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سمو ولي العهد: البحرين داعم رئيس لجهود تعزيز األمن واالستقرار

الرئيس 
األميركي 

مستقبال سمو 
ولي العهد في 
البيت األبيض

المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
داعًمــا  دوًمــا  ســتظل  البحريــن  مملكــة  أن 
رئيســا لــكل الجهــود الدوليــة الســاعية إلــى 
تعزيــز التنميــة واالســتقرار عبــر مشــاركاتها 
الدوليــة  التحالفــات  مختلــف  فــي  الفاعلــة 
األمــن  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  واإلقليميــة 
والســلم الدوليين، منوها ســموه بالدور الذي 

تضطلع به المملكة من خالل العمل المشترك 
والصديقــة  الشــقيقة  الحليفــة  الــدول  مــع 
لتأميــن الممــرات الدوليــة للتجــارة والطاقــة 

وحريــة المالحة في المنطقة. جاء ذلك لدى 
استقبال رئيس الواليات المتحدة األميركية 
الصديقــة دونالــد ترامــب، ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
األبيــض  البيــت  فــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن 

بالعاصمة األميركية )واشنطن(. 
ونــوه الرئيــس األميركــي إلــى أن الواليــات 
المتحــدة ســتظل دوًمــا إلــى جانــب مملكــة 
إلــى  دوًمــا  ســتظل  المملكــة  وأن  البحريــن، 

جانب الواليات المتحدة.

العقــاري  التطويــر  إدارة  مديــر  قــدر 
التنميــة  بمجلــس  والســياحة 
قيمــة  مرتضــى  علــي  االقتصاديــة 
المشــاريع العقارية التي تمكن مجلس 
التنميــة االقتصاديــة مــن اســتقطابها 
في العام الماضي والجاري بنحو 509 
دور  للمجلــس  كان  إذ  مالييــن دوالر، 
في تســهيل إجــراءات هذه المشــاريع 
وكذلك التعريف بالفرص العقارية في 

البحرين.

509 ماليين دوالر 
المشاريع العقارية 

المواطنينالمستقطبة للبحرين مع  الحديث  التواصل  أطر  تعزيز  علي:  بن  خليفة  الشيخ  سمو 

محمد بن مبارك يدشن تطبيق “الجنوبية”

برتقالي الحالة يعبر جسر سترة“مون اليت” رسالة سالم48 قتيال في هجومين بأفغانستانتطوير واجهات 275 محال بالمنامةمواد مسرطنة بـ “زانتاك”
أصدرت هيئة الغذاء والدواء  «

األميركية معلومات عن دواء 
الراندتين بوجود بعض المنتجات 

لهذا الدواء وتحديًدا المنتج “زانتاك” 
ا من  تحتوي على مستوى قليل جدًّ

مادة النيتروسامين والمصنفة بأنها 
قد تؤدي لإلصابة بالسرطان.

طرحت هيئة السياحة والمعارض  «
مناقصة أمس لمقدمي العروض 

المؤهلين تأهيال عاليا لتقديم 
مقترحاتهم ألعمال التجديد لنحو 

275 متجرا في سوق المنامة. 
وبحسب تفاصيل المناقصة، سيتم 

تقسيم المشروع إلى 4 مراحل.

قتل انتحاريان من حركة  «
“طالبان” 48 شخصا في 

أفغانستان أمس الثالثاء، 
في هجومين وقع أكثرهما 
دموية قرب تجمع انتخابي 

للرئيس أشرف غني الذي لم 
ُيصب بأذى.

افتتح محافظ العاصمة الشيخ هشام  «
بن عبدالرحمن آل خليفة مساء الثالثاء 

الماضي معرض “مون اليت جاليري” 
للفنان حسن جناحي بمنطقة سترة. 
وشمل المعرض مجسمات ولوحات 

وتماثيل ومنحوتات تصور إرادة 
المحبة والسالم.

حقق فريق الحالة فوزا ثمينا على  «
حساب منافسه فريق سترة بنتيجة 

89/80، في المباراة التي جمعت 
بينهما مساء أمس الثالثاء، على 

صالة اتحاد السلة، في افتتاح 
منافسات الجولة السادسة من الدور 

التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
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تعــّرض الطالب محمد ج. أ. بمدرســة 
الخميــس االبتدائيــة للبنيــن العتداء 
وفــق  معلمــه  مــن  بالعقــال  بالضــرب 
إفــادة مــن ولي أمــر التلميذ لصحيفة 
“البــالد”. وقــال ولــي األمــر للصحيفة 
الثالــث،  بالصــف  يــدرس  محمــد  إن 
وعمــره 8 ســنوات، ويصنــف بأنه من 
ولــي  وذكــر  التعلــم.  صعوبــات  ذوي 
األمــر أنه زار مدير المدرســة وســجل 
انزعاجه مما لحق بابنه الذي ما زالت 

جروحــه الحمراء متوّرمــة. وبّين أنه 
لجــأ لمركــز شــرطة الخميــس لتقييــد 

)١٠(بالغ ضد المعلم المعتدي.

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
الشــيخ  ســمو  واالتصــاالت  المعلومــات  لتقنيــة  العليــا 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، أقيــم صبــاح أمــس حفل 
تدشــين التطبيق الذكي للتواصل واالرتقاء بالخدمات 
الــذي أطلقتــه المحافظة الجنوبية بدعــوة من محافظ 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل 
خليفــة، وبحضــور وزيــر الداخليــة الفريق ركن الشــيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وعدد مــن الــوزراء وكبار 
المســؤولين. وأكد ســمو محافظ الجنوبية أن التطبيق 
يهــدف إلــى تعزيــز أطر التواصــل اإللكترونــي الحديث 

مع المواطنين.
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معلم يضرب طالًبا بـ “العقال”

سمو رئيـس الـوزراء: أبوابنــا مفتوحــة ونحــرص علــى تذليــل الصعوبــات

تسهيالت حكومية لـ “الصغيرة والمتوسطة”

المنامة - بنا

أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بالدور الذي 
تقوم به المؤسســات الصغيرة والمتوســطة في 
دفع وتيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة 
البحرين من خالل إســهامها الحيوي في تنويع 

القاعــدة اإلنتاجية والتجارية، مؤكدا ســموه أن 
ذلك يشكل قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.

وقال سموه لدى استقباله بقصر القضيبية أمس 
رئيــس وأعضاء مجلــس إدارة جمعية البحرين 
لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة “إن 
التســهيالت  تقديــم  علــى  حريصــة  الحكومــة 
كافــة التــي تضمــن لهــذا القطاع البيئــة المالئمة 

لالنطــالق والتوســع وتحقيــق معــدالت عاليــة 
مــن النمــو”. وقــال ســموه “إن أبوابنــا مفتوحــة 
لكم، ويســعدنا أن نســتمع إليكم في كل ما يهم 
الشــأن االقتصــادي والتجــاري، وإننــا حريصون 
علــى تذليل أية صعوبات قد تواجهكم، فغايتنا 
جميًعــا خدمــة الوطــن وتحقيق تطلعات شــعبه 

في حياة معيشية كريمة”.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

االهتمام بالمباني والبيوت األثرية
جاللــة الملــك: البحريــن تزخــر بتــراث إنسانــي وحضــاري رائــد
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الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصر 
البحريــن  هيئــة  رئيســة  أمــس  الصافريــة 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمد 
آل خليفة والفنان البحريني خالد الشــيخ، 
حيــث قدمــت لجاللتــه جائــزة اآلغــا خــان 
مشــروع  نظيــر  تســلمتها  التــي  للعمــارة 
“إحيــاء منطقــة المحــّرق” مــن قبــل ســمو 
األميــر كريــم آغــا خــان فــي الحفــل الذيــن 

أقيم في مدينة قازان الروسية. 
وهنأ صاحب الجاللة الملك هيئة البحرين 
علــى  منتســبيها  وكل  واآلثــار  للثقافــة 
الجائزة، مؤكدا ضــرورة االهتمام بالمباني 
والبيــوت األثريــة وإحيــاء المــدن القديمة 
لمــا لها مــن مالمــح عمرانية تعكــس هوية 
البحريــن األصيلــة ومــا تزخر بــه من تراث 

إنساني وحضاري رائد. )٠٢(جاللة الملك مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
)04(

راشد الغائب

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية

تورم الظهر من آثار الضرب بالعقال

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يدشن تطبيق “الجنوبية”

ترامب: الواليات 
المتحدة ستظل 
دوًما إلى جانب 

البحرين
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اســتقبل وزيــر الديــوان الملكــي الشــيخ 
بمكتبــه  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خالــد 
بالديــوان الملكــي أمــس ســفير المملكــة 
بنخيــي  مصطفــى  الشــقيقة  المغربيــة 
بمناســبة تعيينــه ســفيًرا جديــًدا لبــاده 

لدى المملكة.
بيــن  يربــط  بمــا  أشــاد  اللقــاء،   وخــال 
مملكــة البحريــن والمملكــة المغربية من 
عاقــات راســخة تعكــس عمــق التعــاون 
الوثيــق الــذي يحظى برعايــة كريمة من 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 

بــن عيســى آل خليفــة وأخيــه صاحــب 
الجالــة الملــك محمــد الســادس عاهــل 
كل  تحقيــق  بهــدف  المغربيــة  المملكــة 
الشــعبين  ومصالــح  تطلعــات  يلبــي  مــا 

الشقيقين. 
 وأعرب وزير الديوان الملكي عن أطيب 
بالتوفيــق  المغربــي  للســفير  تمنياتــه 
والنجــاح فــي أداء مهامــه الدبلوماســية 
بمــا يســهم فــي دعــم وتعزيــز الروابــط 
المتميــزة والتنســيق الثنائــي فــي كافــة 

المجاالت.

العالقات راسخة مع المغرب

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
تــشــيــلــي ســيــبــاســتــيــان بــيــنــيــيــرا، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
عن  البرقية  في  جاللته  وأعــرب 
لرئيس  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب 
المناسبة  بهذه  تشيلي  جمهورية 

الوطنية.
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جاللة الملك يهنئ 
رئيس تشيلي 

بذكرى االستقالل
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة شؤون المجلسين

األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
للقضــاء رئيــس محكمــة التمييز المستشــار 
أمــس،  يــوم  بمكتبــه  البوعينيــن  عبــدهللا 
المستشــار المســاعد بجهــاز قضايــا الدولــة 
خالــد ناصــر، والذي أهداه نســخة من كتابه 
القضائيــة  التشــريعات  “موســوعة  بعنــوان 
البحرينية- وفق أحــدث التعديات ومعلًقا 
محكمــة  قررتهــا  التــي  بالمبــادئ  عليهــا 

التمييز”.
بناصــر  البوعينيــن  المستشــار  ورحــب   

وأثنــى علــى الجهــد الــذي بذلــه فــي إعــداد 
هــذه الموســوعة فيمــا تضمنتــه مــن حصــٍر 
ومــا  البحرينيــة  القضائيــة  للتشــريعات 
اشــتملته من تعليق على نصوصها بالمبادئ 
التي قررتها محكمة التمييز، لتكون مرجًعا 

للعاملين في المجال القضائي والقانوني.
وعبــر ناصــر عــن خالــص شــكره وامتنانــه 
لنائــب رئيــس المجلس األعلى للقضاء على 
هــذا اللقــاء والذي اعتبره دافًعا له لمواصلة 

البحث العلمي.

البحريــن  مملكــة  خارجيــة  وزارة  أدانــت 
التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع فــي إقليــم 
ا لرئيس  باروان واســتهدف تجمًعــا انتخابيًّ
أشــرف  اإلســامية  أفغانســتان  جمهوريــة 
غني، والتفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب 
كابــول  مدينــة  فــي  للجيــش  قاعــدة  مــن 
وأديــا  اإلســامية،  أفغانســتان  بجمهوريــة 
إلى مقتل وإصابة العشرات من األشخاص 
من بينهم نساء وأطفال، معربة عن خالص 
التعــازي والمواســاة ألســر وذوي الضحايــا 

وتمنياتها لكافة المصابين بالشــفاء العاجل 
جراء هذه األعمال اإلرهابية.

 وأكــدت الــوزارة فــي بيــان أمــس، تضامــن 
مملكــة البحريــن مــع جمهورية أفغانســتان 
اإلسامية ومساندتها في جهودها الرامية 
لمكافحــة العنــف واإلرهــاب، مشــددة علــى 
الرافــض لجميــع أشــكال  الراســخ  موقفهــا 
العنــف والتطــرف واإلرهــاب والــذي يؤكــد 
ضــرورة تكاتــف المجتمــع الدولــي للتصدي 

لظاهرة اإلرهاب والقضاء عليها. الشــورى  مجلســي  شــؤون  وزيــر  أشــاد 
والنواب غانم البوعينين بالمستوى المتقدم 
البحريــن  مملكــة  بيــن  القائمــة  للعاقــات 
والمملكة المتحدة الصديقة وجهود القيادة 
جــاء  العاقــات.  تعزيــز  فــي  البلديــن  فــي 
ذلــك، لــدى اســتقباله بمكتبــه صبــاح أمــس 
ســفير المملكــة المتحدة الصديقــة رودريك 
لبــاده  ســفيًرا  تعيينــه  بمناســبة  دورمونــد 
فــي مملكــة البحريــن، حيــث تم اســتعراض 
المشــترك  القضايــا ذات االهتمــام  مختلــف 

وحرص مملكة البحرين بقيادة عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل 
التاريخيــة  العاقــات  تعزيــز  علــى  خليفــة 
العميقــة التي تربــط بين البلدين الصديقين 
ــا للســفير التوفيــق والنجاح في مهام  متمنيًّ
عمله. وأكد ســفير المملكــة المتحدة حرص 
بــاده على تحقيق أقصــى درجات التعاون 
البنــاء مــع مملكــة البحرين، مشــيًدا بتعاون 
المســؤولين بمملكة البحريــن لما فيه صالح 

البلدين الصديقين.

البوعينين يتسّلم موسوعة عن التشريعات القضائية

إدانة التفجيرين اإلرهابيين بأفغانستان

إشادة بمستوى العالقات مع بريطانيا
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الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائد العــام لقوة دفــاع البحرين 
المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفــة  بمكتبــه في القيــادة العامة صباح 
امــس، وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن 

عبدهللا آل خليفة.
وفــي مســتهل اللقــاء رحــب القائــد العــام 
لقوة دفاع البحرين بوزير الداخلية، حيث 
تم اســتعراض عاقات التعاون والتنسيق 
المشــترك بين قوة دفــاع البحرين ووزارة 

الداخليــة فــي كل مــا مــن شــأنه الحفــاظ 
ظــل  فــي  المملكــة  واســتقرار  أمــن  علــى 

قيــادة عاهل البــاد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

تنسيق مشترك بين “الدفاع” و“الداخلية”

الرفاع - قوة الدفاع

جــرى بقــوة دفــاع البحريــن صبــاح أمس، 
العســكرية  الــدورات  إحــدى  تخريــج 
التخطيــط  مديــر  بحضــور  المتخصصــة، 
والتنظيــم والتقنيــة العميــد الركن الشــيخ 

سلمان بن خالد آل خليفة.
وخــال التخريــج تــم تقديــم إيجــاز عــن 
مراحــل التدريــب التــي اشــتملت الــدورة، 

والتنظيــم  التخطيــط  مديــر  قــام  بعدهــا 
علــى  الشــهادات  بتوزيــع  والتقنيــة 

علــى  التقديريــة  والجوائــز  الخريجيــن 
المتفوقين.

تخريج دورة عسكرية متخصصة

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والفنان البحريني خالد الشيخ، حيث قدمت لجاللته جائزة اآلغا خان للعمارة التي تسلمتها نظير 

مشروع “إحياء منطقة المحّرق” من قبل سمو األمير كريم آغا خان في الحفل الذين أقيم في مدينة قازان الروسية. 

وهنــأ صاحــب الجالــة الملــك هيئــة البحرين 
هــذه  علــى  منتســبيها  واآلثــار وكل  للثقافــة 
التــي  الطيبــة  بالجهــود  وأشــاد  الجائــزة، 
علــى  الحفــاظ  ســبيل  فــي  بذلهــا  يواصلــون 
التــراث الوطني العريــق والمعالــم التاريخية 
مؤكــدا  البحريــن،  مملكــة  بهــا  تتميــز  التــي 
ضــرورة االهتمــام بالمبانــي والبيــوت األثرية 
وإحيــاء المــدن القديمــة لمــا لهــا مــن مامــح 
عمرانيــة تعكس هويــة البحرين األصيلة وما 

تزخر به من تراث إنساني وحضاري رائد.
وأعربت الشــيخة مي بنت محمد عن خالص 
شــكرها وامتنانهــا لما يوليــه جالة الملك من 
دعــم متواصــل لقطــاع الثقافــة والتــراث في 
المملكــة، وقالــت إن حصــول البحريــن علــى 
مســتمرة  جهــود  ثمــرة  يأتــي  الجائــزة  هــذه 
منــذ ســنوات، إلعــادة إحيــاء مدينــة المحّرق 
القديمة، بدءا من عمل مركز الشــيخ إبراهيم 
للثقافة والبحوث ومن ثم عمل هيئة البحرين 
المدينــة  تكتســب  حيــث  واآلثــار،  للثقافــة 

عامــا بعد عــام أهميــة عالميــة وباألخص بعد 
تســجيل مشــروع موقــع طريــق اللؤلــؤ، الذي 
مازالــت تعمــل هيئة البحريــن للثقافة واآلثار 
علــى اســتكماله، علــى قائمــة التــراث العالمي 
لمنظمــة اليونيســكو العــام 2012. كمــا يحقق 
مشروع “إحياء منطقة المحّرق” بنية تحتية 
أساســية للمواطنيــن القاطنيــن فــي المدينــة 
ويشــّجع الجيــل الجديــد على العودة للســكن 

واالستثمار فيها.   

التــي  المبــادرة  علــى  جالتــه  أطلعــت  كمــا 
واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  تســتعد 
لتقديمهــا لاحتفــال بأعيــاد الوطــن المجيدة 
واالحتفــاء بالذكرى العشــرين لتولي صاحب 
الجالــة مقاليــد الحكم في البــاد، وذلك عبر 
تنظيــم أوبريــت غنائــي كبيــر تحــت عنــوان 
“الرسالة العشرون” بقيادة الفنان القدير خالد 
الشــيخ، وبمصاحبــة مجموعــة مــن الفنانيــن 
البحرينيين بمســرح البحريــن الوطني خال 

شهر ديسمبر المقبل.
وأعــرب جالتــه عــن تقديــره لمبــادرة هيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثار، والتــي تأتي ضمن 
رســالتها الوطنيــة المخلصــة وحرصهــا علــى 
المناســبات  كافــة  فــي  الفاعلــة  المشــاركة 
الوطنيــة، إضافة إلى إثــراء الحركة الثقافية 
فــي البــاد بكل مــا هو مميــز، متمنيــا جالته 
هــذا  فــي  العامليــن  وكافــة  الهيئــة  لرئيســة 
التقــدم  واســتمرار  التوفيــق  دوام  القطــاع 

والنجاح.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

جاللتــه يؤكــد ضــرورة االهتمــام بالمبانــي والبيــوت األثريــة وإحيــاء المــدن القديمــة

العاهل يهنئ مي بنت محمد بجائزة اآلغا خان للعمارة

المنامة - بنا

تلقــى عاهل البــاد صاحب 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
برقيــة  خليفــة  آل  عيســى 
رئيــس  مــن  شــكر جوابيــة 
أفغانســتان  جمهوريــة 
أشــرف  محمــد  اإلســامية 
غني؛ وذلك ردا على برقية 
بمناســبة  المهنئــة  جالتــه 
جمهوريــة  اســتقال 

أفغانستان اإلسامية.
جزيــل  عــن  فيهــا  أعــرب 
لصاحــب  وتقديــره  شــكره 
متمنيــا  الملــك،  الجالــة 
الصحــة  موفــور  لجالتــه 
والســعادة، ولشــعب مملكة 
البحريــن المزيد من التقدم 

واالزدهار.

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

الرئيس األفغاني

مي بنت محمد: 
دعم متواصل من 

جاللته لقطاع 
الثقافة والتراث
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لدى اســتقبال ســموه وفدا تجاريــا تايلنديا، 
أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
أن  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
البحريــن  مملكــة  بيــن  المتميــزة  العالقــات 
نمــاًء  تشــهد  الصديقــة  تايلنــد  ومملكــة 
مســتمًرا يعكس رغبة البلديــن في الوصول 
بمســتويات التعاون إلى آفاق تلبي تطلعات 

البلدين.
ســبل  تعزيــز  أهميــة  علــى  ســموه  وشــدد 
الــذي  المتقــدم  المســتوى  مــن  االســتفادة 
وصلــت إليــه عالقــات التعــاون الثنائية بين 
مملكــة البحريــن ومملكــة تايلنــد فــي بنــاء 
مزيد من الشــراكات االقتصادية والتجارية 
التــي تعــود بالنفــع علــى البلدين والشــعبين 

الصديقين.
وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
وفدا تجاريا تايلنديا يتقدمهم سفير مملكة 

البحريــن  لــدى  المعتمــد  الصديقــة  تايلنــد 
“تانيــت نــا ســونخال”، حيــث قدمــوا لســموه 
االســتثمارية  الشــركات  أبــرز  عــن  عرضــا 
التايلنديــة فــي مختلــف األنشــطة التجارية 
واالســتثمارية، خصوصــا في قطــاع العالج 

والرعاية الطبية والصحية.
وخــالل اللقــاء، رحــب ســموه بزيــارة الوفــد 
إلــى مملكــة البحرين، والتي تأتــي في إطار 
عالقــات التعــاون الوطيــدة التــي تربط بين 
المتبــادل  وحرصهمــا  الصديقيــن،  البلديــن 

علــى فتــح مجــاالت جديدة للتعــاون تخدم 
المصالح المشتركة.

مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلــى  ســموه  ونــوه 
تنميــة  فــي  تســهم  التــي  الواعــدة  الفــرص 
وتيرة النمو في البلدين الصديقين، الســيما 

وأنــه يجمعهمــا تاريــخ طويــل مــن التفاهــم 
والتنســيق المشــترك ولديهما من المقومات 
لالســتثمارات  جــذب  عنصــر  يمثــل  مــا 

المتبادلة.
وأثنــى ســموه على ما تشــهده مملكة تايلند 

الصديقــة من تطور فــي مختلف المجاالت، 
الزيــارات  تكثيــف  أهميــة  ســموه  مؤكــدا 
المتبادلــة بيــن المســئولين ورجــال األعمــال 
بالبلديــن لمــا لها مــن دور محوري في تعزيز 
روابط التعاون الثنائي المتميز بين البلدين.

مــن جانبهم، أعرب أعضــاء الوفد التايلندي 
عــن خالــص شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى دعــم 
ســموه لمختلــف الجهــود الرامية إلــى تعزيز 
التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدين أنه 
بفضــل اهتمام ســموه ومســاعيه المتواصلة 
وصلــت العالقات البحرينيــة التايلندية إلى 
تطلعهــم  عــن  معربيــن  المســتويات،  أعلــى 
مــع  المشــتركة  االســتثمارات  تعزيــز  إلــى 
مملكــة البحرين واالســتفادة مما تقدمه من 
تسهيالت وبيئة جاذبة لالستثمار، مشيدين 
ما تشــهده مملكة البحرين من تطور وتقدم 

في مختلف المجاالت.
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الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أشــاد 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
بالــدور الــذي تقوم بــه المؤسســات الصغيرة 
التنميــة  وتيــرة  دفــع  فــي  والمتوســطة 
الشــاملة التــي تشــهدها مملكــة البحرين من 
خــالل إســهامها الحيــوي في تنويــع القاعدة 
اإلنتاجيــة والتجارية، مؤكدا ســموه أن ذلك 

يشكل قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
وقال سموه: “إن القطاع الخاص بصفة عامة 
وقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
بصفــة خاصــة، يوفران بيئــة خصبة إلطالق 
الحكومــة  وأن  واالبتــكار،  المبــادرة  روح 
حريصــة على تقديم كافة التســهيالت التي 
تضمن لهذا القطاع البيئة المالئمة لالنطالق 
والتوسع وتحقيق معدالت عالية من النمو”.
الســمو  صاحــب  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
القضيبيــة  بقصــر  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
أمــس رئيس وأعضــاء مجلس إدارة جمعية 
الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  البحريــن 
الفخــري  الرئيــس  يتقدمهــم  والمتوســطة 
للجمعيــة فــاروق المؤيــد، ورئيــس الجمعية 

النائب أحمد السلوم.

وخالل اللقاء، أكد ســموه أن الحكومة تقدر 
عالًيا إســهامات قطاع المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة فــي خدمة التنمية المســتدامة 
بالمملكة، من خالل ما يوفره من مشروعات 
البحريــن علــى  واســتثمارات تدعــم جهــود 

صعيد التنوع االقتصادي.
الشــراكة  تعزيــز  أن  علــى  ســموه  وشــدد 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تعــد ركيــزة 
أساســية لنجاح مختلف جهود التنمية، وأن 
وإســتراتيجياتها  برامجهــا  فــي  الحكومــة 

أولــت أهميــة كبيــرة لتحقيــق هذه الشــراكة 
وتوطيدها.

لكــم،  مفتوحــة  أبوابنــا  “إن  ســموه:  وقــال 
مــا  كل  فــي  إليكــم  نســتمع  أن  ويســعدنا 
وإننــا  والتجــاري،  االقتصــادي  الشــأن  يهــم 

قــد  أيــة صعوبــات  حريصــون علــى تذليــل 
الوطــن  خدمــة  جميًعــا  فغايتنــا  تواجهكــم، 
وتحقيق تطلعات شــعبه في حياة معيشــية 

كريمة”.
الفخــري  الرئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 

للجمعيــة نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة 
خالــص  عــن  منتســبيها  وجميــع  الجمعيــة 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  والتقديــر  الشــكر 
رئيــس الــوزراء علــى مــا يوليــه ســموه مــن 
رعايــة واهتمــام بالقطــاع الخــاص، الســيما 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وهو ما 
يجسد مدى إيمان سموه بأهمية الدور الذي 
تقوم به هذه المؤسســات في خدمة مسيرة 
مشــيًدا  المملكــة،  فــي  المســتدامة  التنميــة 
بدعم ومساندة سموه للجمعية وبتوجيهاته 
العديــدة التــي أســهمت فــي االرتقــاء بواقع 
وإســهام المؤسســات الصغيرة والمتوسطة، 
مؤكدا اســتمرار الجمعيــة في القيام بدورها 

في دعم االقتصاد الوطني.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المنامة - بنا

“الصغيرة والمتوسطة” تساهم في دفع وتيرة النمو
القطـــاع بتوســـع  الكفيلـــة  التســـهيالت  جميـــع  تقديـــم  الـــوزراء:  رئيـــس  ســـمو 

رغبة مشتركة في 
الوصول بمستويات 

التعاون إلى آفاق تلبي 
التطلعات

 بناء مزيد من 
الشراكات االقتصادية 

والتجارية تعود 
بالنفع على البلدين

سموه استمع 
لعرض عن الشركات 

االستثمارية وتحديدا 
قطاع العالج والصحة

حرص متبادل على 
فتح مجاالت جديدة 

للتعاون لخدمة 
المصالح المشتركة

 تأكيد وجود فرص 
واعدة تسهم في 
تنمية وتيرة النمو 

في البلدين الصديقين

الوفد التجاري: تعزيز 
الشراكات مع البحرين لما 

تقدمه من تسهيالت 
وبيئة جاذبة لالستثمار

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفدا تجاريا تايلنديا

ســمو رئيس الــوزراء: تكثيــف الزيــارات المتبادلــة بين المســؤولين ورجــال األعمال
العالقات المتميزة بين البحرين وتايلند تشهد نماًء مستمًرا

سموه لـ “جمعية 
تنمية الصغيرة 
والمتوسطة”: 

أبوابنا مفتوحة لكم

تعزيز الشراكة بين 
القطاعين ركيزة 

لنجاح مختلف 
جهود التنمية

الحكومة تقدر عالًيا 
إسهامات القطاع 

في خدمة التنمية 
المستدامة

رئيس الجمعية: 
نشيد بدعم سموه 

وبتوجيهاته الرامية 
لالرتقاء بالمؤسسات
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أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة أن مملكة البحرين ستظل دوًما داعًما رئيسا لكافة 
الجهود الدولية الســاعية إلى تعزيز التنمية واالســتقرار عبر 
مشاركاتها الفاعلة في مختلف التحالفات الدولية واإلقليمية 
التي من شــأنها تعزيز األمن والســلم الدوليين، منوها ســموه 
بالدور الذي تضطلع به المملكة من خالل العمل المشترك مع 
الدول الحليفة الشــقيقة والصديقــة لتأمين الممرات الدولية 
للتجارة والطاقة وحرية المالحة في المنطقة، مشيرا سموه 
إلــى الــدور اإلســتراتيجي والحيــوي الــذي تقوم بــه الواليات 
المنطقــة،  واســتقرار  أمــن  حفــظ  فــي  األميركيــة  المتحــدة 
والذي يشــكل ركيزة أساســية في مواصلة مســارات التنمية 
كــون األمــن أساســا لهــا. وشــّدد ســموه علــى أهميــة مواصلة 
تنميــة العالقات اإلســتراتيجية الوثيقة بيــن مملكة البحرين 
بطابعهــا  اتســمت  والتــي  األميركيــة،  المتحــدة  والواليــات 
التاريخي المتمّيز عبر المحطات المختلفة مما كان لها عظيم 
األثر في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في 
العديد من المجاالت الحيوية، منوًها سموه بأهمية مواصلة 
ترســيخ هــذه العالقات وفتح مزيٍد مــن اآلفاق في مجاالتها 
المختلفة بما يحقق المصالح المشــتركة، ويسهم في تحقيق 
التطلعــات المنشــودة لمملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، والواليات 
المتحدة األميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك 
لدى اســتقبال رئيــس الواليات المتحــدة األميركية الصديقة 
دونالــد ترامــب ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة في البيــت األبيض بالعاصمــة األميركية 
واشــنطن، حيــث نقل ســموه إلــى الرئيس األمريكــي تحيات 
صاحــب الجاللــة الملــك، معربــا عن شــكره وتقديــره للرئيس 

األمريكــي علــى حفــاوة االســتقبال لســموه والوفــد المرافق. 
البحرينيــة  العالقــات  اســتعراض مســار  تــم  اللقــاء  وخــالل 
المســتويات،  مختلــف  علــى  تطويرهــا  وســبل  األميركيــة 
ومناقشــة مجمــل المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك وأهــم 

القضايا على الساحتين اإلقليمية والدولية.
المتحــدة  والواليــات  البحريــن  لمملكــة  إن  ســموه  وقــال 
األميركية تاريخا ممتدا من التعاون المشــترك على األصعدة 
كافــة الــذي عززتــه االتفاقــات ومذكــرات التفاهم المشــتركة 
والزيــارات المتبادلــة ومــا أثمــرت عنــه مــن نجاحــات كبيــرة 
ورســخت الشــراكة الوثيقــة والمبنيــة علــى الثقــة واالحترام 
هــذا  باســتمرار  االهتمــام  إلــى  المشــترك، منوهــا  والتنســيق 
التعاون نحو آفاق جديدة تعزز هذه العالقات على األصعدة 
اإلســتراتيجية واالقتصاديــة والتجاريــة والدفاعيــة. مؤكدا 
ســموه أن مــا يجمــع مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة 
بمختلــف  المشــترك  التعــاون  فــي  مــن نجاحــات  األميركيــة 
ومبــادئ  وقيــم  راســخة  أســس  علــى  والقائمــة  المجــاالت 
مشــتركة قــد أســهم فــي فتــح آفــاق جديــدة تواصــل رفــد 
القطاعــات التنمويــة المتنوعــة بمزيــد مــن الفــرص الواعــدة 
لخيــر وازدهــار البلديــن والشــعبين الصديقيــن. مــن جانبــه، 
قــال الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامب إنه لشــرف عظيم أن 
استقبل اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد، فهو صديق 
لــي وبلــده بلــد صديق للواليــات المتحــدة األميركيــة، مؤكدا 
المجــاالت  البلديــن الصديقيــن فــي  بيــن  المتينــة  العالقــات 
المختلفة وبخاصة العســكرية واالقتصادية والتجارية منها، 
وأعــرب عــن التطلع المشــترك نحــو مواصلة تعزيــز العالقات 
الثنائية بين البلدين. منوها بأن الواليات المتحدة األميركية 
ستظل دوًما إلى جانب مملكة البحرين، وأن المملكة ستظل 
دوًمــا إلــى جانــب الواليــات المتحــدة األميركيــة. كمــا أشــاد 
الرئيــس األمريكي بما وصلت إليه عالقات البحرين وأمريكا 

من تميز على المستويات كافة.

الرئيس األميركي يستقبل سمو ولي العهد

المنامة - بنا

سمو ولي العهد لترامب: البحرين داعم رئيس لجهود األمن واالستقرار
شــركاء مــع حلفائنا فــي تأميــن الممــرات الدوليــة للتجــارة والطاقــة وحريــة المالحة

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة أن 
العالقات االستراتيجية بين مملكة البحرين 
والواليــات المتحــدة األميركيــة هــي إحــدى 
الوثيــق فــي كافــة  الثنائــي  التعــاون  نتائــج 
المستويات والتي تستند إلى أسس راسخة 
مــن العالقات المشــتركة بيــن البلدين والتي 

انعكس أثرها على مختلف األصعدة. 
جاء ذلك، لدى لقاء سموه في البيت األبيض 

فجــر أمــس نائــب الرئيــس األميركــي مايــك 
بنــس، حيــث أشــاد ســموه بمســتوى العمــل 
والتنســيق المشترك بين البلدين الصديقين، 
لتعزيــز  المســتمر  التواصــل  بأهميــة  ونــّوه 
العالقــات الثنائيــة التــي تخــدم مصالحهمــا 
المشــتركة.  وأشــار ســموه إلــى أن عالقــات 
البحريــن  بيــن مملكــة  التاريخيــة  الصداقــة 

تشــهد  األميركيــة  المتحــدة  والواليــات 
اهتماًمــا كبيًرا بهدف مواصلة تطويرها على 
كافــة الصعد والتي عززتها اتفاقات التعاون 
المشــترك فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة 
الفــرص  مــن  مزيــٍد  خلــق  فــي  وأســهمت 
البلديــن  علــى  بالنفــع  تعــود  التــي  الواعــدة 
اللقــاء،  وخــالل  الصديقيــن.    والشــعبين 

تــم توقيــع اتفاقيــة شــراء منظومــة الدفــاع 
الجــوي صواريخ باتريوت في إطار التعاون 
الدفاعي الممتد لعقود، مؤكًدا سموه أن هذه 
االتفاقيــات تشــكل إضافــة نوعيــة للعالقات 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  االســتراتيجية 
الصديقيــن والتــي تهــدف إلــى رفــع جاهزية 
ســيادة  عــن  للدفــاع  البحريــن  دفــاع  قــوة 

واســتقرار مملكــة البحرين واســتمرار عجلة 
التنمية فيها، كما تم استعراض أهم القضايا 
اإلقليميــة والدوليــة، ونــّوه ســموه بالجهــود 
األميركيــة  المتحــدة  للواليــات  الحيويــة 
لحفــظ األمــن اإلقليمــي والتصــدي لإلرهاب 

والتطرف وتجفيف مصادر تمويله.
 مــن جانبــه، أشــاد نائــب الرئيــس األميركــي 

بالجهــود التي تقوم بهــا مملكة البحرين في 
تعزيز االستقرار في المنطقة والحفاظ على 

أمن المالحة ومكافحة اإلرهاب.
وقد حضر صاحب السمو الملكي ولى العهد 
لرئيــس  النائــب األول  القائــد األعلــى  نائــب 
مجلــس الــوزراء مأدبــة الغــداء التــي أقامها 
لســموه  تكريًمــا  األميركــي  الرئيــس  نائــب 
الواليــات  إلــى  الرســمية  زيارتــه  بمناســبة 

المتحدة األميركية.

سمو ولي العهد ملتقيا نائب الرئيس األميركي

ســـمو ولـــي العهـــد يلتقي نائب الرئيس ويشـــيد بمســـتوى العمل والتنســـيق المشـــترك

توقيع اتفاقية شراء منظومة صواريخ “باتريوت” في إطار التعاون الدفاعي

بنس يشيد بجهود البحرين في تعزيز االستقرار والحفاظ على أمن المالحة ومكافحة اإلرهاب

تاريخ ممتد من 
التعاون المشترك على 

كافة األصعدة بين 
المنامة وواشنطن

نجاحات في التعاون 
الثنائي بمختلف 
المجاالت قائمة 

على أسس راسخة 

ترسيخ العالقات 
وفتح مزيد من 

اآلفاق في 
مجاالتها المختلفة

دور إستراتيجي 
وحيوي ألميركا 

في حفظ 
استقرار المنطقة

الجانبان استعرضا 
مسار العالقات 

وسبل تطويرها على 
مختلف المستويات

ترامب: شرف عظيم أن 
أستقبل سموه فهو 
صديق لي وبلده بلد 

صديق ألميركا

ترامب يؤكد متانة 
العالقات العسكرية 

واالقتصادية 
والتجارية



وقال سمو الشيخ محمد بن مبارك في تصريح 
بهــذه المناســبة: “يســرني اإلعــراب عــن الشــكر 
والتقدير لمحافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة لدعوتــه لرعاية 
إطالق هذا التطبيق الذي يأتي في إطار جهود 
المحافظــة وســعيها المســتمر لتعزيــز التواصــل 
مــع أهالي المحافظــة، وتوفير الخدمات الذكية 
لهــم مــن حيث الســرعة والجــودة، مقــدرا لوزير 
الداخلية الفريق ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا 
آل خليفــة جهــود وتوجيهاتــه فــي هــذا الشــأن. 
إن هــذه المبــادرة تأتــي ضمــن ســعي الحكومــة 
بالخدمــات  لالرتقــاء  المتواصلــة  وجهودهــا 
اإللكترونية في كافة القطاعات، لتكون مواكبة 
تحقيقــا  المتســارعة؛  المعلوماتيــة  للتطــورات 
للمزيــد مــن اإلنجــازات والخدمــات فــي مجــال 
تقنية المعلومات لمواطني البحرين والمقيمين 

فيها”.
وأنتهز رئيس اللجنة العليا هذه المناســبة داعيا 
األجهزة الحكومية وهيئاتها كافة للتعاون فيما 
بينهــا لمواصلــة العمــل لتطويــر الخدمــات فــي 
قطــاع تقنيــة المعلومــات ونشــر ثقافــة المعرفة 
والمؤسســات  األفــراد  بيــن  فيمــا  والمشــاركة 
وكافــة قطاعــات المجتمع بما يؤدي إلى ســرعة 
اإلنجــاز وتوفيــر الجهــد والوقــت دعمــا لجهــود 
اســتدامة التنمية الشــاملة وتحقيــق المزيد من 
التقــدم واالزدهــار والنمــاء لما فيــه خير الوطن 

العزيز والمواطنين”.
الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  أعــرب  كمــا 
خليفــة بــن علــي آل خليفة عن شــكره وتقديره 
لرعايتــه  مبــارك؛  بــن  محمــد  الشــيخ  لســمو 
إطــالق  حفــل  علــى  القائميــن  ولــكل  الحفــل، 
تطبيــق “الجنوبيــة” الذي يهــدف إلى تعزيز أطر 
التواصــل اإللكترونــي الحديث مــع المواطنين، 
ويلبــي التطلعــات والــرؤى الهادفــة إلــى توفيــر 
الســبل الذكيــة بمــا يواكــب احتياجــات العصــر 

التقني في المعامالت الحكومية.
وفي بداية الحفل، ألقى سمو الشيخ خليفة بن 
علــي كلمة قــال فيهــا: “إن المحافظــة الجنوبية 
تشــهد تنمية شاملة ونموا وازدهارا في المجال 
األمنــي واالجتماعي والتنموي في العهد الزاهر 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، مشــيدا بالــدور البــارز الــذي 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الحكومــة  بــه  تقــوم 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة، وبالرؤية الحكيمة المســتقبلية لولي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة”.
يأتــي  الجنوبيــة  تطبيــق  أن  ســموه  وأوضــح 
العمــل  فــي  المحافظــة  إســتراتيجية  ضمــن 
القائــم  المؤسســي  التميــز  لتحقيــق  الحكومــي 
علــى ثقافــة المعرفــة واالبتــكار، بمــا يســهم في 
إبراز التواصل المباشــر، تنفيذا لتوجيهات وزير 

الداخليــة لتحقيــق منظومــة أمنيــة واجتماعية 
وتنمويــة وفق أعلى المعايير العالمية تســتطيع 
أن تقــوم المحافظــة بدورهــا في ترســيخ األمن 
واالســتقرار االجتماعــي التنمــوي فــي مجتمــع 

المحافظة.
كمــا أوضــح ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل 
خليفــة أن إطالق الخدمــة الجديدة المخصصة 
ألهالــي المحافظــة الجنوبيــة تأتــي فــي تطبيق 
أفضــل  مــن  واالســتفادة  الذكيــة  التقنيــات 

التقنيات فــي مجال الخدمات، وتوفير الحلول 
الحكوميــة  بالخدمــات  والوصــول  المبدعــة 
إلــى أرقــى المســتويات العالميــة اســتنادا إلــى 
عوامــل اإلبــداع واالبتــكار، وانطالقــا مــن تلبية 

احتياجات المواطنين.
ثــم تفضل ســمو راعــي الحفل بتدشــين تطبيق 
“الجنوبية”، تاله فيلما قصيرا، يوضح األهداف 
التــي أنشــئ من أجلهــا، وأهميته كقنــاة تواصل 
مبتكرة ضمن منظومة التواصل في المحافظة 

ســيقدمها  التــي  الخدمــات  مبينــا  الجنوبيــة، 
التطبيق للمواطنين.

