
يقــوم  أن  المنتظــر  مــن  التــي  الزيــارة 
الهنــد  بجمهوريــة  الــوزراء  رئيــس  بهــا 
لمملكــة  مــودي  نارينــدرا  الصديقــة 
رئيــس  مــن  لدعــوة  تلبيــة  البحريــن 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
تعتبــر  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
الهنــدي  الجانــب  مــن  مســتوى  األعلــى 
منــذ 3 عقــود؛ إذ إنــه أول رئيــس وزراء 
هنــدي يــزور المملكــة، مــا يمثــل إضافــة 
للعالقــات  وامتــداًدا  ونوعيــة  جديــدة 
القويــة بين مملكة البحريــن وجمهورية 
الهنــد، التــي تســتند إلــى تاريــخ عريــق 
وممتــد عبــر مئــات الســنين مــن التمازج 
الحضــاري والثقافــي والتبــادل التجاري 
بين البلدين والشعبين الصديقين، وفي 
وتطــورت  ازدهــرت  الحديــث  العصــر 
العالقــات الثنائية عبــر تطوير العالقات 
االقتصاديــة التــي تشــهد نمــًوا مطــرًدا، 
ومــن خالل أوجه التعاون المتعددة في 

المجاالت كافة.
وبحســب األرقــام الحديثــة؛ ينمو حجم 
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن بمعــدل 
ســريع ومتواتــر، ســجل حجــم التبــادل 
التجــاري العــام 2018 نمــًوا بنســبة تقدر 
بنحــو 24.6 % فــي الفتــرة مــن 2016 - 

2018، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير 
النفطــي بيــن البلدين )العــام 2018( 1.1 
مليار دوالر، ويشار هنا إلى أن جمهورية 
الهند هي السابعة في ترتيب الشراكات 
بنســبة  البحريــن  لمملكــة  التجاريــة 
للــواردات والشــريك التجــاري الســادس 

بالنســبة للصادرات. وهناك دور مشــهود 
للجاليــة الهندية فــي البحرين من خالل 
إســهاماتها في تعزيز وتيرة التنمية في 
المملكــة منــذ عقود طويلة، وهــذا الدور 
هــو محــل تقديــر مــن مملكــة البحريــن 
قيــادة وحكومــة وشــعبا، وتعــد الجالية 
الهنديــة أكبــر جاليــة وافــدة فــي مملكة 
يفــوق  مــا  تعدادهــا  ويصــل  البحريــن، 
300 ألــف، وتعتبــر الكثيــر مــن عائــالت 
مملكــة  أن  المقيميــن  وغيــر  المقيميــن 
ويتمتعــون  الثانــي،  بلدهــم  البحريــن 
بكامل حقوقهم االجتماعية والتجارية، 
فــي  الكاملــة  بالحريــة  يتمتعــون  كمــا 
مثلهــم  وشــعائرهم  عباداتهــم  ممارســة 
كمثل جميــع المواطنين والمقيمين، كما 
أن لهــم الحــق فــي عضويــة الجمعيــات 
فــي  ممثليهــم  وانتخــاب  المهنيــة 
ضمــن  فأصبحــوا  البلديــة،  المجالــس 

النسيج الوطني للبالد.
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ناريندرا موديسمو رئيس الوزراء

التأميــن  خدمــة  تقــدم  التــي  الخاصــة،  أو  الرســمية  الجهــات  أغلــب 
الصحــي، ال تشــمل باقتهــا الفحوصــات الطبيــة المكلفــة ماديــا، وعلــى 

رأسها فحوصات األمراض النسائية.

لمجلــس  العامــة  األمانــة  أن  إال 
الشــورى قررت شمول الفحوصات 
بباقــة  بالمــرأة  الخاصــة  الطبيــة 
أدلــت  معلومــات  وفــق  التأميــن 
التنفيــذي  بالجهــاز  مســؤولة  بهــا 
المعيــن  التشــريعي  للمجلــس 

لصحيفة البالد.
المســاعد  العــام  األميــن  وقالــت 
واإلعــالم  العالقــات  لشــؤون 
تكافــؤ  لجنــة  رئيــس  والبحــوث، 
الفــرص، فوزيــة الجيــب لـــ “البالد”: 
بالفتــرة  الموظفــات  عــدد  ارتفــع 
األخيــرة، وبلغــت نســبتهن 34 %، 

تشــغل  امــرأة   80 حاليــا  وتوجــد 
مركزا قياديا باألمانة العامة بنسبة 
عــدد متولــي  إجمالــي  مــن   % 13

المناصب التنفيذية.

تأمين موظفات “الشورى” يشمل 
فحوصات األمراض النسائية

حقق بنك البركة مصر صافي ربح بلغ 
538 مليون جنيه )32.4 مليون دوالر( 
 ،2019 العــام  فــي النصــف األول مــن 
بنســبة زيادة قدرهــا 31 % عن الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وبلــغ إجمالي ميزانية البنك في نهاية 
مليــار   66.8 قــدره  مــا   2019 يونيــو 
جنيــه مصــري بنســبة نمــو قدرهــا 15 
% تقريًبــا عــن الفترة نفســها من العام 

السابق.

32.4 مليون دوالر 
أرباح “البركة 

النفيعي يتوقع عبر “^” استجواب وزراء “العمل” و “الخدمة” و “ممتلكات”مصر” النصفية

نتائج “بحرنة الوظائف” تدين 3 جهات حكومية

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة 
إن  “البــالد”  لـــ  النفيعــي  إبراهيــم  الوظائــف 
 3 تديــن  دامغــة  معلومــات  لجنتــه  بحــوزة 
جهات حكومية بما يســتدعي تفعيل أدوات 
المســاءلة البرلمانيــة بشــكل جــدي لمعالجــة 

االنحراف في تحقيق بحرنة الوظائف.
ورأى النفيعــي أن المعلومــات االتهاميــة ضد 
هــذه الجهــات الثــالث ترتقــي لمرتبــة اإلدانة 
السياســية للمســؤولين عن تولي المسؤولية 
العامــة فيهــا، ومتوقعــا توقيــع 3 اســتجواب 
ضــد الجهــات المدانــة فــي ضــوء المعطيــات 
واللقــاءات  المعلومــات  وحصيلــة  األوليــة 

واالجتماعات والبيانات.
الثالثــة  االســتجوابات  أن  إلــى  ولفــت 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  ستشــمل  المتوقعــة 
مجلســي  شــؤون  ووزيــر  االجتماعيــة، 
الشــورى والنــواب غانــم البوعينيــن بصفتــه 
الوزيــر المســاءل سياســيا عن أعمــال ديوان 

ووزيــر  البرلمــان،  أمــام  المدنيــة  الخدمــة 
المواصالت واالتصــاالت كمال أحمد بصفته 
الوزيــر المســاءل سياســيا عــن أعمال شــركة 

“ممتلكات” أمام البرلمان.
وبين النفيعي أنه وجه دعوة ألعضاء اللجنة 
لعقــد اجتمــاع فــي يــوم االثنيــن الموافــق 2 
سبتمبر المقبل؛ لبحث عدد من الموضوعات 
المهمــة المرتبطة باختصاصات اللجنة. وأكد 

أن اللجنــة وفريــق عملهــا المســاند يســهرون 
واإلحصــاءات  المعلومــات  تحليــل  علــى 
واالجتماعــات مع مختلف الجهات الرســمية 
للوصــول  ســابقا؛  اللجنــة  التقتهــا  التــي 
لتضمينهــا  االســتنتاجات  مــن  لمجموعــة 
بتقريــر اللجنــة النهائــي المقــرر عرضــه علــى 
مجلس النواب بدور االنعقاد الثاني المتوقع 

افتتاحه بشهر أكتوبر المقبل.

النفيعي مترئسا اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية

المنامة - مجموعة اللولو

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، يوسف علي 
إم أي “إن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
إلــى البحريــن هــي األولــى من نوعهــا لرئيــس وزراء هنــدي، معتبرها زيارة 

فارقة في العالقات البحرينية الهندية”.

العمــق  تبيــن  الزيــارة  أن  وأضــاف 
وتؤكــد  البلديــن،  بيــن  التاريخــي 
أهميــة البحريــن فــي سياســة الهنــد 

بمنطقة غرب آسيا.
وأكــد علي أن الزيارة تعتبر بالنســبة 
لمــا يقــارب 400 ألــف مــن المغتربين 
مــن الجاليــة الهنديــة فــي البحريــن، 
نمــو  فــي  بثــراء  ســاهمت  والتــي 
البحريــن الحديثــة، لحظــة تتويــج، 
بيــن  بالعالقــات  واحتفــاء  وتكريــم 
الهند وبلدان غرب آسيا، وهي األكثر 
أمانا وسالما وازدهارا وتسامحا في 

العالم.
البحريــن والهنــد تعيــدان  وبيــن أن 

صياغــة العالقــات بينهمــا منــذ آالف 
الســنين إلــى جانــب كــون البحريــن 
بالحيــاة.  نابضــة  تجاريــة  منصــة 
التجــارة  نمــو  أن  أعتقــد  وقــال: 
الثنائيــة بيــن الهنــد والبحريــن للعام 
التجــاري 2018 - 2019 بلــغ 1.282 
مليار دوالر، بزيادة قدرها ما يقارب 
30 % مقارنــة بالعــام الســابق، كمــا 
شــريك  أكبــر  خامــس  الهنــد  تعتبــر 

تجاري للبحرين.
مــارس  مــن  اعتبــاًرا  أنــه  وأضــاف 
2018، تم تقدير إجمالي استثمارات 
الهنــد في البحرين بنحو 1.69 مليار 

دوالر.

1.69 مليار دوالر استثمارات 
هندية في البحرين

زيارة رئيس وزراء الهند إضافة نوعية للعالقات
تلبيــة لدعوة ســمو رئيس الــوزراء وتعتبر األعلى منــذ 3 عقود

المنامة - بنا

فوزية الجيب

أشرف الغمراوي عدنان يوسف

”skiplino“ استقبال أبطال الطاولة محملين بذهبية وفضيتينفن الشباب في “أجيال”السيادي السوداني يؤدي اليمينأسعار الذهب تستقرمواعيد “الجوازات” بـ
أعلنت شؤون الجنسية والجوازات  «

واإلقامة للمواطنين والمقيمين 
والزوار أنه سيتم البدء بتطبيق خدمة 

حجز المواعيد لكل خدمات شؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة في 

المبنى الرئيس بالمنامة عبر تطبيق 
“skiplino” اعتبارا من األحد المقبل.

استقرت أسعار الذهب أمس فوق  «
مستوى 1500 نقطة الذي تخطته 

في الجلسة السابقة، في حين يترقب 
المستثمرون محضر اجتماع مجلس 
االحتياطي االتحادي في يوليو الستقاء 

المؤشرات على مستقبل تخفيضات 
أسعار الفائدة.

أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان  «
اليمين الدستورية، أمس، رئيسًا 

لمجلس السيادة الذي تشكل حديثًا 
في السودان، وذلك أمام رئيس 

القضاء. وأدى البرهان اليمين مرتديًا 
الزي العسكري في مراسم بالقصر 

الجمهوري في الخرطوم.

أقامت جمعية البحرين للفن  «
المعاصر معرض أجيال بنسخته 

األولى لعرض أعمال الفنانين 
الشباب ابتداء من يوم االثنين 19 
الماضي ولغاية 29 أغسطس في 

مقر الجمعية بالجفير، واحتوى 
المعرض أعمال 14 شابا.

كانت رئيس مجلس إدارة االتحاد  «
البحريني لكرة الطاولة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 

في مقدمة مستقبلي منتخباتنا 
الوطنية لكرة الطاولة لدى 

عودتهم، محملين بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين حصدوها 
من المشاركة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عّمان.
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بلغ مؤشر ثقة األعمال في البحرين 
100.17 نقطــة للربع األول من العام 
2019 الجــاري، وارتفعــت توقعــات 
2019 بمــا  العــام  الثانــي مــن  الربــع 
يســاوي 0.09 نقطــة مقارنــة بالربــع 
األســاس  بخــط  مقارنــة  الســابق 
)الربــع األول مــن العــام 2017( الذي 
يشــير إلى زيادة ربع ســنوية بنســبة 
تبلــغ  أن  المتوقــع  ومــن   ،%  0.09

للتقريــر،  واســتنادًا  نقطــة.   35.4
 %  26.3 مــن  يقــارب  مــا  أظهــرت 
مــن المؤسســات رضاهــا عــن األداء 
الحقيقي لشــركاتها فــي الربع األول 
المقابــل،  وفــي   ،2019 العــام  مــن 
عــن  رضاهــا  عــدم   %  14.8 أبــدت 
األداء التجــاري، فــي حيــن أن 58.9 
% عبــرت عــن اســتقرار حالــة أداء 

أعمالها التجارية.

100 % ثقة األعمال بالبحرين في 2019
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السفن وســيــاقــة  والــتــصــويــر  ــة  ــاري ــرت ــرك ــس وال الــتــرجــمــة  شملت 

88 مهمة للعقوبات البديلة في 17 جهة حكومية

حلــت وظيفــة عامــل علــى رأس قائمة 
المحكومــون  يمارســها  التــي  األعمــال 
11 شــاغرا،  بعــدد  البديلــة  بالعقوبــات 
فيما تصدرت وزارة األشــغال وشؤون 
البلديات والتخطيــط العمراني كأعلى 
وفــرت  التــي  الحكوميــة  الجهــات 
البديلــة  العقوبــات  لبرنامــج  شــواغر 

بعــدد 19 شــاغًرا. جــاء ذلــك فــي قــرار 
والشــؤون  العــدل  وزيــر  عــن  صــادر 
خالــد  الشــيخ  واألوقــاف  اإلســالمية 
بــن علــي آل خليفــة، حــدد فيــه جهات 
عمــل خدمــة المجتمع وأنــواع األعمال 
التــي تمــارس فيهــا، فــي إطــار تطبيق 
كل  البديلة.وجــاءت  العقوبــات  نظــام 

مــن مهمتــي مراســل وفنــي إداري في 
المرتبــة الثانيــة بعــدد 6 شــواغر لــكل 
منهما، ثم موظف استقبال ومستخدم 
منهمــا،  لــكل  شــواغر   5 بعــدد  مكتــب 
تلتهما ســائق بعدد 4 شــواغر، وجاءت 
رابًعا ســائق وبســتاني بعدد 3 وظائف، 
وخامًســا سائق ســيارة خفيفة وطّباع 

بعدد شاغرين لكل منهما.
وبلغ عدد الشواغر التي شملها الجدول 

في القرار عدد 88 شاغًرا ضم نحو 50 
مسمى وظيفيا في 17 جهة حكومية. 
التــي  الوظيفيــة  المســميات  وضمــت 
أوردها القرار مسمى مترجم، ومصور، 
وفني هندسة معمارية، وسائق سفينة 
)طراد(، وفني هندسة معمارية، وعامل 
لتربية الثدييات، وسكرتيرة، وحارس 
أمــن، إلى جانــب الوظائــف االعتيادية 

كالمراسل والعامل.

سيد علي المحافظة

محرر الشؤون المحلية راشد الغائب

زينب العكري

المنامة - بنك البركة
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أكــــدت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب فــوزيــة زينل 
الدعم  تقديم  على  التشريعية  السلطة  حرص 
ــقــانــونــي، وتــفــعــيــل االتــفــاقــات  الــتــشــريــعــي وال
وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن  المختلفة 
المساعي  تعزيز  سبيل  في  الصديقة،  الفلبين 
التنموية، وتطوير العالقات الثنائية على جميع 
األصعدة. وأشادت، لدى استقبالها في مكتبها 
صباح أمس سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة 
تشهده  بما  فير،  أ.  فيرنايد  ألفونسو  البحرين 
ــعــالقــات مـــن تــطــور مــســتــمــر فـــي الــمــجــاالت  ال
التجارية واالستثمارية، مؤكدة أهمية تحقيق 
مزيٍد من االنفتاح االقتصادي، والبناء على ما 
تحقق من منجزاٍت، عبر خلق مزيٍد من الفرص 
على  التنسيق  مجاالت  وتفعيل  االستثمارية، 

المستوى الرسمي والبرلماني.

القضيبية - مجلس النواب

دعم تشريعي لزيادة فرص 

االستثمار مع الفلبين

المنامة - بنا

المنامة- بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة برقيــة تهنئة مــن محافظ المحافظة الشــمالية علي العصفور؛ 
بمناســبة نيــل ســموه جائــرة ضيف الشــرف للعام 2019 فــي النرويج، 

هذا نصها: 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس مجلس الوزراء الموقر 

السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته...
يشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى مقامكــم الكريــم أســمى آيات 
التهانــي وخالــص التبريكات بمناســبة نيلكم جائرة ضيف الشــرف للعام 
2019 فــي النرويــج والتــي تأتــي تكريمــا لــدور ســموكم الفاعــل للجهود 
المبذولــة فــي المجتمــع الدولي نحو الســالم واســتكماال لإلنجازات التي 
يحققها ســموكم علــى مختلف األصعدة التنمويــة والتي تعكس المكانة 
والتقديــر الــذي حظي به ســموكم في تجربــه البحرين الرائــدة ومكنتها 
من تحقيق التنمية ونشــر الوعي المجتمعي و مفاهيم المحبة والتنمية 

والسالم.
وفقكــم هللا يا صاحب الســمو وســدد على طريق الخيــر خطاكم وأطال 

في عمركم لتبقون ذخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها الوفي.
ودمتم في حفظ هللا ورعايته. 

علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور
محافظ المحافظة الشمالية

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئة من وزير اإلســكان باســم الحمر، 
وذلك بمناســبة نيل ســموه جائرة ضيف الشــرف للعام 2019 في 

النرويج، هذا نصها: 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة حفظه 
هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
يطيــب لــي أن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم أســمى آيات التهاني 
والتبريكات، بمناسبة منح سموكم جائزة ضيف الشرف النرويجية 
لعــام 2019 تقديــرا لجهود ســموكم حفظكم هللا في تعزيز الســالم 

واألمن والتسامح والوئام اإلقليمي والعالمي.
والشــك أن هــذه الجائــزة المرموقــة والمســتحقة تمثــل تجســيدا 
واقعيــا لجهــود ســموكم علــى صعيــد دعــم جهــود الســالم واألمــن 
والتســامح، كما تأتي هذه الجائزة اســتمرارا لسلســة الجوائز التي 
تم منحها لسموكم الكريم محليا واقليميا ودوليا، بما يعكس تقدير 
المجتمــع الدولي لمكانة ســموكم المرموقة في مختلف المجاالت، 

األمر الذي يمثل فخرا لكل مواطن بحريني.
داعين المولى عز وجل أن يديم على سموكم حفظكم هللا ورعاكم 
موفــور الصحــة والعافيــة، وأن يجعلكــم دائمــا ذخــرا لهــذا الوطــن 

وألبنائه من مواطني مملكة البحرين األوفياء.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية واالحترام،،

باسم بن يعقوب الحمر
وزير اإلسكان

... وسموه يتلقى تهنئة من محافظ “الشمالية”

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة وزير اإلسكان

02

عوالي - المحافظة الجنوبية

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بــن علي بن 
خليفة آل خليفة عددا من وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة، 
الداخليــة  وزارة  وضبــاط  المســؤولين  كبــار  مــن  وعــددا 

واإلعالميين وذلك بمجلس مقر المحافظة. 
أن  مؤكــدا  بالحضــور،  ســموه  رحــب  اللقــاء،  مســتهل  وفــي 
المحافظــة تحــرص علــى التواصــل كنهــج ثابــت مــع األهالــي 
والمواطنيــن، وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات عاهل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ودعــم رئيــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي الوالد األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة، ومــؤازرة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأشــار ســمو محافــظ الجنوبيــة أن مــا يحظــى بــه المجلــس 
األسبوعي من التواصل المستمر والمباشر مع األهالي يجسد 
العادة المتوارثة من اآلباء واألجداد، مشيرا في الوقت نفسه 

إلــى أن المحافظــة الجنوبيــة تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات 
المواطنين وتطلعاتهم لتنعكس في تنفيذ المشاريع الحيوية 
التــي ترقــى بالجانــب الخدمــي والتنمــوي بصــورة مشــرفة 
وحضاريــة، مؤكــدا أن أبــواب المحافظــة مفتوحــة لألهالــي 
والمواطنيــن الذين يعتبرون الثــروة الحقيقية التي يزخر بها 

المجتمع. 

مــن جهتهــم، عبــر الحضور عن شــكرهم وتقديرهــم للتواصل 
الدائــم الــذي يحــرص على تجســيده ســمو الشــيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود 
والمســاعي التــي يقــوم بها ســموه لتعزيــز أطــر التواصل بين 
المواطنيــن واالرتقــاء بالمشــاريع التنمويــة الرائــدة وبلورتهــا 

في مختلف مناطق المحافظة.

التواصل مع األهالي “الجنوبية” تحرص على  الشيخ خليفة بن علي:  سمو 

تنفيذ مشروعات حضارية تلبية الحتياجات المواطنين

الفرص االستثمارية منطلق لمزيد من توثيق عرى التعاون الثنائي

زيارة رئيس وزراء الهند إضافة لرصيد العالقات

الزيــارة التــي مــن المنتظــر أن يقــوم بهــا رئيس الــوزراء بجمهورية الهند الصديقة ناريندرا مــودي إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، تعتبــر األعلــى مســتوى من الجانب الهنــدي منذ 3 عقود؛ إذ إنــه أول رئيس وزراء هنــدي يزور المملكة، مــا يمثل إضافة 
جديــدة ونوعيــة وامتــداًدا للعالقــات القويــة بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الهند، التي تســتند إلى تاريخ عريــق وممتد عبر مئات الســنين من التمــازج الحضاري 
والثقافــي والتبــادل التجــاري بيــن البلدين والشــعبين الصديقين، وفي العصــر الحديث ازدهرت وتطورت العالقــات الثنائية عبر تطوير العالقــات االقتصادية التي 

تشهد نمًوا مضطرًدا، ومن خالل أوجه التعاون المتعددة في المجاالت كافة.

ويأتي اهتمــام مملكة البحرين بمواصلة 
مــع  والتنســيق  التعــاون  أفــق  تنميــة 
للبنــاء علــى  الصديقــة  الهنــد  جمهوريــة 
الرصيــد الحافــل مــن العالقــات بينهمــا، 
للموقــع  البحريــن  مملكــة  مــن  وتقديــًرا 
باعتبارهــا  الهنــد  تحــوزه  الــذي  المهــم 
فــي  اآلخــذ  ثقلهــا  لهــا  آســيوية  دولــة 
التنمويــة  الصعــد  علــى  دولًيــا  التنامــي 
وتتميــز  واالقتصاديــة.  والتكنولوجيــة 
باتســاع  الهنديــة  البحرينيــة  العالقــات 
وتنــوع مجاالت وأطــر التعاون، في ظل 
مــا يمتلكه البلــدان من إمكانــات وموارد 
وقاعــدة اقتصاديــة واســتثمارية زاخرة 
بالفــرص الواعــدة، شــكلت منطلًقــا نحــو 
مزيــد مــن توثيق عــرى التعــاون الثنائي 
بيــن  الدبلوماســي  التمثيــل  بــدء  منــذ 

البلدين العام 1971.
ويعد إنشــاء اللجنة العليا المشتركة بين 
مملكة البحريــن وجمهورية الهند تطوًرا 
بارًزا في إطار توطيد العالقات الثنائية، 
إذ حلــت اللجنــة بديــاًل للجنة المشــتركة 
للتعاون االقتصادي والتقني لتكون أكثر 
شمواًل لجميع مجاالت التعاون، وعقدت 
اللجنــة اجتماعيــن منــذ تأسيســها األول 
في نيودلهي في 22 فبراير العام 2015، 
والثاني في المنامة في 15 يوليو 2018، 
برئاســة وزير الخارجية الشــيخ خالد بن 
أحمــد آل خليفــة عن الجانــب البحريني، 
ووزيــرة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن 
ســواراج،  سوشــما  الراحلــة  الهنديــة 
جوانــب  مختلــف  اللجنــة  وبحثــت 
وأوجــه العالقــات الثنائيــة بيــن البلدين، 
وســبل تعزيــز وتطويــر التعــاون الثنائــي 
التعــاون  وأبرزهــا  كافــة  المجــاالت  فــي 
االقتصــادي والتجاري والثقافي وغيرها 

من األطر. 
وعلــى الجانــب اآلخــر هنــاك كثافــة فــي 
الهنــد  فــي  المســؤولين  مــن  الزيــارات 
لمملكــة البحريــن ممــا يتكامــل مــع عمــل 
اللجنــة، ومــن أحدثهــا زيــارة مــع الوزيــر 
األول لواليــة كيرال بينــاراي فيجاين في 
فبرايــر 2017، وزيــارة وزيــرة الخارجية 
الهنديــة في يوليــو 2018، وزيارة رئيس 
حــزب المؤتمــر الوطني فــي يناير 2018 
برلمانــي  وفــد  وزيــارة  غانــدي،  راهــول 

هندي رفيع المستوى في أبريل 2018.
ويعد التعاون على المستوى االقتصادي 
مــن أبــرز صــور التعــاون بيــن البلدين؛ إذ 
تمتــد العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة 
الحديثــة بين البحريــن والهند إلى مطلع 
ســبعينات القرن المنصــرم، وأخذت هذه 
العالقــات زخًمــا جديــًدا مــع الخصخصة 
الــذي  البحرينــي  االقتصــاد  وتنويــع 
يشــهد تقدًمــا متســارًعا، إذ يوفــر المنــاخ 
لالســتثمار  المفتــوح  ببابــه  االقتصــادي 
للشــركات  حيويــة  فرًصــا  األجنبــي 
ســمح  مــا  وهــو  الهنــود،  والمســتثمرين 
لكثيــر مــن الشــركات الهنديــة أن تتخــذ 
من المنامة مقًرا لها للوصول إلى السوق 
بالنســبة  البحريــن  وتعتبــر  الخليجيــة، 
أكثــر  مــن  واحــدة  الهنــود  للمســتثمرين 
دول  منطقــة  فــي  تنوًعــا  االقتصــادات 
مجلــس التعــاون الخليجــي، مــع وجــود 
مرافق االتصاالت والنقل المتطورة التي 
تجعــل منــه مكانــا مهًمــا لالســتثمار ممــا 

يعــزز بنيــة االقتصــاد البحرينــي ويحفــز 
خلق فرص العمل.

وبحســب األرقــام الحديثــة؛ ينمــو حجم 
البلديــن بمعــدل  بيــن  التجــاري  التبــادل 
التبــادل  ســريع ومتواتــر، ســجل حجــم 
التجــاري العــام 2018 نمــًوا بنســبة تقدر 
بنحــو 24.6 % فــي الفتــرة مــن 2016 - 
2018، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير 
النفطــي بيــن البلديــن )العــام 2018( 1.1 
مليار دوالر، ويشار هنا إلى أن جمهورية 
الهند هي الســابعة في ترتيب الشراكات 
بنســبة  البحريــن  لمملكــة  التجاريــة 
للــواردات والشــريك التجــاري الســادس 

بالنسبة للصادرات.
وتعزيًزا للمجال االســتثماري، افتتح في 
2014 مكتــب التحــاد الصناعــات  العــام 
تســهيل  بهــدف  البحريــن؛  فــي  الهنديــة 
البلديــن،  التبــادل التجــاري بيــن  عمليــة 
الشــرق  فــي  نوعــه  مــن  األول  ويصنــف 
األوســط، وال يقتصــر فقــط علــى التجار 

الهنــود لالســتثمار فــي البحريــن ولكنــه 
يشجع التجار البحرينيين لالستثمار في 
الهنــد. ويضم المكتب نحو 8000 شــركة 

ويمتلك 65 مقًرا حول العالم. 
كمــا وقعت البحرين مع الهند العديد من 
االتفاقــات الثنائيــة، مــن بينهــا اتفاقيــة 
التعــاون االقتصــادي والتجــاري والفني، 
واتفاقية تجنب االزدواج الضريبي على 
الدخــل ورأس المــال، واتفاقيــة تشــجيع 
وحمايــة االســتثمار، إضافــة إلــى وجــود 
االقتصــادي  للتعــاون  مشــتركة  لجنــة 
والتجــاري والفني بيــن البلدين، ومذكرة 
تفاهم إلدارة وتنمية الموارد المائية بين 

البلدين.
وتعد العالقــات االجتماعية بين البلدين 
النــادي  تأســس  إذ  وممتــدة،  قديمــة 
الهنــدي فــي البحريــن منــذ العــام 1915، 
فــي  الهنديــة  المدرســة  تأسســت  كمــا 
البحريــن العام 1950، وإيماًنا بعمق هذه 
 2007 ديســمبر  فــي  أطلقــت  العالقــات 
الجمعية البحرينية الهندية والتي سعت 
المجتمــع  فــي  التطــور  مــن  لالســتفادة 
المدنــي إلــى العمــل بنشــاط علــى تعزيــز 
فقــط  وليــس  البلديــن،  بيــن  العالقــات 
لبيــان  وفقــا  ولكــن  التجاريــة،  الروابــط 
االفتتاح للجمعية في الحياة السياســية 
والشؤون االجتماعية والعلوم والثقافة.

وهناك دور مشــهود للجاليــة الهندية في 
البحرين من خالل إســهاماتها في تعزيز 
وتيــرة التنميــة فــي المملكــة منــذ عقــود 
طويلــة، وهذا الــدور هو محل تقدير من 
مملكــة البحرين قيادة وحكومة وشــعبا، 
وتعد الجاليــة الهندية أكبر جالية وافدة 
فــي مملكــة البحريــن، ويصــل تعدادهــا 
مــا يفــوق 300 ألــف، وتعتبــر الكثيــر مــن 
أن  المقيميــن  وغيــر  المقيميــن  عائــالت 
مملكة البحرين بلدهم الثاني، ويتمتعون 
بكامل حقوقهــم االجتماعية والتجارية، 
فــي  الكاملــة  بالحريــة  يتمتعــون  كمــا 
مثلهــم  وشــعائرهم  عباداتهــم  ممارســة 
كمثــل جميع المواطنيــن والمقيمين، كما 
أن لهــم الحــق فــي عضويــة الجمعيــات 
المهنية وانتخاب ممثليهم في المجالس 
النســيج  ضمــن  فأصبحــوا  البلديــة، 

الوطني للبالد.

المنامة - بنا

رئيس وزراء جمهورية الهند سمو رئيس الوزراء

1.1 مليار دوالر حجم التبادل غير 
النفطي بين البلدين في 2018

الجالية الهندية أكبر جالية وافدة 
بالمملكة وتعدادها يفوق 300 ألف

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة من مســاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســري؛ بمناســبة نيل سموه جائرة 
ضيف الشرف للعام 2019 في النرويج، هذا نصها:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشــرفني أن أتقــدم إلى مقام ســموكم الكريم بأســمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناســبة االحتفاء بسموكم 
فــي العاصمــة النرويجية أوســلو ومنــح جائزة )ضيف 
الشرف النرويجية لعام 2019( تقديًرا لجهود سموكم 
في تعزيز الســالم واألمن والتسامح والوئام اإلقليمي 
والعالمــي، والــذي يأتــي ضمــن سلســة مــن المبــادرات 

علــى مختلــف  تقدموهــا ســموكم  التــي  واإلنجــازات 
األصعدة السياسية والتنموية.

إن هذه الجائزة جاءت تقديًرا دوليا لجهود سموكم في 
إثــراء وتعزيــز األمن والســالم ضمن مبادرات ســموكم 
المبتكــرة والمتنوعــة التــي تهــدف فــي مجملهــا حــث 
المجتمــع الدولــي على بذل المزيــد من الجهود إلحالل 
الســالم واالســتقرار ونــزع فتيل األزمــات والصراعات 
التــي يشــهدها العالــم، مــن أجــل تركيــز الطاقــات نحو 
التنمية المستدامة وخدمة الشعوب والبشرية انطالقا 
من إيمان ســموكم الراســخ بأن السالم وترسيخ األمن 

واالســتقرار هو الســبيل األوحد واألنجــع للمضي قدًما 
في طريق التنمية والبناء واالزدهار.

وأسأل هللا أن يمد سموكم بالعمر المديد وأن يوفقكم 
لمــا فيــه خيــر ورفعــة مملكــة البحريــن في ظــل العهد 
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

عبدهللا بن فيصل بن جبر الدوسري
مساعد وزير الخارجية

الشرف” “ضيف  بجائرة  الخارجية  وزيــر  مساعد  تهنئة  يتلقى  سموه 

تقدير دولي لجهود سمو رئيس الوزراء في تعزيز السالم

الصخير- الحرس الوطني:

اســتقبل رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق 
أول ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيسى آل 
خليفــة، صبــاح أمــس، فــي مكتبه بمعســكر 
لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير  الصخيــر. 
الصديقــة  اإلســالمية  باكســتان  جمهوريــة 
محمــد إبراهيــم محمــد. وفي بدايــة اللقاء، 
رحب سمو رئيس الحرس الوطني بسعادة 
ســفير المملكة لدى باكستان، مشيدا بالدور 
الــذي يقــوم بــه لتعزيــز مســتوى العالقــات 
الثنائيــة ورفع مســتوى التعاون والتنســيق 
محمــد  الســفير  أكــد  وبــدوره،  المشــترك. 

إبراهيــم محمــد أن صــرح الحــرس الوطني 
يشــهد تطــورا عســكريا واســعا مــن خــالل 
حرصــه علــى التعــاون وتبــادل الخبرات مع 
المؤسسات العسكرية المتقدمة لدى الدول 
بمســتوى  مشــيدا  والصديقــة،  الشــقيقة 
التعــاون الــذي حققــه الحــرس الوطنــي مع 
مختلف المؤسسات العسكرية الباكستانية. 
كما شهد اللقاء، بحث عدد من الموضوعات 
لتعزيــز مســتوى  المشــترك؛  االهتمــام  ذات 
التعــاون العســكري مــع جمهورية باكســتان 

اإلسالمية الصديقة.

إشادة بجهود السفير الباكستاني في تعزيز العالقات
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تمكنــت مملكــة البحريــن مــن ترســيخ حضورهــا عالميــا كدولــة مبــادرة ومتمســكة بتنفيــذ 
التزاماتهــا الوطنيــة والدوليــة علــى صعيد تقــدم المرأة، بســجل مليء باإلنجــازات النوعية، 
ولخبرات تراكمت على مدى الـ 18 عاما الماضية منذ تأسيس المجلس األعلى للمرأة بصدور 
األمر السامي من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئاسة قرينة 

عاهل البالد صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. 

وتمثــل ذكــرى مــرور 18 عامــا علــى صــدور 
األمــر الســامي رقــم )44( فــي 22 أغســطس 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  بتأســيس   2001
مناســبة مهمــة لتســليط الضــوء علــى بعض 
مــا تحقق خالل العام الجاري، بالتركيز على 
إنجــازات البحريــن دوليــا فــي إطــار تفعيــل 
التزاماتهــا وعضويتها فــي اللجان اإلقليمية 
والدوليــة ومتابعــة االتفاقــات ذات الصلــة، 
وفي مقدمتها إطالق جائزة األميرة سبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكيــن 

المرأة بالتعاون مع األمم المتحدة.

بيانات ذات داللة

وتمكــن المجلــس األعلى للمــرأة من تضمين 
الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينية 
والمعتمدة من قبل رأس الدولة، في برنامج 
العمــل الحكومــي، حيــث تبلــغ نســبة توافق 
برامجهــا مع أولويات عمــل الحكومة للفترة 
الحاليــة، مــا يقــّدر بـــ 43 %، فــي حين بلغت 
البحريــن  مــع رؤيــة مملكــة  نســبة توافقهــا 
مــا  وهــو   ،%  78 نحــو   2030 االقتصاديــة 
يدعم تحقيق هدف االنتقال بالمرأة لتســهم 
المنافســة  علــى  قــادر  منتــج  اقتصــاد  فــي 
عالميــا، ويســتديم ممارســات عادلــة تجــاه 
ويعمــل  األهليــة،  كامــل  كمواطــن  إدماجهــا 
المجلــس األعلــى للمــرأة على متابعــة تنفيذ 
مــا تبقــى مــن الخطــة مــن خــالل مبــادرات 
وطنيــة بالتعــاون مــع كافــة ســلطات الدولة 
)التشريعية والتنفيذية والقضائية( والقطاع 

الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ولقــد أســهم هذا التطــور في وضــع وتفعيل 
آليــات للرقابــة والقيــاس، وأن تعتمد مملكة 
البحريــن منهجيــات علميــة ودقيقــة لرصــد 
الفجــوات وقيــاس التقدم لتوضيــح طبيعة 
التغييــر علــى أوضــاع المــرأة، وتأثيــر ذلــك 
علــى إســهاماتها التنمويــة، ويتــم إدارة ذلك 
علــى  قائمــة  معرفيــة  منظومــة  خــالل  مــن 

التحليل والمقارنة.
ويمكن هنا اســتعراض بعض البيانات الدالة 
علــى ذلــك، مــن بينهــا بلــوغ مؤشــر التنميــة 
لتصــل   0.846 الجنســين  بيــن  البشــرية 
البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، كما 
أغلقت مملكة البحرين الفجوة في القوانين 
بيــن  للمســاواة  الداعمــة  والتشــريعات 
الجنســين والحمايــة مــن العنــف بنســبة 67 
% بحســب تقريــر “عدالة النــوع االجتماعي 
والقانــون” الصــادر عــن اللجنــة االقتصاديــة 
)األســكوا(،  آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة 
وانخفضت نســبة المســتحقات مــن الضمان 
ارتفــاع  فيمــا   ،  % بنحــو83  االجتماعــي 

الدخــل التقديــري للمرأة بمعــدل 91 % على 
مدى الـ 10 سنوات األخيرة، وارتفعت نسب 
مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة 
ومــن بينهــا االســتثمار في األســواق المالية، 
بأصــول تبلــغ نصــف بليــون دينــار، وتمكنت 
مجلــس  رئاســة  إلــى  الوصــول  مــن  المــرأة 
النــواب، وأن تتولــى مناصــب نوعيــة وطنيا 

ودوليا.

