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إعطاء األفضلية للمقاول البحريني ترك صدى لدى “الخاص”
المنامة - بنا

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
برقيــة شــكر وامتنــان وتقديــر مــن رئيــس 
ســمير  البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
عبــدهللا نــاس؛ بمناســبة توجيهــات ســموه 
الكريمــة خالل ترؤســه للجلســة االعتيادية 
األســبوعية لمجلــس الوزراء، بدراســة منح 
المقــاول الوطنــي األفضليــة فــي المشــاريع 
اإلنشــائية الحكومية بمــا يتواءم مع أنظمة 
التجارة الدولية والتزامات مملكة البحرين، 

وتكليــف ســموه للجنــة الوزاريــة للشــؤون 
المالية واالقتصاديــة والتوازن المالي برفع 

التوصيات بهذا الخصوص.
وقــال نــاس إن توجيهــات صاحــب الســمو 
صــدى  لهــا  كان  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
إيجابي لدى جميع فعاليات القطاع الخاص 

وقطــاع المقــاوالت واإلنشــاءات خصوصا، 
منوهــا بــأن الغرفــة تؤمن بــأن كل ما تحقق 
مــن إنجازات وتطور ونماء، هو بفضل هللا، 
ومــا يحظى بــه القطاع من رعايــة واهتمام 
مــن لــدن ســموه ورعايتــه القطــاع التجاري 

)١٢()٠٣(في مملكة البحرين.

الرياض ـ وكاالت

أمــس  الســعودي،  الــوزراء  مجلــس  قــال 
الثالثــاء، إن الهجــوم علــى منشــأتي النفــط 
خريــص  فــي  “أرامكــو”  لشــركة  التابعتيــن 
وبقيق، في 14 سبتمبر الجاري، تم بأسلحة 
إيرانيــة. وأكــد مجلــس الــوزراء الســعودي، 
فــي بيــان عقــب اجتماع لــه برئاســة العاهل 
الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، أن 
“الهجوم التخريبي الذي اســتهدف منشأتي 
النفــط فــي بقيــق وخريــص وتم اســتخدام 

للســلم  أســلحة إيرانيــة فيــه، يعــد تهديــدا 
واألمن الدوليين”.

السعودية: على العالم وضع 
حد لتصرفات إيران العدوانية

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن 
محمــد آل خليفــة في الجلســة االفتتاحية للمناقشــة 
العامــة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة فــي دورتها 
الرابعــة والســبعين، التي عقدت أمس فــي نيويورك، 
ومســؤولين  والحكومــات  الــدول  رؤســاء  بحضــور 
رفيعــي المســتوى مــن الــدول األعضــاء والمنظمــات 

الحكومية وغير الحكومية.
رئيــس  انتقــد  العامــة،  الجمعيــة  أمــام  كلمــة  وفــي 
مــا  ترامــب  دونالــد  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
يرفــض  الــذي  إيــران  فــي  القمعــي  بالنظــام  وصفــه 
الســالم ويتبع استراتيجية مدمرة هي “استراتيجية 
المــوت”، مؤكــًدا أن إيــران مــن أوائــل الــدول الراعية 
لإلرهــاب وتقــوم بتغذيــة الحــروب والصراعــات كمــا 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وفــي الجمهورية 
اليمنية، وتبدد ثروات الشــعب اإليراني، مشدًدا على 
ضرورة منع إيران من امتالك السالح النووي، مشيًرا 
إلى أن الواليات المتحدة األميركية ستواصل فرض 

العقوبات الصارمة على إيران.

أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة، توافر مخزون كاٍف من النفط 
الخــام بمصفــاة نفــط البحريــن “بابكــو”، 
ووجــود احتياطي بالســوق المحلية من 
المشــتقات األساسية للنفط: الجازولين، 
الديــزل، غاز الطبخ، الكيروســين ووقود 
الطائــرات، يكفي لفترة طويلة. وأوضح 
الوزيــر للصحافيين، على هامش افتتاح 
ملتقــى أنظمــة الطاقة التنافســية أمس، 
أثبتــت  الســعودية  أرامكــو  شــركة  أن 
جدارتهــا أمــام العالم لتكــون أكبر مصدر 
للعالــم، بعــودة اإلنتــاج في وقــت قصير 
دون انقطــاع، الفًتــا إلــى وجــود خطــط 
احترازيــة لــدى الشــركة الســعودية فــي 
حــال حــدوث أيــة انقطاعــات فــي خــط 
النفــط  اســتيراد  فباإلمــكان  األنابيــب، 
عبــر خــط األنابيــب البحــري. ولفــت إلى 
اســتمرارية تشــغيل مصفاة “بابكو”، في 

أعقــاب الحادث الذي وقع لدى “أرامكو”، 
وعودة اإلنتاج إلى مســتوياته في وقت 
لديهــا  “بابكــو”  أن  خصوًصــا  قياســي، 
خطــط موضوعة الســتمرار العمل، الفًتا 
إلى عــودة اإلنتاج لمســتوياته الطبيعية 
أبعــد  علــى  أيــام   3 إلــى  يوميــن  خــالل 
شــركة  اســتطاعة  عــدم  مؤكــًدا  تقديــر، 
في العالم العودة وتزويد أســواق العالم 
علــى  دليــل  وهــذا  “أرامكــو”،  كشــركة 

كفاءتها.