بعد ذلك، تفضل ســمو الشــيخ محمــد بن مبارك 
راعــي الحفــل بتكريــم الشــريك اإلســتراتيجي 
والمتمثــل فــي شــركة “فيفا” لالتصــاالت، حيث 
درعــا  بانبيلــة  نــزار  التنفيــذي  الرئيــس  تســلم 
تذكاريــا تقديــرا لشــراكتهم المميــزة، كما تســلم 
لصناعــة  الخليــج  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
درعــا  جواهــري  عبدالرحمــن  البتروكيماويــات 

تذكاريا تقديرا لدعم الشركة لتطبيق الجنوبية.
وفــي ختــام الحفــل قــام ســمو الشــيخ خليفــة 
بــن علــي بتقديــم هديــة تذكارية لســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبارك آل خليفة، تال ذلك قيام ســمو 
راعــي الحفــل بجولة في المعــرض الذي أقامته 
المحافظــة المتضمــن مجموعــة مــن اإلنجازات 
واألمــن  التواصــل  جانــب  فــي  تمثلــت  التــي 
والمشــاريع التنمويــة وتعزيز العالقــات الدولية 

بمشاركة عدد من منتسبي المحافظة.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يدشن تطبيق “الجنوبية” للتواصل واالرتقاء بالخدمات بدعوة من سمو محافظ الجنوبية وحضور وزير الداخلية

المنامة - بنا

محمد بن مبارك: مساع متواصلة لالرتقاء بالخدمات اإللكترونية
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي: توفيــر الســبل الذكيــة بمــا يواكــب احتياجــات العصر

تحــت رعايــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس اللجنة العليــا لتقنية المعلومات واالتصاالت ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة، أقيم 
صباح أمس حفل تدشين التطبيق الذكي للتواصل واالرتقاء بالخدمات الذي أطلقته المحافظة الجنوبية وذلك بدعوة من محافظ الجنوبية 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل خليفة، وبحضور وزير الداخلية الفريق ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفــة وعدد من الوزراء 

وكبار المسؤولين.
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المنامة - وزارة الصحة

افتتــح وكيــل وزارة الصحــة وليد المانع 
بنــاء  عــن  عمــل  ورشــة  أمــس  صبــاح 
القــدرات فــي مجــال الصحــة العامة في 
المنافــذ الحدوديــة، التــي تســتمر لمــدة 
3 أيــام. ورحــب المانــع بالحضــور مــن 
الســعودية واإلمــارات، مشــيًدا بجهــود 
كافــة  مــن  الفــرق والمشــاركين  جميــع 
الجهــات الرســمية علــى الجهــود التــي 
المشــرفة  المســاعي  وعلــى  تحققــت 
وعلــى  الجميــع  بتضافــر  تبــذل  التــي 
رأســهم منظمــة الصحــة العالميــة مــن 
أجــل التأهــب للطــوارئ الصحيــة علــى 
الصعيديــن العالمــي والوطنــي، والتــي 

تهــدف لتحقيق أقصــى وأكفأ مقاييس 
األداء في حال حدوث الطوارئ.

 وفــي ختــام الورشــة، أكــد الوكيــل أن 
البحريــن تدعــم توحيــد الجهــود لســد 
فــي  ُترصــد  زالــت  مــا  التــي  الثغــرات 
مجــال بنــاء القــدرات الوطنيــة لتنفيــذ 
اللوائــح الصحية الدولية واالســتجابة 
لطوارئ الصحــة العمومية لكي يتمكن 
الطــوارئ  هــذه  مجابهــة  مــن  الجميــع 
المراضــة  أعبــاء  ولتفــادي  مبكــًرا 
والوفيــات المتعلقة بها وكذلك األعباء 

االقتصادية.

ورشة عن القدرات الصحية في المنافذ

جانب من الورشة

ذكر استشاري جراحة الوجه والفكين والعنق بمستشفى قوة دفاع البحرين محمد المحرقي 
أن 3 جثث بشرية كاملة شكلت مادة التدريب الحية ألكثر من 36 طبيبا وجراحا متدربا في 
برنامــج تدريبــي عالمــي ينظــم بنجاح وألول مرة على مســتوى البحرين وأعده المستشــفى 

العسكري، برعاية قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وأوضح المحرقــي في تصريحات صحفية لـ 
“البالد” على هامش اختتام الدورة التدريبية 
المتخصصة التشــريح البشــري صبــاح أمس، 
للتدريــب  العهــد  ولــي  مركــز  نظمهــا  والتــي 
العســكري  بالمستشــفى  الطبيــة  والبحــوث 
واســتمرت 12 يومــا، أن نخبــة مــن المدربيــن 
المتمرســين في عملهم والذين تمتد خبرتهم 
فــي الجراحــة بين 30 - 50 عاما، قاموا ضمن 
هــذا البرنامــج بتدريــب مجموعــة كبيــرة من 
طلبــة الطــب حديثــي التخــرج، فــي برنامــج 
طبيــة،  تخصصــات   6 تنــاول  متسلســل 
تخصصــات  فــي  االحتياجــات  أهــم  غطــت 

والعمــود  الدمــاغ  أمــراض  وشــملت  نــادرة، 
والكتــف  واليــد  والعنــق  والوجــه  الفقــري 
واألطــراف الســفلية والحــوض، إضافــة إلــى 
 3 مشــاركة  الــى  إضافــة  والبطــن،  الصــدر 
بالعلــم  مختصيــن  استشــاريين  متحدثيــن 
التشــريحي الطبي واستشاريين في مختلف 

التخصصات الجراحية.
ووفــر المستشــفى الجثــث الثــالث؛ مــن أجل 
التعليــم الطبــي مــن شــركات متخصصة ببيع 
الجثــث للتعليم وبإشــراف خبــراء في مجال 

التشريح والجراحة الطبية.
وأشــار االستشــاري المحرقــي إلــى أن الدورة 

مــن  الرغــم  علــى  نوعهــا  مــن  األولــى  تعتبــر 
روتينــي  بشــكل  تــدار  الــدورات  هــذه  أن 
فــي مراكــز التدريــب المزدحمــة فــي أوروبــا 
بمثابــة  كانــت  انهــا  إال  الشــمالية،  وأميــركا 
فرصــة أكاديميــة وعلميــة فريــدة مــن نوعها؛ 

ألن كلفتهــا فــي الخــارج تفــوق كلفتهــا محليا 
بثالثة أضعاف.

وأوضــح فــي رده علــى ســؤال لـــ “البــالد” عن 
تنظيــم مركــز ولــي العهد لمثل هــذه الدورات 
المتخصصــة أن المركــز يضــع ضمــن خططــه 

القادمــة تنظيم دورتي تدريب في التشــريح 
ســتكون  األولــى  المقلبيــن  الشــهرين  خــالل 
متخصصة في األذن الوسطى، بينما ستكون 

الثانية في تخصص الرأس والعنق.
وقــال المحرقــي إن الدورة تتصــف بالنوعية 
كونهــا األولــى في الشــرق األوســط والخليج 
بعــد توقف عقدها في الجامعات الطبية منذ 
12 عامــا؛ نظــرا الرتفاع تكلفة شــراء الجثث، 

إضافة إلى صعوبة اقتنائها بعد انتشار ثقافة 
التبــرع باألعضــاء بعــد الوفــاة خصوصا، وإن 
هناك 4 شــركات عالميــة متخصصة في ذلك، 
2 منهــا في أميــركا، وأخرى في الصين، مبينا 
بــأن المركــز يتعامل مع الجثــث وفق ضوابط 
طبيــة عالميــة، ويتخلــص منها بعــد ذلك بناء 

على التوصيات الطبية المعتمدة في ذلك.
وبيــن أن الدورة ركزت على التدريب العملي 
وخصوصــا للمفاهيــم التي تحتاج الترســيخ، 
حيث عمل المتدربون في مجموعات صغيرة 
مع متســع من الوقت تمكنوا خاللها من تعلم 
خبايا جســم اإلنســان في بيئة مريحة وآمنة، 
وتعرفــوا عن قرب طرق علــى القطع وتفادي 

األخطاء أثناء الجراحة.
وذكــر االستشــاري أن المشــاركين في الدورة 
منحوا 12 ســاعة معتمدة من الهيئة الوطنية 
لتنظيــم المهــن الصحيــة، فيمــا امتــد برنامــج 
التدريــب علــى تشــريح الجثــث لـــ 12 يوًمــا 

مقسمة إلى 6 وحدات تدريبية.

مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية ينظم دورة في التشريح البشري

جانب من التدريب

المنامة - نهرا

أصــدرت هيئــة الغذاء والدواء األميركية معلومات حول دواء الراندتين بوجود 
بعض المنتجات لهذا الدواء وتحديًدا المنتج زانتاك تحتوي على مستوى قليل 
ا مــن مادة النيتروســامين والمصنفة بأنها قد تؤدي لإلصابة بالســرطان بناًء  جــدًّ
علــى نتائــج أجريــت فــي المختبــرات، وهــذه المــادة موجــودة في المــاء وبعض 

األغذية مثل اللحوم ومنتجات األلبان والخضروات ولكن بكميات غير ضارة.
 ويعتبــر الزانتــاك إحدى العالجات لالرتداد المعدي والحموضة ويســمح بتداوله 
بــدون وصفــة طبيــة، والتنبيــه الصــادر عــن هيئــة الغــذاء والــدواء األميركيــة ال 

يستدعي إلى سحب الدواء ومنع تداوله في الوقت الراهن.
وعليه، لم تقم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بسحب الدواء 
ووقــف اســتخدامه فــي مملكــة البحريــن وهــو نفــس النهــج الــذي اتبعتــه دول 
الخليــج العربــي، أمــا بالنســبة للمرضــى الراغبيــن فــي وقــف اســتخدامه فعليهم 
مراجعــة الطبيــب لوصــف البدائــل لهــم. هــذا وســوف تتابــع الهيئــة التحذيــرات 

الصادرة وتتخذ الالزم بشأنها.

مواد مسرطنة بعقار “زانتاك”

بدور المالكي من الرفاع

الصالح تتسلم 34 مضخة أنسولين لـ “السلمانية”
األول الـــنـــوع  مـــن  الـــســـكـــري  ــن  ــي ــاب ــص ــم ال ــام  ــ ــت ــ األي لـــأطـــفـــال 

 استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح في مكتبها بديوان الوزارة في الجفير األمين العام 
للمؤسســة الخيرية الملكية مصطفى الســيد، لتســليم عدد 34 مضخة أنســولين لمستشفى 
الســلمانية من المؤسســة الخيرية الملكية ضمن مشــروع الفارس والذي يهدف إلى توفير 

مضخات األنسولين لألطفال األيتام والمصابين بداء السكري من النوع األول.

 وفي مســتهل اللقاء، أشــادت وزيرة الصحة 
البــالد  لعاهــل  الســامية  الملكيــة  بالرعايــة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفة بالعمل الخيري واإلنســاني في مملكة 
البحريــن، مثمنــة جهــود ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمد آل خليفة فــي قيادة العمل الخيري 
الملكيــة  الخيريــة  بالمؤسســة  واإلنســاني 
بــكل كفــاءة واقتــدار، معربــة عــن تقديرهــا 
وامتنانهــا للــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســة 
الخيريــة الملكيــة في دعم األعمــال الخيرية 
واإلنســانية وحرصهــا علــى تعزيــز الشــراكة 
المجتمعيــة مــن خــالل دعــم وزارة الصحــة 
فــي مجال تطوير خدماتهــا الصحية مؤكدة 

اعتزازها بتعاون المؤسســة الخيرية الملكية 
مــع وزارة الصحــة فــي العديد من المشــاريع 

اإلنسانية وبشكل خاص مشروع الفارس.
وزيــرة  بجهــود  الســيد  أشــاد  جانبــه،  مــن   
الصحــة في تقديــم الخدمــات الصحية على 
أعلى المســتويات، مثمًنــا الدعم الذي تقدمه 
وزارة الصحــة وجميــع منتســبيها لمنتســبي 
المؤسسة الخيرية الملكية، والشراكة القائمة 
ووزارة  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  بيــن 
الصحــة فــي مشــروع “الفارس” حيــث تقوم 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة بتوفيــر مضخة 
تقــوم  فيمــا   Medtronic 640g األنســولين 
المســتلزمات  كافــة  بتوفيــر  الصحــة  وزارة 

الخاصــة بتشــغيل المضخــة، واالستشــارات 
والفحوصــات الطبيــة والعالجية واإلشــراف 
الطبــي الكامــل علــى المرضــى المســتفيدين 

من المضخات.
وأفــاد بأن المؤسســة الخيرية الملكية قامت 
بتوفيــر وتركيب 72 مضخة حتى اآلن لعدد 

72 طفالً بكلفة حوالي 250 ألف دينار وذلك 
ضمن مشروع الفارس الذي تنفذه المؤسسة 
الطبــي  الســلمانية  مجمــع  مــع  بالتعــاون 
الملــك  العســكري ومستشــفى  والمستشــفى 
حمد الجامعي، والذي يهدف إلى توفير 140 
مضخة ضمن المرحلة األولى من المشروع.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

 وزيرة الصحة مستقبلة األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية

القاهرة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

نّوه رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية 
آل  راشــد  بــن  بــن محمــد  الشــيخ عبدالرحمــن 
مملكــة  تجمــع  التــي  العالقــات  بعمــق  خليفــة 
الشــقيقة،  العربيــة  البحريــن بجمهوريــة مصــر 
مثمًنا الدور الريادي الكبير الذي تضطلع به في 
الدفاع عن قضايا األمتين العربية واإلسالمية. 
 جــاء ذلــك، لدى لقائــه أمس األول فــي القاهرة 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  األوقــاف  وزيــر  مــع 
للشــؤون اإلســالمية بجمهوريــة مصــر العربيــة 
الشــقيقة محمــد جمعة، حيث نقــل إليه تحيات 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
لجهــود  جاللتــه  وتقديــر  خليفــة،  آل  عيســى 
وزارة األوقــاف المصريــة في دعم قضايا الحق 
والخير، وإعالء الوســطية والســماحة، كما نقل 
تحيــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وتحيات 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

 كمــا أهداه نســخة من آخر تحقيقــات المجلس 
موســوعة  وهــو  اإلســالمية،  للشــؤون  األعلــى 
اإلمــام  لمؤلفــه  المصطفــى(  بفضائــل  )الوفــا 
العالمــة أبــي الفرج ابــن الجوزي المتوفى ســنة 

597هـ. 
المصــري  األوقــاف  وزيــر  ثّمــن  جانبــه،  ومــن   
مشاركة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خليفــة مترئًســا وفــد البحريــن فــي أعمــال 
المؤتمر العام الثالثين للمجلس األعلى للشؤون 

رعايــة  تحــت  ينعقــد  الــذي  بمصــر  اإلســالمية 
الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي تحــت 
عنوان )فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية(. 
واســتعرض الجانبــان عــدًدا مــن الموضوعــات 
والقضايــا اإلســالمية والتحديــات التــي تواجه 
األمة وســبل مواجهتهــا، معربين عن اعتزازهما 
بالعالقات الثنائية الوثيقة التي تجمع المجلس 
األعلى للشــؤون اإلسالمية في مملكة البحرين 

مع نظيره بجمهورية مصر العربية.

بالعالقــات المصــري ويشــيد  األوقــاف  وزيــر  األعلــى يلتقــي  المجلــس  رئيــس 

استعراض عدد من الموضوعات والقضايا اإلسالمية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع ســفير مملكة البحرين لدى روســيا 
مديــر  مــع   الســاعاتي  أحمــد  االتحاديــة 
اإلدارة القنصليــة بــوزارة خارجية روســيا 
االتحادية إيفان فوليكين.وأشاد الساعاتي 
بعالقــات الصداقــة والتعــاون المتميــزة التــي 
تربــط بين مملكة البحرين وروســيا االتحادية 
ومــا تمتــاز بــه من تطــور وتقدم علــى مختلف 
البحريــن  مملكــة  حــرص  مؤكــًدا  األصعــدة، 
علــى تعزيــز هذه العالقــات واالرتقــاء بها نحو 
آفــاق أرحــب بما يعود على البلدين والشــعبين 

الصديقين بالنفع والخير.
كمــا بحث ســفير مملكــة البحرين في موســكو 
إصــدار  تســهيل  ســبل  فوليكيــن  إيفــان  مــع 
تأشــيرات الدخول للمواطنين البحرينيين إلى 
روســيا االتحاديــة ممــا يســهم ذلك فــي تعزيز 
الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العالقــات 
خصوصا في المجاالت التجارية والسياحية.

علــى  الحصــول  إن  فوليكيــن  إيفــان  وقــال 
تأشــيرات الدخول إلى كل من الشرق األقصى 

في روســيا االتحاديــة ومدينــة كاليننغراد في 
الشــمال الغربــي منهــا، أصبحــت متاحة لجميع 
المواطنين البحرينيين عبر الموقع اإلكتروني، 
موضًحا أنه ســتضاف مدينة سانت بطرسبوغ 
من األول من شهر أكتوبر المقبل إلى التأشيرة، 
مشــيًرا كذلــك إلــى أنه ســيتاح الحصــول أيًضا 
علــى تأشــيرات دخــول الكترونيــة إلــى جميــع 

األراضي الروسية اعتباًرا من العام 2021.

وأكــد فوليكيــن أنــه تم توجيه ســفارة روســيا 
االتحاديــة في مملكة البحرين بســرعة إصدار 
التأشــيرة للمواطنيــن البحرينييــن، معبــًرا عــن 
ترحيبه بزيارتهم إلى روســيا االتحادية، معرًبا 
إلــى إتفاقيــة  كذلــك عــن أملــه فــي الوصــول 
مــن  الصديقيــن  البلديــن  مواطنــي  بإعفــاء 
الحصول على تأشيرات مسبقة في المستقبل 

القريب.

تأشــيرات دخول إلكترونية للبحرينيين للشــرق األقصى بروســيا وكاليننغراد

االرتقاء بالعالقات مع موسكو نحو آفاق أرحب

االستشاري 
المحرقي لـ “^”: 

“المهن الصحية” 
تمنح المشاركين 12 

ساعة معتمدة

سمو رئيس الوزراء يقدر جهود بعثة المملكة باألمم المتحدة
المطوع: حضور الشباب االجتماعات الدولية يصقل مهاراتهم وقدراتهم

التقــى وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمد المطــوع بحضور رئيــس جائزة صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة للتنمية المســتدامة الشــيخ حســام بن عيسى آل خليفة في مقر 
بعثــة مملكــة البحريــن فــي نيويورك بالواليــات المتحدة األميركية؛ مســاء أمــس؛ برئيس وأعضاء 
بعثــة البحريــن الدائمــة لدى منظمة األمــم المتحدة يتقدمهم المندوب الدائــم لمملكة البحرين لدى 

األمم المتحدة جمال الرويعي.

وتقديــر  تحيــات  المطــوع  نقــل  اللقــاء  وخــالل 
إلــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
رئيــس وأعضــاء بعثــة مملكــة البحريــن الدائمــة 
لــدى األمــم المتحــدة؛ علــى مــا يقومــون بــه مــن 
جهــود فــي تمثيل المملكة والتعبيــر عن مواقفها 
ورؤاهــا تجــاه جميــع القضايا الدولية بما يرســخ 
فــي  الدولــي  وحضورهــا  المملكــة  مكانــة  مــن 
المحافــل العالميــة. وأشــاد الوزيــر المطــوع بمــا 
قــام بــه أعضاء البعثة من ترتيبــات وتحضيرات 
مشــتركة  رؤى  البحريــن  “رؤى  منتــدى  لتنظيــم 

لمستقبل ناجح” في دورته الثانية، الذي سيعقد 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمم 
المتحــدة فــي تاريــخ 26 ســبتمبر الحالــي تحــت 
شــعار “القيــم المطلوبــة لتحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة “. كما أشــاد المطوع بالدور الذي قام 
به أعضاء البعثة باعتماد األمم المتحدة لمبادرة 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بإعــالن الخامــس 
مــن أبريــل يوًمــا عالمًيــا للضمير، مؤكــدا أن هذه 
الجهــود أكــدت التــزام مملكــة البحرين بمســاندة 

جهــود المجتمــع الدولي لترســيخ أســس الســالم 
واالستقرار العالمي.

مــن جهــة أخــرى، التقــى وزيــر شــؤون مجلــس 
الــوزراء بالمبتعثيــن مــن قبــل وزارة الخارجيــة 
لحضــور اجتماعــات الــدورة 74 للجمعيــة العامة 
لألمم المتحدة، إذ أكد أن حضور هؤالء الشباب 
لجلســات واجتماعــات األمم المتحدة ســيمكنهم 

مــن صقــل قدراتهــم ومهاراتهــم وتمثيــل مملكــة 
البحرين بنجاح في مختلف المحافل الدولية.

المبتعثيــن  دور  أهميــة  المطــوع  وأكــد 
الدبلوماســيين فــي توثيــق التعاون ومد جســور 
الصداقة بين مملكة البحرين وجميع دول العالم 
بمــا يخــدم المصالــح المشــترك ويعــزز مــن أطــر 

التعاون الدولي البناء.

المطوع ملتقيا رئيس وأعضاء البعثة الدائمة للبحرين بحضور الشيخ حسام بن عيسى

المنامة - بنا
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سلوك قطر يمثل خروجا عن المنظومة الخليجية19 محرم 1441
وزيـــر الخارجيـــة: إيصـــال الـــرأي والموقـــف ال يدخـــل ضمـــن خطـــوات التطبيع

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بن محمد آل خليفــة أن ما تنتهجه قطر مــن تآمر على دول الخليــج ليس وليد هذه 
المرحلة الراهنة التي اتخذت فيها دول االعتدال مواقفها لمقاطعة قطر، مشــيرا إلى أن قطر قد تآمرت على المغفور له الملك 
عبــدهللا بــن عبدالعزيــز آل ســعود رحمــه هللا، وتآمــرت على المملكة العربية الســعودية، وعلــى دولة اإلمارات العربيــة المتحدة، 

وكذلك دولة الكويت لم تسلم من مؤامرات قطر.

وأوضــح وزير الخارجية في لقاء 
أجرتــه قنــاة “بــي بي ســي” عربية 
فــي برنامــج “المشــهد” أن قطر لم 
تلتــزم بالمواثيق واالتفاقات التي 
تربطهــا مــع دول مجلــس التعاون 
وإن مــا تقــوم به من ســلوك يمثل 
عــن  وصريحــا  حقيقيــا  خروجــا 

المنظومة الخليجية.
كثيــرة  وثائــق  هنــاك  “إن  وقــال: 
اتفاقيــة  وأهمهــا  قطــر،  تديــن 
الرياض، عندما ســحبنا ســفراءنا 
من الدوحــة، ولم نقطع العالقات 
محــاوالت،  هنــاك  كانــت  حينهــا، 
تلــك  لتجــاوز  يتطلــع  والجميــع 
المرحلــة، فقــد وقــع حينهــا أميــر 
قطــر اتفــاق الريــاض إلــى جانــب 
التعــاون،  مجلــس  دول  قــادة 
والــذي كان بلغــة موحــدة تنطبق 

نشــرت  وقــد  الجميــع،  علــى 
بنــود هــذا االتفــاق فــي الفضــاء 
وفــاة  بعــد  ومــن  اإلعالمــي. 
الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيز آل 
ســعود، سمعت شــخصيا من أحد 
مسؤولي قطر بأن اتفاق الرياض 
قــد ذهــب مــع صاحبــه، فرجعــت 
قطــر إلــى ديدنها فــي التآمر على 

دول المنطقة”.
فــي  قطــر  دور  الوزيــر  وكشــف 
محــاوالت تزوير التاريــخ لخدمة 
أغراضهــا التوســعية، حيــث أشــار 
قطــر  أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي 
قدمــت 83 وثيقة مزورة لمحكمة 
موضــوع  فــي  الدوليــة  العــدل 
البحرينــي  الحــدودي  الخــالف 
مملكــة  حــق  لطمــس  القطــري؛ 
لــم  الــذي  التاريخــي  البحريــن 

تتنــازل عنــه ولن يســقط بالتقادم 
وال يمكــن إزالتــه بــأي شــكل مــن 

األشكال.
وأكــد الــدور اإلرهابي الــذي يقوم 
به ما يســمى بحزب هللا اإلرهابي 
البحريــن  لمملكــة  واســتهدافه 
والمنطقــة عبــر خاليــاه المدعومة 
مــن إيــران، وتدريــب أتباعــه فــي 
الكبيــر  اإلعالمــي  والدعــم  لبنــان 
فــي  تتواجــد  خاليــا  خــالل  مــن 
وتدريــب  الجنوبيــة،  الضاحيــة 
العــراق  فــي  الشــعبي  الحشــد 

والحرس الثوري.
وقــال الوزير: “لدينــا وثائق كثيرة 
واألوقــات،  باألســماء،  تثبــت 
والبرنامــج الــذي أدخلــوا فيــه، تم 
تســليمها من خالل وزير الداخلية 
بــن  راشــد  الشــيخ  أول  الفريــق 

نظيــره  إلــى  خليفــة  آل  عبــدهللا 
وزيــر الداخلية الســابق فــي لبنان 
ســلمت  وأيضــا  المشــنوق،  نهــاد 
لرئيــس الــوزراء العراقــي الســابق 
كانــت  والــذي  العبــادي،  حيــدر 
لنــا معــه عالقــة طيبــة مــن العمــل 

المشترك”.
لمملكــة  تكــون  أن  الوزيــر  ونفــى 
مــع  لتطبيــع  جهــود  أي  البحريــن 
إيصــال  ان  موضحــا  إســرائيل، 
ال  والصــوت  والموقــف  الــرأي 
يدخــل ضمــن خطــوات التطبيــع، 
أن  اإلســرائيلي  الشــعب  وعلــى 
يســمع رأينا، ليس فقط من الدول 
التــي لديهــا معهــا اتفاقات ســالم، 
فالعالــم العربــي أكثــر وأكبــر مــن 
باتفاقــات  المرتبطــان  البلديــن 
ســالم مــع إســرائيل، لذلــك يجــب 

ان يســمعوا آراءنا وموقفنا بشكل 
مباشــر وليــس من خالل وســائط 

أخرى.
وأكــد أن ورشــة “الســالم من أجل 
االزدهار” التي اســتضافتها مملكة 
خطــوة  أول  ليســت  البحريــن 
اقتصادية وإنما ســبقتها مبادرات 
فلســطينية،  قيــادات  بهــا  آمنــت 
ومنهــا أن رئيــس وزراء فلســطين 
كانــت  فيــاض  ســالم  األســبق 
لديــه خطــة اقتصاديــة دوليــة مع 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
الجانــب  مــن  القبــول  والقــت 
الفلســطيني، وكذلــك مبــادرة كل 
مــن جيم كولنز وكيري التي قبلها 
الرئيــس محمــود عبــاس، إضافــة 
والتايلندييــن  اليابانييــن  أن  إلــى 
إلــى جانــب دول آســيوية كانــت 
اقتصاديــة  خطــة  أيضــا  لديهــم 

لدعم الفلسطينيين.
ورشــة  تعقــد  لــم  الوزيــر:  وقــال 
“الســالم مــن أجــل االزدهــار” فــي 
مملكــة البحريــن إال بعــد تفــاوض 
المتحــدة  الواليــات  مــع  مســتمر 
األميركيــة، حــول ماهيــة الورشــة 
الجانــب  علــى  ارتكــزت  والتــي 
عالقــة  لهــا  وليــس  االقتصــادي، 
بصفقــة القــرن التــي ال نعلــم عنهــا 
شــيء، وعندمــا تأكدنــا مــن كونها 
لهــا  دعــي  اقتصاديــة،  ورشــة 
األعمــال  ورجــال  االقتصاديــون 

وحتى بعض الساسة”.
كوشــنر  جاريــد  “أن   : وأضــاف 
كبيــر مستشــاري رئيــس الواليات 
لديهــم  أن  أبلغنــي  قــد  المتحــدة 
بالوضــع  تأتــي  اقتصاديــة  خطــة 
األفضل للشعب الفلسطيني. وهو 
شــق ال يتضمــن الوضع السياســي 
لــم نصــل إليــه حتــى اآلن،  الــذي 
والذي ســيكون له طــرح منفصل، 
للحديــث  مجــال  هنــا  وليــس 
توفيــر  هــو  اآلن  الحديــث  عنــه، 
الشــعب  تعيــن  اقتصاديــة  خطــة 

الفلسطيني على حياة أفضل”.
قــال  الســوري،  الشــأن  وحــول 
وزيــر الخارجيــة إنــه كانــت هنــاك 
بمــا  الوضــع  لتقييــم  محــاوالت 
يخــدم الشــعب الســوري، إن كان 
دورا عربيــا ســوريا أو دورا عربيــا 
الســوري.  الشــأن  فــي  مشــتركا 
واســتذكر الوزير جهــود البحرين، 
والســعودية، واإلمــارات، ومصــر، 
دي  ســتيفان  مــع  واألردن، 
ميســتورا الذي كان آنــذاك مبعوثا 
لألمــم المتحــدة للشــأن الســوري، 
وإمــكان التعــاون معــه كمجموعة 
هــذا  فــي  جهــوده  لدعــم  عربيــة 
الجهــود  هــذه  أن  مؤكــدا  الشــأن، 
العربية لم تعرقلها إرادة أميركية، 
ولكــن لــم نــر خطــوات مقابلــة من 
جانــب الســوري، وهــو األمــر الذي 

أوقف هذه الجهود.

 الشيخ خالد بن أحمد

المنامة - وزارة الخارجية

Û  ،هل االقتصاد العالمي ناجح وأحد إبداعات البشــرية مع انتفاخ المديونية
ســالالت  وتزايــد  الفقــراء  المقابــل  فــي  وتكاثــر  المــال،  أباطــرة  وتفريــخ 
المهمشــين علــى أرصفــة الكــرة األرضيــة؟ كيــف يكــون االقتصــاد عظيمــا، 
ومتقدمــا كمــا يقــال لالقتصــاد األمريكــي أو الصينــي وهــو يــرزح تحــت 
األوربــي  االتحــاد  اقتصــادات  كبريــات  أو  المخيفــة،  المديونيــة  سالســل 
كفرنســا وبريطانيــا وإيطاليا، وهي تعانــي المديونية، وتباطؤ النمو أحيانا، 
والبطالــة، وبنظــام ضريبــي قــاٍس يقلــل ســعادة النــاس خالفــا للشــعارات 
المرفوعة؟ والســؤال: إذا كان الكبريت في يدي المديونية، فهل االقتصاد 

العالمي من ورق؟ 
Û  ،الــذي يســبح في بحر االقتصاد سيكتشــف حجــم حيتان المال المفترســة

ومــدى تكاثر أســماك القــرش أمام مليارات من أســماك الزينة الغالبة. هناك 
طوفــان أزمــة ماليــة قادم بالشــك، ولكن متــى ومن أين ســينطلق؟ هذا ما 
ســينبئه لنا التاريخ. والســؤال: هل ســيكون التســونامي القادم من أمريكا 
أو الصيــن، أم هــو مــن االتحــاد األوربــي الــذي يشــهد هيكلــه حــال اهتــزاز 
بســبب تباطــؤ النمو وتكدس براميــل المديونية، خصوصا مع نية بريطانيا 
العيش بخيمتها بعيدا عن مظلة االتحاد األوربي ذي االمتيازات الجمركية 
الذهبيــة. فبريطانيــا تنــوي النوم خارج فندق اليورو، لكــن في الوقت ذاته 
تريــد أن تــأكل مــن صحــون كل امتيــازات الوليمة االقتصاديــة في منطقة 

اليورو. 
Û  فــي الحقيقــة، نحــن أمــام دول أغرتنــا بترديــد أســطوانية )االقتصــادات

المتقدمــة(، واالقتصــاد الحــر الــذي روج له آدم ســميث، متقدمــة في قبال 
االقتصادات الناشئة أو المتخلفة، ولكن عندما تزيل األلبسة الحريرية من 
على جســد االقتصاد العالمي تكتشــف حجم القروح، وأن الجســد متهرئ، 
وينخــر فيــه ســوس الديــون، وقابــل لعــدة جلطــات اقتصاديــة. هــل هــي 
أزمــة جشــع حكومــات أو توريط مستشــارين أنانيين أم هــو أزمة فكر في 
االبســتمولوجيا االقتصاديــة، بمعنــى أن علــم االقتصــاد الرأســمالي يحتاج 
تصليحــا فــي مفاهيمــه. أمريــكا تمشــي وعلى ظهرهــا دين عــام تجاوز 22 
تريليــون دوالر. الصيــن تمشــي وتجــر خلفهــا عربة من الديــون، حيث قال 
معهــد التمويــل الدولــي إن إجمالي ديــون الصين تجــاوزت 303 بالمئة من 
إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع األول 2019. والصيــن مثقلة 
بالديــون حكومــة ومؤسســات وأفــرادا. وأي اهتــزاز ســتضرب تداعياتــه 
كل العالــم. فهــل نحــن كــدول أعددنــا خطــة عنــد انفجــار أي أزمــة ماليــة 
عالميــة ؟وكال المارديــن، األمريكــي والصينــي يتصارعــان، والــذي ســيدفع 
الثمــن االقتصــاد العالمــي، خصوصــا الطبقــات الفقيــرة. كل دول االتحــاد 
األوربــي، ابتــداء مــن أقــوى اقتصاد مــن ألمانيــا العمالقة مــرورا ببريطانيا 
إلــى فرنســا وإيطاليــا، وليــس انتهــاء باليونان تعانــي بقعا ســوداء، وبثورا 
اقتصاديــة تطفــح علــى جســدها، وهيكلهــا االقتصــادي وكلهــا مديونــة بال 
اســتثناء، وعندمــا حــاول الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون التحــرش 
ببعــض امتيــازات المواطــن الفرنســي بسياســة ترشــيد اإلنفــاق انفجــرت 
حركة الســترات الصفراء. فالبد من النظر للبعد النفســي والسوســيولوجي 
)االجتماعي( لألزمات. العالم على كف عفريت، واالقتصاد العالمي يستحم 
على فوهة الجحيم اآلن، خصوصا أن االقتصاد العالمي لآلن لم يتعاف من 
أزمة 2008 نهائيا. وكل الخوف هو أن الذي سيقاد إلى المسلخ االقتصادي 
فــي منطقــة اليــورو هــي إيطاليا، بعــد أن ذاقت إســبانيا واليونــان وأيرلندا 
ذات األفــالم المرعبــة ومازالــوا يعانــون ألمــا فــي المفاصــل االقتصاديــة. 
والســؤال: كيــف تكــون النظريــة االقتصاديــة متكاملــة أو ناجحــة، وهــي 
مثقلــة بسالســل القيــود، وال تنتج إال األزمات؟ أنا هنــا بمقالي كغيري، أدق 

األجراس لنا كدول، وشركات، وأفراد، انتبهوا للقادم. 
Û  كنت أدعو إلى أن تمتلك عملة احتياط في االصدقاء، والصحة، والعاطفة

والديــن عبــر نظريــة كوكتيــل الحيــاة، اآلن أدعــو أن تمتلــك احتياطــا فــي 
االقتصــاد أيضــا. خــذ كل احتياطاتــك، ال تورطــوا أنفســكم فــي مزيــد مــن 
القــروض أو البطاقــات االئتمانيــة مهما كانــت مفاتن القــروض، والبطاقات 
االئتمانيــة التــي تقدمهــا البنــوك مغريــة، وتدعوك للــزواج منهــا إال إذا كنت 

مضطرا، والبد أن تدرس فن إدارة المال، ولو كان المال قليال. 
Û  أنتم أمام عالم كارثي بامتياز، عالم ُيبنئ بالمديونية القاتلة. العالم مديون

حــد النخــاع، فقد قــال صندوق النقد الدولــي إن مســتويات الدين العالمي 
ســجلت رقما قياســيا بلغ 182 تريليون دوالر في 2017، فكيف هو اليوم؟ 
مبلــغ مرعــب، وفــوق ذلــك، نجد عمليــات التحــرش التجارية بيــن القطبين 
األمريكــي والصينــي. هــل تعلمــون مــاذا حــدث لإلســبانيين فــي األزمــة 
االقتصاديــة التــي بــدأت مــن )-2008الــى 2014( بلغــت نســبة البطالــة إلى 
50 فــي المئــة. تشــرد الناس، وفقدوا منازلهم، ووظائفهم وأغلقت شــركات 

وبعضها تحول إلى فيلة بيضاء. 
Û  هناك فقاعات اقتصادية ســتنفجر، وســتلحقها أزمات، والذكي من يشــتغل

علــى تقويــة المناعــة الككتيليــة فــي الفكــر والقلــب والجســم وعلــى جميع 
المســتويات اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا. إن الهجــوم المملكــة العربية 
الســعودية، والــذي وقع علــى أرامكو في بقيق وخريص هو مؤشــر خطير، 
وإرهــاب مــدان بكل المقاييس، وال يظن أحــد أن المتضرر به فقط المملكة 
العربية السعودية، بل كل االقتصاد العالمي، والعربي والخليجي . فالبد أن 
نقــف كمواطنين صفا واحدا مــع قيادتنا في المؤازرة الخليجية، والعالمية 

مع المملكة العربية السعودية سياسة واقتصادا وأمنا.

