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أثناء تسليم البحرين جائزة “الوجهة السياحية األمثل لألعراس الهندية”

قــال الخبيــر في مجــال اتحــاد المالك 
بإمــارة دبــي ســامر قانــي إن مؤسســة 
التنظيــم العقــاري فــي البحريــن بدأت 
اآلخــرون،  إليــه  انتهــى  حيــث  مــن 

واستفادت من تجارب المنطقة.
إيصــال  اســتطاعت  أنهــا  إلــى  وأشــار 
والتشــريعات  والقوانيــن  الرســالة 

الصحيحة للقطاع. 
تعتمــد  ال  العقــار  قيمــة  أن  وأضــاف 
علــى نتيجــة البيــع والشــراء والعرض 
والطلــب فحســب، ولكــن تتأثــر بأمور 

أخرى أهمها جودة الخدمات.
وأشار إلى ضرورة تقليل الفاتورة من 
خــالل التوفيــر فــي اســتخدام الطاقة 
والماء عن طريق اســتخدام الوســائل 
أن  خصوصــا  البنــاء،  فــي  الخضــراء 
مصاريــف الطاقــة قد تصل إلى 55 % 

من الميزانية.

خبير: “التنظيم 
العقاري” أوفت 

برسالتها االســتثمارية البيئــة  يزعــزع  الســجالت  نقــل  إجــراءات  تعقيــد 

“LMRA” + نقل الملكية = سجل جديد

باتــت عمليــة نقــل ملكيــة الســجل التجــاري من 
شــخص إلــى آخر إجــراًء ال قيمة فعليــة له، لمن 
آلــت لــه ملكيتــه بقيــد جديد لــدى هيئــة تنظيم 

سوق العمل.
وشــكا أحــد أصحــاب العمــل لـــ “البــالد” تحميــل 
الهيئــة المالــك الجديــد للســجل التجــاري أعباء 
التــي تتطلبهــا حركــة  الســهولة  مــع  تتــالءم  ال 
ســوق العمــل المزدهــرة، إذ ال يــكاد يخلــو يــوم 
عمــل مــن معاملــة تتعلــق بفتح وشــطب ســجل 
تجــاري أو نقــل ملكيتــه إلــى آخــر. وأوضــح أن 
الهيئة اشترطت على من تؤول له ملكية سجل 
تجــاري قائم بالتنازل أو غيرها، إعادة تســجيل 
جميع العمالة األجنبية مع دفع رســوم تصاريح 

عملهم على القيد الجديد.
العمالــة  عــدد  كان  حــال  فــي  أنــه  إلــى  ولفــت 
المســجلين علــى ذمــة المالــك القديــم للســجل 
أعلــى مــن عدد العمالــة المحددة للقيــد الجديد، 
يشترط على المالك الذي آلت له ملكية السجل 

تقديــم طلب لرفع ســقف العمالة، وإثبات حجم 
العمل الموجود لديه.

وذكر أنه في حال أجرى قسم التفتيش بالهيئة 
زيــارة لموقــع العمل، قبل أن يتم المالك الجديد 
إجــراءات تحويــل العمال إلى الســجل الجديد، 
فــإن الهيئة ســتعتبر العامل مخالفا، وســيتحمل 
صاحــب العمــل دفــع غرامــة ألــف دينــار عن كل 

عامل.
وتســاءل عــن مــدى قانونيــة اإلجــراءات فــي 
الوقــت الــذي نصت فيــه المادة 16 مــن القانون 

رقــم 18 لســنة 2012 بشــأن األســماء التجاريــة 
على أنه “تنتقل إلى من آل إليه اسم تجاري تبعا 
لمحــل تجاري كافــة الحقــوق وااللتزامات التي 

سبق أن ترتبت على هذا االسم التجاري...”.
األعبــاء  الجديــد  المالــك  تحميــل  أن  ورأى 
المرهقة ســتؤثر ســلبا علــى البيئة االســتثمارية 
في المملكة، وال تتناغم مع السهولة التي تتسم 
بها عملية تحويل الســجل التجــاري عبر النظام 

اإللكتروني بوزارة الصناعة والتجارة.

منتخبنا يهزم الكويت ويالقي فلسطين اليومجدة تطلق البحر األحمر السينمائيالبرهان: نقل السلطة سريعا“ الوطني” يفوز بجائزة “أفضل بنك”إخصاء 1000 كلب ضال
كشفت رئيس الجمعية الخيرية  «

لحماية الحيوان والبيئة الشيخة 
مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة 

لـ “البالد” أن حملة إخصاء الكالب 
الضالة ستواصل عملها في نهاية 

سبتمبر المقبل، وتستهدف إخصاء 
1000 كلب ضال خالل عام.

منحت يوروموني بنك البحرين  «
الوطني “NBB” جائزة “أفضل 

بنك في البحرين” في حفل جوائز 
يوروموني الشرق األوسط للتميز 

2019، حيث تم تسليم الجوائز 
للبنوك الفائزة على في حفل عشاء 
بفندق غروسفينور هاوس في دبي.

تعهد رئيس المجلس العسكري  «
االنتقالي في السودان الفريق أول 

عبد الفتاح البرهان في خطاب 
أمام حشد من أهالي مدينة أم 

درمان، أمس، بالتوصل مع قوى 
المعارضة “سريعا” إلى اتفاق 
لنقل السلطة إلى “الشعب”.

أعلن مهرجان البحر األحمر  «
السينمائي الدولي عن النسخة 
االفتتاحية من المهرجان التي 
ستعقد في الفترة 12 حتى 21 
مارس المقبل، في المنطقة 

التاريخية بمدينة جدة على 
ساحل البحر األحمر.

افتتح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة  «
تحت 21 عاًما مشواره في تصفيات 

غرب آسيا تحت 23 التي تستضيفها 
البحرين بفوز مستحق على حساب 
نظيره الكويتي بثالثة أشواط نظيفة 

ليحرز أول 3 نقاط في طريقه نحو خطف إحدى بطاقات التأهل 
الثالث إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 في بمينامار.
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زينب العكري

بعد اجتماع فيينا... طهران ستتجاوز الحد المسموح لليورانيوم

ترامب: قائمة بعشرات األهداف في إيران

عواصم - وكاالت

فــي  ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  أكــد 
عقــب  الســبت،  أمــس  عقــده  مؤتمــر صحافــي 
ختام قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، 
تملــك الئحــة بعشــرات  المتحــدة  الواليــات  أن 
األهــداف المحتملــة فــي إيــران، في إشــارة إلى 

احتمال توجيه ضربة عسكرية.
وأضاف: إيران تسعى حاليًا إلبرام اتفاق جديد 
إدارة  أن  اعتبــر  كمــا  المتحــدة.  الواليــات  مــع 
الرئيس السابق باراك أوباما ساهمت في إقدام 

إيران على تمويل اإلرهاب.
تخفيــف  إمكانيــة  بشــأن  ســؤال  علــى  وردًا 
العقوبات على إيران، وما إذا كانت تلك المسألة 
طرحــت خــالل اللقــاءات الجانبيــة التي عقدت 
ترامــب:  أجــاب  العشــرين،  قمــة  هامــش  علــى 
تواصلــت معــي مجموعــة مــن الــدول فــي هــذا 
الشــأن، ال ســيما فرنســا التــي أكــدت أن لديهــا 
عالقــات تجاريــة مــع إيــران، مــن أجــل تخفيف 
العقوبــات، وأنــا حقــًا ال أمانــع التحــدث مــع أي 
جهــة”، دون أن يوضــح المقصــود. وكرر ترامب 

موقفه الثابت من مسألة السالح النووي، قائالً: 
“تأكــدوا أننــا لــن نســمح إليــران بامتــالك ســالح 

نووي”.
إلــى ذلــك، نقلــت وكالــة فــارس اإليرانيــة شــبه 
إيــران  إن  قولــه  مطلــع  مصــدر  عــن  الرســمية 

ستتخطى قريبا الحد األقصى لكمية اليورانيوم 
المخصــب المنصوص عليهــا في االتفاق النووي، 
وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على االتفاق 
فــي تلبية مطالب طهــران الخاصة بحمايتها من 

العقوبات األميركية.

الرئيس األميركي خالل مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين أمس )أ ف ب(

رفض التدخل القطري السافر
“الشورى” و “النواب”: عبث “الجزيرة” مصيره الفشل

المنامة - بنا

أكد مجلس الشــورى ومجلس النواب الممثالن عن الشــعب البحريني رفضهم التام الســتمرار ممارســات النظام القطري 
وتعّمده إثارة الفتن والتأجيج والتدّخل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد 

وشرخ العالقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل.

وتابع مجلســا الشــورى والنواب مــا تداولته 
وســائل التواصــل االجتماعــي بشــأن إنتــاج 
برنامجهــا  عبــر  القطريــة  الجزيــرة”  “قنــاة 
المغــرض )مــا خفــي أعظم(، لفيلم تســجيلي 
بهــدف إثــارة الفتن في المجتمــع البحريني، 
الــذي أثبــت فــي مختلــف الظــروف والمحن 
أطيافــه  بمختلــف  وتماســكه  تالحمــه 
ومكوناته بقيادة ولي األمر وقائد المســيرة 
عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأكــد المجلســان، فــي بيــان مشــترك، صــدر 
أمــس رفضهما التــام لتدخل “قنــاة الجزيرة 
القطرية” السافر في الشأن الداخلي لمملكة 
البحريــن، إذ تقتــات هــذه القنــاة المســمومة 

بهــدف  المجتمعــات  فــي  الفتــن  بــث  علــى 
العبــث باألمن واالســتقرار وتنفيــذ أجنداٍت 
ســافرة ال تخــدم إال اإلرهــاب اإليرانــي فــي 

المنطقة.
كمــا أكــدا أن أية محــاوالت للعبث بالنســيج 
المجتمعــي البحرينــي من قبل أدوات إيران 
المســمومة فــي المنطقــة كـــ “قنــاة الجزيــرة 
القطريــة” لــن تلق إال الفشــل والرفــض التام 
والتصــدي مــن شــعب البحريــن الــذي يؤكد 
دوًمــا هويتــه العربية واإلســالمية وانتماءه 
لمنظومــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
واحترامه لروابط األخوة ووشــائج القربى، 

ووحدة المصير بين أبناء الخليج العربي.
أن  إلــى  والنــواب  الشــورى  وأشــار مجلســا 

المشــروع  إطــالق  ومنــذ  البحريــن  مملكــة 
البــالد  عاهــل  مســيرتنا  لقائــد  اإلصالحــي 
مســبوق  غيــر  ديمقراطًيــا  حــراًكا  عرفــت 
والتيــارات  القــوى  جميــع  فيــه  شــاركت 
السياســية، وجماهيــر الشــعب البحريني، إذ 
أصبحت الديمقراطية نهجها، وهذا ما عجز 
النظــام القطــري عــن فهمــه؛ ألنهــا لــم تشــهد 
قــط إصالًحــا سياســًيا جــاًدا يحفــظ للدولة 
أسســا من ســيادة القانون وفصل السلطات 
والعقالنيــة علــى غــرار مــا تنعــم بــه مملكــة 
نحــو  ثابتــة  بخطــى  تســير  التــي  البحريــن 
التطــور والنماء بســواعد أبنائهــا المخلصين 
النظــام  مــن  خارجيــة  إمــالءات  ودون 

)09(اإليراني أو غيره.
)14(

محرر الشؤون المحلية

“األهلي المتحد”.. بنك رقمي

 “الذكاء االصطناعي” و “البيانات الكبيرة” و “أتمتة 
فــي  كثيــًرا  نســمعها  عبــارات  العمليــات” جميعهــا 
الســنوات األخيــرة، وهــي عناويــن لثــورة صناعية 
رابعــة تقــوم علــى المعلوماتيــة التــي تتيــح إدارة 
أمثــل للمــوارد ورفع الكفــاءة والفاعليــة، ولم تكن 
هــذه الثــورة غائبــة عــن ذهــن إدارة البنــك األهلــي 
المتحــد، لتبــدأ منــذ 6 أشــهر تنفيــذ إســتراتيجية 
طموحــة لـــ “التحــول الرقمــي” إيماًنــا منهــا بتلبيــة 

)04(حاجات العمالء والزبائن.

علي الفردان 

هيئة السياحة والمعارض

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 
للســياحة والمعــارض الشــيخ خالــد 
أن مســاهمة  آل خليفــة  بــن حمــود 
جميــع المكاتب التمثيلية للهيئة في 
االقتصــاد الوطنــي فــي الربــع األول 
للعــام 2019 بلغــت مــا يصــل إلى 20 
مليــون دينــار أي بنســبة زيــادة تقدر 
بـــ84 % مقارنــة بالفتــرة نفســه مــن 
العام الماضي، من خالل اســتقطاب 
المكاتب التمثيلية لـ 45.714 سائحا 
البحريــن واحتضنتهــم  إلــى مملكــة 
فــي مختلــف أرجائها، والتي تســعى 
جميعها للنهوض بالقطاع الســياحي 
تنويــع  فــي  والمســاهمة  المحلــي، 
مصادر الدخل غير النفطية عبر دعم 
االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق الرؤية 
أبــرز  2030.وتتلخــص  االقتصاديــة 

التابعــة  التمثيليــة  المكاتــب  نتائــج 
للهيئة على مدار عام واحد كما يلي: 
بلــغ إجمالــي عــدد الســياح الوافدين 
عــن طريــق المكتــب التمثيلــي فــي 
بلــغ  والذيــن  5839 ســائحا،  روســيا 
إجمالي إنفاقهم 3.109.153 دينارا. 
مــع  المذكــور  المكتــب  تعــاون  كمــا 
وكالــة الســفر الرائــدة علــى مســتوى 
بتســيير   ،Coral Travel أوروبــا، 
التــي  العــارض  الطيــران  رحــالت 
5000 مســافر  مــا يزيــد عــن  نقلــت 
لمملكة البحرين. وكذلك، ارتفع عدد 
وكاالت الســفر الروسية، التي تنظم 
رحــالت متكررة إلــى المملكــة، ليبلغ 
65 وكالــة حيــث كان هنــاك حوالــي 
15 وكالة فقط قبل إنشاء المكتب.

مساهمة المكاتب التمثيلية 
لـ“السياحة” في االقتصاد بالربع األول

)٠٦(
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البحرين تهنئ رئيس الصومال
بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولــي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
بــن  الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
حمــد آل خليفــة، برقيــات تهنئة إلى رئيــس جمهورية 
الصومــال الفيدراليــة محمــد عبدهللا محمــد فرماجو، 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعربوا فيها عن أطيب 
تهانيهم وتمنياتهم للرئيس الصومالي موفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، برقية 
تهنئــة مماثلــة إلــى رئيــس الــوزراء الصومالــي حســن 
علي خيري، مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

إغالق  عن  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  أعلنت 
ــمــخــصــص لــمــكــاتــب  فــــرع مــيــنــاء ســلــمــان ال
صيانة  عملية  ــراء  إلجـ المعامالت  تخليص 
طارئة بدءا من اليوم )األحد( ولمدة أسبوع 

واحد. 
المخلصين كافة، والمراجعين  الهيئة  ودعت 
إلى إنجاز معامالتهم  في جميع فروع الهيئة 

بمختلف محافظات المملكة.
وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المراجعين 
السنابس،  بمنطقة  الرئيس  الهيئة  مبنى  في 
عــلــى مـــدى 5 أيـــام فــي األســبــوع مــن األحــد 
ــخــمــيــس مــــن الـــســـاعـــة الــســابــعــة  ــى ال ــتـ وحـ

والنصف صباًحا وحتى السابعة مساء.

المنامة - بنا

إغالق فرع “سوق العمل” 

02ميناء سلمان لمدة أسبوع

المنامة - أمانة العاصمة

فعاليــات  فــي  العاصمــة  أمانــة  وفــد  شــارك 
أعمــال المؤتمر العام الثامن عشــر والمجلس 
التنفيذي للدورة الـ 56 لمنظمة المدن العربية 
فــي عّمــان الــذي يقــام تحــت رعايــة عاهــل 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية الملــك عبــدهللا 
الثانــي ابــن الحســين، برئاســة المديــر العــام 
ألمانــة العاصمة شــوقية حميدان ومشــاركة 
رئيــس قســم المتابعة والتنســيق المهندســة 
زهــراء عبدالعزيــز بحضــور عــدد كبيــر مــن 
أمناء عواصم ورؤساء مجالس حكم محلي 
ورؤســاء بلديــات عربية ومنظمــات إقليمية 

ودولية وخبراء وأكاديميين.
وتطــرق المؤتمــر الــذي يأتــي تحــت عنــوان 
“تنمية مســتدامة وشــراكة أقوى” إلى أهمية 
تطوير التشــريعات لتطوير عمل مؤسســاتنا 
وتجويــد خدماتنــا، والتمكيــن مــن االنطالق 

الســريع فــي إنجــاز خدمــات البنيــة التحتية 
التــي ال يمكــن تحســين نوعيــة الحيــاة فــي 

المدن من دونها. 
وعــزز المؤتمــر الحفــاظ علــى تــوازن وعمــق 
العالقــات األخويــة بيــن الــدول العربيــة، بما 
فــي ذلك تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

لألمــم المتحــدة 2030، مبينــا أهميــة نســج 
شــراكات متجــددة ودائمــة مــع المؤسســات 
الدوليــة العاملة في مجاالت التنمية لتمكين 
إلــى  المبتكــرة  األفــكار  مــن تحويــل  المــدن 
فــرص لألعمــال وحلــول لتحديــات التنميــة 

المستدامة.

وفد أمانة العاصمة يشارك في فعاليات المؤتمر العام

المستدامة التنمية  لتحقيق  الخدمات  أفضل  توفير  حميدان: 

البحرين تشارك في مؤتمر “المدن العربية”

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

الملــك  علــى توجيهــات ممثــل جاللــة  بنــاًء 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
مجلــس أمنــاء المؤسســة الخيريــة الملكيــة 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
وبالتنســيق مع وزير الخارجية الشــيخ خالد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، وبحضــور 
المنــدوب الدائــم لمملكة البحريــن لدى األمم 
قــدم  بوجيــري،  يوســف  بجنيــف  المتحــدة 
الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة  العــام  األميــن 
مصطفــى الســيد ورقــة البحرين فــي مؤتمر 
الشــؤون  عــن  بجنيــف  المتحــدة  األمــم 
اإلنســانية واالحتفــال بمــرور 70 ســنة علــى 
اتفاقية جنيف لحقوق اإلنســان.ونقل السيد 
للمنظميــن تحيــات وتقديــر المملكــة قيــادًة 
وحكومــًة وشــعبًا، معربــًا عن تقديــره لنتائج 
معاهدة جنيف وصونها اإلنســانية والحفاظ 

ضحايــا  ودعمهــا  اإلنســان  كرامــة  علــى 
الصراعات والحروب.

فــي  البحريــن  مملكــة  تجربــة  عــرض  كمــا 
تقديم المســاعدات اإلنســانية داخل وخارج 
البحريــن، بأســلوب مهنــي وعلمــي يحافــظ 
اإلداري  والبرنامــج  اإلنســان  كرامــة  علــى 

لتنفيــذ البرامــج اإلنســانية داخــل البحريــن 
الخيريــة  المؤسســة  طريــق  عــن  وخارجهــا 
الملكية باســتخدام نظرية )موسيف(، والتي 
تعتمــد علــى النظــرة المســتقبلية الواضحــة 
واألرامــل  واأليتــام  بالفقــراء  لالرتقــاء 

وضحايا الحروب.

مصطفى السيد يقدم ورقة البحرين في مؤتمر األمم المتحدة بجنيف

احتفالية دولية لمرور 70 سنة على اتفاقية جنيف للحقوق

عرض تجربة البحرين في تقديم المساعدات

Û  بحمــد هللا وســالمته عــاد إلــى أرض الوطــن أميــر القلوب رئيــس الوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعاه من 
اســتراحته الدوريــة المباركــة فــي مملكــة تايلنــد.. رغــم أنها كانــت عطلة 
ســموه الســنوية، إال أنهــا لم تكــن بمثابة اســتراحة المحــارب، تمامًا مثلما 
أنهــا لــم تكــن عطلــة لالســترخاء الــذي يســتحقه أو للراحــة التــي نطمــع 
لســموه فيهــا، كانــت رحلتــه خاليا نحــل تعمل ليــل نهار، الرئيــس ونجليه 
الوفييــن وفريــق عمله الخبير، يتابعون كل شــاردة وواردة، يســهرون مع 
آالم المواطنين إذا تألموا، ومع معاناتهم إذا عانوا، ومع آمالهم إذا تأملوا 

في الغد السعيد.
Û  ،مشــكالت المواطــن البحرينــي ســافرت مع خليفة بن ســلمان إلــى تايلند

لــم تتركــه يومــا واحــدا، كانــت حاضرة في مناقشــاته، فــي مهاتفاته، في 
اجتماعاته مع األصدقاء.

Û  ،من مقعده البعيد القريب، كان يبحث قضايا اإلسكان والتعليم والصحة
ويوجــه مــن علــى البعــد منــا الــوزراء المســئولين كل فــي موقعــه، متابعا 

تنفيذ قرارات صدرت، ومشاريع أُجيزت، وتوجيهات تمت اإلشارة بها.
Û  صحيــح أن ســموه لــم يمكــث طويــال خــارج البــالد، وصحيــح أن نخيــل

الوطــن ظــل يناديــه حتى عاد إلى ربوعه غانما ســالما بحمد هللا وحفظه، 
لكــن الصحيــح أيضــا أنه ال راحــة وال اطمئنان إال وكان خليفة بن ســلمان 
بيننا، يجتمع بنا كعادته، يدعونا مثلما عودنا على المدى من العمر المديد 
إلــى مجلســة المهيــب، نطــارح فيــه اآلراء، ونطــرح على بســاطه األفكار، 
ونبذل قصارى الجهد في سبيل أن نصل إلى هدفنا الموعود: أمة واحدة 

.. شعب واحد.
Û  ،وجــود ســموه بيننــا شــيء آخــر، حالة حــب ممتدة مــن البحر إلــى البحر

حيث “مرج البحرين يلتقيان”، حالة توافق أبدية من الصخر إلى الصخر، 
حيــث الرمــل وحصــى الطبيعة يتداخــالن، إنه الوجــود البحريني الفريد، 

والخلود التايلوسي التليد، واأليقونة العربية الديلمونية الفاضلة.
Û  نحــن نعــرف أن المنطقــة تغلــي، ترامب يمهد ويهــدد، وإيران تــرد الصاع

صاعيــن، ونحــن فــي وســط الخليــج نعيــش التوتر مــن عمق القلــب فيه، 
ونواجه التحدي رافضين التشــظي في كل مراحله ومآســية، نســعى إلى 
الســالم، إلــى النمــاء، إلى االزدهــار، ونفهم أنه ال تنمية مــن دون أمان، وال 
رخــاء مــن دون أمن، احتــكاك األمم قد اقترب كثيرا مــن حدودنا، بل إنه 
أصبح بالفعل بالقرب من ديارنا، لذا لم يهدأ خليفة بن سلمان، لم يسترح 
في عطلته الســنوية وآثر العودة الســريعة إلى أرض الوطن حتى يشــارك 
شعبه المحب أفراحه وأطراحه، قلقه ومعاناته، أسئلته الصعبة واألجوبة 

التي كادت تجف على طرف الحلق واللسان.
Û  البحرين بخير، نعم بألف خير، طالما قادتها يدركون ويفهمون في فنون

التعاطــي مــع اللغــة العالميــة الجديــدة ، “حــرب ناقــالت” ، إســقاط طائرة 
عبقريــة مــن دون طيــار، اســتخدام التكنولوجيــا األذكــى، وربمــا الــذكاء 
االصطناعــي فــي معــارك أكثــر مــن بــاردة، تصريحــات ناريــة متبادلــة مع 
أطــراف علــى مقربة من الحدود، وبين قوى عظمى تســتطيع هدم الكون 

بإشارة طائشة من أصبع مريض.
Û  هــذه الهواجــس وغيرهــا، هــي فــي ظني مــا عجلــت بعــودة األب الرئيس

إلــى وطنــه الغالــي، حيث المشــاركة في إدارة زمن األزمــة كفيل بالوقاية 
من أخطارها.

عودة الرئيس

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

ملتقى “التواصـل االجتماعـي” الـثـالثـاء
ــن علي ــخ خــلــيــفــة بـ ــي ــش ــو ال ــم ــة” بــرعــايــة س ــي ــوب ــن ــج تــنــظــمــه “ال

تحت رعاية محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، تقيم المحافظة 
صباح يوم 2 يوليو المقبل، ملتقى التواصل االجتماعي “أفضل استخدامات التواصل 
االجتماعي لرفعة المجتمع”؛ بمناسبة اليوم العالمي للتواصل االجتماعي، بقاعة النادي 

الملكي للجولف بمنطقة الرفاع.

وأكــدت القائــم بأعمــال مديــر المعلومــات 
والمتابعة منيرة السبيعي سعي المحافظة 
الجنوبية الدائم بتوجيهات سمو المحافظ 
لمواكبــة كل مــا هــو جديــد ومتســارع فــي 
عالــم اإلعــالم الجديــد وشــبكات التواصــل 
االجتماعي؛ كونها تعكس التواصل المباشر 
مــع األهالــي بطــرق حديثــة ومبتكــرة، مــن 
اإللكترونيــة  الخدمــات  إطــالق  خــالل 
فــي  المحافظــة  حســابات  عبــر  الحديثــة 

المحافظــة  إســتراتيجية  تعكــس  بــادرة 
فــي التواصــل الدائــم مــع شــرائح وفئــات 
المجتمــع المتعــددة، واالطــالع على كل ما 
هــو جديد فــي مجــال اســتخدام التقنيات 
الذكيــة. وأوضحت أن المحافظة ســتطلق 
خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين تزامنا 
مــع هــذه المناســبة العالميــة وحرصــا علــى 
مواكبة آخر التطورات والتقنيات في عالم 
اإلعــالم الجديد، وســيتم تكريم كوكبة من 

رواد التواصــل االجتماعــي المحلييــن مــن 
المحافظــة الجنوبيــة الذيــن لهم بصمة في 
اإلسهامات اإلعالمية التي تؤدي إلى رفعة 
واالجتماعــي  الفكــري  وارتقائــه  المجتمــع 

والثقافي.
وســيتم إقامة ورشة عمل للمشاركين على 
هامــش الحفل تحــت عنوان “كيفية خدمة 
المجتمع عبــر مواقع التواصل االجتماعي” 
بالتعــاون مــع عــدد مــن المتخصصيــن فــي 
اإليجابــي  الــدور  إلبــراز  نفســه؛  المجــال 
لمواقــع التواصــل االجتماعــي وتعبيــرا عن 
للتواصــل  العالمــي  اليــوم  شــعار  مضمــون 

سمو محافظ الجنوبيةاالجتماعي للعام 2019.

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز الحماية االجتماعية لألسرة البحرينية
“الصـنـدوق الوطـنــي” يـبـحــث خـطـتــه المستقـبـليــة لتـطـويــر أعـمـالــه

تــرأس وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية، 
رئيــس مجلس إدارة الصندوق االجتماعي 
الوطني، جميل حميــدان، االجتماع الثاني 
 ،2019 للعــام  الصنــدوق  إدارة  لمجلــس 
بحضور الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل 
االجتماعي الشــيخة عائشــة بنــت إبراهيم 
آل خليفة، ممثلة عن وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، والشــيخ دعيــج بن خليفة آل 
لرعايــة  العليــا  اللجنــة  عــن  ممثــالً  خليفــة 
المســاعد  الوكيــل  اإلعاقــة،  ذوي  شــؤون 
لتنميــة المجتمــع خالــد إســحاق ممثــالً عن 
اللجنــة الوطنيــة للطفولــة، وحســن كمــال، 

ممثال عن اللجنة الوطنية للمسنين.
يتــم  التــي  األســس  االجتمــاع  وبحــث 
بموجبهــا توزيــع الميزانيــة المرصودة على 
الخدمــات التــي يدعمهــا الصنــدوق للعــام 
توافــر  مــن  للتأكــد  وذلــك   ،2019-2020
العدالة في التوزيع للفئات األكثر احتياًجا، 
ومحــددة،  واضحــة  إســتراتيجية  وفــق 
وبحث الخطة المستقبلية لمنهجية تطوير 
أعمــال الصندوق من حيــث تنمية موارده، 
الخدمــات  تقديــم  اســتمرارية  وضمــان 
التمويلية للمشــروعات التنموية المختلفة، 
وفًقا لمبدأ المســاواة والعدالة، والستيعاب 
الرعائيــة  المؤسســات  مــن  مزيــد  تمويــل 

والتأهيليــة والتنمويــة األهليــة والخاصــة 
التي تخدم فئات كبار السن وذوي اإلعاقة 

واألطفال. 
للجهــود  تقديــره  العمــل  وزيــر  وأبــدى 
المبذولة من جانب أعضاء مجلس اإلدارة، 
العمــل  بمســتويات  االرتقــاء  ســبيل  فــي 
بالصنــدوق وتطويــر أدائــه، مؤكــًدا أهميــة 
الجهــات  قبــل كافــة  مــن  الجهــود  توحيــد 
الصنــدوق  اختصاصــات  لتنفيــذ  المعنيــة، 
والخدمــات  المشــروعات  بدعــم  المعنيــة 
الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية المسنين، 
وتنمية األسرة، وتأهيل وتعليم األشخاص 

ذوي اإلعاقــة، وتوزيع المنح والمســاعدات 
المرونــة  مــن  أســاس  علــى  االجتماعيــة، 

والشفافية.
وذكر حميدان أن المرحلة المقبلة ستشــهد 
المزيــد  تعزيــز  فــي  الصنــدوق  إســهام 
األســر  ألفــراد  االجتماعيــة  الحمايــة  مــن 
البحرينيــة، مــن خــالل إطــالق المبــادرات 
التنمويــة المســتدامة، القائمــة علــى قاعدة 
معــززة بالشــراكة المجتمعيــة الفاعلــة بيــن 
والقطاعيــن  المعنيــة،  الدولــة  مؤسســات 
الخــاص واألهلــي، والجهــات ذات العالقة، 
وذلــك في ضــوء األولويــات واالحتياجات 

االقتصاديــة  الظــروف  تفرضهــا  التــي 
واالجتماعية والمالية.

ويختــص الصنــدوق االجتماعــي الوطنــي، 
الــذي تأســس بموجب المرســوم رقــم )84( 
لسنة 2011، بدعم وتمويل كافة المجاالت 
فــي  والمتمثلــة  أجلهــا،  مــن  أنشــئ  الــذي 
المشــروعات والخدمــات الخاصــة بتنميــة 
الطفولــة ورعاية المســنين وتأهيل وتعليم 
والخدمــات  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 
الالزمــة لتنميــة األســرة، إلــى جانــب دعــم 
والمؤسســات  المنظمــات  كافــة  وتمويــل 
األهلية المعنية بالفئات الواردة في القرار.

جانب من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك
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دراسة حاالت الموت المفاجئ لبعض الرياضيين الشباب
السارية غير  المزمنة  األمراض  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  تترأس  الصحة  وزيرة 

اللجنــة  رئيــس  الصحــة  وزيــرة  أشــادت 
الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة غير 
السارية فائقة الصالح بقرار رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفة بتشكيل اللجنة الوطنية 
وإعــادة تســميتها، وتقدمــت بالنيابــة عــن 
جميــع األعضــاء بجزيــل الشــكر والتقديــر 
إلــى ســموه علــى الثقــة الكريمــة والدعــم 
الــذي تحظــى بــه هــذه اللجنــة مــن ســموه 
ومن جميع المؤسســات الرســمية واألهلية 

الممثلة في اللجنة. 
وجاءت إشادة الوزيرة في االجتماع األول 
للجنة الوطنية الذي ترأسته يوم 27 يونيو 
2019 بحضور عدد من المســؤولين بوزارة 
والمؤسســات  الجهــات  وممثلــي  الصحــة 
أعضــاء  مــن  والجمعيــات  الحكوميــة 
اللجنــة، والــذي جــرى فيــه بحــث عــدد من 
الموضوعــات والقضايــا الصحيــة المهمــة.

وتطرقــت وزيــرة الصحــة إلــى اإلنجــازات 
التــي تحققت بفضل دعم القيادة الحكيمة 
وتوجيهاتهم السديدة التي أوصلت مملكة 
المتقدمــة،  الــدول  مصــاف  إلــى  البحريــن 
كان نتاجهــا تكريــم صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء مــن قبــل منظمــة الصحــة 
فــي  عالمًيــا  قائــًدا  واختيــاره  العالميــة 
مجــال الصحــة، مشــيرة إلــى أن االختيــار 
يؤكــد الــدور الريــادي لســموه فــي النهوض 
البحريــن  مملكــة  فــي  الصحــي  بالقطــاع 
ســائله المولــى عــز وجــل أن يحفظ ســموه 
وأن يمتعــه بموفــور الصحــة والعافية وأن 
يســدد خطــاه لما فيــه خير وصــاح مملكة 
البحرين.واستعرضت الصالح قرارات تشكيل 
اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير 
الســارية، واتفق على أن تكون الوكيل المساعد 
لرئيــس  نائًبــا  الهاجــري  مريــم  العامــة  للصحــة 
اللجنــة، وتعييــن أميــن ســر واختصاصي إعام 

لها من موظفي وزارة الصحة.
كما ناقشــت واألعضاء أبرز توصيات االجتماع 
الصحــي  المســح  بمشــروع  والمتعلقــة  الســابق 
لــه،  األوليــة  والنتائــج   ،2018 للعــام  الوطنــي 
والخطــة الوطنيــة للوقايــة من والســيطرة على 
األمراض غير السارية 2019 - 2025 إلى جانب 
بحث مشروع الفحص المبكر لسرطان القولون 
فــي البحريــن الــذي يقــوم بتنفيــذه مستشــفى 
الملك حمد الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة 
واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة 

غير السارية.
وأكــدت الصالــح أهميــة ودور اللجنــة الوطنيــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  مشــاركة  فــي 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  والرياضــة ووزارة 
لبعــض  المفاجــئ  المــوت  حــاالت  دراســة  فــي 
الشــباب الممارســين للرياضة، داعية لاستفادة 
المتخصصــة  الطبيــة  الدراســات  مختلــف  مــن 
فــي مجــال أمــراض القلــب والعمــل علــى زيادة 
التوعيــة اإلعاميــة والمجتمعيــة، بالتعــاون مع 

مختلف الجهات المختصة.

 االجتماع األول للجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية

المنامة - وزارة الصحة

حــول اإلهمــال والتقصيــر واألخطــاء الطبيــة
Û  أمــر إيجابــي يثلــج الصــدر ويدعــو للفخــر واالعتــزاز أن

تتفاعــل مختلــف مكونــات ومنابر المجتمــع البحريني مع 
الخبر الذي نشر في اآلونة األخيرة عن السيدة البحرينية 
التــي تعرضــت، لألســف الشــديد، إلى مضاعفــات خطيرة 
قــد تــودي بحياتها بعــد أن أجريت لها عملية جراحية في 
مجمــع الســلمانية الطبــي، مما دعــا أهلها وذويهــا إلى لوم 
األطباء والمعنيين بالمجمع واتهامهم باإلهمال والتقصير 
والخطــأ الطبي؛ فاشــتعلت نتيجة لذلك وســائل التواصل 
االجتماعــي لترمي بســهامها وتقذف بحممها المســؤولين 
بــوزارة الصحــة  قبــل إجــراء أي تحقيق للحــادث، ناهيك 
النــواب،  مجلــس  أعضــاء  أن  كمــا  نتائجــه،  ظهــور  عــن 
المتلهفيــن إلــى اســتجواب أي وزيــر انتفضــوا وســارعوا 

بالمطالبة باستجواب وزيرة الصحة.
Û  ليــس فــي هــذه المقدمــة أي رائحــة لمحاولــة تهويــن مــا

حدث للسيدة المنكوبة العزيزة علينا جميًعا، أو االستهانة 
بمشــاعر أهلهــا وذويهــا، أو الدفاع عن المســؤولين بوزارة 
الصحة، أو نفي الحتمال وقوع إهمال أو تقصير أو خطأ 
طبي راحت هي ضحيته، فالمسؤولية الملقاة على عاتق 
القائميــن علــى المرفــق الصحــي فــي الباد هي فــي غاية 
األهميــة والخطــورة، وتتعلــق بصحــة النــاس وحياتهــم، 
ولهــا جوانــب إنســانية وأخاقيــة ومهنيــة وقانونيــة، مما 
يفرض استمرار اليقظة وضرورة متابعة ورصد أداء هذا 
المرفــق، وعــدم التغاضــي والتهــاون مع أي طــرف أو فرد 
يعمــل فيــه عــن أي خطــأ يرتكبه أو أي تقاعــس أو تقصير 
يقــع مــن جانبــه أثنــاء أداء واجبه، بحيث ال يمــر أي خطأ 
أو تقصير دون محاســبة وعقاب بعد أن يخضع للتحقيق 
والتمحيــص من جانب جهة متخصصة محايدة وبعد أن 

يصدر في شأنه حكم قضائي قاطع.
Û  وهذه ليست المرة األولى التي يتعرض فيها أحد المرضى

لمثل هذه الحوادث في مجتمعنا ولن تكون األخيرة، وما 
يجــب التأكيــد عليه هو أن الجميــع يتعاطف مع المريضة 
وأهلهــا ويقدر كل التقدير مرارة معاناتهم، إال أن الواجب 
يحتــم فــي مثل هذه الحــاالت عدم االستســام لعواطفنا 
واالستعجال في االستنتاج وإطاق االتهامات واألحكام 

والتريث لحين إجراء التحقيقات وظهور نتائجها. 
Û  إن الكثيــر مــن أوجــه اإلهمــال والتقصيــر والخطــأ الطبي

تقــع ضمــن تصنيــف الجرائــم التي يعاقــب عليهــا القانون 
حذريــن  نكــون  أن  يجــب  لذلــك  والحبــس؛  بالغرامــة 

ومتيقنيــن قبــل توجيــه مثــل هــذه التهم التي تــؤدي في 
كل األحوال إلى اإلساءة إلى سمعة الطبيب أو تدميرها، 
وهــذا مــا يفــرض الحاجــة إلــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي 
والمؤسســة  والطبيــب  المريــض  ومســؤوليات  بحقــوق 
الطبيــة التــي توفــر الخدمــات العاجيــة، والحاجــة أيًضــا 
بالطبيــب  إلــى ترســيخ اإليمــان والثقــة  وبشــكل خــاص 
البحريني أو الوافد، فالطبيب هو رمز من رموز التضحية 
والتفاني والعطاء، ويجب أن يتمتع بكل صنوف التقدير 
واالحتــرام وأن توفــر  لــه الظــروف المائمــة التــي تمكنه 
مــن أداء واجبــه إلــى جانــب الحمايــة الازمــة والحصانة 
من اإلساءة والتشهير والتجريح والتشكيك في كفاءاته 

ومهاراته التي قد يتعرض لها دون وجه حق. 
Û  إن إمكانيــة وقــوع الخطــأ أو اإلهمــال أو التقصيــر واردة

فــي  حقــل الخدمــات الطبيــة وليســت غريبة أو شــاذة أو 
مســتبعدة، بــل إنهــا قابلة للتكــرار، وهي تحــدث دائًما في 
أعــرق المؤسســات الصحيــة والمستشــفيات وفــي أكثــر 
الــدول تقدًمــا، حيــث تحــدث فيها أخطــاء طبيــة مروعة 
إعاقــات  وتســبب  المرضــى،  مــن  الكثيــر  بحيــاة  تــودي 
جســيمة آلخريــن، إال أن نســبتها في البحريــن ولله الحمد 
هــي أقل بكثير من النســبة العالمية المرصــودة والمؤكدة 
التي تتراوح بين 5 و10 %، فليس هناك إنســان معصوم 
أو منــزه مــن الغفلــة والســهو والخطــأ والــذي يجــب أن 

يحاسب عليه.
Û  وقــد توصلــت التجــارب اإلنســانية فــي هــذا الشــأن إلــى

بلورة منظومة من الوسائل واآلليات التي تتيح التصدي 
والتعامــل مــع مثل هذه الحــاالت؛ بهدف حمايــة المريض 
وتقليــص إمكانيــات حــدوث التقصيــر والخطأ ومســاءلة 
ومحاسبة ومعاقبة مرتكب أي منها في حال ثبوت ذلك.

Û  إن األجهزة المعنية في الدولة مدعوة، وفي أســرع وقت
ممكــن إلى مراجعة وتطوير شــبكة األنظمــة واإلجراءات 
والقوانيــن التــي تعزز منظومة الحمايــة الصحية وتحكم 
الممارســات الطبيــة بحيــث تحقــق التــوازن العــادل بيــن 
حقــوق ومســؤوليات المريــض والطبيــب فــي آن واحــد، 
وذلــك بعــد أن نجحنــا وفــي وقــت قياســي وبإمكانيــات 
متواضعــة مــن تأهيل كوادر وأطقــم وطنية طبية مؤهلة 
ماهــرة متميــزة ومتخصصــة فــي مختلــف علــوم وأفــرع 
ومجــاالت الطــب وتحظــى بتقديرنــا واعتزازنــا وفخرنــا، 
إلــى جانــب توفيــر مستشــفيات ومرافــق طبيــة مجهــزة 

بأحدث األنظمة واألجهزة والمعدات.
Û  وعلــى ضــوء مثــل هــذه الحــوادث ومــا تفــرزه مــن ردود

فعــل، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلعادة النظر ومراجعة 
القوانيــن أو القانــون الســاري والنافذ والمتعلــق بالحماية 
الصحيــة فــي الباد؛ بهدف تطويــره واالرتقاء به لمواكبة 
ومــن  الســابقة  تجاربنــا  مــن  ولاســتفادة  المســتجدات 
التجــارب الناجحــة فــي الــدول المتطــورة ولكــي يعالــج 
الكثيــر مــن القضايــا الجوهريــة التــي مــن شــأنها توفيــر 
الثقــة  ويعــزز  والطبيــب  للمريــض  واالطمئنــان  الحمايــة 

بينهما.
Û  إن المراجعــة المقترحة يجب أن تهدف إلى ســد الثغرات

إن وجدت في القوانين السارية وإلى تنظيم العاقة بين 
مقدمــي الخدمــة الطبيــة والمســتفيدين منهــا، ويتعاطى 
مــع حقــوق ومســؤوليات المريــض والطبيب والمؤسســة 
الطبيــة، وأن يوفــر الحمايــة للطبيــب، إلــى جانــب توفيــر 
العدالــة لضحايــا اإلهمــال والتقصيــر واألخطــاء الطبيــة، 
ويقّلــل مــن تلــك األخطــاء، ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى 

إحداث نقلة نوعية في الخدمة الطبية.
Û  يدركــون الصحــي  القطــاع  عــن  المســؤولين  أن  والشــك 

ضــرورة توضيــح الفــرق بين مفاهيــم اإلهمــال والتقصير 
والخطــأ الطبــي والمضاعفــات الطبيــة بحيــث يأتــي ذلك 
التوضيــح منســجًما ومتوافًقــا مــع المقاييــس والمعاييــر 
الدولية، إلى جانب إعداد سجل لتوثيق األخطاء الطبية؛ 
بهــدف ضمان عدم تكرارها، وتأســيس صندوق لتعويض 
المتضرريــن وضحايا األخطــاء الطبية، أو توفير باقة من 

التغطيات التأمينية.
Û  وللوقاية من الخطأ الطبي، وضمان التطبيق العملي يجب

أن ينــص القانــون، مــن بيــن أمــور أخــرى، على وضــع آلية 
واضحــة للتحقيــق في الخطأ وأيضا آليــة للتعويض عنه، 
ويشــمل ذلك إعداد ماحق ولوائح إلنفاذ القانون بما في 
ذلــك وضــع األنظمة والضوابط المســماة بـ “البروتوكوالت 
الطبية” التي تتفق مع معايير المنظومة الصحية الدولية 
ُتفــرض علــى األطبــاء والمستشــفيات ومقدمــي  والتــي 
الخدمــة الطبيــة االلتــزام بهــا ويتــم علــى أساســها تقديم 
الخدمــة الطبيــة للمريــض ومعرفــة حدوث الخطــأ الطبي 

من عدمه.
Û  وعلى المسؤولين، بموجب قانون نافذ إلزام المستشفيات

صحيــة  خدمــات  تقــدم  التــي  والمؤسســات  والعيــادات 

بتوفيــر غطــاء تأمينــي لألطباء يحميهم فــي حالة وقوع 
خطــأ طبــي ويعــّوض المريــض وعائلته في حــال حدوث 
ذلــك، دون إعطــاء الطبيــب حصانــة كاملــة مبالــغ فيهــا 
ودون إخاء طرفه من المسؤوليات الجنائية، بل تشديد 
القوانيــن الجنائيــة لتكــون رادعــة. والمعــروف أن الخطــأ 
الطبــي ال يكــون جنائيــا إال إذا كان خطــًأ جســيما وفيــه 
خروج عن قواعد العمل الطبي المهني، أو “البروتوكوالت 
الطبيــة”، ولذلــك يجب أن ينص القانون بكل وضوح على 
الحــاالت الجزائيــة في األخطاء الطبية. أما الخطأ الطبي 
العــادي، فهــو خطــأ مدنــي ويتــم التعويــض عنــه مدنيــا 
عــن طريــق الغرامــة أو التوقيف عــن مزاولــة المهنة لمدة 

محددة بحجم الخطأ الذي ارتكبه الطبيب، وغيرها.
Û  ولتحقيــق مزيــد من اإلنصاف، فإن ثمة ضرورة لتحســين

ظــروف وبيئــة العمــل بالنســبة للطبيــب، وكمــا ذكرنا، فإن 
الدولــة قامت مشــكورة بتوفير أحــدث المرافق العاجية 
وتزويدهــا بأحــدث األنظمــة واألجهــزة والمعــدات؛ لكــي 
علــى  أداء واجبــه وإنجــاز مهامــه  مــن  الطبيــب  يتمكــن 
أكمــل وجــه، كما تــم فتح المجــال للمستشــفيات الخاصة 
لتدخــل فــي ســباق لتوفير الخدمــات الصحيــة المتطورة 
للمواطنيــن والمقيميــن، ولــم يبــَق ســوى زيــادة االهتمــام 
بتحسين ظروف وبيئة العمل بالنسبة للطبيب، فا يجوز 
تحميل الطبيب المسؤولية إال بعد التأكد من توفر البيئة 
والظروف المواتية، وباإلضافة إلى تحديد ساعات العمل 
ينبغــي النظــر فــي تخفيــف ضغــط العمــل بتحديــد عــدد 
الحــاالت التــي يقــوم الطبيــب بمعالجتهــا؛ تجنًبــا لإلرهاق 

الذي يسبب اإلرباك ويزيد من احتمال وقوع الخطأ.
Û  والبــد مــن اإلشــارة هنا إلــى أن الخطأ قد يكــون ناتج عن

أســباب إدارية أو نقص في األدوية أو الكوادر المســاندة 
والمتابعــة، أو غياب منظومة اإلجراءات الطبية المعمول 

بها في المؤسسة أو عدم وضوحها.
Û  مــرة أخــرى نرجــو مــن هللا العلــي القديــر أن يمــن علــى

المريضــة العزيــزة بالصحــة والشــفاء العاجــل، وأن يقــر 
أعيــن أهلهــا وذويهــا بســامتها، مقدرين اهتمــام ومتابعة 
بهــذه  مســتوياتهم  بكافــة  الصحــة  بــوزارة  المســؤولين 
الحالــة، ومتمنيــن لكافــة المعنييــن بالقطــاع الصحــي في 
الباد التوفيق والسداد، داعين هللا بأن يعينهم على أداء 
مهامهم المقدسة على أحسن وجه وأكمله مع اإليمان بأن 

الكمال لله وحده.

عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

للرعايــة  المســاعد  الوكيــل  افتتحــت 
والتأهيــل االجتماعــي بــوزارة العمــل 
والتنمية االجتماعية الشــيخة عائشة 
بنــت علــي آل خليفــة، وحــدة العــاج 
بالتمارين في مركز عبدهللا علي كانو 
للتقييــم والتشــخيص بمجمع اإلعاقة 
الشــامل، بحضــور عــدد مــن المعنيين 
مستشــفى  فــي  الطبــي  بالعــاج 
وحــدة  وتعــد  الطبــي.  الســلمانية 
العــاج بالتماريــن الرياضيــة لتأهيــل 
األولــى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
المراكــز  مســتوى  علــى  نوعهــا  مــن 
مملكــة  فــي  الحكوميــة  العاجيــة 

البحرين، وتهــدف إلى تأهيل وتقوية 
فئــة  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
الشــلل الدماغي، وتسعى الوحدة إلى 
مواكبــة التطــورات العمليــة والعالمية 
فــي تأهيــل ذوي اإلعاقة، إذ يســتفيد 
من البرنامج التأهيلي جميع منتسبي 
التابعــة  اإلعاقــة  ذوي  ومراكــز  دور 
لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
الــوزارة  والمســتفيدين مــن خدمــات 
وأعربــت  اإلعاقــة.   ذوي  فئــة  مــن 
الشــيخة عائشــة بنت علــي آل خليفة 
عن شــكرها وتقديرها لســوق شهرزاد 

الخيري لدعم الوحدة التأهيلية.

افتتاح “العالج بالتمارين” لذوي الهمم

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

البحريــن  معهــد  جهــود  إطــار  فــي 
وتنميــة  لنشــر  السياســية  للتنميــة 
ثقافــة  وترســيخ  السياســي،  الوعــي 
الديمقراطيــة الســليمة لجميــع فئــات 
المجتمــع ومنهــا فئة الطلبة، وتماشــًيا 
مــع الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتماء 
المواطنــة؛  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 
 30 مــن  الفتــرة  فــي  المعهــد  يشــارك 
9 يوليو 2019 فــي  حتــى  يونيــو 
فعاليــات معســكر األكاديميــة الملكية 
المعهــد  ســيقدم  الصيفــي.  للشــرطة 
المعســكر  فــي  المشــاركين  للطلبــة 
والتــي  واإلنــاث،  الذكــور  فئتــي  مــن 
تتــراوح أعمارهم بيــن 6 إلى 18 عام، 
محاضرتيــن األولــى بعنــوان “مهارات 
االتصــال السياســي” والثانيــة بعنوان 
“القيــم الحقوقيــة”، إضافة إلى عرض 
عدد من األفام التعليمية والوثائقية، 
وتقديم مسابقات سياسية وقانونية؛ 
لتنميــة  خالهــا  مــن  المعهــد  يســعى 

وتعريفهــم  المشــاركين  مهــارات 
بأنشــطة المعهد وأهدافــه فــي تطوير 
بالمملكــة،  الديمقراطيــة  المســيرة 
المشــاركة  علــى  الطلبــة  وتشــجيع 
بإيجابيــة فــي األنشــطة الهادفــة إلــى 
وثقافــة  السياســي  الوعــي  تنميــة 
تعريفهــم  خــال  مــن  الديمقراطيــة، 
بمبادئ ميثاق العمل الوطني، وأسس 
وأطــر ومبــادئ المشــروع اإلصاحــي 
الحديــث لمملكــة البحريــن. يذكــر أن 
البرنامــج ســيقدمه عدد من منتســبي 
رئيــس  اليامــي  مريــم  وهــم  المعهــد، 
قســم التدريــب والتأهيــل السياســي، 
مستشــار  فيــاض  خالــد  األســتاذ 
رئيــس  الجهمــي  محمــد  سياســي، 
وحقــوق  الدوليــة  المنظمــات  وحــدة 
االنســان، هيــا الكعبي رئيســة وحــدة 
شــؤون الــوزارات والمجتمــع المدني، 
دانــة بوهــزاع وعبــد الرحمــن ســليس 

باحثين سياسيين في المعهد.

الجالهمة: أبوابنا مفتوحة لالستثمارات الطبية“التنمية السياسية” ُيدرب طلبة “المعسكر”
عقــدت الهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهن والخدمــات الصحية الملتقى الحــواري المفتوح مع 
مؤسسات القطاع الطبي الخاص في فندق الدبلومات، بمشاركة المستشفيات والعيادات 
والشركات الطبية ولفيف من المهنيين الصحيين في البحرين، بالتزامن مع مؤتمر البحرين 
لالستثمار الصحي والسياحة العالجية 2019، الذي افتتح برعاية رئيس المجلس األعلى 

للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.

وصرحــت الرئيــس التنفيذي للهيئــة الوطنية 
مريــم  الصحيــة  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم 
الجاهمــة خــال كلمتها االفتتاحيــة بأن هذا 
الملتقــى يأتــي فــي إطــار تنفيــذ التوجيهــات 
والحكومــة  الرشــيدة  للقيــادة  الدائمــة 
واألبــواب  المباشــر  التواصــل  سياســة  فــي 
المفتوحــة، وبمــا يتســق مــع نهــج الهيئــة في 
التواصــل الدائــم مــع كافــة المســتفيدين مــن 
تحقيــق  فــي  شــريًكا  باعتبارهــم  خدماتهــا 

التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.
وأشــارت إلــى أّن التواصل المســتدام يشــكل 
هدًفا مهًما من إستراتيجيات الهيئة، إذ يمثل 

هذا اللقاء فرصة لشــرح إســتراتيجية الهيئة 
وبرامجها التــي تزمع إنجازها ومدى تأثيرها 
على مســتقبل االســتثمار في القطاع الطبي، 
االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  يخــدم  وبمــا 
الشــاملة. وبحــث الملتقى الــدور المأمول من 
القطــاع الطبــي الخــاص فــي تحقيــق أهداف 
وطموحــات الهيئــة فــي إطــار رؤيــة المملكــة 
بيــن  فاعلــة  شــراكات  لبنــاء  الراميــة   ،2030
هــذه  لخدمــة  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
األهــداف، والبناء على المؤشــرات اإليجابية 

للسياحة العاجية”.
وأكــدت الجاهمــة أّن البحريــن شــهدت نمــًوا 

كبيــًرا فــي عدد المؤسســات الصحية؛ بســبب 
مراجعــة التشــريعات المنظمــة لهــذا القطــاع، 
ومنهــا إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهن 
المجلــس  وتأســيس  الصحيــة  والخدمــات 
الوطنيــة  الخطــة  وإطــاق  للصحــة  األعلــى 
الضمــان  بقانــون  العمــل  وســريان  للصحــة 
الصحي الوطني، فضًا عن تقديم التسهيات 
الصحييــن  والمهنييــن  للمؤسســات  الازمــة 

بالتوازي مع تعزيز الجودة والتنافسية”. 

مــن جانبها، صرحت رئيســة اللجنــة المنظمة 
الصحــي  لاســتثمار  البحريــن  لمؤتمــر 
والســياحة العاجيــة دانــة الريس بــأن اللقاء 
بيــن  المباشــر  التواصــل  تعزيــز  إلــى  يهــدف 
المســؤولين الحكومييــن فــي القطــاع الطبي 
الطبــي  بالقطــاع  والعامليــن  والمســتثمرين 
الطبــي  القطــاع  مســاهمة  وتعزيــز  الخــاص، 
وإيضــاح وجهــة نظــر القطــاع بشــأن مختلف 

القضايا التي يمر بها.

الملتقى الحواري بين هيئة المهن الصحية والقطاع الصحي الخاص

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية



ــاء ورضـــــاهـــــم هــــــدف الـــبـــنـــك األســـمـــى ــ ــم ــ ــع ــ ــة ال ــ ــدم ــ ــب: خ ــ ــالـ ــ أبــــــو طـ
هل لك أن تحدثنا لماذا توّجه  «

البنك األهلي نحو الرقمنة في 
عملياته؟

الــخــطــوة بـــدأت بــمــبــادرة مــن الرئيس 
في  رغــب  ــذي  ال للمجموعة  التنفيذي 
أن يبدأ البنك مشوار التحول الرقمي، 
خصوًصا مع اختالف اتجاهات العمالء 
والتوّجه نحو تقنيات الخدمات المالية 
)الـــفـــنـــتـــك(. فـــي الـــمـــاضـــي، لــلــحــصــول 
على الــخــدمــة مــن الــبــنــوك كــان يجب 
في  البنك  لفروع  التوجه  الزبون  على 
ساعات الدوام الرسمية، لكن ذلك تغير 
اليوم، فالعمالء يرغبون الحصول على 
االرتــبــاط  دون  وقــت  أي  فــي  الخدمة 

بحدود زمنية وجغرافية.
المنافسة  اتــجــاهــات  أن  ــر  اآلخـ ــر  األمـ
البنوك  كــانــت  السابق  ففي  اختلفت، 
على  دخــل  اآلن  لكن  بعضها،  تنافس 
التكنولوجيا  شــركــات  المنافسة  خــط 

المالية واالتصاالت.
ــا يــعــرف  ــذ عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال مـ خـ
ـــ “الــتــمــويــل الــجــمــاعــي” والــتــمــويــل  بـ
 peer to peer لــنــقــطــة”  “نــقــطــة  مـــن 
في  ا  رئيسيًّ العًبا  يمثل  أصبح  والــذي 
الصغيرة  المؤسسات  تمويل  عمليات 
)...( ال  المتحدة،  بالمملكة  والمتوسطة 
أعتقد أننا بعيدون بالمنطقة عن ذلك.

ودخـــول  الــعــمــالء  بــحــاجــات  فالتغير 
الجديدة  والتشريعات  جدد  منافسين 
ال سيما التي وجدت في البحرين وهي 
رائدة في هذا المجال، كل هذه األمور 
التحول  عملية  مــن  جعلت  مجتمعة 
ـــك رضـــى  ــى ذلــ ـــ ــف إل ــ ــة، أضـ ــ ـــروريـ ضــ
المطاف  نهاية  فــي  هــو  الــذي  العمالء 
من  نهدف  إذ  للبنك،  األســمــى  الــهــدف 
العمالء سواء  إلى مواكبة احتياجات 

الحاليين أو المستقبليين.

نتكلم هناك عن عملية تحّول  «
شاملة وكبيرة بحجم البنك، أين 

سيكون هذا التحول؟

هذا التحول سيتم في عدة مستويات، 
الــســلــوك  الــثــقــافــة وتــغــيــيــر  األول هــو 
وتهيئة الموارد البشرية لتقبل التغيير 
وتبني التقنيات الجديدة مثل التحول 
من المعامالت الورقية إلى المعامالت 
ــيــة، فــيــمــا يــتــضــمــن الــثــانــي  ــكــتــرون اإلل
أما  المعلومات،  تقنية  أنظمة  تحديث 
Oper�  الثالث فهو النموذج التشغيلي

.ating model
ــا جـــهـــود كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى  ــدأنـ  بـ
توظيف  خــالل  مــن  البشرية  ــمــوارد  ال
متخصصين بهذا المجال، فيما نراعي 
أن تكون  المعلومات  تقنية  ناحية  من 
كل التقنيات مربوطة بمعالجة البيانات 

والتحول للحوسبة السحابية.
في  مشكلة  لديها  البنوك  أن  أعتقد  ال 
معلومات  لدينا  إذ  المعلومات،  بنك 
معالجة  في  هو  التحدي  لكن  كبيرة، 
هذه البيانات الكبيرة، )...( هيأنا البنك 
لدينا  السياق،  هذا  في  خطوة  التخاذ 
“قــاعــدة مــعــلــومــات” مــتــطــورة، وبــدأنــا 

بالفعل في معالجة هذه البيانات.
فقد  التشغيلي  النموذج  ناحية  ومــن 

تبنينا نموذج الفرق المصغرة.

متى بدأتم بتطبيق خطة  «
التحول الرقمي؟ 

ويناير  ديسمبر  خــالل  الخطة  بدأنا 

خالل  إنجازها  في  ونأمل  الماضي 
تقدًما  حققنا  وقـــد  ســنــوات،  ثـــالث 
كــبــيــًرا خــصــوًصــا فــي الــجــانــب الــذي 
 )...( والـــتـــدريـــب،  بالتعليم  يتعلق 
ونقل  المنتجات  بعض  بتقديم  بدأنا 
السحابية  الــحــوســبــة  ــى  إلـ أعــمــالــنــا 
عبر  االصطناعي  الذكاء  واستخدام 
“الــواتــس اب” والــتــي تتيح  خــدمــة 
للعميل،  ومــبــاشــرة  فـــوريـــة  خــدمــة 
أرض  على  مطبقة  أصبحت  والــتــي 
الواقع في غضون 12 أسبوًعا، وهو 
التنفيذ.  في  البنك  جدية  يظهر  أمر 
مصرف  وتــعــاون  لمرونة  كــان  طبًعا 
كــبــيــر في  ــمــركــزي دور  ال الــبــحــريــن 
وهو  السرعة،  بهذه  الخدمة  إطــالق 

أمر يحتسب له.

 أنت المسؤول عن فريق  «
التحول الرقمي، كم عددهم 

وكيف يتم اختيارهم وما هي 
مسئولياتهم؟

الرقمي  التحول  خطة  نجاح  يتطلب 
ــك،  ــذل ــة ل ــــالزمــ امـــتـــالك الـــمـــهـــارات ال
لـــهـــذا الــســبــب، فــقــد وظــفــنــا الــعــديــد 
ــعــديــد من  مـــن الــمــتــخــصــصــيــن فـــي ال
الــمــجــاالت كــالــبــرمــجــيــات والــهــنــدســة 

واألتمتة وغيرها.
ــدى الــبــنــك األهــلــي الــمــتــحــد فريق   لـ
وحــدات  مــع  يتعامل  متكامل  رقــمــي 
يتولى  كما  أهدافها،  ويتفهم  األعمال 
ــيــات الــتــعــامــل مـــع شــركــات  مــســئــول
الخدمات المالية األخرى لفهم أفضل 
االبتكار.  كيفية  ومعرفة  الممارسات 
لتطوير  عمل  خطة  وضعنا  هنا،  ومن 
عمل  أساليب  تتيح  جديدة  منتجات 
تكنولوجيا  كــفــاءة  ــادة  ــ وزيـ جــديــدة 

المعلومات لدينا.
 كــــان عــلــيــنــا تــوظــيــف الـــعـــديـــد من 
ــاءات الـــجـــديـــدة فـــي مــجــاالت  ــفـ ــكـ الـ
الهندسة، وهو جوهر ما نقوم به اآلن، 
حــيــث حــرصــنــا عــلــى تــوفــيــر تقنيات 

أداء  لنا  ليتسنى  المرنة  المعلومات 
مهام عملنا بكفاءة عالية. وهذا يعني 
تنظيم عملنا من خالل التأسيس لفرق 
عمل صغيرة نطلق عليها اسم “الفرق”، 
وهـــي فـــرق مــتــعــددة االخــتــصــاصــات 
الصائبة  الــقــرارات  اتــخــاذ  مــن  تمّكننا 
أيــًضــا  استقطبنا  كــمــا  ــرع.  أســ بشكل 
تعاملنا  ــذيــن  ال الــمــنــتــجــات  أصــحــاب 
مــعــهــم عــبــر مــصــادر خــارجــيــة للعمل 
المعلومات  تكنولوجيا  فـــرق  ضــمــن 
يمتلكون  فهم  مستمر،  وبشكل  لدينا 
على  وقـــادرون  والمنتجات  األدوات 
الــتــعــامــل مــع األعـــمـــال الــمــنــاطــة بهم 
المعلومات  تقنية  دائــرة  مع  بالتعاون 

بالبنك.

ما خطة البنك فيما يتعلق  «
بالبنية التحتية والحوسبة 

السحابية؟ 

 10 عن  تقل  بنسبة  االحتفاظ  نهدف 
% فقط من تطبيقاتنا القديمة خالل 
5 سنوات،  إلــى   3 بين  تــتــراوح  فترة 
البحرين نأمل أن يتم  وعلى مستوى 
التحول  المقبلة  شــهــًرا   24 الـــ  خــالل 
الكامل للحوسبة السحابية وذلك على 
األســاســيــة  بــاألنــظــمــة  تنتهي  مــراحــل 

.Core banking
الجيل  مــن  تحتية  بنية  إلــى  نحتاج 
ــتــوفــيــر بــيــئــة تــكــنــولــوجــيــا  الـــتـــالـــي ل
معلومات متطورة خاصة بنا. وتعتبر 
خــدمــات   PaaSو  IaaS ـــ  الـ خــدمــات 
البحرين  فــفــي  الــغــرض،  لــهــذا  جــيــدة 
ــتـــخـــدام الــحــلــول  ــلــبــنــوك اسـ يــمــكــن ل
ــريــد مــثــل تلك  الــســحــابــيــة الــعــامــة ون
قمنا  ذلك،  ولتحقيق  العالية.  المرونة 
ببناء استراتيجية الحوسبة السحابية 
مفتوحة  أدوات  عــبــر  بــنــا  ــخــاصــة  ال
المصدر تماًما، ليتسنى لنا تغيير بيئتنا 
بسهولة، وستمنحنا السحابة الخاصة 
والتقليص  التوسع  على  عالية  قــدرة 

بحسب الحاجة.

بما أن عملية التغيير ستكون  «
على جميع المستويات، كيف 

يتم ضمان التجانس بين مختلف 
اإلدارات لتحقيق ذلك؟

ــا نـــمـــوذًجـــا جــــديــــًدا لــتــشــغــيــل  ــن ــع ــب ات
على  ينطوي  المعلومات،  تكنولوجيا 
بشكل  رشــيــقــة  ــات  ــارسـ ــمـ مـ تــطــبــيــق 
وحــدات  مــع  للعمل  وطــريــقــة  قياسي 

األعمال.
ستتخذ  الـــنـــمـــوذج،  هــــذا  وبـــمـــوجـــب 
مثل  البنك،  في  لدينا  المعنية  الدوائر 
والجملة،  لألفراد  المصرفية  الخدمات 
قرارات مشتركة مع تقنية المعلومات 
وتقدم تعليقات يومية على المنتجات 
الرقمية التي يتم توفيرها لهم من ِقَبل 
لدينا.  المتخصصين  المنتجات  مالكي 
الكبير،  التغيير  بمثابة  هـــذا  ويعتبر 
مع  الــمــنــتــجــات  مــالــكــو  يجتمع  حــيــث 
لتحسين  المعلومات  تكنولوجيا  فرق 
السرعات والكفاءة التشغيلية وتحديد 
الرقمي  النجاح  ويعتمد  األولـــويـــات. 
تكنولوجيا  دائـــرة  بين  الــشــراكــة  على 
األخــرى  األعــمــال  ــر  ــ ودوائ المعلومات 
هائلة  تغييرات  سيحدث  ما  بالشركة، 

في العديد من الشركات.

ماذا سيستفيد البنك من تحليل  «
البيانات الكبيرة؟

ا عدد كبير جدا  المجموعة حاليًّ لدى 
من األفراد فضال عن الطيف الواسع 
وتعتبر  المؤسسات،  من  العمالء  من 
في  للعمل  وقــــودا  حــالــيــًا  الــبــيــانــات 
على  قــدرة  يعطينا  وهــذا  المستقبل، 
وماهو  العمالء  احتياجات  تحديد 
أفـــضـــل مــنــتــج يــمــكــن تــقــديــمــه لهم 
تهيئة  احتياجات  هي  وما  مستقبال، 
الــمــكــاتــب الــخــلــفــيــة لــتــوفــيــر خــدمــة 

أفضل للعمالء ومواكبة متطلباتهم.
ســأعــطــيــك مـــثـــاالً، مــركــز االتــصــاالت 
الــتــي تعمل فيها  ــدول  ــ ال بــعــض  فــي 
ــمــجــمــوعــة، يــتــلــقــى اســتــفــســارات  ال

ما  عن  معينين،  عمالء  من  متزايدة 
إذا كان األجر الشهري قد تم تحويله 
من  نستطيع  حيث  ال،  أم  للحساب 
خالل معالجة البيانات توفير خدمة 
ــرســائــل لــهــم عند  لــهــؤالء بـــإرســـال ال
خدمة  يعطيهم  مــا  الــمــبــلــغ،  تــحــويــل 
االتصال،  كفاءة مركز  أفضل، ويزيد 
الرقمية. ويمكن  كما يفعل الخدمات 
أكبر  أدوارا  االتصاالت  مركز  إعطاء 

مثل التسويق للمنتجات.
لها في معالجة  هناك فوائد ال حصر 
مكافحة  إلى  التسويق  من  البيانات 

االحتيال وغيرها من الخدمات.
ــاعــي اآلن  ويـــقـــوم الـــذكـــاء االصــطــن
الكتشاف  البيانات  قــواعــد  بمراقبة 
فعندما  االحتيالي.  الــوصــول  أنماط 
يرى هذا النظام أنماًطا غير منتظمة، 
يمكنه تسليط الضوء على مثل تلك 

المخاطر المحتملة.

تعتبر قضية أمن المعلومات  «
مسألة حساسية، كيف 

تعاملتم معها في خضم هذه 
التغييرات؟

الممكن  مــن  يعد  لــم  المعلومات  أمــن 
أن يكون شيًئا يتم تثبيته ليعمل بأثر 
رجعي، وبدالً من ذلك، يجب تضمينه 
فـــي جــمــيــع عــمــلــيــاتــنــا ومــنــتــجــاتــنــا. 
مثل  جديدة،  تقنيات  ذلــك  ويتضمن 
بالبرامج،  المحددة  الحماية  جــدران 
المستخدمين  تدريب  إلــى  باإلضافة 
المستمر،  التدريب  عليها. ومن خالل 
المتحد  األهلي  البنك  موظفو  أصبح 
ونقوم  التصّيد،  بمخاطر  وعــًيــا  أكثر 
لــهــجــمــات تصّيد  مــحــاكــاة  بــعــمــلــيــات 
احتيالي عبر البريد اإللكتروني بشكل 
وزيـــادة  تــدريــبــهــم  لــمــواصــلــة  منتظم 

وعيهم.
فإننا  الجديدة،  األدوات  من   وكجزء 
لتطوير  االصطناعي  الذكاء  نستخدم 
قــــدرات جــديــدة لــمــوظــفــيــنــا. ويــقــوم 
بــمــراقــبــة  اآلن  الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــبــيــانــات الكــتــشــاف أنــمــاط  قـــواعـــد ال
الـــوصـــول االحــتــيــالــي، وعــنــدمــا يــرى 
منتظمة،  غــيــر  ــا  ــمــاًط أن الــنــظــام  ــذا  هـ
تلك  مثل  على  الضوء  تسليط  يمكنه 

المخاطر المحتملة.
على  حرصنا  فقد  المجال  هــذا  وفــي 
ــادة مــــن مــنــصــة الــحــوســبــة  ــفــ ــ ــت االســ
سجل  ببناء  قمنا  إذ  لدينا،  السحابية 

ونستخدم  التحتية  لبنيتنا  مــركــزي 
مخاطر  لتحديد  االصطناعي  الذكاء 
األمـــنـــيـــة،  الـــمـــخـــاطـــر  أو  االحـــتـــيـــال 
ا عدة نماذج تعمل  ويتوافر لدينا حاليًّ

على تحديد الحسابات االحتيالية. 

ما مبادراتكم لتقليل التعامالت  «
الورقية داخل البنك؟

تعريف  تقنية  مــن  لــالســتــفــادة  نعمل 
أجل  من   E�KYC“ ا  إلكترونيًّ عميلك 
فتح الحسابات دون الحاجة إلى زيارة 
ــقــدرات  الـــفـــروع، ســـواء مــن خـــالل ال
الداخلية للبنك أو التعاون مع مشروع 
الذي تعمل عليه “بنفت”، ونعمل على 
البيانات  مشروع ألتمتة عمليات نقل 
الورقية من موظف آلخر، دون حاجة 
عبر  الــمــوظــفــيــن،  بــيــن  األوراق  لنقل 
بالشاشات  المعلومات  لمسح  نــظــام 
للنظام  ــا  ـ ــيًّ آلـ ــمــعــلــومــات  ال ــه  ــ ــال وإدخــ
بدأنا   )...( للموظفين،  الحاجة  دون 
نتوسع  أن  ونأمل  بالكويت  المشروع 

به ليشمل البحرين

كيف يقود البنك األهلي  «
ا؟ المتحد عجلة االبتكار داخلّيً

قيادة  على  متزايد  بشكل  نرّكز  نحن 
تكنولوجيا  عبر  ليس  االبتكار،  عجلة 
الــمــعــلــومــات فــحــســب، بــل عــبــر البنك 
ــرة  ــ ــام دائـ ــهـ ــن ضـــمـــن مـ ــ بـــأكـــمـــلـــه. ومـ
قيادة  يعد  الــمــعــلــومــات،  تكنولوجيا 
ــم الــقــدرات  ــتــكــار واحــــدة مــن أهـ االب
التوظيف،  لتحقيقها عند  نتطلع  التي 
تكنولوجيا  موظفي  نصف  من  فأكثر 
ــن الــمــوظــفــيــن  ــا مـ ــن ــدي ــومــات ل ــمــعــل ال
الجدد، ونحرص دوًما على استقطاب 
المحلية  المواهب من السوق  وجذب 
بلد  البحرين  وأن  سيما  ال  والدولية، 
للكفاءات،  ومستقطب  للغاية  جذاب 
دولة  تصبح  أن  إلى  تهدف  فالمملكة 
ــدة، فــيــمــا تــعــمــل الــجــهــات  ــ رقــمــيــة رائـ
ــحــكــومــيــة عــلــى تــقــديــم  الــمــعــنــيــة ال
المبادرات الرقمية ووضع معيار جيد 

للشركات في البالد.
البنك األهلي  أقام  الصدد،   وفي هذا 
الــداخــلــي  لــالبــتــكــار  مسابقة  المتحد 
حيث يمكن ألي موظف عرض فكرة 
عملياتنا  أو  الــعــمــالء  تجربة  لتعزيز 

الداخلية على السواء.

هل هناك شيء آخر تستشعر  «
أنه مهم لتحقيق النجاح؟

ل  َتَقبُّ هو  أهمية  األكثر  العوامل  أحد 
نتمّتع  فيما  التنفيذيين؛  الــمــديــريــن 
اإلدارة  مجلس  ِقَبل  من  هائل  بدعم 
ألنهم  للمجموعة،  التنفيذي  والرئيس 
تأتي  التكنولوجيا  أن  يؤمنون جميًعا 
في صميم عمل البنك وتساهم في أن 
نكون  وأن  عملنا  في  ناجحين  نكون 
أحد أهم البنوك الرائدة في المنطقة؛ 
مترادفان  أمــران  والرقمنة  فاالبتكار 
ويــســيــران جــنــًبــا إلـــى جــنــب، ويبقى 
بدًءا  البنك  بثقافة  مدعوًما  ذلك  كل 
العليا ووصـــوالً ألصغر  الــقــيــادات  مــن 

موظف.

أبو طالب متحدًثا لـ “ ^ ”

“األهـلـــي الـمـتـحـــد”... بـنــك رقـمـــي

عبــارات  العمليــات” جميعهــا  و”أتمتــة  الكبيــرة”  و”البيانــات  االصطناعــي”  “الــذكاء   
نســمعها كثيــًرا في الســنوات األخيرة، وهي عناوين لثــورة صناعية رابعة تقوم على 
المعلوماتيــة التــي تتيــح إدارة أمثل للموارد ورفع الكفــاءة والفاعلية، ولم تكن هذه 
الثــورة غائبــة عــن ذهــن إدارة البنــك األهلــي المتحــد، وهو أحــد أكبر بنــوك المنطقة 
والــذي لديــه عــدد كبير من العمــالء في قطاع األفراد، وطيف واســع في من العمالء 

قطاع الشركات.  
وقبــل 6 شــهور بــدأ البنك في تنفيذ اســتراتيجية طموحــة لـ “التحول الرقمــي” إيماًنا 
منــه بــأن تلبيــة حاجات العمــالء والزبائــن أولوية، إذ شــكلت المجموعــة فريًقا يضم 
ــا فــي الخدمــات الماليــة والمعلوماتيــة، وبــدأت في فترة  قرابــة 30 موظًفــا ومختصًّ

وجيزة بتنفيذ مبادرات هذه االستراتيجية.
ومــن باكــورة منتجات هــذا التحول، أطلق البنك خدمة الرد اآللي على استفســارات 
الزبائــن عبــر “الواتــس آب” والذي يعمل بالــذكاء االصطناعي، كما بدأ بمشــروع لنقل 
البيانــات للحوســبة الســحابية، األمــر الذي يتيح كفاءة أكبر فــي خدمة العمالء، إلى 

جانب االستفادة من الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة وأتمتة المعامالت.
 وللوقــوف علــى هــذه الخطــة كان لـــ “البــالد” هــذا اللقــاء مــع رئيــس التحــول الرقمي 

للمجموعة في البنك األهلي المتحد سميح أبو طالب:

علي الفردان|تصوير خليل إبراهيم

ــرة” ــي ــب ــك ــاعـــي” و“الـــبـــيـــانـــات ال ــنـ ــطـ ــشــمــل “الــــذكــــاء االصـ ــول ت ــحـ خــطــة تـ

المحادثة 
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ــد زاي بمدينة  الــنــاخــبــيــن  لـــدى  غــبــن  ــة  حــال ال   :)2/2( “الـــبـــاد”  ــع  م ــوار  ــح ب الــعــامــر 
سائرون

كم نسبة ما حققته ببرنامجك االنتخابي؟  «

تطلعاتنا كبيرة لتحقيق البرنامج االنتخابي ونحن 
ســـائـــرون فــي نــهــجــنــا، ومـــن أهــمــهــا الــقــضــاء على 
البطالة، وبحرنة الوظائف، وتنويع الدخل بالنسبة 

لمملكة البحرين.

اجتماعات وغياب

نجحت بالعبور مع رئيس اللجنة المالية  «
النائب علي إسحاقي بمشروع قانون 

الميزانية العامة، وأثار بعض النواب 
تحفظات على طريقة قيادة اللجنة، 

وانتقدوا انفراد الرئيس ونائبه باجتماعات 
مع مسؤولين دون حضور بقية أعضاء 

اللجنة.. ما تعليقك؟

الكثيرين.  أتعبت  والطويلة  المكثفة  االجتماعات 
وبدأ بعض النواب بالتغيب ألسباب. واالجتماعات 
المالية  اللجنة  قيادة  مع  ننظمها  كنا  االستثنائية 

بمجلس الشورى للتنسيق.
كانت  للمشروع  ــدراســة  وال الــوقــت  ضيق  وتعلم 
دقيقة إلى حد كبير. ووضعنا العديد من األهداف 

التي بتوفيق من هللا وتعاون الحكومة تحققت.
يعتبر  وذلك  التعديل  بعد  الميزانية  تمرير  وجرى 

إنجازا للجنة المالية بمجلسي النواب والشورى.

غير مغبونة

ما خطتك للتغلب على شعور بعض الناخبين  «
بمدينة زايد بالغبن لتركيز النواب المتعاقبين 

على مدينة عيسى وإهمال مدينة زايد؟ 

زايــد.  ومــديــنــة  عيسى  مدينة  بين  وقــتــي  أنــظــم 
الجغرافية.  بالتسمية  إال  بينهما  وليس هناك فرق 

وتربطني مع أهالي مدينة زايد صلة قوية كما هو 
فيها  ولنا  عيسى،  مدينة  في  إخــوانــي  مع  الحال 
يوميا  مفتوح  مكتبي  أن  إضافة  دوريــة،  لقاءات 
يزورني  ما  وعادة  معروف.  األسبوعي  ومجلسي 

كال المدينتين.

خطتي المقبلة

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور  «
االنعقاد المقبل؟ 

الدور التشريعي المقبل سيكون العمل التشريعي 
والرقابي فيه أكثر من الدور األول، وذلك بسبب 
ــــدور الــمــاضــي مــن مناقشة  الــوقــت ومـــا شــهــده ال

قانون الميزانية العامة وبرنامج عمل الحكومة.

وبالرغم من ذلك، فقد كنت من أكثر المتقدمين 
للبرنامج  الــمــتــرجــمــة  الــقــوانــيــن  بــمــقــتــرحــات 

االنتخابي أثناء الترشيح.
البطالة  على عالج مشكلة  التركيز  سأواصل 

وبــحــرنــة الــوظــائــف وخــلــق فـــرص جــديــدة 
للتوظيف.

المجتمعية،  بالقضايا  االهتمام  سأهتم  كما 
العقارات(  )إيجار  اإليجارات  قانون  ومنها 
المجلس  صالحيات  توسيع  على  والعمل 

رقابيا.
الدخل  مصادر  تنويع  على  للتركيز  وسأعمل 
لمملكة البحرين وكل ما يهم الوطن والمواطن 

سيكون له قدر كبير من الرعاية واالهتمام.

حوار
قال النائب أحمد العامر لـ “البالد” إنه ســيتحرك بدور االنعقاد الجديد من عمر البرلمان؛ لتعديل قانون اإليجارات، والعمل على 

توسيع صالحيات المجلس رقابيا.
وردا علــى مــا تحفظــات بعــض أعضــاء اللجنــة الماليــة النيابيــة مــن انفراد قيــادة األخيــرة باجتماعات مع مســؤولين لمناقشــة 
تشــريعات اقتصاديــة مهمــة دون حضــور بقية األعضاء، ذكر العامــر أن “االجتماعات المكثفة والطويلــة أتعبت الكثيرين، وبدأ 

بعض النواب بالتغيب ألسباب، واالجتماعات االستثنائية كنا ننظمها مع قيادة اللجنة المالية بمجلس الشورى للتنسيق )...(”.
واستبعد وجود حالة غبن لدى بعض الناخبين بمدينة زايد بسبب اهتمام النواب المتعاقبين بمدينة عيسى على المدينة األولى.

وقــال: “ليــس هنــاك فــرق بينهما إال بالتســمية الجغرافية، وتربطني مــع أهالي مدينة زايد صلة قوية كما هــو الحال مع إخواني 
في مدينة عيسى )...(”.

وفيما يأتي نص الجزء الثاني واألخير من حوار صحيفة البالد مع النائب أحمد العامر:

راشد الغائب | تصوير خليل ابراهيم

تعديل قانون اإليجارات وتوسيع صالحيات البرلمان بالدور الجديد

اجتماعات اللجنة 
المالية الطويلة 
أتعبت الكثيرين 

ونواب تغيبوا

تربطني مع 
أهالي مدينتي 

زايد وعيسى صلة 
قوية

الدور المقبل 
سيشهد عمال 

تشريعيا ورقابيا 
أكثر
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للجنسية  ــمــســاعــد  ال الـــوكـــيـــل  تـــــرأس 
ــوازات واإلقـــامـــة الــشــيــخ أحــمــد  ــجــ ــ وال
المشارك  الــوفــد  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
فــي الــنــدوة والــمــعــرض الــخــامــس عشر 
هوية  لتحديد  اإليكاو   )TRIP( لبرنامج 
بمدينة  عــقــدت  ــتـــي  والـ ــمــســافــريــن،  ال
 25 مــن  الفترة  فــي  الكندية  مونتريال 
الى 28 يونيو الجاري، وتهدف للتوصل 
لهوية  ومــتــكــامــلــة  شــامــلــة  إدارة  إلـــى 
سد  كيفية  الـــنـــدوة،  الــمــســافــر.تــنــاولــت 
والرقمية،  المادية  الوثائق  بين  الفجوة 
للتسهيل على المسافرين في المستقبل، 
ومراقبة الحدود ووكاالت إصدار وثائق 
السفر من خالل البحث عن طرق أكثر 

فعالية وأمانا لتحديد ومعالجة بيانات 
المسافرين.

وتماشيا مع قــراري مجلس األمــن رقم 
للعام   2309 والقرار   2014 للعام   2178
2016 بشأن مكافحة اإلرهــاب، وتعزيز 

للتصدي  الدوليين  والتنسيق  التعاون 
ــتــي يــواجــهــهــا الــطــيــران  لــلــتــهــديــدات ال
المدني، تم الترويج لإلطار العالمي الذي 
-”التسهيالت”  التاسع  الملحق  يــوفــره 

باتفاقية الطيران المدني الدولي.

إيجــاد طــرق أكثــر أمانــا لمعالجــة بيانــات المســافرين

“الجوازات” تشارك بندوة إدارة “هوية المسافر”

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، والنائب أحمد العامر ورئيس التحرير مؤنس المردي

ــرص تــوظــيــف ــ ــة وبــحــرنــة الـــوظـــائـــف وخـــلـــق ف ــال ــط ــب ــاج ال ــ ــى ع ــل ــز ع ــي ــرك ــت ال
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ــا( لــمــكــافــحــة  ــعــ ــد بـــرنـــامـــج )مــ ــ ــارك وفـ ــ شــ
البرنامج  مدير  برئاسة  واإلدمـــان  العنف 
الثاني  الــدولــي  المؤتمر  فــي  أميني  علي 
لمكافحة  ــيــة  الــدول للمنظمة  والــثــالثــيــن 
أقيم في مدينة  العنف واإلدمـــان، والــذي 
فــيــنــيــكــس بـــواليـــة أريــــزونــــا بـــالـــواليـــات 

المتحدة األمريكية.
الــدولــيــة،  المنظمة  لــرئــيــس  الــوفــد  ونــقــل 
تــحــيــات رئــيــس لــجــنــة الــبــرنــامــج الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وتم بحث 
التصديق  شهادة  تجديد  ــراءات  إجـ آلية 
اإلقليمي  لــلــمــركــز  الــمــطــلــوبــة  والــمــعــايــيــر 

الشرق  لمنطقة  العنف واإلدمــان  لمكافحة 
األوسط ودول أسيا لسنة 2019 - 2023، 
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم العام 2015 

لتكون البحرين مركزا إقليميا معتمدا من 
المنظمة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان 

D.A.R.E لدول الشرق األوسط وآسيا.

بحث آلية إجراءات تجديد شهادة التصديق للمركز اإلقليمي 

“مًعا” يشارك بمؤتمر مكافحة العنف واإلدمان في أميركا



أشــادت رئيــس الجمعيــة الخيريــة لحماية الحيوان والبيئة الشــيخة مروة بنــت عبدالرحمن 
آل خليفــة، بالدعــم المتواصــل مــن مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء، والتعاون 
والمــؤازرة القويــة التــي حظيــت بهــا الجمعيــة فــي حملــة “إخصــاء الــكالب الضالــة” التــي 
اختتمــت برنامجهــا المــدروس أمــس األول، الذي شــارك فيــه كادر طبي بيطــري متخصص 
من جامعة كورنيل األميركية، بدعم من الســفير األميركي لدى مملكة البحرين، وبدعم من 

عيادة تيلز للطب البيطري، وعدد من الكوادر البحرينية المتخصصة.

السفير األلماني وحرمه يكرمان الشيخة مروة

وأعربت الشيخة مروة عن شكرها وتقديرها 
لمبادرة الســفير األلماني كاي بوكمان وحرمه 
ســميرة، بتكريــم جميع المتطوعيــن وكل من 
الــكالب  “إخصــاء  إنجــاح حملــة  فــي  ســاعد 
منزلهمــا  فــي  تكريــم  حفــل  خــالل  الضالــة”، 
للســفير  شــكرها  عــن  معربــة  ســار،  بمنطقــة 
األلمانــي الذي شــارك بشــكل متواصل بالعمل 
وزوجتــه مــع فريــق العمــل طيلــة أســبوعين، 
األميركــي  للســفيرين  شــكرها  موصلــة 
والبريطانــي وزوجتــه وابنتــه، التــي حضرت 

من بريطانيا للمشاركة بالحملة.

استمرار العمل في سبتمبر

وكشفت الشيخة مروة، في تصريح لـ “البالد” 
على هامش تكريمها وفريق المتطوعين، عن 
أن الحملــة ســتواصل عملهــا وبرنامجهــا فــي 
الجمعيــة  وأن  المقبــل،  ســبتمبر  شــهر  نهايــة 
تســتهدف إخصــاء 1000 كلــب ضــال خــالل 

عام. 
وبينــت أن هــذه اللقاءات أثمــرت عن مباركة 
الجميع للحملة ودعمها، واالتفاق على خطط 
عمل جديدة ومشــتركة بين كل هذه الجهات 
وبأســرع وقــت، والعمــل علــى اتخــاذ العديــد 

تعديــل  يشــمل  مــا  ومنهــا  اإلجــراءات  مــن 
وتغيير القوانين واإلجراءات المفروضة منذ 
زمــن طويــل تجاه اســتيراد الــكالب للبحرين 
ودخولها، خصوصا بعض األنواع من الكالب. 
فبلدنــا جزيرة صغيرة والبد من إيجاد توازن 
وكذلــك  الجانــب،  هــذا  فــي  محكــم  بيئــي 
الــكالب الضالــة والمشــردة، وتقليــل  حمايــة 
أعدادهــا مــن خــالل االهتمــام بملــف “وضــع 
الكالب الضالة والمشــردة” بمــا يضمن حماية 
المواطنيــن وأمالكهم من االعتــداء، وحماية 
الــكالب والحيوانــات عمومــا مــن كل مظاهــر 
العنــف واالعتداء عليهــا والصيد الجائر الذي 
يطبقــه البعض عليها، أو حتــى التخلص منها 

بطرق مجحفة وغير إنسانية.

عمل متواصل للفريق

خــالل  عملهــا  أن  مــروة  الشــيخة  وذكــرت 
البرنامــج كان متواصــال مــن خــالل متابعــة 
احتياجــات  ومتابعــة  الصيــد  فــرق  برنامــج 
الكــوادر الطبيــة والتــي قامــت بواجبهــا على 
أفضــل وجــه، مبينــة أن لقاءها بوزير شــؤون 
البلديــات أثمــر عــن أهــم حــدث، وهــو إنشــاء 
الملجــأ الخاص بالحيوانــات والكالب الضالة، 
والــذي ســيكون جاهــزا بدايــة العــام المقبــل، 

معربة عن جل شكرها للوزير.

بوكمان لـ “البالد”: تجربة الجمعية غير مسبوقة

بتجربــة  األلمانــي  الســفير  أشــاد  وبــدوره 
الشــيخة مروة بنــت عبدالرحمن فــي برنامج 
إخصــاء كالب الشــوارع الضالــة، مؤكــدا أنهــا 
تجربــة غير مســبوقة على مســتوى البحرين 
والمنطقــة، مشــددا على أنها تجربة تســتحق 

الدعم والثناء؛ ألهدافها النبيلة.
وأشــار بوكمــان وحرمــه على هامــش الحفل، 
أهــداف  إطــار  فــي  تصــب  التجربــة  أن  إلــى 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة وبرنامجها 
التنمــوي، مؤكــدا أن هذه التجربــة البحرينية 
الرائــدة ســيتم إعالؤهــا عالميــا، وســتنال كل 
الدعــم مــن المنظمــات العالميــة العاملــة فــي 
هــذا المجــال، الــذي يعــد أهم المجــاالت التي 

تهتــم بهــا الــدول األوروبية وهو ملــف الرفق 

بالحيوان.

الســفارة األلمانيــة تعمــل  الســفير، إن  وقــال 

علــى دعــم وتعميــق التجربــة فــي المســتقبل 

القريــب، مــن خــالل الشــركات األلمانيــة التي 
الجانــب،  هــذا  فــي  الكبيــرة  الخبــرة  تمتلــك 
مشــيرا إلــى أن الجاليــة األلمانيــة بالبحريــن 
تبلــغ 500 مواطــن ألمانــي، وأنهــم ســيكونون 
مــن أوائــل المتطوعيــن فــي مختلــف برامــج 

الجمعية.