وزير النفط :”أرامكو” أثبتت 
كفاءتها أمام العالم

طهران تتبع “استراتيجية الموت” المدمرة
تــرامـــب: إيــران مــن أوائــل الــدول الــراعــيـــة لإلرهــــاب

المنامة - وزارة الخارجية

 الجلسة االفتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة لألمم المتحدة

وزير النفط متحدثا للصحافيين أمس

)08(

سمو رئيس الوزراء

خادم الحرمين مترئسا جلسة الوزراء

“الغرفة”: الفضل يرجع لسمو رئيس الوزراء 
في كل ما تحقق من إنجازات اقتصادية

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية | تصوير: رسول الحجيري
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المنامة - وزارة الخارجية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
أمس،  العامة صباح  القيادة  خليفة في 
سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة 
لدى المملكة سهى إبراهيم محمد رفعت.

 ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
حيث  العربية،  مصر  جمهورية  بسفيرة 
التعاون األخوي  تم استعراض عالقات 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  القائم 
مصر العربية، وسبل تعزيزها بما يخدم 
البلدين  بين  القائم  العسكري  التعاون 

الشقيقين.
محمد  حسن  الركن  اللواء  اللقاء  حضر 

سعد مدير ديوان القيادة العامة.

الرفاع - قوة الدفاع

مناقشة سبل 
تعزيز التعاون 

البحريني المصري

الرفاع - قوة الدفاع

اللــواء  الدفــاع  وزارة  وكيــل  اســتقبل 
الركــن الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل خليفة 
فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس، 
ا مــن إدارة المتاحف  ا مصريًّ وفــًدا عســكريًّ
العســكرية برئاســة مديــر إدارة المتاحــف 
المصريــة  المســلحة  بالقــوات  العســكرية 
جبــر  محمــد  عمــاد  حــرب  أركان  اللــواء 

محمود.

وزارة  وكيــل  رحــب  اللقــاء،  وخــال   
مــن  المصــري  العســكري  بالوفــد  الدفــاع 
إدارة المتاحــف العســكرية، مشــيًدا بعمــق 
والمتميــزة  الوطيــدة  األخويــة  العاقــات 
بجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  تربــط  التــي 

مصر العربية الشقيقة.
والتوجيــه  اإلعــام  مديــر  اللقــاء  حضــر 

المعنوي اللواء محمد قطامي الكبيسي.

وكيل وزارة الدفاع يشيد 
بعمق العالقات مع مصر

02

ســمو الشــيخ علي بن خليفة يؤكد صداقة البلدين التاريخية

تطور مستمر للعالقات البحرينية البريطانية

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفة، 
بمكتبــه بقصــر القضيبيــة ســفير المملكــة 

رودي  البحريــن  مملكــة  لــدى  المتحــدة 
درامونــد بمناســبة تعيينــه ســفيًرا جديًدا 
لباده. ورّحب ســموه بالسفير البريطاني 
ا لــه التوفيق والنجاح في  الجديــد، متمنيًّ
مشــيًدا  الجديــدة،  الدبلوماســية  مهامــه 

الصداقــة  عاقــات  بمســتوى  ســموه 
ومــا  البلديــن،  بيــن  المتميــزة  التاريخيــة 
كافــة  فــي  مســتمر  تطــور  مــن  تشــهده 
رودي  أعــرب  جانبــه،  مــن  المجــاالت. 
دراموند عن شــكره وتقديره لســمو نائب 

رئيــس مجلــس الــوزراء على مــا لقيه من 
ترحيب، مشيًدا بما وصلت إليه العاقات 
علــى  تميــز  مــن  البريطانيــة  البحرينيــة 
جميــع األصعــدة وســعيه لتطويرهــا فــي 

مجاالتها المختلفة.