نموذج وطني شامل

مكانــة  علــى  المســتمر  التطــور  ويأتــي 
ســياق  فــي  البحرينيــة،  المــرأة  ومشــاركة 
برنامج جاد لتنفيذ سياســة الدولة المّوجهة 
لتحقيــق تكافؤ الفــرص، بمتابعة حثيثة من 
المجلــس األعلــى للمــرأة، برئاســة وإشــراف 
صاحبــة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت 
واضحــة  وباســتجابة  خليفــة،  آل  إبراهيــم 
فــي وضــع األنظمــة  الحكومــة تمثلــت  مــن 
العالقــة، كإلزاميــة  القــرارات ذات  وإصــدار 
إنشــاء لجــان تكافؤ الفرص وتبنــي الموازنة 
العامــة لمنهجيــة إدمــاج احتياجــات المــرأة 
لضمــان عدالــة إتاحــة المــوارد، والتمّكن من 
قيــاس العائد من االســتثمار في المرأة لرفع 
مســاهمتها في الناتج القومي، والتقليل من 

اعتمادها على خدمات الدولة.
كمــا يأتــي ذلــك في وقت مــازال فيــه العالم 
يعانــي -وفقــا لعــدد مــن التقاريــر الدوليــة- 
لــدى تنفيــذ  الســليمة  المعالجــة  مــن غيــاب 
خطــط إدماج احتياجات المرأة في البرامج 
الوطنيــة، حيــث أشــارت أحــد تقاريــر البنك 
بــأن  الماضــي،  العــام  فــي  الصــادر  الدولــي 
بيــن  المســاواة  لعــدم  االقتصاديــة  التكلفــة 
الجنســين عالميــا، تقــّدر بـــ )160.2 تريليــون 
دوالر(، والتي تم تقديرها بناًء على الخسائر 
الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في 
دخل العمل فقط، كما تشير أدبيات المنتدى 
االقتصــادي العالمــي، بــأن ســد الفجــوة بيــن 
إذا  الكافيــة  بالســرعة  الجنســين ال يحــدث 
وبحســب  الوتيــرة،  بــذات  العالــم  واصــل 
المعــدالت الحالية. وسيســتغرق العالم 202 
ســنة أخــرى لســد الفجــوة االقتصاديــة بيــن 
الجنســين. والتزمت مملكــة البحرين بوضع 
وتفعيــل “نمــوذج وطنــي شــامل” يعمــل في 
تطبيقــات  “حوكمــة  علــى  المطــاف  نهايــة 
تكافــؤ الفــرص”، وصــوال للتــوازن المنشــود 
بيــن المــرأة والرجل فــي َحَمل المســؤوليات 
الوطنيــة، حيــث لــم يكتِف المجلــس األعلى 
للمــرأة بالقيــام بدوره االستشــاري من خالل 
فحســب،  ومتابعتهــا  االقتراحــات  تقديــم 
ثقافــة  وتنشــيط  تشــكيل  إلــى  َعَمــد  وإنمــا 

يّســرت  المــرأة  لتقــدم  مؤيــدة  مؤسســية 
تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي شــتى 
تعزيــز  علــى  وركــزت  التنمويــة،  المجــاالت 
القناعــات المؤيــدة لصانعي القرار وراســمي 
السياســات وواضعــي التشــريعات الوطنية، 
لــدى التعاطــي مع الخطــة الوطنيــة لنهوض 

المرأة البحرينية )2013 - 2022(.

مؤشرات التوازن بين الجنسين

للمجلــس،  اإلســتراتيجي  التّوجــه  واقتــرن 
بوضــع آليــات مبتكــرة ومرنــة تحــت مظلــة 
بيــن  يجمــع  الــذي  الوطنــي،  النمــوذج 
والتشــريعات  السياســات  وتطويــر  متابعــة 
والموازنات المســتجيبة الحتياجات المرأة، 
هــذا  فــي  الوطنيــة  المعرفــة  إدارة  وبيــن 
المجــال من خالل بناء القــدرة على التقييم 
الذاتــي، وفــي إطار مــن الشــفافية المطلوبة 

لتطوير األداء المؤسسي والمجتمعي.
فــي  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  وسيســتمر 
الفتــرة المقبلــة بالعمل علــى بيان أثر تطبيق 
الخطــة الوطنية لنهــوض المــرأة البحرينية، 
وبالتعــاون مع كل الشــركاء من المؤسســات 
كافــة  تنفيــذ  متابعــة  خــالل  مــن  المعنيــة، 
عــن  المســئول  الوطنــي  النمــوذج  محــاور 
حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه 
التحديــد مــا يتعلــق بتفعيــل محــاور إدارة 
المعرفــة والتقييم وقيــاس األثر بتخصيص 
وطنــي  تقريــر  وهمــا،  وطنيتيــن،  أداتيــن 
ومرصــد  الجنســين،  بيــن  التــوازن  لقيــاس 
متكامــل للمؤشــرات الوطنيــة التــي تقيــس 
تنافســية المــرأة البحرينيــة ومقارنــة أدائهــا 
وطنيــا،  تقدمهــا  ومتابعــة  وإقليميــا  دوليــا 
واســتطاعت مملكة البحرين بحســب نتائج 
التقريــر الوطنــي لقيــاس األداء علــى صعيد 
للعاميــن  الجنســين  بيــن  التــوازن  تحقيــق 
)2018-2017(، مــن غلــق 62 % مــن الفجوة 

بين المرأة والرجل.

أبرز محطات وإنجازات 2019

وأطلــق المجلــس األعلــى للمــرأة فــي العــام 
والبرامــج  النشــاطات  مــن  العديــد  الجــاري 
النوعيــة التــي مــن شــأنها أن تســهم بشــكل 
إيجابي في إثراء مشاركة المرأة البحرينية 
كمســاهم فاعل في االقتصــاد الوطني، وبما 
يتســق مــع توجهات مملكة البحريــن النابعة 
من الرؤية الرحبة لعاهل البالد، التي كان لها 
انعكاســاتها المؤثرة على التسريع من وتيرة 
تقــدم المــرأة البحرينيــة كشــريك جدير في 

البناء الوطني.
وجــاءت أعمــال المجلــس برئاســة صاحبــة 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، لتواكب حجم التطلعات السامية 
وتحقــق االلتزامــات الوطنيــة وبما ينســجم 
مــع طموحــات وقــدرات المــرأة البحرينيــة. 
وقــد أثمــر عــن عمــل المجلــس الــذي اســتند 
فــي كل أعمالــه علــى التخطيــط المــدروس 

والنابــع مــن الواقــع الوطنــي، بــأن تتجــاوز 
ومؤشــرات  بجهودهــا  البحريــن  مملكــة 
إنجازهــا المتقدمــة، مــن مراحــل “التمكيــن” 
يتطلبــه  ومــا  البحرينيــة  للمــرأة  التقليديــة 
ذلــك مــن مســاعي لكســب الحقــوق وإزالــة 
أيــة مظاهر تمييزية، إلى مرحلة أكثر تقدما 
تكــون المــرأة البحرينيــة فيهــا أكثــر اعتمادا 
علــى ذاتها وأكثر قدرة علــى اتخاذ قراراتها 
للقيــام بدورهــا فــي بيئــة داعمــة ومحفــزة 
للفرص العادلــة والمتكافئة، حيث تلتزم كل 
مؤسســات الدولة بتحقيق وإنفاذ التزاماتها 
الدســتورية تجــاه مشــاركتها كمواطن كامل 

األهلية.

من التمكين إلى التقدم

وجــاء صــدور أمــر صاحــب الجاللــة الملــك 
بتغيير اســم الجائزة من “تمكين المرأة” إلى 
“تقــدم المــرأة”، كمؤشــر مهم لتجــاوز مملكة 
البحريــن لمرحلــة تمكيــن المــرأة واالنتقــال 
بتجربتها الناضجة آلفاق عمل جديدة تقوم 
علــى الشــراكة المتزنــة بيــن المــرأة والرجــل 
المتكافئــة  الفــرص  إتاحــة  تســتدعي  التــي 
أمــام طرفــي معادلــة البنــاء الوطنــي، ورفــع 
ســلطات  مــع  الفاعلــة  الشــراكة  مســتويات 
المدنــي  والمجتمــع  الدولــة  ومؤسســات 

والقطاع الخاص.
أعلــن  المســتجدات،  هــذه  ضــوء  وعلــى 
أعمــال  بــدء  عــن  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  جائــزة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة 
البحرينيــة، بفتح باب االشــتراك في دورتها 
السادســة، وبما ينســجم مع النضج الحاصل 
ميدانيــًا وبمــا يمكــن الجائــزة مــن اإلســهام 
فــي قياس وإبراز الجهــود الوطنية الداعمة 
لتقــدم المرأة، من خالل، تحقيق واســتدامة 
سياســات وبرامــج التــوازن بيــن الجنســين، 
ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وتبادل الخبرات 
الممارســات،  المجــال، وتعميــم أفضــل  فــي 
والتشــجيع علــى االبتــكار فــي مجــال وضــع 
السياســات والخدمــات المســاندة لمشــاركة 
إلــى  إضافــة  احتياجاتهــا،  وإدمــاج  المــرأة 
تقديــم التقديــر المســتحق للجهــود المؤثرة 

في مجال تكافؤ الفرص.

التعليم العالي وعلوم المستقبل

أعلــن المجلــس األعلــى للمرأة فــي اجتماعه 
الثالــث للــدورة السادســة الذي عقد برئاســة 
المجلــس  رئيســة  البــالد  عاهــل  قرينــة 
األعلــى للمــرأة موضوع مناســبة يــوم المرأة 
ســيخصص  الــذي   2019 للعــام  البحرينيــة 
لالحتفــاء بــــ “المــرأة البحرينيــة فــي مجــال 
التعليــم العالــي وعلــوم المســتقبل”. وتهدف 
هذه المناســبة إلــى توثيق الجهــود الوطنية 
التــي ســاهمت فــي دعم مشــاركة المرأة في 
هذا مجال التعليم العالي وعلوم المســتقبل، 
لتحفيــز  المتاحــة  الفــرص  واســتعراض 

مشــاركتها  الســتدامة  المــرأة  واســتقطاب 
فــي قطــاع التعليــم العالــي، وإبــراز أهميــة 
التعليم الفني والمهني للطالبات لتحضريهن 
بالمهــارات الفنيــة الحتياجــات ســوق العمل 
الحالية والمســتقبلية، واســتثمار الدراســات 
المــرأة،  مجــال  فــي  األكاديميــة  والبحــوث 
المــرأة  وتنافســية  مشــاركة  واقــع  وبيــان 
العالــي  التعليــم  مجــاالت  فــي  البحرينيــة 

وعلوم المستقبل.

المجلس داعما للذكرى        
المئوية للتعليم

شــارك المجلــس األعلــى للمــرأة فــي أعمــال 
مؤتمــر مئويــة التعليم، الــذي أقيم لالحتفاء 
بمــرور مئــة عام على بــدء التعليــم النظامي 
ريــادة  علــى  تأكيــدا  البحريــن،  مملكــة  فــي 
للجهــود  واســتذكارا  التعليميــة،  المملكــة 
التعليــم  لتطويــر  بذلــت  التــي  الكبيــرة 
ومشــاركة  بحضــور  مراحلــه،  بمختلــف 
ومفكريــن  وأكاديمييــن  ومســؤولين  وزراء 
بارزيــن مــن داخــل المملكــة وخارجهــا. وقد 
شــاركت األميــن العــام بورقــة عمــل بعنــوان 
إشــراقات  والتعليــم..  البحرينيــة  “المــرأة 
مبكــرة وريــادة وطنية” أوضحت من خاللها 
دور المــرأة البحرينيــة فــي ترســيخ مكانــة 
كثقافــة وفكــر وممارســة، وكيــف  التعليــم، 
تمكنــت مــن أن تتفاعــل مع مســتجداته في 
التحديــات،  كانــت  ومهمــا  المراحــل  كافــة 
بحضورهــا  تتميــز  أن  اســتطاعت  وكيــف 
للمــرأة  فأصبحــت  المتواصــل،  وعطائهــا 
بصمات واضحة على مســيرة تعليمية ثرية 
بإنجازاتهــا، ورحبة بتطلعاتهــا، انطلقت منذ 
تأســيس مدرسة الهداية الخليفية قبل قرن 
مــن الزمان، وصوال لريادة تعليمية تجاوزت 
البحرين فيها للعديد من المؤشرات العالمية 
التــي تؤهلهــا للمضــي قدمــا فــي التحديــث 

والتطوير التعليمي.

جائزة األميرة سبيكة العالمية 

فــي مشــاركة المجلــس األعلــى للمــرأة فــي 
الــدورة الـــ 63 للجنــة وضــع المرأة فــي مقرر 
األمم المتحدة في بنيويورك، نظم المجلس 
بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
“جائــزة  بـــ  الفائزيــن  أســماء  إعــالن  حفــل 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
العالمية لتمكين المرأة”، حيث فازت شرطة 
أبوظبي من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بالجائــزة عــن فئــة المؤسســات الحكوميــة، 
لتمويــل  ســاهايارتا  ماهــاال  ومؤسســة 
المؤسســات الصغيــرة مــن جمهوريــة نيبــال 
الديمقراطية االتحادية عن فئة المؤسسات 
التنميــة  مؤسســة  فــازت  فيمــا  الخاصــة، 
جمهوريــة  مــن  كينيــا  لعمــوم  المســتدامة 
كينيــا بالجائــزة عن فئة مؤسســات المجتمع 
المدني، وكالبانا ســانكار من جمهورية الهند 

عن فئة األفراد.

عضوية البحرين الدولية  

وشــارك المجلــس األعلــى للمــرأة في جلســة 
للجنــة وضــع   63 للــدورة  العامــة  المناقشــة 
المــرأة فــي مقــر األمــم المتحــدة فــي مدينة 
البحرينــي  الجانــب  أكــد  حيــث  بنيويــورك، 
يلعبــه  الــذي  الحيــوي  الــدور  علــى  خاللهــا 
صاحبــة  برئاســة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة، قرينــة عاهــل البالد، مع شــركائه 
علــى التطوير المســتمر لمنظومــة الخدمات 
والتسهيالت التي تعزز الحماية االجتماعية 
احتياجــات  وإدمــاج  البحرينيــة،  لألســرة 
الحكوميــة  العمــل  برامــج  فــي  المــرأة 
مملكــة  لرؤيــة  تحقيقــا  العامــة  والميزانيــة 
فــي  القائمــة   2030 االقتصاديــة  البحريــن 
توجهاتهــا ومضمونهــا، علــى أســس العدالــة 
أقرهــا  التــي  الفــرص  وتكافــؤ  االجتماعيــة 

الدستور البحريني.

واشنطن تطلع على جهود البحرين  

قــام وفــد المجلــس األعلــى للمــرأة برئاســة 
األنصــاري  هالــة  للمجلــس  العــام  األميــن 
بزيــارة إلــى العاصمــة األميركيــة )واشــنطن( 
وفــق برنامــج عمــل مركــز تــم إعــداده مــن 
قبــل ســفارة مملكــة البحريــن فــي العاصمــة 
األميركيــة، اشــتمل علــى عــدد مــن الندوات 
التفاعليــة والزيــارات الميدانيــة لمؤسســات 
بحثيــة وأكاديمية، كما شــمل البرنامج عددًا 
الشــخصيات  مــن  عــدد  مــع  اللقــاءات  مــن 
السياســيين  مــن  البــارزة  األميركيــة 

والدبلوماسيين وصناع القرار.

التعاون مع سطات الدولة  

اســتقبلت قرينــة العاهــل رئيســة المجلــس 
األعلى للمرأة رئيســة مجلس النواب فوزية 
زينــل ورئيس مجلس الشــورى علي الصالح 
الدائمــة  اللجــان  الرئيــس ورؤســاء  ونــواب 
أعضــاء  مــن  وعــدد  بالمجلســين  والنوعيــة 
وعضــوات الســلطة التشــريعية وذلــك فــي 
مقر المجلس األعلى للمرأة بالرفاع. وأكدت 
ســموها أهمية اللقــاءات الدورية التي تعقد 
مع أعضاء السلطة التشريعية؛ للمضي قدما 
المجلــس  مــع  المثمــر  التعــاون  فــي تطويــر 
األعلــى للمــرأة لدعــم مختلــف قضايــا المرأة 
واألســرة، وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 
المنشــودة من قبل كال الطرفين. وأوضحت 
ســموها أهميــة مــا تحظى بــه ملفــات المرأة 
واألســرة البحرينيــة من دعــم واهتمام دائم 
مــن قبل القيادة السياســية، األمــر الذي كان 
لــه أبلــغ األثر في الوصــول إلى هذه المرحلة 
المتميــزة مــن العمــل والمتمثلة فــي تضمين 
فــي  الوطنيــة  الخطــة  ومشــاريع  مبــادرات 
برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ويمكن 

قياسه.

... وسموها في صورة جماعية مع الحائزات امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم مستقبلة رئيسي مجلسي النواب والشورى
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رعاية ملكية ونجاح متواصل في تعزيز حقوق البحرينيات
ــه ــس ــي ــأس ــت ل  18 الـــــــ  بــــالــــذكــــرى  يـــحـــتـــقـــل  لــــلــــمــــرأة”  ــى  ــ ــ ــل ــ ــ “األع

زينل: الرؤية الملكية وجهود األميرة سبيكة... حققت نجاح “تقدم المرأة البحرينية”

فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيســة  رفعــت 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى  زينــل 
إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
بمناســبة  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
حلول الذكرى الثامنة عشرة على تأسيس 
المجلــس األعلــى للمــرأة، ومــا تحقــق مــن 
منجزات ومكاســب حضاريــة رائدة للمرأة 
الملكيــة  الرؤيــة  ظــل  فــي  البحرينيــة، 
الســامية، والدعــم الرفيع.وأشــادت زينــل 
بجهــود واهتمــام ومتابعــة قرينــة العاهــل 

للمــرأة صاحبــة  المجلــس األعلــى  رئيســة 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
المتواصــل  ودعمهــا  خليفــة،  آل  إبراهيــم 
مــن  العديــد  عبــر  البحرينيــة،  للمــرأة 
المبــادرات والمشــاريع والبرامــج النوعية، 
واالحتفاء السنوي بيوم المرأة البحرينية، 
واعتمــاد  لوضــع  المتميــزة  والجهــود 
البرنامــج الوطنــي للتــوازن بين الجنســين 
في علوم المســتقبل كاستراتيجية وطنية 
تســاهم فــي اســتكمال وتوحيــد الجهــود 
لرفــع نســب مشــاركة المرأة فــي المجاالت 
النوعيــة المســتقبلية، تعد مــن أبرز عوامل 

النجــاح والتميز في نقــل المرأة البحرينية 
من مرحلة “التمكين” إلى مرحلة “التقدم”. 
يعتــزن  البحريــن  مملكــة  نســاء  كل  وأن 
ويفتخــرن بجهــود ســموها، والتــي جعلت 
ومصــاف  مراتــب  فــي  البحرينيــة  المــرأة 
متقدمة على المستوى المحلي والخليجي 
والدولي.وأشــارت  واإلقليمــي  والعربــي، 
فــي  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  جهــود  أن 
تعزيــز موقع المــرأة البحرينيــة، في مراكز 
صنــع القــرار، وتبــوأ المســؤوليات الرفيعــة 
والقطــاع  العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي 
المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات  الخــاص، 

وتشــجيع العمل التطوعي الشبابي، ودعم 
رائــدات األعمال البحرينيــات، في المجال 
وكان  المجــاالت،  ومختلــف  االقتصــادي 
لهــا أثرهــا البالــغ فيمــا وصلــت إليــه المــرأة 
ورفيعــة،  كبيــرة  مكانــة  مــن  البحرينيــة 
فــي  وبفاعليــة  البحرينيــة  المــرأة  لتســهم 
عملية البناء والتنمية المســتدامة. وأكدت 
الجــاد  العمــل  النيابــي  المجلــس  اســتمرار 
برئاســة  الحكومــة  مــع  الفاعــل  والتعــاون 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 

الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفة، للمضــي قدما في تحقيق 
التطلعــات كافة واآلمال للمــرأة البحرينية 
ومســتقبلها مــن خــالل العمــل التشــريعي 
والرقابــي، ودعــم تنفيــذ الخطــة الوطنيــة 
لنهــوض المــرأة البحرينيــة )-2013 2022( 
بمحاورهــا الخمســة الرفيعــة، ومنطلقاتهــا 
القائمــة  الســديدة  والرؤيــة  الحضاريــة، 
علــى الشــراكة المتكافئــة تحقيقــا ألهداف 
المجلــس  ولجعــل  المســتدامة،  التنميــة 
األعلــى للمــرأة بيت الخبــرة الوطني الرائد 

في مجال المرأة وشؤونها. وهنأت رئيسة 
البحريــن  مملكــة  نســاء  النــواب  مجلــس 
جميعــا، بهذه المناســبة الوطنية، ومشــيرة 
إلى أن المرحلة الوطنية الراهنة، وفي ظل 
النهــج اإلصالحــي الشــامل بقيــادة جاللــة 
البحرينيــة،  المــرأة  مــن  تســتلزم  الملــك، 
أن  والمســؤولية،  العمــل  مواقــع  كل  فــي 
تضاعــف مــن دورهــا وتأثيرهــا إلــى جانب 
الرجــل البحرينــي فــي مختلــف المجــاالت 
والقطاعات، في عملية التنمية المستدامة، 
وأن المــرأة البحرينيــة قــادرة دائمــا علــى 

تحقيق اإلنجاز األفضل لمملكة البحرين.
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أكد األمين العام للمجلس األعلى للقضاء القاضي علي الكعبي “أن مشروع قضاة المستقبل هو مشروع وطني يواكب تطلعات 
مسيرة التنمية الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويتماشى مع رؤية البحرين االقتصادية 
2030 والخطــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، حيــث ســيكون المشــروع في نســخته الثانية مختلفــا الســتهدافه تعيين أعضاء 

السلطة القضائية )قضاة وأعضاء نيابة عامة(.
وقال الكعبي في لقاء مع وكالة أنباء البحرين )بنا(: “إن المجلس يســتعد الســتقبال طلبات المتقدمين في النســخة الثانية من 
مشروع قضاة المستقبل ابتداًء من األحد المقبل، حيث يأتي المشروع ضمن برامج العمل المنبثقة من رسالة ورؤية السلطة 

القضائية الهادفتين إلى تحقيق قضاء كفء سريع مستجيب الحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره”. وفيما يلي نص اللقاء:

أعلن نائب رئيس المجلس  «
األعلى للقضاء إطالق مشروع 

قضاة المستقبل في نسخته 
الجديدة، نبدأ لقاءنا حول 

أهمية هذا المشروع، وما 
الذي يجعل هذا المشروع 

مميًزا على مستوى المنطقة؟

مشــروع قضاة المستقبل مشروع وطني 
اإلصالحــي  النهــج  تطلعــات  يواكــب 
لجاللــة الملك، ويتماشــى مع رؤية مملكة 
والخطــة   2030 االقتصاديــة  البحريــن 
الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يحذو 
المجلــس األعلــى للقضــاء هــذا النهج في 
تطبيــق أعلى المعايير الدولية في ســبيل 
ومــن  القضائيــة،  بالمنظومــة  االرتقــاء 
أبرزها مشــروع قضاة المســتقبل كخطوة 
متقدمة؛ لضمان بيئة قضائية عادلة تعزز 

ثقة المجتمع بالقضاء.
إلــى اســتقطاب  المشــروع  ويهــدف هــذا 
الكفــاءات القانونيــة في مملكــة البحرين 
وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية، 
التــي  والقــدرات  بالمهــارات  ورفدهــم 
تؤهلهــم للوصــول إلــى ســدة القضــاء في 
إطار رؤية المجلس لسمات عضو السلطة 
العدالــة  إلــى  وصــوال  المتميــز  القضائيــة 
الناجزة، لذلك فإن ما يميز هذا المشــروع 
لتعييــن  الترشــح  هــو  الثانيــة  بنســخته 
قضــاة  مــن  القضائيــة  الســلطة  أعضــاء 
وأعضاء نيابة عامة؛ لذا فإنه من المتوقع 
اســتقبال عدد أكبر من المتقدمين مقارنة 

بالنسخة السابقة.

الفئات المستهدفة

ما الفئات المستهدفة من  «
ِقَبِل هذا المشروع الوطني؟

علــى  الحاصليــن  المشــروع  يســتهدف 
أو  القانــون،  فــي  بهــا  معتــرف  شــهادة 
عــن  يقــل  ال  بتقديــر  والشــريعة  القانــون 
جيد سواء كان من جامعة داخل المملكة 
أو خارجهــا، وهناك فئتان يمكنهما التقدم 
للمشــروع، الفئة األولى هم َمن ال تتجاوز 
أعمارهــم 28 ســنة ميالديــة فــي تاريــخ 
اشــتراط  عــدم  مــع   2019 أغســطس   25
خبــرة قانونيــة، والفئــة الثانيــة لمــن أتــم 
28 ســنة ميالديــة ولــم يتجــاوز 35 ســنة 
ميالديــة فــي تاريــخ 25 أغســطس 2019 
ولديــه خبرة في المجــال القانوني ال تقل 
ذلــك  إثبــات  يتــم  أن  عــن ســنتين، علــى 
بإفــادة مــن جهة العمل متضمنة المســمى 
الوظيفــي أو العمــل القانونــي الــذي يقوم 
به، وللمحامين المتقدمين للمشروع إبراز 
إفــادة )قيــد محــاٍم( مــن مكتــب المســجل 
العام بوزارة العدل والشــؤون اإلســالمية 

واألوقاف حديثة اإلصدار.

وما يميز هذا المشــروع استهداف الطلبة 
الذين اســتكملوا جميع متطلبات التخرج 
الصيفــي2019م،  الدراســي  الفصــل  فــي 
ويمكــن للمتقدميــن غيــر الحاصليــن على 
إفــادة صحة التخرج مــن مجلس التعليم 
العالــي حتــى اآلن تقديمهــا الحقــا، وعلى 
الحضــور  للمشــروع  التقــدم  يرغــب  مــن 
ا إلى مبنى األمانة العامة للمجلس  شخصيًّ
األعلــى للقضاء في الــدور األرضي وذلك 
بالمنطقة الدبلوماســية، خالل أيام العمل 
الرسمية من الساعة الثامنة صباًحا حتى 
الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــًرا، مــن تاريخ 

25 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.

مراحل المشروع

حدثنا عن مراحل مشروع قضاة  «
المستقبل.

إن المجلــس األعلى للقضــاء وضع خطة 
المشــروع  لهــذا  واضحــة  اســتراتيجية 
قائمة على مبادئ أساسية منها الشفافية 
والمشــاركة فــي عملية التقدم للمشــروع 
مــن خــالل نشــر إعالنــات فــي الصحــف 
المحليــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي 
الرســمية للمجلــس؛ حتــى يتســنى لــكل 
َمن يســتوفي الشــروط ويرغب في ذلك 

التقــدم إلــى المشــروع، بعــد ذلك، ســيتم 
َمــة مــن  فحــص واعتمــاد الطلبــات المقدَّ
خــالل لجنــة تنظر مدى اســتيفاء الطلب 
الطلبــات  واســتبعاد  الُمعَلَنــة  للشــروط 
غير المســتوفية للشــروط مع التســبيب، 
ويمكن لصاحب الطلب المسَتبَعد التظلم 
لــدى اللجنــة المختصــة بنظــر التظلمــات 

خالل المدة المحددة لذلك.
الشــروط  فيــه  توافــرت  مــن  جميــع  إن 
ســيخضعون لبرنامــج تقييــم يتكون من 
مــن  لجنــة  ولــكل مرحلــة  مراحــل  عــدة 
أعضاء الســلطة القضائية ُتشــرف عليها، 

وهذه المراحل تتمثل في اآلتي:

أ - االمتحان التحريري القانوني:  «
حيث ستكون أسئلة االمتحان 

مبنية على قضايا لقياس القدرة 
على التحليل والمنطق والصياغة، 

وتطبيق القانون على الوقائع 
المتعلقة بالقانون المدني وقانون 

المرافعات المدنية والتجارية 
واإلثبات وقانون العقوبات 

واإلجراءات الجنائية. مع العلم 
أن التقييم في هذه المرحلة لذوي 
الخبرة سيكون من خالل امتحان 

مختلف لقياس خبرتهم العملية.

ب - المقابلة الشخصية: سيتم  «
إجراؤها لكل من اجتاز االمتحان 
التحريري؛ لقياس ومعرفة مدى 

مالءمة شخصية المتقدم للعمل في 
السلك القضائي.

ج - اختبار القدرات العامة: لكل  «
متقدم اجتاز المقابلة الشخصية 
سيخضع الختبار قياس القدرات 
والمعايير الشخصية وفق أسس 
ومعايير دولية، وتم تصميم هذا 
االختبار من قبل معهد مختص، 

حيث تعد هذه المرحلة مهمة في 
غربلة المتقدمين من أجل اختيار 

الصفوة منهم.

منصة السلطة القضائية

المشروع يستهدف وصول  «
أصحاب الكفاءات إلى منصة 

السلطة القضائية، فهل 
وضع المجلس األعلى للقضاء 

معايير خاصة للتقييم؟

نعــم، المجلــس األعلــى للقضــاء عندمــا 
لقضــاة  الوطنــي  المشــروع  أطلــق 
المستقبل وضع معايير خاصة للوصول 
إلــى الســلطة القضائيــة؛ بهــدف اختيــار 

الصفــوة مــن المتقدميــن، وقــد ُوِضعــت 
قائمــة  مــع  متماشــية  التقييــم  معاييــر 
للتدريــب  الدوليــة  للمنظمــة  الكفــاءات 

القضائي، فضال عن المعايير الدولية.
الكفــاءات  مــن  قائمــة  تصميــم  وتــم 
الســلطة  لعضــو  المطلوبــة  والقــدرات 
القضائية المنشــود التي ستتم مراعاتها 
فــي  االعتبــار  فــي  ووضعهــا  وقياســها 
المذكــورة  المشــروع  مراحــل  جميــع 
ُمســّبًقا ابتــداء مــن مرحلــة االمتحانات 
بالمقابــالت  مــروًرا  التحريريــة، 
الشــخصية واختبارات القدرات العامة، 
وانتهاء بمراحل التدريب واالمتحانات 
النهائيــة، وتتلخــص القــدرات المطلوبــة 
في اآلتي: القدرات القانونية والقدرات 
الفهــم  وقــدرات  والتحليليــة  الفكريــة 
مهــارات  وقــدرات  بنزاهــة،  والتعامــل 
واالتصــال،  الســلطة  وقــدرات  القيــادة، 

وقدرات الكفاءة في األداء.

مرحلة التدريب

هل سيخضع مجتازو مراحل  «
التقييم السابقة لبرنامج 

تدريبي؟ 

بعــد اجتيــاز برنامــج التقييــم المذكــور، 
ســيخضع المتأهلــون لبرنامــج تدريبــي 
مكثــف ومخصــص لمترشــحي القضــاء 
العامــة،  النيابــة  لمترشــحي  وآخــر 
ويتضمــن البرنامــج مرحلتيــن: المرحلة 
األولــى: مرحلــة التدريــب النظــري مــن 
خــالل حضــور محاضــرات وورش عمل 
فــي الفتــرة المســائية، وســيتم التعــاون 
القضائيــة  الدراســات  معهــد  مــع  فيهــا 

والقانونية.
التدريــب  مرحلــة  الثانيــة:  والمرحلــة 
العملي لكل من اجتاز التدريب النظري، 
حيث سيباشر هذه المرحلَة أعضاء من 
الســلطة القضائيــة لتدريــب المتأهليــن 
وإتاحــة المجال واســًعا لهــم؛ لنهل العلم 

والمعرفة واكتساب الخبرة.
للمتأهــل خــوض  يمكــن  أنــه  العلــم  مــع 
برنامــج التقييــم والتدريــب، وهــو على 

رأس عمله.

كيف سيتم تعيين أعضاء  «
السلطة القضائية؟

بعد اجتياز برنامج التقييم، والتدريبين 
النظــري والعملــي، ســيتم إعــداد قائمــة 

بالمتميزين ورفعها إلى المجلس األعلى 
للقضاء.

حماية االقتصاد

ما أهمية المشروع في دعم  «
التنمية االقتصادية للمملكة؟

يعــد انطــالق مشــروع قضاة المســتقبل 
إحدى الغايات لتعزيز المبادئ القضائية 
لضمــان  متقدمــة  وخطــوة  الســامية، 
حمايــة  تضمــن  عادلــة  قضائيــة  بيئــة 
بمــا  كفــاءة  بــكل  االقتصاديــة  التنميــة 
يعــزز الثقــة بمنــاخ االســتثمار من خالل 
األطــر  وفعاليــة  القضــاء،  اســتقاللية 
القانونيــة فــي حســم المنازعــات، وذلك 
ضمن التوجهات اإلستراتيجية للسلطة 
القضائيــة ألمــن قضائــي داعــم لجــذب 
االســتثمار، ورفــع التصنيــف االئتمانــي 
لمملكة البحرين وإنشاء محاكَم تجاريٍة 

متخصصة.

تطوير المنظومة القضائية  «
باعتبارها مكونا مهما من 

مكونات حماية الحقوق، 
وإرساؤها في المجتمع 
يكون من خالل التدريب 

المستمر للقضاة وتنمية 
الكوادر القضائية، فكيف 

يتحقق ذلك؟

وضــع المجلــس األعلــى للقضــاء خطــة 
إســتراتيجية ســنوية واضحة للتدريب 
التدريــب  خطــة  خــالل  مــن  القضائــي 
لتدريــب  وخطــة  المســتمر،  القضائــي 
أعضــاء الســلطة القضائيــة الُجــُدد، فــي 
إطــار الجهود الرامية لتطوير المنظومة 
لتعزيــز  البحريــن؛  بمملكــة  القضائيــة 
البحرينــي،  بالقضــاء  المجتمــع  ثقــة 
ورؤيــة  رســالة  مــع  تماشــًيا  وذلــك 
الســلطة القضائيــة اللتيــن تهدفــان إلــى 
تحقيــق قضــاء كفء ســريع مســتجيب 
الحتياجــات المجتمع ومواكب لتطوره. 
تدريبيــة  برامــج  المجلــس  وقــد صمــم 
قضائيــة متخصصــة، وتــم إعــداد ورش 
الدراســات  معهــد  مــع  بالتنســيق  عمــل 
والمعاهــد  والقانونيــة  القضائيــة 
المختصــة من داخــل المملكة وخارجها، 
إضافة إلى التنسيق مع خبراء التدريب 
فــي شــتى المجــاالت التــي مــن شــأنها 
الســلطة  أعضــاء  لــدى  الكفــاءة  تعزيــز 

القضائية وتطوير العمل القضائي.

األمين العام للمجلس األعلى للقضاء في لقاء مع وكالة أنباء البحرين )بنا(

المنامة - بنا

“قضاة المستقبل” مشروع وطني يواكب تطلعات النهج اإلصالحي لجاللة الملك
عادلــة بيئــة  لضمــان  متقدمــة  وخطــوة  الســامية  القضائيــة  المبــادئ  تعزيــز  للقضــاء”:  “األعلــى  أميــن 

يحق الترشح لمن هم 
بعمر 28 سنة من 

دون خبرة واألكبر مع 
خبرة سنتين

استقبال طلبات 
المتقدمين للنسخة 

الثانية ابتداًء من 
األحد المقبل 

 محرر الشؤون المحلية

هنأت رئيســة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد الســيد، اعتماد الكاتب الصحافي بصحيفة “البالد” الزميل إبراهيم النهام 
مراسال لقناة “روسيا اليوم” الدولية في العاصمة )المنامة(.

وأوضحــت فــي تصريح أمــس: إن دخول 
قنــاة روســيا اليوم للبحريــن، وتخصيصها 
بهــا  خاصــا  وتلفزيونيــا  إعالميــا  مكتبــا 
األخبــار  لتغطيــة  النهــام؛  عليــه  يشــرف 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
المتنوعــة، يؤكــد أهميــة المملكة المحوري 
فــي المنطقة، ويؤكد أيضا تطور وتســارع 
روســيا  جمهوريــة  مــع  البنــاءة  العالقــات 
المرحلــة  فــي  الصديقــة،  االتحاديــة 

الحاضرة والمقبلة.
الجســم  وتقديــر  تقديرهــا  عــن  وعبــرت 
الصحافــي البحرينــي لقنــاة روســيا اليــوم 

الدوليــة، ولتغطيتهــا المســتمرة والشــاملة 
والمهمــة لمختلــف األحــداث حــول العالــم 

بشــفافية  ونقلهــا  الســاعة،  مــدار  علــى 
إعالميــة  أطقــم  يقودهــا  تامــة،  وحرفيــة 
وصحفية وتلفزية متخصصة واحترافية.
اختيــار  إن  بالقــول:  تصريحهــا  وختمــت 
الصحافــي النهــام لشــغل منصــب مراســل 
الكبيــرة  لخبرتــه  ومقــدر؛  موفــق  القنــاة، 
فــي العمــل الصحافــي واإلعالمــي لفتــرة 
لتجــاوزت 15 عامًا، وكذلك لعمله مراســال 
العــام  منــذ  اإلماراتيــة  “البيــان”  لصحيفــة 
2016 واهتمامه بتعزيز العالقات األخوية 
مــا بين البحرين وشــقيقتها اإلمــارات عبر 

مسؤولية القلم والكلمة.