الرحمة بالحيوانات

وطالبت الشــيخة مروة آل خليفة المواطنين 
والمقيميــن بعــدم التعرض للــكالب الضالة أو 
محاولــة قتلهــا أو تعنيفها وترويعها، مشــددة 
علــى أن القتــل حــرام فــي ديننــا اإلســالمي 
ترويــع  عــدم  علينــا  يجــب  مســلمون  ونحــن 
الفــرق  أن  مبينــة  الحيوانــات،  هــذه  مثــل 

الــكالب  مــن  العديــد  عملهــا  خــالل  وجــدت 
التــي تم ممارســة العنــف عليها، ومنهــا ما تم 
حــرق جــزء مــن جســمها وبعضهــا تــم كســر 
أرجلهــا، وبعضهــا وجــدت فــي حالــة خــوف 
فــي  وكانــت  شــديدين،  وعطــش  وجــوع 
طريقها للنفــوق والموت، مؤكدة أن الجمعية 
فــي  المســاعدات  جميــع  لتقديــم  مســتعدة 
حالــة الحاجة لصيد الــكالب الضالة وإيوائها، 
وأنهــا على اســتعداد للتعاون مــع كل الجهات 
والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة واألهلية 
بمــا يصــب بمصلحــة البحريــن ورفعــة شــأنها 
تعــد  إذ  والعالميــة،  الدوليــة  المحافــل  فــي 
مثــل هــذه الملفات أحــد المعاييــر المهمة في 

تقييماتها للدول في كل أنحاء العالم.

السفير األلماني يكرم المشاركين في حملة إخصاء الكالب الضالة
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بوكمان: التجربة 
البحرينية ستجد كل 

الدعم من المنظمات 
العالمية المتخصصة

أكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة أن مســاهمة جميــع المكاتــب 
التمثيليــة للهيئــة فــي االقتصــاد الوطني في الربــع األول للعام 2019 بلغت ما يصل إلى 20 مليون دينار أي بنســبة زيادة تقدر 
بـ84 % مقارنة بالفترة نفســه من العام الماضي، من خالل اســتقطاب المكاتب التمثيلية لـ 45.714 ســائحا إلى مملكة البحرين 
واحتضنتهــم فــي مختلــف أرجائها، والتي تســعى جميعها للنهوض بالقطاع الســياحي المحلي، والمســاهمة فــي تنويع مصادر 

الدخل غير النفطية عبر دعم االقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية االقتصادية 2030.

التمثيليــة  المكاتــب  نتائــج  ابــرز  وتتلخــص 
التابعــة للهيئة علــى مدار عام واحد كما يلي: 
بلغ إجمالي عدد السياح الوافدين عن طريق 
المكتــب التمثيلــي في روســيا 5839 ســائحا، 
 3.109.153 إنفاقهــم  إجمالــي  بلــغ  والذيــن 
دينــارا. كمــا تعاون المكتب المذكور مع وكالة 
 Coral ،الســفر الرائــدة علــى مســتوى أوروبــا
العــارض  Travel، بتســيير رحــالت الطيــران 
التي نقلت ما يزيد عن 5000 مســافر لمملكة 
البحريــن. وكذلــك، ارتفع عدد وكاالت الســفر 
الروســية، التــي تنظــم رحــالت متكــررة إلــى 
هنــاك  كان  وكالــة حيــث   65 ليبلــغ  المملكــة، 

حوالي 15 وكالة فقط قبل إنشاء المكتب.
الوافديــن  الســياح  عــدد  إجمالــي  بلــغ  فيمــا 
عــن طريــق المكتــب التمثيلــي فــي المملكــة 
المتحــدة 3498 ســائحا، الذيــن بلــغ إجمالــي 
إنفاقهم 1.785.695 دينارا. قد نجح المكتب 
التمثيلــي التابــع للهيئــة فــي إقامــة عــدد مــن 
عالقات التعاون التجاري الشاملة مع 10 من 
 Expedia، :أبــرز وكاالت الســفر، مــن ضمنهــا
Sothall Travel، Travelbag، Lastminute.

مــن  تمكنــت جميعهــا  com وغيرهــا، حيــث 
تحقيــق زيــادة عاليــة في أعــداد المســافرين 

خالل العام 2019.
الوافديــن  الســياح  عــدد  إجمالــي  وبلــغ  كمــا 
الهنــد  فــي  التمثيلــي  المكتــب  طريــق  عــن 
2346 ســائح، والذيــن بلــغ إجمالــي إنفاقهــم 
1.007.288 دينــارا. وأثمــرت بالفعــل جهــود 
وجهــة  البحريــن  مملكــة  جعــل  فــي  الهيئــة 

شــهدت  حيــث  المفضلــة،  العالميــة  الزفــاف 
أعــداد حفــالت الزفــاف الهنديــة المقامــة في 
المملكــة زيــادة مطــردة بعــد إقامــة المكتــب. 
وما زالت الهيئة تسعى إلى استقطاب المزيد 
مــن الســياح الراغبين بإقامة حفــالت الزواج 

واألعراس إلى مملكة البحرين.
أمــا المكتــب التمثيلــي فــي المملكــة العربيــة 
 31.500 اســتقطاب  اســتطاع  الســعودية 
إنفاقهــم  إجمالــي  بلــغ  والذيــن  ســائح، 
أهــم  أحــد  تعــّد  وهــي  دينــارا.   14.106.524
مســتوى  علــى  الكبــرى  الســياحية  األســواق 
المنطقــة والمرتبطة بمملكــة البحرين بصورة 
وثيقــة فقــد تمكنــت الهيئــة مــن التعــاون مــع 
يمثــل  حيــث  ســعودية،  الســفر  وكالــة   150
الزوار القادمون من المملكة الشقيقة شريحة 
كبيرة من مجمل السياح، ومن ضمنهم أيًضا، 

التــي  المشــاريع  ومالكــي  األعمــال  أصحــاب 
ترفد أعمالهم في الناتج المحلي.

وتعقيًبا على ما ســبق، قال الرئيس التنفيذي 
للهيئــة: “يتجلــى لنــا من خــالل هــذه النتائج، 
الــدؤوب  وســعيها  الهيئــة  حــرص  مــدى 
لتطويــر القطــاع الســياحي المحلــي –ضمــن 
زيــادة  إلــى  الراميــة  اســتراتيجيتها  إطــار 
أعــداد الوفود الســياحية الوافــدة إلى مملكة 
البحريــن– وذلــك عبــر التعــاون مــع مكاتبنــا 
التمثيلية المنتشــرة في أنحــاء العالم، والتي 
تحرص بدورها على التعاون مع وكالء ســفر 
معتمــدون، لتوفيــر باقــات ســياحية مجزيــة، 
مختلــف  مــن  ولألفــراد  للعوائــل  صالحــة 
الفئــات العمرية على مــدار العام. وإننا نتطلع 
ُقدًمــا إلــى االســتمرار بالمحافظــة علــى هــذا 
المســتوى، بل وزيادة تلــك النتائج على مدار 

العام الجاري”.
مكاتبهــا  أحــدث  دشــنت  الهيئــة  أن  يذكــر 
التمثيلية في دولة الكويت والذي يهدف إلى 
إنشــاء مزيد من عالقات التعاون والشراكات 
البناءة التي تربط بين القطاع الســياحي في 
البلدين الشــقيقين وتشــجع على زيادة أعداد 
الزوار من دولة الكويت للتعرف عن قرب على 
مــا تمتــاز بــه المملكة مــن خصائص ســياحية 
متنوعة، فضاًل عن أن الهيئة ستواصل العمل 
بــذات االســتراتيجية بشــعارها “بلدنا.بلدكم” 
لتســتمر فــي التوســع علــى الصعيــد العالمــي 
بفتــح مراكز تمثيلية أخــرى وتطوير خططها 
الترويجيــة التــي ستســهم في ارتقــاء قطاع 

الســياحة فــي البحرين وإحــداث نقلة نوعية 
في االقتصاد الوطني مع اســتدامة النمو في 

مملكة البحرين.
المتواجــدة  التمثيليــة  المكاتــب  وتســعى 
فــي كٍل مــن الســعودية، والمملكــة المتحــدة، 

وألمانيا، والهند، وروســيا، والكويت للنهوض 
لمملكــة  والترويــج  الســياحي  بالقطــاع 
حيــث  متميــزة،  ســياحية  كوجهــة  البحريــن 
تنــدرج تلك الجهود ضمن إطار اســتراتيجية 
الهيئــة للترويــج الســتراتيجية “بلدنا، بلدكم” 

والهادفــة إلظهــار مملكــة البحريــن كالوجهــة 

المثالية لألسواق اإلقليمية والعالمية، وجعل 

القطــاع الســياحي محــرًكا أساســًيا لتحقيــق 

الرؤية االقتصادية 2030.

هيئة السياحة والمعارض

مساهمة المكاتب التمثيلية لـ “السياحة” في االقتصاد بالربع األول

الشيخ خالد بن حمود

مــروة بنت عبــد الرحمن لـــ “^”: مواصلــة البرنامج في ســبتمبر ونســتهدف 1000 كلب
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قال رئيس النــادي العالمي لإلعالم االجتماعي 
علــي ســبكار “إن لوســائل اإلعــالم االجتماعــي 
للوطــن  االنتمــاء  تعزيــز  فــي  كبيــًرا  دوًرا 
والمجتمــع بوعــي وثقافــة راســخة”. وأضــاف 
وتثقيــف  توعيــة  فــي  الــدور  هــذا  “يكمــن 
المجتمــع وبنائه من خالل دور وســائل اإلعالم 
مــن  المجتمــع  تنميــة  إبــراز  فــي  االجتماعــي 
الثقافــات  النتقــال  اإلعالميــة  األدوات  خــالل 
وتبــادل الخبــرات بيــن أفــراد المجتمــع”. وعــن 
المبادرة التي أطلقها وزير شؤون اإلعالم علي 
الرميحــي؛ من أجل تفعيــل القوانين واألنظمة 
ومواثيق الشرف بين وسائل اإلعالم المختلفة 
إلبــراز الصــورة اإليجابيــة للمواطــن، وتوظيف 
وتســخير  والتلفزيونيــة  اإلذاعيــة  البرامــج 
للــوزارة،  التابعــة  اإلعالميــة  المنصــات  جميــع 
بمــا مــن شــأنه تعزيــز االنتمــاء والحفــاظ علــى 
المكتســبات الوطنية وخدمة مســيرة التطوير 
والتحديث التي تشــهدها المملكة، قال ســبكار 
“بدورنا نؤكد هذه المبادرة التي ستســاهم في 

خلــق صورة رائعة إيجابيــة لجعل من منصات 
التواصــل االجتماعــي تقــوم بدورهــا الصحيح 
فــي توعيــة المواطنيــن بضــرورة العمــل علــى 
تعزيز الواجب الوطني والمسؤولية اإلعالمية 
كفــرد أو كمجتمــع التي تجعلنــا حريصين على 
مصلحــة الوطن والحذر مــن كل ما يراد له من 
ســوء والحفــاظ عليــه”. وأضــاف “أن مبــادرة 
ترســخ  أخيــرا  تدشــينها  تــم  التــي  )بحريننــا( 

للوطــن  واالنتمــاء،  الحقيقــة  المواطنــة  لمبــدأ 
والتــي تدعــم المجتمع والمواطــن كافة لتعزيز 
التالحم والرقــي بالبحرين وتعزيز روح الوالء 
واالنتمــاء، لتمثــل هــذه المبادرة دعًما لوســائل 
اإلعــالم الحديثــة من خالل منصــات التواصل 
المواطــن؛  آراء  عــن  التعبيــر  فــي  االجتماعــي 
لتســاعد على خلق ترســيخ قبول اآلخر والتي 
اإلعالميــة  الحريــة  بيــن  عالقــة  فــي  تســاهم 
التعبيــر”.  بحريــة  المرتبــط  األكبــر  وفضائهــا 
بنــاء اإلنســان  فــي  وشــدد علــى دور اإلعــالم 
عبــر تعزيز انتمائــه الوطني وتثقيفــه وتعريفه 
بحقوقــه وواجباتــه فــي المياديــن كافــة؛ مــن 
أجــل نشــر الوعي بأهــم قضايــا المواطن وذلك 
لحماية الوطن والمجتمع كافة”، منوها ســبكار 
إلــى الــدور االنفتاحــي لإلعــالم بالبحريــن منــذ 
تولــي عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، الذي ســاعد على التنوع 
المجتمــع  أصالــة  علــى  والحفــاظ  اإلعالمــي 
وثقافتــه مــن خــالل االنفتــاح علــى اآلخريــن 
القضايــا  مختلــف  لتنــاول  إيجابيــة  بصــورة 

وإيجاد الطرح المتوازن لبناء المجتمع.

أكــدت رئيســة جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة 
دور  المطبوعــة  “للصحافــة  أن  أحمــد  عهديــة 
أســاس فــي تفعيــل الخطــة الوطنيــة لتعزيــز 
المواطنــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء 
دور  منطلــق  مــن  ذلــك  ويأتــي  )بحريننــا(، 
وضــرورة  جهــة،  مــن  الوطنــي  اإلعالمييــن 
التكامــل بين جميع األطــراف المعنية لتحقيق 
األهــداف التي جاءت بهــا الخطة”.وقالت “إننا 
في الجمعية نتطلع لإلسراع في إصدار قانون 
الصحافة العصري الذي يتناسب مع المتغيرات 
الجديــدة ويواكب ما شــهدته وســائل اإلعالم، 
الشــرف  بمواثيــق  االلتــزام  أهميــة  نؤكــد  كمــا 
ســواء تلــك المحليــة التــي تراعــي خصوصيــة 
اإلعــالم البحرينــي، والمواثيــق الدوليــة التــي 
تمثــل  والــذي  العالميــة،  بالمنظمــات  تربطنــا 
الجمعيــة كمؤسســة مجتمع مدني جــزءا منها، 
تســاهم في إبراز الصــورة اإليجابية للبحرين”، 
مضيفة “نقدر جهود وزير شــؤون اإلعالم علي 
الرميحي في وضع هذه الخطة واهتمامه بكل 

القضايــا التــي تخــص الصحافييــن والعامليــن 
فــي قطــاع اإلعــالم”. وفيمــا يتعلــق بتوظيــف 
البرامج اإلذاعيــة والتلفزيونية لتنفيذ الخطة، 
أوضحــت أن “المجتمع البحريني أثبت تفاعله 
إذ  التفاعليــة،  اإلعالميــة  المنصــات  تلــك  مــع 
يلجــأ المواطنــون للبرامج للتعبير عن همومهم 
وتطلعاتهــم، خصوصــا أنهــم يلمســون التفاعل 
المباشر والسريع من قبل الجهات، حيث تمثل 

المســموعة والمرئيــة حلقــة وصــل  الصحافــة 
بين المواطن والمؤسســات الرســمية، وتستمد 
البرامــج القيــم ومبــادئ مــن أصالــة المجتمــع 
اآلخــر  علــى  باالنفتــاح  تؤمــن  التــي  وثقافتــه 

والطرح المتزن في تناول القضايا”.
فريــق  بتشــكيل  تشــيد  الجمعيــة  أن  وذكــرت 
عمــل لمتابعة تنفيذ الخطة اإلعالمية، وتقديم 
للشــركاء  اإلعالمــي  الدعــم  أشــكال  مختلــف 
مســاراتها  عبــر  الوطنيــة  الخطــة  تنفيــذ  فــي 
االنتمــاء،  برامــج  فــي  المتمثلــة  األساســية، 
حمــالت العالقــات العامــة، مبــادرات اإلعــالم، 
ومبــادرات  والمقــررات،  المناهــج  مبــادرات 
علــى  ســتكون  وأنهــا  واألنظمــة،  التشــريعات 
اســتعداد للتعــاون مــع الفريــق ودعمــه لتنفيــذ 
المبــادرة ولالرتقــاء بمســتوى العمــل اإلعالمي 
فــي الصحف المحلية التي تمثل جزءا أساســا 
مــن الخطــة، فــي إطــار التكامــل بيــن مختلــف 
وســائل اإلعالم، ونظــرا للخبرة اإلعالمية التي 
يتســم بهــا أعضــاء الجمعيــة من خــالل عملهم 

في مختلف تلك الوسائل.

المجتمع وتــثــقــيــف  تــوعــيــة  اإلعــــام  دور  ــكــار:  ســب عهدية: تقديم مختلف أشكـال الدعـم اإلعامـي للشركاء

“بحريننا” مبادرة تعزز االنتماء للوطن والمجتمع ملتزمون بالمواثيق وندعم خطة “تعزيز االنتماء”

الحــواج  أمينــة  الشــابة  البحرينيــة  المخترعــة  واصلــت 
حصــد الجوائــز العالميــة لمملكــة البحريــن، إذ حصــدت 
أمس األول بالعاصمة البريطانية لندن جائزة الشخصية 
األكثــر تأثيــرا في مجال اإلبداع واالختراع، في أســبوع 

لندن للنساء المتميزات عالميا للعام 2019.
وشهد االحتفالية العالمية أعضاء من البرلمان البريطاني 
ومجلــس العمــوم، ووزارة الدفــاع البريطانية، وبشــراكة 
مــع أهم الشــركات في مجال التقنيــة والتكنولوجيا مثل 
مايكروســوفت، فيســبوك، إضافة إلى مجموعة من أكبر 
بنــوك المملكــة المتحــدة، وهيئــات تعليميــة وتدريبيــة، 
كذلك بحضور نخبة من الشــخصيات العالمية والعربية، 
والســفراء واإلعالمييــن العــرب واألجانــب، إلــى جانــب 
عــدد كبيــر مــن المهتميــن بشــؤون المــرأة العربيــة علــى 

المستويين العربي والدولي. 
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين )بنا( عّبرت المخترعة 
الحــواج عــن ســعادتها البالغــة بالجائــزة الجديــدة التــي 
نالتها في هذا االحتفال العالمي الذي ضم شابات ونساء 
مــن كل أنحــاء العالم، وهو ما يعتبر مــكان فخر واعتزاز 

بأن تكون من ضمن هذه الكوكبة من النساء المخترعات 
والمبدعــات فــي هــذا المجــال الحيــوي الــذي يجــد كل 
االهتمــام مــن العالم المتحضر، مشــيرة إلــى أنها حظيت 
بتكريــم آخــر فــي حفــل أقيــم بغرفــة التجــارة العربيــة 
ألماســية  أعطيــت جائــزة فخريــة  والبريطانيــة، وفيهــا 
االختــراع  مجــال  فــي  المتواصلــة  لمســيرتها  تكريمــا 

واإلبــداع وفي نشــر ثقافــة االختراع حــول العالم، وكان 
ذلك بعد إلقائها كلمة تحفيزية لنخبة من المخترعات من 
مختلف دول العالم. وعن تجربتها في عالم االختراعات 
قالت الحواج “أعتز جدا بتجربتي ودخولي هذا المجال 
الواســع لما فيه من عصف ذهني من اجتهاد علمي ومن 
عمــل بحثــي مضني بذلت فيه الكثير من الجهد والوقت 

وكانــت النتيجــة مثمــرة بأن أكــون أول مخترعــة عربية 
تنــال الجوائــز العالميــة، وبفضــل هللا تعالــى حــزت علــى 
الكثيــر مــن الجوائــز مــن بينهــا في معــرض جنيــف الـ43 
لالختراعــات، بحصولــي أعلــى مســتوى تكريــم لجائــزة 

جنيف العالمية لالختراعات للعام 2015”.
وأضافــت “فــي العام 2013 اخترت ســفيرة لالختراعات 

لــدى المنظمــة البريطانيــة لالختراعــات، فأصبحــت أول 
عربية تحصل على هذا اللقب، إضافة إلى فوزي بجائزة 
معــرض االختراعــات البريطاني، كأفضــل مخترعة على 
مستوى العالم العام 2013، وحزت على ذهبية المعرض 
مــع مرتبــة الشــرف األولــى، باإلضافــة إلــى تكريــم مــن 
المجلــس الوطنــي التايلنــدي للدراســات والبحــوث، عــن 
أفضل دراسات وبحوث علمية للعام 2015، وتكريم من 
وكالــة )مــارس( الماليزيــة، التي منحتني جائــزة االمتياز 

األولى للبحوث العلمية للعام 2015”.
وتابعــت “وفــي جائــزة االمتيــاز األولى للبحــوث العلمية 
أن  فاروكــي  دايفــد  التحكيــم  لجنــة  رئيــس  أكــد   2015
بحجــم  القياســي  الرقــم  حطمــت  الحــواج  )المخترعــة 
الجوائــز التــي حققتها بجــدارة عالية(، وكذلــك اختياري 
مــن بيــن أكثــر مــن 900 مختــرع مــن أكثــر مــن 60 دولة، 
ألحصــل علــى جائــزة جنيــف العالمية من عمــدة جنيف، 
وهــي جائــزة ال يتــم تقديمهــا إال فــي حــاالت تحطيــم 
األرقام القياســية النادرة وبفضل هللا تعالى إن حصولي 
عليهــا إثبــات حقيقــي للمقــدرة الجبــارة علــى المنافســة 

العالمية”.

لندن - بنا

الحواج تحصد جائزة “األكثر تأثيرا في مجال اإلبداع واالختراع”

علي سبكارعهدية أحمد

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

التعليــم  جــودة  هيئــة  أصــدرت 
مــن  جديــدة  حزمــة  والتدريــب 
تقاريرها الدورية التي ترصد فيها 
جودة أداء المؤسســات التعليمية 
إدراج،  ونتائــج  والتدريبيــة، 
األكاديميــة  المؤهــالت  وتســكين 
والتدريبيــة علــى اإلطــار الوطني 
االمتحانــات  ونتائــج  للمؤهــالت، 
مــن  اعتمادهــا  بعــد  الوطنيــة، 
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليم 
نائــب رئيــس  والتدريــب برئاســة 
مجلــس الــوزراء رئيــس المجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب 

مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو 
آل خليفــة فــي جلســة 26 يونيــو 
علــى   35 الحزمــة  2019.واحتــوت 
نتائــج منهــا مراجعة أداء 15 مدرســة 
للمتابعــة،  زيــارة  و14  حكوميــة، 
خاصــة،  مــدارس   4 أداء  ومراجعــة 
ونتائج 5 زيــارات للمتابعة، ومراجعة 
المهنــي  للتدريــب  مؤسســات   5 أداء 
مراجعــة  ونتائــج  للمتابعــة،  وزيــارة 
ومراجعــة  عــال،  تعليــم  مؤسســتي 
تتبعية لبرنامجين أكاديميين، إضافة 
مهنــي  تدريــب  مؤسســة  إدراج  إلــى 
واحدة، وتسكين 6 مؤهالت وطنية.

اعتماد الحزمة 35 من مراجعات “جودة التعليم والتدريب”

“الدعوى التجارية” أحال 898 قضية للمحكمة وفق النظام الجديد
بالمكتب إجراءاتها  نهاية  حتى  قيدها  منذ  شهرا  استغرقت  منها   %  70

أعلنت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء أن إحصاءات عمل مكتب إدارة الدعوى المدنية 
والتجارية أظهرت نتائج إيجابية في مؤشر تقليص عمر الدعاوى، وذلك منذ بدء تطبيق النظام 
الجديــد مــع بدايــة العــام القضائــي الحالــي، على الدعــاوى التجاريــة التي تدخل فــي اختصاص 
المحكمة الكبرى المدنية التجارية، والتي ُســّجلت )من ســبتمبر 2018 ولغاية مايو 2019(، إذ بلغ 
عــدد الدعــاوى التــي تم االنتهاء من تطبيق نظام إدارة الدعوى عليها )898( دعوى تجارية، وقد 

تم إحالتها للمحكمة للفصل فيها.

وذكــرت األمانة العامة ان البيانات اإلحصائية 
بينــت أن الوقــت الزمنــي إلدارة الدعــوى منــذ 
بداية قيدها بالمكتب وحتى انتهاء إجراءات 
إدارتها وإحالتها للمحكمة بلغت النســبة األكبر 
منها نحو شــهر إلى شهرين وذلك بنسبة 97.6 

% من الدعاوى، منها 70 % أقل من شهر.
يذكــر أن القانــون حــدد أال تتجــاوز مــدد إدارة 
أشــهر، حيــث  أربعــة  فــي مجموعهــا  الدعــوى 
تضمنت الئحة إجراءات إدارة الدعوى وجوب 
أال تزيــد مــدة إدارة الدعــوى علــى شــهرين من 
تاريــخ قيــد الئحــة الدعــوى، فــي حيــن يجــوز 

بنــاًء علــى اتفــاق  بقــرار مــن رئيــس المكتــب 
الخصوم أو طلب مسبب من مدير الدعوى مد 

هذه المدة بما ال يجاوز شهرين آخرين.
ووفقا للنظام الجديد أن مكتب إدارة الدعوى 
المدنيــة والتجارية يختــص بتحضير الدعوى 
وتهيئتهــا للمرافعــة أمــام المحاكم خــالل مدد 
محددة، مما سُيســهم بشــكل أساس في إدارة 
فصــل  فــي  واإلســراع  أمثــل  بشــكل  الوقــت 

الدعوى ورفع كفاءة األداء.
فــإن  اإلحصائيــة،  للبيانــات  طبقــا  أنــه  يذكــر 
متوســط عمــر الدعــوى منــذ بدايــة تســجيلها 

بمكتب إدارة الدعوى وحتى إحالتها للمحكمة 
الكبــرى المدنيــة التجارية لنظرهــا وصوال إلى 
6 أشــهر فــي كل درجــة  إلــى  حســمها، يصــل 
تقاضي )الفترة الممتدة من إدارة الدعوى إلى 

حسمها أمام المحكمة(. 
وتختــص المحكمة الكبــرى المدنيــة التجارية 
أو  يكــون طرفاهــا  التــي  الدعــاوى  نظــر  فــي 
أحــد طرفيها شــركة تأميــن أو بنــكا تجاريا أو 
مؤسســة أو شــركة مالية أو مصرفية خاضعة 
فــي نشــاطها ألحــكام قانون مصــرف البحرين 
عــدا  فيمــا  الماليــة،  والمؤسســات  المركــزي 
الدعــاوى المرفوعــة مــن المؤمــن لهــم بطلــب 
وكذلــك  التأميــن،  شــركات  مســؤولية  تقريــر 
يشــمل اختصاصهــا الدعــاوى المتعلقــة بطلب 
حــل الشــركات وتصفيتهــا، والعقــود التجارية 
البضائــع،  بيــع وتوريــد  الشــركات حــول  بيــن 
األوراق  مــن  وغيرهــا  والســندات  واألســهم 
الماليــة، وأيضــا الدعاوى المرتبطــة بالعالمات 
الفكريــة،  والملكيــة  التجاريــة  والــوكاالت 

والتحكيــم أو الوســاطة في العقــود التجارية، 
وعقــود  المحكميــن،  أحــكام  تنفيــذ  وطلبــات 

النقل والمنازعات البحرية والجوية.
وكان المشــرع البحرينــي اســتحدث “مكتــب 
إدارة الدعــوى المدنيــة والتجاريــة” بموجــب 
القانــون رقــم )18( لســنة 2018 بتعديــل بعض 
أحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية 
لســنة   )12( رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
1971، وصــدرت قــرارات تنفيذيــة عــن وزيــر 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف بعــد 
موافقــة المجلــس األعلــى للقضــاء األول رقــم 
إدارة  إجــراءات  ينظــم   2018 لســنة   )62(
الدعــوى أمــام مكتــب إدارة الدعــوى المدنيــة 
 )63( رقــم  الثانــي  القــرار  وجــاء  والتجاريــة 
لســنة 2018 لتطبيــق نظــام إدارة الدعوى في 
المحكمــة الكبرى المدنيــة المختصة بالدعاوى 
هــذا  تطبيــق  فــي  التــدرج  بهــدف  التجاريــة؛ 
النظــام تمهيــًدا لتعميمــه علــى باقــي المحاكــم 

المدنية.
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بــوزارة  األشــغال  شــؤون  وكيــل  قــام 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
تفقديــة  بجولــة  الخيــاط  أحمــد  العمرانــي 
النائــب  بحضــور  بالرفــاع   933 فــي مجمــع 
الثالثــة  الدائــرة  وممثــل  األنصــاري،  أحمــد 
بالمحافظــة الجنوبية العضو البلدي عبدهللا 
عبداللطيــف وعــدد مــن مهندســي الــوزارة؛ 
مــن  المنطقــة  احتياجــات  علــى  للوقــوف 
مشــاريع تصريــف ميــاه األمطار.وأكد وكيل 
المشــترك  العمــل  شــؤون األشــغال ضــرورة 
تنفيــًذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، ووزيــر األشــغال وشــؤون البلديات 

والتخطيــط العمرانــي لتعزيــز التعــاون مــع 
المجالــس البلديــة التي تعتبــر همزة الوصل 
بيــن المواطنين والجهــات الحكومية لتلبية 
احتياجــات القــرى والمناطــق المختلفــة في 

مملكة البحرين.
المواقــع  مــن  عــدد  علــى  الخيــاط  واطلــع 
األمطــار،  ميــاه  تجمعــات  مــن  المتضــررة 
وتــم التطرق إلــى الحلول الممكنــة لمعالجة 
المشــاكل القائمــة، ووجــه المعنيين بدراســة 
المواقــع واالســتعجال فــي تنفيذهــا لحيــن 
تنفيذ خط تصريف مياه األمطار على شارع 
أم النعســان والــذي ســيكون الحــل الجــذري 

لتجمع مياه األمطار في تلك المنطقة.

تفقد مواقع تجمع األمطار بالرفاع

المنامة - بناالمنامة - بنا

إعالن أسماء منتسبي الدفعة الخامسة من برنامج “النائب األول لتنمية الكوادر”
أعلن مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء عن أســماء منتســبي الدفعة الخامســة من 
برنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية البالغ عددهم 15 شخًصا من مختلف الجهات 
الحكومية، إذ تم اختيار القائمة النهائية للدفعة الخامسة بعد أن خضع المنتسبون لمراحل 
مختلفة من الفرز والتقييم بحســب الشــروط والمعايير التي تم تحديدها بعناية فائقة بما 

يحقق رؤية وأهداف البرنامج، والتي خلصت إلى التالية أسماؤهم:

 ١. أحمد سامي التاجر من وزارة اإلسكان
 ٢. أحمــد صالح مجيــران من صندوق العمل 

)تمكين(
وزارة  مــن  بوعســلي  عبدالعزيــز  أحمــد   .٣  
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 

العمراني
 ٤. آالء عبــاس الــدرازي مــن ديــوان الرقابــة 

المالية واإلدارية
وزارة  مــن  عبدالعــال  ســعيد  حســن   .٥  

الخارجية
 ٦. دانة محســن الشماســي من وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني
 ٧. رؤيا جالل خلف من وزارة الصحة

 ٨. صفية محمود جناحي من صندوق العمل 
)تمكين(

مــن هيئــة جــودة  ديــري  عــادل  ٩. صوفيــا   
التعليم والتدريب

 ١٠. علي حسن شرف من تطوير للبترول
 ١١. علي خالد العريفي من وزارة الداخلية

هيئــة  مــن  رحمــة  آل  خالــد  فاطمــة   .١٢  
الكهرباء والماء

 ١٣. فتــون عبدالرحمــن العمــادي مــن وزارة 
الخارجية

 ١٤. فيصل عيسى حماد من جامعة البحرين
المحافظــة  مــن  حيــدر  أحمــد  مريــم   .١٥  

الشمالية.

األول  النائــب  لمكتــب  العــام  المديــر  وهنــأ 
بــن  فهــد  الشــيخ  الــوزراء   مجلــس  لرئيــس 
الدفعــة  منتســبي  خليفــة  آل  عبدالرحمــن 
الخامســة الذيــن اجتــازوا المعاييــر المطلوبة 
ضمــن  مــن  بالبرنامــج  لالنضمــام  بنجــاح 
البرنامــج  أن  مؤكــًدا  المتقدميــن،  مجموعــة 
بفضــل الدعــم المســتمر مــن ولي العهــد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة  أثبت أن الكوادر الوطنية 
الشــابة قــادرة على تطويــر العمــل الحكومي 
بشــكل فاعل بما يســهم فــي تحقيق مختلف 

التطلعات التنموية.
األول  النائــب  لمكتــب  العــام  المديــر  ولفــت 
لرئيس مجلس الوزراء إلى أن إقبال الشباب 

البحرينــي بالقطاع العام على البرنامج يدفع 
القياديــة  المقومــات  تعزيــز  مواصلــة  إلــى 
القطــاع  فــي  الواعــدة  القيــادات  وتشــجيع 
الدفعــات  قدمتــه  بمــا  مشــيًدا  الحكومــي، 
الســابقة مــن منتســبي البرنامــج مــن عطــاء 
مكتــب  فــي  انتدابهــم  فتــرة  خــالل  وإنجــاز 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
وحرصهــم علــى التطــور واكتســاب مزيد من 
الخبــرات متمنًيا لمنتســبي الدفعة الخامســة 
كل التوفيــق، واالســتفادة مــن كافــة الفــرص 
التطويريــة التي يوفرها لهــم البرنامج خالل 

فترة انتدابهم.
النائــب  برنامــج  فــي  المنضميــن  أن  يذكــر 
األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة تنتهــي فترة 
انتدابهــم لــدى المكتــب بعــد عــام كامــل مــن 
االنتداب، ليعودوا بعد ذلك إلى مواقع عملهم 
فــي القطــاع الحكومــي لتطويرهــا بمختلــف 
المهــارات التــي تــم اكتســابها لرفد المســاعي 

التطويرية بكل إبداع وابتكار.

المنامة - بنا

First Deputy Prime Minister Fellowship Program



readers
@albiladpress.com

30 يونيو 2019 األحد
27 شوال 1440

08

نظرية العادات الخمس لتحقيق ما تريد
الحيــاة أقصــر ممــا نعتقــد، وأحالمنــا ال يمكن أن تتحقــق إال إذا عملنا عليهــا اليوم دون 
تكاســل أو مماطلــة. فالجميــع يملــك أهدافا يــود الوصول إليها في أســرع وقت ممكن، 
ولكن كثيرا ما تتحول تلك األهداف إلى مجموعة أمنيات وأحالم وردية، بسبب ماذا؟ 
بســبب أننــا شــعرنا بصعوبــة تحقيــق الهــدف الكبيــر دفعة واحــدة حتى ذهب الشــغف، 

وأصبحت األهداف أبعد أكثر مما سبق.

كثيــر مــن الناس يضع نفســه رهينة وضعه 
اليــوم، وبالتالــي ينشــغل  اليــوم، أو عملــه 
عمــا هــو ممكــن تحقيقــه ولــو علــى المــدى 
البعيد. فضيق الوقت وقلة الحافز وضعف 
أي  تصيــب  قــد  عوائــق  هــي  اإلمكانــات 
إنسان، ومع ذلك باإلمكان تخطيها بسهولة 
لو طبق نظرية العادات الخمس اليومية. 

نظريــة العــادات الخمــس عــادة مــا ترتبــط 
بقيــم اإلنســان وأهدافــه. مــن الطبيعــي أن 
السعادة الحقيقة والراحة النفسية تتحقق 
عنــد اإلنســان عندما يقــوم بمــا يتوافق مع 

قيمه الداخلية وأهدافه. 
اســمه  مــا  أهــداف شــخص  تكــون  عندمــا 

محمــد مثــا. أن يؤلــف كتابــا، وأن يصبــح 
الخــاص،  مشــروعه  ويؤســس  صحيــا 
باإلضافــة للوصــول إلــى الراحــة النفســية 
عملــه  فــي  يتميــز  أن  وأخيــرا  والســعادة، 

الحالي.
يقــوم  أن  عليــه  األهــداف  لتلــك  للوصــول 
ســبق  مــا  تجــاه   action فعــل/  بخطــوة/ 
يوميــا، وإن كان عما صغيرا. فالغرض هنا 
أن تتراكــم األفعــال الصغيــرة حتى توصل 
محمــد إلــى أقرب مســافة ممكنــه لتحقيق 

هدفه. 
فالحجــر الصلــب قــد ينهــار جــراء قطــرات 
األهــداف  وكذلــك  المــاء،  مــن  متواصلــة 

البعيــدة ســوف تصبــح أقرب مــن أي وقت 
لــو ثابرنــا علــى تحقيقهــا كل يــوم  مضــى 

بأعمال صغيرة. 
بدل أن ينتظر محمد وصول الدعم المالي 
لتأســيس مشــروعه، بإمكانــه البــدا بالعمــل 
علــى أمــور صغيــرة تتعلق بذات المشــروع 

الشــعار  تصميــم  علــى  يشــتغل  أن  مثــل 
والرؤيــة أو أن يتواصــل مــع أهــل الخبــرة، 
وأيضــا يطبــق العــادات الخمــس علــى مــا 
ســبق مــن أهــداف كبيــرة، مثــل أن يمارس 
المشــي يوميــا، وأن يحــاول الكتابــة بعض 
مــن صفحــات كتابــه وأخيــرا أن يقــوم بأي 

عمل يسعده، وإن كان صغيرا. 
ال يجــب أن ينتهــي يــوم محمــد فعليــا إال 
بعــد أن ينتهي على الورق، ويقوم بتطبيق 
العــادات الخمس يوما بأفضل صورة حتى 

يختصر المسافات ويكون أقرب للهدف. 
كمــا  أو  المتكــررة  الصغيــرة  فالممارســات 
تقــود  ســوف  الخمــس  العــادات  اســميتها 
الصحيــح،  الطريــق  إلــى  محمــد  باشــك 
لصالحــه  الوقــت  عامــل  يســتغل  وســوف 
حتــى يصبــح كل ما تمنــاه حقيقة واضحة 

ال تقبل اإلنكار. 

أحمد آل نوح

أحمد آل نوح

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

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

أنــا شــاب بحرينــي مــن أبناء هــذا الوطــن الغالي، 
شــاءت الظــروف بــأن أصــل إلــى حال صعــب؛ إذ 
تراكمت الديون على كاهلي وأصبحت ال أستطيع 
أن أسددها؛ بسبب كثرتها واآلن أصبحت مطالبا 
بــأن أســددها فــوًرا وإال ســوف تترتــب إجراءات 
قضائيــة ضــدي مــن بينها حجز ســيارتي وتعميم 
بإيقــاف جميــع حســاباتي في البنــوك إضافة إلى 
رفــع قضايــا ضــدي فــي المحاكم، حيــث إن هناك 
قضيــة رفعت ضــدي من قبل أحــد البنوك وصدر 

الحكم بأنني مطالب بتسديد كامل المبلغ.
الديــون  هــذه  أســدد  بــأن  لــي  يســمح  ال  راتبــي 
المتراكمــة، إذ إننــي مطالــب بدفــع مبالــغ لشــركة 
اتصــال إضافــة إلــى بنــك، وحاولت بــذل قصارى 
جهــدي لتقســيط الديــون وأصبــح راتبــي يقتطع 
بالكامــل لصالحهــم؛ وعلــى الرغــم مــن وعودهــم 
بعــدم رفع قضية ضــدي أال أنهم ما زالوا يصرون 

على القيام باإلجراءات القضائية ضدي.
وضعــي ال يســمح لــي بــأن أتحمــل أعبــاء كبيــرة 
كهــذه، فأنــا الزلــت ملتزمــا بدفــع قســط ســيارتي 
فــإن ظروفــي أصبحــت  لهــذا  وســيارة زوجتــي 
صعبة جًدا، وأنا بحاجة ماسة إلى من يمد لي يد 

العون والمساعدة.

البيانات لدى المحرر

نداء إلى أصحاب 
األيادي البيضاء

علــى الرغــم مــن أنــه في العقد الثالث من العمر، إال أنه يبدو وكأنه طاعن في الســن، فالمريض “ح.ج.ح” يتلقى العالج في 
مجمع السلمانية الطبي منذ العام 2016 بسبب إصابته بشلل رباعي، وبقي فترة من الزمن تحت جهاز التنفس الصناعي، 
إال أن حالتــه الصحيــة تحســنت مــن خــالل برنامــج العــالج فــي مركــز إبراهيم خليــل كانو الصحــي واالجتماعــي للتأهيل 

والعالج الطبيعي، ثم تمت إعادته إلى مجمع السلمانية الطبي.

شــعر  إنــه  “ح.ج.ح”  المريــض  ويقــول 
أطرافــه  يحــرك  وبــدأ  كبيــر  بتحســن 
أثنــاء العــاج الطبيعــي، لكــن بعــد نقله 
إلــى الســلمانية ســاءت حالتــه كثيــًرا، 
اإلدارة  مــع  يتحــدث  ألن  دفعــه  مــا 
والمســؤولين، وفــي كل مــرة يعدونــه 
طلبــه  بــأن  يتفاجــأ  أنــه  إال  خيــًرا، 
للنقــل إلــى مركــز إبراهيــم خليــل كانــو 
الصحي واالجتماعي للتأهيل والعاج 
إصابتــه  بســبب  مرفــوض؛  الطبيعــي 
بااللتهابــات وخوًفــا مــن نقــل العــدوى 
إلــى المرضــى، ويضيف “أســتغرب من 
هذا الرفض.. كان هناك مريض باإليدز 
أعرفــه شــخصًيا يتعالج في المركز وال 
يعانــي مــن أيــة مشــاكل فــي الحركــة 
ال  فكيــف  طبيعــي،  بشــكل  ويتحــرك 
يخافــون منــه ويخافــون منــي؟ ومــع 
ذلــك، طلبــت منهــم عزلــي فــي واحدة 

من الغرف العديدة الشاغرة في المركز 
علــى  المرضــى، وحصلــت  عــن  بعيــًدا 
وعــد بذلك وحتى اآلن لم يتغير شــيًئا 

ومعاناتي مستمرة”.
بــوزارة  المســؤولين  “ح.ج”  ويطالــب 

وتقييــم  وضعــه  فــي  النظــر  الصحــة 
مركــز  إلــى  ونقلــه  الصحيــة  حالتــه 

إبراهيم خليل كانو؛ لمواصلة العاج.
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في المستشفى منذ 3 سنوات: حالتي تسوء!

مخالفات 
مرورية بآالف 

الدنانير

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  مــن الواجــب تقديــم الشــكر والثنــاء للمســؤولين والموظفيــن
بــا اســتثناء، ويكفــي أن تمضــي  للمــرور  العامــة  فــي اإلدارة 
بضــع ســاعات فــي مبنــى “المخالفــات”، خصوًصــا فــي مكتــب 
بيــن المســؤولين  التعــاون الطيــب  تســوية المخالفــات؛ لتجــد 
والموظفيــن مــع المواطنيــن أو المقيمين الذيــن تراكمت عليهم 
مبالــغ المخالفــات المرورية.. مئــات الدنانير في بعض الجداول 

وأخرى باآلالف!
Û  ومــع تشــديد العقوبــات والغرامــات علــى المخالفين، فــإن هناك

مســارين: الســار األول هو الشــعور بضــرورة االلتــزام بالقوانين 
المرورية؛ ألنها في األساس تهدف للحفاظ على أرواح الناس.. 

سامة السائق وسامة مستخدمي الطريق.
Û  فليــس المســؤولية،  حجــم  أدرك  قــد  المخالــف  يكــون  وهنــا، 

الموضــوع هــو “إثقالــه” بالمخالفــات بقــدر مــا يكــون الهدف هو 
“إشــعاره” بضــرورة االلتــزام باألنظمــة، فلــم تتراكم علينــا مبالغ 
المخالفات واإلجراءات العقابية سواء في اإلدارة أو تلك التي 

تذهب إلى المحاكم إال ألننا “خالفنا”! 
Û  أمــا المســار اآلخــر، فهو يتمثل فــي بعض الســواق الذين يطول

معهــم الجــدال والقيل والقال إلثبات أنهم “لــم يرتكبوا كل تلك 
المخالفــات”، الســيما المصــورة والموثقــة منهــا ســواء بضبــط 
رادار الســرعة أو تجــاوز اإلشــارة الحمراء، ثــم مع ذلك، يبدأون 
في التذمر والشــكوى والبحث عن واســطات هنــا وهناك، وهذا 
مــا حــدث مــع أحدهــم كان يجلــس بالقــرب منــي وقــد ارتكــب 
مخالفات “ســرعة” عدة، فســألته “لو - ال قدر هللا - تعرض أحد 
أفــراد أســرتك لحــادث مروري بســبب ســائق طائش لــم يحترم 
القانون، هل تتســاهل معه وتطلب له الســماح؟”، وكان الجواب 

الصمت وال ريب.
Û  حســًنا، لنأخــذ هــذا المثــال، ربمــا يتذكــر كثيرون قضية الشــاب

الــذي تجــاوز 19 إشــارة مروريــة، والخبــر مــن أروقــة المحاكم، 
إذ دفــع مبلــغ 3800 دينار، فقد توجه إلــى اإلدارة العامة للمرور 
لتخليــص معاملــة فتــم إباغــه بوجــود أمــر جنائي صــادر بدفع 
قيمــة المخالفــات التســع عشــرة، بإجمالي 1900 دينــار، فرفض 
المروريــة  المحكمــة  أمــام  اعتــراض  لتقديــم  وتوجــه  دفعهــا 
علــى األمــر الجنائــي، وقــدم اعتراضا علــى مبلغ التصالــح، لكن 
القاضــي حكــم بمضاعفــة الغرامــة إلــى 200 دينار لــكل مخالفة 
بإجمالــي 3800 دينــار، إذ رأت المحكمــة أن المخالفــات تتجاوز 
الحــد المعقــول الذي يمكن معــه تخفيضها، بــل إن المتهم تعمد 
االســتهتار بالقوانيــن بـــ 19 مخالفــة، مــا يؤكد ضــرورة معاقبته 
على هذا الفعل، وحاول الشاب االعتراض على الحكم والتهرب 
مــن الدفــع، فصدم بواقع إمكان حبســه، فرضخ لحكم المحكمة 

المرورية وقام بدفع مبلغ الغرامة كامًا.
Û  يــا جماعــة الخيــر.. جيوبنــا ليســت “رايحــة ملــح” بســبب كثــرة

المخالفــات ومبالغها حتى مع نظام التســوية؛ بل بســبب تعنتنا 
واســتهتارنا بالقوانيــن.. ولإلخــوة فــي اإلدارة العامــة للمــرور: 

شكًرا لتعاونكم ومعاملتكم الطيبة مع المراجعين.

