 
قبــل كالب جنــاح األثــر عنــد عرض الســيارة عليهــم لفحصها، وتمكن بهــذه الحيلة من تمرير المــواد المخدرة 

وإدخالها المملكة.

وقــررت المحكمــة تأجيــل النظــر فــي 
القضيــة لجلســة 15 ســبتمبر المقبــل؛ 
وذلــك لتقديم المرافعــة مع التصريح 
لدفــاع المتهميــن بنســخة مــن أوراق 
الدعــوى، مع األمر باســتمرار حبســهم 

لحين الجلسة المقبلة.
ورود  فــي  القضيــة  وقائــع  وتتمثــل 
مكافحــة  إدارة  إلــى  معلومــات 
مواطنــا  أن  تضمنــت  المخــدرات، 
يحــوز المــواد المخــدرة بقصــد البيــع 
بمنطقــة  متواجــد  وأنــه  والتعاطــي، 
مــن  المزيــد  إجــراء  وبعــد  الجفيــر، 
التحريــات تــم التأكــد مــن صحة تلك 
المعلومــات، وتمــت االســتعانة بأحــد 
المصادر الســرية للمشــاركة في كمين 

للقبض عليه متلبسا بجرمه.
الســري  المصــدر  اتصــل  وبالفعــل 
بالمتحرى عنه تحت مســمع وإشراف 
معــه  واتفــق  اإلدارة،  شــرطة  أفــراد 
على شــراء كمية من مادة الحشــيش 
اللقــاء  يكــون  أن  علــى  المخــدرة، 
بمنطقــة المنامــة بعــد منتصــف الليل، 
عليــه  المتفــق  المبلــغ  تجهيــز  وبعــد 
وتصويــره قبــل العمليــة تــم تســليمه 
إلــى المصــدر الســري، كمــا أعــد فريق 
مكافحــة  إدارة  شــرطة  مــن  عمــل 

المخدرات لضبط المتهم متلبسا.
وتوجه أفراد الشــرطة برفقة المصدر 
إلــى مكان قريب مــن منطقة الكمين، 
وكمنــوا فــي مــكان لمشــاهدة عمليــة 

تــم  وبعدهــا  والتســليم،  االســتالم 
لمالقــاة  الســري  المصــدر  إطــالق 
المتهم، والــذي حضر والتقى المصدر 
الســري واســتلم منــه المبلــغ النقــدي 
المصــور ســلفا للكمين وقام بتســليمه 
عليهــا،  المتفــق  المخــدرة  المــادة 
اإلشــارة  للشــرطة  المصــدر  فأعطــى 
التي تفيد إتمام العملية، وتم السماح 

للمتهم بالذهاب لمعرفة مقر إقامته.
الموجــودة  البصمــات  فحــص  وبعــد 
ثبــت  المخــدرة،  المــواد  لفافــة  علــى 
احتواؤهــا علــى بصمــة المتهــم، وتــم 
العامــة  النيابــة  مــن  إذن  اســتصدار 
وتفتيــش  وتفتيشــه  المتهــم  لضبــط 
مســكنه، وبعــد القبــض عليــه وأثنــاء 

تفتيش مسكنه تم العثور على المبلغ 
المصــور ملقــى في ســلة مهمالت في 

مقر سكنه.
وبالتحقيــق معــه أقــر بأنــه يتحصــل 
على تلك المواد المخدرة من شخص 
آخر موجود في أحد الفنادق بمنطقة 
الجفيــر، فتــم اســتخراج إذن لضبــط 
المتحــرى عنــه وتفتيــش مســكنه، إذ 
التفتيــش  إذن  بموجــب  بالفعــل  تــم 
العثــور بالغرفــة التي يســكن بها على 
أنهــا  يعتقــد  دينــار   1000 مــن  أكثــر 
حصيلــة بيع للمــواد المخدرة وعدد 6 
أكياس من “الشــبو” وكذلك عدد 250 
شــابة  برفقتــه  وكان  مخــدرا،  قرصــا 
أجنبيــة لوحــظ أنهــا قــد بــدأت للتــو 

فــي تعاطي المــواد المخــدرة، وأثناء 
عمليــة تفتيــش غرفــة المتهم المشــار 
إليــه حضر المتهم الثالث إليه، والذي 
بســؤاله عــن ســبب حضــوره أقــر أنــه 
جــاء لشــراء كمية من المخــدرات مع 

المذكور.
وبسؤال المتهم الثاني -مصدر المواد 
المخدرة- اعترف بأنه يتحصل عليها 
مــن وافــد مقيــم فــي بــالده، وأنه هو 
مــن أبلغه بضرورة إخفــاء المخدرات 
عنــد تهريبهــا لمملكة البحريــن؛ وذلك 
بــأن يقــوم بتغليفهــا ووضعهــا بداخل 
مــن  يتمكــن  لكــي  الشيشــة”  “معســل 
إخفــاء رائحتهــا من كالب جناح األثر 
عنــد عبــوره لمنفــذ جســر الملــك فهــد 

في الجانب البحريني.
وقد أحالتهــم النيابة العامة للمحكمة 
علــى اعتبــار أنهــم فــي غضــون شــهر 

أبريل 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

مــادة  اإلتجــار  بقصــد  جلــب   -1
والمؤثــرات  المخــدرة  الحشــيش 
العقليــة فــي غيــر األحــوال المرخص 

بها قانونا.
2- باع بقصد اإلتجار مادة الحشــيش 

المخدرة.
3- حــاز وأحــرز بقصــد التعاطي مادة 
الحشــيش المخدرة في غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
ثانيــا: المتهم الثاني: حاز بقصد البيع 
المخــدرة  الحشــيش  مــادة  واإلتجــار 
في غير األحوال المرخص بها قانونا.
والرابعــة:  الثالــث  المتهمــان  ثالثــا: 
حــازا وأحــرزا بقصــد التعاطــي مــادة 
الحشــيش المخدرة في غير األحوال 

المرخص بها قانونا.

محرر الشؤون المحلية
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ــرام ــوغ ــل ــي ك ــف  ــ أل  5.5 ــة  ــ زن وحـــلـــي  ــك  ــائ ــب س ــن  ــي ب

واردات البحرين من الذهب في 7 أشهر

اســتوردت البحريــن نحــو 5.29 مليــون قطعــة مــن الذهــب موزعــة مــا بين ســبائك وحلي 
ومجوهــرات، وأجزاؤهــا مــن ذهب تــزن 5.516 ألف كيلوغرام، بقيمــة إجمالية تقدر بنحو 
89.1 مليــون دينــار )236.9 مليــون دوالر(، وذلــك فــي األشــهر الســبعة األولــى مــن العــام 

الجاري )من يناير إلى يوليو 2019(.

وبلغت قيمة سبائك الذهب التي استوردت 
في األشهر السبعة األولى نحو 59.3 مليون 
دينــار، تمثــل 66.6 % من القيمــة اإلجمالية 
دينــار  مليــون  و29.7  المســتورد،  للذهــب 
تقريًبا قيمة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها 
مــن الذهب التي تمثل 33.4 % من إجمالي 

القيمة المستوردة.
أصدرتهــا  التــي  األوليــة  للبيانــات  ووفًقــا 
شــؤون الجمــارك، فــإن وزن الذهــب تــوزع 
مــا بيــن، نحــو 3.8 آالف كيلوغرام للســبائك 
الذهــب  إجمالــي وزن  مــن   % 68.9 تمثــل 
المســتورد، و1.7 كيلوغــرام تقريًبــا للحلــي 
مــا  الذهــب  مــن  وأجزاؤهــا  والمجوهــرات 

نسبته 31.1 %.
أظهرت البيانات أن البحرين استوردت في 
شــهر يوليــو الماضــي ســبائك ذهــب وحلــي 
نحــو  ذهــب  مــن  وأجزاؤهــا  ومجوهــرات، 

كيلوغرامــا   562 تــزن  قطعــة،  ألــف   523.2
مــن الذهب، بقيمة إجماليــة تقدر بنحو 9.3 

مليون دينار )24.8 مليون دوالر(.
وبلغت قيمة سبائك الذهب التي استوردت 
دينــار،  مليــون   4.1 نحــو  يوليــو  فــي شــهر 
تمثــل 43.8 % من القيمة اإلجمالية للذهب 
المســتورد، و5.2 مليــون دينــار تقريًبا قيمة 
الحلــي والمجوهرات، وأجزاؤها من الذهب 

ما نسبته 56.2 %.
ووفًقــا للبيانــات، فــإن البحريــن اســتوردت 
فــي شــهر يوليــو ســبائك الذهــب تــزن نحــو 
العربيــة  اإلمــارات  مــن:  كيلوغرامــا،   238
المتحــدة )177 كيلوغــرام بقيمــة 3 مالييــن 
دينــار(، وسويســرا )61 كيلوغــرام بنحو 1.1 

مليون دينار(.
 324 يوليــو  شــهر  فــي  اســتوردت  كمــا 
والمجوهــرات  للحلــي  تقريًبــا  كيلوغــرام 

وأجزاؤها من الذهب، من: اإلمارات العربية 
ألمانيــا،  الصيــن،  وسويســرا،  المتحــدة، 
إســبانيا، فرنســا، المملكــة المتحــدة، هونــغ 
كونغ، الهند، إيطاليا، األردن، اليابان، سلطنة 
عمــان، تايالنــد، تركيــا، الواليــات المتحــدة 

األميركية.
وجــاءت اإلمارات في شــهر يوليــو بالمرتبة 
ســبائك  منهــا  المســتوردة  بالــدول  األولــى 
الذهــب والحلــي والمجوهــرات، وأجزاؤهــا 
مــن الذهــب مســتحوذة علــى 63.2 % مــن 
 5.9( المســتوردة  الذهــب  قيمــة  إجمالــي 
 %  12.5 سويســرا  تليهــا  دينــار(،  مليــون 
)1.2 مليــون دينــار(، وثالثا اليابــان 8.35 % 

)778.7 ألف دينار(، رابًعا هونغ كونغ 4.1 % 
)380.2 ألف دينار(، وخامًسا إيطاليا 3.3 % 

)310.8 ألف دينار(.
واســتوردت البحريــن فــي شــهر ينايــر ذهًبا 
بنحــو 13.4 مليون دينــار )851 كيلوغراما(، 
وفــي فبرايــر بنحــو 8.9 مليــون دينــار )556 
كيلوغرامــا(، وفــي مــارس بنحــو 14 مليون 
دينــار )914 كيلوغرامــا(، وفــي أبريــل بنحو 
كيلوغرامــا(،   886( دينــار  مليــون   14.6
 941( دينــار  مليــون   15 بنحــو  مايــو  وفــي 
كيلوغرامــا(، وفــي يونيو بنحو 13.9 مليون 

دينار )808 كيلوغرامات(.

السودان يحتاج 10 مليارات 
دوالر لبناء االقتصاد

قال رئيس الوزراء الســوداني الجديد 
عبدهللا حمدوك أمس إن بالده يحتاج 
أجنبيــة  مســاعدة  دوالر  مليــارات   8
لتغطيــة  المقبليــن؛  العاميــن  خــالل 
الــواردات وللمســاعدة في إعــادة بناء 
االقتصاد بعد االضطرابات السياســية 

المستمرة منذ أشهر.
وأضــاف أن هنــاك حاجــة إلــى ملياري 
الثالثــة  األشــهر  خــالل  أخــرى  دوالر 

المقبلة.
وتابع ”السودان يحتاج بصورة عاجلة 
إلــى ملياريــن  إلــى توفيــر مــن مليــار 
دوالر كاحتياطــي مــن النقد في البنك 
المركزي؛ للمساعدة في إيقاف تدهور 

سعر صرف الجنيه“.

الخرطوم - رويترز:

المنامة - شركة سعيد فخر

قالت شــركة ســعيد فخر التجارية إنها 
اســتطاعت الحصــول علــى التراخيص 
األكيــاس  إلنتــاج  الالزمــة  الرســمية 
وذلــك  للتحلــل،  القابلــة  البالســتيكية 
تماشــيا مع قرار المجلس األعلى للبيئة 

ووزارة الصناعة والتجارة بالبحرين.
واعتبــر مديــر مصنع البالســتيك التابع 
للشركة سعيد فخر قرار منع استخدام 
أكيــاس البالســتيك يأتي فــي مصلحة 
بإضافــة  األكيــاس  هــذه  مســتخدمي 
مــادة فــي اإلنتــاج، فتصبح هــذه قابلة 

للتحلل السريع بعد استخدامها. 
عملــت  كثيــرة  دوال  أن  المعلــوم  ومــن 
بهــذا النظــام منذ فتــرة، وتأتــي خطوة 
المملكــة لمواكبــة الممارســات الصحــة 

اآلمنة للبيئة.
وأكــد أن شــركته تدعــم هــذا التوجــه 
الــذي يؤمــن لنــا وألوالدنا بيئــة صحية 
ونظيفــة ويضــع البحريــن فــي مصــاف 
مــن  البيئــة  لحمايــة  الداعمــة  الــدول 

الملوثات. 
مــادة  باســتيراد  “قمنــا  فخــر  وأضــاف 

البالســتيكية  األكيــاس  إلــى  تضــاف 
لجعلهــا قابلــة للتحلــل. وحصلنــا علــى 
شهادة من المختبرات المتخصصة في 
المنطقــة ومــن ثــم شــهادة مطابقــة من 

مجلس البيئة بالبحرين”.
وأشــار إلى أن الشركة ستتحمل الكلفة 
اإلضافيــة التــي طــرأت علــى التصنيــع 
مــن جــراء ذلــك، حيــث لــن يتــم زيــادة 
األســعار وذلك مســاهمة منا في إنجاح 

هذا المشروع الوطني الراقي.

“سعيد فخر” تنتج األكياس 
البالستيكية القابلة للتحلل

المنامة - بيتك

البحريــن   – الكويتــي  التمويــل  بيــت  أعلــن 
“بيتــك” عــن فــوز إبراهيم علي مال هللا بســابع 
جائــزة كبــرى للعــام 2019 من حســاب التوفير 
االســتثماري “لبشــارة” والبالغــة 50 ألــف دوالر، 
إضافــة إلــى حصــول 40 فائــزا علــى مبلــغ ألف 
دوالر لكٍل منهم، كما ربح  60 من عمالء بيتك 
مــن الفئــات الخاصة، وهــي: “نســائنا” و”عيالنا” 
و”فيفــا”  و”جزيــل”  و”بطاقاتنــا”  و”مدخرينــا” 

جوائز بقيمة 500 دوالر لكل منهم. 
المجموعــة  ورئيــس  تنفيــذي،  مديــر  وقــال 
المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك خالــد المعرفــي 
“مازلنــا نســعى إلــى توفيــر المزيــد مــن الفرص 
لعمالئنا األوفياء من خالل حمالتنا الترويجية 
تماشــًيا مــع رؤيتنا الســنوية فــي تقديم أفضل 
المكافــآت والحمالت؛ تقديــرا لوالئهم ودعمهم 

الدائم باعتبارهم شركاءنا الحقيقيين”.
مــن جهتــه، عّبــر الفائــز مــال هللا عــن ســعادته 
بالفــوز، والتــي فتحــت لــه آفاًقــا جديــدة، )...( 
موظفــي  جميــع  إلــى  بالشــكر  أتقــدم  أن  أود 
ومنتســبي بيتــك علــى جهودهــم العظيمــة في 

توفير أفضل الخدمات والمنتجات في القطاع 
المصرفي المحلي. كما أرغب بتشجيع الجميع 
على االســتثمار في حســاب “لبشارة” لُيحالفهم 
بإحــدى  الفــوز  مــن  ويتمكنــوا  مثلــي،  الحــظ 

جوائزه القّيمة”.
ويتميز حساب “لبشارة” االستثماري المتوافق 
مع أحكام الشــريعة اإلســالمية بتقديمه فرص 
ربــح وفيرة للفــوز بجوائز قيمــة، التي تتضمن 
إضافــة  الشــهرية،  والجوائــز  الكبــرى  الجوائــز 

إلــى الجوائز الخاصة للعديد من الفئات، حيث 
يتأهــل العمــالء فــي الســحوبات الشــهرية عند 
ادخــار مبلــغ 50 دينــاًرا، أو مــا يعادلــه بالــدوالر 
األمريكــي لمــدة 30 يوًمــا علــى األقــل. كذلــك 
يــزداد عدد فــرص الزبائن في الســحوبات كلما 
زادت فتــرة االســتثمار، حيــث يحصــل الزبائن 
علــى فرصتين عند االســتثمار لمــدة 180 يوًما 
وإذا بلغــت فتــرة االســتثمار 360 يوًما يحصل 

العمالء على 3 فرص في السحوبات.

إبراهيم مال الله يتسلم جائزته 

دوالر ــف  ألـ  50 عــلــى  يــحــصــل  اهلل  ــال  مـ ــم  ــي ــراه إب
“بيتك - البحرين” يحتفي بالفائز في “لبشارة”

222.8

89.1

دينـــــــار مليــــــون 

مليــــــار دينـار

أطلــق 42 مــن رواد األعمــال والخبــراء االستشــاريين والباحثيــن األكاديمييــن بقيــادة الباحث البحرينــي محمد عيســى أول مؤلف من نوعه 
يستعرض التجارب الحية لمشروعات ريادة األعمال وأبرز األخطاء التي يقعون فيها، واإلرشادات من أجل الوصول بالمشروع إلى طريق 

النجاح، ليكون كتاب من البحرين إلى العالم.

وتســلم الرئيــس التنفيــذي لصحيفــة “البــالد” 
أحمــد البحــر نســخة مــن الكتاب، مــن منطلق 
الشــباب  جهــود  دعــم  علــى  “البــالد”  حــرص 
البحريني في إثراء العمل المكتبة البحرينية 

بالمؤلفات. 
فــي  ســجل  الــذي  الجديــد  المؤلــف  ويقــع 
أكثــر  فــي   ”On Startup“ بعنــوان  البحريــن 
مــن 420 صفحــة باللغــة اإلنجليزيــة، ويضــم 
40 فصالً يســلط الضوء على أبرز التحديات 
والمشــكالت التــي قــد تعتــرض طريــق رائــد 
العمل في البحرين والعالم، من واقع تجارب 

حية.
وقــال قائــد الفريــق الــذي عمــل علــى تجميــع 

المؤلــف  فكــرة  إن  عيســى  محمــد  المؤلــف 
الجديــد جــاءت لتتواكب مع توجــه البحرين 
الصغيــرة  والمؤسســات  األعمــال  ريــادة  مــع 
والمتوســطة، وفــق توجــه معلــن مــن أعلــى 
المســتويات بالمملكــة، خصوصــا مــع وجــود 
األعمــال  حاضنــات  مــن  العشــرين  قرابــة 

والمسرعات التي تؤكد تنامي هذا التوجه.
وأشــار عيســى إلــى أن فكرة المشــروع بدأت 
في أكتوبر 2018 مع زميله رؤوف الحجيري، 
واســتغرق جمع المؤلف قرابة األشــهر الســتة 
قبــل أن يطبــع فــي أغســطس الجــاري ليكون 
دليال شــامال لريادة األعمال، إذ سيكون مفيد 
لجميــع رواد األعمــال الراغبيــن في البدء في 

مشــروعهم الخــاص الســتخالص العبــر التــي 
تساعدهم على البدء من المشروع وذلك من 
رواد األعمال أنفسهم ومن خبراء ومطلعين.