عضالت االقتصاد 
العالمي و“ِجم” 

أثقال المديونية سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - بنا

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة للواليات المتحدة 
األميركيــة، اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجارة 
والســياحة زايــد الزيانــي مــع وزيــر التجــارة 

األميركي ويلبر روس.
 وفي اللقاء الذي تناول عمق العالقات التاريخية 
المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة  بيــن 
العالقــات  علــى  الضــوء  تســليط  تــم  األميركيــة، 
التجاريــة الثنائية المميزة التــي تربط بين مملكة 
البحريــن والواليــات المتحــدة األميركيــة، والتــي 
الواليــات  مــع  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  تّوجتهــا 
فــي  كبيــر  دور  لهــا  وكان  األميركيــة  المتحــدة 
تعزيــز التبــادل التجــاري بيــن البلديــن ممــا أوجــد 
أرضيــة مشــتركة للقطاع الخاص فــي كال البلدين 
لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لالســتثمار فــي 
القطاعــات الواعــدة فيهمــا، ووصــول مســتويات 
التبــادل التجــاري إلــى ثالثــة أضعــاف مــا كانــت 

عليــه قبل دخول االتفاقية.  وخالل اللقاء تطّرق 
وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايد الزياني 
للخطــوات التــي قامت بها مملكــة البحرين خالل 
الســنوات القليلــة الماضية من أجــل تعزيز المزايا 
الجاذبــة لالســتثمار فــي المملكــة والتــي تمثلــت 

فــي مراجعة وتحديــث جميع القوانيــن التجارية 
والصناعيــة والســياحية، مؤكــًدا أهميــة مواصلــة 
تطوير كل البرامج والمبادرات والسياســات التي 
من شــأنها الدفع قدًما بموقــع المملكة االقتصادي 

ا. ا ودوليًّ واالستثماري إقليميًّ

اســتقبل وزيــر شــؤون اإلعــام علي الرميحــي بمكتبه أمس ســفير المملكة المتحــدة لدى مملكــة البحرين رودريك 
دراموند بمناسبة تعيينه سفيًرا جديًدا لباده.

 وأشــاد الوزير بالعالقات التاريخيــة الوثيقة والمتنامية 
بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة، والقائمة على 
أسس من الود واالحترام المتبادل والحرص على األمن 
ــا للســفير التوفيــق  والســالم اإلقليمــي والعالمــي، متمنيًّ

والنجاح في مهامه الجديدة.

 مــن جانبــه، تقــّدم الســفير البريطانــي بالشــكر والتقديــر 
إلى وزير شــؤون اإلعالم على حسن استقباله واهتمامه 
بتطويــر عالقات التعاون والصداقة بين البلدين، مؤكًدا 
اهتمــام بــالده علــى تنميــة هــذه العالقــات التاريخية لما 

فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وزير الصناعة يلتقي روس ويســتعرض المزايا الجاذبة لالستثمار

وزير اإلعالم: احترام متبادل وحرص على األمن والســالم

ارتقاء التبادل التجاري مع أميركا إلى 3 أضعاف

العالقات مع بريطانيـا قائمـة علـى الـود



أعلنــت إدارة الرقابــة البحريــة بوكالــة الزراعــة 
والثــروة البحريــة عــن أنــه  فــي إطــار الحمالت 
التفتيشــية الدوريــة التــي تقــوم بهــا فقــد قــام 
150 كيلــو  مفتشــو اإلدارة بضبــط مــا يقــارب 
مــن الســمك التالــف )فاســد( فــي ســوق المنامة 
المركزي، وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع قسم 
مراقبــة األغذيــة فــي وزارة الصحــة إلتالفهــا. 
ودعــت اإلدارة المســتهلكين للتأكــد مــن صحــة 

األسماك عند شرائها حرًصا على سالمتهم.

فتح عطاءات مناقصة توليد الطاقة
ــدى ــل المـ ــاج طويـ ــات عـ ــتراتيجية إدارة المخلفـ ــق إسـ ــف: تطبيـ خلـ

قال وزير األشــغال وشــئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن تطبيق 
االســتراتيجية الوطنيــة إلدارة المخلفــات سيســهم في معالجة مشــكلة المخلفات 
علــى المــدى الطويــل وسيســهم كذلــك فــي االســتفادة منهــا اقتصاديــا، مــن خالل 

توفير الطاقة وتوفير المواد األولية للمشاريع المختلفة.

وكشــف الوزيــر خلــف عــن أنــه وضمــن هــذه 
االستراتيجية فقد تم فتح عطاءات مناقصة 
األعمــال االستشــارية لجدوى مشــروع حرق 
النفايــات وتحويلها إلــى طاقة حيث تقدمت 
عــدة شــركات للمشــاركة فــي هــذه المناقصة 
مــن أجل العمل على دراســة الجدوى البيئية 

والفنية والمالية على المشروع.
ترســية  بعــد  الدراســة  مــدة  أن  إلــى  وأشــار 
العطــاء ســتكون ســتة أشــهر، حيــث ســتقدم 
العائــد  توضــح  متكاملــة  دراســة  الشــركة 
االقتصادي للمشروع وكذلك تأثيراته البيئية 

ومقدار الطاقة المراد إنتاجها.
وقــال “إن مشــروع حرق النفايــات وتحويلها 
إلــى طاقــة هو أحد المشــاريع االســتراتيجية 
المهمــة والتــي يتم العمــل بها فــي الكثير من 
دول العالــم، مبيًنــا أن الــوزارة ســتراعي فــي 
فــي  العالميــة  الممارســات  أفضــل  دراســتها 
هــذا المجال كما ســتراعي العمل وفق أفضل 

األنظمة الفنية والبيئية”.
 وأوضح الوزير أن الوزارة قد قطعت شوًطا 
التــي  العمليــة  المبــادرات  تنفيــذ  فــي  كبيــًرا 
شملتها االســتراتيجية الوطنية التي تحظى 

الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الحكومــة  بدعــم 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان ال خليفــة، ومتابعة واهتمــام اللجنة 
التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد 

األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة.  وأوضح “تشــمل هــذه المبادرات 
ترسية مناقصة إعادة تدوير مخلفات البناء، 
وكذلــك مبــادرة إعــادة اســتخدام المخلفــات 
الخضراء حيث ســيتم طرح المناقصة قريًبا 
لتحويــل هــذه المخلفــات إلى ســماد طبيعي، 
والمبــادرة الثالثــة مــن المبادرات هــي تدوير 
المخلفــات المنزليــة.  وأكد أن االســتراتيجية 
الوطنيــة إلدارة المخلفــات تحظــى باهتمــام 
الحكومــة لمــا تهــدف لــه بصــورة عامــة مــن 
تحقيــق التزامات مملكــة البحرين في مجال 
“اإلدارة المتكاملــة” لعمليــات إدارة المخلفات 
وفًقــا ألفضل الممارســات القياســية الصحية 
التــي  دوليــة،  المعتمــدة  والفنيــة  والبيئيــة 
تتضمــن التجميــع والفــرز واإلدارة والتوعيــة 

وغيرها من المبادرات.

م. عصام خلف - الرسمية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

االستزراع السمكي واإلنتاج الحيواني قطاع واعد
“الفـــاو”: تطويـــر اســـتراتيجية تنويـــع الغـــذاء تركـــز على اســـتقطاب االســـتثمارات

أعــرب منســق المكتــب اإلقليمي الفرعــي لدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي واليمن فــي منظمة 
األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحدة )الفــاو( دينو 
فرانسيســكوتي موتيــس، عــن اعتــزاز المنظمة 
للمســاهمة في دعم أهداف التنمية المســتدامة 
لمملكــة البحريــن، حيــث تم االتفــاق على تنفيذ 
إدارات  بمختلــف  معنيــة  مشــتركة  مشــاريع 
فــي  والحيوانيــة  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي، وذلــك فــي المجــاالت ذات األولويــة 
لمملكة البحرين والتي تتماشى مع برنامج عمل 
الحكومة وخطة األمم المتحدة االســتراتيجية 

المحدثة.
 وفي تصريح له بمناسبة توقيع مملكة البحرين 
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة  فــي  ممثلــة 
بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي، مع منظمة األغذيــة والزراعة التابعة 

مشــتركة،  اتفاقــات   4 )فــاو(،  المتحــدة  لألمــم 
ضمــن إطار الشــراكة االســتراتيجية بين مملكة 
المتحــدة  األمــم  منظمــة  ووكاالت  البحريــن 
لألعــوام مــن )2022-2018(، قــال: “إن تطويــر 
اســتراتيجية تنويع الغذاء تركز بشــكل أساسي 
على استقطاب االســتثمارات العامة والخاصة، 
جمــع  نظــام  ترقيــة  فــي  البــدء  يحّتــم  وذلــك 
اإلحصاءات األغذية والزراعية وطرق التحليل 

لمراقبة النتائج واألثر. وفيما يخص االستزراع 
الســمكي واإلنتــاج الحيوانــي، فهــو قطاع واعد 
للغايــة لتحقيــق األمــن الغذائــي لســكان مملكــة 

البحرين”.
وفي ذات الســياق، شــّدد المنســق المقيم لألمم 
المتحــدة فــي البحريــن أميــن الشــرقاوي علــى 
أهميــة تجديــد برنامــج العمــل لمنظمــة )الفــاو( 
القضايــا  البحريــن والتركيــز علــى  فــي مملكــة 

اإلقليميــة الملحــة المطروحــة، وأضــاف إنه من 
خــالل هــذه المشــاريع األربعــة الجديــدة، يمكن 
للبحرين على المستوى اإلقليمي أن تأخذ زمام 
القيادة في مجال األمن الغذائي، خاصة بكونها 
جزيــرة تتوافــر فيهــا جميــع اإلمكانــات الالزمــة 

لبناء ثروة بحرية مزدهرة ومستدامة.
وأشــار الشــرقاوي إلى أن كل مشــروع ســيصب 
فــي توجه برنامج عمل الحكومة لســنة -2019

2022، والتــي جعلت الزراعة ومصائد األســماك 
مملكــة  جهــود  تليهــا  األولويــات،  مقدمــة  فــي 
أهــداف  البحريــن بشــكل أوســع نحــو تحقيــق 

التنمية المستدامة لعام 2030.
هــذه  “ســتفيد  أضــاف  تعليقــه،  ختــام  وفــي 
المشاريع بشكل مباشر المواطنين والمؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة العامليــن فــي مجــاالت 
الزراعــة ومصائــد األســماك وتربيــة الحيوانات، 
البحريــن  لدعــم  المتحــدة  األمــم  فــي  ونســعى 

للوصول”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الداخلية

بلدية المنطقة الشمالية

المنامة - جمعية التاريخ واآلثار

أزالــت بلديــة المنطقــة الشــمالية 855 إعالًنــا 
مناطــق  مختلــف  فــي  ا  وعشــوائيًّ مخالًفــا 
المحافظة الشــمالية منذ مطلــع العام الجاري 
البلديــة  وأشــارت  أغســطس،  شــهر  ولغايــة 
أنهــا قامــت بتكثيــف الحمــالت علــى ظاهــرة 
الحملــة  ضمــن  وذلــك  المخالفــة،  اإلعالنــات 
البلديــة  أطلقتهــا  التــي  التوعويــة  الوطنيــة 

)الشمالية نبيها حلوة ونظيفة(.
 وأوضحــت أنهــا قامت برصــد ومخالفة عدد 
مــن الشــركات التــي تنشــر إعالناتهــا من غير 
ترخيــص، مشــيرة إلــى أنــه ال يمكــن التهاون 
والتنظيميــة،  البلديــة  والقوانيــن  باألنظمــة 
أجــل  مــن  وضعــت  وقوانيــن  أنظمــة  فهــي 

الصالح العام، وعلى الجميع التقيد بها. 
 وأشــارت إلــى أنــه تــم فــرض غرامــات علــى 
مخالفــات  الرتكابهــم  المخالفــة  الشــركات 
عبــر وضعهــا  التجاريــة  باإلعالنــات  متعلقــة 
دون  مــن  والطرقــات  العامــة  الشــوارع  فــي 

الحصول على ترخيص من قبل البلدية.
ودعــت البلدية الشــمالية الجميع للتعاون مع 
بلديــة المنطقــة الشــمالية مــن أجــل الحفــاظ 
مــن  والتخلــص  المناطــق  حضاريــة  علــى 
اإلعالنات المخالفة التي تتســبب في تشويه 
المنظــر العام وإلحاق األذى بالمجتمع مؤكدة 
أن مثل هذه الســلوكيات تتســبب في إتالف 

الممتلكات العامة.

إزالة 855 اعالًنا مخالًفا في “الشمالية”

تنظم جمعية تاريخ وآثار البحرين 
الحكومــة  مستشــار  عــن  نــدوة 
األســبق البريطاني تشارلز بلغريف 
بالثامنة من مساء اليوم )األربعاء(.

الجمعيــة  رئيــس  النــدوة  يقــدم 
عيسى أمين.

وهــذه هــي الفعاليــة األولــى ضمن 
الموسم الثقافي 66 للجمعية.

ندوة عـن بلغريف 
بجمعيـة التاريخ اليوم

ترأس رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، وفد جمارك مملكة 
البحريــن فــي اجتمــاع هيئــة االتحــاد الجمركــي والــذي عقــد بمقــر األمانة 

العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
 وتــم فــي االجتمــاع، مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات، مــن بينهــا تنفيــذ 
قــرار المجلــس األعلى في لقائه التشــاوري الســابع عشــر بشــأن اســتكمال 
متطلبــات االتحــاد الجمركــي، تقريــر األمانــة العامــة الخــاص بالتحويــل 
اآللــي المباشــر للرســوم الجمركيــة ونتائــج اجتمــاع لجنــة التحويــل اآللي 
المباشر للرسوم الجمركية، المشغل االقتصادي المعتمد، سكة حديد دول 
المجلــس باإلضافــة إلــى عــدد مــن المواضيــع ذات االهتمام المشــترك بين 
الــدول األعضــاء. واتفــق المجتمعــون علي تطبيق خطوات عملية تيســير 
اإلجــراءات المعمــول بهــا فــي المنافذ البينية والتي ستســاهم في تيســير 
حركــة المســافرين والحركــة التجاريــة، وتطويــر منصة تبــادل المعلومات 
علــى مســتوى دول المجلــس، ممــا ســينتج عنــه دقــة فــي اإلحصائيــات 
المتعلقة بمتابعة حجم التبادل التجاري، كما تم اعتماد موضوع المشــغل 
االقتصــادي المعتمــد الــذي سيســهم فــي تأهيــل الشــركات والمصانع على 

التفاوض وتطوير صادرات هذه المصانع من الدول المجاورة.
حضــر االجتمــاع مدير عــام اإلدارة العامة للتخليــص واألنظمة الجمركية، 
القائــم بمهــام مديــر إدارة التخطيــط  التدريــب والتطويــر  ومديــر إدارة 

رئيس الجمارك مشاركا في االجتماعوالسياسات الجمركية وعدد من المسؤولين بشؤون الجمارك.

مناقشـــة اســـتكمال االتحـــاد الجمركـــي والســـكة الحديـــد

بحث تيسيـــر اإلجـــراءات فـــي المنافــذ

عيسى أمين

09 local@albiladpress.com
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ضبط 150 كيلو من السمك الفاسد في “مركزي المنامة”

Û  كلهــا أســابيع قليلــة، ويبــدأ دور االنعقــاد الثانــي من الفصــل التشــريعي الخامس
لمجلس النواب بمسئولية جديدة يتحملها ممثلو الشعب تجاه أبناء بلدهم، ممن 
يؤملــون بهــم، رغم العثرات، والســقطات، والهفــوات، الخير الكثيــر؛ ألنهم بنهاية 
المطــاف -وإن كانــوا أصحــاب ســعادة- فهــم بحرينيــون، جــاء من رحم الشــارع، 

ويعون جيدا هموم الناس ومطالبهم واحتياجاتهم.
Û  ،حلحلــة الملفــات التــي تهــم المواطــن، تتطلب من أصحاب الســعادة أمــورا عدة

أولهــا االبتعــاد عن سياســة )الكتل( والتوجــه نحو توحيد الصــف، وتتطلب أيضا 
بأن يكونوا ندا للوزراء، وليسوا محابين لهم، وأن يتريثوا بقراراتهم، وأن يشاورا 

النواب السابقين من ذوي الخبرة، وليس ذلك به عيب، أو استنقاص لهم.
Û  األمــر اآلخــر، نتأمــل أال نرى أي تكود لممثلي الشــعب على منصــات الوزراء أثناء

جلســات المجلس التشــريعي، فبذلك تحبيط للناس، ورســائل ســلبية واضحة ال 
تحتاج التفسير أو التوضيح.

Û  نتأمــل منهــم أيضــا التوقــف عــن طــرح المقترحــات المســتفزة للنــاس، والتــي ال
تتناســب ال مع الحدث، وال مع الموقف، وال مع اهتمامات وأولويات رب األســرة، 
جــودة المقترحــات ليــس بعددهــا، وإنمــا بنوعيتها وأثرهــا بحياة النــاس، واألهم 

بإمكانية تطبيقها.
Û  ونأمل منهم أيضا التوقف عن ممارسة دور الصحفي، فمهمتهم التشريع والرقابة

التنافــس علــى الظهــور  والمحاســبة ومواجهــة الفســاد والكشــف عنــه، وليــس 
بصفحات الجرائد، أو بمن سيحصل على “اليكات” أو رتويت أكثر من زمالئه.

Û  نتأمــل كذلــك تعاونهــم في تقديم تشــريعات وقوانين اقتصاديــة طموحة تبعث
األمل للناس، وتوجد لهم المتنفس، قبالة ارتال الرسوم الجاثمة على صدورهم، 

والتي تباغتنا أخبارها الجديدة بين اللحظة واألخرى.
Û  نتأمل من ممثلي الشعب الكرام بأن يتذكروا دائما وهم جالسون على مقاعدهم

الوثيــرة بالمجلــس، بــأن هنالــك جموعــا تتنظــر منهــم التغييــر، واألثــر اإليجابي، 
وهــو أمــر ال يمكن له أن يتحقق إال بتعاونهم، وتكاتفهم، وارتكازهم على مطالب 

الناس، في كل مبادراتهم وتشريعاتهم ومقترحاتهم. وإلى فجر جديد.

“المواطن” 
وأصحاب السعادة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

األربعاء
18 سبتمبر 2019 
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نظمــت األكاديميــة الملكيــة للشــرطة، 
الشــرطة،  تدريــب  بمعهــد  ممثلــة 
الوطنيــة  المؤسســة  مــع  وبالتعــاون 
لحقــوق اإلنســان، محاضــرة عــن دور 
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
حقــوق  وحمايــة  تعزيــز  مجــال  فــي 
اإلنســان في مملكــة البحرين، قدمتها 
خــوري،  ماريــا  المؤسســة  رئيــس 
بحضــور ما يقــارب 370 من الشــرطة 
المســتجدين )الدفعــة الثامنة عشــرة( 
منســوبي  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة 

األكاديمية.
ا   وتضمنــت المحاضرة، عرًضا تقديميًّ

ونبذة عن المؤسســة الوطنية لحقوق 
وخطــة  واســتراتيجيتها  اإلنســان 
عملهــا واختصاصاتهــا وأهــم أجهزتها 
الرئيســة، إذ تأتــي المحاضــرة ضمــن 
لمعهــد  المعتمــدة  الســنوية  الخطــة 
تدريــب الشــرطة والتــي تهــدف إلــى 
وتزويدهــم  األفــراد  كفــاءة  رفــع 
وفــق  والمعــارف  العلــوم  بمختلــف 

أسس تدريبية معتمدة.
وأكد آمر المعهد أن عقد المحاضرات، 
يأتــي اســتكماالً للجهــود التــي تبذلهــا 
وزارة الداخلية في إطار زيادة الوعي 
القانوني والمهني لرجال األمن العام.

“الملكية للشرطة” تنّظم محاضرة عن حقوق اإلنسان الدفاع المدني يشارك في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الحماية المدنية
فـــاز بالمركـــز الثانـــي فـــي المســـابقة الدوريـــة للملصقـــات التوعويـــة والتثقيفيـــة

شــارك مدير عــام اإلدارة العامة للدفــاع المدني 
عشــر  الســابع  العربــي  المؤتمــر  فعاليــات  فــي 
“الدفــاع  المدنيــة  الحمايــة  أجهــزة  لرؤســاء 
المدنــي” والــذي نظمتــه األمانة العامــة لمجلس 
مراكــش  مدينــة  فــي  العــرب  الداخليــة  وزراء 

المغربية.
 وعلــى هامــش المؤتمــر، تــم اإلعــالن عــن فــوز 
وزارة الداخليــة متمثلــة بــاإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي، بالمركــز الثاني فــي المســابقة الدورية 
المتعلقــة  والتثقيفيــة  التوعويــة  للملصقــات 
بالحمايــة المدنيــة والدفــاع المدنــي لعام 2019 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  )التوعيــة  عنــوان  تحــت 

المخاطر الناجمة عن الكوارث(. 
وأكد مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني أن 
الفــوز بهــذا المركز، يعكس التميــز في التواصل 

والتثقيــف والشــراكة الفاعلــة للحــد مــن اآلثــار 
الســلبية للمخاطــر.  وتــم خــالل المؤتمــر، بحث 
عــدد من الموضوعــات المتعلقة بإدارة الكوارث 
وأدوار أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني 
وجميــع األنظمــة والقوانيــن المحليــة والعربيــة 
التــي تعنى بتنظيم عمل أجهــزة الدفاع المدني 

ضمــن إطــار ســنداي للحد من مخاطــر الكوارث 
فــي  اتفاقيــات  إلــى  باإلضافــة   ،2015-2030
مجــال البحــث واإلنقاذ والمرجــع العربي للمواد 
الخطرة والمتفجرات، كما تم التطرق إلى بحث 
مشــروعين متعلقيــن باتفاقيــة عربيــة للتعــاون 
فــي مجــال البحــث واإلنقــاذ ووضع كــود عربي 

موحــد للرقابــة علــى اســتيراد المــواد المفرقعة 
اســتعرض  كمــا  وتداولهــا،  ونقلهــا  والخطــرة 
جــدوى  بشــأن  األعضــاء  الــدول  آراء  المؤتمــر 
إعــداد مشــروع اتفاقيــة للتعــاون بيــن أجهــزة 
الحمايــة المدنيــة “الدفــاع المدنــي” فــي الــدول 

العربية.

المنامة - وزارة الداخلية



معلم يضرب بـ “العقال” طالًبا بمدرسة الخميس
والــد محمــد لـــ “^”: قدمــت شــكوى ضــد المعتــدي بالشــرطة و“التربيــة” و“حمايــة الطفل”

تعــّرض الطالــب محمــد ج. أ. بمدرســة الخميس االبتدائية للبنين العتــداء بالضرب بالعقال 
من معلمه وفق إفادة من ولي أمر التلميذ لصحيفة )البالد(.

وقــال ولي األمــر للصحيفة إن محمد يدرس 
بالصــف الثالــث، وعمــره 8 ســنوات، ويصنف 
بأنــه مــن ذوي صعوبــات التعلــم، وكان فــي 
بفتــرة  بالمدرســة  الســلم  لصعــود  طريقــه 
الفســحة، وعلــى ما يبــدو أن إدارة المدرســة 
تحظــر دخــول الصفوف بفترة الفســحة، مما 

أدى لمعاقبــة معلم لفلــذة كبده بالضرب على 
ظهره بالعقال.  وذكر ولي األمر أنه زار مدير 
المدرســة وســجل انزعاجــه ممــا لحــق بابنــه 

الذي ما زالت جروحه الحمراء متوّرمة.
وبّيــن أنه لجأ لمركز شــرطة الخميس لتقييد 

بالغ ضد المعلم المعتدي.
ولفــت إلــى أن المركز ســجل إفادتــه بتعّرض 
ابنــه العتــداء بالمدرســة، ووجــود خــدوش 

أسفل الظهر مع تورم األنسجة وآالم.
ونّبه إلى أنه سجل شكوى مماثلة لدى مركز 
حمايــة الطفل التابــع لوزارة العمــل والتنمية 

االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم.
وقــال إن التقريــر الطبــي الصــادر مــن مركــز 
الطــوارئ بمستشــفى الســلمانية الطبــي أفاد 
بــأن الطالــب محمــد أحضــر للمعاينــة بســبب 
ضربــه علــى ظهــره مــن قبــل المعلــم، وبعــد 

الفحــص تبين أن صحته جيدة ولكنه يعاني 
من آثار واضحة من الضرب على ظهره.

)البــالد(  صحيفــة  عبــر  األمــر  ولــي  وطالــب 
مختلــف الجهــات الرســمية المعنيــة باتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمة لمعاقبــة المعلم المعتدي 
ــا حميــًدا في  والــذي لــم يســلك طريًقــا تربويًّ

طريقة تعامله مع ابنه.

6 آالف

طلبــة  تدمــج  التربيــة  وزارة  أن  إلــى  يشــار 

األصحــاء  الطلبــة  مــع  التعلــم  فئــة صعوبــة 
بالصفوف.

6 آالف طالــب بمختلــف  ويوجــد أكثــر مــن 
حكومــي  لتقريــر  وفًقــا  الدراســية  المراحــل 

سابق.
وكان الوزير ماجد النعيمي قد دّشن بالفصل 
مــن  الثانيــة  المرحلــة  الماضــي  الدراســي 
برنامــج توظيف تكنلوجيــا التعليم بتدريس 
الطلبة من ذوي صعوبات التعلم ليرتفع عدد 
المدارس المطبقة للبرنامج إلى 64 مدرسة.

التقرير الطبي أشار آلثار واضحة للضرببالغ مركز الشرطة سجل وجود اعتداء وخدوش مع تورم باألنسجة

راشد الغائب

راشد الغائب
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تــرأس وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي، وفد مملكــة البحرين المشــارك في منتدى 
االبتــكار التقنــي فــي التعليــم بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 2019م، والــذي 
اســتضافته ســلطنة ُعمــان الشــقيقة، بمشــاركة عــدد مــن وزراء التربيــة والتعليــم فــي 
الــدول العربيــة، وعدد من المســئولين والمختصين في قطاع الصناعــة وريادة األعمال، 
والمســتثمرين العرب واألجانب، واألكاديميين في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت فــي قطــاع التعليــم، و70 شــركة عالميــة فــي مجــاالت التعليــم واالتصاالت 

وتقنية المعلومات من 45 دولة حول العالم.

 وقــد شــارك الوزيــر فــي الجلســة النقاشــية 
الوزاريــة، التــي حضرهــا عــدد مــن الــوزراء 
والتــي عقــدت  التعليــم،  عــن  والمســؤولين 
ضمــن أعمــال المنتــدى بورقــة عمــل أكــدت 
أهميــة التعليم االبتكاري ودوره في تطوير 

المجتمع
 وألقــى الوزيــر الضــوء علــى الوضــع الراهن 
والخــاص بتطبيــق التعّلم الذي يســتند على 
التدريــس  وطرائــق  التعليــم  تكنولوجيــا 
الحديثــة فــي مملكــة البحريــن، حيــث تــم 
فــي هــذا الخصــوص تطويــر التعليــم العــام 

اإللكترونــي  للتعلــم  منظومــة  خــالل  مــن 
تمّثلت بمشروع جاللة الملك حمد لمدارس 
وتوفيــر  2005م،  العــام  منــذ  المســتقبل 
سالســل عالميــة لمناهــج المــواد األساســية 
والرياضيــات(،  والعلــوم  اإلنجليزيــة  )اللغــة 
الكتــب  وتوفيــر  المناهــج  حوســبة  مــع 
التفاعليــة والبوابة التعليميــة، والمختبرات 
االفتراضيــة، باإلضافــة إلــى إطــالق جائــزة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  اليونســكو- 
خليفة الســتخدام تكنولوجيات المعلومات 
واالتصــال فــي التعليــم، وتأســيس المركــز 

اإلقليمــي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 
والذي يعمل بالتنسيق مع منظمة اليونسكو 
تعزيــز  المتنوعــة، ومنهــا  أهدافــه  لتحقيــق 
وتدريــب  العربــي،  الرقمــي  المحتــوى 
المعلميــن والقادة التربويين على المســتوى 

اإلقليمي.
اإلنجــازات  أبــرز  عــن  الوزيــر  تحــدث  كمــا 

التعليمــي،  الصعيــد  علــى  تحققــت  التــي 
ومــن أبرزهــا حصــول مملكــة البحريــن فــي 
ــا والثالــث  التعليــم علــى المركــز األول عربيًّ
األوســط  الشــرق  دول  مســتوى  علــى 
وشــمال أفريقيــا، حســب تقريــر مجموعــة 
بوسطن االستشــارية 2019م بشأن التنمية 
االقتصادية المستدامة ودور التعليم فيها.
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النعيمي مشارًكا بورشة عن االبتكارات في التعليم

“الملكية الشرطة”: قبول 80 طالًبا في الماجستير

أعلنــت األكاديميــة الملكيــة للشــرطة، قبــول 80 طالًبــا وطالبــة فــي برامــج 
جهــة   16 إلــى  باإلضافــة  الداخليــة  وزارة  إدارات  مــن مختلــف  الماجســتير 
حكوميــة أخــرى، بينهم 52 طالًبا وطالبة يمثلون الدفعة التاســعة في برنامج 
الماجســتير فــي العلــوم الجنائيــة والشــرطية والدفعــة الثامنــة فــي برنامــج 
الماجســتير فــي العلــوم اإلداريــة واألمنيــة، فــي حيــن بلــغ عــدد الملتحقيــن 

بالدفعة الثانية في برنامج الماجستير في إدارة األزمات 28 طالًبا وطالبة.

وأوضــح آمر كلية تدريب الضباط أن 
األكاديميــة اســتقبلت أكثــر مــن 275 
الدراســات  ببرامــج  لاللتحــاق  طلًبــا 
العليــا من مختلــف الجهات والهيئات، 
فــي تقدير اللتزام األكاديمية بتطبيق 
معايير الجودة والســمعة الطيبة التي 
تحظى بها برامج الماجســتير، مشيًرا 
إلــى أن تقديم هذه البرامج التعليمية 
يأتــي فــي إطــار االهتمام الــذي توليه 
باألكاديميــة  ممثلــة  الداخليــة  وزارة 
الملكية للشرطة وحرصها الدائم على 
تقديــم البرامج الدراســية والتدريبية 
ذات الجــودة العاليــة بمــا يســهم فــي 
والعامليــن  األمنيــة  األجهــزة  تطويــر 
فيهــا بمختلــف مســتوياتهم اإلداريــة 

علــى  والعمــل  العلميــة،  ومؤهالتهــم 
رفــع مســتواهم العلمــي وتحصينهــم 
بالعلوم والمعارف القانونية واإلدارية 
واألمنيــة لتحقيــق التميز في حياتهم 

العملية.
 وقد أعرب عدد من الطلبة المقبولين 
في البرامج الدراســية عــن اعتزازهم 
باألكاديميــة  للدراســة  بانضمامهــم 
بــدور  مشــيدين  للشــرطة،  الملكيــة 
وزارة الداخليــة فــي تطويــر كوادرها 
مــن خــالل العلــم والتعليــم، ومعربين 
لوزيــر  وامتنانهــم  شــكرهم  عــن 
الداخليــة إلتاحــة هــذه الفرصــة عبــر 
الــوزارة  منتســبي  لغيــر  البــاب  فتــح 

للدراسة باألكاديمية.
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افتتحــت الوكيل المســاعد للمناهج واإلشــراف التربوي بــوزارة التربية والتعليم 
أحالم العامر أعمال الملتقى التربوي الرابع، الذي تنظمه إدارة اإلشراف التربوي 
هذا العام تحت شــعار “إشــراف تربوي مستدام”، بمشاركة 100 من اختصاصيي 
اإلشــراف التربــوي، وذلــك بمقــر مدرســة المعرفــة الثانويــة للبنات؛ بهــدف تبادل 

الخبرات وبحث آليات دعم وتعزيز العملية التربوية والتعليمية في المدارس.
وألقــت العامــر كلمــًة أشــارت فيهــا إلــى أن الــوزارة تولــي اهتماًمــا بتنظيــم هــذا 
الملتقــى الســنوي لمــا يشــكله مــن فرصــة ثمينــة لتبــادل اآلراء والتجــارب علــى 
صعيد اإلشراف التربوي؛ من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تطوير 
أســاليب التعليــم؛ تحقيقا لالســتدامة فــي جودة مخرجات هــذا القطاع التنموي 

الحيوي، والذي يعد هدًفا أساسًيا لخطط الوزارة التطويرية الشاملة.
واشــارت إلــى أهميــة موضوعــات الملتقــى التــي تســلط الضــوء علــى عــدد مــن 
آليــات العمــل بــإدارة اإلشــراف التربــوي، والتي بذلت الــوزارة جهــوًدا كبيرة؛ من 
أجــل تطويرهــا، مــا أســهم فــي ارتفــاع نتائــج الطلبــة فــي االمتحانــات الوطنيــة 
واالختبــارات الدوليــة للرياضيــات والعلــوم والقرائيــة، متطلعــًة إلــى أن يخــرج 

الملتقى بتوصيات تستفيد منها الوزارة لتحقيق أهدافها التربوية المنشودة.

دعــا طالب جامعــة البحرين عمادة القبول 
والتســجيل إلــى ســرعة اعتمــاد جداولهــم 
الدراســية المعلقــة، وذلــك علــى الرغــم من 
بدء الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
2019 - 2020 منــذ يــوم األحــد الماضــي، 
ا إلى عمادة  مشــيرين إلى أن ذهابهم يوميًّ
التســجيل لم يجــد نفًعا بتثبيــت جداولهم 
أن  الطــالب  وبّيــن  الدراســية واعتمادهــا. 
إدارة التســجيل بجامعــة البحريــن أكــدت 
أن الجــداول ســتكون علــى تطبيق جامعة 

البحريــن للهواتــف الذكيــة فــور اعتمادهــا 
اإللكترونــي.    الموقــع  منصــة  علــى  أو 
وطالبــوا عميــد شــؤون الطلبــة بالجامعــة 
أســامة الجــودر لضــرورة التدخــل الفــوري 

والحاسم. 
القبــول  عمــادة  إن  “البــالد”  لـــ  وقالــوا 
والتسجيل بجامعة البحرين لم تنته حتى 
اليــوم الثالث مــن توزيع الجــداول للطلبة، 
مشــيرين إلــى أن البعــض منهــم قــد ثبــت 
جدولــه وآخــرون لــم ترفــع جداولهــم فــي 
الموقــع حتــى اآلن. وأردفــوا: بعــض طلبة 
البرنامــج التمهيــدي مــا زالــوا معلقيــن في 

أول فصــل لهم ولــم ترفع جداولهم بالرغم 
مــن أنهــم يملكــون فصــوالً محــددة، بينمــا 
يتخــوف البعــض اآلخــر مــن ضيــاع بعــض 
النظــام  مــن  وحذفهــا  المســجلة  مقرراتــه 
ــا. ولفتــوا إلــى أن كثيريــن منهــم لــم  تلقائيًّ
يبــدأوا الدراســة حتــى اآلن، إلــى أن يتــم 
رفــع جداولهــم الدراســية لمعرفــة مواقــع 

محاضراتهم.
وأضافوا: البعــض في تخصصاتنا وبنفس 
مقرراتنــا التــي اخترناهــا بــدؤوا بدراســة 
المحاضرات، فيما لم تدرج أســماؤنا حتى 
اآلن على قائمة الحضور لبعض المقررات. 

العامر تفتتح الملتقى التربوي الرابع

جداول بعض طلبة جامعة البحرين... معّلقة

تورم ظهر الطالب من آثار الضرب بالعقال
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تأسست المدرسة بالعام 1926.  «
وتستوعب المدرسة قرابة 458 
طالًبا. وتقدير المدرسة بتقرير 

هيئة جودة التعليم والتدريب بأنها 
“غير مالئمة” وفًقا للتقرير الصادر 

بالعام 2016، أما بالنسبة لتقرير 
المتابعة فقد سجلت الهيئة أن 

التقدم بالمدرسة غير كاٍف.

بروفايل المدرسة

الستثمار أرض جامعة البحرين وال وثيقة ملكية لعقارها
الصخير بــحــرم  ــازون”  ــ “أمـ مــوقــع   :”^“ ـــ  ل حــمــزة  لــقــاء  بعد  قمبر 

قــال النائــب عمــار قمبر لـــ “البالد” إن جامعة البحريــن قد فقدت بعض أراضيهــا المتاخمة لحدود 
حرمها الجامعي بمنطقة الصخير بما أدى لتآكل مناطق من الحرم لجهات مختلفة.

 وذكــر قمبــر أنه بحث هــذا الموضوع مع رئيس 
الجامعــة ريــاض حمزة خالل لقــاء جمعهما قبل 
أيــام. ونقــل قمبــر عــن حمــزة باســتبعاد األخيــر 
وجــود أي تغيير بمســاحة الجامعــة خالل فترة 
رئاسته للجامعة. وبّين بأنه ال يبدو أن للجامعة 
وثيقــة ملكيــة معلنــة تحــدد بوضوح مســاحات 

وامتدادات عقار الجامعة.
عــن  الجامعــة  تعويــض  ضــرورة  إلــى  ولفــت 
اقتطاع أي أجزاء من حرمها وضرورة استثمار 

هذه األراضي.

مقر أمازون

 وبيــن أن مــن بيــن أوجــه ذلــك إشــغال شــركة 
بحــرم  ألراض  سيرفيســز(  ويــب  )أمــازون 

الجامعــة بمنطقة الصخير، وذلك دون أن يكون 
للجامعــة أّي مردود اســتثماري مباشــر، ومؤكًدا 
أهميــة مثــل هذه المراكــز االســتثمارية الجاذبة 
ومقــدًرا  المهمــة،  االقتصاديــة  للمشــروعات 

الجهود التي بذلت في سبيل جذبها للبحرين.
وســجل تفهمه الســتخدامات مناطق أخرى من 
حــرم الجامعــة بمنطقــة الصخير لجهــات أخرى 
إال أنــه يهــدف من مشــاورته هــذا الموضوع مع 
رئاســة الجامعــة والمعنييــن بالدولــة مــن أجــل 
الحفــاظ علــى ممتلــكات الجامعــة والتخطيــط 
آفــاق  وفتــح  الجامعــة  لحــرم  المســتقبلي 
الســتيعابه كليــات وتخصصــات وإنشــاء بنيــة 

تحتية تتناسب مع احتياجات المستقبل.
الجامعــة  أرض  مســاحة  تقليــص  واعتبــر 

ا  والمســاس بحرمها بمنطقــة الصخير أمًرا مضرًّ
لمســتقبل التعليــم العالي الحكومــي وإمكانيات 

تطوير الجامعة بالمرحلة المقبلة.

استقاللية وسؤال

 وبّين أنه يتبنى تحويل الجامعة لهيئة مستقلة 
ــا بمــا يمّكنها من اســتثمار مواردها  ــا وماليًّ إداريًّ
الملــك  جاللــة  بمكرمــة  مســاس  دون  الماليــة 
والدعــم الحكومــي لدراســة الطلبــة بالجامعــة، 

ومســتدالً بما جــرى لكلية “بوليتكنــك البحرين” 
والتــي مــّرر البرلمــان قانوًنــا يمنحها االســتقالل 
اإلداري والمالــي. وأبلــغ قمبــر البــالد أنــه يجــري 
مشــاوراته القانونيــة لصياغــة ســؤال برلمانــي 
لوزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي بصفته 
رئيســا لمجلس أمناء الجامعة بشــأن الشــواغل 

المرتبطة بشؤون الجامعة.

تغريدات

بحســابه  تغريــدات  بمجموعــة  قمبــر  وطالــب 
علــى “التويتــر” إدارة الجامعــة باالســتفادة مــن 
ثــروة  باعتبارهــم  المتقاعديــن  األكاديمييــن 
يتعّيــن عــدم إهمالهــا. ودعا ألن تكــون الجامعة 
ا الستضافة االمتحانات االحترافية بجميع  مقرًّ
المراكــز  تطويــر  علــى  وحــّض  التخصصــات. 
البحثيــة المتعلقــة بالمنطقة ومتطلبات الســوق 
والبيئة المحلية واإلقليمية. وأّيد تطوير برامج 
احتياجــات ســوق  مــع  يتناســب  بمــا  الجامعــة 
تجنًبــا  مســتقبالً  المطلوبــة  والوظائــف  العمــل 

لتخريج طلبة محكوم عليهم بالبطالة.