الزميل إبراهيم النهام

اختيار موفق تقديرا لخبرته الكبيرة في العمل الصحافي

عهدية تبارك للنهام انضمامه لـ “روسيا اليوم”

المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية محافظ الشــمالية علي العصفور وبحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، نظمت 
إدارة البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة الشمالية فعالية “أنتم األمل” لألطفال المصابين بالسرطان.

ووزع راعــي الحفل والمفتــش العام والعبو 
المنتخــب الوطني األول لكرة القدم، الهدايا 
علــى األطفــال وأولياء أمورهم وشــاركوهم 
فرحــة اإلنجــاز الكبير الذي حققــه المنتخب 
غــرب  ببطولــة  الفــوز  خــالل  مــن  مؤخــرا 
آســيا، حيــث تضمــن برنامــج الفعاليــة علــى 
تقديــم عرض للســينما بتقنيــة G5 واأللعاب 

الترفيهية والمسابقات.
تنظيــم  أن  إلــى  الشــمالية  محافــظ  وأشــار 
الفعاليــة التــي شــارك فيهــا 30 طفــال، يأتــي 
فــي  المجتمعيــة  الشــراكة  لمبــادئ  تأكيــدا 
أهالــي  مــع  والتواصــل  المســؤولية  تحمــل 
وإدخــال  بالســرطان  المصابيــن  األطفــال 

البهجــة والفرحــة فــي قلوبهــم، حيث قضى 
األطفــال يوما ترفيهيا فــي مجمع األتريوم، 

معربا عن شــكره وتقديره لمؤسسة إبراهيم 
خليل كانو الخيرية على دعمها للفعالية.

جانب من توزيع الهدايا على األطفال

محافظ الشمالية يؤكد تحمل المسؤولية والتواصل مع أهالي المصابين

“أنتم األمل” فعالية ألطفال السرطان



البرلمانيــة  التحقيــق  لجنــة  رئيــس  قــال 
ببحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي لـ “البالد” 
إن بحــوزة لجنتــه معلومــات دامغة تدين 3 
جهات حكومية بما يستدعي تفعيل أدوات 
المســاءلة البرلمانية بشــكل جــدي لمعالجة 

االنحراف في تحقيق بحرنة الوظائف.
ورأى النفيعي أن المعلومات االتهامية ضد 
هــذه الجهات الثالث ترتقــي لمرتبة اإلدانة 
السياسية للمسؤولين عن تولي المسؤولية 
العامــة فيهــا، ومتوقعا توقيع 3 اســتجواب 
ضــد الجهــات المدانة في ضــوء المعطيات 
واللقــاءات  المعلومــات  وحصيلــة  األوليــة 

واالجتماعات والبيانات.
الثالثــة  االســتجوابات  أن  إلــى  ولفــت 

المتوقعــة ستشــمل وزيــر العمــل والتنميــة 
مجلســي  شــؤون  ووزيــر  االجتماعيــة، 
الشــورى والنــواب غانــم البوعينيــن بصفته 
الوزير المســاءل سياســيا عن أعمال ديوان 
ووزيــر  البرلمــان،  أمــام  المدنيــة  الخدمــة 

أحمــد  كمــال  واالتصــاالت  المواصــالت 
بصفته الوزير المســاءل سياسيا عن أعمال 

شركة “ممتلكات” أمام البرلمان.
دعــوة ألعضــاء  أنــه وجــه  النفيعــي  وبيــن 
االثنيــن  يــوم  فــي  اجتمــاع  لعقــد  اللجنــة 

عــدد  لبحــث  المقبــل؛  ســبتمبر   2 الموافــق 
المرتبطــة  المهمــة  الموضوعــات  مــن 

باختصاصات اللجنة.
المســاند  عملهــا  وفريــق  اللجنــة  أن  وأكــد 
المعلومــات  تحليــل  علــى  يســهرون 

واإلحصــاءات واالجتماعــات مــع مختلــف 
الجهات الرسمية التي التقتها اللجنة سابقا؛ 
االســتنتاجات  مــن  لمجموعــة  للوصــول 
المقــرر  النهائــي  اللجنــة  بتقريــر  لتضمينهــا 
عرضــه علــى مجلــس النواب بــدور االنعقاد 

أكتوبــر  بشــهر  افتتاحــه  المتوقــع  الثانــي 
المقبل.

يشار إلى أن النفيعي يرأس لجنة التحقيق 
البرلمانيــة في بحرنة الوظائــف بالقطاعين 

العام والخاص.

النفيعي مترئسا اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية

نتائج “بحرنة الوظائف” تدين 3 جهات حكومية
النفيعـــي يتوقـــع عبـــر “^” اســـتجواب وزراء “العمـــل” و “الخدمـــة” و “ممتلـــكات”
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عبــر عضو مجلــس النواب إبراهيم خالد 
للكويــت  تهنئتــه  خالــص  عــن  النفيعــي 
ولشــعب الكويت الشــقيق، بتعافي أمير 
الكويــت صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 
العــارض  مــن  الصبــاح  الجابــر  األحمــد 
الصحــي الذي الم به أخيــًرا، موضًحا أن 
لســموه يــد طولــى ومشــهودة فــي عمل 

الخيــر وفــي إضافــة لمســة التغييــر فــي 
حياة الشعوب واألوطان.

وأوضح النفيعي في بيان له، أن العالقة 
القديمــة والمتطــورة والمتميــزة والتــي 
تربط ما بين عائلة آل خليفة وآل صباح 
الكرام، تمثل مثااًل حًيا في ترابط البيت 
الخليجــي، وفــي بنــاء األســرة الواحــدة 
الواحــد،  المصيــر  علــى  ترتكــز  التــي 
والرؤيــة المشــتركة فــي شــتى مجــاالت 

الحياة.
التــي  والبنــاء،  الخيــر  أعمــال  أن  وأكــد 
ســنين  منــذ  البحريــن  ربــوع  تشــهدها 
عديــدة، والتــي تحمــل بصمــات الكويت 
وشعب الكويت الشقيق؛ لتعبر عن تمازج 
وتقاربهمــا  وهويتهمــا،  البلديــن،  تاريــخ 
بــه كبحرينييــن،  العائلــي، والــذي نفخــر 
ونــراه جزء أصياًل مــن تاريخ البلد، ومن 

هويتها العربية األصيلة.

وبيــن اهتمــام الشــعب البحرينــي بصحة 
أميــر الكويــت، مضيًفــا “تلمســنا ذلك من 
للمجالــس،  للمواطنيــن  زياراتنــا  خــالل 
وتتبعنــا لمــا ينشــر فــي ســاحات التغريد 
وغيرهــا، فســمو أميــر الكويت شــخصية 
عنــا جميًعــا،  بمواقفهــا  تعبــر  اســتثنائية 
وهــي شــخصية ال تمثــل الكويــت فقــط، 
وإنما العرب والمســلمين جميًعا، تضحية 

وحًبا ووفاء”.

فريق “ثمار” مع مجموعة من عمال محطة وقود

النفيعي: أميـر الـكـويـت شخصـيـة استثنـائيـة

عادت “خيبة األمل” إلى مجموعة من المزارعين البحرينيين العاملين في تربية المواشي والدواجن 
واإلنتاج الزراعي بمنطقة الصالحية، عندما تسلموا من جديد إشعاًرا من مندوب عن مالك األرض 
بضرورة “إخالء األرض” والبحث عن مناطق أخرى لمزارعهم، متسائلين: “لماذا يتالعبون بأعصابنا 

وأرزاقنا؟”، وعبروا عن أملهم في تدخل المسؤولين في الجهات المعنية؛ للنظر في وضعهم.

وكانــت “البــالد” قــد نشــرت يــوم الجمعــة 26 
2019 تقريــًرا بشــأن حصولهــم علــى  يوليــو 
مزارعهــم  بــأن  األرض”  مالــك  مــن  “تطميــن 
اســتأجروها  التــي  األرض  وأن  باقيــة، 
لمزارعهــم ليســت للبيــع حالًيــا، وكان الموعــد 
 16 فــي  محــدد  حظائرهــم  لنقــل  الســابق 
أغســطس الجــاري، إال أن زيــارة قامــت بهــا 
العائلــة المالكة لــأرض التقت بهم وطمأنتهم 
بأنهــم لــن يبيعــوا األرض حالًيــا وال يجــب أن 

يقلقوا وأن يواصلوا عملهم.
بــأن  “البــالد”  المزارعــون  أبلــغ  جديــد،  مــن 
مندوًبــا عــن المالــك جــاء األســبوع الماضــي 

وأبلغهــم بــأن عليهــم فعلًيــا أن يبحثــوا عــن 
مناطــق أخــرى ويســتعدوا للرحيــل، وعــادت 
مــن جديــد مخــاوف أصحــاب 5 حظائــر مــن 
أبعــاد المشــكلة الكبيــرة التــي تنتظرهم ذلك؛ 
ألنــه ليســت لديهــم أية خيــارات أو اســتعداد 

لالنتقال بحظائرهم إلى مناطق أخرى أو إلى 
أين بالضبط

منصــور  المــزارع  تحــدث  الصــدد،  وبهــذا 
أحمــد علــي آل صــادق ليعبــر عــن خيبــة أمل 

المزارعيــن قائــاًل: “لقــد طمأنونــا وشــكرناهم 
علــى هــذه المبادرة التي أراحــت المزارعين.. 
فنحــن نعمــل هنا منــذ 20 عاًما ومــن الصعب 
أن نبحــث عــن مواقــع بديلة في فتــرة زمنية 

المســؤولون  يتدخــل  أن  ونتمنــى  قصيــرة، 
ويحلــوا هــذه المشــكلة مــن خــالل التواصــل 

معنا والنظر في وضعنا وشكوانا”.
 3 منهــا  مــزارع،   5 تضــم  المنطقــة  أن  يذكــر 

لتربيــة المواشــي وواحــدة لإلنتــاج الزراعــي 
يديرهــا  وكلهــا  الــورش  إحــدى  إلــى  إضافــة 
بحرينيــون، وهــي مصدر الدخــل الوحيد لهم 

ولعائالتهم.

بعد “التطمين”... مزارعو الصالحية مطالبون بالرحيل من جديد

تطمينات ذهبت...

يأملون تدخل المسؤولين 
ويتساءلون: لماذا يلعبون 

بأعصابنا وأرزاقنا؟

كرم متطوعون من فريق “ثمار” التطوعي عددا من عمال محطات تعبئة الوقود؛ بمناسبة اليوم 
العالمي للعمل اإلنساني؛ تقديًرا لعملهم خالل الظروف الجوية الصعبة خالل أشهر الصيف.

واحتفــى المتطوعــون بـــ 12 عامــاًل موزعين 
فــي محطتّي المالكيــة، واالســتقالل بمدينة 

عيسى.
التطوعــي  “ثمــار”  فريــق  ســر  أميــن  وقــال 
محمــود أســد هللا إن هــذه الفعاليــة تعــد من 
أجمل وأســرع الفعاليات التي أعدها الفريق؛ 
نظًرا لبسمة العمال وفرحتهم بعد تكريمهم.

حــرارة  تحــت  يعملــون  “العمــال  وأضــاف   

الشــمس وبجانب حرارة الســيارات، وعملهم 
شاق جًدا”.

الســيد  الفريــق خلــود  إدارة  وعبــرت عضــو 
عــن اســتعداد الفريــق التــام إلقامــة فعاليات 

وأنشطة تخدم المجتمع مستقباًل.
يذكر أن “ثمار” فريق تطوعي شبابي تأسس 
مملكــة  عمــوم  ويخــدم   .2013 العــام  فــي 

البحرين.

فريق “ثمار” يكرم 12 عامال بمحطات البترول

قانونان أمام البرلمان لتوطين الوظائف بالقطاعين
الــبــحــريــن كــتــلــة  ــه  ــت ــرح ــت اق واآلخـــــر  رحــمــة  آل  قــدمــه  األول 

ينظر البرلمان قريبا تشريعين يكمالن بعضهما بعضا ضمن جهود توطين الوظائف المختلفة.
التشريع األول مشروع بقانون اقترحه في البدء النائب غازي آل رحمة. وينص القانون على قصر بعض الوظائف بالقطاع الخاص على البحرينيين.

واعتبر آل رحمة أن المشكلة اليوم لم تعد في نسبة البحرنة المتراجعة فقط، وإنما في نوعية الوظائف، إذ إن النسبة األكبر من الوظائف المتوسطة والعليا يستحوذ عليها األجانب في 
القطاع الخاص، وذلك على الرغم من وجود كوادر بحرينية على مستوى عاٍل جًدا من الكفاءة والخبرة والقدرة على شغل هذه الوظائف.

وتابــع “نجــد مثاًل، أن هناك ســيطرة لأجانب 
فــي  البشــرية  المــوارد  أقســام  معظــم  علــى 
أقســام  إلــى  إضافــة  التجاريــة،  الشــركات 
المحاســبة واإلدارة الماليــة، وهــو األمــر الذي 
كبيــر  بشــكل  التأثيــر  علــى  القــدرة  يعطيهــا 
األمــر  وصــل  بــل  التوظيــف،  عمليــات  فــي 
بهــدف عرقلــة  إلــى وجــود تحّزبــات كثيــرة 
توظيــف البحرينييــن واللجوء إلــى تطفيش 
أي موّظــف بحرينــي يتــم توظيفــه فــي تلــك 
األقســام بهدف دفعه إلى االستقالة الطوعية 

واالحتفاظ بالهيمنة الكاملة لأجانب”.

التشريع الثاني

التشــريع الثانــي اقتراح بقانــون قّدمته كتلة 
البحرين بقيادة النائب أحمد السلوم. وينص 
على أن تكون وظائف التمريض والمحاســبة 
والمهندســين والمدرســين ومســاعد طبيــب 
ممــرض  ومســاعد  محاســب  ومســاعد 
التوظيــف  ومديــر  التوظيــف  وموظفيــن 
مشــتريات  ومديــر  توظيــف  واختصاصــي 
واختصاصي مشتريات وموظفي مشتريات 
حســابات  ومدققــي  المــدارس  ومديــري 
ومديري فنادق ورؤســاء االســتقبال وشــيف 
مطاعم الفنادق ومضيفي الطيران وموظفي 

القانونيــن  والمستشــارين  االســتقبال 
األســنان  وأطبــاء  اإلداريــة  والوظائــف 
واختصاصيــي  األنســان  أطبــاء  ومســاعدي 
علــى  حصــًرا  الصيانــة  وفنيــي  الصيانــة 

البحرينيين.
وبــررت الكتلــة اقتراحهــا بأنــه جــاء فــي ظل 
العاطليــن  البحرينييــن  مــن  العديــد  وجــود 
عــن العمــل، الذيــن يعتبــر التوظيــف حقا لهم 
فــي الحصــول على وظيفة مناســبة بحســب 
مــا كفلــه الدســتور لهــم، كان لزاًمــا النظــر في 
ذلــك عبــر حصــر الوظائــف الحكوميــة علــى 

الجهــات  بعــض  لتعــذر  ونظــًرا  البحرينييــن، 
الحكومية عن توفير الشواغر لهم فإنه يجب 
للوظائــف  البحرينييــن  تأهيــل  علــى  العمــل 
الحكوميــة بشــتى الطــرق والوســائل الكفيلة 

بتحقيق هذا المقترح.
المواطنيــن  مــن  العديــد  الكتلــة:  وأضافــت 
اجتهــدوا بالحصــول علــى مؤهالت دراســية 
وظائــف  علــى  الحصــول  مــن  يتمكنــوا  ولــم 
يطمحــون  كانــوا  الذيــن  التخصــص  بنفــس 
بالعمل فيه؛ نظًرا لعدم وجود فرص وظيفية 
فــي القطاع الحكومــي واتجهوا للعمل خارج 

ومــن  رزقهــم،  مصــدر  لتأميــن  تخصصهــم 
بإلــزام الجهــات  هنــا تكمــن أهميــة المقتــرح 
الحكوميــة بتوظيفهــم وحصر الوظائف على 

البحرينيين فقط.
إلــى أن وظائــف تتعلــق  المقترحــون  ولفــت 
كليــة  فــإن  المثــال  ســبيل  علــى  بالتمريــض 
العلــوم الصحية والتي تتبــع جامعة البحرين 
مــن  العديــد  منهــا  يتخــرج  مباشــر  بشــكل 
الممرضيــن ســنوًيا بمــا ال يجعــل مــن قوائــم 
االنتظــار موجــودة فــي حال تطبيقها بشــكل 
موســع علــى جميــع المستشــفيات الحكومية 
بالمملكــة، وهو ما يجعلهم خيــاًرا مفضاًل عن 
ســواهم واحتواؤهم سيســاهم بتقليل نسب 
البطالــة الموجــودة، كمــا سيســاهم بتحســين 
دون  لســنوات  انتظارهــم  وعــدم  أوضاعهــم 
ممارسة هذه المهنة التي تحتاج إلى ممارسة 
بشكل عاجل، كما أن كلية البحرين للمعلمين 
إضافــة إلى كلية اآلداب وغيرها من الكليات 
التــي يتخــرج منهــا كذلــك العديد مــن الطلبة 
ويتقدمــون لشــغل وظائــف مدرســين بوزارة 
التربيــة والتعليــم باإلمــكان فــي حــال تعــذر 
قبولهــم مــن اجتيــاز مرحلة االختبــار أن يتم 
إخضاعهــم لــدورات مكثفــة لالســتعانة بهــم 

وتوظيفهم بسلك التدريس.

أحمد السلوم

المنامة - وزارة االسكان

اســتقبل وزير اإلســكان باســم الحمر بمكتبه بديوان الوزارة النائب عمار آل عباس، إذ 
جرى خالل اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بمستجدات الملف اإلسكاني.

وتطــرق اللقــاء إلــى ســبل تعزيــز التعــاون 
ومجلــس  اإلســكان  وزارة  بيــن  المشــترك 
لتلبيــة  الــوزارة  خطــط  ودعــم  النــواب، 
تســريع  خــالل  مــن  اإلســكانية،  الطلبــات 
علــى  المدرجــة  بالمشــاريع  العمــل  وتيــرة 
خطــط الــوزارة، كمــا تــم اســتعراض ســير 
المشــاريع اإلســكانية قيد التنفيذ في مدن 

البحرين الجديدة.

مــن جانبــه، أعــرب آل عبــاس عــن تقديــره 
أجــل  مــن  الــوزارة  تبذلهــا  التــي  للجهــود 
حلحلــة الملف اإلســكاني والخطوات التي 
تتخذهــا في هذا الشــأن، مؤكــًدا أن الملف 
القيــادة  لــدى  أولويــة  يمثــل  اإلســكاني 
الرشــيدة والحكومة والمواطن البحريني، 
باعتبــاره مــن أبــرز عوامل اســتقرار األســر 

البحرينية.

الملف اإلسكاني من عوامل استقرار األسر

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

 راشد الغائب

خالد الرميحي جميل حميدان غانم البوعينين أحمد الزايد كمال أحمد

وزير اإلسكان يستقبل النائب عمار آل عباس

غازي آل رحمة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

موضوع المزارعين بصحيفة “البالد” بتاريخ 26 يوليو 2019



مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

فــي إطــار تنفيــذ ما جاء فــي المادة )12( من قانون رقم )7( لســنة 2019 
بشــأن تنظيــم تســجيل المواليــد والوفيات ونقــل تبعية وحدة تســجيل 
المواليــد والوفيــات مــن وزارة الصحة إلى هيئــة المعلومات والحكومة 
علــى  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  تعمــل  اإللكترونيــة، 
الميــاد  نقــل وحــدة تســجيل وإصــدار شــهادات  اســتكمال إجــراءات 

والوفاة من وزارة الصحة إلى مقر الهيئة بمدينة عيسى.

ولحيــن االنتهاء من كافة إجراءات 
علــى  الشــاملة  اللوجســتية  النقــل 
األنظمــة اإللكترونيــة والمراســات 
الــواردة مــن المحاكم والمؤسســات 
تســتمر  العاقــة،  ذات  الحكوميــة 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة 
اإللكترونيــة في تقديم الخدمة في 
مقــر إدارة الصحــة العامــة بالمنامــة 
الجــاري،  أغســطس  نهايــة  حتــى 
تمهيــدا لانتقــال النهائــي، علمًا بأنه 
قــد تــم اســتبدال شــكل الشــهادات 
السابقة بأخرى جديدة تحمل شعار 

وختم الهيئة.
أربــع  وجــود  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
الحضــور  تســتدعي  حــاالت 
الشــهادة  إلصــدار  الشــخصي 
ذوي  ألقــارب  أو  للمواليــد  ســواء 
الحضــور  يتوجــب  إذ  المتوفييــن، 
شــهادة  اســتخراج  )بطلــب  للتقــدم 
ميــاد للمواليــد قبــل عــام 1994م(، 
لحــاالت  شــهادة  طباعــة  و)طلــب 
الــوالدة للمواطنيــن خــارج البــاد(، 
الوفيــات  بحــاالت  يختــص  وفيمــا 
يتــم التقــدم )بطلــب طباعة شــهادة 
الوفــاة للمتوفيــن مــن مواطنيــن أو 
مقيميــن داخــل أو خــارج البحرين( 
وأخيرًا )طلب إصدار شــهادة الوفاة 
أو الــوالدة بأمر أو حكم قضائي من 

قبل المحاكم البحرينية(.
ويتعيــن فــي جميع الحــاالت تزويد 
الهيئــة بإخطار رســمي مــن الجهات 
الرسمية ذات العاقة ليتم تقييدها 
فــي الســجات الخاصــة بالمواليــد 
والوفيات التابع للهيئة، مع العلم بأن 
جميع المستشفيات داخل البحرين 
تقــوم بالتبليــغ عــن حــاالت الــوالدة 
ليتســنى  شــخصي  رقــم  وإصــدار 
لولي األمر اســتكمال إصدار شهادة 
الميــاد وبطاقــة الهويــة إلكترونيــًا 

.Bahrain.bh عبر البوابة الوطنية
كانــت الهيئــة قــد أعلنت فــي وقت 
إخطارهــا  ضــرورة  عــن  ســابق 
للمواطنيــن  الوفيــات  بحــاالت 
فــي  المملكــة  داخــل  والمقيميــن 
غضون 72 ســاعة من تاريخ الوفاة 
و60 يومــًا إذا حدثــت الوفاة خارج 
فــي  يتوجــب  فــي حيــن  المملكــة، 
حــاالت المواليــد أن يتــم اإلخطــار 
فــي فتــرة ال تتعــدى 15 يومــًا مــن 
تاريــخ الميــاد للمواليــد مــن داخل 
خــارج  هــم  لمــن  و60  المملكــة 
تضمنــه  لمــا  وفقــا  وذلــك  المملكــة 
مرســوم بقانــون نقــل تبعيــة وحدة 
مــن  والوفيــات  المواليــد  تســجيل 
وزارة الصحة إلى هيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.

استكمال إجراءات نقل تبعية 
إصدار الوفيات إلى “المعلومات”

المنامة - وزارة العدل

اســتقبل وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي 
آل خليفة بمكتبه، النائب كلثم الحايكي.

بيــن  القائــم  بالتعــاون  الوزيــر  ونــوه 
الــوزارة ومجلــس النــواب ومــا حققه 
مــن تطويــرات للكثيــر مــن القوانيــن 
الهادفة إلى تطوير الخدمات العدلية.

مــن  عــدد  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات 
المشــترك في مجــال التطوير العدلي 

والقانوني.

وزير العدل يشيد بالتعاون القائم مع “النواب”

حميدان: تدريب المنشآت للطلبة فرصة مهمة
ــل ــمـ ــعـ ــر فــــــي ســــــــوق الـ ــ ــس ــ ــي ــ ــم ب ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــإدخـ ــ ــم بـ ــ ــه ــ ــس ــ ي

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان، بقيام الشركات الوطنية بوضع برامج مخصصة لتدريب طلبة المدارس والجامعات على 
رأس العمل في قطاعات متنوعة، خال فترة عطلة الصيف، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية، حيث يعد ذلك فرصة مناسبة 
للمواطنيــن المقبليــن علــى ســوق العمــل للتعــرف علــى نوعية المهــارات المطلوبــة والمجــاالت المتنوعة في ســوق العمل، ومســاعدتهم على تحديد 

المسارات الدراسية ذات الصلة باحتياجات أصحاب العمل.

وأكد أن هذه االستراتيجية تسهم في إعداد 
وإدماجهــم  تأهيلهــم  ودعــم  وطنيــة  كــوادر 
بســهولة فــي ســوق العمــل بعــد التخــرج، كما 
بهــا  يتمتــع  التــي  الوطنيــة  الــروح  تعكــس 
المســؤولون فــي هــذه المنشــآت مــن خــال 
المجــد  بالعمــل  الطلبــة  فــراغ  أوقــات  شــغل 

والمفيد على الصعيد الفردي والمجتمعي.
والمؤسســات  الشــركات  حميــدان،  ودعــا 
العاملــة بالقطــاع الخــاص إلــى األخــذ بهــذه 
التجربــة المجتمعية والتي تعــود بالنفع على 
خالهــا  مــن  يمكــن  حيــث  والمنشــأة،  الفــرد 
التــي  الوطنيــة  الكــوادر  علــى  الحصــول 

تحتاجها الشركات والمؤسسات، واستشراف 
والكفــاءات  القيــادات  خلــق  فــي  المســتقبل 
المهنيــة مــن خــال العمــل الميدانــي المنتــج، 
مؤكــدًا دعــم الــوزارة لجميــع المنشــآت التــي 
تقــوم بتدريــب أو توظيــف جزئــي للشــباب 

جميل حميدانوالطلبة خال فترة الصيف.

مدينة عيسى - وزارة العمل

06local@albiladpress.com

الخميس
22 أغسطس 2019 

“الجوازات”: بدء حجز المواعيد على “skiplino” من األحد21 ذو الحجة 1440
ســـهولة إعـــادة جدولـــة الموعـــد فـــي حـــال الرغبـــة بتغييـــره أو إلغائـــه

والجــوازات  الجنســية  شــؤون  أعلنــت 
واإلقامــة للمواطنيــن والمقيمين والزوار 
أنــه ســيتم البــدء بتطبيــق خدمــة حجــز 
المواعيد لكافة خدمات شؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة في المبنى الرئيس 
 )skiplino( بالمنامــة مــن خــال تطبيــق
وذلــك اعتبــارا مــن يــوم األحــد المقبــل، 
والذي يمكن تحميله مجانا عبر األجهزة 
الذكيــة لحجــز المواعيــد حســب الوقــت 
وقــت  لتوفيــر  للمســتفيدين؛  المائــم 

االنتظار مع سهولة إعادة جدولة الموعد 
المطلــوب فــي حــال الرغبــة بتغييــره أو 
إلغائــه، إضافــة إلى إمكان حجــز الموعد 
جــودة  وتقييــم  شــخصيا  بالحضــور 
الخدمة المقدمة.وتأتي الخدمة، اســتكماال 
لتطبيــق هــذا النظــام الــذي تــم العمــل به منذ 
األمنــي  المجمــع  فــي  الجــاري  العــام  مطلــع 
فــي  مباشــر  بشــكل  يســاهم  بمــا  بالمحــرق، 
تمكيــن جميــع العمــاء مــن إنهــاء معاماتهم 

بكل يسر وسهولة.
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Û  فــي البحريــن قصــص وحكايــات كثيرة، نســمعها، نقرأهــا، ونتابعها، عــن تاريخ
دول الخليــج وهويتها، وعن شــجاعة الرجال بهــا، كيف صنعوا التاريخ، وكيف 
رســخوا المبــادئ التي مثلت لشــعوب المنطقة بوصلة مســار، وحيــاة، واجتهاد 

وعمل.
Û  هذه القيم المضيئة، والصانعة لمستقبل األوطان واستقرارها، تجسد بمفهومها

الراســخ هوية المواطن الخليجي نفســه، محددة بوضوح حاضره، ومســتقبلة، 
وأمنياته، وأساس وجوده، أين هو، وإلى أين يجب أن يتجه.

Û  اســتذكرت هــذا األمــر، وأنــا أتتبــع باهتمــام خبــر تعافي صاحب الســمو الشــيخ
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، من الوعكة الصحية 
التي المت بسموه أخيًرا، وما واكب األمر من اهتمام شعبي وإقليمي ودولي.

Û  فهــذا الرجــل الكبيــر فــي قلوبنــا جميًعــا، نجح عبــر مســيرته المضيئة بتســطير
دروس ومفاهيم في إكرام شعبه، وتقديره، وتوقيره، وبفتحه لألبواب كلها ما 
بين الحاكم والمحكوم، بوصل جميل، يعبر عن هوية األسرة الكويتية، القوية، 

والمتماسكة، والسعيدة.
Û  كمــا نجــح ســموه بتعزيز ثقافــة التقارب ما بيــن األمير والمواطنيــن، بالجلوس

معهــم، واإلنصات اليهم، متحسًســا أولوياتهــم، وتطلعاتهــم، واهتماماتهم كلها، 
بعقل الحاكم الرصين، وقلب األب الحنون الذي يرى كل شيء، ويهتم في كل 

شيء، وال ينسى أي شيء.
Û  هــذه الثقافــة المتحضــرة جــًدا، واألبويــة جــًدا، نقلهــا ســموه للمحافــل المحلية

واإلقليميــة والدوليــة، عبر اهتمــام البالغ في اآلخرين، خارج الحدود الكويتية، 
وفي سعيه الدائم ألن يكون مكمًا لهم، وألولوياتهم، مهما تعسرت وتصعبت. 

Û  لقد أوجد ســموه الكريم بمســاعيه الطولى والكثيرة والمســتمرة، سمعة حسنة
ومكانــة كبــرى ومســتحقة فــي قلــوب شــعوب المنطقــة والعالــم، كقائــد عربــي 

حكيم، محبوب، وكريم، ُيستحضر بوجوده دوًما الخير والعرفان كله.
Û  أكُتــب اليوم لســموه كلماتي هذه، معبرة عن خلجــات كل مواطن بحريني، في

كل قريــة ومدينــة، مــن المنامــة وحتــى المحرق والرفــاع وغيرهــا، متمنيين له 
دوًما موفور الصحة والعافية، وطول البقاء. حفظه هللا من كل مكروه.

لماذا نحب 
أمير الكويت؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المفتش العام يطلع على مستوى الجهوزية لشرطة “الجنوبية”
ــى األمـــن ــل ــاظ ع ــف ــح ــل ــز قــــــدرات مــنــتــســبــي الـــمـــديـــريـــة ل ــزي ــع ت

قام المفتش العام اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بزيارة تفقدية إلى مديرية 
شــرطة المحافظة الجنوبية، اطلع خالها على مســتوى الجهوزية األمنية واألداء في 
تنفيــذ المهــام الموكلــة لمنتســبي المديريــة، إذ كان فــي اســتقباله رئيــس مركــز شــرطة 
الزالق العقيد عيسى ثامر الدوسري والمقدم الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة رئيس 

مركز شرطة الرفاع الشرقي.

العــام  المفتــش  اســتمع  الزيــارة،  وخــال 
إلــى إيجــاز تضمــن المهــام التــي تضطلــع بهــا 
المديريــة والمراكــز التابعــة لها مــن إجراءات 
أمنية وخطــط وقائية للمحافظة على النظام 
واألمــن العــام فــي نطــاق المحافظــة، إضافــة 
إلــى الجهــود التــي تبذلهــا المديرية لتحســين 
مــن  الحــد  فــي  يســاهم  بمــا  األداء  مســتوى 

الجريمة ومكافحتها.

الخطــط  علــى  العــام  المفتــش  واطلــع 
االســتجابة  ســرعة  مــن  للتأكــد  الموضوعــة؛ 
والعمــل وفــق منظومــة مــن التعــاون األمنــي 
مــع جميــع إدارات ومديريات الــوزارة، مؤكًدا 
المديريــة  منتســبي  قــدرات  تعزيــز  أهميــة 
والمواطنيــن  الوطــن  أمــن  علــى  للحفــاظ 
والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي ختام الزيارة، أشاد المفتش العام بالدور 

المحافظــة  شــرطة  مديريــة  بــه  تقــوم  الــذي 
الجنوبية والمراكز األمنية التابعة لها لتحقيق 
بســرعة  منوًهــا  المجتمعيــة،  الشــراكة  مبــدأ 

االســتجابة والفاعليــة فــي األداء بمــا يكفــل 
تقديــم الخدمــات األمنية بأعلى مســتوى من 

الدقة والسرعة واإلنجاز.
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قــال المحامــي الســيد مجتبــى أحمد إن المحكمة الصغرى المدنية الثالثــة ألزمت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن تصدر 
شــهادة ميالد إلى ابن مواطن مولود في مستشــفى الســلمانية وبتســجيل ذلك في ســجالتها الرســمية، بعدما قضت المحكمة 
الشــرعية الجعفريــة بتأكيــد أبوتــه البنــه، عقــب زواج مؤقت أبرمــه مع والدة الطفل تحــول فيما بعد إلى دائم، إال أن المشــاكل 
الناجمة عن الخالفات األســرية الحاصلة بين العائلتين أدت إلى حصول الطالق بين الزوجين الشــابين فيما بعد، وبقي ابنهما 
من دون شهادة ميالد؛ كون أن والدته تمت في أقل من 4 أشهر من وقت إبرام عقد الزواج الدائم، ولم يكن حينها قد تم تأكيد 

الزواج المنقطع من قبل المحكمة الشرعية.

الشــرعية  الكبــرى  المحكمــة  بــأن  وأفــاد 
فــي  قالــت  الجعفريــة(  )الدائــرة  الثانيــة 
حكم سابق للمحكمة المدنية إن واقعات 
النــزاع تتحصــل فــي أن المدعــي يطلــب 

الحكم له:
الزوجيــة  العالقــة  بإثبــات  الحكــم  أوال: 
بيــن المدعي والمدعــى عليها األولى منذ 

تاريخ 10 يونيو 2017.
للمدعــي  الصغيــر  نســب  إثبــات  ثانيــا: 

والمدعى عليها األولى باإلقرار.
ثالثــا: إلــزام المدعى عليهــا الثانية -إدارة 
الصحة العامة- بتقييد ذلك في سجالتها 
الرسمية واستصدار شهادة ميالد بذلك.

وأوضــح أن المدعيــة بالدعوى الشــرعية 
زوجــة المدعى عليه بموجب وثيقة عقد 
وأنجــب   ،2017 ديســمبر   21 فــي  نــكاح 
ال  النــكاح  عقــد  فتــرة  وأن  ابــن،  منهــا 
تتطابــق وتاريخ والدة االبن، مرفقا معها 
نســخة مــن وثيقــة عقــد نــكاح، وشــهادة 
طلــب تبليغ عن مولــود صادرة من وزارة 
مولــود،  عــن  تبليــغ  واســتمارة  الصحــة، 
وإفــادة مــن وزارة الصحــة بــوالدة الولــد 

وعدم تطابقها مع وثيقة عقد النكاح.
إلــى  توصلــت  أنهــا  المحكمــة  وبينــت 
نتيجــة بــأن وقائــع الدعــوى تتلخص في 

أن المدعــي أفــاد أمــام المحكمــة الكبــرى 
الثالثة )الدائرة السنية( بأنه يطلب إثبات 
نســب االبــن لــه وللمدعــى عليهــا األولــى 
زوجتــه، وقــد أقــر الطرفان بــأن االبن قد 
تولــد نتيجــة زواج بينهمــا، ثــم أفــاد بأنــه 
تم تعديل الالئحة وبأن عقد الزواج عقد 
مؤقــت ويطلب إحالــة الدعــوى للمحاكم 
الجعفريــة، وقد قــررت المحكمة الســنية 
إحالــة الدعــوى للمجلس األعلــى للقضاء 

لتعيين المحكمة المختصة.
وبعــد إحالة الدعوى للمحكمــة الجعفرية 
مــن قبل المجلــس األعلى للقضاء، والتي 
أسســت علــى أن المدعــى عليهــا األولــى 
كانــت مطلقــة، وبــأن المدعي تــزوج منها 
موثــق  غيــر  مؤقــت  بعقــد  طالقهــا  بعــد 
منــذ تاريــخ 10 يونيــو 2017 وحتــى 21 
لهــا  حمــل  وأنــه حصــل   ،2017 ديســمبر 
فــي هــذه الفتــرة، فأبــرم عقد نــكاح دائم 
بوثيقــة زواج رســمية، وأن المدعــي قــد 
طلــق المدعــى عليهــا األولى بعــد والدتها 
التــي  المشــاكل  بســبب  مباشــرة  بالولــد 
حصلت بين األهل وعدم االنســجام، وأن 

المدعى عليها حملت من المدعي.
 2018 14 أبريــل  أنــه بتاريــخ  وأضافــت 
أنجبــت الولــد فــي مستشــفى الســلمانية 

فرفضت وزارة الصحة اســتصدار شهادة 
الحيــاة  مــدة  أن  بحجــة  للولــد  ميــالد 
الزوجيــة أقــل مــن 9 أشــهر، وأن من حق 
ابنــه عــن طريــق  المدعــي إثبــات نســب 
القواعد الشرعية، وأن المدعي يقر ببنوة 
الولــد مــن المدعى عليها إقرارا شــرعيا ال 

رجوع فيه.
ولفــت المدعي أنه ســني المذهب، ولكنه 
يعتقــد بمشــروعية العقــد المنقطــع، وأنــه 
قــام بعقــد قرانــه بالمدعى عليهــا بالزواج 
 2017 يونيــو   10 تاريــخ  مــن  المنقطــع، 
مهــر  وعلــى   ،2018 ينايــر   10 ولغايــة 
قــدره 500 دينــار وكان بحضــور شــقيق 
زوجتــه، كمــا أن المدعــى عليهــا األولــى 
كانــت مطلقــة قبــل هــذا الــزواج، وأفــاد 
وكيــل المدعى عليهــا األولى بأن ما ذكره 
المدعــي صحيح وال مانع لديه من إجابة 

المدعي إلى طلبه.
ونفاذا إلى ما تقدم أشــارت المحكمة إلى 
أن الثابــت اســتنادا إلــى إقــرار المدعــي 
أجريــا  بأنهمــا  األولــى  عليهــا  والمدعــى 
شــرعيا  نكاحــا  نكاحهمــا  عقــد  صيغــة 
الشــرعية،  الشــرائط  مكتمــل  منقطعــا 
وأنهمــا قــد تصادقــا علــى قيــام الزوجيــة 
بينهما بالعقد المنقطع لمدة 7 أشــهر على 

المهر المذكور، قبل إجراء عقدهما الدائم 
أثنــاء فتــرة   2017 21 ديســمبر  بتاريــخ 
ســريان العقــد المنقطع، فتثبــت الزوجية 
شــرعا بيــن المدعــي والمدعــى عليها في 
جميــع  عليهــا  وتترتــب  المحــددة  المــدة 
لوازمهــا الشــرعية من تاريــخ العقد المقر 

به بين الطرفين.
إثبــات  قــد طلــب  المدعــي  أن  وتابعــت، 
نسب المولود إليه من زوجته، وحيث إن 
الثابــت بــاألوراق أن الولد قد ولد بتاريخ 
14 أبريــل 2018 وتاريــخ العقــد المنقطــع 
هــو 10 يونيــو 2017، أي بعــد أكثــر من 9 
أشهر من تاريخ العقد، وهو أكثر من أقل 
مــدة الحمــل في ضمن مدة العقد قبل أن 

تنقضي المدة.
كمــا قــررت أنــه الفقــه الجعفــري الواجب 
التطبيــق تقرر فيه أن الولد يلحق شــرعا 
بمــن تولــد منهمــا إذا ثبت قيــام الزوجية 
بينهمــا، ولم يمنع مانع من تصديقهما، لذا 
فــإن طلــب المدعــي إثبــات نســب الطفل 
إليهمــا يغــدو قائمــا علــى أســاس صحيح 

مــن الشــرع، فالمحكمة تســتجيب له في 
ذلك.