وبيــن أن فكــرة المؤلف تعد األولى من نوعها 
في الشــرق األوســط وشمال إفريقا، إذ شارك 
األعمــال  وراد  خبــراء  المؤلــف  إعــداد  فــي 

مــن مختلــف أرجــاء العالــم، فــي حيــن شــكل 
البحرينيــون قرابة 70 % من المشــاركين، إال 
أنــه اســتدرك بالقــول إلى أن المشــكالت التي 
يقــع فيهــا رواد األعمــال في المنطقة تتشــابه 

إلى حد كبير.
وبيــن عيســى، مــن واقــع المؤلــف يتبيــن أن 

هنــاك عــددا من األخطاء التــي يقع فيها رواد 
األعمال ومن بينها عدم وجود دراسة واقعية 
تدرس السوق، إلى جانب عدم وجود الفكرة 
المبتكرة للمشــروع، واألخطــاء القانونية إلى 
جانــب عــدم العناية بحقــوق الملكية الفكرية 
والتسويق، إلى جانب عدم أخذ المشورة من 
المطلعيــن في الســوق قبــل البدء بالمشــروع 
واالعتمــاد علــى “الحــدس” بــدال مــن الخطط 

المدروسة.
مــن جهتــه، اعتبــر الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
أوبريــن  تــود   startupootcamp MENA
لــرواد  استشــاري  مجلــس  أفضــل  الكتــاب 

األعمال.
المكاتــب  مــن  بعــدد  الكتــاب  بيــع  وبــدأ 
البحرينيــة، كمــا مــن المؤمــل أن يعــرض فــي 

موقع “أمازون” قريبا.

مؤلف بحريني يستعرض تجارب ريادة األعمال

الرئيس التنفيذي لـ “البالد” أحمد البحر يستلم نسخة من الكتاب
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أمل الحامد

المنامة - مباشر

زادت صادرات البحرين وطنية المنشــأ 
غيــر النفطيــة بنســبة تقدر بـــ 27 بالمئة 
في شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر 

ذاته من العام 2018.
ووصلــت قيمة الصــادرات إلى 229.79 
الماضــي،  الشــهر  خــالل  دينــار  مليــون 
مقابــل 181.08 مليــون دينــار في شــهر 
يوليــو 2018؛ وفقــا للبيانــات الشــهرية 
الصــادرة  الجمــارك  لشــؤون  الرســمية 

حديثا.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وجــاءت 
فــي المركــز األول مــن حيــث اســتقبال 
المنشــأ  وطنيــة  البحرينيــة  الصــادرات 

بقيمــة تعــدت 45.61 مليــون دينــار، ثم 
تلتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بـــ 

38.180 مليون دينار.
المركــز  فــي  أتــت  الســياق،  وفــي ذات 
الثالــث دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بقيمــة وصلــت إلى 21.2 مليــون دينار، 
مليــون   15.107 بـــ  هولنــدا  تلتهــا  ثــم 
دينار، وســلطنة عمان بـ 14.193 مليون 

دينار.
وعلى مستوى الصادرات حسب السلع، 
أتــت خامــات حديــد ومركزاتهــا مكتلة 
كأكثر الســلع التي ُصــدرت خالل يوليو 
دينــار،  مليــون   33.167 بقيمــة   ،2019

ثــم جــاءت بالمرتبة الثانية أســـالك من 
ألمنيــوم غيــر مخلــوط، يتجــاوز مقاس 
 24.58 تتعــدى  بقيمــة  7مــم  عرضهــا 

مليــون دينــار، وجاء فــي المركز الثالث 
خالئــط من ألمنيوم خــام بقيمة 18.79 

مليون دينار.

ميناء خليفة بن سلمان 

األول الـــتـــجـــاري  ــك  ــري ــش ال والــســعــوديــة   ..%  27 مــرتــفــعــة 
صادرات البحرين غير النفطية في يوليو

سعيد فخر

المنامة - البورصة

عنــد  أمــس  العــام”  البحريــن  “مؤشــر  أقفــل 
 0.19 مرتفعــا  نقطــة   1,533.79 مســتوى 
نقطــة مقارنــة بإقفال الخميــس الماضي، في 
حيــن أقفــل “مؤشــر البحرين اإلســالمي” عند 
 2.49 اآلخــر  هــو  مرتفعــا   ،747.32 مســتوى 

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
ســهم،  مليــون   1.69 الـــمستثمرون  وتــداول 
ألــف دينــار،   442.91 بلغــت  بقيمــة إجماليــة 
تــم تنفيذهــا مــن خــالل 59 صفقــة، مركزيــن 
تعامالتهم على أســهم  قطاع الخدمات الذي 
بلغــت قيـــمة أســهمه المتداولـــة 277.49 ألف 
دينــار، أي مــا نســبته 62.65 % مــن القيمــة 
 1.11 قدرهــا  وبكميــة  للتــداول  اإلجماليــة 
 38 خــالل  مــن  تنفيذهــا  تــم  ســهم،  مليــون 

صفقة.
وجــاءت شــركة البحريــن لالتصــاالت )بتلكو( 
أســهمها  قيـــمة  بلغــت  إذ  األول،  المركــز  فــي 
المتداولـــة 192.84 ألــف دينــار، أي ما نســبته 
األســهم  قيمــة  إجمالـــي  مــن   %  43.54

الـــمتداولة وبكمية قدرها 500.50 ألف سهم، 
تـم تنفيذها من خالل 13 صفقة.

أما المركز الثاني، فكان للبنك األهلي المتحد 
مــا  أي  دينــار،  ألــف   107.77 قدرهــا  بقيمــة 
نسبته 24.33 % من إجـمـالـــي قيـــمة األسهم 
المتداولـــة وبكمية قدرها 311.34 ألف سهم، 

تـم تنفيذها من خـالل 7 صفقات.
ثـم جاءت زين البحرين بقيمة قدرهـا 42.20 

ألف ديـنـار، أي ما نسبته 9.53 % من إجمالـي 
قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة  األســهم  قيـــمة 
403.90 ألف ســهم، تم تنفيذها من خالل 15 

صفقة.
13 شــركة،  أســهم  تــداول  أمــس  يـــوم  وتـــم 
ارتفعــت أســعار أســهم 4 شــركات، فــي حيــن 
انخفضت أســعار أسهم 5 شركات، وحافظت 
بقية الشركات على أسعار إقـفاالتها السابقة.

هــادئــة تـــعـــامـــات  فـــي  ــة  ــط ــق ن  0.19 كــاســبــا 
قطاع الخدمات يصعد بمؤشر البورصة

علي الفردان

غالف الكتاب
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سّجل مصرف السالم- البحرين، صافي ربح في النصف األول من العام الجاري بلغ 12.31 مليون دينار، مقابل 9.47 مليون في الفترة نفسها 
مــن العــام الماضــي، وهــو مــا يعكس زيادة قدرها 30 %. وشــهدت األرباح الفصليــة ارتفاًعا ملحوًظا بلغت نســبته 65.52 %، إذ وصلت أرباح 

الربع الثاني من العام 2019 إلى 6.80 مليون دينار، مقارنة بـ 4.11 مليون في الربع الثاني من العام 2018. 

وعليــه، ارتفــع العائــد علــى الســهم األساســي 
للمصــرف بنســبة 50 % ليصــل إلــى 6 فلــوس 
للســهم الواحــد فــي النصــف األول مــن العــام 
مــن  ذاتهــا  بالفتــرة  فلــوس   4 مقابــل   2019
2018، كمــا بلــغ 3 فلوس فــي الربع الثاني من 
العــام 2019 مقابــل فلســين فــي الربــع الثاني 

من العام 2018.
وقــال البنــك فــي بيــان إن إجمالــي اإليرادات 
ارتفع بنسبة 6.6 % ليصل إلى 45.72 مليون 
 2019 العــام  مــن  األول  النصــف  فــي  دينــار 
مقابــل 42.88 مليــون فــي الفتــرة نفســها مــن 
العــام 2018، كمــا وصــل إجمالــي اإليــرادات 
إلــى 24.40 مليــون دينار فــي الربع الثاني من 
العــام 2019 مقابــل 20.69 مليــون في الفترة 
المقابلة من العام 2018، وهو ما يشّكل زيادة 

قدرها 17.9 %. 

المتكــررة  غيــر  البنــود  النخفــاض  ونتيجــة 
الدخــل  إجمالــي  انخفــض  واالســتردادات، 
التشــغيلي للمصــرف بنســبة 13.7 % ليصــل 
 31.47 بـــ  دينــار مقارنــًة  مليــون   27.17 إلــى 
العــام  الفتــرة نفســها مــن  مليــون دينــار فــي 
الماضي. كما شــهد إجمالي الدخل التشــغيلي 
ارتفاًعــا   2019 العــام  مــن  الثانــي  الربــع  فــي 
طفيًفــا نســبته 0.7 %، إذ بلــغ 14.79 مليــون 
دينــار مقابــل 14.68 مليــون دينــار فــي الربــع 

الثاني من العام 2018.
وارتفــع إجمالــي النفقــات التشــغيلية بنســبة 
دينــار،  مليــون   13.64 إلــى  ليصــل   %  11.7
صافــي  شــهد  كمــا  مليــون.   12.21 مقابــل 
مخصصات المصرف انخفاًضا ملحوًظا بلغت 
نســبته 86.7 %، إذ وصــل إلــى 1.31 مليــون 
دينــار مقابــل 9.85 مليــون فــي الفترة نفســها 

من العام الماضي.
نمــًوا  المصــرف  وحققــت قاعــدة موجــودات 
 2019 العــام  مــن  األول  النصــف  فــي  جيــًدا 
بلغــت نســبته 7.4 %، إذ ارتفعــت مــن 1.71 
مليار دينار، كما في 31 ديســمبر 2018 لتصل 
30 يونيــو  1.84 مليــار دينــار، كمــا فــي  إلــى 
2019. وســجل المصرف نمــًوا قوًيا في قيمة 
مــن   %  12.9 بنســبة  زادت  إذ  التمويــات، 
 932.01 إلــى  لتصــل  دينــار  مليــون   825.80

مليون. 
كما اســتمر تحســن نوعية الموجودات، حيث 
المتعثــرة  التمويــات  موجــودات  شــهدت 
انخفاًضــا بنســبة 2.2 % لتصــل إلــى 6.8 % 
من إجمالي قيمة التمويات. ويظل المصرف 
محتفًظا بقاعدة متينة لرأس المال، إذ ســّجل 
 1.3 قدرهــا  زيــادة  الملكيــة  حقــوق  إجمالــي 

% ليصــل إلــى 308.90 مليــون دينــار مقابــل 
304.82 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، 
إضافــة إلــى نســبة قويــة لكفايــة رأس المــال 

بواقع 20.5 % كما في يونيو 2019.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة المصــرف خليفة 
المهيــري “علــى الرغــم مــن تحديــات الســوق 
وتكاليــف التمويــل المتزايــدة، إال أن عملياتنا 

مســتمرة فــي التحســن، إذ نواصل االســتثمار 
بكثافــة فــي تطوير أعمالنا وتيســير العمليات 
التشــغيلية. وقد شــهد إجمالي اإليرادات قبل 
االســتردادات والبنــود غيــر المتكــررة زيــادة 
ملحوظة بلغت نسبتها 20.0 %، إذ ارتفع من 
36.34 مليــون دينار ليصل إلى 43.60 مليون 
الــذي يؤكــد علــى مــدى متانــة  دينــار، األمــر 

التشــغيلية.  الناحيــة  مــن  المصــرف  أوضــاع 
كذلك يظل وضع السيولة لدينا قوًيا، وهو ما 
ساعدنا على تبوؤ مكانة راسخة في السوق”.

التنفيــذي  الرئيــس  أضــاف  جهتــه،  مــن 
للمجموعــة رفيــق النايــض “باســتثناء بعــض 
فــي  ســاهمت  التــي  المتكــررة  غيــر  البنــود 
تعزيز نتائجنا في العام الماضي بشــكل كبير، 
الدخــل  نتائــج  أفضــل  إحــدى  سنســجل  كنــا 
األخيــرة  الســنوات  مــدار  علــى  التشــغيلي 
للمصــرف، وذلك على الرغم من قيود ســيولة 
الســوق وتكاليــف التمويــل المتزايــدة. وفــي 
إطــار إســتراتيجيتنا الرامية للتحّول الشــامل 
في مصرف الســام، مــازال نهجنا القائم على 
التركيــز علــى العمــاء مســتمًرا فــي تحقيــق 
نتائــج طيبة في أقســام الخدمــات المصرفية 
والخدمــات  الشــركات  وصيرفــة  لألفــراد 
المصرفية الخاصة. وتظل األعمال المصرفية 
النمــو  مســار  علــى  بالمصــرف  األساســية 
اإليجابــي، إذ نســعى جاهديــن إلــى تحســين 

منتجاتنا وخدماتنا باستمرار”.

المنامة - مصرف السالم

أربــــاح “الســــالم” النصفيـــــــة
زادت بنسبــــــــة 30 %.. و45.7 مـلـيـــــــــون ديــنـــــــــار إجمــــالـــــــي اإليـــــرادات

خليفة المهيري

أعلن بنك البحرين والكويت أمس عن توقيع 
تمهــد  كادي،  مجموعــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
الطريق لشــراكة إســتراتيجية يقوم بموجبها 
البنــك بتوفير خدمــة التمويل العقاري لزبائن 

مشروع برج كادي. 
عقاريــة  وخدمــات  تطويــر  شــركة  وكادي، 
يقــع مقرهــا فــي البحريــن، وقــد نجحــت في 
تقديــم مجموعــة مــن الخدمات بمــا في ذلك 
إدارة الممتلــكات حيــث تقــدم مجموعــة مــن 
العقــارات العصريــة كحلــول ســكنية جذابــة، 

والتي تتناسب مع األهداف االستثمارية. 
وسيتمكن عماء مشروع برج كادي بموجب 
االتفاقيــة، من االســتفادة من خدمة التمويل 

العقاري من البنك.
 وقال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية 
لألفــراد لبنــك البحرين والكويت عادل ســالم 
الخدمــات،  بأفضــل  عمائنــا  تزويــد  “هدفنــا 
العقاريــة   التســهيات  البنــك  يوفــر  حيــث 
للزبائــن من جميع الجنســيات والمقيمين في 
الراغبيــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 

فــي امتــاك وحداتهــم الخاصة في مشــروع 
بــرج كادي الــذي وفــر حلــوال ســكنية عصرية 
فائــدة  أســعار  خــال  مــن  وذلــك  وجذابــة، 

تنافسية، وشروط تمويل متميزة”.
يوســف،  عدنــان  شــريف  قــال  جانبــه،  مــن 

“ســيوفر  كادي  لمجموعــة  التنفيــذي  المديــر 
االتفــاق مع بنك البحريــن والكويت المرموق 
الراحــة لزبائننــا، حيث نهدف مــن خال هذه 
االتفاقية إلى توفير أفضل الحلول الســكنية 
بأســعار مناســبة للراغبيــن بامتــاك عقاراتهم 

الخاصة في المشروع”.
يمكــن للزبائــن الراغبيــن فــي امتــاك وحــدة 
التقــدم  كادي  بــرج  مشــروع  فــي  عقاريــة 
بطلــب الحصول علــى تمويل عقاري من بنك 

البحرين والكويت.

“البحريـــــن والكويـــــت” يمــــــّول زبائـــــــن “بـــــــرج كــــــادي”

12.3
دينار مليون 

أصـــول البنــوك الخليجيــة بالنصـف األول
البحــــريـــــــن تستحــــــوذ علــــــى 2.6 % مــنـــهــــــــا بـــــواقــــــــع 57 مـــلـــيــــــــــارا

ارتفعت أصول المصارف والبنوك الخليجية المدرجة بأسواق المال بنهاية النصف األول من 2019 بنحو 
9.13 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018، بقيمة إجمالية نحو 183.5 مليار دوالر.

وأظهــر مســح لـــ “مباشــر” أن إجمالي موجــودات البنوك الخليجية بلغت بنهاية األشــهر الســتة األولى من 
العام الجاري نحو 2.19 تريليون دوالر، مقارنة بــ 2.01 تريليون دوالر للفترة المناظرة للعام السابق.

ثلث األصول لإلمارات

وبحســب مســح “مباشــر” حصلت البنــوك اإلماراتية 
علــى النصيــب األكبــر من إجمالي قيمــة أصول بنوك 
الخليــج بنســبة تجــاوزت 32.5 بالمئة، تاهــا البنوك 
الســعودية بنســبة 28.35 بالمئة من إجمالي محصلة 

األصول بالخليج.
وشكلت أصول البنوك القطرية نحو 19.2 بالمئة من 
القيمــة اإلجمالية لألصــول، وحلت البنــوك الكويتية 
بالمركــز الرابــع لتمثــل مــا نســبته 13.8 بالمئــة مــن 
القيمــة اإلجماليــة، ثــم البنــوك العمانيــة بنســبة 3.5 
البحرينيــة  البنــوك  أصــول  جــاءت  وأخيــرا  بالمئــة، 
بنســبة تصــل إلى 2.6 بالمئة مــن إجمالي موجودات 

البنوك الخليجية.
وتفصيــاً؛ أظهــر المســح تصــدر البنــوك اإلماراتيــة، 
البالــغ عددهــا 18 بنــكا، أصــول بنــوك الخليــج بنحــو 
714 مليــار دوالر، مقابــل 622.8 مليار دوالر، بالفترة 
المماثلة من العام 2018، بقفزة في إجمالي األصول 

تصل إلى 91.2 مليار دوالر.
وجــاء االرتفــاع في أصــول البنــوك اإلماراتية بدعم 
مــن البنــوك الثاثــة الكبرى باإلمــارات وهي أبوظبي 
األول، واإلمــارات دبــي الوطنــي، وأبوظبي التجاري 
التــي تمثــل نحــو 66 بالمئــة مــن إجمالــي موجودات 
مليــار   78.64 وحدهــا  لتضيــف  باإلمــارات  البنــوك 

دوالر.
ووفقــًا للبيانــات المتاحــة، يعتبر بنــك أبوظبي األول 
أكبــر البنــوك اإلماراتية في األصول بنحو 211 مليار 
دوالر، يليــه بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بنحو 130 
مليــار دوالر، ويحــل ثالثا أبوظبي التجاري بنحو 74 

مليار دوالر.
المتحــد”  “العربــي  البنــك  أصــول  انخفــاض  ويظهــر 
بالنصــف األول مــن العــام الجاري بنحــو 160 مليون 
دوالر، ليصل إلى 5.34 مليار دوالر، مقابل 5.5 مليار 

دوالر بنهاية النصف األول من العام الماضي.

“ساب” يرفع أصول البنوك السعودية

وجــاءت بالمركز الثاني في إجمالي األصول “البنوك 
الســعودية”، التي ســجلت ارتفاعا بنحو 8.65 بالمئة 
لتصــل إلــى 621.75 مليار دوالر، مقابل 572.3 مليار 
دوالر، عن الفترة ذاتها من العام الثاني لترتفع بقيمة 

49.5 مليار دوالر.

وجــاء االرتفــاع فــي قيمــة األصــول لبنــوك المملكــة 
بدعــم مــن صفقة اندماج بنكي ســاب واألول لترتفع 

إجمالي أصوله بنحو 23.23 مليار دوالر.
ووفقــا لـــ “مباشــر “يعتبــر بنــك األهلــي التجــاري أكبر 
 127.6 المملكــة فــي األصــول والبالغــة نحــو  بنــوك 
مليــار دوالر، ويليهــا مصــرف الراجحــي بنحــو 98.5 
مليــار دوالر، ويأتــي ثالثــا بنك ســاب بأصــول قدرها 

72 مليار دوالر.