رئيس الجامعة مستقبال النائب عمار قمبر

أسامة الجودر

مروة خميس

ار   اســتقبل رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض حمــزة، فــي مكتبــه النائــب عمَّ
رات  قمبر، حيث أطلعه على الخطط التي تتبناها جامعة البحرين، والتطوُّ
الحاصلــة فــي الســنوات القليلة الماضيــة، وما نالته الجامعــة الوطنية من 

مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المختلفة.
الذيــن ســيبدأون  الطلبــة  األيــام  هــذه  البحريــن  هــذا وتســتقبل جامعــة 
الجامعــة  اســتعدادات  موضحــًا  المقبــل،  األســبوع  الدراســية  مســيرتهم 
الســتقبال طلبتهــا الذيــن يناهــزون 30 ألــف طالــب وطالبــة، مــن النواحي 

األكاديمية، والبنية التحتية.

ل الرقمي للكمِّ  وقــال حمــزة “إن جامعة البحرين ماضية في طريق التحوُّ
األكبر من خدماتها الموجهة إلى الطلبة على وجه الخصوص، وقد حققت 
نجاحــات كبيــرة فــي هــذا الشــأن خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، فيما 

بقيت جملة من الخدمات التي تنتظر إطالقها عما قريب.
من ناحيته، تمنى النائب قمبر للطلبة المستجدين والمسجلين في جامعة 
البحريــن كل التوفيــق والنجــاح، مشــيرًا إلــى الدور المحــوري الذي تؤديه 
جامعــة البحريــن فــي رفد المملكــة بالكــوادر الوطنية المؤهلــة على أعلى 
المستويات، خصوصًا مع مضيها في تنفيذ خطتها التطويرية الطموحة.

30 ألف طالب بجامعة البحرين

المنامة - وزارة الداخلية



أكــدت وكيــل وزارة الخارجيــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحظــر اســتحداث وإنتــاج واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك األســلحة الشــيخة رنا 
بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة فــي كلمة البحرين أمس أمــام المؤتمر العــام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية في دورتــه الـ63 اســتعداد المملكة الدائم 
علــى التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومســاندتها فــي االضطــاع بمهامها؛ إيماًنــا بما تتمتع بــه الوكالة من خبــرة وحكمة في إنجــاز المهام 

والمسؤوليات المنوطة بها. 

إلــى  البحريــن  عــن تطلــع  رنــا  الشــيخة  وأعربــت 
دورهــا  مضاعفــة  فــي  الذريــة  الوكالــة  مســاندة 
وبنــاء  التقنــي  التعــاون  برنامــج  فــي  المحــوري 
العلميــة  التطبيقــات  مســاحة  وزيــادة  القــدرات 
المتقدمــة في ميــدان الطاقة النوويــة إلى أقصى 
حد ممكن من خالل البرنامج القطري واإلقليمي، 
المملكــة  أن  أعلنــت  التعــاون  لهــذا  وكثمــرة 
ستستضيف في العام المقبل 2020 مجموعة من 

ورش العمــل بالتعــاون مع الوكالــة الدولية للطاقة 
للــدول  اإلقليمــي  إلــى االجتمــاع  الذريــة إضافــة 

العربية بشأن األمن النووي. 
كمــا شــددت على تمُســك البحريــن بأهميــة تنفيذ 
قــرار مجلــس األمــن الدولــي للعــام 1995، بشــأن 
األســلحة  مــن  األوســط  الشــرق  منطقــة  إخــالء 
األخــرى،  الشــامل  الدمــار  وأســلحة  النوويــة 
خصوصــا منطقــة الخليــج العربــي التــي أضحــت 

في حاجة ماســة أكثر من أي وقت مضى لتفعيل 
إجــراءات تنفيــذ المنطقــة الخاليــة مــن األســلحة 
النوويــة وأســلحة الدمار الشــامل؛ نظــًرا ألهميتها 

اإلستراتيجية على الصعيد العالمي.

.. وتلتقي الزياني على هامش المؤتمر

اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة رئيــس اللجنــة 

الوطنية بشــأن حظر اســتحداث وإنتاج وتخزين 
تلــك  وتدميــر  الكيميائيــة  األســلحة  واســتعمال 
األســلحة الشــيخة رنــا بنت عيســى بــن دعيج آل 
خليفــة، مــع األميــن العــام لمجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية عبداللطيف الزياني، على هامش 
انعقــاد المؤتمــر العام.وتطــرق الجانبــان إلــى أهم 
فــي  المؤتمــر  أجنــدة  علــى  المطروحــة  القضايــا 
دورتــه الحاليــة ال ســيما تلــك المتعلقــة بقضايــا 
األمــن النــووي واالســتخدامات الســلمية للطاقــة 

الذرية.

... وتجتمع مع سفير السعودية بفيينا

الشــيخة  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  اجتمعــت   

رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة، والوفد 
المرافق لها مع السفير السعودي لدى جمهورية 
لــدى  الدائــم  ومندوبهــا  االتحاديــة،  النمســا 
والمنظمــات  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
الدوليــة األخــرى صاحب الســمو الملكي األمير 
عبــدهللا بــن خالــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود، علــى هامــش أعمــال المؤتمــر أمس.
وباركــت للمملكــة العربيــة الســعودية حصولهــا 
علــى عضوية مجلس محافظــي الوكالة للفترة 
الممتــدة مــن ســبتمبر 2019 ولمــدة عاميــن، إذ 
حظــي ترشــيح الســعودية بدعم كبيــر من قبل 

دول مجموعة الشرق األوسط وجنوب آسيا.

فيينا - بنا

البحرين تستضيف العام المقبل مجموعة من ورش عمل الطاقة
ــة الـــنـــوويـــة  ــحـ ــلـ ــن األسـ ــ ــة م ــق ــط ــن ــم ــة”: يـــجـــب إخــــــاء ال ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ ــل “ال ــيـ وكـ

وكيل وزارة الخارجية أثناء القاء كلمة مملكة البحرين 

قّررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى تأجيل واقعة اتجار بالبشر بحق خادمة، كانت هربت مرتين من 
منزل كفائها، والتي تضم 4 متهمين، أقنعتها إحداهن بإيجاد فرصة عمل أفضل لها بعدما تعرفت عليها 
عن طريق موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(، لجلسة 23 سبتمبر الجاري؛ للمرافعة من دفاع المتهمة 

الثالثة وإلعان المتهم األول بالجلسة، وأمرت أيًضا باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المقبل.

وتتمثــل تفاصيــل الواقعــة فيما أبلــغ به مندوب 
ســفارة بــالد المجنــي عليهــا، والــذي أفــاد بــأن 
المذكــورة اتصلــت بالســفارة واســتنجدت بهــم، 
فانتقلــت دوريــات الشــرطة مباشــرة إلــى موقع 
البــالغ والقبــض علــى المتهميــن األربعــة ما عدا 

األول الذي الذ بالفرار.
 وأوضحــت المجنــي عليهــا عنــد التحقيق معها 
للعمــل  حضــرت  أنهــا  العامــة  النيابــة  بمعرفــة 
البحريــن، واختلفــت مــع زوجــة  كخادمــة فــي 
كفيلها األول، فعادت إلى مكتب األيدي العاملة 
الــذي اســتقدمها، ثــم عملــت فــي منــزل كفيــل 
مــع زوجتــه.  لهــا مشــاكل  ثــان وأيًضــا حدثــت 
وأضافــت أنهــا وأثناء تصفحهــا لموقع التواصل 

المتهمــة  علــى  تعرفــت  )فيســبوك(  االجتماعــي 
الثالثــة، إذ وعدتها األخيــرة بإيجاد فرصة عمل 
مناســبة لهــا، وبالفعــل حضــرت لهــا بعــد يوميــن 
بالقــرب مــن مســكن مخدومها وهربــت برفقتها 
والمتهم الثاني. وبينت أنهما نقالها إلى منطقة 
القضيبيــة حيث أخذا منهــا هاتفها النقال وقاما 
بحبســها فــي غرفــة وكانــا يجلبــان لهــا الزبائــن 
مــن  طلبــت  وعندمــا  معهــا،  الدعــارة  لممارســة 
أنهــا  أبلغتهــا  لبلدهــا،  إعادتهــا  الثالثــة  المتهمــة 

هاربة وال تستطيع فعل ذلك.
ولفتــت إلــى أنهــا ظلت تعمــل في الدعــارة لمدة 
شــهر كامل، حتــى باعتهــا الثالثة للمتهــم الرابع، 
والــذي اســتخدمها هــو اآلخــر في الدعــارة، وما 

إن حصلت على فرصة لالتصال بســفارة بالدها 
لم تتردد في ذلك.

المتهميــن  العامــة  النيابــة  هــذا وكانــت أحالــت 
الخمسة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون 

العام 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوالً: اتجــروا فــي شــخص المجنــي عليهــا بــأن 
اســتقبلوها وآووهــا في شــقة وحجــزوا حريتها 
بها وذلك بغرض إســاءة استغاللها في الدعارة. 
ثانًيــا: حجــزوا حريــة المجنــي عليهــا بغير وجه 
قانونــي بغــرض الكســب. ثالًثــا: حملــوا المجني 
عليهــا علــى ارتكاب الدعارة عــن طريق الحيلة. 
رابًعــا: أداروا محــال لممارســة الدعــارة. خامًســا: 
اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكسبه 
المجنــي عليهــا مــن ممارســة الدعــارة. سادًســا: 
حرضــوا المجنــي عليهــا وآخريــن علــى ارتــكاب 
الدعــارة. كمــا وجهــت النيابــة العامــة للمتهمــة 
الثالثة أنها اعتمدت بصفة كلية على ما تكســبه 

من ممارسة الدعارة.

بالجلسة آخر  وإعان  بالبشر  اتجار  بقضية  متهمة  لمرافعة  سبتمبر   23

هربت من كفيلها فأجبرت على الدعارة

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية )بصفتها االستئنافية( معارضة شاب ثاثيني وأيدت حكما يقضي بسقوط حقه في 
االستئناف بعد إدانته بالعودة لتعاطي المخدرات برفقة صديق له والمحكوم عليهما بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريم كل 

منهما مبلغ 1000 دينار وبمصادرة المضبوطات عما نسب إليهما.

أحالــت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت 
المعارض والمتهم الثاني -اســتأنف في 
وقت سابق- للمحاكمة على اعتبار أنهما 
بتاريــخ 17 يوليو 2017، وحال كونهما 
عائديــن، حــاز وأحــرز كل منهمــا بقصد 
المخــدرة  الحشــيش  مــادة  التعاطــي 
الميتامفيتاميــن،  العقلــي  والمؤثــر 
تعاطــي  “المســتأنف”  األول  وللمتهــم 
الديازيبــام  العقليــة  المؤثــرات  كذلــك 
فــي غيــر  والنيترازيبــام  واأللبــرازوالم 

األحوال المصرح بها قانونا.
ويشــير الحكم إلى أن تفاصيل الواقعة 
تتحصــل فــي أنــه وحــال قيــام دوريــة 

المخــدرات  بمكافحــة  خاصــة  أمنيــة 
بتمشــيط منطقة الحورة، تم مشــاهدة 
المتهــم األول وهــو بحالــة غير طبيعية 
الشــرطة  أفــراد  لتواجــد  وبمالحظتــه 
بجانبــه تخلــى عــن شــيء مــا بإرادتــه، 
فتــم التقاطه من قبل أحد الشــرطيين، 
والــذي تبيــن أنه عبارة عــن قطعة بنية 
داكنة اللون يعتقد احتواؤها على مادة 
الحشــيش المخدرة، فتــم إلقاء القبض 

عليه.
وبتفتيشــه تمكنوا من العثــور بحوزته 
اللــف  ورق  علــى  بنطالــه  جيــب  فــي 
لــف  فــي  يســتخدم  والــذي  “كاغــد”، 

المخــدرات الســتعمالها، كما أبلغهما أنه 
متواجد بالمنطقة برفقة المتهم الثاني 
في ســيارته الخاصــة ويتعاطون مادة 

الحشيش.
مشــاهدة  تمــت  لســيارته  وبالتوجــه 
المتهــم الثانــي يدخن ســيجارة، والذي 
ما إن رأى الشــرطيين تخلى هو اآلخر 
عــن تلــك الســيجارة، والتــي تبيــن أنها 

تحتوي على مادة الحشيش.
منــزل  لتفتيــش  إذن  اســتصدار  وبعــد 
المتهم األول، تم العثور فيه على عدد 
2 قطع بنية داكنة اللون ثبت أنها لمادة 
الحشــيش، فضــال عــن ســيجارة كانــت 

تحتــوي على ذات المادة، وكذلك ورق 
لــف كاغــد وعــدد 3 مشــارب زجاجيــة 

تستخدم في تعاطي المخدرات.
المضبوطــات  فحــص  تقريــر  وأســفر 
وأعقــاب  الداكنــة  القطــع  باحتــواء 
ومشــربين  المضبوطــة  الســجائر 
ومــادة  زجاجيــة  وقنينــة  زجاجييــن 
شــبه ســائلة داكنــة اللون وقطــع داكنة 

علــى  جميعــا  التبــغ،  بمــادة  مخلوطــة 
مادة الحشيش المخدرة، وأن مشربين 
وقنينــة زجاجيــة يحتــوون علــى مادة 

الميتامفيتامين المؤثرة عقليا.
عينــة  فحــص  بتقريــر  جــاء  كمــا 
علــى  احتواؤهــا  األول  المتهــم  إدرار 
والميتامفيتاميــن  الحشــيش  مــادة 
واأللبــرازوالم  والديازيبــام 
الثانــي  وللمتهــم  والنيترازيبــام، 
الحشــيش  علــى  احتواؤهــا 

والميتامفيتامين.
ولهــذه األســباب، فقد قضــت المحكمة 
الجنائيــة بحبــس كل منهمــا  الصغــرى 
لمدة سنة مع النفاذ وبتغريم كل منهما 
مبلغ 1000 دينار وبمصادرة المخدرات 
فاســتأنف  المســتخدمة،  واألدوات 
فــي  القضــاء  وتــم  الحكــم  المعــارض 

باالســتئناف  بســقوط حقــه  اســتئنافه 
نظرا لعدم مثوله أمام المحكمة.

البيــان  ســالف  الحكــم  فــي  وقالــت 
جلســة  بتاريــخ  يعلــم  المســتأنف  إن 
االســتئناف ولــم يمثــل بجلســة 7 مايو 
2019، وكان الحكــم قــد قضى بعقوبة 
لكنــه  النفــاذ،  واجبــة  للحريــة  مقيــدة 
امتنــع عــن تســليم نفســه قبل الجلســة 
فــال  لــذا  االســتئناف،  لنظــر  المحــددة 
يســعها إال أن تقضي بســقوط حقه في 
االستئناف عمال بنص المادة )300( من 

قانون اإلجراءات الجنائية.
الحكــم،  هــذا  علــى  اعتــرض  لكنــه 
المحكمــة  قضــت  األخيــرة  وبالجلســة 
شــكال  معارضتــه  بقبــول  االســتئنافية 
وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم 

المعارض فيه.

سنة لمدان بتعاطي المخدرات بعدما شاهده شرطيان يتخلص منها

... وتبحث سبل التعاون مع الجانب اإلماراتي
لــدى جمهوريــة  اإلمــارات  دولــة  مــن ســفير  كريمــة  بدعــوة 
النمســا ومندوبهــا الدائم لــدى الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
حمــد الكعبي، زارت وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت 
عيســى بــن دعيــج آل خليفــة أمــس المعــرض العلمــي الــذي 

أقامته البعثة الدائمة لدولة اإلمارات الشقيقة في فيينا.
وخالل الزيارة، أشادت الشيخة رنا بمتانة العالقات األخوية 
ودولــة  البحريــن  مملكــة  تربــط  التــي  الراســخة  التاريخيــة 
اإلمــارات الشــقيقة، كمــا ناقشــت أوجــه التعــاون المشــترك 
بينهمــا فيما يتعلق بأحدث البرامــج والتطبيقات العلمية في 

مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية.
مــن جانبــه، قــدم ســفير اإلمــارات لــدى النمســا عرًضــا ألهــم 
للطاقــة  بتنفيذهــا مؤسســة اإلمــارات  تقــوم  التــي  البرامــج 
النوويــة بالتعــاون مــع الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة، مثنًيا 
علــى الــدور الــذي تقوم بــه اللجنــة الوطنيــة البحرينيــة وبما 
حققتــه مــن تقــدم الفــت فــي تعزيــز عالقــات التعــاون مــع 
الوكالــة الدوليــة وأجهزتهــا المتخصصة، الســيما فيما يتعلق 
بالتعــاون التقنــي وبناء القدرات للكــوادر الوطنية البحرينية 

في المجاالت الحيوية للطاقة النووية.

 المستأنف يعلم 
بتاريخ االستئناف 
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محرر الشؤون المحلية

مــددت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى أجــل النطــق بالحكــم علــى رجــل أعمــال في 
الخمســينات مــن العمــر تــم ضبطــه وهــو يحــاول الخــروج مــن البــاد بجــواز ســفر أحد 
موظفــي شــركته عبــر مطــار البحريــن الدولــي، واعتــرف بأنــه مطلــوب أمنيــا وأن أحــد 
موظفي شــركته ســاعده على ذلك حتى جلســة 30 ســبتمبر الجاري، مع اســتمرار حبس 

المتهمين الوافدين للجلسة القادمة.

وأثناء الجلســة الســابقة تقــدم وكيل رجل 
طالــب  والتــي  مرافعتــه،  المتهــم  األعمــال 
أو  موكلــه  بحــق  مخففــة  بعقوبــة  فيهــا 
اســتبدال عقوبتــه فــي حــال اإلدانــة؛ بنــاء 
للمحكمــة،  بــه  تقــدم  الــذي  المســتند  علــى 
والذي يفيد بصدق نية المتهم زيارة والده 
المذكــور  توفــي  إذ  بالســرطان،  المريــض 
بعــد معاناتــه مــع المــرض فــي ذات اليــوم 
الــذي حاول موكله فيه الخــروج من البالد 

لزيارته.
وتشــير التفاصيــل إلــى أن النيابــة العامــة 
كانــت قــد تلقــت بالغا مــن مــالزم أول في 

إدارة مكافحــة الجرائــم االقتصاديــة، بــأن 
لديهــم معلومــات تفيــد بأن شــخصا أجنبيا 
مطلــوب أمنيــا، ســيغادر عــن طريــق مطــار 
ســفر  جــواز  بواســطة  الدولــي  البحريــن 

شخص آخر.
قــام  المتهــم  أن  تبيــن  أكثــر  وباالســتعالم 
بحجــز تذكــرة ســفر باســم شــخص يعمــل 
معه، فتم ترقب وصوله إلى بوابة الطائرة، 

حيث تم القبض عليه حينها.
وبالتحقيق مع رجل األعمال المتهم أقر بما 
ارتكبــه مــن فعل، وقال إن ســبب محاولته 
الســفر هو رغبته في رؤية والده المريض، 

مراحلــه  فــي  الســرطان  يعانــي  والــذي 
األخيرة، أنه وبســبب قرار منعه من الســفر 

لم يتمكن من زيارة والده حسب قوله.
وأفــاد بأنه تحــدث مع موظفيــه -وافدين- 
فأبلغــه أحدهــم أن بإمكانه ترتيب خروجه 
مــن مملكــة البحريــن، وبالفعل ســلمه جواز 
ســفره، وطلــب منــه المتهــم الثانــي البحث 
عــن جــواز ســفر شــخص آخــر مــن نفــس 
جنسيته، فجلب له جواز سفر موظف آخر 
يعمــل معــه فــي نفــس الشــركة ومــن دون 

علمه.
وأضــاف أن الثانــي طلــب منــه فــي اليــوم 
التالــي شــراء تذكــرة ســفر والتوجــه إلــى 
المطــار برفقتــه، وهناك التقيــا رجال يرتدي 
مالبس رمادية، اعتقد أنها لشــركة طيران، 
والــذي قال له “أمــورك طيبة”، ولكنه تفاجأ 
بتوقيفــه قبــل دخولــه للطائــرة، وعلــى إثــر 

ذلك تم القبض على المتهم الثاني.

والده زيارة  في  نيته  بصدق  يفيد  بمستند  يدفع  وكيله 

تأجيل الحكم على رجل أعمال استعمل جواز موظفه

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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ــار ــن دي ــون  ــي مــل  46.8 بــلــغــت   ”+ ــوري  ــ “فـ ــات  ــوي ــح ت

252.3 % نمو المبالغ المحولة عبر “فواتير” في يوليو

زادت المبالــغ المحولــة مــن الحســابات الشــخصية لألفــراد عــن طريــق خدمــة 
)فوري +( بنظام التحويالت المالية اإللكتروني إلى 46.8 مليون دينار في يوليو 
الماضــي مقارنــة بـــ39 مليــون دينــار فــي يونيــو 2019، أي بزيادة نســبتها 20 %، 

وذلك حسب آخر إحصائيات مصرف البحرين المركزي.

وخدمة )فوري +( هي خدمة متميزة تتيح 
أي  التجارية تحويل  البنوك  لجميع عمالء 
مبلغ حتى 1000 دينار يوميا كحد أقصى 
الساعة.  مــدار  على  ثانية   30 غضون  في 
العميل  من  الخدمة  هــذه  تحتاجه  ما  كل 
ليستلم المستفيد المبلغ في حسابه خالل 
ثــالثــيــن ثــانــيــة هــو رقـــم الــحــســاب البنكي 
المراد  والمبلغ  للمستفيد   )IBAN( العالمي 

إرساله.
عبر  الكترونيا  المحولة  المبالغ  نمت  فيما 
حيث   %  252.3 بنسبة  )فــواتــيــر(  نــظــام 
بلغت 51.8 مليون دينار في يوليو الماضي 
يونيو.  فــي  ديــنــار  مليون  ـــ14.7  ــ ب مــقــارنــة 
وفـــواتـــيـــر خــدمــة تــقــوم بــجــمــع الــفــواتــيــر 
المستحقة من عدة جهات مصدرة للفواتير 
وعرضها لجميع عمالء البنوك التجارية في 
للعمالء  الخدمة  هذه  وتوفر  واحــد،  مكان 
إمــكــانــيــة االســتــفــســار ودفــــع فــواتــيــرهــم 
تقدم  كــمــا  ثــانــيــة،   30 ــالل  خـ المستحقة 
المباشر  االستقطاع  خدمة  فواتير  خدمة 
والتي تمكن الجهات المصدرة للفواتير من 

العمالء  من  المستحقة  المبالغ  استقطاع 
حــســب تـــواريـــخ االســتــحــقــاق عــن طريق 
ويــتــوجــب على  الــمــدفــوعــات،  هــذه  أتمتة 
على  الحصول  للفواتير  المصدرة  الجهة 
تفويض العميل للقيام بهذه االستقطاعات.
أمـــا الــتــحــويــل عــبــر نــظــام )فــــوري( فبلغت 
1.243 مليار دينار في يوليو بارتفاع نسبته 
8.1 % عن المبلغ المسجل في يونيو 2019 
تتيح  وفواتير  دينار.  مليار   1.149 والبالغ 
أي  التجارية تحويل  البنوك  لجميع عمالء 
مبلغ في غضون ساعات خالل أيام العمل 
إمكانية  الخدمة  هــذه  تقدم  اذ  الرسمية، 
تــحــويــل األمـــــوال لــجــهــة واحــــدة أو عــدة 
جهات مثل الرواتب والمدفوعات األخرى 

بطريقه آمنة وسلسة.

882.1 مليون دينار تحويالت 

“اآللي للتسويات”

النظام اآللي للتسويات اإلجمالية فقد  أما 
الزبائن  لتحويالت  اإلجمالية  القيمة  بلغت 

يوليو  شــهــر  خـــالل  ــار  ــن دي مــلــيــون   882.1
18.5 % عن شهر  نسبتها  بزيادة  الماضي 
يونيو 2019 حيث بلغت قيمة التحويالت 

744.1 مليون دينار.
وبــالــنــســبــة لــلــتــحــويــالت الــمــصــرفــيــة بين 
بنسبة  زادت  فــقــد  الــتــجــاريــة  ــمــصــارف  ال
دينار  مليار   8.557 بلغت  حيث   %  13.8
في  دينار  مليار   7.518 مقابل  يوليو  في 
المبالغ في نظام  الماضي. وسجلت  يونيو 
اإللكتروني  الشيكات  لمقاصة  البحرين 
الماضي  يوليو  خالل  دينار  مليون   824.2
يونيو  فــي  ــار  ــن دي مــلــيــون   711.1 مــقــابــل 

2019، أي بزيادة نسبتها 15.9 %.
ــام الـــبـــحـــريـــن لــمــقــاصــة الــشــيــكــات  ــظــ ــ ون

شركة  تقدمها  مهمة  خــدمــة  اإللــكــتــرونــي 
ــي بل  ــمــال ــفــت( لــيــس فــقــط لــلــقــطــاع ال ــن )ب
التبادل  من  النظام  ويمكن  كافة،  للبحرين 
البنوك  بين  ما  الشيكات  اإللكتروني لصور 
والــــذي يــقــلــص دورة الــمــقــاصــة إلـــى يــوم 
جذري  بشكل  يساعد  والــذي  واحــد،  عمل 
المملكة  النقد في  تفقد  إســراع عملية  في 
االقــتــصــاد  عــلــى  ايــجــابــيــا  ــذي ينعكس  ــ وال
الـــوطـــنـــي بــشــكــل عـــــام، وتــحــصــل جميع 
مجانًا  االعتيادية  الجلسة  فــي  الشيكات 
ــداع شــيــكــاتــه في  ــ ــون ايـ ــزبـ ويــســتــطــيــع الـ
المتواجدة  التجارية  البنوك  فــروع  جميع 
في البحرين، ويبلغ عدد األعضاء في هذا 

النظام 25 بنكا.

“مكافحة الممارسات الضارة” 
تجتمع بـ “االتحاد الجمركي”

لمكافحة  الــفــنــيــة  األمـــانـــة  مــكــتــب  عــقــد 
الدولية  التجارة  في  الضارة  الممارسات 
مشترًكا  اجتماًعا  التعاون،  مجلس  بدول 
الممارسات  لمكافحة  الدائمة  اللجنة  بين 
الـــضـــارة فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة وهــيــئــة 
التعاون،  مجلس  لدول  الجمركي  االتحاد 
ــاقــش االجــتــمــاع اآلثـــار  فــي الـــريـــاض. ون
الــنــاتــجــة عــن عـــدم الــتــعــاون فــي تطبيق 
في  الــضــارة  الممارسات  مكافحة  رســوم 
من  عدد  إلى  والتوّصل  الدولية،  التجارة 
إنشاء  على  االتــفــاق  تــم  كما  التوصيات. 
اللجنة  لــجــنــة مــكــونــة مـــن مــمــثــلــيــن عـــن 
الدائمة وهيئة االتحاد الجمركي واألمانة 
الفنية  ــة  ــانـ األمـ بــمــكــتــب  مــمــثــلــة  ــعــامــة  ال
موعد  في  تجتمع  االقتصادية  والشئون 

النصف الثاني من أكتوبر.

الرياض - بنا

تطــويــر واجهــات 275 محــال بســوق المنــامـــة
مـــــــــراحـــــــــل  4 عـــــــــلـــــــــى  الــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــروع  إنـــــــــــــجـــــــــــــاز 

بعد طول انتظار، وبعد تقرير نشرته “البالد” قبل نحو أسبوعين عن بطء التطوير في 
سوق المنامة القديم، أطلقت هيئة السياحة والمعارض إشارة البدء لألعمال الرئيسة 

للمشروع.

ــســيــاحــة والـــمـــعـــارض  ــت هــيــئــة ال ــرحـ وطـ
مناقصة أمس )الثالثاء( لمقدمي العروض 
المؤهلين تأهيال عاليا لتقديم مقترحاتهم 
في  متجرا   275 لنحو  التجديد  ألعــمــال 

سوق المنامة. 
وبحسب تفاصيل المناقصة، سيتم تقسيم 
4 و5(،   ،2,3( 4 مراحل  إلى  المشروع  هذا 
تقديم  على  الــقــدرة  عـــارض  لكل  ويــكــون 

العطاءات بحد أقصى لمرحلتين.
الضمان  لدفع  فرصة  للمتزايدين  وسيتاح 
قيمة  من   %  1 أو   2500 البالغ  االبتدائي 
العطاء حتى تاريخ 30 أكتوبر المقبل، على 
العطاءات  مظاريف  فتح  إغــالق  يتم  أن 

بعد يوم من تاريخ الغلق.
األشهر  في  تم  تجارية،  مصادر  وبحسب 
خارجية  لوحة   24 قرابة  تغيير  الماضية 
ــارع  ــاء الـــمـــحـــالت، وذلــــــك فــــي شــ ــمــ ألســ
تظليل  فيه  تم  الــذي  الوقت  في  المتنبي، 
ــى ســـوق  ــ أجـــــــزاء مــــن الــــشــــارع تــمــتــد إلـ
األقمشة، وتكفلت بنفقاتها وزارة الصناعة 
السياحة  هيئة  أو  والــســيــاحــة  والــتــجــارة 
طرح  حين  في  يبدو،  ما  على  والمعارض 
لتمويل  برنامًجا  “تمكين”  العمل  صندوق 
استبدال لوحات “الفتات” المحالت لتجار 
السوق إال أن الخطوة لم تلق تجاوًبا كبيًرا، 

بحسب تجار.

36 شهًرا لألعمال اإلنشائية

االنــشــاءات  أعــمــال  تستغرق  أن  ويتوقع 
قــرابــة 36 شــهــًرا على أقــصــى تــقــديــر، إذ 
بشارع  الذي سيبدأ  السوق  أبعاد  ستكون 
باب البحرين نحو 800 مترا طواًل وعرًضا.

ثــانــي مــشــروع لتطوير ســوق  ــذا هــو  وهـ

باب  شـــارع  تطوير  بعد  الــقــديــم  المنامة 
البحرين والذي يعد المعلم الحيوي البارز 
لواجهة البحرين التجارية تاريخًيا، إذ تم 
 2010 األولى في صيف  المرحلة  افتتاح 
التي شملت إنشاء مبنى متعدد الطوابق 
متر   1900 تبلغ  مساحة  على  للسيارات 

مربع وارتفاع 7 طوابق بطاقة استيعابية 
محالت  إلى  باإلضافة  سيارة،   400 تبلغ 

تجارية في الدور األرضي.
وبــعــد انــســحــاب غــرفــة تــجــارة وصناعة 
البحرين من مشروع تمويل تطوير سوق 
المنامة القديم بمقدار 3 ماليين من تكلفة 

وهي  ديــنــار،  ماليين   6 البالغة  المشروع 
كبيرين  أخــذ وجــذب  كانت محل  خطوة 
الغرفة في  إدارة  فترة مجلس  بداية  مع 
الصناعة  وزارة  أكــدت  إذ   ،2018 أبــريــل 
التطوير  والتجارة والسياحة أن مشروع 
سيسير قدًما وسط تقديرات بأن يحظى 

المشروع بتمويل قدره 5 ماليين دينار.
لــلــســيــاحــة  الـــبـــحـــريـــن  هــيــئــة  أن  يـــذكـــر 
والـــمـــعـــارض وغـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
بريطاني  اتفاًقا مع خبير  البحرين وقعتا 
عبر شركة HANK DITTMAR البريطانية 
في 2016، لتجري خالله األخيرة دراسة 
القديم،  المنامة  ســوق  تطوير  أجــل  مــن 
تنفيذ  خـــطـــوات  أولـــــى  بـــذلـــك  لــتــشــكــل 
ــادة إحــيــاء  ــ ــذي يــهــدف إلعـ ــ ــمــشــروع ال ال

السوق.

الهملة - بتلكو

منصة  جاهزية  عن  بتلكو  شركة  أعلنت 
 ،)Manama-IX( اإلنترنت  لتبادل  المنامة 
لــتــبــادل حــركــة مــرور  الــمــحــايــدة  المنصة 
ــمــتــواجــدة فــي الــبــحــريــن،  ــتــرنــت، وال اإلن
الستقبال المشاريع الجديدة التي عّبرت 
الفرصة  مــن  االســتــفــادة  فــي  رغبتها  عــن 
المحلية،  بالشبكات  لالتصال  المطروحة 
المنصة  هــذه  عبر  والعالمية  اإلقليمية 

المتكاملة.
المنامة  وتــم اإلعـــالن عــن إطــالق منصة 
ــك في  فــي وقـــت ســابــق هـــذا الــعــام، وذلـ
بتلكو  بين  اتفاقية شراكة  توقيع  أعقاب 
ــتــبــادل اإلنــتــرنــت،  وشـــركـــة أمـــســـتـــردام ل

الرائدة العالمية في تبادل اإلنترنت.
اإلنترنت،  لتبادل  المنامة  منصة  وتعمل 
المحايدة،  العبور  منطقة  في  والواقعة 
ــتــبــادل حــركــة مـــرور  كــمــنــصــة مــحــايــدة ل
اإلنترنت، وتربط ما بين مشغلي الشبكات 
محليًا  الــشــبــكــات  ومــشــغــلــي  الــعــالــمــيــيــن 
المحتوى  ــزودي  مــ مــن  واقــلــيــمــيــًا، وكـــاًل 

والخدمات السحابية. 

األعمال  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  وقــال  
العالمية في بتلكو، عادل الديلمي “ بدأت 
الراغبة  المشاريع  استقبال  في  المنصة 
ــمـــام، حــيــث أســعــدتــنــا ردود  فـــي االنـــضـ
مع  تلقيناها،  الــتــي  اإليــجــابــيــة  األفــعــال 
دخول عدد من الشركات الهامة والمؤثرة 
المنصة  فــي قطاع االتــصــاالت فــي هــذه 
تطوير  هــو  الــمــدى  بعيد  هدفنا  بالفعل. 
لتبادل  رئيسي  مركز  إلى  المنامة  منصة 
ــشــرق األوســـط  ال فــي منطقة  اإلنــتــرنــت 
على  جاهدين  وسنعمل  أفريقيا،  وشمال 
جعل هذه المنصة بوابة رقمية رائدة على 

المستوى العالمي”.

“المنامة لإلنترنت” تستضيف الشبكات العالمية

18 سبتمبر 2019 األربعاء
19 محرم 1441

ستراسبورغ - أف ب

وافـــق الــبــرلــمــان األوروبـــــي أمـــس على 
الــدولــّي  النقد  صــنــدوق  مــديــرة  تعيين 
رئيسة  منصب  فــي  ــارد  الغــ كريستين 
ــذي أعلن  ــي الـ ــ الــبــنــك الــمــركــزي األوروبـ
األســـبـــوع الــمــاضــي حــوافــز كــبــيــرة في 
بين  االنــقــســامــات  رغــم  ــيــورو  ال منطقة 
ــتــي غــابــت  ــازت الغـــــارد، ال ــ قـــادتـــه. وحـ
نائًبا   394 تأييد  التصويت،  جلسة  عن 
مقابل معارضة 206 آخرين فيما امتنع 
االقــتــراع  فــي  التصويت  عــن  نــائــًبــا   49
السرّي. وانتقد البعض غياب المسؤولة 
الفرنسية السابقة عن جلسة التصويت.

بمثابة  األوروبـــــي  الــبــرلــمــان  ومــوافــقــة 
على  ــنــهــائــي  ال الـــقـــرار  إّن  إذ  تــوصــيــة 
االتحاد األوروبي  لقادة  تعيينها متروك 
منتصف  في  قمة  في  يجتمعون  الذين 

أكتوبر.
دون  موافقتهم  تنال  أّن  المتوقع  ومــن 
للمنصب  رشحوها  من  إنهم  إذ  صعوبة 

في يوليو الماضي.
وزيــرة  الغـــارد،  تسير  أن  المتوقع  ومــن 
ومــديــرة  السابقة  الفرنسية  االقــتــصــاد 
الثماني  خــالل  ــّي  ــدول ال النقد  صــنــدوق 
سنوات السابقة على درب رئيس البنك 

المنتهية واليته ماريو دراغي.
ونال دراغي اإلشــادة قبل سبع سنوات 

عدم  أزمــة  من  اليورو  منطقة  لحمايته 
اســـتـــقـــرار كــبــيــرة بــتــعــهــده أن “الــبــنــك 
المركزي األوروبي مستعد ليفعل كل ما 

يتطلبه األمر”.
لكن قراره الخميس خفض أحد معدالت 
جديدة  شراء  بعمليات  والقيام  الفائدة 
قروض  وتقديم  وخاصة  عامة  لديون 
المصارف،  أعباء  من  للتخفيف  كبيرة 
مــســتــخــدمــا بــذلــك مــن جــديــد “حــزمــة” 
ــة، أثــار غضب بعض  الــوقــايــة مــن األزمـ

البلدان األوروبية.
واتهمت ألمانيا وهولندا دراغي بتجاوز 

الحدود.

الغارد رئيسًة لـ “المركزي األوروبي”

“البورصة” تستعرض االستدامة وعالقات المستثمرين الرقميةكريستين الغارد
عقدت بورصة البحرين ورشــة عن االســتدامة وحلول عالقات المســتثمرين 
الرقميــة أمــس الثالثــاء 17 ســبتمبر 2019 فــي إطــار جهودهــا لتعزيز أفضل 
الممارســات فــي مجــال عالقــات المســتثمرين فــي البحرين. وحضر الورشــة 
أكثــر مــن 30 ممثــالً عن الشــركات المدرجة إلى جانب أعضــاء فرع البحرين 

لجمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط “ميرا”.

أهمية  على  الضوء  الورشة  وسلطت   
البيئي  بــاإلفــصــاح  المتعلقة  الــتــقــاريــر 
في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعي 
لمستثمري  المتنامية  المتطلبات  تلبية 
Sus-  الشركات المدرجة قدمتها شركة
باإلضافة   .tainability Excellence

إلى ذلك فقد تم خالل الورشة عرض 
بالحلول  المتعلقة  الممارسات  أفضل 
قدمتها  المستثمرين  لعالقات  الرقمية 
شركة DirectFN Mubasher لتسليط 
الرقمية  األدوات  أهمية  على  الضوء 
التواصل  فــي  المستثمرين  لــعــالقــات 

الفعال مع المستثمرين والجهات ذات 
الصلة. 

وتطوير  التسويق  إدارة  مدير  وقالت 
األعمال ورئيس فرع البحرين لـ “ميرا”، 
ــروة الــمــســقــطــي “تــخــطــط بــورصــة  ــ مـ
تعاونها  اتفاقية  من  انطالقا  البحرين 
عالقات  جمعية  مــع  مــؤخــرا  المبرمة 
“ميرا”  األوســط  بالشرق  المستثمرين 
لعقد سلسلة من الورش ذات مواضيع 
مــخــتــلــفــة تــتــمــحــور حـــــول عـــالقـــات 
المستثمرين، بهدف نشر الوعي بأهمية 
وفاعلية عالقات المستثمرين والقيمة 

عالقات  مهنة  تضيفها  أن  يمكن  التي 
المستثمرين للشركات المدرجة”.

”ميرا”  لـ  العام  المدير  قــال  جانبه  من 
ــع إطـــالق  ــون قــولــيــفــيــر “نــتــطــلــع مـ جــ
بالتعاون  التدريبية  الـــورش  سلسلة 
ــى تــعــزيــز  ــ ــة الـــبـــحـــريـــن إلـ ــورصــ ــ ــع ب مــ
المستثمرين  عالقات  بمهنة  االهتمام 
ــذي يتماشى  ــ ال ــر  األمــ الــبــحــريــن،  فــي 
ــواق  مــع الــجــهــود الــمــبــذولــة فــي األســ
اإلقليمية والجهات التنظيمية لترويج 
ــمــســتــثــمــريــن بــيــن  ــات ال ــالقــ ــة عــ مــهــن

الشركات المدرجة”.

