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جاللة الملك: تأييد مطلق إلجراءات السعودية
المنامة - بنا

أجــرى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة اتصــاال هاتفيا مع 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  عاهــل 
أخيه خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود، عبــر فيه جاللته عن 
إدانته واســتنكاره الشــديدين للعمل اإلرهابي 
الذي اســتهدف معملين تابعين لشركة أرامكو 
بمحافظــة بقيــق وهجرة خريص فــي المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
وشدد جاللته على تضامن مملكة البحرين مع 

المملكــة العربية الســعودية وتأييدهــا المطلق 
لمــا تتخــذه من إجــراءات لحماية مؤسســاتها 
والدفــاع عــن مصالحهــا، مؤكــدا أن البحريــن 
تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق 
واحــد لمكافحة اإلرهاب بكل صوره وأشــكاله 
وضــد كل مــن يحاول المســاس بأمــن المملكة 

واستقرارها.
وثمــن جاللــة الملــك الــدور الســعودي الريادي 
وتحقيــق  اإلرهــاب  مكافحــة  مجــال  فــي 

االستقرار اإلقليمي.
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والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  أعلنــت 
عــن اســتمرار تشــغيل الوحــدات بمصفاة 
توفيــر  علــى  تأثيــر  أي  دون  “بابكــو” 

المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وذكرت الهيئة “إن جميع مرافقنا تواصل 
عملياتهــا التشــغيلية بصــورة آمنــة، كمــا 
ذات  األطــراف  جميــع  إطــالع  نواصــل 
الموقــف ومــا ســنقوم  الصلــة بتطــورات 
بعملــه فــي اســتجابة لتلــك األحــداث، مع 
فــي  خططنــا  تحديــث  فــي  االســتمرار 

ضوء التطورات والمســتجدات الجديدة 
فــي هــذا الشــأن”.  وأضافت الهيئــة: “إننا 
علــى اتصــال دائــم باألخــوة المســؤولين 
فــي المرافــق المتضــررة بشــركة أرامكــو. 
ونواصــل تقييــم الموقــف وتأثيراته على 
عملياتنــا التشــغيلية. ومــن جهــة أخــرى، 
فإن عمليــات تزويد مصفاة بابكو بالنفط 
الخام مستمرة حسب اإلجراءات المتبعة 
لخطة استمرارية العمل، بما يحافظ على 

االستمرارية التشغيلية للمصفاة”.

استمرار تشغيل الوحدات بمصفاة “بابكو”

ترأس رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة الجلســة 
الــوزراء  لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة 
وذلــك بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس. أدان 

الــوزراء واســتنكر بأشــد العبــارات  مجلــس 
منشــأتين  اســتهدف  الــذي  اآلثــم  االعتــداء 
نفطيتين تابعتين لشــركة أرامكو السعودية، 
ووصفــه بأنــه عمــل إرهابــي مشــين يشــكل 
تصعيــدا وتهديــدا خطيرا إلمــدادات الطاقة 
العالميــة واالقتصاد العالمــي، وأكد المجلس 

وقوفــه التام مــع المملكة العربية الســعودية 
الشقيقة وتأييد مملكة البحرين المطلق لكل 
الخطــوات التــي تتخذهــا المملكة الشــقيقة؛ 
للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن 
مصالحهــا، وحث المجلــس المجتمع الدولي 
علــى التحرك العاجل لمنع هــذه االعتداءات 

الغاشــمة ومن يقف وراءهــا. ووجه صاحب 
األجهــزة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
الوقائيــة  اإلجــراءات  تشــديد  إلــى  األمنيــة 
والمرافــق  المنشــآت  حــول  واالحترازيــة 
التطــورات  ضــوء  فــي  وذلــك  الحيويــة 

اإلقليمية المتسارعة.

المنامة - النيابة العامة

  صــّرح رئيــس النيابة محمد الظهراني 
بنيابــة المــرور بــأن المحكمــة الصغرى 
الجنائيــة السادســة قد أصــدرت أمس 
ســائق  ضــد  حكمهــا   16/09/2019
عكــس  بقيادتــه  والمتهــم  البــاص 
االتجــاه وهــو فــي حالــة ســكر وهو ما 
ترّتــب عليــه التســبب فــي وفــاة أحــد 
االصطــدام  نتيجــة  المركبــات  قائــدي 
بمركبته وبإحداث التلفيات بها، وذلك 
بمعاقبته بالحبس لمدة ثالث ســنوات 
ا عن البالد بعد  مع النفاذ وإبعاده نهائيًّ

تنفيذ العقوبة.
باشــرت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت 
التحقيــق في الواقعة فــور ورد البالغ 
عــن الحــادث الذي ارتكبــه المتهم وتم 
توجيــه له االتهامات وعليه تم إحالته 
محبوًســا للمحكمــة، وتداولت القضية 
أمــام المحكمة المختصة إلى أن صدر 

الحكم سالف البيان.

3 سنوات لسائق 
الباص المتسّبب 

واشــنطن تحمــل طهــران المســؤولية ولنــدن تطالب بــرد دوليبمقتل شخص

التحالف: هجوم “أرامكو” تم بأسلحة إيرانية

عواصم ـ وكاالت

قــال المتحــدث باســم تحالــف دعــم الشــرعية 
فــي اليمــن العقيــد الركــن تركــي المالكــي أمــس 
علــى  الهجــوم  فــي  المســتخدمة  األســلحة  إن 

مصفاتي أرامكو السعودية هي إيرانية.
وأوضــح المالكي في مؤتمــر صحافي بالرياض 
أن التحقيقــات األوليــة تشــير إلــى أن األســلحة 
وبقيــق  خريــص  هجومــي  فــي  المســتخدمة 
المســيرة  الطائــرات  أن  إلــى  الفتــا  إيرانيــة، 

الحوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل.
وأضــاف أن الهجــوم علــى معملــي أرامكــو لــم 
أعلنــت  مثلمــا  اليمنيــة  األراضــي  مــن  ينطلــق 

ميليشيات الحوثي.
إلى ذلك، ألمح الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أمس إلى إمكان “الرد العسكري” على إيران بعد 

الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.
وشــكك ترامب في نفي إيران تحمل مسؤولية 
اســتهداف منشأتي النفط في السعودية، قائال: 

“سوف نرى”
فيهــا  يلمــح  التــي  األولــى  المــرة  هــذه  وتعــد 
ترامــب إلى “رد عســكري” أميركي محتمل على 

الهجمات ضد منشآت شركة أرامكو.
ودانــت المملكة المتحدة أمــس اإلثنين الهجوم 
لشــركة  تابعتيــن  منشــأتين  اســتهدف  الــذي 
“أرامكــو” فــي الســعودية، ووصفتــه بـــ “الخطير 
والشــائن”. وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي، 
دومينيك راب، إن الهجوم انتهاك سافر للقانون 

المملكــة  مــع  بقــوة  تقــف  “وبريطانيــا  الدولــي، 
العربية السعودية”.

لــه تداعيــات علــى  وأوضــح راب أن “الهجــوم 
أســواق النفط العالمية واإلمدادات، ويتعين أن 
يكــون لدينــا رد دولــي واضــح وموحــد ألقصى 

حد عليه”.

من حريق مصفاتي أرامكو في بقيق
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مجلــس  رئيــس  نائــب  بحضــور 
الوزراء ســمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة، أقيم مســاء أمس الحفل 
الختامي للنسخة التاسعة من جائزة 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن 
خليفــة آل خليفــة للعمــل التطوعي، 
إذ أكــد ســموه أهميــة الجائــزة فــي 
التطوعــي  العمــل  ثقافــة  إحيــاء 

واإلنســاني فــي المجتمعــات وإبــراز 
النماذج المضيئة.

وكرم رئيس االتحاد البحريني لكرة 
لجمعيــة  الفخــري  الرئيــس  الســلة 
الكلمــة الطيبة ســمو الشــيخ عيســى 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 14 
شــخصية من رواد العمــل التطوعي 

من 13 دولة عربية.

سمو الشيخ علي بن خليفة يحضر الحفل 
الختامي لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي

االعتداء على “أرامكو” عمل إرهابي مشين
سمو رئيس الوزراء يوجه لتشديد اإلجراءات الوقائية حول المنشآت الحيوية
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سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

سمو الشيخ علي بن خليفة يحضر ختام النسخة الـ9 من جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي

ا” 4 مديرين مساعدين بمدرسة اليوم انطالق الجولة 6 لدوري زين“تمر وجمر”... قريباتنّصل نووي جديدإطالق “اعرف عميلك إلكترونيًّ
قالت مصادر تربوية لـ “البالد” إنه  «

جرى تعيين 4 مديرين مساعدين 
بمدرسة عمر بن عبدالعزيز 

االبتدائية للبنين )تقع في 
المحرق( بما يخالف قرار وزاري 

بتحديد عدد المديرين المساعدين 
لكل مدرسة بناًء على عدد الطلبة.

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة  «
المعلومات والحكومة اإللكترونية 

محمد القائد عن قرب تدشين 
ا”  خدمة “اعرف عميلك إلكترونيًّ

بصورة رسمية، والتي ستستفيد 
منها مختلف المؤسسات البنوك 

والشركات المالية في البحرين.

لّوحت إيران أمس اإلثنين  «
باتخاذ خطوة رابعة في إطار 
تخفيض التزاماتها باالتفاق 

النووي. يذكر أن إيران تخلت 
عن ثالثة التزامات متعلقة 

ببرنامجها النووي واردة في 
االتفاق.

تصدر قريبا المجموعة القصصية  «
“تمر وجمر” للقاص البحريني حسن 

بوحسن عن دار فراديس للنشر 
والتوزيع التي انتهت مؤخرا من 

إعدادها وإدخالها إلى المطبعة، وتعد 
المجموعة القصصية اإلصدار الثالث 

في مسيرة بوحسن.

تنطلق اليوم منافسات الجولة  «
السادسة من الدور التمهيدي لدوري 
زين الدرجة األولى لكرة السلة، بإقامة 

لقاءين، إذ يلتقي في المباراة األولى 
المحرق ومدينة عيسى في الساعة 6 

مساء، وتليها مباشرة مباراة الحالة 
وسترة في الساعة 7:45 مساء.
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خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

انخفض إجمالــي ودائع القطاعين 
العــام والخاص إلى 12.818 مليار 
دينــار فــي يوليــو الماضــي مقابــل 

شــهر  فــي  دينــار  مليــار   12.981
بتراجــع  نفســه  العــام  مــن  يونيــو 

نسبته 1.25 %.

ودائع “العام” و“الخاص”

الكويت - مباشر

ارتفعت تحويالت العمالة الفلبينية في 
كل من البحرين والكويت بنســبة 69.7 
%، و17.2 % لتصل الى 184.9 مليون 
علــى  دوالر،  مليــون  و447.4  دوالر، 

التوالي، في األشــهر الســبعة األولى من 
العام 2019 وذلك بحســب مسح أجراه 
بيانــات  إلــى  اســتنادا  “مباشــر”  موقــع 

البنك المركزي الفلبيني.

تحويالت العمالة الفلبينية

مليار دينار

مليون دوالر

12.8

184

زينب العكري
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ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء وذلك 
بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بأشــد  واســتنكر  الــوزراء  مجلــس  أدان 
العبــارات االعتــداء اآلثم الذي اســتهدف 
لشــركة  تابعتيــن  نفطيتيــن  منشــأتين 
أرامكــو الســعودية، ووصفــه بأنــه عمــل 
إرهابي مشــين يشــكل تصعيــدا وتهديدا 
العالميــة  الطاقــة  إلمــدادات  خطيــرا 
المجلــس  وأكــد  العالمــي،  واالقتصــاد 
العربيــة  المملكــة  مــع  التــام  وقوفــه 
مملكــة  وتأييــد  الشــقيقة  الســعودية 
البحريــن المطلــق لكافة الخطــوات التي 
تتخذهــا المملكة الشــقيقة؛ للحفاظ على 
أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، 
وحــث المجلــس المجتمــع الدولــي علــى 
التحــرك العاجــل لمنــع هــذه االعتــداءات 

الغاشمة ومن يقف وراءها.
رئيــس  إعــان  المجلــس  أدان  كمــا 
بفــرض  النيــة  اإلســرائيلي  الــوزراء 
مــن  أراض  علــى  اإلســرائيلية  الســيادة 
الضفــة الغربيــة المحتلــة لمــا يمثلــه مــن 
اعتــداء خطير علــى الحقــوق التاريخية 
والقانونيــة للشــعب الفلســطيني وخــرق 
الدوليــة  الشــرعية  وقــرارات  لقوانيــن 
فــي  الســام  فــرص  يقــوض  وتصعيــد 
ضمــن  المجلــس  بــا  مرحِّ المنطقــة، 
العربيــة  المملكــة  بدعــوة  الســياق  هــذا 
اإلســامية  القمــة  رئيســة  الســعودية 

التعــاون  لمنظمــة  طــارئ  اجتمــاع  لعقــد 
اإلســامي لمــا يشــكله ذلــك مــن حــرص 
المملكة الشــقيقة بقيــادة خادم الحرمين 

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود علــى الخــروج بموقــف موحــد 
فــي مواجهــة  الجماعــي  العمــل  وتعزيــز 

التحديــات، وأطلــع المجلــس ضمــن هــذا 
السياق على نتائج االجتماع االستثنائي 
لمجلــس وزراء خارجية الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلســامي الذي عقد 
فــي جــدة مؤخــرا، والتــي عرضهــا وزيــر 

شؤون مجلسي الشورى والنواب.

الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  بعدهــا، 
إلــى  األمنيــة  األجهــزة  الــوزراء  رئيــس 
تشديد اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
الحيويــة  والمرافــق  المنشــآت  حــول 
وذلــك فــي ضــوء التطــورات اإلقليميــة 

المتسارعة.

ثــم أثنــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الوزراء على الجهود التي بذلتها الجهات 
أبــداه  الــذي  التعــاون  الحكوميــة وعلــى 
عنــه  نتــج  والــذي  والمآتــم،  المواطنــون 
نجــاح إحيــاء مراســم ذكــرى عاشــوراء، 
بما يعكس عمق الشراكة المجتمعية بين 
المواطنين واألجهزة الحكومية المعنية.
بعــد ذلــك، تابــع صاحــب الســمو الملكــي 
بتحســين  االهتمــام  الــوزراء  رئيــس 
ورفــع  الحكوميــة  الخدمــات  مســتوى 
جودتهــا فــي المناطق المختلفــة؛ لضمان 
أن تحظى دائما برضا الموطنين، وضمن 
وزارة  ســموه  وجــه  فقــد  الســياق،  هــذا 
المواصــات واالتصــاالت بالتنســيق مــع 
الجهات ذات العاقة إلى تحسين خدمة 
وجــودة االتصاالت فــي المدن والمناطق 
اإلســكانية الجديدة، ومنها مدينة شــرق 
الحد، وتســريع إتمام اإلجراءات الازمة 
لذلــك. كمــا وجــه صاحــب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء وزارة التربيــة والتعليــم 
المــدارس  طلبــة  انتقــال  تســهيل  إلــى 
فــي مدينــة ســلمان مــن وإلى مدارســهم 

واتخاذ ما يلزم لذلك.
وعلــى صعيد متصل، فقــد وجه صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشجيع 
توظيــف الكــوادر البحرينيــة بالقطاعات 
الخدميــة المختلفة لمــا يتمتع به العنصر 
البشري البحريني من كفاءة وقدرة على 

االضطاع بمختلف المهام والواجبات.

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  برقيتي  خليفة،  آل 
الجديدة  غينيا  بابوا  عام  حاكم 
الواليات  رئيس  دادا وإلى  بوب 
أنــدريــس  المتحدة  المكسيكية 
مانويل لوبيس أوبرادور، وذلك 
بمناسبة ذكرى استقال بادهما، 
تهانيه  أطيب  عن  جالته  معرًبا 
المناسبة  بــهــذه  لهما  وتــمــنــيــاتــه 

الوطنية.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

ســمو رئيس الوزراء يوجه لتشــجيع توظيف الكوادر البحرينيــة بالقطاعات الخدمية المختلفة

تشديد اإلجراءات الوقائية حول المنشآت والمرافق الحيوية

جاللة الملك 

يهنئ بابوا غينيا 

والمكسيك

قرارات المجلس
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ثــم نظــر المجلــس فــي المذكــرات المدرجــة علــى جــدول أعمالــه واتخــذ بشــأنها مــن 
القرارات ما يلي:

تعديــل  الــوزراء  مجلــس  بحــث  أوال: 
شــروط التصــرف فــي الوحدة اإلســكانية 
بعــد ســداد قيمــة تمويلهــا، وبحــث تعديل 
المــادة رقــم )3( مــن المرســوم بقانون رقم 
)10( لســنة 1976 بشــأن اإلســكان، والــذي 
تضمنتــه المذكــرة المرفوعــة لهــذا الغرض 
من وزير اإلســكان، وقرر المجلس إحالتها 
إلــى اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونيــة 

والتشريعية.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على مشــروع 
معــد  الرياضــي  االحتــراف  بشــأن  قانــون 
مــن  مقــدم  بقانــون  اقتــراح  ضــوء  فــي 
مجلــس الشــورى، وقــرر المجلــس أحالتــه 
إلى الســلطة التشــريعية وفــق اإلجراءات 
الدســتورية والقانونيــة، وينظــم مشــروع 
القانــون االحتراف الرياضــي والتعاقد مع 
الرياضييــن المحترفين لممارســة النشــاط 
االحتــراف  عقــد  فــي  المحــدد  الرياضــي 

والشروط الازمة لذلك.

ثالثــا: اهتمامــا مــن الحكومــة فــي تطويــر 
المختلفــة  المناطــق  فــي  التحتيــة  البنيــة 
وافــق  فقــد  منهــا،  القديمــة  وبخاصــة 
مجلــس الوزراء علــى االســتماك الجزئي 
العامــة فــي  للمنفعــة  مــن ثاثــة عقــارات 
عــراد والبســيتين وبــاد القديــم؛ لتوســعة 
الطــرق وإنشــاء مواقف للســيارات، وكلف 
المجلس وزير األشــغال وشؤون البلديات 
قــرارات  بإصــدار  العمرانــي  والتخطيــط 

االستماك الازمة.
رابعــا: اطلــع مجلــس الــوزراء علــى نتائــج 
األماكــن  فــي  العمــل  قــرار حظــر  تطبيــق 
فــي  الظهيــرة  فتــرة  خــال  المكشــوفة 
فصــل الصيف للعــام 2019، حيث أظهرت 
النتائــج التي عرضها وزير العمل والتنمية 
فــي  المختصــة  األجهــزة  أن  االجتماعيــة 
قــد  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
قامــت بأكثــر مــن 11 ألف زيارة تفتيشــية 
تــم  التــي  المنشــآت  مــن   %  99.5 وأن   ،

التفتيــش عليهــا قــد التزمــت بقــرار حظــر 
العمــل في األماكن المكشــوفة، مما أســهم 
فــي توفيــر الحمايــة مــن أشــعة الشــمس 
الظهيــرة وخفــض  أوقــات  فــي  المباشــرة 
نسب اإلصابة باإلجهاد الحراري وضربات 
الشمس وذلك ضمن سياسة الحكومة في 
توفير ســبل وإجراءات الصحة والسامة 

المهنية للعمال.

خامســا: بحــث مجلــس الــوزراء مشــروع 
قــرار بتعديــل بعض أحكام القــرار رقم )4( 
لســنة 2014 بشــأن تنظيــم تصاريــح عمل 
المنــازل ومــن فــي حكمهــم، وقــرر  خــدم 
إحالتــه لمزيــد مــن الدراســة فــي اللجنــة 

الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
عــدد  الــوزراء  مجلــس  بحــث  سادســا: 
بيــن  التفاهــم  ومذكــرات  االتفاقــات  مــن 
حكومــة مملكــة البحرين وكل من حكومة 
المجــر  وحكومــة  إندونيســيا  جمهوريــة 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  إلــى  وأحالهــا 
باإلعفــاء  تتعلــق  والتشــريعية،  القانونيــة 
مــن متطلبــات التأشــيرة لحملــة جــوازات 
الســفر الدبلوماســية والخاصــة والخدمــة 
بيــن مملكــة البحرين وكل من إندونيســيا 
والمجــر، إضافــة إلــى مذكرة تفاهم بشــأن 
إنشاء لجنة مشتركة عليا للتعاون الثنائي 

بين البحرين وإندونيسيا.
تصديــق  الــوزراء  مجلــس  بحــث  ســابعا: 
األساســي  النظــام  علــى  البحريــن  مملكــة 
لمنظمــة  التابــع  العمــل  لمركــز  واالنضمــام 

التعــاون اإلســامي، وقــرر المجلس إحالة 
المذكرة المشــتركة المرفوعة لهذا الغرض 
من وزير الخارجية ووزير العمل والتنمية 
االجتماعيــة إلى اللجنة الوزارية للشــؤون 

القانونية والتشريعية.
ثامنــا: أحال مجلــس الــوزراء إلى مجلس 
مــادة  بإضافــة  قانــون  مشــروع  النــواب 
قانــون  إلــى  مكــررا   )189( برقــم  جديــدة 
العقوبــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم 
)15( لسنة 1976 المعد بناًء على االقتراح 
الشــورى،  مجلــس  مــن  المقــدم  بقانــون 
مشــفوعا بمذكــرة بــرأي الحكومــة حولــه، 
وذلــك بنــاء علــى توصية اللجنــة الوزارية 

للشؤون القانونية والتشريعية.
ثاثــة  الــوزراء  مجلــس  بحــث  تاســعا: 
ردود  علــى  ووافــق  برغبــة  اقتراحــات 
بزيــادة  يتعلــق  األول  حولهــا،  الحكومــة 
بخصــوص  والثانــي  اإلعاقــة،  مخصــص 
واعتمــاد  المطــور  مزايــا  برنامــج  إيقــاف 
البرنامــج الســابق، والثالــث بشــأن تعديــل 
مزايــا  برنامــج  فــي  الشــروط  بعــض 

اإلسكاني.
أخــذ  فقــد  الوزاريــة،  التقاريــر  بنــد  وفــي 
الــدورة  أعمــال  بنتائــج  علمــا  المجلــس 
ولجنــة  العمــل  وزراء  للجنــة  الخامســة 
وزراء الشــؤون االجتماعية بدول مجلس 
التــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
عقــدت فــي ســلطنة عمــان مؤخــرا وذلــك 
مــن خــال تقريــر وزيــر العمــل والتنميــة 
أســبوع  مؤتمــر  وبنتائــج  االجتماعيــة، 
لنــدن للســفن والماحة البحريــة ومعرض 
DSEI للدفــاع والطيران واألمن والتوقيع 
علــى مذكــرة التفاهم بين الهيئــة الوطنية 
لعلــوم الفضاء ووكالة الفضــاء البريطانية 
لمناقشــة  فانبــرا؛  شــركة  مــع  واالجتمــاع 
فــي   2020 للطيــران  البحريــن  معــرض 
المملكــة المتحدة مؤخــرا وذلك من خال 
واالتصــاالت،  المواصــات  وزيــر  تقريــر 
وبنتائــج اجتمــاع الهيئــة العليــا للمجلــس 
العربــي لاختصاصات الصحية الذي عقد 
بالقاهــرة مؤخــرا وذلك من خــال التقرير 

المرفوع من وزيرة الصحة.

ياسر الناصر

مجلس الوزراء: االعتداء اآلثم على “أرامكو” عمل إرهابي مشين وتهديد خطير إلمدادات الطاقة

 تسهيل انتقال 
طلبة المدارس في 

مدينة سلمان من 
وإلى مدارسهم

تحسين خدمة االتصاالت 
في المناطق الجديدة 

ومنهـــــا مدينـــة 
شـــرق الحد 

االستمالك الجزئي 
للمنفعة العامة 

في عراد والبسيتين 
وبالد القديم  

99.5 % من 
المنشآت المفتش 

عليها التزمت بقرار 
حظر عمل الظهيرة
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استعراض التنسيق المشترك بين “الدفاع” و “الداخلية”
اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا 

آل خليفة.

لقــوة  العــام  القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــال 
دفــاع البحريــن بوزيــر الداخليــة، حيث تم 
والتنســيق  التعــاون  عاقــات  اســتعراض 

المشــترك بيــن قــوة دفاع البحريــن ووزارة 
الداخلية في كل ما من شأنه الحفاظ على 

أمن واستقرار المملكة.

القائد العام لقوة الدفاع مستقبال وزير الداخلية 

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس، الملحــق 
العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة العقيد 
ا  الركــن فهــد بــن إبراهيــم الثنيــان، وذلك بمناســبة تعيينه ملحًقا عســكريًّ

جديًدا لباده.
وخال اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العســكري 
ــا معاليــه لــه التوفيق والنجاح فــي أداء مهامه  الســعودي الجديــد، متمنيًّ
العســكرية الموكلة إليه، كما اســتعرض معه العاقات األخوية والتعاون 

المستمر بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.

استعراض العالقات العسكرية 
بين البحرين والسعودية

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في 
RODER�  مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح أمس، ســفير المملكة المتحــدة لدى مملكــة البحرين

RICK DRUMMOND بمناسبة تعيينه سفيًرا جديًدا لباده.
ا له التوفيق   وخــال اللقــاء، رحــب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالســفير البريطاني، متمنيًّ
والنجــاح فــي أداء مهامــه الدبلوماســية، حيث أشــاد بعاقــات الصداقة التاريخيــة والمتميزة 
التــي تربــط مملكــة البحريــن والمملكــة المتحدة والتي تشــهد علــى الدوام تطــوًرا وتقدًما في 

مختلف المجاالت. حضر مدير ديوان القيادة العامة اللقاء اللواء الركن حسن سعد.

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في القائد العام يشيد بالعالقات التاريخية مع بريطانيا
مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح أمس ســفير جمهوريــة إيطاليا لــدى المملكة دومينيكــو بياتو، 
والذي قدم له العقيد MASSIMILANO MACIOCE الملحق العسكري اإليطالي المعتمد لدى 

مملكة البحرين والمقيم بالرياض، وذلك بمناسبة تعيينه ملحقا عسكريا جديدا لباده .
وفي بداية اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة 
وبالملحــق العســكري اإليطالــي الجديد، متمنيا له دوام التوفيــق والنجاح في منصبه الجديد. 
وفــي اللقــاء أشــاد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن بعاقــات الصداقــة القائمــة بيــن مملكــة 
البحريــن وجمهوريــة إيطاليا الصديقة، كما تم بحث الُســبل الكفيلة بتعزيز التعاون العســكري 

بما يخدم البلدين الصديقين.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن سعد.

تعزيز التعاون العسكري بين المنامة وإيطاليا
الرفاع - قوة الدفاع

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراًرا 
بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة للمعلومــات والســكان. وتتكــون اللجنــة التــي يرأســها وزير 
شــؤون مجلــس الــوزراء مــن عضويــة ممثليــن عن 24 جهــة حكومية، شــملت ديوان 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 

واألمانة العامة لمجلس الوزراء.

ممثليهــا  ترشــيح  جهــة  كل  وتتولــى 
للجنــة، علــى أال يقــل مســتوى التمثيل 
عن درجة وكيل مساعد، ليتولى بعدها 
وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء بإصدار 

قرار بتسمية أعضائها.
وحدد القرار مدة سنتين قابلة للتجديد 
لعضويــة اللجنة، وفي حال خلو مكانه 
ألي ســبب من األســباب، ترشــح الجهة 

آخر مكانه إلكمال مدة سلفه.
تنفيــذ  متابعــة  إلــى  اللجنــة  وتهــدف 
 2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

وربطها ببرنامج عمل الحكومة.
مــن  مجموعــة  باللجنــة  القــرار  وأنــاط 
المهــام تتمثــل فــي اقتــراح السياســات 
تحديــث  وضمــان  للســكان،  الوطنيــة 
وصحة المعلومــات والبيانات المتعلقة 
والمعلومــات  المؤشــرات  بجميــع 
الوطنيــة وأهــداف التنمية المســتدامة 
ومؤشــراتها، بما فيهــا البرامج المتعلقة 
بالسكان ووضع اآلليات الكفيلة بذلك.

اعتمــاد  للقــرار  وفقــا  اللجنــة  وتتولــى 
جميــع المعلومــات والتقاريــر الوطنيــة 
والبيانــات الرســمية، وتحديــد الجهات 
تزويــد  قبــل  إنتاجهــا  عــن  المســؤولة 
جانــب  إلــى  بهــا،  الدوليــة  المنظمــات 
الحكوميــة  الجهــات  التــزام  ضمــان 
واإلحصــاءات  المعلومــات  بتحديــث 
كافة الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية 
المستدامة ومؤشراتها، وأية مؤشرات 

ذات عاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وضــع  مهمــة  للجنــة  القــرار  وأســند 
تبــادل  لتنظيــم  المناســبة  اإلجــراءات 
الحكوميــة،  الجهــات  بيــن  المعلومــات 
أداء  وتقييــم  مراجعــة  إلــى  إضافــة 
القاعــدة المعلوماتيــة لتحســين جــودة 
المعلومــات الــواردة فيهــا، إلــى جانــب 
والمنظمــات  الهيئــات  مــع  التعــاون 
فــي  المختصــة  والدوليــة  اإلقليميــة 
أهــداف التنمية المســتدامة والمســائل 

السكانية.

وحدد القرار 3 أشهر مدة قصوى  «
بين كل اجتماع وآخر، على أن تصدر 
قراراتها بغالبية أصوات الحاضرين، 

وترجيح كفة الرئيس عند تساوي 
األصوات. وجوز القرار للجنة 

االستعانة بالخبراء والمختصين، 
ودعوتهم لحضور اجتماعاتها 

واالستماع آلرائهم، من دون أن يكون 
لهم حق في التصويت.

لجنــة وطنيــة للمعلــومــات والسكــان
تســتهدف متابعــة تنفيذ أهــداف التنمية المســتدامة وربطها ببرنامج عمــل الحكومة 
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اقتراح السياسات 
الوطنية للسكان

التعاون مع الهيئات اإلقليمية 
والدولية المختصة 

بأهداف التنمية المستدامة

ضمان صحة 
المعلومات 

والبيانات الوطنية

تقييم أداء القاعدة 
المعلوماتية لتحسين 

جودة المعلومات الواردة فيها

اعتماد المعلومات 
والتقارير الوطنية 
والبيانات الرسمية

وضع اإلجراءات المناسبة 
لتبادل المعلومات 

بين الجهات الحكومية

تحديد الجهات المسؤولة 
عن إعداد التقارير الرسمية

ضمان التزام الجهات الحكومية 
بتحديث إحصاءاتها ومعلوماتها 

إسمـاعيــل السقــايسيـدعلـي المحافظـة

ال يقل مستوى 
التمثيل في 

اللجنة عن درجة 
وكيل مساعد

سيدعلي المحافظة

اللجنة تضم 
ممثلين عن 24 

جهة حكومية

قرارات اللجنة 
تعتمد بتصويت 
غالبية أعضائها

تجتمع اللجنة 4 
مرات في السنة 

على األقل

سنتان قابلتان 
للتجديد لعضوية 

اللجنة
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اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن ذياب النعيمــي بمكتبه فــي القيادة 
العامــة صبــاح أمــس، مدير العمليــات بالوكالة للقوات المســلحة بدولــة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة العميد الركن حسن محمد الحمادي.
وخــال اللقــاء، رّحــب رئيــس هيئــة األركان بمديــر العمليــات بالوكالــة للقــوات 
المســلحة اإلماراتيــة، مشــيًدا بمتانــة العاقــات األخويــة الوطيــدة التــي تربــط 
البلديــن الشــقيقين. كما اســتقبل رئيس هيئة األركان الفريــق بمكتبه في القيادة 
العامــة صبــاح أمــس، الملحــق العســكري بســفارة جمهوريــة اليمن الشــقيقة لدى 

المملكة العميد الركن أحمد صالح الهب.
ورحــب رئيــس هيئــة األركان بالملحــق العســكري اليمنــي، كمــا تــم اســتعراض 

العاقات األخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

رئيس األركان يشيد بمتانة 
العالقات مع اإلمارات

شركة روسية تبدي اهتمامها للتعاون بأمن المعلومات
ــواء ــه ال ــة  ــوب رط ــن  م ــاه  ــمــي ال ــاج  ــت إن تقنية  ــأن  ــش ب يــتــبــاحــث  ــرزا  ــي م

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا بمكتبــه 
وفدا برلمانيا من مجلس الدوما بجمهورية روســيا االتحادية 
الذي يزور مملكة البحرين حاليا برئاســة عضو لجنة الشــؤون 
الدولية ونائب رئيس المجموعة البرلمانية الداخلية للمجلس 
يفغينــي بريماكــوف، يرافقهم عدد من المســؤولين من شــركة 
مــن  الميــاه  إنتــاج  فــي  المتخصصــة  الروســية   Watergen
رطوبــة الهــواء وكذلــك في تقنيــات التحصين ضــد الهجمات 
لــدى البحريــن أيغــور  اإللكترونيــة، وبحضــور ســفير روســيا 
كريمنــوف والرئيــس التنفيــذي لهيئــة الكهرباء والماء الشــيخ 

نواف بن ابراهيم آل خليفة.
الروســي  بالوفــد  ميــرزا  الوزيــر  رحــب  االجتمــاع،  وخــال 
مملكــة  بيــن  القائمــة  الوثيقــة  العاقــات  معهــم  واســتعرض 
البحريــن وجمهوريــة روســيا فــي مجــاالت الكهربــاء والمــاء 
والطاقــة المتجــددة، مشــيدا بعمــق تلــك العاقــات التاريخية 
بين البلدين الصديقين ومدى حرص القيادة الحكيمة بمملكة 
البحريــن علــى تعزيز تلك العاقات، ومؤكــدا أهمية مثل هذه 
الزيــارات التــي تســمح لتبــادل الخبرات والتجارب المشــتركة 

بين البلدين.

وقــدم الوزير للوفد شــرحا عن إنجــازات مملكة البحرين التي 
تحققت في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وفرص 
االســتثمار المتاحــة للشــركات العالميــة وباألخــص الشــركات 
الروســية في هذه المجاالت، كما اســتمع الوزير إلى شــرح من 
شــركة Watergen حــول تقنيــة جديــدة مبتكرة إلنتــاج الماء 
من الهواء، حيث تتيح هذه التقنية إنتاج مياه شــرب نظيفة 
مــن رطوبــة الهــواء، وتتســم بالكفــاءة فــي اســتخدام الطاقة 
وترشــيد االســتهاك، وأبــدوا اســتعدادهم للتعاون مــع مملكة 

البحرين بمجال حماية أمن المعلومات.
Wa�  وفــي هذا الصدد أشــاد ميرزا بمشــاريع وأنشــطة شــركة
tergen، واســتخدام التقنيــات المبتكــرة التي تم تنفيذها في 
عــدد مــن دول العالم مثل الواليات المتحدة األمريكية والهند 
وجنــوب شــرق آســيا، وقــال الوزيــر بــأن ذلــك باشــك ســوف 
يســهم فــي ترشــيد اســتهاك الطاقــة وتوفير الميــاه الصالحة 
للشــرب بتقنيــة ذات كفــاءة أفضــل؛ بمــا يتماشــى مــع أهداف 

مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة.

وزير الكهرباء والماء مستقبال وفدا من مجلس الدوما الروسي

المنامة - هيئة الكهرباء والماء
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إحياء ثقافة العمل التطوعي واإلنساني فـــــــي المجتمـعـات وإبـراز النمـاذج المضيـئـة
البحريــنتكريــم 14 شــخصية مــن 13 دولــة عربيــة واإلشــادة بإســهاماتهم فــي مجتمعاتهــم القــادة فــي  الشــباب  إعــداد  الشــيخ عيســى بــن علــي يدشــن مبــادرة  ســمو 

بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، أقيم مساء 
أمــس الحفــل الختامــي للنســخة التاســعة مــن جائزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بن 
خليفــة آل خليفــة للعمــل التطوعــي، حيــث أكــد ســموه أهمية هــذه الجائزة فــي إحياء 
ثقافة العمل التطوعي واإلنساني في المجتمعات وإبراز النماذج المضيئة التي قدمت 
وبذلــت مــن أجــل نهضة مجتمعاتها، معربا ســموه عن تهانيه للفائزين بالجائزة، شــاكرا 

للقائمين عليها جهودهم الطيبة.

االتحــاد  رئيــس  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
البحرينــي لكــرة الســلة، الرئيــس الفخــري 
الشــيخ  ســمو  الطيبــة  الكلمــة  لجمعيــة 
عيســى بــن علي بن خليفــة آل خليفة، أن 
التكاتــف وســيلة ناجحة لتحقيــق غايات 
اســتقراره  علــى  والمحافظــة  المجتمــع 
االجتماعــي، وتأصيــل ذلــك فــي نفــوس 
األجيــال الجديــدة يتــم مــن خــال إلقــاء 
فــي  الناجحــة  التجــارب  علــى  الضــوء 
مجــال التطوع، وهو ما حرصنا عليه منذ 

تدشين جائزة سموه للعمل التطوعي.
وأضــاف ســموه أن الجائــزة هــي مناســبة 
التطــور  مســتوى  علــى  ســنويا  للوقــوف 
التطوعــي  العمــل  مســيرة  فــي  الحاصــل 
فــي مملكتنا الغالية وعالمنــا العربي، ذلك 
المجــال الذي يكرس قيــم العطاء والبذل 
مجتمعاتنــا  تنميــة  أجــل  مــن  والتعــاون 
لشــعوب  المنشــود  النمــاء  وتحقيــق 
المنطقــة، وتلبيــة احتياجــات النــاس فــي 
شــتى المجــاالت. وأكــد ســموه أن مملكــة 
البحريــن ســعت وبتوجيهــات كريمــة مــن 
عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة لتعزيز ودعم 

الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني.
وأشــار ســموه إلى أن البحرين ممثلة في 
الحكومة برئاســة رئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة أدركــت أهميــة دور منظمــات 
المجتمــع المدنــي؛ لــذا فقــد حرصت على 
أن توليهــا جــل االهتمــام والرعاية ســواء 
ناحيــة  مــن  أو  التشــريعية  الناحيــة  مــن 
التســهيات المقدمــة للقائميــن علــى هذه 
مــن  راســخ  إيمــان  فــي ظــل  المنظمــات، 
سموه بدعم ومساندة المبادرات البناءة.

ورفــع ســموه أســمى آيــات التهانــي إلــى 
مقام صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بــن ســلمان آل خليفــة علــى تبنــي منظمة 
األمــم المتحــدة لمبــادرة ســموه باعتمــاد 
يــوم الخامس من أبريل من كل عام يوما 
دوليــا للضميــر، في مبادرة تؤكد مســاعي 
ســموه الحثيثة لنشر ثقافة السام وازالة 
أســباب التوتــر التــي تعيق جهــود التنمية 

في العالم.
وأعلــن ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بن 
مبــادرة  تدشــين  عــن  خليفــة  آل  خليفــة 
إعــداد الشــباب القادة فــي البحرين، قائا 
“اليوم ونحن نســتعد إلــى االحتفال العام 
القادم بمرور عشــر ســنوات علــى انطاق 
هــذه الجائــزة التــي كان أحــد أهدافها هو 
العمــل علــى تشــجيع الشــباب البحرينــي 
تدشــين  عــن  أعلــن  أن  أود  المتطــوع، 
مبــادرة جديــدة تخدم هذه الفئــة المهمة، 
وهــي مبــادرة إعــداد الشــباب القــادة فــي 
مملكــة البحريــن والتــي تنظمهــا جمعيــة 
الكلمة الطيبة بالتعاون مع المعهد العربي 
للتخطيــط بدولــة الكويــت الشــقيقة، في 
خطــوة جديدة نحو بناء القدرات الشــابة 
التــي تزخــر بهــا مملكتنــا وتأهيلهــم نحــو 
تولــي المناصــب القيــادة فــي القطاعيــن 
أفكارهــم  وتوجيــه  والخــاص،  العــام 
وابتكارهــم نحو خدمــة الوطن في جميع 
المجاالت، وكــذا تعزيز التعاون الخليجي 
بيــن دول مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة التــي تربطنــا معا وشــائج القربى 

ووحدة الهدف والمصير”.
تجســيد  هــي  الجائــزة  أن  ســموه  وأكــد 
حقيقــي لقيــم البذل والعطــاء التي يتميز 
بــه المجتمــع البحريني خاصة والشــعوب 
العربية عموما، مشيرا إلى أهمية التطوع 
تعزيــز  فــي  الضروريــة  العوامــل  كأحــد 
االنتمــاء والــوالء إلــى الوطــن؛ لــذا فإننــا 
نعتــز بــأن تكــون الجائــزة مواكبــة للخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
المبــادرة  تلــك  )بحريننــا(  المواطنــة  قيــم 
التــي ترســخ هذه القيم فــي المجتمع عبر 
مختلــف الجهــود علــى المســتوى الفــردي 
وعلــى المســتوى المؤسســي، مــع ضرورة 

تفعيل دور جمعيات ومؤسسات المجتمع 
المدنــي التــي تعمــل في العمــل التطوعي 

والمجتمعي في هذا الشأن.
ونــوه ســموه إلــى دور الجائــزة فــي إبــراز 
القــدوات البحرينيــة التــي نفتخــر بها في 
جميع المجاالت، مؤكدا مشاركتهم كأبناء 
هــذا للوطــن هي فخــر لنا.. داعيــا الجميع 
الوطــن  خدمــة  فــي  معــا  التكاتــف  إلــى 
وخدمــة مجتمعاتنا، وفــي خدمة بحريننا 
األشــمل  وهويتنــا  وطنننــا  خدمــة  وفــي 

العالم العربي.
وعبر ســموه عن تقديره واعتزازه بالدعم 
المســتمر مــن نائــب رئيــس الوزراء ســمو 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة الــذي 
كان والزال الســند الدائــم لمبادراتنــا التي 

تخــدم الوطن، والــذي تعلمنا منــه العطاء 
والوالء لهذه األرض الطيبة.