أكبر أصول البنوك الخليجية

البنــوك  مقدمــة  فــي  الوطنــي”  “قطــر  بنــك  وجــاء 
الخليجيــة فــي قيمــة األصــول،  بإجمالــي 243.43 
مليار دوالر، مقابل 231.8 مليار دوالر لترتفع أصول 

البنك بنحو 11.65 مليار دوالر.
وحــل ثانيــا “بنــك أبوظبــي األول” بإجمالــي أصــول 
قدرهــا 211 مليــار دوالر بنهايــة النصــف األول مــن 
2019 لترتفــع بقيمــة 22.67 مليــار دوالر عن النصف 
األول مــن 2018 التــي بلغــت حينهــا 188.28 مليــار 

دوالر.
وجــاء بالمركــز الثالــث بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي 
بإجمالي أصول قدرها 146.4 مليار دوالر، مقارنة بــ 
130 مليار دوالر عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

اندماجات مصرفية ترتفع بأصول بنوك الخليج

التــي  البنــوك  أكثــر  التجــاري  أبوظبــي  بنــك  وكان 
سجلت قفزة في األصول بقيمة 39.55 مليار دوالر، 
لترتفــع أصولــه مــن 73.96 مليــار دوالر إلى 113.51 
مليــار دوالر، وذلك نتيجــة اندماجه مع بنك االتحاد 

الوطني وتكوين كيان جديد في مايو الماضي.
وســجل بنــك ســاب ثانــي أكبــر قفــزة فــي األصــول 
بيــن كافــة بنــوك الخليج؛ بســبب االندماج مع ســاب 
واألول، ليصــل إجمالــي أصــول البنــك بعــد االندماج 
إلــى 72 مليــار دوالر، مقابــل 49 مليــار دوالر أو مــا 
يعــادل 183.13 مليــار دوالر عــن الفتــرة ذاتهــا مــن 
العــام الماضــي لترتفــع األصــول بقيمــة 23.23 مليار 

دوالر بنسبة 47.6 بالمئة.

البنوك الكويتية

وعلــى صعيــد البنــوك الكويتيــة، فتحتــل المركز 
الرابع بين البنوك الخليجية في إجمالي األصول 

 6.2 بنســبة   2019 مــن  األول  بالنصــف  لترتفــع 
 302.73 إلــى  دوالر  مليــار   285.02 مــن  بالمئــة 

مليار دوالر بما يعادل 17.7 مليار دوالر.
وبيتــك  الوطنــي  الكويــت  بنــك  مــن  كل  ويعــد 
أكبــر البنــوك الكويتيــة مــن ناحيــة الموجــودات، 
وارتفعت أصول “وطني” بنحو 3 مليارات دوالر 
لتصل إلى 91.36 مليار دوالر، فيما زادت أصول 

بيتك بنحو 3.7 مليار دوالر.

 8 وعددهــا  المدرجــة،  العمانيــة  البنــوك  وتأتــي 
بنوك، في المركز الخامس بين بنوك الخليج من 
ناحيــة األصــول، لترتفــع بنحــو 3.2 مليــار دوالر 
بنســبة 4.4 بالمئــة إلــى 76.4 مليــار دوالر بعدمــا 
بلغــت بنهاية النصف األول مــن 2018 نحو73.2 

مليار دوالر.
ويعتبــر بنــك مســقط أكبــر بنــوك الســلطنة مــن 
ناحيــة الموجــودات بنحــو 31.03 مليــار دوالر، 

ويليه بنك ظفار بنحو 10.85 مليار دوالر، ولكنه 
ســجل تراجــع فــي موجوداتــه فــي ســتة أشــهر 

بنحو 111.64 مليون دوالر.
كمــا تســتحوذ البنوك البحرينية علــى 2.6 بالمئة 
مــن إجمالي موجودات بنــوك الخليج لتصل إلى 
57 مليــار دوالر، مقابــل 52.7 مليــار دوالر عــن 
الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 4.3 

مليار دوالر.

الرياض - مباشر

المنامة - البحرين والكويت

بأسعار فائدة 
تنافسية وشروط 

متميزة

من حفل توقيع االتفاقية 

رفيق النايض

2.2
دوالر تريليــون 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

جبلة حبشي المتميزة بقربها من 
العاصمة ومنطقة السيف الحيوية 

ومن جميع الخدمات.

451869 مسـاحات
مـخـتـلـفـة

www.grnata.com

أقل سعر بالمنطقة
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Call

 فريق غرناطة
يتشرف بخدمتكم 36744700

أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة إس إتش إيه للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 80449

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة كمال محمود للمقاوالت الكهرباء ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٨٩٨٣٣-١

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مركز التفوق االحترافي للمرافق العلمية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-107207

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة إس إتــش إيه للتجارة ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١١٦٥٨٨، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/  

DEEPTHI SANJAY مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
DEEPTHI SANJAY :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36155121 )973+(

بناء على قرار الشركاء في شركة كمال محمود للمقاوالت الكهرباء ذ.م.م
 المســجلة بموجب القيد رقم ٨٩٨٣٣-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

السادة/  كمال محمد خليل محمد محمود مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  كمال محمد خليل محمد محمود

رقم الموبايل: ٣٩٦٠٨٠٩٣ )973+(
kamal66@batelco.com.bh

بناء على قرار الشركاء في شركة مركز التفوق االحترافي للمرافق العلمية 
ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقم ١٠٧٢٠٧-١، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السادة/ SUJA JAYAPRAKASH MENON مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
SUJA JAYAPRAKASH MENON  :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 35015602 )973+(
chairman@ugecbahrain.com

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد/ محمد حسن علي احمد عيسى باعتباره المصفي القانوني لشركة مد 
بــدرول اميــن للمقــاوالت تضامــن ألصحابها محمد حســن علي احمد عيســى 
وشــركائه، المســجلة كشــركة تضامن بحرينيــة بموجب القيد رقــم ١١٥٧٧٨، 
طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد/ عمار عبدالجليل عبدالرســول علي مكي  باعتباره المصفي القانوني 

لشــركة مطعــم الســكاال ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة 

بموجــب القيــد رقــم ١-١١٤٧٩٦، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة 

تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقــا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن )102464( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مد بدرول امين للمقاوالت تضامن ألصحابها محمد حسن علي احمد عيسى وشركائه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مطعم السكاال ذ.م.م

 تاريخ: 2019/٢٠/٨

)CR2019-111603( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -إدارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١١١٢١٩

تنازل  - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه الســيد/ صديقــة بيكــم محمــد شــرف الديــن انــور 
حســين احمــد حســين بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالي: إلى الســيد/ 

يوسف حمد محمد المقلة
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدمت إلينا ورثة الســيدة المعلة فاطمة جعفر حســن محمد بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد علي حسن محمد حسن ثامر

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
١-٨٥٥٥٣
٤-٨٥٥٥٣

رقم القيد
٤٦٥٣٠-١
٤٦٥٣٠-٢

االسم التجاري
الحويجة لمناولة البضائع

الحويجة للمقاوالت

االسم التجاري
اسماك المعترض

برادات القلب المرح

 تاريخ: 2019/٨/22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2019-111615( لسنة 2019 

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
مكتب طال ٔابو غزاله وشــركاه الدولية - شــركة تضامن بحرينية نيابة عن 
الســيد عيســى احمــد زهير المالك لـــ مامبو الدارة المقاهي )مٔوسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 38766-1 طالبــا تحويل المٔوسســة الفردية 

ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة برٔاسمال وقدره 500 دينار بحريني،
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 

1. عيسى احمد زهير ابراهيم
 2. وليد عبود محمد حميد عطيه خلف العنزى

القيد : 1-38766 

 تاريخ: 2019/٨/22
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التحالف يسقط طائرة 
مسيرة أطلقها الحوثيون

قال التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل 
جماعة الحوثي في اليمن إنه أسقط 

أمس األحد طائرة مسيرة قالت الجماعة 
المتحالفة مع إيران إنها أطلقتها باتجاه 

قاعدة جوية سعودية.
وقال العقيد تركي المالكي المتحدث 

باسم التحالف لوكالة األنباء السعودية 
الرسمية ”قوات التحالف تعترض وتسقط 

طائرة بدون طيار مسّيرة من مدينة 
صنعاء أطلقتها الميليشيا الحوثية 

اإلرهابية المدعومة من إيران باتجاه 
األعيان المدنية بـ خميس_مشيط“.  

وردا على ذلك استهدف التحالف الذي 
تقوده السعودية أهدافا عسكرية تابعة 

للحوثيين السيما حول صنعاء.

الجنوبية بيروت  بضاحية  أخرى  وانفجار  مسيرة  وسقوط  دمشق  على  غارات 

نصراهلل يعترف بخسائره.. ويتوعد إسرائيل

أعلن الجيش اإلسرائيلي أمس األحد أن مقاتالته نفذت غارات في سوريا لمنع قوة إيرانية من شن هجوم على الكيان العبري بواسطة طائرات بدون طيار محملة 
بالمتفجرات. وعقب ســاعات على الغارات اإلســرائيلية في ســوريا، أفاد مســؤول في حزب هللا اللبناني عن ســقوط طائرة مســيرة وانفجار أخرى في معقل الحزب 

في ضاحية بيروت الجنوبية. 

اللبنانــي،  هللا  لحــزب  العــام  األميــن  وأكــد 
حســن نصــر هللا، أن ســقوط مســيرتين في 
معقــل حــزب هللا خــال الليــل يمثــل تطورا 
ــد الجيــش اإلســرائيلي  خطيــرا جــدا. وتوعَّ
بــرد مفتوح زمنيــا على هجوم المســيرتين، 
قــرب  اإلســرائيلي  القصــف  علــى  وكذلــك 
دمشــق، مــا أســفر عــن ســقوط قتيليــن مــن 
حزب هللا. وقال لبنان إنه ســيتقدم بشكوى 
فوريــة إلــى مجلــس األمــن الدولــي، إلدانــة 
للســيادة  “الخطيــر”  اإلســرائيلي  الخــرق 

اللبنانية.

مسيرتان.. استطالعية وهجومية

وفــي خطاب بثــه التلفزيون، قــال نصر هللا 
خطيــر  األخيــر  اإلســرائيلي  “المســتجد  إن 
جدا جدا جدا”. وتعهد، متحدثا إلى جمهور 
حــزب  بــأن  مغلقــة،  تلفزيونيــة  دائــرة  عبــر 
هللا ســيفعل مــا بوســعه إلجهــاض الهجمات 
بالطائرات المســيرة، التي اعتبرها استباحة 
كاملــة لألمن اللبنانــي. وحذر من أن مناطق 
شــمال إســرائيل لن تكون آمنة، وشدد على 
أي  إســقاط  علــى  ســيعمل  هللا  حــزب  أن 

مسيرة إسرائيلية تخرق أجواء لبنان.
وكان مســؤول بحــزب هللا قد صــرح لوكالة 
مســيرة  إســرائيلية  طائــرة  بــأن  “رويتــرز” 
ســقطت فــي الضواحــي الجنوبيــة لبيروت، 
إضافــة إلــى انفجــار طائــرة مســيرة ثانيــة 

قرب األرض قبيل فجر األحد.
وذكر المســؤول أن الطائرة المسيرة الثانية 
سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء 
الضواحــي الجنوبية قــرب المركز اإلعامي 
لحــزب هللا، فيمــا أفــادت “الوكالــة الوطنيــة 
لإلعام” بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة 

داخل المركز بعد إصابتهم بشظايا.
وأكد نصر هللا أن المسيرتين اإلسرائيليتين 

من الطائرات العسكرية الصنع.
وحــذر نصــر هللا مــن أن الســكوت على هذا 
الخــرق معنــاه اســتمرار هجــوم المســيرات 
اإلسرائيلية على لبنان، على غرار ما يحدث 

في العراق من اســتهداف مسيرات لمخازن 
أسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي.

واعترف أن الغارة اإلســرائيلية على سوريا 
الليلــة الماضية اســتهدفت منــزال به عناصر 
من حزب هللا، ما أسفر عن سقوط قتيلين.

ووجــه نصــر هللا انتقــادات للدولــة اللبنانية 
وطالبها بعدم االكتفاء باالستنكار ويحذرها 

من استعداده للرد.

لبنان يشتكي إسرائيل 
لمجلس األمن

ونــدد لبنــان أمس بالحــادث واصفا ما جرى 
بـ”العــدوان” علــى ســيادة البــاد و”التهديــد” 
لاســتقرار في المنطقة. وقال إنه ســيتقدم 
بشــكوى فوريــة إلــى مجلس األمــن الدولي، 
إلدانة الخرق اإلسرائيلي “الخطير” للسيادة 

اللبنانية.
“العــدوان  عــون  ميشــال  الرئيــس  وأدان   
الضاحيــة  علــى  الســافر  اإلســرائيلي 
الجنوبيــة”، معتبــرا أنــه “فصــل مــن فصــول 

االنتهــاكات المســتمرة )...( ودليــل إضافــي 
على نيات إســرائيل العدوانية واســتهدافها 

لاستقرار والسام في لبنان والمنطقة”.
مــن جهته، اعتبــر رئيس الحكومــة اللبنانية 
طائرتــي  ســقوط  أن  الحريــري  ســعد 
اســتطاع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت 
بمثابــة “عدوان” على ســيادة لبنان ويشــكل 
وقــال  المنطقــة.  فــي  لاســتقرار”  “تهديــدا 
فــي بيــان إن “العــدوان الجديــد ... يشــكل 
تهديدا لاســتقرار اإلقليمــي ومحاولة لدفع 

األوضاع نحو مزيد من التوتر”.

إسرائيل: استهدفنا “رأس األفعى” 

تســببت الغــارات التي نفذتها تــل أبيب ليا 
فــي محيط دمشــق بمصرع مقاتليــن اثنين 
مــن حزب هللا اللبنانــي وثالث إيراني، وفق 
مــا أفــاد المرصــد الســوري لحقوق اإلنســان 
الرحمــن  عبــد  رامــي  مديــره  وقــال  أمــس. 
إن “الغــارات اإلســرائيلية التــي اســتهدفت 
مواقــع لإليرانييــن وحزب هللا فــي المنطقة 

الواقعة بين مطار دمشــق الدولي والســيدة 
أوقعــت  فــي جنــوب شــرق دمشــق  زينــب 
ثاثة قتلى على األقل، اثنان من حزب هللا 

وثالث إيراني”.
وقــال رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين 
نتنياهو في بيان له، إن إســرائيل أحبطت 
القــدس  لفيلــق  بعــد جهــد كبيــر مخططــًا 
لشــن هجوم على إسرائيل وإنه ال حصانة 
إليران في أي مكان. وقال وزير الخارجية 
اإلســرائيلي، يســرائيل كاتــس، إن العمليــة 
الجويــة األخيــرة فــي ســوريا اســتهدفت 
مشــيرا  أنيابهــا،  واقتــاع  األفعــى”  “رأس 
إلــى أنــه يقصــد إيــران.  وأوضــح كاتــس، 
فــي مقابلــة مــع إذاعــة “كان” اإلســرائيلية 
هــم  وأنيابهــا  إيــران  هــو  األفعــى  “رأس 
قاســم ســليماني وفيلــق القــدس”. وتابــع 
“كانــت هنــاك عمليــات في الماضــي قامت 
إســرائيل بالرد عليها بصــورة جلية.. تدور 
هنــا معركــة مع إيــران التي تعمل مباشــرة 

من سوريا”.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ رويترز

جندي من الجيش اللبناني مع محققين في المخابرات العسكرية يتفقدون موقع سقوط طائرتين من دون طيار 
بالقرب من مركز إعالمي لحزب الله في جنوب العاصمة بيروت )أ ف ب(

سيول ـ وكاالتبياريتس ـ وكاالتباريس ـ أ ف ب

يواجــه المفّكــر اإلســالمي طــارق رمضان دعــوى جديــدة تتهمه باغتصــاب جماعي، 
تعــود وقائعهــا إلــى عــام 2014، وذلــك بحســب مصــدر مقّرب مــن الملــف ومعلومات 

نشرتها صحيفة “جورنال دو ديمانش” واذاعة و”اوروبا1-”.

النيابــة  إّن  اإلعاميتــان  الوســيلتان  وقالــت 
اتهامــي  ببيــان  تقّدمــت  باريــس  فــي  العامــة 
تكميلــي بعــد ادعــاء “امــرأة خمســينية، كانت 
تعمــل فــي حينه صحافية في إذاعة”بشــكوى 
تقدمــت  أن  وســبق  الماضــي.  مايــو  فــي 
تتضمــن  بشــكاوى  فرنســا  فــي  نســاء  ثــاث 

اتهامــات باالغتصاب للمفّكر اإلســامي 
السويســري، باإلضافــة إلــى تهمــة 

اخرى في سويسرا.
وفــي منتصــف نوفمبــر، أطلــق 
ســراح رمضان لكّنه وضع تحت 
تســعة  بعــد  القضائيــة،  الرقابــة 

أشــهر مــن التوقيــف رهــن 
التحقيق.

وفــي القضيــة الجديــدة، 
المــرأة  هــذه  تتهــم 

اإلعاميتيــن،  الوســيلتين  بحســب  رمضــان، 
باالغتصــاب الجماعــي “مــع أحــد مســاعديه” 
خــال لقــاء إلجــراء مقابلــة معه فــي 23 مايو 
فــي غرفــة رمضــان فــي احــد فنــادق مدينــة 
ليون، في جنوب شــرق فرنســا. وقالت المرأة 
في شكواها إّن رمضان اتصل بها عبر تطبيق 
“مســنجر” التابع لموقع فيســبوك في 28 يناير 
2019 ليقــّدم لهــا “عرضــًا مهنيــًا”، لكّنهــا لــم 
ترد أبدًا. وأشــارت “جورنال دو ديمانش” 
و”اوروبــا1-” إلــى أّن النيابــة العامــة فــي 
باريــس وّجهــت بيانًا اتهاميــًا تكميليًا في 
االغتصــاب  يشــمل  يوليــو،  نهايــة 
الجماعي والتهديد والترهيب.

قضــاة  إلــى  حاليــًا  ويعــود 
التحقيــق المكّلفيــن البــت فــي 

توجيه اتهام من عدمه.

أحــرج الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، نظيــره األميركي ترامــب، عندما 
أعلنت الرئاســة الفرنســية أن دعوة وزير الخارجية اإليراني إلى فرنســا، كانت 

باالتفاق مع الواليات المتحدة.

وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف، قد وصل بشكل مفاجئ، عبر دعوة 
فرنسية، لبياريتس، مقر إقامة قمة الدول 
السبع بفرنسا أمس األحد. ووفقا للرئاسة 
كانت  فرنسا  إلى  دعوة ظريف  الفرنسية، 
بالرغم  المتحدة،  الــواليــات  مــع  بــاالتــفــاق 
من نفي ترامب لذلك سابقا. وأجرى وزير 
نظيره  مع  محادثات  اإليــرانــي  الخارجية 
قــمــة مجموعة  هــامــش  عــلــى  ــفــرنــســي،  ال

ــل خــفــض  ــبـ ــع، لـــمـــنـــاقـــشـــة سـ ــ ــب ــســ ــ ال
وطــهــران.  واشــنــطــن  بين  التصعيد 

واســــتــــمــــرت االجـــتـــمـــاعـــات 
أوالً  ســاعــات،  ثــاث  نحو 

مــــــع وزيــــــر 
الــخــارجــيــة 

جـــــــــــــــــــــــــان 

إيمانويل  الرئيس  مع  ثم  دريـــان،  لو  إيــف 
ماكرون لمدة نصف ساعة في مبنى بلدية 

بياريتس.
مستشــارين  مشــاركة  الرئاســة  وأعلنــت 
دبلوماســيين ألمان وبريطانيين في اللقاء، 
موضحــة أن مجيء ظريف كان “باالتفاق” 

مع الواليات المتحدة.
وقــال مســؤول بالبيــت األبيــض إن دعــوة 
قمــة  هامــش  علــى  ظريــف 
كانــت  الســبع  مجموعــة 
مفاجــأة لترامب، وهو 
الرئاســة  نفتــه  مــا 
الحقــا،  الفرنســية 
واضعــة الحكومة 
فــي  األميركيــة 
موقف محرج.