زينب العكري

 علي الفردان

المنصة تسهم 
في تعزيز الفرص 

الواعدة بالقطاع

18 % نمـو استخـدام بيـانـات اإلنتـرنـت
الثانـــي بالربـــع  “البرودبانـــد”  بخدمـــات  اشـــتراك  مليـــون   2.34

أصــدرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت تقريرهــا حول مؤشــرات ســوق االتصاالت في 
البحرين للربع الثاني من العام الجاري. وبحســب التقرير، فقد بلغ عدد اشــتراكات 
خدمات البرودباند بنهاية الربع الثاني من هذا العام 2.34 مليون اشــتراك بزيادة 
قدرهــا 9 % بالمقارنــة مــع الربــع الثاني من العام 2018، وبلغ معدل االنتشــار 156 

% بالمقارنة مع 143 %   في نفس الفترة من العام الماضي. 

بنسبة  مًوا  ن البيانات  استهالك  وسجل 
من  الثاني  ــع  ب ر ـ الـ مــع  بالمقارنة   %  18
العام 2018. ويبين التقرير أن المتوسط 
خدمة  ي  ف البيانات  الستهالك  الشهري 
بلغ  بتة  ا ث ل ا السلكية  العريض  النطاق 
ــراك، في  ــتــ لــكــل اشــ 192 جــيــجــابــايــت 
خدمة  في  البيانات  استهالك  بلغ  حين 
الثابتة  الــالســلــكــيــة  الــعــريــض  الــنــطــاق 

واستقر  اشتراك،  لكل  جيجابايت   117
الهواتف  خدمة  في  البيانات  استهالك 
جيجابايت   19 عند  المستقلة  المتنقلة 
بخدمات  يتعلق  وفيما  اشــتــراك.  لكل 
الهاتف المتنقل فقد بدأ عدد اشتراكات 
الهاتف المتنقل في االستقرار عند 2.08 
من  الثاني  الربع  بنهاية  مشترك  مليون 
 %  139 بلغ  انتشار  وبمعدل  العام  هذا 

بعد أن شهد انخفاًضا مستمًرا منذ العام 
سلوك  على  الطارئ  للتغير  نظًرا   2017
بــاســتــخــدام  يتعلق  فــيــمــا  الــمــشــتــركــيــن 
خــدمــات االتـــصـــاالت وتــغــيــيــر شــركــات 
مكونات  لبعض  المتنقلة  االتـــصـــاالت 

الباقات المتوافرة. 
وفيما يتعلق بعدد الدقائق الصادرة من 
المكالمات الصوتية عبر الهاتف المتنقل 
فقد استمر العدد في االنخفاض، حيث 
مقارنة   %  14 االنخفاض  نسبة  بلغت 

بالربع الثاني من العام 2018.

1.9 % زيادة “الهاتف الثابت 

السلكية”

عدد  ــاد  ــ ازدي ــى  إل التقرير  أشـــار  كما 

اشــتــراكــات الــهــاتــف الــثــابــت بشكل 
طــفــيــف بــالــمــقــارنــة مــع نــهــايــة الــعــام 
نسبة  انخفضت  حين  في  الماضي، 
الثابتة  الــهــاتــف  اســتــخــدام خــدمــات 
أن  إال   ،%  9.26 بنسبة  الالسلكية 
السلكية  الــثــابــت  الــهــاتــف  خــدمــات 

ازدادت بنسبة 1.92 %. 
المكالمات  اســتــخــدام  نسبة  وظــلــت 
الــمــحــلــيــة عــبــر الـــخـــطـــوط الــثــابــتــة 
العام  من  األول  الربع  بين  مستقرة 
2018 والربع الثاني من العام 2019، 
ــدد دقــائــق  فـــي حــيــن انــخــفــضــت عــ
الخطوط  عــبــر  الــدولــيــة  الــمــكــالــمــات 
الربع  بين   %  25.67 بنسبة  الثابتة 
الثاني  والربع   2018 عام  من  الثاني 

من العام الجاري.

المنامة - بنا
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قدر مدير إدارة التطوير العقاري والسياحة بمجلس التنمية االقتصادية علي مرتضى 
قيمــة المشــاريع العقاريــة التــي تمكن مجلــس التنميــة االقتصادية من اســتقطابها في 
العــام الماضــي والجــاري بنحــو 509 مالييــن دوالر، إذ كان للمجلــس دور فــي تســهيل 

إجراءات هذه المشاريع وكذلك التعريف بالفرص العقارية في البحرين.

القطاعــات  فــي  نمــو  وجــود  إلــى  وأشــار 
ومنهــا  البحريــن،  فــي  البديلــة  العقاريــة 
إنشــاء  وســيتم  والصحــة،  التعليــم 
التايلنديــة  والمدينــة  جديــدة  مــدارس 

.)Investment Gateway 2(و
وصــرح مرتضــى للصحافييــن على هامش 
العقــار  تكنولوجيــا  قمــة  أعمــال  افتتــاح 
الخليجيــة 2019 أمــس أن المجلــس يعمل 
المســتثمر  يواجــه  مــا  تذليــل وحــل  علــى 
الخارجــي والمحلــي فــي القطاعــات التــي 
أن  إلــى  الفًتــا  العقــاري،  القطــاع  تخــص 
القطاع العقاري يشــهد نمًوا خليجًيا بنسبة 
تتجاوز 50 % ســنوًيا، وكذلك يشــهد عدد 
المعامالت العقارية وحجمها زيادة سنوًيا.
وأشــار إلــى أن قيمــة الصفقــات لشــركات 
الماضــي  العــام  فــي  العقاريــة  التطبيقــات 
تجــاوزت 24 مليــار دوالر عالمًيــا، وهنالــك 
600 شــركة رفعــت رأس مالهــا  أكثــر مــن 
القطــاع  أن  “ورغــم  القطــاع.  هــذا  فــي 
العقــاري يعتبــر ثانــي أكبــر قطــاع خليجًيا، 
اســتثمارات  أيــة  هنــاك  ليســت  أن  إال 
إنجــاز  ويتــم  العقاريــة،  التكنولوجيــا  فــي 
 )...( التقليديــة،  بالطريقــة  المشــاريع 
الهــدف مــن القمــة توعيــة الســوق المحلية 
والخليجية، وســتكون جزًءا من الفعاليات 
التــي تقام فــي أميركا وهونــغ كونغ ولندن 

مستقبال”.
وتطــرق إلــى أن المشــكالت التــي تواجــه 
القطــاع العقــاري فــي دول الخليج هي في 
للتكنولوجيــا لحلهــا، فعلــى ســبيل  حاجــة 
المثال السكن االجتماعي يشهد طلًبا كبيًرا 
عليــه، إال أن المعــروض منــه ليــس كافًيــا، 
بنــاء  باإلمــكان  التكنولوجيــا  وباســتخدام 
بيوت في المصانع وتركيبها خالل 3 أشهر، 
ربما التكلفة متســاوية، إال أنها ســتنخفض 
مســتقبال في إشــارة إلى البيوت التي يتم 

تشييدها بالمصانع.
كلفــة  زيــادة  المشــكالت  مــن  أن  وأضــاف 
الكهربــاء والمــاء والصرف الصحــي والتي 
يمكــن حلهــا عبــر التحكــم بهــا فــي البيوت 
الذكية والمجتمعات الذكية التي يتم فيها 
التحكــم بــكل شــيء فيهــا إلكترونًيــا، كمــا 

 )Crowd funding( العقــاري  التمويــل  أن 
باإلمــكان شــراء عقــار بالكامــل أو جزئيــة 
منــه إلكترونًيا، وبالتالي يســتطيع الشــباب 

استثمار مبالغ صغيرة فيها.
علــى  يعمــل   )AirBnb( موقــع  أن  وتابــع 
ســبيل  علــى  وإيجــاره  العقــار  تشــغيل 
البحــر، وقــد خلقــت  المثــال الشــقق علــى 
هــذه الشــركة لوحدها 80 ألــف وظيفة عبر 
التطبيــق عالمًيا، وهنالــك مجال للعمل في 
هــذا القطاع خليجًيــا خصوًصا أن ال يوجد 

شركات عاملة في هذا المجال خليجًيا.
وأكــد مرتضــى أن “البحريــن تشــكل  بيئــة 
خصبــة وجاذبــة للشــركات المرتكــزة علــى 
التكنولوجيــا  بينهــا  ومــن  التكنولوجيــا 
فــي  الالعبيــن  ألبــرز  يمكــن  إذ  العقاريــة، 
مــن  يســتفيدوا  أن  الصاعــد  المجــال  هــذا 
اإلمكانــات والفــرص التي تتيحهــا المملكة 
لهــم لتنميــة أعمالهــم ومنها البيئــة الداعمة 

للشركات الناشئة”. 
وعن الشــركات المتخصصــة بالتكنولوجيا 
العقارية بالســوق المحلية، أوضح مرتضى 
أن “شــركة ســتيتا من دولة الكويت دخلت 
الســوق المحلية، وتعمل في مجال تجميع 
واســتخدماها  العقــارات  عــن  المعلومــات 
للتحليــل والبنــاء وبيعهــا علــى المطوريــن 
لجميــع  الدراســات  وإعطــاء  العقارييــن 
شــركات  أن  مضيًفــا  بالمملكــة،  العامليــن 
أخــرى تعمــل في مجال مواقف الســيارات 
تجري نقاشــات مع شــركة أصولها بولندية 
ولديهــا مكتــب فــي امســتردام، حيــث يتم 
الخصم المبالغ من التطبيق، وهنالك شركة 

أخرى نظامها مختلف حالًيا يتم تسجيلها، 
وسنعمل على استقطاب دول أخرى”.

وانعقــدت أعمــال قمــة تكنولوجيــا العقــار 
الخليجيــة 2019، أمــس، بحضــور خبــراء 
ومهتمين بالشأن من مختلف أنحاء العالم 
الذين شاركوا في الجلسات النقاشية التي 
تضمنتها القمة، والتي سلطت الضوء على 
ســيخلقها  التــي  والمتغيــرات  اآلثــار  أبــرز 
نمــو التكنولوجيــا العقاريــة فــي البحريــن 

والمنطقة والعالم.
ونظــم القمــة مجلــس التنميــة االقتصادية 
بالتعــاون مع شــركة “هيكســجين” وبرعاية 
مــن شــركة ديــار المحــرق وبالشــراكة مــع 
“جي إل إل” و”آر آي سي إس”، و”أرابنت”.
واســتهلت القمــة أعمالهــا بكلمــة افتتاحية 
ديــار  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قدمهــا 
لتدشــين  وذلــك  العمــادي  أحمــد  المحــرق 
انطالقة الجلســات النقاشــية المتخصصة، 
العقــاري  التطويــر  إدارة  مديــر  قــدم  كمــا 
االقتصاديــة  التنميــة  بمجلــس  والســياحة 
مــن خاللهــا  تطــرق  ورقــة  مرتضــى  علــي 
إلــى اإلمكانــات التنافســية والفــرص التــي 
تحتضنها بيئة األعمال في البحرين والتي 
تجعلهــا مهيــأة الزدهار قطــاع التكنولوجيا 
تســليط  القمــة  وشــملت  كمــا  العقاريــة. 
والــرؤى  األفــكار  مــن  عــدد  علــى  الضــوء 
خــالل  العقاريــة  بالتكنولوجيــا  المتعلقــة 
عــروض  إلــى جانــب  النقاشــية  الجلســات 
مجــال  فــي  الناشــئة  الشــركات  قدمتهــا 

االبتكار؛ لتعريف الحضور بتجربتها.

تقرير شركة “هيكسيجن”

خــالل  “هيكســيجن”  شــركة  وأطلقــت 
جلســات القمــة  تقريــًرا بحثًيــا حــول واقع 

والــذي  المنطقــة،  فــي  العقــار  تكنولوجيــا 
اشــتمل علــى نتائج مســح أجرته الشــركة؛ 
التــي  الرئيســة  التقنيــات  تحديــد  بهــدف 
ستســاهم فــي إحداث التغيير فــي القطاع 
العقــاري خــالل الســنوات الخمــس المقبلة. 
وعلــى الرغم من تزايــد الطلب في القطاع 
علــى حلــول تكنولوجيــا العقــار حاليــا فــي 
مجــال المبيعــات، والتأجيــر، والتخطيــط، 
والتصميــم، وإدارة الممتلــكات هــي األكثــر 
طلًبــا إال أن التطــورات التكنولوجيــة فــي 
الكبــرى  الجديــدة والبيانــات  البنــاء  مــواد 
وتقنيــات  و”الدرونــز”  األشــياء  وإنترنــت 
االستشــعار تظل صاحب التأثير األكبر في 

القطاع وفقا للتقرير. 

فرص لم يتم استغاللها بالكامل

أغلــب  توقعــات  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الذيــن  العقــاري  الشــأن  فــي  المختصيــن 
القطــاع  أن  إلــى  آرائهــم  اســتطالع  جــرى 
العقــاري سيشــهد تغييــرُا بفعــل تكنولوجيا 
العقار في غضون 4 - 7 ســنوات، كما وجد 
التقريــر بــأن 80 % تقريًبــا من المشــتغلين 
بالقطــاع العقــاري الذيــن جــرى اســتطالع 
العقــار  تكنولوجيــا  أن  يعتقــدون  آرائهــم 
فيــه فرًصا لــم يتم اســتغاللها بالكامل، كما 
أنــه وفــي الوقــت ذاته فقــد أبــدى نحة 50 
% مــن المشــاركين فــي االســتطالع بأنهــم 
على اســتعداد الحتضان هذه التكنولوجيا 
مــن خــالل وجــود خطــة موثقــة وميزانية 
مخصصــة. وأوضحــت نتائــج التقريــر إلى 
أن مــن بيــن أكثــر الفئــات اســتعداًدا لتبنــي 
حلــول التكنولوجيــا العقاريــة يأتــي مدراء 
ومديــرو  المستشــارون  يليهــم  األصــول، 

اإلنشاءات.

تريليونا دوالر مشاريع العقارات 
قيد اإلنشاء 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “هيكسيجن”، 
جابريــت ســيذي، “أن البيئــة الداعمــة فــي 
البحريــن تحظــى بميزة اســتثنائية مقارنة 
بالــدول األخــرى فــي المنطقــة وذلــك وفًقا 
للنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث الــذي 
بــات مــن  أجرتــه شــركة “هيكســيجن”، إذ 
فــي  ملحوًظــا  نمــًوا  نشــهد  أن  المتوقــع 
االســتثمار واإليرادات المتدفقة في قطاع 
الســنوات  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المقبلــة، ونأمل أن تســاهم قمة تكنولوجيا 
العقــار الخليجيــة في تعزيز وتشــجيع هذا 

النمو المرتقب بشكل أكبر”.
لتأســيس  فرصــة  هنالــك  أن  إلــى  وأشــار 
المشــاريع في البحرين وتجربتها، ومن ثم 
التوســع فــي منطقــة “المينــا”، خصوًصا أن 
المملكة تعتبر وفًقا للبحث الذي تم إجراؤه 
وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  مركــزا 
إفريقيــا، لعــدة أســباب منهــا، أن البحريــن 
بيئة حاضنــة للتكنولوجيا، وإدخال الذكاء 

االصطناعي وتقنية البلوك تشين.
ولفت إلى أن دول منطقة الشــرق األوسط 
علــى  تحتــوي  “المينــا”  إفريقيــا  وشــمال 
العديــد من الفرص االســتثمارية، خصوًصا 
أن مشــاريع قطــاع العقــارات واإلنشــاءات 
بنحــو  تقــدر  حالًيــا  اإلنشــاء  قيــد  التــي 
تريليوني دوالر والتي تضم مشاريع البنية 

التحتية، وغيرها من المشاريع.

”غولدن غيت” ومواكبة 
التطورات

بدورهــا، أكــدت نائــب الرئيــس للمبيعات 

إيمــان  غيــت”  “غولــدن  فــي  والتســويق 
المناعــي أهمية الدور الذي تقوم به هذه 
الفعاليات الخليجية والعالمية في كونها 
تعكــس الجهــود التــي تبذلهــا البحريــن؛ 
اإلســتراتيجي  الموقــع  صاحبــة  كونهــا 
اقتصادهــا  تطويــر  علــى  والحريصــة 
ومواكبة التطــورات العالمية، وأن تكون 
والتطويــر،  اإلبــداع  فــي مجــال  ســباقة 
مشــيرة إلــى اهتمــام مجموعــة “غولــدن 
فــي مجــال  التطــورات  بمواكبــة  غيــت” 
حلــول تكنولوجيــا العقــار فــي مجــاالت 
التطبيقــات  ناحيــة  مــن  البنــاء  وكذلــك 

التكنولوجية.

البحرين بمثابة بؤرة لالبتكار

تعتبــر  “هيكســيجن”  شــركة  وبحســب 
البحريــن بمثابــة بــؤرة لالبتــكار ووجهــة 
التكنولوجيــا  حلــول  الســتقطاب  رائــدة 
العقــاري علــى مســتوى المنطقــة، وذلــك 
بتضافــر الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة 
واألكاديميــة  التربويــة  والمحافــل 
والالعبيــن الدولييــن فــي ســبيل تحقيق 
مســاهمة  بــرزت  حيــث  الهــدف،  هــذا 
الســعي  المجــال  هــذا  فــي  األكاديمييــن 
نحــو إنشــاء جامعات ذكية فــي محاولة 
وجعلهــا  التعليميــة  المنظومــة  لتطويــر 
أكثــر تقدًمــا وتحويلهــا إلى مصــدر إلهام 
لالبتــكار. كمــا ويتــم  تقديــم العديــد مــن 
فــي  المتخصصــة  والبرامــج  الــدورات 
ريــادة األعمــال وتقنيــة “سالســل الكتــل 
إلــى  إضافــة   ،blockchain الرقميــة” 
ذلــك الجهــود والمبــادرات التــي تقدمهــا 
“تمكيــن” لدعــم  لمشــاريع ريــادة األعمال 

في البحرين.

قيمة المشاريع العقارية المستقطبة إلى البحرين
ــا ــ ــوًيـ ــ ــنـ ــ سـ الـــــخـــــلـــــيـــــج  فــــــــي  ــاع  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــو  ــ ــ ــم ــ ــ ن  %  50

جابريت سيذي

“ديار المحـــرق”: 20 % إنجــاز فلــل “البــارح”
ــيــة ــمــائ ــة عــلــى الـــقـــنـــاة ال ــل ــط “الـــنـــســـيـــم” مـــشـــروع فــلــل م

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، أحمد العمادي، عن أن نسبة اإلنجاز في مشروع فلل البارح تجاوزت 
15 % وتصــل إلــى 20 %، وتــم البــدء فــي بنــاء 35 فيــال مطلة علــى البحر، وســيتم االنتهاء من تنفيذهــا في العام 

.2020

للصحافييــن   - العمــادي  وصــرح 
قمــة  أعمــال  افتتــاح  هامــش  علــى 
تكنولوجيــا العقــار الخليجيــة 2019 
أمــس - أن نســبة اإلنجــاز بالجزيــرة 
الجنوبيــة فــي “ديــار المحــرق” التــي 
كبيــرة  تعتبــر  كيلومتــر   5.3 تشــكل 
خصوًصــا فــي أعمال البنيــة التحتية 
التي تم االنتهاء منها تقريًبا، كما يتم 
تســليم البيوت الجاهزة من مشــروع 
 )...( يوميــة،  بصــورة  العيــون  ديــرة 
ســيتم طــرح مشــاريع مختلفــة فــي 
المســتقبل القريــب وســيتم اإلعــالن 

عنها.
ــا  وأشــار إلــى أن الشــركة تعمــل حاليًّ

على مشروع النسيم، وهو عبارة عن 
فلــل مطلة على القنــاة المائية، وفلل 
القنــاة  علــى  البــارح مطلــة  مشــروع 
المائيــة إال أن حجمهــا أكبــر مــن فلــل 
مشــروع النســيم، وكذلك هنالك فلل 

قريبة من البحر.
العقــار  تكنولوجيــا  قمــة  وعــن   
أن  العمــادي  أكــد   ،2019 الخليجيــة 
“القمــة شــكلت منصة بــارزة للخبراء 
والمســؤولين  العالــم،  أنحــاء  مــن 
القطــاع  ضمــن  القــرار  وأصحــاب 
التكنولوجيــا،  وقطــاع  العقــاري 
وعملــت على تهيئــة الفرصة المثالية 
بيــن  والخبــرات  األفــكار  لمشــاركة 

جميع األطــراف والعمل على توطيد 
العالقــات المهنيــة، وتعزيــز التواصل 
بيــن أهــم الخبــراء فــي هــذا القطــاع 
والمفاهيــم  المعلومــات  وتبــادل 
المختلفــة. إن مشــاركتنا هــذه تأتــي 
بالتماشــي مع التزامنا تجاه البحرين 
لتطوير معايير التكنولوجيا الحديثة 

المستخدمة في القطاع العقاري”.
التكنولوجيــا  “أهميــة  إلــى  وأشــار 
لمشروع ديار المحرق الذي يعد أكبر 
مشــروع عقــاري فــي البحريــن، ولــذا 
يتــم دائًمــا البحث عن أفضل الحلول 
التكنولوجية التي تساهم في تسهيل 
مــن  النــوع  هــذا   )...( النــاس،  حيــاة 

المؤتمــرات يســاعد على استكشــاف 
وفتــح  العالــم،  فــي  هــو حاصــل  مــا 
المزيــد مــن المجــاالت لالســتثمارات 
في المملكة، والمســاهمة في تعريف 
النــاس بالفرص االســتثمارية القائمة 
في القطاع العقاري والقطاعات التي 

تخدم هذا القطاع”.

أحمد العمادي

العقــاري  التطويــر  جمعيــة  رئيــس  رأى 
لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  أن  عــارف هجــرس 
التكنولوجيــا العقاريــة فــي البحريــن جاهــزة 
للتحول الرقمي، إال أنها ستستغرق وقًتا لهذا 

التحول.
وأوضــح هجــرس - للصحافيين على هامش 
العقــار  تكنولوجيــا  قمــة  أعمــال  افتتــاح 
الخليجية 2019 أمس - أن الشركات الكبيرة 
تتســابق للتحــول إلكترونًيــا، وســوف تتبعهــا 

الشركات المتوسطة والصغيرة.
دبــي  فــي  شــركات  هنالــك  أن  إلــى  وأشــار 
توقفت عن المشاركة بالمعارض؛ ألنها تسوق 
مشــاريعها عبر وســائل التواصل االجتماعي، 
ومــن بينهــا شــركة “إعمــار” التــي تعتبــر أول 
البحريــن،  فــي  أمــا  رقمًيــا.  تحولــت  شــركة 
فــإن شــركة ديار المحــرق بدأت فــي التحول 

الرقمي وسوف تتبعها المشاريع األخرى.
هــي  التكنولوجيــا  أن  إلــى  هجــرس  ولفــت 
فــي  الحاصلــة  للتغيــرات  نتيجــة  المســتقبل 
جميع المجاالت خصوًصا في مجال التطوير 

العقاري.
وأشــاد بجهــود مجلــس التنميــة االقتصاديــة 

فــي تنظيم قمة تكنولوجيــا العقار الخليجية 
لما له من أهمية للجمعية وجميع من له عالقة 
مطوريــن  كانــوا  ســواء  العقــاري  بالتطويــر 
أومســتثمرين أومســتهلكين، مشــيدا بجهــود 
المكاتب التابعة لمجلس التنمية االقتصادية 
خــارج البحريــن في زيــادة التوعيــة بالفرص 

العقارية في المملكة والترويج لها.
العقاريــة  الســوق  وضــع  أن  هجــرس  وأكــد 
فــي البحريــن جيــد، إذ نشــهد إقامة مشــاريع 
الســكن  مجــال  فــي  غالبيتهــا  اســتثمارية 

االجتماعي.

“البنية التحتية” جاهزة للتحول الرقمي

تستعد وزارة المواصالت واالتصاالت لطرح مناقصة تجهيز مبنى المالحة الجوية الجديد الذي يقام ضمن مشروع توسعة المطار. وتقدر 
كلفــة المشــروع بنحــو 8 مالييــن دينــار، فيمــا يتوقــع انطالقــه خالل شــهرين تقريبــا. وقالت مصــادر مطلعة لـ “البــالد” ان المبنى شــارف على 

االنتهاء كما تم طرح مناقصة لشراء األجهزة تقدم لها 3 شركات فرنسية وإيطالية حيث سيعلن عن الترسية خالل أسبوع من اآلن.

المبنــى سيشــغل  أن  المصــادر  ذات  وأكــدت 
علــى  العمــل  جــار  حيــث  بحرينيــة  بطواقــم 
أن  عــن  فضــال  لذلــك،  وتهيئتهــم  تدريبهــم 
بعضهم لديه خبرة سابقة في طريقة العمل.

المبنــى ســيدار بطريقــة حديثــة  وبينــت أن 
أنــه  خصوصــا  العالميــة،  المطــارات  تحاكــي 
هــذا  فــي  األجهــزة  أحــدث  علــى  ســيحتوي 

المجال.
يشــار إلى أن مشروع توســعة مطار البحرين 
الدولي من أضخم مشروعات البنية التحتية 
فــي المملكــة حيــث تصــل كلفتــه إلــى نحــو 
1.1 مليــار دوالر، فيمــا يســتوعب 14 مليــون 
مســافر ســنويا. وينفذ المشــروع بتمويل من 
برنامــج الدعــم الخليجــي، فيمــا المشــاركون 

وزارة  هــم:  المشــروع  فــي  الرئيســيون 
مطــار  وشــركة  واالتصــاالت،  المواصــالت 
البحريــن صنــدوق أبوظبي للتنميــة. ويتوقع 
أن ينتهــي العمل بالمشــروع فــي الربع الثالث 

من الجاري، أي خالل الشهرين المقبلين.
وتبلــغ الطاقــة االســتيعابية للمطــار الجديــد 
14 مليــون مســافر ســنويا، مــع القــدرة علــى 

اســتيعاب 130 ألــف حركــة جويــة للطائــرات 
سنويًا، ومناولة لما يصل إلى 4.7 ألف حقيبة 

بالساعة.
للمســافرين  مبنــى  المشــروع  ويتضمــن 
متــر  210 آالف  تقــدر ب  إجماليــة  بمســاحة 
Super- –مربع، وبوابات دخول جديدة آمنة 
Gate، مواقــف للطائــرات، حظيرة للطائرات، 
فضــال عــن مبنــى لمواقف الســيارات متعددة 
المواقــف بمســاحة 27 ألــف متــر مربع يتســع 

2600 سيارة، ومحطة لإلطفاء.

مبنى للمالحة الجوية بـ 8 ماليين دينار

509
دوالر مالييــن 

24 مليار 
دوالر حجم 

تداوالت شركات 
التطبيقات 

العقارية دولًيا

األربعاء 18 سبتمبر 2019 
19 محرم 1441

المحرر االقتصادي

جانب من الحضور بالقمة أمس علي مرتضى

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية | تصوير رسول الحجيري

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية | تصوير: رسول الحجيري

المحرر االقتصادي

عارف هجرس



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تحديث20
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

بالمنطقة من حيث الموقع و السعر
مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

www.grnata.com
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أحمد سلمان
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صادق الشاخوري
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.Callحسين علي

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 

الســيد / انور علي محمد ســرحان باعتباره المصفي القانوني لشــركة اناليت 

للتكنولوجيــا والخدمــات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســٔوولية محــدودة 

بموجــب القيــد رقــم  1-١٠٤١٤٦ ، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 

الســيد / DEEPTHI SANJAY باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة  اناليــت 

للتكنولوجيــا والخدمــات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســٔوولية محــدودة 

بموجــب القيــد رقــم  1-116588 ، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
SUJA JAYAPRAKASH MENON باعتبــاره المصفــي القانونــي  الســيد / 
لشــركة  مركــز التفــوق االحترافــي للمرافــق العلمية ذ.م.م ،المســجلة كشــركة 
ذات مسٔوولية محدودة بموجب القيد رقم  107207-1 ، طالبا ٕاشهار ٕانتهاء 
ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها من الســجل التجاري، و 
ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2019

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة اناليت للتكنولوجيا والخدمات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2019

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة إس إتش إيه للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٠٧٢٨٨-CR2019( لسنة

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
مركز التفوق االحترافي للمرافق العلمية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة حور المغرب شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 1-106479

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة هورن انترناشيونال تريدينغ ذ.م.م
سجل تجاري رقم 95317

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة بيلد كلين للدفان البري ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٠٣١٥٩

إعالن تصفية شركة ذات مسؤلية محدودة
بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة حــور المغرب شــركة تضامــن بحرينية  
المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٦٤٧٩-١، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السيدة/ ابتسام الزياني االزعاني 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، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  ابتسام الزياني االزعاني

رقم الموبايل: ٣٦٦٦٣٥٥٣ )973+(
kkhaled55@hotmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة هــورن انترناشــيونال تريدينــغ ذ.م.م   
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٩٥٣١٧، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السادة/ 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، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

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

بناء على قرار الشــركاء في شــركة بيلد كلين للدفان البري ذ.م.م   المســجلة 
بموجب القيد رقم ١٠٣١٥٩، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين احمد محمد 

جاسم عبدالحسين احمد جاسم 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، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: احمد محمد جاسم عبدالحسين احمد جاسم

رقم الموبايل: ٣٣١٥٨٨٢٢ )973+(
am.jassim83@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٢١٢٢٤

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠٦٥٤٤

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنة منى حمزة محمد علــي بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي: الى السيد محمد خليفة حسن خليفة البنكي 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا السادة شيخة جاسم محمد البنقي الرقم الشخصي ٣٦٠٠١٥٧٣ 
بتحويــل المحــل التجــاري التالــي الــى الســادة/ عائشــة عبدالكريــم حســن 
عبدالكريــم التميمــي الرقم الشــخصي ٥٩٠٠٧٠٥٩٢، فعلــى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٨٢٠٠٩-١

رقم القيد

٢٣٧٢٣

٢٣٧٢٣

الفرع

١

٢

االسم التجاري

أبوحمزة للخضروات والفواكه

االسم التجاري

مغسلة شيخة جاسم محمد البنكي
الوحدة لكي المالبس

 تاريخ: 2019/٧/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١١٢٥٢٣
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: احمد علي احمد رضي

االسم التجاري الحالي: لمستي للخياطة
االسم التجاري الجديد: لمستي كوتور للتجارة

قيد رقم: ٥-٢٦٤٣٥

 تاريخ: 17/9/2019
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الكويت توجه الجيش 
لالستعداد ألي مخاطر محتملة

دعا وزير الخارجية الكويتي، وزير 
الدفاع باإلنابة، الجيش الكويتي إلى 

مضاعفة جهوده للدفاع عن البالد 
ضد أي مخاطر محتملة، بعد أيام من 
هجمات استهدفت منشآت “أرامكو” 

النفطية في السعودية.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية 

الرسمية “كونا” عن الوزير صباح 
الخالد تشديده على “ضرورة ممارسة 

أقصى درجات الحذر واالستعداد؛ 
لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة 
األمن واالستقرار في البالد والمنطقة، 

مهيبا برجال القوات المسلحة 
مضاعفة الجهد للدفاع عن البالد من 

أي مخاطر محتملة”.

دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لهذه األعمال الهمجية

ــن الــعــقــوبــات ــركــا ع ــي ثــنــي أمــي ــن تــنــجــح ف ــران ل ــه ط

العاهل السعودي يؤكد قدرة المملكة للرد على االعتداءات

واشنطن: هجوم “أرامكو” تم من األراضي اإليرانية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خالل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء السعودي أمس الثالثاء قدرة السعودية على التعامل مع االعتداءات 
الجبانة، إثر الهجوم على منشأتي أرامكو في خريص وبقيق. وأعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات 

اإلقليمية والدولية وكل من عبر عن اإلدانة لالعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو السبت.

وجــدد التأكيــد على قــدرة المملكة على 
التعامــل مــع آثار مثل هــذه االعتداءات 
المنشــآت  تســتهدف  ال  التــي  الجبانــة 
إنمــا  فحســب،  للمملكــة  الحيويــة 
العالميــة،  النفــط  إمــدادات  تســتهدف 

وتهدد استقرار االقتصاد العالمي.
في سياق متصل، جدد مجلس الوزراء 
الســعودي التأكيــد علــى أن الهــدف مــن 
هــذا العــدوان التخريبــي غير المســبوق 
الدولييــن  واألمــن  الســلم  يهــدد  الــذي 
هــو بالدرجــة األولــى تعطيــل إمــدادات 
الطاقــة العالميــة، وأنــه امتــداد لألعمال 
تعرضــت  التــي  الســابقة  العدوانيــة 
أرامكــو  لشــركة  الضــخ  محطــات  لهــا 

السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.
ودعا المجلــس المجتمع الدولي لتحمل 
مســؤولياته فــي إدانــة مــن يقــف وراء 
ذلــك والتصــدي بوضــوح لهــذه األعمال 
الهمجيــة التــي تمــس عصــب االقتصــاد 

العالمــي. وقــد اطلــع المجلــس علــى مــا 
عرضه وزير الطاقة عن اآلثار الجسيمة 
االعتــداء  ذلــك  عــن  نتجــت  التــي 
التخريبــي علــى معامــل شــركة أرامكــو 

في بقيق وخريص.
وأكد المجلس أن “هذا االعتداء الجبان 
علــى أكبر وأهــم معامل معالجــة الزيت 
الخام في العالم، هو امتداد لالعتداءات 

المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، 
وهددت حرية المالحة البحرية، وأثرت 
علــى اســتقرار نمــو االقتصــاد العالمي”. 
وبحســب مــا اطلــع عليه المجلــس، أدى 
األوليــة  التقديــرات  حســب  الهجــوم، 
إلــى توقــف كميات من إمــدادات الزيت 
الخــام تقــدر بنحــو 5.7 مالييــن برميل، 
إضافــة إلــى توقــف إنتــاج كميــات مــن 
الغاز المصاحب تقدر بنحو بليوني قدم 
مكعبــة فــي اليــوم، وانخفــاض نحو 50 
% مــن إمــدادات غــاز اإليثــان وســوائل 

الغاز الطبيعي.
“المملكــة  أن  علــى  المجلــس  وشــدد 
ومنشــآتها  أراضيهــا  عــن  ســتدافع 
الحيويــة، وأنهــا قــادرة علــى الــرد علــى 
تلــك األعمال أيــًا كان مصدرها، وتهيب 
بالمجتمــع الدولــي أن يقــوم بإجــراءات 
أكثــر صرامــة إليقاف هــذه االعتداءات 

السافرة”.

أفــاد مســؤول أميركي وكالــة فرانس برس أمس الثالثــاء أن الواليات المتحدة 
باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي 

تم من األراضي اإليرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

عــدم  طلــب  الــذي  المســؤول  هــذا  وتابــع 
األميركيــة  اإلدارة  أن  اســمه  عــن  الكشــف 
إلثبــات  ملــف  إعــداد  علــى  حاليــا  تعمــل 
معلوماتهــا وإقنــاع المجتمــع الدولي خاصة 
األوروبييــن بذلــك، خــالل أعمــال الجمعيــة 
العامــة لألمم المتحدة األســبوع المقبل في 

نيويورك.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن 
مــن  أطلقــت  الصواريــخ  أن  مــن  متأكــدة 

األراضي اإليرانية، أجاب المسؤول “نعم”.
وأعلــن المتمــردون الحوثيون مســؤوليتهم 
عن الهجمات التي استهدفت السبت حقلي 
أدى  مــا  الســعودية  شــرق  رئيســيين  نفــط 
إلــى اضطرابــات في ســوق النفــط العالمية. 

بأنهــا  إيــران  وواشــنطن  الريــاض  واتهمــت 
وراء الهجمات.

مــن جانبــه، قــال نائــب الرئيــس األميركــي 
المتحــدة  الواليــات  إن  أمــس  بنــس  مايــك 
تعكــف علــى تقييــم األدلــة بشــأن الهجمــات 
على منشــأتي نفط سعوديتين، وتقف على 
أهبة االســتعداد للدفاع عــن مصالحها وعن 

حلفائها في الشرق األوسط.
وقــال إنــه إذا كانــت إيــران نفــذت هجمــات 
للضغــط  الســعودية  علــى  الســبت  يــوم 
علــى الرئيــس دونالــد ترامــب كــي يتراجــع 
عــن فــرض العقوبــات علــى طهــران، فإنهــا 

المتحــدث  أعلــن  ذلــك،  إلــى  ستفشــل. 
باســم رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون أنه اتفق مع المستشارة األلمانية 
أنجيــال ميركل أمس على ضرورة العمل مع 
الشــركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي 
علــى الهجوم الذي اســتهدف منشــأتي نفط 

سعوديتين يوم السبت.
وأضاف المتحــدث أن الزعيمين اتفقا أيضا 
علــى ضــرورة خفض التصعيد فــي المنطقة 
وعبــرا عــن التزامهمــا بنهــج مشــترك تجــاه 
إيــران التــي يتهمها ترامب بالمســؤولية عن 

هذا الهجوم.

الرياض ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ كونا

خادم الحرمين الشريفين يترأس مجلس الوزراء السعودي )واس(

الخرطوم ـ أ ف بسكاي نيوز عربية - أبوظبيبغداد ـ وكاالت

جــدد رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي أمــس الثالثاء موقــف بالده 
الملتزم بسياسة عدم إلحاق األذى بأي من الدول العربية المجاورة.

وأكــد أن الحكومــة العراقيــة تعمــل بجــد 
بيــد  الســالح  وحصــر  القانــون  لســيادة 
بمســؤولية  “نتصــرف  وأضــاف:  الدولــة. 
لحفــظ  الحاليــة  اإلقليميــة  األزمــة  تجــاه 
كمــا  ودولهــا”.  المنطقــة  شــعوب  مصالــح 
شــدد علــى أن العراق ال يمكن أن يتســبب 
بأذى ألشــقائه وجيرانه. وكان عبدالمهدي 
التقــى األميــن العــام لحلــف الناتــو ينــس 
الــذي  لــه  المرافــق  والوفــد  ســتولتنبرغ 
يتكــون مــن القائــد األعلــى لقــوات الحلف 

فــي أوروبــا، ومســاعدي األميــن العــام 
للحلف، وقائــد البعثة في العراق. 
وأكــد أن الحكومــة لديهــا رؤيــة 
ولمواجهــة  للحلــول  واضحــة 

الداخليــة  التحديــات 
وتعمــل  والخارجيــة، 
بجد لسيادة القانون 

أشــار  كمــا  الدولــة.  بيــد  الســالح  وحصــر 
إلــى أن سياســة العــراق المتوازنــة تخــدم 
استقراره واســتقرار جميع دول المنطقة. 
وقــال ســتولتنبرغ “أن الناتــو يقوم بمهمة 
تدريــب القــوات األمنية العراقيــة وتنمية 
قدراتهــا وتقويــة المؤسســات العســكرية 

واألمنية”.
يذكــر أن الحكومة العراقية أوضحت في 
بيــان، اإلثنيــن أيضا، أن مهمــة العراق هي 
الحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره، وتجنــب 
اســتخدام  ومنــع  للتصعيــد،  خطــوة  أيــة 
أو  مجــاورة  دولــة  أيــة  ضــد  أراضيــه 
شــقيقة أو صديقة، وذلك بعد تقارير 
أفــادت باحتمــال أن يكــون الهجــوم 
منشــأتي  اســتهدف  الــذي 
نفط في السعودية انطلق 

من األراضي العراقية.

فــي  االقتــراع  مراكــز  مــن  الخارجيــن  الناخبيــن  آلراء  اســتطالعات  أظهــرت 
إســرائيل، الثالثــاء، أن نتيجــة االنتخابــات متقاربــة للغايــة بين حــزب الليكود 
الحاكــم بزعامــة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتانياهو، وحــزب “أزرق 

أبيض” الذي يقوده الجنرال بيني غانتس.