محرر الشؤون المحلية

ألم.. انكســار.. حســرة.. خذالن.. مرارة.. إحباط.. ضياع.. تفّكك أســري.. 
ودمار مجتمع، كل هذا وأكثر من لهيب نار الطالق. 

 قبــل أيــام عــدة أصدرت وزارة العدل واألوقاف والشــؤون اإلســامية إحصاء رســميا يفيد بأن 
عــدد حــاالت الطــاق فــي مملكــة البحرين بلــغ 1929 خال العــام الماضي، أي بمعــدل 5 حاالت 
طــاق يوميــا! وهو معدل كبير جدا بالنســبة لمجتمعنــا البحريني. إذ يمكننا القول إنها أصبحت 

ظاهرة متفشية في المجتمع ال ينبغي تجاهلها إطاقا.

لمعرفتــي  ونظــرا  الطــاق..  أســباب  تتعــدد 
مجتمعنــا  يرســمها  غالبــا  التــي  باألهــداف 
للــزواج، فإنــي أرى أن من أهم األســباب التي 
تؤدي للطاق هو الزواج المبكر، حيث انعدام 
الخبــرة الحياتية لكا الزوجين وعدم الوعي 

والنضج الكافي وغياب التهيئة الصحيحة.
األساســية  األهــداف  كاهمــا  يعــرف  ال  إذ 
مــن الــزواج والحقــوق والواجبــات المترتبــة 
بوليووديــة  ليــس مغامــرة  فالــزواج  عليهــا.. 
أو مجــرد وســيلة لتفريغ الشــهوات العاطفية 

والجنسية.
أضــف إلــى ذلــك عــدم توافــر القــدرة المادية 

الكافيــة فــي الغالــب لتحمــل تكاليــف الحياة 
الجديــدة بعــد الــزواج كاإلنفــاق على األســرة 

وتوفير المسكن والكثير من المتطلبات.
ومــع األســف يتــم ذلــك بتشــجيع مــن األهــل 
وكذلــك  عليــك”،  بيفتحهــا  وهللا  “تــزوج 
اســتغال توافــر المســاعدات مــن الجمعيات 
أو الصناديــق الخيريــة مثــل تقديــم تكاليــف 
الزواج لذوي الدخل المحدود وتوافر الزواج 
الجماعــي الخيــري، دون األخــذ بالمعطيــات 
ودراســة  الــزواج  علــى  للمقــدم  الموجــودة 

إمكانه تحمل نفقات األسرة بعد الزواج.
البــد مــن تأهيــل وتدريــب الشــباب المقبليــن 

على الزواج وأن يكون الحصول على رخصة 
للــزواج إلزاميــا كمــا هــو الحــال عنــد التقــدم 
للحصــول علــى رخصــة الســياقة. ويتــم ذلك 
بالتعــاون مــع وزارة  العــدل  مــن قبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم عبــر إنشــاء هيئــة مختصة 
بعمــل دورات إلزامية لكا الطرفين؛ لدعمهما 
زوجيــة  حيــاة  لتكويــن  الازمــة  بالمهــارات 
مثالية وتعريفهم باألهداف الحقيقية للزواج 
وتدريبهــم عمليــا على فن احتضان المشــاكل 

فــي  الكافيــة  والمرونــة  البســيطة،  الزوجيــة 
المعاملة عند الغضب وغيرها من اإلرشادات؛ 

لتفادي الوصول لمرحلة الطاق.
يجــب أن نســعى جميعــا للمســاهمة في الحد 
مــن ظاهرة الطاق ونتــدارك قبل أن تتحول 
“قبلة الحب” إلى “ قنبلة حرب” بين الزوجين 
يشــعلها فتيل الملل والمشاكل، وكي ال يشعر 
علــى  نــادم  بأنــه  كاهمــا  أو  الطرفيــن  أحــد 
عجلتــه بالــزواج أو اختيــار الزوج المناســب، 
ثــم يلجــأ للطــاق.. أي بعــد الســكرة.. تأتــي 

الفكرة.

رسالة:
“يتــم الطــالق ألتفــه األســباب.. ألن الــزواج 

يتم ألتفه األسباب ”
                                            اندريه موروا

عباس شرف

عباس شرف

يصــاب أحــد أفــراد األســرة بحــادث علــى إثــره يكــون تحــت “موت بعد السكرة .. تأتي الفكرة
دماغي” بزعم األطباء، يفقده الحركة والكالم. فيراه األطباء ميت 

وهو عايش على األجهزة اآلن!

عجيــب! مــا علمنــا األجهــزة ُتحيــي 
وإال كنــا وضعناهــا علــى مــن فقدنــا 

من األحبة حتى تحييهم!
ــح األطبــاء لألهــل بهــذه الجملة  يلمَّ
الغريبة ليبينوا سوء حالة مريضهم 

واستحالة عودته للحياة.
فُيِذعــن األهــل لهذا المفهــوم الظالم 
ويقتلــوا  لليــأس  ويستســلموا 

المريض بأيديهم وبرضا كامل!
إعانــة  فــي  األجهــزة  دور  أنكــر  ال 
المريض على الحياة وأنها تســاعده 
دون  هــو  يفعلــه  كان  مــا  علــى 
مســاعدة، ولكــن هــذا ال يعنــي أنهــا 
كانــت المتحكمــة والفضــل يعود لها 
فــي حيــاة هــذا المريــض، وحجتــي 
في ذلك أننا لو وضعنا ذات األجهزة 
على شخص ميت أو مات حديثا ما 

عاد للحياة!
لألجهــزة،  يعــود  ال  الفضــل  فــإًذا 

اســتجابة  تجــد  لــم  لــو  واألجهــزة 
وظائــف  ينظــم  يــزال  ال  والدمــاغ 

الجسم ال ما قامت بعملها بالطبع.
فرجــاء خــاص لألطبــاء بــأن يمحوا 
قواميســهم  مــن  الجملــة  هــذه 
مرضاهــم،  فــي  هللا  يراعــوا  وأن 
ويستشــعروا أن مــا يفعلوه هو قتل 
مــن  مبــررا  قتــا  كان  وإن  نفــس، 

وجهة نظرهم.
ورجائــي لألهل أن يكونوا صبورين 
أكثــر، فهــم ال يــدرون متــى ُيشــفى 
هــذا المريــض، وإن لم يحصل، فمن 
أعطاكــم الحــق حتــى ُتنهــوا حيــاة 
مجــرد  مصيــره  وتقــرروا  شــخص 
كونــه مريضــا وال يســتطيع الــكام، 
فتنهــوا لــه حياتــه كونكــم الــوكاء 

عليها؟!

فاطمة الجمعة

“عايش على األجهزة”!



تعرض سائق الدراجة النارية اآلسيوي حمزة مياه لحادث مروري قبل 3 أعوام حينما كان يعمل لدى أحد المطاعم بمنطقة الجفير، 
فذلــك الحــادث كان هــو األول واألخيــر لــه، ويحمــد هللا أن الحوادث لم تتكــرر معه، إال أنه يتذكر ما حصــل حينما كان يوصل طلبية 
إلحدى الشقق الفندقية هناك، وعندما ركب دراجته بعد توصيل الطلب، تفاجأ بسائق خليجي يرجع للخلف بقوة ويرتطم بدراجته 

بعد أن تمكن من القفز بعيًدا عنها، وبداًل من أن يطمئن السائق على سالمته أخذ في الصراخ ووصفه بـ “األعمى”.

الخطــورة  غايــة  فــي  الوضــع  ويبــدو 
بالنسبة للعاملين في توصيل الطلبات 
بالدراجــات الناريــة، وليس معلوًما كم 
عدد الدراجات النارية العاملة في هذا 
القطاع حســب إحصاء رســمي، إال أنه 
مــن اليســر مشــاهدة العشــرات إن لــم 
تكن المئات من تلك الدراجات تجوب 
مختلــف شــوارع البحريــن ومناطقهــا، 
الحــوادث  فليســت  حمــزة  وحســب 
المرورية هي المشكلة بالنسبة للعمال، 
فشــقاوة بعض الشباب الذين يقومون 
بمقالب متعبة بالنســبة لهــم، من قبيل 
إجبار العامل على “أخذ فرة” بدراجته 
حينما يتجمع بعض الصبية والشــباب 
في “الفريج”، أو يتفاجأ بعد نزوله من 
عمــارة ســكنية أن “الجماعــة” يطلبون 
المفتــاح، ومــع تكــرار هــذا األمــر معــه 
3 مــرات، لكنــه لــم يخضــع ولــم يســلم 
المفتــاح، وفــي كل مــرة كان يهددهــم 
باالتصال بالشرطة فهذا الوضع صعب 
)بــوووت موشــكيل(، أو يتدخــل أحــد 

الجيران من الكبار لينقذه منهم.
“نتعــرض  فيقــول  أمــا محمــد ســهيل 
للكثيــر من المخاطر أثناء العمل، ومع 
أن بعــض الســواق يتعاونــون معنــا إال 

أن البعــض اآلخــر ال يكتــرث خصوًصا 
لحــادث  تعرضــت  لقــد  النســاء..  مــن 
كانــت  إحداهــن  أن  بســبب  مــروري 
تقــود مركبتهــا وهــي تعبــث بالهاتــف 
النقال. وذات مرة، كنت واقًفا بالقرب 
مــن اإلشــارة الضوئيــة وبالقــرب منــي 
ســيدة تعبث بالهاتــف، وما إن فتحت 
اإلشــارة حتى انحرفت نحوي وعينها 

في الهاتف”.
فيقــول  عمــران  إلبراهيــم  وبالنســبة   
إن النســاء هــن أكثــر مــن يتســبب في 
مــا  “وهــذا  بهــم،  االصطــدام  حــوادث 
الذيــن  مــن األصدقــاء  الكثيــر  يقولــه 
نحــن  ولهــذا  التوصيــل  فــي  يعملــون 

نحذر أكثر ما نحذر من النساء”.
ويختلــف معهــم يونس ســراج وجهير 

أسلم بقولهما إن من الصعب القول إن 
النســاء أكثر المتســببات في الحوادث 
هــو  األكيــد  واألمــر  التوصيــل  لعمــال 
لــدى “المــرور”، لكنهمــا يتفقــان معهــم 
مواطنيــن  مــن  الســواق،  بعــض  بــأن 
ســواق  يحترمــون  ال  ومقيميــن، 

الدراجات.
وعــن ســلوك بعــض الســواق أنفســهم 
بتهورهــم في قيــادة دراجاتهم النارية 
وعــدم احتــرام أنظمــة المــرور الســيما 
لســرعة توصيل الطلبات يقول يونس 
“صحيح.. البعض يخالف القوانين من 
قبيل القفز على األرصفة أو السير في 
االتجاه المعاكس، لكني ال أفعل ذلك”.
فــي النصــف األول مــن العــام الماضي 
وفــاة  حــاالت   5 تســجيل  تــم   2018
فيمــا  لكــن  ناريــة،  دراجــات  لســواق 
وســواق  عموًمــا  بالســواق  يتعلــق 
الطلبــات خصوًصا، فإن اإلدارة العامة 
للمــرور تنفــذ بيــن حيــن وحيــن حملــة 
مروريــة توعويــة لســائقي الدراجــات 
الناريــة والعامليــن فــي مجال توصيل 
الطلبــات؛ بهــدف رفــع مســتوى الوعي 
والقواعــد  واألنظمــة  المــرور  بقانــون 
التــي تقلــل مــن الحــوادث المروريــة، 
والمطاعــم  الشــركات  مــع  وتتعــاون 
ســواق  تشــغل  التــي  والمؤسســات 
الدراجات لتغطية أكبر عدد ممكن من 
السواق؛ حفاًظا على أرواحهم وأرواح 

اآلخرين.

جهير أسلممحمد سهيل

المنامة - وزارة الداخلية

المحرق - محافظة المحرق

بــأن  الســواحل  خفــر  قائــد  صــرح 
الدوريــات تمكنت مــن ضبط عدد من 
القــوارب التــي تقــوم بصيــد الروبيان 
)الكــراف(،  الممنوعــة  الجــر  بطريقــة 
إضافة إلى ثالث ســيارات، تســتخدم 
فــي نقــل مــا يتــم صيــده، بالمخالفــة 

للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، 
المضبوطــة  الروبيــان  كميــة  وبلغــت 

نحو 750 كيلوجراما.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أنه تم 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة المقــررة 

بحق المخالفين.

األســبوعي  المجلــس  اســتضاف 
بأعمــال  القائــم  المحــرق  لمحافظــة 
الوكيل المســاعد للمنشآت والمشاريع 
بوزارة شؤون الشباب والرياضة خالد 
الحــاج، وعــددا مــن كبــار الموظفيــن، 
توجيهــات  لألهالــي  شــرح  حيــث 
ومبــادرة ممثل جاللــة الملك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

بإنشاء 100 ملعب بالمحافظات.
وأوضــح الحــاج أن الهــدف مــن هــذا 
المبادرة احتضان المواهب والشــباب 
وشغل أوقات الفراغ وإعادة الرياضة 
إلى مســارها الصحيح عبر ممارســتها 
أن  مؤكــدا  الســكنية،  األحيــاء  فــي 
أســاس  شــريك  المحــرق  محافظــة 
والتعاون قائم ومستمر مع المحافظة 

وبلدية المحرق ومجلسها البلدي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس المحرق 
البلــدي غــازي المرباطــي أن المالعــب 
األهالــي،  مــن  واســع  بقبــول  تحظــى 
بيــن  اللحمــة  زيــادة  فــي  وستســهم 
شباب الوطن، مشيرا إلى أن المجلس 
بالمواقــع  تقريــرا  ســيرفع  البلــدي 
المقترحــة إلقامــة المالعــب.و وأشــاد 
عضو مجلــس النواب حمد الكوهجي 
بالتفاعل اإليجابي لمحافظة المحرق 
نجــاح  مؤكــدا  البلــدي  والمجلــس 

المبادرة يرتكز على هذا التعاون.
وشــدد عضــو مجلس النواب األســبق 
الريــس علــى أهميــة  عثمــان شــريف 
صيانــة المالعــب للحفــاظ عليها حال 
بينمــا  االســتمرارية،  لضمــان  إنشــائها 
اعتبــر النائب الســابق عبــاس الماضي 
أن المبــادرة تؤكد أن البحرين ســباقة 
في تقديم النماذج والخطط الناجحة 

لشبابها من الجنسين.

ضبط قوارب تصيد الروبيان بطريقة مخالفة

أهالي المحرق يدعمون مبادرة ناصر بن حمد
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محرر الشؤون المحلية

إبراهيــم  النــواب  طالــب عضــو مجلــس 
المركــزي،  البحريــن  مصــرف  النفيعــي 
بإلــزام جميــع البنــوك التجاريــة بصــرف 
واحــد،  آن  فــي  المتقاعديــن  رواتــب 
يصــرف  حيــث  الراهــن،  للوضــع  خالفــا 
كل بنــك الرواتــب المقيــدة لديه، بشــكل 
منفرد عن اآلخر، وفق سياســات تخصه 

هو.وأوضح في بيان له، أنه تسلم أخيرا 
مجموعــة كبيــرة لشــكاوى مواطنين من 
مختلــف مناطــق البحريــن، أكــدوا فيهــا 
تذمرهم الشــديد من تأخــر بعض البنوك 
بصــرف رواتبهــم التقاعديــة لعــدة أيــام، 
خالفا لبنوك أخرى، وهو أمر يتصادم مع 

حقوقهم المكتسبة كمواطنين.

النفيعي يطالب بتوحيد موعد صرف رواتب المتقاعدين

Û  هنــاك رجــل كهــل بوالية “فلوريــدا” األميركية، عرف منذ صغره بإنســانيته
المفرطــة تجــاه الحيوانــات. ويحكــى أنــه ذات يــوم وأثنــاء زيارته إلحدى 
البحيرات الواســعة، شــاهد تمســاًحا ال يقل طوله عن 5 أمتار، فما كان منه 
إال أن التقــط ســمكة كانــت موجــودة بســلة يحملهــا، ومدها للتمســاح بكل 

حنان؛ لكي يطعمه.
Û  ففتح التمســاح فمه، والتهمها بســرعة خاطفة مع كامل ذراع الرجل، الذي

ســقط مغشــًيا عليــه وهــو ينزف بغــزارة، والدم الســاخن يندفع مــن ذراعة 
الممزقــة كالنافــورة، قبــل أن ُينقــل علــى عجالة للمستشــفى، حيــث تدارك 

األطباء حياته وأنقذوه، باللحظات األخيرة.
Û  هــذا التمســاح، ذكرنــي ببعــض نماذج البشــر مــن المســؤولين والزمالء في

بيئات العمل، والذين يتربصون بخبث ومقت بالموظفين الجدد، المقبلين 
علــى الحيــاة بتفاؤل، وهم ينظرون لكل شــيء بأنــه وردي وجميل، ونقي، 
قبــل أن ينتهــز هــؤالء “التماســيح” أول فرصــة للقضــاء عليهم، وســحقهم، 
وتدميرهم، ألســباب مختلفة، أولها الحســد وثانيها النقص، وثالثها الضيق 

من راحة اآلخرين.
Û  وكنــت قبــل يوميــن تحديــًدا، قــد تســلمت رســالة صوتيــة علــى تطبيــق

“واتســاب” من أحدهم، يشــكو الحروب النفسية الشنيعة التي يتعرض لها 
فــي بيئة العمل، من مســؤوله تحديًدا، ألســباب ترتبــط بكفاءته ونظافته، 

وعدم فئويته، وهي السمات المرفوضة ببعض مواقع العمل.
Û  زميــل آخــر أعرفــه، وهــو رجل فاضــل وكفاءة مبدعــة، قال لي إنه اســتقر

أخيــًرا بالوظيفــة رقــم 6 مضيًفــا “ال يتركونــي فــي حالــي يــا أخ إبراهيــم، 
يغضبهم جًدا أن أكون مجتهًدا وفي حالي”.

Û  المديريــن ألحــد  الوظيفــي  العمــل  تاريــخ  يناقضــه  المريــر،  الواقــع  هــذا 
المتقاعديــن، وهــو رجل قانون، وتشــريع، عرف ألكثر من 30 عاما باألمانة 
والتقدير لموظفيه، وفتح أبواب الرزق لهم، إذ علق على ما يحدث “لست 
ممــن يبيــع آخرتــه بدنيــاه، ولذلــك فلقد كنــت حريًصا طــوال الثالثة عقود 

هذه على أن أعطي كل ذي حق حقه، بما يرضي هللا”.

عن المرضى 
النفسيين في 

بيئات العمل

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عمال توصيل الطلبات بالدراجات النارية: “تشلخنا من النسوان”!
ــكيل” ــوووت موشـ ــع “بـ ــب” والوضـ ــوأ المقالـ ــباب “أسـ ــض الشـ ــقاوة بعـ شـ

عامل توصيل طلبات.. طريق السالمةالوضع أمان.. مرتاح

سعيد محمد من سار

نرفض استمرار النهج اإلعالمي المعادي الذي تقتات منه “قناة الجزيرة”
بيان مشترك لـ “الشورى والنواب” بشأن التدخل القطري السافر في الشأن البحريني

أكــد مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب الممثــالن عــن الشــعب البحرينــي رفضهــم 
التام الستمرار ممارسات النظام القطري وتعّمده إثارة الفتن والتأجيج والتدّخل 
الســافر المعتــاد منــه في الشــؤون الداخليــة لمملكة البحرين، وشــق الصف الواحد 

وشرخ العالقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل.

مــا  والنــواب  الشــورى  مجلســا  وتابــع 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تداولتــه 
القطريــة  الجزيــرة”  “قنــاة  إنتــاج  بشــأن 
عبــر برنامجها المغرض )ما خفي أعظم(، 
لفيلــم تســجيلي بهــدف إثــارة الفتن في 
فــي  أثبــت  الــذي  البحرينــي،  المجتمــع 
تالحمــه  والمحــن  الظــروف  مختلــف 
وتماســكه بمختلــف أطيافــه ومكوناتــه 
بقيــادة ولــي األمر وقائد المســيرة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة.
مشــترك  بيــان  فــي  المجلســان  وأكــد 
صــدر أمس رفضهمــا التام لتدخــل “قناة 
الشــأن  فــي  الســافر  القطريــة”  الجزيــرة 
تقتــات  إذ  البحريــن،  لمملكــة  الداخلــي 
هــذه القنــاة المســمومة علــى بــث الفتــن 
فــي المجتمعــات بهــدف العبــث باألمــن 
واالســتقرار وتنفيــذ أجنــداٍت ســافرة ال 
تخدم إال اإلرهاب اإليراني في المنطقة.

للعبــث  محــاوالت  أيــة  أن  أكــدا  كمــا 
بالنســيج المجتمعــي البحرينــي من قبل 
أدوات إيــران المســمومة فــي المنطقة كـ 
“قناة الجزيرة القطرية” لن تلق إال الفشل 
شــعب  مــن  والتصــدي  التــام  والرفــض 
البحرين الذي يؤكد دوًما هويته العربية 
دول  لمنظومــة  وانتمــاءه  واإلســالمية 
واحترامــه  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
لروابط األخوة ووشائج القربى، ووحدة 

المصير بين أبناء الخليج العربي.
وأشــار مجلســا الشــورى والنواب إلى أن 
مملكــة البحريــن ومنذ إطالق المشــروع 
اإلصالحــي لقائــد مســيرتنا عاهــل البالد 
عرفــت حــراًكا ديمقراطًيــا غيــر مســبوق 
والتيــارات  القــوى  فيــه جميــع  شــاركت 
السياســية، وجماهير الشــعب البحريني، 
إذ أصبحــت الديمقراطيــة نهجهــا، وهــذا 
مــا عجز النظــام القطري عــن فهمه؛ ألنها 
لــم تشــهد قــط إصالًحــا سياســًيا جــاًدا 

يحفظ للدولة أسســا من ســيادة القانون 
وفصــل الســلطات والعقالنيــة على غرار 
مــا تنعم بــه مملكــة البحرين التي تســير 
والنمــاء  التطــور  نحــو  ثابتــة  بخطــى 
ودون  المخلصيــن  أبنائهــا  بســواعد 
إمــالءات خارجيــة مــن النظــام اإليراني 

أو غيره.
ومــن هذا المنطلق فإننا ندعو دولة قطر 
إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكالتها 
إصالحــات  فــي  والتفكيــر  الداخليــة 
سياســية وديمقراطية حقيقية واإليفاء 
يتطلــع  الــذي  شــعبها  تجــاه  بوعودهــا 

للديمقراطية.
كمــا ندعــو النظــام فــي قطــر إلــى الكــف 
عــن دعم اإلرهاب وتمويله في المنطقة، 
والعودة إلى طريق الصواب واالستجابة 
الــدول  جانــب  مــن  المقدمــة  للمطالــب 
األربــع بقيــادة الشــقيقة الكبــرى المملكــة 
العربية الســعودية والمتمثلــة في اتخاذ 
مختلــف الخطــوات واإلجــراءات لصون 
المنطقــة وعلــى رأســها  أمــن واســتقرار 

التوقف عن دعم وتمويل اإلرهاب.
للنظــام  المســتمر  المقيــت  النهــج  إن 
تثيــر  سياســات  اتبــاع  فــي  القطــري 

الفرقــة والتضليل بما يمّثل ســوء النوايا 
واحتضانــه ألشــخاص ال يريــدون خيــًرا 
الخليجيــة  وللشــعوب  البحريــن  لشــعب 
وفتــح منابــره اإلعالميــة لهم بــأن تكون 
ويبــث  فيهــا  يحتضــن  إعالميــة  بــؤرة 
خاللــه  مــن  ويدعــون  المقيــت  فكرهــم 
للتطرف وشــق وحــدة الصــف الخليجي 
نرفــض  إننــا  الكاذبــة،  األخبــار  ونشــر 
اســتمرار النهــج اإلعالمي المعــادي الذي 
تقتــات منــه “قنــاة الجزيــرة” وتنّفــذ بــه 
توجيهــات النظــام القطــري إلثــارة الفتن 

بين الشعوب الخليجية.
األواصــر  ومتانــة  صالبــة  نؤكــد  وإننــا 
البحرينــي  الشــعبين  بيــن  والعالقــات 
والقطــري ونرفــض كل أوجــه المســاس 
والزج بأهلنا شعب قطر وشرخ العالقات 
وأن الخالف ينحصر مع النظام القطري.
وشــعًبا  حكومــة  البحريــن  مملكــة  إن 
يتعاضــدان دوًمــا للحفــاظ علــى الوحدة 
البحرينــي  المجتمــع  داخــل  الوطنيــة 
الخليجيــة  الثوابــت  علــى  وكذلــك 
مــع  وجدانهــم  فــي  تاريخًيــا  المتأصلــة 
الصــف  ووحــدة  الخليجيــة  الوحــدة 

الخليجي.

المنامة - بنا

ندعو النظام القطري 
الكف عن دعم 

اإلرهاب وتمويله 
في المنطقة

على الدوحة التركيز 
على مشكالتها 

والتفكير في 
إصالحات حقيقية

البحرين حكومة 
وشعًبا يتعاضدان 

دوًما للحفاظ على 
الوحدة الوطنية

فشل محاوالت العبث 
بالنسيج البحريني 

من قبل أدوات إيران 
المسمومة
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ــات ــان ــك ــة” تــمــاشــيــا مــع اإلم ــي ــاه ــرف ــر مــســتــوى “ال ــأث ت

الظروف المالية تغّير وجهات سفر البحرينيين

دفعــت الظــروف االقتصاديــة والغــالء، الكثيــر مــن البحرينييــن إلى تغيير عاداتهم وأســلوب معيشــتهم خصوصا ما يتعلــق بالرفاهية، حيث ظهر ذلــك في الرحالت 
السياحية السنوية، نوعها، عدد أيامها، ووجهاتها، بعد أن بدأ كثيرون بالتخلي عن الفخامة لصالح الكلفة. ويقول مراقبون وعاملون في القطاع السياحي المحلي 
وأصحاب مكاتب ســفر إن البحرينيين باتوا يســتغنون عن “رفاهيتهم’’ مقابل األساســيات مع عدم توافر الســيولة والنظر لحســابات المســتقبل، إضافة إلى صعود 

األسعار لمستويات قياسية مع ثبات المداخيل.

ويؤكــد المواطن محمد عباس إن “ارتفاع 
كلفة المعيشة فرض عليه اختصار الكثير 
مــن الكماليــات، فالراتــب لــم يعــد يكفــي 
آلخــر الشــهر، األمــر الــذي يوقــف الخطــط 

والبرامج التي تعنى بالترفيه’’. 
الصيــف  غابــت  الســياحة  ‘’أن  وبيــن 
الماضــي عــن برنامــج العائلــة، فــي حيــن 
اختــار الذهاب هذا العام إلــى تركيا كونها 
أيــام   7 بـــ  االكتفــاء  مــع  نســبيا  رخيصــة 

فقط’’.
أبــو عبدالرحمــن - وهو مواطن بحريني – 
كان أكثــر إيجابيــة مــن عبــاس، حيث أكد 
أنــه يحــب الســفر مرتيــن كل عــام، وهــو 
مواصــل علــى برنامجــه، لكنــه بــدأ يغيــر 
الوجهــات التي يفضلها بحثا عن الرخص، 
فبدال من لندن وجنوب شــرق آسيا يقصد 

أذربيجان أو تركيا أو األردن.
الواقــع  مــع  التعامــل  “علينــا  وأضــاف 
وتكييف أنفسنا بحسب الظروف، التغيير 

مطلوب والغالء في كل مكان بالعالم”.
مــن  كالكثيــر  عبدالرحمــن وعبــاس  وأبــو 
شــكل  تغيــر  دفعهــم  الذيــن  البحرينييــن 
إلــى  المعيشــة  كلفــة  وارتفــاع  الحيــاة 
تقليــص الكماليــات وحســاب مــا يعــرف بـ 

“على الراتب أن يكفينا آلخر الشهر”.
مــن جهته، يقول صاحب شــركة الخنيزي 
إن  الخنيــزي  عمــار  والســفر،  للســياحة 
والغــالء  الســيولة  وغيــاب  “الظــروف 
النظــر  إعــادة  إلــى  البحرينييــن  دفعــت 
الســياحية  الرحــالت  وشــكل  نــوع  فــي 
والــدول المســتهدفة، وشــركات الطيــران 
المســتخدمة، فضــال عــن عدد األيــام التي 

سيقضونها هناك’’.
وأكــد أن “الفتــرة الماضيــة كشــفت مــدى 
تأثيــر الظــروف االقتصاديــة علــى النــاس 
أعتقــد   )...( الرفاهيــة،  بمســتوى  الســيما 
أن النــاس بــدأوا بتغييــر نمــط معيشــتهم 
والســياحة  بالســفر  بالــك  فمــا  اليومــي، 

والترفيه؟’’.

تبــدأ  أن  جــرت  العــادة  أن  إلــى  وأشــار 
الحجــوزات مــع شــهر أبريــل مــن كل عام، 
)...( لم يحدث ذلك خالل العامين الجاري 
والماضي، الحظنا تراجعا بنسبة تراوحت 

بين 20 % و30 % على أقل تقدير.
التــي  بالتغييــرات  ذلــك  الخنيــزي  وربــط 
فــي  االقتصاديــة  األوضــاع  علــى  جــرت 
المملكة خالل هاتين الســنتين مثل فرض 
بالنســبة  األمــر  المضافــة وكذلــك  القيمــة 
لمــا يتعلــق بالتأمينــات االجتماعية، حيث 
دارت أحاديــث بيــن النــاس حــول مزايــا 
التقاعــد وهــو مــا ســّبب تخوفــات لديهــم 
ودفــع البعض إلى اإلمســاك على الســيولة 

التي بحوزته تحسبا للمستقبل.
وأوضــح أن كلفة المعيشــة باتت مرتفعة، 

وبالتالــي يؤثــر ذلــك بشــكل مباشــر علــى 
أربــاب  يختصــر  حيــث  النــاس،  رفاهيــة 
العائــالت الكثير من المشــروعات الكمالية 
لصالح األساســيات والسفر للسياحة على 

رأسها.
وأكــد أن كثيرا مــن الناس بات يبحث عن 
الوجهات األرخص مثل تركيا وأذربيجان 
مثال، مســتبعدين أوروبــا ولندن ووجهات 
سياحية كانت نشطة في سنوات سابقة.

الظــروف  أثــرت  “كمــا  الخنيــزي  وتابــع 
االقتصاديــة الصعبــة التي يعيشــها الناس 
علــى عــدد الرحــالت، ففي الماضــي كانت 
بعــض العائــالت تســافر مرتيــن فــي العام 
الواحــد. أمــا اآلن قلصتها لمــرة واحدة أو 
كل ســنتين مرة، أضــف إلى ذلك تخفيض 

عدد أيام الرحلة الواحدة”.
هــي  الطيــران  شــركات  أن  إلــى  وأشــار 
األخرى باتت تشعر بقلة أعداد المسافرين 
لبعــض الوجهــات الســياحية؛ األمــر الــذي 
دفعها إلى طرح تخفيضات بنســب جيدة 

بهدف جذب المسافرين.
إلــى ذلــك قالت مســؤولة الحجــوزات في 
“حجــم  إن  الســياحية  الشــركات  إحــدى 

الحجــوزات الســياحية تراجــع فــي نهايــة 
العام الماضي ومطلع العام الجاري قياســا 
ربطتــه  أمــر  وهــو  الماضيــة،  بالســنوات 
وبارتفــاع  الســوق  فــي  المالــي  بالوضــع 

الكلفة التي شملت جميع الوجهات”.
وقــدرت نســبة التراجــع – فــي شــركتها - 
بنحــو 30 %، فضــال عــن اقتصــار الذهاب 
واألردن،  دبــي  مثــل  عربيــة  دول  إلــى 
وبعــض دول القوقــاز بحثــا عــن الرخــص، 
فــي حين بــدأ بعضهم بتقليص عدد األيام 
التــي يقضونهــا هنــاك، مــع تخفيــض فئــة 

الفندق’’.
مازالــوا  ‘’البحرينييــن  بــأن  وأوضحــت 
يسافرون بهدف السياحة والتمتع، لكن 
كثيرا من التقليص طرأ على برامجهم، 
الذهــاب  حيــث يفضــل بعضهــم حاليــا 
إلــى األردن وإيــران وتركيــا، عوضا عن 
تايلند وماليزيا، في حين ألغيت أوروبا 

من حساباتهم نهائيا’’.
لكنهــا عــادت لتؤكــد أن ‘’العــروض التي 
تقدمهــا شــركات الطيــران، والتي تصل 
أحيانــا إلــى نصف القيمــة تحفز البعض 

على السفر’’.

أذربيجان مقصد سياحي جديد للبحرينيين

طنجة أكبر ميناء على 
“المتوسط”

افتتحت محطتان جديدتان في ميناء طنجة 
طاقتــه  يرفــع  مــا  المغــرب  شــمال  المتوســط 
االســتيعابية ثالثة أضعاف، ليصبح بذلك أكبر 
مينــاء فــي البحــر األبيض المتوســط، بالتفوق 
المتوســط  البحــر  علــى  ميناءيــن  أكبــر  علــى 
ألخثيــراس )الجزيرة الخضراء( وفالنســيا، من 
حيــث طاقــة اســتيعاب الحاويــات، واجتذاب 
المزيــد مــن االســتثمار والصناعــات التحويلية 

إلى البالد.
وســيضيف طنجــة، وهــو بالفعــل أكبــر مينــاء 
فــي إفريقيا بحجم مناولة ســنوية 3.5 مليون 
2018، ســتة  فــي  )20 قدمــا(  نمطيــة  حاويــة 
مالييــن حاويــة أخرى إلى طاقته بعد توســعة 
تكلفــت 1.3 مليــار يــورو، بحســب مــا صرح به 

مدير ميناء طنجة، رشيد الهواري.

طنجة - أف ب

السنابس - الغرفة

دعــت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها والمهتمين لحضور ورشــة 
عمــل حــول “قانون حماية البيانات الشــخصية”، والذي من المقرر تطبيقه 
اعتبــارا مــن األول مــن شــهر أغســطس للعــام الجــاري 2019، إذ يمنــح هذا 
القانون األفراد والمؤسســات الحق في إدارة بياناتهم الشــخصية، وعليه 
تفاصيــل  معرفــة  التجاريــة  والمشــاريع  األعمــال  أصحــاب  علــى  يتعيــن 

تطبيقات هذا القانون وكيفية االستفادة منه.   

وفي إطار حرص لجنة التكنولوجيا 
بالغرفــة على تمثيل القطاع الخاص 
مســتجدات  بآخــر  الوعــي  وتعزيــز 
القوانيــن الصــادرة، قامــت بالتعاون 
مع شركة كي بوينت لتقديم الورشة 
 2019 يوليــو   1 االثنيــن  غــٍد  يــوم 
بقاعــة المجلــس ببيــت التجــار مــن 
الســاعة 10:00 صباحــا حتى 12:00 
3 محــاور،  ظهــرا، وســيتم مناقشــة 
وهي: االلتزامات الجديدة ألصحاب 
األعمــال فــي كيفيــة إدارة بياناتهم، 
والعقوبــات الجنائيــة )المســؤوليات 
للقانــون،  لعــدم االمتثــال  الجنائيــة( 
التقنيــة  القانونيــة،  والتبعــات 

والبيانات المتعلقة بالعمليات.
 وُيعــد تنظيــم هــذه الورشــة خطــوة 
إيجابيــة نحــو تنميــة ثقافــة الوعــي 

حيــث  البيانــات،  بخصوصيــة 
بااللتزامــات  اإليفــاء  ســيصبح 
التنظيميــة واجبــا حتميــا عّما قريب 
علــى  للتعــرف  واألفــراد؛  للشــركات 
أهميــة الوعــي بخصوصيــة البيانات 
في البحرين، حيث سيحدد القانون 
وحمايتهــا،  البيانــات  جمــع  آليــات 
خصوصــا مع تزايد فقدان أو ســرقة 
العديــد مــن المعلومــات والســجالت 

على الصعيد العالمي.
حمايــة  إلــى  القانــون  ويهــدف 
البيانــات الشــخصية وتوفيــر إطــار 
عمــل واضــح للشــركات العاملــة في 
البحرين حول كيفية جمع ومعالجة 
البيانات الشــخصية بما يتماشى مع 

أفضل الممارسات العالمية.

“الغرفة” تناقش حماية البيانات الشخصية

30 يونيو 2019 األحد
27 شوال 1440

المحرر االقتصادي

دبي - مباشرالمنامة - هيئة السياحة والمعارض

“الوجهــة  جائــزة  علــى  البحريــن  حــازت 
الســياحية األمثل لألعــراس الهندية”، وذلك 
نتيجــة للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا هيئــة 
فــي ســبيل  للســياحة والمعــارض  البحريــن 
تحقيــق إســتراتيجيتها الســاعية إلــى إبــراز 
فــي  المتميــزة  إمكاناتهــا  وإظهــار  المملكــة 
قطــاع الســياحة واألعــراس علــى مســتوى 
الجائــزة  اســتلم  حيــث  والمنطقــة،  اإلقليــم 
الســياحي  المستشــار  الهيئــة  عــن  بالنيابــة 
لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض علــي 

فوالذ.
ويأتــي هــذا الحفــل الــذي أقيــم بتاريــخ 28 
يونيــو فــي ختــام فعاليــات معــرض ومؤتمر 
فــي  والمقامــة   ”2019 آســيا  واو  جوائــز 
مدينــة نيودلهــي، وُيعــد واحــًدا مــن أضخــم 
الشــركات  مــن  األعمــال  رواد  تجمعــات 

الهنديــة والعالميــة المتخصصــة فــي قطــاع 
يجمــع  والســياحة، حيــث  الزفــاف  حفــالت 
تحت ســقفه نحو 300 عارض من الشــركات 
الخاصــة بمتعهدي حفالت الزفــاف وتنظيم 
فعاليات االجتماعات والحوافز والمؤتمرات 
دولــة حــول   30 مــن  أكثــر  مــن  والمعــارض 
أنحــاء العالــم كما يجتــذب  الحدث أكثر من 

1,000 زائر من كبرى الشركات سنوًيا.
و قــال علــي فــوالذ  “يشــرفني اســتالم هــذه 
تعــد  الهيئــة، حيــث  علــى  بالنيابــة  الجائــزة 
هــذه الجائزة تكريًما مهًما واعتراًفا بالمكانة 
المتناميــة لمكانة البحرين كوجهة ســياحية 
واالحتفــاالت  األفــراح  الســتضافة  رائــدة 

المتنوعة واألحداث االجتماعية الضخمة”.

التصنيــف  علــى  فيتــش  وكالــة  أكــدت 
االئتمانــي لمجموعة “جي إف إتش” المالية 
مســتقبلية  نظــرة  مــع   ”B“ مســتوى  عنــد 

مستقرة.
وأفــادت وكالــة فيتــش فــي تقريــر حصــل 
موقع “مباشر” على نسخة منه أن التصنيف 
 ”B“ الطويــل اآلجــل والقصيــر اآلجــل عنــد
يعكس تركيز المجموعة على االســتثمارات 
غيــر الســائلة، والتي تخضــع القيمة النهائية 

لمخاطر إتمام المشروع.
االعتبــار  فــي  تأخــذ  إنهــا  فيتــش،  وقالــت، 
هــدف اإلدارة الحاليــة للمجموعــة “جي إف 
إتــش” إعــادة تشــكيل أعمــال بيــت التمويل 
علــى  االعتمــاد  إلــى  والتوجــه  الخليجــي، 
الرســوم واالستثمارات ذات المخاطر األقل 
أن  إلــى  ونوهــت،  المنخفضــة.  والعائــدات 

المجموعــة الماليــة حققــت في العــام 2018 
للمــرة الثالثــة علــى التوالــي، صافــي دخــل 
مادي، بعد عدة أعوام من تســجيل إيرادات 
الوكالــة:  وأوضحــت  محــدودة.  إيجابيــة 

“تعتبر فيتش القيمة السوقة لصندوق بيت 
التمويل الخليجي جيدة بالنســبة لمســتوى 
التصنيف، مدعوما باإلشراف التنظيمي من 

بنك البحرين المركزي”.

يعكس تركيز المجموعة على االســتثمارات غير السائلةالمملكة تتــوج باللقب خالل حفل جوائز واو اآلســيوية
“فيتش” تصنف “جي.إف.إتش” عند “B”البحرين “الوجهة السياحية األمثل لألعراس”

جناحي: دعم تطلعات التنمية االقتصادية والبشرية
ــز االنـــتـــمـــاء الــوطــنــي ــعــزي ــت ــة ل ــراكـ ــة” يــبــرمــان شـ ــرط ــش ــل ــة ل ــي ــك ــل ــم ــن” و ”ال ــي ــك ــم “ت

أعلن صندوق العمل “تمكين “ عن شــراكته اإلســتراتيجية مع وزارة الداخلية من خالل األكاديمية الملكية للشــرطة، عبر تنظيم المعســكر 
الصيفي الحادي عشر، والذي يعد أحد نماذج الدعم الُمقدمة، ضمن الجهود الوطنية التي تهدف إلى تفعيل الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة “بحريننا” والرامية إلى تعزيــز قيم الوالء واالنتماء والمواطنة الصالحــة والتأكيد على الثوابت الوطنية 
والتمسك بالهوية الوطنية، وهو ما يتحقق من خالل نحو سبعين مبادرة، تضمنتها الخطة ويتم تنفيذها عبر منظومة مجتمعية متكاملة.

وتعد الشــراكة، أحد أوجــه التعاون الواعد 
الــذي يقدمــه “تمكيــن” فــي مجــال تنميــة 
مهــارات وقــدرات األفــراد مــن خــالل فئــة 
الشــباب، فضال عــن التركيز علــى مبادرات 
ومســاعدة  العاملــة  القــوى  فــي  التنويــع 
الشــباب على االطــالع على فرص التطوير 
المهني فيما يلبي احتياجات سوق العمل.  
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم 
جناحــي بهذه الشــراكة اإلســتراتيجية وما 
تتحقــق  وفعاليــات،  برامــج  مــن  تتضمنــه 
عبــر الشــراكة المجتمعيــة وتصب في دعم 
والتنميــة  االقتصاديــة  التنميــة  تطلعــات 

إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  منوهــا  البشــرية، 
أهميــة ترســيخ قيــم المواطنــة الحقيقيــة 
للحقــوق  العميــق  الفهــم  تعكــس  التــي 
والمســؤوليات والواجبــات الوطنيــة وهــو 
“بحريننــا”  الوطنيــة  الخطــة  تجســده  مــا 

ومبادراتها المتعددة.

 الجمع بين العمل التطوعي 
وإثراء خبرة الشباب

وأوضــح أن أهــم مــا يميــز هــذه البرامــج، 
قدرتها على الجمع ما بين العمل التطوعي 
خبراتهــم  وإثــراء  الشــباب  قــدرة  وتعزيــز 

وتجاربهــم وشــعورهم بجديــة المســؤولية 
تجــاه الوطــن والمواطــن مــن خــالل زيادة 
معرفتهــم بســبل المســاهمة الواعية بركب 
التنميــة الوطنيــة ومنحهــم فــرص التطــور 
المهنيــة.  طموحاتهــم  لتحقيــق  والنمــو 
وتتمحور أهم أهدف المعســكر في التركيز 
واالنتمــاء  المواطنــة  حــس  تنميــة  علــى 
الوطنــي لــدى الشــباب، فضــال عــن تنميــة 
وســلوكياتها،  المهنيــة  العمــل  أخالقيــات 
والتي تشــمل تنميــة روح العمــل الجماعي 
واكتشــاف  المجتمــع،  فئــات  كافــة  بيــن 
وتطويــر المواهــب الثقافيــة واالجتماعيــة 

والبدنية.
وتشــمل أبــرز مخرجــات المعســكر الصيفي، 
مســتويات  تعزيــز  علــى  اإليجابــي  األثــر 
اليــوم  تمثــل  والتــي  واالنتاجيــة،  الجــودة 
أحــد مقومــات ودعائم التنميــة االقتصادية 
واســتدامتها، بمــا فــي ذلك تنميــة المهارات 
القياديــة والحياتيــة والتأثيــر اإليجابي في 
بيــن  االنضبــاط  قيــم  وتشــجيع  اآلخريــن، 
المشــاركين واالعتماد علــى النفس واإليثار 

والمبادرة.
وتشــمل برامــج دعــم الشــباب التــي يقدمها 
طلبــة  لفئــة  مخصصــة  برامــج  “تمكيــن” 
المــدارس، بمــا في ذلك برنامــج “أصيل في 
ثقافــة  بتأصيــل  ُيعنــى  والــذي  المدرســة”، 
األخــالق والســلوكيات المهنيــة فيما يحقق 
ويســاهم  المهنــي  األداء  مســتويات  أعلــى 
في ترســيخها كثقافة أساسية لدى مختلف 

شرائح الشباب البحريني. كما تشمل برامج 
“تمكيــن” األخــرى دعــم المؤسســات، والتــي 
تأتي في سياق برامج موجهة في دعم نمو 
المؤسسات من خالل دعم التمويل، وبرامج 

تطويــر األعمــال المتنوعة التــي تخدم دعم 
تغطية نصــف تكاليف المعــدات والخدمات 
التشــغيلية المختلفة للمؤسسة، إضافة إلى 

التدريب ودعم األجور وزيادتها.

المنامة - تمكين

إبراهيم جناحي 

أثناء تسلم الجائزة

عمار الخنيزي

“إلغاء” دول 
من البرامج.. 

واختصار 
الفنادق والمدد 
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قال الخبير في مجال اتحاد المالك بإمارة دبي سامر قاني إن قيمة العقار تتكون نتيجة البيع والشراء والعرض والطلب، 
ولكن القيمة تتأثر بأمور أخرى أيضا أهمها جودة الخدمات ونوعيتها والمرافق الموجودة.