ذكــرت وكالــة األنبــاء المركزيــة الكورية أمس األحــد أن الزعيم الكوري الشــمالي كيم 
جونغ أون أشرف على اختبار “قاذفة صواريخ عمالقة متعددة الفوهات” يوم السبت.

وقــال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا 
الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخين 
فــي  ســقطا  المــدي  باليســتيين قصيــري 
البحــر قبالة ســاحلها الشــرقي في أحدث 
عمليــة إطاق ضمن سلســلة من عمليات 

إطاق صواريخ في األسابيع األخيرة.
وأظهــرت صــور نشــرتها وســائل اإلعــام 
الكورية الشــمالية الرسمية صواريخ يتم 
إطاقهــا من أنابيب ضخمة وضعت على 

ظهر مركبة ذات 8 عجات.
وقــال محللون إنه يبــدو أن ذلك 
علــى األقــل رابــع نظــام صواريخ 

كوريــا  تكشــف  جديــد 
عنــه  النقــاب  الشــمالية 

منــذ توقــف محادثات 
نزع الســاح النووي 

فبرايــر  قمــة  فــي 

دونالــد  األميركــي  والرئيــس  كيــم  بيــن 
ترامــب. ونقلت وكالــة األنباء المركزية عن 
كيــم قولــه، الســبت، إنــه يجــب علــى كوريا 
الشمالية زيادة تطوير أسلحة استراتيجية 
للتهديــدات  “للتصــدي  جديــدة  وتكتيكيــة 
وضغــوط  دومــا  المتصاعــدة  العســكرية 

القوى المعادية”.
الشــمالية  كوريــا  علمــاء  أن  كيــم  واعتبــر   
الشبان الذين طوروا الصواريخ” كنز وثروة 
الباد الثمينة التي ال يمكن المقايضة 
تعليــق  وقــال  شــيء”.  بــأي  عليهــا 
لوكالــة األنبــاء المركزيــة الكوريــة 
يوم الســبت إن كوريا الشــمالية 
“لــن تقايــض مطلقــًا أمن 
االســتراتيجي  البــاد 

بتخفيــف 
العقوبات”.

كوريا الشمالية تطلق “صواريخ األنابيب العمالقة”ماكرون يكشف حقيقة دعوة ظريف.. ويحرج ترامبدعوى جديدة تتهم طارق رمضان باغتصاب جماعي
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أنقرة ـ أف ب

عمان ـ أ ف ب

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، أمــس 
األحــد، مقتــل 3 جنــود أتــراك، وجــرح 
7 آخريــن فــي اشــتباكات مــع مقاتليــن 

أكراد في شمال العراق.
ولــم توضــح الــوزارة بدقة أيــن وقعت 
حــزب  فــي  أعضــاء  مــع  االشــتباكات 
العمال الكردســتاني الذي تعتبره أنقرة 
أوردت  مــا  وفــق  إرهابيــة”،  “منظمــة 

“فرانس برس”.

تركيــا  أطلقــت  بعدمــا  ذلــك  ويأتــي 
عمليــة  مــن  الثالثــة  المرحلــة  الجمعــة 
العــراق، حيــث  تقــوم بهــا فــي شــمال 
يملك حزب العمال الكردستاني قواعد 
فــي الجبال. وبعــد مقتل نائب القنصل 
التركي ومرافقه في كردســتان العراق 
فــي يوليــو الماضــي، شــنت أنقــرة مــا 
ضــد  جويــة  عمليــة  بأوســع  وصفتــه 

المقاتلين األكراد في شمالي العراق.

األحــد،  أمــس  األردن،  فــي  انطلقــت 
مناورات “األســد المتأهب”، بمشــاركة 
8 آالف عســكري مــن 28 دولــة، منهــا 
الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
حــول  عمليــات  وتتخللهــا  وألمانيــا، 
“مكافحة اإلرهاب” وسبل تعزيز “أمن 
الحــدود”. وقــال المتحــدث اإلعامي 
باســم المنــاورات “نعلن بــدء فعاليات 
 8 بمشــاركة  المتأهــب  األســد  تمريــن 
آالف مشــارك من نحو 30 دولة، وإلى 

غاية الخامس من سبتمبر المقبل”.
التمريــن  وأضــاف أن “ســيناريو هــذا 
علينــا  تمليــه  وبمــا  الواقــع  ســيحاكي 
الظــروف والتحديــات التــي نواجههــا 

في هذا اإلقليم والعالم أيضا”.
فــي  سيســاهم  “التمريــن  أن  وتابــع 
المســلحة  القــوات  قــدرات  تعزيــز 
صنــوف  مختلــف  ومــن  المشــاركة 
وأنــواع األســلحة على العمــل معا في 

مواجهة عدو واحد”.

مقتل جنود أتراك بنيران كردية في العراق

األردن يحتضن مناورات “األسد المتأهب”

القاهرة ـ أ ش أ بغداد ـ وكاالت

تقــدم الجيــش الليبــي، أمــس األحد، باتجاه وســط مدينة غريان، التي تســيطر عليها قوات الوفاق منذ حوالي شــهرين، وذلك بعد 
حصار فرضه على المدينة منذ أيام، وقصف جّوي استهدف أهّم مواقع المليشيات المسّلحة.

وقال المكتب اإلعامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة 
للجيش الليبي، في بيان، إن الجيش ســيطر على منطقة غوط الريح 
جنوب شــرق غريان، بعد ضربات جوّية اســتهدفت تمركزات وقوات 
المليشيات التابعة للوفاق، وأجبرتها على الفرار والتراجع إلى الوراء.
مرســيط  وادي  منقطتــي  علــى  الليبــي  الجيــش  ســيطر  أيــام  وقبــل 
والقريات جنوب غريان، بعد اشــتباكات مع مجموعات مســلحة تابعة 
لقــوات الوفــاق، قال إنها تنتمي إلى “مجلس شــورى بنغازي” المصّنف 

تنظيما إرهابيا.
ويقود الجيش الليبي، منذ أسابيع، عملية عسكرية من أجل استعادة 
السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوبي غرب طرابلس من قوات 

الوفاق.
وتعتبــر مدينــة غريــان الواقعــة علــى بعــد 100 كلم مــن العاصمة 
طرابلــس، من أهم المدن االســتراتيجية غــرب ليبيا، حيث تمثّل 
نقطــة تواصل بيــن الغرب والجنوب الليبي، وتمــّر منها الطرقات 
المؤديــة إلــى العاصمــة طرابلــس وكذلــك إلــى مدينــة مصراتــة، 
فضــا عــن دورها في تقديم الدعم العســكري ألي طرف يســيطر 

عليها، إذ تضّم مهبطا للطائرات العمودية، يمكن من خاله قيادة 
العمليات العسكرية الجوّية.

قتل عنصران من ميليشــيا الحشــد الشــعبي العراقية وأصيب آخر بجروح، أمس األحد، باستهداف طائرتين مسيرتين مجهولتين 
مواقعهم على الحدود العراقية السورية في غرب البالد، بحسب بيان.

وأعلنت قيادة عمليات األنبار للحشد الشعبي في بيانها “استشهاد 
مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف 

بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات األنبار”.
ثابتــة  نقطــة  الطائرتيــن “مجهولتــان” واســتهدفتا  أن  وأضافــت 
للحشــد علــى بعــد 15 كــم من الحــدود العراقيــة الســورية. وأدت 

الضربة أيضًا إلى احتراق عربتين.
ونشــر الحشــد عبــر حســابه علــى “تلغــرام” صــورًا تظهــر عربــات 

محترقة وقد تعرضت ألضرار كبيرة.
واللــواء 45 تابــع، بيــن ألويــة عــدة لـ”كتائــب حــزب هللا” العراقي، 
الــذي تصنفــه الواليات المتحدة فــي الئحة “المنظمــات اإلرهابية 

األجنبية”.
وتأتــي هــذه الضربــة بعــد أســابيع من غمــوض أحــاط بانفجارات 
وقعــت فــي مخــازن صواريخ تابعة للحشــد الشــعبي فــي العراق، 
وحمــل األخيــر الواليات المتحدة مســؤوليتها، ملمحــًا في الوقت 

نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.
وتعرضت أربع قواعد يســتخدمها الحشــد الشعبي إلى انفجارات 

غامضــة خال الشــهر الماضي، كان آخرهــا الثاثاء في مقر قرب 
قاعدة بلد الجوية حيث تتمركز قوة أميركية، شمال بغداد.

وتحدثت تقارير عن تورط إســرائيل في تلك العمليات، من دون 
ان يصدر أي اتهام مباشر بهذا الصدد، ومن دون أن تعلن أي جهة 

مسؤوليتها.

الجيش الليبي يتقدم في غريان ويسيطر على مناطق جديدة

إحدى المركبات التابعة للحشد الشعبي وقد تعرضت لضربة جوية

قصف جّوي اســتهدف أهّم مواقع المليشــيات المسّلحة السورية الحدود  قرب  مواقعهم  استهدفتا  مسيرتان  طائرتان 
الجيش الليبي يتقدم وسط مدينة غريان قتيالن من الحشد الشعبي في غارة “مجهولة”
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الوزراء واللقاءات المباشرة 
مع المواطن والمراجع

مقابلــة المســؤول للمراجــع - وفتــح األبــواب - ليســت عمليــة حســابية 
غيــر مفهومــة ومعقــدة، بــل ســهلة وال تحتــاج إلــى تفكيــر، لكــن هنــاك 
بعــض المســؤولين تربطهــم مــع سياســة غلــق األبــواب أمــام المواطنيــن 
والمراجعيــن عالقــة عشــق بــكل مــا فيهــا مــن توهــج، وهــذه السياســة 
مرفوضــة ألنهــا تخالــف توجيهات ســيدي صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه الذي 
يوجه المســؤولين باســتمرار بضرورة فتح أبوابهم للمواطنين، واضعين 
نصب أعينهم خدمته والتفاعل مع مالحظاته وطلباته، وتوفير كل سبل 

الراحة له. 
وزير الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا استقبل بمكتبه 
قبــل أيــام عــددًا مــن المواطنيــن والمراجعين، واســتمع إلــى مالحظاتهم 
واقتراحاتهــم وقــال “إن هــذه اللقــاءات المباشــرة مــع المواطنيــن تأتــي 
انطالقًا من توجيهات صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه بانتهاج سياسة األبواب 
المفتوحة على أعلى المستويات اإلدارية، لذا فإن قطاع الكهرباء والماء 

يرحب دائمًا باســتقبال المواطنيــن والمراجعين ويحرص على التواصل 
المباشــر معهــم فيمــا يخــص جــودة الخدمــات التــي يتم تقديمهــا ومدى 
رضى المشــتركين عنها، مشــيرًا إلى أن التواصل المباشــر مع المواطنين 
يعد مؤشــرًا رئيســيًا لقياس جودة الخدمات وخارطة طريق للعمل على 

فرص التحسين”.
مثــل هــذه اللقــاءات المباشــرة مع المواطنيــن عالوة على أنها ستكشــف 
للوزير جوانب ال تصورها له التقارير وال المقاالت، فإنها ســتلهمه بأغنى 
األفــكار وأوفرهــا صدقــا، وهنــاك وزراء آخــرون مشــهود لهــم باللقــاءات 
المباشــرة مــع المواطنيــن وفتــح مكاتبهــم واإلصغــاء لــكل صغيــر وكبير 

بقلب مفتوح وآذان صاغية، ويرحبون بالمواطن وتلمس احتياجاته.

إن اللقاءات المباشرة مع المواطنين واالستماع إلى شكواهم من  «
أسس وأعمدة الحكمة التي يوجه لها سيدي سمو رئيس الوزراء أيده 

الله، الحريص دائما على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها إلى المواطنين 
والمراجعين، وأبواب سموه “شخصيا” مفتوحة على مصراعيها ألية 
مالحظة أو شكوى، ألن المواطن عند سموه أساس التنمية والبناء.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مناصب قيادية للنساء في المملكة

سفراء الوطن

عصر التحوالت والتطورات التي تشــهدها الســعودية 
فــي تمكيــن المــرأة وخلق اســتقاللية لها لــم ينته بعد، 
فكل ما يحدث يأتي ضمن تحقيق جودة الحياة لكل 
أســرة وخلــق تعايــش بيــن الجنســين الرجــل والمرأة، 
فكانــت هنــاك اختالفــات ووجهات نظر قزمــت المرأة 
مــر عصــور ماضيــة،  المجتمعــات وعلــى  بعــض  فــي 
حيــث كانــت ترى المــرأة وعاء للرجــل لتلبية خدماته 
وواجبات أبنائه، والمرأة ترى الرجل بأنه بنك متنقل، 
فكالهمــا تأثــر بزمــن الجهــل والتخلف، ولألســف هذه 

النظرة مازالت تشاهد اليوم ولم تتغير لدى البعض.
كــرم هللا اإلنســان وليــس جنــس الذكــر )بنــي آدم( عن 
األنثــى، وال توجــد فروقــات خلقيــة أو إعاقات تجعل 
المــرأة ناقصــة عقل أو تحضرها من بعض االمتيازات 
في العمل أو أي قصور في األداء، العنصرية والتمييز 
علــى أســاس الجنــس يعــّدان عبئــًا مزدوجــًا ويؤثران 
ســلبًا علــى الصحــة العقلية للجنســين ويقلــالن فرص 
تولــي المناصــب، وكانــت المــرأة تشــكل نســبة 46 % 
مــن قوة العمــل بالواليات المتحدة ونســبة المرأة في 

اإلدارة العليــا ال تــزال محــدودة، حيــث وصلــت إلــى 
حوالي 3 % فقط.

عمل المرأة يحكي أنها استطاعت أن تثبت نفسها في 
كل ســلم إداري، والمــرأة فــي الغالــب تعطــي باجتهــاد 
وإخالص وتشــعر بالمســؤولية أكثر كونها مقلدة بهذا 
المنصــب، ومع فتح تأنيث قطاعات األعمال والدوائر 
الحكومية في الســعودية أصبحت هناك قفزة ونقطة 
تحــول ســتجعل عجلــة التنمية تســير بأضعاف وعلى 

معايير وجودة عالية.
إن اســتغالل الطاقــات النســائية اإلبداعيــة وتفعيــل 
المناصب القيادية لهن جعل توازنا هناك في األعمال.

غزو الفكر اإلخواني المنبوذ من خالل تجنيد الدعاة  «
كان السبب األساسي في تعطيل الكثير من حقوق 

المرأة، ولكن بفضل الله تم اغتيال هذا الفكر من 
خالل بتر الجذور التي زرعتها هذه الجماعات الضالة 
من قبل دعاة الفتن الذين استعمروا منابر اإلعالم، 

فحرموا على المرأة أشياء كثيرة وعدت فتاوى 
تحرمها من عملها واستقاللها. “إيالف”.

العالــم ســواء كان  فــي  بلــد  الُمســافر ألي  البحرينــي 
سائحا أو زائرا أو من طلبة العلوم في خارج البحرين 
هــو بمثابــة ســفير لبــالده فــي تلــك الــدول، فالطلبــة 
البحرينيــون ســفراء لبالدهــم فــي الخــارج، يتكلمــون 
باســمها، يتمســكون بعادات وتقاليد شعبها، يفتخرون 
بانتمائهــم إليهــا، ويكــون والؤهــم لهــا ال لغيرهــا، وأي 

تصرف جليل يعود ُحسنه لبالدهم وشعبها.
ولتحقيــق هــذه األهــداف الوطنية الرفيعــة قام معهد 
البحريــن للتنميــة السياســية بتنظيــم مجموعــة مــن 
الفعاليــات بعنــوان “برنامــج ســفراء الوطــن” لجميــع 
الخــارج،  الجامعيــة فــي  بالدراســة  الراغبيــن  الطلبــة 
)المحــور  أساســية  محــاور  خمســة  علــى  واشــتملت 
االجتماعــي، الحقوقــي، القانوني والدســتوري، تاريخ 
النظــام السياســي فــي البحريــن والمحــور اإلعالمي(، 
الوطنيــة  الكفــاءات  مــن  مجموعــة  فيهــا  وتحدثــت 
واستفاد منها عدد كبير من الطلبة الراغبين بالدراسة 
فــي الخــارج، وتهدف هذه المحاور إلى غرس الثقافة 
الوطنيــة، وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي، وترســيخ قيــم 
المواطنــة للطلبــة، ومــا تضمنتــه المحــاور يمثــل زاًدا 

وطنًيــا ووعــاًء فكرًيــا وحصًنــا للطلبــة فــي الخــارج، 
وسيســاعدهم في معالجة ما يواجهونه من مشــاكل، 
وســيمكنهم ذلــك مــن تأديــة واجباتهــم فــي الخــارج، 
والقدرة على التحدث عن تاريخ البحرين وما حققته 
مــن مكاســب متنوعــة أمــام الــرأي العــام األجنبي في 
الخــارج، فهــذه المحــاور ستســاهم فــي تنشــئة جيــل 
صالــح فكــًرا ومنهًجا وســلوًكا وتعاماًل وعمــاًل، وتنمي 
لديه القدرة على التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها، 
وتســلحه بقيــم التســامح والتعايــش مــع اآلخــر ونبــذ 
التعصــب والكراهيــة والتعــاون مــع الجميــع، وســتعد 
الطلبــة ليكونــوا كــوادر طموحة ومبتكرة قــادرة على 
تحــدي الصعوبــات، وتكســبهم الكثيــر مــن المهــارات 

وتحفزهم على العمل بروح الفريق الواحد.

هذه الفعالية التي خصصت لطلبة البحرين  «
الراغبين بالدراسة في الخارج ستجعل من الطلبة 
واجهة ُمَشِرفة وُمشرقة لبالدهم بطريقة منظمة 
ومنهجية، األمر الذي يجعلهم قادرين على تمثيل 
بالدهم تمثيال صحيحا وبما َيضمن تحقيق الغاية 

المرجوة من مهمة سفراء الوطن.

نورة شنار

عبدعلي الغسرة

“االبتسامة أرخص طريقة لتغيير مظهرك”، هكذا يرى تشارلز غوردي االبتسامة، 
ومدى تأثيرها على الشكل الخارجي لإلنسان، وهي وجهة نظر تؤكد ما يقال من 
أنــه لــم يــر أحد وهو يبتســم قط إال وكان جميالً! وهذا مدعــاة للتأمل في حقيقة 
وتأثيــر انعكاســات التعامــل بإيجابيــة فــي حياتنــا االجتماعية، وتأثيــر ذلك على 

عالقاتنا بشكل عام.
إن لم تكن تعرف شخصًا، قد يكون من أكثر األمور المنعوتة أنه دائم االبتسامة؛ 
فاالبتســامة لهــا مقــدرة جبــارة على محــو الصفات واالنفعــاالت الســيئة؛ كالحقد 
والكره والحســد والبغضاء وما إلى ذلك؛ إذ تعتبر االبتســامة - ما لم تضمر شــرًا، 

وهو أمر نادر - أداة تمحو كل مخلفات الحياة، بتعاملها اإليجابي مع المحيط.
مــا أردت تناولــه فــي مقالــي هــذا، وبعــد مقدمــة مقتضبــة، “موظــف المعامالت”، 
ســواء كان فــي القطــاع العام أو الخاص، أو كان موظــف بيانات، أو بائعا، أو غير 
ذلــك، نلتمــس دائمًا الفرق الشاســع بين من يرســم االبتســامة على شــفاهه، تاركًا 
همومــه وراء ظهــره - ومــن منــا ال يحمــل همــًا - ويتعامــل مع اآلخرين بابتســامة 
صادقة، وبين نماذج عديدة تحمل همومها على ظهرها، وتعكسها على اآلخرين، 

ظاهرة سيئة وتسيء للمكان الذي يعمل به.
وُتلقــى مســؤولية ذلــك على كل مســؤول في الدولة، ســواء في القطــاع العام أو 
الخــاص، بــأن يــدرب موظفيــه علــى التعامــل بإيجابية مــع المراجعيــن والعمالء، 
وإدراك مدى أهمية ذلك لهم ولعملهم، وبأن أية مشكالت قد تعترضهم – ال سمح 

هللا - ال عالقة للمراجعين والعمالء بها.