أجريــت  التــي  االســتطالعات  وحســب 
عقــب إغــالق الصناديــق، فــإن نتانياهــو 
لن يتمكن من تأمين األغلبية البرلمانية، 
فيمــا بــات مســتقبله السياســي موضــع 

شك.
وحسب المؤشرات األولية التي أوردتها 
القنــاة الـ13 فــي التلفزيون اإلســرائيلي، 

فقد جاءت النتائج على النحو التالي:
 32 غانتــس(  )بزعامــة  أبيــض  أزرق   .1

مقعدا.
2. الليكــود )بزعامــة نتانياهــو( 31 

مقعدا.
العربيــة  القائمــة   .3
 12 المشــتركة 

مقعدا.

4. إســرائيل بيتنا )بزعامــة ليبرمان( 10 
مقاعــد، ويتوقع أن العنصر المرجح في 

أي تحالف.
5. اتحاد أحزاب اليمين )يمينا( 7 مقاعد 

ويتوقع أن يتحالف مع الليكود.
6. يهــدودت هاتــوراة 8 مقاعــد ويتوقع 

أن يتحالف مع الليكود.
 9 7. حركــة شــاس لليهــود الشــرقيين، 
مقاعد ويتوقع أن يتحالف مع الليكود. 
 5 الديمقراطــي  المعســكر   .8
مــع  التحالــف  ويتوقــع  مقاعــد 

أزرق أبيض.
9. حــزب العمــل 5 ويتوقــع 
أزرق  مــع  يتحالــف  أن 

أبيض.

أعلــن وزيــر الخارجيــة الفرنســي، جــان إيــف لودريــان الــذي يــزور الخرطــوم، 
دعــم بــالده المرحلــة االنتقاليــة الجارية في الســودان “واإلرادة القوية للشــعب 

السوداني؛ من أجل التغيير الديمقراطي والسالم والعدالة”.

وخــالل مؤتمــر صحفــي جمعــه بنظيرتــه 
الســودانية أســماء عبــدهللا، أكــد لودريان 
دعــم باريــس لمواجهة أولويات الســودان 
االقتصــاد  بنــاء  إعــادة  مثــل  الرئيســة 
المتداعــي والتوصــل التفاقــات ســالم مع 
الحركات المسلحة في مناطق النزاع في 

دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق.
وكان وزيــر الخارجية الفرنســي قد وصل 
زيــارة  أول  فــي  الخرطــوم  إلــى  اإلثنيــن 
مــن نوعهــا لوزيــر خارجيــة فرنســي إلــى 

السودان منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح الدبلوماســي الفرنسي خالل 
المؤتمــر الصحفي: “نعمل مع شــركائنا 

األوروبييــن لضمــان خــروج 
قائمــة  مــن  الســودان 

اإلرهاب”.

وكشــف لودريــان أن بــالده ســتقدم كامل 
الدعم للســلطات االنتقالية في الســودان، 
ومن ضمنها مساعدات بـ 60 مليون يورو، 
عاجــل؛  بشــكل  مليــون   15 منهــا  تحــّول 
مــن أجــل مســاعدة التحــول الســلمي في 

السودان.
وقــال الوزير الفرنســي إن بالده تأمل في 
مواكبــة الســودان فــي طريقــة االندمــاج 
الحــركات  مــع  الســالم  الدولــي وتحقيــق 
المسلحة، مضيفا: “عملنا على إقناع كل 
الحركات المسلحة لالنخراط في 
عملية السالم، وندعم السلطات 
ســالم  إلــى  التوصــل  فــي 
أشــهر   6 الـــ  خــالل  شــامل 
الفتــرة  عمــر  مــن  األولــى 

االنتقالية”.

فرنسا تدعم المرحلة االنتقالية بالسودانهل انتهى عهد نتنياهو؟العراق: نعمل لحصر السالح بيد الدولة
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بيروت ـ وكاالت

كابول ـ رويترز

قال ناشطون في المعارضة السورية أمس الثالثاء إن طائرة مجهولة هاجمت 
مواقع لميليشيات تدعمها إيران في مدينة البوكمال عند الحدود مع العراق.

وأضــاف الناشــطون أن الغــارة الجويــة 
مدينــة  فــي  الثالثــاء  صبــاح  وقعــت 
البوكمــال بمحافظــة ديــر الــزور شــرقي 
ســوريا، فيمــا لــم تــرد أنبــاء فوريــة عــن 

الخسائر.
قــد  وكانــت طائــرات حربيــة مجهولــة، 
اســتهدفت األســبوع الماضي، مستودع 
تدعمهــا  لميليشــيات  ومواقــع  أســلحة 

إيران في البوكمال، مما أسفر عن مقتل 
أكثر من 18 مسلحا على األقل.

وآليــات  مواقــع  القصــف  واســتهدف 
ومســتودعات ذخيــرة فــي كل من مركز 
اإلمــام علــي ومنطقــة الحــزام األخضــر 
والمنطقــة الصناعيــة والمعبــر الحدودي 
مــع العــراق، ومواقــع أخــرى فــي منطقة 

البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

قتــل انتحاريــان مــن حركــة طالبــان 48 شــخصا فــي أفغانســتان أمــس 
الثالثــاء، وذلــك فــي هجوميــن وقــع أكثرهمــا دموية قــرب تجمــع انتخابي 

للرئيس أشرف غني الذي لم ُيصب بأذى.

وكان مقــررا أن يلقي غني، الذي يســعى 
للفــوز بوالية ثانية مدتها 5 ســنوات في 
االنتخابات التي ُتجرى يوم 28 سبتمبر، 
عندمــا  االنتخابــي  التجمــع  أمــام  كلمــة 

هاجم مفجر انتحاري الحشد.
وقــال نصــرت رحيمــي المتحــدث باســم 

وزارة الداخليــة إن التفجيــر تســبب في 
مقتــل 26 شــخصا وإصابــة 42 آخريــن 
فجــر  منفصــل،  حــادث  وفــي  بجــراح. 
رجــل نفســه في وســط العاصمــة كابول 
والقــوات  اإلســعاف  ســيارات  وهرعــت 

األفغانية للموقع.

سوريا.. غارة مجهولة على ميليشيات تدعمها إيران

48 قتيال في هجومين لـ “طالبان” قرب كابول

طهران ـ وكاالت تونس ـ وكاالت

قال المرشــد اإليراني علي خامنئي إنه “لن تكون هناك محادثات مع الواليات المتحدة على أي مســتوى”، في تصريحات متكررة، 
يبدو أنها ترمي إلى وضع حد ألي تكهنات بشأن اجتماع إيراني-أميركي باألمم المتحدة في وقت الحق من الشهر.

عــن  اإليرانــي  الرســمي  التلفزيــون  ونقــل 
خامنئــي قولــه إن هــذا هــو موقــف القيــادة 
اإليرانية بأسرها، مضيفا “جميع المسؤولين 

في إيران مؤمنون بذلك باإلجماع”.
وســادت تكهنــات بشــأن لقــاء محتمــل بين 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ونظيره 
خــالل جلســات  روحانــي  اإليرانــي حســن 
الجمعيــة العامة لألمم المتحدة هذا الشــهر 

في نيويورك.
ويأتي تصريح خامنئي في وقت أبدى فيه 
الرئيــس األميركــي اســتعداده للقــاء نظيره 

اإليراني روحاني رغم تهديداته لطهران.
باســم  المتحــدث  أعلــن  آخــر،  جانــب  مــن 
غــالم  إيــران،  فــي  القضائيــة  الســلطة 
حســين إســماعيلي، أمس الثالثــاء، اعتقال 
بينهــا  مــن  مختلفــة  بتهــم  أســتراليين   3

التجسس.

أن  اإليرانيــة،  “تســنيم”  وكالــة  وأفــادت 
صحافــي،  مؤتمــر  فــي  أعلــن،  إســماعيلي 
اعتقال 3 أســتراليين بتهــم مختلفة، منوها 
باعتقال شــخصين “أستراليين كانا يقومان 
يمنــع  ومناطــق  عســكرية  أماكــن  بتصويــر 

التصوير فيها”.
كمــا قــال المتحــدث إنه تم اعتقال شــخص 
لصالــح  التجســس  بتهمــة  آخــر  أســترالي 
أكــدت  أســتراليا  وكانــت  الــدول.  إحــدى 

توقيف ثالثة من رعاياها في إيران.

أعلنــت الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات في تونس أمــس الثالثاء نتائج الجولــة األولى من االنتخابات الرئاســية، موضحة أن 
جولة ثانية ستجرى بين مرشحين اثنين هما قيس سعّيد ونبيل القروي.

وأوضحت الهيئة أنه “لعدم حصول أي مرشح 
علــى أكثر من 50 بالمئة من األصوات المصرح 
االنتخابــات  مــن  ثانيــة  دورة  ســتنظم  بهــا، 
الرئاسية يتقدم بها المرشحان الحاصالن على 
أكثــر عــدد مــن األصــوات، وهما قيس الســعّيد 
ونبيــل القــروي”. وحصــل ســعّيد علــى مليــون 
 18,4 ألفــا و364 صوتــا، أي مــا يعــادل  و125 
بالمئــة مــن األصوات، فيما حصــل القروي على 
525 ألفــا و517 صوتــا، بنســبة 15,58 بالمئــة 
من األصوات. وكشــفت الهيئة العليا المســتقلة 
المســجلين  الناخبيــن  عــدد  أن  لالنتخابــات، 
هــو 7 مالييــن و74 ألفــا و566 ناخبــا، فيمــا لــم 
يتعــد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في 

االنتخابات 3 ماليين و465 ألفا و184 ناخبا.
وأضافــت أن عدد األصــوات المصرح بها هو 3 

ماليين و372 ألفا و746 صوتا.
أمــا فيما يتعلق باألصوات الملغاة، فقد وصلت 

إلــى 68 ألفــا و125 ورقة، بينمــا بلغ عدد أوراق 
التصويت البيضاء 24 ألفا و85 ورقة.

الثانيــة  الــدورة  تجــرى  أن  المتوقــع  ومــن 

والتــي  تونــس،  فــي  الرئاســية  لالنتخابــات 
ستحدد هوّية رئيس تونس القادم، في الفترة 

بين 29 سبتمبر، و13 أكتوبر المقبل.

المرشد اإليراني علي خامنئي 

جولة ثانية في االنتخابات بين قيس سعّيد ونبيل القروي

إيران توجه اتهامات بالتجسس لـ 3 أستراليين محتجزين دورة ثانيـــة ســـتحدد هوّيـــة رئيـــس تونـــس القـــادم
خامنئي: ال مفاوضات مع الواليات المتحدة رسميا.. سعّيد والقروي إلى الجولة الثانية
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المؤكد والواضح للعيان أن بصمات إيران في قدرات الميلشيات اإلرهابية باتت أوضح 
مــن كل الفتــرات الزمنيــة الســابقة، وإال كيــف نفســر هــذا االنتشــار الفيروســي للطائــرات 
المســّيرة والصواريــخ الموجهــة التي تســتخدمها الميلشــيات في شــن هجمات ضد دول 
عــدة بالمنطقــة فــي مقدمتها المملكة العربية الســعودية، وكيف يمكــن أن يقتنع عاقل أن 
هــذا التكاثــر الهائــل للطائــرات مــن دون طيــار بيــد كل الميلشــيات من “حــزب هللا” حتى 
“الحوثي” قد تحقق محض صدفة؟! وكيف يقتنع عاقل بأن قدرات هذه الميلشيات التي 
باتــت متقاربــة للغاية ســواء في إطالق الصواريخ والطائــرات من دون طيار أو التصدي 
للهجمــات بمــا تمتلك من قــدرات دفاعية تنافس قدرات الجيوش النظامية التي تمتلكها 

الدول قد تحقق أيضًا من باب المصادفة؟ 
المؤكــد أن مــا يحــدث نتيجــة مباشــرة للتنســيق والتعــاون المتزايــد وتنفيــذ أوامــر قادة 
الحــرس الثــوري اإليرانــي بتزويــد األذرع الطائفيــة بقــدرات عســكرية تمكنهــا مــن نشــر 
الفوضــى وتشــتيت االنتبــاه وتوســيع دائــرة الخطــر والتهديــد بالحــروب إقليميًا ألوســع 
نطــاق جغرافــي ممكــن بما يخفــف الضغوط االســتراتيجية على النظــام اإليراني، ويوفر 
للنظــام فــي الوقــت ذاتــه ورقة ضغــط تفاوضية هائلــة التأثير فــي األزمــة المحتدمة مع 

الواليات المتحدة وحلفائها.
ال شــك أن تــرك األمــور فــي الشــرق األوســط علــى حالهــا ينتــج المزيــد مــن الصراعــات 
والفوضــى التــي يمكــن أن تتســع دائرتهــا وتجعــل مــن الصعــب الســيطرة علــى الحرائــق 
القائمــة ومــا يســتجد من أزمات، فانعــدام الثقة في قدرة النظام العالمــي والقوى الكبرى 
المهيمنة على كبح جماح الميلشيات والتصدي يفتح الباب واسعًا أمام مزيد من انحسار 
ســيادة الــدول وهيبتهــا ويغــذي الطائفية والتحــزب والتقوقــع اآليديولوجــي خصمًا من 

رصيد الدول.

أحد أهم مداخل استعادة األمن واالستقرار اإلقليمي يتمثل في احتواء  «
خطر الميلشيات وتجفيف منابع تمويلها العسكري والمالي نهائيًا، وأعتقد 

شخصيًا أن هذا الملف يجب أن تكون له أولوية استثنائية في أية مفاوضات 
مزمعة مع نظام الماللي الذي يدير ويمول ويسلح ويوجه شبكة كبيرة من 

الميلشيات واألذرع الطائفية في الكثير من دول الشرق األوسط، فاستعادة 
األمن واالستقرار تبدأ من استعادة هيبة الدولة المركزية ونفوذها في واحدة 

من أكثر مناطق العالم حساسية وقابلة لالنفجار. “إيالف”.

شــنت طائرات مســيرة هجوًما على منشــأتين نفطيتين تابعتين لشــركة أرامكو بمحافظة 
بقيــق وهجــرة خريــص بشــرق المملكــة العربيــة الســعودية، والعمليــة كانــت مــن تدبيــر 
الحوثيين أذرع النظام اإليراني في المنطقة العربية. إن هذا االعتداء سلســلة من جرائم 
الحوثييــن اإليرانييــن وحلفائهــم علــى الســعودية، بغيــة التقليــل مــن خســائر الحوثييــن 
الميدانيــة بفضــل ملحمــة الحــزم والعزم التــي تقودها الســعودية مع مجموعــة من الدول 

المتحالفة ضد الشر الحوثي.
يوما بعد آخر يثبت المعتدون عدم رغبتهم في السالم واستمرارهم في اغتصاب الشرعية 
في اليمن، وتسلطهم على رقاب الشعب اليمني وتعذيبه بسلسلة من الممارسات الالإنسانية 
لمعارضة سياستهم وتوجههم الطائفي، وكيف ال ُيمارسون هذه السياسة وهم يرضعون من 
الثدي اإليراني المليء بالحقد على العروبة واإلنسانية جمعاء، وهي السياسة التي انتهجها 
النظــام اإليرانــي منــُذ 1979م. لقــد نجح النظام اإليراني في زرع أذرعتــه في لبنان والعراق 

ويحاول غرسها في اليمن وفي األقطار العربية وفي الخليج العربي.
هنــاك العديــد مــن األهــداف مــن االعتــداء علــى النفــط الســعودي، منهــا تعطيــل قــدرات 
الســعودية النفطيــة، مــا يعمــل تالًيــا علــى رفــع أســعار النفــط بغيــة التأثيــر علــى مواقــف 
وقرارات واشنطن ودول الغرب بشأن العقوبات المفروضة، كما أنها تأتي رًدا على الهزائم 

الحوثية، ورًدا على مواقف اليمنيين حيث يتزايد رفضهم للحوثيين.
إن هذا العدوان وغيره من االعتداءات ليس على السعودية وقيادتها وثرواتها، بل ُيمثل 
اعتــداء علــى األقطــار العربيــة ودول العالم الُمحبة للســالم بســبب ما تتميز به الســعودية 
كعضــو فاعــل فــي المجتمــع الدولــي وثقلهــا السياســي والدينــي واالقتصادي، ولمــا تمثله 

الطاقة النفطية من مصدر حيوي لالقتصاد العالمي.
تتمتع القيادة السعودية بالصبر والقدرة على تحمل األلم في مواجهة كل أشكال العدوان، 
بما تملكه من األســاليب في كيفية الرد عليه، وتســتطيع التعامل بحكمة ووعي، فمن أية 
جهــة جــاء هــذا العدوان وأتى فهــو يحمل هوية الميليشــيات اإليرانيــة القابعة في المدن 
العربية التي تعمل على تقويض أمنها وزعزعة استقرارها وتشويه اقتصادها. ويقيًنا بأن 

مكان اإلصابة سيتعافى بإذن هللا، وسيعود كسابق عهده ُمعزًزا مكرًما.

إن موقف البحرين وقيادتها وشعبها ثابت في دعم ومساندة قضاياها  «
وضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها الوطني، وتؤمن البحرين 

بأن هذا االعتداء سيجعل السعودية أكثر قوة في التصدي لمثل هذه 
االعتداءات، حفظ الله السعودية وقيادتها وشعبها وحفظ الله البحرين 

وقيادتها وشعبها من كل سوء. آمين. 

حروب “المسّيرات” وخطر الميلشيات الطائفية )2(

العدوان الحوثي على النفط السعودي

شتان بين الثرى والثرّيا
رغم الوضع المالي العالمي، ورغم بعض الثغرات هنا وهناك التي أخفق بعض المسؤولين 
الماليين في التحكم بمســاراتها، تظل عجلة البناء والتنمية مســتمرة بوتيرة ال تشــير إلى 
عجز أو ضعف أو تراجع بمشاريع الدولة المختلفة بكل القطاعات، فأعمال البنية التحتية 
قائمــة، ورواتــب الموظفيــن والمتقاعديــن تصــرف بأوقاتهــا المعتادة منذ نصــف قرن وال 
تأخر بدقيقة واحدة، كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية تقوم بعملها الروتيني 
المعتــاد، وهــذا هــو حــال أية دولة طبيعية بالعالم ال تعاني من أية أزمة، بل هو دليل على 

اإلنجاز، والديناميكية التي تتصف بها الدول الناجحة.
هــذه الديباجــة المختزلــة، تأتــي فقــط للرد علــى أولئــك الموتورين الذين يعيشــون بدول 
فاشــلة، وال يتوانــون - ويــا للســخرية - عــن توجيــه ســهامهم للبحريــن، أمثــال حــزب هللا 
وأمينــه العــام نصــرهللا الــذي دأب على مهاجمة البحرين وال يــرى بالوقت ذاته أن رواتب 
حزبه ورواتب دولته، بل رواتب محوره إيران ذاتها باتت كلها رواتب في حكم “المعلقة 
ومنتهية الصالحية”، وقس على ذلك الوضع العام، لو وضعت بجانبه الحال في البحرين 

لرأيت شتان، بين الثرى والثرّيا.
وكذلــك الحــال عنــد أولئــك الذيــن احتلــوا العــراق الغنــي، وأفلســوه وعاثــوا فيــه فســادًا 
بعدمــا كان يمثــل أغنــى دولة بالمنطقة، أصبح العراقي اليوم يقــف على األرصفة منتظرًا 
المعجزة، ورغم ذلك ال تخجل زمر الميليشيات اإليرانية هناك من انتقاد البحرين، الدولة 

التي حققت إنجازات رغم قلة مواردها ما يعتبر بحكم المعجزة، عكس هذه الدول التي 
تقودها الميليشيات وتفتقد أبسط مظاهر الدول العصرية، ومن أبسطها رواتب موظفيها 

الذين ينتظرون بالشهور الستالمها، ومع ذلك ال يخجلون من شتم البحرين.
كنــت دائمــًا أقــول من الســذاجة الرد على هــؤالء، وقد اتخذت من ذلــك توجهًا ألن مجرد 
الرد عليهم يشعرهم بأهميتهم، إضافة إلى أنك مهما قارنت بين وضعك بالثرّيا ووضعهم 
بالثــرى، فلــن يخجلــوا ألنهــم ال يملكــون ذرة حيــاء، مثــل هــؤالء مــن الصعــب أن تقارنهم 
بشيء سوى رؤيتك لبالدك تصعد وتنهض وتتقدم، وهذا ما جرى للبحرين التي توهموا 
إســقاطها بعام 2011 وتوقعوا عجزها وفشــلها بالســنوات الالحقة، فإذا هي تنهض وتبلغ 
الثرّيــا رغــم كل العوائــق واألزمات اإلقليمية والعالمية، ورغــم كل المصاعب والتحديات، 

بينما انحدروا هم ودولهم المحتلة من قبل إيران للحضيض.
نحــن ننتقــد مؤسســات بالدنــا وننتقــد المســؤولين ألدائهــم وليــس لشــخصياتهم، وننتقد 
المظاهــر الســلبية مــن أجــل األفضــل لشــعبنا وأجيالنــا، لكــن يظل وفاؤنــا ووالؤنــا لترابها 
وقيادتهــا وشــعبها فــوق كل اعتبــار، هذا هو الفــرق بين دولة ناجحة ودولة فاشــلة تعجز 

حتى عن دفع الرواتب.

تنويرة: السباق الذي ال تعرف عنه شيئا، ال تراهن عليه. «

opinions
@albiladpress.com

سالم الكتبي

عبدعلي الغسرة

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

17
“التطبيق الذكي 

للجنوبية” خدمات رقمية 
مبتكرة عالمية المستوى

دشــنت محافظــة الجنوبيــة برعايــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيس 
اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت ســمو الشــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفــة، وبحضــور وزيــر الداخليــة الفريــق ركــن معالــي الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة يــوم أمــس التطبيــق الذكــي للتواصــل واالرتقــاء 
بالخدمــات الذي أطلقته المحافظة، معلنة بذلك تقديمها أفضل الخدمات 
وجعلهــا أكثر سالســة وكفــاءة وتأثيًرا وضمان الكفاءة والســرعة؛ لتصبح 
أولــى محافظــات المملكــة فــي تقديــم الخدمــات الرقميــة المبتكــرة عبــر 
آليــات عالمية المســتوى، وهذا إنجاز جديد يضــاف إلى إنجازات محافظ 
الــذي أوضــح فــي  بــن علــي آل خليفــة  الشــيخ خليفــة  الجنوبيــة ســمو 
كلمتــه بحفــل التدشــين أن “إطــالق الخدمــة الجديدة المخصصــة ألهالي 
المحافظــة الجنوبيــة تأتــي فــي تطبيق التقنيــات الذكية واالســتفادة من 
أفضــل التقنيــات في مجال الخدمات وتوفيــر الحلول المبدعة والوصول 
بالخدمات الحكومية إلى أرقى المســتويات العالمية اســتنادا إلى عوامل 

اإلبداع واالبتكار، وانطالقا من تلبية احتياجات المواطنين”.
إن الخدمــات الحكومية الرقمية ونشــر ثقافة التعــاون واإلبداع واالبتكار 

هــي عنــوان العصــر والمســتقبل، فــكل الــدول اليــوم تحــرص علــى جودة 
الخدمــات المقدمــة إلكترونيــا للمواطــن، واســتطاعت مملكــة البحرين أن 
تقــدم للعالم مشــروعا رائدا )بوابــة الحكومة اإللكترونيــة(؛ تعزيًزا لحرص 
الحكومــة الموقــرة برئاســة ســيدي رئيس الــوزراء الموقر صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه الدائــم 
على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بســهولة ويســر، وكون ســمو 
محافــظ الجنوبية يبني المســتقبل للمحافظة ويســير على منهجية ثابتة 
للوصــول إلــى الهــدف المنشــود، فقــد أولى ســموه اهتمامــا كبيــرا بالتقدم 

التقني انسجاما مع الطموحات المطلوبة.

محافظة الجنوبية تسير على سياسة من طراز فريد وإستراتيجيات  «
متكاملة قصيرة وطويلة األجل بكفاءات وطنية شابة مؤهلة تعمل 

في تناغم وتكامل من أجل االرتقاء بالعمل الوطني وتقديم أفضل 
الخدمات ألبناء المحافظة، ودعم االبتكار والتوسع في استخدام 

التقنيات الحديثة. محافظة تسير على إستراتيجية واضحة 
ومستقبلية واالهتمام بمواكبة التطور في جميع مناحي الحياة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

نتوخى الحيادية... 
لكننا ال نبلغها!

إننــي مــن المؤمنيــن – تماًما – بأن موضوع الحياد العلمي، الــذي ُيطالُب به الباحثون، 
ال يعــدو أن يكــون محــَض وْهــٍم؛ فهــو يعنــي – فيما َيعنــي – أالّ نغلِّب الهــوى، أو الذات 
في كتاباتنا، وأن ننتصر للمنهج العلمي أو النظرية العلمية، اللذين نهتدي بهديهما في 

مسارات البحث.
إذ ذاك؛ شــغَلنا موضــوُع أال نكــون نحن؛ رغم أن هوانــا غالب، وأن نكون حياديين؛ فال 
ننتصر لمصلحة شخصية، أو رغبة ما، وأن نقتفي منهًجا ال نحيد عنه، وكأن المطلوب 
منــا؛ مــع كل حرف؛ أن ننتصر للحقيقــة؛ التي هي العدل البحثّي المطلق؛ لننتهي بنقاٍد 

أو ُحّكام يصنفون بحوثنا بالصالحية من عدمها! أو بالقبول من سواه!
نعــم؛ توّخــي الصــدق قــدر اإلمــكان مســألة مهمــة، ولكــن، أال تتفقــون معــي أن الحياد 
العلمــي الــذي نتغنــى بــه، يجافي الصدق التــام! فمن أين جاء؟ وكيــف ُطرح؟ وهنا لن 
أقف على تاريخه، أو مكانه األول؛ بقدر ما سألفُت إلى مصدره اإلنساني؛ المجتمعي! 

وما كان كذلك، كيف يكون ُمطلقا أو ُمنّزها؟!
علمــاء االجتمــاع أو دارســوه َيعِرفــون جيــًدا أن المــرء محكوم بشــروطه المجتمعية؛ 
عقيدًة، وأخالًقا، وتوجهاٍت سياسية... إلى آخره من شروط الجماعة، وكلما كبر الفرد 
منــا؛ نمْت هذه الشــروط/ المفاهيم؛ كبــذرة تأتي أكُلها في عقولنا، فكيف فجأة: نّدعي 

الحياد العلمي في بحث ما أو غيره؟!

قــال بعضهــم: إن العلوم اإلنســانية عصيــة على الحيادية، وأنها فيها مســتحيلة! وأكد 
آخــرون أن العلــوم الرياضيــة التجريبية حياديــة تماًما. فكيف ذا؟ كيــف والعلوم كلها 
إنســانية! ألــم يخــرج الرياضيــون بأكثــر من حــل لمســائلهم الرياضية! ألم يطلــع علينا 
اللغويــون بأكثــر مــن وجــه إعرابــي! أال يعنــي ذلــك أنــه ال حقيقة ثابتــة تماًمــا، وأن ما 
يجعل منها كذلك – نسبًيا – هو الحجة أو الدليل، أو السند الذي نستند عليه، أيا كان 

هذا أو ذاك؟!
هنــا مربــط الفــرس؛ فمــا يجعــل من فرضيتــي قابلة للعلميــة من عدمها، مــا يجعل من 
بحث ما علمًيا؛ هو كيفية أو كمية االســتدالل اللذان يســوقهما الباحث للتدليل، على 
أن يكــون منطقيــا، مقبوال، موافقا للنظرية التــي يطرحها، وبصورة أكثر عمقا، موافقا 
للنظريــة )الجمعيــة( التي اُتفق عليها من أشخاص/بشــر. توافقــت عقولهم، ورغباتهم، 
ومــن ثــم؛ أهواؤهــم على تلــك النظرية. فمن أين جئتم بالحياديــة في البحث العلمي! 

إْن هي إال تعبير مجازّي، قابل للخلخلة، والتفكيك!

إن الباحث ال يكتب من فراغ، فهو نتاج تراكمات معرفية، وُعرفّية، ومعتقدات،  «
ومفاهيم، لن يغربلها منخل ما، في لحظة، أو سنة ما؛ فيتخلص منها 

فجأة! إن الباحث ُيقارب أو يتوخى )الحيادية(، ولكنه لن يكونها، فذاك دونه 
المستحيل!.

د. زهرة حرم 
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تنطلق اليوم بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في مدينة بيزا اإليطالية بمشاركة واسعة 
مــن فرســان العالــم و5 فرســان مــن الفريــق الملكــي للقــدرة، إضافــة إلى فرســان دولــة اإلمارات 
أبطال العالم في النسخة السابقة وفارس عماني وفارسين من المملكة العربية السعودية وذلك 

لمسافة 120 كيلومترا.

الملــك  جاللــة  ممثــل  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة أن الفريق 
فــي  المشــاركة  علــى  حريــص  للقــدرة  الملكــي 
المحافــل العالميــة الكبــرى كافة فــي ظل الدعم 
والرعاية التي يحظى بها الفريق من لدن عاهل 
البــالد جاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
الرعايــة  كامــل  تقديــم  علــى  وحــرص جاللتــه 
للرياضــة البحرينيــة؛ مــن أجــل تواجدهــا ورفع 

علم المملكة عاليا.
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
أن الفريــق الملكــي تــرك بصمــات واضحــة فــي 
مشــاركاته الســابقة وحقــق نتائــج مميــزة فــي 
كافة المشــاركات، مبينا ســموه أن الفريق جاهز 
أفضــل  لتحقيــق  وسيســعى  البطولــة  لخــوض 
النتائــج لعكس الصورة المشــرقة لتطور رياضة 
إلــى  ووصولهــا  البحريــن  مملكــة  فــي  القــدرة 

البطــوالت العالميــة؛ من أجل المنافســة وحصد 
اإلنجازات وليس للمشاركة فقط.

وقال ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
بطولة العالم تشــكل نقلة نوعية للفريق الملكي 
مــن  أنهــا ستشــهد مشــاركة فرســان  خصوصــا 
الشــباب والناشــئين الذيــن يعتبــرون مســتقبل 
المقبلــة، حيــث  الســنوات  فــي  الخيــل  رياضــة 
ســتعطيهم البطولــة خبــرة واحتــكاك فــي ظــل 
المشاركة الواسعة من الفرسان الذين سبق لهم 

المشاركة في بطوالت كبرى سابقة.
وأبــدى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
ثقتــه الكبيرة بقــدرات الفرســان وتقديم أفضل 
المســتويات فــي البطولــة التــي مــن المتوقع أن 
تشــهد منافســة قويــة ومثيــرة بين المشــاركين 
مــن  الفرســان  مــن  العديــد  خصوصــا أن هنــاك 
الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الذيــن يمتلكــون إمكانــات عاليــة، مبينــا ســموه 

أن فرســان الفريــق الملكي قادرين على تحقيق 
أفضــل النتائــج، وأن الجميــع علــى ثقــة كبيــرة 
بقدراتهــم، متمنيا ســموه للفرســان كل التوفيق 

والنجاح.
كما توقع ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن تحتدم المنافسة بين فرسان الفريق الملكي 
وفرســان دولــة اإلمــارات فــي ظــل اإلمكانــات 
العاليــة التــي يمتلكهــا الجانبين، متوقعا ســموه 
أن يكون لفرسان إسبانيا دور أيضا في السباق.

 سموه يقوم بجولة

قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة برفقة 
ســمو الشــيخ فيصــل بن راشــد آل خليفــة نائب 
رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة رئيــس االتحاد 
بجولــة  القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
الشــيخ  ســمو  واطلــع  البطولــة.  مرافــق  حــول 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة على كافــة الترتيبات 

والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

سموه يلتقي الفرسان

التقــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
فرســان الفريــق الملكــي قبــل انطــالق الفحــص 
البيطري، وتحدث ســموه إلى الفرســان وحثهم 

والخــروج  المســتويات  أفضــل  تقديــم  علــى 
بالنتائــج اإليجابيــة التــي تعكس تطــور رياضة 
الفريــق  فرســان  وعبــر  المملكــة.  فــي  القــدرة 
الملكي عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة علــى متابعة وحرص 
ســموه على إعطائهــم دفعة معنويــة عالية قبل 

المشاركة في البطولة العالمية.

الفحص البيطري

تابــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  وســمو 
وأفــراد الفريق الملكي للقدرة الفحص البيطري 
الرســمي للبطولــة الــذي أقيم في قريــة البطولة 

بمشاركة واسعة من الجياد.
فــي  للقــدرة  الملكــي  الفريــق  أعضــاء  وتواجــد 
الفحــص البيطري، حيث تجاوزت جياد الفريق 

الملكي الفحص بكل نجاح.

لقاءات تلفزيونية مع ناصر بن حمد

مــع  مطــوال  حــوارا  ريســنغ  دبــي  قنــاة  أجــرت 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة تحدث 
فيــه ســموه عــن البطولة إضافــة إلى المنافســة 
الدائمــة بيــن فرســان الفريــق الملكــي وفرســان 

دولــة اإلمــارات، إضافــة إلــى حديث ســموه عن 
العالقــة المتينة التي تربط بين مملكة البحرين 
ودولــة اإلمــارات فــي كافة المجــاالت خصوصا 

في سباقات القدرة.
كمــا أجــرت قنــاة ياس حــوار مع ســموه تحدث 
فيه عن العديد من الجوانب المتعلقة بالبطولة، 
إضافــة إلــى جاهزيــة الفريق الملكي والفرســان 

وتوقعاته حول البطولة.
كما أجرى المذيع اإلماراتي هيثم الحمادي لقاء 
عابرا مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

5 فرسان من الفريق الملكي

ستشــهد البطولة مشــاركة 5 فرسان من الفريق 
الدوســري، خالــد  دانــة  وهــم:  للقــدرة،  الملكــي 
يوســف الخلــف، راشــد الرويعي، خليفــة جمال، 

حمد الجناحي.

افتتاح مبسط للبطولة

مبســط  افتتــاح  حفــل  فــي  البطولــة  انطلقــت 
بمشــاركة الفريق الملكي للقدرة يتقدمهم مدير 
الفريــق الملكــي خالــد أحمــد حســن، إضافة إلى 

فرسان الفريق وكافة الدول المشاركة.
رونــق  إعطــاء  علــى  الملكــي  الفريــق  وحــرص 
خــاص للفريــق مــن خــالل ارتــداء الــزي العربي 
الرسمي والذي القى استحسان جميع الحضور.

الرياضية تنقل السباق

ســتنقل قنــاة البحريــن الرياضيــة بطولــة العالم 
للشــباب والناشئين للقدرة على الهواء مباشرة، 
حيــث تــم التنســيق مع قنــاة دبي ريســنغ وقناة 
الســاعة  مــن  وذلــك  البطولــة  لنقــل  البحريــن 

السابعة من صباح اليوم.

بيزا )إيطاليا( - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد متابعا الفريق الملكي للقدرة

أكــد مصــدر موثــوق لـــ “البالد ســبورت” أن 
إدارة النــادي األهلي لكرة اليد قد توّصلت 
التفــاق نهائــي مــع الدولــي الســابق صادق 
علي لالســتمرار في صفــوف الفريق األول 

بالموسم الرياضي الجديد.
 وبّين المصدر أن االتفاق الذي تم التوّصل 
إليــه قــد أخذ وقًتا طويالً مــن المفاوضات 
والجلســات بيــن الطرفيــن من أجــل وضع 
النقــاط علــى الحــروف حول صيغــة العقد 
وخصوًصــا  واحــد  لموســم  يمتــد  الــذي 
التوقيــع  إال  يتبــق  ولــم  المــادي،  الجانــب 
الرســمي واإلعــالن عــن ذلــك والمؤمــل أن 

يكون خالل اليومين المقبلين.
وإذا مــا تمــت هــذه الصفقــة، فــإن الفريــق 
هــذا  كبيــر  شــأن  لــه  ســيكون  األهــالوي 
الموســم بعــد التعاقــدات التــي أحدثها مع 

أبرز العبي الساحة المحلية.

صادق علي.. أهالوي
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حقق فريق الحالة فوزا ثمينا على حســاب منافســه فريق ســترة 
بنتيجــة 89/80، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمس الثالثاء، 
على صالة اتحاد الســلة، في افتتاح منافســات الجولة السادســة 

من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
ورفــع الحالــة رصيــده إلــى 10 نقــاط بفــوزه الرابــع أمــس مقابــل 

خسارتين، فيما رفعت نقطة الخسارة رصيد سترة إلى 8 نقاط.
ورغــم األفضليــة الفنيــة النســبية التــي شــكلها فريــق الحالــة فــي 
معظــم فتــرات المبــاراة، إال أن فوزه لم يأتي بســهولة؛ نظرا للقوة 

والندّية التي أظهرها منافسه طوال اللقاء.
ســترة تقدم أوال بفوزه في الربع األول 17/15، ثم فاز الحالة في 
الربــع الثانــي 27/19، قبــل أن يعزز تفوقه بفوزه فــي الربع الثالث 

أيضا 27/23، فيما فاز سترة في الربع األخير بـ21/20
وفــي المبــاراة األولــى، لــم يواجــه فريق المحــرق أدنــى صعوبة من 
التفوق على منافســه مدينة عيسى بنتيجة 108/71، رافعا رصيده 
إلــى 11 نقطــة متقدمــا بهــا إلــى طليعــة الترتيــب مؤقتــا، فيمــا هي 
الخسارة السادسة تواليا للمدينة الذي أصبح رصيده إلى 6 نقاط.

وتقام اليوم 3 مواجهات، إذ يلتقي النجمة مع سماهيج عند  «
5 مساء، األهلي مع االتحاد الساعة 6:30 مساء، والبحرين 

مع النويدرات عند 8 مساء.

الــســاوي ــن  ــ زي دوري  فـــي  مـــواجـــهـــات   3 ــوم  ــيـ الـ
برتقالـي الحالـة يعبــر جسـر ستــرة

فرســاننا في مواجهــة دولية ثاثية الحتــال المراكز األولى

ناصر بن حمد يشيد بدعم جاللة الملك للفريق الملكي

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تأهــل العــب منتخبنا الوطني للســنوكر حبيب 
صبــاح للــدور الـ 32 مــن بطولة العالم للســنوكر 
ــا في ميانمار وتســتمر حتى 25  والمقامــة حاليًّ

من شهر سبتمبر الجاري.
وجــاء ذلــك، بعدمــا تزّعــم مجموعتــه محقًقــا 
العالمــة الكاملــة بجــدارة واســتحقاق بثالثــة 
انتصــارات متتاليــة، ففــي يــوم أمــس الثالثاء 
لعــب مباراتيــن وتمكــن مــن االنتصــار فيهمــا، 
األولــى كانــت أمــام العــب ميانمــار وفــاز عليه 
بنتيجة )1/4(، وحقق نتيجة الفوز الثانية على 
العب نيبال )1/4(، وقبل ذلك اســتهل مشــواره 
يــوم االثنيــن باالنتصار على العــب هونغ كونغ 
المجموعــات،  دور  مــن  االنتهــاء  وبعــد   .)1/4(
العبنــا  ســيخوضه  الــذي   32 الـــ  دور  ســيكون 

حبيب صباح بنظام )إخراج المغلوب(.
 مــن جانبــه، صــّرح العبنــا حبيــب صبــاح حول 
المجموعــات  دور  واجتيــازه  هــذه  مشــاركته 
قائــالً: “الحمد للــه لقد تمكنت من حصد المركز 
األول في مجموعتي والتأهل للمرحلة المقبلة 

والمهمة بعدما قدمت مستويات جيدة أهلتني 
إلــى ذلك، وأســعى لتقديــم المزيد عبــر األدوار 
المقبلة التي تتطلب جهًدا وتركيًزا كبيرين من 
أجــل تحقيــق االنتصــارات والوصــول لــألدوار 
التنافســية”. مضيًفــا “هدفــي الســامي من هذه 
المشــاركة هو تشريف مملكة البحرين في هذا 
المحفــل العالمــي الــذي يجمــع أفضــل وأقــوى 

والخــروج  القــارات،  مختلــف  مــن  الالعبيــن 
بأفضل مركز متقدم”.