واختتــم ســموه كلمته داعيــا كل الفائزين 
بهــذه الجائــزة إلــى اســتدامة العمــل مــن 
أجــل رفعــة عالمنا العربــي وتعزيز مكانته 
بالصــورة التي تليق بتاريخنا وتمكننا من 
الســير نحــو المســتقبل بخطــوات واثقــة 
مبنيــة علــى إدراك ووعــي بأهمية مواكبة 
العالم واإلســهام الفعال في تحقيق األمن 

والسام العالميين.
الكلمــة  جمعيــة  رئيــس  ألقــى  بــدوره، 
الطيبــة حســن بوهــزاع كلمة أكــد فيها أن 
اللقــاء الســنوي فــي حفــل توزيــع جائــزة 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بــن خليفة 
آل خليفــة للعمــل التطوعــي بــات منصــة 

جامعــة لــكل الجهــات واألفــراد المعنييــن 
البحريــن  مملكــة  فــي  التطوعــي  بالعمــل 
والــدول العربيــة، والــذي يتــم مــن خــال 
اســتعراض مســيرة التطــوع الحافلــة في 
مملكتنا ووطننا العربي، مضيفا أن الحفل 
يشــهد االحتفــاء بكوكبــة مــن رواد العمل 
األهلــي  العمــل  أثــروا  الذيــن  التطوعــي 
واإلنساني في شتى أنحاء العالم العربي، 
مؤكــدا أهميــة تضافــر الجهــود الرســمية 
بلداننــا،  مســتقبل  بنــاء  فــي  واألهليــة 
والمشــاركة الفعالــة في تلبيــة احتياجات 
مجتمعاتنــا، مــن خــال الســعي الحثيــث 
قــد تعيــق  التــي  التحديــات  إلــى تجــاوز 

مسيرة التنمية المستدامة.
وقــام ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن 

خليفــة آل خليفــة بتكريــم 14 شــخصية 
مــن رواد العمــل التطوعــي مــن 13 دولــة 
عربيــة، مشــيدا بإســهاماتهم فــي خدمــة 
بتســليم  ســموه  قــام  كمــا  مجتمعاتهــم، 
جوائز أفضل مشروع تطوعي في مملكة 
البحريــن لألفــراد والجمعيــات التطوعيــة 

والجاليات المقيمة في المملكة.
العربــي  العمــل  أعــرب رواد  مــن جانبهــم 
إلــى  شــكرهم  عــن  المكرمــون  التطوعــي 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل 
خليفــة راعــي الجائــزة على هــذا التقدير، 
فــي  تســهم  ســموه  جائــزة  أن  مؤكديــن 
التطوعيــة،  العربيــة  المبــادرات  تشــجيع 
كما أشــادوا بجهود جامعة الدول العربية 

واالتحاد العربي للتطوع.

المنامة بنا

توجيهات جاللة 
العاهل وسمو 

رئيس الوزراء 
وسمو ولي 
العهد تدعم 

الجمعيات

اعتماد “يوم 
الضمير” يؤكد 
مساعي سمو 

رئيس الوزراء 
الحثيثة لنشر 

ثقافة السالم

التكاتف وسيلة 
ناجحة لتحقيق 
غايات المجتمع 

والمحافظة 
على استقراره 

االجتماعي

الجائزة تجسيد 
حقيقي لقيم 

البذل والعطاء 
التي يتميز بها 

المجتمع البحريني 
والعربي



البحرين تشارك في المؤتمر العام لـ “الذرية”
بحـــث مشـــاريع القـــرارات الخاصـــة بالسياســـات العالميـــة فـــي الطاقـــة النوويـــة

شــارك وفــد مملكــة البحريــن برئاســة وكيــل وزارة الخارجيــة، رئيــس اللجنــة الوطنية 
لحظر استحداث وإنتاج واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، في افتتاح أعمال المؤتمر العام في دورته الثالثة 
والســتين للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية المنعقد في العاصمة النمســاوية فيينا خالل 
الفتــرة 16 لغايــة 20 ســبتمبر 2019، وذلــك بمشــاركة دوليــة واســعة وحضــور رفيــع 

المستوى من شخصيات رسمية بارزة من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية.

الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة   وتعقــد 
ا فــي شــهر ســبتمبر  مؤتمرهــا العــام ســنويًّ
بمركــز فيينــا الدولــي، ويعــد هــذا المؤتمــر 
للوكالــة  الرئيســية  المنصــة  بمثابــة  العــام 
والــدول األعضــاء التــي يتــم مــن خاللهــا 
بحــث القضايا والمســائل المهمــة المتعلقة 
فــي  النوويــة  والتكنولوجيــا  بالعلــوم 
المجــاالت الســلمية، باإلضافــة إلــى ســبل 
فــي  والدولــي  اإلقليمــي  التعــاون  تعزيــز 
مجــال األمــن النــووي وتطبيــق ضمانــات 
جانــب  إلــى  الشــأن  هــذا  فــي  الوكالــة 

وأنشــطة  المســتجدات  آخــر  اســتعراض 
الوكالة على كافة األصعد.

العديــد  بحــث  المؤتمــر  خــالل  يتــم  كمــا   
مــن مشــاريع القــرارات المهمــة التي تحدد 
الطاقــة  مجــال  فــي  العالميــة  السياســات 
النووية بما في ذلك القرار الخاص بإخالء 
منطقة الشــرق األوســط من أسلحة الدمار 

الشامل.
انضمــت  البحريــن  أن  بالذكــر  الجديــر   
كمــا   ،2009 العــام  منــذ  الوكالــة  لعضويــة 
الدوليــة  الوكالــة  مــع  وقعــت  المملكــة  أن 

البرنامــج القطري اإلطاري للتعاون التقني 
وبنــاء القدرات مــع الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة فــي العــام 2018، األمــر الــذي عــّزز 

مــن أوجه التعاون بين مملكة البحرين مع 
الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية في العديد 

من المجاالت الحيوية.

وفد البحرين يشارك في المؤتمر برئاسة وكيل وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

رئيــس  الخارجيــة،  وزارة  وكيــل  اجتمعــت 
اســتحداث  حظــر  بشــأن  الوطنيــة  اللجنــة 
األســلحة  واســتعمال  وتخزيــن  وإنتــاج 
الكيميائيــة وتدميــر تلــك األســلحة الشــيخة 
رنــا بنت عيســى بن دعيــج آل خليفة والوفد 
المرافــق لهــا مــع الســفير والمنــدوب الدائــم 
لدولة الكويت الشقيقة لدى جمهورية النمسا 
صــادق معرفــي أمــس، وذلــك علــى هامــش 
أعمــال الــدورة 63 للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة.  وتطــّرق االجتماع للعالقات الثنائية 
األخويــة التــي تربــط بيــن مملكــة البحريــن 
ودولــة الكويــت، كمــا تنــاول االجتمــاع الــذي 
ضــم كذلــك أعضــاء الوفــد الكويتــي التقنــي 
للطاقــة  الســلمية  باالســتخدامات  المختــص 
النوويــة، اســتعراًضا ألنشــطة دولــة الكويــت 
القائمــة مــع الوكالــة الدوليــة فــي العديــد من 

المجــاالت الحيويــة ال ســيما تلــك المتعلقــة 
بالتعاون التقني وبناء القدرات في المجاالت 
الحيوية كالصحة والبيئة والزراعة والموارد 
ورصــد  العلميــة  البحــوث  وتعزيــز  المائيــة 
التســربات اإلشــعاعية حيــث تعتبــر التجربــة 
هــذا  فــي  المميــزة  التجــارب  مــن  الكويتيــة 
المجــاالت.  كمــا تطــّرق االجتمــاع لمناقشــة 
وتقييــم بعــض االتفاقيــات اإلقليميــة المهمة 
فــي إطــار الوكالــة الدوليــة والتــي من شــأنها 
مــن  االســتفادة  أطــر  تعزيــز  فــي  اإلســهام 

البرامج المتاحة من قبل الوكالة الدولية.
يذكــر أن دولــة الكويت ستباشــر في عضوية 
مجلس محافظي الوكالة في الفترة الممتدة 
مــن ســبتمبر 2019 ولمــدة عامين وقد حظي 
ترشــح الكويــت دعًمــا كبيــًرا مــن قبــل دول 

مجموعة الشرق األوسط وجنوب آسيا.

وكيل الخارجية تبحث أطر التعاون مع الكويت

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
االجتماعيــة رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل جميل 
ســفير  بمكتبــه  أمــس  حميــدان 
جمهورية الســودان الشــقيقة لدى 
مملكــة البحرين إبراهيم الحســن. 
بتنميــة  يتعلــق  مــا  بحــث  وتــم 
مختلــف  فــي  التعــاون  وتطويــر 
والعماليــة  التنمويــة  المجــاالت 
والتنســيق بين البلدين الشقيقين 
العربيــة  العماليــة  المحافــل  فــي 

والدوليــة، في إطار العمل الثنائي 
والعربــي المشــترك.من جانبــه، أكــد 
العالقــة  أهميــة  الســوداني  الســفير 
التــي تربــط البلديــن الشــقيقين علــى 
صعيــد تعزيز العمل العربي المشــترك، 
الفتــا إلــى مــا تحظــى بــه المملكة من 
مكانــة دوليــة بارزة بفضل ما تشــهده 
األصعــدة،  علــى مختلــف  تطــور  مــن 
مبديــا رغبــة حكومة بالده فــي زيادة 
التعاون في المجاالت كافة، خصوصا 

في المجالين العمالي والتنموي.

تنمية التعاون العمالي مع السودان

06local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

شــارك عــدد مــن ضبــاط مديريــة 
الدولــي  البحريــن  شــرطة مطــار 
في دورة الرقابة وضبط الجودة 
والتــي عقــدت فــي الفتــرة من 8 
وحتى 12 سبتمبر الجاري بمبنى 
للطيــران،  الخليــج  أكاديميــة 
وذلــك ضمــن البرنامــج التدريبي 
بالتفتيــش  الخــاص  المقتــرح 
الدولــي،  البحريــن  مطــار  فــي 
النقــل  إدارة  مــع  وبالتنســيق 

  .)DFT( البريطانية

تدريــب  إلــى  الــدورة  وهدفــت 
المشــاركين علــى ضبــط الجــودة 
وتعزيــز التعــاون والتنســيق مــع 
كافــة الجهات ذات الصلة بالعمل 
فــي المطــار، ســعيا لتقديم جميع 
العمــل  بفريــق  المنوطــة  المهــام 

على أكمل وجه.
الوكيــل  التخريــج  حفــل  حضــر 
المســاعد ألمن وســالمة الطيران 
المدنــي ومديــر مديريــة شــرطة 

مطار البحرين الدولي.

ضباط المطار يشاركون في دورة الرقابة

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي أبرزت النماذج المضيئة
حميدان: المبادرة أسهمت في تحفيز الشباب على اإلبداع في العمل التطوعي

أشــاد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان بجائزة ســمو الشيخ عيسى 
بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي، مؤكًدا أنها ســاهمت بشــكل كبير في 
إثراء العمل التطوعي بمملكة البحرين، وذلك منذ انطالقها وعلى مدى 9 ســنوات، 
ومنّوًهــا فــي الوقت ذاته بالمشــاركة الواســعة مــن قبل المنظمات األهلية للتشــرف 
بنيــل هــذه الجائــزة، األمــر الــذي أدى إلــى تطويــر هــذه المنظمــات آلليــات العمــل 

التطوعي واإلنساني، وهو ما نتطلع إليه جميًعا.

جاء ذلك، بمناســبة حفل تكريم الفائزين 
بــن علــي  الشــيخ عيســى  بجائــزة ســمو 
آل خليفــة للعمــل التطوعــي، الــذي أقيــم 
أمــس، تحــت رعايــة ســموه، حيــث هنــأ 
علــي  بــن  الشــيخ عيســى  الوزيــر، ســمو 
وتحقيهــا  الجائــزة  بنجــاح  خليفــة  آل 
المســتوى  علــى  المنشــودة  ألهدافهــا 
واحــدة  تعــد  إنهــا  إذ  والدولــي،  العربــي 
فــي  التطوعــي  العمــل  أهــم جوائــز  مــن 

الضــوء  تســلط  والتــي  العربــي،  العالــم 
فــي  للتطــوع  المضيئــة  النمــاذج  علــى 
أنحــاء المنطقــة، مشــيًدا بحرص ســموه، 
علــى رعايــة هــذه الجائــزة للعــام التاســع 
علــى التوالــي، األمــر الــذي يأتــي تأكيــًدا 
التطــوع  مبــادرات  دعــم  علــى  لحرصــه 
واســتدامة العمــل األهلي، وذلــك اقتداًء 
بالنهــج األصيــل لرئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 

آل خليفة. 
 وبهذه المناســبة، هنأ حميدان المنظمات 
مشــاريعها  فــوز  شــرف  نالــت  التــي 
بالجائــزة لهــذا العــام، مؤكــًدا أن اهتمــام 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي بــن خليفة 
أعطــى  التطوعــي  بالعمــل  خليفــة،  آل 
دافًعــا للشــباب البحرينــي للمشــاركة فــي 
مختلــف المجــاالت التطوعيــة، وحّفزهم 
األســاليب  فــي  واالبتــكار  اإلبــداع  علــى 
التطوعــي  العمــل  لتطويــر  والمناهــج 
ا، مبنًيا على أســس  وجعله عمالً مؤسســيًّ
تعزيــز  بأهميــة  منّوًهــا  ســليمة،  علميــة 
العمل التطوعي بمختلف أنواعه كالجهد 
اليــدوي أو المهني أو التبرع بالمال وغير 
ذلــك، حيث أنه يعد ركيزة أساســية نحو 

مشــيدًا  المجتمــع،  وتماســك  اســتقرار 
بالتعاون والتكامل بين الجهات الرسمية 

واألهلية في هذا المجال.
العمــل  وزيــر  أشــار  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
والتنمية االجتماعية إلى أن جائزة ســمو 
الشــيخ عيســى بن علي للعمــل التطوعي 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  تســهم 
المســتدامة التــي أقرتها األمــم المتحدة، 
وذلك من خالل دورها في تعزيز التعاون 
بين الحكومات والمنظمات األهلية، وهو 
ما يتحقق من خالل مؤازرة المشروعات 
الخطــط  مــع  تتوافــق  التــي  التطوعيــة 
التنمويــة والتــي تســتهدف جميــع فئــات 
بالصــورة  احتياجاتهــا  لتلبيــة  المجتمــع 

الصحيحة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

“بتلكو” الراعي الذهبي لمؤتمر أمازون ويب سيرفيسز
الســـحابية الخدمـــات  نمـــو  لدعـــم  شـــراكة  خليفـــة:  بـــن  عبـــداهلل 

شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  حضــر  
آل  خليفــة  بــن  هللا  عبــد  الشــيخ  بتلكــو 
خليفــة، برفقــة الرئيس التنفيذي للشــركة 
ميكيــل فينتــر وأعضاء من فريــق اإلدارة 
التنفيذيــة، قمــة األمازون ويب سيرفســز 
)AWS Summit( التــي عقــدت بتاريخ 15 

سبتمبر في فندق الخليج بالبحرين.
للحــدث  الذهبيــة  بتلكــو  رعايــة  تأتــي 
المرمــوق تماشــًيا مــع دورهــا كمــزود رائد 
لخدمــات االتصــاالت الرقميــة فــي مملكة 
البحريــن، وفــي إطــار التزامهــا بشــراكتها 
 .)AWS(مع شــركة أمازون ويب سيرفســز
عــرض  بتلكــو  قدمــت  المؤتمــر،  وخــالل 
تقديمي حول حلولها الســحابية التي يتم 

توفيرها بالتعاون مع شركة أمازون.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة بتلكو، 
بــن خليفــة آل خليفــة:  الشــيخ عبــد هللا 
“إن بتلكــو فخورة بدعمهــا لمؤتمر أمازون 

ويــب سيرفيســز )AWS Summit( وأكــد 
أهمية الشــراكة التي تجمعها مع أماوزون 
وتطويــر  نمــو  دعــم  فــي  تســاهم  كونهــا 
البحريــن  بمملكــة  الســحابية  الخدمــات 
وتمكيــن المؤسســات مــن اعتمادهــا علــى 

هذه الخدمات”.

للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأضــاف 
ميكيــل فينتــر: “إن توفير أحــدث الحلول 
الســحابية من شــأنه أن يلبي االحتياجات 
مــن  المؤسســات، حيــث  لنمــو  المتطــورة 
وتطويــر  اســتمرارية  تضمــن  أن  شــأنها 
األعمــال بتكلفــة مخفضــة وبمرونة وأمان 

وكفاءة عالية”.
وتزامــن الحــدث مــع إعــالن بتلكــو توفير 
خدمــة االتصــال بموقع االتصال المباشــر، 
مــن  تــم تدشــينها مؤخــًرا كجــزء  والتــي 
خدمــات شــركة “أمازون ويب سيرفســز”. 
وبفضــل هــذه الخدمــة، ســيتمكن الزبائــن 
من االتصال بكافة المواقع التابعة لشركة 
أمازون ويب سرفسز في أماكن تواجدها 
حول العالم لتتمكن الشــركات من توســيع 

نطاق عملياتها التجارية الرقمية.
وتعتبر مؤتمرات أمازون ويب سيرفيســز 
العالمية من أهم المؤتمرات وأكثرها تميزًا 
حيــث  الســحابية،  الحوســبة  مجــال  فــي 
انهــا تقــام في مــدن رئيســية حــول العالم 
وتجــذب جميــع المهتميــن فــي الحوســبة 
افــراد ومؤسســات، ومــن  الســحابية مــن 
شــتى القطاعــات والــدول لالطــالع علــى 
قــدرة امــازون مــن تمكينهم علــى االبتكار 

وتقديم حلول مرنة وذات جودة عالية.

الهملة - بتلكو

عوالي - مركز دراسات المنامة - بنا

للدراســات  البحريــن  مركــز  اســتضاف 
اإلســتراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” 
ورشــة عمل تعريفية لممثلــي مراكز الخدمة 
الحكوميــة فــي مملكــة البحريــن؛ اســتعدادا 
لبــدء دورة التقييم الثانية، والتي ســتنطلق 

في شهر أكتوبر المقبل.
التقييــم،  دليــل  شــرح  الورشــة:  وتضمنــت 
والمعاييــر الحاكمــة، وآليــات التقييــم، التــي 
يجــب اســتيفاء المراكــز لهــا؛ بهــدف تعزيــز 
الرقابــة الداخليــة، وتوحيــد أســس الجــودة 
فــي تقديــم الخدمــات، فضــال عــن ترســيخ 
ثقافة داخلية، لتبني ثقافة التطوير والتميز 

واالبتكار.
وأكــد رئيس مجلس أمناء “دراســات”، نائب 
رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية 
الشــيخ عبــدهللا بن أحمــد آل خليفــة، التزام 
مراكز الخدمات الحكومية بتطوير أســاليب 
تقديم الخدمات وتنفيذ الخطط التطويرية 
في ســبيل االرتقــاء بجودتها، كما أعرب عن 

الورشــة،  لهــذه  المركــز  باســتضافة  ســروره 
لتفعيــل  توجهاتــه  ضمــن  ينصــب  والــذي 
كحليــف  والمســاهمة  المجتمعيــة  الشــراكة 
اســتراتيجي مــع المؤسســات المعنية ودعم 
بقيــادة  الشــاملة  التنميــة  مســيرة  خطــط 

صاحب الجاللة الملك.  
يذكر أن “دراســات” مشاركا وفاعال في عمل 
علــى  واإلشــراف  بالعضويــة  ســواء  اللجنــة 
عمليــة التقييم، أو تواجده بالفريق المركزي 

للتقييــم، واســتضافة ورش العمــل، وتقديــم 
مديــر  الورشــة  قدمــت  المبتكــرة.  األفــكار 
الفريــق  رئيســة  الــرأي،  اســتطالعات  إدارة 
المركزي في اللجنة إجالل بوبشــيت، والتي 
تضمنــت شــرحا مفصــال عــن آليــات التقييــم 
والمعاييــر التــي يجب أن تســتوفيها المراكز 
وتعزيــز  الخدمــات  تقديــم  بــأداء  لالرتقــاء 
تجربــة العمالء في الحصول على الخدمات 

الحكومية المختلفة. 

تنفيــًذا لما جاء فــي مذكرة التفاهم الموقعة 
وحكومــة  البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن 
تركمانســتان للتعــاون فــي مجــال الحكومــة 
هامــش  علــى  ُوقعــت  والتــي  اإللكترونيــة، 
زيــارة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
لجمهوريــة  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
تركمانستان في مارس الماضي، استضافت 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في 
مقرها بالمحرق وفد تركمانســتان من وزارة 
الصناعــة واالتصــال لالطــالع علــى تجربــة 
مملكــة البحريــن وتوســيع أطر التعــاون بين 

البلدين في هذا المجال.
 كان فــي مقدمــة اســتقبال الوفــد، الرئيــس 
والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة  التنفيــذي 
اإللكترونيــة محمد القائد ومديــرو اإلدارات 

والمسؤولين من الهيئة.
فــي إطــار الزيــارة، اطلــع الوفد علــى تجربة 
الحكومــة  مجــال  فــي  البحريــن  مملكــة 
اإللكترونيــة مــن برامــج ومبــادرات، حيــث 

الوطنيــة  االســتراتيجية  اســتعراض  جــرى 
البحريــن  لمملكــة  اإللكترونيــة  للحكومــة 
التكنولوجيــا  تبنــي  تعزيــز  فــي  ودورهــا 
الحديثــة فــي القطــاع الحكومــي بما يســهم 
فــي تطويــر جــودة خدماتهــا وزيــادة رضــا 
علــى  االطــالع  جانــب  إلــى  المتعامليــن، 
األنظمــة الوطنية الضخمة، والنظام الوطني 
للمقترحات والشــكاوى )تواصل(، ومشــروع 
التحــول نحــو الحوســبة الســحابية، إضافــة 

مجــال  فــي  الهيئــة  بجهــود  التعريــف  إلــى 
الراديويــة  واالتصــاالت  المعلومــات  أمــن 
حــول  شــرح  تقديــم  تــم  كمــا  واإلحصــاء، 
جهــود إعادة هندســة اإلجــراءات للخدمات 
مــع  يتــالءم  بمــا  وتصميمهــا  الحكوميــة 
االحتياجات المتغيرة والمتزايدة للمواطنين 
إلــى  والخاصــة،  الحكوميــة  والمؤسســات 
جانــب تجربــة مملكــة البحريــن فــي تقريــر 

األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية.

جانب من الورشة هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية مستقبلة وفد تركمانستان

“دراسات” ينظم ورشة لممثلي مراكز الخدمة الحكومية الوفد التركماني يطلع على برامج الحكومة اإللكترونية



“األشغال” تنال جائزة الحلول المرورية الذكية
الضوئيـــة باإلشـــارات  المتقطـــع  األخضـــر  الوميـــض  نظـــام  عـــن 

نالــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي متمثلــة بــإدارة 
تخطيــط وتصميــم الطــرق جائــزة الحلــول المروريــة الذكيــة، وذلــك خــال مؤتمر 
المــدن الذكيــة 2019 الــذي افتتــح األحــد تحــت رعايــة وزيــر االشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وذلك عن مشــروع تطبيق اســتحداث 

نظام الوميض األخضر المتقطع في اإلشارات الضوئية.

وأشــاد خلــف بــكل المهندســين القائمين 
علــى المشــروع، معربــا عــن فخــره بهــذا 
الفــوز الذي يعكس االهتمــام الذي توليه 
الــوزارة وحرصهــا علــى تبنــي المفاهيــم 
واألســاليب الجديدة والنتائج اإليجابية 
التــي القتهــا الــوزارة مــع تعميــم تجربــة 
فــي  األخضــر  الوميــض  اســتحداث 

التقاطعات الرئيسة على شبكة الطرق.
مــن جانبــه، أبــدى مديــر إدارة تخطيــط 
عبداللطيــف  كاظــم  الطــرق  وتصميــم 
ســعادته بهــذه الجائــزة متقدمــا بالشــكر 
إلــى القائميــن على مؤتمر المــدن الذكية 

وإلى اإلدارة العامة للمرور على تعاونهم 
مــع قطــاع الطــرق بالــوزارة فــي تطبيــق 
هــذا النظــام، منوهــا إلــى أنــه وبتعــاون 
الجميــع اســتطاعت الــوزارة أن تضيــف 
بصمــة إيجابية على النظام المروري في 

مملكة البحرين.
األخضــر  الوميــض  نظــام  أن  يذكــر 
المتقطــع فــي اإلشــارات الضوئية يهدف 
إلــى إعطــاء تحذير مســبق للســواق قبل 
التحــول إلــى الضوء األصفر ثــم األحمر، 
اســتعدادا؛  كافيــة  مــدة  وإعطائهــم 
للتوقــف اآلمــن قبل ظهور اللــون األحمر 

ممــا يعــزز الســامة المروريــة ويقلل من 
نســبة الحــوادث وتجنــب قطــع اإلشــارة 
الضوئيــة، حيــث ســاهم النظــام الجديــد 
االشــارة  قطــع  مخالفــات  خفــض  فــي 

مــن  وخفــض   %  46 بنســبة  الحمــراء 
نســبة الحوادث والسرعة عند اإلشارات 
الضوئية، وبالتالي رفع مستوى السامة 

المرورية عند المواطنين.

أثناء التكريم

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“بلدي الشمالية” يستعد لموسم األمطار
شاملة بــخــطــة  الــمــجــلــس  ــاة  ــواف ــم ل الــخــدمــيــة  ــات  ــه ــج ال مــخــاطــبــة 

صــرح رئيــس لجنة الخدمــات والمرافق العامــة محمد الظاعن بــأن مجلس بلدي 
المنطقــة الشــمالية اتخذ اإلجــراءات الازمة مع الجهــات الخدمية ذات العاقة 

بشأن االستعداد لموسم الشتاء المقبل )2019-2020(.

الجهــات  تمــت مخاطبــة  أنــه  وأوضــح 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  الخدميــة 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي وهيئة 
اإلســكان  ووزارة  والمــاء  الكهربــاء 
واإلدارة العامــة للمــرور واإلدارة العامة 
للدفــاع المدني لموافاة المجلس بخطة 
شــاملة ومفصلة لموســم األمطار القادم 
وذلــك لتفادي الســلبيات التــي تواجهها 
المنطقة الشــمالية خال موســم الشتاء 
والوصــول لحلــول جذرية وحث الناس 
هطــول  أثنــاء  والحــذر  الحيطــة  ألخــذ 

االمطار.
ينــدرج ضمــن  االســتعداد  أن  وأوضــح 
التواصــل والتنســيق مع الــوزارات التي 
تعتبرهــا المجالس البلدية شــريكة معها 

في العمــل خدمًة للوطن والمواطن كما 
تقدمنــا بطلــب ضــرورة البــدء بحمــات 
دوائــر  فــي  المائيــة  المجــاري  تنظيــف 

المنطقة الشمالية.
وأضــاف الظاعــن أنــه منــذ بداية مارس 
الشــمالي  البلــدي  والمجلــس   2019
موســم  اســتعدادات  بمتابعــة  مســتمر 
االمطــار مــع الجهــات الخدميــة وذلــك 
التنســيقية  االجتماعــات  خــال  مــن 
والمذكــرات الرســمية واســتطاع الرأي 
للمواقــع  الميدانيــة  والزيــارات  العــام 
المنطقــة  دوائــر  فــي  تضــررا  األكثــر 

الشمالية.
لجنــة  خطــط  ضمــن  مــن  أنــه  وأكــد 
الخدمات والمرافق العامة عقد لقاءات 

الشــتاء  دوريــة تنســيقية قبــل موســم 
االســتعدادات  علــى  للتعــرف  القــادم؛ 
الفنيــة والمهنية بالتنســيق مــع الجهات 
ذات العاقــة لتأكيــد آليــة عمــل فعالــة 
ولبحث المرئيات والمقترحات التي من 

شــأنها المســاهمة في تلبيــة احتياجات 
المنطقــة الشــمالية فــي تصريــف ميــاه 
جهــة؛  كل  اختصــاص  وفــق  األمطــار 
النتائــج  مــن  للعديــد  الوصــول  بهــدف 

اإليجابية وما هو ضمن الصالح العام.

مجلس بلدي الشمالية اتخذ اإلجراءات الالزمة استعدادا لموسم األمطار

مجلس بلدي المنطقة الشمالية

07 local@albiladpress.com

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  اســتقبل 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 
والتخطيــط العمراني نبيــل أبوالفتح بمكتبه 
في البديع، محافظ الشــمالية علي العصفور، 
للنهــوض  وذلــك فــي إطــار توحيــد الجهــود 

بمستوى الخدمات.
علــى  حريصــة  الوكالــة  إن  أبوالفتــح  وقــال 
تعزيــز التعــاون مــع المحافظة الشــمالية لكل 

ما من شأنه أن يحقق المصلحة العامة.
البرامــج  مختلــف  تنفيــذ  أن  إلــى  وأشــار 

يســتدعي الشراكة مع الجهات الرسمية ذات 
العاقــة، منوهــا إلــى أن التنســيق المتواصــل 
بين الجهات الرســمية من شــأنه أن يذلل أية 

معوقات تقف في طريق تنفيذ أية برامج.
وتــم خال اللقاء بحث ســبل تعزيــز التعاون 
والثــروة  الزراعــة  وكالــة  بيــن  المشــترك 
كمــا  الشــمالية،  والمحافظــة  البحريــة، 
استعرض أبوالفتح مع العصفور المشروعات 
التــي تنفذها الوكالــة حاليا وتلك التي تعتزم 

تنفيذها في الفترة المقبلة.

تعزيز التعاون بين “الزراعة” و”الشمالية”

Û  ،كل المؤشــرات الحاليــة، تؤكــد أن العــرب مدعوون أكثر مــن أي وقت مضى
ألن يوقفــوا المراهنــة علــى حل مشــاكلهم مــن الخارج، وأعني أميــركا وبقية 
أقطــاب الــدول الكبرى فــي المجتمع الدولي، فكل هذه الــدول، تعي جيًدا ما 
يحــدث فــي المنطقــة، وكلهــا تعي مــا تفعله إيران وما ســتفعله فــي المرحلة 

المقبلة.
Û  ،الخليج مغطى بالكامل، من الطرف إلى الطرف، باألجهزة األميركية الذكية

بالرادارات، وباألقمار الصناعية، وببقية هذه التقنيات الحديثة التي ال نعرف 
عنها شيًئا إال من خال األفام ومما يكتب بالصحف والمجات الدورية.

Û  إال أنــه وبالرغــم من ذلك كله، تجول الطائرات المســيرة اإليرانية في منطقة
الخليــج العربــي، وتســرح تمــرح كأنهــا فــي نزهــة، مســتهدفة حقــول النفــط 
السعودية، وأنابيبها، وآبارها، ومطاراتها وغيرها، وسط شجب أميركي ممل 

ومضجر، ومتكرر.
Û  هــذه الحــرب الجديــدة، التــي تقودهــا العــدوة التاريخيــة إيــران، تتــم اليوم 

بوســائل عــدة، ومــن أماكــن عــدة، من شــمال الســعودية ومــن جنوبهــا، وعبر 
الطوابير الخامسة في الداخل، وأرتال الخونة وبائعي الذمم واألوطان.

Û  هذه الحرب لن تكون حلولها الحاسمة والجذرية إال من خال البيت العربي
نفســه، بقــرار أول يمكــن بدعــم الشــعوب غير الفارســية في العمــق اإليراني، 
وتمويلهــا بالســاح والعتاد والمؤن، لانتفاضة ضد هــذا النظام الثيوقراطي 
المجــرم، الــذي نســف الســام العالمي، وقــاد المنطقة لدهاليز مــن الصراعات 
والحروب واألزمات الطاحنة، منذ ســاعة وصول “المالي” إلى ســدة الحكم 

هنالك العام 1979.
Û  فــي المقابــل، تتبعنــا بضجــر، تصريحــات الحوثييــن عــن االســتهداف األخير

تنافــي  بأنهــا  نعــي جيــًدا  الســعودية، وهــي تصريحــات  التكريــر  لمحطــات 
الحقيقة، وال تقربها، وبأن هذا االستهداف جاء من الشمال، وبقيادة إيرانية 
مباشــرة، تؤكدهــا تغريدة الســفاح قاســم ســليماني والذي بارك هــذا الهجوم 

واعتبره انتصاًرا يدعو للفخر والتأييد.
Û  هذه التطورات المتسارعة، تؤكد كشف اإليرانيين لغطاء التخفي والتمويه 

والحــرب بالوكالة ضد الســعودية والذي انتهجوه لفتــرة طويلة، إلى اإلجهار 
العلنــي لهــذا العــدوان، وهــو إجهــار أقــرب مــا يكون للتحــدي وإعــان الجرم 
والمســئولية، لكــن الحقيقــة الغائبة عنهــم هي أن الســعودية باقية وأنتم من 

سيرحل.

السعودية باقية 
وأنتم سترحلون

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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“الزراعة” و“الفاو” توقعان 4 اتفاقات شراكة في األمن الغذائي
ـــة ـــاء القـــدرات الوطني ـــرات لبن ـــادل الخب ـــر تب ـــة عب تحقيـــق االســـتدامة الغذائي

وقعــت مملكــة البحريــن ممثلة فــي وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )فاو(، 4 اتفاقات مشــتركة، 
وذلك ضمن إطار الشــراكة اإلســتراتيجية لألعوام من )2022-2018(. وجرى توقيع االتفاقات بحضور 
وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الزراعة والثروة البحرية 
نبيــل أبوالفتــح، إلــى جانــب حضــور المنســق المقيم ألنشــطة األمم المتحــدة وممثل األميــن العام في 

البحرين أمين الشرقاوي، وذلك بمبنى الوكالة في البديع.

وقال خلــف: “إن أولى االتفاقات 
إســتراتيجية  بتطويــر  تختــص 
تنــوع مصــادر الغــذاء فــي دعــم 
البحريــن،  فــي  الغذائــي  األمــن 
توفيــر  علــى  االتفاقيــة  وتركــز 
التقنيــة  المســاعدة  خدمــات 
فــي  الغــذاء  تنويــع  تطويــر  فــي 
برنامــج  تعزيــز  المملكــة، وســبل 
مــن  اإلســتراتيجي  المخــزون 
الغذاء ضمن إســتراتيجية األمن 
الخيــارات  تحديــد  الغذائــي، 
البديلة لمصادر الغذاء المستورد 
فــي  الخارجيــة  واالســتثمارات 
أفضــل  تحديــد  الغــذاء،  مجــال 
اإلنتــاج  لوســائل  الممارســات 
المحلي مــن المحاصيل الزراعية 
بمــا تتوافق مع التغلــب الظروف 
المناخيــة والميــاه، وتقيم الوضع 
الراهن اإلنتــاج الزراعي المحلي، 
فــي  الخارجيــة  واالســتثمارات 
الزراعــي،  اإلنتــاج  مجــاالت 
واإلجراءات الطارئة في مواجهة 
نقص الغذاء، إذ ستتكفل منظمة 
األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمم 
المتحــدة بإعــداد دراســة مفصلة 

حول المشروع”.
الثانيــة  “االتفاقيــة  أن  وأوضــح 
وقواعــد  نظــم  بتقويــة  تتعلــق 
الزراعــي  واإلحصــاء  البيانــات 
البنيــة  لدعــم  البحريــن؛  فــي 
األساســية المعلوماتيــة، توضيح 
فــي  المحلــي  اإلنتــاج  اســهامات 
إضافــة  الغذائــي،  األمــن  دعــم 
فــي  القــدرات  تطويــر  إلــى 
مجــال إعــداد وتحليــل وتقييــم 
وتقييــم  الزراعيــة،  البيانــات 

اإلحصائيــة  البيانــات  وتحليــل 
مؤشــرات  وتحديــد  الحاليــة 
ومؤشــرات  الزراعــي  القطــاع 
األمــن الغذائــي، وبموجبها تكون 
توفيــر  عــن  مســؤولة  المنظمــة 

الخدمات لمدة 24 شهًرا”.
وبين الوزير أن “االتفاقية الثالثة 
تتعلــق بدعم التنمية المســتدامة 
المائــي،  االســتزراع  لقطــاع 
ويهدف هذا المشــروع إلى وضع 
لتنميــة  وطنيــة  إســتراتيجية 
تربية األحياء المائية المستدامة 
فــي البحريــن وتطويــر القــدرات 
لتنفيذها”. وأضاف “ســتركز هذه 
االتفاقيــة على قدرة المجتمعات 
الزراعيــة والصيد؛ بغــرض زيادة 
اإلنتاج، كما ســتركز علــى القدرة 
المســتدامة  اإلدارة  تعزيــز  علــى 

الطبيعيــة  الزراعيــة  والتنميــة 
والمــوارد البحرية”، ونوه إلى أنه 
الســمكي  المخــزون  تراجــع  “مــع 
فــإن  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
االستثمار في االســتزراع المائي 
فــي  سيســاهم  البحريــن  فــي 
األمــن الغذائي واالكتفاء الذاتي، 
الفرصــة  زيــادة  إلــى  إضافــة 

لتصدير المنتجات المائية”.
وذكر أن “هذا المشروع سيساعد 
على تقييم ممارسات االستزراع 
إلــى  إضافــة  الحاليــة،  المائــي 
تقييــم االحتياجــات االقتصادية 
فــي  االجتماعيــة  والمخاطــر 
إجــراء  إلــى  إضافــة  البحريــن، 
خطــة عمــل إســتراتيجية لتربية 
قطــاع  لدعــم  المائيــة  األحيــاء 

االستزراع المائي التجاري”.

وأفاد خلف أن “االتفاقية الرابعة 
واســتئصال  بمكافحــة  تتعلــق 
المشــتركة  الحيوانــات  أمــراض 
مع اإلنســان وتحســين الساالت 
الحيوانيــة فــي المملكــة ، وذلــك 
البحريــن  رؤيــة  مــن  انطاقــا 
بالمحافظــة  تســعى  التــي   2030
علــى الثــروة الحيوانية، وتطوير 
والحجــر  البيطريــة  الخدمــات 
حمــات  فــي  البيطــري  الصحــي 

التحصين لألبقار واألغنام”.
وأشــار إلــى أنــه “مــن خــال هــذا 
المنظمــة  ستشــرع  المشــروع 
بالتعاون مــع الوكالة في حمات 
واألغنــام  لألبقــار  التحصيــن 
وبنــاء  الميدانيــة  والمختبــرات 
الوطنييــن  الموظفيــن  قــدرات 
لــدى  الوعــي  مســتوى  ورفــع 
كمــا  وتطويرهــا،  المجتمعــات 
تهــدف إلــى القضــاء علــى مرض 

السل باالبقار”.
أبوالفتــح:  قــال  جهتــه،  مــن 
بهــدف  يأتــي  التعــاون  هــذا  “إن 
الغذائيــة  االســتدامة  تحقيــق 
من خــال تبــادل الخبــرات لبناء 
والتعــرف  الوطنيــة،  القــدرات 
على أفضل األنماط والممارسات 
مضيًفــا:  الصلــة،  ذات  الدوليــة 
إن هــذه النوعيــة مــن المشــاريع 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  تدعــم 
المستدامة 2030؛ باعتبارها أحد 
أهــم األولويات الوطنية، وتصب 
الوطــن  ومصلحــة  خدمــة  فــي 

والمواطنين”.
وأوضــح أن التعــاون مــع )فــاو(، 
لرؤيــة  التوصــل  يســتهدف 
مشــتركة عن مستقبل القطاعات 
الزراعية والحيوانية والســمكية، 
وجــودة  إنتاجيتهــا  وتطويــر 
تجــارب  اســتثمار  عبــر  ســالتها 
وخبــرات المنظمــة؛ لتطويــر تلك 
القطاعات، بالتنسيق مع الخطط 

والبرامج الحكومية.

توقيع االتفاقية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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أعلن مجلس )الجودر( في محافظة المحرق يوم أمس األول، إطالق موســم قاضي المحرق 
الثقافــي )الشــيخ عبداللطيــف علــي الجــودر(، وبرعايــة كريمــة مــن رئيــس مجلــس األوقــاف 

السنية راشد الهاجري، بحضور جمع غفير من رجال الساسة والمجتمع والنواب. 

وقــال أســامة الجــودر فــي كلمــة للحاضريــن 
”ندّشــُن اليــوم مرحلــًة جديــدًة، وعهــًدا يأخــذ 
علــى عاتقه كلَّ ذلك اإلرث، وكلَّ هذه الجهود 
المخلصــة، بإيمــاٍن عميــٍق بمــا هــو ُمتــاٌح لهــذا 
المجلــس المبــارك مــن إمكانــاٍت فــي التطوير 
والتحديــث، وهــو مــا ارتأته اإلدارة مشــكورًة 
بالعمــل على إطالق موســٍم ثقافيٍّ ُيســِهُم في 
المشهد الثقافي الوطني، وذلك أمالً في رسم 
صورٍة ثرّيٍة تشــكُل نواًة طيبًة، وأرًضا خصبًة 
وتابــع  نافــع”.  وكلُّ  جميــٍل  كلُّ  عليهــا  ُيبنــى 
الجودر ”أعّدْت اللجنة المشــرفة على الموسم 
ــا متنّوًعــا وهادًفــا، ولقــد بذلْت  برنامًجــا ثقافيًّ
جلَّ إمكانياتها ليخرَج بالمستوى الذي تطمُح 

إليــه، ويمكــن قيــاُس ذلــك بنوعيــة المواضيع 
واألســماء الكفــؤة التــي ســتقّدُم محاضــرات 

الموسم”. 
ويزيــد “لقــد شــاءْت اللجنــُة أْن ينطلــَق هــذا 
الموســُم تحــت اســم َعَلٍم مــن أعــالم أبناء آل 
علــي  بــن  عبداللطيــف  الشــيخ  وهــو  جــودر، 
الجــودر الــذي كان قاضــَي المحرق منــذ العام 
1927 ولغايــة العــام 1942، حيــث كان أحــد 
القضــاة الثالثــة ألول محكمــة فــي البحريــن 
بأمــر مــن صاحــب العظمــة الشــيخ حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، فضــالً عــن دوره بوصفــه 
إمام مسجد وخطيًبا بجامع الشيخ عيسى بن 
علــي، وقامــة وطنية أثرت الســاحة القضائية 

والدينيــة بالعديــد مــن األعمــال واإلســهامات 
النــاس  توعيــة  وفــي  القضــاء،  فــي  الممّيــزة 

وإرشادهم”.
إلى ذلك، قال عضو مجلس أمناء مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش الســلمي الشيخ صالح 
الجــودر إّن برنامج الموســم الثقافي ســيكون 
“بعــَد  مزيــًدا  شــهرْين،  كلَّ  محاضــرٍة  بواقــع 
محاضــرة اليوم، ســنكوُن مــع محاضرٍة أخرى 
فــي هــذا الشــهر بعنــوان “البعثــات التعليميــة 
فــي أبوظبــي واإلمــارات الشــمالية” لألســتاذ 
جاســم علــي الكعبــي. ثمَّ ســننطلُق فــي رحلٍة 
مــع الدكتــور محمد الحســيني فــي محاضرته 
فــي شــهر  البحريــن”  فــي  “علمــاء مغمــورون 

نوفمبر المقبل”.
ويتابــع” فــي فبرايــر من العــام المقبــل 2020، 
الجمــال”  لغــة  فــي  “إيضــاءات  مــع  ســنكون 
للدكتــور خليفــة بــن عربــي ثــم نســتقبل شــهر 
رمضــان المبــارك بمحاضــرٍة للشــيخ الدكتــور 

عبداللطيــف المحمــود بعنــوان “شــهر رمضــان 
وصفاء القلوب” في أبريل المقبل.