القائد العام يشيد بالتعاون العسكري بين المنامة وتركيا
استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة في القيادة العامة 
صبــاح أمــس، وفــًدا مــن أعضــاء اللجنــة العســكرية 
البحرينيــة التركيــة المشــتركة برئاســة العميــد أميت 
يلديــز، وذلــك بحضــور رئيــس هيئــة األركان الفريــق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.
 وخال اللقاء، رّحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بوفــد أعضــاء اللجنــة العســكرية البحرينيــة التركيــة 
تربــط  التــي  الصداقــة  بعاقــات  مشــيًدا  المشــتركة، 
مملكة البحرين والجمهورية التركية، منّوًها بالتعاون 
القائــم بيــن البلديــن الصديقيــن فــي شــتى المجــاالت 
فــي  والتعــاون  الخبــرات  بتبــادل  يتعلــق  مــا  ومنهــا 

المجال العسكري.

 حضــر اللقــاء اللــواء الركــن حســن محمد ســعد مدير 
ديــوان القيــادة العامــة، واللــواء الركن بحري يوســف 
أحمــد مــال هللا مســاعد رئيــس هيئــة األركان لإلمداد 

مملكــة  لــدى  تركيــا  جمهوريــة  وســفير  والتمويــن، 
البحريــن كمــال ديميــر جيلــر، وعــدد مــن كبــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - بنا

الســبيعي: لمنحهــا مزيــدا مــن فــرص المســاهمة باإلنجــاز
“دراسات” يصدر تقريرا عن “مشاركة المرأة بتقنية المعلومات”

صــدر عــن مركز البحرين للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقة “دراســات” 
تقرير إستراتيجي بعنوان “مشاركة المرأة في مجال تقنية المعلومات في مملكة 
البحرين للفترة 2006 - 2010”، والذي تم تأليفه من قبل الباحثة فاطمة السبيعي 
)محلل بإدارة الدراسات والبحوث(، حيث يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على 
موضــوع تمثيــل المرأة في مجال تقنية المعلومــات، وذلك من خالل تقديم لمحة 
عامة عن مســتوى الدور الذي تلعبه النســاء على صعيد العمل ونســب تمثيلها في 
المجال، اســتنادا على تحليل بيانات التعليم الجامعي والتوظيف في مهن تقنية 

المعلومات في مملكة البحرين. 

العوامــل  أبــرز  التقريــر  اســتعرض  وقــد 
المعرقلة للتمثيل المتكافئ بين الجنســين 
والتقــدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية 
المعلومات المبينة في الدراســات السابقة 
التــي تناولــت مشــكلة تمثيــل المــرأة فــي 
كمــا  عمومــا.  المعلومــات  تقنيــة  مجــال 

المــرأة  تلعبــه  الــذي  الــدور  أيضــا  وبينــت 
فــي العالــم العربي فــي التنمية السياســية 

واالقتصادية واالجتماعية.
إعطــاء  ضــرورة  الســبيعي  وأكــدت 
تســليط  ليتــم  أكبــر  أهميــة  الموضــوع 
تقنيــة  مجــال  فــي  المــرأة  علــى  الضــوء 

المعلومــات، وإعطائهــا المزيــد مــن فــرص 
المســاهمة فــي اإلنجــاز والتطوير تماشــيا 
مــع مســتوى تعليمهــا وتطلعاتهــا المهنية ، 
وإفســاح المجال أكثــر أمامها لرؤية إبداع 

وابتــكار ومقدرات المرأة في مجال تقنية 
المعلومات.

وأكــد التقريــر مــن خــال النظر فــي نقص 
تمثيل المــرأة في مجال تقنية المعلومات 
بأنه ليس “مشــكلة نسائية”، بل هو مشكلة 

مرتبطة بالقطاع والصناعة .
أن  أدركــت  العربيــة  الــدول  أن  وأضــاف 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت هــي قــوة 
وأن  الشــاملة،  التنميــة  لتســريع  فعاليــة 
واســتدامة  ســرعة  مــن  يحــد  اســتبعادها 

عملية التنمية والتطوير.
بعــض  بتقديــم  الورقــة  وخلصــت  كمــا 
التوصيات لتعزيز مشــاركة المرأة ودورها 
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات فــي مملكــة 

البحرين.