وبشأن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها 
الثانية بإثبات نسب الطفل في سجالتها 
الرســمية، وإصدار وثائق رســمية له، فإن 
طلبه ال يندرج ضمن اختصاص المحاكم 
الصغرى أو الكبرى الشــرعية وفقا لقانون 
السلطة القضائية، إنما هو من اختصاص 
المحاكــم المدنيــة كمــا نصــت علــى ذلــك 
المــادة )6( مــن قانون الســلطة القضائية، 
الصغــرى  المحكمــة  اختصــاص  وينعقــد 
المدنيــة عمــال بنص المــادة )8( من قانون 
المحكمــة  تقضــي  ثــّم  ومــن  المرافعــات، 
تبعا لذلك بعدم اختصاصها والئيا بنظره 
وإحالتهــا بحالتهــا إلــى المحكمــة المدنية 
)28( مــن  المــادة  بنــص  المختصــة عمــال 

قانون المرافعات.
وبالفعل قضت المحكمة الشرعية بإثبات 
بالعقــد  الشــابين  بيــن  الزوجيــة  العالقــة 
لهمــا  وثيقــة  بإصــدار  وأمــرت  المنقطــع 
بذلــك، كمــا أثبتــت نســب المولــود لوالده 
المدعــي والمدعــى عليهــا، وحكمت أيضا 
بعــدم اختصــاص المحكمــة والئيــا بنظــر 
طلب المدعي إلزام المدعى عليها الثانية 
المدعــى  ســجالت  فــي  الولــد  بتســجيل 
عليهــا الثانية الرســمية، وإحالتها بحالتها 

إلى المحكمة المدنية.
وأشــار المحامــي الســيد مجتبــى أحمــد 
أنــه وبعــد نظــر المحكمــة الصغــرى  إلــى 
المدنيــة الثالثــة المختصــة للدعوى قالت 
فــي حكمهــا الماثــل أن الوقائــع تتحصــل 
فــي أن المدعــي أقامهــا بموجــب واليتــه 

عــن ابنــه القاصــر بموجب الئحــة دعوى، 
وطلــب في ختامها الحكــم، باآلتي: أوال: 
المدعــى  العامــة  الصحــة  إدارة  بإلــزام 
عليهــا بإصــدار شــهادة ميــالد إلــى ابنــه، 
ثانيــا: إلزام المدعى عليها بتســجيل ذلك 
بســجالتها الرســمية، إذ إن المدعى عليها 
رفضــت تســجيله مــن دون حصوله على 
حكــم قضائي، األمر الذي حــدا به إلقامة 

دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
أســباب  فــي  المدنيــة  المحكمــة  وبينــت 
حكمهــا أنهــا أمرت بإحالــة الدعوى للجنة 
المختصــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)7( مــن المرســوم بقانــون رقــم 26 لســنة 
2000م بشــأن تنظيــم إجــراءات دعــاوى 
وتعديلهــا،  واأللقــاب  األســماء  اكتســاب 
وباشــرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها 
المدعــي  إجابــة  إلــى  فيــه  انتهــت  الــذي 

لطلبه.
وتطبيقــا لمــا تقــدم، وألن اللجنــة انتهــت 
إلــى إجابة طلب المدعي بإصدار شــهادة 
ميــالد إلــى ابنــه، ومــن ثــم فــإن المحكمة 
اللجنــة  إليــه  انتهــت  مــا  إلــى  تطمئــن 
المختصة في هذا الصدد وذلك الستناده 
علــى أســس وأســانيد مقبولــة، وتأخذ به 
محمــوال على أســبابه وتقضــي في ضوء 

ذلك بإجابة المدعي لطلباته.
فلهذه األسباب حكمت المحكمة الصغرى 
-إدارة  عليهــا  المدعــى  بإلــزام  المدنيــة 
الصحــة العامــة- بإصــدار شــهادة ميــالد 
إلــى ابــن المدعي وإلزامها بتســجيل ذلك 
المدعــي  وألزمــت  الرســمية  بســجالتها 

بالمصروفات.

“الجعفرية” ُتصّدق زواجا مؤقتا بين شاب وشابة بعد إحالته من “السنية”
الـــدائـــم ــد  ــق ــع ال ــن  مـ أشـــهـــر   4 ــد  ــع ب ــود  ــولـ ــمـ الـ البـــنـــه  األب  أبـــــوة  أكـــــدت 

88 مهمة للعقوبات البديلة في 17 جهة حكومية
السفن ــة  ــاق ــي وس ــر  ــتــصــوي وال ــة  ــاري ــرت ــرك ــس وال الــتــرجــمــة  شــمــلــت 

حلت وظيفة عامل على رأس قائمة األعمال التي يمارسها المحكومون بالعقوبات 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  تصــدرت  فيمــا  شــاغرا،   11 بعــدد  البديلــة 
والتخطيــط العمرانــي كأعلــى الجهــات الحكوميــة التــي وفــرت شــواغر لبرنامــج 

العقوبات البديلة بعدد 19 شاغًرا.

جــاء ذلك في قــرار صادر عن وزير العدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف الشــيخ 
خالــد بــن علي آل خليفة، حدد فيه جهات 
األعمــال  وأنــواع  المجتمــع  خدمــة  عمــل 
التــي تمارس فيها، في إطار تطبيق نظام 

العقوبات البديلة.
واســتبدل القــرار الصــادر فــي 30 يونيــو 
خدمــة  فــي  العمــل  جهــات  الماضــي 
المجتمــع، وأنــواع األعمــال التــي تمــارس 
فيهــا الصادرة فــي القرار الســابق رقم 35 

لسنة 2018.
وجــاءت كل مــن مهمتــي مراســل وفنــي 
إداري فــي المرتبة الثانية بعدد 6 شــواغر 
لــكل منهمــا، ثم مهمتــي موظف اســتقبال 
ومســتخدم مكتــب بعــدد 5 شــواغر لــكل 
منهما، تلتهما مهمة ســائق بعدد 4 شواغر، 
وجــاءت رابًعــا مهمتــي ســائق وبســتاني 
بعــدد 3 وظائــف، وخامًســا ســائق ســيارة 

خفيفة وطّباع بعدد شاغرين لكل منهما.
وبلــغ عــدد الشــواغر التي شــملها الجدول 

فــي القــرار عــدد 88 شــاغًرا ضــم نحــو 50 
مسمى وظيفيا في 17 جهة حكومية.

وبلغ عدد الشواغر وفًقا للجهة الحكومية 
كالتالي: وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني )19(، وزارة اإلسكان 
 ،)10( للبيئــة  األعلــى  المجلــس   ،)10(
 ،)6( االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
لــكل   )4( محافظــات المحــرق والشــمالية 
منها و)5( للعاصمة، وزارة شــؤون الشباب 
والرياضة )4(، ديوان الخدمة المدنية )3(، 

وزارة المواصالت واالتصاالت )3(.
مــن  كل  فــي  الشــواغر  عــدد  وتســاوى 
الهيئة الوطنيــة لتنظيم المهن والخدمات 
التعليــم  جــودة  وهيئــة  الصحيــة، 
والتجــارة  الصناعــة  ووزارة  والتدريــب، 

والسياحة واألمانة العامة للتظلمات بعدد 
)4( شــواغر لــكل منها، فيمــا طرحت هيئة 

تنظيم االتصاالت شاغرين فقط.
وســجلت وزارة الصحــة وإدارة الشــؤون 
اإلســالمية بــوزارة العــدل أدنــى عــدد من 

الشواغر بواقع شاغر واحد لكل منهما.
وضمت المسميات الوظيفية التي أوردها 
القــرار مســمى مترجــم، ومصــور، وفنــي 
هندســة معمارية، وســائق ســفينة )طراد(، 
وفنــي هندســة معماريــة، وعامــل لتربيــة 
الثدييــات، وســكرتيرة، وحارس أمن، إلى 
كالمراســل  االعتياديــة  الوظائــف  جانــب 
والعامــل، والســائق والبســتاني، والطباع، 
والمســاعد للصيانــة واإلدارة والتفتيــش، 
وإدخال البيانات، ومراقبة العمل وغيرها.

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى بتأجيــل محاكمــة رجــل أعمــال في الخمســينات من العمــر تم ضبطه وهــو يحاول 
الخــروج مــن البــالد بجــواز ســفر أحد موظفي شــركته عبــر مطار البحريــن الدولي، واعترف بأنــه مطلوب أمنيــا وأن موظفا 
في شــركته ســاعده على ذلك، لجلســة 3 ســبتمبر المقبل؛ وذلك للمرافعة من وكيل المتهم الثاني مع التصريح له بصورة من 

األوراق مع استمرار حبس المتهمين الوافدين للجلسة القادمة.

وأثناء الجلســة تقــدم وكيل رجل األعمال 
المتهم مرافعته، والتي طالب فيها بعقوبة 
مخففــة بحــق موكله أو اســتبدال عقوبته 
في حال اإلدانة؛ وذلك بناء على المســتند 
يفيــد  والــذي  للمحكمــة،  بــه  تقــدم  الــذي 
بصــدق نيــة المتهــم زيــارة والــده المريض 
بالســرطان، إذ توفــي المذكور بعد معاناته 
مــع المــرض فــي ذات اليــوم الــذي حــاول 

موكله فيه الخروج من البالد لزيارته.
وتشــير التفاصيــل إلــى أن النيابــة العامــة 
كانــت قــد تلقــت بالغا من مــالزم أول في 
إدارة مكافحــة الجرائــم االقتصاديــة، بأن 
لديهــم معلومــات تفيد بأن شــخصا أجنبيا 
مطلــوب أمنيــا، ســيغادر عــن طريــق مطار 
ســفر  جــواز  بواســطة  الدولــي  البحريــن 

شخص آخر.
وباالســتعالم أكثــر تبيــن أن المتهــم قــام 
بحجــز تذكــرة ســفر باســم شــخص يعمــل 
بوابــة  إلــى  وصولــه  ترقــب  فتــم  معــه، 

الطائرة، حيث تم القبض عليه حينها.
المتهــم  األعمــال  رجــل  مــع  وبالتحقيــق 
أقــر بمــا ارتكبــه مــن فعــل، وقال إن ســبب 
محاولته السفر هو رغبته في رؤية والده 
المريــض، والــذي يعاني من الســرطان في 
مراحلــه األخيــرة، أنه وبســبب قــرار منعه 
لــم يتمكــن مــن زيــارة والــده  مــن الســفر 

حسب قوله.
وأفــاد بأنه تحدث مــع موظفيه -وافدين- 
فأبلغه أحدهم أن بإمكانه ترتيب خروجه 
مــن مملكــة البحرين، وبالفعل ســلمه جواز 
ســفره، وطلــب منــه المتهم الثانــي البحث 
عــن جــواز ســفر شــخص آخــر مــن نفــس 
جنســيته، فجلــب لــه جــواز ســفر موظــف 
آخــر يعمل معــه في نفس الشــركة وبدون 

علمه.
وأضــاف أن الثانــي طلــب منــه فــي اليــوم 
التالــي شــراء تذكــرة ســفر والتوجــه إلــى 
المطــار برفقته، وهنــاك التقيا رجال يرتدي 
مالبس رمادية، اعتقد أنها لشركة طيران، 
والذي قال له “أمورك طيبة”، ولكنه تفاجأ 
بتوقيفــه قبــل دخولــه للطائــرة، وعلى إثر 

ذلك تم القبض على المتهم الثاني.
وأحالتهمــا النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
 ،2018 أبريــل   16 بتاريــخ  أنهمــا  اعتبــار 

ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

-1 اشــترك بطريــق المســاعدة مــع موظف 
عام حسن النية في إدخال بيانات وسيلة 
الجهــات  أحــد  تخــص  معلومــات  تقنيــة 
إظهــار  شــأنه  مــن  نحــو  علــى  الحكوميــة 
بيانــات غير صحيحة علــى أنها صحيحة، 
وذلــك بنية اســتعمالها كبيانــات صحيحة، 

بأن قام بتقديم جواز سفر خاص بشخص 
آخــر لموظــف الجــوازات، وادعــى أنه ذلك 
الشــخص، وقــد انطلــى ذلك علــى موظف 
الموظــف  إلدخــال  أدى  ممــا  الجــوازات، 
البيانات في نظام الحاســب اآللي الخاص 

بالجوازات بأنه خارج مملكة البحرين.
-2 اســتعمل محررا صحيحا باسم شخص 
غيــره وذلك بأن قدم جواز الســفر الخاص 
بذلــك الشــخص ليتمكــن مــن الخــروج من 

مملكة البحرين.
الســفر  جــواز  وهــو  الســند  اســتعمل   3-
المبين الوصف والنوع بالمحضر والخاص 
بالمجنــي عليــه والمســلم إليه على ســبيل 

الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه.
بطريــق  اشــترك  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
االتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم 
األول فــي ارتــكاب الجرائــم الــواردة فــي 
البنــد أوال، بــأن قام بتحريــض األول بزرع 
فكــرة الجريمــة لديــه واتفق معــه على أن 
يقــوم باســتعمال أي جــواز صحيــح باســم 
غيــره وبحجــز تذكرة ســفر باســم صاحب 
الجواز وساعده بتسهيل كافة اإلجراءات 
مملكــة  مــن  الخــروج  منهــا  يمكنــه  التــي 
البحريــن مع علمه بذلك، فوقعت الجريمة 
بنــاء علــى ذلك التحريــض واالتفاق وتلك 

المساعدة.

فــّر لزيــارة والــده فتوفــي األخيــر فــي اليــوم ذاتــه

تأجيل قضية رجل أعمال استعمل جواز عامله للسفر

قررت المحكمة الكبرى الجنائية ندب محام لمتهم بقضية بيع وتعاطي مادة “الشبو” المؤثرة عقليا، وبجلب المتهم الثاني من 
محبسه، وأرجأت القضية لجلسة 16 سبتمبر المقبل، وأمرت باستمرار حبسهما لحين الجلسة المقبلة.

فــي  وردت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
األوراق إلى أن معلومات كانت قد وردت 
إلدارة مكافحــة المخدرات، مفادها قيام 
الثالثينــي ويعمــل مقــدم  األول  المتهــم 
أطعمــة بأحــد المطاعــم بحيــازة وإحــراز 
المــواد المخدرة بقصد اإلتجار فيها، فتم 
إجــراء المزيــد مــن التحريــات للتأكد من 

صحة تلك المعلومات.
وبالفعــل اتضــح أن المتهــم األول يحــوز 
تلــك المواد المخــدرة ويخزنها في منزله 

الكائن بمنطقة رأس الرمان.
فاتفــق أفــراد شــرطة اإلدارة مــع المتهــم 
الثانــي الثالثينــي أيضــا، بالتعــاون معهم 
بعــد القبــض عليــه هــو اآلخر فــي واقعة 
مماثلة وذلــك للقبض على المتهم األول، 
والــذي اتصل بــدوره باألخير واتفق معه 
على شــراء كمية من مادة “الشبو” بقيمة 
280 دينارا، على أن يكون مكان التسليم 
والتسلم بالقرب من منزل المتهم األول.

عليهمــا  المتفــق  والمــكان  الزمــان  وفــي 
وبعــد انتهــاء عملية االســتالم والتســلم، 
والقبــض  األول  المتهــم  مداهمــة  تمــت 
عليهمــا، وكان حينهــا األول يحــوز المبلغ 

المصور سلفا للكمين.
وعثــر أفــراد فريق الضبــط أثناء تفتيش 
كيــس  علــى  األول  المتهــم  مســكن 
بداخلــه عــدد 58 كبســولة، إضافــة إلــى 
كيــس شــفاف يحتــوي علــى ذات المــادة 

الكريســتالية المضبوطة، ثبت احتواؤها 
جميعا على مادة “الشــبو” المؤثرة عقليا، 
وكذلــك علبــة ســجائر بداخلهــا قطعتيــن 
من مادة الحشيش وميزانين حساسين.

وبالتحقيــق مــع المتهــم الثانــي اعترف 
أنــه تعــرف علــى األول أثنــاء تواجــده 
فــي الســجن بالعام 2017، وأنه اشــترى 
المــواد المخدرة منــه 4 مرات في وقت 
األول  المتهــم  أن  علــى  مؤكــدا  ســابق، 
 10 منــذ  المخــدرات  بيــع  علــى  يعمــل 
ســنوات ويحتفظ بها في مســكنه، وهو 
ما لم ينفه المتهم األول في اعترافاته.

فأحالتهما النيابــة العامة للمحكمة على 
اعتبــار أنهمــا فــي غضــون ينايــر 2019 

ارتكبا اآلتي:
وأحــرز  حــاز  األول:  المتهــم  أوال: 
مــادة  والتعاطــي  البيــع  بقصــد 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  الحشــيش 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن 

المرخص بها قانونا.
ثانيــا: المتهم الثانــي: حاز وأحرز بقصد 
التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين 
ومخــدر الحشــيش فــي غيــر األحــوال 

المرخص بها قانونا.

متهم بقضية بيع وتعاطي مادة “الشبو” المؤثرة عقلًيا

ندب محام لمدمن ساهم بالقبض على تاجر مخدرات

المنامة - االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أدان 
عمــال البحريــن الممارســات غيــر 
اإلنسانية التي تنتهجها دولة قطر 
العمــال  مــن  اآلالف  مئــات  تجــاه 
الذيــن  واألفارقــة  اآلســيويين 
يتعرضون لالســتغالل، ويعيشون 
فــي أوضــاع مترديــة ســواء فــي 
ودعــا  اإلقامــة،  أو  العمــل  مواقــع 
لفتــح تحقيــق دولي تشــرف عليه 
منظمتــا العمــل العربيــة والدوليــة 
ومنظمات حقوق اإلنسان؛ إلجبار 
الدوحة على تعزيز الشــفافية في 
ملــف عمــال اإلنشــاءات الذي بات 

مفضوحــا علــى المســتوى الدولي 
دون محاســبة فعالة.وأكــد االتحاد 
واالحتجاجــات  اإلضرابــات  أن  الحــر 
الحاصلــة  الوفــاة  وحــاالت  العماليــة 
وتقصيــر الحكومة القطرية المســتمر 
علــى  األجانــب  العمــال  حقــوق  فــي 
أراضيهــا، قد كشــفت الوجه الحقيقي 
والقبيــح للنظام القطري الذي يحاول 
اســتغالل تنظيــم كأس العالــم 2022؛ 
العمالــة  تشــهده  مــا  علــى  للتعتيــم 
لحقوقهــم  انتهــاكات  مــن  األجنبيــة 
الجرائــم  لحــد  تصــل  وإنســانيتهم 

الجماعية.

وفيات العمال تكشفت الوجه القبيح للنظام القطري
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رئيــس “اللولــو”: زيــارة مــودي عالمة فارقــة بعالقــات البلدين

استثمارات هندية في البحرين

قــال رئيــس مجلــس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، يوســف علي 
إم أي “إن الزيــارة الرســمية التــي ســيقوم بها رئيس الــوزراء ناريندرا مودي 
إلــى البحريــن هــي األولــى مــن نوعهــا لرئيــس وزراء هنــدي، معتبرهــا زيــارة 

فارقة في العالقات البحرينية الهندية”.

العمــق  تبيــن  الزيــارة  أن  وأضــاف 
التاريخــي بين البلدين، وتؤكد أهمية 
البحريــن فــي سياســة الهنــد بمنطقــة 

غرب آسيا.
وأكــد علــي أن الزيــارة تعتبر بالنســبة 
لما يقارب 400 ألف من المغتربين من 
الجاليــة الهندية فــي البحرين، والتي 
البحريــن  نمــو  فــي  بثــراء  ســاهمت 
وتكريــم  تتويــج،  لحظــة  الحديثــة، 
واحتفاء بالعالقات بين الهند وبلدان 
غرب آســيا، وهي األكثر أمانا وسالما 

وازدهارا وتسامحا في العالم.
تعيــدان  والهنــد  البحريــن  أن  وبيــن 
صياغــة العالقــات بينهمــا منــذ آالف 
البحريــن  كــون  جانــب  إلــى  الســنين 
منصــة تجارية نابضة بالحياة. وقال: 
أعتقــد أن نمــو التجــارة الثنائيــة بيــن 

الهنــد والبحرين للعام التجاري 2018 
- 2019 بلغ 1.282 مليار دوالر، بزيادة 
قدرها ما يقارب 30 % مقارنة بالعام 
الســابق، كما تعتبــر الهند خامس أكبر 

شريك تجاري للبحرين.
وأضاف أنه اعتباًرا من مارس 2018، 
تــم تقديــر إجمالــي اســتثمارات الهند 
في البحرين بنحو 1.69 مليار دوالر.

اللولــو  مجموعــة  فــي  “نحــن  وقــال: 
بمســاهمتنا  خــاص  بشــكل  نفتخــر 
المتزايــدة البالغــة 300 مليــون دوالر 
فــي المملكــة. أنا فخور جــدا بعالقات 
الجيــل الجديــد بيــن الهنــد والبحرين 
نمــًوا  أراه  مــا  بحســب  تشــهد  التــي 
قوًيــا فــي نقــل التكنولوجيــا والبحث 
خــالل  مــن  الحيوييــن  والتطويــر 
والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت 

التعــاون  وأيًضــا  الطبيــة  والرعايــة 
مــع منظمــة أبحــاث الفضــاء الهنديــة 
تلعــب  الهنــد  أن  موضًحــا   ،”)ISRO(
دورا رئيســا فــي البحرين فــي العديد 
مــن القطاعات مثــل النفــط والتجارة 
وتطويــر البنيــة التحتيــة والســياحة 

والطيران والعديد من المجاالت.
لمجموعــة  المنتــدب  العضــو  وقــال 
عــن  النظــر  بصــرف  أنــه  اللولــو 
األهداف اإلســتراتيجية والسياســية، 
بالتأكيــد  ســتزيد  الزيــارة  هــذه  فــإن 
االجتماعيــة  العالقــات  تعزيــز  مــن 
والثقافيــة وكذلــك الصداقة الحميمة 
الهنــد  فــي  القــادة  بيــن  والشــخصية 

والبحرين.

الهنــد تســير  وذكــر يوســف علــي أن 
نحــو هدفهــا الطمــوح المتمثل في أن 
تصبــح اقتصادا بقيمــة 5 تريليونات، 
فــإن البحريــن أيضا ســتلعب بالشــك 
دورا رئيســا فــي تحقيــق هــذا الهدف 
القائمــة  التجاريــة  العالقــات  بفضــل 
بالفعــل والقــرب الوثيــق من الشــتات 
شــيء  كل  وقبــل  الكبيــر  الهنــدي 
بيــن  الحميمــة  الشــخصية  الصداقــة 

القيادة الحكيمة في كال البلدين.

المنامة - مجموعة اللولو

يوسف علي

“البورصة”: تداول 
2.39 مليون سهم

أمــس  يــوم  العــام”  البحريــن  “مؤشــر  أقفــل 
نقطــة   1,532.21 مســتوى  عنــد  األربعــاء 
بانخفــاض وقــدره 2.48 نقطــة مقارنــة بإقفاله 
يــوم أمــس األول )الثالثــاء(، فــي حيــن أقفــل 
مســتوى  عنــد  اإلســالمي”  البحريــن  “مؤشــر 
745 نقطــة بارتفاع وقــدره 0.18 نقطة مقارنة 
فــي  المســتثمرون  وتــداول  الســابق.  بإقفالــه 
“بورصــة البحريــن” 2.39 مليــون ســهم، بقيمــة 
إجمالية قدرها 425.90 ألف دينار، تم تنفيذها 
مــن خالل 75 صفقــة، حيث ركز المســتثمرون 
تعامالتهــم على أســهم قطــاع الخدمات والتي 
ألــف   210.99 المتداولــة  بلغــت قيمــة أســهمه 
القيمــة  مــن   49.54% نســبته  مــا  أي  دينــار، 
 945.31 للتــداول، وبكميــة قدرهــا  اإلجماليــة 

ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 36 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - مصرف السالم

أّكــد مصــرف الســالم- البحريــن، مجــدًدا 
التزامه الراسخ بدعم عمالئه ومساعدتهم 
على تحقيق أحالمهم في امتالك منازلهم 
الخاصــة. فباعتبــاره شــريكا فــي برنامــج 
تمويل الســكن االجتماعــي “مزايا”، يطرح 
المصــرف شــروطا جذابــة وميّســرة لهــذه 
م يبدأ من 500  الخدمــة، بمــا في ذلك مقدَّ
دينــار فقــط، وفترات ســداد تصل إلى 25 

عاًما.
وقال رئيس الخدمــات المصرفية لألفراد 
محمد بوحجي “نجحنا من خالل برنامج 
“مزايــا” بتقليــص الفتــرات الزمنيــة التــي 
المنــازل  لشــراء  المواطنــون  يســتغرقها 
وتتزايــد  يســتحقونها.  التــي  الالئقــة 
أعــداد المتقدميــن للبرنامج بشــكل مطرد 
عاًمــا بعــد آخــر، ومــن جهتنــا، فإننــا نظــل 
ملتزمــون بطــرح حلــول تمويليــة مبتكرة 
مــن  المنتفعيــن  احتياجــات  تلبــي جميــع 
البرنامــج”. ويســاهم البرنامج في تيســير 
الحصول على تمويل عقاري، كما يســاعد 
قوائــم  ضمــن  المدرجيــن  المواطنيــن 
الالئــق  المســكن  شــراء  علــى  االنتظــار 
مباشــرًة من ضمن مجموعة من المشاريع 
الســكنية المعتمــدة. وبموجــب البرنامــج، 
علــى  الحصــول  المؤهــل  للمتقــدم  يمكــن 

تمويل بأقســاط شــهرية تصــل إلى 25 % 
مــن دخلــه الشــهري. كمــا يدعــم المصــرف 
المنتفعيــن لشــراء عقــارات تصــل قيمتهــا 
تمويــل  ويوفــر  دينــار،  ألــف   120 حتــى 
“مزايــا” مبلــغ يصــل إلــى 81 ألــف دينــار، 
إضافــة إلــى إمــكان زيــادة التمويــل بحــد 
ويمكــن  دينــار.  ألــف   38.5 يبلــغ  أقصــى 
للراغبيــن في االســتفادة من هذه الخدمة 
تقديم طلباتهم في أي من فروع المصرف 
أو فــي مركز األعمال المصرفية الســريعة 
فــي ضاحيــة الســيف، حيث يوجــد فريق 
لمســاعدة  للبرنامــج  مخصــص  مبيعــات 
العمالء في اإلجراءات الالزمة، كما يمكن 
فــي  الموافقــة  علــى  الحصــول  للعمــالء 
اليوم نفسه بشرط استيفائهم اشتراطات 

التأهل وتقديم المستندات المطلوبة.

م 500 دينار “السالم”: خدمات تمويل “مزايا” بمقَدّ

المنامة - دادا باي

أكد رجل األعمال البحريني محمد داداباي أن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للبحرين خالل األسبوع 
المقبل تدل على األهمية التي توليها الهند لمملكة البحرين في سياساتها االقتصادية والسياسية في المنطقة، 
خصوًصا أنها تعتبر أول زيارة لرئيس وزراء هندي للمملكة وأول زيارة خارجية لرئيس الوزراء مودي بعد فوزه 

االنتخابي للمرة الثانية. 

وأضــاف دادابــاي بــأن هــذه الزيــارة 
تأتي في وقت تشــهد فيه العالقات 
بــال  وهــي  كبيــًرا  ازدهــاًرا  الثنائيــة 
شــك ستشــكل معلًمــا جديــًدا بــارًزا 
البحرينيــة  الهنديــة  العالقــات  فــي 

المميزة.
وتابــع “هــذه الزيــارة مــن شــأنها أن 

تعزز التعاون الصناعي واالقتصادي 
بيــن  النفــط  مجــال  فــي  خصوًصــا 
البلديــن بعــد االكتشــافات النفطيــة 
التي شهدتها البحرين مؤخًرا حيث 
الكبيــرة  الهنديــة  للشــركات  يمكــن 
الخليــج  منطقــة  فــي  المتواجــدة 
وتطويــر  تنميــة  فــي  المســاهمة 

صناعــة النفــط والصناعــات األخرى 
ضــوء  علــى  البحريــن  فــي  المهمــة 
تســعى  الــذي  االقتصــادي  التنــوع 

لتحقيقه المملكة.
جاليــة  تضــم  البحريــن  أن  ويذكــر 
هنديــة تعتبر األكبــر في البالد وهي 

تعتبر المملكة بلدها الثاني.

محمد بوحجي

ــن الــبــلــديــن ــيـ ــات بـ ــ ــالق ــ ــع ــ ــد ازدهـــــــــار ال ــ ــؤك ــ دادابــــــــــاي ي

زيـارة مـودي تعـزيـز للتـعـاون االقتـصـادي
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1.69
مليـــــار دوالر

اســتضافت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشــرية BSTD مســاء أمس األول الرئيس التنفيذي الســابق 
لشــركة ألمنيــوم البحريــن أحمــد النعيمــي ضمن سلســلة من الفعاليــات التي تقيمهــا الجمعية. وهدف اللقاء تســليط 
الضــوء علــى تجربــة النعيمــي فــي ميادين العمل، والذي تسلســل في عدد مــن الوظائف والمهام حتى قادته لتســلم 

إحدى أكبر الشركات في المملكة.

مســيرته  إلــى  النعيمــي  وتطــرق 
ســن  فــي  بدأهــا  والتــي  المهنيــة، 
مبكــرة مــن خــالل تنقله فــي عدد من 
الوظائــف قبل أن يتســلم دفــة قيادة 
إذ  “ألبــا”،  البحريــن  ألمنيــوم  شــركة 
تــدرج فــي المناصب في الشــركة من 
إلــى  الماليــة  الشــؤون  عــن  مســؤول 
نائــب للرئيــس التنفيــذي، مســتعرضا 
أبرز التحديات التي واكبت مسيرته، 
الصهــر  خصوصــا عنــد تشــييد خــط 
أكبــر  مــن  كانــت  والــذي  الســادس، 
التحديــات التــي واجهتــه فــي حياته 

المهنية.
علــى  النــدوة  خــالل  النعيمــي  وركــز 
أهميــة العمــل بــروح الفريــق الواحــد 
يعمــل  وأن  اإلنجــازات،  لتحقيــق 
القائــد الناجــح علــى تحفيــز الفريــق 
الــذي يعمــل لديــه ويدفعهــم للتحلــي 
القــرارات  واتخــاذ  بالشــجاعة 

وإعطائهم الثقة الالزمة للعمل.
وأكــد أن على الشــركات منح التقدير 
واالحتــرام الكافي لعمالهــا؛ للحصول 
علــى أفضــل النتائــج منهــم وتحقيــق 
اإلنتاجيــة الكافيــة، وهــو مــا رآه أنــه 
كان ســببا لكي تحقق شــركة ألمنيوم 
طــوال  النجــاح  هــذا  “ألبــا”  البحريــن 
جهــود  بفضــل  الماضيــة  الســنوات 
فــي  وتفانيهــم  وإخالصهــم  عمالهــا 
الوطــن،  وخدمــة  الشــركة  خدمــة 
لتكون أكبر مصهر ألمنيوم في العالم.

وأشــار النعيمــي إلــى أهميــة التربيــة 
في أعداد األجيال، )...( الطرق ليست 
مفروشة بالورد الزهور وتحتاج عمال 
يحتــاج  تغييــر  أي  ومثابــرة،  وجــدا 
مــن  معــك،  الفريــق  وأخــذ  التمهيــد 
المهــم أن تفهــم لغــة اآلخريــن وتعــي 
واعــرف  مليــا  فكــر   )...( مشــاكلهم، 
فــي  القــرار  اتخــاذ  قبــل  األســباب 

األزمات.
وتابــع “اعمــل بهــدوء، وال تكــن لينــا 
وازرع  فتكســر،  يابســا  وال  فتعصــر 

وتمتــع  اآلخريــن  نفــوس  فــي  الثقــة 
بهــا، فالعمــل الذكــي خيــر مــن العمــل 
المضنــي، ودع النتائــج تتحــدث عــن 
نفسها، ال تستسلم للمحبطات وواجه 
التقــدم  طريــق  فهــي  التحديــات، 

والنجاح”.
ولم ينس النعيمي اإلشارة إلى جهود 
التــي  زوجتــه  وبالخصــوص  عائلتــه 
كانــت ســندا لــه فــي محطــات حياته 
والتــي عطتــه الدعــم الكافــي للتركيز 

على العمل المهني.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
المــوارد  وتنميــة  للتدريــب  البحريــن 
إن  عطيــة  محمــود  أحمــد  البشــرية 
لقــاءات   6 نحــو  عقــدت  الجمعيــة 
ضمــن فعاليــات BSTD Talk، والتــي 
مــن  عــددا  اســتضافت  خاللهــا  تــم 
تجربــة  لهــا  كان  التــي  الشــخصيات 
ناجحة، مشيرا إلى أن أحمد النعيمي، 
يمتلــك  الجمعيــة،  فــي  عضــو  وهــو 
تجربــة إداريــة رائــدة من خــالل عدد 

مــن المحطات في حياته، وأن الندوة 
هــذه  مــن  لالســتفادة  فرصــة  كانــت 
التجربة المهنية والتطوعية الطويلة.

وعــاد ليذكــر أن الجمعيــة مهنيــة هي 
 BSTD Talk غير ربحيــة، وأن منصة

تتيــح فرصــة لالطــالع علــى تجارب 
األعضــاء، إذ تزخــر الجمعيــة بكوكبة 
الذيــن  والقيادييــن  اإلدارييــن  مــن 
يتحدثــون مــن خــالل هــذه المنصــة 
عــن أبرز محطــات حياتهم والدروس 

والعبر المســتفادة، الفتة إلى أن هذه 
الفعاليــات ضمن الكثير من الفعاليات 

التي تقوم بها الجمعية.
وفــي معــرض رده على ســؤال بشــأن 
تواجد عدد من الشــباب في الفعالية، 

تســتقبل  الجمعيــة  أن  إلــى  أشــار 
باســتمرار طلبــات االنضمــام لهــا مــن 
فئــة الشــباب، إذ تضــم حاليــا قرابــة 
األعمــال  مختلــف  مــن  عضــو   1600
واالختصاصــات، إذ تــم أمــس األول 
الذيــن  األعضــاء  مــن  عــدد  تكريــم 

انضموا حديثا للجمعية.
وأوضــح أن لــدى الجمعيــة عــددا مــن 
ونــادي  الشــباب،  نــادي  مثــل  اللجــان 
كمــا  النســائية،  واللجنــة  المدربيــن، 
أنهــا أول جمعيــة شــكلت لجنــة تكافؤ 
الفــرص فــي البحريــن، وأول جمعيــة 
دربــت بالتعــاون مــع مجلــس األعلــى 
للمرأة مدربين في هذا المجال. ولفت 
إلى أن الجمعية استطاعت خالل نحو 
40 عامــا منذ تأسيســها، بنــاء عالقات 
جمــع  اســتطاعت  إذ  واســعة،  دوليــة 
نحو 80 شــخصية من القطاعين العام 
بحرينــي  بوفــد  للمشــاركة  والخــاص؛ 

في مؤتمر في البوسنة مؤخرا.
الفخــري  الرئيــس  النــدوة  حضــر 
وعــدد  الدوســري  إبراهيــم  للجمعيــة 
مــن المهتميــن والشــخصيات اإلدارية 
وأعضــاء الجمعيــة، فيمــا أدار النــدوة 

العضو محمد المحمود.