مــع  البرنامــج  ختــاُم  “ســيكون  وأردف 
المحاميتْين فوزية جناحي، وعذراء الرفاعي 
بمحاضــرة عــن “حقــوق المــرأة العربيــة” فــي 

يونيو بإذن هللا تعالى.

وقــال “أبــى مجلــس آل جــودر أال تمــر هــذه 
مــن  رمــٌز  َم  ُيكــرَّ أن  دون  القيمــة  المناســبة 
رمــوز الثقافــة. فالثقافُة هي هــذه التي تصنُع 
كينونتنا اإلنسانية، وتجعلنا في رقٍي وارتقاٍء 
دائم. وأكمل “هكذا يصبُح على المجتمعات أْن 
تحتفَي بكلِّ باٍن وساٍع في إثراء هذه الثقافة 

في ُبْعَدْيها الوطني والكوني، وإّننا اليوَم ههنا 
في هذا المجلس العامر، لنشــُرُف ونســعُد بأْن 
نحتفَي جميًعا بقامٍة ثقافّيٍة وطنّيٍة شــامخٍة، 
ا بكلِّ  مــا يــزاُل قلمها وارًفــا، وعطاؤهــا متدفقًّ
ثــريٍّ وَجنــيٍّ وبهــّي”. إلــى ذلــك، ثّمن رئيس 
األوقــاف الســنية مبــادرة “موســم قاضي 
المحــرق الثقافــي”، واصًفــا إياهــا بالعمــل 
للــوالء  والمعــزز  الجديــد،  المؤسســاتي 
ولالنتماء الوطني، والموروث التاريخي، 
البحرينــي،  القضــاء  شــخصيات  وإبــراز 
وتوريثهــا. وأضــاف الهاجــري “كمــا أن هــذه 
المبادرة تأتي بسياق تعزيز العادات والتقاليد 
ا من  البحرينية األصيلة، واعتبارها جزًءا مهمًّ

يوميات المواطن وقيمه السائدة”.
وفي ختام األمســية، تم تكريم إبراهيم غلوم 
كشــخصية ثقافيــة وطنيــة، وتكريــم الشــيخ 
صــالح الجــودر، وتكريم راعــي الحفل رئيس 

األوقاف السنية الشيخ راشد الهاجري.

الهاجري: “قاضي المحرق الثقافي” يعّزز الوالء واالنتماء الوطني

جانب من إطالق المبادرة

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

بنــاًء علــى توجيهات رئيس الجمارك الشــيخ 
أحمــد بن حمد آل خليفة باســتمرار التواصل 
والدعــم من قبل شــئون الجمارك لمنســوبيها 
المتقاعدين، أقامت شئون الجمارك بالتعاون 
عمــل  ورشــة  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  مــع 
الســابقين،  اإلدارة  موظفــي  لدعــم  تهــدف 

والذين تم إحالتهم للتقاعد.
 وتضمنت ورشة العمل، والتي أقيمت بمعهد 
بالخدمــات  التعريــف  الجمركــي،  التدريــب 
التــي يقدمهــا )تمكيــن( وأهمها تقديــم الدعم 
المالــي للمشــاريع، وتوفيــر اآلالت والمعــدات 
التشــغيلية لقيــام المشــروع وتقديــم دورات 

تدريبيــة بهــدف التأهيــل وإكســاب المهارات 
ســوق  لدخــول  الجاهزيــة  لضمــان  الالزمــة 
مــن  انطالًقــا  الورشــة  هــذه  وتأتــي  العمــل. 
التواصــل  علــى  الجمــارك  شــئون  حــرص 
الــذي توليــه لمنســوبيها حتى مرحلــة ما بعد 
واالجتماعــي  الوطنــي  والواجــب  التقاعــد، 
تنميــة  حــول  المتقاعديــن  موظفيهــا  تجــاه 
وتطويــر الكوادر البشــرية البحرينية ليكونوا 
الخيار األمثل لسوق العمل، وهو ما يتماشى 
مــع أهــداف “تمكيــن” لرفــع نســبة التنافســية 
الخيــار  وجعلــه  البحرينــي  المواطــن  لــدى 

األمثل للتوظيف.

ورشة تعريفية عن “تمكين” لمتقاعدي “الجمارك”

عقــد الجهــاز الوطنــي لإليــرادات أمــس 
ورشــتي عمل حول المفاهيم األساســية 
وضمــان  المضافــة،  بالقيمــة  المتعلقــة 
وذلــك  صحيحــة،  بصــورة  تطبيقهــا 
استمرارا للبرنامج المكثف لورش العمل 
والفعاليــات التعريفيــة الخاصــة بالقيمة 
بدايــة  تنظيمــه  بــدأ  والــذي  المضافــة، 
ديسمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة 
المضافة الفعلي مع بداية العام الجاري.

التــي حضرهــا  وخــالل ورشــتي العمــل 
تــم  منشــأة،   121 عــن  ممثَليــن   202
القيمــة  تطبيــق  آليــات  اســتعراض 
المضافــة والجوانب الفنيــة والتنظيمية 
المتصلــة بهــا، واالطــالع علــى التجربــة 
االفتراضية التــي يوفرها مركز العرض، 
والتي تعتمد على أســاليب تعلم مبتكرة 
تســهم فــي زيــادة المعرفــة لمســاعدتهم 
للقيمــة  الســليم  التطبيــق  تحقيــق  فــي 
المضافــة، وتقديــم كل المعلومــات التي 
درجــات  أقصــى  تحقيــق  فــي  تســهم 

الكفاءة والفاعلية.

“الوطني لإليرادات” 
يعقد ورشتي عمل

ثّمــن أهالــي مدينــة الحد توجيه رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، للجهات المختصة بحل مشــكلة انقطاع االتصال الهاتفي المســتمرة 
التــي تعانــي منها منطقة شــرق الحد تحديًدا، موضحين أن توجيه ســموه الكريم أثلج 

صدورهم، وصدور أبنائهم، وأوجد بهم الطمأنينة.

النــواب يوســف   وقــال عضــو مجلــس 
الــذوادي إنــه “أصالــة عنــي وعــن أهالــي 
الحد الكرام، أرفع لسموه الكريم خالص 
الوفــاء والشــكر والعرفــان، على ســرعة 
التجــاوب لمطالــب األهالــي والمقيميــن، 
مــن  ذرًعــا  الحــال  بهــم  ضــاق  والــذي 
تعطــل المصالح، وأمــور الحياة اليومية 
وأولوياتهــا، كطلــب ســيارات اإلســعاف 
األخــرى،  المتطلبــات  وبقيــة  والنجــدة، 
الهاتفــي  االتصــال  انقطــاع  بســبب 

بمنطقتهم”.
 وأكــد أن ســمو رئيــس الــوزراء مدرســة 
كبــرى فــي إدارة شــئون الحكومــة، وأنه 
ومهتــم  المواطــن،  مــن  دائًمــا  قريــب 

والمعيشــية،  الحياتيــة  وبشــئونه  بــه، 
أو  شــأنها،  صغــر  مهمــا  وأولوياتهــا، 

تضاءل.
 وأضــاف “تتبــع ســموه الكريم لما ينشــر 
وشــبكات  اإلذاعــة  وأثيــر  بالصحافــة 
مطالــب  مــن  االجتماعــي  التواصــل 
يوجــز  للمواطنيــن،  ومتنوعــة  مختلفــة 
علــى  القائمــة  الطولــى  ســموه  مفاهيــم 
سياســة فتح األبــواب مع الرعية، وعلى 
التواصــل المباشــر معهــم، وتوجيه ذوي 
بواجبهــم  يقومــوا  ألن  االختصــاص 

للمواطن البحريني، كما يجب”.
ودعا الذوادي هيئة االتصاالت والجهات 
المختصــة األخــرى للمســارعة بحلحلــة 

الهاتفــي  االتصــال  انقطــاع  مشــكلة 
بمنطقة شــرق الحد، وبتلبية احتياجات 
القاطنيــن هنالك بهــذا الجانب، باعتباره 
ا أصيالً ومشروًعا لهم، مجدًدا شكره  حقًّ
العميــق لســمو رئيــس الــوزراء على هذا 

االهتمام المقدر والمعروف من سموه.

لتوجيهه بحل مشــكلة انقطاع االتصــاالت في منطقتهم

الذوادي: أهالي الحد يشكرون سمو رئيس الوزراء

المنامة - األوقاف الجعفرية

األوقــاف  مجلــس  مــن  وفــٌد  زار 
الجعفريــة، يضــم رئيس لجنة شــؤون 
عبدالجليــل  والمســاجد  المآتــم 
أحمــد  المجلــس  وعضــو  العويناتــي، 
الحايكــي، مأتــم البنائين في المحرق، 
األشــخاص  علــى  لالطمئنــان  وذلــك 
الذين تعرضوا لحاالت التســمم خالل 

موسم عاشوراء.
ونقــل الوفــد تحيات رئيــس األوقاف 
إلداريــي  الصالــح  يوســف  الجعفريــة 
ومنتســبي المأتم، وإشــادته وتقديره 
لجهود وزارة الصحة ووزارة الداخلية 

ومستشــفى الملك حمد الجامعي في 
متابعة حاالت المصابين بالتسمم.

حريصــة  اإلدارة  أن  الوفــد  وأكــد   
الزيــارات  هــذه  بمثــل  القيــام  علــى 
وســانحة  مهمــة  فرصــة  تمثــل  التــي 
للتنسيق والتواصل وترسيخ التعاون 
إلقامــة الشــعائر الحســينية بكل يســر 
إلــى  مشــيًرا  واطمئنــان،  وســهولة 
أهميــة التواصل مــع المآتم والمواكب 
موســم  إنجــاح  فــي  معــًا  واإلســهام 
عاشــوراء وإظهاره بالشكل الحضاري 

الذي يليق بمكانة المناسبة.

وفد “الجعفرية” يطمئن على المتسممين

ثّمــن رئيس لجنــة التحقيــق البرلمانية 
إبراهيــم خالــد  الوظائــف  فــي بحرنــة 
النفيعــي توجيــه ســمو رئيــس الوزراء 
الكــوادر  توظيــف  لتشــجيع  الموقــر 
الخدميــة  بالقطاعــات  البحرينيــة 
كريــم  توجيــه  أنــه  مؤكــًدا  المختلفــة، 
ورغبــة  الشــعبية  اإلرادة  عــن  يعّبــر 

المواطن. 
وأكــد النفيعــي فــي بيــان لــه، االهتمام 
البرلمانــي بإحــالل الكفــاءات الوطنية 
بشــكل كامــل فــي القطــاع الحكومــي، 
مشــيًرا إلى وجود الكثير من الســواعد 
القطاعــات  شــتى  فــي  البحرينيــة 
الخدميــة المختلفة والمتخصصة، في 
انتظار الفرصة المناســبة لكي يخدموا 
ا  بلدهــم، ويبنوا لهم مســتقبالً مســتحقًّ

في هذا الوطن المعطاء. 
لتوجيهــات  ترحيبــه  عــن  وأعــرب 
الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
طريــق،  خارطــة  أنهــا  معتبــًرا 

ومؤشــر بوصلــة مســار عمل خالل 
المرحلــة الراهنــة والقادمة، بنتائج 
ومخرجــات وتوصيات تصب كلها 
البحرينــي،  المواطــن  صالــح  فــي 
ا وليس  والــذي يعــرف عنــه خليجيًّ
والتميــز  بالكفــاءة  فقــط،  ــا  محليًّ
واالختــالف. واإلبــداع،  والتفــوق 
وتأمل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية 
فــي بحرنــة الوظائــف بأن يتــم تغطية 
فــي  أجنبــي  يشــغلها  وظيفــة   7582
القطــاع الحكومــي بكفــاءات بحرينية 

خالصة.

النفيعي: توجيه سمو رئيس الوزراء إلحالل البحريني يعبر عن اإلرادة الشعبية

يوسف الذوادي

الصالح تدشن “أهتم بصحتي”
ــي الــطــبــي ــوعـ ــع الـ ــ ــي رف ــم فـ ــاه ــس ــة الــقــصــصــيــة ت ــوع ــم ــج ــم ال

أكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح دعمهــا 
مختلــف  فــي  والمنتجــة  العاملــة  للكفــاءات 
المواقــع بالــوزارة، مشــيرة إلــى أن المبادرات 
تعــد مكتســبات للصحــة ولمملكتنــا الحبيبــة 
البحريــن، مشــددة علــى أن كل األعمال التي 
يبدع بها العاملون في الحقل الطبي بمختلف 
تخصصاتهــم ودرجاتهم العلمية؛ لرفع الوعي 
الصحــي والطبــي لــدى المجتمــع تصــب فــي 

صالــح عمــل الوزارة لرفع الوعــي المجتمعي، 
والــذي تنعكــس نتائجــه نحــو توفيــر رعايــة 
صحيــة أفضــل للجميع، موضحة أن تدشــين 
التوعويــة  القصصيــة  للمجموعــة  الــوزارة 
واإلرشــادية يأتــي في إطار مبــادرات الخطة 
الراميــة؛ لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ 
قيــم المواطنــة. جــاء ذلــك فــي الحفــل الذي 
أقيــم تحــت رعاية الصالح لتدشــين اإلصدار 
“أهتــم  القصصيــة  المجموعــة  مــن  األول 
بصحتي”، لطبيبة العائلة بمركز محمد جاسم 

كانو الصحي فاطمة المطوع، والتي وجهتها 
لألطفال.

بتدشــين  فرحتهــا  عــن  الوزيــرة  وأعربــت 
باكــورة العمــل الرائــع والمميز مــن المجموعة 
القصصيــة، والتــي تعــد مــن أجمــل قصــص 
األطفــال والتــي تهديهــا الــوزارة لــكل طفــل 
مــن  الكثيــر  طياتهــا  فــي  وتحمــل  وطفلــة 
النصائــح واإلرشــادات البنــاءة فــي المجــال 
الصحــي، والتي تعّرفهم على بعض األمراض 
الشــائعة، مبينــة أن هــذه السلســلة ستســهم 

فــي تنشــئتهم مــن خــالل توصيــل األهــداف 
المثلــى  بالطريقــة  لهــم،  الســامية  التربويــة 
الحيــاة  جوانــب  مختلــف  فــي  وتعليمهــم 

السليمة.
وتســتعرض المجموعــة القصصيــة للمطــوع، 
المواضيع الصحية المهمة الموجهة لألطفال، 
في سلســلة تضمنت 5 قصص ملونة وبصور 
تعبيريــة ونقاش ومعلومات قيّمة وبأســلوب 
أدبــي شــّيق تجــذب انتبــاه األطفــال بشــكل 
متميز، وبلغة بسيطة ومحببة لدى األطفال.

وزيرة الصحة تكرم فاطمة المطوع لقطة تذكارية على هامش تدشين المجموعة القصصية

بدور المالكي من الجفير

إصدار وصل إيداع نقابة الطيارين معلق
ــاد ــ ــب ــ ــدان... والـــــــوزيـــــــر خــــــــارج ال ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــد ح ــ ــي ــ األمــــــــر ب

أفــاد مصــدر مســؤول لـــ “البــالد” أن وزارة العمــل والتنمية االجتماعية لــم تصدر وصل 
إيداع “نقابة طياري طيران الخليج” حتى لحظة كتابة الخبر.

وبين المصدر أن أمر اإلصدار بيد الوزير جميل 
حميــدان، وان الوزيــر لــم يتســن لــه النظــر فــي 
الموضــوع كونــه خــارج البــالد منــذ أيــام وعــاد 
لســاعات وعــاود الســفر مجددا أمــس دون أخذ 

قرار بإصدار وصل إيداع الجمعية.
وأعــرب عــدد مــن النقابييــن وبعــض مؤسســي 
النقابة عن شــكرهم وتقديرهــم لرئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة لمناشــدة النقابة بشأن “تعسف وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعية في تســليم النقابة 

وصــل إيــداع النقابــة منــذ ســتة أشــهر”، حيــث 
تلقــت النقابــة اتصــاالً بخصــوص الموضوع من 

ديوان سمو رئيس الوزراء.
واجمعــوا علــى أنــه “ليــس بغريــب علــى ســمو 
رئيــس الــوزراء هــذا التفاعل الســريع ومتابعته 
والحركــة  العمــال  وهمــوم  لقضايــا  قــرب  عــن 

العمالية وعموم المواطنين”.
وأضافــوا “كلنــا ثقــة بكــم ســيدي حفظكــم هللا 
بأنكــم ســوف تنصفوننا وســيتم إنفــاذ القوانين 
ورفــع الظلــم والتمييــز عــن الطياريــن للحصول 

على حقهم الدستوري والذي كفله لنا المشروع 
اإلصالحي في حق تنظيم كياننا النقابي”.

وكان النائــب حمد الكوهجي اســتغرب مماطلة 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية تســليم نقابة 
طيــاري طيــران الخليــج وصــل إيداع تأســيس 
النقابــة بعــد أن اســتوفت فــي تأسيســها جميــع 
الشــروط التنظيميــة لقانــون النقابــات، مؤكــدا 
ان هــذه المماطلــة مرفوضــة مــن قبــل الــوزارة 
حيث تواصل الطيارون معه قبل 6 أشــهر لحل 
المشــكلة وقام بالتواصل مع وزير العمل والذي 

وعد بحل المشكلة سريعا ولكن دون فائدة.
وأضــاف الكوهجي: من حق الطيارين ممارســة 
العماليــة،  حقوقهــم  لحفــظ  النقابــي  العمــل 
والحركــة النقابية قانونيــة والبحرين رائدة في 

تأســيس النقابات العماليــة؛ ولذلك فإن مماطلة 
وزارة العمــل فــي تقديــم وصــل إيداع تأســيس 
خصوصــًا  ومســتغرب  مرفــوض  أمــر  النقابــة 
أن المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك داعــم 

للحركة النقابية.
األدوات  باســتخدام  ســيقوم  أنــه  إلــى  وأشــار 
النيابيــة في دور االنعقاد القادم وذلك في حال 
لــم تقــم الوزارة في إتمام اإلجــراءات القانونية 
لعمــل نقابــة الطيارين والتي اســتوفت شــروط 

تأسيس النقابة.
وأضاف “تم تأسيس النقابات للحفاظ على حق 
العمال بشتى القطاعات العمالية ولتكون داعما 
لحركــة اإلنتــاج والطيارين فــي الناقلة الوطنية 

والتي نفخر بها وبهم”.

علوي الموسوي
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٢٠٠١ بــعــد  لــمــا  ــارات  ــق ــع ال بــبــيــانــات  يحتفظ  الــبــلــديــة  ــف  ــي أرش
عّبر عدد من أعضاء مجلس بلدي الشــمالية عن رفضهم لربط البلدية حصول المســتحقين 

ألكياس القمامة بتحديث بياناتهم.

وعلق القبيســي: “عندي شــخص طلب كيس 
قمامة ففوجئ بطلب الموظف منه تزويدهم 
بصور لمنزله أوالً من أجل تحديث بياناته”.

جــاء ذلــك، خــال مناقشــة المجلــس ســؤال 
المنــازل  دخــول  قانونيــة  مــدى  حــول 
وتصويرهــا مــن أجــل الحصول علــى رخصة 
بنــاء، حيــث دعــا البلــدي محمد الظاعــن إلى 
إخطــار المواطن المســبق للحضــور لتحديث 
بياناتــه بدالً من اســتغال فتــرة تواجده في 

البلدية لقضاء احتياجات أخرى.
وبينــت مديــر عــام بلديــة المنطقة الشــمالية 
لمياء الفضالة أن من حق موظف التراخيص 
مــن  الغــرض  وأن  البنــاء،  حالــة  يثبــت  أن 
صاحــب  وضعيــة  تصحيــح  هــو  التصويــر 

العقار.
وأشارت إلى أن بيانات العقارات في ارشيف 
البلديــة تشــمل جميــع البيانــات المحدثة بعد 

العام ٢٠٠١.
أســهل  أن  البلديــة وجــدت  أن  إلــى  ولفتــت 
لتحديــث  المواطــن  إلــى  للوصــول  طريقــة 
بياناتــه تكــون خــال فترة تواجده الســتام 
لتحميــل  تافيــا  وذلــك  القمامــة،  أكيــاس 

المواطن أي رسوم عن طريق الخطأ.
حســين  البلديــة  محامــي  بيــن  جانبــه،  مــن 
الجمــري أن الدخــول للمنزل ال يجوز إال بإذن 
صاحــب العقــار، وأن الموظف عادة ال يدخل 
المنزل دون إذن صاحبه، والتصوير هو جزء 
مــن إجــراءات العمــل، مما يعني عــدم وجود 

مخالفة.
وأشــار إلــى أنــه في بعــض الحــاالت الخاصة 
فقــط يؤخــذ إذن مــن النيابة العامــة للدخول 

للمنزل.
بلــدي  مجلــس  طالــب  أخــرى،  جهــة  ومــن   
الشــمالية بتوفيــر آليــة تضمن توفيــر أكياس 

القمامة قبل نفادها بفترة زمنية.
وقــال البلــدي عبــدهللا القبيســي إن البحرين 
النظافــة  قانــون  تطبيــق  بــدء  علــى  مقبلــة 
العامــة، فــي الوقــت الــذي ال زلنــا نعانــي فيه 

مــن نقــص أكيــاس القمامــة. وبينــت الفضالة 
أن تأخــر توفيــر األكيــاس يعــود إلــى وجــود 
إجــراءات تنظيميــة تتعلق بتوفيــر األكياس 

الصديقة للبيئة.

“بلدي الشمالية” يعتمد تشكيلة لجانه للدور الثاني
الــــــــظــــــــاعــــــــن يـــــــحـــــــل مـــــــحـــــــل الــــــــــوداعــــــــــي

الشــمالية  بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  تمّخــض 
الفصــل  مــن  الثانــي  الــدور  خــال  األول 
التشريعي الخامس عن إقرار تشكيلة لجان 

المجلس الثاث للدور التشريعي الحالي.
وشــهدت التشــكيلة الجديــدة تغيــًرا طفيًفــا 
على التشكيلة السابقة، وذلك بحلول البلدي 
محمــد الظاعــن بديــاً للبلدي شــبر الوداعي 
والمرافــق  الخدمــات  لجنــة  رأس  علــى 
العامــة، فيمــا احتفظ كل من البلدي عبدهللا 
القبيســي والبلديــة زينــة جاســم بمقعديهما 
علــى رأس اللجنــة الفنيــة واللجنــة الماليــة 

والقانونية.
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خلل بتكييف المجلس البلدي يجبر البلدية زينة جاسم 
الستعمال كراسة المالحظات في تهوية نفسها
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قالــت مدير عام البلدية الشــمالية لمياء 
الفضالة إنها ومنذ صدور تسلمها مهامها 
بمراجعــة  قامــت  للبلديــة  ــا  عامًّ مديــًرا 
فوجــدت  المؤقتــة،  الرســوم  موضــوع 
أن هنــاك مشــكلة فــي عــدم عدالــة تلــك 
الرســوم، ممــا دفعهــا إلــى طلــب إعــادة 
دراســة هــذه الرســوم، ومراجعــة إلغــاء 

المتراكم منها.
جــاء ذلــك، خــال اســتعراض المجلــس 
ســؤال البلــدي عبــدهللا القبيســي حــول 
الرســوم المؤقتــة التي تفرضهــا البلدية 
خــاف  تســتخدم  التــي  األبنيــة  علــى 

االستخدام المرخص لها.
ولفتــت إلى أن البلدية ملزمة بتصحيح 

أوضاع البناء المخالف بعد 6 أشهر.
فــرض  تتجنــب  البلديــة  أن  وبينــت 

رســوم تقديرية، تفادًيــا ألية ماحظات 
قــد تصــدر مــن ديــوان الرقابــة الماليــة 
المحامــي حســين  واإلداريــة. وأوضــح 
الجمــري أنــه فــي الســابق كانــت البلدية 
تفــرض رســوًما مؤقتــة علــى البنــاء من 
دون ترخيــص، وتطلــب مــن المواطنين 
تقديم المســتندات الدالة علــى قانونية 
ذلــك البنــاء.  ولفت إلــى أن أصل فرض 
مــن ال  للبلديــة علــى كل  الرســوم حــق 
عــدم  حــال  وفــي  المســتندات،  يقــدم 
تصحيــح أوضاعــه خــال 6 أشــهر يتــم 

إحالة موضوعه إلى المحكمة.

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أفــاد 
والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس 
بلدي الشــمالية أن مشــروع حديقة باربار 
الساحلية حاليا في مرحلة الحصول على 
الموافقة المالية المســبقة، تمهيدًا لطرحه 

خال الفترة القادمة.
وأشــار إلــى أن الــوزارة تعمــل علــى تنفيذ 
المشــروع علــى جزئين بغرض االســتثمار 

األمثل لموقع العقار ومساحته.
وذكــر أن الجــزء األول عبــارة عن حديقة 
خضــراء  مســطحات  تتضمــن  عامــة 
عائلــة  واســتراحات  للمشــي  ومضمــارا 

ومنطقــة ألعاب ومرافق وخدمات ســيتم 
تنفيذها من قبل الوزارة.

ولفــت إلــى أن الجــزء الثانــي والمطــروح 
لمزايــدة عبارة عن ماعب ومبنى تجاري 

ذو طبيعة بلدية وليست تجارية.
إلــى ذلــك، أكــد خلــف أن الــوزارة ممثلــة 
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  شــؤون  فــي 
قامــت باتخاذ اإلجــراءات الازمة لتنفيذ 
بشــأن  الــوزراء  رئيــس  ســمو  توجيهــات 

المسالخ العشوائية.
المعنييــن  توجيــه  تــم  أنــه  إلــى  وأشــار 
بشــؤون الزراعة والثروة البحرية لتقديم 
عــرض للمجلــس حــول ما تم اتخــاذه من 

إجراءات في هذا الخصوص.

شبر الوداعي

اإلدارة مهمات  تسلمي  منذ  مراجعتها  إلعادة  وّجهت  الفضالة:  خلف: “الزراعة” اتخذت اإلجراءات بشأن المسالخ العشوائية
الرسوم البلدية المؤقتة لم تكـن عادلـة حديقة باربار بانتظار الموافقات المالية

األول  االعتيــادي  االجتمــاع  ســجل 
بمجلس بلدي الشــمالية غيــاب البلدي 
فيصــل شــبيب وتأخــر البلدي حســين 

العالي.

تغطية: سيدعلي المحافظة
لتصوير: خليل إبراهيم

غياب شبيب

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

نــواف  للتظلمــات  العــام  األميــن  اســتقبل 
الســيف،  بضاحيــة  مكتبــه  فــي  المعــاودة 
النائــب غازي فيصل آل رحمة، حيث رّحب 
بــه واطلعــه علــى جهــود وأنشــطة األمانــة 
حمايــة  فــي  ودورهــا  التظلمــات  العامــة 
وتعزيــز قيــم حقــوق اإلنســان ومبادئــه في 
مجــاالت عملهــا وتخصصاتهــا، ونــّوه كذلك 
بالتعــاون والتواصــل المشــترك بيــن األمانة 

العامة للتظلمات ومجلس النواب.

بالحياديــة  رحمــة  آل  أشــاد  جهتــه،  مــن   
األمانــة  عمــل  فــي  والشــفافية  والمهنيــة 
العامــة للتظلمــات، وبمــا تبذلــه مــن جهــود 
لتعزيز احترام مبادئ حقوق اإلنسان، ضمن 
المســتقلة  الوطنيــة  المؤسســات  منظومــة 
التــي أصبحــت  المجــال  فــي هــذا  العاملــة 
عنواًنــا للمبــادرات الرائــدة التــي قامــت بهــا 
ــا على المســتويين العربي  البحريــن حقوقيًّ

واإلقليمي.

تعاون مشترك بين 
“التظلمات” و “النواب”

السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  شــاركت 
اإلنســان فــي االجتماع الرابع والعشــرين 
الهــادئ  والمحيــط  آســيا  لمنتــدى 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 
 25 بحضــور  ســيئول  فــي  والمنعقــد 
مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان تابعة 
الوطنيــة  المؤسســة  ومثــل  للمنتــدى، 
مســاعد باحث بإدارة الشــؤون القانونية 

والتدريب حسين الدوسري.
ليوميــن  امتــد  الــذي   - االجتمــاع  وكان 
حقــوق  مفوضيــة  رئيــس  برئاســة   -
كروشــر،  روزالينــد  األســترالية  اإلنســان 
حيــث تــم اســتعراض أهم ســبل التعاون 
بيــن المؤسســات الوطنيــة األعضــاء في 
منتدى آســيا والمحيط الهادئ والمجتمع 
الدولي والوكاالت واآلليات التابعة لألمم 

المتحــدة، إضافــة إلــى مناقشــة التقريــر 
والتباحــث  للمنتــدى  والمالــي  الســنوي 
مؤسســات  مختلــف  مــع  والمناقشــة 

المجتمع المدني اإلقليمية والعالمية.
وقــام المنتــدى في اليــوم الثالث بتنظيم 

مؤتمــر عن مكافحــة التمييــز والكراهية، 
شــارك فيــه المؤسســات أعضــاء منتــدى 
آسيا والمحيط الهادئ وممثلو السفارات 
المعتمــدة في جمهورية كوريا الجنوبية، 
عالميــة  منظمــات  ممثلــي  إلــى  إضافــة 

المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  وممثلــي 
حيث تم طرح ومناقشة دور المؤسسات 
ومؤسســات  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
المجتمــع المدنــي مــن مكافحــة خطــاب 

الكراهية وجميع أشكال التمييز.

ــة ــيـ ــراهـ ــكـ ــر عــــن مـــكـــافـــحـــة الــتــمــيــيــز والـ ــمـ ــؤتـ ــم مـ ــي ــظ ــن ت

“الحقوق” تشارك في منتدى إقليمي

عبدالله القبيسي لمياء الفضالة
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بيع كتب جامعة البحرين إلكترونًيا
بــدأت جامعــة البحريــن طــرح خدمــة إلكترونيــة جديــدة تتعلــق ببيــع الكتــب 
الدراســية، حيــث ســيتمكن الطلبة المنتظمــون من الدخول إلــى بوابة الحكومة 
اإللكترونيــة الختيــار الكتــب المســجلة لمقرراتهــم، وشــرائها إلكترونًيــا، ومن ثم 

استالمها من مركز تنسيق ومتابعة بيع الكتب الدراسية في الجامعة.

وفــي هــذا الصــدد علــق رئيــس جامعــة 
البحريــن ريــاض حمزة بالقــول: “إن هذه 
الخدمة الجديدة تأتي في سياق الخطة 
اإلستراتيجية لجامعة البحرين؛ من أجل 
التحول الرقمي، وبما يصبُّ في البرنامج 
األكبر الذي تسير فيه مؤسسات المملكة، 
بما يسهم في تحقيق الرؤية االقتصادية 
للبحرين 2030”، مشــيرا إلــى أن التعاون 
المثمــر مــع بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة 
الماضيــة  القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى 
ل عمليات  قد أســفر عــن زيــادة في تحــوُّ
القبــول والتســجيل ودفــع الرســوم إلــى 
ل كثيــرا علــى  الجانــب الرقمــي بمــا ســهَّ

الطلبة والموظفين في الوقت نفسه.

م رئيــس الجامعــة بالشــكر الجزيل  وتقــدَّ
للفريــق التقني والفني فــي كل من بوابة 
تقنيــة  ومركــز  اإللكترونيــة  الحكومــة 
المعلومــات فــي جامعــة البحريــن نظيــر 
الجهــود التــي بذلوهــا من أجــل الوصول 
إلــى تفعيــل هــذه الخدمــة، مشــيرا إلــى 
أنها المرحلة األولى من الخدمة األشــمل، 
الكليــات  ســتضم  التــي  المرحلــة  وهــي 
الســبع الموجــودة فــي مقــر الجامعــة في 
الصخير، وســتليها فــي مرحلة الحقة أن 
تكون جميع الكليات خاضعة لبيع الكتب 

الدراسية إلكترونًيا.
)مقــر  الهندســة  كليــة  طلبــة  أن  يذكــر 
الجامعــة بمدينــة عيســى( وكليــة العلــوم 

الصحيــة )مقــر الجامعــة فــي الســلمانية( 
ســيقومون بعمليــة شــراء الكتــب كما هو 
معتــاد قبال، حتى يجــري اختبار المرحلة 
األولــى مــن الخدمــة قبــل تعميمهــا علــى 

المقرات الثالثة، في الوقت الذي سيقوم 
بشــراء  التمهيــدي  البرنامــج  طلبــة  فيــه 
 S6 الكتــب بالشــكل االعتيادي مــن قاعة

بالقرب من مسجد الجامعة.

زيادة مدارس 
الدمج وتجربة صف 

“توحدي إعدادي”

الصخير - جامعة البحرين

طالب أولياء أمور طلبة الصف الثالث االبتدائي فرقة 2 بمدرســة الجســرة االبتدائية 
للبنيــن عبــر “البالد” توفير صف آخر الســتيعاب العدد الكبير مــن الطلبة والذي تجاوز 
46 طالًبا.   وقال أولياء األمور للبالد إن إدارة المدرسة قامت بدمج صفين من الطلبة 
المنقوليــن مــن الصــف الثانــي العام الماضي في صــف واحد مع بداية العام الدراســي 
مــع وجــود معلميــن فــي ذات الصف.   وتابعوا أن إدارة المدرســة أعلمتهــم أنها تنتظر 
توفير صف خشبي لفصل الصفين عن بعضهما مؤكدة أنها قدمت طلًبا لوزارة التربية 

والتعليم بتوفير الصف الخشبي منذ نهاية العام الدراسي الماضي.
 وأوضــح أوليــاء األمــور أن الصــف ال يكاد يتســع للطلبــة فيه وأن الوضــع غير صحي 
ويؤثر على استيعاب الطالب ويؤدي إلى مشاكل بينهم للضيق الذي يعانون منه في 
مســاحة ال تتســع إال لصف واحد فقط، فضالً عن عدم قدرة المعلمين المشــتركين في 
ذات الصف مع التعامل مع الكم الكبير من الطالب. وناشــد أولياء األمور عبر )البالد( 
وزارة التربية والتعليم اإلسراع في توفير الصف الخشبي بأسرع وقت ممكن خاصة 
بدايــة العــام الدراســي وانتظام جميع الطلبة، محملين الــوزارة تبعات دمج هذا العدد 

الكبير وما سيخلفه من تأخر دراسي ومشاكل أخرى.

46 طالًبا بـ “ثالث الجسرة”.. غير صحي!

ليلى مال اهلل

صورة أرشيفية لموظفين أثناء عملية تسليم الكتب

مصــادر “^”: العــدد مخالف لقــرار “التربية” وديــوان الخدمة

4 مديرين مساعدين بـ “ابتدائية عمر بن عبدالعزيز” وأحدهم رفض الترقية

قالت مصادر تربوية لـ “البالد” إنه جرى تعيين 4 مديرين مساعدين بمدرسة عمر بن 
عبدالعزيــز االبتدائيــة للبنيــن )تقع فــي المحرق( بما يخالف قــرار وزاري بتحديد عدد 

المديرين المساعدين لكل مدرسة بناًء على عدد الطلبة.

 وذكــرت المصــادر أن عــدد الطلبــة بالمدرســة 
يصل إلى قرابة 648 وفًقا آلخر تقرير رسمي، 
وأن العــدد الحالــي يصــل لقرابــة 830 طالًبــا، 
وأن المعيــار المعتمــد بالــوزارة يوجــب تعييــن 
مديريــن مســاعدين اثنيــن فقــط وفًقــا لعــدد 
الطلبة.وبّينــت المصــادر أن تعييــن 4 مديريــن 
مخالًفــا  يعتبــر  واحــدة  بمدرســة  مســاعدين 
للمعاييــر المعتمــدة ألن الحــد األقصــى لتعيين 

المديرين المساعدين يجب أال يفوق 3.

المعايير المعتمدة

وفًقــا  أنــه  البــالد  لصحيفــة  المصــادر  ولفــت 
للمعاييــر المعتمدة بيــن وزارة التربية وديوان 
لعــدد  المــدارس  احتياجــات  بشــأن  الخدمــة 

الوظائف، فإن المعيار المتفق عليه كاآلتي:
عــدد  كان  إذا  واحــد  مســاعد  مديــر  توفيــر   -

الطلبة بالمدرسة من 0 إلى 650 طالًبا.

عــدد  كان  إذا  مســاعدين  مديريــن  توفيــر   -
الطلبة من 651 إلى 950 طالًبا.

عــدد  كان  إذا  مســاعدين  مــدراء   3 توفيــر   -
الطلبة من 951 فأكثر.

رفض االنتقال

وأكدت المصادر أن أحد المديرين المساعدين 
األربعــة بمدرســة عمــر بــن عبدالعزيــز ُعرضت 
تقــع  بمدرســة  مديــًرا  ليكــون  الترقيــة  عليــه 

بمنطقــة بالمحافظــة الجنوبيــة، ولكنــه طلــب 
تعيينه بمنطقة أقرب لمنطقة سكنه بالمحرق، 
اعتبــر  فإنــه  التوّصــل التفــاق،  عــدم  وبســبب 

رافًضا للترقية، وتم اســتبقائه مديًرا مســاعًدا 
بنفس المدرسة بالمحرق.

بروفايل المدرسة

وتأّسست المدرسة بالعام 1962، وتقع بمجمع 
216 بمنطقة المحرق.

وحصلت المدرسة على تقدير “مرٍض” بالتقرير 
األخير لهيئة جودة التعليم والتدريب.

المدرســة  فــإن  التقريــر  معلومــات  وبحســب 
تســتوعب قرابــة 648 طالًبــا، و9 إدارييــن، و5 

فنيين، و68 معلًما.

بوابة مدرسة عمر بن عبدالعزيز )صورة ارشيفية(

محرر الشؤون المحلية

المدراء المساعدون  بمدرسة عمر بن عبدالعزيز

منقول من مدرسة أخرى لمدرسة عمر بن عبدالعزيز.طه العوضي

تعيين جديد مديًرا مساعًدا بالمدرسة.أحمد زين

تعيين جديد مديًرا مساعًدا بالمدرسة.عارف الشروقي

د له بالمدرسة.طارق عجالن مدير مساعد سابق بالمدرسة وُجدِّ

تربويون يناشــدون “التربية” عبر “^”: اســتثنوا “االبتدائي”
مدرسات رسم ومحاسبة يصبحن معلمات فصل

أن  الــى  “البــالد”  لصحيفــة  تربويــون  أشــار 
وزارة التربيــة والتعليم أســندت مهام تعليمية 
تــم  حيــث  تخصصاتهــم،  غيــر  فــي  لمعلميــن 
الفنــون  تخصــص  مــن  معلمتــان  تحويــل 
نظــام  معلمــات  إلــى  المحاســبة  وتخصــص  
فصــل بأحــد المــدارس الواقعة فــي المحافظة 
التربيــة  وزارة  التربويونــأن  وبيــن  الشــمالية. 
التربيــة  معلمــات  أحــد  أســندت  والتعليــم 

اإلسالمية إلى معلمة نظام فصل مؤقتًا.
وأردفوا أن وزارة التربية والتعليم كانت تسند 
غيــر  فــي  مدرســين  إلــى  التخصصــات  بعــض 
تخصصاتهــم ولكــن هــذه المــرة حدثــت بكثــرة 

إلى التربويين المستجدين.
مــن  المســتجدين  المعلميــن  بعــض  أن  وقالــوا 

إليهــم  أســندت  قــد  المحاســبة  تخصصــات 
أحــد  فــي  األنجليزيــة  اللغــة  مقــرر  تدريــس 
الــوزارة  أن  وان  للبنيــن  االبتدائيــة  المــدارس 
تقوم بإســناد مواد دراســية مختلفــة للمعلمين 
قامــت  قــد  الــوزارة  أن  إذ  تخصصاتهــم،  عــن 
التقاعــد  تأثيــر  لعــدم  آليــة  بوضــع  مســبقًا 

االختياري على العام الدراسي الجديد.
المرحلــة  فــي  الطلبــة  أمــور  أوليــاء  وأبــدى  
وجــود  تأثيــر  علــى  تخوفهــم  االبتدائيــة 
الفصــل  لنظــام  متخصصيــن  غيــر  معلميــن 

علــى تحصيــل أبنائهــم، مشــيرين إلــى 
مســتوى  علــى  ســلبًا  يؤثــر  ذلــك  أن 
الطالــب التأسيســي، وعلى تحصيله 

الدراسي.
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وناشــدوا 
بــأن  عبر”البــالد”  النعيمــي   ماجــد 
االبتدائيــة  المــدارس  اســتثناء  يتــم 

للمرحلــة التأسيســية حتــى صــف الثالــث مــن 
وضــع معلميــن لتخصصــات أخــرى غيــر نظــام 
الفصــل. والجديــر بالذكــر بــان وزارة التربيــة 
والتعليــم صرحت تعقيبًا على مــا أثاره النائب 
حمــد الكوهجي حول إســناد الــوزارة لعدد من 

تخصصــات  تدريــس  مهمــة  الجــدد  المعلميــن 
بــأن  األكاديميــة،  تخصصاتهــم  عــن  تختلــف 
الــوزارة قــد عكفــت علــى وضع خطــة متكاملة 
خــالل  مــن  المعلميــن  مــن  االحتيــاج  لتغطيــة 
مــن  العديــد  توظيــف  أهمهــا  محــاور،  عــدة 
المعلمين والمعلمات البحرينيين المســتجدين، 
واالســتفادة مــن الكــوادر التعليميــة المتوافرة 
كادر  ضمــن  والمصنفــة  الميــدان  فــي 
المعلميــن، مــن أجــل توفيــر المعلميــن 
المؤهليــن لتشــغيل اليــوم الدراســي 
دون  مــن  الفصــول  تــرك  وعــدم 
معلمين، حيث قامت الوزارة بالتركيز 
على االستغالل األمثل لمهارات المعلمين 
فــي المجاالت التي تتناســب مــع مؤهالتهم 
مــن  يحملونــه  مــا  أو  الميدانيــة،  وخبراتهــم 
دورات وبرامــج تدريبيــة تؤهلهــم لتدريــس 

التخصص.