وقد تميزت في واقع األمر بعض الدول والمؤسسات بذلك، حتى أنها  «
لجأت إلى دعم االبتسامة في الحياة اليومية، وهو ما يعني إدراك مدى 

التأثير الجيد للتصرف بإيجابية على المجتمعات، وهو ما نتمنى أن 
نحذو حذوه.

انعكاسات التعامل بإيجابية

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

كثيرا ما يتم طرح السؤال التالي: ما هو الدور السعودي اإلماراتي باليمن ولماذا 
هذا الدور؟ والحقيقة أنه قبل اإلجابة على هذا السؤال حري بنا أن نشخص أوال 
الوضــع العربــي وما يحيط به مــن مؤامرات وتحالفات تســتهدف تقطيع أوصال 
هذه األمة العربية المسلمة، حتى نعرف ونفهم حقيقة الدور السعودي اإلماراتي.

فمؤامــرة الربيــع العربــي التــي هلــل وطبل وبشــر بهــا التحالف الشــعوبي الثالثي 
ضمت ثالث دول، إيران الطامعة بإعادة أمجاد امبراطوريتها الغابرة التي قضى 
عليهــا العــرب، والطورانيــة التــي تســعى الحتــالل األمــة العربية المســلمة، تحت 
حجــة مــا يســمى بالخالفة اإلســالمية، وقطر الحالمــة ببناء وتســيد امبراطورية 
قطــر العظمــى، كل هــذه الــدول تحالفــت مع بعضها البعض ســواء بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، مــن أجل إشــعال الحروب وتقســيم الدول العربية وإشــاعة روح 
الفوضــى بيــن أفــراد المجتمــع العربــي، ومحاولــة تمكيــن عمــالء هــذا التحالــف 
الثالثــي مــن التفــرد بحكــم هذه البلدان، ومــن ضمن هذه البلدان التي اســتهدفها 
هــذا التحالــف الثالثــي اليمــن العربي، عبر ما يســمى بالثورة اليمنيــة التي ارتدى 

عباءتها عبدالملك الحوثي لتحقيق حلم الثالثي.
علــى هــذا األســاس وهــذا الواقــع المريــر، كان البــد مــن أن تنتفــض الســعودية 
وجــه  علــى  باليمــن  ومؤامراتــه  الثالثــي  التحالــف  لهــذا  للتصــدي  واإلمــارات 
الخصــوص، وأيضــا بقيــة الــدول العربيــة التــي ضربتهــا مؤامــرات هــذا التحالف 
الثالثي. إذا، الواجب والمســؤولية العربية، وطلب الشــرعية اليمنية المعترف بها 
دوليا كحكومة وحيدة لليمن من الدول العربية مساندتها في التصدي لالنقالب 
الحوثي ومخططات إيران ورفاقها، جوهر وأســاس الدور الســعودي واإلماراتي 

باليمن.

لكن هذا الدور ال يقتصر فقط على التصدي عسكريا وأمنيا للحوثي  «
وإيران، بل إن هناك دورا ال يقل أهمية عن الدور العسكري واألمني، أال 

وهو الدور اإلنساني والمجتمعي، بما فيه الطبي والمعيشي، فالتحالف 
الثالثي كان هدفه وال يزال تدمير البنى التحتية للدول العربية ومنها 

اليمن، فنرى ما تقوم به إيران عن طريق وكيلها الحوثي في تدمير كل 
ما بناه اإلنسان اليمني عبر عقود ماضية، من بنى تحتية ومن تدمير 

عشوائي، ومن خلخلة للنسيج االجتماعي وتهجير السكان واتباع 
سياسة األرض المحروقة، في تطبيق كامل لما تريده إيران ويتمناه 

التحالف الثالثي. وعليه، فإن الدور اإلنساني السعودي اإلماراتي عمل 
على تخفيف آالم اليمنيين، وتقليل آثار الدمار والمعاناة التي يعيشها 

الطفل والمرأة وكبار السن من اليمنيين المدنيين.

الشعوبيون الجدد... الدور السعودي 
اإلماراتي باليمن

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 
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رئيس الرفاع يشيد

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة نــادي الرفــاع 
الشــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة بالدعم 
الالمحــدود المقــدم من ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة والنائب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة لألنديــة الوطنية ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة والــذي انعكــس 
األول  للفريــق  المتميــزة  المشــاركة  علــى 
لكــرة القدم بنادي الرفــاع في بطولة كأس 
لكــرة  األبطــال  لألنديــة  الســادس  محمــد 
أن  الرفــاع  فيهــا  اســتطاع  والتــي  القــدم 
يتأهل للدور 32 من المسابقة بعد تحقيقه 
يلــج  أن  متتاليــة دون  انتصــارات  لثــالث 

مرماه حتى هدف واحد.

الحنينية - نادي الرفاع:

أكد ممثل جاللة الملك لالعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة أن التوجيهــات الملكيــة الســامية لعاهل البالد حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة ســتجعل من الرياضة البحرينية أكثر قوة وحضورا في مختلف المحافل الدولية وســتأخذ موقعها الطبيعي 
فــي االرتقــاء والتقــدم والوصــول الــى أعلــى المســتويات مشــيرا ســموه الــى أن جاللــة الملك مهتــم كثيــرا بالرياضة 
البحرينية ويوجه دوما الى سرعة حل الملفات التي تواجه الرياضة البحرينية والعمل على حلها بما يحفظ الحقوق 

والعدالة بين الجميع.

جــاء ذلــك خالل اللقاء التاريخي الذي جمع ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة باالسرة الرياضية وذلك بحضور 
النائــب االول لرئيــس المجلــس االعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة االولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفــة وعدد من الــوزراء واعضــاء المجلس 
الشــباب  شــؤون  ووزارة  والرياضــة  للشــباب  االعلــى 
والرياضــة واللجنــة االولمبيــة البحرينية ورؤســاء االندية 
الوطنيــة والالعبيــن المدعويــن والــذي حســم مــن خاللــه 
ســموه ملــف مســتحقات الرياضيين واإلدارييــن والفنيين 

والمدربين.
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي كلمــة 
القاها في اللقاء “ اعتبر هذا اللقاء بمثابة اللقاء التاريخي 
واالســتمرار فــي مشــروع جاللــة الملــك المفــدى فــي دعم 
جانبــه  الــى  والوقــوف  المملكــة  فــي  الرياضــي  القطــاع 
واالســتكمال لالســاس الصحيــح الــذي أسســه مــن كانــوا 
قبلنــا فــي تحمل المســؤولية تجــاه الحركــة الرياضية في 
المملكــة لتكــون الرياضــة علــى االســاس المتيــن والمبنيــة 
على االسس الصحيحة والذين ساهموا في بناء الرياضة 
بالرياضــة  االرتقــاء  نحــو  تامــة  بحريــة  تتحــرك  وجعلهــا 
البحرينيــة وصــوال الــى تكويــن كــوادر وطنيــة وخبــرات 
ومهــارات ســاهمت فــي جعــل الرياضــة البحرينيــة أكثــر 

تطورا”.

القادم أفضل
وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة “ فــي العام 
2018 اســتأذنا جاللــة الملــك المفــدى الطالق عــام الذهب 
فقــط علــى هــذا العــام االمــر الــذي منحنــا الدافــع والــروح 
القتاليــة ومنــح الالعبيــن الذيــن يضعــون شــعار البحريــن 
على صدورهم وأكتافهم الحماسة نحو تحقيق االنجازات 
باســم المملكــة وكنا نبحث عن الــروح القوية في الالعبين 
تمكــن  وبالفعــل  االنجــازات  لتحقيــق  تنميتهــا  أجــل  مــن 
أبطــال البحرين مــن تحقيق انجازات نوعية كبيرة جعلت 
البحرين في مصاف الدول المقدمة وهو االمر الذي سجل 
أعلــى حصــاد للميداليــات في تاريــخ الرياضــة البحرينية، 
واليــوم بقيادة جديدة للجنة االولمبية البحرينية برئاســة 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة سنواصل االستمرار 
في حصد االنجازات واالرقام تبين أن الرياضة البحرينية 
ســتتجاوز حصــاد العام 2018 وهو االمــر الذي نطمح اليه 
ونتطلــع للوصــول اليه في العــام 2019 ويثبت أن الالعب 
البحرينــي يمتلــك الروح واالصرار لتمثيل بده خير تمثيل 

وتحقيق انجازات كبيرة ونوعية في مختلف االصعدة”.

مبادئ البيئة التنافسية العادلة المفتوحة
وتابــع ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفــة “ إن المبادئ 
االساســية التــي اطلقهــا ولــي العهــد االميــن نائــب القائــد 
الــوزارء صاحــب  لرئيــس مجلــس  االول  النائــب  االعلــى 
السمو الملكي االمير سلمان بن حمد آل خليفة وهي البيئة 
التنافســية العادلة المفتوحة وهذه المبادئ الرئيســية هي 
التي تنبثق منها اعمالنا تجاه الحركة الشبابية والرياضية 
وال يمكننا الوصول الى العالمية دون تطبيق هذه المبادئ 
التــي تمثــل قلــب البرنامــج الوطنــي لتطويــر  االساســية 
القطاع الشبابي والرياضي “استجابة” ونحن ال نتكلم عن 
فرضيات في الرياضة وال عن أحالم بل دائما ما نتكلم عن 
الوقاع الذي نعيشــه وهو التوجه نحو تحقيق العادلة بين 

جميع الرياضيين”.

العصر الذهبي

وأضــاف ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة “اتفقنــا 
فــي المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة ووزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة واللجنــة االولمبيــة البحرينيــة اطــالق 
العصــر الذهبــي للســير الى االمــام وقدما نحــو العمل على 
تطويــر الرياضــة البحرينيــة والمحافظــة علــى انجازاتهــا 
وتعزيــز مكتســباتها ونعمــل علــى تربيــة االجيــال القادمــة 
مــن الرياضييــن علــى الروح العاليــة والتفانــي واالخالص 

مــن أجــل رفع اســم البحريــن عاليــا، ونحن نمتلــك اهداف 
للعصــر الذهبــي ومــن بينهــا الوصــول للعالميــة ورفع اســم 
البحريــن وطباعــة اســمها فــي ســجالت االبطــال ونمتلــك 
القــدرة علــى منافســة جميع الــدول ألننا نمتلــك الكفاءات 
القــدرات والمهــارات التــي تجعلنــا قادرين على المنافســة 
مــع بقية الدول والحصول على االنجازات الرائدة وتأكيد 

مكانة البحرين”.

 بالحقائق.. البحرين عاصمة الشباب والرياضة
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “ عندما اطلقنا 
فــي قمــة الشــباب أن البحريــن عاصمة الشــباب والرياضة 
لــم نكــن نبحــث عــن منظمــة تمنحنــا هــذا اللقــب أو جائزة 
منهــا وإنمــا نحــن كرســنا هذا القــول علــى ارض الواقع من 
خــالل اســتقبال واحتضان البحرين للعديــد من الفعاليات 
الواقــع  أرض  علــى  تؤكــد  التــي  والرياضيــة  الشــبابية 
توجهاتنا في هذا الجانب لتكون البحرين عاصمة الشباب 
والرياضــة ونحــول مملكة البحرين لتكــون قبلة الحتضان 
الفعاليــات الشــبابية والرياضيــة واالتجــاه نحو االســتثمار 

في الشباب على مختلف االصعدة”.

االحتراف الرياضي واقع
الــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وتطــرق 
االحتــراف الرياضــي وقــال ســموه “ االحتــراف الرياضــي 
بــات واقعا في المجــال الرياضي ومملكــة البحرين تعتمد 
مهنــة االحتــراف الرياضــي كأحــد المهــن المعترفــة بها من 
قبل الجهات المعنية والتي ستمنح الشباب فرصة االبداع 
في المجال الرياضي االمر الذي ســيتيح الفرصة للبحرين 
الفعاليــات  واجتــذاب  الرياضــة  صناعــة  نحــو  للتوجــه 

الرياضية على اراضيها”.

 عبداهلل يوسف.. مثال
واضــاف ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة “ نمتلك 
الكثيــر مــن االمثلــة الواقعــة التــي نبيــن أن البحرين غنية 
بالالعبيــن مــن أصحــاب المهــارات العاليــة ونخــص بالذكر 
العب منتخب كرة القدم عبدهللا يوســف الذي يعتبر أول 
بحريني وخليجي يلعب في دوري ابطال أوروبا مع فريقه 
التشيكي وهذا لم يأت بين ليلة وضحاها وإنما جاء نتاج 
عمــل ممنهــج حيــث تم االســتثمار في الالعــب عن طريق 
اشراكه مع أحد االندية االوروبية واثبت جدارته ومن ثم 
وقــع معــه أحد االندية التشــيكية للعب فــي صفوفها وهو 
االن يلعــب مــع فريقه في دوري االبطال وســينعكس هذه 
المشاركة على كرة القدم البحرينية وعلى سمعة البحرين 
الرياضية، كما أنه يؤكد أهمية االحتراف الرياضي ســواء 
كان الالعــب اجنبيــا أو بحرينيــا فكل الالعبيــن محترفين 

ويجب تأصيل هذه النظرة”.

 الملفات والمسؤوليات
وكشــف ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة أن هنالك 
العديــد مــن الملفــات والمســؤوليات التــي يضعهــا أمامــه 
وقــال “ العديــد من الملفات التي اضعها أمامي في مكتبي 
الرياضــي وسأســعى الى حلها وهي مســتحقات الالعبين، 
الرياضيــة،  المؤسســات  هيكلــة  اعــادة  االنديــة،  ديــون 
صناعــة المواهــب، قانــون االحتــراف، تأســيس الشــركات 
تابعــة لالنديــة، تطوير البرامج الرياضيــة، ايصال االبطال 
للعالميــة، تطويــر االعــالم الرياضــي وغيرهــا مــن الملفــات 

والتي سنعمل على حلها”.

 حسم ملف مستحقات الالعبين
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن ملــف 
االهتمــام   “ وقــال  االولويــة  كان  الالعبيــن  مســتحقات 
لالرتقــاء  المثاليــة  البيئــة  توفيــر  علــى  والعمــل  بالالعــب 
بــه باعتبــاره هــو االســاس للرياضــة البحرينية وهــو اليوم 
أولويتنــا ونســعى الى توفيــر العادلة له وجمعنــا اليوم هو 
لحســن ملف مســتحقات الرياضييــن واالداريين والفنيين 
والمدربيــن وتســلمهم لكافــة مســتحقاتهم لنبــدأ االلتفــاف 

الــى ملــف آخر والعمل على حله بســرعة، والتركيز اساســا 
اليــوم علــى العــدل والعدالــة والمحافظــة علــى الحقــوق 
وجاللــة الملــك دائمــا مــا يركــز فــي جميــع خطاباتــه علــى 

اساس اقامة العدل بين الجميع”.

 التقدير للجهات المعنية
ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الجهات المعينة 
بانهاء ملف مستحقات الالعبين وقال “ نثمن عاليا الجهود 
التي بذلتها الجهات ذات العالقة النهاء ملف المستحقات 
الماليــة للرياضيــن واالدارييــن والفنيــن والمدربيــن وهــو 
معالــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة وزيــر المالية 
واالقتصاد الوطني وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة وبنك البحريــن والتنمية 

والذين بذلوا جهودا كبيرة النهاء هذا الملف المهم.

 خطة دفع المستحقات
وكشــف ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة عن خطة 
دفــع المســتحقات الماليــة للرياضين واالدارييــن والفنيين 
ماليــة  مســتحقات  لديــه  العــب  أي   “ وقــال  والمدربيــن 
متأخرة عليه التقدم الى وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
وتســجيل مســتحقاته المالية، ثم تعرض هذه الكشــوفات 
علــى النــادي ليؤكد أحقية الالعب في هذه االســتحقاقات 

وفي حال نفي النادي هذه المستحقات تتحول الى لجنة 
التحكيــم وهي جهة مســتقلة للنظر في هذه المســتحقات 
هــذه  مــن  التأكــد  بعــد  ومــن  كاملــة،  العدالــة  لتحقيــق 
االستحقاقات ايداع المبلغ في حساب الالعب عن طريق 

بنك البحرين للتنمية.

ثالث مقامات رئيسية

واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “ االرتكاز 
علــى ثــالث مقامــات رئيســية فــي المرحلــة المقبلــة 
واالبتــداء مــن رأس الهــرم وهــو الالعــب والمــدرب 
واالداري والفنــي ألنهــم اســاس الرياضــة البحرينيــة 
العدالــة  لتحقيــق  ونســعى  أولويــة  بهــم  واالهتمــام 
لهــم، المقــام الثاني هو الجمهور وكيفيــة العمل على 
اجتذابــه للمباريــات والوقوف الى جانب المنتخبات 
والفــرق الرياضيــة باالضافة الى العمــل على صناعة 
مثاليــة  بيئــة  توفيــر  أجــل  مــن  الرياضــي  الترفيــه 
لحضــور الجماهيــر الرياضية أمام المقام الثالث فهو 
االنديــة والمنشــآت الرياضية والعمــل على تطويرها 
بحيث تجتذب الشباب وتعمل هذه المنشآت طوال 

العام لخدمة القطاع الشبابي والرياضي.

 التوجه نحو إغالق ديون األندية
وكشــف ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة “ اتمنــى 
أن يتــم اغــالق ملــف مســتحقات الرياضييــن واالدارييــن 
والفنييــن والمدربيــن بصــورة ســريعة ليتــم التفــرغ للعمل 
على حل ملف آخر وهو ملف ديون االندية الوطنية وهذا 

الملف الثاني الذي سنعمل على حله بصورة عادلة.

 رؤساء األندية يوقعون االتفاقيات
علــى  بالتوقيــع  الوطنيــة  االنديــة  رؤســاء  قــام  بعدهــا 
اتفاقيــة حســم ملــف مســتحقات الرياضييــن واالدارييــن 
والفنييــن والمدربيــن ليتــم البــدء فــي اتخــاذ االجــراءات 
االداريــة المناســبة النهــاء الملف بصورة حاســمة وتســليم 

المستحقات المالية للجميع في اسرع وقت ممكن.

 اإلشادة بخطوات سموه
واشــاد رؤســاء االنديــة الوطينــة بخطــوات ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والراميــة الــى حل مســتحقات 
بصــورة  والمدربيــن  والفنييــن  واالدارييــن  الرياضييــن 
نهائية االمر الذي يؤكد توجهات ســموه لالرتقاء بالحركة 
الرياضية في المملكة كما أشــادوا بتوجهات ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة المســتقبلية لحــل جميع الملفات 

ومن بينها ديون االندية.