النعيمي مستعرضا تجربته في “ألبا”... العمل بروح الفريق

إبراهيم الدوسري يكرم أحمد النعيمي ويبدو في الصورة أحمد عطية )يسار( ومحمد المحمود

مجموعة من الشخصيات اإلدارية والقيادية حضرت األمسية

المحرر االقتصادي من المنامة  |  تصوير رسول الحجيري

مجموعة اللولو 
تستثمر 300 

مليون دوالر في 
المملكة

محمد دادباي

تحدث عن اإلدارة 
الناجحة في 

لقاء لـ “البحرين 
للتدريب”

على الشركات منح 
الثقة والتقدير 

واالحترام الكافي 
لمنتسبيها
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بلغ مؤشر ثقة األعمال في البحرين 100.17 نقطة للربع األول من العام 2019 
الجاري، وارتفعت توقعات الربع الثاني من العام 2019 بما يساوي 0.09 نقطة 
مقارنة بالربع السابق مقارنة بخط األساس )الربع األول من العام 2017( الذي 
يشير إلى زيادة ربع سنوية بنسبة 0.09 %، ومن المتوقع أن تبلغ 35.4 نقطة.

اإليجابيــة  التوقعــات  مؤشــر  وأظهــر 
ألداء األعمــال انخفاضــا فــي توقعــات 
الربــع الثانــي مــن العــام 2019 مقارنــة 
بتوقعــات الربع األول مــن العام 2019 
بلــغ 0.5 نقطــة، وارتفاعــا فــي مؤشــر 
الوضــع الحالي للربــع األول عن نظيره 
فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2018 ب 
0.9 نقطــة، مؤديا إلــى ارتفاع في ثقة 
األعمــال فــي البحريــن )أداء األعمــال( 
للربــع الثاني من العام 2019 إلى 20.3 
نقطــة، أي مــا يعــادل ارتفاعا قــدر 0.2 
نقطــة عــن الربــع الســابق الــذي ســجل 

20.1 نقطة.
ووفقــًا لتقريــر نتائج مســح اآلراء في 
البيئــة التجارية الربع ســنوية المتعلق 
األعمــال  بيئــة  فــي  الثقــة  بمؤشــرات 
التجاريــة بالمملكــة الصــادر عــن هيئــة 
اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
 %  38.4 أبــدت  الماضــي،  مايــو  فــي 
مــن المؤسســات تفاؤلهــا بشــأن أدائهــا 
فــي الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري، 
فيمــا توقــع 52.5 % مــن المؤسســات 
اســتقرار أداء أعمالهــا، وأفــاد 9.1 % 
منهــم عن عدم تفاؤلهم ألداء أعمالهم، 
نقطــة   2.2 قــدره  انخفــاض  ولوحــظ 
عمليــات  تتوقــع  التــي  للمؤسســات 
متفائلــة للربــع الثاني مــن العام 2019، 
التــي  للمؤسســات  انخفــاض  وكذلــك 
 1.6 قــدره  مــرض  غيــر  أداًء  تتوقــع 

نقطة.
واســتنادًا للتقريــر، أظهــرت مــا يقارب 
مــن 26.3 % مــن المؤسســات رضاهــا 
عــن األداء الحقيقــي لشــركاتها خــال 
وفــي   ،2019 العــام  مــن  األول  الربــع 
عــدم   %  14.8 أبــدت  فقــد  المقابــل، 
رضاهــا عــن األداء التجــاري، في حين 
أن 58.9 % عبــرت عــن اســتقرار حالة 
الربــع  خــال  التجاريــة  أعمالهــا  أداء 

األول.
عــدد  انخفــاض  التقريــر  وأوضــح 
للوضــع  المتفائلــة  المؤسســات 
االقتصــادي فــي البحريــن للربــع األول 

مــن العــام الجــاري بمقــدار 1.0 نقطــة، 
وكذلك انخفض عدد المؤسسات التي 
شــهدت عمليــات غيــر مواتيــة بمقــدار 
1.8 نقطــة، مقارنــة بالفترة نفســها من 

العام 2018.
وسجلت المؤسسات الكبيرة )أكثر من 
101 موظف( أعلى مســتوى للثقة في 
أداء األعمــال عنــد 22.9 نقطــة للربــع 
الثانــي، بمعــدل أعلــى بـــ6.5 نقطة عن 
الربع الســابق الذي ســجل 16.4 نقطة، 
مــن  الحالــي  الوضــع  ارتفــاع  بســبب 
3.2 نقطــة إلــى 11.8 نقطــة وارتفــاع 
التوقعــات مــن 3.5 نقطة )الربــع الرابع 
2018( إلــى 34.5 نقطــة )الربــع األول 

.)2019
وســجلت المؤسســات متناهية الصغر 
أداء  لثقــة  مؤشــرات  أعلــى  ثانــي 
الثانــي  للربــع  البحريــن  فــي  األعمــال 
مــن العام 2019 بســبب ارتفاع الوضع 
الحالي على الرغم من انخفاض رصيد 
المؤسســات  وســجلت  التوقعــات. 
انخفــاض  موظــف(   -50  6( الصغيــرة 
المؤشــرات لثقــة أداء األعمــال بمقدار 
18.1 نقطة، فيما ســجلت المؤسســات 

عنــد  للثقــة  مؤشــر  أدنــى  المتوســطة 
17.6 نقطــة ألداء األعمال للربع الثاني 
مــن 2019 الــذي ظل كمــا هو في الربع 

السابق.
وبلــغ أعلی مؤشــر ثقــة األعمــال ألداء 
األعمــال لهــذا الربــع عنــد 33.7 نقطــة 
للبنوك، وأدنى مؤشــر للســكن والغذاء 
نقطــة   2.8 عنــد  الخدمــات  وأنشــطة 
الماليــة  الشــركات  وســجلت  فقــط، 
األخــرى )غير المصرفية( زيادة طفيفة 
األعمــال  أداء  فــي  الثقــة  فــي مؤشــر 

بمقــدار 0.02 نقطــة، حيــث بلــغ 18.8 
نقطــة في الربــع األول من العام 2019 
و19 نقطــة فــي الربع الثانــي من العام 
الجاري، ويرجع ذلك إلى زيادة بمقدار 
0.4 نقطــة فــي رصيــد التوقعات، فيما 
أكبــر  والبنــاء  التشــييد  قطــاع  ســجل 
زيــادة في ثقة أداء األعمــال في الربع 
الثانــي مــن العــام 2019 ويرجــع ذلــك 
إلى ارتفاع التوقعات إلى 55.2 نقطة، 
والذي ارتفع عن 22.2 نقطة المســجلة 

في الربع السابق.

األعمــال  أداء  لمؤشــر  بالنســبة  أمــا 
حسب نوع االســتثمارات فقد سجلت 
اســتثمارات  لديهــا  التــي  المؤسســات 
فــي الخــارج ارتفاعــا في ثقــة األعمال 
للربع الثاني من العام 2019، وأظهرت 
لديهــا  التــي  المقيمــة  المؤسســات 
اســتثمارات فــي الخــارج ارتفاعــا فــي 
ثقــة األعمــال عنــد 27.4 نقطــة خــال 
أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  الثانــي  الربــع 
الســابق  الربــع  مــع  مقارنــًة  منخفضــة 

الذي سجل 36.2 نقطة.

ذات  المؤسســات  وأظهــرت 
االســتثمارات األجنبيــة الــواردة زيادة 
في ثقة األعمال للربع الثاني من العام 
االســتثمارات  ســجلت  حيــث   ،2019
األجنبية الواردة والصادرة ثاني أعلى 
مقارنــة  نقطــة   9.4 عنــد  للعمــال  ثقــة 
مؤسســات  وســجلت  الســابق،  بالربــع 
االســتثمارات المحليــة التــي ال توجــد 
بهــا اســتثمارات أجنبيــة فــي الخــارج 
أدنى ثقة في أداء األعمال بلغت 16.3 
نقطة في الربع الثاني من العام 2019.

100 % ثقــة األعمــال بالبحــريــن فــي 2019
ــرات بـــالـــربـــع الــثــانــي ــ ــؤش ــ ــم ــ “مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر” ثـــانـــي أعـــلـــى ال

ثقة األعمال )أداء األعمال( حسب حجم المؤسسات - الربع الثاني

دعــا مركــز إيــزي لخدمات الســيارات، المتخصص فــي صيانة وخدمة الســيارات، الجمهور لحضور حفل افتتــاح أكبر وأحدث 
وأســرع مركز خدمات للســيارات في المحافظة الشــمالية، بمنطقة الهملة خلف مطعم األبراج مباشــرة وذلك يوم الســبت )24 

أغسطس الجاري(. 
ويقــدم مركــز إيــزي لخدمــات الســيارات 
الرســمي،  االفتتــاح  بمناســبة  الجديــد 
عروض االفتتاح الخاصة ألسبوع واحد 
فقــط والتــي تبــدأ مــن تاريــخ 24 وحتى 
تشــمل  الجــاري. وســوف  أغســطس   31
اإلطــارات  علــى  خصومــات  العــروض 

مجانــي  تركيــب  مــع   %  20 بنســبة 
وتخفيضات على جميع الخدمات بنسبة 

.% 50
االفتتــاح  خــال  المركــز  يقــدم  كمــا 
قائمــة متميــزة وســريعة مــن الخدمــات 
وخدمــة  صيانــة  فــي  المتخصصــة 

تبديــل  منهــا  الســيارات  أنــواع  جميــع 
الميكانيكيــة،  واإلعمــال  المحــرك  زيــت 
البطاريات، تبديــل اإلطارات إضافة إلى 
تعبئــة غــاز المكيــف. وجميعها فــي فترة 
زمنية قياســية وتحت سقف واحد على 

يد فنيين ذوي خبرة ومهارة عالية. 

يذكــر أن مركز إيزي لخدمات الســيارات 
ُيعد األكبر في المحافظة الشــمالية، وتم 
تشــييده علــى مســاحة تبلــغ 1200 متــر 
مربع ويســتوعب نحو 40 ســيارة، وذلك 
وفًقــا ألعلــى المواصفــات والمعايير، كما 
سيخدم المركز جميع المناطق المجاورة 
حمــد،  مدينــة  الجســرة،  الهملــة،  منهــا 
المنطقة الشمالية، كرزكان، بوري وكذلك 

منطقة عالي.

“إيزي للسيارات” يفتتح أكبر مركز خدمات بالشمالية

32.4
مليـــــون دوالر

حقق بنك البركة مصر صافي ربح بلغ 538 مليون جنيه )32.4 مليون دوالر( خالل 
النصــف األول مــن العــام 2019، بنســبة زيــادة قدرهــا 31 % عــن الفترة نفســها من 

العام الماضي.

وبلــغ إجمالــي ميزانيــة البنــك فــي نهاية 
يونيــو العــام 2019 مــا قــدره 66.8 مليار 
 15 قدرهــا  نمــو  بنســبة  مصــري  جنيــه 
% تقريًبــا عــن الفتــرة نفســها مــن العــام 
التوظيفــات  إجمالــي  بلــغ  كمــا  الســابق، 
 46.5 ذاتهــا  الفتــرة  فــي  واالســتثمارات 
مليــار جنيــه وبنســبة نمــو قدرهــا 12 % 
تقريًبــا عــن المحقق خال الفترة نفســها 
ودائــع  بلغــت  كمــا  الســابق،  العــام  مــن 
نهايــة  فــي  جنيــه  مليــار   59.4 العمــاء 
يونيــو 2019، وبنســبة نمو قدرها 17 % 
تقريًبــا عــن المحقق في الفتــرة ذاتها من 

العام الماضي.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة بنــك البركــة 

“اســتطاع  الشامســي  إبراهيــم  مصــر 
النتائــج  تحقيــق  مواصلــة  البنــك 
التشــغيلية والربحيــة العاليــة، خصوصــا 
مــع التطــورات اإليجابيــة الكبيــرة التــي 
علــى  المصــري  االقتصــاد  يشــهدها 

األصعدة كافة”.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
عدنــان  المصرفيــة  البركــة  لمجموعــة 
يوســف “لقــد اســتطاع بنــك البركة مصر 
أن يفــرض نفســه بقــوة كبنــك إســامي 
متميز في السوق المصرية، وذلك بفضل 
ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة 
وإصــداره ألوعية ادخارية واســتثمارية 
تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع 

تلبــي  مســتحدثة  تمويليــة  وبرامــج 
احتياجات القطاعات المختلفة”.

بخطــى  يســير  البنــك  “إن  وأضــاف 
حثيثــة لزيــادة نشــاطه وأعماله وحصته 
الســوق  فــي  ربحيتــه  مصــادر  وتنويــع 
ابتــكار  خــال  مــن  المصريــة  المصرفــي 

أذرع اســتثمارية تجســد صيــغ الصيرفة 
اإلسامية المسؤولة اجتماعيا وتنمويا”.
واعتمــد البنــك تأســيس شــركة قابضــة 
كــذراع  اإلنمائيــة  الماليــة  لاســتثمارات 
اســتثماري لــه بــرأس مــال 200 مليــون 
جنيــه، كمــا أن للبنك مســاهمات متعددة 

فــي شــركات مثل بيت التأميــن المصري 
إلدارة  المصريــة  والشــركة  الســعودي 
وشــركة  التجاريــة  المراكــز  وإنشــاء 
والشــركة  التمويلــي  للتأجيــر  التوفيــق 
الممتلــكات،  علــى  للتأميــن  المصريــة 

وغيرها.
مجلــس  رئيــس  نائــب  أكــد  ذلــك،  إلــى 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لبنــك البركة 
مصر أشــرف الغمراوي “أن إســتراتيجية 
البنــك ترتكــز علــى عــدة محــاور أهمهــا 
تعــدد وتنــوع مراكــز ربحيتــه وتعظيــم 
العمــوالت واإليــرادات األخــرى وتقديــم 
المزيــد مــن المنتجــات المصرفيــة وآخــر 
متغيــرة  ودائــع  هــي  المنتجــات  هــذه 
ســنويا   %  12.5 قــدره  بعائــد  شــهرية 

)تحت التسوية(”.
ويستعد البنك حالي لانتقال إلى النظام 
اآللــي الجديــد I MAL والمتوقــع تطبيقه 

في نهاية العام المالي الحالي 2019.
التزامــه  يغفــل  لــم  البنــك  “أن  وأضــاف 
تجــاه  االجتماعيــة  بمســؤوليته  القــوي 
حيــث  فيــه،  يتواجــد  الــذي  المجتمــع 
إن لديــه صنــدوق للــزكاة يتــم تدعيمــه 
قــام  حيــث  البنــك،  أربــاح  مــن  ســنويا 
طبيــة  وحــدات  ثــاث  بإنشــاء  بالفعــل 
للفقــراء  مجانــا  الطبــي  العــاج  لتوفيــر 
تطويــر  إلــى  إضافــة  والمحتاجيــن، 
ســنوية  مســابقة  وإقامــة  العشــوائيات 
لحفظــة القرآن الكريــم لألعمار المختلفة 
علــى مســتوى الجمهوريــة، وكــذا التبرع 

لصندوق تحيا مصر.
 32 خــال  مــن  نشــاطه  البنــك  ويــزاول 
فرعــا موزعــة علــى المحافظــات والمدن 
مكاتــب  بخــاف  الرئيســة  المصريــة 
اســتبدال العملــة، فيمــا يســتعد الفتتــاح 

فرع جديد بمنطقة اإلسكندرية.

المنامة - بنك البركة

أربـــاح “البــــركــــة مصــــر” النصفيــــة

أشرف الغمراوي عدنان يوسف

المنامة - إيزي لخدمات السيارات

عروض 
وتخفيضات 

 تصل 
إلى 50 %

زينب العكري



تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيدة/ سناء كرمة باعتباره المصفي القانوني لشركة كرمة للتسويق 
والترويج ش.ش.و شــركة الشــخص الواحد لمالكتها سناء كرمة ، المسجلة 
كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد رقم ١٠٧١٧٦، طالبا إشــهار انتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليهــا الســيد/ اســامة مجــدي حامــد ابــو المجــد باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركة أالمي انفورميشن تكنولوجي ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية 

محــدودة بموجــب القيــد رقــم ١٢٤١٩٤، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية 

الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/ هاجر بشــير عيسى هويكل العنزي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
محمــد اســماعيل حافظاللــه لتشــييد المبانــي ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات 
مســئولية محــدودة بموجــب القيد رقــم ١٢٠٤٦٦، طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن )٩٩٩( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة كرمة للتسويق والترويج ش.ش.و 

شركة الشخص الواحد لمالكتها سناء كرمة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٨٤٧٣٣ - CR2019( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أالمي انفورميشن تكنولوجي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن ٕاعالن رقم )90962( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة محمد اسماعيل حافظالله لتشييد المباني ذ.م.م
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+973 38344464
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -ٕاعالن رقم )١١٠٠٣١
تنازل – عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -ٕاعالن رقم )١٠٩٨٧٥
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت ٕالينــا فاطمة جمال جاســم محمد نمشــان الدوســري بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : ٕالى عباس جمعة عباس أحمد محمد العماني

 فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تقدم ٕالينا المعلن ادناه: ياســمين قاســم حسن العمري بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : ٕالى السيد احمد ناصر راشد علي حسن الحايكي

 فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد
١١٦١٧٩-١

رقم القيد
٠٤-٨٦٣٢٢

االسم التجاري
برانو كافيه

االسم التجاري
دولس بار للحلويات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١٠٦٣٤( لسنة 2019 

بشٔان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
ٕالى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2019 

بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد 
ٕالى مؤسسة فردية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليــه الســادة الشــركاء فــي شــركة يويــا ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
١٢١١١٨، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة 
الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره ٢٠٠٠دينــار، لتصبــح مملوكــة مــن مروه 

حسن عبدالفتاح عيسى
وتغيير االسم التجاري من يويا ذ.م.م الى يويا ش.ش.و

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 

مالك شــركة الهواء الجاف لتكييف ش.ش.و ولمالكتها الســيدة نادية عبدالرحمن 

بطلــب   ،١-١٠٣٠٩٢ رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  النفيعــي  حســين  ابراهيــم 

تحويل الشــركة المذكورة إلى المؤسســة الفردية المســمى أي دينتيتي للمقاوالت 

ناديــة  للســيدة  والمملوكــة   ١-٥٥٧٢٠ رقــم  قيــد  تحــت  والمســجلة  المكانيكيــة 

عبدالرحمن ابراهيم حسين النفيعي وتقوم بإجراءات التحويل

القيد : ١٢١١١٨ 

 تاريخ: 2019/٢٠/٨
القيد : ١-١٠٣٠٩٢  تاريخ: 2019/١٩/٨

 تاريخ: 2019/١٤/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تغيير نت بوكس لأللياف الضوئية والبصرية ومعدات 
التحكم ش.ش.و لمالكها علي جعفر علي عبدالصمد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها اصاحب ورثة المرحوم بتغيير اسم شركة نت بوكس لأللياف الضوئية 
والبصريــة ومعــدات التحكــم ش.ش.و لمالكهــا علــي جعفــر علــي عبدالصمد، 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٥٣٧٧٩، طالــب تغييــر اســم المذكــور الــى نت 

بوكس ذ.م.م
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 53779 

 تاريخ: 19/8/2019
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أستراليا تنضم لقوة 
تأمين المالحة في الخليج

أعلن رئيس الوزراء األسترالي سكوت 
موريسون أمس األربعاء أّن بالده 

ستنضّم إلى قوة بحرية تقودها الواليات 
المّتحدة لتأمين المالحة في الخليج 

وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن 
وطهران.

وقال موريسون إّن أستراليا ستشارك 
في هذه القوة بفرقاطة وطائرة 

استطالع بحرية من طراز بي8 وطاقم 
دعم. وأطلقت الواليات المتحدة فكرة 

تشكيل هذه القوة البحرية الدولية 
في يونيو إثر هجمات استهدفت سفن 
شحن عدة في منطقة الخليج وحّملت 

واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي 
نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

روحانــي يهدد: إذا منعنا من بيع نفطنا فلن تكون الممرات المائية آمنة

إيران... االتفاق النووي أو “الجحيم”

تستمر إيران بالظهور بشكل “متناقض” 
فبعــد  النــووي،  االتفــاق  ملــف  بشــأن 
الحديث عــن “خطأ” التوقيع، قال وزير 
الخارجيــة اإليرانــي أمــس األربعــاء إن 
بالده لن تنســحب مــن االتفاق الذي تم 

التوقيع عليه عام 2015.
وقــال وزير الخارجيــة اإليراني، محمد 
جواد ظريف: “لن ننســحب من االتفاق 
النــووي ألنــه “اتفــاق جيــد”.. والتخلــي 

عنه سيفتح باب “الجحيم”.
ويأتــي هــذا التصريح بعد يوم من لقاء 
األميــن العــام لمجلــس األمــن القومــي 
ســي  بــي  “إن  محطــة  مــع  اإليرانــي 
نيــوز” األميركيــة، حيث أكد بلســانه أن 

التوقيع على االتفاق كان خطأ.
األمــن  لمجلــس  العــام  األميــن  وقــال 
القومي اإليراني، علي شمخاني، إنه لم 
يكن جديرا ببالده الوقوع في ما سماه 

خطأ الموافقة على االتفاق.
قــال شــمخاني فــي اللقــاء: “هنــاك فــي 
بلــدي أنــاس لديهــم إحســاس أنــه كان 
خطــأ.. أنــا أتبــع وجهة نظر أبنــاء بلدي، 

إيران.. نعم إنه كان خطأ”.
وأكــد المســؤول اإليرانــي أن سياســات 
ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
المزيــد  بفــرض  القاضيــة  الصارمــة، 
تجعــل  االقتصاديــة،  العقوبــات  مــن 

اإليرانيين في “وضعية استسالم”.
وتأتي تصريحات ظريف أمس لتعكس 
تناقضــا كبيــرا لتصريحات المســؤولين 

اإليرانيين، بشأن االتفاق النووي.
إن  ظريــف  قــال  آخــر،  تناقــض  وفــي 
الوجود العســكري األجنبــي ال يمكن أن 
يحــول دون زعزعة األمن في المنطقة، 
وهــي الـ”الزعزعــة” التــي تســببها إيــران 
نفســها، بدعمهــا للميليشــيات المســلحة 
وســوريا  ولبنــان  والعــراق  اليمــن  فــي 

وغيرها.
علــى  جــاءت  التصريحــات  أن  كمــا 
الواليــات  كانــت  الــذي  ظريــف،  لســان 
المتحدة أعلنت في وقت ســابق فرض 
عقوبــات عليــه، علــى خلفيــة دوره فــي 
خدمــة مشــروع مرشــد إيــران المزعزع 

لالستقرار في المنطقة.

تهديد الممرات المائية

قــال الرئيس اإليراني، حســن روحاني، 
أمــس، إنــه إذا تــم منــع إيــران مــن بيــع 
نفطهــا فإن الممــرات المائية الدولية لن 

تكون آمنة.
وكان وزيــر الخارجيــة األميركي، مايك 
بومبيــو، قد قــال الثالثــاء، إن الواليات 
المتحــدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل 
يوميــًا من النفط اإليراني من األســواق 
العالميــة، نتيجــة لقرار واشــنطن إعادة 
فــرض العقوبات على جميع مشــتريات 

الخام اإليراني.
وقال بومبيو في مقابلة مع “إم إس إن 
بي سي”: إن الحكومة األميركية واثقة 
من قدرتها على مواصلة إستراتيجيتها 

تلك.
وكانت الواليات المتحدة أعادت فرض 
العقوبــات علــى إيــران فــي نوفمبر بعد 
االنسحاب من اتفاق 2015 النووي بين 

طهــران والقــوى العالميــة الســت. وفــي 
بإعفــاء  العمــل  واشــنطن  أنهــت  مايــو، 
لبعــض  تمنحــه  كانــت  العقوبــات  مــن 
مســتوردي الخــام اإليرانــي، مســتهدفة 

وقف صادرات طهران تماما.
وبحســب مصدر بالصناعــة يرصد مثل 
تلــك التدفقات وبيانــات من رفينيتيف 
أيكــون، صدرت إيران حوالي 100 ألف 
برميــل يوميــًا مــن الخــام فــي يوليــو. 
مــن  نــوع  المكثفــات، وهــي  وبحســاب 
النفــط الخفيــف، تكــون الشــحنات قــد 

بلغت نحو 120 ألف برميل يوميا.

تعطل ناقلة نفط إيرانية 

تعرضــت ناقلــة نفط إيرانيــة لعطل في 
لكــن  الســعودية،  قــرب  األحمــر  البحــر 
لتصليحــات،  وتخضــع  بخيــر  طاقمهــا 
بحسب ما أكدت وزارة النفط اإليرانية 

أمس على موقعها اإللكتروني.

ام”  ال  تــي  “اتــش  الناقلــة  وتعرضــت 
 120 مســافة  عنــد  الثالثــاء  لعطــل 
كيلومتــرًا)75 ميــال( شــمالي ميناء ينبع 
السعودي، بحسب ما نقل موقع الوزارة 
عن شركة الناقالت الوطنية اإليرانية.

ونقلــت عــن المديــر الفني للشــركة أكبر 
الناقلــة  طاقــم  إن  قولــه  عاملــي  جبــل 
“بحالــة اســتنفار ويعمــل علــى اصــالح 
الخلــل الفنــي”، وأن “الناقلــة مــن ناحية 
الســالمة مســتقرة”. وأوضــح أن جميــع 

أفراد الطاقم بخير.
وقال موقع “تانكر تراكرز” الذي يتعقب 
حركــة الســفن إن الناقلــة كانــت تنقــل 
1,3 برميــل نفــط خام وكانــت متوجهة 
إلــى قنــاة الســويس مــن جزيــرة خارج 

اإليرانية.
والناقلــة مدرجــة على الئحــة الكيانات 
علــى  األميركيــة  للعقوبــات  الخاضعــة 

موقع وزارة الخزانة األميركية.

عواصم ـ وكاالت

سدني ـ أ ف ب

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف )أ ف ب(

موسكو ـ أ ف بواشنطن ـ رويترزالخان األحمر )الضفة الغربية( ـ رويترز

قال مســؤول فلســطيني أمــس األربعاء إن 
هنــاك زحفا اســتيطانيا في منطقــة األغوار 
التجمعــات  علــى  التضييــق  إلــى  يهــدف 
الســكانية فــي تلــك المنطقــة وخلــق واقــع 
جديــد فيهــا. وأضــاف وليــد عســاف رئيس 
هيئــة مقاومــة الجدار واالســتيطان التابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقابلة مع 
رويترز ”بدأت إسرائيل في األشهر األخيرة 
بــؤر اســتيطانية جديــدة فــي عمــل  بنشــر 
اســتباقي لمحاولــة ضــم أجــزاء مــن الضفة 

الغربية“.
الثالثــة  ”األشــهر  عســاف  وأوضــح 
األخيــرة شــهدت إقامــة أكثــر مــن ســبع بؤر 

استيطانية“. ويمكن مشاهدة إحدى هذه 
البــؤر فــي منطقــة الخــان األحمــر حيــث 
أقيــم مبنــى على ســفح جبل فــي الجهة 

المقابلــة من بؤرة اســتيطانية أخرى 
أقيمــت قبــل عــدة أشــهر علــى 

شــارع  بينهمــا  يفصــل  جبــل 

يربط مدينة القدس بأريحا.
وتابع عساف قائال ”بالتالي تأتي هذه البؤر 
اآلن في إطار مشروع يستهدف أوال فرض 
وقائع جديدة على األرض، وثانيا تستهدف 
ســد الثغرات بين المستوطنات بحيث يتم 

تشكيل كتل استيطانية مترابطة“.
اإلســرائيلي  المعلومــات  مركــز  ويقــول 
المحتلــة  األراضــي  فــي  اإلنســان  لحقــوق 
يســكنون  الذيــن  ”المســتوطنون  )بتســيلم( 
فــي بــؤر اســتيطانية جديــدة أقيمــت فــي 
األغــوار الشــمالية يســتولون علــى مراعــي 
تجمعات سكانية فلسطينية قديمة بالعنف 
ذراعــا  بذلــك  مشــكلين  والتهديــد، 
ترتكــب الجريمة لحســاب الدولة 
وتعينهــا علــى تحقيــق أهدافهــا، 
أي سلب أراضي الفلسطينيين 
األغــوار  منطقــة  فــي 
الســيطرة  وتثبيــت 
اإلسرائيلية عليها“.

هــدد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، 
أمس األربعاء، الدول األوروبية بتسليمها 
مقاتلــي “داعش” األســرى الذيــن يحملون 
بعــض  ترغــب  لــم  حــال  فــي  جنســياتها، 
ترامــب،  وأبلــغ  باســتعادتهم.  الــدول 
الصحفييــن فــي البيــت األبيــض: “إذا لــم 
أوروبــا مقاتلــي داعــش األســرى  تســتعد 
فســنضطر لتســليمهم للــدول التــي قدموا 
منهــا مثــل ألمانيــا وفرنســا”. وفــي فبراير 
األميركــي  الرئيــس  طالــب  الماضــي، 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا، ودوال أوروبية 
 800 مــن  أكثــر  بعــودة  بالســماح  أخــرى، 
مــن مســلحي داعــش، يحملون جنســيات 

أوروبيــة، ممن اعُتقلوا في ســوريا، 
من قبــل التحالف الدولي. وردت 
مطالــب  علــى  آنــذاك،  فرنســا، 
ترامب بالقول إن بالدها لن تتخذ 

أي إجراء في الوقت الحالي، 
المقاتليــن  وســتعيد 

علــى أســاس مبــدأ “كل حالــة علــى حدة”. 
كما ذكرت ألمانيا أنها ال يمكن أن تستعيد 

مقاتلي التنظيم إال بعد زيارات قنصلية.
يتعيــن  بأنــه  للصحفييــن  ترامــب  وأشــار 
فــي مرحلــة ما على دول مثل أفغانســتان 
التنظيــم  مــع  معاركهــا  خــوض  والعــراق 
اإلرهابــي، مضيفــا “كمــا يتعيــن علــى دول 
أخــرى تحمــل عــبء قتــال داعــش، مثــل 
روســيا وباكســتان وإيران”، وفق ما نقلت 
بعــد  ترامــب  تصريــح  ويأتــي  “رويتــرز”. 
صــدور عدة تحذيرات من جهات رســمية 

بشأن عودة نشاط تنظيم داعش.
حــذرت  األميركيــة  الخارجيــة  وكانــت 
مــن المعطــى نفســه، حيــن قالت إن 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ســوريا 
والعــراق أعــادت بنــاء نفســها “كمــا 
وفقــا  الســابق”،  فــي  كانــت 
لتقريــر نشــرته وكالة 

“بلومبرغ”.

أعلنــت روســيا أمــس االربعــاء اســتعدادها 
“للنظــر” فــي عــودة محتملــة الــى مجموعــة 
الثماني التــي تضم الدول األفضل تصنيعا، 
والتي طردت منها عام 2014 بسبب األزمة 
األوكرانيــة. وكان الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب أعلــن الثالثــاء أنــه “يمكــن بالتأكيد 
أن يدعــم” عــودة روســيا، مــا يتعــارض مــع 
مواقــف حلفائــه في مجموعة الســبع الذين 
سيلتقيهم أواخر االسبوع في جنوب غرب 
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال  فرنســا. 
سيرغي الفروف في مؤتمر صحافي عقده 
فــي موســكو “فــي حــال اتخــذ قــرار خــالل 
هذه القمة يتعلق بروســيا فســنكون بالطبع 

مستعدين لدرسه والرد عليه”.
وكانت روسيا طردت من مجموعة الثماني 
التــي كانــت تضــم أيضــا الواليــات المتحدة 

والمانيا وكندا وفرنســا وايطاليا واليابان 
وبريطانيا، بعد قيامها بضم 

منطقة القرم الى أراضيها 

في مارس 2014.
وكانــت موســكو أعلنــت العــام الماضــي أن 
الــى  للعــودة  االطــالق  علــى  لديهــا  نيــة  ال 
مجموعــة الثمانــي، بعــد دعــوة أولــى بهــذا 
أنهــا  موضحــة  ترامــب،  قبــل  مــن  الصــدد 

مرتاحة للعمل داخل مجموعة العشرين.
بمجموعــة  يومهــا  الفــروف  أشــاد  وقــد 
منهــا  الهــدف  “آليــة  باعتبارهــا  العشــرين 
“إنــذارات”  بخــالف  إجمــاع”  الــى  التوصــل 
الملــف  الــى  وإضافــة  الســبع.  مجموعــة 
األوكراني فإن الخالفات بين الدول الغربية 
الســوري  الملفيــن  أيضــا  تشــمل  وروســيا 
بالتدخــل  لروســيا  واالتهامــات  وااليرانــي، 
فــي عمليــات انتخابيــة عدة، 
وقضية تســميم الجاسوس 
ســيرغي  الســابق  الروســي 
ســكريبال المتهمة به روســيا 
مــارس  فــي  انكلتــرا  فــي 
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ســيطرت قــوات النظــام أمس األربعــاء على مدينة خان شــيخون االســتراتيجية في 
شمال غرب سوريا، كما استعادت مناطق في محيطها لتغلق بذلك كافة المنافذ أمام 
نقطة مراقبة للقوات التركية. ويأتي ذلك وسط توتر متصاعد منذ اإلثنين بين أنقرة 
ودمشــق، علــى خلفيــة منــع األخيــرة لرتــل تعزيــزات تركي مــن الوصول إلــى وجهته، 
ثــم تحذيــر تركيــا للحكومة الســورية “بعــدم اللعب بالنــار”، مؤكدة ضــرورة أمن نقاط 

المراقبة التابعة لها في منطقة إدلب. 
وأفــاد المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أمس عن ســيطرة قوات النظــام على كامل 
مدينــة خــان شــيحون، فــي ريف إدلــب الجنوبي، والتــي يعبرها الطريــق الدولي الذي 

يربط مدينة حلب شماالً بالعاصمة دمشق.

قتــل جنديــان أميركيــان في أفغانســتان أمس األربعاء، بحســب ما أعلن حلف شــمال 
األطلســي، بينمــا تتواصــل المفاوضــات فــي الدوحــة بيــن الواليــات المتحــدة وحركة 

طالبان بشأن مستقبل هذا البلد.
وأوضح بيان حلف األطلســي في أفغانســتان أّن الجنديين قتال “في عملية”.  ويرفع 
هــذا اإلعــالن إلــى 11 عــدد الجنود األميركييــن الذين قتلوا في أفغانســتان منذ بداية 

العام، في مقابل 12 في 2018.
وكان الموفــد األميركــي إلى أفغانســتان زلمــاي خليل زاد، أعلــن أّن الواليات المتحدة 
“مستعدة” الستكمال المفاوضات مع حركة طالبان التي ستستأنف في األيام المقبلة 
مــن أجــل التوصل إلى اتفاق يتيح بدء ســحب الجنود األميركيين بعد وجود دام 18 

عاما.

قوات األسد تسيطر على خان شيخون

مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

الخرطوم ـ وكاالت واشنطن ـ رويترز

أدى الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان اليميــن 
لمجلــس  رئيســًا  األربعــاء،  أمــس  الدســتورية، 
الســودان،  فــي  الــذي تشــكل حديثــًا  الســيادة 

وذلك أمام رئيس القضاء.
وأدى البرهــان اليميــن مرتديــًا الــزي العســكري 

في مراسم بالقصر الجمهوري في الخرطوم.
وذكــرت وكالــة الســودان لألنبــاء أن 9 أعضــاء 
من مجلس السيادة من العسكريين والمدنيين 
أدوا اليمين أيضًا في القصر الرئاســي، مشــيرة 
إلــى أنــه بقي عضو واحــد ســيؤدي اليمين في 

وقت الحق.
ومن المتوقع أن يؤدي أيضًا عبد هللا حمدوك، 

المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين.
الســيادي  المجلــس  مــن  أعضــاء  وكشــف 
القــرارات  بعــض  عــن  الجديــد،  الســوداني 
واألفــكار التــي صــدرت مــن اجتماعهــم األول، 
الحريــة  لممثلــي  صحفــي  مؤتمــر  فــي  وذلــك 

والتغيير، أمس.
الســوداني،  الســيادي  المجلــس  عضــو  وأكــد 

محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء 
والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت الحق.

كما أشار الفكي إلى أن رئيس الوزراء الجديد، 
سيتولى الملفات العاجلة التي تنتظره، خاصة 

بعد فترة كبيرة من الفراغ.
عائشــة  المجلــس،  عضــو  قالــت  جانبهــا  مــن 
لســعي  تتويــج  الســيادي  “المجلــس  موســى: 

الشعب لتحقيق المساواة والعدالة”.

التحــول  لتحقيــق  بالســعي  وتعهــدت موســى 
الســوداني  الشــعب  ووعــدت  الديمقراطــي، 
بــر  إلــى  بالســودان  الوصــول  فــي  بالمســاهمة 

األمان.
المجلــس  الســيادي محــل  المجلــس  وســيحل 
الســلطة بعــد  الــذي قــاد  العســكري االنتقالــي، 
اإلطاحــة بالرئيــس الســابق عمــر البشــير فــي 

أبريل الماضي.