آباء يناشــدون عبر “^” السفير الســاعاتي و“التربية” التدخل

اب” لم يسدد رسوم طلبتنا بجامعة موسكو مكتب “نصَّ

طالــب عــدد مــن أوليــاء أمــور طلبة طــب جامعة موســكو الحكومية للطــب العام عبــر “البالد” 
الجهــات المختصــة ووزارة التربية والتعليم اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه مكتب خدمات 
تعليمية ســبق للوزارة عدم تجديد ترخيصه لمخالفات ارتكبها منها عدم ســداد رســوم أبنائهم 

بالرغم من استالمها وتحويل المخالفات المتعلقة بالرسوم إلى الجهات القانونية.

أحمــد  موســكو  فــي  المنامــة  ســفير  ودعــوا 
الســاعاتي التدخل وإيجاد الحل المناســب مع 

وزارة التربية والتعليم.

التهديد بالطرد

إن صاحــب  “البــالد”  لـــ  األمــور  أوليــاء  وقــال 
المكتــب تخلــف عــن الوفــاء بتســديد المبالــغ 
المســتحقة عليــه لهــم، والتــي لــم يتــم دفعهــا 
للجامعــة المذكــور كرســوم للفصــل الدراســي 
الماضــي، وأوضحــوا  الدراســي  للعــام  الثانــي 
انهم دفعوا الرســوم الدراســية للعام الدراســي 

فــي  الدراســيين  الفصليــن  وتشــمل  كاملــة، 
أغســطس 2018، إال أن المكتــب ســدد رســوم 

فصل واحد فقط.
أبنائهــم  بتهديــد  تفاجــأوا  أنهــم  واســتكملوا 
بالطرد من الجامعة لتخلفهم عن ســداد رسوم 
صاحــب  ورفــض  الثانــي  الدراســي  الفصــل 
المكتــب دفعها لتعرضه لخســائر بعد اســتثمار 
ممــا  األمــور  أوليــاء  علــم  دون  المبالــغ  هــذه 

أجبرهم على دفعها مرة أخرى للجامعة.
وتابــع أوليــاء األمــور علــى الرغــم مــن مضــي 
عــام كامــل لــم يــف صاحــب المكتــب بالوعــود 

بتعويضهــم، ودفــع الرســوم التــي تخلــف عــن 
تســديدها للجامعــة، فضال عن إصــداره تعهدا 
وإشــعار دائن ألوليــاء األمور ومماطلته طوال 

هذه األشهر عن السداد.

مخالفات 

وبيــن بعضهــم أن صاحب المكتــب مدين لهم 

بأكثــر من 3600 دينــار، وآخرين تصل المبالغ 
المســتحقة لهــم ألكثر مــن 1800 دينار، فضال 
عــن مبالــغ التأميــن دفعها األهالــي مرة أخرى 
وتصــل إلــى 500 دوالر التــي تســلمها الوكيل 

في روسيا.
وحســب األهالــي أن صاحــب المكتب ال يزال 
يمــارس نشــاطه بالنصــف واصطيــاد أوليــاء 
أمــور وطلبــة جدد رغــم المخالفات المســجلة 
ضــده من قبل وزارة التربية والتعليم وإدارة 

مكافحة الجرائم االقتصادية في البحرين.
اإلجــراءات  باتخــاذ  األمــور  أوليــاء  طالــب 
التعليمــة  الخدمــات  القانونيــة بحــق مكتــب 
وصاحبــه وإنقــاذ أوليــاء األمــور والطلبــة من 
لخطــر  الطلبــة  وتعريــض  للخــداع  التعــرض 
مســتقبلهم  وإنهــاء  الجامعــات  مــن  الطــرد 
أمورهــم  أوليــاء  علــى  والحكــم  الدراســي 
والقــروض  الديــون  وطــأة  تحــت  للوقــوع 

البنوك.

أحمد الساعاتي

ليلى مال اهلل

مروة خميس

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة تواصل خالل العام الدراســي الجديد 
2019/2020 التوســع فــي سياســة دمــج الطلبة ذوي االحتياجــات الخاصــة القابلين للتعلم 

في المدارس الحكومية، بناًء على النتائج الطيبة لهذا المشروع التربوي اإلنساني الرائد.

 ارتفاع عدد مدارس الدمج إلى 82 مدرسة للبنين والبنات. «

افتتاح صفوف جديدة لفئة اضطراب التوحد في 3 مدارس  «
ابتدائية وإعدادية.

تطبيق تجربة دمج طلبة التوحد في المرحلة اإلعدادية ألول  «
مرة وبمدرسة واحدة.

نجاح 39 طالًبا في االنتقال من الصفوف الخاصة إلى العادية. «

مدارس الدمج استقبلت هذا العام 61 طالًبا وطالبة  «
مستجدين، من ذوي اضطرابات التوحد، واإلعاقات الذهنية 

ومتالزمة داون، واإلعاقات الجسدية.

تخريج 24 طالًبا وطالبة من فئات اإلعاقات السمعية  «
والجسدية والبصرية واضطراب التوحد.

العامــة  العالقــات  إدارة  مديــر  أكــد 
واإلعــالم بــوزارة التربيــة والتعليم فواز 
الشــروقي أن الــوزارة، وضمن الخدمات 
التــي تقدمهــا لألبنــاء الطلبــة،  العديــدة 
توفــر خدمــة المواصــالت المجانيــة من 
المملكــة  مناطــق  فــي  المــدارس  وإلــى 
المختلفــة، وذلــك وفقــا للمعيــار المحــدد 
مــن قبــل الــوزارة، وبنــاء علــى الطلبــات 
المقدمــة مــن أولياء األمــور بتوفير هذه 

الخدمة ألبنائهم.
وأضــاف الشــروقي أنــه، وبفضــل الدعم 
الــوزارة، فإنهــا توفــر  بــه  الــذي تحظــى 
خدمــة المواصــالت ألكثــر مــن 37 ألــف 
طالــب وطالبــة، مــن خــالل 660 حافلــة، 
بمــا فيهــا الحافــالت المجهــزة لنقل ذوي 

االحتياجات الخاصة.
ودعــا مدير العالقات العامة أولياء أمور 
إلــى  الطلبــة مــن ســكنة مدينــة ســلمان 
االســتفادة  فــي  رغبتهــم  عــن  اإلفصــاح 

مــن هــذه الخدمــة ألبنائهــم، مــن خــالل 
تســجيل هــذه الرغبــة بمــلء االســتمارة 
كافــة  واســتيفاء  لذلــك،  المخصصــة 
البيانــات الضروريــة، حتــى يتــم توفيــر 

هذه الخدمة وفقا للمعيار المحدد.
وعلــى صعيــد متصل، أوضح الشــروقي 
احتياجــات  اســتوفت  قــد  الــوزارة  أن 
فــي  المدرســية  المواصــالت  خدمــة 

المناطق كافة.

“التربية” مستعدة لتوفير 
المواصالت لطلبة مدينة سلمان

فواز الشروقي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



شاب يحاول االنتحار بعد القبض عليه متلبسا بالمخدرات
الــجــمــارك ضــبــاط  ــن  م بــمــســاعــدة  الــمــوقــف  تـــداركـــوا  المسعفون 

لــم يتمالــك شــاب نفســه بعدمــا قبض عليه ضبــاط الجمــارك وبحوزته كيلــو و800 جرام من 
مادة الحشيش المخدرة وعدد 669 قرصا لمادة الكبتاجون المؤثرة عقليا، إذ تعرض لحالة 
مــن التشــنجات وضيــق التنفيــس اســتدعت مــن الضبــاط طلب اإلســعاف لنقله للمستشــفى 

بأسرع وقت لمداركته بالعالج الالزم.

وأثناء إدخاله لســيارة اإلســعاف عمد الشاب 
إلــى محاولــة االنتحــار عبــر خنــق نفســه، إال 
بمســاعدة  الموقــف  تداركــوا  المســعفين  أن 
مــن ضبــاط الجمــارك حتى تمكنــوا من ضبط 
حركتــه والســيطرة عليــه دون إيــذاء نفســه، 
بعدمــا  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتــه 
أنــه  تهمــة  لــه  ووجهــت  صحتــه  تحســنت 
الســيارة  فــي  برفقتــه  كان  الــذي  وصديقــه 

بتاريخ 30 مايو 2019، أوال: المتهم األول:
الحشــيش  مــادة  اإلتجــار  بقصــد  جلــب   1-

المخــدرة والمؤثــر العقلــي األمفيتاميــن فــي 
غير األحوال المرخص بها قانونا.

-2 حــاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي 
األمفيتامين والديازيبام.

بقصــد  وأحــرز  حــاز  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
التعاطــي المؤثر العقلــي الميتامفيتامين في 

غير األحوال المصرح بها قانونا.
وتتمثــل التفاصيــل حســبما وردت بــاألوراق 
فــي أنه وعند وصــول مركبة يقودهــا المتهم 
ضابــط  اســتوقفهما  الثانــي  وبرفقتــه  األول 

الجمــارك للتفتيــش بمنفــذ جســر الملــك فهد، 
وباالســتعانة بكلب جنــاح األثر للقيام بعملية 
بوجــود  إشــارة  المذكــور  أعطــى  التفتيــش 
“البمبــر”  األمامــي  الصــدام  فــي  مــا  شــيء 
للســيارة، وبعد الحصول على إذن من رئيس 
الدائــرة الجمركية تم تفكيــك “البمبر”، والذي 
تــم العثــور بداخلــه علــى كيــس مــن النايلون 
الشفاف وآخر أسود اللون، كان يحتوي على 
فلتــر خــاص بمكيفــات الســيارات، والمغلــف 

بطريقة محكمة.
وبفتح ذلك الكيس تبين أن بداخله قطعتين 
وزنهمــا  إجمالــي  أن  ثبــت  الحشــيش  لمــادة 
يبلــغ كيلــو و800 جــرام، وأن بداخلــه أيضــا 
عــدد 669 حبــة كبتاجــون، إضافــة لكمية من 
الكبتاجــون المطحــون، إال أنــه عندمــا ســقط 

المتهــم األول بعــد تعرضــه للوعكــة الصحيــة 
نتيجة الصدمة بالقبض عليه حاول االنتحار 
بذلــك  أنــه فشــل  إال  اإلســعاف،  فــي ســيارة 
لســرعة تــدارك المســعفين وضبــاط الجمــارك 
صحتــه  وتحســن  إفاقتــه  وبعــد  للواقعــة، 
اعتــرف أنــه متعــاط للمخــدرات منذ ســنوات 
عــدة، فيمــا أنكر الثانــي معرفتــه بوجود تلك 

الممنوعات في السيارة.
إلــى ذلــك قــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
حتــى  المتهميــن  محاكمــة  تأجيــل  األولــى 
جلســة 22 ســبتمبر الجاري؛ وذلك الستدعاء 
شــاهد اإلثبات بالقضية مع التصريح بصورة 
وأمــرت  األول  المتهــم  لوكيــل  األوراق  مــن 
بجلب المتهم الثاني من محبسه مع استمرار 

حبسهما لحين الجلسة المقبل.

3 سنوات لشقيقين ضربا “غريمهما” وأبلغا الشرطة واإلسعاف
متكررة اعتداءات  من  له  يتعرضان  كانا  لما  فعل  ردة  كان  االعتداء  أن  قررا 

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شــقيقين اعتديا بالضرب على آخر وتســببا له 
بعاهــة مســتديمة، وبعــد الواقعة أبلغ أحدهما الشــرطة أنهما ضرباه وتــركاه يعاني من 
جراحــه بالقــرب مــن محطــة كهرباء فــي منطقة دمســتان وطلب منهم جلب اإلســعاف 
لعالجــه، وســلما نفســيهما بعــد الحادثة، وقررا أن االعتداء ردة فعــل لما كانا يتعرضان 
إليــه مــن اعتــداءات متكررة من قبــل المجني عليه؛ وذلك بســجن المتهم األول لمدة 3 
ســنوات وبحبس الثاني 3 أشــهر، كما أمرت بأن يدفعا لصالح المجني عليه مبلغ 2000 
دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابه من أضرار وألزمتهما بالمصاريف 

وبمبلغ 20 ديناًرا مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثــل التفاصيل حســبما وردت بــاألوراق في 
أن المتهميــن قــررا أن المجني عليه األكبر منهما 
بالســن كان دائًمــا مــا يتعــرض إليهــم بالضــرب، 
وقد اعتدى قبل 3 أســابيع من الواقعة على ابن 
شقيقهم، كما أنه تعرض لعدة نساء من عائلتهم 
قبــل مــدة في بحــر المالكيــة وتم تســجيل بالغ 

ضده بشأن هذه الواقعة.
والحاصــل أنهمــا فــي يــوم الواقعــة كان المتهــم 
الثاني -الشــقيق األصغر- يتمشــى في دمستان، 
حتى اعترضت طريقه سيارة نزل منها المجني 
عليــه، والــذي أمســكه من مالبســه متهجًما عليه 
حتــى تمّكن من الفرار مــن قبضته والتوجه إلى 

مسكنه وأبلغ شقيقه المتهم األول باألمر.
وفي تمام الساعة 7:30 مساء اتجها إلى حديقة 
دمســتان بالقرب من محطــة الكهرباء المجاورة 
لبيوت اإلســكان، لعلمهما المسبق أنه مقر تواجد 
المجني عليه الدائم، إذ إنه معتاد على الجلوس 
علــى  باالعتــداء  قامــا  وصولهمــا  وعنــد  هنــاك، 
األخيــر بآلــة حادة أصابــت إصبعــه الخنصر، كما 
قــام الشــقيق األصغــر بضربه بســكين في الجهة 

اليمنى من خاصرته.
 وبعــد انتهائهمــا اتصــل األصغــر بمركز الشــرطة 
وأبلغهــم عمــا قامــا، وقــّرر لهم أنهما ســيحضران 
بعــد عدة دقائــق للمركز، وبعد عدة دقائق اتصل 
مــرة أخــرى وأبلغهــم بأنهمــا تــركا المجنــي عليــه 
يعانــي من إصاباته بالقــرب من محطة الكهرباء 
لتلــك  اإلســعاف  إرســال  فتــم  دمســتان،  فــي 

المنطقة، وبالفعل سلما نفسيهما للشرطة.
 وبعــد نقــل المجنــي عليــه للمستشــفى تبّيــن أن 
اإلصابــات التــي به هي كدمات في اليد والصدر 
والظهر وجرح في اليد اليسرى بواسطة سكين.
وبالتحقيــق مــع المتهــم األول اعترف بما نســب 
إليه، وقّرر أن شقيقه -المتهم الثاني- حضر إليه 
وأبلغــه أن المجنــي عليــه اعتدى عليــه بالضرب، 
الســابق  باألحــداث  مشــاجرة  بينهــم  فحصلــت 

اعترافهما عليها أعاله.
لمــا  فعــل  ردة  كانــت  الواقعــة  أن  وأوضــح   
يتعرضــان لــه دائمــا مــن المجنــي عليــه، وأن كل 
منهمــا حمــل معه قطعة خشــبية “مربع” واعتديا 
عليــه بالضــرب، وعنــد ســؤاله عــن أن أحدهمــا 

ضرب المجني عليه بقوة بواســطة يده، أقّر لهم 
بذلــك وأضــاف أنهــم ضرباه العديد مــن اللكمات 
أصالً، مضيًفا أن المجني عليه أيًضا ضربه بقوة 
وســحبه وقاومه فســقط أرضا ما أدى آلالم في 

ذراعه األيسر كما مزق المجني عليه “فانيلته”.
لكنــه أنكــر ضربهمــا للمجنــي عليــه بســكين فــي 
خاصرتــه، مبيًنــا أن قصــده هــو زيــادة العقوبــة 

عليهما فقط.
المجنــي  أن  الشــرعي  الطبيــب  بتقريــر  وتثبــت 
عليــه يعانــي من إصابــة رضية بمنطقــة صيوان 
األذن اليمنــى وإصابــات قطعيــة باليــد اليســرى 
وأن  البطــن،  يميــن  وبأعلــى  األيســر  والســاعد 
تلــك اإلصابــات جائــزة الحــدوث وفــق التصــور 
الــوارد بمذكــرة النيابــة العامــة، كمــا أن المجنــي 
إصبعــه  حركــة  فــي  تقييــد  مــن  يعانــي  عليــه 
الخنصــر مع اتخاذ وضعية المخلب والمصاحب 
بفقــد اإلحســاس باإلصبــع، والتــي تمثــل عاهــة 
مســتديمة تقــدر بحالتهــا الراهنــة بنســبة 5 %، 

أما باقي اإلصابات المشــاهدة والموصوفة فهي 
عادة ما تشــفى دون تخلف عاهة مستديمة في 

فترة زمنية أقل من 20 يوًما.
فأحالتهمــا النيابــة العامة للمحاكمــة على اعتبار 

أنهما بتاريخ 15 أكتوبر 2018، ارتكبا اآلتي:
أوالً: المتهم األول: اعتدى على ســالمة المجني 
عليــه وأحدث به اإلصابــات الموصوفة بالتقرير 
إلــى  االعتــداء  فعــل  وأفضــى  المرفــق  الطبــي 
حدوث عاهة مستديمة به تقدر بـ 5 % دون أن 

يقصد إحداثها. 
ثانًيا: المتهم الثاني: اعتدى على سالمة المجني 
عليــه وأحدث به اإلصابــات الموصوفة بالتقرير 
الطبــي ولــم يفض فعــل االعتداء إلــى مرضه أو 
عجــزه عن أعماله الشــخصية لمــدة تزيد عن 20 

يوًما.
االســتعالم  بكشــف  ثبــت  أنــه  بالذكــر  الجديــر 
الجنائــي الخــاص بالمتهميــن أنــه ســبق اتهامهما 

والحكم عليهما في قضايا مماثلة.

تنــازل وافــد عــن حقــه الشــخصي أمــام المحكمــة الكبــرى الجنائية األولــى بواقعة خطفــه واالعتــداء عليه من 5 
آخريــن، 4 منهــم أقربــاء، والذيــن تمكنوا من خطفه من منطقــة المحرق والتعدي عليه بالضــرب فجًرا في إحدى 
الشــقق بمنطقــة الســلمانية بواســطة ألواح خشــبية و”النعل”، لخالفــات مالية بين أحدهم والمجنــي عليه، وقال 

األخير إنه تصالح مع الجناة بمحض إرادته.

النظــر  تأجيــل  المحكمــة  وقــّررت   
بالقضيــة بعد ســماع أقــوال المجني 
عليــه لجلســة 25 ســبتمبر للمرافعــة 
ســبيل  بإخــالء  وأمــرت  الختاميــة، 
محــل  بضمــان  الخمســة  المتهميــن 
إقامتهــم مــا لــم يكونــوا محبوســين 
أو متهميــن بقضيــة أخــرى، بعــد أن 
قضــوا 5 أشــهر ونصف في التوقيف 

على ذمة القضية.

بــه  أبلــغ  فيمــا  التفاصيــل  وتتمثــل 
زميــل المجنــي عليه فــي العمل بأنه 
شــاهد شــخصين مــن ذات جنســيته 
يعتديــان على زميله بالضرب، وأفاد 
بأنهمــا اختطفاه في ســيارة بحوالي 
الســاعة 1:00 فجر يوم الواقعة، كما 
أنــه تلقــى رســالة بعدهــا بســاعتين 
مــن زميلــه آخــر لــه، والــذي أفــاد لــه 
بــأن المجنــي عليــه أحضرته ســيارة 

إلــى مقــر عملــه مــرة أخــرى، وبعــد 
تواصلــه مــع المجنــي عليــه أفــاد لــه 
بــأن 5 أشــخاص قاموا بضربه بعدما 
اختطفــوه مــن المحــرق ونقلــوه إلى 
الســلمانية،  بمنطقــة  ســكنية  شــقة 
مبيًنــا أنهــم اعتــدوا عليــه بالضــرب 
بواســطة األلواح الخشبية واأليادي 
وســرقوا  ســاعتين  لمــدة  والنعــال 

هاتفه النقال.

حضــر أمــام المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى المحامي المنتدب من جانب وزارة العمل للدفاع عن آســيوي متهم بقتل صديقه 
في منزل بمنطقة توبلي مســتعمال مطرقة، والذي تعمد بواســطتها تهشــيم رأســه وقرر للمحكمة أنه لم يكن يقصد إزهاق روح 
المجني عليه، بل إن القتيل هو من ضربه أوال بالمطرقة على رأسه أثناء ما كانا يحتسيان المسكرات، وأن سبب الخالف بينهما 
مالي يتمحور حول تأشــيرة إقامة اتفقا على أن يســتخرجها الضحية للمتهم بمبلغ 1700 دينار، وقررت تأجيل القضية لجلســة 
24 سبتمبر الجاري؛ وذلك لالطالع والرد من قبل الدفاع مع التصريح له بصورة من األوراق مع األمر باستمرار حبس المتهم.

مــن خــالل  بالحادثــة  الشــرطة  وعلمــت 
بــالغ تقدمت بــه هاتفيا شــابة ووالدتها، 
واللتــان أفادتــا بأنهمــا يســمعان أصــوات 
صــراخ وأنيــن مــن المنــزل المالصق لهم، 
يوثــق  فيديــو  بالهاتــف  صورتــا  وأنهمــا 

سماعهما أصوات الصراخ.
وعند حضور شــرطيين للموقع، واللذين 
ســمعاهما  لهروبــه،  منعــا  المنــزل  طوقــا 
يقرران للمتهم )إنزل نحن من الشــرطة(، 

وبعــد فتــرة الحظــوا خــروج المتهــم من 
البــاب الرئيــس، وبعــد أن تأكــد مــن عدم 
فحضــر  بجانبــه،  شــخص  أي  وجــود 

الشرطيان وقبضا عليه.
حضــرا  الذيــن  الشــرطيين  أحــد  وأفــاد 
شــاهدا  وزميلــه  أنــه  الجريمــة،  لموقــع 
المتهــم واقفا فوق المنــزل، فتحدثا معه 
وطلبا منه النزول لألسفل، فلم يستجب 
لهمــا، وبعــد تطويقهمــا للمنــزل شــاهدوه 

مختبئــا خلــف الســيارات المقابلــة لبــاب 
وشــماال،  يمينــا  يتلفــت  وكان  المنــزل، 
وبعدهــا ركــض لنحــو 10 أمتــار تقريبــا، 

فتبعوه وقبضوا عليه.
والحظ الشرطيان تلطخ مالبس الجاني 
بالدمــاء، وأن برأســه ضربــة وينــزف من 
خاللهــا، فتحفظا عليه بدورية الشــرطة، 
واتصلوا بالشرطة واإلسعاف وأعلموهم 

بوجود قتيل في المنزل.

ــو5 متهمين اعتدوا عليه لخالفات مالية بين أحدهم والمجني عليه ــدي ــي ــف ــال ــة ب ــ ــع ــ ــواق ــ ســـيـــدتـــان صــــورتــــا ال

تأجيل قضية قتل في توبلي إلى 24 سبتمبرعامل يتنازل عن حقه بضربه باألخشاب

إدانة مزّور ومرّوج لعملة فئة “500 ريال” بالسجن 5 سنوات
ديـــــنـــــار  500 ــغ  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـ بــــتــــغــــريــــمــــه  ــم  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تـ الــــمــــحــــكــــمــــة 

دانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما بتزوير وترويج عملة فئة 500 ريال سعودي بداخل المملكة، والذي كان قد قدم العملة المزورة إلى 
ســائق ســيارة أجرة، وبعدما علم األخير أنها مزورة تمكن من القبض على المتهم بمســاعدة من زميله بالمهنة ونقاله لمركز الشــرطة، حيث حاول 
هناك الهرب منهما، إال أن شــرطيا بالمركز تمكن من القبض عليه في مواقف المركز عقب تعثره وســقوطه أرضا، وقضت بمعاقبة المزّور -المخلى 

سبيله في وقت سابق- بالسجن لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 500 دينار كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

بــالغ  فــي  وردت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
المجني عليه ســائق “التاكســي” أنه في يوم 14 
فبرايــر 2019 عنــد الســاعة 7:30 مســاء وأثناء 
مزاولتــه لعملــه فــي منطقــة الجفيــر، حضــر لــه 
شــاب، والــذي طلــب منــه توصيلــه إلــى شــارع 
المعارض وبعد توصيله ترتب على األخير مبلغ 
5 دنانيــر، والــذي قــدم لــه ورقــة فئــة 500 ريال 
ســعودي ممــا اضطره إلى إعــادة مبلغ 45 دينارا 

بحرينيا إليه.
وأضــاف أنــه في فجر اليــوم التالــي، توجه إلى 

محطة التزود بالوقود لتعبئة ســيارته بالبنزين، 
وعندمــا دفــع تلــك الورقة النقدية التي تســلمها 
مــن الشــاب تفاجــأ بالعامــل فــي المحطــة يبلغه 

أنها مزيفة.
كمــا أفــاد أنــه بتاريــخ 2 مــارس 2019 وأثنــاء 
تواجده مســاء في محطة تــزود أخرى بمنطقة 
الجفيــر شــاهد المشــكو فــي حقــه، وعليه طلب 
من صديقه وهو ســائق “تاكسي” أيضا وبرفقته 
وجلبــه  المذكــور  بتوصيــل  يقــوم  أن  المتهــم، 
إلــى مركــز الشــرطة، إذ توجــه مباشــرة زميلــه 

وبحوزتــه المتهــم إلــى مركــز الشــرطة، وهنــاك 
تــم  أنــه  إال  الهــرب،  فــي حقــه  المشــكو  حــاول 

القبض عليه من قبل شرطي.
الثالثينــي مــا نســب  المتهــم  أنكــر  مــن جهتــه، 
إليــه، وقــرر بأنــه حضر إلى مملكــة البحرين في 
غضــون شــهر فبرايــر الماضــي بواســطة ســيارة 
خاصــة يقودهــا شــخص بحرينــي والــذي ركــب 
معــه ســيارته مــن مواقــف الســيارات بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، إذ عــرض علــى البحرينــي 
مبلــغ 150 ريــاال ســعوديا مقابــل توصيلــه إلــى 

شــارع المعارض في البحرين، والذي أخذه إلى 
مكتــب لتأجيــر الســيارات في شــارع المعارض، 
إذ تمكن من اســتئجار ســيارة وأخذ يتجول بها 
فــي المملكــة لمــدة 3 أيــام بعدما اســتأجر شــقة 
في مبنى بالجفير، مشــيرا إلى أنه لم يركب أي 
ســيارة أجرة في البحرين كون أن لديه ســيارة 

مستأجرة بمبلغ 13 دينارا لليوم الواحد.
وأوضــح انــه حضر مجــددا للمملكــة بتاريخ 27 
فبراير وبذات الطريقة، كما اســتأجر مرة أخرى 
ســيارة، وبعــد انتهــاء مــدة إقامتــه أعاد ســيارة 
األجرة للمكتب، واستوقف سيارة أجرة يقودها 
بحرينــي، فســأله عــن مواقــف الســيارات التــي 
تقوم بالنقل لخارج البحرين، فأخذه إلى شــارع 
المعــارض، وفــي الطريــق تلقــى الســائق اتصاال 
ودار بينــه والمتصــل حديــث، إذ ابلغــه الســائق 

أنه قدم عملة مزورة لصديقه ســائق “التاكسي” 
المبلِّــغ”، وتفاجــأ بــه يأخذه إلى مواقــف بالقرب 

من مركز الشرطة.
بــه ســائق األجــرة مــن  وبعــد توقفهمــا أمســك 
يــده مــا بــث الخــوف فــي نفســه وقــام بالهــرب، 
إال أنــه وقــع أرضــا فحضــر إليــه شــرطي، والذي 
قــرر له بعدم الخــوف، فتوجه برفقته إلى مركز 
الشــرطة، وهناك حضر ســائق سيارة أجرة آخر، 
والــذي ادعــى لــه أنــه منــذ 15 يوما ســّلمه ورقة 
فأنكــر  ســعودي،  ريــال   500 فئــة  مــن  مزيفــة 
عالقته به، إذ إنه ال يعرفه ولم يلتق به من قبل 

حسبما أفاد.
وكانــت أحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
2019، ارتكــب  العــام  أنــه فــي غضــون  اعتبــار 

اآلتي:

آخــر  مــع  والمســاعدة  باالتفــاق  اشــترك  أوال: 
مجهــول لتقليــد عملــة ورقيــة متداولــة قانونــا 
فئــة  مــن  أخــرى  ودولــة  البحريــن  مملكــة  فــي 
500 ريــال ســعودي بــأن اصطنعهــا علــى غــرار 
األوراق النقديــة الصحيحــة مــن تلك الفئة على 
النحــو المبين بتقريــر التزييف والتزوير المرفق 

بالقضية بقصد استعمالها وترويجها.
ثانيا: حاز وأحرز بقصد الترويج العملة الورقية 

المقلدة محل التهمة في البند أوال.
ثالثا: روج للعملة محل التهمتين سالفتي الذكر 
بــأن دفــع بهــا للتــداول وقدمهــا للمجنــي عليــه 

سائق التاكسي على أنها عملة صحيحة.
المبالــغ  علــى  االســتيالء  إلــى  توصــل  رابعــا: 
النقديــة المملوكــة للمجنــي عليــه ســالف الذكــر 

وذلك باستعمال طريقة احتيالية.
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المنامة - نهرا

كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم 
الصحيــة  والخدمــات  المهــن 
شــخص  ضبــط  عــن  )نهــرا( 
آسيوي الجنسية يقوم بتزوير 
وصفــات طبية وذلك بالتعاون 
والتنســيق بين الهيئة واإلدارة 
واألدلــة  للمباحــث  العامــة 

الجنائية.
أّن  إلــى  الهيئــة  وأشــارت 
الشخص ضبط متلبسا بصرف 
علــى  بنــاًء  “الريــكا”  دواء 

تزويره عــددا من أختام بعض 
األطباء والمؤسسات الصحية 
المرخصة فــي مملكة البحرين 
تــم  وعليــه  الهيئــة،  قبــل  مــن 
ضبطــه متلبســا بالجريمة وتم 
الرســمية  المحاضــر  تحريــر 
لذلــك، وتــم تحريــز الوصفــات 
يتعلــق  مــا  وكل  واألختــام 
بالجريمــة واتخــاذ اإلجراءات 
وتحويلــه  الالزمــة  القانونيــة 

للنيابة العامة.

“نهـرا” تضبط آسيويا يزور 
وصفات “الريكا”

تقــدم وكيل ســيدة في المنتصف العشــرينات من عمرهــا، والمتهمة بحرق 
وتعذيب ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 15 شهرا فقط، بعدما أبلغ ضدها 
زوجهــا -والــد الطفلــة المجني عليها- بشــأن تعمدها تعذيب ابنتهما بشــكل 
مســتمر ما تســبب لها بعاهة مســتديمة تصل نســبتها إلى 10 %، بمرافعته 

للمحكمة، والتي طالب فيها ببراءة موكلته مما هو منسوب إليها.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  وقــررت 
فــي  للحكــم  القضيــة  حجــز  األولــى 

جلسة 30 سبتمبر الجاري.
فــي  أحضــر  المتهمــة  وكيــل  وكان 
عليهــا  المجنــي  الســابقة  الجلســة 
مطالبــا  المحكمــة  أمــام  وعرضهــا 
نظــرا  موكلتــه؛  عــن  التهــم  بإســقاط 
إلــى شــفاء ابنتهــا من اإلصابــات التي 
الصحيــة  حالتهــا  وأن  لهــا  تعرضــت 
جيــدة بعــد معالجتهــا فــي مستشــفى 
تشــوها  أن  مبينــا  الطبــي،  الســلمانية 

خلقيا هو الذي أدى لنزيفها.
األب  أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
-ولــي أمــر الرضيعــة المجنــي عليهــا- 
والــذي  المتهمــة،  زوجتــه  ضــد  أبلــغ 
 3 العمــر  مــن  يبلــغ  بطفــل  منهــا  رزق 
عليهــا  المجنــي  والرضيعــة  ســنوات، 
البالغة من العمر ســنة و3 أشــهر، وأنها 
حامــل بجنيــن آخر -وضعتــه بعد بدء 
محاكمتهــا ويبلــغ من العمر أكثر من 5 
أشهر حاليا-، مبينا أنه أبلغ ضدها في 
وقــت ســابق بأنه اكتشــف بعد عودته 

فــي  بكســر  رضيعتــه  إصابــة  للمنــزل 
يدها، وعندما ســأل زوجته -المتهمة- 
تعلمهــا  أثنــاء  ســقطت  أنهــا  أبلغتــه 
المشــي وأصيبــت يدهــا، لكنــه رفــض 
ادعتهــا  التــي  الروايــة  تلــك  تصديــق 
والدتهــا، لكنــه ونتيجــة لتدخــل عــدد 
مــن أفــراد العائلــة تنــازل عــن البــالغ 

الذي تقدم به لدى مركز الشرطة.
وأضاف أنه بعد مرور فترة من الزمن 
علــى الحادثــة األولــى التي أبلــغ عنها 
رجع مجددا للمنزل بعد انتهاء العمل، 
وتفاجــأ بــأن رضيعتــه مغطــاة بلحاف 
لكامــل جســدها تقريبا، وعندما ســأل 
زوجتــه ادعت إليــه أن ابنتهما مصابة 
بـ “نزلة برد قوية”، لكنه شك في األمر 
أيضــا هــذه المــرة وخصوصــا عندمــا 
بتشــنجات،  ابنتــه مصابــة  أن  الحــظ 

فقام بنقلها إلى المستشفى.
وعقــب كشــف األطبــاء عليهــا اتضــح 
لهــم أنهــا مصابــة بحــروق فــي الجزء 
األســفل من جســمها، وأبلغوا الشرطة 

بالواقعة.

30 سبتمبر الحكم على متهمة بتعذيب 
رضيعتها والتسبب لها بعاهة



business
@albiladpress.com 12

فــي يوليو الماضي بانخفاض 1.25 % على أســاس شــهري

إجمالي ودائع القطاعين

القطاعيــن  ودائــع  إجمالــي  انخفــض 
مليــار   12.818 إلــى  والخــاص  العــام 
مقابــل  الماضــي  يوليــو  فــي  دينــار 
12.981 مليــار دينــار فــي شــهر يونيو 
نســبته  بانخفــاض  العــام،  نفــس  مــن 
أن  إلــى  البيانــات  وتشــير   .%  1.25
ودائــع القطاع الخــاص )تحت الطلب( 
قــد ســجلت 2.942 مليــار دينــار فــي 
دينــار  مليــار   3.013 مقابــل  يوليــو 
فــي يونيــو 2019، أمــا ودائــع القطــاع 
الخــاص )األجــل والتوفير( فقــد بلغت 
8.127 مليــار دينار في يوليو الماضي 
مقابــل 8.253 مليــار دينــار فــي يونيو 
2019، أمــا ودائــع الحكومة فقد زادت 
يوليــو  فــي  دينــار  مليــار   1.748 إلــى 
مقارنــة بـ1.714 مليار دينار في يونيو 

الماضي.
وهبط النقد المتداول خارج المصارف 
شــهر  فــي  دينــار  مليــون   545.5 إلــى 
يوليــو الماضــي مقابــل 565.3 مليــون 
دينــار فــي يونيــو 2019، وانخفضــت 
الودائع تحت الطلب )بمفهومه الضيق 

ن1( خــال يوليو الماضــي إلى 3.487 
مليــار دينار مقابــل 3.578 مليار دينار 
في يونيو 2019، أي بانخفاض نسبته 
2.54 %، فيمــا انحدر النقــد المتداول 
)المتــداول  )ن2(  المتوســط  بمفهومــه 
تحــت  والودائــع  المصــارف  خــارج 
الطلــب والودائع الزمنيــة واالدخارية( 

خال يوليو الماضي ليسجل 11.615 
مليار دينار مقابل 11.832 مليار دينار 
نســبته  بانحــدار   ،2019 يونيــو  فــي 

.% 1.83

* النقد المتداول بمفهومه الواسع
وأمــا النقد المتداول بمفهومه الواســع 

)ن3(، التــي تشــمل الودائــع الحكومية 
وعــرض النقــد )ن2(، فقــد بلــغ خــال 
يوليو من العام 2019 حوالي 13.363 
مليــار دينــار بتراجــع فــي نســبة النمــو 
بلغــت 1.35 % إذ ســجل فــي يونيــو 
العــام الجــاري حوالــي 13.546 مليــار 

دينار.

43 مليون دينار 
لصكوك السلم 

قصيرة األجل

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنه 
 ISIN(  221 تمت تغطية اإلصدار رقم
BH0008I21887( مــن صكوك الســلم 
اإلســامية الحكوميــة قصيــرة األجل 
عــن  نيابــة  المصــرف  يصدرهــا  التــي 
حكومة البحرين. وتبلغ قيمة اإلصدار 
اســتحقاق  لفتــرة  دينــار  مليــون   43
91 يومــًا تبــدأ فــي 18 ســبتمبر 2019 
إلــى 18 ديســمبر 2019. ويبلــغ العائــد 
المتوقع لهذه الصكوك %2.79 مقارنة 
بسعر 2.90% لإلصدار السابق بتاريخ 
قــد  بأنــه  ، علمــا   2019 21 أغســطس 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 301%.

المنامة - المصرف المركزي

12.8
مليــار دينــار

“التجارة” تحدُّ من “االنبعاثات الكربونية” للمنتجات
“األوزون” ــى  ــلـ عـ لـــلـــحـــفـــاظ  ــي  ــمـ ــالـ ــعـ الـ بـــالـــيـــوم  ــل  ــف ــت ــح ت الــــــــــوزارة 

شــاركت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي البحرين دول العالم فــي االحتفال 
باليــوم العالمــي للحفــاظ علــى طبقــة األوزون والــذي يصادف 16 ســبتمبر مــن كل عام 
تحت شــعار “32 عاًما على بروتوكول مونتريال وتعافي األوزون”، إذ يأتي شــعار هذا 

العام للتأكيد على ضرورة الحفاظ على سالمة كوكب األرض وضمان صحة سكانه.

 وصــرح مديــر إدارة الفحــص والمقاييس، 
مجموعــة  تطبــق  الــوزارة  أن  شــبر،  علــي 
علــى  الوطنيــة  الرقابيــة  البرامــج  مــن 
المنتجــات الصناعية الــواردة إلى البحرين 
ــا، التي تســاهم بالحد من  والمصنعــة محليًّ
البصمــة الكربونيــة )االنبعاثــات الكربونية( 
فــرض  تــم   2015 عــام  ففــي  للمنتجــات؛ 
اشــتراطات الكفــاءة على مصابيــح اإلنارة 
تحســين  بغــرض  الموجهــة  غيــر  المنزليــة 
كفــاءة اســتهاك الطاقــة وخفــض درجــات 
ســخونة  علــى  للحفــاظ  العاليــة  الحــرارة 
المنــاخ، وبلغــت نســبة نجــاح البرنامج في 

تحقيــق الهــدف مــا يقــارب 90 % بحســب 
اإلدارة،  لــدى  المتوافــرة  اإلحصائيــات 
وكذلــك تطبيــق البرنامــج الرقابــي المعني 
بكفــاءة أجهــزة التكييــف فــي عــام 2016 
بغرض تحســين كفاءة اســتهاك المكيفات 
والــذي ســاهم كثيــًرا في الحد مــن البصمة 
األوزون  لطبقــة  المســتنفذة  الكربونيــة 
ــا،  للمكيفــات المســتوردة والمصنعــة محليًّ
باســتخدام  إال  ليتحقــق  ذلــك  كان  ومــا 
غــازات صديقــة للبيئــة، حيث بلغت نســبة 
تدنــى الغازات المســتنفذة لطبقــة األوزون 
للمكيفــات 6 % بعــام 2018 بينما كانت 54 

% للعام 2016 و32 % للعام 2017.

فرض بطاقات الكفاءة

الخليجــي، أوضــح  العمــل   وعلــى صعيــد 
شــبر أن إدارة الفحــص والمقاييــس تعمــل 

بالتنســيق مــع هيئــة التقييــس الخليجيــة 
على فرض تثبيت بطاقات اقتصاد الوقود 
واإلطــارات  الســيارات  منتجــات  علــى 
قبــل  بعدهــا  ومــا   2018 عــام  لطــرازات 
اســتيرادها إلى البحرين بحســب القرارات 
فبطاقــات  بشــأنها.   الصــادرة  الوزاريــة 
الكفــاءة تعــرف المســتخدم بكميــة الوقود 
المســتهلك أثنــاء اســتخدام المنتــج ومدى 

الطاقــة  اســتهاك  فــي  المنتــج  كفــاءة 
والــذي يســاهم بشــكل كبير بحمايــة طبقة 
عبــر  المنــاخ  تغييــر  ومكافحــة  األوزون 
وأشــار  الكربونيــة.  االنبعاثــات  مــن  الحــد 
إلــى أن اإلدارة ماضيــة بالعمــل مع مختلف 
التدريجــي  للتخلــص  الحكوميــة  الجهــات 
كفــاءة  ورفــع  الكربونيــة  االنبعاثــات  مــن 
الطاقة عبر فرض اشــتراطات جديدة على 

مجموعــة من المنتجات الصناعية واســعة 
االستخدام من أهمها أجهزة التكييف ذات 
لألغــراض  والمســتخدمة  العاليــة  الســعة 
التجارية، والثاجات )المبردات(، وغسات 
ســخانات  وكذلــك  والمجففــات  المابــس 
المياه التي بدورها ستحقق منافع مناخية 
أكبــر، متمنيــن لطبقــة األوزون المزيــد مــن 

التعافي.