فــي  تهبــط  قــد  األســعار  أن  وأضــاف 
بعــض األماكــن، ولكــن وجــود خدمــات 
قيمــة  مــن  ترفــع  معينــة  وتجهيــزات 
العقار، مبيًنا أنه في دبي توجد مناطق 
تحافــظ علــى أســعارها، وبعضها اآلخر 
تشــهد نموا، مؤكدا أن جودة الخدمات 
ونوعيتها هي التي تحافظ على العقار، 

وليس السوق.

“ريرا” تستفيد من تجارب 

اآلخرين

ولفت إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري 
فــي البحريــن “ريــرا” بــدأت مــن حيــث 
انتهــى إليــه اآلخــرون، واســتفادت من 
تطبيــق  محاولــة  المنطقــة،  تجــارب 

أن  إلــى  مشــيرا  المعاييــر،  أحســن 
المؤسســة اســتطاعت إيصــال الرســالة 
والقوانين والتشــريعات الصحيحة، إال 
أن جهــود المؤسســة بحاجــة إلــى دعم 
مــن جميــع األطــراف وفــي مقدمتهــم 
التزويــد  وشــركات  المطــورون، 

بالخدمات، والمالك.
وأوضح أن مؤسســة التنظيــم العقاري 
بحاجة إلى بعض الوقت؛ لكي تستطيع 
والســلوك  واألنظمــة  القوانيــن  تعديــل 

بحسب احتياجات البلد.
قــال  المــالك،  باتحــاد  يتعلــق  وفيمــا 
فــي  جديــد  مبــدأ  المــالك  اتحــاد  إن 
المنطقــة، ويجــب توعيــة النــاس علــى 
مميــزات القوانين الجديدة الخاصة به  
وفوائدها، وأال يتوقفوا عند السلبيات.

اتحــاد  مشــاكل  غالبيــة  أن  وأضــاف 
المــالك متكررة مثــل مطالب األعضاء 
فــي دفــع مبالــغ أقــل للخدمــات، ولكن 
ال يجــوز ذلــك للحفــاظ علــى مســتوى 
وعالمتــه  البصريــة  وهويتــه  العقــار 

التجارية.

 الترشيد في الطاقة والماء

تقليــل  ضــرورة  إلــى  قانــي  أشــار  كمــا 
فــي  التوفيــر  خــالل  مــن  الفاتــورة 
اســتخدام الطاقــة والمــاء عــن طريــق 
فــي  الخضــراء  الوســائل  اســتخدام 
البنــاء، خصوصــا أن مصاريــف الطاقــة 
قــد تصــل إلــى 55 % مــن الميزانيــة”، 
مشــددا علــى أهميــة التثقيف فــي هذا 

الجانب.
وأكــد أنــه ال يؤمــن بأســاليب التقاضــي 
فــي حــال اختالف المــالك، مشــيًرا إلى 

أن حل المشــاكل بالســبل الودية أفضل 
وأن  األطــراف،  جميــع  يتفهــم  بحيــث 
إلــى  الفًتــا  التنــازالت،  بعــض  يقدمــوا 

ضــرورة محاولــة تفهــم المالــك وتفهــم 
المستثمر، وبذلك لن نجد مشكلة تصل 

إلى المحاكم.

خبير: “العقاري” أوفت برسالتها وتحتاج تعاون الشركاء
والـــطـــلـــب فحسب ــرض  ــعـ الـ ولـــيـــس  ــات  ــدمـ ــخـ الـ ــودة  ــجـ بـ ــر  ــأث ــت ت ــار  ــ ــع ــ األس

“ الوطني” يفوز بجائزة “أفضل بنك في البحرين”
2019 لــلــتــمــيــز  األوســــــط  ــرق  ــشـ الـ ــي”  ــ ــون ــ ــوروم ــ “ي ــل  ــف ح خــــال 

منحــت يورومونــي بنــك البحريــن الوطنــي “NBB” جائــزة “أفضــل بنك فــي البحرين” في حفــل جوائز 
يورومونــي الشــرق األوســط للتميــز 2019، حيــث تــم تســليم الجوائــز بنســختها الـــ 27 للبنــوك الفائــزة 
على مســتوى المنطقة في حفل عشــاء بفندق غروســفينور هاوس في دبي بحضور رؤســاء تنفيذيين 
مصرفيين من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

وتــم توزيــع 11 جائــزة علــى البنــوك الرائــدة فــي 
فئات عدة على مســتوى مناطق جغرافية رئيســة، 
لتعكــس جوائــز هــذه الســنة تزايــد أهميــة البنــوك 
الماليــة  المؤسســات  مقابــل  واإلقليميــة  المحليــة 
العالمية العاملة في األسواق اإلقليمية. وقد كانت 
7 جوائــز مــن نصيب بنوك إقليميــة، فيما ذهبت 4 
جوائــز فقــط لبنوك عالمية – لتكــون الحصة األكبر 

للبنوك اإلقليمية في تاريخ جوائز يوروموني. 
بنــك  فــاز  فقــد  يورومونــي،  معاييــر  وبحســب 
فــي  بنــك  “أفضــل  بلقــب  الوطنــي  البحريــن 
البحريــن” نظير تحوله الملمــوس وأدائه ونتائجه 
الماليــة القويــة التــي حققهــا خالل العــام الماضي 
واســتمراره لريــادة الســوق ومــا يبذلــه البنــك مــن 

جهــود متواصلــة واســتثمارات كبيــرة فــي مجال 
البنــك  عــن  نيابــة  الجائــزة  تســلم  االبتــكار. وقــد 
الرئيــس التنفيــذي جــان كريســتوف دوران الــذي 

ترأس وفد بنك البحرين الوطني في دبي. 
“نحــن فخــورون  وقــال جــان كريســتوف دوران 

للغايــة بهذه الجائــزة وهذا التقديــر الممنوح لبنك 
البحرين الوطني ولفرق عمله التي عملت بال كلل 
أو ملــل لتنفيــذ وإحيــاء إســتراتيجيتنا للتحــول 

التي دخلت حيز النفاذ منذ عامين. 
واإلنجــازات  النجاحــات  الجائــزة  هــذه  وتؤكــد 
المتيــن؛  ومســعانا  اللحظــة  حتــى  الرحلــة  لهــذه 
لضمــان مواصلة البنــك االبتكار والتغيير ومواكبة 

األســواق،  فــي  ســريعا  المتطــورة  االحتياجــات 
خصوصــا فــي المجــال الرقمــي. لقــد تطلــب منــا 
بهــذا الطريــق  للمضــي  الجــاد  العمــل  الكثيــر مــن 
ونتطلــع قدمــا بتقديــم تغييــر وقيمة أكبــر لجميع 
المساهمين. وأود أن أشكر فرق عملنا ومساهمينا 
هــذه  خــالل  لنــا  دعمهــم  علــى  الكــرام  وعمالئنــا 

الرحلة”.

الرئيس التنفيذي لدى تسلمه الجائزة

المنامة - البحرين الوطني

أوساكا - رويترز

حذر قادة مجموعة العشرين أمس السبت من تنامي المخاطر التي تحدق 
باالقتصاد العالمي ولكن احجموا عن إدانة الِحمائية التجارية، واستعاضوا 
عــن ذلــك بالدعــوة لمناخ تجــاري حر ونزيه بعــد محادثات وصفهــا عدد من 

األعضاء في المجموعة بأنها صعبة.

وفــي بيــان صــدر فــي ختــام قمتهــم 
يوميــن  مــدى  علــى  انعقــدت  التــي 
قــال  اليابــان  بغــرب  أوســاكا  فــي 
القــادة إن النمــو االقتصــادي العالمي 
وإن     االحتمــاالت  ضعيفــا  يــزال  ال 
تتجــه لألســوأ مــع تصاعــد التوترات 

التجارية والجيوسياسية.
وقال البيان “نسعى جاهدين لتوفير 
منــاخ تجــاري واســتثماري حــر نزيــه 
غيــر منحاز وشــفاف ومســتقر يمكن 
التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة”.

التوالــي  علــى  الثانــي  البيــان  وهــذا 
الدعــوة  عــن  يحجــم  الــذي  للقمــة 
للحاجة لمقاومة الِحمائية التجارية.

اليابانــي  الــوزراء  رئيــس  ولكــن 
شــينزو آبــي أخفــى انزعاجــه، وأكــد 
أن ثمــة الكثيــر من األمور المشــتركة 
مــن  العشــرين  قــادة مجموعــة  بيــن 

بحاجــة  المشــترك  االعتــراف  بينهــا 
المجموعة ألن تظل المحرك الرئيس 

للنمو العالمي. 
وعنــد صياغــة بيــان القمــة حرصــت 
اليابــان التــي تــرأس االجتمــاع علــى 
إيجاد أرضية مشــتركة بين الواليات 
المتحــدة التــي تعــارض لغــة التنديد 
بالِحمائيــة التجاريــة والدول األخرى 
ضــد  أقــوى  لتحذيــر  تســعى  التــي 

التوتر التجاري.

“العشرين” تمتنع عن إدانة الحمائية التجارية

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس السبت أنه لن يفرض رسوما جمركية جديدة على الواردات الصينية في الوقت الحالي 
وأن المفاوضات مع بكين من أجل التوصل التفاق تجاري سُتستأنف.

 وقال ترامب إن واشــنطن لن تزيد أي رســوم جمركية ولن تلغي 
تلــك المفروضــة حالًيــا، “علــى األقــل فــي الوقــت الراهــن”، مؤّكــدًا 
بذلــك معلومــات أفــادت بهــا وكالــة األنبــاء الصينية الرســمية بعد 
اجتمــاع الرئيــس األميركــي ونظيــره الصينــي شــي جينبينغ على 
هامــش قمــة مجموعــة العشــرين فــي أوســاكا فــي اليابــان. وتابع 
تاريخيــا  األمــر  “ســيكون  ترامــب  وقــال  التفــاوض”.  “ســنواصل 
إذا اســتطعنا التوصــل إلــى صفقــة تجاريــة عادلــة”، مضيفــا “نحن 
منفتحون تماما على ذلك”. وتابع الرئيس األميركي “أظن أن هذا 

ســيكون لقاء منتجا للغاية”، مشــددا على عالقاته الجيدة جدا مع 
الرئيس الصيني الذي بات “صديقا” على حد تعبيره. 

وقبيــل ذلــك، كان الرئيــس الصيني قد شــدد علــى أن “الحوار” مع 
الواليات المتحدة سيكون أفضل من “المواجهة”.

وقــد جلــس الرئيســان األميركــي والصينــي الــى الطاولــة وجهــا 
لوجــه وكانا محاطيــن بمقربين منهما بينهم من الجانب األميركي 
وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيو وممثل التجــارة الخارجية روبرت 

اليتهايزر، إضافة إلى ايفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارته.

قال الرئيس الروســي، فالديمير بوتين، أمس الســبت، إن روســيا اتفقت مع الســعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط 
لما بين 6 و9 أشهر.

وتابــع بوتيــن فــي مؤتمر صحافــي عقب محادثات مــع ولي العهد 
الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان علــى هامــش قمــة مجموعــة 
العشــرين في أوســاكا اليابانية، أن االتفاق ســيمدد بشــكله الحالي 
وبالكميــات ذاتهــا. وتجتمــع منظمــة أوبك وحلفاء لهــا فيما يعرف 
باســم أوبــك+ يومــي األول والثانــي مــن يوليــو؛ لمناقشــة اتفــاق 
خفــض اإلنتــاج بواقــع 1.2 مليــون برميــل يوميــا. وينتهــي العمــل 
باالتفاق اليوم 30 يونيو. وقال بوتين: “ســندعم التمديد، روســيا 
والســعودية كلتاهمــا. فيمــا يتعلــق بفتــرة التمديد لم نقــرر بعد إذا 

كانــت ســتة أو تســعة أشــهر، ربمــا ســتكون تســعة أشــهر”. ويعنــي 
التمديــد لمــدة 9 أشــهر أن يســتمر العمل باالتفــاق حتى 30 مارس 

.2020
أدت  أوبــك+  داخــل  اإلســتراتيجية  “الشــراكة  بوتيــن:  وقــال 
الستقرار أسواق النفط، وسمحت بخفض اإلنتاج وزيادته حسب 
مقتضيــات الطلــب فــي الســوق، وهو ما يســهم في التكهــن بآفاق 

االستثمارات ونموها في القطاع”.
وصعد مزيج برنت الخام أكثر من 25 % منذ بداية العام الجاري.

السعودية وروسيا تمددان خفض إنتاج النفطترامب لن يفرض رسوما جديدة على الصين

“دار القرار” يسجل طلبات تحكيم بـ 43.4 مليون دوالر
األول الـــنـــصـــف  ــال  ــ ــج خـ ــي ــل ــخ ــال ب ــة  ــي ــوم ــك ــات ح ــهـ ــع جـ ــ م نــــزاعــــات  ــت  ــن ــم ــض ت

بلغت القيمة اإلجمالية لطلبات التحكيم المسجلة في مركز التحكيم التجاري لدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة “دار القرار” خالل النصــف األول من العام 
الجــاري 2019 نحــو 43.4 مليــون دوالر، وذلــك عــن 10 طلبات، وتضمنــت النزاعات 

الواردة طلبات تحكيم ألطراف تمثل جهات حكومية بدول مجلس التعاون.

المســجلة  النزاعــات  مواضيــع  وشــملت 
عقــود  إضافــة  البضائــع  توريــد  عقــود 
تصميــم  عقــود  العقاريــة  االســتثمارات 
العــام  األميــن  وقــال  المبانــي.  وتشــييد 
لـــ “دار القــرار” أحمــد نجــم، إن مصادقــة 
الجهات الرســمية والحكومية الخليجية 
علــى شــرط التحكيــم فــي عقودهــا مــع 
الجهــات االســتثمارية وفقــا لنظــام “دار 
القرار” هو انعكاس للثقة المتنامية آللية 
الفصل فــي النزاعات وفقا لنظام المركز، 
مشــيرا إلــى نفــاذ نظــام المركــز كقانــون 
خــاص وفــق األوضــاع الدســتورية لــكل 

دولة عضو.
وأشــار نجــم إلــى أن الصياغــة القانونيــة 
للعقد هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها 
نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي 
“الرغبــة” إلــى الحيــز الخارجــي “العقــد”؛ 
لــذا فإن “العقد” يمثل مــا يريده الطرفان 
بطريقــة تنقل المعنى المراد تأسيســه أو 

إقامة العالقة بشأنه.

 إدراج شرط التحكيم 
في العقود

وأكــد نجم أن إدراج شــرط التحكيم في 

العقــود يمثل ضمانة لســرعة فض النزاع 
خصوصــا إذا كان هــذا الشــرط ذا صبغــة 
واعتــراف دولــي كمــا هــو الحاصــل فــي 

شــرط التحكيم لـ “دار القــرار” مما يعطي 
الحماية ألي اســتثمار ســواء كان داخلي 
مجلــس  دول  بيــن  وكذلــك  محلــي  أو 

االســتثمارات  الســتقطاب  أو  التعــاون 
األجنبية.

وشــدد  نجــم علــى أولويــة تطبيــق نظام 
األعضــاء  الــدول  محاكــم  أمــام  المركــز 
أن  إلــى  الفتــا  دوليــة،  اتفاقيــة  بوصفــه 
أعمــال المركــز تمثــل ضمانــا للتوجهــات 
االقتصادية الخليجية ومن ثم مســاهمة 
فاعلــة فــي النمــو فــي مختلــف النواحــي 
التجــاري  التحكيــم  كــون  االقتصاديــة 
والبــت في المنازعات له مســاهمة جيدة 
ينعكــس  ممــا  الخصومــات  إنهــاء  فــي 

إيجابا على تعامالت االقتصاد.

 أحكام ملزمة 

وغير القابلة للطعن 

واســتمرت هيئــات التحكيــم فــي المركز 

خــالل العــام الجاري فــي إصدار عدد من 
األحــكام الملزمــة والنهائيــة غيــر القابلــة 
للطعــن بالطريــق العــادي أو الغيــر عادي، 
كمــا يحظــر إقامــة دعــوى مبتدئــة بطلب 

بطالنه.
ودعا نجم جميع الشــركات والمؤسسات 
ة العاملة في القطاعين الخاص  الخليجيَّ
والعام ســواء فــي المجــال الخدماتي أو 
التطوير العقاري، النفط والغاز، االستيراد 
والتصدير، البناء والتشــييد، التصنيع أو 
المجاالت األخرى االستثمارية إلى إدراج 
شــرط التحكيم فــي تعاقداتهم، مبيًنا أن 
التحكيم )القضاء الخاص( أصبح موازيا 
المنازعــات  فصــل  فــي  الدولــة  لقضــاء 
التجارية والمالية واالســتثمارية بسرعة 
وحياديــة وســرية تامــة وبأحــكام نهائية 

ملزمة ال يقبل الطعن عليها.

المنامة - دار القرار

أحمد نجم

دبي - العربية.نتأوساكا - أ ف ب

زينب العكري

اعتراف دولي بنجاح 
البنك في االبتكار 

وريادة السوق

حذرت من المخاطر 
المحدقة باالقتصاد 

العالمي
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مواجهات بين القبائل 
والحوثيين بصعدة

كشفت مصادر محلية بمحافظة صعدة 
اليمنية عن اندالع مواجهات عنيفة بين 

القبائل وميليشيات الحوثي، خلفت قتلى 
وجرحى. واندلعت المواجهات بين قبائل 

بني خولي بمديرية منبه، بعد هجوم حوثي 
مفاجئ بعشرات اآلليات، وسقوط قتيل من 

القبائل وعدد من الجرحى.
وأشارت المعلومات األولية إلى نشوب قتال 
ضار بين قبائل بني خولي في مديرية منبه 

والحوثيين استخدمت فيه جميع أنواع 
األسلحة في مناطق معروفة بالوعورة 

وصعوبة التضاريس.
ووصفت مصادر المواجهات بالعنيفة عقب 

هجوم مبيت شنه الحوثيون، لكن القبائل 
ثاروا على الميليشيات الحوثية، وقتلوا 

أعدادا كبيرة منهم.

بعد اجتماع فيينا... طهران ستتجاوز الحد المسموح لليورانيوم

ترامب: قائمة بعشرات األهداف في إيران

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب، خالل مؤتمر صحافي عقده أمس الســبت، عقب ختام قمة العشــرين في مدينة أوســاكا اليابانية، أن الواليات المتحدة تملك 
الئحة بعشرات األهداف المحتملة في إيران، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية. وأضاف: إيران تسعى حاليًا إلبرام اتفاق جديد مع الواليات المتحدة. 

كما اعتبر أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ساهمت في إقدام إيران على تمويل اإلرهاب.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية تخفيف 
إيــران، ومــا إذا كانــت  العقوبــات علــى 
تلــك المســألة طرحــت خــال اللقــاءات 
الجانبيــة التي عقــدت على هامش قمة 
العشــرين، أجاب ترامب: تواصلت معي 
مجموعــة مــن الــدول فــي هــذا الشــأن، 
ال ســيما فرنســا التــي أكــدت أن لديهــا 
عاقــات تجاريــة مــع إيــران، مــن أجــل 
تخفيــف العقوبــات، وأنــا حقــًا ال أمانــع 
التحــدث مــع أي جهــة”، دون أن يوضح 

المقصود.
وكــرر ترامــب موقفه الثابت من مســألة 
الســاح النــووي، قائــاً: “تأكــدوا أننا لن 

نسمح إليران بامتاك ساح نووي”.
إلــى ذلك، نقلــت وكالة فــارس اإليرانية 
شبه الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن 
إيــران ســتتخطى قريبــا الحــد األقصى 
لكميــة اليورانيوم المخصب المنصوص 
عليهــا في االتفاق النــووي، وذلك بعدما 
أخفقــت الــدول الموقعــة علــى االتفــاق 
الخاصــة  طهــران  مطالــب  تلبيــة  فــي 

بحمايتها من العقوبات األميركية.
وكان مبعوث إيران لاجتماع الذي ضم 
الــدول الموقعة على االتفاق المبرم في 
البلــدان  2015 قــال الجمعــة، إن  العــام 
األوروبيــة لم تقدم ســوى القليل إلقناع 
طهــران بالتراجــع عــن خططهــا الهادفة 

لتجاوز الحدود التي فرضها االتفاق.
ونقلــت الوكالــة عــن المصــدر الــذي لــم 
ألن  “نظــرا  قولــه  اســمه  عــن  تكشــف 
يلــب  لــم  فيينــا  فــي  اللجنــة  اجتمــاع 

إيــران  فــإن  العادلــة..  إيــران  مطالــب 
عازمــة على تقليــص التزاماتهــا الواردة 
باالتفاق وســيتم قريبا تجاوز حد كمية 
 300 وقدرهــا  المخصــب  اليورانيــوم 

كيلوغرام”.
القومــي  األمــن  بلجنــة  العضــو  وأكــد 
فــي البرلمــان اإليرانــي محمــد إبراهيــم 
األوروبيــة  الماليــة  اآلليــة  أن  رضائــي، 
“إنستيكس” لن تمكن االتحاد األوروبي 

مــن االلتفاف على العقوبــات األميركية 
مصالــح  تؤّمــن  ال  وأنهــا  إيــران،  ضــد 
طهــران، ولــن تمكنها مــن الحصول على 

عائدات النفط.
واتهم رضائي الجمعة األوروبيين بأنهم 
غير صادقين في وعودهم، ولم يقدموا 
ضمانات قوية لالتفاف على العقوبات، 
وال يمكنهــم تفعيــل اآلليــة المالية طالما 

بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم.

النمســا،  هــي  أوروبيــة  دول   7 وكانــت 
وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، 
علــى  شــددت  والســويد،  وإســبانيا، 
علــى  تعلقهــا  التــي  القصــوى  األهميــة 
الحفــاظ على االتفاق النووي المبرم مع 

إيران.
إيــران  وفــاء  وجــوب  أكــدت  كمــا 
االتفــاق  عليهــا  نــص  التــي  بالتزاماتهــا 

النووي وتنفيذها بالكامل.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية.نت

أوساكا - أ ف بأديس أبابا - رويترزالخرطوم - وكاالت

تعهد رئيس المجلس العســكري االنتقالي 
الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  الســودان  فــي 
مــع  بالتوصــل  الســبت،  أمــس  البرهــان، 
قــوى المعارضة “ســريعا” إلى اتفــاق لنقل 

السلطة إلى “الشعب”.
وقــال البرهــان فــي خطــاب أمــام حشــد 
مــن أهالــي مدينة أم درمــان :”نعدكم بأننا 
مــع اإلخــوة فــي قــوى الحريــة والتغييــر 
ســنصل  الثانيــة  السياســية  واألحــزاب 

التفاق سريع يحقق طموحاتكم”.
وأضــاف أن الســودانيبن “قــد تعبــوا مــن 
الكام والوعود الكاذبة ونحن معهم وإلى 

جانبهم.”
تعــود  الســلطة يجــب أن  إلــى أن  ولفــت 
إلــى الشــعب عبــر حكومــة منتخبــة ليقرر 
مســتقبله بيــده، قائــا إنــه “ال مزيــد مــن 
اإلقصاء في الســودان ونحن واقفون مع 

الشعب الذي خاض الثورة”.
وكان المجلــس العســكري قــد حــذر فــي 
بيــان ممــا وصفهــا الفتــن، عشــية مســيرة 

مليونيــة دعــت إليهــا قوى إعــان الحرية 
والتغيير.

وقــال المجلــس فــي بيــان، نشــرته وكالــة 
“لقــد أعلنــت  الســودانية )ســونا(:  األنبــاء 
قــوى الحريــة والتغييــر عــن مســيرة 30 
يونيــو فــي وقت يترقب فيــه المواطنون 
اإلعــان عــن توافق نهائي، بعد أشــهر من  
الفراغ الدســتوري الــذي ال يحتمل الوطن 

استمراره أكثر من ذلك”.
المجلــس  بــذل  “لقــد  البيــان  وأضــاف 
وســعه  فــي  مــا  كل  االنتقالــي  العســكري 
لــدرء الفتن، وحفظ األمــن، واإلبقاء علي 

اللحمة الوطنية متاحمة متماسكة”.

لقائــد  تســجيا صوتيــا  إثيوبيــا  نشــرت 
ميليشــيات تقــول إنــه قاد انقابا فاشــا 
خالــه  ُقتــل  الماضــي  األســبوع  فــي 
عشــرات األشــخاص، منهــم 5 مــن كبــار 

المسؤولين.
البريجاديــر  بقيــادة  ميليشــيات  وكانــت 
جنرال، أسامنيو تسيجي، هاجمت مبان 
حكوميــة فــي بحــر دار، عاصمــة واليــة 
أمهــرة يــوم 22 يونيــو. وُقتــل أســامنيو 

بالرصاص، اإلثنين.
وكان قائد الميليشيات يرى أن الحكومة 
المركزية ال تفعل ما يكفي لسكان أمهرة، 
الذيــن يعانــون من نزاعــات على الحدود 
مع مناطق أخرى وعمليات قتل انتقامية 

متبادلة مع جماعات عرقية أخرى.
وأعقــاب أحداث العنف التي وقعت يوم 
22 يونيواعتقــال أكثــر من 250 شــخصًا 
ممــا قــد يعمــق مشــاعر االســتياء تجــاه 

السلطات في إثيوبيا.
وقــال المكتب اإلعامــي لرئيس الوزراء 

إن التســجيل الــذي ُنشــر، الجمعــة، كان 
اتصاال هاتفيا بين أسامنيو ومدير وكالة 

أمهرة لإلعام الرسمية.
وورد في التســجيل صوت أشير له على 
أنــه أســامنيو وكان يقــول: “ال تخافــوا. 
أخبــروا ســكان الواليــة خاصــة فــي بحر 
دار )عاصمــة الوالية( بأن يلزموا منازلهم 
أن  والميليشــيات  الواليــة  أمــن  وأبلغــوا 

يتحلوا بالهدوء”.
لقائــد  المنســوب  الصــوت  وواصــل 
االنقــاب: “اتخذنــا إجــراءات ضد القادة 
ألن زعمــاء الحــزب الحاكــم فــي الواليــة 

أفسدوا مطالب الشعب”.

أعلن الرئيس الروسي فاديمير بوتن، أمس 
الســبت، أن موســكو وواشــنطن ستباشــران 
محادثــات حــول مســألة الحد من األســلحة 
النوويــة لكنــه مــن غيــر المؤكــد بحســبه أن 
تــؤدي إلى تمديد معاهدة “ســتارت 3” لنزع 

الساح النووي.
وقــال بوتــن للصحافييــن بعــد اختتــام قمة 
باليابــان  أوســاكا  فــي  العشــرين  مجموعــة 
ببــدء  الخارجيــة  للشــؤون  وزيرينــا  “كلفنــا 
لكــن ال يمكننــا   ... الصــدد  بهــذا  مشــاورات 
القول بعد إن ذلك سيؤدي إلى تمديد” هذه 
االتفاقية الهامة للحد من األســلحة النووية 

اإلستراتيجية.
ولم يوضح بوتين متى ستبدأ المحادثات.

 ،”3 “ســتارت  معاهــدة  تحــل  أن  ويفتــرض 
التــي تعثــرت المفاوضات بشــأنها قبل بضع 
ســنوات بيــن القوتيــن النوويتيــن الكبريين 
في العالم، محل معاهدات ســابقة للحد من 

عدد الصواريخ النووية لدى البلدين.
والبلــدان مرتبطان حاليا بمعاهدة “ســتارت 

والتــي   2010 العــام  الموقعــة  الجديــدة” 
تبقــي ترســانتي الرؤوس النووية الروســية 
واألميركيــة دون مســتواهما خــال الحرب 

الباردة.
لكــن مدتهــا تنتهي العــام 2021 ودعا بوتين 
مــرارا الواليــات المتحــدة لبحــث تمديدهــا، 
ذلــك  عــن  واشــنطن  تخلــف  بــأن  محــذرا 
سيشكل خطرا على مسألة ضبط األسلحة.

وأوقفــت موســكو وواشــنطن هــذه الســنة 
مشاركتهما في اتفاقية أخرى هي “معاهدة 
القضاء على الصواريخ النووية المتوســطة 
المــدى” )مــا بيــن 500 و5500 كلــم(، وســط 

اتهامات متبادلة بانتهاكها.

بوتين: سنبحث مع واشنطن تمديد “ستارت”إثيوبيا تذيع تسجيال لقائد االنقالب الفاشلالبرهان يتعهد بنقل السلطة للشعب سريعا
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أشــاد الرئيــس األميركــي دونالد ترامب، 
أمس السبت، بـ”العمل الرائع” الذي يقوم 
به ولي العهد السعودي األمير محمد بن 

سلمان.
وفي لقاء ثنائي خال قمة العشرين في 
أوســاكا باليابان، قال ترامب لولي العهد 

السعودي: “لقد قمَت بعمل رائع”.
وأشــاد الرئيــس األميركــي بمــا قــام بــه 
تمكيــن  مــن  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر 

اإليجابيــة  والتغييــرات  المــرأة،  لــدور 
التــي تشــهدها المملكــة خــال الســنوات 

األخيرة.
وأكــد ترامــب أن العاقة جيــدة جدا مع 
األمير محمد بن ســلمان وأن الســعودية 

تقوم بجهد كبير في محاربة اإلرهاب.
مــن جهته قــال األمير محمد بن ســلمان 
إن الســعودية تبــذل قصــارى جهدها من 

أجل استقرار المنطقة.

المصــري،  الرســمي  التلفزيــون  قــال 
أمــس الســبت، نقا عن الرئاســة، إن 
األزمــة الســورية تصــدرت مباحثات 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  بيــن  جــرت 
الســعودي  العهــد  وولــي  السيســي 
علــى  ســلمان،  بــن  محمــد  األميــر 
مجموعــة  قمــة  اجتمــاع  هامــش 

العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.
ونقــل التلفزيــون عن الرئاســة قولها 
أيضــا إن المحادثات شــهدت تطابقا 

الجانبيــن حــول  فــي وجهــات نظــر 
تطورات األوضاع بمنطقة الخليج.

وكان الوضع في سوريا محل نقاش 
بوتــن  فاديميــر  الروســي  الرئيــس 
ترامــب  دونالــد  األميركــي  ونظيــره 
على هامش قمة مجموعة العشرين 

في أوساكا.
ودعــا بوتــن، الجمعــة، إلــى ضــرورة 
العمــل مــن أجــل تحقيــق االســتقرار 

في سوريا.

ترامب يشيد بـ “لعمل الرائع” لولي العهد السعودي

السيسي ومحمد بن سلمان يبحثان األزمة السورية

في إقرار جديد على مخططات إيران التوسعية في 
المنطقــة، اعتبــر رئيس الســلطة القضائيــة اإليرانية، 
إبراهيــم رئيســي، أن “االمتداد االســتراتيجي للثورة 
اإليرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا”. وأشاد 
رئيسي في كلمة له بثت قبل يومين على التلفزيون 

اإليرانــي، بالتوســع اإليرانــي، قائــا: “إذا كنــا نقاتــل 
واالمتــداد  حدودنــا  فــإن  حدودنــا،  داخــل  باألمــس 
االســتراتيجي لجبهــة الثــورة اإليرانية أصبــح اليوم 
مــن اليمــن حتــى إفريقيــا”. وكان رئيســي يتحــدث 
فــي مراســم تشــييع رفــات 150 جنديــا مجهــوال من 

قتلــى الحــرب اإليرانيــة - العراقيــة فــي الثمانينــات، 
وذلــك بعــد أيــام مــن تصريحــات الرئيــس األميركي، 
دونالــد ترمب، الذي قال إنه امتنع عن توجيه ضربة 
عســكرية لثاثة مواقع إيرانية كانت ســتودي بحياة 

150 شخصا.

رئيس القضاء اإليراني: حدودنا من اليمن إلى إفريقيا

دبي - قناة العربية

التقى وزير الدولة السعودي للشؤون اإلفريقية أحمد القطان بالمبعوث األميركي إلى السودان دونالد بوث وتبادال وجهات النظر 
حول أفضل السبل لمساعدة السودان وإعادة أمنه واستقراره والخروج به من األزمة الحالية.

وأكــد القطــان علــى ثبــات موقــف الســعودية 
يحقــق  مــا  وكل  وشــعبه  للســودان  الداعــم 
أمنــه واســتقراره وازدهاره لتجــاوز الظروف 

الصعبة التي يمر بها اآلن.
يســمح  لــن  الســوداني  الشــعب  أن  وذكــر 
والســعودية معــه بدخول الســودان في أتون 
الفوضــى واالضطراب والحــرب األهلية التي 
ال ينتفــع منها ســوى قوى اإلرهــاب والتطرف 

والدمار.
كما حــذر القطان من مخاطر نقل التنظيمات 
اإلرهابيــة ونشــاطها ومراكزهــا إلى الســودان 
الــذي ال يزال لألســف الشــديد توجــد به بنية 
تحتيــة تســمح لهــذا النشــاط بالنمــو وبالتالي 

تهديد األمن اإلقليمي والدولي والتجارة.
وقــال المبعــوث األميركــي إلــى الســودان إنه 
يتحــدث مــع العديــد مــن األطــراف، وإن مــن 

أهم األمور بالنسبة للوضع اآلن في السودان 
إيجــاد أو تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة التــي 
ستقوم بوقف كل هذه الصراعات الموجودة.
وأضــاف أن أهــم نقطــة هي إعادة االســتقرار 
وإيجــاد  الدســتور  ومراجعــة  الســودان  فــي 

هــذه الحكومــة المنتخبــة التــي ســتأخذ أهــم 
القرارات إلعادة االستقرار للباد.

وأبرز أن هم ما يواجهه السودان هو التعامل 
مــع األزمــة االقتصاديــة مــن خــال حكومــة 

انتقالية لتخطي األزمة.

القطان والمبعوث األميركي إلى السودان

المبعوث األميركي: تشكيل الحكومة االنتقالية سينهي الصراعات الموجودة

السعودية تؤكد موقفها الداعم للسودان

الرئيس األميركي خالل مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين أمس )أ ف ب(

عواصم - وكاالت

توعــد قائــد الجيــش الليبــي خليفــة حفتر، قــوات حكومة الوفاق، برد قاس وســريع، وذلك علــى خلفية تصفية أســرى الجيش من 
الجرحى داخل مستشفى غريان.

وقال حفتر، في بيان أمس ، إن “الرد ســوف 
يكــون قاســيا من القــوات المســلحة من هذه 
الليلــة ضــد العمــل الجبــان والخدعــة المبيتة 
ضــد من قــام بتصفية وهدم بيوت الشــرفاء 
العمــل  “هــذا  أن  مضيفــا  غريــان”،  بمدينــة 
الخســيس لــن يمــر بــدون عقــاب وماحقــة 
قانونيــة، مــع الحفــاظ علــى أرواح المدنييــن 

وممتلكاتهم”.
تــم  جرحــى  إن  الليبــي  الجيــش  وقــال 
تصفيتهــم داخــل المستشــفى بعــد إصابتهــم 
فــي معــارك غريــان، وهــو مــا نفتــه حكومــة 
الوفــاق الوطنــي، وأكــدت أن قواتهــا “تلتــزم 
حســن المعاملة مع عناصــر )القوة المعتدية(، 

وتعالج المصابين”.
واتهم الجيش الليبي تركيا بمســاعدة قوات 
الوفاق، بعد أن “وفرت غطاء جويا بطائرات 

مســيرة خــال اقتحــام الميليشــيات مدينــة 
غريان”.

ومــن المتوقع أن تكون هذه المدينة الجبلية 
القادمــة،  الســاعات  خــال  واالســتراتيجية، 
مســرحا لعمليــات عســكرية هــي األكبــر مــن 

نوعها، ومواجهات عنيفة من الطرفين.
إلى ذلك، ُكشــف النقاب في ليبيا عن هويات 
لفريق خبراء عسكريين أتراك، بينهم جنرال 
رفيــع المســتوى، يعملــون في غرفــة عمليات 

بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق .

مدخل معسكر كانت تستخدمه قوات حفتر بمدينة غريان جنوبي غرب طرابلس )أ ف ب(

تصفيــة أســرى للجيــش الليبــي فــي غريــان... وحفتــر يتوعــد الوفــاق

اتهام تركيا بتوفير غطاء جوي للميلشيات
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من هو العدو وأين يختبئ؟
العالــم لــم يعــد كمــا قيــل مــن قبــل قريــة صغيــرة، وهــي مقولــة ظهــرت منــذ 
اليــوم  والشــعوب،  للــدول  اإللكترونــي  االحتــواء  إلــى  ورمــزت  التســعينات، 
العالــم قفــز مــن القرية إلى ثقب إبرة حيث باســتطاعة أي عميل أو إرهابي أو 
مختــرق أن يدمر بلدا بواســطة شــفرة أو رمز إذا مــا كان مدعومًا بتكنولوجيا 
االتصــال التــي أصبحــت وســيلة الحــروب الحالية حتــى قبل أن تبــدأ المعارك 
العســكرية، فبعــض الحــروب تكســبها قبــل أن تطلــق رصاصــة تجــاه عــدوك، 
بمجرد أن تخرس صوته وتمنع عنه المعرفة، وتقطع تنفسه اإللكتروني تكون 
قــد خنقتــه، هكــذا يســير العالم اليــوم، فا حاجة لــوزارات إعــام تقليدية وال 
مؤسسات توجيه الرأي، وال لنصائح إرشادية لتجنب هذا وذاك، فعدوك كامن 
وراء قشــرة إلكترونية يتوســع بحربه ضدك من خال تقدمه عليك بالمعرفة 
فيمــا أنــت تمنــع أو تحد من المعرفة، وهذا خطأ الــدول التي ترى في المعرفة 
خطرا وفي الجهل ســامة، لم يعد الجهل اليوم كما كان بالزمن الغابر وســيلة 
الحكومات الخائفة في الحفاظ على توازنها، اليوم الحكومة الواثقة والدولة 
القويــة والنظــام المتمكــن هــو مــن يتفــوق بالمعرفــة ويكافح الجهــل ويقضي 
علــى التخلــف، ويربي جيوشــًا من المتعلميــن والمدربين والمثقفيــن والعلماء 
وغيرهــم قبــل أن يبنــي جيوشــًا مــن مايين الجنــود الجهلة الذيــن ال يفقهون 

سوى إطاق الرصاصة في االتجاه الذي تأتيهم من خاله األوامر.
إن فرقة من بضعة أشخاص إلكترونيين وذوي معارف بارزة متفوقة بإمكانها 

هزيمــة جيــش مــن آالف الجنود بتنويم أجهزة الســيطرة والتحكم العســكرية 
وتحييــد الــرادارات وتدميــر البنيــة التحتيــة للدولة من خال اختــراق أجهزة 
الكمبيوتــر بهــا ووقف العمل بالمؤسســات الحساســة، هذه هــي الحرب القذرة 

السريعة اليوم التي حان الوقت القتحامها من أوسع األبواب.
مناســبة هــذا الــكام المختصر حول حجــم العالم وحجم الذين يعيشــون فيه 
هــو مــا رأيتــه وقرأتــه بالفتــرة األخيــرة من صــراخ البعــض بالمنطقــة العربية، 
برفــض المؤتمــر االقتصــادي والتهديــد بالعــودة لحــرب المقاومة واالســتنجاد 
بالشــعارات القوميــة والعروبية وحشــد الطاقات الكامية مــن أغاني وقصائد 
وأناشــيد المواجهــة، فيمــا الســؤال: أيــة مواجهــة وبأي ســاح؟ فالعــدو اليوم 
ليــس كمــا هــو باألمس؟ واألدوات لــم تعد قديمة بل هي رموز وقواعد ســرية 
وإلكترونيــة ومعــارف تواجــه جهــل اآلخــر، فعلى ســبيل التدليل فقــط، اعتبر 
اليــوم الخطــر األكبــر بالمنطقــة مــن جانــب إيــران هو التحــدي الرئيســي، وهو 
خطر يتمثل بدعم اإلرهاب وعدم االستقرار الذي بدوره يعطل البناء والتنمية 
ويســتنزف الطاقات والثروات، وهذا ما يحتم ضرورة معرفة عدوك ومعرفة 
من هو العدو األساسي والعدو الثانوي، ساح الحروب اليوم المعرفة والذكاء 

واالحتواء، والجهل هو عدوك اآلخر إلى جانب التهديد اإليراني الجاهل.

تنويرة: عندما تتشابه أفكارنا فهي دليل تخلفنا. «
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أحمد جمعة

15
دروس سيدي سمو 
رئيس الوزراء لألمن 

واالستقرار العربي
في المسرح العالمي مشاكل كثيرة، يظهر بعضها في منطقة أكثر من غيرها، 
وتقفــز مــن بيــن هــذه المشــاكل مشــكلة تتصــدر المقدمــة وتصبــح حاســمة 
بينمــا تحتــل المشــاكل األخــرى المرتبة التاليــة، ويمكن أن تتبادل مشــكلة ما 
مع مشــكلة أخرى، والمشــاكل األساســية التي تســود المســرح العالمي تتعلق 

باألمن واالستقرار وعدم االستفادة من التجارب.
بتاريــخ 3 أبريــل 2004 ســجلت جملــة قالهــا ســيدي صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
فــي مجلســه العامــر والذي كان يعقد يوم الســبت، جملة تختصــر على األمة 
العربيــة الكثيــر وهــي نقطة الفصــل بوصفها نقطــة التحول والقــوة والجدار 

الفوالذي الذي ال يمكن اختراقه.
يقــول ســموه حفظــه هللا ورعاه )يجب أن نعتبر من التاريــخ... األمة العربية 
بها ما يكفيها وهذا يتطلب مزيدا من التاحم(، سمو رئيس الوزراء أيده هللا 
يعرف بحنكته أفق الحاضر والمســتقبل، ودائما تكون آراؤه وتفســيراته في 
محلهــا، فالموقــع االســتراتيجي للوطــن العربــي وغنى مــوارده كان وال يزال 
العامل األساســي لهوى أطماع الحاقدين على مدى التاريخ، والدول العربية 

ســتظل مســتهدفة ربما لزمن طويل وال يخفى عن األعين حجم المؤامرات 
األمــن  لزعزعــة  العربيــة  المجتمعــات  فــي  غريبــة  أجســام  زرع  ومحاولــة 
واالســتقرار فيها وجعلها تعيش الفوضى والتراجع على جميع المســتويات، 
ومن هنا البد للعرب أن ينظروا إلى التاريخ وحركته ويعتبروا وينظروا إلى 

المنطق بوصفه قاعدة عامة لمعرفة من هو الصديق ومن هو العدو.
إن أهم اإلشكاليات الخاصة التي يعيشها اإلنسان العربي في الحقبة الراهنة 
هي حذف التاريخ وعدم االستفادة من عواصفه الهائجة وأضوائه المنتشرة 
في كل مكان، فاالعتبار من التاريخ - واالستفادة من دروسه - يلقي بإشعاع 
تأثيره على الحاضر، ويجعل اإلنســان يعرف كل شــيء وواعيا وســريعا في 
اســتخاص النتائــج، أمــا مــن ال يعتبــر ســيجد الطريــق أمامــه وعــرا وشــاقا 

وطويا والفوضى تحاصره من كل جانب. 

على العالم العربي أن يكون في يقظة مستمرة ووعي حاد بما يدور  «
حوله، فسمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه أعطانا الدروس التي تمثل 

الركيزة األولى لألمن واالستقرار العربي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

استمرار االعتداءات 
اإليرانية

تعتبر ســفارات الدول في الدولة الُمضيفة جزءا ال يتجزأ من أراضي الدول 
صاحبة السفارة، والقانون الدبلوماسي هو القانون الدولي الذي يتحكم في 
عمل البعثات الدبلوماسية الدائمة والمؤقتة، ويتمتع مقر السفارة والعاملون 
فيهــا ومراســاتها وحقائبهــا الدبلوماســية بالحصانــة وعدم االعتــداء عليها، 
ومن واجب الدولة الُمضيفة حماية سفارات الدول العاملة على أراضيها من 
كل االنتهاكات واالعتداءات ســواء باالقتحام أو التدمير بما يضمن ســامة 

المقر والفريق الدبلوماسي العامل.
ومــا تعرضــت لــه ســفارة مملكــة البحريــن فــي بغــداد مــن قبــل مجموعة من 
المتظاهريــن أمــر مرفــوض أرًضــا وقيــادًة وشــعًبا، ويتعــارض مــع القوانيــن 
الدوليــة واألعــراف الدبلوماســية وقوانينهــا وفًقــا لقواعــد اتفاقيــة 1961م 
واتفاقيــة 1969م، خصوًصا فيما يتعلق بوظائف وواجبات نظام الحصانات 

واالمتيازات الدبلوماسية للمقر الدبلوماسي والعاملين فيه.
مــا جــرى لســفارتنا فــي بغــداد عمــل ُمخــل واعتــداء علــى ســيادة البحريــن 
ومصالحهــا الوطنيــة مــن قبل جماعــات تلتقــي أهدافها مع توجهــات النظام 
اإليرانــي، وهــذا االعتــداء ُيمثــل ُمتنفًســا لتحقيــق مجموعــة مــن المصالــح 

اإلقليمية في المنطقة.
نتمنــى مــن الحكومة العراقيــة توفير الحصانة لمقرات الســفارات والعاملين 

فيها وأن تعي جيًدا الممارسات الدبلوماسية.

لدى البحرين سجل من االعتداءات اللفظية والخروقات القانونية التي قام  «
بها الكثير من العراقيين أتباع النظام اإليراني خصوصا بعد أن أصبحت أرض 

العراق خصبة لتجمعات تعمل لصالح أجندة زعزعة األمن واالستقرار في 
منطقة الخليج العربي.