ناصر بن حمد: الرؤية الملكية السامية ستجعل الرياضة أكثر تطورا وحصدا لإلنجازات
ــة الــبــحــريــنــيــة ــاض ــري ــل ــك الـــداعـــمـــة ل ــل ــم ــف جــالــة ال ــواق ــم األنـــديـــة أشـــــادت ب

الملفات جميع  لحل  سموه  بتوجهات  ويشيدون  االتفاقات  يوقعون  األندية  رؤســاء 

اللجنة اإلعالمية

في العصر الذهبي 
نسعى للوصول إلى 

العالمية وتحقيق 
إنجازات تاريخية

ملفات كثيرة 
نسعى لحلها 

ومن بينها ديون 
األندية الوطنية 

سموه: ننطلق من 
مبادئ سمو ولي 

العهد “البيئة التنافسية 
العادلة المفتوحة”

حسم ملف مستحقات 
الرياضيين واإلداريين 
والفنيين والمدربين 

بصورة نهائية



تغّلب فريق وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
على فريق وزارة الصحة بهدفين دون مقابل 
سجلهما خليفة النعار )23( وأحمد النمروطي 
حمــد  بــن  خالــد  دوري  ضمــن  وذلــك   ،)28(
الســابع لكرة قــدم الصاالت لألنديــة والمراكز 
الشبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات والوزارات 

والجاليات والبنوك والشركات.
انتهــى الشــوط األول بالتعادل الســلبي بدون 
أهــداف وســط قلــة الخطــورة مــن الجانبيــن 
علــى المرمييــن وعــدم المقــدرة علــى صناعة 

الفرص السانحة للتسجيل. 
وفــي الشــوط الثانــي تحســن أداء الفريقيــن 
ولــم يســتطع فريــق وزارة الصحة التســجيل 
حــارس  تمكــن  حيــث  الثانيــة  الدقيقــة  فــي 
فريق وزارة المالية واالقتصاد الوطني راشد 

العلي من صد ثالث كرات في هجمة واحدة، 
وارتــدت الكــرة وســجل فريــق وزارة الماليــة 
هــدف فريقــه األول في الدقيقــة الثالثة، ولم 
يســتطع العبــو وزارة الصحة التعديل وتلقوا 

الهدف الثاني بعد أربع دقائق.
ونــال العب فريق وزارة المالية خليفة النعار 

جائزة أفضل العب في المباراة.

الفوز الثاني لوزارة اإلعالم
حقق فريق وزارة اإلعالم فوزه الثاني بتغلبه 
علــى فريــق وزارة المواصــالت واالتصــاالت 
بهدفيــن مقابل هدف واحد في مباراة قوية، 
وعلــي   ،)9( الدوســري  مبــارك  للفائــز  ســجل 
للخاســر  وســجل   ،)31( عبدالرســول  محمــد 

حسن إبراهيم )14(.

المواصــالت  وزارة  فريــق  العــب  وحصــل 
واالتصــاالت محمــد علــي على جائــزة أفضل 

العب.

الداخلية يعبر المهن والخدمات 

الصحية بسهولة

واصــل فريق وزارة الداخلية عروضه القوية 
فــي الدوري وحقق فوزا مريحا على حســاب 
الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات 
فــي  هــدف  مقابــل  أهــداف  بســتة  الصحيــة 
مباراة سيطر عليها الداخلية منذ انطالقتها.

الخارجية يكتسح الحكومة 

اإللكترونية

اكتســح فريق وزارة الخارجية خصمه فريق 

هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية وفاز 
عليــه بتســعة أهداف مقابــل ثالثة في مباراة 
مليئــة باألهــداف وشــهدت حمــاس كبيــر من 

الفريقين.

خميس وزمان يحصدان 

النجومية

حصــد العــب فريــق الداخليــة أحمــد خميس 
علــى جائــزة أفضــل العب فــي مبــاراة فريقه 
ضد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية.
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  العــب  أمــا 
اإللكترونية محمد زمان فتمكن من الحصول 
علــى نجوميــة مباراة فريقه ضد فريق وزارة 

الخارجية.

مباريات اليوم
لــدوري  الرابعــة  الجولــة  اإلثنيــن  اليــوم  تقــام 
الوزارات بأربع مباريات، يلتقي في األولى الهيئة 
الصحيــة  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
ووزارة العدل واألمانة العامة للقضاء في الساعة 
السادســة  الســاعة  فــي  تليهــا  الخامســة عصــرًا، 

مبــاراة هيئة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية 
ضــد وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة، وفي 
الســاعة الســابعة يلعب فريقا وزارة الداخلية مع 
وزارة المواصــالت واالتصــاالت، وتختتم الجولة 
فــي  الصحــة  ووزارة  الخارجيــة  وزارة  بلقــاء 

الساعة الثامنة مساء.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

فوز صعب لإلعالم.. وتألق البطل ووصيفه كالعادة

لقاء وزارة االعالم ووزارة المواصالت

عاد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشــاطئية للناشــئين من ســلطنة عمان بتحقيق 
إنجاز متميز إثر فوز منتخب )ب( المكون من الالعبان سيد أمين مصطفى ومجتبى 
حســن بالمركز األول والميدالية الذهبية وفوز منتخب )ب( المكون من حســن ناصر 
وعلــي عليــوي بالمركــز الثانــي والميداليــة الفضية في النســخة األولى مــن البطولة 
العربيــة للناشــئين التــي احتضنتهــا مدينة صاللة مؤخرا لتســتعيد الكرة الشــاطئية 
البحرينيــة توهجهــا من جديــد وتعتلي منصة التتويج بإنجاز مشــرف وتحت قيادة 

وطنية متمثلة في المدرب يونس الهدار.

لدعــم  ثمــرة  هــو  اإلنجــاز  هــذا  ان  كمــا 
الشــيخ  برئاســة  االتحــاد  ادارة  مجلــس 
بــن محمــد آل خليفــة واهتمامهــم  علــي 
بتطويــر اللعبــة، كمــا انــه انعــكاس لجهود 
مجلس الكرة الطائرة الشــاطئية برئاســة 
محمد الفردان والذي يقوم بتنفيذ خطط 
ورؤى مجلــس اإلدارة ويعمل على رعاية 
المســابقات، حيــث  المنتخبــات وتنظيــم 
تحقيــق  علــى  الجهــود  تلــك  كل  أثمــرت 
الناشــئين  لقــب علــى مســتوى فئــة  أول 
اللعبــة  فــي  واكتشــاف مواهــب جديــدة 
وبــروز مــدرب جديــد علــى ســاحة الكــرة 

الطائرة الشاطئية.

الفردان وحماد.. دعم ميداني

بقــوة  حاضــرا  كان  الفــردان  محمــد 
ومتابعــا لمشــاركة المنتخب فــي البطولة 
العربيــة بعدمــا حــرص على الســفر بدافع 
شــخصي من أجــل الوقوف مــع الالعبين 
اجازتــه  يقضــي  انــه  رغــم  وتشــجيعهم 
الخاصــة ليكــون داعمــا للمنتخــب بجــوار 
اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الوفــد  رئيــس 
هــو  لــه  كانــت  والــذي  حمــاد  حســين 
واضحــة  وبصمــة  مشــرفة  وقفــة  اآلخــر 
وتواصل مســتمر مع وسائل اإلعالم لنقل 

المعلومات والصور والنتائج أوال بأول.
اعداد شهر ونصف فقط

للبــالد ســبورت  الفــردان  ويقــول محمــد 
الفخــر  إلــى  يدعــو  العربــي  اإلنجــاز  ان 

واالعتزاز ألنه تحقق بعد مسيرة االعداد 
التــي امتــدت حوالــي شــهر ونصــف فقط 
التدريبيــة  الحصــص  تضمنــت  والتــي 
المحلية ومعسكر تونس، مؤكدا استفادة 
الالعبيــن مــن المعســكر التدريبي بصورة 
كبيــرة عبــر االنســجام وزيــادة منســوب 
اللياقــة البدنيــة وتعزيــز قدراتهــم الفنيــة 
بصــورة عامــة واإللمــام الكافــي بقواعــد 

الكرة الطائرة الشاطئية.
وأضــاف بــأن العبــي منتخبنــا قد كســبوا 
المشــاركة  الوفــود  جميــع  اعجــاب 
وباألخــص الالعــب ســيد اميــن مصطفى 
علــى  رائــع  فنــي  مســتوى  قــدم  والــذي 
امتــداد البطولة ولكنه لألســف لن يتمكن 
مــن المشــاركة فــي النســخة القادمــة ألنه 
مــن مواليــد 2001 فيمــا ســيتمكن بقيــة 
الالعبين من المشــاركة النهــم من مواليد 

.2002
 واوضــح بــأن اختيــار المــدرب الوطنــي 
يونــس الهدار كان موفقا ألنه اجاد تهيئة 
الالعبيــن ليــس مــن الناحيــة الفنية فقط 
وانمــا مــن الناحيــة التربويــة وتمكــن مــن 
قيــادة الفريق بالصــورة المطلوبة ليحقق 

انجاز رائع في سجله التدريبي.

بطولة قوية

وأضاف الفردان أن المنافسة في البطولة 
كانــت قويــة ولم يكن الفوز باللقب ســهال 
)ب(  منتخــب  ان  حيــث  اإلطــالق،  علــى 

الفائــز بالبطولــة واجه صعوبــة كبيرة من 
منتخبــات عمان واليمن، وأكبر دليل على 
احقيتــه باللقب العربي هو فوزه بالعالمة 
الكاملــة وعــدم خســارة اي مواجهــة، كما 
ان منتخــب )أ( هــو اآلخــر كان علــى قــدر 
المســئولية ولــم يخســر إال أمــام منتخــب 

البحرين )ب( ليظفر بالميدالية الفضية.
وتابــع الفــردان حديثــه )العبونا تســلحوا 
قــدر  علــى  وكانــوا  واإلصــرار  بالعزيمــة 
طبقــوا  وقــد  والتحــدي  المســؤولية 
علــم  ليرفعــوا  الفنــي،  الجهــاز  تعليمــات 

المملكة عاليا(

دعم االتحاد

وأشــار الفــردان بــأن دعــم مجلــس ادارة 
االتحــاد كان احد العوامل الرئيســة وراء 
المشــرف  العربــي  اإلنجــاز  هــذا  تحقيــق 
ابتداء من التحركات التي قام بها لتوفير 
ملعــب رملــي بالقــرب مــن مقــر االتحــاد 
بمدينــة خليفــة الرياضيــة والــذي أســهم 
في تسهيل مهمة الجهاز الفني عبر اقامة 
الحصــص التدريبيــة بكل ســهولة ويســر، 
باإلضافــة الــى تنظيــم دوري لفئة الرجال 
والناشــئين والذي اكسب الالعبين المزيد 

من الخبرة والمهارة.
اللقــب  تحقيــق  وبعــد  )اآلن  وأضــاف 
العربــي ال بــد مــن مواصلــة دعــم منتخب 
الناشــئين واالستمرار في تجمع الالعبين 
علــى مدار العــام وفقا لالمكانات المتاحة 
والمحافظــة  الالعبيــن  قــدرات  لتطويــر 

على اللقب..(.
كمــا أشــاد الفــردان بالجهــود التــي بذلهــا 
أعضــاء مجلــس الكرة الطائرة الشــاطئية 
إلــى دور  كال فــي اختصاصــه باإلضافــة 

الطاقم الفني واإلداري.

نفتخر بالمقترح البحريني

بنجــاح  اعتــزازه  عــن  الفــردان  وعبــر   
تطبيقــه  تــم  الــذي  البحرينــي  المقتــرح 
رفــع  بعدمــا  النســخة  هــذه  مــن  ابتــداء 
لالتحــاد  مقترحــا  الشــواطئ  مجلــس 
البحريني باســتحداث بطولة عربية على 
مســتوى الناشــئين ليقــوم األخيــر بــدوره 
برفعــه الــى االتحــاد العربــي الــذي وافــق 
عليــه لما لتلك المســابقة من اثر كبير في 
االرتقــاء بمســتوى اللعبــة لدى هــذه الفئة 

العمرية.

الكرة الطائرة الشاطئية البحرينية تستعيد بريقها
ــاد وجـــهـــود الــمــجــلــس ــ ــح ــ ــم االت ــدعـ ــرة لـ ــمـ ــردان: الــلــقــب الـــعـــربـــي ثـ ــ ــفـ ــ الـ

مسابقة الوزارات في دوري خالد بن حمد للصاالت تدخل الجولة الرابعة

حسن علي

منتخب الناشئين البطل اثناء التتويج

سيد أمين مصطفى ومجتبى حسن في صورة تذكارية بالكأس مع رئيس االتحاد العماني

سيد أمين مصطفى ومجتبى حسن يرفعان كأس البطولة

اللجنة اإلعالمية

التقى محمد شاهد الرئيس التنفيذي لمنظمة خالد بن حمد الرياضية 
والكيــك  تــاي  للمــواي  اإلماراتــي  االتحــاد  بوفــد   KHK SPORTS
بوكسينغ، وذلك لبحث سبل النهوض بالرياضات القتالية في المنطقة. 

وقد حضر اللقاء رئيس اتحاد الكيك البوكسينغ أحمد خالد الوزان. 

بعدهــا تحــدث الرئيــس التنفيــذي 
لمنظمــة خالد بــن حمــد الرياضية 
التــي  الرؤيــة  عــن  الوفــد،  مــع 
بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  رســمها 
األول  النائــب  خليفــة  آل  حمــد 
لرئيــس المجلــس االعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
الرياضــات  لدعــم  البحرينيــة، 
القتاليــة في مملكــة البحرين، وما 
حققتــه تلــك الرؤية مــن إنجازات 
مشــرفة فــي مختلف المشــاركات 
القاريــة والدوليــة، والتــي عــززت 
علــى  البحرينــي  الحضــور  مــن 

خارطة الرياضة العالمية. 
 بعــد ذلــك، ناقــش الطرفــان ســبل 

تطويــر جميــع الرياضــات القتالية 
دعــم  خــالل  مــن  المنطقــة،  فــي 
أطــر  وتعزيــز  الثنائيــة  الجهــود 
التعــاون، والتــي مــن شــأنها خلــق 
توأمــة فــي هــذا المجــال، تســاهم 
والبرامــج  اآلليــات  وضــع  فــي 
الرياضــات،  لتلــك  التطويريــة 
تطلعــات  تخــدم  التــي  بالصــورة 
مملكــة البحريــن ودولــة اإلمارات 
فــي  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة 
الفــرق  لتكويــن  العمــل  مواصلــة 
الظهــور  علــى  القــادرة  الوطنيــة 
مــن  المزيــد  وتحقيــق  المشــرف 
المشــاركات  فــي  النجاحــات 

القادمة.

موسم ناصر بن حمد للموروث البحري يشهد مشاركة نسائيةشاهد يلتقي الوفد اإلماراتي للمواي تاي
مســـابقة الغـــوص بالمعـــدات الحديثـــة علـــى كأس فيصـــل بـــن خالـــد

شــهد موســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات المــوروث البحــري أولــى مشــاركة نســائية فــي 
مســابقة الهيــر الســتخراج المحــار بالمعــدات الحديثــة وذلــك علــى كأس ســمو الشــيخ 
فيصل نجل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية. 

 وسجلت نور سمير شويطر أولى المشاركات 
النسائية في موسم ناصر بن حمد لرياضات 
المــوروث البحري، حيث شــاركت منافســات 
كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة 
بدعم ومساندة من والدها الذي تواجد معها 
فــي موقع المســابقة، خصوصا وأن شــويطر 
رخصــة  ولديهــا  كهوايــة  الغــوص  تمــارس 

للغوص بالمعدات الحديثة.
 وتعــد مشــاركة العنصــر النســائي فــي هــذه 
الــذي  المســابقة دليــال علــى النجــاح الكبيــر 
لرياضــات  حمــد  بــن  ناصــر  موســم  يحققــه 
المــوروث البحــري، حيــث شــهدت مختلــف 
المسابقات إقباال كبيرا خالل النسخة الثانية 

يقــام  الــذي  البحــري  المــوروث  موســم  مــن 
بهــدف الحفــاظ علــى هذا المــوروث الوطني 

األصيل.
الفــوز  مــن  حســن  نبيــل  النوخــذة  وتمكــن   
بالمركز األول بعد أن جمع لؤلؤ يبلغ مجموع 
وزنــه )9.798 جــرام(، متفوقــا علــى النوخذة 
محمــد الرويعــي الــذي حــل ثانيــا بمجمــوع 
لؤلــؤ يــزن )6.560 جــرام(، فــي المقابــل حــل 
النوخــذة يوســف يعقــوب في المركــز الثالث 

بواقع )6.144 جرام( من اللؤلؤ.
 وجــاء فــي المركز الرابــع النوخذة خال علي 
)5.148 جرام(، النوخذة أحمد رضي خامســا 
)5.080 جــرام(، النوخــذة فهد الفهيد سادســا 

)4.450 جــرام(، النوخذة بدر العازمي ســابعا 
)4.238 جرام(، النوخذة أحمد الذوادي ثامنا 
)4.210 جرام(، النوخذة جاســم أحمد تاســعا 
إبراهيــم  محمــد  النوخــذة  جــرام(،   3.950(

عاشرا )3.820 جرام(.
 وتســتأنف مســابقة الهير الســتخراج المحار 

بالمعــدات الحديثــة األســبوع القــادم وذلــك 
علــى كأس ســمو الشــيخ حمــد نجــل ممثــل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة.

 نور شويطر مع والدها بعد االنتهاء من المسابقة 
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تّوج رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة منتخبنا 
الوطني لكرة الســلة للشــباب بطال للبطولة الخليجية الســابعة عشرة المؤهلة لكأس آسيا، 

التي استضافتها مملكة البحرين واختتمت منافساتها مساء أمس.