إن  األميركيــة  المركزيــة  القيــادة  قالــت 
لألمــن  تهديــد  للحوثييــن  اإليرانييــن  دعــم 
واالســتقرار وللشــركاء، وذلــك في بيــان لها 
أميركيــة  عســكرية  طائــرة  إســقاط  حــول 
مســيرة مــن طــراز إم.كيو9- أســقطت فوق 
شــرقي  جنــوب  باليمــن  ذمــار  محافظــة 
لســيطرة  الخاضعــة  صنعــاء،  العاصمــة 

ميليشيات الحوثي.
وكان مســؤوالن أميركيــان طلبــا عــدم نشــر 
اسميهما قد أكدا لرويترز أمس األربعاء، أن 
الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة من يوم 

الثالثاء.
وتنفــذ القــوات األميركيــة مــن حيــن آلخــر 
ضربات جوية بمقاتالت أو طائرات مسيرة 
علــى فــرع تنظيــم القاعــدة في اليمــن الذي 

يعرف بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
واســتفاد التنظيــم مــن الحــرب الدائــرة منذ 
أربع ســنوات بيــن حركة الحوثــي وحكومة 
الرئيــس عبــد ربه منصور هادي في محاولة 

لتعزيز وضعه في اليمن.
وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتــم فيها 
إســقاط طائرة أميركية مســيرة فــي اليمن. 
إن  األميركــي  الجيــش  قــال  يونيــو،  ففــي 
الحوثيين أســقطوا مســيرة تابعة للحكومة 

األميركية بمساعدة إيران.
وذكر أحد المســؤولين أن الطائرة أســقطت 

أطلقتــه  ســطح/جو  بصــاروخ  يبــدو  فيمــا 
ميليشــيا الحوثــي، بينما قــال الثاني إن من 
الســابق ألوانه تحديد الجهة المســؤولة عن 

الواقعة.
فــي  المســيرة  الطائــرة  إســقاط  ويأتــي 
خضــم تفاقــم التوتــر بيــن إيــران والواليات 

المتحدة،، وبدأت في زيادة العقوبات.

لحظة أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس السيادة )أ ف ب(
جندي أميركي يقف إلى جوار طائرة عسكرية أميركية مسيرة من طراز إم.كيو9- )رويترز(

المجلس تعهد بالســعي لتحقيق التحــول الديمقراطي في البالد واشــنطن: دعم اإليرانيين للحوثيين تهديد لالستقرار وللشركاء
“السيادي” السوداني يؤدي اليمين الدستورية إسقاط طائرة أميركية مسيرة فوق اليمن
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عــادة مــا يستشــعر المواطــن تأثيــر األزمــات االقتصاديــة في أســعار الذهــب التي 
قفزت بشــكل لم يســبق له مثيل خالل الست سنوات الماضية متأثرة بالعديد من 

األزمات منها ما هو جديد ومنها ما هو متجدد.
أول هــذه األزمــات المتصاعــدة التــي مازالت تلقــي ظاللها على األســواق العالمية 
صــراع القطبيــن الصينــي واألميركــي، حيــث حــرص الرئيــس األميركــي ترامــب 
علــى رفــع قيمــة الضرائــب علــى الــواردات من الصين، مــا حدا الصيــن إلى خفض 
قيمــة اليــوان أمام الدوالر ما أدى إلى غضــب الواليات المتحدة األميركية واتهام 
ترامــب الصيــن بالتالعــب بالعمــالت، كما أنــه من المتوقــع أن ترتفع وتيــرة النزاع 
بيــن القطبيــن بل قــد تتغير منهجيته لتتحول إلى فرض قيود على االســتثمارات 
الصينية التي تتركز في المجال التكنولوجي كما شــهدنا ذلك ضد شــركة هواوي 

الصينية ما يترك أثرا على العالم بأسره خصوصًا في ظل العولمة اإللكترونية.
وفــي موقــع ليس بعيدا عن الصين أدت احتجاجات هونغ كونغ، المدينة الصينية 
ذات الحكم اإلداري المستقل، إلى اضطرابات في أسواق األموال خصوصًا عندما 
قــرر المتظاهــرون ضــرب عصب االقتصاد فــي المدينة التي تصنــف كأهم المراكز 

المالية في آسيا باحتالل المطار ما تسبب في تعطيل حركة الشحن الجوي.
االعتداءات اإليرانية وتهديداتها بشل حركة المالحة والنقل الدوليين في مضيق 
هرمــز كان لهــا النصيــب األكبــر في زيادة التوتر السياســي الذي أثــر بالتأكيد على 
األوضــاع االقتصاديــة، حيــث إن مــا يقارب ثلــث حركة النفط البحريــة في العالم 
يمــر عبــر هذا المضيق وتعتبــر الصين واليابان أهم األقطاب الصناعية التي يمكن 
أن تتأثر اقتصاديا في حال حصول أية اضطرابات تعيق انسيابية حركة النفط.

وعلى الطرف اآلخر تفاقمت أزمة كشمير بين الهند وباكستان إثر قرار الهند إلغاء 
الحكم الذاتي، وتأتي أهمية الخالف بين الدولتين أن كالً منهما دولة ذات قدرات 
نووية ما يعني حربا نووية في أسوأ الظروف، ورغم أن ذلك مستبعد في الوقت 

الحالي إال أن تلك األزمة شكلت تأثيرًا على االقتصاد العالمي.

مما سبق نستنتج أن األزمات االقتصادية ترتبط ارتباطًا كبيراً باألزمات  «
السياسية ويبقى السؤال األزلي هل األزمات السياسية تسبق االقتصادية 

منها أم أن األزمات االقتصادية تتسبب في خالفات سياسية؟.

هــذا الســؤال نوجهــه إلــى الــدول العظمــى التــي تتعامــل مــع قطــر، ودول العالــم 
المتحضــر التــي لها شــراكات واســتثمارات مع قطــر، ومنظمات المجتمــع المدني 
ومنظمات حقوق اإلنســان في العالم، فنحن في هذه المنطقة لم يعد لدينا شــك 
في أن النظام القطري راٍع رئيس لإلرهاب وممول سخي للجماعات والتنظيمات 
اإلرهابية في العالم، وذلك من خالل قائمة من األدلة الملموسة واالنتهاكات التي 

قام بها هذا النظام في هذه المنطقة وِفي مختلف مناطق العالم.
ســؤالي للعالــم الحــر الــذي آثــر االنتظــار والتفــّرج علــى أفعــال قطــر دون اتخــاذ 
مواقف تتماشى مع مبادئه وأخالقه وشعاراته التي يرفعها ضد العنف واإلرهاب 
واالضطهاد والعنصرية، فالدوحة مارست كل أنواع اإلرهاب، الجسدي والنفسي 
والفكري واإلرهاب السياسي والمالي، فضالً عن اإلرهاب اإلعالمي الذي مارسته 
إلى أقصى مدى فحولت المنابر اإلعالمية وشاشات فضائياتها إلى منصات لنشر 

اإلرهاب والعنف وتبني أصوات المتشددين من كل ملة.
الغريــب فــي الوضــع القطــري أنه على الرغــم مــن كل الحقائق والوثائــق التي تم 
كشفها ليس فقط من خالل المنطقة، إنما أيضًا من المؤسسات واإلعالم الغربي، 
إال أن الحكومــات الغربيــة والمؤسســات الدوليــة لــم تحرك ســاكنًا تجــاه كل تلك 

المعلومات التي لو كانت ضد أية دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد.
المطلــوب مــن العالــم أن يتحرك، ليس من أجل معاقبــة قطر، فاألهم من ذلك هو 
إيقــاف اإلرهــاب الــذي أصبــح يعبــث بالمنطقــة والعالــم، وهــذا لن يتــم إال باتخاذ 
إجــراءات حازمــة ضــد الدوحــة ودفعهــا إلــى التوقــف فــورًا عــن دعــم وتمويــل 
الجماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة مــن خــالل مؤسســاتها بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، وفــي الوقــت نفســه الضغــط عليهــا للتوقــف عــن تبنــي خطــاب العنــف 
والكراهيــة الــذي أصبــح واضحًا في منابرها اإلعالمية ســواء مــن خالل البرامج 

التي تقدمها أو األشخاص الذين تستضيفهم وتستكتبهم، وتدفع لهم بسخاء!

منظومة نظام قطر بأكملها تدعم اإلرهاب وإذا أراد العالم أن يثبت  «
جديته في حربه على اإلرهاب فيجب أن يضع الدوحة في مكانها 

الطبيعي، ألنه بدون ذلك لن تتوقف قطر عن دعم اإلرهاب ورعايته. 
“الرؤية”.

متغيرات األزمة االقتصادية

هل قطر راعية لإلرهاب؟

الشعوبيون الجدد... 
ديمقراطية ومقاومة كاذبة

ألن الشــعوبيين جبناء وال يســتطيعون الكشــف عن نواياهم القذرة الخاصة باحتالل 
العــرب المســلمين، لجــأوا إلــى صناعــة وكالء وعمــالء مــن أراذل العــرب، فالجلبــي 
والمالكــي والحوثــي ونصــرهللا وأحمــد ياســين مؤســس حمــاس والرنتيســي وخالــد 
مشــعل وقادة الجهاد اإلســالمي وبعض الخونة في الخليج، هم عمالء عرب تســتروا 
بعبــاءة اإلصــالح والديمقراطيــة، وتدثــروا بثيــاب مقاومة إســرائيل، تحقيقا ألهداف 
إيــران بــأن تكــون مصــدر الديمقراطيــة بالعالــم العربــي وزعيمــة مــا يســمى بـــ “محور 

المقاومة”.
فرأينــا كيــف دعمــت إيــران ما يســمى بالربيع العربي أو ما نســميه مؤامــرة القرن ضد 
األمــة العربيــة المســلمة، ورأينا كيف أن القضية الفلســطينية العادلة تالعب بها خونة 
األمــة العربيــة المســلمة تحت حجــة المقاومة، وأضاعوا كل ما تم اكتســابه من نضال 
فلســطيني، بــل قــام هؤالء الخونــة وكالء إيران باتهام العرب المســلمين بما يســمونه 
صفقة القرن، وهم الذين قســموا الوحدة الفلســطينية واحتلوا غزة لتكون أول دولة 
إخوانية بالعالم العربي، ما جعل إسرائيل تنجح في مخططها المتفق عليه مع إيران 
أال وهــو: “ســنقوم نحــن أحفــاد المشــردين ولقطــاء الدولــة الصفوية بتقســيم القضية 
الفلسطينية وسندعم حماس ونثبت أقدامها، مقابل أن تتعاملوا معها كطرف رئيسي 
فلســطيني أســوة بالســلطة الفلســطينية حتــى ال تكون للفلســطينيين كلمــة موحدة”، 

وهو ما كانت تتمناه إسرائيل منذ احتاللها فلسطين.

واألمــر نفســه، وإن كان متأخــرا، مــع الطورانييــن الجــدد بقيــادة المنافــق والفرعــون 
الطوراني، حيث طبق نفس السيناريو الذي استخدمه أبناء ولقطاء الدولة الصفوية، 
فقــد دعــم المنافق والفرعون الطوراني اإلخوان المســلمين سياســيا وإعالميا، وأثنى 
عليهــم وأنعــم عليهــم ببركاتــه الغبيــة، وتهافتت عليه جمــوع اإلخوان المســلمين، كما 
تتهافت الجواري على سيدها، وقدموا له والء الركوع والخنوع، وطبلوا لتصريحاته 
الصبيانية بنشر الديمقراطية واإلصالح بالعالم العربي، وسوقوا له بين جموع السذج 
أنــه رب الديمقراطيــة واإلصــالح، والرمز والزعيم اإلســالمي الــذي حقق ما لم يحققه 
غيــره مــن العــرب المســلمين، فــي الوقــت الــذي أحكم فيــه هــذا المنافــق والديكتاتور 

الطوراني قبضته على البالد والجيش والقضاة، وألجم نواب الشعب عن مساءلته.

أما فلسطين فحدث وال حرج، ففي الوقت الذي يتم فيه اتهام العرب  «
المسلمين بخيانة القضية الفلسطينية من قبل هذا المنافق والفرعون 

الطوراني واإلخوان، نجد أن العالقات بينه وبين إسرائيل مستمرة، وتتوافد 
جموع السياح اإلسرائيليين لبالده، وتقوم خطوطه الجوية بتسيير رحالت 

يومية إلى تل أبيب، ناهيك عن التجارة مع إسرائيل واستمرار العالقات 
العسكرية مع تل أبيب، وهذه حقيقة الشعوبيين الجدد وديمقراطيتهم 

ومقاومتهم إسرائيل الزائفة، والتي كانت مجرد عباءة الحتالل األمة العربية 
عبر وكالئهم من خونة العرب. وللحديث بقية.
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روح المسؤولية 
وكلمة الحق

فــي كل مرحلــة تاريخيــة البد أن يختبــر األديب العربــي ويلقى بثقله 
فــي الميــزان، ليــرى النــاس علــو همتــه ورفعتــه األخالقية فــي الدفاع 
عن قضايا وطنه وأمته، هل ســيقف بكل شــجاعة أم سيتردد وينزوي 

ويتثاءب رطوبة الحياة وخمولها.
المطلــوب اليــوم أن يعــي األدبــاء والكتــاب العرب ضــرورة الدفاع عن 
األوطــان، وأن يواكبــوا ذلــك ويدفعــوه إلى األمام بكل مــا يملكون من 
قوة، وليس في هذا جدارتهم كأدباء وكتاب وحسب، إنما أيضا وقبل 
كل شــيء كمواطنيــن حقيقييــن، شــرفاء في انتمائهم إلــى مجتمعهم 

العربي.
ذات يــوم قــال الشــاعر الروســي “نكراســكوف” بوســعك أن ال تكــون 
شــاعرا، لكــن يجــب أن تكــون مواطنا، وفي هــذا وحده يتجلــى اليوم 
شــرف الكلمــة، أي أن تكــون بالنســبة إلينــا جميعــا كمواطنيــن منتمين 
إلــى األمــة العربيــة فــي أخطــر مراحــل دفاعهــا عــن وجودهــا وبقائهــا 
ومســتقبلها ســالحا آخر يضاف إلى األســلحة التي تقاتل بها أمتنا في 

الداخل والخارج ضد أعدائنا.

وبــات مــن الضــروري اليــوم أن نفصــل ودون حيــاء أو خجــل بيــن مــا 
هــو وطنــي وبيــن ما هو خائن، فعلى األديــب أن يقف في الصف الذي 
يختــاره، أمــا الصمــت واالنــزواء والفــرار مــن الحقائــق والثرثــرة فــي 
النــدوات فهــذا أمر غير مقبول إطالقــا، ومحاولة إقناع الذات بالقدرة 
علــى العمــل فهذا من الســلوك الوهمي وفرار من مواجهة المســؤولية، 

وقد تصل أحيانا إلى درجة الجبن والتواطؤ.
أجل... فقد أثبت عدد من األدباء العرب بعد والدة “الخراب  «

العربي” أنهم بعيدون عن روح المسؤولية، والمصيبة أنهم وقفوا 
مع اإلرهاب وتعاطفوا بالتحمس واالنفعال مع “الخراب والدمار 

العربي” وساروا ببطء وتثاقل وبعين واحدة نحو واجبهم 
الوطني، وهناك أمثلة كثيرة عن تمايل وترنح بعض األدباء 

وخوفهم من كتابة كلمة الحق وركوبهم موجة “الخراب العربي” 
واالندفاع في تيارها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

وسائل التواصل... 
للمرة األلف

نعــم للمــرة األلــف أقول إنني أضم صوتي مع كل من نــادى وطالب بضرورة وضع حد 
الســتخدام وســائل التواصل االجتماعي في حياتنا اليومية لما لها من خطورة كبيرة 

تتعلق بالسالمة والترابط األسري وغيرها من السلبيات إذا ما أسيء استخدامها.
إنستغرام وتويتر وواتساب وفيس بوك وسناب شات وغيرها من التطبيقات صارت 
هــم النــاس هــذه األيام بهدف التواصل الــذي يعتبر نقمة بدل أن يكــون نعمة، الجميع 
أصبحــوا مشــغولين بهذا النوع من التواصل الــذي أصبح إدمانًا عند الكثير من الناس 
مــن جميــع األجنــاس واألعمــار! ال أعلم إلى أيــن تقودنا هذه الممارســات التي خرجت 
عــن نطــاق المقبــول، نعــم، فبمــاذا نفســر انشــغال النــاس بشــكل متواصــل ليــال ونهارا 
بإرســال الرســائل وتصويــر المشــاهد والتعليــق عليهــا، والتي في مجملهــا ال تغني وال 

تسمن من جوع، واألدهى من ذلك أنها تسلب خصوصياتنا! 
مــن غيــر المعقــول واإلنصاف وأدبيًا ال يجوز نقل الصــور والبرامج واألكالت والقائمة 
تطول، لماذا نرســل تلك المعلومات وماذا نســتفيد بالله عليكم، ماذا يهمني إذا ذهب 
فــالن أو عــالن إلــى ذلــك المــكان ومــاذا أكل أو شــرب، وتصويــر ما هو غير مســتحب 
وحتى نشــر الصور. أكتب هذا المقال وأنا أتابع الناس من ناحية انشــغالهم بهواتفهم 

بشكل غريب، والكالم هنا ينطبق على الجميع، أينما نذهب نرى الجميع في هواتفهم 
وال يدور أي حوار بين أفراد العائلة أو حتى األصدقاء، ال أعلم ما سبب خروج الناس 

خارج المنزل، حيث أصبح بإمكانهم التواصل عبر الهاتف وليوفروا أموالهم!
فــي اعتقــادي إن الوضــع خــرج عــن نطــاق الســيطرة وأصبحنــا شــعوبا ال نســتمتع بما 
أنعم هللا علينا من نعم، والسبب تصرفاتنا وممارساتنا الخاطئة، أتمنى أن نرى اليوم 
الذي يصل فيه اإلنسان إلى قناعة ذاتية بما يتعلق بهذا التصرف غير الصحي، فهذه 
التصرفات تعتبر شــخصية بحتة، وســبق أن كتبت مقاالً ســابقًا حول هذا الموضوع، 
لكن ما أطالب به أن تكون الرســائل ذات طابع معلوماتي ومفيد للبشــرية، وشــخصيًا 
أقوم بشكل مستمر بانتقاء ما هو مهم ومفيد وأشارك األهل واألصدقاء لتعم الفائدة 

على الجميع.

المطلوب تقنين هذه الممارسات أو تحديد أوقات محددة لها، كما أن دور  «
أولياء األمور مهم جدا في وضع تلك الضوابط في المنزل على أقل تقدير. 

أتمنى من كل قلبي أن نعي جيدا خطورة تلك الممارسات لتحقيق ما هو في 
صالح العباد. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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نشيد بالمستويات 
المميزة والنتائج الكبيرة 

التي يحققها منتخبنا للشباب 
في بطولة الخليج المؤهلة لكأس 

آسيا، وهذا يدل على التجهيز 
البدني والفني المثالي من الجهاز 
الفني. نتمنى االستمرار في ذلك 

حتى النهاية.

بداعي الضغوط المادية، 
أحد األندية المحلية ُيخبر العبا 

منضويا إلحدى ألعابه الجماعية 
أنه لن يتحصل على رواتب 

األشهر الخمسة المقبلة، وفي 
مطلع العام الجديد سيتحصل 
عليها دفعة واحدة.. هل يعقل 

ذلك؟

استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة 
علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  السلةســمو 
آل خليفــة، رؤســاء وفــود المنتخبــات 
البطولــة  فــي  المشــاركة  الخليجيــة 
الخليجيــة لكــرة الســلة للشــباب التــي 
تســتضيفها مملكة البحرين في الفترة 

من 19 حتى 25 أغسطس الجاري.
أبنــاء  مــن  باألشــقاء  ســموه  ورحــب 
بلدهــم  فــي  التعــاون  مجلــس  دول 
الثانــي مملكــة البحريــن وهــم يحلــون 
ضيوًفــا أعــزاء علــى المملكــة فــي هذا 
التجمــع الرياضي األخوي، مشــيرا إلى 
أن إقامــة البطولــة علــى أرض مملكــة 
الرفيعــة  الثقــة  عــن  تعبيــر  البحريــن 
علــى  الهائلــة  البحرينيــة  بالقــدرات 
الرياضيــة  البطــوالت  تنظيــم  صعيــد 

ومــا توفــره المملكــة مــن بيئــة جاذبــة 
للتنظيــم وكــوادر مؤهلــة قــادرة علــى 
القيــام باألعبــاء المترتبة علــى العملية 
المنشــئات  إلــى  إضافــة  التنظيميــة، 

والمرافق المميزة.
بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 
باتــت  البحريــن  أن  خليفــة  آل  علــي 

عاصمــة للرياضــة الخليجية من خالل 
البطــوالت  مــن  للعديــد  اســتضافتها 
األلعــاب  مختلــف  فــي  الخليجيــة 
الرياضيــة وإنها أصبحــت محط أنظار 
المميــز  التنظيــم  خــالل  مــن  الجميــع 
لمختلــف الفعاليــات اإلقليميــة وصــواًل 
لتنظيــم الفعاليــات الدوليــة والعالمية، 

فــي  حالًيــا  يتحقــق  الــذي  والنجــاح 
البطولــة الخليجية لمنتخبات الشــباب 
لكــرة الســلة ما هو إال امتــداد لكل تلك 
النجاحات السابقة، ونأمل أن يتواصل 
هذا النجاح حتى اليوم األخير ولحين 

مغادرة كل الوفود أرض المملكة.
مــن جانبهــا، أعربت الوفــود الخليجية 
الضيافــة  لكــرم  البالــغ  تقديرهــا  عــن 
وحفاوة االستقبال التي لقيتها الوفود 
الخليجية علــى أرض مملكة البحرين، 
مؤكدين أن هذا الكرم ليس غريبا على 
المملكــة التــي كانــت ومازالــت موطــن 
الخير والعطاء، مشــيدين باإلجراءات 
التنظيميــة التي تــم اتخاذها؛ من أجل 
توفيــر عوامــل النجــاح لهــذا التجميــع 

الرياضي الخليجي.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل رؤساء وفود المنتخبات الخليجية

سمو الشيخ عيسى بن علي: ثقة بقدرات المملكة الهائلة في تنظيم البطوالت

اإلمارات أمام الكويت.. والســعودية تواجه عمان في “خليجية الشــباب”

البحرين عاصمة للرياضة الخليجية

منتخبنا يستهدف الفوز الثالث أمام قطر
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تتواصــل مباريــات الــوزارات ضمــن دوري خالــد بن حمد الســابع لكرة قــدم الصاالت 
بـــ 4 مباريــات، ويفتتــح مباريات الجولــة الثانية فريقا وزارة العــدل واألمانة العامة 
للقضاء مع فريق وزارة الداخلية ضمن منافسات المجموعة األولى الساعة 5 عصًرا. 

مباريــات  ضمــن  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
المجموعة الثانية يلعب فريق وزارة التجارة 
وزارة  فريــق  مــع  والســياحة  والصناعــة 

الخارجية في الساعة 6. 
وزارة  فريقــا  الثالثــة  المبــاراة  فــي  ويلتقــي 
المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  والهيئــة  اإلعــالم 
7 مســاء  الســاعة  والخدمــات الصحيــة فــي 

ضمن لقاءات المجموعة األولى. 
اليــوم الخميــس بمبــاراة  وتختتــم مباريــات 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزارة  فريــق 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  وفريــق 

اإللكترونية في الساعة 8 مساء.

صالة مدينة خليفة جاهزة 
البطولــة  فــي  العاملــة  اللجــان  اســتكملت 
اســتعداداتها النطــالق الــدوري بجهــود كبيرة 
ومتميزة أسفرت عن تجهيز الصالة الستقبال 
الصالــة  أرضيــة  وتزينــت  المشــاركة  الفــرق 
بملصقات خاصة بدوري خالد بن حمد السابع 
لكــرة قــدم الصــاالت لتظهــر األرضيــة بحلتهــا 
المعتــادة وتتــالءم مــع اهتمــام وزارة شــؤون 
تحمــل  التــي  بالمســابقة  والرياضــة  الشــباب 

النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية 
اســم ســمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، إذ 
يشهد الدوري تطوًرا ملحوًظا في كل نسخة.
زارت  قــد  للــدوري  المنظمــة  اللجنــة  وكانــت 
آخــر  علــى  لالطــالع  خليفــة؛  مدينــة  صالــة 
االســتعدادات واســتكمال تجهيــزات الصالــة 
الرياضيــة قبــل انطــالق مباريات الــدوري إلى 
جانــب رؤســاء اللجــان العاملــة فــي الــدوري 
للتأكد من جهوزية الصالة من جميع النواحي.
الخدمــات  علــى  المنظمــة  اللجنــة  واطلعــت 
أقصــى  لتحقيــق  المشــاركة  للفــرق  المقدمــة 
درجــات النجــاح إلبــراز النســخة الســابعة مــن 
الــدوري بصــورة متميــزة من جميــع النواحي؛ 
لتســتمر البناء علــى اإلنجــازات التي تحققت 

في الدوري وتعزيزها بصورة متميزة. 
علــى  للــدوري  المنظمــة  اللجنــة  وحرصــت 
تكثيــف  وعلــى  اســتعداداتها  اســتكمال 
االجتماعــات فــي الفتــرة األخيــرة؛ لمتابعة ما 
تــم إنجــازه مــن أعمال قبــل انطــالق مباريات 
الــوزارات  بــدوري  ســيبدأ  الــذي  الــدوري، 
والجاليات والفتيات اعتباًرا من اليوم وحتى 
مــن  للتأكــد  الجــاري؛  أغســطس  شــهر  نهايــة 
الــدوري  إلظهــار  والفنيــة  التنظيميــة  األمــور 
بأفضــل وجه، خصوًصا أنه يحمل اســم ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة الحريــص 
دومــا على دعــم الحركة الشــبابية والرياضية 

في المملكة. 
قــدم  لكــرة  حمــد  بــن  خالــد  دوري  ويعتبــر 
وزارة  لحــرص  حقيقيــة  ترجمــة  الصــاالت 
الشــباب  إليــالء  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 

البحرينــي المزيــد مــن االهتمــام فــي مختلف 
المجــاالت، وهــو األمر الذي يتوافــق مع رؤية 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
بــن حمــد آل  والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر 
خليفــة، فــي تنظيــم برامج شــبابية ورياضية 
تســاهم فــي تعظيــم المنافســة الشــريفة بيــن 

الشــباب وتعــزز مــن روح األخــوة والتعــارف 
فيمــا بينهــم عــالوة علــى االهتمــام باكتشــاف 

المواهب الرياضية. 
قــدم  لكــرة  حمــد  بــن  خالــد  دوري  ويحظــى 
الصــاالت بمشــاركة واســعة مــن قبل الشــباب 
والشــابات فــي المملكــة؛ للتنافس علــى القاب 

مسابقات الدوري. 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تواصل منافسات دوري خالد بن حمد اليوم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

عقــدت لجنــة الموافقــة المبدئيــة لمنــح 
باالتحــاد  اآلســيوية  األنديــة  تراخيــص 
اجتماعهــا  القــدم،  لكــرة  البحرينــي 
عبــدهللا  اللجنــة  رئيــس  برئاســة  األول 
عيســى المناعــي، بحضــور رئيــس قســم 
وتراخيــص  والتســجيل  المســابقات 

األندية باالتحاد حسن إسماعيل.
وبحســب لوائــح االتحاد اآلســيوي لكرة 
القدم، فإن االتحاد البحريني شكل لجنة 
الموافقــة المبدئيــة وهي لجنــة محايدة 
العتمــاد تراخيــص األنديــة، إذ تضم في 
عضويتهــا جاســم القطان المســؤول عن 
الشــؤون الماليــة، نجم يوســف للشــؤون 
للشــؤون  الحــرم  ويوســف  الرياضيــة، 

القانونية والبنى التحتية.
ويأتــي تشــكيل اللجنــة تمهيــدا إلصــدار 
القــرار النهائي الخاص في منح الرخص 

إلــى  بــادرت  التــي  لألنديــة  اآلســيوية 
اســتيفاء المتطلبــات والمعايير الخاصة 
بالرخصــة، على أن تقــوم اللجنة بتقديم 
التراخيــص؛  لقســم  النهائــي  تقريرهــا 
قبــل  مــن  بعــد  فيمــا  العتمــاده  تمهيــدا 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
بلجنــة  الخــاص  التقريــر  ويتضمــن 
شــاملة  مراجعــة  المبدئيــة  الموافقــة 
لجميــع المتطلبــات التــي قدمتها األندية 
األعضاء باالتحــاد البحريني لكرة القدم 
الرخصــة  علــى  الحصــول  فــي  الراغبــة 

اآلسيوية.
ومن المؤمل أن تنتهي اللجنة من عملها 
فــي عمليــة التدقيــق والمراجعــة خــالل 
األيــام القليلــة المقبلــة؛ تمهيــدا العتمــاد 
الرخص اآلســيوية الخاص بكل ناد قدم 

المتطلبات الكاملة.

مراجعة إصدار الرخص اآلسيوية لألندية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يدشــن منتخبنــا لكــرة القــدم لفئــة الشــباب 
مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا األولى 
للشــباب، حينمــا يالقــي نظيــره اإلماراتــي، 
عند 4 من عصر اليوم الخميس، على استاد 
ضمــن  فلســطين،  فــي  الحســيني  فيصــل 

الجولة األولى للمجموعة الثانية.
وتحتضن فلسطين منافسات البطولة حتى 

30 أغسطس الجاري.
وكانــت قرعــة البطولــة أجريــت يــوم أمس، 
الفنيــة  الشــؤون  قســم  رئيــس  وحضرهــا 
عابــد  القــدم  لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد 
األنصــاري، إذ أســفرت عــن وقــوع منتخبنــا 
فــي المجموعة الثانية إلــى جانب اإلمارات 
األولــى  المجموعــة  ضمــت  فيمــا  والعــراق، 

فلسطين وقطر واألردن.
منتخبنــا  فــإن  البطولــة،  برنامــج  وبحســب 
الجولــة  فــي  اإلجباريــة  للراحــة  ســيخضع 
الثانيــة، علــى أن يختتــم مبارياتــه فــي دور 
المجموعــات بلقــاء أمام العــراق في الجولة 

الثالثة، وذلك يوم 26 أغسطس الجاري.
وبالعــودة إلــى مبــاراة اليوم أمــام اإلمارات، 
فــإن األحمــر الشــاب يســعى لتحقيــق بداية 
إيجابيــة بقيــادة المدرب إســماعيل كرامي، 
وتحقيــق فــوز يقــرب المنتخــب مــن بلــوغ 
نصــف النهائــي، كــون نظــام البطولــة ينــص 
على تأهل صاحبي المركزين األول والثاني 
إلــى المربــع الذهبــي، فيمــا ســيلعب صاحبــا 
المرتبتيــن  لقــاء تحديــد  الثالــث  المركزيــن 

الخامسة والسادسة في البطولة.

للبطولــة،  الفنــي  االجتمــاع  أمــس  وأقيــم 
وحضره رئيس قسم الشؤون الفنية باتحاد 
حــراس  ومــدرب  األنصــاري  عابــد  الكــرة 
يلعــب  أن  وتقــرر  ســند،  المنتخــب حســين 
منتخبنــا لقــاءي اإلمــارات والعــراق باللــون 
اللــون  الحــراس  ســيرتدي  فيمــا  األحمــر، 

األخضر.
وحضــر المديــر الفنــي لمنتخبنــا إســماعيل 
كرامــي المؤتمر الصحافــي الخاص بمدربي 

المجموعة الثانية.

 منتخب الشباب لكرة القدم

بطولــة غــرب آســيا لكــرة القــدم األولــى في فلســطين
“أحمر الشباب” يدشن المشوار بلقاء اإلمارات

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ابتهاجــا بتحقيــق المنتخــب الوطني لكرة 
القــدم،  لكــرة  آســيا  غــرب  لبطولــة  القــدم 
نظمــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
وبالتعاون مع مجمع سيتي سنتر البحرين 
زيــارة لالعبــي المنتخــب الوطنــي للمجمع 
الــذي احتفــى بالمنتخــب باإلنجــاز؛ بهدف 
لاللتقــاء  المجمــع  لــرواد  فرصــة  توفيــر 
بالعبــي المنتخــب إضافــة إلــى تكريمهــم 
من قبل بعض الشركات والقطاع الخاص. 
اإلقليمــي  الرئيــس  االحتفاليــة  وشــهد 
لمجموعــة ماجــد الفطيــم خالــد العجمــي، 
مديــر أول بمجمــع ســيتي ســنتر البحريــن 
دعيج الرميحي، القائم بأعمال مدير إدارة 
تمكيــن الشــباب نــوار المطــوع، وعــدد مــن 
أعضاء االتحاد والجهازين الفني واإلداري 

للمنتخب. 
المنتخــب  العبــو  التقــى  الزيــارة  وفــي 
ســنتر  ســيتي  مجمــع  رواد  مــع  الوطنــي 
البحريــن، وتمكــن زوار المجمع من التقاط 

المنتخــب  العبــي  مــع  التذكاريــة  الصــور 
وتحدثــوا معهــم عــن اإلنجــاز الــذي تحقق 
لكرة القدم البحرينية وســط أنغام “الليوه” 
التــي كانــت حاضــرة فــي المجمــع وتفاعل 
معهــا جميــع الحاضرين، حيــث القت هذه 
الذيــن  المجمــع  رواد  استحســان  الزيــارة 
أشــادوا بالمستويات التي قدمها المنتخب 
لإلنجــاز  وتحقيقــه  القــدم  لكــرة  الوطنــي 
الكبير، كما أثنوا على تعاون وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة ومجمــع ســيتي ســنتر 

لاللتقــاء  لهــم  الفرصــة  إلتاحــة  البحريــن 
بالعبي المنتخب الوطني. 

وتــم فــي الزيــارة تكريــم العبــي المنتخب 
الوطني من قبل بعض الشــركات والقطاع 
الخاص هي “ن” للســاعات، أمواج للعطور، 
البحريــن،  ســنتر  ســيتي  ويســتن  فنــدق 
وفندق لو ميريديان سيتي سنتر البحرين؛ 
تقديــر واعتــزازا مــن قبــل تلــك الشــركات 
الــذي  الكبيــر  باإلنجــاز  الخــاص  والقطــاع 

حققه المنتخب في بطولة غرب آسيا.

وطــن” “فرحــة  ضمــن  لالعبيــن  تكريميــة  هدايــا 
“سيتي سنتر” يحتفي بنجوم القدم

يواجه منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب نظيره منتخب قطر، في الساعة 
الثامنــة مســاًء، علــى صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصــم، فــي إطار منافســات 
الجولــة الثالثــة مــن البطولــة الخليجيــة المؤهلــة لــكأس آســيا ٢٠٢٠، التــي 
تستضيفها البحرين في الفترة من ١٩ حتى ٢٥ أغسطس الجاري، بمشاركة 

جميع المنتخبات الخليجية.

مواجهتيــن،  منتخبنــا  مبــاراة  وتســبق 
ســتجمع األولــى بيــن اإلمــارات والكويت 
في الساعة الرابعة مساء، وتليها مباشرة 
الســاعة  فــي  والســعودية  عمــان  مبــاراة 

السادسة مساء.
تصــدر  إلــى  البطولــة  ترتيــب  ويشــير 
منتخبنــا قائمة الترتيــب برصيد ٤ نقاط، 
عــن  التســجيل  نقــاط  بفــارق  متفوقــا 
المنتخب الســعودي الذي يمتلك الرصيد، 
ويأتــي منتخــب الكويــت ثالثا بـــ ٣ نقاط، 

ثم عمان رابعا بالرصيد نفسه، فيما يحل 
منتخبــا االمــارات وقطــر فــي المركزيــن 
بـــ ٢  الخامــس والســادس علــى التوالــي 

نقطتين لكل منهما.
فــإن  اليــوم،  منتخبنــا  لمواجهــة  وعــودة 
مواصلــة  يســتهدف  الشــاب  األحمــر 
البطولــة  فــي  لــه  القويــة  االنطالقــة 
وتحقيــق الفــوز الثالــث الــذي يضمــن لــه 
االســتمرار فــي صــدارة البطولــة، وذلــك 
قبــل المواجهــة المرتقبــة أمام الســعودية 

غدا الجمعة.
وكان منتخبنــا قــد اســتهل مشــواره فــي 
علــى  عريضيــن  بانتصاريــن  البطولــة 
حســاب الكويت فــي الجولة األولى، قبل 

أن يكتسح عمان في الجولة الثانية.
ويعول مدرب األحمر في تشــكيلته على 
تواجــد المتألقيــن مزمل أميــر ومصطفى 

حســين، جنبــا إلــى جنــب أحمــد خليفــة، 
سلمان أحمد وعمران حسن.

ويتســلح منتخبنــا فــي طريقــه نحو لقب 
فــي  القــوي  الجماعــي  بــاألداء  البطولــة 
والــروح  والدفاعــي،  الهجومــي  الشــقين 
نجــوم  جميــع  بهــا  يتمتــع  التــي  العاليــة 

األحمر الشاب دون استثناء.

محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب

المشاركة الفرق  الستقبال  جاهزة  خليفة  مدينة  صالة 



انضم الالعب يوسف مهند النعيمي رسميا 
المنامة(  ــادي  )ن الزعيم  براعم  صفوف  الــى 
المدرب  بقيادة   2019/2020 الموسم  لهذا 
سجل  ان  بــعــد  حسين  ســلــمــان  الــبــحــريــنــي 

رسميا في االتحاد البحريني لكرة السلة.
ــوار تــدريــبــاتــه ضمن  ــدأ الــنــعــيــمــي مـــشـ ــ وبـ
الحالي في يونيو  للموسم  اإلعــداد  معسكر 
االختيار  وقــع  ثم  المايكرو(،  )فئة  الماضي 
بعد  النادي  لصفوف  رسميا  لالنضمام  عليه 
مــا اظــهــر مــن كــفــاءة ومــهــارة والــتــزام في 

التدريبات المكثفة التي خضع لها.