المنامة - الصناعة والتجارة

الوزارة بصدد فرض 
اشتراطات جديدة على 

منتجات صناعية واسعة 
االستخدام

علي شبر

احتفــت إيجــل هيلــز ديــار مــع المقــاول الرئيســي للمشــروع المشــترك، ســيباركو-
شــابورجي بالونجي، مؤخًرا بتحقيق إنجاز قياســي بارز تزامًنا مع اكتمال أعمال 
الهيكل الخرساني لفندق “فيدا مراسي البحرين” قبل شهرين من الموعد المحدد. 
وجــاء ذلــك خــالل حفــل ُعقــد فــي الطابــق العلــوي مــن الفنــدق، وضــم مســؤولين 

ومدراء تنفيذيين من الشركة والمقاول الرئيسي. 

ويقــف هــذا اإلنجــاز شــاهًدا علــى نجاح 
شــركة إيجــل هيلــز ديــار المســتمر فــي 
الموضــوع  الزمنــي  الجــدول  اســتباق 
لعدة مشــاريع وإنجازها في وقت مبكر، 
الــذي  رزيدنســز  مراســي  ضمنهــا:  مــن 
شــورز  ومراســي  بالكامــل  تســليمه  تــم 
رزيدنســز الذي سيتم تسليمه خال هذا 
الشــهر. ومن المتوقع أن يكتمل مشروع 
األول  الربــع  خــال  بوليفــارد  مراســي 
مــن العــام 2020، ممــا يؤكد علــى إلتزام 
مكانــة  اكســبها  مــا  بوعودهــا،  الشــركة 
رائدة في الســوق، ال ســيما في ضوء ما 

حققته على مدى 3 أعوام منذ تأسيسها 
في مملكة البحرين.

و قــال العضــو المنتــدب لشــركة إيجــل 
هيلز ديار، ماهر الشــاعر “ أتقدم بالشــكر 
تحقيــق  فــي  ســاهم  مــن  لــكل  الجزيــل 
هــذا اإلنجــاز الُمشــرف، وأتقــدم بالتهنئة 
للمقاوليــن وفريق الشــركة على ســعيهم 
الــدؤوب والمســتمر لتعزيــز مــن ســمعة 
إيجــل هيلــز ديــار فــي القطــاع العقــاري 
حيــث  المنطقــة،  دول  وبيــن  المحلــي 
البحريــن  مراســي  فيــدا  فنــدق  ُيمثــل 
ممــا  بأكملــه،  للمشــروع  ُمضافــة  قيمــة 

يقف شــاهًدا على قدرة إيجل هيلز على 
توفيــر ســبل الحيــاة الرغيــدة، وخاصــة 
االســتخدامات  متعــددة  المشــاريع  فــي 

التي تضم فنادق وشققًا فندقية”.
ومــن جانبهــا، شــكرت اإلدارة التنفيذيــة 
لدى سيباركو شابورجي بالونجي فريق 

إيجــل هيلز ديار على الدعم الكبير الذي 
المهمــة  هــذه  تلقتــه، وســاعدها إلنجــاز 
علــى خيــر وجــه، كذلــك أعربــت اإلدارة 
عن فخرها بأن تكون المقاول الرئيســي 
لمشــروع ذو تصميــم اســتثنائي وفريــد 

من نوعه.

المنامة - إيجل هيلز ديار

اكتمال أعمال الهيكل الخرساني لـ “فيدا مراسي البحرين”

االحتفال باكتمال الهيكل الخرساني لـ “فيدا مراسي البحرين”

زينب العكري

البحرين من الدول القليلة التي تطبق مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية، وهذا بفضل 
السياســة الحكيمــة التــي تنتهجهــا الحكومــة الموقــرة فــي هذا المجــال. مبــادئ الحوكمة، 
يتــم تطبيقهــا خاصة في القطاع الخاص لرفع مســتوى األداء والتنافســية بين الشــركات. 
لكــن، تطبيــق هــذه المبادئ في المؤسســات الحكوميــة، يعني “ذهاب الميــل االضافي” في 
العنايــة بالمواطــن والمجتمع والســعي الحثيث نحو تقديم أفضــل الخدمات له. وفي هذا 
اإلطار، فان المؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق الحوكمة تشمل الوزارات والمؤسسات 
والهيئــات العامــة والمجالــس واألجهــزة التابعة للحكومة بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة 
وتكــون ميزانيتهــا أو جــزء منهــا ضمــن الميزانيــة العامــة للدولــة. كمــا تشــمل المؤسســات 
واألجهــزة المســتقلة إداريــا وتم وضع هياكلها التنظيمية بإشــراف ديــوان الخدمة العامة. 
كل هــذه الجهــات الحكوميــة فــي البحريــن، تطبــق مبــادئ الحوكمــة وفــق الكيفيــة التــي 
اعتمدتها الدولة. وتلعب مبادئ الحوكمة دورا مهما ورياديا في تطوير مؤسسات القطاع 
الخاص، وهناك التزام كبير من الشركات في التقيد بمنهجية الحوكمة وفق أفضل السبل. 
وهــذا ينبــع من القناعــة التامة بأهمية الحوكمة للقطاع الخاص. ولكن، هذه األهمية يجب 
أال تقــل فــي القطــاع الحكومــي الــذي يقــوم بخدمــة الجميــع. وبصفــة عامــة، ليــس هنــاك 
اختاف في المبادئ العامة للحوكمة بين القطاعين الخاص والعام، نظرا ألنها في مجملها 
تسعى لتغيير بيئة العمل ووضع أخاقيات وقواعد تضمن الثقة المتبادلة بين المؤسسات 

الحكومية من جهة وكل قطاعات المجتمع من الجهة األخرى. 
أهمية الحوكمة للمؤسســات الحكومية تتمثل في أنها تحقق عدة أدوار فعالة في اإلدارة 
المؤسسية عبر العديد من الوسائل شاملة االفصاح والشفافية وتحمل المسؤولية للدرجة 
التي تعزز المنافسة والكفاءة. وهذا النشاط االيجابي بدوره، سيعزز الثقة ويحسن األداء 
المؤسسي ومناخ االستثمار ورفع معدال ت النمو وغيرها. والتزام المؤسسات الحكومية، 
باتباع هذا المنهج ســيقود الي تحســين الخدمات واألعمال بما يعود بالفوائد الجمة على 

المواطن وهو الهدف المنشود من الحوكمة.

البحرين وحوكمة 
د. عبد القادر ورسمه المؤسسات الحكومية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

17 سبتمبر 2019 الثالثاء
18 محرم 1441

الرمامين - تطوير للبترول

الشــركة  للبتــرول،  تطويــر  شــركة  وقعــت 
النفــط  اســتخراج  عمليــات  عــن  المســؤولة 
والغــاز فــي البحرين، مذكرة تفاهم مع الهيئة 
الوطنيــة لعلــوم الفضاء وتمثــل هذه المذكرة 
بيــن  المحتمــل  المشــترك  التعــاون  بدايــة 
الطرفين من خال تبادل الخبرات والموارد. 
وقد أقيم حفل توقيع المذكرة في مقر شركة 
تطويــر للبتــرول فــي منطقــة الرماميــن، وتم 
توقيــع المذكــرة بحضــور الرئيــس التنفيــذي 
كينيــث  للبترول،جيمــس  تطويــر  لشــركة 
إيستاك، و الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء، محمد إبراهيم العسيري.

وقــال إيســتاك بهــذه المناســبة “نتطلع لفتح 
لعلــوم  الوطنيــة  الهيئــة  مــع  التعــاون  بــاب 
الفضــاء من خــال تبادل المعلومــات، وهناك 
للبتــرول  تطويــر  لشــركة  كبيــرة  إمكانيــات 
لاســتفادة من مســائل علوم الفضــاء بما في 
ذلك هندســة األقمــار الصناعية واالستشــعار 

عن بعد والعديد من التطبيقات األخرى”.
إيجابيــات  العســيري  أوضــح  جانبــه،  مــن 
الطرفيــن  بيــن  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
“تســاهم تطبيقــات علوم الفضــاء في تمكين 
قطــاع النفــط والغــاز عبــر تخطيــط وتنفيــذ 
الصــور  أن  كمــا  العمليــة.  االســتراتيجيات 

والبيانات الفضائية تسهم في تسهيل عملية 
اســتهداف المنطقــة المطلوبــة للتنقيــب عــن 
النفــط والغــاز، وتعتزم الهيئــة الوطنية لعلوم 

الفضــاء التعــاون مــع شــركة تطويــر للبترول 
لتنفيذ مشــاريع مشــتركة تعود بالمنفعة على 

البحرين”.

ــم تــتــيــح تــنــفــيــذ مــشــاريــع مــشــتــركــة ــاه ــف ــرة ت ــذكـ ــا مـ ــت ــع وق
“تطوير” و“الفضاء” يتبادالن الخبرات والموارد

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - إنفستكورب

شــركة  علــى  إنفســتكورب،  اســتحوذ 
)“فيفاتيِكــت”  ســارل”  هولدنــج  “تيِكــت 
أو “الشــركة”( من المؤسســين الشــريكين 
ســاباتيني  ولوانــا  مونتيبوغنولــي  لــوكا 
المملوكــة  بيــه”  فــور  “بيــه  وشــركة 
وصنــدوق  بيلينجــا  كاميلــو  لجوزيبــي 
جريفين التابع لســتيفانو الندي وشــركة 
وســيواصل  بارتنــرز”.  كابيتــال  “برافــو 
إدارة  وفريــق  الشــريكان  المؤسســان 
الشــركة،  فــي  أدوارهــم  فيفاتيِكــت 
إضافــة إلــى ملكيتهــم لحصــة قّيمــة مــن 
التــي  فيفاتيِكــت،  شــركة  أســهمها.وُتعد 
ُأسســت العام 1999، مــزّودا عالميا رائدا 
للحلــول البرمجيــة المتكاملــة في مجال 
حجــز التذاكــر ضمــن قطاعــات الترفيــه، 
الرياضــة، الثقافــة والمعــارض. وتحظى 
محفظــة حلــول الشــركة شــهرة واســعة 
بفضل إمكاناتها المتطورة وقدرتها على 

تلبية كل احتياجات العماء. 

فــي  االســتثمار  فريــق  رئيــس  وقــال 
أوروبــا  فــي  الخاصــة  الشــركات 
إلنفســتكورب، دانيال لوبيــز كروز “توفر 
شــركة فيفاتيِكــت محفظــة نوعيــة مــن 
علــى  تركــز  التــي  البرمجيــة  الحلــول 
مدعومــًة  العمــاء،  احتياجــات  تلبيــة 
متنوعــة،  كفــاءات  يضــم  إداري  بفريــق 
تتســق تماًما وبشــكل مباشــر مع خبرات 

إنفستكورب في مجال االستثمار”.

“إنفستكورب” يستحوذ على “فيفاتيِكت”

دانيال لوبيز كروز
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حمل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد، أخباًرا سارة للقطاع المصرفي والمالي في البحرين، 
ا” بصورة رســمية والتي ستســتفيد منها مختلف المؤسسات وعلى وجه  إذ كشــف عن قرب تدشــين خدمة “أعرف عميلك إلكترونيًّ
الخصــوص البنــوك والشــركات الماليــة فــي إطــاق منتجــات مالية مبتكــرة تتواكب مــع التطور الحاصــل فيما يعــرف بتكنولوجيا 

الخدمات المصرفية “الفنتك”.

 وأبلــغ القائــد “البالد” علــى هامش مؤتمر 
تقنــي فــي المنامــة أن تقدًمــا أحــرز فــي 
المشــروع الــذي أطلــق فــي وقــت ســابق 
يحــدد  أن  دون  “بنفــت”،  مــع  بالتعــاون 
لجميــع  لتتــاح  الخدمــة  إلطــالق  موعــد 
البنــوك والمؤسســات الماليــة العاملــة في 

المملكة.
 وتنفــذ “بنفــت” المشــروع، بالتعــاون مــع 
هيئــة المعلومات والحكومــة اإللكترونية 
البحريــن  مصــرف  إشــراف  وتحــت 
إلــى  المشــروع  يهــدف  حيــث  المركــزي، 
توفيــر آليــة إلكترونيــة متقدمــة وقاعــدة 
بيانــات للمؤسســات الماليــة للتحقــق مــن 

هويــة عمالئهــم وصحة المعلومــات، قبل 
منح الخدمات المالية.

قاعــدة  إلــى  الوصــول  للبنــوك   وســتتاح 
بيانــات العمــالء بمــا فيهــا البصمــة، األمــر 
الــذي سيســاعدها فــي تقديــم خدماتهــا 
عــن بعــد مثــل فتــح الحســابات واعتمــاد 
الطلبــات دون الحاجة إلى حضور الزبون 
إلــى فــرع أو مقر الشــركة أو البنك، وذلك 
مثــل  الموثوقــة  التحقــق  وســائل  عبــر 

البصمة وغيرها.

إتاحة المعلومات االئتمانية

والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  وتعمــل   

اإللكترونيــة مع “بنفت” في مشــروع آخر 
وهــو إتاحــة الحصــول علــى المعلومــات 
ائتمــان  بطاقــات  مــن  للزبــون  االئتمانيــة 
المعلومــات  مــن  وغيرهــا  وقــروض 
إتاحتهــا  ســيتم  والتــي  المصرفيــة 
ــا وبصــورة مجانيــة للعمالء عبر  إلكترونيًّ
موقع الحكومة اإللكترونية مســتقبالً مما 
سيســهل على زبائــن البنــوك والمواطنين 
التــي  الشــهادات  هــذه  علــى  الحصــول 
فــي  الســتخدامها  رســمية  ســتكون 
والمعامــالت  التجاريــة  المعامــالت 

الحكومية.
 مــن جانــب آخــر، أكــد القائــد أن خدمــة 

اإلخطارات الوطنية )إشــعارات( ســتطلق 
بعــض  أن  كشــف  إذ  الشــهر،  هــذا  خــالل 
المؤسســات الخاصــة ومــن بينهــا البنــوك 
الخدمــة  مــن  االســتفادة  لهــا  ســتتاح 

للتواصل مع المواطنين وعمالئها.
تواصــل  فــي  الخدمــة  وتتخلــص   
مــع  والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 

الزبائن عن طريق خدمة الرسائل النصية 
والبريد اإللكترونــي التي يتواصل عبرها 
المواطنون مســتقبالً، وقد تتوسع لتشمل 
“الواتس اب” في مراحل الحقة، ما يعني 
أن البنوك قد تســتفيد من خدمات الهيئة 
في إرسال اإلشعارات عن طريق “الواتس 

آب” مستقبالً، في الوقت الذي بدأت فيه 
آب”  “الواتــس  باســتخدام  بالفعــل  بنــوك 
بالرد على استفسارات الزبائن عن طريق 
الــذكاء االصطناعــي إذ جاء البنك األهلي 
المتحد في طليعة البنوك التي توفر هذه 

الخدمة المتقدمة بالمنطقة.

ا” قريًبا القائد: إطالق “اعرف عميلك إلكترونيًّ
ــاري ــجـ ــا الــشــهــر الـ ــه ــن ــي ــدش ــل الـــبـــنـــوك وت ــم ــش ــت ــة “إشـــــعـــــارات” س ــدمـ خـ

محمد القائد

“الغرفة”: الزيارات العالمية للقيادة تساهم في نمو “االستيراد والتصدير”
ــن ــري ــح ــب ــل ــة ل ــيـ ــنـ ــيـ ــبـ ـــن حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـ ــ ــذ عــــــــّزز م ــافـ ــنـ ــمـ ــلـ الـــــــــدور الــــجــــوهــــري لـ

أكــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين علــى دور قطاعــي “االســتيراد والتصدير” 
فــي تعزيــز وزيــادة حجم التجــارة البينية بيــن البحرين ودول العالم، مشــيرة إلى 
أن مرونــة وتســهيل اإلجراءات عبر منافذ البحرين ممثلــة بمطار البحرين الدولي 
وجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان بمنطقة الحد الصناعية وميناء سلمان 
بالمنامــة ســاهم فــي زيــادة حركــة االســتيراد والتصديــر ممــا انعكــس بالنمو على 

مجمل االقتصاد المحلي.

الزيــارات  أن  إلــى  الغرفــة  وأشــارت   
الرســمية للقيــادة لمختلــف دول العالــم 
معهــا  التعــاون  اتفاقيــات  وتوقيــع 
االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف  فــي 
نمــو صــادرات  إلــى  مباشــر  بشــكل  أدى 
البحريــن  أن  مبينــة  المملكــة،  وواردات 
أصبحــت محط أنظــار العديد من الدول 
لمــا تتميــز بــه مــن قوانيــن وتشــريعات 

جاذبة للمستثمرين األجانب.
فــي  األجنبــي  االســتثمار  يعــّزز  ومــا   
البحريــن ســهولة األنظمــة والتشــريعات 
التــي تســنها الحكومــة الموقــرة، حيــث 

بلغــت صــادرات البحريــن غيــر النفطيــة 
حتــى نهايــة العــام الماضــي 2018 نحــو 
7.4 مليار دوالر )يشمل إعادة التصدير(، 
مســجلة زيــادة بنســبة 6.32 %، مقارنــة 
بالفتــرة نفســها مــن العــام 2017، والــذي 
غيــر  المملكــة  صــادرات  فيــه  بلغــت 
وكذلــك  دوالر،  مليــار   6.96 النفطيــة 
إلــى  النفطيــة  غيــر  الــواردات  ارتفعــت 
المملكة 14.9 مليار دوالر مقارنة بـ 13.1 
مليــار دوالر فــي 2017، مســجلة بذلــك 
الــدول  أبــرز  وكانــت   ،%  13.74 زيــادة 
التــي تصدر وتســتورد من البحرين هي، 

الســعودية، جمهوريــة  العربيــة  المملكــة 
الصين الشــعبية، دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، الواليات المتحــدة األميركية، 
جمهورية الهند، اليابان، وسلطنة عمان. 

6.2 % ارتفاع االستثمار 

األجنبي 2018 

 كمــا وصــل حجــم االســتثمار األجنبــي فــي 
 ،2018 فــي  دوالر  مليــار   1.5 البحريــن 
مرتفعــًا بنســبة 6.2 % مقارنــة بالعام 2017 
الــذي ســجل فيهــا االســتثمار األجنبــي فــي 
المملكــة 1.4 مليار دوالر. وأوضحت الغرفة 
بأنها تســعى جاهدة وباســتمرار الســتضافة 
الوفــود التجاريــة مــن مختلــف دول العالم، 
لمواكبــة  للخــارج  زياراتهــا  جانــب  إلــى 
توجيهات الحكومة الموقرة برئاســة رئيس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، والداعية 
إلى تعزيز الشــراكة التجارية واالستثمارية 
مع مختلف دول العالم الصديقة، الفتة إلى 
أن تلــك الجهــود ســوف تســاهم فــي زيــادة 
حركتي االستيراد والتصدير عام بعد عام.

أعلنت جمعية مصارف البحرين عن الرعاية الذهبية لمجلس التنمية االقتصادية الحتفالية البحرين بمرور 
100 عام على تأســيس القطاع المصرفي، والتي ســتقيمها الجمعية بتاريخ 11 ديســمبر تحت رعاية رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد جرى اإلعان عنها في أبريل الماضي.

 ويعتبر مجلس التنمية االقتصادية 
عــن  المســئولة  الحكوميــة  الهيئــة 
اســتقطاب االســتثمارات المباشرة 
إلــى المملكــة بهــدف خلــق الفرص 
المحليــة،  الســوق  فــي  الوظيفيــة 
عــدد  تنميــة  علــى  يركــز  حيــث 
مــن القطاعــات مــن خــالل جــذب 
االســتثمارات إليهــا، ويقــع من بين 
هــذه القطاعــات قطــاع الخدمــات 

الماليــة، كما وتأتــي رعاية مجلس 
التنميــة االقتصاديــة بالتضافــر مع 
الخطة االستراتيجية التي يتبناها 
القطــاع  هــذا  لترويــج  المجلــس 

الحيوي. 
الماليــة  الخدمــات  قطــاع  ويوفــر 
العديــد مــن الفــرص للمســتثمرين، 
حيــث جــاء إطــالق مبــادرة البيئة 
مؤخــًرا  التجريبيــة  الرقابيــة 

مجــال  فــي  الناشــئة  للشــركات 
التكنولوجيا المالية )الفينتيك(. 

بدعــم  الجمعيــة  رحبــت  وقــد 
مجلس التنمية االقتصادية والذي 
سيســاعد الجمعيــة علــى تحقيــق 
للبحريــن  الترويــج  فــي  أهدافهــا 
الخليــج  فــي  رائــد  مالــي  كمركــز 

العربي.

ا “لمئوية المصارف” “التنمية االقتصادية” راعًيا ذهبيًّ

فــي  الفلبينيــة  العمالــة  تحويــالت  ارتفعــت 
 69.68 بنســبة  والكويــت  البحريــن  مــن  كل 
%، لتصــل 184.9 مليــون دوالر و17.19 % 
حوالــي 447.4 مليــون دوالر، علــى التوالــي، 
رغــم توجه الحكومة الكويتية لفرض رســوم 
على تحويالت العاملين، وذلك بحسب مسح 
أجــراه موقــع “مباشــر” اســتنادا  إلــى بيانــات 

البنك المركزي الفلبيني الصادرة أمس .
الســعودية  مــن  التحويــالت  أكبــر  وجــاءت 
بقيمــة 1.27 مليــار دوالر، فيمــا جــاءت أقــل 
التحويــالت مــن ُعمان بواقــع 121.58 مليون 

دوالر.
تحويــالت  قيمــة  تراجعــت  المجمــل  وفــي   
العمالــة الفلبينيــة بدول مجلــس التعاون إلى 
الخــارج فــي الســبعة الشــهر األولى مــن العام 
الجاري بنســبة 8.36 % على أســاس ســنوي، 
وتستحوذ على 96.6 % من تلك التحويالت 
مــن قــارة آســيا. وســجلت تحويــالت العمالــة 
الســبعة  خــالل  الخليــج  دول  مــن  الفلبينيــة 

األشــهر األولــى مــن 2019 نحــو 3.45 مليــار 
دوالر، مقابــل 3.76 مليــار دوالر فــي الفتــرة 

المماثلة من 2018.
اختــالف  علــى  العمالــة  تحويــالت  وتتأثــر 
جنسياتها في دول مجلس التعاون الخليجي 
باتجــاه حكومــات تلــك البلــدان بفــرض قيود 
علــى العمالــة الوافدة، عبر توطيــن الوظائف، 
وتقليــص  الوافديــن،  علــى  رســوم  وفــرض 

أعــداد تلك العمالــة.  وطبًقا لبيانــات المركزي 
العمالــة  الفلبينــي، فقــد تراجعــت تحويــالت 
الفلبينية في 4 دول على رأســها قطر بنســبة 
27.65 % رغم حاجتها إلى المزيد من العمالة 
كأس  بطولــة  اســتضافة  مشــروعات  لتنفيــذ 
العالــم لكــرة القــدم 2022، وتبعتهــا اإلمــارات 
بـــ15.59 %، ثــم ســلطنة عمــان والســعودية 

بنسبة 11.16 % و6.63 % على التوالي.

اســتقبل النائــب األول لرئيــس غرفــة تجارة 
صبــاح  نجيبــي  خالــد  البحريــن  وصناعــة 
أمــس ببيت التجار وفــدًا من مجلس الدوما 
لجنــة  عضــو  برئاســة  اإلتحاديــة  بروســيا 
الشــئون الدوليــة ونائــب رئيــس المجموعــة 
يفغينــي  للمجلــس،  الداخليــة  البرلمانيــة 

بريماكوف، بمناسبة زيارته للمملكة.
واســتعرض  نجيبي ض مــع الوفد،  عالقات 
تربــط  التــي  الوثيقــة  والتعــاون  الشــراكة 
بالمســتوى  مشــيدًا  الصديقيــن،  البلديــن 
المتقــدم الــذي وصلــت إليــه هــذه العالقــات 
على المســتويات كافة، الســيما فــي المجال 
االقتصــادي، مؤكــدًا ســعي الغرفــة والقطــاع 
الخــاص البحرينــي لتعزيــز وتطوير مجاالت 
التعــاون االقتصادي بما يلبــي التطلعات في 
والــذي  التجــاري  التبــادل  بمعــدل  االرتقــاء 
وصــل في العــام 2018 إلى نحو 103 مليون 
دوالر بحســب مؤشــرات التجــارة الخارجية 

لدى الجهاز المركزي للمعلومات. 
كمــا وجــه دعوته إلــى جميع ممثلــي القطاع 
الخاص واصحاب األعمال الروس للمشاركة 
فــي المؤتمر الثامن عشــر ألصحــاب األعمال 
ســيعقد  والــذي  العــرب  والمســتثمرين 
 13 حتــى   11 مــن  الفتــرة  فــي  بالبحريــن  
نوفمبــر 2019. مــن جهتــه، أعــرب يفغينــي 
بريماكــوف عــن اعتــزازه وتقديــره للجهــود 

التي تبذلها الغرفة في سبيل تعزيز عالقات 
البحرينــي  الروســي  االقتصــادي  التعــاون 
المشــترك، معتبــرًا البحريــن بوابــة رئيســية 
للدخــول إلــى الســوق الخليجيــة، كمــا وجــه 
فــي  األعمــال  إلــى جميــع اصحــاب  دعوتــه 
الروســية  “القّمــة  فــي  للمشــاركة  البحريــن 
األفريقية” المزمع انعقادها في روسيا خالل 

شهر أكتوبر المقبل.

السنابس - الغرفةالكويت - مباشر

103 مليون دوالر حجم التبادل التجاري مع روسيا69.7 % ارتفاع تحويالت العمالة الفلبينية بالبحرين

سهولة األنظمة 
والتشريعات 

تعّزز االستثمار 
األجنبي في 

المملكة

بنفت” تنّفذ 
المشروع بالتعاون 

مع “الحكومة 
اإللكترونية” 

وبإشراف 
“المركزي”

المنامه - علي الفردان

نجيبي مستقبال وفد “الدوما” الروسي

أعلنــت الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز عــن اســتمرار تشــغيل الوحــدات بمصفــاة “بابكــو” دون أي تأثيــر على توفير المشــتقات 
النفطية في السوق المحلية.

وذكرت الهيئة “إن جميع مرافقنا تواصل 
عملياتهــا التشــغيلية بصــورة آمنــة، كمــا 
ذات  االطــراف  جميــع  إطــالع  نواصــل 
الصلــة بتطــورات الموقــف ومــا ســنقوم 
األحــداث،  لتلــك  اســتجابة  فــي  بعملــه 
مــع االســتمرار في تحديــث خططنا في 
ضوء التطورات والمستجدات الجديدة 
فــي هذا الشــأن”.  وأضافــت الهيئة: “إننا 

علــى اتصــال دائــم باألخــوة المســؤولين 
فــي المرافق المتضــررة بشــركة أرامكو. 
ونواصل تقييــم الموقف وتأثيراته على 
عملياتنــا التشــغيلية. ومــن جهــة أخــرى، 
فإن عمليات تزويد مصفاة بابكو بالنفط 
اإلجــراءات  حســب  مســتمرة  الخــام 
المتبعــة لخطــة اســتمرارية العمــل، بمــا 
التشــغيلية  االســتمرارية  علــى  يحافــظ 

للمصفــاة”.  وأوضحــت الهيئة أن شــركة 
بتفعيــل  قامــت  )بابكــو(  البحريــن  نفــط 
خطــط اســتمرارية العمــل في اســتجابة 
بالمملكــة  األخيــرة  لألحــداث  عاجلــة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة. وأضافت: 
“قمنــا بتطويــر خطــط اســتمرارية العمل 
هــذه  مثــل  لمواجهــة  عليهــا  والتدريــب 

الحاالت”.

“النفط والغاز”: استمرار تشغيل الوحدات بمصفاة “بابكو”
المنامة - بنا



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

Reef Barbar

مخطط

الشروع في بناء
��قسائم �

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

السوبر ماركت، المدارس، محطات البنزين
المستشفيات، المجمعات التجارية.

 تبدأ األسعار 

54,465 
BD

شارع النخيل

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!

Call
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RHA
سكني خاص سكني متصل

RA المحجوز
Booking

المباع
Already sold

No. Plot Size (m²)Price SQF (BD)  Amount Total (BD)

753602389,126
7641523102,742
77445.925119,992
78632.225170,125
79389.625104,841
80433.225116,574
81572.523141,735
8264226179,673
843002271,042
873002271,042
883002271,042
893002271,042
923002271,042
933602389,126
943602389,126RA
963602389,126
973002271,042
983002271,042

1003002271,042
1013002271,042
1023002271,042
1033002271,042
1043002271,042
1053002271,042
1063002271,042
1073002271,042
1083002271,042
10946723115,616
1113602285,251
112457.623113,289
114240.12462,026
1152202354,466
1162202354,466
1172202354,466
1182202354,466
1192202354,466
1202202354,466
1212202354,466
1222202354,466
1242202354,466
1252202354,466
1262202354,466
1272202354,466
1282202354,466
1292202354,466
1342402462,001
135250.52464,713RHA
136240.12462,026
1382202354,466
1402202354,466
1422202354,466
1442202354,466
1462202354,466
1482202354,466
1542202354,466
1562202354,466
1582202354,466
1602202354,466
16144324114,443
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن )١١١( لسنة 2019 

بشٔان تحويل مؤسسة فردية 
ٕالى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن )١١٩٤٤٩( لسنة 2019 

بشٔان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
ٕالى مؤسسة فردية

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها  

الســيد / محمــود عبدالرضــا عبــاس قناطــي المالــك لمؤسســة قناطــي اوبجي 

د أرت كوميــرس والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٣٠٨٦٤ يطلــب تحويــل 

المؤسســة المذكورة ٕالى شــركة الشــخص الواحد برٔاســمال وقدره ٥٠٠ دينار 

بحريني لتصبح مملوكة من السيد محمود عبدالرضا عباس قناطي.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم 

ٕاليهــا  الشــركاء فــي مركــز هايكير الطبي ذ.م.م  المســجلة بموجــب القيد رقم 

١١٧٨٨٣ طالبين تحويل الشــركة ٕالى شــركة مؤسســة فردية لتصبح مملوكة 

مــن الســيدة جواهــر عبــدهللا عبدالكريــم علــي المــا وتعييــن مور ســتيفينز - 

تضامن مهنية متخصصة للقيام بإجراءات التحويل.

القيد : ١٣٠٨٦٤ 

 تاريخ: 9/2019/١٥

القيد : ١١٧٨٨٣ 

 تاريخ: 9/2019/١٢

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقدم 
ٕاليهــا الســيد / فاطمه علي حســن عبــدهللا حاجي محمد --باعتبــاره المصفي 
القانونــي لشــركة علــي واحمــد الدرويــش للتطوير العقــاري ذ.م.م ،المســجلة 
كشــركة ذات مســٔوولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم - 1-116918 ، طالبــا 
ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل 
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة علي واحمد الدرويش للتطوير العقاري ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة جايد كاريبين كونسلتنس شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم ١١٢٨٨٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة كوالتي بتروليم - ترايدنت ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٣٧٦٢٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة يوروتكنولوجي جروب هولدينغ ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٨٧٣٤١

بناء على قرار الشركاء في شركة جايد كاريبين كونسلتنس شركة تضامن 
بحرينيــة المســجلة بموجــب القيد رقــم ١١٢٨٨٥ بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السيد/ خالد محمد عبدهللا فرحان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الازمة، 

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

رقم الموبايل: ٣٣٣٥١٦٧٧ )973+(
khaled.farhan@hotmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة كوالتــي بتروليــم - ترايدنــت ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٣٧٦٢٦، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السيد/ مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الازمة، 

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

رقم الموبايل: ١٧٢٠٠١٤٤ )973+(
NEWCO@MASBAHRAIN.COM

بنــاء على قرار الشــركاء في شــركة يوروتكنولوجي جــروب هولدينغ ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٨٧٣٤١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السيد/ جاسم محمد يوسف اسد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  جاسم محمد يوسف اسد

رقم الموبايل: ٣٩٦٤٢٢٢٣ )973+(
NEWCO@MASBAHRAIN.COM
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ُعمان: هجوم أرامكو 
تصعيد ال طائل منه

أعربت سلطنة عمان، أمس اإلثنين، عن 
“أسفها العميق” من تعرض منشآت نفطية 

سعودية لهجوم قبل يومين، األمر الذي أثار 
موجة تنديد عالمية واسعة.

 وقالت وزارة الخارجية الُعمانية في بيان: 
“تعرب سلطنة ُعمان عن أسفها العميق 
لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة 
العربية السعودية في بقيق والخريص 

لهجمات”.
وأضافت الخارجية في بيانها أن ذلك “يعتبر 

تصعيًدا ال طائل منه”.
وأعلنت ميليشيات الحوثي اإليرانية 

مسؤوليتها عن استهداف منشآت نفط 
سعودية تابعة لشركة أرامكو، السبت 

الماضي، األمر الذي أّثر على أسعار النفط.

واشــنطن تحمل طهران المســؤولية ولنــدن تطالب برد دولي

“التحالف”: هجوم “أرامكو” بأسلحة إيرانية

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أمس اإلثنين إن األسلحة المستخدمة في الهجوم على مصفاتي أرامكو السعودية 
هي إيرانية. وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض أن التحقيقات األولية تشير إلى أن األسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية، الفتا إلى 

أن الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وأضاف أن الهجوم على معملي أرامكو 
لــم ينطلــق من األراضــي اليمنيــة مثلما 

أعلنت ميليشيات الحوثي.
وأفــاد المالكــي بــأن نتيجــة التحقيقات 
حــول الهجــوم اإلرهابــي، إضافــة إلــى 
صــور األســلحة التــي اســتخدمت فــي 

االعتداء ستعرض قريبا.
علــى  القــدرة  “لدينــا  قائــا:  شــدد  كمــا 

مواجهة هذه االعتداءات”.
وتابــع: “نحــن نعمــل حاليا علــى تحديد 
مكان انطاق هذه الهجمات اإلرهابية”.
إلــى  تشــير  وثائــق  المالكــي  وعــرض 
مســيرة  طائــرات  وتدميــر  اعتــراض 

حوثية.

ترامب يلمح إلى “رد عسكري”

ألمــح الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
أمــس إلى إمــكان “الرد العســكري” على 
المنشــآت  علــى  الهجمــات  بعــد  إيــران 

النفطية السعودية.
وشــكك ترامــب في نفــي إيــران تحمل 
النفــط  منشــأتي  اســتهداف  مســؤولية 

في السعودية، قائا: “سوف نرى”.
تغريــدات  سلســلة  فــي  ترامــب  وقــال 
لتكريــر  معمليــن  علــى  الهجــوم  بشــأن 
النفط تابعين لشركة أرامكو إن “اإلدارة 
األميركيــة تعرف من كان وراء الهجوم 

على مرافق النفط السعودية”.
واســتدرك قائا: “لكننا ننتظر أن نســمع 
مــن الســعوديين نتائــج التحقيــق قبــل 
المضــي قدما في أي خطوة قد تتخذ”، 
اســتعداده  نفســه  الوقــت  فــي  مبديــا 
لدعم أمن السعودية. وتابع: “نحن على 
أهبة االســتعداد للــرد”، من دون تحديد 

طبيعة الرد.
وتعــد هــذه المــرة األولــى التــي يلمــح 
فيهــا ترامب إلى “رد عســكري” أميركي 
محتمــل علــى الهجمــات ضــد منشــآت 

شركة أرامكو.
مــن جانبهــم، أكد مســؤولون أميركيون 

أن واشــنطن تــدرس تبــادل المعلومات 
مع السعودية عقب هجوم أرامكو.

واتهم وزير الطاقة األميركي ريك بيري 
أمــس إيران بالضلــوع في الهجوم على 
أن  الســعودية، مؤكــدا  النفــط  منشــآت 
الهجوم على منشأتي أرامكو يستهدف 

االقتصاد وسوق الطاقة العالمي.
ودان بيــري مــا أســماه “هجــوم إيــران 
علــى المملكــة العربيــة الســعودية” فــي 
للوكالــة  العــام  المؤتمــر  أمــام  كلمتــه 

الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وقال الوزير األميركي إن “هذا الســلوك 
“تتحمــل  إيــران  وأن  مقبــول”  غيــر 

المسؤولية عن هذا العمل”.
بيــري  عــن  بــرس”  “أسوشــيتد  ونقلــت 
قوله: “ما من شــك في أنه هجوم مدبر 
الطاقــة  وســوق  االقتصــاد  يســتهدف 

العالمي”.
وأشــار إلــى أن الرئيــس دونالــد ترامــب 
ســمح باإلفــراج عــن احتياطــات النفط 

احتاجــت  حــال  فــي  اإلســتراتيجية 
الواليــات المتحــدة إليهــا، وأن “وزارتــه 

مستعدة” لتنفيذ ذلك إذا لزم األمر.
وأوضــح أنــه “على الرغم من المســاعي 
اإليرانيــة الخبيثــة، إال أننا على ثقة في 

قدرة السوق على التعافي”.

لندن: الهجوم يستوجب ردا دوليا
دانــت المملكــة المتحــدة أمــس اإلثنين 
منشــأتين  اســتهدف  الــذي  الهجــوم 
تابعتين لشركة “أرامكو” في السعودية، 

ووصفته بـ “الخطير والشائن”.
البريطانــي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
دومينيك راب، إن الهجوم انتهاك سافر 
للقانــون الدولــي، “وبريطانيا تقف بقوة 

مع المملكة العربية السعودية”.
لــه  “الهجــوم  أن  راب  وأوضــح 
تداعيــات علــى أســواق النفــط العالمية 
واإلمــدادات، ويتعيــن أن يكــون لدينــا 
رد دولــي واضــح وموحــد ألقصــى حــد 

األنبــاء  وكالــة  نقلــت  مــا  وفــق  عليــه”، 
السعودية “واس”.

وســبب الهجــوم علــى منشــآت أرامكــو 
النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشــيات 
إنتــاج  فــي خفــض  اإليرانيــة  الحوثــي 
النفــط الســعودي إلــى النصــف تقريبــا، 
األمــر الــذي عطــل اإلمــدادات ألكثر من 

دولة.
وتســبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من 
إمــدادات الخــام تقــدر بنحــو 5 مايين 
و700 ألــف برميــل يوميــا، أي ما يعادل 
قرابة 6 % من إمدادات الخام العالمية.
عــن  الصــادرة  األرقــام  آخــر  وبحســب 
األميركيــة،  الطاقــة  معلومــات  إدارة 
فقــد أنتجت الســعودية الشــهر الماضي 
برميــل.  ألــف  9 ماييــن و850  وحــده 
وتذهــب 4 ماييــن برميــل يوميــا مــن 
صــادرات النفــط الســعودية إلــى آســيا، 
فــي حيــن تســتورد الواليــات المتحــدة 

نحو 600 ألف برميل.

عواصم ـ وكاالت

مسقط ـ أ ف ب

من حريق مصفاتي أرامكو في بقيق

عادل عبدالمهدي في لقاء سابق مع بومبيو

االمم المتحدة ـ وكاالتتونس ـ وكاالتاألمم المتحدة ـ وكاالت

قــال مبعــوث األمــم المتحدة إلــى اليمن مارتن غريفيث أمــس اإلثنين إن إعالن 
ميليشــيات الحوثــي مســؤوليتها عــن هجــوم “أرامكــو” فــي الســعودية، يقــّوض 

عملية السالم في اليمن.

وأورد غريفيث، خال إيجاز أمام مجلس 
األمــن فــي جنيف، أنــه لم يتضــح بعد من 
وقــف فعــا وراء الهجــوم علــى “أرامكــو”، 
لكن ما حصل “أمٌر سيئ، ولذلك، علينا أن 

نتخذ خطوات واضحة”.
أن  غريفيــث،  ذكــر  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
األوضــاع هادئــة فــي الوقــت الحالــي فــي 
جنــوب اليمن. وذكر الوســيط الدولي، أنه 
يتمنى التوفيق لجهود الوســاطة الجارية 
فــي مدينة جدة الســعودية بين الحكومة 

اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي.
مــارك  أعلــن  آخــر،  جانــب  مــن 
لوكــوك وكيــل األمين العــام لألمم 
اإلنســانية  للشــؤون  المتحــدة 

واإلغاثــة الطارئة، خال 
جلســة لمجلــس األمــن 

الحوثيــة  الميليشــيات  أن  اليمــن،  حــول 
تقــوم بتصرفــات تعيــق عمــل المنظمــات 
عمــل  ظــروف  أن  وأضــاف  اإلنســانية. 
الوكاالت اإلنسانية أصبح أسوأ مما كانت 
عليــه فــي البــاد. وأشــار إلــى أن المايين 
في جنوب اليمن بحاجة لمساعدة عاجلة، 
موضحا أن الســعودية واإلمــارات تنويان 

استكمال تمويل العمليات اإلنسانية. 
االقتصــاد  انهيــار  أن  إلــى  لوكــوك  ولفــت 
اليمنــي العــام الماضــي جعــل البــاد علــى 

حافة المجاعة.
أسوشــيتد  لوكالــة  تحقيــق  وكان 
بــرس كشــف قبــل أشــهر عــدة عــن 
األغذيــة  مــن  أطنــان  فقــدان 
المتبــرع  والوقــود  واألدويــة 

بها دوليا في اليمن.

أظهــرت نتائــج رســمية أوليــة جديــدة لالنتخابــات الرئاســية فــي تونس أمس 
اإلثنيــن، تصــدر المرشــح المســتقل قيس ســعيد لقائمــة الفائزين يليه المرشــح 

السجين نبيل القروي، وذلك بعد فرز 49 % من أصوات الناخبين.