عبدعلي الغسرة

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب لشــبكة فوكس لألخبار االقتصادية، 
إنــه يســتبعد إرســال قــوات برية إلــى المنطقة فــي حال انــدالع حرب مع 
إيــران، وأضــاف ترامــب “أي حــرب مــع إيران لن تــدوم طويــا”. نجزم أن 
العالم العربي سيشهد أوضاعا سياسية مختلفة أسوة بتصريحات ترامب 

المبهمة.
وفــي قــراءة بســيطة للتاريــخ تتضح لنا جــذور التآمر اإليرانــي، فالمالي 
يعملــون علــى نــار هادئــة وليــس لنــا دور فــي كل هــذا ســوى انتظــار هــذه 

الطبخة.
نحــن علــى ثقــة تامــة بالملــك ســلمان وولــي عهده ســمو األميــر محمد بن 
سلمان، وجميعنا يدرك حجم المؤامرات التي تحاك حول المنطقة وكيف 
أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وقفت سدًا منيعا أمام هذه 
األطمــاع، ســواء مــن الخــارج أو الداخل، حتــى أصبحت رقمــًا صعبًا على 

الخارطة الدولية ُيعمل لها ألف حساب.

ال يمكننا أن نراهن على شخصية غريبة األطوار كترامب، وقد نشهد  «
أوضاعا سيئة ومخاوف بعد كل قرار أو تصريح متقلب تجاه الدول 

العربية، علينا مراقبة كلماته عن بعد ومراجعتها وتركه ينهي 
استعراض عضالته فلم تعد لها قيمة.

جذور التآمر اإليراني

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

أســعار  فــي  المذهــل  االرتفــاع  هــذا  وراء  الحقيقيــة  األســباب  مــا 
المــدارس الخاصــة بالمملكــة، هل حقا ما ُيدرس فــي هذه المدارس 
يختلــف اختافــا كليا عن ما نلمســه ونعرفه من علوم مختلفة؟ هل 
بالفعــل خريجــو المــدارس الخاصــة جيــل جديــد مقوماتــه مختلفة 
كليــا عــن غيــره؟ أســئلة باتت تشــغل الكثير مــن البيوت فــي الفترة 
األخيرة مع ارتفاع األسعار غير المبرر لعدد كبير من المدارس حتى 

باتت أقل المدارس تكلفة عائقا على كتف الوالدين.
منذ ثاثة أســابيع وأنا أتلقى مكالمات مختلفة من اآلباء واألمهات 
تعبــر عــن امتعاضهم الشــديد من الغلو في أســعار مــدارس أبنائهم، 
حتى أن بعضهم تفاجأ بزيادة 15 % عن العام السابق وهو ما شكل 
صدمة كبيرة خصوصا ألسر قد تحوي ما يزيد عن طفل واحد في 

مدرسة خاصة.
إحــدى األمهــات كانت في حالة غضب تــام من ما وصفته )بفوضى 
الغلــو( وكانــت تســأل إن كان أحــد قــد حصل علــى زيادة فــي راتبه 
تصل حتى 10 % حتى تطلب مدرسة أوالدها زيادة بحجم 15 % 

عن كل ابن لها وهي أم ألربعة أبناء!
أغلــب المــدارس تعلــل االرتفــاع فــي مصاريفهــا الســنوية بالحاجــة 
إلــى زيــادة المرافق لطابها لتقديم األفضلية لهم واســتيعاب أعداد 
جديــدة وهــو أمــر يحتاج إلى إعادة دراســة والنظر إليــه باعتبارات 
ترضــي جميــع األطــراف بمــا فيهم اآلبــاء الذيــن غالبا مــا يتحملون 
أغلــب تلــك الزيــادات إرهاقــا لميزانيتهم وال يختلف فــي ذلك أحد، 
فالجميــع يســعى للحصول على أفضل تعليــم حتى إن أثقل كاهليه 

بما ال يطاق.
ومضة: يتمنى الجميع أال يتحول التوق إلى األفضلية في  «

التعليم إلى تجارة حقيقية يتم الترويج لها وبالتالي تصبح 
حكرا في يوم من األيام على فئة من المواطنين دون غيرهم، 

فالتعليم كالصحة، األصل فيه اإلنسان عماد األوطان وإن 
كان وطننا يقدم لنا األفضل بمعايير دولية إال أننا نطمح إلى 
االستزادة والطمع في كل ما يفيد أبناءنا وهو ما ترجم في 

توجه الكثيرين إلى المدارس الخاصة التي بدورها يجب أن 
تعي هذا التوجه الراقي وأهميته في بناء المجتمع.

ارتفاع أسعار المدارس الخاصة!

سمر األبيوكي



Sports
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وّجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفة، وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمــن المؤيد للبدء فــي اتخاذ اإلجراءات 

اإلدارية لتغير في مسميات المراكز الشبابية لتكون “مراكز تمكين الشباب”.

وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة فــي تصريــح له 
بهذه المناسبة “إن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة للبــدء فــي أخــذ اإلجــراءات اإلداريــة لتغييــر 
مســمى المراكــز الشــبابية إلــى “مراكــز لتمكيــن الشــباب” 
تأتــي فــي إطــار الجهــود التــي يقــوم بهــا ســموه لتطوير 
العمــل اإلداري والفنــي فــي الحاضنــات الشــبابية ووضع 
اإلســتراتيجيات الجديــدة لتطويــر العمــل فــي المراكــز 
الشــبابية والراميــة إلــى تعزيز مســيرة الحركة الشــبابية 
والتــي نطمــح مــن ورائهــا إلــى تطويــر البرامــج المقدمة 
إلــى القطــاع الشــبابي وزيــادة عددهــا واســتقطاب أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الشــباب والتركيــز فــي الفتــرة المقبلــة 
علــى تمكين الشــباب بصــورة حديثة وعصريــة وتقديم 
برامــج نوعيــة ومتطورة إضافة إلــى العمل على صناعة 

المواهب واكتشافها.
وبيــن وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أن “االتجــاه إلى 

تمكيــن الشــباب يحمــل أهدافــا كبيــرة مــن بينهــا تنميــة 
قــدرات ومهــارات الشــباب، والدعــم واالرتقــاء باألفــكار 
التــي يقدمونها في مختلف مجاالت الحياة، إضافة إلى 
إشــراكهم بصورة فاعلة في البرامج التنموية واالهتمام 
بصــورة مباشــرة ببرامجهــم وأفكارهــم وتنفيذهــا علــى 

ارض الواقع وتهيئتهم للمستقبل”.
وبيــن وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “دائمــا مــا يؤكــد 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن البحرين غنية 
بأهلها وبشــبابها وأن معدنهم األصيل هو الذهب وعلينا 
العمــل علــى صقــل وإبــراز تلــك المواهــب فــي مختلــف 

المجاالت وتقديمهم نماذج فاعلة في المجتمع”.
وأشــار المؤيــد “وجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة بتفعيــل إدارة تمكين الشــباب في وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة والعمــل عــن طريــق مراكزهــا إلبــراز 
المواهــب الشــبابية البحرينيــة الطموحــة والمنجزة، كما 

تــم تحديــد معيــار النجاح لــإدارة بمــدى النجاحات في 
دعم الشباب وإظهار تلك المواهب على أرض الواقع”.

ــا ــهـ ــد لــتــفــعــيــل إداراتـ ــم بــتــوجــيــه مـــن نــاصــر بـــن ح

تغيير مسمى المراكز الشبابية لـ “مراكز تمكين الشباب”

30 يونيو 2019 األحد
27 شوال 1440
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يدشــن منتخبنــا األولمبــي لكرة القدم فترة التجمــع المحلية، اليوم األحد 30 يونيو 
الجاري، وذلك على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

وســيبدأ المنتخب تدريباته تحت قيادة 
علــى  شــمام،  ســمير  التونســي  المــدرب 
موعــد  حتــى  التحضيــرات  تســتمر  أن 
المغادرة للمعسكر الخارجي الذي سيقام 
فــي البرتغــال بــدءا مــن 8 يوليــو المقبل 

وحتى 27 من الشهر ذاته.
للمنتخــب  التونســي  المــدرب  وكان 
األولمبــي ســمير شــمام اســتدعى قائمــة 

المحلــي  للتجمــع  العبــا   33 مــن  مكونــة 
وهــم:  البرتغــال،  معســكر  يســبق  الــذي 
عبدالرحمــن األحمــدي، فيصــل إبراهيــم 
عيســى، حمــزة الجبــن، حســن الكرانــي، 
محمد الشامســي، حســين جميــل، أحمد 
صالح وأحمد الشــروقي )المحرق(، سالم 
أحمــد  وأنــور  خالــد  عبدالعزيــز  عــادل، 
)النجمة(، حســين الخياط، جاسم خليف 
ومصعــب عمــر )الرفاع الشــرقي(، عدنان 
محمــد،  صالــح  العســم،  ســعود  فــواز، 
حمــد  الجزيــري،  عبــدهللا  نــور،  جاســم 
شمســان وســيد هاشــم عيســى )الرفاع(، 
عباس العصفور وحســن مدن )الشــباب(، 
أحمــد بوغمــار )الحد(، ســيد محمد أمين 
)المالكيــة(،  حبيــب  يوســف  )ســترة(، 

عبدالعزيز الكندري )مدينة عيسى(، عمار 
محمــد )المنامــة(، محمد الحــردان )فايله 
الســبيعي وإبراهيــم  الدنماركــي(، راشــد 
الحايكــي  محمــود  )قاللــي(،  الختــال 

)الحالة( وسيد إبراهيم علوي )األهلي(.
للمنتخــب  اإلعــداد  مرحلــة  وتأتــي 
محليــا وفــي معســكر البرتغال ضمن 
إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة 

في كأس آسيا 2020 تحت 23 عاما، 
والتي ســتقام في تايلند خالل يناير 
عــن  المنتخــب  تأهــل  بعــد  المقبــل، 
النهائيــات  إلــى  واســتحقاق  جــدارة 

اآلســيوية بتصــدره مجموعتــه فــي 
علــى  الحصــول  عبــر  التصفيــات 
العالمــة الكاملــة مــن النقــاط )9 مــن 

أصل 9(.

اتحاد الكرة

المنتخب األولمبي يدشن اإلعداد المحلي.. اليوم

منتخبنا األولمبي سمير شمام

اتحاد الكرة

القــدم  لكــرة  الدوليــان  الحكمــان  يشــارك 
الشــاطئية وليــد محمــود وعبدهللا قاســم 
 neom beach فــي إدارة مباريات بطولة

.soccer cup 2019
الشــرجة  منطقــة  فــي  البطولــة  وســتقام 
بالمملكة العربية الســعودية، خالل الفترة 
بتنظيــم  المقبــل  يوليــو   20 وحتــى   17
كــرة  عــن  المســؤولة  الجهــة  وإشــراف 

.BSWW الشواطئ دوليا
القــدم  لكــرة  الدوليــان  الحكمــان  ويعتبــر 
الشــاطئية وليــد محمــود وعبدهللا قاســم 
من ضمن الحكام الموجودين ضمن قائمة 
نخبــة حــكام قــارة آســيا للشــواطئ للعــام 
)2019(، وســبق لهمــا المشــاركة في إدارة 
قاريــة  ببطــوالت  المباريــات  مــن  العديــد 

ودولية مختلفة.
ورشــح BSWW الحكمــان وليــد محمــود 
إدارة  فــي  للمشــاركة  قاســم  وعبــدهللا 
لكفاءتهمــا  نظــرا  البطولــة؛  مباريــات 

المميزة.
وســيحضر الحكمان االجتماع المخصص 
قبــل  ســيعقد  والــذي  البطولــة،  لحــكام 

انطالق المنافسات.
 BSWW ويأتــي التكليــف الصادر من قبل
للصافــرة  المتميــزة  للمكانــة  تأكيــدا 
بمــا  األصعــدة،  جميــع  علــى  البحرينيــة 
تحققــه مــن نجاحــات مختلفــة لكوادرهــا 

المالعــب  المســتويات،  مختلــف  فــي 
العشبية، كرة الصاالت وكرة الشواطئ.

ويعد التكليف تواصال لسلسلة النجاحات 
عبــر  البحرينــي  التحكيــم  يحققهــا  التــي 
تواجــده فــي البطــوالت المختلفــة؛ نظيــر 
ما اكتســبه من ثقة عبــر أدائه المميز على 
جميــع األصعــدة محليــا وإقليميــا وقاريــا 

ودوليا.

وليد محمودعبدالله قاسم

ــو الــمــقــبــل ــي ــول ــي الــســعــوديــة خــــال ي تـــقـــام فـ
محمود وقاسم يديران بطولة neom الشاطئية

اتحاد السلة

أجــرى االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة وبالتنســيق مع االتحاد اآلســيوي تعدياًل علــى موعد انطالق تصفيات كأس آســيا 
2021 لتكون االنطالقة الرســمية للتصفيات في شــهر فبراير 2020 بداًل من شــهر نوفمبر من الســنة الحالية، وبالتالي 
ستقام الجوالت الست من التصفيات على 3 فترات )فبراير ونوفمبر 2020 وكذلك فبراير 2021(، بواقع مباراتين في 
كل فترة، علًما أن هذه التصفيات سيشارك فيها منتخبنا بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جوار لبنان 

والهند والعراق.

الــذي  الضغــط  علــى  التخفيــف  بهــدف  ذلــك  ويأتــي 
سيتعرض له الالعبون والمنتخبات في الموسم الجديد 

2019 - 2020 خصوًصــا أنــه سيشــهد إقامــة 
أولمبيــاد طوكيــو الصيــف القــادم والــدي 

ســينطلق مبكــًرا، وأيًضــا لتوحيد أيام 
المباريــات الســالوية فــي تصفيــات 
فــي  لُتقــام  القــارات  كل  بطــوالت 

فترات محددة.
موعــد  فــي  التغييــر  هــذا  ومــع 
انطــالق التصفيــات، فــإن االتحــاد 

ســيدرس  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
إجــراء تغييــرات طفيفــة فــي جدول 

مسابقاته للموسم الجديد.

وســُتلعب مباريــات تصفيــات كأس آســيا 2021 النهائية 
بنظام الذهاب واإلياب، وبالتالي كل فريق سيلعب أمام 
منافســه فــي مرتيــن؛ ليصبــح عــدد المباريــات 
اإلجمالــي لــكل منتخــب بالمجموعــة ســت 
مباريات، وســيتأهل بطــل كل مجموعة 
آســيا؛  كأس  بطولــة  إلــى  ووصيفــه 
 12 المتأهليــن  مجمــوع  ليصبــح 
منتخًبا، بينما الفرق الســتة أصحاب 
المركز الثالث في المجموعات الست 
علــى مجموعتيــن  تقســيمها  ســيتم 
لتخــوض الملحق، وســيتأهل فريقان 
مــن كل مجموعــة للنهائيــات، وبالتالــي 

سيصبح مجموع الفرق المتأهلة 16.

االتحاد الدولي يجري تعديات على موعد االنطاقة الرسمية
التصفيات اآلسيوية للسلة تنطلق في فبراير

تعقد مفاوضات 
حلبة سيلفرستون

إن  سيلفرســتون  حلبــة  مــالك  قــال 
مفاوضات الخاصة بتجديد عقد سباق 
أكثــر  باتــت  الكبــرى  بريطانيــا  جائــزة 
علــى  القائميــن  رغبــة  بســبب  تعقيــدا؛ 
بطولة العالم لســباقات الفورموال 1 في 

إقامة سباق في لندن.
عقــب  سيلفرســتون  عقــد  وســينتهى 
المقبــل  الشــهر  ســيقام  الــذي  الســباق 
وتجــري المفاوضــات حاليــا مــع شــركة 
ليبرتــي ميديا مالكــة الحقوق التجارية 

للسباق.
وقــال المديــر العــام للحلبــة ســتيوارت 
برينجــل “كشــفت الجهة المشــرفة على 
بطولة العالم للفورموال 1 لنا وألول مرة 

عن أنها تريد إقامة سباق في لندن”.

وكاالت

اتحاد الكرة

يعقــد مــدرب المنتخــب الوطنــي األول 
ســوزا،  هيليــو  البرتغالــي  القــدم،  لكــرة 
مؤتمــرا صحافيــا اليــوم األحــد الموافق 

30 يونيو الجاري.
وســيقام المؤتمــر الصحافــي فــي قاعــة 
المؤتمــرات بمقر االتحاد البحريني لكرة 

القدم عند 6 مساء.
الصحافــي  المؤتمــر  وســيخصص 
للحديــث حول برنامــج المنتخب للفترة 
المقبلة، ومنح وســائل اإلعالم المختلفة 
لطــرح مختلــف التســاؤالت أمــام مدرب 

المنتخب الوطني.
باالتحــاد  اإلعالمــي  المركــز  ويوجــه 
إلــى  الدعــوة  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
لحضــور  اإلعــالم؛  وســائل  مختلــف 

المؤتمر الصحافي وتغطية وقائعه.
إلــى ذلك، ســيخوض المنتخــب الوطني 
حصتــه التدريبيــة مســاء اليــوم )األحد( 
 7.15 عنــد  الخارجيــة  المالعــب  علــى 
دقيقــة   15 أول  وســتكون  مســاء، 

مفتوحة لإعالميين.
وكان المــدرب البرتغالــي هيليــو ســوزا، 
يونيــو   26 الموافــق  األربعــاء  وصــل 
لقيــادة  تمهيــدا  المملكــة؛  إلــى  الجــاري 

المنتخب في الفترة المقبلة.
يشــار إلــى أن المنتخــب الوطنــي دشــن 
اإلعــداد  فتــرة  الجــاري  يونيــو   16 فــي 
مســاعد  قيــادة  تحــت  وذلــك  األولــى، 
المــدرب أحمــد عيســى ومــدرب اللياقــة 
التدريبــات  وتتركــز  إدواردو،  خوســيه 
على جوانب اللياقة البدنية، كما أجريت 
المنتخــب  لالعبــي  فحوصــات مختلفــة 
باللجنــة  البدنــي  األداء  مختبــر  فــي 

األولمبية البحرينية.

اليوم المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب

هيليو سوزا

سيتناول 
الحديث حول 

برنامج المنتخب 
للفترة المقبل

وزارة الشباب

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فــي إطــار التحضيــر بأفضــل صورة للموســم الرياضــي الجديــد 2019 - 2020 والذي 
سينطلق مطلع شهر أغسطس المقبل، تنطلق اليوم األحد الورشة التدريبية الخاصة 
بحكام االتحاد البحريني لكرة الســلة وستســتمر حتى يوم الخميس المقبل وبشــكل 
يومــي، وســيحاضر فيهــا الخبيــر التحكيمي اللبنانــي رئيس لجنة الحكام الســابق في 

االتحاد اآلسيوي لكرة السلة وليد أبي راشد.

وتضــم الورشــة التحكيميــة العديــد مــن 
الجوانب النظرية والعملية والتي ستعود 
فيمــا  وخاصــة  الحــكام،  علــى  بالفائــدة 
يتعلق بالمستجدات في قوانين لعبة كرة 

السلة.
وتأتــي هــذه الورشــة بتوجيــه مــن ســمو 
الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة، في ســبيل 
حرصــه علــى تطويــر مختلــف الجوانــب 

المختصــة بلعبــة كرة الســلة فــي البحرين 
مــن  إذ  التحكيمــي،  الجانــب  وبالــذات 
المؤمــل أن يحصل الحكام على اســتفادة 
كبيــرة من هذه الــدورة خصوًصا في ظل 
الخبــرة التي يمتلكهــا الخبير اللبناني أبي 
راشد إضافة للمحتوى المميز الذي سيتم 
وجــود  ظــل  فــي  الورشــة،  فــي  تقديمــه 
جوانب نظرية وعملية، وما يتعلق بطرق 
التحكيــم واألداء داخــل الملعــب والطرق 

المثلــى للتعامــل مــع الالعبيــن واألجهــزة 
اإلداريــة والفنيــة أثنــاء ســير المباريــات، 
المســتجدة  التحكيميــة  األمــور  وكذلــك 

والقوانين المستحدثة.

وهذه المرة الثانية في خالل عام ونصف 
التــي يحضــر فيهــا أبــي راشــد البحريــن 
أن  بعــد  الورشــة،  هــذه  مثــل  لتقديــم 
اســتفاد الحــكام كثيًرا من الــدورة األولى 
فــي شــهر يناير مــن العــام الماضي 2018، 
رســمًيا  الحــكام  إعــداد  برنامــج  أن  علًمــا 
قــد بدأ األســبوع الماضــي وتحديــًدا يوم 
23 يونيــو عبــر التدريبــات اللياقيــة علــى 
تعاقــد  الــذي  عبــاس  أحمــد  المــدرب  يــد 
وستســتمر  المهمــة،  لهــذه  االتحــاد  معــه 
التحضيــرات إلــى حيــن انطــالق الموســم 
مطلــع أغســطس المقبــل عبــر التدريبــات 
النظريــة  المحاضــرات  وكذلــك  اللياقيــة 

والتطبيقات العملية.

ــاوي أبـــي راشـــد ــسـ يــحــاضــر فــيــهــا الــخــبــيــر الــتــحــكــيــمــي الـ

اتحاد السلة ينظم ورشة لحكام اللعبة

اتحاد السلة

وليد أبي راشد

بقائمة تضم 
33 العًبا 

وقبل معسكر 
البرتغال



قــال األميــن المالــي للجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة عبدالعزيــز الرميحــي، إن اللجنة بصدد العمل على مشــروع جمع قاعدة 

بيانات لجميع المشاركين في مسابقات الموروث الشعبي.

رياضــات  لجنــة  أن  الرميحــي  وأوضــح 
الموروث الشــعبي تعمل على إصدار بطاقة 
الصقــور  مــاك  لجميــع  مجانيــة  عضويــة 
وكل  العربــي  والســلوقي  والحمــام  واإلبــل 
المشــاركين في مسابقات الموروث الشعبي 

سواء الموروث البري أو البحري.
إلكترونــي  رابــط  هنــاك  “ســيكون  وأضــاف 

لجنــة  عضويــة  فــي  للتســجيل  مخصــص 
الموقــع  عبــر  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
هــذه  ســتطرح  إذ  باللجنــة،  الخــاص 
العضويــات لجميــع الماك والمشــاركين في 
المســابقات المختلفــة التي تنظمهــا اللجنة، 
المهتميــن بمســابقات  أو حتــى األشــخاص 

الموروث”.

وأكــد الرميحي أن باب التســجيل للعضوية 
الفتــرة  خــال  إلكترونيــا  مفتــوح  ســيكون 
المشــروع  هــذا  أن  إلــى  مشــيرا  المقبلــة، 
متكاملــة  بيانــات  قاعــدة  لجمــع  يهــدف 
الشــعبي  المــوروث  بمســابقات  للمهتميــن 
بيــن  التواصــل  تســهيل  بهــدف  المختلفــة؛ 
اللجنة والمشــاركين فــي مختلف البطوالت 

واألنشطة التي تنظمها اللجنة.
كما أوضح الرميحي أن الراغبين بالتسجيل 
للعضويــة ســيطلب منهم تســجيل بياناتهم 
الشــخصية في الموقــع اإللكتروني الخاص 

العضويــة  مجــال  يحــددون  ثــم  باللجنــة، 
ســواء فــي المــوروث البــري الــذي ينقســم لـ 
4 أقســام أو الموروث البحري الذي ينقســم 
لـــ 3 أقســام، علــى أن تتواصــل اللجنــة مــع 
أصحــاب العضويــات لتســليمهم عضويــات 

مطبوعة.
فــي  المشــاركين  كل  الرميحــي  ودعــا 
مســابقات المــوروث بالمبــادرة والتســجيل 
للحصــول علــى هــذه العضويــة عبــر الرابط 
https://almawroothbh.com/mem�)
bership(، موضحــا أن هــذا اإلجــراء المتبع 

التســهيل  بحــت  تنظيمــي  بهــدف  يأتــي 
مختلــف  فــي  والتســجيل  التواصــل 
المســابقات والبطــوالت التــي تقيمهــا لجنــة 

رياضات الموروث الشعبي.

لجنة الموروث بصدد إصدار عضويات للمالك

افتتح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عاًما مشواره في تصفيات غرب آسيا 
تحت 23 التي تستضيفها مملكة البحرين حتى 4 يوليو المقبل على صالة اتحاد الكرة 
الطائــرة بمدينــة عيســى الرياضيــة بفوز مســتحق على حســاب نظيــره الكويتي بثالثة 
أشــواط نظيفــة ليحــرز أول ثالث نقــاط في طريقه نحو خطف إحــدى بطاقات التأهل 

الثالث إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 التي ستقام بمينامار الصيف الجاري.

وانتهــت أشــواط المبــاراة الثاثــة بنتيجــة 
طاقــم  بــإدارة   25/18  ،25/22  ،25/20
الحــكام الدولــي المكــون من الحكــم األول 
الســعودي ســعد اليحيــوي والحكــم الثانــي 

القطري جاسم المعضاضي.
مــن  المكونــة  بالتشــكيلة  منتخبنــا  لعــب 
ســيد محمــد العبــار ومحمود عبدالحســين 
راشــد  وجوهــر  جاســم  محمــد  )مركــز4(، 
)مركــز3(، محمد هرونــة في صناعة اللعب، 
عبــدهللا  حســين  )مركــز2(  خليــل  حســين 
بمركــز الاعــب الحــر، كما شــارك في بعض 
تركــي  وجاســم  الحــداد،  حســن  الفتــرات 

وسيف يوسف.
في الشــوط األول كسب المنتخب المباراة 
باإلرســاالت المؤثرة التي ارهقت استقبال 
األلعــاب  صانــع  وأجــاد  المهلهــل  الكويــت 
محمــد هرونــة توزيــع األلعــاب الهجوميــة 
بكل ساسة بالتركيز على ضاربي األطراف 
مع بعض الهجمات الســريعة لجوهر راشــد 
ومحمد جاسم، فيما ارتكب العبو الكويت 
الكثيــر من األخطاء على مســتوى الهجوم 
وتضييع االرساالت ليفوز منتخبنا 25/20.
فــي  افضــل  بصــورة  الكويتيــون  ودخــل 
الشوط الثاني وفرضوا اسلوبهم باالعتماد 
على راشــد عنبر وعمــر العنزي في الهجوم 
وكان التعادل سيد الموقف بين المنتخبين 
يســيطر  أن  قبــل   18�18 النتيجــة  حتــى 
العبونا على مجريــات المواجهة بتخليص 
كمــا  الصــد،  وحوائــط  الهجوميــة  الكــرات 
شــهد الشــوط مشــاركة حســن الحــداد بدال 

من حسين خليل وفاز منتخبنا 25/22.
الجماعــي  بأدائــه  منتخبنــا  واســتطاع 
المنظمــه وروح الاعبيــن العاليــة وبســاح 
وحوائــط  الفعــال  والهجــوم  االرســاالت 
الصد القوية من تحقيق الفوز في الشــوط 

الثالث لينتهي الشوط بنتيجة 25/18.
مواجهات اليوم

مــن  الثانــي  اليــوم  منافســات  وتســتمر 
أمــام  منتخبنــا  يلتقــي  حيــث  التصفيــات 
فلســطين الســاعة 7 مســاء بالفترة الثالثة، 
فيما يلعب كا من قطر والسعودية الساعة 
2 ظهــرا بالفتــرة األولــى، ويلتقــي الكويــت 

والعراق الساعة 4:30 بالفترة الثانية.
السعودي يتخطى العراق بصعوبة

حقــق المنتخب الســعودي بداية جيدة في 
مســتهل مشــواره بعــد تغلبــه علــى نظيــره 
العراقــي بثاثــة أشــواط مقابــل شــوطين، 
حيث فاز “أســود الرافدين” بالشــوط األول 
25/17، قبــل أن يفــوز األخضــر الســعودي 
 ،25/22 والثالــث  الثانــي  الشــوطين  فــي 
25/21، ليعــود العراقيــون ليكســبوا الفــوز 
المنتخــب  لكــن   26/24 الرابــع  بالشــوط 
الشــوط  يحســم  أن  اســتطاع  الســعودي 

الخامس لصالحه 15/13.
أدار المباراة الدوليان منير مكي من مملكة 
البحريــن كحكــم أول وجاســم المنادي من 

دولة قطر حكم ثان.

فوز سهل لقطر على فلسطين

أحــرز المنتخــب القطري فوزا ســها عندما 
بثاثــة  الفلســطيني  منافســه  علــى  فــاز 
أشــواط نظيفــة ليكســب أول ثــاث نقــاط 

القطريــون  أنهــى  حيــث  التصفيــات،  فــي 
األشــواط الثاثة كالتالي : 25/15، 31/29، 
25/19 فيمــا أدار المواجهــة طاقــم الحكام 
مــن  مــن جاســم صافــي  المكــون  الدولــي 
العراق كحكم أول، وأحمد أنيزان من دولة 

الكويت كحكم ثاني.
تركي: ارتكبنا أخطاء وحققنا األهم

أكــد العــب منتخبنــا الوطني جاســم تركي 
بــأن المنتخــب قــدم األهــم بتحقيــق الفــوز 
فــي مواجهــة الكويــت بعدمــا تغلــب عليــه 
بنتيجــة 3/0 رغــم أنــه لــم يظهــر بالصــورة 
المطلوبــة فــي ظــل كثــرة األخطــاء التــي 

تعرض لها الفريق.
وأضاف “ المباراة افتتاحية، ومن الطبيعي 
أن نظهــر بهــذا المســتوى مــن األداء، ولكن 

مــازال بجعبتنــا المزيــد ونأمــل فــي تقديم 
مستوى افضل..”.

وتابــع “ مــع احترامــي للمنتخــب الكويتــي 
فإننــا قدمنــا لــه الكثيــر مــن الهدايــا وتمكن 
مــن مقارعتنــا بســبب أخطائنا فــي الهجوم 
نفــوز  أن  باإلمــكان  وكان  الصــد  وحوائــط 
بفارق أكبر من النقاط في بعض األشواط”.
وقــال تركــي إن الفريــق ســيدخل من أجل 
الفوز في مواجهة فلســطين اليوم، مضيفا 
“ نــدرك تمامــا بــأن منتخب فلســطين ليس 
بمثــل مســتوى نظيــره الكويتــي، ومع ذلك 
ينبغــي علينــا أن ندخــل مــن أجــل الظفــر 
إطاقــا  التهــاون  وعــدم  الثــاث  بالنقــاط 
والتساهل بالخصم، فالفوز سيعطينا دفعة 

معنوية كبيرة ونحن جاهزون للمواجهة”

وأشــاد تركــي بمســتوى زمائــه الاعبيــن 
وطالبهم بالمزيد من التميز لتحقيق احدى 

بطاقات التأهل للنهائيات اآلسيوية.

عبدالحسين: باألداء الجماعي 
حققنا االنتصار

محمــود  الوطنــي  منتخبنــا  العــب  أرجــع 
عبدالحسين الفوز على الكويت إلى األداء 
بتعليمــات  واإللتــزام  والتركيــز  الجماعــي 
المــدرب يوســف خليفــة، لكنــه فــي الوقت 
ذاتــه اعترف بارتــكاب الاعبين الكثير من 
األخطاء، مشيرا إلى أن المنتخب لم يظهر 
بمســتواه المعــروف وهــو أمــر طبيعــي في 

المباراة االفتتاحية.
وأضــاف “ المنتخــب الكويتــي قــدم أداءا 

جيــدا ولكننــا ارتكبنــا الكثيــر مــن األخطاء 
أننــا  كمــا  النقــاط  مــن  العديــد  ومنحنــاه 
االفتتاحيــة وهــو  المبــاراة  تأثرنــا بضغــط 
الاعبيــن  بــأن  ثقــة  وكلــي  اعتيــادي  أمــر 
فــي  افضــل  بمســتويات  ســيظهرون 

المواجهات الاحقة..”
األخطــاء  تلــك  أن  عبدالحســين  وذكــر 
ناتجــة عــن قلة التركيز فــي بعض األحيان 
الاعبيــن  زمائــه  بقــدرة  ثقــة  علــى  لكنــه 
علــى تقديــم األفضــل فــي قــادم المباريات 
خصوصــا وأنهم اصبحــوا يتمتعون بخبرة 
دولية جيدة واعداد قوي ودعم ال محدود 
مــن مجلس إدارة االتحاد، متمنيا أن يقدم 
الاعبــون افضــل مــا لديهم امام فلســطين 

اليوم لتحقيق النقاط الست.

عـــاًمـــا تـــحـــت 23  الـــطـــائـــرة  لـــلـــكـــرة  آســـيـــا  ــرب  ــ غـ تــصــفــيــات  بـــافـــتـــتـــاح 

منتخبنا يهزم الكويت ويالقي فلسطين اليوم

األحد 30 يونيو 2019 
27 شوال 1440

اتحاد الكرة

هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة، ياســر المســحل؛ بمناســبة تزكيته رســميا 
رئيسا لالتحاد السعودي لكرة القدم للدورة االنتخابية 2019 - 2023، مهنئا المسحل بحصوله على ثقة الجمعية العمومية لالتحاد 

السعودي.

وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة االتحاد 
خالــص  عــن  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
فــي  للمســحل  بالتوفيــق  أمنياتــه 
لكــرة  الســعودي  لاتحــاد  رئاســته 
القــدم، وقيادتــه إلــى تحقيــق المزيــد 
لــه  مــن النجاحــات، متمنيــا التوفيــق 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ولجميــع 
المنتخبيــن، مشــيدا بمــا يمتلكه ياســر 
المســحل مــن خبرات تبوأ مــن خالها 
مناصب عدة منها نائب رئيس االتحاد 
الســعودي األسبق عادل عزت ورئيس 
لرابطة األندية الســعودية للمحترفين 
مــن يونيــو 2016 إلــى أكتوبــر 2017، 
متمنيــا له النجاح في مهمته الجديدة 
برئاسة االتحاد السعودي لكرة القدم.

مجلــس  أن  خليفــة  بــن  علــي  وأكــد 
إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
مــع  مســتمر  تعــاون  علــى  ســيظل 
نظيــره الســعودي؛ للعمــل بمــا يحقــق 

هــذا  فــي  منوهــا  العامــة،  المصلحــة 
الصدد بالتعاون القائم بين الطرفين، 
وبعمــل وتعاون الرئيس الســابق لؤي 

السبيعي.

أعلن نادي الشباب الرياضي عن تعاقده مع الالعب الدولي السابق حسين علي “بيليه”؛ ليتولى مهمة اإلشراف على تدريب الفريق 
األول لكرة القدم.

الفريــق  البحرينيــة  الكــرة  بيليــه  وســيقود 
المقبــل  الرياضــي  الموســم  فــي  المارونــي 
2020 � 2019، بعــد أن أمضــى علــى عقــده 
التدريبــي الجديــد يــوم أمــس بمقــر النــادي 
بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة ميرزا أحمد 

ورئيس جهاز الكرة كفاح جاسم.
ويأتــي تعاقــد إدارة الشــباب مــع ابــن النادي 
حســين علي لتدريب فريق الكرة، بناء على 
الخبــرة والدرايــة الكاملــة التــي يتمتــع بهــا 
تجــاه الفريــق، إذ عمــل بيليه مدربا مســاعدا 

للفريق في الموسم الماضي.
وسيخلف بيليه بذلك المدرب السوري هيثم 
جطــل الــذي قــاد فريق الشــباب لـ 5 مواســم 
سابقة، كان في األول في منافسات الدرجة 
األولــى، قبــل أن يهبــط المارونــي موســمين 
الفريــق  جطــل  قــاد  ثــم  الثانيــة،  للدرجــة 

لــدوري  عودتــه  بعــد  متتابعيــن  لموســمين 
الدرجــة األولــى، قبل أن يعتــذر عن مواصلة 
تدريب الماروني وذلك بعد أن جددت إدارة 

النادي مع المدرب لـ3 مواسم مقبلة.
عــن  النــادي  أعلــن  متصــل،  ســياق  وفــي 

التعاقــد مع المدرب محمد ســلمان ليكون 
حســين  األول  الفريــق  لمــدرب  مســاعدا 
علــي، كما تعاقد النادي مــع المدرب أحمد 
للمــدرب  ثانيــا  مســاعدا  ليكــون  عبــاس 

ومدربا للياقة البدنية.

ياسر المسحل علي بن خليفة
جانب من توقيع العقد

فوز مستحق لألحمر على الكويت  من لقاء منتخبنا والكويت

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عاما

األولبمناســبة تزكيته رئيًســا لالتحاد الســعودي لكــرة القدم الفريــق  تدريــب  فــي  جطــل  الســوري  ســيخلف 

حسين “بيليه” يقود كرة المارونيعلي بن خليفة يهنئ ياسر المسحل
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حقــق منتخــب البحريــن الوطنــي لــذوي العزيمــة بداية قوية في افتتــاح ملتقى تونس الدولــي أللعاب القوى لــذوي العزيمة في 
نســخته الثالثة عشــر والمقام خالل الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2019 بالجمهورية التونســية بملعب ألعاب القوى برادس، 

بمشاركة 45 دولة من مختلف دول العالم مع حضور أكثر من 350 العبا.

لــذوي  الوطنــي  البحريــن  منتخــب  وحصــد 
العزيمــة فــي يومــه األول 4 ميداليــات ملونــة 
منهــا ميداليــة ذهبيــة جــاءت فــي لعبــة الجلة، 
القــرص،  لعبــة  فــي  جــاءت  فضيــة  وميداليــة 
وميداليتيــن برونزيتيــن فــي ســباق الكرســي 

المتحرك ولعبة القرص.
الميداليــة  الحميــدي  مريــم  الالعبــة  وأهــدت 
الذهبيــة مملكــة البحريــن بلعبــة الجلــة، بعد أن 
حققــت مســافة 8.64 متــر، وحلــت فــي المركز 
الثانــي الالعبــة ادا نيســي من النرويج مســافة 
كاكويــا  زكا  الثالــث  المركــز  وفــي  متــر،   8.66
مــن المغــرب بمســافة 8.12 متــر، بنظــام الــراز 

بالنقاط.
روبــا  الالعبــة  حصــدت  القــرص،  لعبــة  وفــي 
العمري المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، 
بعد أن حققت مسافة 20.10 متر، وجاءت في 
المركــز األول النيجريــة فلــور اكونــوا بمســافة 
التونيســة  الثالــث  المركــز  وفــي  10.04متــر، 
بشرى رزوقي بمسافة 10.03 متر وذلك بنظام 

الراز بالنقاط.
متــر،   800 المتحــرك  الكرســي  ســباق  وفــي 

المريســي  نصــار  الالعــب  حقــق 
المركــز الثالــث ونــال الميدالية 

الســباق  منهًيــا  البرونزيــة، 
فــي زمــن وقــدره 2.07.93 
دقيقــة،، وجــاء فــي المركز 
ياســين  التونســي  األول 

 1:38:96 بزمــن  غرابــي 
الثانــي  المركــز  وفــي  دقيقــة، 

المغربــي عبدالفتــاح بزمــن 1:53:80 
دقيقة.

أمــا فــي لعبــة القــرص، حققــت الالعبــة زهــرة 
الميداليــة  ونالــت  الثالــث  المركــز  الكليــب 
البرونزيــة، بمســافة 19.75 متــر، وجــاءت فــي 
بمســافة  نــارا  بشــرى  التركيــة  األول  المركــز 
التونســية  الثانــي  المركــز  وفــي  متــر،   26.66
بنظــام  متــر،   15.94 بمســافة  جازانــي  امانــي 
يواصــل  أن  المؤمــل  ومــن  بالنقــاط.  الــراز 
فــي  اإليجابيــة  نتائجــه  البحرينــي  المنتخــب 
اليــوم الثانــي مــن الملتقــى، إذ سيشــارك فــي 
5 مســابقات مختلفــة بــدءا مــن لعبــة القــرص، 
 46 فئــة  الحميــدي  مريــم  الالعبــة  وبمشــاركة 

أيمــن  والالعــب  الــراز،  بنظــام   F
الحــدي فئــة F32 بنظــام الــراز، 
والالعــب محمــد جاســم فئة 
F 55 بنظــام الراز، ويشــارك 
الالعــب  الجــري  لعبــة  فــي 
200 متــر  الحمــادي  محمــد 
حمــد  والالعــب   ،T12 فئــة 
 ،T 20 التميمــي 1500متــر فئــة
والالعــب إليــاس الياســي 200 متر 
فئة T47، وفي لعبة الرمح سيشــارك كل من 
الالعب عبدهللا الشاوي فئة F 34 بنظام الراز، 
والالعبة مريم الحميدي فئة F 46 بنظام الراز، 
والالعبــة فاطمــة عبدالــرزاق فئــة F 53 بنظام 
الــراز، والالعبــة ربــا العمــري فئــة F 55 بنظــام 
الراز كما تشارك الالعبة زهراء الكليب فئة 37 
F بنظــام الــراز، والالعــب علــي المعلــم فئة 37 
F بنظام الراز ويشــارك الالعب نصار المريسي 

فئة T 54 بالكرسي المتحرك 200 متر.
وتكمــن أهميــة المشــاركة فــي ملتقــى تونــس 
أللعــاب القــوى لــذوي العزيمة في أنها ســتكون 
الفرصة أمام المشــاركين لحجــز بطاقة التأهل 

لبطولــة العالــم 2019 المقــرر إقامتهــا فــي دبي 
فــي شــهر نوفمبــر المقبل، وكذلــك حجز بطاقة 
التأهــل لدورة األلعــاب األولمبيــة 2020 المقرر 
إقامتهــا في العاصمــة اليابانية طوكيو، ناهيك 
عــن وجــود فرصــة أمــام الالعبيــن والالعبــات 
المشــاركين فــي البطولــة فــي الحصــول علــى 
ذوي  مــن  الرياضييــن  ضمــن  جديــد  تصنيــف 

العزيمة.
اإلعاقــة  لــذوي  البحرينــي  االتحــاد  أن  ُيذكــر 
هــو أحــد االتحــادات المنضويــة تحــت مظلــة 
اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة التــي تأسســت 
العــام 2017 بقــرار مــن رئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، علــى أن تكــون جهــة مســتقلة ذات 

شــخصية اعتباريــة تتولــى اإلشــراف اإلداري 
االتحــادات  علــى  الكامــل  والفنــي  والمالــي 
الرياضية البحرينية فيما يخص رياضات ذوي 
العزيمــة، وتهــدف إلى رعايــة وحماية وتطوير 
وتنظيــم شــؤون رياضــة ذوي الهمم في مملكة 
المحليــة  الفعاليــات  فــي  وتمثيلهــا  البحريــن 

والخارجية.

4 ميداليات ملونة لمنتخب ذوي العزيمة
ــدولـــي الـ ــونـــس  تـ لــمــلــتــقــى  األول  الـــيـــوم  فـــي  لــمــنــتــخــبــا  ــة  ــويـ قـ بـــدايـــة 

اللجنة البارالمبية

مريم الحميدي تحصد ذهبية الجلة نصار المريسي ثالثا لسباق 800 متر

مركز الهملة مركز الهملة

تختتم مســاء األحد مباريات فئة الناشــئين بدورة مركز شباب الهملة 
لكــرة القــدم 2019 بلقــاء يجمــع فريــق البــالد بقيــادة جاســم عبــدهللا 
حبيــب بطــل نســخة العــام 2016 ونســخة 2015، ووصيــف النســخة 
الماضيــة 2018، وفريــق الوطــن بقيــادة أحمد مهدي، وصيف نســخة 
2016، وســط توقــع حضــور جمهــور مــن أبنــاء القريــة مــن متابعــي 
الــدورة، إذ يعتبــر هــذا النهائــي تكــرار لنهائــي العــام 2016، والذي فاز 

البالد فيه على فريق الوطن بقيادة بهدف مقابل ال شيء.
وتأهــل فريــق البالد للمباراة النهائية بجدارة واســتحقاق بعد تصدره 
فرق المجموعة، فيما واجه فريق الوطن بقيادة بقيادة الناشئ أحمد 
مهــدي فريق األيام بطل النســخة الماضية بالــدور نصف النهائي وفاز 

عليه بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
ويدخــل الفريقــان اللقــاء بأمــل الفــوز بالبطولــة، خصوصــا أن فريــق 
البــالد مــا زال يقــدم عروضا جيدة من خالل العبيــه المتألقين بالدور 
التمهيــدي؛ ســعيا نحــو الفوز باللقــب للمــرة الثالثة لفئة الناشــئين بعد 
خســارته اللقــب بالعــام الماضــي أمام فريــق األيام، فيمــا يقف الوطن 
بقيادة أحمد مهدي وحارســه المتألق ســيد هاشــم ســيد صالح وعينه 
علــى البطولــة، مؤكدا أنه سيســعى إلحــراز اللقب وهزيمــة البالد ورد 

اعتبــاره لهزيمتــه مــن قبــل فريــق البــالد فــي العــام 2016، علمــا أن 
الفريقين التقيا بالدور التمهيدي وانتهى اللقاء بالتعادل الســلبي بين 

الفريقين.
لكــن هــذه المبــاراة تكتســب طابعــا آخر؛ إذ سيســعى الوطــن لتحقيق 
أول بطولة له رغم قوة خصمه كونه يمتلك حارس مرمى ربما يرجح 
كفته بفضل، فيما يرى المتابعون أن البالد قادم للبطولة وهو األجدر 

بفضل ما يمتلكه من عناصره ناشئة واعدة وجيدة بالفريق.

توعد فريق هابي وصيف نسخة العام الماضي 2018، بقيادة المدرب 
ســيد عــادل عطيــة فــرق دورة مركــز شــباب الهملــة لفئــة الشــباب لهذا 
العــام، بعــد أن أقصــى فريــق األيــام بقيادة ســيد حســن ســيد شــبر، إذ 
ودع البطولــة مبكــرا بعــد تلقيــه هزيمة علــى يد هابــي وبنتيجة هدف 

مقابل ال شيء.
وحافــظ فريــق هابي على تصدره لفرق الــدورة معظم جوالتها فارضا 
نفســه كفريــق منافــس يلعب بروح قتالية ولعــب منظم طوال الدورة، 
وهو بفضل حنكة وخبرة قائد العب نادي ومركز شــباب الهملة ســابقا 
ســيد عادل ســيد عطية، فيما كان لوجود مرعب الفرق محمد جاســم 

الهدار دور إضافيا في حياكة خطط فريق هابي.
ودخــل هابــي مباراتــه األخيــرة نهايــة الجولــة الخامســة عاقــدا العــزم 
علــى الظفــر بنقاطها، إذ إن الخســارة ربما تدخله في حســابات معقدة 
مــع فــرق الــدورة، خصوصــا أنه يواجــه فريق األيــام الــذي كان يمتلك 
حظــوظ التأهــل للــدور الثانــي والبقــاء فــي دائــرة المنافســة، وهــو مــا 
تتطلــب مــن فريــق هابــي وضــع خطــة دفاعيــة محكمــة طــوال وقــت 
المباراة، وكان له ذلك، إذ استطاع التقدم في الشوط األول عن طريق 
مهاجمه الصائم سيد علي سيد هاشم والذي سجل هدفا ذهبيا ساهم 

فــي تأهــل فريقــه لنهائــي الــدورة؛ لينتهي الشــوط األول بتقــدم هابي 
بهدف مقابل ال شيء لأليام.