لنخبة  بــاالنــضــمــام  )ســعــيــد  النعيمي  ــال  وقـ
ــو الــفــريــق الــذي  ــادي الــمــنــامــة وهـ ــ بــراعــم ن
يتمتع  لما  نظرا  إليه  باالنضمام  احلم  كنت 
ــدارة فــي صناعة  بــه الــنــادي مــن سمعة وجـ

الالعبين واالهتمام بفئة البراعم(. 
براعم  فــريــق  ضمن  حاليا  )الــعــب  وأضـــاف 
نادي المنامة )ب( ونخضع لتدريبات يومية 
التي  البحرينية  الكفاءات  بقيادة نخبة من 
أســرة  يشكلون  والجميع  تدريبنا،  تتولى 
احــد  كــونــك  بــالــفــخــر  تشعر  تجعلك  واحـــد 

أفرادها(. 

واشاد النعيمي بالمستوى العالي الذي ظهر 
لـــدوري  التمهيدي  ــــدور  ال فــريــقــه ضــمــن  بــه 
فاز  حيث   )2019/2020( للموسم  البراعم 
الفريق في اول مبارياته امام نادي االتحاد 

ونادي مدينة عيسى. 
وتقدم النعيمي بخالص الشكر والتقدير الى 
والى  خاص  بشكل  حسين  سلمان  الكابتن 
رجب(  وعلي  حسن،  )علي  المدربين  بقية 
وطاقم اإلداريين على رأسهم محمد احمد 
رعاية  مــن  الــفــريــق  أعــضــاء  بــه  لما يحظى 
الــذي  المستمر  الــدعــم  ثمن  كما  واهــتــمــام، 

قبل  من  النادي  في  السلة  لعبة  به  تحظى 
رئيس الجهاز الكابتن نوح نجف.

النعيمي ينضم رسميا إلى براعم سلة الزعيم

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  كــانــت 
حياة  الشيخة  الطاولة  لكرة  البحريني 
مقدمة  في  خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت 
لكرة  الــوطــنــيــة  منتخباتنا  مستقبلي 
الطاولة لدى عودتهم إلى أرض الوطن، 
وميداليتين  ذهبية  بميدالية  محملين 
في  المشاركة  من  حصدوها  فضيتين 
بــطــولــة غـــرب آســيــا الــتــي أقــيــمــت في 

العاصمة األردنية عمان.
وشهد حفل االستقبال حضور عدد من 
الطاولة،  اتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء 
الوطنية،  األنــديــة  ــاء  مــن رؤســ ــدد  وعـ
وهم: حسين العالي رئيس نادي عالي، 
ــادي  ــرحــمــن الــخــشــرم رئـــيـــس نـ عــبــدال
البحرين، علي حسن رئيس نادي باربار، 
ومحمد إبراهيم رئيس نادي سماهيج.

عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة  وأكــدت 
آل خليفة بالنيابة عن نفسها وباألصالة 
االدارة  مجلس  أعــضــاء  إخــوانــهــا  عــن 
والدعم  الرعاية  ثمرة  اإلنــجــاز  هــذا  أن 

التي تحظى به الرياضة البحرينية من 
عــن شكرها  معربة  الــرشــيــدة،  الــقــيــادة 
الالمحدود من ممثل  للدعم  وتقديرها 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة 
آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

بدعمها  مشيدة  البحرينية،  األولمبية 
سموهما للرياضة البحرينية، وأوضحت 
الدعم  ثمار  مــن  ثمرة  اإلنــجــاز  هــذا  أن 

للحركتين الشبابية والرياضية.
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز  وقدمت 
شكرها إلى اللجنة األولمبية على الدعم 
وإلى محمد النصف األمين العام للجنة 

األولمبية على متابعته المستمرة.
وأعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

ــى رئــيــس  ــ عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا إل
ــادح وعــضــو مجلس  ــمـ الـــوفـــد عــلــي الـ
المنتخبات عبدهللا فرج  إداري  االدارة 
مؤكدة  الـــعـــرادي،  خديجة  واإلداريـــــة 
مشيدة  كــبــيــرة،  كــانــت  جــهــودهــم  أن 
المشارك في بطولة غرب آسيا  بالوفد 
الذهبية  الــمــيــدالــيــة  عــلــى  والــحــصــول 
في فئة األشبال وميدالية فضية لفئة 
البنات وميدالية فضية لفئة تحت 21 

تعطي  المشاركة  هــذه  أن  مبينة  سنة، 
حافز كبير للمنتخبات الوطنية لتقديم 
األفـــضـــل فـــي الـــمـــشـــاركـــات الــقــادمــة 
حريص  الــطــاولــة  اتــحــاد  أن  خصوصا 
للمنتخبات  الــدعــم  كامل  تقديم  على 
في  البحرين  مملكة  لتشريف  الوطنية 
المشاركات ومواصلة حصد اإلنجازات 
الشيخ  سمو  رؤيــة  لتحقيق  الخارجية 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
عــن شــكــرهــا لـــرؤســـاء األنـــديـــة الــذيــن 
حرصوا على التواجد في المطار، وأن 
تواجدهم يعكس روح األسرة الواحدة 
الــطــاولــة في  كــرة  أســرة  تعيشها  التي 
العمل  يشكل  ــه  وأنـ الــغــالــيــة،  المملكة 
ــة  ــ ــدي ــ الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن االتــــحــــاد واألن

الوطنية.

الرفاع - اتحاد الطاولة:

ــا ــيـ ــن مـــــن غـــــــرب آسـ ــيـ ــتـ ــيـ ــضـ ــة وفـ ــ ــي ــ ــب ــ مـــحـــمـــلـــيـــن بـــمـــيـــدالـــيـــة ذه

حياة بنت عبدالعزيز تستقبل أبطال الطاولة

الوزان يستقبل وفد اإلمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ
البلدين بين  الــريــاضــي  الــتــعــاون  لتعزيز  المسؤولين  مــع  اجتماعات 

أحمد  بوكسينغ  الكيك  اتحاد  رئيس  استقبل 
الــــوزان وفـــد االتــحــاد اإلمـــاراتـــي لــلــمــواي تــاي 
ــل الــبــالد يــوم  ــذي وصـ ــ والــكــيــك بــوكــســيــنــغ، ال
لعقد  الــجــاري  أغسطس   22 الموافق  الثالثاء 
بقطاع  المسؤولين  مــع  االجتماعات  مــن  عــدد 
بين  التعاون  تعزيز  بهدف  والرياضة؛  الشباب 

البلدين في المجال الرياضي.
االتحاد  رئيس  نائب  اإلماراتي  الوفد  ويترأس 
ياسر  بوكسينغ  والكيك  تاي  للمواي  اإلماراتي 
ــر الــتــنــفــيــذي فـــي االتــحــاد  ــمــدي الـــســـاعـــدي، وال
اإلماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وعضو 
لرياضة  الدولي  االتحاد  في  التنفيذي  المكتب 
الــمــواي تــاي طـــارق الــمــهــيــري، وعــضــو مجلس 
والكيك  تــاي  للمواي  اإلمــاراتــي  االتــحــاد  إدارة 
باالتحاد  الرياضية  األنشطة  رئيس  بوكسينغ 
اإلدارة  مجلس  وعضو  العبدولي  خلفان  فهد 
فــي االتــحــاد اإلمـــاراتـــي لــلــمــواي تـــاي والكيك 

بوكسينغ فرح سالم سعيد. 
ــال أحــمــد الـــــوزان “ســـعـــداء بـــزيـــارة الــوفــد  وقــ

الــزيــارة ما  االتحاد اإلمــاراتــي، إذ تعكس هــذه 
من  اإلمــاراتــيــة  البحرينية  العالقات  به  تتمتع 
عالقات قوية ومتينة وعالقات أخوة وصداقة، 
الوثيق  التعاون  من  جسور  بناء  في  ساهمت 
الــمــجــاالت الســيــمــا عــلــى المستوى  فــي شــتــى 
ــريــاضــي. وهـــي بــالــفــعــل زيــــارة لــهــا أهــدافــهــا  ال
اإليجابي  الــمــردود  لها  سيكون  التي  الكثيرة 
الكيك  المواي تاي ورياضة  على تطور رياضة 
بوكسينغ في البلدين، من خالل تنفيذ الخطط 
والــبــرامــج وآلـــيـــات الــعــمــل الــمــشــتــركــة، لدعم 

وتطوير هذه الرياضات في المنطقة”.
من جانبه، قال نائب رئيس االتحاد اإلماراتي 
للمواي تاي والكيك بوكسينغ “إن هدف الزيارة 
يأتي من منطلق الحرص على فتح آفاق أرحب 
من التعاون لدعم الجهود المتواصلة بين دولة 
البحرين  ومملكة  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ
صعيد  على  خصوصا  الــريــاضــي  الــمــجــال  فــي 
المواي  رياضة  فيما يخص  القتالية  الرياضات 

جانب من االستقبالتاي والكيك بوكسينغ”.

لقطات من استقبال أبطال الطاولة

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي
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مــع بــدء العــد التنازلــي النطــاق منافســات النســخة الثانية مــن البطولــة العربية للناشــئين 
للريشــة الطائــرة تحــت 15 و17 عامــا بحلتهــا الجديــدة التــي ســتحتضنها المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية مــن 24 لغايــة 26 أغســطس الجــاري يكثــف االتحــاد األردنــي للريشــة الطائــرة 
استعداداته الستضافة الحدث العربي عبر سلسلة من االجتماعات الدورية للجان العاملة؛ 
للوقوف على سير كافة التحضيرات الازمة إلظهار الحدث وفق أفضل صورة وسط جهود 
كبيرة ومتابعة مستمرة من االتحاد العربي للريشة الطائرة برئاسة سوسن تقوي وباهتمام 

متواصل من األمين العام جعفر إبراهيم.

ــان رئــيــس االتـــحـــاد األردنــــــي، نائب  وكــ
رئيس االتحاد العربي لشؤون المسابقات 
محمد ذيـــابـــات قــد عــقــد يـــوم الــثــالثــاء 
لوسائل  صحفيا  مؤتمرا  اغسطس   19
خالله  كشف  والعربية  األردنية  اإلعــالم 
عن آخر التحضيرات الستضافة البطولة 
التي ستقام  العربية وبطولة غرب آسيا 
أن  ذيابات  أوضح  معها، حيث  بالتزامن 
وزير  رعاية  تحت  ستقامان  البطولتين 

الــدولــة لــشــؤون رئــاســة الــــوزراء سامي 
الداوود.

69 العبا  بلغ  المشاركين  بأن عدد  وذكــر 
8 دول عــربــيــة وهــي:  والعــبــة يــمــثــلــون 
السعودية،  ليبيا،  األردن،  الجزائر، مصر، 
ستشارك  بينما  لبنان،  العراق،  البحرين، 
التي  آسيا  غــرب  بطولة  7 دول في في 
ســتــنــطــلــق 26 مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، وهــي 
األردن وإيران وسوريا ولبنان والبحرين 

والسعودية والعراق.
العربية  الــبــطــولــة  أن  ذيــابــات  ــاف  وأضــ
ــزوجــي  ســتــقــام بــمــنــافــســات الـــفـــردي وال

والزوجي المختلط لكال الجنسين.
ــام عـــلـــى هــامــش  ــقـ ــتـ وسـ

دورة  الـــبـــطـــولـــتـــيـــن 
)المستوى  للحكام 

سيشارك  األول( 
حكما   24 فيها 
مـــن بــيــنــهــم 10 
أردنيين؛  حكام 
يمثله  لما  نــظــرا 

الــحــكــام مــن ركـــن أســاســي فــي تطوير 
منظومة لعبة الريشة الطائرة.

العربية  البطولة  منافسات  وستحظى 
للناشئين  الــطــائــرة  لــلــريــشــة  الــثــانــيــة 
بمشاركة تاريخية هي األولى 
حضورها  لتسجل  لليبيا 
بهذه  األول  الــعــربــي 
الــــبــــطــــولــــة األمــــــر 
أن  الــذي من شأنه 
ــري الــمــنــافــســة  ــثـ يـ
تعزيز  في  ويسهم 
ــعــربــي  ــد ال ــواجـ ــتـ الـ

أكبر  بصورة  اللعبة  انتشار  في  ويساهم 
المواهب  مــن  المزيد  ويخلق  ليبيا  فــي 
الواعدة من كال الجنسين للمنافسة قاريا 
ودوليا وبروز كوادر فنية وإدارية وهي 
أحد األهداف الرئيسة التي يسعى إليها 
دائما  الــطــائــرة  للريشة  العربي  االتــحــاد 

لــالرتــقــاء بــمــســتــوى الــلــعــبــة فــي الــوطــن 
العربي وتعزيز انتشارها وزيادة شعبيتها 
من  عــدد  أكــبــر  استقطاب  على  والــعــمــل 
العمومية  الجمعية  في  األعضاء  الــدول 
لتقوية االتحاد ومد جسور التواصل مع 

مختلف.

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة:

العد التنازلي النطالق عربية الناشئين للريشة الطائرة

جانب من المؤتمر الصحافي لرئيس االتحاد األردني

 

سبورت

أظهر كفاءة 
ومهارة والتزام 

في التدريبات 
المكثفة

علي مجيد

توصل المدرب الوطني علي مكي 
نــادي  إدارة  مــع  مــبــدئــي  التــفــاق 
النجمة ليتولى قيادة تدريب فئة 
الــشــبــاب لــكــرة الــيــد فــي الموسم 

الرياضي الجديد 2020 - 2019.
ــن الــمــؤمــل أن تــتــم مــراســيــم  ومـ
بشكل  ذلك  وإعــالن  العقد  توقيع 
رســـمـــي خـــــالل األيـــــــام الــقــلــيــلــة 

المقبلة.
ــذه الـــتـــجـــربـــة هــي  ــ ــكـــون هـ ــتـ وسـ
أســوار  لعلي مكي خــارج  األولـــى 
لم  الــــذي  ــشــبــاب  ال “األم”  نـــاديـــه 
المدرب  يجدد ثقته في إمكانات 
ناشئي  فئتي  قــيــادة  تــولــى  الـــذي 
وشباب الماروني في سنوات عدة 
الــبــطــوالت  بــعــض  معهما  وحــقــق 
أصبح  كما  المتقدمة،  والــمــراكــز 
في  األول  للفريق  مساعدا  مدربا 

السنوات األخيرة.

علي  تواجد  ودون شك، سيكون 
مكي في قلعة الرهيب النجماوي 
مصدر إضافة على الصعيد الفني 
خبرات  يمتلك  إذ  الشباب،  لفئة 
في  تساهم  أن  واسعة من شأنها 
قدراتهم  وتطوير  الالعبين  صقل 

كما حدث ذلك مع نادي الشباب.

اتفاق مبدئي بين مكي والنجمة

علي مكي 

األردن يكثف 
التحضيرات... ومشاركة 

تاريخية لليبيا
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الــطــائــرة  لــلــكــرة  الـــرجـــال والــنــاشــئــيــن  واصــــل منتخبا 
العربية  البطولة  فــي  المتميزة  مسيرتهما  الشاطئية 
التي  للناشئين  واألولـــى  للرجال  والعشرين  السابعة 
تحتضنها مدينة صاللة بسلطنة عمان بعدما استمرت 
منتخباتنا في تحقيق االنتصار تلو االنتصار في الدور 
المتقدمة  األدوار  بلوغ  فــي  آمالها  لتعزز  التمهيدي؛ 

والمنافسة على حصد المراكز الثالثة األولى.
علي  الالعبين  مــن  الــمــكــون  )أ(  البحرين  منتخب 
مرهون ومحمد يعقوب واصل مشواره في مسابقة 
انتصارا  حقق  بعدما  خسارة  أي  دون  من  الــرجــال 
المكون من  )أ(  مستحقا على حساب منتخب قطر 
تامر عيسى وداني المسلماني بنتيجة 2/0 )21/18، 
التفوق على  المنتخب في  ذات  نجح  كما   ،)21/11
عبدالرحمن  مــن  الــمــكــون  الفلسطيني  المنتخب 
 ،21/17(  2/0 بنتيجة  أبــومــهــادي  وبــســام  طــافــش 
4 مباريات  8 نقاط من  إلى  ليرفع رصيده  21/16(؛ 
منافسات  ــار  إطـ فــي  خــســارة،  أي  يتلقى  أن  دون 

المجموعة )أ( ويقترب من بلوغ الدور نصف النهائي.
هرونة  أيــمــن  مــن  المكون  )ب(  البحرين  منتخب  أمــا 
البطولة  أيــام  ثاني  في  تألق  اآلخــر  فإنه  عنان  وناصر 
الالعبان  مــن  المكون  لبنان  منتخب  على  فــاز  بعدما 
 ،22/20(  2/0 بنتيجة  القزي  وجــو  شديد  أبــي  إلياس 
)أ(  اليمن  21/11(، كما حقق انتصارا آخر على حساب 
المكون من الالعبين أشرف سعيد وسمير بركة بنتيجة 
2/0 )21/12، 21/17(؛ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط من 3 
إطار منافسات  انتصارات وخسارة واحدة وذلك في 

المجموعة )ب(.
وتستمر منافسات دور المجموعات من بطولة الرجال 
)ب(  وعمان  )أ(  البحرين  يلتقي  عندما  الخميس  اليوم 

مع  )ب(  البحرين  منتخب  ويلتقي  ظــهــرا،   2 الساعة 
عمان )أ( الساعة 2:45 ظهرا.

الــدور  إلــى  مجموعة  كــل  مــن  والثاني  األول  ويتأهل 
األربعة  المنتخبات  تلعب خالله  والــذي  النهائي  نصف 

بطريقة المقص.
)ب(  البحرين  منتخب  تمكن  الناشئين  بطولة  وفــي 

الشاخوري  أمين مصطفى ومجتبى  المكون من سيد 
هــادي  مــن  الــمــكــون  ــســعــودي  ال بالمنتخب  اإلطـــاحـــة 
األصمخ ونور الزواد بنتيجة 2/0 )21/9، 21/11( ليحرز 
الفوز الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، 
علما أن تحديد البطل في مسابقة الناشئين تقام بنظام 
المشاركة  المنتخبات  توزيع  تم  بعدما  النقاط  تجميع 

على مجموعة واحدة فقط.
وتــســتــمــر الــيــوم مــنــافــســات الــنــاشــئــيــن عــنــدمــا يلعب 
ويلتقي  عصرا،   4:15 الساعة  والسعودية  )أ(  البحرين 
كما  مــســاء،   5:00 الساعة  )أ(  عمان  مــع  )ب(  البحرين 
مساء،   6:30 الساعة  )ب(  وعمان  )أ(  البحرين  يلتقي 
ويلعب البحرين )ب( مع اليمن )ب( الساعة 7:15 مساء.

نتائج رائعة لمنتخبات الطائرة الشاطئية بالبطولة العربية

منتخب البحرين )ب( أيمن هرونة وناصر عنان جانب من منافسات الناشئين

التصنيفية  الــبــطــولــة  مــنــافــســات  تــواصــلــت 
تنظيمها  على  تشرف  التي  للدارتس  األولى 
للبليارد  البحريني  باالتحاد  الدارتس  لجنة 
ــك عــلــى صــالــة  ــ ــدارتــــس وذل ــ والــســنــوكــر وال

االتحاد البحريني للكرة الطائرة بالرفاع.
حيث احتدمت المواجهات بشكل كبير بين 
أمس  مساء  لعبت  التي  المجموعات  العبي 
االربعاء من أخل خطف بطاقتي التأهل من 
كل مجموعة والتأهل للدور الثاني. وشهدت 
المواجهات قوة وإثارة بين المتبارين وسط 

حضور وتفاعل كبير من ِقبل الحاضرين.
وبعد سلسلة من المباريات والتي بلغت 48 
مباراة، تمكن كل من فتحي صليبيخ وعارف 
مراد من المجموعة )B(، محمد أحمد ومنور 
فالح )E(، محمود عبدالرحمن وخالد جناحي 
وعبدالناصر  عباس  عــارف   ،)G( للمجموعة 
وأحمد  سوار  حسين   ،)I( للمجموعة  يوسف 

إبــراهــيــم  ــنـــذر  مـ  ،)J( لــلــمــجــمــوعــة  الـــخـــال 
محمد   ،)L( للمجموعة  العوضي  وعبدالعزيز 
 ،)M( للمجموعة  الــرمــيــحــي  ونــاصــر  جعفر 
للمجموعة  كــراهــي  وأحــمــد  بوجيري  حسن 
الدور  أضالع  وإكمال  مقاعدهم  بحجز   ،)O(

الثاني.
ــم خــالــد جناحي  ــد حــقــق الــالعــبــون وهـ وقـ
وعارف عباس ونادر شريف وعبدهللا سعيد 
وعــبــدالــعــزيــز الــعــوضــي أعــلــى نــقــاط بــإحــراز 
صليبيخ  فتحي  الالعب  أحــرز  وقــد   .)180(
أعلى معدل إلنهاء الشوط )158 نقطة(. وقد 
تأهل الالعب محمد جعفر وهو أصغر العب 

مشارك في البطولة مترأسًا مجموعته.

الدور الثاني

ــدور  ال منافسات  )الخميس(  الــيــوم  تنطلق 
الوصول  أجل  من  مهمة  تعتبر  التي  الثاني 

لألدوار النهائية المتقدمة للبطولة. 
للدور  المجموعات  مــبــاريــات  انتهاء  وفــور 

التمهيدي يوم أمس، عكفت اللجنة المنظمة 
كل  مــن  المتأهلين  لالعبين  قــرعــة  بــإجــراء 
مجموعة والذي بلغ عددهم 32 العب، حيث 
 4 وبــواقــع  مجموعات،   8 على  توزيعهم  تم 
بنفس  سيلعبون  مجموعة.  كل  في  العبين 
نظام الدور التمهيدي وهو الدوري، األفضلية 
للفائز من 5 أشواط في كل مباراة، على أن 
يتأهل صاحبي المركزين األول والثاني من 
سينطلق  الــذي  الثالث  لــلــدور  مجموعة  كــل 

غدًا الجمعة.

اإلثـارة مستمـرة فـي تصنيفـيـة الـدارتـس 2019
والــنــهــائــيــة الــحــاســمــة  األدوار  ــى  إلـ ــل   ــؤه ــم ال ــي  ــان ــث ال الــــدور  انــطــاق  الــيــوم 

فوز سماوي خماسي على هورسيد الصومالي
األبطال لألندية  السادس  محمد  كأس  تمهيدي  اجتياز  من  يقترب  الرفاع 

ــتـــرب مــمــثــل الــمــمــلــكــة فـــريـــق الـــرفـــاع لــكــرة  اقـ
السادس  محمد  لكأس   ٣٢ دور  بلوغ  من  القدم 
ــعــرب األبـــطـــال، بــعــد أن حــقــق فــوزا  لــألنــديــة ال
هورسيد  فــريــق  حــســاب  على  ومستحقا  الفــتــا 
في  مــقــابــل،  دون  ــداف  أهــ بخمسة  الــصــومــالــي 
على  أمــس  يــوم  بينهما  أقيمت  الــتــي  الــمــبــاراة 

ملعب محمد السادس بالمغرب.
وسجل للرفاع كل من:كميل األسود في الدقيقة 
٤٤ من ركلة جزاء وهدف ثان في الدقيقة ٥٦ 
الدقيقة  عند  المباراة  في  شخصيا  له  والثالث 
٦٥ من ركلة جزاء ثانية، سيد رضا عيسى في 
الدقيقة  في  عبدالجبار  مهدي   ،٤٥+١ الدقيقة 

.٧٧
والـــفـــوز هــو الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي لــلــرفــاع في 
المؤهلة  األولية  للتصفيات  لألولى  المجموعة 
أيضا  تضم  المجموعة  أن  علما   ،٣٢ دور  إلــى 
عليه  فــاز  الــذي  المغربي  طنجة  اتــحــاد  فريقي 
االفــتــتــاح،  جــولــة  فــي  رد  دون  بهدفين  الــرفــاع 
السبت  يــوم  الـــذي سيلعب  الــعــراقــي  والــــزوراء 

المقبل مع الرفاع في جولة الحسم األخيرة التي 
والذي  المجموعة،  عن  المتأهل  هوية  ستشكف 

سيالقي بدوره فريق أولمبيك آسفي المغربي.

المباراة  بــدأ  عاشور  علي  الرفاع  مــدرب  وكــان 
أمس بتشكيلة ضمت الحارس سيد شبر علوي، 
شمسان،  حمد  عيسى،  رضــا  والالعبين:سيد 

ــازي، عــلــي حــرم،  ســيــد مــهــدي بــاقــر، فيصل غــ
األســـود،  كميل  فـــواز،  عــدنــان  ــارون،  هــ حبيب 

محمد صولة ومهدي عبدالجبار.

فريق الرفاع

سبورت

ســتــكــون مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــحــطــة 
المنتخب  فيها  يتجهز  والتي  األخــيــرة، 
لخوض  ــقــدم  ال لــكــرة  األول  ــاراتـــي  اإلمـ
الجولة األولى من التصفيات المشتركة 
 2022 العالم  كــأس  لنهائيات  المؤهلة 
ــيــات كــــأس آســيــا 2023  ــهــائ بــقــطــر، ون
بالصين، حيث سيقيم األبيض اإلماراتي 
البحرين  مملكة  فــي  تدريبيا  معسكرا 
الــجــاري  أغسطس   25 األحـــد  يــوم  منذ 
وحتى األحد 1 سبتمبر المقبل؛ من أجل 
والتي  الرسمية  مواجهاته  أولى  خوض 

سيحل فيها ضيفا على 
الــمــنــتــخــب الــمــالــيــزي 

10 سبتمبر.
معسكر  وســيــتــخــلــل 
اإلماراتي  المنتخب 

الــــــــــــــــــذي يــــــــقــــــــوده 
ــنـــدي  ــولـ ــهـ الـــــمـــــدرب الـ

واستدعى  مــارفــيــك  فــان 

27 العــبــا، وعــلــى رأســهــم الــنــجــم عمر 
مباراتين  إقامة  “عموري”،  عبدالرحمن 
منتخب  مــع  سيلعب  حــيــث  وديــتــيــن، 
جمهورية  منتخب  وبــعــدهــا  سريالنكا 

الدومينكيان.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ســتــكــون مملكة 
لمباراة  الحاضنة  هــي  أيــضــا  البحرين 
التي  ــســعــودي  وال اليمني  المنتخبين 
ستقام في 10 سبتمبر ضمن المنافسات 
البحريني  االتحاد  وافــق  بعدما  نفسها، 
اليمني  نظيره  طلب  على  الــقــدم  لكرة 

باستضافة المباراة. 
مــنــتــخــبــنــا  أن  كـــمـــا 
الـــوطـــنـــي ســيــدشــن 
ــي  مــــــــــــشــــــــــــواره فــ
نفسها  الــتــصــفــيــات 
المنتخب  باستضافة 
الخميس  يوم  العراقي 

5 سبتمبر المقبل.

البحرين تجهز اإلمارات للتصفيات المزدوجة

حسن علي
منتخبا الرجال 

والناشئين يقتربان من 
األدوار المتقدمة

أحمد مهدي

علي مجيد

“مارين  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أشــار 
شركته  دعــم  أن  إلــى  المسلم  فهد  مينيا” 
لــلــبــطــولــة الــتــصــنــيــفــيــة األولـــــى لــلــدارتــس 
والتشجيع وتحفيز  الــدعــم  بــاب  مــن  جــاء 

المنظمين والالعبين.

البالد  لجريدة  تصريح  في  المسلم  وقــال 
لعبة  إن  لــلــبــطــولــة”  اإلعـــالمـــي  ــي  ــراعــ ــ “ال
عليه،  بالغريبين  ليسا  والعبيها  الــدارتــس 
ألنه ينتمني إليهما منذ سنوات سابقة، وهو 
المنتمين  بالالعبين  وطــيــدة  عالقة  على 
لــهــذه الــريــاضــة، ومـــن بـــاب الــحــرص على 
تصنيفية  بطولة  أول  وكونها  اللعبة  دعــم 

اللعبة رســمــيــًا،  بــعــد إشــهــار  تــقــام  رســمــيــة 
بالمساهمة  مينيا”  “مــاريــن  شركة  سرعت 

في رعايتها.
لمتابعة  تواجده  المسلم من خالل  وأشــاد 
التي  الـــرائـــع  بالتنظيم  أمــــس،  ــاريــات  مــب
تحظى به البطولة من توفير صالة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة واألجواء المثالية 

للعبة  المهمة  البطوالت  هــذه  مثل  إلقامة 
الــدارتــس والــتــي تــؤهــل أفــضــل الالعبين 
بطولة  في  البحرين  مملكة  بتمثيل  فيها 

بريطانيا المقبلة.
وبارك المسلم ألسرة لعبة الدارتس بإشهار 
االتحاد  مظلة  تحت  رسمي  بشكل  اللعبة 
والــدارتــس  والسنوكر  للبليارد  البحريني 

وبرئاسة عارف مراد، مشيرا إلى أن وجود 
وبالالعبين  باللعبة  معني  رســمــي  اتــحــاد 
الكبيرة  المساحة  ستجد  اللعبة  أن  يعني 
القائمين  ِقبل  من  والرعاية  االهتمام  من 
عــلــيــهــا، مــتــمــنــيــًا كـــل الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
لزمالءه الالعبين في المرحلة المقبلة على 

الصعيدين المحلي والخارجي. 

والمنافســات الرائــع  بالتنظيــم  وأشــاد  رســميا  اللعبــة  إشــهار  بــارك 

المسلم: دعم “مارين مينيا” تشجيع وتحفير لالعبين

فهد المسلم

البالد سبورت



راشد الغائب

ثـلـث الموظـفـيـن بـ “الـشـورى” نـسـاء.. و20 قيـاديـة

امرأتان بلجنة 
السالمة المهنية 
إحداهما نائب 
للرئيس

ارتفاع نسبة 
القياديات من 8 
% إلى 13 %

الجيــب بحوار مــع “^”: تأميــن موظفات المجلس يشــمل فحوصات األمراض النســائية

نسبة الموظفات

كم عدد إجمالي الموظفين  «
ونسبة الموظفات منهم؟

باألمانــة  العامــات  الموظفــات  نســبة 
عــدد  إجمالــي  مــن   %  34 بلــغ  العامــة 

موظفي األمانة العامة.

ارتفاع العدد

هل ارتفع أو انخفض عدد  «
الموظفات؟

ارتفــع عــدد الموظفــات فــي العــام 2018 
والنصف األول من العام 2019.

13 % القياديات

كم يبلغ عدد شاغلي المناصب  «
القيادية ونسبة اإلناث من العدد 

اإلجمالي؟

المناصــب  شــاغلي  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
القيادية حالًيا 20 امرأة.

أمــا نســبة اإلنــاث مــن العــدد اإلجمالي:8 
% فــي العــام 2018 مقارنــة بـ 13 % في 

النصف األول من العام 2019.

20 قيادية

هل زاد عدد اإلناث شاغالت  «
المناصب القيادية 2019؟

نعم وذلك انطاًقا من إيمان علي الصالح 
والمستشــار  الشــورى  مجلــس  رئيــس 
أســامة العصفــور األميــن العــام لمجلــس 

علــى  وقدرتهــا  المــرأة  بــدور  الشــورى 
القيادة في جميع المواقع.

فــي  الموظفــات  مــن  عــدد  تعييــن  تــم 
مناصــب قياديــة، وعليه فقــد ارتفع عدد 
اإلناث شــاغلي المناصــب القيادية خال 
حيــث   ،2019 عــام  مــن  األول  النصــف 
المناصــب  بلــغ نســبة إجمالــي شــاغات 

القيادية 20 امراة. 

خطة سنوية

كم تبلغ مصروفات وبرامج التدريب  «
المحلية والخارجية؟

أحمــد  أســامة  المستشــار  مــن  إيماًنــا 
العصفــور األميــن العام لمجلس الشــورى 
منتســبيها  وتدريــب  تأهيــل  بضــرورة 
واالرتقــاء بأدائهــم الوظيفي ليتزامن مع 
التطويــر فــي كافــة المجــاالت، تخصص 
األمانــة العامــة ميزانيــة ضمــن الموازنــة 
ميزانيــة  عاميــن(  )كل  للمجلــس  العامــة 

خاصة للتدريب المحلي والخارجي.
 وبنــاء علــى تحديد احتياجات الموظف 
التدريــب  خطــة  وضــع  يتــم  التدريبيــة 
ســنوَيا، لكافــة الموظفيــن، ليســتفيد كل 

موظف من ذلك.

وتمثــل ميزانية التدريب في المجلس 3 
% من ميزانية القوى العاملة، حيث يتم 
استثمار الميزانية في البرامج التدريبية 

المتنوعة والمتخصصة.  

صف ثان

ما النظام المعمول للتطور  «
المهني؟

وفقــا للهيــكل التنظيمــي لألمانــة العامــة 
للمجلــس، يتــم ترقية الموظفين حســب 
األمانــة  وتعمــل  الموجــودة،  الشــواغر 
العامــة بتوجيهات مــن األمين العام على 
مــن  مؤهــل،  ثانــي  صــف  وإعــداد  خلــق 
خــال توفيــر البرامــج والمهــارات التــي 

تؤهلهم لتولي المناصب القيادية.
 كمــا يتــم مراعــاة التــدرج الوظيفــي في 
الترقيــات )مــن فنــي إلــى أخصائــي إلــى 
أخصائــي أول إلــى مشــرف إلــى رئيــس 

قسم ومن ثم مدير إدارة(.

الخدمات المساندة

تتنافس مختلف الجهات في  «
توفير خدمات مساندة للموظفة، 

سواء بتطبيق الدوام المرن أو 
العمل من المنزل أو صرف عالوات 

أو تأمين حضانة األطفال، فما 
أبرز الخدمات التي توفرونها 

للموظفة؟

تقدم األمانة العامة العديد من الخدمات 
المساندة ومن أبرزها ما يأتي:

تأميــن صحــي للــزوج/  الزوجــة وعــدد 3 
أبناء.

التأميــن الصحــي يشــمل الفحوصــات   -
)األمــراض  بالمــرأة  الخاصــة  الطبيــة 

النسائية(.
- الدوام المرن منصوص عليه في الئحة 
بالمجلــس  الخاصــة  الموظفيــن  شــؤون 

التي صدرت في يوليو 2019م.
- العمــل مــن المنــزل: يــؤدي الموظفيــن 
والعطــل  اإلجــازات  خــال  والموظفــات 
علــى  العمــل  أوقــات  وخــارج  الرســمية 
اشــتراط  دون  الطارئــة  مهامهــم  إتمــام 
التواجد في مقر العمل، وذلك باستخدام 
الوســائل اإللكترونية ووســائل التواصل 

االجتماعي.
- يمنــح المجلــس عــاوة انتقــال وعاوة 
ســيارة موزعــة علــى موظفــي المجلــس 

كافة.

ومنــح  اإلضافيــة  األمومــة  إجــازة   -
راتــب  بــدون  خاصــة  إجــازة  الموظفــة 
لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست 

سنوات.
- إجــازة أبــوة مدفوعــة األجــر لمــدة يوم 

واحد عندما يرزق بمولود جديد. 
- منــح إجــازة خاصة بــدون راتب للزوج 
أو الزوجــة إذا رخــص ألحدهمــا بالســفر 
إلــى الخــارج فــي مهمــة رســمية أو بعثــة 

دراسية لمدة ستة أشهر على األقل.
- برامــج جــودة الحيــاة بإقامــة عــدد من 
التــي  التوعويــة  والبرامــج  الفعاليــات 
تهــدف إلى تعزيز صحــة المرأة وتحقيق 
التــوازن بيــن العمــل والحيــاة األســرية، 
مثــل تنفيــذ محاضــرات للمســاعدة علــى 

تخفيف الضغط العملي.
األســرة  المــرأة/   احتياجــات  تضميــن   -
وتخصيــص  المبانــي  تصميــم  فــي 
والحوامــل  النســاء  لســيارات  مواقــف 
المداخــل  مــن  بالقــرب  اإلعاقــة  وذوي 
الرئيســية للمبانــي وأيضــا توفيــر مصلى 
للنســاء والرجــال وأيضا توفيــر كافتيريا 
للموظفيــن وحديقــة داخليــة ينتفــع بهــا 

الموظفين.
- االلتــزام بتطبيق تعميم ديوان الخدمة 

لجــان  إنشــاء  إلزاميــة  بشــأن  المدنيــة 
العامــة،  األمانــة  فــي  المهنيــة  الســامة 
منــذ  والســامة  الصحــة  لجنــة  وإنشــاء 
ســنوات، حيــث تشــمل عضويــة اللجنــة 
عــدد امرأتيــن مــن ضمنهــم امــرأة كنائب 

رئيس اللجنة.

مساهمات مجتمعية

ما أبرز مساهماتكم المجتمعية  «
لدعم األنشطة الموجهة لدعم 

شؤون وقضايا المرأة؟

مشــاركة المجلــس فــي عــدد المؤتمــرات 
والفعاليــات الداخليــة والخارجيــة التــي 
المــرأة،  قضايــا  ودراســة  بدعــم  تعنــي 
وتقديم أوراق عمل أو مداخات توضح 
مــدى الدعــم واالهتمام من لــدن صاحب 
المجلــس األعلــى  الملــك، ومــن  الجالــة 
الملكــي  الســمو  برئاســة صاحبــة  للمــرأة 
األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة 
حفظهــا هللا ورعاهــا، والفخــر واالعتــزاز 
بمــا وصلــت إليــه المــرأة البحرينيــة مــن 
القــرار،  صنــع  ومراكــز  قياديــة  مناصــب 

ودورها البارز في كافة الميادين.