وبهذه المناســبة رفع ســمو الشــيخ عيسى بن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة خالــص التهانــي 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمد آل خليفــة؛ بمناســبة اإلنجاز 
التاريخــي الذي حققه منتخبنا الوطني األول 
لكــرة الســلة للشــباب بإحــرازه لقــب البطولــة 
الخليجيــة لمنتخبــات الشــباب الُمقامــة حاليا 
التوالــي،  علــى  الثانيــة  للمــرة  البحريــن  فــي 

وبالتالي تأهله لبطولة كأس آسيا كذلك.
وقال ســمو الشيخ عيســى بن علي آل خليفة 
تجســيدا  يأتــي  الرياضــي  اإلنجــاز  هــذا  إن 
حقيقيــا لمــا يحظــى بــه القطــاع الرياضي من 
رعايــة وتوفيــر اإلمكانــات كافــة التــي تعــزز 
الرياضيــة  الســاحة  علــى  البحريــن  مكانــة 
خارجيــا، ولــم يــأِت لوال هــذا الدعــم والرعاية 
لتقديــم  البحرينــي  الشــباب  حمســت  التــي 
هــذه  وبالتالــي تحققــت  المســتويات  أفضــل 

النتيجة.
كمــا هنــأ ســمو الشــيخ عيســى بن علي، ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة ممثل جالة 
الشــباب،  الخيريــة وشــؤون  لألعمــال  الملــك 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
بهــذا االنجــاز، مشــيدًا بدعــم ســموه الواضــح 
لــكل الرياضات فــي المملكة وتحفيــزه الدائم 
مــن أجــل بلــوغ أعلــى المراتــب فــي مختلــف 
إلــى أن هــذا  الرياضيــة، مشــيرا  التظاهــرات 
لكــرة  المهمــة  اإلنجــازات  أحــد  ُيعــد  اإلنجــاز 
الســلة البحرينيــة فــي العهــد الزاهــر لجالــة 
الملــك، خصوصــا فــي ظــل المشــاركة مــن كل 

الدول الخليجية.
وهنأ ســموه أيضا، ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  خليفــة  آل 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة علــى هذا اإلنجــاز المهم 
الــذي ُيعــد مؤشــرا للتفاؤل نحــو تحقيق مزيد 

من اإلنجازات في كل األلعاب والرياضات.
واســتطاع منتخبنــا الوطنــي المحافظــة علــى 
لقبــه الخليجــي وحســم البطولــة بــكل نجــاح 
المطلقــة  أفضليتــه  بســط  أن  بعــد  واقتــدار 
علــى البطولــة، متفوقا على جميــع المنتخبات 
الخليجيــة المشــاركة، إذ تصدر منتخبنا قائمة 
بالعامــة  نقــاط  البطولــة برصيــد ١٠  ترتيــب 
الكاملــة مــن ٥ انتصارات، فيما حــل المنتخب 
السعودي ثانيا برصيد ٩ نقاط، وجاء الكويت 

ثالثا بـ٨ نقاط.
وأشــاد ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
بالجهــود الكبيــرة التي بذلتهــا اللجنة المنظمة 
واللجنة التنفيذية واللجان العاملة في بطولة 
الخليــج لمنتخبــات الشــباب التي اســتضافتها 
البحرين في الفترة من 19 لغاية 25 أغسطس 
الجــاري، وحرصهــا علــى بذل الجهــود إلخراج 

البطولة بأفضل صورة تنظيمية.
وأعرب ســموه عن تقديره لكل اللجان العاملة 
علــى جهودهــم التــي بذلوهــا طــوال البطولــة 
إلــى  يضــاف  جديــدا  نجاحــا  ســجلت  التــي 
سلســلة النجاحــات المتواصلــة التــي يحققهــا 

االتحــاد البحريني لكرة الســلة، مشــيرا ســموه 
إلــى أن جهــود اللجــان العاملة والحــكام محل 
تقديــر واعتــزاز، متمنيــا ســموه كل التوفيــق 

والنجاح لهم.
وقال ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة 
إن النجاح الكبير لهذه البطولة يؤكد ما يتمتع 
بــه القائمون باللجنة المنظمــة من خبرة عالية 
واإلعــداد  لهــا،  الطيبــة  الصــورة  تقديــم  فــي 
األمثــل، مشــيدا بالجهــود التــي قدمهــا رئيــس 
اللجنــة المنظمــة ومديــر البطولــة الســيد أنــور 
شــرف وجميــع األعضــاء العامليــن فــي لجــان 

البطولة.
وأثنــى ســموه علــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه 
اللجنــة التنظيميــة لكــرة الســلة بــدول مجلس 
التعــاون الخليجي في تطوير اللعبة وإيصالها 
المبذولــة  الجهــود  وفــق  المســتويات  ألعلــى 
الفعاليــات  مــن  العديــد  وتنظيــم  إقامــة  فــي 

والبطوالت.
وأضــاف ســموه أن النجــاح التنظيمــي يضاف 
لسلســلة النجاحات المعهــودة لمملكة البحرين 
األحــداث  واســتضافة  تنظيــم  مجــال  فــي 

ويعكــس  والدوليــة،  اإلقليميــة  والبطــوالت 
تفانــي أعضــاء االتحــاد البحريني لكرة الســلة 
فــي  البحريــن  أبنــاء  قــدرات  ويبــرز  ويؤكــد 

مختلف المجاالت الفنية واإلدارية.
ونــوه ســمو رئيس اتحاد الســلة بالدعم الكبير 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  مــن  المقــدم 
ووزارة شــئون الشــباب والرياضــة والــوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة والشــركات الراعيــة 
والداعمــة للبطولــة والــذي كان لدعمهــم األثــر 
بأفضــل صــورة،  البطولــة  إظهــار  فــي  الكبيــر 
كمــا أشــاد ســموه بالجهــود الكبيرة التــي بذلها 
اإلعــام فــي تغطيــة فعاليــات البطولــة وأثنى 
علــى جهــود العامليــن فــي المركــز اإلعامــي 

التحاد كرة السلة.
وقــدم ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي الشــكر 
والتقديــر للجماهيــر البحرينيــة التــي حرصت 
علــى الحضور ومؤازرة منتخبنا الوطني لكرة 
البطولــة، مؤكــدا ســموه أن  الســلة فــي هــذه 
الحضور الجماهيري للبطولة ساهم في نجاح 

البطولة.
وأشــاد ســمو الشيخ عيســى بن علي بما قدمه 
أفــراد منتخبنــا الوطنــي مــن العبيــن وفنييــن 
وإدارييــن في هذه البطولــة وتحقيقهم للقب، 
والــذي لــم يــأت إال من خــال االهتمــام الكبير 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  أعضــاء  كافــة  مــن 

البحريني لكرة السلة.
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بعــد رحلــة زاخــرة وطويلــة من العطــاء، انتقل يوم أمــس الفنان البحرينــي القدير محمد 
عواد بعد معاناة مع المرض، وبموته فقدت الساحة الفنية أحد أعمدة المسرح البحريني 
والخليجي، وعلما من أعالم الفن ورمزا لن يتكرر أبدا.  الفنان الكبير محمد عواد أرســى 
قواعد المسرح البحريني الحديث، وعلى يديه تم للمسرح التطور في المناظر وفي سائر 
الجهاز المســرحي، فهو فنان قدير شــق طريقه بقوة. “البالد” اســتطلعت آراء رفقاء درب 

الفنان وأصدقاءه ومحبيه.

رائد المسرح

يقول الفنان احمد مبارك: كان رائدا للمسرح 
بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، وجميعنا 
تعلمنا من مدرسته الفنية. كان الفنان محمد 
عــواد والــدا للجميــع وعاشــقا للمســرح إلــى 
أبعــد الحــدود. وقفــت أمامــه فــي الكثير من 

األعمال وتعلمت منه كثيرا.

قامة فنية

كان  فيقــول:  الرويعــي  جمعــان  الفنــان  أمــا 
البحرينــي  للمســرح  الروحــي  األب  بمثابــة 
وبرحيلــه فقدنــا والــدا ومربيا وأســتاذا. كان 
الفنــان محمد عواد يحثنــا دائما على العطاء 
فــي المســرح وشــخصيا اســتفدت كثيرا من 

نصائحه. 

خسارة كبيرة

وبــدوره قــال الفنــان حمــد عتيــق إن برحيل 
أســتاذنا الفنــان الكبيــر محمــد عــواد، تفقــد 
الســاحة الفنيــة فــي البحريــن قلعــة شــامخة 
مــن اإلبــداع والتميــز. شــخصية أعطــت كل 
ما لديها للمســرح البحريني. رحم هللا الفنان 

محمد عواد واسكنه فسيح جناته.

 الراحل في سطور

العاصمــي  عــواد  هتيمــي  محمــد  ولــد 
القحطانــي، فــي 18 يوليــو العــام 1938 فــي 

منطقة القضيبية بالمنامة
نشــأ وترعرع في ظل رعايــة والده الموظف 
بشــركة نفــط البحريــن بابكو، وتلقــى تعليمه 
بالمدرســة الغربية االبتدائيــة بالمنامة حيث 
نمــت موهبتــه الفنيــة بهــا حتــى أوائــل العقد 

الخامس من القرن العشرين
فــي أكتوبــر العام 1956، تم تعيينه بمدرســة 
القضيبيــة االبتدائيــة للبنيــن مدرســًا للفنــون 
التشــكيلية إبان قيادة الراحل أحمد العمران 

لمديرية المعارف.
فــي يوليو مــن العام 1958 تــزوج، وله حاليًا 

أربعة أوالد وابنة واحدة
التحق بنادي الفجر الثقافي والرياضي العام 

1958
التحق بأســرة هواة الفــن بين العامين 1959 

1960 -
في العام 1960 حصل على إجازة بال مرتب 
إلــى مصــر  وتوجــه  المعــارف،  مديريــة  مــن 
لدراســة الفــن، ولكنــه لــم يســتطع المواصلــة 

فعاد إلى البحرين

فــي العــام 1961، انضــم مــن جديــد لســلك 
التدريــس، وتنقــل بيــن عــدة مــدارس، حتى 
إداريــًا  مشــرفًا  التربــوي  المقــام  بــه  اســتقر 
بمدرســة مدينة عيسى اإلعدادية للبنين في 

مطلع السبعينيات من القرن العشرين
مســرحية  فرقــة  أســس   ،1968 العــام  فــي 
خاصة به أسماها “فرقة المسرح الكوميدي”

في العام 1970 انضم لفرقة مســرح االتحاد 
الشعبي

مــن مؤسســي فرقــة المســرح البحرينــي في 
الحقــًا  تحولــت  والتــي   ،1970 ســبتمبر   14

لمسمى آخر هو مسرح أوال
في العام 1971، قدم أول أعماله المســرحية 

“كرسي عتيق”، تأليفًا وإخراجًا
بقســم  للمســرح  مشــرف  بوظيفــة  التحــق 
والشــئون  العمــل  بــوزارة  والفنــون  المســرح 
االجتماعية العام 1973، ثم بالوظيفة نفسها 

بعد نقل القسم لوزارة اإلعالم العام 1976

احتضنــت جوانــب جــادة ســوق عــكاظ فــي نســخته الثالثة عشــر، ضمن موســم 
الطائــف، فــي تنظيــم جديــد أكثــر مــن 30 محــالً ُتمثــل “ســوق الســدو”، الحرفــة 
اليدويــة التــي ُتبــرز فــي مضمونهــا فــن مهــارة المخــزون اإلبداعــي للحرفييــن 
والحرفيــات، بجانــب عــرض العديــد مــن الصناعــات التراثيــة من داخــل وخارج 

المملكة.
وتعتمــد فنــون صناعة الســدو، التي يحــرص الكثير من الزوار علــى اقتناء قطع 
مــن مشــغوالته، والتعــرف علــى األدوات المســتخدمة، وطريقــة ممارســة تلــك 
الصناعة الحرفية قديمًا وحديثًا، حيث كانت في القدم على وبر الجمال وشعر 
الماعــز، والقطــن، فــي حيــن تعتمد اليــوم على الصــوف الصناعي، بــأدوات تمثل 
الصناعة وهي: المغزل، والنول، والمدرارة، كما أن أبرز ما ينتجه صانعي السدو 

بيت الشعر، والمزودة، والخرج، والُبسط، وعقل األبل، والشف، والسنايف.

“السدو” بعكاظ 13 تنسج خيوط الزمن

 1940
الطائرات البريطانية تقصف برلين للمرة األولى وذلك رًدا على قصف الطائرات األلمانية للندن في اليوم السابق

 1944
 شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية

 1957
 االتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربه بإطالق أول صاروخ عابر للقارات في العالم

1959
 الرئيس األميركي دوايت أيزنهاور يتعهد بوقوف الواليات المتحدة إلى جانب األلمان الغربيين.

 
2016

افتتاح جسر السلطان سليم األول الذي يمر أعلى مضيق البسفور بتركيا.
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للمــرة األولى، غنــت الفنانة هيفــاء وهبي في ظــل غياب مدير 
أعمالهــا محمد الوزيــري الذي تقــدم باســتقالته على موقع 
تويتــر، منهيا أربع ســنوات من التعاون معهــا ومتخليا عن 
إدارة أعمالها بعد سلسلة من االنتقادات التي واجهت هيفاء 
وأدت إلــى هذا القرار الذي اتخذه الوزيري، واعدا بأنه ســيظل 

إلى جانبها.
وكان واضحــا مــن خالل الحفــل الذي أحيته هيفــاء في مهرجان 

غوتنبرغ الثقافي بالسويد أنها متحمسة جدا إلحياء الحفالت.

انتهت النجمة اللبنانية روال سعد من تصوير أغنيتها الجديدة 
“دكان شالطة”، التي ســتطرحها على طريقة الفيديو كليب 

عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وأغنية “دكان شــالطة” مــن كلمات فضل الــراوي، ألحان 
بينــو، توزيع رامي، والكليب من إخــراج إيهاب عبد اللطيف، 

وهــى من نوعيــة األغانى المصرية الشــعبية التــي تقدمها 
روال ســعد باللهجة المصرية وتم تصويرهــا داخل ديكور خاص 

بالحارة الشعبية.

يعــرض نادي البحرين للســينما يــوم األربعاء القــادم الفيلم 
اإليطالي الفرنسي المشترك “القنفذ” للمخرج مونا أججي، 
ويروي الفلم قصة بالوما وفتاة جادة في الحادية عشر من 
عمرها تعاني من ملل كبير وتقرر قتل نفســها في عيدها 

الثاني عشر.
تســتخدم بالوما كاميرا أبيها القديمة لتســجل النفاق الذي 

تــراه لدى البالغين ومع اقتــراب موعدها، مع الموت تبدأ بالوما 
باالقتراب من شخصيتين في حياتها األولى.

القنفذ بنادي السينمادكان شالطةهيفاء متحمسة

محرر مسافات

26 أغسطس 2019 االثنين
25 ذو الحجة 1440

أصـــدقــــاؤه: كـــان والـــــًدا للجميـــــع وعـاشـــًقا للمســرح

رائد المسرح البحريني محمد عّواد في ذمة اهلل

يوقع كتابه..فنان لكل العصور

مع البالد في شهر مارس الماضي

مسرح أوال يزوره في بيته

أخر تواجد للفنان الراحل بمسرح أوال



الذكرى األولى لرحيل النجم األردني ياسر المصري

عادت الممثلة البوليوودية، كارينا كابور، بعد غياب طويل إلى عالم  «
الموضة، من خالل مشاركتها كعارضة رئيسية في ختام أسبوع 

“الكمي للموضة” في الهند، والذي يهدف بالتعاون مع شركات مالبس 
ومستحضرات تجميل عالمية، إلى تسليط الضوء على أهمية حرية 

التعبير.

أحيا عدد من نجوم الفن العربي مؤخرا في السوشال ميديا الذكرى األولى لرحيل النجم 
األردنــي ياســر المصــري الــذي وافتــه المنية يوم 23 أغســطس 2018، بعــد تعرضه لحادث 

سير. 

عبــر  غلــوم  حبيــب  اإلماراتــي  الممثــل  ونشــر 
حســابه علــى انســتغرام، صورة جمعتــه بالفنان 
الراحــل مــن كواليس إحــدى األعمــال الدرامية، 
وعلــق قائــًا: “اليــوم 23 أغســطس ذكرى رحيل 
أخــي وصديقــي الفنــان األردنــي الجميــل البــار 
بأمــه وأهل بيته وصحبه وفنه ياســر المصري.. 
رحمــك هللا يــا أخــي وغفــر لــك وجمعنــا وإيــاك 
فــي دار أجمل وأطهــر”. والقت الصورة إعجاب 
وتفاعــل عــدد كبير مــن متابعيــه وزمائه، ومن 
بينهــم الممثــل البحرينــي خليــل الرميثــي الــذي 

دعا بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل.
ودشــن عــدد مــن محبــي ياســر المصــري علــى 
تويتــر، وســًما بعنــوان “ســنة علــى وفــاة ياســر 
المصــري” والقــى انتشــاًرا واســًعا بيــن الجمهور 
الذين تداولوا صوًرا له من أبرز أعماله، أو دعوا 

له بقلوب صادقة.
ياســر  الراحــل  األردنــي  الفنــان  شــقيق  وكان 
المصــري، قــد قال فــي أحد البرامــج مؤخًرا، إن 

ياسر في يوم وفاته حضر لقاء على التلفزيون 
األردنــي ووجــه تحيــة مفاجئــة لوالدتــه، وجاء 
مع أسرته في نفس اليوم إلى منزل والدته من 
أجــل االحتفــال بعيــد األضحــى معهــا، الفًتا إلى 
أن تصرفاته في ذلك اليوم كانت غير طبيعية.
وأضــاف أســامة المصــري أن أخيــه الراحل كان 
يمــازح والدته وبطلب منها أن تطلب أي شــيء 
لكــي يحضــره لهــا، وهو ما أثــار اســتغرابهم بعد 
وفاتــه، وبعدهــا ذهــب لقيــادة أوتوبيــس خاص 

بأحــد أفــراد العائلــة وواجــه عطــل في الســيارة 
جعلــه غير قــادرا على التحكم بهــا وانزلقت من 
منحدر جبلي على الطريق، فدفع ابن أخيه من 

الســيارة لينقذ حياته، وعند دخوله للمستشــفى 
كان علــى قيــد الحيــاة لكــن لم يســتطع األطباء 

إسعافه.

االثنين
26 أغسطس 2019 
25 ذو الحجة 1440
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منار ســامي ربيع فتاة شــابة تبلغ من العمر 18 عاما، اكتشــفت حب الرســم والفن منذ 
الصغر، فأبدعت في رسم الشخصيات بالفحم على الورق، شاركت في عدة معارض 
في المدرسة، وكان لها عدة لوحات بارزة من أهمها لوحة جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة وولي العهد األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والقت رسوماتها استحسان 

المحيطين بها، فأصبحت ترسم صورا لألشخاص مقابل مبلغ مادي بسيط.

متى اكتشفت موهبة الرسم؟  «
وكيف بدأ ذلك؟

والدتــي هــي من اكتشــفت حبي وشــغفي 
للرســم، حيــث كنــت منــذ طفولتــي ارســم 
لعــدة ســاعات دون ملــل، وعنــد دخولــي 
رســام  صادفنــي  اإلعداديــة  المرحلــة 
فــي  وكان  حاضــر،  حســن  اســمه  كبيــر 
إلــى  يأتــي  فيهــا  ارســم  يرانــي  مــرة  كل 
منزلــي ويصحــح لــي األخطاء في الرســم 
ويعلمنــي كيفيــة تعديــل اللوحــة لتكــون 
أفضــل، فــكان يزودنــي بالنصائــح إلــى أن 
اصبحت اســتطيع رســم األشــخاص بهذه 

المامح الحقيقية. 

بماذا تحبين أن ترسمي لوحاتك؟  «
وما نوع الرسوم التي ترسمينها؟ 

افضــل الرســم بالفحــم، حيــث اجــد فيــه 
المتعة وافضل رسم األشخاص على رسم 
الكاريكاتيرات فهنا يكون عالمي الخاص، 
حاولت في الســابق الرسم باأللوان أو في 
األجهــزة اإللكترونيــة ولكــن لــم أجــد فيها 
ذاتــي كالرســم بالفحــم فهــو يخــرج الفــن 

الذي في داخلي.

من أين تستوحين أفكار الرسم؟  «

أنا احب رســم الشــخصيات، فالصور التي 
توجــد فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
كاالنســتغرام مثــا تثيــر اهتمامــي وأحب 
رســمتان  تعجبنــي  وأحيانــا  ارســمها،  أن 
مختلفتان فأقوم بالدمج بينهما في رسمة 
واحــدة، وأحيانــا تكــون صورا ألشــخاص 
فــي مخيلتي أقوم بتنفيذهم على الورق، 
وحينما أشعر بالحزن والضيق ارسم أكثر 

وأبدع.

كم يبلغ عدد الرسومات التي  «
لديِك؟ وما أكثر رسمة قريبة إلى 

قلبك؟ 

وجميعهــا  الرســومات،  مــن  العديــد  لــدي 
قريبــة مــن قلبــي حيــث كل لوحــة تنطــق 
بحديــث داخلــي وكل رســمة تحــوي على 
اللوحــة  تحديــد  علــي  فيصعــب  حكايــة، 

التي لها طابع خاص في قلبي.

ماذا يعني لك الرسم؟  «

الرســم بالنســبة لــي ليــس مجــرد هوايــة، 
بــل ملجــأ للهروب مــن الواقع المر، الرســم 
عبــارة عــن فضفضة وازالة ما فــي القلب، 
ومجرد مســكة القلم او الفحمة هو تفريغ 
تخــرج  أن  يمكــن  ال  التــي  األحاســيس 

بالكام.

هل حصلت على دعم من جهة  «
معينة؟

لــم أحصــل علــى دعــم مــن جهــة معينــة، 
أمــي هــي كانت الداعــم والحافــز وراء ما 
إليــه، ألنهــا تشــجعني وتهدينــي  وصلــت 
وتتعب من أجلي، السيما مديرة المدرسة 
تشــجع  كانــت  فهــي  فيهــا  كنــت  التــي 
الطالبات الموهوبات، وأيضا حصلت على 
شــهادتين مــن قبــل المدرســة تكريمــا لــي 

على اللوحات التي رسمتها.