وكما كان متوقعا بدأ األيام الشوط الثاني مهاجما سعيا نحو التعديل 
والفــوز، وســط إضاعتــه للكثير من الفــرص أمام مرمى هابي، وأســهم 
حــارس هابــي محمد المويشــي في صد الكثير مــن الهجمات المحققة 
التــي كادت تعــرض فريقــه هابي للخســارة ربما، إذ فاز بجائزة أحســن 

العب بالمباراة. 

فريق البالد جانب من المنافسات

الفريقان يسعيان لتتويج مشوارهما في الفوز بالبطولة  حافــظ علــى تصــدره وفارضا نفســه كفريــق منافس 

^ يواجه الوطن بنهائي “ناشئي الهملة” هابي يتأهل لنهائي دورة “شباب الهملة”
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تصورات فنية لمشاركة األندية ببطولة غرب آسيا لألثقال
ــة ــارك ــش ــم ال ــذه  ــهـ لـ الـــفـــنـــي  ــم  ــ ــدع ــ ال ــل  ــ ــاد ســـيـــقـــدم ك ــ ــح ــ االت ــد أن  ــ أكـ ــم  ــانـ ــغـ الـ

عقــد االتحــاد البحرينــي لرفع األثقال مســاء األربعاء الماضي، بفندق إليت ريســورت بالمحرق اجتماع تنســيقي برئاســة رئيــس االتحاد البحريني 
لرفــع األثقــال ســلطان الغانــم، مــع ممثلــي األندية الوطنيــة المنضوية تحت مظلة االتحــاد البحريني لرفــع األثقال، حيث قدم اتحــاد رفع األثقال 
خــالل االجتمــاع 3 تصــورات فنيــة أمام ممثلي األندية للمشــاركة في النســخة الثانية من بطولة أندية غرب آســيا لرفع األثقــال والتي من المقرر 
أن يستضيفها نادي اليرموك - العقبة باألردن في الفترة من 1 وحتى 6 من شهر نوفمبرا المقبل، حيث يشمل التصور األول الشركات، الوزارات 
والهيئــات الحكوميــة، التصــور الثانــي مشــاركة األنديــة المحليــة بالمنتخبــات الوطنيــة، أما التصــور الثالث، فقد تقدم الســيد علــي عبدهللا عضو 
مجلــس ادارة االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال رئيس لجنة رفع األثقال بأن االتحاد البحريني لرفع األثقال على أتم االســتعداد للتعاقد مع العبين 

محترفين من خارج البحرين؛ للمشاركة بأكبر عدد ممكن من الالعبين وظهور األندية المحلية بأحسن صورة.

ويأتــي ذلــك بعــد نجــاح النســخة األولــى مــن 
بطولــة أنديــة غــرب آســيا لرفــع األثقــال التــي 
أقيمــت علــى أرض المملكــة بالتعــاون مــا بيــن 
مســتضيف البطولة نادي المحــرق واتحاد رفع 
األثقــال، وحققــت نجاحــا كبيرا على المســتوى 
الفني والتنظيمي أشــاد به جميع من حضر من 
أنديــة منطقــة غرب آســيا مــن مختلــف الدول، 
والتــي حقــق لقبهــا نــادي المحــرق البحرينــي، 
وبعــد نجــاح تلــك النســخة فتــح المجــال أمــام 

مختلــف األنديــة بمنطقــة غــرب آســيا والــدول 
البطولــة  هــذه  مــن  الثانيــة  النســخة  لتنظيــم 
وتقدمــت األردن مــن خــالل نــادي اليرمــوك - 
العقبــة الســتضافتها، وبمــا أن مملكــة البحريــن 
حققــت المركــز األول مــن خــالل نــادي المحرق 
ســعى االتحاد لتقديــم هذه التصــورات الفنية. 
ممثلــي  بحضــور  التنســيقي  االجتمــاع  وعقــد 
األنديــة الوطنية المنضوية تحــت مظلة اتحاد 
رفــع األثقــال والجهــاز الفني للعبة رفــع األثقال 

باالتحاد.
مــن جانبــه، أوضــح علــي عبــدهللا للحضــور أن 
للمشــاركة  المقترحيــن  والالعبــات  الالعبيــن 
وكامــل  الجاهزيــة  بكامــل  البطولــة  هــذه  فــي 
االســتعداد وخوض المنافسات وتمثيل الوطن 
خيــر تمثيــل وتحقيق اإلنجــازات المشــرفة له، 
حيث إن الالعبين والالعبات بعد فترة التجهيز 
التــي امتــدت إلى 4 أشــهر يقدمون مســتويات 
جديــدة وتحقيــق أرقام تفوق األرقام الســابقة 

التــي تحققــت فــي البطــوالت الســابقة، وبيــن 
عبــدهللا بــأن مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لرفــع األثقــال وضــع خطــة الســتضافة بطولــة 
أنديــة غــرب آســيا فــي نســختها الثالثــة للعــام 
2020 وذلــك بتشــريح مــن دول منطقــة غــرب 

آســيا لمــا حققــت البطولــة األولــى مــن نجــاح 
كبير، وتماشــيا مع توجهات وتطلعات المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة واللجنــة األولمبيــة 
عاصمــة  البحريــن  مملكــة  لتكــون  البحرينيــة 

الرياضة.

وباســم  باســمه  الغانــم  وجــه  الختــام  وفــي 
مجلــس ادارة االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال 
الشــكر واالمتنــان العميقيــن لألنديــة الوطنيــة 
وممثليهــم  االتحــاد  مظلــة  تحــت  المنضويــة 
وحرصهــم بحضــور هــذا االجتمــاع التنســيقي 
ودعمهم المســتمر للعبة رفع األثقال، معربا عن 
ثقتــه بمواصلــة هذه الجهود في ســبيل تطوير 
اللعبــة واالرتقــاء بمســتوياتها والمســاهمة فــي 
تعزيز موقعها بين جميع الرياضات وما وصلت 
إليه من مســتويات مرموقــة وما حققته اللعبة 
مــن إنجــازات كبيــرة للمملكة الحبيبــة، ومؤكدًا 
للجميــع أن االتحــاد لــن يدخر جهــدا في تقديم 
كل الدعــم الفنــي والمســاندة لمشــاركة األندية 
البطولــة  فــي  والعباتهــم  والعبيهــم  المحليــة 
جميــع  ويســخر  القادمــة  المهمــة  الخارجيــة 
امكاناتــه؛ مــن أجل تحقيــق اإلنجــازات للوطن 

الحبيب.

اتحاد األثقال

جانب من االجتماع

روبا العمري تنال الميدالية الفضيةزهراء الكليب تنال الميدالية البرونزية



يســدل األحــد في مقــر اللجنة األولمبية الكويتية، الســتار على آخر فصول “خارطة 
الطريــق” لحــل األزمــة الرياضيــة، بانتخاب الجمعيــة العمومية للجنــة مجلس إدارة 

جديدا يرأسه الشيخ فهد ناصر صباح األحمد.

ومــن المتوقــع أن تفضــي هــذه الخطــوة 
إلــى طــي نهائــي لصفحــة اإليقــاف الــذي 
 2015 العــام  منــذ  الكويــت  علــى  فــرض 
على خلفية التدخل السياســي في الشأن 
الرياضــي، وتمهــد تاليــا لقــرار مــن اللجنة 

األولمبية الدولية برفعه.
وأغلق باب الترشــيح علــى مجلس إدارة 
ســتتم تزكيتــه، وســتكون تشــكيلته على 
النحــو التالــي الشــيخ فهــد ناصــر صبــاح 
)نائبــا  جعفــر  محمــد  )رئيســا(،  األحمــد 
الســر  )أميــن  المســلم  حســين  للرئيــس(، 
العــام(، واألعضــاء مبــارك فيصــل نــواف 
األحمــد، جابــر ثامــر جابــر األحمــد، علــي 
العوضــي،  عبــدهللا  نائــل  المــري،  جابــر 
هــال  ســعود  العجيــل،  عدنــان  مســاعد 

الحربي. 
وإضافــة لحــق األعضــاء المذكوريــن في 
يتيــح  اللجنــة،  باجتماعــات  التصويــت 
النظام األساسي اقتراح تعيين 4 أعضاء 

آخرين ال يتمتعون بحق التصويت. 
كما يضم المجلس في تشــكيلته وبشــكل 
آلــي وفق النظام األساســي، رئيســة لجنة 
المــرأة ورئيــس لجنــة الرياضيين وعضو 
اللجنة األولمبية الدولية لحامل الجنسية 

الكويتية، ولكل منهم حق التصويت. 
وســيخلف الفهــد علــى رأس اللجنــة التي 
أبصــرت النــور فــي 1957 كل مــن جاســم 
مهنــا،  أحمــد  الحمــد،  عيســى  القطامــي، 
األحمــد،  فهــد  الشــيخ  الرشــيد،  عبــدهللا 
ســلمان  الشــيخ  الحمــود،  أحمــد  الشــيخ 

الفهــد، والشــيخ  الشــيخ أحمــد  الحمــود، 
طال الفهد. 

وكانــت اللجنــة األولمبيــة الدوليــة التــي 

اإليقــاف   2018 أغســطس  فــي  رفعــت 
جزئيــا عــن الكويــت كبــادرة حســن نيــة، 
الخطــوات  كل  أخيــرا  اعتمــدت  قــد 

أقرتهــا  التــي  والتعديــات  والقــرارات 
علــى  العاديــة  غيــر  العموميــة  الجمعيــة 
للجنــة  الجديــد  األساســي  النظــام 
موعــدا  يونيــو   30 وتحديــد  المحليــة، 
إشــراف  فــي  اإلدارة  مجلــس  النتخــاب 
لجنــة انتخابيــة ثاثيــة، وهــي الخطــوة 
النهائيــة لـ “خارطة الطريق” المتفق عليها 
بيــن الهيئــة العامــة للرياضــة واألولمبيــة 
الدولية؛ تمهيدا التخاذ األخيرة قرار رفع 

اإليقاف نهائيا.
الثالــث  الفصــل  الغــد  انتخابــات  وتعــد 
األخير من “الخارطة” التي بدأت بتعديل 
األنظمــة األساســية وانتخابــات مجالــس 
إدارة جديدة لألدية أواخر العام الماضي، 
ثم األمر نفســه بالنســبة لاتحادات حتى 

بداية الصيف الحالي.
مشــاركة  حظــر  قضيــة  فصــول  وبــدأت 
رياضيي الكويت في المحافل الخارجية، 
أوقفــت  عندمــا   ،2015 أكتوبــر   27 فــي 
للمــرة  البــاد  الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة 

الثانيــة فــي غضــون 5 ســنوات والثالثــة 
منــذ 2007؛ بداعــي “التدخــل الحكومــي 

في شؤون اللجنة األولمبية الكويتية”. 
الــذي أصــدرت “األولمبيــة  وفــي الوقــت 
الدوليــة” القرار وتبعهــا اتحادات رياضية 
دوليــة، فــإن االتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
)الفيفــا( أوقف االتحاد الكويتي للعبة في 
وقــت ســابق مــن أكتوبــر 2015، بداعــي 
“التدخــل الحكومي”، علما أن “الفيفا” عاد 

ورفع الحظر في ديسمبر 2017. 
األزمــة  أخفــت  محلليــن،  وبحســب 
بيــن  نفــوذ  صــراع  الكويتيــة  الرياضيــة 
مجموعــة أولى تضم الشــيخ أحمد الفهد 
الصباح، الشــخصية النافذة على الساحة 
الرياضيــة العالميــة، وأخاه الشــيخ طال 
الذيــن  ومؤيديهــم  اآلخريــن  وإخوانهمــا 
الرياضــة  فــي  واســع  بنفــوذ  يتمتعــون 
ثانيــة  ومجموعــة  والدوليــة،  المحليــة 
تتكــون مــن وزراء وأفــراد آخرين من آل 

الصباح وشخصيات مقربة منهم.

انتخابات اللجنة األولمبية الكويتية
وكاالت

أمــس  إيطالــي،  صحافــي  تقريــر  كشــف 
إدارة  مــن  جديــدة  خطــة  عــن  الســبت، 
يوفنتوس، للحصول على خدمات نيكولو 

زانيولو، العب وسط روما.
اإليطاليــة،  “الســتامبا”  لصحيفــة  ووفًقــا 
فــإن إدارة يوفنتــوس تجــري مفاوضــات 
مــع مســؤولي رومــا؛ من أجل إبــرام صفقة 
إلــى  زانيولــو  بموجبهــا  ينتقــل  تبادليــة 
علــى  الذئــاب  حصــول  مقابــل  تورينــو، 
جونزالــو  األرجنتينــي  المهاجــم  خدمــات 

هيجواين. 
مــن  عروًضــا  رومــا  رفــض  أن  وســبق 
مــادي  بمقابــل  زانيولــو  لضــم  يوفنتــوس 
فقــط، أو عــن طريــق إدخــال العبيــن مثل 
فــي  بيريــن  ماتيــا  أو  كــوادرادو  خــوان 

الصفقة.
فــي  رومــا  رغبــة  علــى  اليوفــي  ويراهــن 
ضــم هيجوايــن إلبــرام الصفقــة؛ ألن إدارة 
“البيبيتــا” هــو  الذئــاب تخطــط أن يكــون 
خليفة البوســني إيدين دجيكو في هجوم 
فريق العاصمة، خصوصا أن األخير قريب 

من الرحيل إلى إنتر ميان.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

كشف تقرير صحافي إنجليزي، أمس السبت، عن رفض العب ريال مدريد، الويلزي جاريث 
بيل، فكرة الرحيل عبر صفقة تبادلية، خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.

فقــد ذكرت صحيفة “ميــرور” أن رئيس ريال 
اســتخدام  حــاول  بيريــز  فلورنتينــو  مدريــد 
بيــل إلتمــام التعاقــد مــع العــب خــط وســط 
مانشســتر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، في 
صفقــة تبادلية، لكن جنــاح الميرينجي رفض 

ذلك.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن بيل يحصل على 
راتــب ســنوي فــي ريــال مدريــد، بقيمــة 15 
مليــون يورو، ولن يرحل إال إذا كان هناك ناد 

آخر، يمكنه تقديم نفس الراتب له أو أكثر.

ومــن جانبــه، يحــاول ريــال مدريــد التخلص 
مــن بيــل هــذا الصيــف، خصوصــا أن عاقتــه 
مــع  المديــر الفنــي للفريــق زين الديــن زيدان 
ســيئة جًدا، وال يضعه ضمن خططه للموســم 

المقبل.
لكــن حالًيــا تجــد اإلدارة صعوبــة، فــي العثور 

على ناٍد مناسب له.
وُيعــد بوجبــا مــن أبــرز أهــداف ريــال مدريــد 
وفًقــا  الصيــف،  هــذا  الوســط  خــط  لتدعيــم 

لتقارير صحافية عديدة.

بيل يرفض مبادلته مع بوجبا يوفنتوس يغري روما

ريــال  وســط  نجــم  كــروس،  تونــي  توقــع 
مدريــد والمنتخب األلماني، أن يحقق عدد 
من زمائه الشــباب في المانشافت مسيرة 

كروية رائعة.
موقــع  مــع  مقابلــة  فــي  كــروس،  وقــال 
بعــض  “لدينــا  األلمانــي  بــوزر”  “شــبورت 
يصبحــوا  أن  بإمكانهــم  الذيــن  الشــباب 
ناجحين جدا، أو أنهم أصبحوا بالفعل، وال 

أقصد من الناحية الرياضية فقط”.
وذكر كروس عددا من األســماء، بدايًة من 
ثاثــي بايــرن ميونــخ، جوشــوا كيميتــش، 
جنابــري،  وســيرجي  جوريتســكا،  وليــون 
مــرورا بيوليــان برانــدت، المنتقــل حديثــا 

لدورتموند، وتيمو فيرنر )اليبزيج(.
وقال “لديهم مستوى كبير، ويرغبون أيضا 

في تحسينه”.
)مانشســتر  ســاني  ليــروي  عــن  وتحــدث 

سيتي(، قائًا “لقد تطور بشكل رائع”.
ويعتقــد كــروس أن هــؤالء الاعبيــن “مــن 
حيث الكفاءة لديهم القدرة”، التي يمكنهم 

من خالها االنتقال للعب خارج ألمانيا.

أمــر  فــي  بالتدقيــق  النصــح  لهــم  ووجــه 
النادي، الذي يريدون االنتقال إليه، وكذلك 

المدرب الذي سيكونون تحت قيادته.
وقــال إنــه في ناد مثل ريــال مدريد، تكون 
مــن  كثيــرة  كبــرى  توقعــات  دائمــا  هنــاك 

الاعب “لدرجة غير معقولة”.

وواصل نجم بايرن ميونخ السابق “ما زلت 
أشــعر هنــا بالراحة، ومــن الناحيــة الكروية 
فــإن الليجــا تبقى بالنســبة لــي األفضل في 
العالــم، وكل األمــور تناســب أســرتي، لذلك 
فــإن القرار )بتمديــد التعاقد( جاء بســهولة 

لحد ما”.

مستقبل الكرة األلمانية

لوكلير ينطلق أوال في سباق النمسا
سينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز 
األول في سباق جائزة النمسا الكبرى للفورموال 
1 بعــد تفوقــه فــي التجــارب التأهيليــة اليــوم 
الســبت على لويس هاميلتون سائق مرسيدس 
متصــدر البطولة الذي حل ثانيا، لكنه ســيخضع 

للتحقيق من المشرفين بسبب تعطل مزعوم.
وحــل ماكــس فرســتابن ســائق رد بــول، الفائــز 
بالســباق علــى أرض فريقــه العــام الماضــي، في 

المركز الثالث.
وهــذه ثانــي مرة ينطلق فيهــا لوكلير من المركز 
األول هذا الموســم واألولى لفيراري في النمسا 

منذ مايكل شوماخر في 2003.
وفشــل زميلــه سيباســتيان فيتــل فــي تســجيل 
زمــن للفــة وغــاب عــن ترتيــب أول 10 ســائقين 

بسبب مشاكل فنية.
وكان شــارل لوكليــر قد ســجل أســرع زمن للفة 
في الجولة األخيرة من التجارب الحرة لســباق 
العالــم  بطولــة  ضمــن  الكبــرى  النمســا  جائــزة 
لفورموال 1 للسيارات واضعا فيراري على القمة 
قبــل إجــراء التجــارب التأهيلية قاطعا مســافة 
حلبة رد بول رينج المتعرجة والبالغ طولها 4.3 

كيلومتر في دقيقة واحدة و03.987 ثانية.

وكاالت
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وكاالت

أكــد تقريــر صحافــي إيطالــي، أمــس 
جونزالــو  األرجنتينــي  أن  الســبت، 
هيجوايــن، مهاجــم يوفنتوس، أفســد 
خطــة الســيدة العجــوز، إلبــرام صفقة 
مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانــت العديد مــن التقارير ذكرت أن 
يوفنتــوس يخطط إلدخال هيجواين 
فــي صفقــة تبادليــة مــع رومــا، ينتقل 
العــب  زانيولــو،  نيكولــو  مــن خالهــا 

الذئاب، إلى السيدة العجوز.
ميركاتــو”  “كالتشــيو  موقــع  وأشــار 
رفــض  هيجوايــن  أن  إلــى  اإليطالــي 

االنتقــال إلــى صفوف رومــا في فترة 
االنتقاالت الصيفية.

وطلب المهاجم األرجنتيني من إدارة 
يوفنتــوس انتظــار العــروض المقبلــة 
لــه مــن خــارج إيطاليــا، قبــل تحديــد 

وجهته المقبلة.
تجميــد  إلــى  هيجوايــن  قــرار  وأدى 
ورومــا  يوفنتــوس  بيــن  المفاوضــات 
بشأن الصفقة التبادلية، والتحول إلى 
فرضيــة أخــرى وهــي تقديــم الســيدة 
العجــوز لمقابل ضخم لحســم التعاقد 

مع زانيولو.

هيجواين يفسد حيلة يوفنتوس

وكاالت وكاالت

أحــرزت المصنفــة ثالثــة عالميا التشــيكية كارولينا بليســكوفا 
لقــب دورة إيســتبورن اإلنجليزية في كــرة المضرب، بتفوقها 
الســبت علــى األلمانيــة أنجليــك كيربــر 1-6 و4-6، ملحقــة بها 

خسارة قبيل بدء دفاعها عن لقبها في بطولة ويمبلدون.
وتوجــت التشــيكية أداءهــا القــوي هذا األســبوع فــي الدورة 
المقامــة علــى ماعــب عشــبية، إذ لم تخســر أي مجموعة في 
طريقهــا نحــو اللقــب، لتحــرزه فــي مبــاراة نهائيــة احتاجــت 
خالهــا الــى نحــو ســاعة فقــط لتســِقط المصنفة أولــى عالميا 

سابقا، وتحرز ثالث ألقابها هذا الموسم.
وقالــت بليســكوفا “طــوال األســبوع قدمت أداء شــبه مثالي، 
لكن كل المباريات لم تكن بالســهولة التي توحي بها النتيجة، 

السيما اليوم”.
ويمبلــدون  بطولــة  فــي  لقبهــا  عــن  للدفــاع  كيربــر  وتســتعد 
اإلنجليزيــة، ثالثــة البطــوالت األربــع الكبــرى، والتــي تنطلــق 
اإلثنيــن علــى الماعب العشــبية لنادي عمــوم إنجلترا. وقالت 
التشــيكية  منافســتها  ضــد  اليــوم  مباراتهــا  بشــأن  األلمانيــة 

“حاولت تقديم أفضل ما لدي لكن فوزك كان مستحقا”.
وأشــارت إلــى أن “العودة حاملة لقب إلى ويمبلدون ســتكون 
لحظــة مميــزة، الســيما عندمــا أدخــل إلــى الملعــب الرئيــس”، 
معتبــرة - علــى رغم الخســارة الســبت - أنها تقــدم أداء جيدا 

في الفترة الراهنة وتأمل أن تواصل ما قدمته العام الماضي.
ولــم تعان بليســكوفا للفوز بلقب الــدورة اإلنجليزية اليوم، إذ 
تقدمت 0-4 في المجموعة األولى التي تمكنت فيها من كسر 
إرســال كيربــر 3 مــرات، ومــرة جديــدة في الشــوط األول من 
الثانية، ما كان كافيا لتحقق فوزها الســابع على األلمانية في 

12 مواجهة بينهما.

توصــل فالنســيا وفياريــال التفاق، أمس 
الســبت، بشأن انتقال العب خط الوسط 
الروســي، دينيس تشيريشيف )28 عاما( 
مــن الثانــي إلــى األول، بعدمــا تألــق فــي 
صفــوف الخفافيــش، الموســم الماضــي، 

على سبيل اإلعارة.
وبهــذا، لــم يعــد متبقيــا إلتمــام الصفقــة 
ســوى توقيــع الاعــب على العقــد، خال 

األيام القليلة المقبلة.
وسيحصل فياريال على 6 مايين يورو 
الــذي  الاعــب،  عــن  االســتغناء  مقابــل 
خاض مع فالنسيا 43 مباراة في الموسم 

الماضي، وسجل 3 أهداف.
وكان فالنســيا قد تعاقد مع الاعب على 
سبيل اإلعارة، في الموسم الماضي، بعد 
تألقــه مع منتخب بــاده في كأس العالم 
فــي  الروســي  الاعــب  وســاهم   .2018
إنهــاء الخفافيــش الموســم الماضي، في 

المركز الرابع بالدوري اإلســباني؛ ليضمن 
أبطــال  دوري  فــي  المشــاركة  الفريــق 

أوروبا الموسم المقبل.
كمــا تــوج الفريــق بــكأس ملــك إســبانيا، 
المبــاراة  فــي  برشــلونة  علــى  بالفــوز 

النهائية.
لفالنســيا  لعــب  قــد  تشيريشــيف  وكان 
نصــف موســم، علــى ســبيل اإلعــارة مــن 
ريــال مدريد، في موســم 2015 - 2016، 

قبل االنتقال لفياريال.

كارولينا بليسكوفا تحتفل بلقب دورة إيستبورن

بليسكوفا تحرز بطولة إيستبورن اتفاق بشأن تشيريشيف



وكاالت وكاالت

تجــاوزت تشــيلي عقبة كولومبيا بشــق األنفس 
فجــر اليــوم الســبت لتبلــغ المرّبــع الذهبــي مــن 
عســير  بفــوز   2019 أميــركا  كوبــا  منافســات 
نهائــي  ربــع  ضمــن   )5-4( الترجيــح  بــركالت 

المسابقة القارية.
وكان الوقــت األصلــي للمواجهــة الحماســية قد 

انتهى على نتيجة التعادل السلبي.
ونجح كل من أرتورو فيدال وإدواردو فارغاس 
وألكســيس  أرانغيــز  وشــارلز  بولغــار  وإيريــك 
سانشــيز في تسجيل ركالت الترجيح لمصلحة 
تشــيلي أمــا مــن جانــب كولومبيــا فقــد توّفــق 
خاميــس رودريغيــز وإدويــن كاردونــا وخــوان 
ويليــام  فشــل  فيمــا  مينــا  وييــري  كــوادرادو 

تيسييو في التسجيل.
وعلى ملعب “أرينا كورينثيانز” في مدينة ســاو 
باولــو، أجــادت تشــيلي التعامــل مــع منافســتها 
المرشــحين  أبــرز  أحــد  كانــت  التــي  كولومبيــا، 
لنيــل لقــب كوبا أميــركا 2019؛ لمــا قّدمه زمالء 
خاميــس رودريغيــز مــن عروض قويــة في دور 

المجموعات.
فــي  عموًمــا  األخطــر  “الروخــا”  منتخــب  وكان 
معظــم أطــوار الموقعــة المثيــرة التــي شــهدت 
إلغــاء هدفيــن لتشــيلي بعــد االســتعانة بتقنيــة 

.”VAR“ المساعدة بالفيديو
وعلى الرغم من وصوله متأخًرا لملعب المباراة 
بســبب اكتظــاظ مــروري فــي مدينة ســاو باولو 
دقيقــة  بعشــرين  المواجهــة  تأخيــر  عنــه  نتــج 
فقــد الح المنتخب التشــيلي جاهــًزا وتمّكن من 
التفــّوق علــى منافســه علــى المســتوى البدنــي 

والتكتيكي.
يذكر أّن تشــيلي هي حاملة لقب آخر نســختين 

من مسابقة كوبا أميركا )2015 و2016(.
وســتواجه تشــيلي في نصف النهائي الفائز من 

مواجهة أوروغواي وبيرو.
وتأهــل المنتخــب األرجنتيني إلــى نصف نهائي 
كوبــا أميركا 2019 بعد فــوزه على فنزويال 2-0 

الجمعة على استاد ماراكانا.
وافتتح الوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 
العاشــرة ثم أضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف 

الثاني في الدقيقة 74. 
وسيواجه منتخب األرجنتين منتخب البرازيل، 
صاحب األرض، في نصف النهائي يوم 2 يوليو 

على استاد بيلو هوريزونتي.

أكــدت تقرايــر صحافــي إســبانية، أمــس 
الســبت، أن بطولــة كوبــا أميــركا ســتؤثر 
للموســم  برشــلونة  اســتعدادات  علــى 

الجديد.
ديبورتيفــو”  “مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
اإلســبانية، فــإن ليونيــل ميســي وفيليب 
فيــدال  وأرتــورو  ميلــو  وآرثــر  كوتينيــو 
برشــلونة  اســتعدادات  إلــى  لــن ينضمــوا 
للموسم المقبل، قبل بداية شهر أغسطس 

المقبل.
وجــاء هــذا التطــور بعــد تأهــل منتخبات 
البرازيل واألرجنتين وتشــيلي إلى نصف 
نهائــي كوبــا أميــركا، إذ يجــب أن يحصل 
بعــد  راحــة  أســابيع   4 علــى  العــب  كل 

البطولة.
قائمــة  إلــى  ســواريز  لويــس  وســينضم 
األسماء المرشحة للغياب عن بداية فترة 
اإلعــداد، إذا تأهــل منتخــب األوروجواي 
اليــوم إلــى نصــف النهائــي علــى حســاب 

بيرو.
وســيغيب العبــو برشــلونة المتواجديــن 

الفريــق  جولــة  عــن  أميــركا  كوبــا  فــي 
باليابــان، والتــي ستشــهد أول مباراتيــن 

وديتين لزمالء ليونيل ميسي.
وقــد ينضم العبــو البارســا بأكملهم إلى 
فتــرة اإلعــداد مــع بداية بطولــة غامبر، 
فــي  مشــاركتهم  مؤكــًدا  ليــس  أنــه  إال 

المباريات.
فــي  موجوديــن  الالعبــون  وســيكون 
جولــة البارســا بالواليــات المتحدة؛ من 
أجل اللعب مع نابولي يوم 7 أغســطس 
المقبــل، وآن آربــر يــوم 10 مــن الشــهر 

نفسه.

تشيلي تبلغ نصف نهائي كوبا أميركا الكوبا تعطل خطة برشلونة

sports@albiladpress.com

األحد
30 يونيو 2019 
2720 شوال 1440

علن نادي مانشســتر يونايتد اإلنجليزي لكرة القدم الســبت التعاقد مع العب كريســتال باالس آرون وان بيســاكا لـ 5 مواســم، 
في صفقة قدرت وسائل اإلعالم قيمتها بـ50 مليون جنيه استرليني )64 مليون دوالر(.

وأورد النــادي اإلنجليــزي الشــمالي فــي بيــان 
“يســر مانشســتر يونايتــد تأكيــد التعاقــد مــع 
بــاالس”،  كريســتال  مــن  بيســاكا  وان  آرون 
موضحــا أن الالعــب البالــغ مــن العمــر 21 عاما 
وقــع عقــدا لـــ 5 أعــوام مع خيــار التمديــد لعام 

إضافي”.
وخــاض الظهيــر األيمــن الشــاب 42 مباراة في 
الــدوري اإلنجليــزي الممتاز مع فريقه الســابق، 

وبرز بشكل الفت في الموسم المنصرم.
وبحســب التقاريــر، دفــع النــادي الشــمالي 45 
وان  خدمــات  علــى  للحصــول  جنيــه  مليــون 
بيســاكا، تضــاف إليها 5 مالييــن من المكافآت، 
تاريــخ  فــي  مدافــع  أغلــى  منــه  يجعــل  مــا 

“الشياطين الحمر”.
ونقــل البيــان عــن الالعــب قوله “إنه لشــعور ال 
يصدق وشــرف أن أصبح العبا في مانشســتر 

يونايتــد، وأعــرف أن عددا قليــال من الالعبين 
يتاح لهم امتياز قول ذلك”.

مســعى  ضمــن  الالعــب  مــع  التعاقــد  ويأتــي 
يونايتــد بقيــادة مدربــه النروجي أولــي غونار 
سولسكاير لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل 
بعــد أداء مخيب باالجمال في 2018 - 2019، 
وهــو الموســم الــذي أنهــاه الفريــق فــي المركز 
اإلنجليــزي،  الــدوري  ترتيــب  فــي  الســادس 
وفشل تاليا في حجز مركز مؤهل إلى مسابقة 
دوري أبطال أوروبا في موسم 2019 - 2020.
ويعــد وان بيســاكا بديــال علــى المــدى البعيــد 
للظهيــر األيمــن اإلكــوادوري أنطونيو فالنســيا 
عقــده  نهايــة  مــع  الفريــق  عــن  رحــل  الــذي 
بنهايــة الموســم. وقال سولســكاير عــن القادم 
المدافعيــن  أفضــل  أحــد  هــو  “آرون  الجديــد 
الصاعديــن فــي البريمرليغ، يتمتــع بأخالقيات 

العمــل الصحيحــة، الموهبــة والذهنيــة للعــب 
لصالــح مانشســتر يونايتد، ويتــالءم تماما مع 
نوعيــة الالعبيــن الذين نبحث عــن ضمهم إلى 
التشــكيلة لمســاعدتنا على التحســن والذهاب 

إلى مراحل أبعد”.
ينجــزه  تعاقــد  ثانــي  بيســاكا  وان  وبــات 
االنتقــاالت  فتــرة  فــي  الحمــر  الشــياطين 
الصيفيــة الحالية، بعد الجناح الدولي الويلزي 

دانيال جيمس من سوانسي.
وســينضم الالعــب إلــى الجولــة الصيفية التي 
وســنغافورة  أســتراليا  فــي  الفريــق  يجريهــا 
بعــد  المقبــل،  للموســم  تحضيــرا  والصيــن 
أخــذ اســتراحة مــن مشــاركته مــع المنتخــب 
اإلنجليــزي فــي نهائيات كأس أوروبــا لما دون 
21 عامــا، إذ ســجل هدفــا فــي مرمــى منتخب 

بالده في المباراة األولى ضد فرنسا )1-2(.

وكاالت

اليونايتد يتعاقد مع وان بيساكا

بات آرون وان بيساكا

تنطلق األحد منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس 
األمــم اإلفريقيــة فــي كــرة القدم، فــي 3 أيام ســتحدد هويــة المنتخبات التي ســتدخل 

منافسات األدوار اإلقصائية مع ثمن النهائي.

الســبت،  اليــوم  مباريــات  انطــالق  وقبــل 
ضمنت 3 منتخبات من أصل 16 مكانها في 
الــدور المقبــل، وهــي مصــر عــن المجموعة 
األولــى، ونيجيريــا عــن الثانيــة، والجزائــر 
عن الثالثة، بينما تتحين غالبية المنتخبات 
الـــ21 األخرى فرصة انتــزاع أحد المركزين 
األول أو الثانــي فــي مجموعاتها، أو حصد 
ما يكفي من النقاط للحلول ضمن أفضل 4 

منتخبات في المركز الثالث.
فــي مــا يأتي عــرض لمباريات اليــوم األول 
من منافســات الجولة الثالثة للبطولة التي 

تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. 

مصر للعالمة الكاملة 
شــدد المــدرب المكســيكي خافييــر أغيــري 
أمــس الســبت علــى أن المنتخــب المصــري 
لكــرة القــدم يبحــث عــن العالمــة الكاملــة 
يالقــي  عندمــا  بأفضــل العبيــه،  وســيدفع 
أوغندا، األحــد، في الجولة الثالثة األخيرة 
األمــم  كأس  بطولــة  فــي  األول  للــدور 

اإلفريقية المقامة على أرضه.
الــدور  إلــى  التأهــل  الفراعنــة  وضمــن 
ثمــن النهائــي بعــد فوزيــن فــي الجولتيــن 
والكونغــو   1-0 زيمبابــوي  )علــى  األولييــن 
الديموقراطيــة 0-2(، ويبحثــون عــن الفوز 
الثالث ضد أوغندا غدا على ســتاد القاهرة 

الدولي.
وقــال أغيــري فــي مؤتمر صحافــي “أعتقد 
أنــه حتــى وإن ضمنــا التأهــل إلــى المرحلة 
المقبلــة، نريــد أن نكــون في المركــز األول. 
الالعبيــن  بأفضــل  ســندفع  أوغنــدا  ضــد 
لدينا”، مشيرا إلى أنه قد يأخذ في االعتبار 
 3 نالهــا  التــي  الصفــراء  البطاقــات  مســألة 
العبيــن فــي المبــاراة الثانيــة، وهــم محمــد 

النني ومحمود عالء والبديل علي غزال.
وتابــع “ســنحاول اللعــب بشــكل جيــد مــن 
البدايــة إلــى النهايــة. حتــى اآلن لــم نلعــب 
بأفضــل مســتوى ممكن، لكــن لدينا 6 نقاط 
وغــدا نتمكــن فــي أن نحقــق أفضــل مباراة 

لنا في دور المجموعات”.
وأوضح “سأحاول الدفع بأفضل الالعبين، 
فــي  كبيــرة  تغييــرات  بإجــراء  أفكــر  ال 
التشــكيلة األساســية”، متحدثا عــن “تغيير 
اللقــاء  أن  معتبــرا  ربمــا”،  تغييريــن  أو 
)أوغنــدا(  هــم  صعبــة،  مبــاراة  “ســيكون 
يلعبــون بشــكل جيــد جــدا، لديهــم كــرات 
ثابتة جدية، يعملون بشــكل كبير وســجلوا 
3 أهــداف حتــى اآلن”، وذلــك بالفــوز فــي 
الكونغــو  منتخــب  علــى  األولــى  المبــاراة 
الديموقراطيــة 0-2، والتعــادل فــي الثانية 

مع زيمبابوي 1-1.
أوغنــدا يشــكلون  أن العبــي  علــى  وشــدد 
“فريقــا قويا جــدا، فريق منظم جدا، يقاتل 
لـ 90 دقيقة. هم محاربون وستكون مباراة 
صعبــة )...( علينــا االحتفــاظ بالكــرة، علينــا 
العثــور علــى المســاحات، علينــا أن نكــون 
الكــرات  المرتــدة،  الهجمــات  فــي  حذريــن 

الثابتة...”.
مــن معلقيــن  انتقــادات طالتــه  وردا علــى 
مصريين لجهة عدم اعتماد أداء هجومي، 
شــدد المدرب المكســيكي على أن منتخب 
 10 أهــداف فــي آخــر   9 الفراعنــة “ســجل 
مباريــات خاضها” في مختلف المســابقات، 
المباراتيــن  فــي  “صحيــح  بأنــه  مقــرا 
األخيرتيــن لــم نســجل أهدافــا كثيــرة لكــن 
هــذا ال يعنــي وجــود تغييــر فــي الخطــة أو 
الفريق أو اتجهنا للدفاع أكثر من الهجوم”.

وتابــع “فلســفتي هــي لعــب الكــرة، الهجوم 
في كل مباراة، وال يهم من يكون المنافس، 

وضد أوغندا غدا سنحاول بالتأكيد”.
مجموعتــه  المصــري  المنتخــب  ويتصــدر 
برصيــد 6 نقاط، أمــام أوغندا )4( والكونغو 
الديموقراطية )نقطة( وزيمبابوي )من دون 
رصيد(. ويســعى الفراعنــة إلى تعزيز رقمه 
القياسي في ألقاب البطولة والتتويج فيها 

للمرة الثامنة.
وتطــرق أغيري إلى إصابة الحارس الثالث 
لمصــر محمــود عبــد الرحيم “جنــش” بقطع 

فــي وتــر أخيــل خــالل التماريــن أمــس، ما 
ســيبعده عــن التشــكيلة. وقــال “أنــا حزيــن 
إلصابــة جنــش، وآمل فــي أن نقــدم مباراة 

كبيرة من أجله أيضا غدا”.
مــن جهتــه، شــدد مــدرب أوغندا الفرنســي 
سيباســتيان ديســابر على أن منتخبه قادر 
على مباغتة الفراعنة في بحثه عن التأهل 

إلى الدور المقبل. 
وقال “ندرك أن مباراة الغد صعبة بالنســبة 
إلينا، لكن أعتقد أن لدينا فرصتنا. ســنلعب 
مــن أجــل الفــوز، نعتمــد تكتيكيــا هجوميــا 

ونحاول الفوز”.
وتابــع “مــا نريــده هــو التأهــل إلــى المرحلة 
المقبلــة وهــو مــا لــم يحصــل بعد حســابيا. 
لمبــاراة  االســتعداد  هــو  بــه  نقــوم  مــا  لــذا 
ثالثــة ضمــن البطولــة ضد فريــق جيد جدا 
هــو مــن األفضــل علــى المســتوى القــاري”، 
مشــددا علــى تمتــع العبيــه “بــروح قتاليــة 
كبيــرة، وحافــز كبير مهمــا تكن األهداف أو 
التحديات التي تنتظرنا. كلما كبر التحدي، 

كلما زاد الحافز لدي العبّي”.
وضمــن الجولــة نفســها، تقــام مبــاراة بيــن 
الكونغــو الديموقراطيــة المتوجــة باللقــب 
القــاري العاميــن 1968 و1974، وزيمبابوي 
التي لم تتمكن في 3 مشــاركات سابقة من 

تخطي عتبة الدور األول.

أوغندا قادرة على المباغتة
مــن جهتــه، شــدد مــدرب أوغندا الفرنســي 
سيباســتيان ديســابر على أن منتخبه قادر 

علــى مباغتــة المنتخــب المصــري، الســيما 
أنــه ال يــزال يبحــث حســابيا عــن التأهــل 
إلــى الــدور المقبــل، علــى رغــم أنــه يحظى 
مضمــون  التأهــل  ألن  نظــرا  بأفضليــة؛ 
فــي  والثانــي  األول  المركزيــن  لصاحبــي 
المجموعة، وأفضل 4 منتخبات تحل ثالثة 

في المجموعات الست.
وقــال المدرب “نــدرك أن مباراة الغد صعبة 
بالنســبة إلينا، لكن أعتقد أن لدينا فرصتنا. 
ســنلعب مــن أجــل الفــوز، نعتمــد تكتيكيــا 

هجوميا ونحاول الفوز”.
وتابــع “مــا نريــده هــو التأهــل إلــى المرحلة 
المقبلــة وهــو مــا لــم يحصــل بعد حســابيا. 
لذا ما نقوم به هو االســتعداد لمباراة ثالثة 
ضمــن البطولة ضد فريق جيد جدا هو من 
األفضل على المستوى القاري”، مشددا في 
الوقت ذاته على تمتع العبيه “بروح قتالية 
كبيــرة، وحافــز كبير مهمــا تكن األهداف أو 
التحديات التي تنتظرنا. كلما كبر التحدي، 

كلما زاد الحافز لدي العبّي”.
وأضــاف “غدا ســنكون علــى الموعد، ندرك 
أن المواهــب الفردية هي لصالح مصر لكن 

سنراهن على فرصتنا أيا كان الخصم”.
وشــدد ديســابر علــى إطالعــه الجيــد علــى 
المنتخــب المصري “وســنحاول االســتفادة 
مــن نقــاط الضعــف لديــه، ســنحاول وضــع 
األمــور فــي نصابهــا مــن أجــل مباغتــة هذا 

الفريق” والعمل من أجل انتزاع الصدارة.
وتعــود أفضــل نتيجــة قاريــة ألوغنــدا إلى 

العام 1978 حين حلت وصيفة لغانا.

نيجيريا لتأكيد الصدارة 

صدارتهــا  تأكيــد  عــن  نيجيريــا  تبحــث 
للمجموعــة الثانيــة عندما تلتقي مدغشــقر 
ســتاد  علــى  الثانــي  المركــز  صاحبــة 

االسكندرية األحد.
ويتصــدر منتخــب “ســوبر إيغلــز” )النســور 
الممتــازة( المجموعــة برصيــد 6 نقــاط بعــد 
فوزين بنتيجــة 0-1على بوروندي وغينيا، 
الجديــدة  الوافــدة  أمــام  نقطتيــن  بفــارق 
مدغشــقر التــي انتزعــت نقطــة ثمينــة مــن 
غينيــا بتعــادل 2-2، قبل أن تكســب النقاط 

الكاملة من مباراتها ضد بوروندي )1-0(.
وحذر مــدرب المنتخب النيجيري األلماني 
غرنــوت رور العبيــه مــن التفريــط بفرصــة 
ليتمكــن  الصــدارة،  فــي  المجموعــة  إنهــاء 
أبطــال إفريقيا ثالث مــرات )1980، 1994، 
و2013( مــن تفــادي مواجهــات معقدة في 

ثمن النهائي.
فــي  ننهــي  أن  المهــم  “مــن  الســبت  وقــال 
المركــز األول فــي المجموعــة، من األفضل 
أن نواجــه أحــد الفــرق التــي تحتــل المركز 
الثانــي،  المركــز  احتــل  فريــق  مــن  الثالــث 
وكل مــا علينــا أن نقــوم بــه هــو أن ننهــي 

متصدرين”.
وتابــع “علينا أن نســتعد الحتمــال مواجهة 
منتخــب جيد جــدا. يمكن أن يكون جنوب 
إفريقيــا )المجموعــة الرابعــة( أو جمهوريــة 

الكاميــرون  حتــى  أو  )األولــى(  الكونغــو 
)حاملــة اللقــب، المجموعــة السادســة(، لــذا 
فــي مطلق األحوال ســتكون مبــاراة صعبة 
فــي دور الـــ16، لكننا لم نصــل إلى ذلك بعد 

ونحن نركز على مباراة الغد”.
وتابــع “هــل ســأجري تغييرات؟ نعــم ألنني 
أريــد وضــع الجميع تحــت الضغــط وأخلق 
)فــي تشــكيلته(.  منافســة علــى كل مركــز 
ســنرى في التدريب األخير هذا المساء أي 

تغييرات سأقوم بها”.
مــن جهته قــال مدرب مدغشــقر الفرنســي 
نيكــوال دوبوي “أنــا فخور جدا بالعبّي، لقد 
كانــوا جيدين جدا، نخوض بطولة إفريقيا 
للمــرة األولــى، حصلنــا على نقطتهــا األولى 

وفوزنا األول”.
أضــاف “لــم نتأهــل بعــد إلــى دور الـــ16 لــذا 
لن أحاول القيام بالحســابات. ســيكون من 
المؤســف أن تتوقف مسيرتنا هنا، سندخل 
المبــاراة ونحــاول الفــوز لكننــا نــدرك بأننــا 
واحــدة ســتكفينا  نقطــة  لســنا مرشــحين. 