وذكرت الهيئة العليا المســتقلة لانتخابات 
فــي تونــس أن أســتاذ القانــون الدســتوري 
قيــس ســعيد حصــل علــى نســبة 18.8 % 
مــن أصــوات الناخبيــن، أي 303 ألفــا و976 
صوتــا. وأوضحــت الهيئة أن نبيــل القروي 
الــذي اعتقلته الســلطات التونســية في 23 
تهــرب ضريبــي  بتهــم  الماضــي  أغســطس 
وتبييــض أمــوال، حصــل على نســبة 15.4 

% بواقع 249 ألفا و339 صوتا.
وإذا اســتمرت النتائــج علــى مــا هــي عليــه 

حتى استكمال فرز األصوات، ستتم 
دعــوة الناخبيــن مــرة أخــرى إلــى 
صناديــق االقتراع للمشــاركة في 
جولــة ثانيــة بيــن أول اثنيــن مــن 

الفائزين في الجولة األولى.
وطالمــا لم يحقق أي من 

زائــدا   % 50 للرئاســة نســبة  المترشــحين 
واحد، يتم االحتكام إلى جولة ثانية سيتم 
ومــن  الجــاري،  ســبتمبر   29 فــي  تنظيمهــا 

المتوقع أن يتنافس فيها سعيد والقروي.
التــي  الرســمية  األوليــة  النتائــج  ووفــق 
أعلنتها الهيئة العليا المســتقل لانتخابات، 
فقــد جاء مرشــح حــزب النهضــة اإلخواني 
عبدالفتــاح مــورو ثالثا بنســبة 13.1 بالمئة، 

تاه عبدالكريم الزبيدي بنسبة 9.9 %.
وجــاءت النتائــج متقاربــة مــع مــا أظهرتــه 
أجرتــه  للــرأي  اســتطاع 
مؤسستا “سيغما كونساي” 
و”إيمــرود” وأكــدت فــوز 
 %  19 بنســبة  ســعيد 
بنســبة  القــروي  يليــه 

.% 14

حــذر محققــو األمم المتحدة أمس اإلثنين، مــن أن نحو 600 ألف من الروهينغا، 
الذيــن ال يزالــون فــي ميانمــار يعيشــون تحت تهديــد التعرض “إلبــادة” مطالبين 

بإحالة كبار العسكريين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكــرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لألمم 
المتحــدة بشــأن ميانمار فــي تقرير أن لديها 
“أســبابا مقنعــة بــأن األدلــة التــي تدفــع إلــى 
االقتنــاع بــأن للدولــة نوايــا بارتــكاب إبــادة 
“ثمــة  وأن  الماضــي،  العــام  منــذ  تعــززت” 

تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة”.
مســؤولية  “مــن  ذلــك  إن  البعثــة  وقالــت 
الدولــة” مــا “يعنــي أنــه يجــب إحالــة ملــف 
ميانمار للمحكمــة الجنائية الدولية لتخلفها 
المعاهــدة  بموجــب  تعهداتهــا  احتــرام  عــن 

بشأن اإلبادة في 1984”.
وأفاد المحققون الدوليون، الذين لم يسمح 
لهــم بالتوجه إلى ميانمار “يســتمر هذا البلد 
فــي  اإلنســانية  ضــد  جرائــم  ارتــكاب  فــي 
أعمــال غير إنســانية تتســبب بمعانــاة كبرى 
واضطهــاد فــي إطــار هجــوم معمــم ومنهج 

ضد السكان الروهينغا”.
واليــة  مــن  الروهينغــا  مــن  ألفــا   740 وفــر 
راخين )غرب ميانمار( في أغســطس 2017 
بعد قمع نفذه الجيش، حيث غالبية السكان 

من البوذيين.
وكانــت أســر بأكملهــا انضمــت فــي ظــروف 
صعبــة جــدا لنحــو 200 ألف الجــئ تعرضوا 
لاضطهــاد كانوا يقيمون فــي مخيمات في 

الجانب اآلخر من الحدود في بنغادش.

الروهينغا مهددون باإلبادة في ميانمارقيس سعيد يتصدر انتخابات الرئاسة بتونسغريفثس: هجوم أرامكو يبعد اليمن عن السالم
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بغداد ـ وكاالت

أجــرى رئيــس الــوزراء العراقي عادل عبــد المهدي اتصــاال هاتفيا مع وزير 
الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيو بشــأن االعتــداء األخير على منشــأتي 

النفط في السعودية.

الرئاســة  عــن  صــادر  بيــان  وبحســب 
وبومبيــو  عبدالمهــدي  فــإن  العراقيــة، 
بحثا عــددا من القضايا، وقّيما موقفهما 
مــن األزمة الراهنة، واتفقا على التعاون 

في تبادل المعلومات.
“مهمــة  أن  العراقــي  المســؤول  وأكــد 
أمنــه  علــى  الحفــاظ  هــي  العــراق 
خطــوة  أيــة  وتجنــب  واســتقراره 
أراضيــه  اســتخدام  ومنــع  للتصعيــد، 
ضــد أيــة دولــة مجــاورة أو شــقيقة أو 

صديقــة”. وأضــاف أن العراق بسياســته 
لتفكيــك  إيجابــي  دور  للعــب  يســعى 
تعيشــها  التــي  والصراعــات  األزمــات 
عــن  الحــرب  شــبح  وإبعــاد  المنطقــة، 
العــراق والمنطقة وابتعاده عن سياســة 
وزيــر  أكــد  ناحيتــه،  مــن  المحــاور. 
المعلومــات  أن  األميريكــي  الخارجيــة 
المتاحــة تؤكــد بيان الحكومــة العراقية 
فــي عدم اســتخدام أراضيهــا في تنفيذ 

الهجوم.

العراق يؤكد منع استخدام أراضيه لشن هجمات

القدس المحتلة ـ وكاالت طهران ـ وكاالت

ا علــى اجتماع الحكومة  عقــدت الحكومــة الفلســطينية جلســتها األســبوعية، أمس اإلثنيــن، في قرية فصايل بمنطقــة األغوار، ردًّ
اإلسرائيلية، األحد، في األغوار، بعد تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيته ضمها إلسرائيل.

 وقال رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور 
محمد شتية في مستهل اجتماع الحكومة، 
إن “األغــوار جــزء ال يتجــزأ مــن الجغرافيــا 
الفلســطينية والحديــث عــن ضمهــا باطــل، 

والمستوطنون غير شرعيين”.
“ملتزمــة  الفلســطينية  الحكومــة  أن  وأكــد 
أهــل األغــوار،  بالعمــل علــى تعزيــز صمــود 
وعلى أن تكون األغوار ســلة خضار وفواكه 
اإلســرائيلية  الحكومــة  وكانــت  فلســطين”. 
فــي  اجتماعهــا  األحــد  صبــاح  عقــدت  قــد 
منطقــة األغــوار. وتعهــد بنياميــن نتنياهــو 
قبــل أســبوع بضم غــور األردن الذي يشــكل 
ثلث مســاحة الضفــة الغربية في حال فوزه 
فــي االنتخابــات.  مــن جانــب آخــر، ذكــرت 
أمــس،  اإلســرائيلية،  “هآرتــس”  صحيفــة 
األخيــرة  اللحظــة  فــي  تراجــع  نتنياهــو  أن 

عــن قــرار شــن عمليــة عســكرية فــي غــزة.  
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الحــرب كانــت 
ستكون لها عواقب بعيدة المدى، تصل إلى 
خــوض حــرب مفتوحــة مــع حركــة حماس، 
التــي تســيطر على قطاع غــزة منذ منتصف 

عــام 2007.  ونقلــت صحيفــة “هآرتس” عن 
األمنيــة  المؤسســات  فــي  واســعة  أوســاط 
الجيــش  فــي  وتحديــًدا  اإلســرائيلية، 
اإلسرائيلي، قولها إنها عارضت رأي نتنياهو 

بشن حرب على قطاع غزة.

لّوحــت إيــران أمــس باتخــاذ خطوة رابعــة في إطار تخفيض التزاماتهــا باالتفاق النووي. ونقلت وكالة أنبــاء فارس عن المتحدث 
ا تنفيذ الخطوة الثالثة كما أن الخطوة الرابعة قيد اإلعداد فيما  باسم وزارة الخارجية اإليرانية عباس موسوي قوله: يجري حاليًّ

يتعلق بخفض إيران لتعهداتها في االتفاق النووي.

3 التزامــات  يذكــر أن إيــران تخلــت عــن 
فــي  واردة  النــووي  ببرنامجهــا  متعلقــة 

االتفاق. 
الطلبــة  وكالــة  أفــادت  آخــر،  جانــب  مــن 
أمــس  لألنبــاء  الرســمية  شــبه  اإليرانيــة 
اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  بــأن  االثنيــن 
احتجز سفينة في الخليج لمزاعم تهريبها 
250 ألف لتر من وقود الديزل لإلمارات. 

وأضافت “احُتجزت السفينة قرب جزيرة 
طنــب الكبرى” المحتلة. كمــا أوضحت أنه 
جــرى تســليم الطاقــم للســلطات القضائية 
فــي إقليــم هرمزجــان فــي جنــوب الباد”، 
دون أن تشير إلى جنسيات أفراد الطاقم.

مــن جهتهــا، نقلــت وكالة أنباء فــارس عن 
الثــوري  للحــرس  التابعــة  بالبحريــة  قائــد 

متجهــة  ســفينة  ضبطــوا  “إنهــم  قولــه 
لإلمارات تهّرب الديزل اإليراني”. وأضاف 
أنه تم توقيف طاقم الســفينة المكون من 

11 شخًصا.

كمــا قــال إن الســفينة أبحــرت مــن مينــاء 
لنكــة المطــل علــى الخليــج وتــم توقيفهــا 
على مســافة 20 ميا شرقي جزيرة طنب 

الكبرى.

حشود عسكرية للجيش اإلسرائيلي على حدود قطاع غزة

زورق تابع للحرس الثوري اإليراني في الخليج

هآرتــس: نتنياهو تراجع عن ضرب غــزة باللحظة األخيرة “الحــرس الثــوري” يحتجــز ســفينة قــرب جزيــرة طنــب
الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها في األغوار تنّصل نووي جديد .. إيران تلّوح بخطوة رابعة
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اتهــم وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو علنــًا بعد ســاعات من اســتهداف طائرات 
بدون طيار )درون( معملي تكرير النفط في بقيق وخريص إيران بأنها خلف تلك الهجمات 
اإلرهابيــة حيــث كتــب فــي تغريــدة لــه إن إيــران مســؤولة عن أكثــر من 100 هجــوم على 
المملكــة العربيــة الســعودية، بينمــا ظريــف وروحانــي يتظاهــران بأنهمــا منخرطــان فــي 
الدبلوماسية وفي خضم الدعوات لعدم التصعيد طهران اليوم وفي حادثة غير مسبوقة 

تقوم بالهجوم على مصدر الطاقة في العالم.
اســتغرب الكثيــرون االتهــام المباشــر الصــادر مــن بومبيــو إليــران بأنهــا خلــف االعتــداء 
اإلرهابــي، خصوصــًا أن المملكــة العربيــة الســعودية لــم تعلــن لحيــن كتابــة المقــال نتائــج 
التحقيق الذي تم فتحه بشــأن الواقعة اإلرهابية كما أن القراءة آلخر مســتجدات الوضع 
بين الواليات المتحدة األميركية وطهران تتجه نحو حلحلة األزمة النووية خصوصًا في 
ظل تواتر األخبار عن اجتماع قادم بين ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الدورة 
74 للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة في ســبتمبر الجاري وإقالة أو اســتقالة جون بولتون 
مستشــار األمن القومي األميركي الذي كان من أشــد الداعمين لضرب إيران عســكريًا، ما 

يشير إلى إمكانية الوصول إلى هدنة أميركية إيرانية في األيام القادمة. 
لذلــك فــإن اتهــام بومبيــو العلني والجريء إليــران كان محط اســتغراب لتوقيته أكثر منه 
إلــى مضمونــه الــذي نتفــق عليــه على الرغــم من الشــك الذي يســاور المجتمــع الدولي عن 
مصــدر هــذه الطائــرات، هــل هــي اليمــن أم العــراق، إال أنــه بغــض النظــر عــن المصــدر فإن 
الدولتيــن مخترقتــان دون أدنى شــك من قبل إيران وعلى ذلك فإن إيران هي المســؤولة 

عن الحادثتين ويبقى فقط تحديد الذراع.
الهجمــات اإلرهابيــة فجــر الســبت على معملــي النفط في بقيق وخريــص أدت إلى خفض 
العمليات التشغيلية إلى حوالي النصف، ما يعني تأثيرًا مباشرًا على كميات وأسعار النفط 
التــي تقــوم المملكة بتصديرهــا للواليات المتحدة األميركية، على وجــه التحديد، والعالم 
عمومًا، ما يعني نســف جميع المســاعي التي قامت بها واشــنطن خالل الفترة الماضية مع 
المملكــة العربيــة الســعودية إلبقاء أســعار النفط ثابتة ومتوســطة وبالتالي فإن واشــنطن 

ستكون على رأس المتضررين من هذه التفجيرات.

تغريدة بومبيو منطقية جداً فحادثتا البقيق وخريص أصابتا واشنطن  «
في موجع، وال يمكن أن تتغافل عنها.

كما أسلفنا مرارا وتكرارا، إن كال من المتسترين بما يسمى باألخوة اإلسالمية، وهم لقطاء 
الدولــة الصفويــة التــي أزاحت الهوية والتراث والثقافة العربية المســلمة عن أرض فارس 
التــي فتحهــا العــرب واســتوطنوها وعمروها، وهــم اآلن قادة الثــورة التكفيريــة الطائفية 
فــي إيــران، والمتســترين بما تســمى بالزعامة الســنية للعالم اإلســالمي، وهــم الطورانيون 
الوثنيــون القوقــاز، الذيــن غــدر أبناؤهــم الســالجقة وبقيــة المرتزقــة بالدولــة العباســية 
واســتولوا علــى أراضيهــا، وهــم اآلن أحفــاد االحتــالل العثمانــي لألمــة العربيــة المســلمة، 
نقول كما أســلفنا، إنهم يشــعرون بالنقص العرقي من العرب المســلمين، ويحاولون بشــتى 
الوسائل أن يحتلوا اإلنسان العربي المسلم، ويدمروا هويته وحضارته اإلنسانية وثقافته 
ووحدتــه العربيــة المســلمة، ويســتبدلوها بهويــة وتاريــخ وثقافــة مســحها اإلســالم مــن 
الوجــود، ألنهــا تتناقــض مــع المبادئ اإلســالمية المتحضــرة التي أرادت للمجــوس الفرس 
والوثنييــن الطورانييــن االرتقــاء والتمــدن، لكــن ســرعان مــا انقلــب هــؤالء وعــادوا إلــى 

همجيتهم الفارسية والطورانية.
ويتضح ذلك بتفاخر أبناء مشردي الدولة الصفوية باحتالل أربع عواصم عربية، دمروها 
تدميرا كامال ليستبدلوها بخرافاتهم وبدعهم وتاريخهم المجوسي، ويتضح ذلك أيضا بما 
يقوم به المريض النفسي المنافق والفرعون الطوراني، حيث ضحكوا عليه وأقنعوه بأنه 
سلطان المسلمين وخليفتهم، ليقوم بشتم العرب المسلمين ويتدخل بكل صغيرة وكبيرة 
بشــؤون العــرب، ويحــرض ويدعــم اإلرهابييــن والخونة لينشــروا ثقافته العثمانيــة النتنة 

التي دمرت األمة العربية وسرقت ونهبت خيراتها، وعطلت حضارة العرب المسلمين.
وآخــر المحــاوالت ترتيــب جامعــة محمــد الفاتــح بإقامــة مؤتمــر حول مــا تســميه “تاريخ 
بغــداد العثمانيــة”، وذلــك أواخــر هــذا العــام، فــي خطــوة أقــل ما يمكــن أن نقول عنهــا إنها 
ســاقطة، لتغييــر تاريــخ مدينــة عربيــة وصبغهــا بهوية وتاريــخ عثماني بغيــض، ومحاولة 

فرض احتالل غادر أهان وعطل منارة هذه المدينة العربية الثقافية والعلمية والفقهية.

على العراقيين بالذات التصدي لهذه المحاولة الوقحة إلضفاء الشرعية  «
على عثمانية هذه المدينة العربية الخالدة، والتي كانت عربية الهوية 

والوجود، وعلى الحكومة العراقية القيام بواجباتها للتصدي لكل 
المحاوالت التي تريد سرقة وتغيير هوية هذه المدينة اإلنسانية. كذلك، 
فإن على العرب المسلمين التصدي لكل محاوالت المنافق والفرعون 

الطوراني لمحاولة تزييف الحقائق. ستبقى بغداد عربية خالصة رغما عن 
أنف العثمانيين أحفاد الطورانيين القوقاز الوثنيين. وللحديث بقية.

على ذمة وزير الخارجية األميركي بومبيو

الشعوبيون الجدد... يا للعار

حروب “المسّيرات” وخطر الميلشيات الطائفية )1(
قلنــا مــرارًا وتكرارًا إن تآكل ســيادة الدولة ونفوذها 
فــي منطقــة الشــرق األوســط لمصلحــة الميلشــيات 
داهمــًا  خطــرًا  يمثــل  الطائفيــة  واألذرع  اإلرهابيــة 
علــى األمــن واالســتقرار اإلقليمــي. ونعتقــد أن هذه 
الحقيقــة يعرفهــا صنــاع القــرار فــي الــدول الكبــرى 
والقــوى المهيمنــة علــى صنــع القــرار الدولــي، لكــن 
تداخــل المصالــح أحيانــًا وتقاطعهــا أحيانــًا أخــرى 
ال يــزال يقــف حائــالً دون بنــاء موقــف دولي موحد 
واألذرع  للميلشــيات  المتصاعــد  للخطــر  يتصــدى 

الطائفية.
الحاصل اآلن أننا نصحوا يوميًا على أخبار هجمات 
لطائــرات مــن دون طيــار وصواريخ تتزايــد أمديتها 
وتنمــو قدراتهــا العملياتية والتســليحية وفقًا إلرادة 
األطراف التي تزود الميلشــيات بها، وهذه الهجمات 
لم تعد تقتصر على دولة أو منطقة بعينها بل تشهدها 
دول عــدة فــي الشــرق األوســط، فــي لبنــان واليمــن 
والعراق وســوريا، والحقيقــة أن بعض دول المنطقة 
لم تعد قادرة على ضبط الميلشيات المتواجدة على 
أراضيهــا والحقيقــة أيضــًا أن بعض هذه الميلشــيات 
لــم يعــد يعترف بســيادة الدولــة التي يحمل اســمها، 
فحــزب هللا “اللبنانــي” اعتــرف علــى لســان زعيمــه 
حســن نصــر هللا، مؤخــرًا، بأنــه يعمــل تحــت قيــادة 
المرشــد اإليرانــي األعلــى علــي خامنئي! هكــذا قوالً 
واحدًا يقفز نصر هللا وحزبه الذي يمتلك مقاعد في 

الحكومــة والبرلمــان، علــى كل المرجعيــات اللبنانية 
ويضع ميلشياته تحت إمرة القيادة اإليرانية!

هناك معضلة كبيرة ومتنامية في لبنان على ســبيل 
المثــال، فرئيــس الــوزراء اللبنانــي قــال مؤخــرًا إن 
“حــزب هللا” يســتطيع إشــعال حريــق أو حــرب قــد 
تحصل ألسباب إقليمية، ال تخص لبنان، لكنه ال يدير 
الحكومــة، وقــال أيضًا “ليســت مشــكلتي أو خطئي 
أن حــزب هللا، أصبــح قويًا إلى هذه الدرجة، لكن أن 
يقولــوا لــي إن حــزب هللا، يدير الحكومــة، ال. حزب 
هللا ال يديــر الحكومة، نحن من يديرها”، واســتطرد 
“نحــن ال نوافــق حــزب هللا على هذه األعمــال، أنا ال 
أتفق مع حزب هللا على هذه األعمال”. وفي حديث 
آخر قال الحريري إن “حزب هللا يمثل مشــكلة على 
مســتوى المنطقــة، وأعــرب عن مخاوفه مــن اندالع 

حرب محتملة في منطقة الشرق األوسط”!
عندمــا تتحــول ميلشــيا داخليــة إلــى دولــة داخــل 
الدولة، وقوة ال تخضع لســيطرة الدولة التي تنتمي 

إليها، فإننا بصدد معضلة استراتيجية حقيقة!

اإلشكالية األهم ـ برأيي ـ أن “حزب الله” اللبناني  «
بات يمثل نموذجًا تسعى كل الميلشيات اإلقليمية 

الستنساخه، حيث يمضي على طريقة ميلشيات 
الحوثي في اليمن والحشد الشعبي في العراق، 

وميلشيات أخرى تأتمر بأمر قادة الحرس الثوري 
اإليراني. “إيالف”.
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د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 

سالم الكتبي

“بعض دول المنطقة لم تعد  «
قادرة على ضبط الميلشيات 

المتواجدة على أراضيها، هذه 
الميلشيات التي لم تعد تعترف 

بسيادة الدول”.
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 “الوعي” الذي 

 تحدث عنه سيدي 
سمو رئيس الوزراء

لقــد أصبــح واضحا بما ال يدع مجاال للشــك أن هنــاك من يريد أن يضع 
األمــة العربيــة فــي تابــوت ويحنطهــا إلــى األبد، كمــا بتنا نعــرف أماكن 
صنــع المؤامــرات ومصادرهــا ونعــرف أيضــا مدى خبــث األعــداء، لهذا 
دائما يحذر ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الوزراء الموقــر حفظه هللا ورعاه بأخذ الحيطة والحذر 
للمحافظة على األمن واالستقرار، ولدى استقبال سموه أيده هللا يوم 
األحد الماضي عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين 
أكد سموه )أن األزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم يجب 
أن تجعلنــا أكثــر وعيــًا وحرصًا علــى مواصلة نهج البناء والتمســك بما 
يصــون للوطــن أمنــه واســتقراره ويدعــم خطواتــه على طريــق النماء 

والتقدم(.
إن المؤامــرات علــى منطقتنــا العربيــة أخــذت صــورا وأشــكاال جديدة، 
بــدءا مــن خلق الصراعــات الطائفيــة والفتن إلى المخططــات والمآرب 
الخبيثة التي تســعى إلى إضعاف المجتمع، ورأينا بشــكل منظم وعلى 
امتــداد األعــوام األخيرة توســع خيــوط المؤامــرة واســتغالل الثغرات 

بين الدول العربية إلثارة االقتتال بين اإلخوة وزرع األحقاد، فسياسة 
“فرق تســد” مازالت شــعار أعداء األمتين العربية واإلسالمية ويخطئ 

من يتصور أن عالمنا العربي بعيد عن أخطار الصفقات.

سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه اختصرها على  «
األمة العربية في جملة واحدة وهي )األزمات والتحديات التي 

تمر بها المنطقة والعالم يجب أن تجعلنا أكثر وعيا(، فالدول 
التي ال تستفيد من الدروس والعبر تكون خسائرها فادحة جدا، 

وسيكون رصيدها سلبيا في حساب التطور والنماء وسيتجاوزها 
الجميع وستكون في آخر الصف، فالوعي الذي تحدث عنه 

سموه هو نجاح الدول بكل المقاييس ومنهج للتطور والبناء 
واالستمرارية وأيضا يخلق مركز قوة يضرب العدو والحاقد 

بقسوة ويصرعه في أية مواجهة كانت. الوعي يعني جبهة قوية 
تتحطم عليها مؤامرات األعداء وصيانة للمسيرة الوطنية 

وحماية المكتسبات والنماء والتقدم ألية دولة مهما كانت 
صغيرة أو كبيرة.

Osama.almajed@albiladpress.com
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“عش رجبا... تَر عجبا”
تداولــت مواقــع التواصــل االجتماعــي والصحــف ووكاالت األنباء خبر شــقيق 
طفــل حديــث الــوالدة وهــو يطلــق أعيــرة ناريــة أمــام الطفــل الرضيــع وكذلــك 
إدخــال المســدس فــي فم المولود ليشــم رائحــة الطلقة الناريــة! خبر أقرب من 
الخيــال، وحتــى إذا افترضنــا أن هــذا اإلنســان قــد فعــل ذلــك مــن بــاب فرحته 
وابتهاجــه بقــدوم المولــود الجديد، فإن ذلك ال يعفينــا من الحكم عليه واعتبار 

أنه يستحق أقصى درجات العقوبة.
العواطــف  نعــم، أحيانــا يجــب أن نكــون صارميــن فــي قراراتنــا وال تأخذنــا 
واالعتبــارات األخــرى، كمــا أن اقتنــاءه المســدس قضيــة أخــرى يجــب اتخــاذ 

اإلجراءات القانونية حيالها.
تصرفــات غريبــة وعجيبــة نراهــا ونســمعها فــي مجتمعاتنــا، وال أدري إلــى أين 
نصــل وهللا هــو الحافــظ، لــم نكــن نــرى هــذه التصرفــات الشــاذة فــي التاريــخ 
الحديــث وليــس القديــم، وال أدري مــاذا حــدث للنــاس وأي فيــروس يحملونه، 
قصــص غريبــة وعجيبــة كل يــوم، وأنــا هنــا ال أقصــد فــي مجتمعاتنا الشــرقية 
فحســب، بــل العالــم أجمع وال أريد ذكرها إذ إن قراء هــذا المقال يتلقون نفس 

األخبار التي تصلني.
بصراحة وعودة إلى الذي أطلق النار بجوار شــقيقه الرضيع فأنا تواق لمعرفة 

الحكم الذي سيصدر بحقه، وأتمنى أن يكون صارما ليكون قدوة للغير وفرض 
القانون على الجميع. على سبيل المثال وليس الحصر، فقد قرأت مؤخرا خبرا 
بــأن مدرســا فــي إحــدى الــدول الخليجية قــام بمحاولة اســتدراج أحــد طلبته 
للتحرش به جنســيا، وبالفعل نجح في ذلك ولكن لم يتســن له عمل الفاحشــة 
والحمــد للــه، وقــد أعجبت كثيرا بقــرار المحكمة الذي حكم عليــه بالمؤبد، نعم 
بالمؤبــد، وقــد أيــد القاضــي الحكــم، معتبــرا أن المــدرس وبحكــم طبيعــة عمله 
يجب أن يكون معلما فاضال ومربيا وقدوة لألجيال القادمة، شخصيا اعتبرته 

قاسيا جدا جدا ولكن في نفس الوقت أتفهم جيدا حيثيات الحكم.

من الضروري كما ذكرت سلفا أن نكون صارمين تجاه أبنائنا في بيوتنا  «
وموظفينا في أماكن العمل وطلبتنا في مدارسنا وجامعاتنا... وال يجب أن 

نتهاون في أي تقصير أو أخطاء يرتكبها الناس، وفي نفس الوقت نكون أيضا 
منصفين تجاههم. االنضباط، واالحترام، واإلخالص، والتصرف السليم، وباقي 
السلوكيات واألخالق الحميدة المذكورة في ديننا الحنيف هي جميعها مهمة 

جدا جدا في تربية أبنائنا ويجب التركيز على هذه القيم والمبادئ لنستطيع 
والدة أفضل األجيال ليمثلونا ويمثلون وطنهم أحسن تمثيل في جميع 

المحافل. “عش رجبا... ترى عجبا”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

بدور عدنان
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أعــرب ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص شــكره وتقديره إلى 
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعاه على الرعاية الدائمة من جاللته لرياضة الفروسية بشكل عام والفريق الملكي 
للقدرة بشــكل خاص، مشــيًرا ســموه إلى أن هذه الرعاية وســام يعتز ويفتخر به الفريق 

الملكي. 

 وعلى هامش انطالق بطولة العالم للشباب 
والناشئين للقدرة في مدينة بيزا اإليطالية، 
أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
أن الرعايــة التي يحظى بهــا الفريق الملكي 
للقدرة ستســاهم بــإذن هللا بتحقيق النتائج 
الحكومــة  دعــم  ســموه  مثّمًنــا  اإليجابيــة، 
الموقــر  الــوزراء  رئيــس  بقيــادة  الموقــرة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة وولي العهــد األمين نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
 وأوضــح ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
علــى  للقــدرة  الملكــي  الفريــق  أن  خليفــة 
أتــم االســتعداد للمشــاركة وتحقيــق أفضــل 
الصــورة  وعكــس  البطولــة  فــي  النتائــج 
المشــرقة لتطــور رياضــة القــدرة البحرينية 
حقــق  أن  بعــد  العالميــة  المشــاركات  فــي 
الفريــق العديد مــن النتائج في المشــاركات 
الملكــي  الفريــق  الســابقة، مبيًنــا ســموه أن 
حــرص علــى تهيئــة الجيــاد بأفضــل صــورة 

وأن الفرسان جاهزين لخوض البطولة. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأشــار   
خليفــة إلــى أن الجيــاد شــاركت فــي العديد 
وهــي  والعالميــة  المحليــة  البطــوالت  مــن 
هــذه  مثــل  خــوض  علــى  تماًمــا  قــادرة 
الســباقات الطويلة والســريعة، مبيًنا ســموه 
إلــى أن فرســان البحريــن معتــادون تماًمــا 
درايــة  وعلــى  الســباقات  هــذه  مثــل  علــى 
بالمشــاركات الخارجيــة وبطبيعــة المراحــل 
التي ســيتضمنها الســباق وهم قادرون على 
التعامل بإيجابية مع السباق من أجل الظفر 

بالمراكز المتقدمة. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وقــال   
خليفــة: “حرصنا على التواجد في ســباقات 
شــانتيه  ســباق  وأهمهــا  ســابقة  خارجيــة 
بفرنســا بجياد غير مرشحة وفرسان شباب 
مــن أجــل كســبهم خبــرة واحتــكاك، حيــث 
أننــا حريصين على تأهيل الفرســان بأفضل 
لتطــور  المشــرقة  الصــورة  صــورة وعكــس 

مــن  البحريــن  مملكــة  فــي  القــدرة  رياضــة 
خــالل المشــاركة في بطولة العالــم الحالية، 
ونأمل أن يقدم الفرسان أفضل المستويات 

والخروج بأفضل النتائج”. 

 د. خالد: جاهزون وهدفنا 
المنافسة 

أكد الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق 
الملكــي للقــدرة أن الفريــق الملكــي يحظــى 
بدعــم واهتمــام مــن ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة مما يســاهم برفع معنويات 
أفضــل  تقديــم  علــى  وحرصهــم  الفرســان 
مبيًنــا  المشــاركات،  كافــة  فــي  المســتويات 
أن الفريــق الملكــي جاهــز لخــوض البطولــة 

وسيسعى لتحقيق أفضل النتائج. 
 وأوضــح د. خالــد أحمــد أن الفريــق خــاض 
معســكر تدريبي في الفترة الماضية لتهيئة 
الجيــاد بأفضــل صــورة وأن كافــة الفرســان 
علــى أتم االســتعداد للمشــاركة بعــد النجاح 

الذي حققه الفريق في المعســكر الخارجي، 
أفضــل  لتحقيــق  يســعى  الفريــق  أن  مبيًنــا 

النتائج في البطولة. 

فرسان الفريق الملكي 

 سيشــارك الفريــق الملكــي للقــدرة بخمســة 
فرســان وهم الفارســة دانة الدوسري، خالد 

خليفــة  الرويعــي،  راشــد  الخلــف،  يوســف 
جمال، وحمد الجناحي. 

 ويتمتــع الفرســان بإمكانيــات عالية وســبق 
لهــم المشــاركة فــي العديــد مــن البطــوالت 
الملكــي  الفريــق  الســابقة، ويعــول  الدوليــة 
العاليــة بتحقيــق أفضــل  إمكانياتهــم  علــى 

النتائج. 

 افتتاح البطولة 
للشــباب  العالــم  بطولــة  افتتحــت  وقــد   
والناشــئين للقــدرة برعايــة ميــدان فــي بيزا 
اإليطالية بمشــاركة نخبة من فرســان العالم 
وأبرزهم من فرســان الفريــق الملكي للقدرة 
وفرســان دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

الشقيقة. 
 كمــا ســيفتتح اليــوم المعــرض المصاحــب 
للبطولــة التــي ســيحتوي علــى العديــد مــن 

األركان الخاصة برياضة القدرة.

 اليوم الفحص البيطري 
 تشــهد مدينــة بيــزا اإليطاليــة اليــوم إقامــة 
الفحــص البيطــري لســباق 120 كيلــو ضمــن 

بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة. 
 وتحولــت ســاحة البطولــة أمس إلــى خلية 
للحــكام  الكبيــر  التواجــد  مــن خــالل  نحــل 
البيطرييــن واللجــان العاملــة فــي البطولــة، 
فــي ظــل  اليــوم  العــدد  وســوف يتضاعــف 

إقامة الفحص البيطري. الفريق الملكي للقدرة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصــر بن حمــد: ثقتنا كبيرة في فرســاننا الشــباب لتأكيد رعاية جاللــة الملك لهم
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هــو   2019/2020 الحالــي  الموســم  ســيكون 
األخير لكافة مدربي الكرة الطائرة الوطنيين 
لتوفيــق أوضاعهم والعمل بالالئحة الجديدة 
التــي أصدرهــا االتحــاد مــن خــالل تصنيــف 
المدربين إلى ثالث فئات )A( و)B( و )C( وفق 
كافــة  لقيــادة  اشــتراطات ومعاييــر محــددة 
الفــرق المحليــة بمختلــف درجاتهــا )الدرجــة 
األولى، الشباب، الناشئين، األشبال، البراعم(، 
على أن تطبق الالئحة خالل الموســم المقبل 

.2020/2021
وتنفــرد “البالد ســبورت” بنشــر الالئحــة التي 
اعتمدهــا االتحــاد قبــل موســمين بهــدف رفع 
الكفــاءة العلميــة والتخصصيــة للمدربين بما 
ينعكــس إيجاًبــا على مخرجــات اللعبة، حيث 
)A( يجــب أن يكــون  الفئــة  المــدرب مــن  أن 
حاصالً على شــهادة المستوى الثاني الدولية 
الصــادرة مــن االتحــاد الدولــي للكــرة الطائرة 
باإلضافة إلى شــهادة المســتوى الثالث ضمن 

تنظمــه  الذيــن  للمدربيــن  الوطنــي  البرنامــج 
األكاديمية األولمبيــة التابعة للجنة األولمبية 
البحرينيــة، ويحق لمدربي هذه الفئة تدريب 

جميع فرق أندية الدرجة األولى والثانية.
أما مدرب الفئة )B( فهو الحاصل على مؤهل 
شــهادة المســتوى األول الدوليــة، والمســتوى 
الثاني في البرنامج الوطني، ويجوز لمدربي 
هذه الفئة تدريب فرق فئة الشباب في أندية 
الدرجة األولى والثانية، وكذلك الفريق األول 
في أندية الدرجة الثانية فقط، باإلضافة إلى 
وال  الســنية،  الفئــات  وبقيــة  الناشــئين  فــرق 
يســمح لــه بتدريــب الفــرق األولى فــي أندية 

الدرجة األولى في مسابقات االتحاد.
وأمــا بالنســبة لمــدرب الفئة )C( فهــو المدرب 
الحاصل على شهادة المستوى األول الدولية 
البرنامــج  فــي  األول  المســتوى  وشــهادة 
الوطنــي، ويجــوز لهــذه الفئــة تدريــب فــرق 
فقــط،  الثانيــة  الدرجــة  أنديــة  فــي  الشــباب 

والمراحــل  الناشــئين  فــرق  إلــى  باإلضافــة 
السنية في أندية الدرجة األولى والثانية.

وفــي نفــس الســياق، أوضــح عضــو مجلــس 
إدارة االتحاد رئيس لجنة التدريب والتطوير 
الســيد محمــد الــذوادي بــأن االتحــاد ارســل 
تعميًمــا إلــى كافــة األنديــة المنضويــة تحــت 
مظلتــه بشــأن تلك اللوائح منــذ فترة طويلة، 
ومــا زالــت المهلــة ســارية لــكل المدربيــن من 
أجل توفيــق أوضاعهم والدخول في دورات 
المســتوى األول والثانــي الدوليــة باإلضافــة 

للمدربيــن،  الوطنــي  البرنامــج  دورات  إلــى 
مــن  العديــد  أقــام  االتحــاد  أن  إلــى  مشــيًرا 
الــدورات الدوليــة مــن خــالل مركــز البحريــن 
الدولــي لتطويــر الكــرة الطائــرة وهــو بصــدد 
إقامــة دورتين قادمتين إلتاحة الفرصة أمام 
المدربين الوطنيين للحصول على المؤهالت 

الســالفة  االشــتراطات  واســتيفاء  المطلوبــة 
الذكــر، معربا عــن أمله بتعــاون جميع األندية 
والمدربيــن لما لتلك الالئحة من دور في رفع 
المســتوى العــام للعبة بشــكل عــام والمدربين 

بشكل خاص.
يكتفــي  لــن  االتحــاد  أن  الــذوادي  وأوضــح 

لألنديــة  أرســلها  التــي ســبق وأن  بالتعاميــم 
بخصــوص تلــك االشــتراطات الجديــدة وأنه 
سيســتمر في التواصل معها سواء من خالل 
اللقــاءات  عبــر  أو  والتعاميــم  المراســالت 
ووســائل اإلعــالم بهــدف تطبيق ذلــك النظام 

ابتداء من الموسم القادم 2020/2021.

تطبيق الئحة مدربي الطائرة بموسم 2020/2021

جانب من منافسات دوري الكرة الطائرة محمد الذوادي

أشــار رئيــس جهــاز كرة اليد بنــادي الدير ميثم الماضــي أن فريقه لن يتأثر 
لغيــاب أحــد وذلك في إشــارة النتقــال الالعبين محمد ميرزا وحســن مدن 

إلى صفوف النادي األهلي بدءًا من الموسم الرياضي الجديد.

وقــال الماضــي فــي تصريــح لـــ “البــالد 
بالالعبيــن  والدة  الديــر  إن  ســبورت” 
النــادي برحيــل وغيــاب أي  وال يتأثــر 
عنصــر منــه مهما كان حجمــه ومكانته 
عناصــر  يمتلــك  الفريــق  وأن  الفنيــة، 
مميزة ســيعول عليها بجانب الالعبين 
الصاعديــن مــن فئــة الشــباب. مضيفــا 
األول  أمــس  يــوم  منــذ  انطلــق  لقــد 
األحــد تحضيــر الفريق األول للموســم 
الرياضــي بقيــادة المــدرب خليــل مدن 
للغايــة  كبيــر  العــددي  الحضــور  وأن 
مــن أبنــاء النــادي، وهــذا يبشــر بالخير 

للمرحلة المقبلة.
مــن  الفريــق  مســتجدات  وحــول 
إدارة  أن  الماضــي  بيــن  التعاقــدات، 
النــادي نجحــت في التعاقــد مع محمد 
الحايكــي وهــي فــي صــدد ضــم علــي 
عقــدّي  تجديــد  تــم  كمــا  الحايكــي، 
الالعبيــن محمد ســرحان وعلــي زهير، 
كمــا هنــاك مفاوضــات حثيثــة للتعاقــد 

الدائــرة  لمركــز  أحدهمــا  العبيــن،  مــع 
بجانب حســين السعودي الذي سيعود 
لصفوف البرتقالي واآلخر لمركز الخط 

الخلفي. 
محمــد  الفريــق  قائــد  موقــف  وحــول 
عبدالهادي، كشف رئيس جهاز كرة اليد 
أنــه تم التحدث مع الالعب لالســتمرار 
مــع الديــر إال أن الالعب يفضل الخلود 

للراحة في هذا الموسم.

دة وال نتأثر لغياب أحد الماضي: الدير والَّ

اللجنة االعالمية - العاصمة االردنية عمان

البارالمبــي  لالتحــاد  التنفيــذي  المكتــب  وافــق 
مملكــة  اســتضافة  علــى  آســيا  غــرب  لمنطقــة 
البحريــن النســخة الثالثة مــن دورة ٔالعاب غرب 

ٓاسيا البارالمبية 2021.
وجــاء ذلــك خــالل اجتمــاع المكتــب التنفيــذي 
فــي  آســيا  غــرب  لمنطقــة  البارالمبــي  لالتحــاد 
صبــاح امــس )االثنيــن( بفندق ريجنســي باالس 
اإلماراتــي  برئاســة  عمــان،  االردنيــة  بالعاصمــة 
عبدالــرزاق بنــي رشــيد، قبــل انطــالق البطولــة 
الثانية أللعاب غرب ٓاسيا وبحضور نائب رئيس 
االتحــاد منصور الطوقي، واألمين العام مصباح 

جعفر إبراهيم، وأعضاء المكتب التنفيذي.
حيــث مثــل اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة فــي 
االجتماع المدير الفني باالتحاد البحريني لذوي 

االعاقة صباح الذوادي.
للجنــة  العــام  األميــن  أكــد  الصــدد،  هــذا  وفــي 
البارالمبية البحرينية علي الماجد أن اســتضافة 
تنفيــذا  اللجنــة  رؤيــة  وفــق  تأتــي  الــدورة 
لتوجيهات  ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 

للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
البطــوالت  اســتضافة مختلــف  فــي  آل خليفــة 
ذوي  رياضــة  بطــوالت  ســيما  وال  الرياضيــة 
العزيمــة، مؤكــدا ســعي واهتمــام رئيــس اللجنة 
البارالمبيــة البحرينيــة الشــيخ محمــد بن دعيج 
آل خليفــة الســتضافة هــذه دورة، مشــيرا علــى 
للمملكــة وقدرتهــا  العاليــة والمرموقــة  المكانــة 
الفائقة على تنظيم مختلف األحداث الرياضية.
وفــي الســياق نفســه شــهد االجتمــاع التصديــق 
علــى محضر االجتماع الســابق، وعــرض تقارير 
لرئاســة االتحــاد واألمانــة   ،2019 أعمــال ســنة 
اللجــان  تقاريــر  عــرض  إلــى  باإلضافــة  العامــة 

الرئيسية.
كمــا اطلــع الحضور علــى الرســائل والمخاطبات 
أبــرز  مناقشــة  وتمــت  لالتحــاد،  الــواردة 
التحضيــرات التــي قامت بها اللجنــة البارالمبية 
الثانيــة  للنســخة  المنظمــة  واللجنــة  األردنيــة 
للبطولــة، كمــا تــم عــرض تقريــر لجنة االشــراف 
والمتابعــة، ونتائــج اجتماع الجمعيــة العمومية 
انعقــد فــي  الــذي  البارالمبيــة االســيوية  للجنــة 
النقــاط  مناقشــة  وتمــت   ،2019 فبرايــر  دبــي 
والمواضيع التي سيتم طرحها من قبل المكتب 
رئيــس  مــع  اجتماعــه  فــي  لالتحــاد  التنفيــذي 

اللجنة البارالمبية الدولية.