 وفــي الجانــب اآلخر، ســيخوض العبنــا اآلخر 
يونــس صقــر مباراتــه الثالثــة واألخيــرة اليــوم 
يفــوز  أن  وعليــه  مجموعتــه،  فــي  )األربعــاء( 
بنتيجة )0/4 أو 1/4( لكي يضمن التأهل ألدوار 

إخراج المغلوب.

حبيب صباح

حقـق العامـة الكاملـة وتـرأس مجموعتـه بــ 3 انتصـارات
صباح يتأهل للدور 32 لبطولة العالم للسنوكر

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

إدارة  مجلــس  رئيــس  هنــأ 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 

خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ 
مجلــس إدارة نــادي الرفاع وأفــراد الجهازين الفنــي واإلداري والعبي 
الفريــق الكــروي األول؛ بمناســبة فوز الرفاع بلقب كأس الســوبر بابكو 

.2019
وقــّدم الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة التهانــي والتبريــكات إلــى 
رئيــس مجلــس إدارة نادي الرفاع الشــيخ عبدهللا بــن خالد آل خليفة 
ونائــب رئيس مجلس اإلدارة ســمو الشــيخ خليفة بــن علي آل خليفة 
وجميع أعضاء مجلس اإلدارة، مؤكًدا أن تتويج الرفاع جاء استمرارا 
إلنجــازات الفريــق التــي حققهــا الفريق في الموســم الماضــي 2018 - 
2019 عبــر حصولــه علــى لقبــي كأس جاللــة الملــك ودوري ناصــر بــن 
حمد الممتاز، مشــيًدا في ذات الوقت أيًضا بمجهودات فريق المنامة، 

ا له الحظ األوفر في المنافسات المقبلة. متمنيًّ
وقال رئيس اتحاد الكرة “نبارك لفريق الرفاع هذا اإلنجاز الذي تحقق 
في بداية الموسم الجديد، ونحن نتطلع ألن تكون كأس السوبر بابكو 
خيــر انطالقــة للموســم الجديد، إذ نؤمل في أن تتواصل المكتســبات 

التي تحققت في لقاء السوبر، عبر مباريات بطابع تنافسي كبير”.

رئيس اتحاد الكرة 
يهنئ نادي الرفاع 2 فبراير انطالق دورة األندية العربية للسيدات

أعلنــت اللجنــة المنظمة العليــا لدورة األلعاب لألندية العربية للســيدات التي تقام بمدينة 
الشارقة عن موعد انطالق النسخة الخامسة من الدورة بتاريخ 2 فبراير القادم 2020.

 كمــا اعتمــدت اللجنــة األلعــاب التســعة في 
الدورة وهي كرة السلة والطائرة والطاولة، 
قفــز   – والفروســية  والمبــارزة  والرمايــة 
والكاراتيــه،  والســهم،  والقــوس  الحواجــز، 
الهيــكل  تشــكيل  تــم  كمــا  القــوى،  وألعــاب 
اللجنــة  مــن  يتكــون  والــذي  التنظيمــي 
المنظمــة العليا، واللجنــة التنفيذية، وإدارة 
الــدورة، باإلضافــة إلــى اللجــان األساســية 
والمتابعــة،  اإلشــراف  لجــان  تضــم  والتــي 
وأهلية الالعبات، والرقابة على المنشطات، 
إلــى جانــب لجان االنضبــاط، واالســتئناف، 
واللجــان الفنيــة لأللعــاب، ولجــان الحــكام 
والقضــاة، إضافة إلى األمانة العامة التحاد 

اللجان األساسية. 

اعتمــدت  قــد  الســيدات”  “عربيــة  وكانــت   
جوائــز خاصــة للفــرق الرياضية المشــاركة، 
تتمثــل فــي تقديــم كأس التفــوق الرياضي 
الــذي يحصــل علــى أعلــى ترتيــب  للنــادي 
فــي ميداليات األلعاب علــى صعيد النوادي 
المشاركة، إلى جانب كأس التمّيز الرياضي 
فــي  مشــاركة  األنديــة  ألكثــر  يقــدم  الــذي 
للعــب  اللجــان  اتحــاد  وكأس  األلعــاب، 
النظيــف يمنح للنادي الذي يمتلك أقل عدد 
مــن المخالفــات فــي الــدورة ســواء أكانــت 

ا.  ا أم فنيًّ إداريًّ
إنجــاًزا  حققــت  البحريــن  مملكــة  كانــت   
ا في النســخة الماضية 2018 بعدما  تاريخيًّ
أحــرزت المركــز األول فــي الترتيــب العــام 

لجــدول الميداليــات بالــدورة إثــر حصــول 
أنديــة المملكــة علــى 28 ميداليــة متنوعــة 
مــن بينهــا 12 ميدالية ذهبيــة و7 ميداليات 
لتتصــدر  برونزيــة  ميداليــات  و9  فضيــة 
بطالتنــا الترتيب العام بكل جدارة واقتدار 
متفوقات على 16 دولة مشــاركة في إنجاز 
فــي  المشــاركة  منــذ  نوعــه  مــن  األول  هــو 

النسخة األولى عام 2012.
العربيــة  لألنديــة  األلعــاب  دورة  أن  يذكــر   
للســيدات انطلقت فــي العام 2012 بمبادرة 
كريمــة مــن قرينــة صاحــب الســمو حاكــم 
الشــارقة، سمو الشــيخة جواهر بنت محمد 
القاســمي، رئيســة المجلس األعلى لشــؤون 
األســرة، رئيســة مؤسســة الشــارقة لرياضة 

المرأة، وتقام منافســاتها في إمارة الشارقة 
الشــارقة  مؤسســة  وتعُكــف  عاميــن،  كل 
االســتعداد  علــى  حاليــًا  المــرأة  لرياضــة 
لتنظيم نسختها الرابعة في فبراير المقبل.
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كشــف العب كرة اليد فاضل البدر أنه 
ا مــن االنضمام إلى صفوف  قريب جدًّ
الفريق األول بنادي البحرين بالموسم 

الرياضي 2020 -  2019.
“البــاد  لـــ  تصريــح  فــي  البــدر  وقــال 
جــرت  المفاوضــات  إن  ســبورت” 
فــي  للغايــة  إيجابــي  بشــكل  بينهمــا 
بالوصــول  وتكللــت  األخيــرة  اآلونــة 
لنقطــة توافق تقضي بارتدائه قميص 
“الغــزال” والدفــاع عنــه في منافســات 
الموســم الجديــد، وأنــه ينتظــر فقــط 

واإلعــان  الرســمي  التوقيــع  موعــد 
أن بوصلتــه  البــدر  وبيــن  ذلــك.   عــن 
قــد تغيــرت من نــادي الدير الــذي أراد 
التجديــد معه لموســم آخر إلى نظيره 
مــع  وصولــه  عــدم  بســبب  البحريــن، 
إدارة البرتقالــي إلــى صيغــة توافقيــة 
حــول بنــود العقد، بخــاف مفاوضات 
بشــكل  ســارت  التــي  البحريــن  نــادي 
ســلس. وأشــار البدر إلى أنــه قد تلقى 
عرًضا من نادي االتفاق لانضمام إليه 

مجدًدا إال أن فضّل البحرين.

للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  اعتمــد 
الطائــرة الحكم الدولــي محمد عباس 
األول  الســيدات  لمنتخــب  مرافقــا 
للكــرة الطائــرة والــذي سيشــارك فــي 
الدورة السادســة لدورة رياضة المرأة 
التــي ســتقام بدولة الكويت الشــقيقة 
خــال الفتــرة من 20 لغاية 30 أكتوبر 

المقبل.
ووقــع االختيــار علــى الحكــم الدولــي 
محمــد عبــاس مــن قبل لجنــة الحكام 
ليكون مرافقا لمنتخب الســيدات في 

المعتــرك الخليجــي وذلــك فــي إطــار 
حــرص االتحــاد علــى أن يكــون لــكل 
منتخــب وطنــي حكــم مرافــق يمثــل 
المملكــة فــي مختلــف االســتحقاقات 

الخارجية دعما للحكام الوطنيين.
ويعتبر محمد عباس من بين 15 حكما 
المســابقات  مختلــف  يديــرون  دوليــًا 
الذيــن  الحــكام  أحــد  وهــو  المحليــة 
ولديــه  والكفــاءة  بالقــدرة  يمتــازون 
خبرة واســعة وسبق له المشاركة في 

عدة استحقاقات خارجية.

محمــد عبــاس حكمـا مرافقــا لسيــدات الطـائــرةالبــــدر يقتـــــرب مـــن يــــد البحـــريــــن

اســتقبل رئيس جمهورية أوزبكســتان شــوكت ميرضيائيف في العاصمة طشقند يوم أمس 
)اإلثنين( الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب 
األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة زيارته الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان.

بــن  ســلمان  الشــيخ  نقــل  اللقــاء  وخــال 
البــاد  عاهــل  تحيــات  خليفــة  آل  إبراهيــم 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة إلــى الرئيــس ميرضيائيــف، وتمنيات 
جالتــه لجمهوريــة أوزبكســتان دوام التقدم 

واالزدهار.
 من جانبه، حّمل فخامة الرئيس ميرضيائيف 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة تحياته 
وتقديــره إلــى جالة الملك المفــدى وتمنياته 
بــدوام الصحــة والعافيــة ولمملكــة  لجالتــه 
الرفعــة  بمزيــد  الكريــم  وشــعبها  البحريــن 

والنماء.
 كما نّوه رئيس جمهورية أوزبكستان بجهود 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة فــي 
تطويــر مســيرة كــرة القــدم اآلســيوية معرًبــا 
عــن تقديــره لدور اإلتحاد اآلســيوي في دعم 

اللعبة في مختلف دول القارة.

 من جانبه، عّبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة عــن شــكره وتقديره لفخامــة الرئيس 
ميرضيائيــف علــى حســن الضيافــة وحفــاوة 
االستقبال مشــيًدا بالتطور المتنامي لمسيرة 
كــرة القــدم األوزبكية ومؤكًدا حرص االتحاد 
اآلســيوي على دعم االتحاد األوزبكي كســائر 

االتحادات الوطنية في القارة اآلسيوية.
إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  اجتمــع  كمــا 
طشــقند  إلــى  زيارتــه  خــال  خليفــة  آل 
االتحــاد  رئيــس  عزيــزوف  عبدالســام  مــع 
األوزبكــي لكــرة القــدم وكبار المســؤولين في 
االتحــاد، حيــث أطلــع على خطــط وتوجهات 

مجلس اإلدارة الجديد لاتحاد.
باألفــكار  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  وأشــاد 
إدارة االتحــاد األوزبكــي  لمجلــس  الجديــدة 
لكرة القدم منوهُا بما يمتلكه رئيس وأعضاء 
وإرادة  متميــزة  إداريــة  خبــرة  مــن  االتحــاد 

واضحة للنهوض بمســيرة اللعبة في مختلف 
المجــاالت متمنيــًا للمجلس الجديــد التوفيق 
والسداد في رسم مستقبل أكثر إشراًقا للعبة 

في الباد.
عزيــزوف  عبدالســام  رّحــب  جانبــه،  مــن 

رئيــس االتحــاد األوزبكــي لكرة القــدم بزيارة 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة إلــى 
حرصــه  تعكــس  الزيــارة  أن  مبيًنــا  طشــقند 
علــى التواصل المســتمر مع أســرة كــرة القدم 
التحديــات  أبــرز  علــى  والوقــوف  اآلســيوية 

فــي  الوطنيــة  االتحــادات  تواجههــا  التــي 
مختلف أنحاء القارة. 

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة قد 
وصــل إلــى طشــقند فــي زيارة رســمية حيث 
وزيــر  نابييــف  ديلمــراد  اســتقباله،  فــي  كان 

الرياضــة فــي أوزبكســتان، وأيبــك قاســموف 
نائــب وزيــر الرياضــة، ورافشــان ايرماتــوف 
النائــب األول لرئيس االتحــاد األوزبكي لكرة 
االتحــاد  فــي  المســئولين  مــن  وعــدد  القــدم 

األوزبكي.

طشقند - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ــة ــويـ ــيـ اآلسـ الــــقــــدم  ــرة  ــ ــ ك ــر  ــويـ ــطـ تـ ــط  ــطـ خـ ــرض  ــ ــع ــ ــت ــ واس طــشــقــنــد  زار 

سلمان بن إبراهيم ينقل تحيات العاهل لرئيس أوزبكستان

رئيس االتحاد اآلسيوي يتبادل األعالم التذكارية مع رئيس االتحاد األوزبكي  رئيس جمهورية أوزبكستان لدى استقباله سلمان بن إبراهيم 

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

تمّكن الرباع الدولي سلمان طارق النوبي من تحقيق أول رقم قياسي 
بحرينــي، وذلــك بعــد اعتمــاد االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال قائمــة 

األرقام القياسية الجديدة في اجتماعه األخير.

 حيــث تمّكــن النوبــي مــن تحقيق 
النجاح في رفعة الخطف بوزن 77 
كيلــو جــرام معزًزا الرقم القياســي 
بفــارق 1 كيلوجــرام، كمــا وتمكــن 
الربــاع يوســف الشــيراوي وبفارق 
3 كيلوجرامــات مــن تحقيــق رقــم 
قياســي بحرينــي جديــد فــي فئــة 
102 كيلوجــرام للعمــوم، وجــاءت 
هــذه األرقــام فــي الفحــص الفنــي 
الرســمي الــذي أقيــم بتاريخ 2 من 
شهر سبتمبر الجاري بوجود حكام 
الفنــي  الفحــص  وكان  دولييــن. 
الــذي اجــري لاعبيــن المشــاركين 
فــي بطولــة اندية غرب ســيا برفع 
االثقــال للرجال والســيدات لفئات 
والعمــوم  والناشــئين  الشــباب 

والماســتر التي ســتقام منافساتها 
فــي العاصمــة عمــان األردن والتي 
سيستضيفها نادي اليرموك البقعة 
مطلــع شــهر أكتوبر القــادم، وأقيم 
رئيــس  بحضــور  الفنــي  الفحــص 
وأعضــاء مجلس اإلدارة وممثلين 
ومندوبيــن الفــرق المشــاركة فــي 
البطولــة - نــادي المحرق الرياضي 
وفريــق االتحــاد الرياضــي لألمــن 
كمــا  الداخليــة،  بــوزارة  العــام 
علــي  زينــب  الاعبــة  أخفقــت 
عبــدهللا وزن 61 كيلوجراًمــا فــي 
رفعة الخطف في ثالث محاوالتها 
محاولــًة تحطيــم الرقــم القياســي 
البحرينــي لفئة الشــباب الســيدات 

تحت 17 سنة.

أرقام قياسية للنوبي والشيراوي المحرق يتأهل إلى ثمن نهائي “العربية”
مستحقة ــة  ــي ــائ ــن ــث ب الـــجـــزائـــري  قــســنــطــيــنــة  ــاب  ــبـ شـ ــى  ــط ــخ ت

نجــح ممثــل المملكــة فريــق المحــرق فــي بلوغ 
دور ثمن النهائي لكأس محمد السادس لألندية 
العــرب األبطــال، بعــد أن حقــق فــوزا مســتحقا 
على حســاب فريق شــباب قســنطينة الجزائري 
التــي  المبــاراة  فــي  شــيء،  ال  مقابــل  بهدفيــن 
أقيمت بين الطرفين، أمس، على اســتاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
دي  تياغــو  الاعبــان  المحــرق  هدفــي  وســجل 

برادو وتياغو اقوستو.
إيجابيــة  نتيجــة  تحقيــق  المحــرق  واســتطاع 
للغايــة، خصوصا أنه قلــب الطاولة لصالحه بعد 

أن خسر ذهابا في الجزائر بنتيجة )3/1(.
وبالعــودة إلــى مجريــات المبــاراة، فقــد انتظــر 
المحــرق حتــى الدقيقة )5+45(، والتي شــهدت 
تســجيل الهــدف األول بعــد توغــب تياغــو دي 
بــرادو داخــل المنطقــة وتســديده كــرة أرضيــة 
عــن  مزيــان  اليــاس  الجزائــري  الحــارس  عجــز 

صدهــا. وخطــف البديــل تياغــو اقوســتو هدف 
لــم  بيســاره  كــرة  بتســديده  للمحــرق  التأهــل 
فرحــة  وســط  صدهــا،  مــن  الحــارس  يســتطع 
والمدرجــات  الملعــب،  فــي  كبيــرة  محرقاويــة 
مــن خــال الجماهير التــي آزرت الفريق األحمر 

طوال مجريات المباراة.
يعقــوب،  أحمــد  األردنــي  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونــه مواطنــاه محمود طاهــر وأيمن فيصل، 

والحكم الرابع األردني مراد الزواهرة.

المؤتمر الصحافي

فــي المؤتمــر الصحافــي الــذي أعقــب المبــاراة، 
قدم مدرب المحرق ماركوس باكيتا الشكر إلى 
مجلــس إدارة نــادي المحرق والجماهير وجميع 
أعضــاء فريقــه والداعمين بمناســبة التأهل إلى 
ربع النهائي. وقال باكيتا إنه لم يفقد األمل بعد 
الخســارة فــي مبــاراة الذهــاب، مشــيرا إلــى أنــه 
كان يثــق بجميــع أفراد فريقه للفــوز في اإلياب 

والتأهل إلى الدور التالي.

ولفــت إلــى أنــه اســتمتع بلعــب مبــاراة مفتوحة 
أمــام الفريق الجزائــري، موضحا أن الجزائريين 
عانــوا مــن ذات الصعوبات التــي القاها المحرق 

في مباراة الذهاب.
إلــى ذلــك، قــال مــدرب فريق شــباب قســنطينة 
دينــي الفان إن فريقــه أضاع بطاقة التأهل إلى 

الــدور التالــي رغــم وجــود العديــد مــن الفــرص 
للتأهل.

وبّيــن أن الفريــق لــم يحســن اســتغال الفــرص 
التــي ســنحت لــه، خصوصــا في الشــوط األول، 
مؤكــدا أن الهــدف الثاني كان قاتــا على فريقه 

وحسم األمور للمحرق.

من اللقاء

األربعاء 18 سبتمبر 2019 
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بــدأت يوم أمس منافســات دوري الدرجة 
الرياضــي  للموســم  القــدم  لكــرة  الثانيــة 
مباراتــان،  أقيمــت  إذ   ،2020  -  2019
حيــث تمكــن البديــع من الفوز على ســترة 
بهدف دون مقابل، فيما فاز البحرين على 

التضامن بهدفين دون مقابل.
أقيمــت علــى  التــي  المبــاراة األولــى  فــي 
فــي  البديــع  نجــح  الرفــاع،  نــادي  ملعــب 
تحقيق أول 3 نقاط له في الدوري بقيادة 
المــدرب هشــام الماحــوزي، وذلــك بهــدف 

الاعب سيد مصطفى حميد.
وعلى ملعب نــادي النجمة، حقق البحرين 
فوزا ثمينا على حســاب التضامن بهدفين 

دون مقابل.
وســجل الهدفيــن: محمد النعــار وإبراهيم 

عبدهللا.
منافســات  )األربعــاء(  اليــوم  وتختتــم 
الجولــة األولــى مــن دوري الدرجــة الثانية 

بإقامة مباراتين عند 6.30 مساء.
يلعــب االتحاد مع قالــي على ملعب نادي 
النجمــة، والمالكية مع مدينة عيســى على 

ملعب نادي الرفاع.
يقــود االتحــاد المــدرب الوطنــي مرتضــى 
صديــق  المــدرب  وقالــي  عبدالوهــاب، 

زويــد، وســبق للفريقيــن اللقــاء األســبوع 
الماضــي فــي تمهيــدي كأس الملك وحقق 

قالي الفوز بنتيجة )2-1(.
المالكيــة  يقــود  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
المــدرب الوطنــي أحمــد يعقــوب، ومدينة 

عيسى المدرب الوطني محمد المقلة.

يخــوض منتخب الناشــئين لكرة القدم، اليوم األربعــاء، عند 2 ظهًرا بتوقيت البحرين 
)4 عصــًرا بتوقيــت أوزبكســتان(، لقــاءه األول فــي تصفيــات بطولــة آســيا للناشــئين 
 jar 2020، وذلــك أمــام صاحــب األرض والضيافــة منتخــب أوزبكســتان، علــى ملعــب

stadium، بمدينة طشقند.

وتضــم المجموعــة أيًضــا منتخبــي الهنــد 
وتركمانســتان اللذيــن ســيلتقيان في ذات 

الوقت.
 وينــص نظام التأهل فــي التصفيات على 
ترشح المنتخبات أصحاب المراكز األولى 
إلــى  باإلضافــة   11 الـــ  المجموعــات  مــن 

أفضل 4 منتخبات تحت المركز الثاني.
فــي  الناشــئين  منتخــب  وفــد  ويتــرأس 
أوزبكستان نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم للشؤون اإلدارية والمالية علي 

البوعينين.
ويقود منتخبنا للناشــئين المدرب الوطني 
راشد الدوسري، والذي اختار قائمة مكونة 
للمشــاركة فــي التصفيــات  23 العًبــا  مــن 

وهم: محمد حســن جعفــر، محمود محمد 
طــال  عبدالحســين،  حســن  علــي  علــي، 
علــي  الموســوي،  محمــود  ســيد  ســامي، 
حســين ســند، يوســف عبدالكريم، ســلمان 
يونس، علي الدوســري، جاســم الرميحي، 
علــي حســين طــرادة، علــي بوزيــد، محمد 
حسين كاظم، حسن سمير البقالي، محمد 
علــي هــال، حســين عــادل مطــر، حســين 
حســن خميــس، علي كامــل ميــرزا، محمد 
أحمــد علــي، عمــار محمــد، أحمــد جاســم، 

عبدهللا العكر ويوسف الهدار.
وحضــر المدرب راشــد الدوســري، المؤتمر 
الصحافــي الذي يســبق انطاقــة مباريات 
المجموعــة، والــذي أقيــم أمــس الثاثــاء 

بحضور جميع مدربــي المنتخبات األربعة 
للمجموعة الثانية.

لمباريــات  المتبقــي  الجــدول  وبحســب 
الناشــئ ســياقي  فــإن األحمــر  منتخبنــا، 
الهنــد يوم 20 ســبتمبر في الجولة الثانية، 
علــى أن يختتم مباريات يوم 22 ســبتمبر 

بلقاء تركمانستان في الجولة الثالثة.

من لقاء البديع وسترة

راشد الدوسري

القـــدم لكـــرة  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  انطـــاق  ياقــي صاحــب األرض والضيافــة منتخــب أوزبكســتانفـــي 

“أحمر الناشئين” يدّشن مشوار تصفيات آسيا 2020فــوزان ثمينــان للبديــع والبحــريــن
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محمد بن دعيج: ثقتنا كبيرة بالعبينا من ذوي العزيمة
ــا ــ ــًب ــ الع  650 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب ــق  ــلـ ــطـ ــنـ تـ ــة”  ــ ــي ــ ــب ــ ــم ــ ــارال ــ ــب ــ ال آســــيــــا  “غــــــــرب 

خليفــة  آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  أجــرى 
اتصــاالً  البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
ــا مع وفــد مملكة البحرين لــذوي العزيمة  هاتفيًّ
المشارك في منافسات بطولة ٔالعاب غرب ٓاسيا 
البارالمبيــة الثانيــة والتي تســتضيفها العاصمة 
األردنيــة عّمان خالل الفتــرة من 15 وحتى 22 

سبتمبر الجاري.
واطمــأن رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة 
وتجهيزاتهــم،  الالعبيــن  اســتعدادات  علــى 
الدعــم  كل  لتوفيــر  اســتعداده  موضًحــا 
ومؤكــًدا  الوفــد،  أعضــاء  لجميــع  والمســاندة 
ثقتــه الكبيــرة بالالعبيــن المشــاركين فــي هــذه 
الدورة في تحقيق اإلنجازات المشرفة وكسب 
الميداليــات الملونــة، كمــا ركز علــى أهمية هذه 
البطولة التي تأتي ضمن خطط اللجنة في رفع 
عدد المشاركات الخارجية لذوي العزيمة وذلك 
لتحقيــق رؤيتها في رفع اســم مملكــة البحرين 

وعلمها عالًيا في مختلف المحافل الرياضية.

اجتماع الفني 

هــذه  فــي  البحرينــي  الوفــد  مشــاركة  وضمــن 
الفنــي  الــذوادي المديــر  الــدورة حضــر صبــاح 
لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة وإداري 
الوفــد علي نبهــان اجتماع اللجنة الفني للدورة 
وتــم  المشــاركة،  المنتخبــات  ممثلــي  بجانــب 
خــالل االجتمــاع االطــالع علــى بروتوكــوالت 
الــدورة واألنظمــة واللوائــح وكافــة اإلجراءات 

الالزمة.

االجتماع الفني لكرة السلة 

 كما شــارك الفريق اإلداري لمنتخب كرة الســلة 
نبهــان  علــي  اإلداري  المتحــرك  الكرســي  علــى 
والمــدرب حمد علي اجتماع اللجنة الفني لكرة 
الســلة مــع ممثلي المنتخبات المشــاركة، والذي 
جــرى خاللــه التركيــز علــى تعليمــات الــدورة، 

ومناقشــة األمور الفنية المتعلقة باإلضافة إلى 
إجراء قرعة.

االجتماع الفني اللعاب القوى 

وشــارك المدير الفني صبــاح الذوادي والمدرب 
يوســف الرفاعــي أيًضــا فــي االجتمــاع الفنــي 

أللعــاب القوى وتــم خالله توزيع أرقام الســباق 
واالطالع آخر مســتجدات األنظمة والتأكد من 

أسماء الالعبين المشاركين. 

االجتماع الفني للبوتشيا 

عليــة  واإلداريــة  عواطــف  المدربــة  وحضــرت 

البوتشــيا  للجنــة  الفنــي  االجتمــاع  العميــري 
للوقــوف علــى كل االحتياجــات واالطالع على 
الملعــب واألدوات واألنظمــة واللوائــح وكافــة 

اإلجراءات الالزمة.

اجتماع الحكام كرة السلة 

وحضــر الحكــم الدولــي عــادل غلــوم االجتماع 
الفنــي للجنــة حــكام كــرة الســلة علــى الكرســي 
المتحــرك الــذي تم خالله عــرض جدول الدورة 
واألنظمــة وكافــة اإلجــراءات الالزمــة، كمــا تــم 
تســلميه جــدول المباريــات التــي ســوف يقــوم 

بتحكيمها خالل الدورة.

االستعدادات والتصنيف 

وتوجــه العبــو منتخب كــرة الســلة المتحرك 
والبوتشــيا والجــري علــى الكرســي المتحرك 
خــاض  بينمــا  للتصنيــف  المصنفيــن  غيــر 
العبــو الوفد المصنفــون حصصهم التدريبية 

المنافســات،  ضمــن  للمشــاركة  اســتعداًدا 
واعتمــد المدربــون فــي تدريباتهــم على رفع 
وتيرة االســتعدادات بشــكل تدريجي لتهيئة 
الالعبيــن بأفضــل صــورة، وتــم متابعــة كل 
العــب علــى حــده وذلــك للوقوف علــى مدى 
البدنيــة  لياقتــه  تطــور  وقيــاس  جاهزيتــه 

للحصول على أفضل النتائج.

حفل االفتتاح 

أقيم حفل افتتاح منافســات النسخة الثانية 
لبطولة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بمشاركة 
650 العًبــا والعبــة يمثلــون كافــة دول غرب 
أســيا، حيــث شــهد الحفــل كلمتيــن لــكل مــن 
د. حســين أبــو الرز رئيس اللجنــة البارالمبية 
األردنيــة ود. عبــد الــرزاق بنــي رشــيد رئيس 
اتحــاد غــرب آســيا البارالمبيــة، وأقيمت بعد 
ذلــك مراســم رفــع علــم الــدورة، تلتهــا فقــرة 

فنية فولكلورية قدمتها فرقة أوسكار.

اللجنة اإلعالمية

جانب من حفل االفتتاح

البحرين تستضيف كأس آسيا للناشئين لكرة القدم 2020
ـــد ـــي العه ـــمو ول ـــوزراء وس ـــس ال ـــمو رئي ـــك وس ـــة المل ـــات جالل ـــة لتوجيه ـــة: ترجم ـــن خليف ـــي ب عل

 أعلــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم عــن منــح 
مملكة البحرين شــرف استضافة نهائيات كأس 
آســيا للناشــئين تحــت 16 عاًمــا، والتــي ســتقام 
العــام المقبــل )2020(، وذلــك خــالل الفتــرة 16 

سبتمبر وحتى 3 أكتوبر.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم الشــيخ علي بــن خليفــة آل خليفة، 
تترجــم  اآلســيوية  النهائيــات  اســتضافة  أن 
توجيهــات جاللــة الملــك المفــدى وســمو رئيس 
الــوزراء وســمو ولــي العهــد فــي جعــل مملكــة 
مختلــف  الســتضافة  ــا  مهمًّ مقصــًدا  البحريــن 
الفعاليــات الكبــرى على جميع األصعدة بما فيها 
تعــّزز  االســتضافة  أن  إلــى  مشــيًرا  الرياضيــة، 
المكانــة الرياديــة لمملكة البحريــن على الصعيد 

الرياضي.
 ونــّوه الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة إلى أن 
االســتضافة تأتــي توافًقا مــع رؤى ممثل جاللة 

الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ورؤى النائــب األول 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، عبــر جعــل البحريــن 
ســباقة الســتضافة الفعاليات الرياضيــة الكبرى 

التي تعكس رقي وازدهار الرياضة البحرينية.
 وأشــاد رئيــس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم بالــدور الكبيــر الــذي يلعبــه رئيــس 

االتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ سلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة لدعــم االتحــادات األعضــاء 
باالتحــاد القــاري، مثّمًنــا ثقــة االتحاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم فــي منــح مملكــة البحريــن شــرف 
االســتضافة، خصوًصا وأن النهائيات اآلسيوية 
للناشــئين ستســتضيفها البحريــن للمــرة األولى 

في تاريخها.
النجــاح  بعــد  االســتضافة  “تأتــي  أيًضــا:  وقــال 
الباهــر والكبيــر الــذي حققــه االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم فــي احتضــان منافســات نهائيــات 

كأس آســيا للشــباب تحــت 19 عامــا، وذلــك في 
العــام 2016، والتي أقيمــت تحت رعاية كريمة 
من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.

القــدم  لكــرة  البحرينــي  “االتحــاد  وأضــاف: 
واســتضافة  التطويــر  علــى  دائًمــا  حريــص 
األصعــدة،  جميــع  علــى  البطــوالت  مختلــف 
وهــذه االســتضافة فــي 2020 تترجــم أهــداف 
مجلــس إدارة االتحــاد عبــر تعزيــز مكانــة كــرة 
القــدم البحرينيــة، وبيان ما وصلــت إليه مملكة 
المســتويات  علــى  الفــت  تطــور  مــن  البحريــن 

التنظيميــة، خصوًصــا مــع النجــاح الباهــر الــذي 
تحقــق في نهائيات تحــت 19 عاًما 2016، وهو 
األمــر الذي كســب االتحاد البحرينــي من خالله 
ثقــة االتحــاد اآلســيوي الــذي أســند خــالل هــذا 
العام اســتضافة تصفيات كأس آســيا تحت 23 
عامــا 2020 إلــى البحرين، إذ أقيمت في مارس 

2019، كمــا منــح المملكــة اســتضافة تصفيــات 
إذ ســتقام   ،2020 19 عامــا  آســيا تحــت  كأس 

التصفيات في نوفمبر 2019”.
وأشــار رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم إلــى حــرص االتحــاد علــى اإلعــداد 
والتحضيــر لالســتضافة بالشــكل الــذي يعكــس 
مكانــة مملكــة البحريــن فــي احتضــان مختلــف 
المســتوى  علــى  خصوًصــا  الكبــرى،  الفعاليــات 
لهــا  البحرينيــة  الكــوادر  أن  مؤكــًدا  الرياضــي، 
خبــرة كبيــرة في الجوانــب المختلفــة المرتبطة 

باالستضافة.
وأعــرب الشــيخ علي بــن خليفــة آل خليفة، عن 
اعتــزاز وفخــر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
باحتضــان النهائيــات اآلســيوية للناشــئين فــي 
العــام 2020، مشــيًرا إلــى أن مجلــس اإلدارة لن 
يألــو جهًدا في تســخير كافــة اإلمكانات إلنجاح 
البطولــة وإظهارها بالصورة المميزة والمعهودة 

عن مملكة البحرين.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

علي بن خليفة

األربعاء
18 سبتمبر 2019 

19 محرم 1441

أكــد مســاعد مــدرب الفريــق األول للكرة الطائرة بنادي المحرق رمزي أحمد بأن المحتــرف الكاميروني )كودي( الذي تعاقدت معه 
إدارة النــادي ســيصل إلــى البــالد أواخــر الشــهر الجــاري ليلتحق بصفوف طائرة األحالم التي ستدشــن مشــوارها الموســم القادم 

بمسابقة كأس االتحاد التي ستنطلق 1 أكتوبر المقبل.

وعلل اسباب التعاقد مع العب محترف بمركز 
)2( رغم وجود حسن الحداد وعبدهللا النجدي 
إلــى حاجــة الفريق إلــى العب ذو خبــرة كبيرة 
فــي هذا المركز، باإلضافــة إلى اعتذار النجدي 
عــن اللعب الموســم المقبل، مؤكــدا في الوقت 
ذاتــه إلــى تمســك الجهــاز الفنــي بالحــداد الذي 
فــي صفــوف طائــرة  اساســية  ركيــزة  يشــكل 

األحالم.
وأضــاف “ لــن نفــرط بالحــداد باعتبــاره العــب 
للمستقبل وقد قدم عروض جيدة مع المحرق 
ومنتخب الشباب وبالتأكيد أنه سيحصل على 

فرصته الكافية، واختيار المحترف جاء لنواح 
تكتيكية بحتة باإلضافة إلى الرغبة في توزيع 
الجهــد، كما أن األخير يجيد اللعب في مركزي 

2و4 ولدينا عدة خيارات متاحة..”.
وامتدح مساعد مدرب المحرق أداء المحترف 
الكاميرونــي بنــاء علــى اشــرطة الفيديو حيث 
أن طوله يفوق المترين ويجيد تنفيذ اإلرسال 
صــد  بحائــط  ويتمتــع  القفــز  مــن  الهجومــي 

وهجوم قوي.
وكان المحــرق تعاقــد في الموســم الماضي مع 
ريفيــرا”  “جاكســون  البورتوريكــي  المحتــرف 

الذي لعب بمركز )4(.
خارطــة  بخصــوص  رأيــه  عــن  ســؤاله  ولــدى 
المنافســة فــي الموســم المقبــل، أوضــح أحمــد 
بأنــه وفقــا للتعاقــدات الحاليــة ومــن الناحيــة 
النظريــة فإن األهلــي والمحرق هما األبرز على 
ســاحة المنافســة فــي كافــة مســابقات الدرجة 
األولــى، ولكــن تبقى لــكل مبــاراة ظروفها، وما 
ســيواجهه كل فريــق مــن اصابــات وغيابــات 
وربمــا ايقافات مفاجئة وهبوط في المســتوى 
ألســباب وظــروف مختلفــة هــي مــن ســتحدد 

خارطة المنافسة.

وســيفتتح المحــرق مشــواره بــكأس االتحــاد 
بمالقاة الشباب يوم األربعاء 9 أكتوبر المقبل، 
حيــث يقــع الفريــق فــي المجموعــة )ب( التــي 

فريق المحرق للكرة الطائرة )أرشيفية(تضم إلى جانبه الشباب وبني جمرة.

محترف طائرة المحرق يصل أواخر الشهر
ــرة بـــمـــركـــز 2 ــ ــب ــ ــاج العــــــب خ ــ ــت ــ ــح ــ ــرط بــــالــــحــــداد ون ــ ــف ــ ــن ن ــ رمـــــــــزي: لـ

حسن علي

رمزي أحمد

استمراًرا لنجاحات 
المملكة في 

احتضان الفعاليات 
الرياضية الكبرى

علي بن خليفة: 
توافًقا مع الرؤى 

التطويرية لناصر بن 
حمد وخالد بن حمد

نثّمن ثقة االتحاد 
اآلسيوي برئاسة 

سلمان بن 
إبراهيم

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اختتمت مسابقات الهير ضمن موسم ناصر بن حمد لرياضات 
المــوروث البحــري بعــد إقامــة 7 جــوالت مختلفة ســواء على 
حتــى  أو  التقليديــة  بالطريقــة  المحــار  اســتخراج  مســتوى 

استخراج المحار بالمعدات الحديثة. 
 وفي المسابقة األخيرة الستخراج المحار بالمعدات الحديثة 
على كأس ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
رئيــس  الشــباب  الخيريــة وشــؤون  لألعمــال  المفــدى  الملــك 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، تمكــن النوخــذة محمــد 
حسن الرويعي من الفوز بالبطولة والمركز األول بعد أن جمع 
لؤلــؤ يبلــغ مجمــوع وزنــه )5.700 جــرام( فــي المســابقة التــي 
أقيمت في المناطق المحاذية لجزر الدار وشارك فيها ما يزيد 

عن 150 شخًصا تنافسوا على المراكز العشرة األولى. 
وحــّل فــي المركــز الثاني النوخذة أحمد عبــدهللا الذوادي بعد 
أن جمع لؤلًؤا يبلغ مجموع وزنه )4.170 جرام(، فيما جاء في 
المركز الثالث النوخذة جاسم أحمد حسن بمجموع وزن لؤلؤ 

يبلغ )4.042 جرام(.

 واحتل النوخذة يوسف يعقوب يوسف المركز الرابع )3.920 
جــرام(، ثــم النوخــذة ماجــد رضي أحمــد في المركــز الخامس 
)3.230 جــرام(، يليــه النوخــذة خليــل إبراهيــم غريب سادســا 
)2.688 جــرام(، ثــم النوخــذة عبــدهللا ناصــر القــالف ســابًعا 
)2.570 جــرام(، النوخــذة عبــدهللا ســلمان داود ثامنــا )2.522 
جــرام(، النوخــذة نبيــل حســن منصــور تاســعا )2.502 جــرام(، 

وأخيًرا النوخذة بدر سعد العازمي )2.274 جرام(.

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، الشيخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل خليفــة رئيــس اللجنة المنظمة العليــا لمهرجان اعتزال 
نجم كرة الســلة الدولي الســابق عبدالمجيد شــهرام وعدًدا من أعضاء 

اللجنة المنظمة. 
وخــالل اللقــاء تســلم وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة دعــوة من قبل 
الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة لحضور حفل اعتزال الالعب 
شــهرام، كمــا اســتمع إلــى شــرح عن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا اللجنة 
المنظمــة العليــا لمهرجــان اعتــزال نجــم كــرة الســلة الدولــي الســابق 
عبدالمجيــد شــهرام وتحضيــرات اللجــان العاملــة فــي ســبيل إنجــاح 
الحفل الذي سيقام بتاريخ 19 سبتمبر الجاري وإبرازه بحلة تنظيمية 

زاهية. 
وأشــاد أيمــن بــن توفيــق المؤيــد بالجهــود المتميــزة التي بذلهــا رئيس 
وأعضــاء اللجنــة المنظمــة العليــا لمهرجــان اعتــزال نجــم كــرة الســلة 
الدولــي الســابق عبدالمجيــد شــهرام وحرصهــم الموصول علــى توفير 
البيئة المثالية إلنجاح حفل اعتزال الالعب وإبرازه بالشكل الذي يليق 

بالتاريخ الناصع لالعب شهرام. 