للمركز الثاني”.
وفــي المجموعــة ذاتهــا، تقــام مبــاراة بيــن 
غينيــا التي تبقى أفضل نتيجة لها الحلول 
ثانية بالعام 1976، وبوروندي التي ال تزال 
تبحــث عــن أولــى نقاطهــا فــي مشــاركتها 
األولــى فــي البطولــة التــي تقــام هــذا العام 
للمــرة األولــى مــع 24 منتخبــا بــدال مــن 16 

كما جرت العادة.

ترقب لجوالت الحسم بأمم إفريقيا
وكاالت

مدرب مصر أغيري وقائد المنتخب المحمدي خالل مؤتمر صحافي
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خــالل احتفــال كبيــر نظمتــه شــركة التســهيالت للســيارات، افتتــح الوكيــل والمــوزع 
الحصــري لعالمــة GAC Motor وFoton Motor الرائدتين في مملكة معرضها الجديد 
كليــا فــي منطقــة ســترة بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة شــركة البحريــن للتســهيالت 
مــن  كبيــرة  ومجموعــة  التجزئــة  مبيعــات  وممثلــي  التنفيذيــة  واإلدارة  التجاريــة، 
الشــخصيات التجاريــة واالجتماعيــة والمهتميــن بقطــاع صناعــة الســيارات وممثلــي 

وسائل اإلعالم.

االفتتــاح،  حفــل  خــال  كلمتــه  وفــي 
صــرح المديــر العــام لشــركة التســهيات 
للســيارات بريــر جاســم: “يســعدنا اليــوم 
أن نفتتــح صالــة العــرض الجديــدة لهذه 
العامة التجارية التي اســتطاعت خال 
مــن  العديــد  تنافــس  أن  وجيــزة  فتــرة 
العالــم  الســيارات حــول  عمالقــة صنــاع 
العامــات  مصــاف  فــي  نفســها  لتضــع 
بجودتهــا  وتنافــس  الرائــدة،  التجاريــة 
وكفاءتهــا مختلــف العامــات التجاريــة 
العريقة ممــا جعلها واحدة من العامات 
فــي  وانتشــارا  نمــوا  األســرع  التجاريــة 

مملكة البحرين.
وأضاف برير نحن في شركة التسهيات 
للســيارات تجمعنــا رؤيــة واحدة وهدف 
التجاريــة  العامــة  لتمثيــل هــذه  واحــد 
بأفضــل صــورة، حيــث نعتمد فــي عملنا 
علــى مبدأ رضــا العمــاء، وتوفير قاعدة 
فــي  المتوفــرة  الخيــارات  مــن  واســعة 
ســوق الســيارات بجــودة تنافســية، وأن 
هــذا النجاح فــي تحقيق هــذه المبيعات 
يعكــس الموقع الصحيــح للمركبات التي 

تطرحهــا الشــركة وإقبــال الزبائــن عليها، 
ونحن ملتزمون بتوفير مركبات عصرية 
التقنيــة؛  الناحيــة  مــن  متقّدمــة  راقيــة 
لنوفــر لعمائنــا الفخامــة بجــودة عاليــة 
ويتســنى لهــم االســتمتاع بــأداء قيــادة 
متطــّورة  حديثــة  وتقنيــات  اســتثانئي 

واقتصادية في استهاك الوقود.
مــن جانبــه، أعــرب المديــر العــام لشــركة 
GAC Motor  زينــغ عــن فخره واعتزازه 
GAC Mo�  بالمكانــة التي تبوأتها عامة

tor في مملكة البحرين وبعمق العاقات 
بينها وبين شركة التسهيات للسيارات، 
ففــي ضوء النمــو المتنامي اإليقاع الذي 
يشــهده قطــاع الســيارات بالمنطقــة، إال 
أننــا نشــهد نمــوا متزايــدا علــى منتجاتنا 
ونشعر بسعادة بالغة ونهدف إلى تقديم 
خبراتنا ومنتجاتنا للقطاع، كما ويجســد 
المعــرض الجديد المعايير عالية الجودة 
لشــركة التسهيات للســيارات وعملياتها 
ذات الكفــاءة العاليــة التــي تســعى مــن 
خالهــا لتقديــم أفضل خدمــات مبيعات 

.GAC Motor وصيانة سيارات

“التسهيالت للسيارات” تفتتح معرضها الجديد بسترة
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نوفر لعمالئنا قاعدة واسعة من الخيارات 
بجودة تنافسية

“GAC” استطاعت في فترة وجيزة 
منافسة عمالقة صناع السيارات في العالم
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تواصــل تقدمها في مصــاف “GAC Motor” للعالمات التجارية للعــام الثالث على التوالي
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كشفت بيجو رسمًيا عن 
2008 الجديدة كلًيا. 

خارجية السيارة تأتي 
بالطابع التصميمي المألوف، 

مع واجهة أمامية أكثر 
وضوًحا يتوسطها شبك 

أفقي، ومصابيح مستعارة 
من شقيقتها 3008، مع 

قاعدة عجالت أكبر.

tariq.albahar
@albiladpress.com

خســرت ابنــة إرويــن كومنــدا، التــي ســاعدت فــي تصميــم بيتــل األصليــة، 
قضية حقوق الملكية ضد مجموعة فولكس فاجن في محكمة ألمانية.

فــإن   ،AutoNews نقلتــه  لمــا  وفقــًا 
ابنــة كومنــدا تســعى للحصــول على 
تعويــض 5.7 مليــون دوالر)21.375 
مليــون ريال( عن جزء من مســاهمة 
والدهــا فــي تصميــم بيتــل، وكانــت 
طلباتهــا تقتصــر علــى ســيارة بيتــل 
التــي تمت صناعتها منذ عام 2014، 

بسبب قانون التقادم.

فولكــس فاجن بيتل وفقــا الدعائها، 
ال تــزال ســيارات بيتــل، التــي تمــت 
صناعتهــا منــذ عــام 2014 فصاعــد، 
تتضمــن عناصر مــن تصميم والدها، 
وهــي عناصــر تــم اســتخدامها فــي 
ثالثة أجيال من السيارة التي باعت 
أكثر من 22 مليون سيارة على مدار 

أكثر من 70 عاما.

فولكس فاجن 
تفوز بقضية بيتل
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ا في منطقة الشرق  تستعّد شركة ’إم جي موتور‘ إلطالق ثالث طرازات جديدة كليًّ
األوســط خــالل العــام 2019، في وقت يعتبر من أكثر فترات الشــركة ازدهارًا في 

السنوات األخيرة الماضية. 

الجديــدة  الثــالث  الطــرازات  وســتنضّم 
جــي‘  ’إم  عالمــة  مجموعــة  إلــى  كلّيــًا 
جــي  ’إم  طــرازات  مــن  حاليــًا  المؤلفــة 
زد  جــي  5‘و’إم  إكــس  آر  جــي  و’إم   ،‘6

إس‘و’إم جي جي إس‘
البريطانيــة  الســيارات  عالمــة  وتســعى 

المنشــأ، والتــي اســتهّلت رحلتهــا بمنتــج 
رئيســي واحــد في الشــرق األوســط في 
العام 2015، إلى تعزيز نمّوها القوي منذ 
انطــالق عملياتهــا اإلقليميــة مــن أربعــة 
سنوات وتعد الطرازات الثالثة الجديدة 

بالكامل من أحدث إنتاجات العالمة.

كشــفت بــي إم دبليــو عــن أحدث أفراد عائلــة الفئة الثامنة، جــران كوبيه الجديدة، 
 AMG GT لتســتبدل الفئــة السادســة جــران كوبيه، والموجهة لمنافســة مرســيدس

.A7 بأربعة أبواب واودي

تأتي الفئة الثامنة جران كوبيه بمســاحة 
وأثــر  الثانــي،  للصــف  وأبــواب  إضافيــة 
حصول الســيارة على هــذه األبواب على 
ســقف  علــى  فحصلــت  العــام  تصميمهــا 
أطــول وأقــل انحــدارًا مــن فئــة الكوبيه، 
ولكنهــا حافظــت علــى تصميــم الواجهــة 

فــي  تغييــر.  دون  والخلفيــة  األماميــة 
الداخــل ينصب التركيز في الفئة الثامنة 
جــران كوبيــه علــى ركاب الصــف الثاني، 
فقــد حصلــت على مقاعد جيــدة ووحدة 
تحكــم فــي الكونســول الوســطي وحيــز 

أرجل وأكتاف أفضل.

توفــر “جيــب كومبــاس 2019” الجديــدة كليًا مجموعة ال مثيل لهــا من المميزات 
التي تتضمن قدرة الدفع الرباعي األفضل في فئتها على الطرقات.

المعاصــر  تصميمهــا  إلــى  باإلضافــة   
واألصيــل، تــم تزويد “جيــب كومباس” 
اســتهالك  منخفــض  بنزيــن  بمحــرك 
الوقود سعة 2.4 لتروقوة 180 حصانًا، 
مع صندوق تروس أوتوماتيكي بتســع 
كومبــاس”،  “جيــب  وتتميــز  ســرعات، 

بتصميمها الالفت والمعاصر.
 تتميــز المقصــورة الفخمــة، بتفاصيــل 

راقيــة  ومــواد  متطــورة  داخليــة 
وتحتــوي  متقدمــة،  وتكنولوجيــا 
الســيارة على ميزات ومعايير قياســية 
ومفيــدة، مثــل مقعــد الراكــب األمامــي 
القابــل للطي لألمــام، والمقاعد الخلفية 
القابلــة للطــي بنســبة 60/40 باإلضافــة 
وأرضيــة  كهربائــي،  خلفــي  بــاب  إلــى 
تخزين مبتكرة قابلة لتعديل االرتفاع.

جديد إم جي موتور

الفئة الثامنة لجران كوبيه الجديدة

كومباس... السيارة المثالية

تنشــط شــركة جي أيه ســي موتور في األســواق اإلقليمية في اآلونة األخيرة، إذ أطلقت العديد من موديالت ســياراتها في الشــرق األوســط، 
وافتتحــت أربــع وكاالت ســيارات لهــا فــي اإلكــوادور، وهــي تحضــر إلطالق ســيارتها جي أس 8 في الســوق الروســي في وقت الحق هــذا العام. 

العالمة متوافرة بنجاح في البحرين عبر التسهيالت وتقدم مجموعتها مع ضمان 7 سنوات وباقات صيانة والمزيد.

يقــول يــو جــون، رئيــس جــي أيه ســي موتور: 
“تلتــزم جــي أيــه ســي موتــور بتحقيــق وجــود 
عالمــي للعالمــة التجاريــة وقــد عــززت الجهود 
لتوســيع شــراكاتها الدوليــة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم”. فــي الســنوات األخيــرة، شــهدت جــي 
أيــه ســي موتــور تطــورًا مطــردًا منــذ إطــالق 
إســتراتيجيتها للتدويــل وهــو موجــودة حالًيــا 
في 16 دولة بمنتجات تشمل سيارات السيدان 
وســيارات الدفع الرباعي وســيارات المينيفان، 
وقــد تــم االعتــراف بها كعالمــة تجاريــة رائدة 
للســيارات فــي العديــد من األســواق. في العام 
2018، ســجلت جي أيه ســي موتور زيادة في 
مبيعاتهــا الدوليــة بنســبة 69 % علــى أســاس 

سنوي.
منــذ بدايــة العــام 2019 وجــي أيه ســي موتور 
تعمــل علــى تحســين عملياتهــا الدوليــة بشــكل 

التنافســية  قدرتهــا  مــن  زاد  ممــا  مســتمر، 
العالميــة للعالمــة التجاريــة. ودخلــت جــي أيه 
ســي موتور روســيا، الشــركة الروســية التابعة 
ل جــي أيــه ســي موتــور، وهــي أول محاولــة 

فــي  لهــا  تابعــة  شــركة  لتشــغيل  للشــركة 
الخارج بشــكل مستقل، مرحلة 

أبريــل  أوائــل  فــي  التشــغيل 
وبدأت االســتعدادات إلطالق 

منتجــات الشــركة وفتــح متاجــر 
جديدة.

العــام،  هــذا  مــن  أبريــل  فــي 
استضافت جي أيه سي موتور 
للموزعيــن  الدولــي  مؤتمرهــا 
تطويــر  لمناقشــة   2019 للعــام 
األعمال العالميــة مع الموزعين 

فــي جميع أنحاء العالم. وخالل 

المؤتمر، أشار يو إلى “أننا سنواصل االستثمار 
فــي دعــم موزعينــا وشــركائنا إلنشــاء نمــوذج 

ناجح للتعاون”.

عالمــة تجارية رائــدة للســيارات في العديد من األســواق

نشاط كبير لـ “GAC” موتور

تواصــل هونــدا ســيفيك 2019 وضــع معاييــر لمــا يجب أن تكون عليه الســيارة المدمجة. حيث تعد الســيارة، التي تم طرحها بإصدارات ســيدان 
وكوبيه وهاتشــباك ومع قوة حصانية متفاوتة، من أكثر الســيارات تنوًعا كما توفر أيًضا مجموعة واســعة من الفئات واألســعار، والتي تغطي 

األذواق كافة.

تصميــم هونــدا ســيفيك 2019 واحــد مــن أفضــل تصميمــات الســيارات 
المقدمــة مــن هوندا منذ عقود، بمظهر جريء ومبتكر، مع واجهة أمامية 
جديدة قوية، ومصد طويل ومنخفض وواســع ومصابيح خلفية فريدة 
علــى شــكل C. تتميــز ســيارتي ســيفيك 2019ســيدان وكوبيــه بخطوط 
سقف أنيقة مائلة، في حين تبرز سيفيك هاتشباك بنهايتها الخلفية ذات 
اللمبــة، والجنــاح الخلفــي المثبــت أعلــى الزجــاج وفتحــات التهوية على 

جانبي المصد الخلفي. 
ومخــرج العادم 

المزدوج المثبتة في المنتصف.
داخليــة هونــدا ســيفيك 2019 تعتبــر األكثــر رحابــة فــي هــذه الفئــة مــن 
الســيارات، مــع خاصيــة التحكــم األتوماتيكيــة بالحــرارة فــي منطقتين، 
وخصائــص أخــرى رفيعــة المســتوى، فقــد حصلــت علــى نظــام ترفيــه 
ومعلومــات محدث بشاشــة تعمــل باللمس قياس 7.0 بوصة، إضافة إلى 
“Apple CarPlay” و”Android Auto” وتــم تحســين عمليــة  برنامجــي 
االتصال بالبلوتوث، إضافة إلى ذلك تم تغيير ضوابط المقود، وحصلت 
المقصــورة علــى زخــارف متنوعــة وعلــى حامــالت أكــواب أوســع، 

وزيادة عزل الصوت الخارجي.
التحديثــات ألنظمــة  ببعــض   2019 تتميــز هونــدا ســيفيك 
األمــان والســالمة المتطورة. فهي مــزودة بنظام تحذير من 
التصادم األمامي، نظام فرملة أوتوماتيك للطوارئ، ونظام 
تحكم في المسارات/الحارات النشطة على الطريق، ونظام 
تثبيت السرعة التكيفي، ونظام “IIHS” المتطور الذي يتميز 
بقدرته العالية على تجنب االصطدامات األمامية بالســرعات 

المنخفضة والعالية حتى سرعة 25 ميال في الساعة.

األكثــر رحابــة بتحديثــات األمــان والســالمة المتطــورة

هوندا سيفيك 2019 الرائعة 

تويوتا كوروال الجديدة بالكامل
طراز الـ “هايبِرد” مشــحون بمجموعة مــن التقنيات المتقدمة

كشفت شركة ابراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لعالمة تويوتا في البالد، عن “كوروال 
2020” الجديدة كليًا في جيل آخر يرسم معايير القوة واألداء، إذ ستكون متوافرة بثالثة 

محركات مختلفة منها طراز “هايبِرد” الكهربائي، في حفل كبير أقامته بمعرضها بسترة.

وتأتــي مركبة تويوتا كــوروال الجديدة كليًا 
مــزودة بثالثــة خيــارات مــن أنظمــة الدفــع 
لنمــط قيادة أكثر تشــويقًا، األول هو محرك 
رباعي الســلندرات تم تطويره حديثًا ســعة 
2.0 لتــر مــزود بتقنية D-4S لحقــن الوقود، 
والــذي يولــد قوة 168 حصانــًا وعزم دوران 
بناقــل  ويقتــرن  كغم-متــر،   20.43 يبلــغ 
حركــة أوتوماتيكــي جديد ذي 10 ســرعات 
بخاصيــة النقــل المتعاقــب، والثانــي محرك 
رباعــي الســلندرات ســعة 1.6 لتــر يولد قوة 
121 حصانــًا وعــزم دوران يبلــغ 15.7 كغم-

متر، والذي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 
ذي 7 ســرعات. وكخيــار يتــم طرحــه ألول 
مــرة فــي مركبــة تويوتا كــوروال، فــإن نظام 
الدفــع ال “هايبــِرد” الكهربائــي يجمــع بيــن 
مصدريــن للطاقة، ويتألف من محرك بنزين 
يولــد قوة 97 حصانًا، وموتورين كهربائيين 
يولــدان قــوة 71 حصانــا وعــزم دوران يبلغ 
14.5 و16.6 كغم-متر على التوالي، مع قوة 
إجماليــة للنظــام تبلغ 121 حصانــًا. ويقترن 
هــذا النظام بناقل الحركة المتغير المســتمر 
بخاصيــة التحكم الكهربائي e-CVT، والذي 
يحقــق كفــاءة فــي اســتهالك الوقــود تبلــغ 
27.6 كم/لتــر، فــي الوقــت الــذي يقــدم فيــه 

مستويات جديدة من متعة القيادة.
“هايبــِرد”  ال  البطاريــات  شــحن  ويتــم 

الكهربائية باســتمراٍر وبشــكل تلقائي سواًء 
مــن خــالل محــرك البنزيــن أو عنــد الضغــط 
المركبــة.  ســرعة  وخفــض  المكابــح  علــى 
وبالتالــي، فــال حاجــة إلى اســتخدام مصدر 
شــحنها.  إلعــادة  كابــل  أو  خارجــي  طاقــة 
ال  كــوروال  تويوتــا  مركبــة  تميــز  ورغــم 
“هايبــِرد” الكهربائية بمجموعة من التقنيات 
المتقدمــة، فإن طريقــة قيادتها والعناية بها 
ال تختلــف عن أي مركبة تقليدية أخرى كما 

أنها ال تحتاج إلى وقود خاص.
وُتســتكمل شــخصية مركبة تويوتــا كوروال 
الجديــدة كليــًا بمقصورتهــا الداخليــة التــي 
عــن  وتعبــر  والراحــة،  األناقــة  بيــن  تجمــع 
الرفيعــة  واللمســات  االســتثنائية  الجــودة 
التصميــم  ويعتمــد  أنحائهــا.  جميــع  فــي 
الداخلــي على أســلوب بســيط وجــذاب، مع 

توفيــر مســاحات مريحــة وأجــزاء وظيفية 
بوســادات  المقاعــد  تمتــاز  كمــا  متكاملــة. 
مصنوعــة مــن مواد جديــدة، بينما توفر كل 
من مساند األذرع ومساحة األرجل الوافرة 
راحــة فائقــة لــركاب المقاعــد الخلفيــة. كمــا 
مــن  واســعة  مجموعــة  المقصــورة  تشــمل 
نظــام  ذلــك  فــي  بمــا  للفئــة(،  )تبعــًا  المزايــا 
تكييــف أوتوماتيكــي مــع خاصيــة التحكــم 

الذكــي S-FLOW، ممــا يحقــق المزيــد مــن 
الراحــة مــن جهــة، واالقتصاد في اســتهالك 
الوقــود مــن جهــة ُأخــرى عــن طريــق توفير 
تكييف للهواء للمقاعد التي يشــغلها الركاب 
هــواء  تكييــف  فتحــات  وجــود  مــع  فقــط، 
وتضــم  الخلفيــة.  المقاعــد  لــركاب  خاصــة 
المقصــورة فتحــة ســقف يتــم التحكــم بهــا 
ملونــة  عــرض  وشاشــة  واحــدة،  بلمســة 
متعــددة المعلومــات MID داخــل مجموعــة 
أجهــزة القيــاس يبلغ حجمها إمــا 7 بوصات 
أو 4.2 بوصات، وشاشة الوسائط المتعددة 
تعمــل باللمــس قيــاس 7 بوصــات، وشاشــة 
الرجوع إلى الخلف، ونظام تثبيت السرعة، 
ونظــام صوتي ب 6 مكبرات صوت، ومقعد 
ســائق قابــل للتعديل، ومقاعــد خلفية قابلة 
للطي ينفصل فيه مســند الظهر إلى قسمين 

بنسبة 40:60.



بلقيــس وجمهــور “جــازان” يتألقــان فــي الفــرح

وجهت جينيفر لوبيز رسالة إلى جمهورها مصر، وأعلنت فيها بأنها ستحتفل  «
بعيد ميالدها الـ 50 معهم هذا الصيف. وأشارت “لوبيز” في رسالتها القصيرة 

بأن حفلها سيقام في 9 أغسطس المقبل، فيما ذكر الموقع الخاص بحجز 
تذاكرها أنه سيكون في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. وكانت 
جينيفر لوبيز أعلنت خطبتها من أليكس رودريغز العب البيسبول السابق 

بفريق “نيويورك يانكيز”، ونشرا صورة لخاتم الخطبة.

تبادلــت الفنانــة بلقيــس أحمد جميــع أنواع 
التألق واإلبداع مع جمهور حفلها الكبير في 
“جــازان” بالمملكة العربية الســعودية، بليلة 
رســمت بهــا نجاحــًا متميــزًا أضــاف الكثيــر 
لمشــوارها الفنــي وعلــى صعيــد الحفــات 
الغنائية بالســعودية، متنقلــة بين مجموعة 
أغنيــات  جانــب  الــى  أغنياتهــا  مــن  كبيــرة 
أعدتهــا خصيصــًا فاجــأت بهــا الحضــور من 
األلــوان الموســيقية المتنوعــة، وذلــك مــن 
فــي  ايفنتــس”  “ســيمفوني  شــركة  تنظيــم 

المسرح الحضاري بمركز األمير سلطان.
تصــدره  عنوانــًا  الغنائيــة  الليلــة  وحملــت 
مــن  بأعلــى  جــاء  الــذي  الجمهــور  حمــاس 
التوقعــات في التفاعل والمشــاركة، وأثبت 
متــذوق  أنــه جمهــور  “جــازان”  أن جمهــور 
وعاشــق للفــن بشــكل جميــل، وأكــدت على 
المنظمــة  الســعودية  الشــركة  أن  لســانها 
“سيمفوني ايفنتس” كان لها الدور الرئيسي 
فــي إنجاح هذا الحفل وتنظيمه، من جميع 
الجوانب التنظيمية واإلدارية واإلعامية. 
بقيــادة  الموســيقية  فرقتهــا  أنغــام  وعلــى 
المايســترو وليــد فايــد، تنقلــت بلقيس بين 
إختارتهــا  التــي  األغيــات  مــن  مجموعــة 

فــي  المختلــف  الحفــل  هــذا  فــي  لتقدمهــا 
المنطقــة الجنوبيــة، حتى فاجــأت الحضور 
بأغنيــة من التــراث الجازانــي للفنان صالح 
بعنــوان  عطيــف  محمــد  وكتبهــا  خيــري، 
معهــا  تفاعــل  والتــي  للديــرة”،  “اشــتقت 
المســرح، كمــا غنت لهــم رائعة فنــان العرب 
الشهيرة “مثل صبيا”، وغيرها من األغنيات 
العاطفيــة والطربيــة والوطنيــة الســعودية 
مثل “فوق هام السحب”، و”عاش سلمان”.
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أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي عن النسخة االفتتاحية من المهرجان 
التي ســتعقد في الفترة 12 حتى 21 مارس المقبل، في المنطقة التاريخية بمدينة 
جدة على ســاحل البحر األحمر، بقيادة مدير المهرجان الرئيس التنفيذي لمؤسســة 
مهرجان البحر األحمر محمود صباغ، ومن المقرر أن تنطلق النســخة األولى بأبعاد 
إقليميــة ودوليــة. ويرّكــز المهرجــان على اســتضافة المواهب الســعودية الصاعدة، 
واألعمــال العربيــة الجديــدة، إضافــة إلــى األنمــاط الحديثــة فــي الســينما العالمية، 
ورحــب المهرجــان بالجمهورّين المحلي والدولــي واإلعالميين والعاملين في مجال 

األفالم القادمين إلى جدة على مدى تسعة أيام.

وتطــرق منظمو المهرجــان إلى تفاصيل 
برنامــج “معمــل البحــر األحمــر” لتطويــر 
مشاريع وسيناريوهات األفام الطويلة، 
الشــريك  مــع  بالتعــاون  ينطلــق  الــذي 
األكاديمي “تورينو فيلم الب”، وسيفتح 
باب التقديم في األول من تموز )يوليو( 
المقبل. وســيختار البرنامج، الذي أطلق 
عليه وصف “الموجة العربية الجديدة”، 
12 مشــروعا عربيا من بيــن المتقدمين، 
أدنــى،  حــد  فــي  ســعودية  ســتة  منهــا 
ويشــارك صّنــاع األفــام المختــارة مــن 
مخرجيــن ومنتجيــن وكّتــاب ســيناريو، 
في برنامج عملي مكثف يستمر خمسة 
الفنيــة،  اإلقامــة  آلليــات  خاضــع  أشــهر 
يعمــل على تأهيل مشــاريعهم المختارة 
التطويــر  مراحــل  علــى  وتدرّجهــا 
وفــق  والتوزيــع،  واإلنتــاج  والتمويــل 
إرشــاد  مــن  المعتمــدة،  المعاييــر  أعلــى 
مباشــر، وورش عمل مع كتاب ســيناريو 

متمرســين، ولقاءات مع خبــراء صناعة 
األفــام يتم اختيارهم من شــتى أرجاء 

العالم.
جائزتــّي  المهرجــان  إدارة  وخصصــت 
إنتاج لفيلمين فائزين، تقدر بمبلغ نصف 
مليــون دوالر لــكل مشــروع، إضافة إلى 
المشــاريع  لبقيــة  برامــج دعــم متفرقــة 

المختارة.
وأشــارت إدارة مهرجــان البحــر األحمــر 
أقســامه  أن  إلــى  الدولــي،  الســينمائي 
الرئيســة والموازية، تتكون من مسابقة 
دولية رســمية، ومســابقة للفيلم العربي 
للفيلــم  مخصــص  قســم  مــع  القصيــر، 
الســعودي الطويــل، إضافــة إلــى أقســام 
للسينما التفاعلية، والكاسيكية والفيلم 
التجريبــي وأقســام أخــرى. ولفتــت إلى 
واإلداري،  الفنــي  المهرجــان  فريقــي 
المكونيــن من أســماء مخضرمة وأخرى 
حســين  الكنــدي  وسيشــغل  صاعــدة، 

كوريمبهوي منصب المدير الفني، قادما 
الســينمائي،  “صندانــس”  مهرجــان  مــن 
فيما ستشــغل شــيفاني بانديا مالهوترا، 
مــن  انطاقــًا  العامــة،  المديــرة  منصــب 
خبرتها الواسعة في إدارة مهرجان دبي 

الســينمائي الدولي لمــدة 15 عاما، بينما 
جرى تعيين المبرمج المخضرم أنطوان 

خليفة مديرا لبرنامج األفام العربية.
منصــب  موصلــي  ســماهر  وستشــغل 
مديرة التسويق واالتصاالت، وإبراهيم 
صــاح مديــر منصــب رئيــس العمليات، 
محمــود  والمنتــج  للمخــرج  وينضمــون 
والمديــر  المهرجــان  مديــر  صبــاغ 
التنفيــذي، خــال مهمــة إطــاق منصــة 
رياديــة وحيويــة لألفــام، تدعم أســس 
وإنشــاء  المحليــة،  الســينما  صناعــة 
ســوق نشــطة تعزز من حيوية المجتمع 
ومــن تنــّوع االقتصــاد ويزيــد من فرص 
التبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب. 

ويعّد مهرجان البحر األحمر الســينمائي 
تصــدر  ربحيــة  غيــر  مبــادرة  الدولــي 
عــن “مؤسســة مهرجــان البحــر األحمــر 
التــي  المعتمــدة،  األهليــة  الســينمائي”، 
ُتعنــى برفــد قطــاع األفــام عبــر إثــراء 
المحتوى الســينمائي المحلي، وتوســيع 
قاعــدة الصناعة نحو آفاق دولية، حيث 
الثقافــة  وزيــر  أمنائهــا  مجلــس  يــرأس 

األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان.
ُيذكــر أن المهرجــان، ســينمائي ســنوي، 
وُيعنى في األفام والمواهب اإلبداعية 
وإبــراز أنماط القصــص الجديدة، ويعزز 
مــن فــرص حيويــة المجتمــع، ومنصات 

التعبير، والتبادل الثقافي.
األحمــر  البحــر  مهرجــان  ويهــدف 
الســينمائي الدولــي إلى أن يكون منصة 
حيويــة ألحــدث األفام وتحفيــز ثقافة 
المواهــب  وتشــجيع  ودعــم  الســينما 
وضــع  فــي  ويهتــم  والدوليــة،  العربيــة 
أســس صناعــة األفام المحليــة وتعزيز 
إقليميــا  الســعودية،  األفــام  مكانــة 
ودوليــا، وإنشــاء ســوق نشــطة للســينما 

في المنطقة وحول العالم.

جدة.. أفضل الوجهات

مؤخــرا  ســعوديون  مســؤولون  أعلــن 
)غــرب  جــدة  مدينــة  تحويــل  عزمهــم 
أفضــل  مــن  واحــدة  إلــى  الســعودية( 

الّســياحة  خريطــة  علــى  الوجهــات 
)موســم  إطــاق  خــال  مــن  العالميــة 
جــدة( الــذي يحتضــن مجموعة واســعة 
الغنائيــة  والحفــات  الفعاليــات  مــن 
والترفيهيــة، التــي تتناســب مــع رغبات 

الزائر الّسعودي والسياح من الخارج.
أكثــر  فهنــاك  المنظمــة،  للجنــة  ووفقــًا 
ممّيــزة  ومناســبة  فعاليــة   150 مــن 
والكثيــر منهــا يقــام للمــرة األولــى علــى 
مســتوى المملكــة. وخال موســم جدة، 
ستســتضيف المنطقــة التاريخيــة منهــا 
)البلد( وحي الحمراء والواجهة البحرية 
وأبحر ومدينة الملك عبدهللا الرياضية، 
العربيــة  الشــخصيات  مــن  كوكبــة 
والعالمية، وســينظم عدد من البطوالت 
والمهرجانات الّدولية، حيث ستحتضن 
منطقة جدة التاريخية ورشــا ومعارض 
والفنــون  التقليديــة  للحــرف  إبداعيــة 
البحريــة  الواجهــة  وفــي  الحجازيــة، 
ســتحضر كوكبة مــن المطاعم الّشــهيرة 
عالميــا التــي ال نراها عادة فــي المدينة، 
إضافــة إلــى مهرجانــات عالمية ســُتعيد 
تعريــف التســوق والتنــزه علــى ســاحل 
البحر األحمر، كما ستكون هناك عروض 
لــدى  المحببــة  الكرتونيــة  للشــخصيات 
فنيــة  ورش  ســتصاحبها  األطفــال، 

خصصت لهم.

جدة تطلق “البحر األحمر السينمائي الدولي” في ٢٠٢٠
مليــون دوالر قيمــة الجوائــز وســيعنى باألفــام والمواهــب اإلبداعيــة والقصــص

مدير البرنامج األفالم العربية انطوان خليفة

المهرجان يهتم بوضع ٔاسس صناعة األفالم الخليجيةموسم جدة يواصل استقطاب الزوار والفعاليات

الرٔييس التنفيذي للمهرجان محمود صباغالمديرة العامة شيفاني بانديا
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لماذا يموت كثير من الناس من موجات الحرارة المرتفعة؟
ــا  أوروب دول  معظم  تغمر  التي  الشــديــد  الحر  موجة  عــادت 
ــذي لــقــي فيه  الــغــربــيــة بـــاألذهـــان إلـــى صــيــف الــعــام 2003 الـ

عشرات اآلالف من البشر في القارة العجوز مصرعهم.
وليست موجات الحر الشديد أمرا غريبا في أوروبا، إنما النادر هو 
الصيف. وتتخذ  الموجات في وقت مبكر من  تلك  تأتي إحدى  أن 

خدمات الطوارئ أعلى درجات التأهب لمواجهة هذا التحدي.
وليست أوروبا وحدها التي تضربها الموجات الحارة؛ ذلك أن أكثر 
من 100 ألف شخص لقي حتفه في والية بهار شمالي الهند حيث 
الخمسين درجة  المنصرم حاجز  األسبوع  الحرارة  تخطت درجات 
الفئات  بين  مــن  واألطــفــال  والــحــوامــل  السن  كبار  ويعتبر  مئوية. 

المعرضة للخطر بسبب ضعف مناعتهم.
الشمس  تحت  العمل  إلــى  عملهم  ظــروف  تضطرهم  الذين  وكذلك 
للخطر  عرضة  أكثر  الفئات  وهذه  الرياضة.  وممارسي  كالمزارعين 

ألن الجهد البدني يرفع درجة حرارة الجسد أيضا.
باعتبارنا كائنات ذات معدالت حرارة ثابتة، فإن أجسامنا تحارب من 

أجل الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية حول 37 درجة مئوية.
ويقول منسق الصحة األوروبي في االتحاد الدولي لجمعيات الهالل 
ارتفاع درجة  أمد  “إذا طال  والصليب األحمر، دافرون محمدييف: 
مرتفعة  حــرارة  لدرجات  التعرض  بفعل  للجسم  الداخلية  الحرارة 

لفترات طويلة، فإن ذلك يمثل خطورة”.
يمكن  حيث  الجلد،  سطح  صوب  الدماء  من  المزيد  القلب  ويضخ 

َفْقد الحرارة وإخراجها إلى الهواء. وهذا هو السبب في احمرار جلد 
بعض الناس في البيئات الحارة.

وإذا ما تعرض شخص للحرارة الشديدة لفترة طويلة فإن احتماالت 
إصابته بنوبات قلبية تتزايد.

ويقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلب في أستراليا توني ستابز 
والــذي  الـــدم،  كمية  يقلص  مما  الجسد،  إلــى جفاف  الــعــرق  “يـــؤدي 
كمية  مــن  تبقى  مــا  لتوزيع  القلب  مــن  أقــوى  ضخا  بـــدوره  يتطلب 

الدماء حول الجسد”.
ــئــك الــذيــن يــعــانــون أمــراضــا فــي القلب  ويــضــيــف: “وبــالــنــســبــة ألول
والمعرضين بقوة لنوبات قلبية، يمكن في ظل أمثال تلك التغيرات 
أن تتردى حالة القلب على نحو قد ينتهي أحيانا إلى سكتة قلبية”.

ــال مـــســـؤول حــكــومــي أمــيــركــي إن  قــ
عائالت من جميع أنحاء العالم “تنتظر 
“الــمــعــجــزة”  الطفلة  تبني  ــور”  طــاب فــي 
التي ُعثر عليها داخل كيس بالستيكي 
في والية جورجيا، في وقت سابق من 

الشهر الجاري.
وعثرت الشرطة على الرضيعة، الملقبة 
بـــاســـم رضــيــعــة الــهــنــد، فـــي الـــســـادس 
مقاطعة  فــي  الــحــالــي،  يونيو  شهر  مــن 
فورسيث بجورجيا، بعد أن أبلغ السكان 

عن سماعهم لصوت طفل يبكي.
ونـــشـــرت الـــشـــرطـــة لــقــطــات مــصــورة 
الكيس  يمزق  لضابط  القلب  لها  ينفطر 
فيه  تستقر  كــانــت  الـــذي  البالستيكي 
ــى  ــقــلــت إل ــا ُن ــان مـ ــرعــ الـــرضـــيـــعـــة، وســ

المستشفى.
إنقاذ  عملية  الفيديو  لقطات  وأظهرت 
غابة  فــي  ُتــركــت  التي  ــوالدة  الـ حديثة 
قـــرب مــديــنــة كــومــيــنــغ، عــلــى بــعــد نحو 
مدينة  مــن  الشمال  إلــى  كيلومترا   56
أتــالنــتــا، وفــقــا لما ذكــرتــه مــوقــع سكاي 

نيوز البريطاني.

عائالت تتسابق 
لتبني “طفلة الغابة”

تسببت موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب 
فرنسا بوفاة 3 أشخاص إضافيين في جنوب 
البالد وشرقها، كما أفادت السلطات أمس، ما 

يرفع عدد ضحايا الحّر في فرنسا إلى 4.
أشخاص   6 نقل  )جنوب(  فوكلوز  إقليم  وفي 
المستشفى  إلــى  الــحــرارة  في  ارتفاعا  يعانون 

منذ الجمعة وتوفي أحدهم، فيما آخر “حاله حرجة”، كما أكدت سلطات اإلقليم. 
الخميس في مدينة سيرناي في شرق فرنسا. واوضح  ذلك، توفي شخصان  إلى  باإلضافة 
رئيس البلدية ميشال سوردي أنهما رجل ثمانيني وعامل ثالثيني، أصيبا بإعياء مرتبط على 
األرجح بموجة الحر.  وتوفي الخميس أيضًا عامل بناء يبلغ من العمر 33 عامًا كان يعمل على 

سطح أحد المنازل في غرب البالد. 

قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الجمعة بالسماح بنزع أجهزة اإلعاشة عن مريض فرنسي 
يرقد في غيبوبة عميقة منذ إصابته بشلل رباعي قبل أكثر من 10 أعوام.

وألغت محكمة النقض قرار محكمة استئناف كان قد أمر األطباء في الشهر الماضي بإبقاء 
فنسن المبرت حيا وذلك بعد 12 ساعة فقط من قيام األطباء بنزع أجهزة اإلعاشة عن الرجل 
رغم معارضة أبويه. وقالت باتريس سبينوسي محامية راشيل زوجة المبرت للصحافيين ”إن 
الحكم يزيل آخر عقبة قانونية أمام وقف العالج“. وتدعو زوجته وبعض اخوانه إلى وقف 
العالج بينما يقول أبواه وبتأييد بعض األقارب إنه ينبغي إبقاؤه على قيد الحياة، وشرعا في 

سلسلة من المحاوالت القانونية للحفاظ على استمرار العالج.

3 وفيات إضافية 
بفرنسا بسبب الحر 

نزع أجهزة اإلعاشة عن مريض فرنسي

منظر جوي لحفرة في حقل ذرة بعد انفجار قنبلة 
من الحرب العالمية الثانية في منطقة هالباخ 

بألمانيا. ويعتقد خبراء بأن القنبلة انفجرت على بعد 
أمتار عدة تحت األرض )أ ف ب(

اعتقل شخصان في والية بهار الهندية إثر قيام مجموعة من الرجال بحلق شعر 
امرأتين عقابا لهما على مقاومة االغتصاب.

بنّية  منزلهما  فــي  وابنتها  امـــرأة  محلي،  مــســؤول  وبينهم  المعتدون،  وهــاجــم 
اغتصابهما، حسبما أفادت الشرطة.

في  وزّفوهما  رأسيهما  شعر  وحلقوا  عليهما  اعتدوا  المرأتان،  قاومت  وعندما 
في  شــاركــوا  آخرين   5 عن  البحث  بصدد  إنها  الشرطة  وتقول  القرية.  أرجــاء 
ضربا  بالعصي  ضربونا  “لقد  الدولية:  آسيا  أنباء  لوكالة  األم  وقالت  الواقعة. 
مبرحا. الكدمات تمأل جسدي وكذا ابنتي”. وقالت المرأتان إن شعر رأسيهما ُحلق 
أمام الناس في القرية. وقال أحد أفراد الشرطة لوسيلة إعالم محلية إن “نفرا 
من الرجال اقتحموا منزل الضحيتين وحاولوا التحرش بالبنت” لكن أمها أعانتها 
على مقاومتهم. وأدانت مفوضية المرأة في الوالية الحادث، قائلة إن “مزيدا من 

اإلجراءات” سُتتخذ.
وليست هذه المرة األولى التي تشهد وقوع مثل تلك الحادثة في الوالية.

محاولة  مقاومتها  لــدى  حمضي  بسائل  مراهقة  فــتــاة  هوجمت  أبــريــل،  وفــي 
في  الشعبي  الغضب  وتيرة  دراماتيكي  بشكل  وتصاعدت  جماعي.  اغتصاب 
الهند احتجاجا على وقائع العنف الجنسي بعد تعرض تلميذة الغتصاب جماعي 

أفضى إلى القتل في حافلة بالعاصمة دلهي في 2012.

حلق شعر رأس هنديتين قاومتا االغتصاب

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يوم  إيلتون جون  البريطاني  المغني  قال 
تصريح  مــن  باستياء  شعر  إنــه  الجمعة 
الــذي  بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس 
أصبحت  الليبرالية  الــقــيــم  إن  فــيــه  قـــال 
في  الــشــعــوب  غالبية  ورفــضــتــهــا  ”بــالــيــة“ 

الدول الغربية.
وقــــال بــوتــيــن فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
األلمانية  المستشارة  إن  تايمز  فايننشال 
سياسة  بتبنيها  أخــطــأت  ميركل  أنجيال 
ليبرالية تجاه الهجرة من الشرق األوسط.

وقال بوتين في المقابلة ”الفكرة الليبرالية 
يتعين  ما  هناك  ليس  أنه  مسبقا  تفترض 
فعله. المهاجرون يمكن أن يقتلوا وينهبوا 
حماية  يجب  ألنه  عقاب  دون  ويغتصبوا 
حقوقهم كمهاجرين. ما هي هذه الحقوق؟ 

أي جريمة البد وأن يكون لها عقابها.
أصبحت  الليبرالية  الفكرة  فــإن  ”ولــذلــك 
بالية. ولقد تصادمت مع مصالح األغلبية 

الساحقة من الشعوب“.

كــشــفــت تــقــاريــر صــحــافــيــة، أن “الــغــرفــة 
الزجاجية” الخاصة التي دأب نجم البوب 
الراحل، مايكل جاكسون، على النوم فيها 
لبعض األوقات، أمال في إطالة عمره، تم 
العثور عليها داخل حاوية شحن، بعد نحو 

10 سنوات من رحيل الفنان األميركي.
التصوير  جهاز  العجيبة”  “الغرفة  وتشبه 
ــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي، لــكــنــهــا شــفــافــة  ــال ب

بالكامل.
إلــى غــرفــة األوكسجين  ولــجــأ جــاكــســون 
ــف  ــد مــــن زحـ ــحــ ــ ــة، ألجــــــل ال ــ ــي ــاجــ ــزجــ ــ ال
ــري  ــجـ ــه، ويـ ــمـ ــسـ ــى جـ ــلـ الـــشـــيـــخـــوخـــة عـ
الحالي،  الوقت  في  “المهجع”،  استخدام 
داخل شركة مختصة فيما يعرف بـ”العالج 

البديل”.
لشركة  التنفيذي  والرئيس  المدير  وقــال 
“إتش إم إس”، أدريان غاراي، إن جاكسون 
اشترى الجهاز )الغرفة( سنة 1994، ورجح 
تسمما  سبب  قد  بداخلها  النوم  يكون  أن 

في دم النجم الراحل.

إيلتون جون مستاء 
من تصريح بوتين 

عن الليبرالية

العثور على “حجرة 
العمر الطويل” 

لمايكل جاكسون
مطار  في  السبت  أمــس  صباح  جوية  رحــالت  وإلغاء  تأجيل  إلــى  الكثيف  الضباب  أدى 

سيدني، أكثر المطارات الدولية ازدحاما في أستراليا.
وقال متحدث باسم مطار سيدني لرويترز في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي 
وتأجيل  داخلية  رحــالت  عشر  إلغاء  جرى  إنه  الجمعة(  يوم  جرينتش  بتوقيت   2200(

رحالت دولية.
وقال المتحدث إنه على الرغم من انقشاع الضباب بحلول الظهر استمر تأخر الرحالت 

الدولية والمحلية لفترة تصل إلى ساعة.
وتم حث المسافرين على مراجعة أوقات المغادرة مع شركات الطيران.

تأخير وإلغاء رحالت بمطار سيدني بسبب الضباب

مغنية الراب األميركية الحائزة على جائزة غرامي، كاردي بي، لدى 
وصولها إلى حي كوينز بمدينة نيويورك األميركية؛ لحضور جلسة استماع 
بالمحكمة، إذ وجهت إليها تهمة االعتداء بعد شجار في ناد للتعري بمدينة 

نيويورك العام الماضي )أ ف ب(

طائرة تحلق فوق سيدني بأستراليا وسط ضباب كثيف أمس )رويترز(
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أعلنت السلطات في إسبانيا أنها احتوت حرائق هائلة في إقليم كتالونيا الشمالي الشرقي. 
لكــّن المســؤولين حــذروا مــن أن الريــاح ودرجــات الحــرارة المتوقــع أن تبقــى عنــد نحو 40 

درجة مئوية يمكن أن تعطيا الحرائق دفعة جديدة.

الكتالونية،  الــداخــلــيــة  دائـــرة  رئــيــس  وقـــال 
ــســلــطــات عــلــى وشــك  ــوخ، إن ال ــ مــيــكــيــل بـ
السيطرة على الحرائق في المنطقة الجبلية 
أيــام. ووصل   4 حيث ما زالت مشتعلة بعد 

إلى مكان الحرائق نحو 500 إطفائي.

وأشار بوخ إلى أن 21 إطفائيا كانوا بحاجة 
إلى تلقي المساعدة الطبية خالل الليل.

وانــدلــعــت حــرائــق غــابــات هائلة أخـــرى في 
أنحاء إسبانيا حيث تتسبب كتلة من الهواء 

الساخن القادمة من إفريقيا في موجة حر.

حرائق هائلة بإسبانيا بسبب موجة الحر

ارتفاع درجات الحرارة قد تتسبب في أزمات قلبية

امرأة تغسل وجهها بالمياه لتخفيف أثر 
الموجة الحارة غير المسبوقة في مرسيليا 

بفرنسا يوم الجمعة )رويترز(
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