جانب من االجتماع 

خــالل اجتمــاع المكتــب التنفيــذي لالتحــاد البارالمبــي
البحرين تستضيف دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة

الطائف - المكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

شــهد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 
الثانيــة  للنســخة  الختامــي  الحفــل  خليفــة، 
لمهرجــان ولــي العهــد الســعودي للهجــن، الــذي 
أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير 
محمــد بــن ســلمان آل ســعود ولــي العهــد نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، والــذي 
نظمــه االتحاد الســعودي للهجــن ممثالً باللجنة 
المنظمة لمهرجان ولي العهد الســعودي للهجن 
الطائــف  الهجــن، بمحافظــة  بميــدان ســباقات 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. 
 وثّمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
صاحــب  يبذلهــا  الــذي  المتميــزة  الجهــود 
الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان آل 
سعود في دعم رياضة الهجن والتي تعتبر 
إحدى أبرز رياضات الموروث، التي تشكل 
ا لدول مجلس التعاون بدول  بعــًدا تاريخيًّ
الخليــج العربيــة، وتعد جــزًءا ال يتجزأ من 

تراثهــا الوطنــي األصيل، التــي باتت تمنح 
ا يزهو به الحاضر.  المنطقة رصيًدا حضاريًّ
 وقال ســموه: “نشــيد بالمستوى التنظيمي 
مــن  شــهده  ومــا  المهرجــان،  لهــذا  المميــز 
مشــاركة واســعة مــن قبــل المــالك، والــذي 
مســتوى  علــى  كبيــر  بشــكل  انعكــس 

إبــراز  فــي  ســاهمت  والتــي  المنافســات، 
وإنجــاح هــذا الحــدث الرياضــي التراثــي”، 
بجوائــز  الفائزيــن  المــالك  ســموه  مهنًئــا 
فــي  ســموه  ــا  ومتمنيًّ األولــى  المراكــز 
ــا أوفــر لبقية المــالك في  الوقــت ذاتــه حظًّ

المشاركات القادمة.

سموه خالل الحفل الختامي للمهرجان

سموه يشيد بمســتوى التنظيم المميز والمشاركة الواسعة من المالك
خالد بن حمد يشهد ختام مهرجان ولي العهد السعودي للهجن

17 سبتمبر 2019 الثالثاء
18 محرم 1441

بيزا )إيطاليا( - المكتب اإلعالمي:

الحداد سعيد باإلنجاز

أحــرز البطــل البحريني العالمــي المحترف 
سامي الحداد العب فريق وزارة الداخلية 
بعــد  الســادس  المركــز  األجســام،  لكمــال 
منافســة قويــة مــع نخبة من العبــي العالم 
فــي بطولــة العالــم لمحترفــي رياضــة بناء 
األجســام مســتر أولمبيا والتي أقيمت في 
الفتــرة مــن 13 حتــى 16 ســبتمبر الجــاري 
المتحــدة  بالواليــات  فيغــاس  الس  فــي 
لبطولــة  الحــداد  تأهــل  األميركيــة، حيــث 

العالم للمرة الخامسة على التوالي.
وأعرب الالعب سامي الحداد عن سعادته 
ســجل  إلــى  يضــاف  الــذي  اإلنجــاز  بهــذا 
مشــيًدا  المشــرفة،  الرياضيــة  اإلنجــازات 
بالدعــم الالمحــدود مــن قبــل معالــي وزير 
الداخليــة للرياضييــن بالــوزارة والمتابعــة 
الحثيثة من قبل رئيس األمن العام لجميع 

البرامج وجهود اإلعداد.

اللجنة اإلعالمية

علي مجيد

ميثم الماضي

حسن علي
“البالد سبورت” 

تنفرد بنشر 
تصنيف المدربين 

الجديد



تنطلــق اليــوم )الثالثــاء( منافســات دوري الدرجــة الثانيــة لكــرة القــدم للموســم الرياضــي 2020-2019، وذلــك بإقامــة 
مباراتين عند 6.30 مساء.

يلعب البديع مع ســترة على ملعب نادي الرفاع، والبحرين مع 
التضامن على ملعب نادي النجمة.

بإقامــة  األربعــاء  غــدا  الجولــة  مباريــات  وتســتكمل 
لقاءين أيًضا: االتحاد مع قاللي، والمالكية مع مدينة 
عيســى، فيمــا يغيــب فريق االتفــاق لخضوعه للراحة 
اإلجباريــة. وتعتبــر مباريــات اليــوم نقطــة االنطالقة 
لدوري الدرجة الثانية في الموسم الرياضي الجديد.

البحريــن  لقــاء  اليــوم، فــإن  إلــى مباريــات  وبالعــودة 

والتضامن هو متكرر بين الفريقين، إذ ســبق لهما االلتقاء يوم 
الجمعة الماضي في الدور التمهيدي لكأس الملك، حيث فاز 

البحرين بنتيجة )8-0(.
ويقود الفريقين مدربان وطنيان: عدنان إبراهيم مع 

البحرين وسيد محمد جواد مع التضامن.
أمــا المبــاراة الثانيــة فــإن الفريقين يقودهمــا مدربان 
وطنيــان: هشــام الماحوزي مع البديــع وعلي منصور 

مع سترة.

أشــار العب كرة اليد عيسى مشاخيل 
إلــى أنه توصل التفاق نهائي مع إدارة 
صفــوف  بذلــك  ليمثــل  باربــار  نــادي 
الفريــق األول لكــرة اليــد في الموســم 

الرياضي 2020/2019.
وقــال مشــاخيل في تصريح لـــ “البالد 
ســبورت” لقــد جلســت مع نــادي باربار 
فــي وقت ســابق وتــم التوصــل معهم 
التفــاق نهائــي حــول بنود العقــد، وأنه 
لــم يتبــق إال التوقيع الرســمي وإعالن 
ذلــك ليرتدي القميص البنفســجي في 

منافسات الموسم الجديد. 
الصفقــة  هــذه  تكللــت  مــا  وإذا 
بالنجــاح، فــإن عيســى سيشــغر مركــز 
تنتظــره  الــذي  باربــار  لفريــق  الدائــرة 
الصعيــد  علــى  مهمــة  اســتحقاقات 
للعمــالق  خلفــا  والخارجــي،  المحلــي 
للقلعــة  رحــل  الــذي  عبــاس  جعفــر 
مثــّل  قــد  مشــاخيل  وكان  الصفــراء. 
الماضــي  بالموســم  الديــر  صفــوف 
تحــت قيــادة المدرب محمــد المراغي 
وظهر بمستويات مميزة للغاية ساهم 

مــن خاللهــا بعــودة الدير إلــى منصات 
الثالــث  بالمركــز  وتتويجــه  التتويــج 
على حساب فريق األهلي في مسابقة 

الدوري.

مشاخيل يتفق مع باربارانطالق دوري الدرجة الثانية الكروي

IMMAF- التقى سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية برئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
WMMAA كاريث براون، بصالة مدينة خليفة الرياضية، وذلك بحضور رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر.

االتحــاد  رئيــس  مــع  ســموه  اســتعرض  وقــد   
الدولي اســتعدادات مملكــة البحرين الحتضان 
وتنظيــم النســخة السادســة مــن بطولــة العالــم 
مــن  والتــي  المختلطــة،  القتــال  لفنــون  للهــواة 
المقــرر أن تقــام ضمن منافســات أســبوع بريف 
الدولــي للقتــال، الــذي ســيقام فــي الفتــرة -10
16 نوفمبــر القــادم علــى صالــة مدينــة خليفــة 
الرياضية، والذي يتضمن كذلك إقامة النســخة 
الحادية والثالثين من بطولة القتال الشــجاع- 

بريف.
آل  محمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  وقــال    
خليفة: “ســعداء بزيارة رئيــس االتحاد الدولي 
لفنــون القتــال المختلطــة كاريــث بــراون لبلــده 
تأتــي ضمــن  والتــي  البحريــن،  مملكــة  الثانــي 
زياراتــه المتواصلــة لالطــالع علــى تحضيــرات 
مملكــة البحرين لتنظيم النســخة السادســة من 
اســتطاعت  فالبحريــن  للهــواة.  العالــم  بطولــة 
بفضــل رعايــة ودعــم ســيدي حضــرة صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

والجهــود  ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد 
المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة، وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
البحرينيــة، مــن كتابــة نجاحــات جديــدة علــى 
مســتوى هذه البطولة العالمية، بفضل تنظيمها 
الرائع والمتميز للنســختين الرابعة والخامســة، 
فــي هــذه  بعــًدا جديــًدا  للمملكــة  والــذي منــح 
الرياضــة، الــذي عــّزز مــن مكانتها علــى خارطة 

الرياضة الدولية”.
البحرينــي  االتحــاد  “وجهنــا  ســموه:  وتابــع    
لفنــون القتــال المختلطــة لوضع خطــة تكاملية 
تتوافــق مــع تطلعــات ســمو الشــيخ خالــد بــن 
النســخة  الســتضافة  وذلــك  خليفــة،  آل  حمــد 
السادســة من هذه البطولة بهدف إخراجها في 
أبهــى حلــة، مــن أجــل أن نؤكــد للعالــم أجمع أن 

مملكــة البحريــن تمتلــك القــدرات اللوجســتية 
والكفاءات من الكوادر البشرية، التي تستطيع 
كتابــة المزيــد من فصول النجــاح ألي حدث أو 

محفل رياضي قاري ودولي”.
 مــن جانبــه، عبر رئيــس االتحــاد الدولي لفنون 
القتــال المختلطــة IMMAF-WMMAA كاريــث 
براون عن ســعادته بلقاء ســمو الشــيخ ســلمان 
بــن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني 
لأللعــاب القتاليــة، مؤكــًدا أن االتحــاد الدولــي 
اســتضافة  ثقــة  البحريــن  مملكــة  منــح  قــد 
النســخة السادســة مــن بطولــة العالــم للهــواة، 
بعــد النجاحــات التــي تحققــت فــي النســختين 
الرابعــة والخامســة، مضيًفــا أن ما لمســه خالل 
هــذه الزيــارة مــن تعــاون وتحضيــرات كبيــرة، 
ا على ظهور النســخة  ســيكون مردودها إيجابيًّ
السادســة بصــورة مميــزة، متطلًعــا فــي الوقت 
البحرينــي  لالتحــاد  والنجــاح  التوفيــق  ذاتــه 
لفنــون القتــال المختلطة واللجنــة المنظمة في 

اإلعداد والتحضير إلقامة هذه البطولة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي:

MMA اســتعرض معــه التحضيــرات الحتضان النســخة السادســة لبطولــة العالم للهــواة

IMMAF-WMMAA سلمان بن محمد يلتقي رئيس

12 العبة بقائمة سيدات الطائرة
ــرأة ــمـ ــة لـــريـــاضـــة الـ ــي ــج ــي ــل ــخ ــاب ال ــ ــع ــ ــداًدا لــــــدورة األل ــ ــع ــ ــت ــ اس

كشــف عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
للكــرة الطائــرة، رئيــس اللجنــة النســائية علــي 
الســيد عــن قائمــة منتخــب الســيدات التــي تــم 
السادســة  الــدورة  فــي  للمشــاركة  اختيارهــن 
لرياضــة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي 
والتــي ســتقام بدولــة الكويــت الشــقيقة من 20 

لغاية 30 أكتوبر المقبل.
وأضاف الســيد أن القائمــة تضم 12 العبة وهن 
هاجــر األنصــاري، منيــرة عبدهللا ســليمان، دالل 
أحمد جاسم، بيان ناصر عبدهللا، دانة العيسى، 
دانــة باســم عيد، نجــالء ابراهيم تــراب، حوراء 
حميــد صالــح، فايــزة خالــد ســيار، فــرح جمعة، 
ســاجدة حســين عبــاس، مريم حبيــب درويش، 
مشــيًرا إلــى أن معظــم الالعبــات هــن مــن ذوي 
الخبــرة الدوليــة وســبق لهن المشــاركة في عدة 

استحقاقات خليجية وعربية.
 وأوضــح الســيد أن المنتخــب بــدأ تحضيراتــه 

مطلــع الشــهر الجــاري بقيــادة الجهــاز الوطنــي 
المكون من المدرب إبراهيم الورقاء ومســاعده 
محمــد عبدالعزيــز ومــا زالــت الالعبــات تتدربن 
األمثــل  االســتعداد  أجــل  مــن  مســتمر  بشــكل 
مــن  ومتابعــة  بإشــراف  الخليجيــة  للمشــاركة 
علــي  ابتســام  واإلداريــة  النســائية  اللجنــة 

عبدالوهاب.
وأوضح الســيد أن القائمة لــن تحتمل التقليص 
فــي ظــل محدوديــة عــدد الالعبــات، معربــا عن 
اختيارهــن  تــم  اللواتــي  الالعبــات  فــي  ثقتــه 
لتحقيــق أفضل النتائج والمســتويات حيث من 
ا  المؤمــل أن تخــوض الالعبات معســكًرا تدريبيًّ

ــا فــي حــال أتيحــت الفرصة لذلــك بهدف  داخليًّ
زيادة معدل االنسجام واالستفادة الفنية.

ويشــار إلــى أن منتخب الســيدات حقــق المركز 
النســخة  فــي  الفضيــة  والميداليــة  الثانــي 
الخامســة التــي أقيمــت فــي العاصمــة القطريــة 

الدوحة بعام 2017.

منتخب الطائرة المتوج بالميدالية الفضية في النسخة الماضية علي السيد

الــذي  عقــد مســاء أمــس المؤتمــر الصحافــي 
يســبق المبــاراة، وذلــك فــي قاعــة المؤتمــرات 

بملعب المباراة.
أكــد مــدرب المحــرق باكيتــا أن المبــاراة فــي 
الذهاب كانت صعبة، خصوصا أنها جاءت بعد 
رحلــة صعبة اســتمرت نحو ١٦ ســاعة، إضافة 
إلــى فــارق التوقيــت وأرضيــة ملعــب مبــاراة 

الذهاب التي لم تكن مناسبة.
وأشــار إلــى أن مبــاراة اإليــاب سيســعى فيهــا 
المحرق لتقديم المســتوى اإليجابي، خصوصا 

مع وجود العبين جددا في التشكيلة.
علــى  صعبــا  ســيكون  الجــو  أن عامــل  وذكــر 
الفريقيــن، مشــيرا إلــى وجــود فرصــة التأهــل 
لفريقــه كونــه متعــود بشــكل أكبــر مــن الفريق 

المنافس، مؤكدا ثقته بالعبي فريقه.
إســماعيل  المحــرق  العــب  قــال  بــدوره، 
الرايــة  يرفــع  لــم  الفريــق  إن  عبداللطيــف 
البيضاء، مشــيرا إلى الثقــة العالية للعودة في 

النتيجة.
وقــال إن إعــداد المحرق لمباراة اإلياب أفضل 

بكثير من تحضيرات مباراة الذهاب.
أمــا مــدرب شــباب قســنطينة الجزائــري ديني 
الفــان، فقــال إن التحضير للمبــاراة كان عاديا، 
خصوصــا أن فريقــه لعــب قبــل ٤ أيــام مبــاراة 
في الجزائر، وأن فريقه ركز في الفترة القليلة 
الماضية على االسترجاع البدني ثم التحضير 

التكتيكي.
وأشــار إلــى أن فريقــه لــن يكتفي بالدفــاع، بل 

سيلعب للهجوم أيضا.
الجزائــري  قســنطينة  شــباب  العــب  وقــال 
ســيد علــي العمــري إن التحضيــرات للمواجهة 
عاديــة، مشــيرا إلى أن الفريــق خاض تدريبين 
فــي البحريــن، مؤكدا الســعي لتحقيــق نتيجة 

إيجابية والتأهل وإسعاد جماهير ناديه.

تنطلــق اليــوم الثالثــاء منافســات الجولة السادســة من الدور التمهيدي لــدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، بإقامة لقاءين، إذ 
يلتقي في المباراة األولى المحرق ومدينة عيســى في الســاعة 6 مســاء، وتليها مباشــرة مباراة الحالة وســترة في الســاعة 7:45 

مساء، وتقام المباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

 وتستكمل لقاءات الجولة يوم غٍد األربعاء بإقامة 3 لقاءات، إذ يلتقي النجمة 
وســماهيج فــي الســاعة 5 مســاء، األهلــي واالتحــاد فــي الســاعة 6:30 مســاًء 

والبحريــن والنويدرات في الســاعة 8:00، فيمــا تختتم الجولة يوم الخميس 
بلقاء واحد سيجمع بين المنامة والرفاع في الساعة 7:45 مساء.

 ويشير الترتيب العام للدوري إلى تصدر المنامة بـ10 نقاط، ثم يأتي األهلي، 
المحرق والرفاع بـ9 نقاط، الحالة 8 نقاط، سترة، النجمة، البحرين والنويدرات 

7 نقاط، االتحاد وسماهيج 6 نقاط وأخيرا مدينة عيسى بـ5 نقاط.
 وســيكون المحرق على موعد مع فوز في المتناول على حســاب منافسه اليوم؛ 

عطًفا على الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.
وفــي المبــاراة الثانيــة، ســيدخل فريــق الحالــة بحذر شــديد أمــام بحارة 
ســترة المتواجــد فــي صلــب المنافســة على التأهــل للدور السداســي، إذ 

سيسعى البرتقالي من البداية للعب بكل قوة وجدية وأخذ الفارق لتجنب 
أي مفاجئة يحضرها منافسه.

من تدريبات المحرق

لقاء سهل للمحرق أمام المدينة... وحذر للحالة أمام سترةالفوز الهــدف الوحيد لممثل المملكة فــي إياب دور الـ ٣٢
اليوم انطالق الجولة 6 لدوري زينالمحرق يستضيف شباب قسنطينة الجزائري عربًيا
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

هنــأ وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
أيمــن بــن توفيــق المؤيد فريــق نادي 
الرفــاع لكــرة القدم بمناســبة تحقيق 
بعــد   2019 الســوبر  لــكأس  الفريــق 
تغلبــه فــي المبــاراة على فريــق نادي 

المنامة. 
 وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
أن تحقيــق فريق الرفــاع للقب كأس 
للمســتويات  نتيجــة  جــاء  الســوبر 
فــي  الفريــق  قدمهــا  التــي  الطيبــة 
المبــاراة وحرص العبيه على تحقيق 
ا للدخول  إنجــاز يمثل لهم دافًعــا قويًّ
فــي منافســات كــرة القــدم بــكل ثقــة 
الالعبيــن  بعطــاء  مشــيًدا  وقــوة 
والجهازيــن الفنــي واإلداري وصــوالً 

إلى رفع كأس السوبر. 
 وأشــاد أيمــن المؤيــد بالجهود الكبير 
التي بذلها مجلس إدارة نادي الرفاع 
برئاســة الشــيخ عبــدهللا بــن خالد آل 
أعضــاء  وإخوانــه  وحرصــه  خليفــة 
مجلــس اإلدارة فــي تهيئــة األجــواء 

المثاليــة أمــام الفريــق لتحقيق كأس 
السوبر. 

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبــارك 
االتحــاد  إدارة  لمجلــس  والرياضــة 
البحريني لكرة القدم برئاســة الشيخ 
علــى  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي 
وحــرص  للمبــاراة  المتميــز  التنظيــم 
جميــع اللجــان العاملــة فــي االتحــاد 
علــى إبــراز المبــاراة بحلــة تنظيميــة 

زاهية.

المؤيد يهنئ الرفاع بكأس السوبر

أيمن المؤيد

محمد الدرازيأحمد مهدي



sports@albiladpress.com

يشــارك منتخبنا الوطني للســنوكر في منافســات بطولة العالم للســنوكر، والتي انطلقت منافســاتها في ميانمار أمس )اإلثنين( 
وتســتمر حتــى 25 مــن الشــهر الجــاري، حيث يشــارك منتخبنا بالعبين اثنين في منافســات الـــ 6 ريد للفردي، وهمــا حبيب صباح 
ويونــس صقــر، بجانــب 75 العبــا مــن 18 دولــة، وهــي ميانمــار البلد المنظــم وقطر وإيــران وباكســتان وماليزيا وإنجلتــرا وويلز 

وأميركا وأستراليا والهند وأفغانستان وسوريا ومصر وتايلند وفرنسا وروسيا وجنوب إفريقيا والعراق. 

وقــد تم توزيــع الالعبين المشــاركين على 
16 مجموعــة، وجــاء العبنــا حبيب صباح 
ثالثــة  بجانــب   )B( مجموعــة  رأس  علــى 
العبيــن من ميانمــار ونيبــال وهونغ كونغ، 
 )C( فيمــا وقع يونس صقــر في المجموعة
بجانب العب قطري وآخر ميانمار والعب 
هونغ كونغ. واســتهل حبيب مشــواره في 
البطولــة بالفــوز علــى العــب هونــغ كونــغ 
الثالثــاء  اليــوم  يلعــب  أن  علــى   ،)1/4(
مباراتيــن  يونــس  لعــب  فيمــا  مباراتيــن، 

وخســرهما، األولــى أمام العب هونغ كونغ 
)0/4( والثانية أمام العب ميانمار )1/4(. 

حبيــب صبــاح ســيلعب اليوم أمــام العبّي 
ميانمــار ونيبــال وإذا مــا تمكــن مــن الفــوز 
فإنــه  مجموعتــه،  هــرم  واعتــالء  فيهمــا 
ســيتأهل مباشــرة لــدور 32، فيمــا إذا حــّل 
بالترتيــب الثانــي والثالــث، فإنــه ســيلعب 
دور 48. يونــس ورغــم تلقيــه خســارتين 
إال أن آمالــه بالتأهــل تبقــى قائمة بتحقيق 

الفوز والنظر لنتائج المباريات األخرى. 

وتحظــى هــذه البطولــة بمشــاركة أفضــل 
الالعبين في دول العالم وتتسم منافساتها 
بالقــوة واإلثارة؛ من أجل الوصول لألدوار 
وال  األولــى.  المراكــز  وتحقيــق  النهائيــة 
البحرينــي  المنتخــب  مشــاركة  تعتبــر 
جديــدة فــي هذه البطولة كونه ســبق وأن 
آخــر  كانــت  حيــث  مســبقا،  فيهــا  تواجــد 
مشــاركة عبر العبنا حبيب صباح مشرفة، 
بوصوله إلى دور الـ 8 وسط مشاركة 120 

حبيب صباحيونس صقرالعبا واحتالله المركز السادس.

“أحمر السنوكر” يشارك في بطولة العالم
ــونــس صقر ــي ــواره بــاالنــتــصــار.. وخـــســـارتـــان ل ــشـ ــاح يــســتــهــل مـ ــب حــبــيــب ص

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

لكــرة قــدم  بــن حمــد فــي  اليــوم الثالثــاء مباريــات دوري خالــد  تنطلــق 
الصاالت لألندية والمراكز الشــبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات والوزارات 
والجاليات والبنوك والشركات في نسخته السابعة حيث سينطلق دوري 
المراكــز الشــبابية واألنديــة الوطنيــة على صالــة مدينة خليفــة الرياضية 

بمشاركة كبيرة 36 فريق، وتقام اليوم ثالث مباريات في الدور األول.

ويلتقــي فــي المبــاراة األولــى حامل 
نــادي  فريــق  األنديــة  دوري  لقــب 
ســار مــع مركــز شــباب أبوصيبع في 
وفــي  عصــًرا،  الخامســة  الســاعة 
المبــاراة الثانيــة يلعــب حامــل لقــب 
دوري المراكز الشــبابية في النسخة 
الماضيــة فريــق مركــز شــباب ســند 
مــع فريــق مركــز شــباب صــدد فــي 
فيمــا  مســاء،  السادســة  الســاعة 
ُتختتــم مباريــات اليــوم بلقاء يجمع 
فريق مركز شــباب دمســتان وفريق 
نادي ســماهيج في الســاعة السابعة 

مساء.
أربــع  األربعــاء  غــد  يــوم  وُتقــام 

مباريــات في افتتاح مباريات الدور 
الثاني، إذ يلتقي فريق مركز شــباب 
مبــاراة  مــن  الفائــز  مــع  البســيتين 
نــادي ســار ومركــز شــباب أبوصيبــع 
فــي الســاعة الخامســة مســاء، وفي 
المبــاراة الثانيــة يلعــب مركز شــباب 
القادســية ونــادي النبيــه صالــح في 

الساعة السادسة مساء.
وفــي المبــاراة الثالثــة يلعــب مركــز 
شباب كرزكان ومركز شباب السهلة 
الشمالية في الساعة السابعة مساء، 
اليــوم  مباريــات  آخــر  يلعــب  بينمــا 
األربعاء مركز شــباب ســافرة ونادي 

العكر في الساعة الثامنة مساء.

انطالق دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية واألندية الوطنية

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

المنتخبــات  القــوى، مديــر  البحرينــي أللعــاب  أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد 
الوطنيــة محمــد عبدالعزيز جاهزية جميع العدائين والعداءات لخوض منافســات 
بطولة العالم أللعاب القوى للرجال والسيدات التي ستقام في العاصمة القطرية 

الدوحة من 27 سبتمبر لغاية 7 أكتوبر المقبل.

  وأضــاف عبدالعزيــز أن جميــع العدائيــن 
والعــداءات باتــوا علــى أهّبــة االســتعداد 
لخــوض المعتــرك العالمــي بعدمــا خاضــوا 
سلســلة مــن المعســكرات التدريبية خارج 
البــالد بإشــراف األجهــزة الفنيــة كل فــي 
اختصاصــه وبمتابعــة إداريــة مــن مجلس 
أجــرى  حيــث  اإلداري،  والطاقــم  اإلدارة 
عداؤو السرعات معسكرهم التدريبي في 
مدينة أنطاليــا التركية، والعبو الرمي في 
بالروســيا، وعداؤو المســافات المتوسطة 

والطويلة ما بين المغرب وكينيا وأثيوبيا.
 وأوضــح أن التحضيــرات الفعلية لبطولة 
اآلســيوية  البطولــة  عقــب  بــدأت  العالــم 
التــي اســتضافتها الدوحــة، حيــث خــاض 
العــداؤون معســكرات تدريبيــة منــذ شــهر 
معســكراتهم  فــي  زالــوا  مــا  وهــم  مايــو 
إلــى  المعســكر  مــن  وســينتقلون مباشــرة 

الدوحة.
 وأشــار عبدالعزيــز أن الكثير من العدائين 
والعــداءات بمختلــف المســابقات حققــوا 

ولكــن  العالــم  لبطولــة  التأهيليــة  األرقــام 
االختيــار ســيقع علــى العدائيــن القادريــن 
موضًحــا  إيجابيــة،  نتائــج  تحقيــق  علــى 
أن المشــاركة ربمــا تقتصــر علــى 17 عداًء 
وعــداءة فــي المجمــوع العــام ولكــن هــذا 

العــدد مبدئي وهو قابــل للتغيير ومجلس 
القائمــة  ســيقرر  مــن  هــو  االتحــاد  إدارة 

النهائية.
وذكــر عبدالعزيــز أن بطولــة العالــم تعتبــر 
محطة هامة بالنســبة التحاد ألعاب القوى 
األلعــاب  دورة  مــن  أهــم  ليســت  ولكنهــا 
 )2020 طوكيــو  )أولمبيــاد  األولمبيــة 
محطــة  تشــكل  العالــم  بطولــة  إن  حيــث 
المشــاركة  قبــل  العدائيــن  لتقييــم  أوليــة 
فــي األولمبيــاد الــذي لم يتبقى عنه ســوى 
حوالــي 10 شــهور تقريًبــا، حيــث يطمــح 
االتحــاد فــي تحقيــق نتائــج أكثــر تميــًزا 
فــي األلعــاب األولمبيــة، لكنــه أوضــح فــي 
الوقــت ذاته أن االتحــاد يضع في اعتباره 
نتائــج  تحقيــق  علــى  والعمــل  المنافســة 

متميزة في بطولة العالم.

العالــم لبطولــة  أشــهر   5 منــذ  جــادة  تدريبيــة  معســكرات  خاضــوا 
عبدالعزيز: جاهزية عدائي ألعاب القوى
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اللمسات األخيرة لحفل اعتزال “شهرام”

4 أيام عن انطالقة بطولة البحرين والكويت الدولية للمالكمة

ــد الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بــالــحــضــور ــاشـ ــنـ ــن يـ ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ مـــحـــمـــد بــــن عـ

الــحــدث ــراز  ــ وإبـ الــمــثــالــيــة  لــلــجــاهــزيــة  ــوصــول  ــل ل جــهــودهــا  تــكــّثــف  المنظمة  الــلــجــنــة 

أكــد محمــد بــن عبدالرحمــن آل خليفــة رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة لحفــل اعتــزال نجــم كــرة الســلة 
البحرينيــة “عبدالمجيــد علــي” الملقــب بـــ “شــهرام” أن اللجنــة المنظمة قد حّددت بشــكل رســمي الموعد 
المرتقب بالنسبة لعشاق كرة السلة، والتي ستودع فيه نجم نادي المنامة الرياضي والمنتخب الوطني.

 وكشــف محمد بن عبدالرحمن، فائال: يوم وداع 
نجــم النجــوم الســالوية “شــهرام”: ســيكون فــي 
التاســع عشــر مــن ســبتمبر المقبــل، وهــو تاريــخ 
ا، وارتأت اللجنــة اختيار هذا التاريخ  متميــز جدًّ
بالتحديد، كونه يحمل الرقم “9” وهو ذاته الذي 
يرتديــه الالعــب مــع النــادي والمنتخــب الوطني 
الســالوي، مضيًفــا: ســيصادف هذا اليــوم مباراة 
المنامة ونادي الرفاع في منافســات الدوري هذا 
الموســم. وأضــاف رئيس اللجنــة العليا المنظمة: 
لقــد خاطبت اللجنة المنظمــة كافة الجهات ذات 
العالقــة، وعلــى رأســهم االتحــاد البحرينــي لكرة 
الســلة، بهدف إتمام كافة الترتيبات الالزمة لهذا 
اليــوم المرتقــب لجماهيــر نــادي المنامــة بشــكل 
لكــرة  العاشــقة  البحرينيــة  والجماهيــر  خــاص 

الســلة بشكل عام، مستطرًدا: ما هو معروف بأن 
يــوم وداع “شــهرام” ســيكون تحــت رعاية ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
رئيــس االتحــاد، وبالتالــي كان للجنــة المنظمــة 
المعنييــن  مــع  االجتماعــات  مــن  سلســلة  العليــا 
باالتحــاد، وذلك بهدف إظهــار حفل االعتزال بما 
ستناســب وحجــم راعــي الحفــل، ويتناســب مع 
حجم مسيرة الالعب الطويلة التي قدمها طوال 

مسيرته التي طالت الثالثين عاًما.
وقــال محمــد بــن عبدالرحمــن: لقــد قــدم رئيــس 
االتحــاد كافة التســهيالت الالزمــة، بهدف إظهار 
حفل االعتزال بما يتماشــى مع ما قدمه الالعب 
“شــهرام” لهــذا الوطــن مــن عطــاءات وإنجــازات 
طــوال مســيرته، وذلــك كونــه هــداف آســيا فــي 

الســنوات التــي تألــق فيها في المرحلــة الماضية 
التــي قضاهــا مرتدًيــا شــعار المنتخــب الوطــن، 
وبالتالــي مــن هــذا المنطلــق أيًضــا نناشــد كافــة 
الجماهيــر البحرينية للتواجد في حفل االعتزال 

ا للوفاء. ردًّ
رأســها  وعلــى  األخــرى  االســتعدادات  وحــول 
الجانب اإلعالمي، أوضح قائالً: ســتتم مخاطبة 
مريــم  البحرينيــة  الرياضيــة  القنــاة  رئيــس 
بوكمــال، وكل رؤســاء أقســام الصحــف المحلية 
الرياضيــة، بهــدف تغطية الحــدث وبتميز، وذلك 
علــى الصعيديــن المرئي والمقــروء، وإلى جانب 
ذلــك أيضــا الجهــات اإلعالمية المتعلقــة بقنوات 

التواصل االجتماعي.

بــن  “محمــد  قــال  حديثــه،  معــرض  وفــي 
عبدالرحمــن”: لقــد تأجــل يــوم اعتــزال الالعــب 
عبدالمجيــد علــي “شــهرام” كثيــًرا، وذلك بســبب 
ظــروف خارجة عن إرادة اللجنة العليا المنظمة، 
وبالتالــي فــإن اللجنة قد ارتــأت أن يكون أفضل 
توقيــت إلقامــة المبــاراة فــي إحــدى مواجهــات 

ناديــه “األم “ المنامــة ألهميــة تواجــد جماهيــره، 
فهنــاك مــن ســيأتي لملــك الباســكت بالتحديــد، 
وليــس للمبــاراة فحســب وهنــاك قيــم مخصــص 

للعوائل على يمين المنصة الرئيسية.
البحرينــي،  لإلعــالم  تصريحاتــه  نهايــة  وفــي 
فــأن  شــك  بــال  عبدالرحمــن:  بــن  محمــد  قــال 
التــي  الصالــة  بخصــوص  تمــت  الترتيبــات  كل 
ســتحتضن المبــاراة المرتقبة، وذلــك مع الجهات 
المعنيــة بالتعــاون فيمــا بيــن االتحــاد الســالوي 
أن  كمــا  مضيفــا:  والرياضيــة،  الشــباب  ووزارة 
إجــراءات إقامــة المدعويــن قــد تمــت باالتفــاق 
ودعــم أحد الفنادق بالمملكة، وبالتالي أيًضا فإن 
الدعوات والكتيــب الخاص بحفل االعتزال بات 
جاهًزا، ولم يتبق ســوى اللمســات األخيرة، ومن 
هــذا المنبــر أود أن أوجــه شــكر اللجنــة المنظمــة 
رأســهم  وعلــى  والرعــاة  الداعميــن  لــكل  العليــا 
البحريــن  وبنــك  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
الوطنــي و”جيبــك” والعديد مــن الداعمين الذين 

لم يفّضلوا الكشف عن هويتهم.

4 أيــام تفصلنــا عن انطالقة بطولة البحرين والكويت الدولية للمالكمة، والتي ســتقام 
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، والتي ســينظمها االتحاد 

البحريني للمالكمة يوم 20 سبتمبر الجاري بفندق كراون بالزا.

للبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  كثفــت  وقــد   
للجاهزيــة  الوصــول  أجــل  مــن  اســتعداداتها 
المثالية قبل إقامة البطولة، على الشــكل الذي 
يســهم فــي إبــراز وإنجــاح هــذا الحــدث. حيث 
عقــدت اللجنــة يوم أمــس “االثنيــن” اجتماعها 
علــى  لالطــالع  وذلــك  بــالزا،  كــراون  بفنــدق 
عمــل اللجــان وكذلــك التحضيــرات فــي موقع 

البطولة.
للمالكمــة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وقــال   
المنظمــة لبطولــة  اللجنــة  علــي كازرونــي: “إن 
البحرين والكويت الدولية للمالكمة قد وصلت 
إلقامــة  التحضيــرات  مــن  النهائيــة  للمراحــل 
الجمعــة  يــوم  المحــدد  فــي موعدهــا  البطولــة 

القــادم، والــذي يشــهد مشــاركة 18 مالكًمــا، 9 
مالكميــن مــن المنتخــب الوطنــي للمالكمة في 
مواجهــة 9 مالكميــن مــن المنتخــب الكويتــي 
في أوزان مختلفة. فاللجنة تسعى إلنهاء كافة 
االستعدادات على الشكل الذي يلبي طموحات 
المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة برئاســة 
ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفة في 
تحقيــق النجــاح لهــذا الحدث، الــذي يقام ألول 
مرة على أرض مملكة البحرين”، معتبًرا أن هذه 
البطولــة ســتكون بمثابــة النــواة إلقامــة المزيد 
على البطوالت في المنطقة، والتي ســترفع من 
المســتوى العام للمالكمين وتجهزهم للمشاركة 
في البطوالت المختلفة، متطلًعا أن تحقق هذه 

البطولــة األهداف المنشــودة والتي تتوافق مع 
رؤيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، 
والتي ترتكز على دعم تطوير رياضة المالكمة 
البحرينيــة لتشــكيل منتخب وطنــي قادر على 
المحافــل  فــي  المشــرف  والظهــور  المنافســة 

الرياضية القادمة.
 مــن جهتها، تفاعلت إذاعة البحرين مع بطولة 
البحريــن والكويــت الدوليــة للمالكمــة، وذلــك 
مــن خــالل الفواصل اإلعالنية التي تم إذاعتها 
باللغــة  الناطــق  البحريــن  راديــو  خــالل  مــن 
االنجليزية على قناة FM 96.5 خالل األسابيع 
الثالثة الماضية، حيث القى ذلك صدى واسًعا 

لإلعــالن عــن تنظيــم هــذا الحــدث علــى أرض 
مملكة البحرين.

علــى  الضــوء  البحريــن  راديــو  ســلط  وقــد   
يــوم األحــد  البطولــة، مــن خــالل اســتضافته 
الماضــي لرئيس اتحاد المالكمة علي كازروني 
يوســف  للمالكمــة  الوطنــي  المنتخــب  وقائــد 

البلوشــي، عبــر البرنامــج اليومــي الــذي يقدمه 
رئيــس  بإشــراف  الدوســري  خالــد  المذيــع 
المحتــوى أحمــد الســيد وتحــت قيــادة الزميل 
اإلعالمــي عمــران العــرادي، والــذي يــذاع على 
الهــواء مباشــرة علــى قنــاة FM 96.5، حيــث 
تم اســتعراض آخــر التحضيرات التــي تجريها 

اللجنــة المنظمــة اســتعداًدا النطــالق البطولــة، 
وتــم التطــرق لتحضيــرات المنتخــب الوطنــي 
لهذه المشــاركة، كما تم خالل البرنامج توجيه 
الدعوة لجميع محبي وعشاق رياضة المالكمة 
نــزاالت  مشــاهدة  أجــل  مــن  التذاكــر،  لشــراء 

البطولة.

اللجنة اإلعالمية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي:

محمد بن عبدالرحمن

شهرام

اللجنة المنظمة للبطولةعمران العرادي

الثالثاء
17 سبتمبر 2019 
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محمد عبدالعزيز
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

الدفع  ذات  باترول،  نيسان  طــراز  من  مركبة   16
الرباعي األنيق والصديق لكافة أنواع التضاريس، 
في  هايبرماركت،  لولو  سحب  لــدخــول  تتأهب 
الوقت الذي يستعد متجر البيع بالتجزئة العمالق 
للكشف عن تفاصيل عروضه الترويجية احتفاالً 

بالذكرى السنوية 12.
 ومن المزمع أن توفر جميع فروع السوبر ماركت 
الثمانية في البحرين فرصة للفوز بسيارة نيسان 
باترول األنيقة عبر دخول السحب الذي يشترط 
العديد  ظــل  فــي  فقط  بحرينية  دنانير   5 إنــفــاق 
مــن الـــعـــروض الــتــرويــجــيــة الــتــي تشمل أقــســام 
البقالة واألجهزة المنزلية واإللكترونية والمالبس 
واألحذية ولعب األطفال، وأكثر من ذلك بكثير. 
فضالً عن عروض اليوم الواحد أو اليومين أو الـ 

3 أيام. 
كــمــا ســتــتــوفــر خــصــومــات حــصــريــة فـــي جميع 

األقسام خالل الفترة من 23-18 سبتمبر. ويمكن 
السحب  في  للدخول  فرصهم  مضاعفة  للعمالء 
إنفاقهم، وهو  زاد  كلما   ،2019 21 ديسمبر  حتى 
ما سيرفع حظوظهم للفوز بالسيارات فضال عن 

1000 جائزة معنوية أخرى.
العالمية،  لولو  مجموعة  مدير  قــال  جانبه،  مــن 
جوزير روباوال إن “إتمامنا 12 سنة كمتجر تسوق 
مفضل في البحرين هو شعور رائع. نحن سعداء 
فالجودة  عمالئنا،  مــع  الــســعــادة  هــذه  بمشاركة 
العالية التي تتميز بها منتجاتنا وخدماتنا والتي 
الرئيسي  الــســبــب  هــي  معقولة  بــأســعــار  نقدمها 
ومتنامية  واسعة  عمالء  لقاعدة  امتالكنا  وراء 
من  واســعــة  مجموعة  لتوفير  نسعى  باستمرار. 
من  االخــتــيــار  فــرصــة  الــعــمــالء  لنمنح  المنتجات 
هو شكًرا  السنوية  بالذكرى  االحتفال  هذا  بينها. 

من مجموعة لولو لكم”.

“لولو” تحتفل بالذكرى 12 مع سحوبات على سيارات فاخرة

21

وقعــت شــركة التســهيالت للســيارات الوكيــل والمــوزع الحصــري لعالمــة Foton Motor التجاريــة الرائدة فــي مملكة البحريــن وجمعية دعم المؤسســات الصغيرة 
بتوقيع مذكرة تفاهم وذلك لدعم التجار والمؤسسات الصغيرة في المملكة.

Foton Mo- مبيعات مــديــر  صــرح   و 
في  نحن  قــائــالً:  الــوداعــي  tor حسين 
السوق  لتزويد  نسعى   Foton Motor
والحلول  الخيارات  بأفضل  البحريني 
ورجــال  ألصحاب  التجارية  للمركبات 
ــا  ــامــتــالكــن ــال ونـــحـــن نــفــخــر ب ــ ــمـ ــ األعـ
الخفيفة  الــطــرازات  من  كامال  أسطوال 
للعمالء  لنوفر  والثقيلة  والمتوسطة 
لتغطي  المتميزة  خدماتنا  من  باكورة 
نــطــاق األعــمــال، وتــأتــي هــذه الشراكة 
على  الشركة  في  حرصنا  من  المثمرة 
والناشئة  الصغيرة  المؤسسات  دعــم 
 Foton بــأحــدث طــــرازات  وتــزويــدهــا 
واحــدة  تعتبر  والتي  المتألقة   Motor
في  نموًا  التجارية  العالمات  ابــرز  من 
ــتــجــاريــة بــأســعــار  ــمــركــبــات ال قــطــاع ال

خاصة ومميزات حصرية”.

الوداعي على استمرارية فلسفة  واكد 
ــة الــشــركــة فـــي تــقــديــم أفــضــل  ــ ــ ورؤي
ــيــع مـــن صــيــانــة  ــب ــعــد ال خـــدمـــات مـــا ب

مجانية حقيقية شاملة لمدة 3 سنوات 
 3 لمدة  كــم وضــمــان مجاني  الــف   60/
الكرام  للزبائن  دعوته  وجــدد  سنوات 

لزيارة صالة عرض Foton Motor في 
على  قــرب  عــن  للتعرف  سترة  منطقة 

احدث الطرازات.