وأثني وزير شؤون الشباب والرياضة على مسيرة الالعب عبدالمجيد 
شــهرام في ســماء كــرة الســلة البحرينية علــى امتداد ســنوات طويلة 
حافلــة بالبذل والعطاء فــي المنتخبات واألندية الوطنية والتي كانت 
مســيرته مليئة باإلنجازات الرائعة فضال عن مشواره االحترافي الذي 
أكــد مــن خاللــه قــدرات الالعــب البحرينــي ومــا يمتلكــه مــن مقومات 
وثقافة االحتراف، مشــيًرا إلى أن “الشــباب والرياضة” ســتكون داعمة 

للجنة المنظمة في سبيل إنجاح اعتزال الالعب شهرام.

جانب من مسابقة الهير    المؤيد يستقبل لجنة اعتزال الالعب شهرام

موســم المــوروث البحــري يختتــم مســابقات الهيــر مســيرة الالعــب حافلــة باإلنجــازات فــي كــرة الســلة
الرويعي بطل كأس ناصر بن حمد الستخراج المحار المؤيد يشيد بتحضيرات حفل اعتزال شهرام
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إعداد: هبة محسن

عــن  اإلســامي  البحريــن  بنــك  أعلــن 
علــى  الترويجيــة  حملتــه  اطــاق 
يوميــن  لمــدة  التمويليــة  المنتجــات 
وذلك في عطلة نهاية األســبوع الحالي 
فــي   2019 ســبتمبر  و21   20 بتاريــخ 
مجمعــات عــراد، الرفــاع ومدينــة حمــد 
المالــي، مــن الســاعة 9 صباًحــا وحتــى 
5 مســاًء، لتقــدم لهــم خيــار الحصــول 
علــى أقــل األقســاط الشــهرية ببســاطة 
عــن طريــق تحويــل تمويلهــم إلــى بنك 

البحرين اإلسامي.
وقالــت مدير عام الخدمــات المصرفية 
لألفــراد بالبنك دالل الغيص “تأتي هذه 
اســتراتيجية  مــع  بالتماشــي  الخطــوة 
تبســيط األمــور الماليــة التــي وضعناها 

لخدمة زبائننا الكرام، والتي تنطلق من 
رغبتنــا فــي تقديــم خدمــات مصرفيــة 
تلبــي رغبــات الزبائن. نحــن نِعد الزبائن 
بتحويــل  ســيقومون  الذيــن  الجــدد 
تموياتهم إلى بنك البحرين اإلســامي 

بالحصول على عروض تمويلية مائمة 
لهــم وبأقســاط شــهرية أقــل، وبالتالــي 

تعتبــر هذه العملية فــي منتهى المرونة 
والبساطة “.

أعلنــت شــركة درة أســيت ثــري، وهــي 
شــركة زميلــة لبيــت التمويــل الكويتــي 
بــورت  شــركة  تعييــن  عــن  البحريــن، 
مارين إلدارة الشاطئ الذهبي ) غولدن 
بيتش ( على هال درة البحرين، حيث 
كيلومتــر  الشــاطئ  مســاحة  تقــارب 
بــادوات  كامــاً  تجهيــًزا  مجهــز  وهــو 
فــي  بمــا  والشــاطئية  المائيــة  الترفيــه 
ذلــك مســارات مشــي وحمــام ســباحة 
عائلي يبلغ طوله خمسون مترًا ومجهز 

بألعاب مائية محيطة به.
وتمتــد علــى طول الشــاطئ والممشــى 
البدنيــة  اللياقــة  ألعــاب  لــه،  المحــاذي 
المختلفــة ويوجد على الشــاطئ ملعب 
معبــد  الفيفــا  بمواصفــات  قــدم  كــرة 

بالعشب الصناعي.
بجلــب  ماريــن  بــورت  شــركة  وقامــت 
األطــول  تعــد  متصلــة  مائيــة  ألعــاب 
مائيــًا على مســتوى العالــم وذلك ضمن 

وســتقدم خدماتهــا  الترفيــه.  خدمــات 
المختلفــة بأعلــى المواصفات وبأســعار 
معقولــة، حيث ســيتم افتتاح الشــاطئ 
وســيتم  المقبــل  الســبت  يــوم  مبدئًيــا 

افتتاحه رسميا في وقت الحق.

يشــار إلــى أن منطقــة الهــال فــي درة 
الشــاطئ  عليهــا  انشــأ  التــي  البحريــن 
الذهبــي مهيــأة لبنــاء اســتثمارات ذات 
طابع سياحي واستثماري، حيث سيتم 
عرضــه علــى المســتثمرين الحًقا لجعل 

المنطقــة منطقــة جــذب ســياحي ذات 
مواصفات عالية.

للمشــروع  المطــورة  الشــركة  وحســب 
فإنــه قد تم اســتثمار ما يقارب مليوني 

دينار لتجهيز هذا الشاطئ.

ــا شـــهـــريـــة أقـــل ــاطـ ــسـ ــر أقـ ــوفـ ــي يـ ــل ــوي ــم ــرض ت ــ عـ

وبأسعار معقولة المواصفات  بأعلى  تقديم خدمات مختلفة 

“اإلسالمي” يطلق عرضا على التمويالت ليومين

تعيين بورت مارين إلدارة “الشاطئ الذهبي” في الدرة

أعلنــت مدينــة التنيــن البحريــن، أكبــر مركــز تســوق للبيــع بالجملــة والتجزئة 
بمملكــة البحريــن، عــن إقامــة عرًضــا ترويجًيا لمدة عشــرة أيام تشــمل جميع 

زبائنها، وذلك ابتداًء من تاريخ 19 سبتمبر الجاري.
ويقــدم العــرض العديــد مــن الجوائــز القيمــة لزبائــن مدينــة التنين مــن جميع 
الفئات العمرية، حيث يخولهم للمشــاركة في ســحب ’امســح واربح‘ لكل 20 
دينــار يتــم انفاقهــا فــي أي مــن المحــات فــي المجمع والفــوز بجوائــز فورية 

تشمل أجهزة تلفاز وهواتف ذكية وغيرها الكثير.
 هــذا ويمكــن للجميــع المشــاركة والربح، وذلــك عبر ختم فواتير الشــراء لدى 
المنّصــة الخاصــة بالعــرض المتواجــدة فــي منتصــف المجمع، حيــث يخولهم 
الختم للمشاركة فوًرا والربح بإحدى الجوائز العديدة المخصصة للمشاركين.

تفضــل بزيــارة مدينــة التنين اليــوم واختر من بيــن المنتجــات عالية الجودة 
والمتنوعــة المعروضــة فــي المجمــع واضمــن الربــح باحــدى جوائزنــا القيمة. 

يستمر العرض حتى تاريخ 28 من شهر سبتمبر الجاري.

مدينة التنين تدشن أكبر حملة ترويجية

الذهبيــة  العنقــاء  مهرجــان  إدارة  قامــت 
الخامســة  دورتــه  فــي  الرحــال  الدولــي 
“أســتراليا - العــراق ٢٠١٨ – ٢٠٢١” بتكريــم 
البحرينيــات  مــن ســيدات األعمــال  اثنتيــن 
ســيدات  جمعيــة  رئيــس  وهمــا  المتميــزات 
األعمــال البحرينيــة أحــام جناحــي، وعضو 
مجلــس النــواب البحرينــي وعضــو جمعيــة 
ســيدات األعمــال البحرينيــة النائب سوســن 
كمال بجائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة 

المتميزة.
ســيدات  جمعيــة  مقــر  فــي  التكريــم  وتــم 
األعمال البحرينية بحضور الســفير العراقي 
ورئيــس  عدنــان  محمــد  البحريــن  فــي 
المهرجان ومؤســس الجائــزة األديب محمد 
رشــيد وعضــو مجلــس إدارة الجائزة محمد 

حسين الجناحي.
 وقالــت جناحــي ان “تكريــم إدارة المرجــان 
لــي بمثــل هــذه الجائزة يعد مــن األمور التي 
أعتــز بها كثيرا نظرا لألســماء المتميزة التي 
تم تكريمها سابقا وعلى مدار عمر المهرجان 

وكلهــا  العربــي،  المســتوى  علــى  المعــروف 
مــن األســماء صاحبــة األداء المتميــز واألثــر 
اإليجابــي فــي مجتمعاتها”.  وأكدت جناحي 

أن الجائــزة تعــد حافــزا إضافيا لبــذل المزيد 
فــي خدمــة  اإليجابــي  والعمــل  الجهــد  مــن 

الوطن والشارع التجاري البحريني.

فــي فعاليــة ضمت جميــع الطلبة المســتجدين 
الملكيــة  الكليــة  عقــدت  أمورهــم،  وأوليــاء 
البحريــن  جامعــة  إيرلنــدا-  فــي  للجراحيــن 
الطبيــة )RCSI Bahrain( األســبوع اإلرشــادي 
الطــب  فــي  جامعــي  طالــب   300 مــن  ألكثــر 
والتمريــض. وقــد تــم تعريــف الطلبــة الجــدد 
علــى جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة الطابيــة 
بإشراف من موظفي الجامعة وطلبة الدفعات 

السابقة.
ويهــدف  ســنويا  الحــدث  هــذا  تنظيــم  ويتــم 
إلــى تســهيل انتقــال الطلبة الجدد الــى الحياة 
الجامعيــة، مع األخذ باالعتبار التحديات التي 

تفرضهــا عليهم بيئة التعليم الجديدة وكونهم 
واجتماعيــة  ثقافيــة  خلفيــات  الــى  ينتمــون 
فعاليــات  مــن  البرنامــج  ويتكــون  مختلفــة. 
علــى  الطلبــة  تعريــف  خالهــا  يتــم  مختلفــة 
منحهــم  إلــى  باإلضافــة  األكاديميــة،  البرامــج 
المجــال للتعــرف علــى أعضاء الهيئــة اإلدارية 
علــى  اإلجابــة  ايضــا  تتــم  كمــا  واألكاديميــة، 

استفساراتهم المختلفة.
وفعاليــات  أنشــطة  األســبوع  تضمــن  كمــا 
الجامعــة  ومرافــق  بمبنــى  التعريــف  تتضمــن 
والخدمــات المتوفــرة، ومحاضــرات ارشــادية 
األســاليب  باســتخدام  التدريــس  طــرق  عــن 

بالجامعــة،  المطبقــة  الحديثــة  التكنولوجيــة 
كمــا يتــم تعريف الطلبــة على برنامج اإلرشــاد 
ومختلف الجمعيات و النوادي المدرجة تحت 
قســم الشــؤون واألنشــطة الطابيــة، والعديــد 
مــن األنشــطة األخــرى ومنها زيــارة الى مجمع 
الســيتي ســنتر، رياضة الزومبــا، باإلضافة الى 

مشاهدة فيلم في حرم الجامعة.
مــن  الطبيــة طلبــة  البحريــن  تجــذب جامعــة 
العديد من الجنسيات المختلفة، والتي تشمل 
أوروبــا و أمريــكا الشــمالية والشــرق األوســط، 
لمــا تمتــاز بــه الجامعة من ســمعة مرموقة في 

مختلف أنحاء العالم.

جناحــي: الجائــزة حافــز إضافي لبــذل مزيد مــن الجهد

تعريــف أطبــاء المســتقبل بأعضــاء الهيئــة اإلداريــة واألكاديمية

تكريم سيدتي أعمال بحرينيتين بـ “العنقاء الذهبية”

“الملكية للجراحين” تستقبل دفعة جديدة من الطلبة

للتواصل: 17111509

أعلنت “كارفور”، التي تديرها شــركة ماجد الفطيم في البحرين، امس عن افتتاح متجرها األكثر اســتدامًة في باربار في مجمع جواد دوم الشــهير. عوًضا عن األكياس 
البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة، سوف يوفر متجر كارفور هايبرماركت الجديد أكياس مصنوعة من نبات الكسافا القابلة للتحلل خالل أشهر، والخالية من المواد 
النفطيــة والمــواد المعّدلــة وراثًيــا. وإضافــًة إلــى أكياس الكســافا، يمكن للعمالء اختيــار الحقائب القابلة إلعادة االســتخدام والتي تباع بمبلغ قــدره 0.300 فلس للحقيبة 
الواحدة، وتلتزم كارفور باســتبدال أية من هذه الحقائب مجاًنا بناًء على طلب العميل. وســوف يضم المتجر أيًضا عدًدا من الميزات اإلضافية التي تســاهم في توفير 

الطاقة وتعزز االستدامة.

وقــال مديــر كارفــور فــي البحريــن لــدى 
ماجــد الفطيــم للتجزئــة جيــروم عقــل ’’ 
لقــد تــم تطويــر المتجــر بشــكل مدروس 

تماشــًيا مع التزام ماجد الفطيم لتحقيق 
’المحصلة اإليجابية‘ في استهاك المياه 
العــام  بحلــول  الكربونيــة  واالنبعاثــات 

مــن خــال اإلضــاءة  إمــا  2040. وذلــك 
الباعثــة  الثنائيــة  الصمامــات  بتقنيــة 
للضوء الموفرة الستهاك الطاقة، أو عبر 

توفيــر مجموعــة واســعة مــن المنتجات 
الصديقــة للبيئــة للعمــاء. نتطلــع قدًمــا 
الســتقبال عمائنــا فــي متجرنــا الجديــد 

الــذي نأمل أن يلهمهم لتبني الممارســات 
الخضراء والصديقة للبيئة.‘‘

وســيتميز متجر كارفور الجديد بالعديد 
من المفاهيم الجديدة مثل قســم للعسل 
Food- والمكســرات، وقســم  والزيتــون 
للعمــاء  يمكــن  حيــث  الجديــد   2-Go
الطازجــة  الجاهــزة  الوجبــات  تنــاول 
والبيتــزا  والمخبــوزات  السوشــي  مثــل 
الكاجــو  وزبــدة  والطحينــة  والشــاورما 

وغيرها. كما سوف يوفر المتجر الجديد 
ضمــن  التقليديــة  البحرينيــة  الحلــوى 
حلويات حسين محمد شويطر الشهيرة.

هنــاك  ســيكون  االفتتــاح،  وبمناســبة 
عــروض حصرية وترويجية على العديد 
مــن المنتجــات، كمــا ســيحظى العمــاء 
علــى  أســمائهم  لتطريــز  بفرصــة مميــزة 
االســتخدام  إلعــادة  القابلــة  حقائبهــم 

مجاًنا في أول 5 أيام بعد االفتتاح.

“كارفور” تفتتح متجرها األكثر استدامة في باربار
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يكون يوًما سريع الّنمط ويفسح لك في المجال

 يحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جّيدة 

احلم باألفضل واحذر األوهام والفخاخ

ال تجازف في أي مجال حتى يخّف الضغط

تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة 

تبدو متأّلًقا وحيوًيا وتلفت األنظار حيثما ذهبت

تواجه وضًعا مزعًجا في العمل بسبب أحد 
المتعاونين

تكون الالعب األبرز على طاولة المفاوضات

ال تهمل عماًل أو مسؤولية، الجو ضاغط

كل شيء يتضخم، ادعوك الى االهتمام بسمعتك

تشعر باالرتياح والثقة وتعالج االمور بسالم

تمارس سحرك وتقدم على مبادرة بشجاعة قصوى

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

18 سبتمبر

 1997
- الملياردير األميركي 

تد تيرنر يتبرع 
بمبلغ مليار دوالر 
لألمم المتحدة 

مخصصة 
لتمويل 

برنامج رعاية األطفال 
والالجئين، ويعتبر هذا 

التبرع أكبر منحة فردية في تاريخه

إنجاز جديد تحققه 
السينما اللبنانية من 

جديدة من خالل 
فيلم “1982” إخراج 

وليد مونس حيث 
حصد العمل جائزة 

شبكة الترويج لسينما 
آسيا والمحيط الهادئ 

NETPAC في مهرجان 
تورونتو.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أســلوب تشــكيلي عالــي القيــم لنبــذ الصراعــات والحــروب

“مون اليت جاليري” رسالة سالم من البحرين

افتتح محافظ العاصمة الشــيخ هشــام 
بن عبدالرحمن آل خليفة مساء االثنين 
الماضي أول معرض دائم من نوعه في 
البحريــن “مــون اليــت جاليــري” للفنــان 
حســن جناحــي بمنطقــة ســترة، وســط 
حضــور كبيــر مــن المهتميــن والفنانيــن 
والمدعويــن، وقاشــتمل المعــرض علــى 
والتصاميــم  القطــع  أنــواع  مختلــف 
خامــات  ومــن  جناحــي  أبدعهــا  التــي 
محليــة )مجســمات ولوحــات وتماثيــل 
تصــور  تعبيــر  وطاقــات  ومنحوتــات( 
أرادة المحبــة والســالم وبســالة العمــل 

اإلنساني.
المعــرض عبــارة عــن توغل فــي التراث 
ســالم  ورســالة  واإلنســاني  الحضــاري 
توهــج ضوؤها علــى امتــداد الزمن من 
ارض الخلود “ البحرين”. أعمال ضخمة 
ارتفعت فوق مســتوى اإلعجاب، حيث 
تشــكيلية  صيــغ  عــن  والبحــث  الرمــز 
تســتوعب أبعــاد الموضــوع، وجعل من 
اللحظة التاريخيــة المحددة لحظة من 

لحظات اإلنسانية. 
الفنان حســن جناحي فنان صادق وهو 
ابــن عصــره، ينفعــل بأحداثــه ويفيــض 
فكره ووجدانه من نبض هذه األحداث، 
وكل تلك األحداث والمعالم نلمحها في 
“ جاليري مون اليت” الذي يتخذ أسلوبا 
تشــكيليا عالــي القيــم ســواء جنــح إلى 
التجريــد أو عبــر تعبيرا تشــخيصيا عن 
انعكاســات المعركــة... معركــة اإلنســان 

إلحالل السالم والمحبة في األرض.
فــي تصــوري أن “جاليــري مــون اليــت” 
خطوة على طريق تستكمل فيه الذات 
اإلنســانية كيانها وشــخصيتها المميزة، 
كالحــوار حــول حقبــة  معــرض شــامل 

مــن حقــب التحول إلى الســالم والحب 
والعيش المشترك.

يقــول جناحــي: كــم أنا فخور بــأن هذه 
مملكــة  ارض  مــن  أتــت  قــد  المبــادرة 
تجســيدا  بالــذات،  الحبيبــة  البحريــن 

البشــر  أبنــاء  نحــن  الماســة،  لحاجاتنــا 
إلــى  مضــى،  وقــت  أي  مــن  وأكثــر 
مبادرات مشــابهة تشــيع الــروح الخيرة 
في نفوسنا وتنبذ الحروب والصراعات 

وكافة أوجه الكراهية.

محافظ العاصمة أثناء جولته في المعرض

مــا زال بــاب التســجيل مفتوحــًا للجمهــور للمشــاركة فــي الــورش التعليميــة 
والفنية التي تنّظمها هيئة البحرين للثقافة واآلثار خالل ســبتمبر، وذلك في 
مركز الفنون بالتعاون مع إيه إم ديزاينز. وستتمحور الورش الفنية التعليمية 
حــول موضوعيــن رئيســيين همــا: أساســيات التعامــل مــع مــواد األبوكســي 
وخراطة الخشــب. ويمكن للراغبين في المشــاركة من عمر 16 عامًا فما فوق 

.www.culture.gov.bh التسجيل عبر زيارة موقع الهيئة اإللكتروني
وتقام الورشــة األولى يوم 21 ســبتمبر ما بين الســاعة 10:00 صباحًا و1:00 
بعد الظهر، بعنوان “أساســيات مواد األبوكســي “. ويتعرف المشــاركون خالل 
الورشــة علــى أنــواع مــواد األبوكســي واســتعماالتها الصحيحــة. أما الورشــة 
الثانيــة فتقــام علــى مــدى يوميــن 29 و30 ســبتمبر الجاري من الســاعة 4:00 
وحتى 7:00 مساًء بعنوان “خراطة الخشب”. وسيكون المشاركون فيها على 
موعــد مــع مهــارات ومعلومات حول طرق اســتثمار أنواع الخشــب المختلفة 
في أعمال فنية وكيفية استخدام آلة المخرطة وغيرها من األدوات. ويقدم 

الورشتين الفنان علي مشهدي صاحب مشروع إيه إم ديزانيز.

مركز الفنون يقدم سلسلة ورش تعليمية وفنية

 1999
 سجل تيري هنري أول أهدافه بقميص آرسنال ضد نادي ساوثهامبتون، وكان هدف الفوز

 2015
 مجلس المستشارين الياباني يقر قانونا يسمح باستخدام القوات المسلحة خارج اليابان ألول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

 2017
 وقوع اشتباكات في مدينة كركوك بالعراق بعد إقرار المجلس اإلقليمي إدراج المدينة ضمن استفتاء انفصال كردستان

 1906
 إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة

 1502
 كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا وذلك خالل رحلته االستكشافية الرابعة
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أعلنت الفنانة حنان مطاوع أنها وضعت مولودتها األولى بصورة 
نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” تجمعها 

بزوجها ووالدتها وطفلتها داخل غرفة العمليات.
وفيمــا أخفت وجه الطفلــة، علقت كاتبة: “مــن فتره قريبة 
ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، 

بابنتــي أماليا، على فكرة أماليا اســم مصــري قديم )فرعوني( 
معنــاه األميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من 

الصالحات.

تلعب النجمة اللبنانية دانييال رحمة دور البطولة بالمسلسل 
الجديد للمنتج جمال ســنان، وهو العمــل العربي المؤلف 
مــن 30 حلقــة، وســُيعَرض مع بدايــة العــام الجديد على 
محطــة عربية كبــرى، قبل الموســم الرمضانــي المقبل. 
علمًا أنــه يجمع عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية وتدور 

أحداث العمل في سياق التشويق واإلثارة في إطار اجتماعي 
يتناول أكثر من قضية حساســة. لكن الشــركة المنتجة تتكتم 

عن تفاصيله.

انتهــت الفنانة المصرية ســاندي من تســجيل عدد من أغاني 
ألبومها الجديد، والمقرر طرحه في موسم الشتاء المقبل.
ويضم األلبوم 8 أغاني متنّوعة، ما بين الرومانسي والحزين، 
وتتعــاون فيهــا مع عــدد كبير مــن الشــعراء والموزعين 

والملحنين، ومنهم من تتعاون معهم ألول مرة.
كما تســتعد ســاندي لتصوير أغنية من األلبوم على طريقة 

الفيديو كليــب، خالل الفترة المقبلة تمهيــداً لعرضه، بالتزامن 
مع طرح األلبوم.

أغاني سانديمسلسل رحمةاسم مولود

أسامة الماجد
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جديد السينما العالمية في “سينكو البحرين”

بعد طرح مايلي سايرس أغنية بعنوان “Slide Away”، تسرد فيها  «
تفاصيل حياتها وعالقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد 

فشلهما في االستمرار بتلك العالقة العاطفية التي جمعتهما 
منذ سنوات، عمدت المغنية إلى تشويق جمهورها لكليب أغنيتها 

 Don’t Call Me“ المنتظرة، ونشرت لقطات من فيديو كليب أغنيتها
Angel”، الذي تشاركها فيه المغنية أريانا غراندي والنجمة النا دل راي.

قدمت شــركة البحرين للســينما ســينكو في مجمعاتها الســينمائية هذا االســبوع مجموعة كبيرة 
من أفالم األكشن والفنتازيا واألعمال الهندية بحضور كبير لعشاق االفالم في الصاالت المحلية 

وكان للدراما النصيب االكبر في االختيارات، وهذه اهمها:

Angel of Mine

مــن  تعانــي  امــرأة  حــول  تــدور  عميقــة  درامــا 
الوحيــدة  ابنتهــا  وفــاة  بعــد  الحــاد،  االكتئــاب 
إلــى  بــاألم  يــؤدي  مــا  بطريقــة مأســاوية، وهــو 
فقــدان قدرتهــا علــى إدراك الواقــع، والعيش في 
عالــم خيالــي، فتســيطر عليهــا فكــرة أن ابنتها ال 
تــزال علــى قيــد الحيــاة. المخرجة كيــم فارانت 
عرفــت  أفــام،   3 رصيدهــا  فــي  تمتلــك  التــي 
فــي هــذا النــوع مــن األعمــال، حيث يعــد “أرض 
الغريــب” )2015( مــن أشــهر أعمالهــا. الفيلــم مــن 

إخراج:كيم فارانت.

THE GOLDFINCH

تــدور األحــداث فــي قالــب درامــي، حــول رجــل 
 13 ثــري يتولــى رعايــة صبــي يبلــغ مــن العمــر 
بعــد  وذلــك  عائلتــه،  مــع  نيويــورك،  فــي  عامــًا 
فــي  يقــع  تفجيــر  حــادث  فــي  والدتــه  مقتــل 

متحــف المتروبوليتــان، حيث يتمكــن الثري من 
استغال الحادثة، واالستياء على لوحة “طائر 
الحســون” التــي ال تقدر بثمــن. الفيلم من اخراج 
األيرلنــدي المبدع جون كراولــي صاحب أيقونة 
“بروكلين” )2015( والذي يعيده هذا الفيلم بقوة 

الى االضواء.

 The Big Trip

يقتــرف طائــر اللقــاق خطــأ كبيــًرا حيــن يوصل 
دب  ويجتمــع  خاطئيــن،  ألبويــن  البانــدا  طفــل 
ومــوظ وأرنــب ونمــر ليخوضوا مًعــا مغامرة من 

أجل إعادة الطفل إلى والديه الحقيقيان.
الفيلم من اخراج ناتاليا نيلوفا 

خيال مآته

ومــازال يعــرض بنجــاح فيلــم خيــال مآتــه 
للنجــم احمــد حلمــي وتــدور أحــداث العمل 
حــول جــد قــام بســرقة تحفــة فنيــة نــادرة 

فــي  كلثــوم(  )أم  الراحلــة  المطربــة  تخــص 
يجــد  الســنوات  مــرور  بعــد  ولكــن  شــبابه، 
الجــد نفســه مطــارد من قبــل الطامعين في 

الحصــول علــى هــذه القطعــة، ولذلــك يلجأ 
لمساعدة حفيده الوحيد.

من اخراج: فاضل الجارحي.
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عرض الزواج على طريقة القوات الخاصة
من المتعارف في الغرب أن يتقّدم الشبان 
للخطبــة مــن خالل باقة ورد أو عبر عرض 
ابتكــر  روســيا  فــي  البعــض  لكــن  خاتــم، 

طريقة “غريبة” في عرض الزواج.
 وبحســب ما نقل موقع “أوديتي سنترال” 
المتخصــص باألخبــار الغريبــة والطريفــة، 
فإن بعض الشبان الروس باتوا يستعينون 
بشــركات مختصــة فــي تنظيــم الحفــالت، 
حتــى يذهبــوا إلــى الخطبــة، فيمــا يشــبه 
حملة أمنية ضد مجرمين بالغي الخطورة.
وبموجــب هــذه الطريقــة الغريبــة، يرتــدي 
الشــاب الخاطب، لباســا شــبيها بما يرتديه 
الخاصــة،  الشــرطة  قــوات  مــن  عنصــر 
ويصبــح ملّثًما وهو يحمل ســالًحا رشاًشــا 
إلــى  أنــه فــي الطريــق  لــو  فــي يــده، كمــا 
ذكــرت  اعتقــال عصابــة خطيــرة حســبما 

تقارير إعالمية روسية.
يقــدم  الفتــاة،  إلــى  الشــاب  يصــل  وحيــن 
آخريــن  بأشــخاص  محــاط  وهــو  عرضــه 

يرتدون زي القوات الخاصة.
ملحــوظ  بشــكل  العــادة  هــذه  وانتشــرت 

فــي روســيا مؤخــًرا، وتجــري إقامــة هــذه 
“الحفــالت االســتثنائية” مــن قبل شــركات 
يديرهــا أشــخاص ســبق لهــم أن عملوا في 

األمن وهيئات إنفاذ القانون.
ويقــول ســيرجي رودكيــن، وهــو مؤســس 
شــركة “سبيتســناز” المختصــة فــي إقامــة 
هــذا النــوع مــن الحفــالت، إن األمــر صــار 
شــائعا حتــى أنــه فتــح 14 فرًعــا فــي عدة 
مناطــق من روســيا ولم يعــد مقتصرا على 

العاصمة موسكو.

وأوضح رودكين أنه بدأ بإقامة هذه  «
الحفالت على نحو مجاني، لفائدة 

بعض األصدقاء، في 2010، لكنه 
حول األمر إلى مشروع مربح حين 
تلقى طلبات كثيرة. ويتوجب على 

الشخص الذي يريد القيام بالخطبة 
على هذه الطريقة، أن يوقع تعهدا 

يتحمل فيه المسؤولية عما 
يمكن أن يقع لدى الطرف اآلخر 

من اضطرابات صحية ناجمة عن 
الصدمة مثل النوبة القلبية.

توفيــت فتــاة عقــب إصابتهــا بنــوع من 
الدمــاغ،  تــأكل  التــي  النــادرة  األميبــا 
خــالل  جســدها  داخــل  إلــى  تســللت 
الســباحة مــع عائلتهــا فــي نهر بــارزوس 

بالقرب من واكو، في والية تكساس.
 ووفًقــا لصحيفــة “اإلندبندنــت”، بــدأت 
الفتــاة تعاني من الصداع والحمى، قبل 
أن تبدأ أعراض الهلوسة والترنح لديها.
وظلــت الفتــاة تعانــي من المــرض لنحو 
أســبوع، ليعلــن األطبــاء إصابــة الفتــاة 
المعروفــة  فاولــري”،  “نايغلريــا  بأميبــا 

باسم “األميبا آكلة الدماغ”.

هذا النوع من األميبا، كائن نادر  «
وحيد الخلية مميت، يتواجد في 

المياه العذبة الدافئة، كاألنهار 
أو الينابيع الحارة أو البحيرات 

العذبة. يذكر أنه منذ اكتشاف هذا 
النوع من األميبا في ستينيات 

القرن الماضي، سجلت 145 حالة 
إصابة في الواليات المتحدة.

أثناء السباحة... 
كائن مميت 
يفتك بفتاة

كشفت تقارير أمنية أميركية أن رجالً قتل زوجته و4 أطفال صغار، ثم قام بتخزين 
جثثهم لعدة أسابيع قبل أن يتخلص منها في نهاية المطاف في والية مختلفة.

 فقد ذكرت تقارير أن السيدة كاسي جونز، 
من والية فلوريدا، وأوالدها األربعة، فقدوا 

ولم يشاهدوا منذ أكثر من 6 أسابيع.
واألطفــال  الزوجــة  أن  تقاريــر  وأفــادت 
شــهر  قبــل  مــرة  آلخــر  شــوهدوا  األربعــة 
واعتبــر  أوكاال،  منطقــة  فــي  ونصــف 
المحققــون أن األســرة المفقــودة في خطر، 
وذلك قبل أن يتم العثور على جثة كاســي 

يوم األحد.
وبعد العثور على جثتها، أصدرت الشــرطة 
الــزوج مايــكل جونــز  بالقبــض علــى  أمــًرا 
جونيــور بتهمــة القتــل من الدرجــة الثانية، 
وفًقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

وبعــد ســاعات عثرت الشــرطة علــى جثث 
مقاطعــة  مــن  بالقــرب  األربعــة  األطفــال 

برانتلي في والية جورجيا.

فــي منــام مخيــف علــى متــن قطار، رأت شــابة أنهــا تبتلع خاتــم خطبتهــا لتحميه من 
“األشرار”، لتصحو من غفوتها الحًقا وتكتشف مفاجأة غريبة.

ونشــرت جينــا إيفانــز منشــوًرا علــى صفحتهــا 
التــي  القصــة  لتــروي  فيســبوك،  موقــع  علــى 
وصفتهــا بـ”الطريفــة”، قائلــة إنهــا كانــت علــى 
متــن قطــار مــع خطيبهــا بوبــي هويــل، عندمــا 
رأت فــي منامهــا أن مجموعــة مــن “األشــرار” 
صعدوا على متن القطار، لذا أرادت أن تحمي 
خاتمهــا فقامت ببلعه وشــرب المــاء للتأكد من 

أنه لم يعد في فمها. وعندما استيقظت، قالت 
إيفانــز إنهــا شــعرت بالصدمــة عندمــا لــم تجــد 
الخاتم، ثم توجهت للمستشفى مباشرة بعدما 

اكتشفت أنها ابتلعته بالفعل.
وقــّرر األطباء إخضــاع إيفانــز للتنظير العلوي 
وإخــراج الخاتــم، ليقــوم خطيبهــا بتقديمه لها 
مرة أخرى، حسب ما ذكر موقع “إن بي سي”.

قتل زوجته وأطفاله األربعة.. ثم أكمل “المأساة”

حلمت بابتالع خاتمها ثم اكتشفت المفاجأة

راكب دراجة يمر قرب بقعة مطر تعكس قلعة 
شفيرين في شمال ألمانيا )أ ف ب(

ــا بعد أن أصبحت أول  حققــت الســباحة األميركية، ســارة توماس، إنجاًزا تاريخيًّ
مــن يعبــر القنــال اإلنجليزي أربــع مرات متتاليــة دون توقف، ودون تناول شــيء 

سوى سائل، في فترة زمنية بلغت 54 ساعة.
وحطمــت صاحبــة الـ37 عاًما الرقم القياســي، بعد عام مــن عالجها عقب إصابتها 
بســرطان الثــدي. ووصلــت تومــاس إلــى شــاطئ قريــب مــن دوفــر على الســاحل 
الجنوبــي إلنجلتــرا، صبــاح الثالثــاء، منهكــة ومصابــة باحتقان في الحلق بســبب 
ابتالعهــا كميــة كبيــرة مــن المــاء المالــح. وتبلــغ المســافة التــي قطعتهــا تومــاس 
130 كيلومتًرا، لكن بســبب التيارات القوية في القناة، قطعت بشــكل فعلي 210 

كيلومترات. 

وأوضحت توماس أن أصعب ما واجهها في الرحلة، كانت القناديل،  «
مشيرة إلى أن الفريق المرافق لها، كان يلقي لها بزجاجة تحتوي 
على مزيج من الكربوهيدرات والكافيين وعصير التفاح. يذكر أن 

هناك 4 سباحين فقط، سبق لهم قطع القنال اإلنجليزي بين 
إنجلترا وفرنسا 3 مرات دون توقف.

إنجاز تاريخي.. امرأة تعبر 
المانش 4 مرات دون توقف

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نرويجي يفعلها ويصطاد “السمكة الديناصور”
تعــّرض صيــاد نرويجــي لمــا قد يكــون أكبر 
قاربــه  مــن  يقــع  وكاد  حياتــه  فــي  صدمــة 
الــذي  العجيــب  المخلــوق  شــاهد  عندمــا 

اصطاده قبالة إحدى جزر النرويج.
لونــدال  أوســكار  الصيــاد  أمســك  أن  فمــا 
بـ”الوحــش الغريب” من أعماق البحار، حتى 
قفــز هلًعــا فــي قاربــه بعــد رؤيــة المخلــوق 
الصغيــر ذي العيــون الضخمــة والمنتفخــة، 

الذي بدا كأنه مخلوق حقيقي من خارج هذا العالم.  وقال لوندال لصحيفة “ذا صن” البريطانية 
“كنــا نبحــث عــن ســمك الهلبــوت األزرق وهو نوع نــادر يبعد حوالــي 8 كيلومترات عن الشــاطئ. 
ا. أعتقد  شــعرت بشــيء كبير اســتغرق مني حوالي 30 دقيقة ألخرجه من الماء. كان مذهالً جدًّ
إننــي لــم أر أبــًدا أي شــيء مثــل ذلك من قبل. بدا األمر غريًبا، يشــبه الديناصــورات قليالً. لم أكن 

أعرف ما كان عليه ولكن زميلي عرفها”.
وقــال إن الســمكة وهــي مــن فصيلــة “الســمكة الفــأر”، التــي تنتمــي لعائلة أكبــر هي عائلة أســماك 

ا ما تقترب من السطح. القرش، وهي تعيش في المياه العميقة وعلى ما يبدو نادًرا جدًّ

حمــار  مهــر  الكاميــرا  عدســات  رصــدت 
وحشــي حديث الوالدة منقط بشكل غير 
معتــاد، داخــل محميــة ماســاي مــارا فــي 

كينيا.
المرشــد الســياحي أنتونــي تيــرا كان أول 
من رأى المهر، وكان يعتقد في البداية أن 
النقاط الموجودة عليه “من صنع البشــر”، 
قبل إدراك أنه يعاني اضطراب الميالنين.
الميالنين مادة صبغية بروتينية في جلد 
اإلنســان والحيــوان، وهي المســؤولة عن 

منح البشرة لونها.

وقال بارمال لومين، المتخصص  «
في الحياة البرية داخل المحمية، 
إن حالة الحمار الوحشي المنقط 

نادرة، حيث لم يتم تسجيل أي 
حالة مشابهة. يذكر أن العديد من 

الدراسات أشارت إلى أن الحمير 
الوحشية طورت شكل جلدها 

الحالي المخطط باللونين األسود 
واألبيض إلبعاد الحشرات الضارة 

والتخفي عن األعداء.

مدينــة  مــن  روســي  مواطــن  عثــر 
تشيليابينســك  بمقاطعــة  ترويتســك 
خــالل عمليــات ترميــم وصيانــة بيتــه 
القديــم الــذي ورثــه عن أجــداده، على 
كنــز ثميــن. تضّمــن هــذا الكنــز القديــم 
الــذي عثر عليه الرجل نقوًدا نحاســية 
ومحفظــة نقــود جلديــة تحتــوي على 
أوراق نقدية بفئات متنوعة تعود إلى 
عهــد إمبراطوريــة روســيا القيصريــة، 
مع سندات مالية قصيرة األجل بمبالغ 
كبيــرة فــي تلــك الفتــرة، وكذلــك وجد 
موســى الحالقة وســكينا وحقنا طبية 
صغيرة فــي علبتها األصلية. كما وجد 
فــي المــكان ذاتــه قطعــا مــن الفــرو ال 

تزال بحالة جيدة.

وتجدر اإلشارة إلى أجداد هذا  «
المواطن كانوا يمتهنون صناعة 

قبعات الفرو، وهذا يعني أنهم 
في تلك الفترة كانوا ميسوري 

الحال.

حمار وحشي 
منّقط يثير حيرة 

العلماء

روسي يعثر على 
كنز قديم في بيت 

أجداده
في مارس الماضي، وخالل معرض جنيف للســيارات ظهرت أغلى ســيارة في التاريخ، 

عندما قدر سعر سيارة بوغاتي “السوداء” بحوالي 12 مليون دوالر.

الســيارات  معــرض  وخــالل  أغســطس،  وفــي   
الفاخــرة األول فــي العالم، فــي مونتيري بوالية 
كاليفورنيا، عرضت سيارة بوغاتي السوداء “لو 
فواتور نوار” في المعرض، وبيعت بسعر يقترب 
مــن 19 مليــون دوالر، وتحديــدا 18.68 مليــون 
دوالر.  وهذه الســيارة الفاخرة والباهظة السعر 
صنعــت اســتناًدا إلــى تصميــم كالســيكي قديم 
مــن ســيارات بوغاتــي هــو طــراز “أس ســي 57 

أتالنتيــك”، الذي صممــه أول مرة جان بوغاتي، 
االبن األكبر لمؤســس الشــركة إيتــوري بوغاتي، 
عام 1934. وهذا التصميم الكالســيكي لســيارة 
بوغاتــي الســوداء لــم يصنــع منه إال 4 ســيارات 
فقــط بيــن عامي 1936 و1938، ما زالت 3 منها 
موجــودة حتــى اآلن، فــي حين فقدت الســيارة 
الرابعــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــازال 

البحث عنها جارًيا حتى اآلن.

اعثر على السيارة.. واربح 100 مليون دوالر

ممثلة بوليوود كاترينا كايف تصل حفل توزيع جوائز أكاديمية الفيلم الهندي 
الدولي )IIFA( الـ 20 في مومباي )أ ف ب(

وإذا عثر على السيارة المفقودة اليوم، فإن قيمتها تقّدر بحوالي 100 مليون دوالر
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19 محرم 1441

هذه الطريقة الغريبة تحظى بإقبال متزايد