هل حصلِت على نقد؟ وكيف  «
واجهته؟ 

ال وللــه الحمــد لــم أحصل علــى انتقادات، 
ولكــن حصلــت علــى نقــد بنــاء مــن أجــل 
تشــجيعي لتطويــر نفســي وهــذا النقد هو 

الذي أوصلني إلى ما أنا عليه اليوم.

هل تودين أن يكون الرسم مهنتك  «
بحكم رسمك للوحات ألشخاص 

مقابل مبلغ مادي؟ 

ال 

أود أن يكون الرسم هو مهنتي األساسية، 
بــل مهنــة جانبيــة حتــى ال يضيــع التعــب 
فالرســم  الســنين،  هــذه  كل  بذلتــه  الــذي 

هوايــة بالنســبة لــي واســتطيع توظيفهــا 
بالتأكيد ولكن ليس كمهنة اساسية.

كم المدة التي تقضينها في  «
الرسمة الواحدة تقريبًا؟ 

فــي الســابق كان الرســم يأخــذ منــي وقتا 
طويــا، حيــث يمتــد عملــي علــى اللوحــة 
الواحــدة يــوم أو اثنين، ولكــن اآلن بعدما 
يومــي  بشــكل  الرســم  أمــارس  أصبحــت 
أصبحــت انجــز اللوحــة فــي وقــت قصيــر 

من ساعتين إلى 3 ساعات تقريبا.

هل تخططين لرسمة ومن ثم  «
تنفذينها على الورق؟

ال، انــا اقــوم بمســك الفحــم واشــرع فــي 

الرســم حينمــا تأتــي فكــرة علــى مخيلتي 
بشــدة، فأنــا ال أجلــس واتخيــل الرســمات 
وكيــف ســتكون، بــل أبدأ بما يخطــر ببالي 
وانفــذه على الــورق، ارى أن كمية اإلبداع 
هنــا تكــون أكبــر وأكثر مــن التخطيط وما 
إلى ذلك، أظن بأنني عندما أفكر وأخطط 
مــن الممكن أن يفشــل المخطــط الذي في 

بالي وبالتالي ألوم نفسي.

إلى ماذا تطمحين؟  «

شــهاده  علــى  أحصــل  أن  أطمــح 
البكالوريــوس فــي تخصــص “األنتيريــور 
ديزاين” وأن أصبح مصممة داخلية، وفي 
آرتســت  ميكــب  اصبــح  أن  الوقــت  ذات 
واعمل في شركة وأمارس هوايتي فيها.

الفنانة منار ربيع: رسم الشخصيات بالفحم عالمي الخاص
ــر اإلبــــــداع ــه ــظ ــزن ي ــ ــح ــ ــن الــــواقــــع ووقــــــت ال ــ ــروب م ــهـ ــلـ ــو طـــريـــقـــة لـ ــ ه

حوراء جعفر
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جديد عالم الروبوتات.. طيران وجراحة
شــهد مؤتمــر الروبــوت العالمــي للعــام 2019، الــذي شــارك فيــه وفود 
وعارضــون وشــركات مــن 22 دولــة، واختتم أعماله أمــس األحد في 
العاصمــة الصينيــة بكيــن، سلســلة مــن المعــارض والمســابقات بيــن 

المبتكرين والمخترعين، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

جراح آلي تخصص مخ وأعصاب
واالســتخدامات  اآللــي  اإلنســان  تقنيــات  أحــدث  المؤتمــر  وناقــش 
بالغــة  وأعصــاب  مــخ  لجراحــات  الروبــوت  إجــراء  منهــا  المبتكــرة، 
الصعوبــة والتعقيــد. كمــا أقيــم علــى هامــش المؤتمــر سلســلة مــن 
خدمــات  تقــدم  التــي  الجديــدة،  بالروبوتــات  الخاصــة  المعــارض 
لوجســتية طبية وأخرى متعددة األغــراض، توظف الذكاء الصناعي 
المتقدم. كذلك تم إجراء 4 مسابقات في االبتكار واإلبداع بمشاركة 

نحو 4500 متسابق محترف.

أكثر من 700 روبوت
وشهدت المناسبة التكنولوجية السنوية عرض أكثر من 700 روبوت 
متخصص في أكثر من 21 تطبيقا صناعيا، من إنتاج شركات عالمية 
 ،HRG Robotics كبــرى. وبــرز بيــن المشــاركين في المعــرض شــركة
التي قامت بإزاحة الســتار عن منتجات قامت بتصنيعها بالمشــاركة 
 Festo مع العديد من الشــركات الصاعدة الواعدة، إضافة إلى شــركة
األلمانية، التي عرضت ابتكارها الجديد “ســمارت بيرد”، المســتوحى 
مــن نــورس الرنكــة ويحاكــي تحليــق الطيــور. ويعــد “ســمارت بيــرد” 

الــدرون األخــف وزنا، حيــث ال يزيد عن 450 غرامــا، ويمكنه اإلقالع 
والتحليــق والهبــوط بقــوة اندفــاع يتــم توليــده مــن خــالل حركــة 
األجنحــة، والتــي تســتهلك طاقــة ال تزيد عــن 23 واط، بما يصل إلى 

نصف ما تستهلكه بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الكلب اآللي اليكاغو
واســتضاف المعرض أيضا شــركة Unitree Robotics، التي شاركت 
بالروبــوت “اليكاغــو”، وهــو المنافــس الصيني للكلب اآللــي من إنتاج 
شــركة بوســطن ديناميكس األميركية. وتم تســمية “اليكاغو” نســبة 
إلــى الكلبــة “اليــكا”، أول حيوان على اإلطالق يتــم إطالقه في رحلة 
فضائيــة العــام 1957. ويبلــغ طول اليكاغو 56 ســنتمترا وعرضه 35 

سنتمترا وارتفاعه 60 سنتمترا كما يمكن طيه في حقيبة. 

لألرقــام  “غينيــس”  موســوعة  أحصــت 
فــي  شــخصا   882 مشــاركة  القياســية 
رقصة على أنغام موسيقى المارياتشي، 
يــوم الســبت، فــي مدينــة غواداالخــارا 
)غرب المكسيك(، مؤّكدة أن الحدث هو 

أكبر رقصة فولكلورية في العالم.
وســّجل هــذا الرقــم القياســي الجديد 
فــي إطــار اللقــاء الدولي للمارياتشــي 
فــي غواداالخــارا، حيــث ضــرب الرقم 
القياســي الســابق من هذا النوع ســنة 

2011 مع مشاركة 457 شخصا.

وقال كارلوس تابيا، موفد  «
موسوعة “غينيس”، إنه “تّم 
التركيز على جانبين في غاية 

األهمية: أوال أن يكون كّل 
المشاركين قد رقصوا بال توّقف 

لمّدة خمس دقائق على االقّل 
ومن دون الخروج من الساحة، 

وثانيا أن تكون خطواتهم 
متناسقة. وأخذنا أيضا في 
الحسبان األزياء المختارة”.

882 راقصا 
وراقصة يحطمون 

رقم “غينيس”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قضت محكمة عليا في جنوب إفريقيا 
باحتجاز طائرة إيرباص تابعة لشــركة 
الطيــران التنزانية )إيــر تنزانيا(، بعدما 
وردت شــكوى من مزارع متقاعد، في 
قضية قد تسبب أزمة دبلوماسية بين 

البلدين.
وحســبما نقلــت رويترز عــن محام في 
جنــوب إفريقيــا، فقد تم التحفظ على 
طائرة إيرباص “300-220” تستأجرها 
التنزانيــة،  الوطنيــة  الطيــران  شــركة 
فــي جوهانســبرغ، بعدمــا قــال مــزارع 
حكومــة  إن  شــكواه،  فــي  متقاعــد، 

تنزانيا لم تدفع له تعويضا مستحقا.

وأضاف المحامي أن الحكومة  «
التنزانية مدينة لموكله بمبلغ 

33 مليون دوالر، إضافة للفوائد 
تعويضا عن مصادرة أرضه في 

تنزانيا. وكشفت تقارير صحفية 
محلية أن الحكومة التنزانية 
استولت على أراض شاسعة 

خاصة بالمزارع.

فــي حادث مأســاوي يثير الحزن، لقي 
تكســاس  واليــة  مــن  شــابان  زوجــان 
إثــر حادثــة ســير  األميركيــة حتفهمــا 
مروعــة، وقعــت بعــد دقائــق قليلة من 
زواجهمــا، وفق ما ذكر موقع “ســي إن 

إن”.
وقــال المصــدر إن هارلي مورغان )19 
 20( بــودرو  ريانــون  وزوجتــه  عامــا( 
عاما( لفظا أنفاســهما األخيرة في بلدة 
أورانــج، القريبــة مــن مدينــة بومونت 

في والية تكساس.

وذكرت إدارة شرطة أورانج، في  «
بيان، أن العروسين لقيا حتفهما 

بعد خروجهما من موقف 
سيارات تابع للمحكمة، التي عقدا 

فيها قرانهما، حيث اصطدمت 
سياراتهما بشكل مروع بشاحنة 
صغيرة. وتابعت: “المؤسف أن 

والدة العريس وأخته كانتا خلف 
هارلي وريانون، وشهدتا الحادث 

المؤلم عن قرب”.

جنوب إفريقيا 
تحتجز طائرة تنزانية 

بعد “شكوى مزارع”

بعد زواجهما بدقائق.. 
مقتل عروسين في 

حادث مروع أصيبــت شــابة بريطانيــة بالدهشــة عندمــا 
قــام أحــد العبــي كــرة القــدم، كمــا تقــول، 
بطريقــة غامضــة وغريبــة بتســديد فاتورة 
جنيــه   142 بقيمــة  ميالدهــا  عيــد  عشــاء 
إســترليني.  كانــت شــونا ويلســون مندهشــة 
مــن اللطــف العابــر وألســباب تجهلهــا فــي يــوم 
احتفالهــا بعيــد ميالدها الـــ 21. الرجل المجهول 

جلــس بجانــب طاولة حفــل شــونا وعائلتها في 
مطعم “Cosmo” الشــهير في مدينة مانشســتر، 
حيــث الحــظ بالونــا، وســأل عمــن كان يحتفــل 
ليغــادر المــكان قبــل أن يعــود ليخبــر شــونا أنــه 
دفــع ثمن فاتورتها. ولم يكتف هذا الرجل بدفع 
الفاتــورة، بــل إنــه لــم ينــس أن يضيــف إكرامية 
العامليــن فــي المطعــم، والذي تقــول الفتاة فيه 
إنــه لســوء الحظ، غــادر الرجل الســخي قبل أن 

تتمكن من تقديم الشكر المناسب له.

نجم غامض يسدد فاتورة فتاة بـ 142 جنيه إسترليني

ممثلة بوليوود الهندية أورفاشي راوتيال تقدم زيا مبتكًرا للمصّمم موسومي مواال 
خالل أسبوع الموضة في مومباي. )أ ف ب(

شونا التي تعمل في مجال دعم اإلعاقة حاولت أن تجري وراءه لكنه اختفى بسرعة كبيرة. وتقول 
“أتمنى لو أتيحت لي الفرصة ألقول شكرا، يا له من رجل رائع، أنا ممتنة لألبد”.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  يقول ســقراط: ’’ال تحزن على من تغير عليك فجأة، فقد يكون اعتزل التمثيل وعاد
إلى شخصيته الحقيقية”. هكذا كان ردي أو لنقل نصيحتي لألخ الكريم الذي نقل لي 
الموقف المؤثر التالي، حســب تعبيره، والذي عاشــه مع من كان حتى األمس القريب 
مــن أعــز أصدقائــه وأقربهــم إلى قلبــه، واليوم ال يــكاد حتى يرد تحيته. إليك ســيدي 

ما قاله محدثي:
Û  )كنــت فــي منصــب إداري رفيع في إحدى المؤسســات المعروفــة، وكان هذا )الصديق

أحد العاملين في هذه المؤسسة، وبحكم متطلبات العمل، فقد كان كثير التردد على 
مكتبــي ومــن دون ترتيــب أو موعد مســبق، ونتج عن ذلك أن توطــدت العالقة بيننا، 
خصوصا أني كنت على معرفة سابقة به. أصبح بالنسبة لي الصديق واألخ الذي كنت 
أحــرص علــى توجيهه وإرشــاده مهنيــا، وكنا نتبــادل الزيارات العائليــة وأصبح أقرب 

الناس لي، وكنت أتوقع ذات الشعور من قبله.
Û  ولكــن المفاجــأة التــي هزتني بقــوة وكادت أن تدخلنــي ظلمات االكتئــاب كان التغير 

الصــادم لهــذا )الصديــق( علــيَّ بعــد أن تركــت الخدمــة وخرجــت علــى التقاعــد. وتابع 
محدثــي: قيــل قديمــا إن الرخاء يكســبك أصدقــاء والمحن تختبرهــم. الحمد هللا لم 
أخبــر أي محنــة، فالخــروج علــى التقاعــد ليــس بمحنــة، ولكنــه رغــم ذلــك أزاح الغبار 
عــن المعــدن الحقيقي لهذا الشــخص ليظهــر على حقيقته. التقيتــه مؤخرا في إحدى 
المناسبات وطلبت منه الفرصة ألتحدث معه ولو للحظات. اعتذر في البداية بحجة 
أن هناك شخصيات مهمة يجب أن يستقبلها، ولكنه بعد إلحاحي الشديد وافق قائاًل:

Û  أكــون صريحــا معــك، أنــت اآلن خارج دائــرة الضوء، وأنــا لدي طموحــات مهنية أريد
تحقيقهــا؛ لــذا أنــا في حاجــة للتواصل مع أصحاب القرار، ثم أنهــى حديثه معي قائال 
وبشــيء مــن التهكــم: أعتقد أني كنــت واضحا معك. صمت محدثــي للحظات واصل 
بعدهــا قائــال: فعــال كمــا قلــت أنت فــي بدايــة حديثنــا: كان صاحبنا ممثــال بارعا حين 

تعامل معي واآلن اعتزل التمثيل ليكرر الدور مع مسؤول آخر.
Û  قلت لمحدثي: يبدو أن صاحبك لم يكن صديقا لك، وإنما كان صديقا للكرســي الذي

كنت تشغله، لكن هذه هي الحقيقة التي كان يجب أن تتأكد منها أخي الكريم.
Û ما رأيك سيدي القارئ؟

وانتهى 
التمثيل

السنة الحادية عشرة - العدد 3968 

االثنين
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جراح آلي تخصص مخ وأعصاب

عضيُد الُمْلك

ــرًة ــ ــظ ــ ــه ن ــ ــُبـ ــ ــرَغـ ــ لـــــو كـــــــان مـــــا تـ

ــُق ــاِشـ ــعـ ــى وأنــــــا الـ ــنَـّ ــعـ ــُمـ ــَت الـ ــنـ كـ

ــا ــم ــٌق ب ــ ــي ــ ــق ــ ــا قـــلـــبـــي ح ــ ــم ــ ــَنّ ــ ــك ــ ل

ــاِدُق ــ ــص ــ ــَرُم ال ــ ــْغ ــ ــُم ــ ــه ال ــي يــــــذوُب ف

إذا  ــٌر  ــيـ ــطـ خـ عـــيـــنـــيـــِك  َفــــَســــْهــــُم 

ــــــــي هـــــاِئـــــٌم مـــــــاِرُق ــِت أِنّ ــ ــْم ــ ــل ــ َع

ــا ــدم ــن ع ــي  ــ ــِش ــ ــَط ــ َع أروي  فــكــيــف 

ــي الـــــــطـــــــاِرُق واآلِبـــــــــُق ــ ــُرن ــ ــه ــ ــن ــ َي

ــًا ــ ــق ــ ــاًل راِئ ــ ــَس ــ ــداً َع ــ ــْهـ ــ َوجـــــــــْدُت َشـ

ــه الـــشـــاِئـــُق ــ ــوَب ــ ــو ص ــ ــدُن ــ فــــــراح ي

ــي َفــــَمــــِك وانــــْـــَحـــنـــى ــاتـ ــاَل هـ ــ ــق ــ ف

ــاُق والـــــغـــــاِرُق ــتـ ــشـ ــمـ ــُه الـ ــُمـ ــلـــثـ يـ

ـــمـــا ــي َلــــَهــــَبــــًا كـــَلّ ــفـ ــطـ فــــصــــاَر ُيـ

ــى أجـــــــســـــــاِدِه حــــــــاِرُق ــ ــل ــ بـــــــدا ع

ــٌل ــاتـ قـ داُؤِك  َمــــــْن  يــــا  ــِت  ــ ــأْنـ ــ فـ

ــا حــــــاِذُق ــ ــه ــ ــُبّ ــ ــا َمــــــْن ِط ــ وأنـــــــِت ي

ــًا كـــالـــــــذي ــ ــق ــ ــَب ــ ــُت َع ــ ــي ــ ــِس ــ ــا َن ــمـ فـ

ــُر الــــــــواِرُق ــ ــ ــَزَه ــ ــ َع فــيــهــا ال ضــــــــَوّ

ــٍل  ــ ــاِتـ ــ ــه مـــــن َعــــــَبــــــٍق قـ ــ ــاَلـ ــ ــيـ ــ َفـ

الــــحــــاِرُق الـــَمـــْبـــَســـُم  َجــــنــــاُه  إذا 

ــًا ــنـ ــْوِطـ ــري واْنــــِزلــــي َمـ ــيـ ــُت ِسـ ــل ــق ف

ــُق ــ ــاِف ــ ــخ ــ فـــهـــا هـــنـــا َيــــعــــِرفــــه ال

ــْم  ــ ــِل ــ ــَط ــ ــْر خــلــيــفــٌة ِبـــنـــا واْص ــ ــِس ــ ف

ــا الـــنـــاِعـــُق ــ ــوُدهـ ــ ــُقـ ــ َأعـــــــاِدًيـــــــا َيـ

ــا َأْبــــحــــٌر ــنـ لــــــــوالَك مــــا جــــــــادْت بـ

ــاِرُق ــ ــف ــ تــخــوُضــهــا كــــْي َيـــْظـــَهـــَر ال

إذا ـــى  حـــَتّ ــاِس  ــ ـ ــَنّ ــ الـ َنـــصـــيـــُر  أنـــــَت 

ــُق ــ ــاِئ ــ ــا س ــهـ تــــــــــــرَدَدْت َأْنــــــــــَت لـ

ــًا   ــ ــْدم ــ ــِك ِق ــ ــْل ــ ــُم ــ أنــــــَت َعـــِضـــيـــُد ال

ــوُج والـــطـــاِرُق ــ ــ ــا َيــْســتــاُمــه األه ــم ف

ــا  ــم ــَل ــْث ــا ِم ــًيـ ــاِمـ ــدا سـ ــ ــْه ــ َأَنـــــــــْرَت َع

ــُق ــ ــاِم ــ ــَسّ ــ يـــنـــيـــُر َدْربـــــــــًا َنـــْخـــُلـــه ال

ي ــْوِم أنـــــَت الـــــَذّ ــ ــَقـ ــ ــَز الـ ــ ــزي ــ فــيــا َع

ــُق ــاِش ــب ــاَك الـــفـــاِرُس ال ـــ ــب ـــ ًــا َح ِقــْدمـــ

اْلـــَتـــَقـــى ــا  مـ إذا  ــاُه  ــنـ ــمـ ُيـ َفــــِصــــْرَت 

ــُق ــ ــاِط ــ األعــــــــــداَء َزْهــــــــــًوا وِبــــــــِه ن

غازي عبد المحسن
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