ــي إطـــــــــار مــــبــــادراتــــه  ــ ــ ف
المتواصلة لدعم المشاريع 
ــة اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــري ــ ــي ــخــ ــ ال
ــّدم الــبــنــك  ــ فـــي الـــبـــالد، قـ
ــمــتــحــد تــبــرًعــا  األهـــلـــي ال
دينار  آالف  خمسة  بقيمة 
المستقبل  جــمــعــيــة  ــى  ــ إل
الشبابية، حيث سّلم مدير 
المصرفية  الخدمات  أول 
الــخــاصــة بــالــبــنــك األهــلــي 
الـــمـــتـــحـــد بـــســـام الــتــتــان 
إلــى  الــتــبــرع  بمبلغ  شــيــًكــا 
المناعي  رنـــا  الــســر  أمــيــن 
للجمعية  المالي  واألمــيــن 
لدى  وذلك  الناصر،  صفاء 
تــشــريــفــهــمــا لــمــقــر الــبــنــك 
بضاحية  الرئيسي  األهلي 

السيف.

الشــراكة نتج عنهــا تقديم أســعار خاصة للمركبــات للتجار

“Foton Motor” توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسات الصغيرة

“األهلي المتحد” يتبّرع لـ “المستقبل الشبابية”

أطلقــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكوار النــد روڤر، حملتها الحصريــة لخدمات ما 
بعد البيع على مكابح طراز جاكوار XF االستثنائي والحائز على جوائز مرموقة، حيث 

تستمر عروض الحملة حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.

مــالك سيارة  مــن  للعمالء  الــشــركــة  تــقــدم 
جاكوار XF تخفيضات مذهلة تصل حتى 
الــمــكــابــح.  %35 عــلــى أقــــراص ووســـائـــد 
المميزات  مــن  عــــدًدا  الحملة  تشمل  كــمــا 
إلكترونًيا  فحًصا  تشمل  والتي  اإلضافية 
توفر  عــن  فضاًل  الــســيــارة،  لحالة  مجانًيا 
العمالء  مركبات  وإرجـــاع  استالم  خدمة 
أكبر  راحة  يعزز  بما  المناسب،  الموقع  من 

لهم.
ــعــام لــشــركــة الــســيــارات  ــرح الــمــديــر ال وصـ
روڤر ستيفن الي  الند  جاكوار  األوروبــيــة 
السيارات  شركة  فــي  جــًدا  “يسرنا  قــائــالً: 
األوروبية جاكوار الند روڤر تقديم أحدث 

لعمالئنا  البيع  بعد  مــا  لخدمات  حمالتنا 
 XF ــيـــاء مــن مـــالك ســيــارة جـــاكـــوار األوفـ
لتشجيعهم  عبرها  نهدف  التي  المميزة، 
العناية  من  المزيد  لتقديم  المبادرة  على 
منحهم  على  الحملة  وتشتمل  لمركباتهم. 
السيارة  مكابح  على  سخية  تخفيضات 
ــرى تــنــال  ــى جــانــب مـــزايـــا مــجــانــيــة أخــ إلـ
الوقت  العروض  هذه  تستعرض  رضاهم. 
األصلية  لشراء قطع غيار جاكوار  األمثل 
بــأســعــار مــثــالــيــة، ولــــذا، نــتــشــرف بــدعــوة 
ــعـــرض شــركــة  ــجــمــيــع لـــزيـــارتـــنـــا فــــي مـ ال
الــســيــارات األوروبــيــة واالســتــفــادة مــن ما 

نقدمه لهم من حمالت وخدمات مميزة.”

جاكوار: خصومات مذهلة على وسادات وأقراص المكابح
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خــــــــصــــــــومــــــــات حـــــــصـــــــريـــــــة فـــــــــــي جــــــمــــــيــــــع األقـــــــــســـــــــام

“دلمون المفقودة” تحتفل بالذكرى 12 عاًما على إنشائها
تـــــــــزامـــــــــًنـــــــــا مــــــــــع الــــــــــيــــــــــوم الــــــــوطــــــــنــــــــي الـــــــســـــــعـــــــودي

ــمــفــقــودة  احــتــفــلــت جــنــة دلـــمـــون ال
المائية أكبر حديقة مائية في مملكة 
بـــدايـــة شــهــر سبتمبر  مـــع  الــبــحــريــن 
ــرور 12 عــلــى إنــشــائــهــا  ــمـ الـــجـــاري بـ
الوطني  اليوم  احتفاالت  مع  تزامًنا 
للملكة العربية السعودية، حيث يقام 
مهرجان ضخم لالحتفال بالفرحتين 
الــزوار  فيه  يستمتع  عائلي  جــو  فــي 
عــلــى الــشــاطــئــي بـــاأللـــعـــاب الــمــائــيــة 
الـــفـــريـــدة حــيــث يــضــم الـــعـــديـــد من 
الفعاليات الترفيهية وذلك على مدار 

األيام حتى 23 سبتمبر الجاري.
 صرح بذلك مدير التشغيل إسماعيل 
إبراهيم حيث قال “نحن سعداء بان 
جنة دلمون المفقودة المائية وخالل 
مسيرتها استطاعت أن تحقق الهدف 
وهو  األول  الــمــقــام  فــي  إنشائها  مــن 
أن تــصــبــح مــعــلــمــا ســيــاحــيــا يــضــاف 

سياحية  وجهة  الجميلة  المعالم  إلى 
وموقعا ترفيهيا لزوار وسكان مملكة 

البحرين”. 

إقــامــة مهرجان  االحــتــفــال  ويــشــمــل 
الموسيقية  الفقرات  تتخلله  ترفيهي 
العربية  المباشرة  الغنائية  والــفــرق 

ــة الــبــحــريــنــيــة  ــرضـ ــعـ والـــهـــنـــديـــة والـ
و”الــدي  لألطفال  مخصصة  وبــرامــج 

جي”.
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يحمل هذا اليوم تهورًا ومجازفات وحوادث
 

 تستعيد ثقتك وتصبح أكثر قدرة على اإلنتاجية

يوم مميز يتحدث عن لقاءات أو ورش عمل

تقوم باتصاالت مهمة توفر لك مساعدة

يجعلك الوضع الحالي متسرعًا وغير قادر

باستطاعتك بحث مسائل من قروض أو تمويل

اليوم غير مناسب للقيام بتوظيفات مالية 
جديدة

كل شيء يتضخم، لذلك عليك االهتمام بسمعتك

تبدو محتارًا في كيفية التعاطي المهني أو 
القيام بخيارات

يعدك هذا اليوم بلقاء ومصالحة واطمئنان 
ونجاح

ال تهمل عماًل  ، الجو ضاغط ويسيطر القلق

كن ذكيًا وال تسمح ألي أمر أن يطالك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 سبتمبر

 1939
القوات السوفيتية  

تغزو شرق بولندا 
وتستولي على ما 
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ــف عـــــن اآلخـــــر ــلـ ــتـ ــخـ ــل مـــــشـــــروع خـــــط يـ ــ ــك ــ ل

القائد يضع موسيقى برنامج “الرأي”

قريبا .. “تمر وجمر”
للقاص حسن بو حسن

الصورة الفوتوغرافية وحقوق الملكية

وضع الموســيقار والمايســترو جمــال القائد 
الموسيقى التصويرية لبرنامج “الرأي” الذي 
يعــرض يوميــًا مــن األحد إلــى الخميس في 
الساعة 9:30 مساًء على تلفزيون، ويتناول 
قضايــا الســاعة ويناقــش اهتمامات وهموم 
المهمــة  األحــداث  ويســتعرض  المواطــن، 
والبــارزة علــى الســاحة، كمــا يســلط الضوء 
على أهم انجازات واســهامات المملكة على 
الخريطــة العربية والعالمية، وهذا البرنامج 

مــن إشــراف وتقديــم هيا القاســم، ورئاســة 
نــورة  وإعــداد  الطــواش،  ســكينة  تحريــر 
المنصــوري وجميلة النشــابة وإيهــاب أحمد 

وهيفاء عدوان.
القائــد تحــدث لـ”البــالد” عــن هــذا المشــروع 
قائال..لــكل عمــل أقــوم بــه سياســة معينــة 
وخــط يختلــف عن األخر، فوضع موســيقى 
لمسلســل درامي يختلف كليا عن موســيقى 
البرامــج التلفزيونيــة أو اإلذاعية، فالعمل ال 

بــد وأن يتناســب مــع الفكــرة العامة للحدث 
أو المشروع، وانا سعيد جدا بوضع لمساتي 
علــى هــذا البرنامــج اليومــي الــذي يعــرض 

على تلفزيون البحرين.
مــن جانــب أخــر أوضــح القائــد أن نشــاطه 
فــي  جديــدة  عــن  يعلــن  وســوف  مســتمر 
القريب العاجل، ســواء كان مسلسال دراميا 
او برامــج تلفزيونيــة وغيرهــا، معربــا عــن 

شكره لكل جمهوره ومتابعيه.

“تمــر  القصصيــة  المجموعــة  قريبــا  تصــدر 
وجمر” للقاص البحريني حسن بو حسن عن 
دار فراديــس للنشــر والتوزيــع التــي انتهــت 
مؤخــرا من إعدادهــا وإدخالها إلى المطبعة، 
وتعــد هــذه المجموعــة القصصيــة اإلصــدار 
الثالث في مســيرة القاص حســن بو حســن 
بعــد إصداره القصصــي األول “عواطف في 
أحضان الغــول” وإصــداره القصصي الثاني 

“خاتون والنسوة وما يشتهون”.
وتضــم المجموعة القصصيــة الجديدة “تمر 
وجمــر” عشــر قصــص هي “ســالّمة وســعود 
الطيــب، أبو عماد والخيمة، ســلمان وباخرة 

ورونالــدو،  ميســى  ِســرداحة  ســورا،  جبــل 
المحّســن وَصفصــاف أوجي، كمال وصرخة 
أّم  نملــة،  ومليــون  كاظــم  الحــاج  دالل، 
الّزرانيــق وريــح الّصرصــر، حّســون الكّنــون 
والّســنونو والجــودّي وســام خويــر”، لوحــة 
الغــالف للفنانــة جمانــة بــو حســن وراجعهــا 

لغويا األستاذ علي البقالي.
ويمثــل هــذا اإلصدار الجديد للقاص حســن 
بو حســن حالة اشــتغال آخر في أدب السرد 
القصصــي، إضافــة إلــى أنــه يمثــل امتــدادا 
الكاتــب  بيــن  الحميميــة  وللعالقــة  للعشــق 
وجنــس أدب القصــة الــذي يعنــي بالنســبة 

لــه وطــن الحــروف والكلمــات، كمــا أنه بيت 
والنبــع  الرحــب  والفضــاء  األول  الكتابــة 
ومــع  الوجــدان  مــع  والمتناغــم  المتدفــق 
انعطافــات الــروح وفيــض التجربــة بــكل ما 

يتصل بها من اندماج واشتعال وتفاعل مع 
كل حركــة وهمســة وكل فيض فــي دواخل 
النماذج البشــرية التي يستمدها القاص من 

معين مجتمعه.

فــي ظــل المخــاوف التــي يعيشــها المصــور 
اتجــاه فكــرة حماية حقــوق الملكية لصوره 
الفوتوغرافية من السرقة أو حاالت التعدي 
مــن خــالل نســخها أو اســتغاللها الغــراض 

مــن  انتجــت  التــي  تلــك  غيــر 
أجلهــا، دعــت “جمعية البحرين 
الفوتوغرافــي”  للتصويــر 
إلــى محاضــرة تحمــل عنــوان 
الفوتوغرافيــة  “الصــورة 
ســيقّدمها  الملكيــة”  وحقــوق 

األستاذ المحامي نواف السيد سيبحث من 
خاللهــا عــدد مــن المســارات القانونيــة التي 
صممــت لحمايــة حقــوق المؤلــف / الصــورة 
الفوتوغرافــي، ســواء كان ذلــك عبــر النظــر 
و  المحليــة  القوانيــن  جملــة  فــي 
الدوليــة  واالتفاقــات  المعاهــدات 

التي تنظم هذا المجال.
من جانب آخر سيعرض المحامي 
التصويــر  لموضــوع  الســيد 
الفوتوغرافي بوصفه حق محمي 

بموجــب حــق المؤلــف: أ. الحقــوق المالية  / 
ب. الحقــوق المعنويــة . انتهاء بطرح أمثلة 
حيــة وعمليــة عن تطبيقات حقــوق المؤلف 
فــي مجــال التصويــر الفوتوغرافــي )قضايا 

وسوابق قضائية( .
المحاضــرة  يلــي  الــذي  النقــاش  يديــر 
فعاليــات  تَبــّدأ  القميــش،  علــي  الصحافــي 
8:00 مــن مســاء اإلثنيــن  المحاضــرة عنــد 
الـــ 30 ســبتمبر الجــاري، فــي قاعة “مســاحة 

مشق للثقافة والفنون” بجدحفص.

جمال القائد

ثمنــت الفنانة البحرينية ســعاد علي نجاح مســرحية “أشــباح هونولولــو”، التي قدمت 
عروضها خالل الفترة الماضية بالسعودية.

وقالــت ســعاد إن “المســرحية اجتماعيــة تــدور أحداثهــا فــي إطــار كوميــدي، وتحكي 
قصــة أفــراد عائلتيــن يســافرون لقضــاء إجازة فــي إحدى الُجــزر، ويتعرضــون لبعض 
المواقف في إطار كوميدي خفيف، وشهد العمل حضورا كبيرا، وأنا سعيدة باألصداء 

الطيبة التي حققتها المسرحية”.
مــن جهة أخرى، كشــفت ســعاد لموقع الجريــدة االلكتروني عن إطاللتها خالل الشــهر 
الجاري في برنامج “عالسيف”، عبر شاشة قناة atv، في ثالث حلقات الموسم الجديد، 
وقالــت: “أحــل ضيفــة علــى برنامج عالســيف، للقــاء الجمهــور الكويتي فــي حوار من 
القلــب. مشــتاقة للقــاء األحبــة فــي الكويــت”. ُيذكــر أن مســرحية “أشــباح هونولولــو” 
بطولة نخبة من نجوم الخليج، هم: سعاد علي، ليلى السلمان، علي السبع، عبدالناصر 

الزاير، والنجم الكويتي محمد صفر، ومن إخراج مالك.

نجاح سعاد علي في “أشباح هونولولو”

1948
 منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من األمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين

 1971
 مصر ُتسقط طائرة تجسس بوينج 377 ستراتوكروزر إسرائيلية فوق سيناء

 1991
 كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا والتفيا وليتوانيا وواليات ميكرونيسيا المتحدة تنضم لألمم المتحدة

 1997
 مصرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك بينهم جبرو فاجنر لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو

 2008
 مصرع 16 مواطن يمني في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة األمريكية بالعاصمة صنعاء

22

توفي في أحد مستشفيات بيروت المخرج التلفزيوني اللبناني سيمون 
أســمر عــن 76 عاما بعد صراع مــع مرض الســرطان، طاويا صفحة 
غنية من تاريخ التلفزيون في لبنان والعالم العربي، ســاهم خاللها 

بإطالق عدد كبير من المغنين والمذيعين.
وأُطلق على أسمر لقب صانع النجوم، إذ شكل برنامجه التلفزيوني 

الطليعي اســتوديو الفــن منذ ســبعينيات القرن العشــرين منصة 
انطالق للكثير من الفنانين وأصحاب المواهب ممن أصبحوا نجوما على 

مستوى لبنان والعالم العربي.

أعلن مهرجان اإلسكندرية الســينمائي لدول البحر المتوسط، 
برئاســة الناقد األمير أباظة، تكريمــه للفنان محمود قابيل 
فــي دورتــه ال35، التي تقــام من 8 إلــى 13 أكتوبر المقبل، 
حيث من المقرر أن ُيصدر عنه المهرجان كتابا عن مشواره 
مــن تأليــف الكاتبــة الصحافية انتصــار درديــري، على أن 

ُيعرض له فيلم “يوم الكرامة” للمخرج علي عبدالخالق.
ج في الكلية الحربيــة عام 1964، حيث  ُيشــار إلى أن قابيــل تخرَّ

عمل ضابطًا في القوات المسلحة.

د  تشــارك الفنانة أمينة خليل في فيلمين هذا العام، ويبدو أنها تجّسِ
شــخصيتين عكس بعض تمامــًا، فاألول مع النجــم محمد إمام 
بفيلم “لص بغداد”، وتظهر فيه بدور رئيســة عصابة وشريرة في 
العــراق، وتعد محور األحداث الرئيســة بالفيلم، فهي شــخصية 
شــريرة وقوية ومتســلطة، وتترأس عصابة كبيــرة تكون بمنزلة 

مافيا، وتواجه الفنانين محمد إمام وفتحي عبدالوهاب.
ويشــارك في بطولة “لص بغداد”: فتحي عبدالوهاب، ياســمين رئيس، 

صالح عبدالله، أحمد رزق.

لص بغدادتكريم قابيلوفاة أسمر

 محرر مسافات
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أبرز الحفالت الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89

قالت رينيه زيلويغر إنها شعرت “بنوع من المسؤولية” يحتم عليها  «
أداء شخصية المغنية الراحلة جودي غارالند بأقصى درجة من درجات 

الصدق في فيلم “جودي”.

ويدور الفيلم حول الشهور الستة األخيرة من حياة غارالند عندما  «
تصل إلى لندن عام 1968، ضمن جولة غنائية كانت تهدف إلى تحسين 

أوضاعها المالية.

احتفــاًء بذكــرى اليوم الوطني الســعودي ال89، تحتضن المناطق الســعودية العديد من 
الحفــات الغنائيــة التــي تســتضيف كبار نجوم األغنيــة الخليجية والعربيــة، والتي تأتي 
بدعــم مــن الهيئــة العامــة للترفيــه. تســتضيف المناطــق الســعودية عــدًدا مــن الحفــات 
الغنائية بمشــاركة أبرز فناني وفنانات الوطن العربي، ضمن فعاليات االحتفاء بمناســبة 

اليوم الوطني 89 للمملكة، تحت مظلة الهيئة العامة للترفيه.

ومــن أبــرز هــذه الحفــات الغنائية ما نشــره 
والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة  فــرع 
الوطني بمنطقة جازان، عبر حسابه الرسمي 
بموقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر”، عــن 
المنطقــة  تشــهدها  غنائيــة  حفــات  إقامــة 
فــي اليوم الوطني الســعودي، بحضور فنان 
العــرب محمــد عبــده والفنــان تركــي، حيــث 
سيقام الحفل مساء يوم األحد الموافق 22 
ســبتمبر الجاري، وذلك بمركز األمير سلطان 
أكــدت  فيمــا  جــازان،  بمدينــة  الحضــاري 
سياحة جازان بأن جميع فعاليات االحتفال 

باليوم الوطني ستكون مجانية.
بدورهــا أعلنــت شــركة “روتانــا” للصوتيــات 
والمرئيــات عــن تنظيــم عــدد مــن الحفــات 
الغنائيــة المقدمــة في عــدة مناطق بالمملكة 
بمناســبة االحتفــال باليــوم الوطنــي ال 89 
للمملكــة، والتــي ســتبدأ مــن تاريــخ 19 مــن 

فنانيــن  بمشــاركة  الجــاري،  ســبتمبر  شــهر 
وفنانــات مــن أبرز األســماء على الســاحتين 
المحليــة والعربيــة، ومن أبــرز هذه الحفات 

الغنائية:
- حفل غنائي ســيجمع الفنانين نبيل شــعيل 
وخالــد عبدالرحمــن، فــي مركــز األميــر عبــد 
االله الحضاري في الجوف يوم 19 سبتمبر.
عبــدهللا  الفنانيــن  يحييــه  غنائــي  حفــل   -
الرويشــد وأصيــل أبوبكــر، فــي مركــز األمير 
سلطان الحضاري في تبوك يوم 20 سبتمبر.
ماجــد  الفنــان  ســيحييه  غنائــي  حفــل   -
المهنــدس والفنانــة داليــا المبارك، في ســتاد 

الطائي في حائل بتاريخ 21 سبتمبر.
راشــد  والفنــان  بلقيــس  الفنانــة  تشــارك   -
الماجــد في حفــل غنائي ســتحتضنه مدينة 
الملك عبدهللا الرياضية في بريدة بالقصيم، 

يوم 22 سبتمبر.
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فاطمــة النهــام كاتبــة بــدأت القــراءة منــذ الطفولــة، ونشــرت أعمال متنوعــة ما بين 
المقــال والخاطــرة إلــى القصــة القصيــرة في صفحــات بريد القــراء وبأقــام القراء 
بجريــدة أخبــار الخليج، لهــا اهتمام بحضــور الفعاليات واألمســيات األدبية، وتعمل 
حاليــا علــى عملييــن أدبييــن ســوف يــرون النــور، وهــي أيضــا اختصاصيــة إرشــاد 
اجتماعــي أولــى، لهــا خبــرة عمــل في مــدارس البحرين طيلــة 17 عامــا، 14 عاما في 

اإلرشاد االجتماعي و3 سنوات في اإلرشاد األول.

لمن تقرأين؟  «

رحلتــي مــع القــراءة بــدأت منــذ الطفولة 
نظــرا لتوافــر مكتبــة ثريــة فــي المنــزل، 
ويعــود الفضــل إلــى والــدي وإلــى أخــي 
إبراهيــم  الصحفــي  والكاتــب  األســتاذ 
النهــام، وفــي الطفولــة كنت احــب قراءة 
وزكيــة  ماجــد  مجلــة  مثــل  المجــات 
احــب  كنــت  المراهقــة  وفــي  الذكيــة، 
فــاروق،  نبيــل  الدكتــور  روايــات  قــراءة 
وكنــت على شــغف بقراءة روايــات أجاثا 
الدكتــور  كتابــات  وقــراءة  كريســتي، 
وراء  مــا  )سلســلة  توفيــق  خالــد  أحمــد 
الطبيعــة( و)سلســلة فانتازيــا(، باإلضافــة 
إلــى قــراءات متعددة فــي األدب العالمي 
المترجــم، وفــي الجامعة كنت اعشــق 
محفــوظ  لنجيــب  ألقــرأ  المكتبــة 
وكبــار األدبــاء المصرييــن، وحاليا 
كتابــات  مكتبتــي  فــي  وضعــت 
لحنة مينه وزكريا تامر ويوسف 
علــم  كتــب  واهــوى  زيــدان، 
النفــس لما لها من اهمية في 

عملي اإلرشادي. 

حدثينا عن العملين القادمين؟  «

مجموعــة  عــن  عبــارة  هــو  األول  العمــل 
أخصائيــة  )يوميــات  بعنــوان  قصصيــة 
اجتماعيــة( مكونــة مــن 15 قصــة قصيرة 
تحكــي حــول اخصائية ارشــاد اجتماعي 
لنــا  تنقــل  حيــث  وعانــس،  متقاعــدة 
خبرتهــا وقصــص نجاحاتهــا واخفاقاتهــا 
فــي احتــواء الطلبــة ومعالجــة مشــاكلهم 
معظمهــا حقيقيــة  والقصــص  وهمومهــم 
لكنهــا ال تخلــوا مــن جوانــب كثيــرة مــن 
الخيال، تعيش فترة هدوء واستقرار بعد 
صــوالت وجــوالت فــي مهنتها اإلنســانية 
لكنهــا ال تــزال إيضا تعيش ذكريات شــبح 
الماضــي نظــرا لعشــقها لمهنتهــا وطابهــا، 
فــي  منهــم  البعــض  رأت  انهــا  وصــادف 
حياتهــا الحالية، وشــهدت 
كيف عصفــت الحياة بهم، 
ل  ا لســؤ ا و
هــل عــادت 

اليهم لمساعدتهم؟
والثانــي هــو روايــة بعنوان )علــى ضفاف 
المدينــة(، وتحكــي قصــة شــاب دفعت به 
الحيــاة إلــى إن يمر بالعديــد من الظروف 
واإلخفاقــات فــي حياتــه، ذكريــات عالقة 
فــي ذهنــه تتمثــل في شــخصية اإلســتاذ 
الــذي كان يضربــه باســتمرار، وفــاة والده 
بمــرض عضال وهو ال يــزال في الطفولة، 
وعــدم ارتباطــه بحبــه األول حيــث فــرق 
بينهــم القــدر نظــرا ألنهــا مــن عائلــة ثريــة 
وهــو مــن اســرة بســيطة، شــاءت االقــدار 
المتحــدة  الواليــات  إلــى  يســافر  بــأن 
األمريكيــة ليــذوق مرارة الغربة والســبب 
هو انه اصبح مســئوال عــن النفقة لوالدته 
واخوتــه، ويلتقي بصديــق هناك وتتوافد 
االحداث ليجد نفسه متورطا في عصابة 

بيع األعضاء.

من أين تستوحين أفكارك؟ «

اإلطــاع المســتمر علــى وســائل الثقافــة 
مثــل األدب العربــي والعالمــي المترجــم، 
واألفام الهادفة، واإلطاع المستمر على 
ثقافــات العالــم والشــعوب حيــث انه كلما 
تغــذى العقــل واســتمتعت بــه الــروح كلما 
استطاع ان ينتج عما ادبيا مميزا وشيئا 
جديــدا وجميا، والقضايا والظواهر التي 

نلمســها مــن الواقــع تطلــق لي العنــان في 
إلقاء الضوء على قضية معينة. 

ما طقوسك أثناء الكتابة؟ «

الليــل والمطر والموســيقى، حيث اعشــق 
الليــل بطبعــه الهادئ والغامــض، ويلهمني 
الليــل بهدوئــه للكتابــة ونثــر الحبــر علــى 
الورق، واحب المطر وصوته ورائحته لما 
يعطيــه مــن خير وعطاء وجمــال وهدوء 
وســكينة للنفس، واحب الموســيقى ألنها 
تريح األعصاب وتساعد على التفكير في 
صياغة احداث القصة وســردها خصوصا 
واالجتماعيــة  الرومانســية  القصــص 

واإلنسانية التي تامس شغاف القلوب.

ما رأيِك في الكتاب االلكتروني؟  «
وهل يغني عن الورقي؟ 

احتــرم وجهــات النظــر فمنهم مــن يفضل 
العكــس،  ومنهــم  اإللكترونــي  الكتــاب 
وبالنســبة لــي شــخصيا انا افضــل الكتاب 
واألوراق  لألبــد،  يبقــى  ألنــه  الورقــي 
نحتفــظ بها لســنوات ونحافــظ عليها، اما 
الكتــب اإللكترونية ال تبقى وال تذر حيث 
انها غير مضمونة تختفي في يوم ما، وال 
اجد الكتاب اإللكتروني يغني عن الورقي 
لــي االصالــة  الورقــي يمثــل  الكتــاب  ألن 

والعراقة.

هل ترين اقباال من الجيل الحالي  «
على القراءة؟ 

فــي البدايــة يبدو الوضــع مقلقا خصوصا 
مع انتشــار وســائل التواصــل االجتماعي، 
وقد ســببت بشكل أو بآخر عزوف الجيل 
الحالــي عن القــراءة، ويختلف هــذا األمر 
بالطبع عن جيلنا الذي لم تكن تتوافر فيه 
بشــكل او بآخــر هــذه االمكانــات، كمــا اود 
أن انــوه بأن وزيــر التربية والتعليم ماجد 
النعيمــي قــد قــام مؤخــرا مشــكورا علــى 
ذلك بطرح مشروع القراءة في المدارس 
وأود ان اشــكره جزيــل الشــكر علــى هذه 
اللفتة الطيبة والكريمة ألن هذا المشروع 
اعتبــره وكأنه مرســاة النجاة إلنقاذ ابنائنا 
مــن انجرافهم بتيار الحيــاة التكنولوجية 

وإعادة تراثنا القديم.
 

إلى ماذا تطمحين؟ «

أن اصبــح كاتبــة متميــزة اشــرف بلــدي، 
القــراء  اعجــاب  كتاباتــي  تاقــي  وأن 
وارضــاء اذواقهم، وان تســنح لي الفرص 
فــي الحضــور والمشــاركة محليــا وعربيــا 
بالفعاليــات واألمســيات األدبية خصوصا 
فــي أدب القصــة القصيــرة وأدب الرواية، 

كمــا اطمح إلى تكملة دراســتي الجامعية 
في ماجستير علم النفس اإلرشادي. 

كلمة أخيرة. «

اتقــدم بالشــكر الجزيل إلــى جريدة الباد 
المتميــزة ألتاحتهــا لــي هــذه الفرصة، كما 
اتقــدم بخالــص الحب واالمتنــان الى ابي 
األكبــر  الفضــل  لــه  كان  والــذي  الحبيــب 
فــي حياتي مــن بعد توفيق هللا ســبحانه 
وتعالى، واتقدم له بباقة شكر وحب وود 
علــى دعمــه وتشــجيعه المســتمر لــي فــي 

حياتي العملية وفي مسيرتي الكتابية.

فاطمة النهام: القضايا التي نلمسها من الواقع تطلق لي العنان في الكتابة
أعـــمـــال مقبلة ــة  ــن ــدي ــم ال وعــلــى ضــفــاف  اجــتــمــاعــيــة  ــة  ــي ــائ ــص أخ ــات  ــي ــوم ي

حوراء جعفر
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ماسح أحذية.. وسيط في بيع األعضاء البشرية
قبضت ســلطات األمن في منطقة وســط 
البلــد بالقاهــرة علــى ماســح أحذية يعمل 
خــال  مــن  البشــرية  األعضــاء  بتجــارة 

استقطاب آخرين لبيع أعضائهم.
أن  مصريــة،  إعــام  وســائل  وذكــرت 
العامــة  “اإلدارة  وتحريــات  معلومــات 
لمباحــث رعايــة األحــداث بقطــاع األمــن 
االجتماعــي”، أكــدت أن أحــد األشــخاص 
واالتجــار  بالوســاطة  آخريــن  مــع  قــام 
باألعضــاء البشــرية، مســتغلين فــي ذلــك 

فقر وحاجة البعض الماسة للمال.
 وأثبتــت التحريــات أن ماســح األحذيــة 
متــورط في بيــع األعضاء البشــرية، وأنه 
كان دائم الحديث مع المحتاجين وبائعي 
اإلســعاف،  بمنطقــة  الرخيصــة  الســلع 
إلقناعهم ببيع أعضائهم، واتفاقه في هذا 
الشــأن مع شــخص محدد على بيع كليته 

مقابل 20 ألف جنيه.
 وبعــد اســتدعاء هــذا “الزبــون” وهــو مــن 
ذوي الســوابق، وكان حكــم عليــه فــي 6 
عامــة،  آداب  فيهــا  بمــا  مختلفــة  قضايــا 

الحمــراء  الزاويــة  فــي  ويقيــم  وســاح، 
بالقاهرة، بصحة المعلومات اآلنفة.

األحذيــة  ماســح  أن  الرجــل  وروى   
“اصطحبه إلحدى الشقق بمنطقة النهضة 
بالسام خاصة بأحد األشخاص وشركائه 
لحيــن  بهــا،  لإلقامــة  األعضــاء  بيــع  فــي 
االنتهــاء مــن إجراء الفحوصــات وإجراء 
عــدم  أثبتــت  التحاليــل  أن  إال  العمليــة، 
ســامته لنقــل كليتــه إلصابتــه بفيــروس 
C، الفًتــا إلــى أن المتهميــن أجبــروه علــى 

التوقيــع علــى إيصــال أمانــة علــى بياض 
لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية”.

 وبعد اتخاذ اإلجراءات الضرورية، تم  «
ضبط المتهم األول، ماسح األحذية، 

وهو يقيم بدائرة قسم شرطة األزبكية 
بالقاهرة، وسبق اتهامه والحكم عليه 

في 5 قضايا، آخرها قضية تسّول، 
وأقّر هو اآلخر بقيامه بالوساطة في 
بيع األعضاء البشرية، وقّررت النيابة 

حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أعلنت الشرطة األميركية أن مالك منزل 
بالقــرب مــن مدينة بيتســبرغ فــي والية 
بنســلفانيا، فجــر منزله يوم زفــاف ابنته، 

بعد العثور على جثته تحت األنقاض.
شــوهد  الرجــل  إن  الســلطات  وقالــت 
وهــو يقــف أمــام منزله قبــل وقت قصير 
مــن االنفجــار وانــدالع النيــران، وتلتهــم 
المنــزل بالكامل، بحســب مــا نقلت وكالة 

“األسوشييتد برس” األميركية.
وأعلنــت الســلطات أن وفــاة الرجــل هي 

حادث انتحار.

وقال رئيس الشرطة روبرت باين  «
إن المسؤولين مازالوا يحققون 

في سبب االنفجار، لكن “يبدو أن 
الرجل فصل خط الغاز في الطابق 

السفلي من المنزل”، موضحا 
أن األمر لن يحتاج أكثر من 

شرارة لينفجر المنزل. وأوضحت 
السلطات أن معظم أفراد األسرة 
كانوا خارج المنزل في ذلك الوقت 

لحضور حفل الزفاف.

رجل يفجر منزله 
في يوم زفاف 

ابنته
حصــل العــب هوكي جليدي روســي على جائزة اســتثنائية، عقــب حصوله على لقب 

“رجل المباراة” عقب أدائه المتميز في إحدى المباريات.

وفاز الحارس ســافيلي كونونوف العب فريق 
“Izhstal” المنافــس فــي دوري الدرجــة الثانية 
للهوكي الروســي، بلقب رجــل المباراة، وكانت 
مــن طــراز  آليــة  بندقيــة  عــن  الجائــزة عبــارة 

كاشنيكوف.
“اختيــار  الجائــزة:  إن  الفريــق  مــدرب  وقــال 
مناســب بالنســبة لفريق قادم من إيجيفســك”، 
حيــث تشــتهر المدينة بإنتاج واحــدة من أكثر 

البنــادق شــهرة فــي العالــم. وأضــاف المــدرب: 
“بينمــا نعيــش فــي مدينــة لتصنيــع األســلحة، 
مدينة الكاشنيكوف، فإن كل العب سيحصل 
على لقب رجل المباراة سيفوز ببندقية آلية”.

وسأل أحد الاعبين: “كيف سنأخذ  «
هذه الجائزة إلى المباريات التي 

ستقام خارج أرضنا؟”، ليجيب 
ا”. المدرب “قد نصنع نموذًجا خشبيًّ

عثرت عائلة طبيب أميركي راحل على بقايا أكثر من 2200 جنين ميت في منزله في 
والية إلينوي، بعد أيام من وفاته.

ووفًقــا لمــا نقلتــه قنــاة “ســي بــي إن”، توفــي 
الطبيــب فــي الثالث من ســبتمبر، مشــيرة إلى 
أن أفــراد عائلتــه كانوا يبحثون فــي ممتلكاته 
عندمــا وجدوا األجنة الميتة. وقالت الشــرطة 
فــي بيــان إنــه ال يوجــد دليــل حتــى اآلن علــى 
إجراء أي عمليات إجهاض في السكن الخاص 

بالطبيب أولريش كلوفر.

وذكرت تقارير أن كلوفر عمل في قسم  «
النساء بمستشفى بمدينة ساوث بند، 
بوالية إنديانا، مشيرة إلى أنه وقفه عن 

العمل في 2015 بعد توجيه اتهامات له 
بتجاهل إبالغ السلطات بعملية إجهاض 

أجراها لفتاة تبلغ من العمر 13 عاًما.

“كالشنيكوف” جائزة أفضل العب في مباراة هوكي

العثور على 2200 جنين ميت في منزل طبيب

شرطي مرور يعمل على تسهيل حركة المرور أمام 
السيارات بمنطقة جدعلي صباح اإلثنين، وتشهد 

الشوارع الرئيسة للمملكة ازدحاما شديدا تزامنا مع 
بداية العام الدراسي الجديد. )تصوير: أيمن يعقوب(

يقول البعض إن “الضحك أفضل دواء لإلنسان”، لكن ما حدث مع إحدى 
النســاء الصينيــات قلــب هــذه القاعدة رأســا على عقب، وحــول ضحكتها 

إلى “كارثة” لم تكن في الحسبان.
وعانــت المــرأة مــن ألــم شــديد في فكهــا بعد نوبــة ضحك صاخبــة للغاية 
وبصــوت مرتفــع، إذ لــم تتمكــن من إغــاق فكها لبضعة دقائق، مما أســال 

لعابها ودفعها للصراخ طلبا للمساعدة.
وقد وقعت الحادثة مطلع سبتمبر الجاري بينما كانت المرأة تسافر على 
متــن قطــار ســريع متجــه إلى محطة غوانغتشــو جنوبي الصيــن، وفق ما 

ذكر موقع “أوديتي سنترال”.
ولحســن حــظ المــرأة كان علــى متن القطار نفســه طبيب عــام تدخل في 
محاولة لمساعدتها على إغاق فمهما من خال إعادة فكها المخلوع إلى 

مكانه الطبيعي، إال أن محاولته باءت بالفشل.
وعلــى الرغــم مــن ذلك، كــرر الطبيب محاوالتــه أكثر من مــرة إلعادة فك 
المــرأة إلــى وضعــه الطبيعــي، وســط صراخهــا المرتفع، ونجــح أخيرا في 

مهمته بعد أن ربط أسفل فكها بأعلى رأسها بقطعة قماش.

دخلت في نوبة ضحك 
شديدة.. ثم حدثت “الكارثة”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

سرب نحل يعوق إقالع رحلة طيران لساعات
طيــران  رحلــة  تأخــرت 
طيــران  لشــركة  تابعــة 
الهنــد لعــدة ســاعات بعــد 
أن اكتشــف الطاقم ســربا 
من النحل يحجب الرؤية 
على نافذة قمرة القيادة.

الحشــرات  وهاجمــت 
األرضييــن  الموظفيــن 
إزالتهــا  حاولــوا  الذيــن 
كولكاتــا-  رحلــة  لتتمكــن 

أغارتاال، التي تقل 136 راكبا من االنطاق يوم األحد.
وفــي البدايــة، حــاول عمــال الخطــوط الجويــة إزالة حشــرات النحل باســتخدام ماســحات 
الزجاج األمامي للطائرة، ولكن في النهاية اضطروا للجوء إلى الطريقة المجربة والموثوقة 
مــن خــال توجيــه خرطوم مياه نحوها، بمســاعدة بســيطة مــن إدارة إطفــاء المطار. وفي 
حديثــه مــع فرانــس بــرس، قــال المســؤول فــي المطــار، كوشــيك بهاتشــاريا: “لقــد ُنشــرت 
الخراطيم لرش المياه والتخلص من النحل، حيث ُأزيل السرب بعد زهاء ساعة من ذلك”.

الهجمــات اإلرهابيــة، وتفنــن  مــع تصاعــد 
الجماعــات المتطرفــة فــي ابتكار أســاليب 
تحــاول  التخريبيــة،  عملياتهــا  تنفيــذ 
األفــكار  تلــك  ماحقــة  التكنولوجيــا 
خبــراء  ويســعى  منهــا.  للحــد  اإلجراميــة 
التكنولوجيــا إلى توفير تقنيات اســتباقية 
تســاعد في إجهاض العمليــات التخريبية، 
تــروح  التــي  األرواح  آالف  حيــاة  وإنقــاذ 
ضحيــة لمثل هــذه األفعال. وفي مشــروع 
طمــوح، يأمــل الخبراء فــي تدريب النحل 
ليحل يوما ما محل الكاب البوليسية في 
البحث عن األغراض غير المشــروعة، مثل 

المخدرات أو حتى األلغام.

ويعمل الباحث في جامعة سانت  «
أندروز، روس جيالندرز، على تدريب 

هذه الحشرات في إطار مشروع 
يموله حلف شمال األطلسي. 
وبحسب الخبراء، فإن النحل 

قد يكون قادرا على البحث عن 
األلغام األرضية في غضون 5 

سنوات.

توفيــت المغنيــة التونســية منيــرة حمــدي 
يــوم األحــد بعد صراع مع المرض عن عمر 
ناهــز 54 عامــا. ولدت منيــرة في محافظة 
باجة الواقعة في الشمال الغربي التونسي 
وبدأت مســيرتها الفنية فــي برنامج )نادي 

المواهب( بالتلفزيون الوطني.
شــاركت فــي حفــل االفتتاح فــي مهرجان 
قرطــاج الدولي العــام 2001 ونالت العديد 
فــي  األولــى  الجائــزة  منهــا  الجوائــز،  مــن 

مهرجان األغنية العربية العام 2004.
تميــزت الراحلــة فــي أداء اللــون الطربــي 
وقدمــت خــال مشــوارها الفنــي عشــرات 
والمصريــة  التونســية  باللهجــات  األغانــي 
والخليجيــة كمــا خاضــت تجربــة التمثيــل 
بالمسلســل الخليجــي )جــرذان الصحــراء( 

العام 2014.

بديال للكالب.. 
“حشرة” تكشف 

المخدرات واأللغام

رحيل الفنانة 
التونسية منيرة حمدي يشــهد القطــاع الطبــي البريطانــي طفرة جديدة مع بدء اســتخدام الروبوتــات الطبية 

لمساعدة الجراحين في إجراء وتنفيذ العمليات الجراحية مثل منظار البطن.

الــذكاء  تقنيــة  تلعــب  أن  ويتوقــع 
فــي  دورا  الروبوتــات  عبــر  االصطناعــي 
تســهيل مهــام األطبــاء. فيقدم على ســبيل 
عمليــة  فــي  لجراحيــن  المســاعدة  المثــال 
مثــل منظــار البطــن. من خــال أربعة أذرع 
مرنة تشــبه الذراع البشــري، ينفذ الروبوت 
الجــراح  المطلوبــة منــه. ويتحكــم  المهــام 

فــي الروبــوت والمهــام عبــر عصــا للتحكــم 
وشاشة ثاثية األبعاد.

ومن أجل ذلك، يقوم عدد كبير  «
من المتخصصين والجراحين في 

بريطانيا بإجراء تجارب على الروبوتات 
الطبية الجديدة للتعرف على كيفية 

استخدامها.

ثورة طبية.. روبوت يساعد في عمليات جراحية بالبطن

الممثلة األميركية جين لنتش تحصل على جائزة التميز عن المسلسل 
الكوميدي “السيدة الرائعة ميسيل” خال حفل توزيع جوائز إيمي للفنون 

اإلبداعية لعام 2019 في لوس أنجلوس )أ ف ب( وقد يسهل هذا التطور العلمي الكبير عمل األطباء، لكنه ال يلغي تخوفات البعض بشأن دقة 
تقنيات الذكاء االصطناعي، في عالج اإلنسان، في وقت تؤكد فيه الشركة المصنعة أن التقنية 

الجديدة للروبوت الطبي ال تعرض حياة المرضى ألي خطر.
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في قلب القاهرة.. ماسح أحذية يعمل وسيطا في بيع األعضاء البشرية!