معظــم الجهــات الرســمية أو الخاصــة، التــي تقــدم خدمــة التأميــن الصحــي، ال تشــمل باقتهــا الفحوصــات 
الطبية المكلفة ماديا، وعلى رأسها فحوصات األمراض النسائية.

إال أن األمانــة العامــة لمجلس الشــورى قررت شــمول الفحوصات الطبية الخاصة بالمــرأة بباقة التأمين وفق 
معلومات أدلت بها مسؤولة بالجهاز التنفيذي للمجلس التشريعي المعين لصحيفة “البالد”.

وقالت األمين العام المساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث، رئيس لجنة تكافؤ الفرص، فوزية الجيب 
لـ “البالد” أن المجلس شكل لجنة للسالمة المهنية، وتشمل بعضويتها امرأتين، وتشغل احداهما مركز 

نائب الرئاسة.

وارتفع عدد الموظفات بالفترة األخيرة، وبلغت نســبتهن %34، وتوجد حاليا 20 امرأة تشــغل 
مركزا قياديا باألمانة العامة بنسبة %13 من إجمالي عدد متولي المناصب التنفيذية.

وفيما يأتي نص الجزء األول من حوار صحيفة البالد مع الجيب:

قالــت فيبــي وولر، التــي كانت نجمة وكاتبــة مسلســل “Fleabag” وكتبت وأنتجت 
المسلســل الدرامي “Killing Eve”، إن المشــاهدين تعبوا من رؤية النساء يتعرضن 
لالعتــداء، لكــن عندمــا تقلــب المــرأة الطاولــة في نهايــة القصة فإن الشــعور يبعث 

على بهجة المشاهد.

لكــن الممثلــة والكاتبــة المســرحية لــم تخــف 
خوفهــا مــن أن يتــم تصنيفها على أنهــا كاتبة 

نسوية سيئة عندما تكتب الكوميديا.
أثناء الظهور في برنامج “أندرو مار”، مراسل 
“بي بي سي”، ُسئلت السيدة وولر بريدج عما 
إذا كانــت تشــعر بــأن “Killing Eve” نجحــت 
لــه  تعرضــت  الــذي  االنتقــادات  تفــادي  فــي 
برامــج أخــرى لكونهــا عنيفــة للغايــة الســيما 
وبطوالتهــن  النســاء  تأليــف  مــن  كانــت  أنهــا 

فأجابــت “النــاس تعبــت لحــد مــا مــن رؤيــة 
الشاشــة.  علــى  للوحشــية  يتعرضــن  النســاء 
ُيســمح لنا برؤية النســاء جثث ممددة طوال 
بعــض  وفــي  للضــرب،  ويتعرضــن  الوقــت 
األحيان يكون من المهم رؤية ذلك ألنه ُيظهر 
الوحشــية الموجهة ضد النســاء. فــي الواقع، 
أعتقد أن رؤية النساء عنيفات - على العكس 
تماما من الواقع الســائد – فكأنما هناك شــيء 
يبعــث على الســرور علــى الفــور ويبعث على 

القوة بشكل غريب”.
لكنها أضافت أنه لم يكن هناك أي دموية في 
فيلــم “Killing Eve”، وقالت “كان التحدي هو 
في اإليحاء بالعنف الشــديد دون إظهار ذلك 

واقًعا”.
فــي  المشــاركة  الرئيســة  الشــخصية  وتلعــب 
العرض دور امرأة شــابة مهووسة بالعاقات مع 
الرجال وشــديدة الماحظة وتتنقل في مراحل 

عبر الحياة في لندن.
وتختتــم حديثهــا “صحيــح أن هنــاك الكثير من 
الحفــر فــي هــذا الطريــق. إنــه أمر مخيــف ويود 
أحدنــا دائمــا أن يكــون قادًرا على قول األشــياء 

الصحيحة”.

بروفايل المسلسل

 ”Killing Eve“ أن  إلــى  يشــار 
مسلســل تلفزيونــي بريطانــي أنتــج 

في المملكة المتحــدة. وتدور أحداثه 
حــول مطــاردات بيــن ضابطــة مخابــرات 

تلعــب دورهــا البطلــة ســاندرا، التــي تعيــش 
حيــاة مملــة وروتينيــة ال تترقــى فــي عملهــا 

أبًدا، حتى بدأت مهمتها التي ستغير 
حياتهــا تمامــا، وهى اصطياد 

التــي  مأجــورة  قاتلــة 
لعبت دورها “جودي”.

قلب المرأة الطاولة يبهج المشاهد
العنيفة المرأة  لرؤية  نموذج   ”Killing Eve“ مسلسل 

ترجمة سيد محمد المحافظة

خطة سنوية 
للتطوير و3 % من 

الميزانية للتدريب

تطبيق الدوام 
المرن والعمل من 

المنزل

الصالح والعصفور 
مؤمنان بتمكين 

المرأة

إعداد صف ثاٍن 
ومراعاة التدرج 

بالترقيات

منح عالوة انتقال 
وعالوة سيارة 

لجميع الموظفين

رئيس مجلس الشورى مفتتحا معرض نظمته لجنة تكافؤ الفرصالعصفور مترئسا اجتماع تمهيدي للجنة تكافؤ الفرص
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الظروف اليوم تخلق لك المناخ المثالي للتقرب.

قد تبدأ محادثة من شأنها أن تساعدك على 
اإلصالح.

راجع موقفك ومحطات عملك بالعين المجردة.

تتعامل مع أمورك العائلية بحزم أكبر.

فرص التنافس قوية مع الطرف اآلخر.

حارب األفكار السلبية التي تسيطر عليك.

ال تقف في بداية المشوار بل تابع المشي.

افضل ساعات القراءة قبل النوم بقليل.

تتميز بحياة صحية جيدة نتيجة الرياضة. 

أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على اإلقناع.

احتفظ باألشخاص القادرين على مساعدتك 
بالقرب منك.

حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال 
العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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سرقة لوحة 
موناليزا التي 

رسمها الرسام 
اإليطالي ليوناردو 

دا فينشي. هي لوحٌة فنيٌة 
نصفيٌة تعود للقرن السادس عشر 
لسيدٍة ُيعتقُد ِبأنها ليزا جوكوندو.

تشارك الممثلة 
والمخرجة اللبنانية 

نادين لبكي في الدورة 
المقبلة من مهرجان 

تورونتو السينمائي من 
خالل فيلمها “هأل لوين” 

عبر برنامج خاص بأفالم 
المخرجات العربيات.

tariq.albahar
@albiladpress.com

شــويطر: حاولــت التركيــز علــى المتخبطين في عالــم الفن

معرض أجيال يحتضن فن الشباب

اقامــت جمعيــة البحريــن للفــن المعاصــر معــرض أجيال بنســخته األولــى لعرض 
أعمــال الفنانيــن الشــباب ابتــداء مــن يوم االثنيــن الماضي ولغاية 29 اغســطس 
فــي مقــر الجمعية بالجفيــر، بالتعاون مع مجموعة شــويطر الفنية وتحت رعاية 

رضا الفرج، واحتوى المعرض أعمال 14 شابا وشابة.

 وقــال رئيــس الجمعية خليفة شــويطر 
لـــ “البــالد” إن فكــرة المعــرض أتــت مــن 
فكــرة األجيــال فنحــن اقتدينــا بأجيال 
ومــن ثــم تخــرج أجيــال وتقتــدي بنــا، 
األشــخاص  علــى  أركــز  أن  فحاولــت 
الذيــن يتخبطــون فــي عالــم الفــن مــن 
الشباب واحتضنهم وثمرة العام الفائت 
والجهــد هــذا المعرض والحضــور الذي 
أتــى ليــرى هذه األعمــال التــي تتحدث 
عــن نفســها وال تحتــاج منــي تزكيــة أو 
مــدح، وحــول مــا إذا كان هنالك أجيال 
2 فقد أكد بأنه سيكون هنالك أجيال 2 
بالتأكيــد حتى يرى األجيال القادمة أن 
الفــن فــي البحريــن له رواد وله أســاس 
وقدوتنا يوسف قاسم وسنتطرق لرواد 

الفن في البحرين.
وتابعت منســقة المعرض فاطمة حســن 
فنــي  معــرض  عمــل  قررنــا  لقــد  قولهــا: 
فقط لشــباب الموهوبين ابتداءا من 17 
ســنة، وجميع الفنانين يتبنون المدرســة 
أول معــرض يحتضــن  الواقعيــة وهــذا 
أعمالهــم ليــرى النــاس مواهبهــم، ونحــن 
من هنــا اقتدينا بالفنانيــن القدامى مثل 
خالــد المحرقــي ويوســف قاســم ليكون 
الفنانــون هــؤالء هــم الجيــل القــادم من 
الفنانين لذلك ظهرت فكرة أجيال، وفي 
كل مــرة ســوف يكــون هنالــك مجموعة 

من الفنانين الذي يتم اختيارهم.
عــن  الجنيــد  وســيم  الشــاب  وتحــدث 
مشاركته وقال بأنه يعشق الرسم والفن 
اي  فــي  يشــارك  لــم  ولكــن  الصغــر  منــذ 
معــرض في الســابق وهــذا أول معرض، 
شــويطر  خالــد  مســاعدة  بفضــل  وهــذا 

وتشجيعه له.
وقالــت لولــوة شــويطر بأنها منــذ الصغر 
كانت تحب حصص الرســم والنشاطات 
الفنيــة، وتهــوى الرســم باأللــوان الزيتية 
والبورتريــه،  العربــي  الخــط  ورســم 

ومعــرض أجيــال هــو أول معــرض تقوم 
بالمشاركة فيه.

وتابــع الفنــان ســيد صــادق التاجــر بأنــه 
كالبقيــة أحــب الرســم والفــن فــي ســن 
صغيــر وكبــر علــى ذلــك، وقد شــارك في 
معارض بســيطة من قبــل إال أن معرض 

أجيال ذو مستوى أكبر وبجهود رائعة.

يحظــى تطبيــق الفيديــو “تيــك توك” حاليًا بشــعبية كبيرة لــدى المراهقين، 
لكنه يقع في الوقت ذاته في مرمى انتقادات حماة البيانات.

وقالــت مبــادرة “راقــب مــاذا يفعــل 
طفلك بالميديــا” األلمانية، إنه يمكن 
للوالديــن حمايــة أبنائهــم بمرافقتهم 
الشــخصي،  الحســاب  إعــداد  عنــد 
الوضــع  علــى  الحســاب  وضبــط 
يمكنهــم  الذيــن  لتحديــد  الخــاص، 
رؤية المنشــورات وإرســال الرســائل 

للطفل.
كمــا ينصح الخبراء األلمان الوالدين 
باالتفــاق مــع أطفالهــم علــى قواعــد 

اســتخدام واضحــة، مثــل االمتنــاع 
أو  التطبيــق،  عبــر  الشــراء  عــن 
التنزيالت دون الرجوع إليهم. جدير 
“تيــك  الفيديــو  تطبيــق  أن  بالذكــر 
توك” متاح اعتبارًا من عمر 13 عامًا، 
في حين يحتاج األطفال الذين تقل 
أعمارهــم عــن 18 عامــًا إلــى إذن من 
الوالديــن وفــق الشــروط واألحــكام، 
لكــن المبادرة تتهــم التطبيق بإهمال 

“التحقق من العمر”.

راقب ماذا يفعل طفلك بالميديا
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 1543
 قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية.

 1798
 نابليون بونابرت يصدر قراًرا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.

 1799
 نابليون بونابرت يغادر مصر من اإلسكندرية عائًدا إلى فرنسا.

 1908
 الدولة العثمانية تطلق أول رحلة لسكة حديد الحجاز ِمن دمشق إلى مكة المكرمة.

 
1962

 الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينجو من محاولة اغتيال.
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تفاعــل رواد مواقــع التواصــل االجتماعي مع الفيديــو الطريف 
الذي نشــره الصحافي ربيع هنيدي للفنانة نانسي عجرم أثناء 
تواجدها مؤخراً في دبي. وذلك في لقطة سريعة سألها فيها 
إن كانت ُتفكر بالحمل للمرِة الرابعة على أمل أن يزرقها الله 

بصبي؟
فأجابــت مازحة بعفويــة: “ال اعتقد أنكم ســتروني أمًا لصبي”، 

وأردفت: “أنــا لدي 3 بنات، وولد هو زوجي الدكتور فادي الهاشــم. 
ُيذكر أن “عجرم” أنجبت ثالثة بنات هن ليا، ميال وإيال.

شــاركت الممثلة اللبنانيــة كارين رزق الله عبر حســابها على 
“تويتــر” الفيديــو الترويجــي لمسلســها المقبــل بعنوان 
“بردانــة أنــا” الــذي بــدأت بتصويــره قبيل شــهر رمضان 
الماضــي، ويبدو أنــه عمل رومانســي ملــيء بالتراجيدي، 
حيث يظهر من مشــاهده إطالالت مختلفة لها بين الحب 

والحزن ومواقف أخــرى ترتدي فيها الحجاب وتتعرّض فيها 
لالضطهاد. كما يتخلله مشــاهد من عويل للنســاء خالل جنازة 

أحد أبطال هذا “العمل” الذي ال تخلو مشاهده من العنف.

شــغلت الفنانة ميريــام فــارس متابعيها عبر حســابها على 
“إنستغرام” بفيديو سريع نشرته من إجازتها الصيفية حيث 
أطلت بلباس البحر وهي تردد مقطع من أغنيتها الجديدة 
“قومــي” التي القت تفاعاًل إلطالقهــا بعد غياٍب طويل عن 

ساحة الغناء بسبب األزمة الصحية التي مرت بها 
ولقــد تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه اللقطة المصورة 

بحيــث قارب ال 800 ألف مشــاهدة بوقٍت قصير لم يتجاوز 18 
ساعة حتى اآلن.

لباس البحربردانة أنابنات نانسي

حوراء جعفر 



أميرة محمد تشد رقبتها وتعرض النتيجة

طرحت النجمة نورماني كليب أغنيتها الجديدة )Motivation( على  «
قناتها الخاصة ب”يوتيوب”. وتحقق هذه األغنية رواجا واسعا بين 

الجمهور، إذ إن عدد مشاهديها وصل في يوم واحد إلى 6 ماليين 
مشاهدة.  يذكر أن نورماني هي مغنية وراقصة أميركية اشتهرت 

لدلى مشاركتها مع فرقة فيفث هارموني التي بدأت في العام 2012، 
بالموسم الثاني من نسخة “ذا إكس فاكتور األميركية”.

خضعــت الفنانــة البحرينيــة، أميــرة محمــد لعمليــة شــد الرقبــة، فــي مدينــة الريــاض، 
بواسطة الحقن ونشرت فيديو أظهر النتيجة النهائية. أميرة محمد خضعت لجلستين 
مــن حقن V-Line لشــد رقبتها، وقالت أنها قــررت تطبيق هذه التقنية الحديثة، بعدما 
شــاهدت ترهالت على رقبتها نتيجة فقدانها للوزن الزائد بعد خضوعها لعملية تكميم 

المعدة، كما أنها ستسافر الى الرياض قريبا لحقن رقبتها للمرة الثالثة.

وأشارت أميرة محمد إلى أنها خضعت 
لجلســتين مــن حقــن شــد الرقبــة علــى 
إجازتهــا  انتهــاء  مــدار شــهرين، وفــور 
ســوف تعــود مجــددًا إلــى الريــاض من 

أجل حقن المنطقة للمرة الثالثة.
وبــدت أميرة محمــد راضية تمامًا على 
النتيجة التي وصلت إليها بسبب حقن 
شــد الرقبــة، مشــيرة إلــى أنهــا ال تعرف 
عــدد الحقــن المفترض الحصــول عليها 
حتــى تحصــل علــى النتيجــة المرجوة، 
ولكــن هــذه التقنيــة رائعة لكل شــخص 
فقــد وزنــه الزائــد وشــعر بوجــود ترهل 

في هذه المنطقة.
منــذ  نشــرت  محمــد  أميــرة  وكانــت 
أســبوعين تقريبــًا فيديو لهــا من داخل 
عيــادة التجميــل في الرياض، لتكشــف 

لمتابعيهــا عــن خضوعهــا لتقنيــة حقــن 
V-Line لشــد الرقبــة، كمــا حصلت على 
نضــارة  أجــل  مــن  الفــاش  جلســات 
أميــرة محمــد فنانــة  البشــرة وشــدها. 
إدارة  دبلــوم  علــى  حاصلــة  بحرينيــة 
أعمال، دخلت المجال الفني عام 1994 
وذلــك من خــال العــروض المســرحية 
التي تقام من خال األنشطة الصيفية، 
عرفهــا الجمهــور الســعودي مــن خــال 
عــام  ُأنتــج  الــذي  )العولمــة(،  مسلســل 
1999 مــن تأليف ليلى الهالي وإخراج 
عامــر الحمود، وشــارك فيــه العديد من 
الفنانين العمالقــة، أبرزهم الفنانة حياة 
الفهد، والفنان محمد المنصور، والفنان 
الشــدي،  بكــر  المالكــي، والراحــل  فايــز 

وفنانون آخرون.

الخميس
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ــات الشــاعر الكبيــر علــي الشــرقاوي ”شــاعر وطنــي وعربــي وانســاني“  ــدة، وأحــد تلــك العبقري ــات الخال البحريــن منبــع للعبقري
تتــداول كل األلســن أشــعاره وأعمالــه الخالــدة، وصاحــب رؤيــة فلســفية وجماليــة بامتــداد الحلــم اإلنســاني. ولــد شــاعرنا 
الشــرقاوي فــي مدينــة المنامــة عــام ١٩٤٨م فــي فريــق الفاضــل وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي عــام ١٩٦٧ ودبلــوم 
معهــد المختبــر البشــري فــي عام ١٩٧١.وبدأ في نشــر نتاجه الشــعري عــام ١٩٦٨، ونشــرت قصائده في أغلــب الصحف والمجالت 
ــه ال ٥٠ إصــدارا. تعــرض شــاعرنا إلــى  ــن نتاجــا، إذ تجــاوزت أعمال ــرز شــعراء البحري المحليــة والعربيــة، ويعــد الشــرقاوي مــن اب
أزمــة صحيــة عــام ٢٠١٦. حيــث أجريــت لــه جــرى عمليــة فــي القلــب، لوجــود انســداد بخمســة صمامــات، وتمخــض عــن الجراحــة 
إصابتــه بجلطــة دماغيــة، ومــن ثــم تماثــل للشــفاء ولكنــه أصيــب مــرة أخــرى بجلطــة أثــرت علــى النظــر وبعدهــا اســتقرت صحتــه 

بشكل ملحوظ والزال يستقبل تالميذه ومحبيه في منزله. 

الشاعر علي الشرقاوي

أعمال 
مسرحية

أغاني 
مسلسالت

المستوى 
الدولي

جوائز 
وتكريم 

إسمـاعيــل السقــايأســـامــــة المـــاجـــد

أعمال 
شعرية 
لألطفال

حصل في العام 1998 على جائزة أفضل نص 
مسرحي في مسابقة التأليف المسرحي عن 

مسرحية البرهامة.
في العام 2000 حصل على الجائزة الثانية في 
مسابقة التأليف المسرحي عن نص مسرحية 

تراجيديا الزرقاء.
نال في العام 2001 وسام الشيخ عيسى بن 

سلمان آل خليفة من الدرجة الرابعة.

تكريم من المؤسسة الخيرية الملكية.

أسرة األدباء والكتاب.

مهرجان ليالي المنامة الشعري.

مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي.

أثنينية الشيخ عبدالمقصود خوجة بحي الروضة 

بجدة.

مركز عيسى الثقافي.

ترجمت قصائده إلى: االنجليزية 
واأللمانية والبلغارية والروسية والكردية 

والفرنسية والصينية، كما شارك في 
العديد من المهرجانات العربية مثل 
المربد، وجرش، والجنادرية، والقرين، 
والمهرجانات الشعرية مثل مهرجان 
الشعر العربي بالقاهرة باإلضافة إلى 

مهرجانات شعرية في الكويت والمغرب 
واإلمارات ومصر، هذا باإلضافة إلى 

مشاركته في العديد من المؤتمرات األدبية مثل مؤتمر 
الجزائر ومؤتمر بغداد ودمشق.

أغاني العصافير 1983

شجرة األطفال 1983

قصائد الربيع 1989

األرجوحة 1994

األصابع 1991

أغاني الحكمة 1996

العائلة 2000

أوبريت يد الغضب 2000

أوبريت من اللي يخاف من إسرائيل العام 2009

في العام 2002 نال جوائز وأوسمة في غاية األهمية.. فقد حصل على وسام الكفاءة من الدرجة األولى، كما حصل على جائزة 
الكتاب المميز في مجال الشعر عن ديوان )من أوراق ابن الحوبة(، وكذلك الجائزة األولى في مسابقة التأليف المسرحي عن 

نص “من الذي قتل الزمه”.

مفتاح الخير “مسرحية لألطفال” 1984

الفخ “مسرحية شعرية لألطفال” 1989

األرانب الطيبة “مسرحية لألطفال” 1990

بطوط “مسرحية لألطفال” 1990

“السمؤال“ مسرحية شعرية“ 1991

ثالثية عذاري “مسرحية شعرية“ 1994

خور المدعي “مسرحية شعرية عامية” 1995

البرهامة “مسرحية شعرية” 2000

ملفى األياويد

فرجان لوول

حزاوي الدار

سعدون

برايحنا 

ثنائي مع خالد الشيخ
شكل الشاعر علي الشرقاوي ثنائيا ال مثيل له مع الفنان والملحن 
خالد الشيخ، حيث اثريا الساحة الفنية بأغان ال تزال خالدة منها 
“جروح قلبي وتر” “سافر في أرتفاع الصواري” “أبكي على البمبرة 
غنى  أيضًا  الشرقاوي  ولعلي  “ضيعوك”  التينة”  على  وأبكي 
وحسين  عبدالقادر  عبدالكريم  بينهم  كثر،  مشهورون  مطربون 

الجسمي وعلي عبدالستار وعبدالله الرويشد وسميرة سعيد.

فيلم سينمائي عن سيرته
وثق الكاتب والفنان إبراهيم 

راشد الدوسري سيرة الشاعر علي 
الشرقاوي في فيلم بعنوان “ نهر 

المحبة” مدته ساعة واحدة. يسلط 
الفيلم الضوء على رؤية الشاعر علي 

الشرقاوي في الشعر والحب والحياة 
واإلنسان والوجود كما يشتمل الفيلم 

على العديد من رسائل الحب التي 
عبر عنها عدد من مريديه وتالميذه 
واصدقائه ومن الذين غرس فيهم 

الشرقاوي بذور الحب والطموح.

مكتبة نون بمدينة عيسى
واألدب  الفكر  وملتقى  البحرين  في  الفنانين  بيت 
زيارة  على  يوميا  الفن  أهل  يحرص  حيث  والفن، 
والتحدث في  “نون”  مكتبة  الشرقاوي في  الشاعر 
أنقطاع  ورغم  واألدبية.  الفنية  القضايا  مختلف 
الشرقاوي عن الذهاب إلى المكتبة بحكم المرض إال 
أن أصدقاءه ومحبيه الزالوا يتواجدون بشكل يومي.
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دراسة: األرق يعّرضكم ألمراض خطيرة
أو  تقطعه  أو  الــنــوم  فــي  اضـــطـــراب  عــن  عــبــارة  هــو  األرق 
انخفاض جودته، ما يعود سلًبا على صحة اإلنسان النفسية 
والجسدية. كما أن عدم الحصول على نوم مريح في الليل 
في  باحثون  النهار.ووجد  أثناء  الشخص  نشاط  على  يؤثر 
معهد كارولينسكا بالسويد أن األرق يمكن أن يعّرض األفراد 
القلب  الــتــاجــي وفــشــل  الــشــريــان  بــأمــراض  لخطر اإلصــابــة 

والجلطة الدماغية.
أن  الباحثون  وجــد  فـــرد،  مليون   1.3 بيانات  تحليل  وبــعــد 
الذين لديهم ميول وراثية لألرق، يعانون من احتماالت أعلى 

لإلصابة بأمراض القلب، وفق “ديلي ميل” البريطانية.
وتستند النتائج إلى مجموعة من األدلة، التي تربط اضطراب 

النوم بحاالت أمراض القلب القاتلة.
السبب  تحديد  المهم  “مــن  الرســون  سوزانا  الباحثة  وقالت 
يمكن  الــذي  السلوك  هو  النوم  وعالجه.  األرق  وراء  الكامن 

تغييره من عادات جديدة وإدارة اإلجهاد”.
Circula� فــي مجلة ُنــشــرت  الــتــي  الـــدراســـة،   واســتــخــدمــت 

باسم  ُتعرف  تقنية  األميركية،  القلب  لجمعية  التابعة   tion
Mendelian randomization، وهي طريقة بحث تستخدم 
خطر  بعامل  مرتبطة  بأنها  المعروفة  الــوراثــيــة  المتغيرات 

محتمل، مثل األرق، الكتشاف العالقات مع المرض.
من  يعانون  ومــرضــى  أصــحــاء  مــشــارك  مليون   1.3 واختير 

أمراض القلب والجلطة الدماغية، من 4 دراسات عامة كبرى 
في أوروبا، بما في ذلك البنك الحيوي البريطاني.

وتبين أن األفراد المعرضين لخطر األرق جينًيا، يزيد لديهم 
القلب  وفشل   ،%  13 بنسبة  القلبية  بالنوبات  اإلصابة  خطر 

بنسبة 16 %، والجلطة الدماغية بنسبة 7 %.
وخلصت الدراسة إلى أن قلة النوم المنتظمة تعرض الناس 
لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض 
العمر  يــقــلــل األرق مــن مــتــوســط  ــســكــري. كــذلــك  الــقــلــب وال
بالسرطان، وفًقا  بزيادة خطر اإلصابة  المتوقع، وُربط سابًقا 

إلدارة الصحة الوطنية في بريطانيا.

كبيرا  ماليا  مبلغا  ألمانية  مدينة  عرضت 
يصل إلى 1.1 مليون دوالر أميركي، لمن 
يثبت أنها غير موجودة على أرض الواقع.

العرض،  قدمت  التي  األلمانية  والمدينة 
ساخرة  مــؤامــرة  لنظرية  موضوعا  كانت 
أنها  تزعم  طويلة،  لفترة  اإلنترنت  على 
غــيــر مــوجــودة بــالــفــعــل، وفـــق مــا أوردت 

أسوشيتد برس” أمس األربعاء.
ــر مـــســـؤولـــون فـــي بــيــلــيــفــيــلــد، أنــهــم  ــ وذكـ
سيقدمون مليون يورو )1.1 مليون دوالر( 
للشخص الذي يقدم دليال قويا على عدم 

وجود المدينة.
ــان أول مــن طـــرح فــكــرة عـــدم وجــود  وكـ
بيليفيلد خبير الكمبيوتر أخيم هيلد، الذي 
اإلنترنت  على  الساخر  االدعــاء  هــذا  نشر 
في العام 1994 في محاولة إلثارة المتعة 
في عالم نظريات المؤامرة عبر اإلنترنت. 
ــمــســتــشــارة األلـــمـــانـــيـــة، أنــغــيــال  وحـــتـــى ال
ــرة في  مــيــركــل، شــكــكــت مــازحــة ذات مـ

وجود بيليفيلد.

مدينة ألمانية 
ترصد جائزة قّيمة 

ألمر غريب
ذكي  جهاز  عــن   ”Humm“ شركة  كشفت 
بمبدأ  يعمل  لصاقة،  بشكل  لالرتداء  قابل 
الــتــحــفــيــز الــعــصــبــي، يــحــّســن ذاكـــــرة من 

يرتديه، ويزيد من سرعة التعلم لديه.
ووفقا للشركة، فقد توصل الباحثون إلى 
أن الجهاز ساهم في تحقيق تحّسن بنسبة 
الذين  األشــخــاص  بــذاكــرة  المئة  فــي   20
ارتدوه لمدة 15 دقيقة، مقارنة بآخرين لم 

يستعملوا االختراع.

ــّرع الــجــهــاز مـــن الــمــعــدل  ــ كـــذلـــك فــقــد سـ
التعليمي لمرتديه بمعدل 120 مرة، حسبما 
ذكرت الشركة التي تتيح االختراع للشراء 

بمبلغ 99 دوالرا أميركيا لـ 12 لصاقة.
معتدال  كهربائيا  تحفيزا  الجهاز  ويــوفــر 
أثــبــت الــعــلــمــاء ســالمــتــه بــعــد اخــتــبــارات 
دامت ألكثر من 30 عاما، إذ يبعث بنبضة 
تنتشر  للمخ،  األمامية  للقشرة  كهربائية 

بعدها في أنحاء هذا العضو.

وثــــــقــــــت لـــقـــطـــات 
ــو لـــحـــظـــات  ــ ــدي ــ ــي فــ
فيها  مذهلة ظهرت 
سحابة قنبلة نووية 
ضخمة فوق بحيرة 
فـــي هــنــغــاريــا، لكن 
لــحــســن الـــحـــظ لــم 
السحابة  هــذه  تكن 
تفجير  عــن  نــاتــجــة 

كان  يبدو  ما  األمــر على  أن  البريطانية،  إينفنغ”  “ستاندرد  وأفــادت صحيفة  نــووي. 
غزير  بشكل  واحــدة  غيمة  فيها  تمطر  التي  وهي  الجزئي،  االنفجار  ظاهرة  نتيجة 
على منطقة محددة. وذكرت الصحيفة أن الحادثة وقعت في بحيرة باالتون غربي 
هنغاريا قبل أيام عدة. وتعتبر باالتون أكبر بحيرة للمياه العذبة في وسط أوروبا. 
وقال أحد األشخاص الذين سجلوا الظاهرة وقاموا بتصويرها “كان هناك العديد من 
البحيرة وقت حدوث ذلك المشهد. السحابة كانت  الذين يسبحون في  األشخاص 

مذهلة، لم أر شيئا شبيًها به من قبل”.

سجلت حرائق غابات األمازون المطيرة 
رقما قياسيا هذا العام وسط تحذيرات 

من تداعيات األمر على بيئة األرض.
وأوضح مركز أبحاث الفضاء البرازيلي 
ألــف حريق في   72 أنــه أحصى وجــود 
ــتــي يــقــع الــجــزء  الــغــابــات الــشــاســعــة ال
األكبر منها في البرازيل، على ما أوردت 

“سكاي نيوز”، أمس األربعاء.
بنسبة 83 % عن  الــرقــم  هــذا  ويــرتــفــع 
الفترة نفسها  التي حدثت في  الحرائق 

من العام 2018.
ــار االصــطــنــاعــيــة نحو  ــمـ ــدت األقـ ــ ورصـ
ــازون  ــ ــ األم ــات  ــابـ غـ ــي  فـ حـــريـــق   9500
الخميس  منذ  البرازيل  في  الموجودة 

الماضي.
وتـــوصـــف هـــذه الــغــابــات بــكــونــهــا “رئـــة 
 5.5 نــحــو  مساحتها  تبلغ  إذ  األرض”، 
مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وتــعــتــبــر أحــد 
ــمــهــمــة لـــمـــواجـــهـــة ظـــاهـــرة  األمــــاكــــن ال

االحتباس الحراري.

جهاز ذكي يحسن الذاكرة ويحفز العقل

قنبلة نووية “سلمية” فوق بحيرة أوروبية

حرائق “رئة األرض” تبلغ معدالت قياسية

نماذج من إبداعات المصممة الهندية مانيش 
مالهوترا في أسبوع الموضة بمومباي )أ ف ب(

ــقــــت أجــــهــــزة األمــــن  ــ أل
على  القبض  المصرية 
ــيــن مـــن الــمــتــهــمــيــن  ــن اث
مريض  على  باالعتداء 
ذهــنــي فــي إحـــدى قرى 
محافظة الشرقية شرق 

البالد.
وأثـــــار فــيــديــو تـــداولـــه 
التواصل  مــواقــع  رواد 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــعـــدد 
ــاب يــعــتــدون  ــشــب مـــن ال
ــرب عـــلـــى شـــاب  ــضـ ــالـ بـ
ــا داخـــل  ــي مـــريـــض ذهــن
الحالقة  صالونات  أحد 
غــضــبــا عــــارمــــا، حــيــث 
طالب المغردون بسرعة 
ضبط الجناة وتقديمهم 

للمحاكمة عقابا لهم على فعلتهم التي وصفوها بالبشعة.
وتبين أن الواقعة حدثت في قرية كفر أبراش بمدينة مشتول السوق، 
وتمكنت األجهزة األمنية من ضبط اثنين من الجناة الذين ظهروا في 

الفيديو، ويجري حاليا البحث عن الباقين.
ببالغ  تتقدم  لم  الشاب  أســرة  أن  عن  األمــن  أجهزة  تحقيقات  وكشفت 
ضد الجناة، فيما قال المتهمون بعد ضبطهم إنهم كانوا يعاقبون الشاب 

بسبب تلفظه بكلمات مسيئة ضد أحدهم.

اعتداء على “مريض ذهني” 
يشعل غضبا في مصر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن كلبا 
والمحبة،  الــوفــاء  فــي  كبيرا  مثاال  ضــرب 
إذ مـــات بــعــد دقــائــق مــن رحــيــل صاحبه 
معاناة مع مرض  بعد  توفي  الــذي  الشاب 

السرطان.
وأوضحت الصحيفة أن الكلب قضى بعد 
نحو ربع ساعة من وفاة الشاب سيتوارث 

هتشيسون البالغ من العمر 25 عاما.
وكان هتشيسون قد قضى ثمانية أعوام 
الــذي أصاب  السرطاني  الــورم  عــالج  في 
ــالج طــويــلــة،  ــاغ، وأمــضــى رحــلــة عـ ــدمـ الـ
أن  قبل  في عظامه  انتشر  السرطان  لكن 
كلبه  دقائق معدودة قضى  يتوفى. وبعد 

من وهو نوع البولدوغ الفرنسي.
ــدة الــشــاب  ــ وقـــالـــت فــيــونــا كــونــاغــان والـ
ابني وكان  دائــًمــا مع  كــان  “نيرو  الــراحــل: 
متعلًقا بشدة به”، وأضافت األم المكلومة: 
“كان ستيوارث صاحب شخصية محبوبة 
من الجميع، وأعتقد أن الكلب لم يتحمل 

رحليه وأراد المضي معه”.

أثــــــارت نــجــمــة تــلــفــزيــون الــــواقــــع، كيم 
كارداشيان، حيرة معجبيها بعد أن نشرت 
صورة لها ولشقيقتها الصغرى كيلي جينر، 
التي تظهران فيها وكأن لهما ستة أصابع 

على قدميهما.
مليون اليك، حيث   3.2 الصورة  وكسبت 
تظهر الشقيقتان بكامل أناقتهما، لكن من 
الفوتوشوب  في  خلال  هناك  أن  الــواضــح 

فكلتاهما تمتلك إصبعا إضافيا.
والــصــور الــجــديــدة هــي جــزء مــن الحملة 
أنشأتها  التي  الجديدة  للعطور  اإلعالنية 
أنـــهـــا ليست  كـــارداشـــيـــان وجـــيـــنـــر، كــمــا 
المستخدمون  فيها  ينتقد  الــتــي  ــمــرة  ال

استخدامهم الزائد للفوتوشوب.
فــي ســيــاق آخـــر، اســتــطــاع الطفل الــرابــع 
أن  كــارداشــيــان،  الــواقــع،  تلفزيون  لنجمة 
متابعيها،  من  ماليين   5 من  أكثر  يجذب 

وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.

كلب مات بعد 
دقائق حزنا على 

وفاة صاحبه

كيم كارداشيان 
تثير حيرة معجبيها في  للتغذية  القومي  بالمعهد  مــســؤول  كشف 

أسباب  أهم  أحد  تلفزيوني،  لقاء  خالل  مصر، 
انتشار “أنيميا الحديد” في البالد.

ــزيــه، رئــيــس وحـــدة التثقيف  ن وقـــال مــجــدي 
انتشار  إن  للتغذية،  القومي  بالمعهد  الغذائي 
أنيميا الحديد )فقر الدم بسبب نقص الحديد( 

في مصر يرجع إلى التلوث وسوء التغذية.
ــاف، خـــالل مــداخــلــة هــاتــفــيــة عــلــى قناة  ــ وأضـ
“one”، أن فول الشارع من أهم أسباب انتشار 

أنيميا الحديد في مصر بصورة “غير مبررة”.
الماء  في  الفول  ينقع  أن  الضروري  “من  وتابع 
لمدة 12 ساعة؛ حتى ظهور ما يسمى بالرغاوي 
البيضاء، ثم االستغناء عن مياه النقع، لكن ما 

يحدث في الشارع المصري مختلف تماما”.
وأوضح نزيه “فول الشارع ال يغسل وال ينقع، 
أن  مبينا  الحديد”،  امتصاص  يعوق  وبالتالي 

جميع أنواع البقوليات يجب تنقيعها.

مصر.. تحذير “رسمي” من فول الشارع

المطربة لورين 
أالينا تصل عرض 

فيلم “الرقص 
مع النجوم” في 

نيويورك )أ ف ب(
يشار إلى أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يعد أحد أنواع فقر الدم، وهي حالة يفتقر فيها الدم 

إلى ما يكفي من خاليا الدم الحمراء السليمة، التي تتكلف بنقل األوكسجين ألنسجة الجسم.
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الخميس
22 أغسطس 2019 
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يقلل األرق من متوسط العمر المتوقع
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