مركز “دراسات”

فاطمة السبيعي

القواعد البروتوكولية تؤسس احتراما بين الدول
الدبلوماسي للعمل  أســاس  بها  ــمــام  اإلل عيسى:  بنت  ــا  رن الشيخة 

استقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بمكتبها بالديوان العام للوزارة أمس 

خبير البروتوكول الدبلوماسي يوسف السالم.
وخــال اللقــاء، رحبــت وكيــل وزارة الخارجيــة بالســالم، 
مشــيدة بالــدورة الفاعلة التي قدمها لدبلوماســيي وزارة 
الخارجية حول البروتوكول الدبلوماســي بمقر أكاديمية 
الدبلوماســية،  للدراســات  خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد 
مؤكدة أهمية اإللمام بمختلف القواعد البروتوكولية عند 
العمل في المجال الدبلوماسي سواء في مملكة البحرين 
أو عنــد االبتعــاث فــي الخــارج، لمــا تشــكله هــذه القواعد 
مــن أســس صلبة لاحتــرام المتبادل بين الــدول، متمنية 

ليوسف السالم دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب السالم عن تقديره للدعم الذي لقيه من 
وكيــل وزارة الخارجيــة، فــي اإلعداد لــدورة البروتوكول 
الدبلوماســي، مشــيدا بالمســتوى المتميــز للدبلوماســيين 
البحريــن، وبضــرورة مواصلــة  بــوزارة خارجيــة مملكــة 
مثــل هــذه الــدورات التي تعزز مــن قدراتهم فــي المجال 

الدبلوماسي.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

تواصــل المؤسســة الوطنية لحقوق 
اإلنسان برامجها التوعوية في إطار 
دورهــا لنشــر ثقافــة حقوق اإلنســان 
وإنمــاء وعــي المواطنين والمقيمين 
بحقوقهــم وواجباتهم، حيث نظمت 
محاضــرة حول “دور المؤسســة في 
تعزيــز ونشــر ثقافة حقوق االنســان 
وآليــة اســتام الشــكاوى ومتابعتها” 
روتــاري  نــادي  أعضــاء  مــن  لعــدد 

العدلية، وذلك بمقر النادي.
وقدمت المحاضرة رئيس المؤسسة 

وتطرقــت  خــوري،  ماريــا  الوطنيــة 
بالخدمــات  التعريــف  إلــى  خالهــا 
الوطنيــة  المؤسســة  تقدمهــا  التــي 
للمواطنيــن والمقيميــن، ودورها في 

خدمة المجتمع.
مــن جانبهــم، أعــرب أعضــاء النــادي 
الوطنيــة  للمؤسســة  تقديرهــم  عــن 
هــذه  إلقامتهــا  اإلنســان  لحقــوق 
التــي  الدءوبــة  وللجهــود  الفعاليــة، 
تقــوم بهــا؛ تعزيــزا للمبــدأ الحقوقــي 

الراسخ “حقوق اإلنسان للجميع”.

“الوطنية لحقوق اإلنسان” تنظم 
محاضرة لـ ”روتاري العدلية”

 المصدر

األشــغال  وزارة  أنشــطة  ضمــن 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
العمرانــي لمراجعــة المشــاريع التــي 
الوكيــل  شــاركت  بتنفيذهــا،  تقــوم 
المســاعد للطــرق هــدى فخــرو فــي 
المحــرق  جســر  لمشــروع  ورشــة 

الرابع.
وقالــت الوكيــل المســاعد للطرق أن 

المتدربيــن  المهندســين  مــن  عــددا 
نقــل  بهــدف  الورشــة  فــي  شــاركوا 
الســامة  ثقافــة  ونشــر  المعرفــة 
ضــرورة  وتعزيــز  العمــل  بيئــة  فــي 
للوقــوف علــى  المراجعــة الدوريــة؛ 
حاالت النجاح وتقليص اإلخفاقات، 
بالســامة  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا 

والجودة وسير العمل.

“األشغال” تنشر ثقافة 
السالمة في بيئة العمل



أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، مستشــار صاحب الســمو الملكي رئيس 
الوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة، وبحضور رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو الشيخ عيسى بن 
علي ال خليفة، لحضور االحتفال الذي أقامه مساء أمس سفير جمهورية إندونيسيا الصديقة لدى مملكة البحرين نور 
شــهرير راهارجو بفندق كراون بالزا بمناســبة ذكرى اســتقالل بالده، وذلك بمشــاركة عدد من كبار المســؤولين وأعضاء 

السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

بــن  وقــد نقــل ســمو الشــيخ ســلمان 
تحيــات صاحــب  خليفــة  آل  خليفــة 

الســمو الملكي رئيس الوزراء للقيادة 
وتمنيــات  اإلندونيســي،  والشــعب 

إندونيســيا  لجمهوريــة  ســموه 
الصديقة مزيدا من االزدهار والنماء.

وأكــد ســموه عمــق عالقــات التعــاون 
البحريــن  مملكــة  تجمــع  التــي 
وجمهوريــة إندونيســيا الصديقة في 
مختلــف المجــاالت في ظــل الروابط 
الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، 
البحريــن  مملكــة  أن  ســموه  مضيفــا 
بالعالقــات  االرتقــاء  علــى  حريصــة 

تلبــي  أرحــب  آفــاق  إلــى  الثنائيــة 
ســموه  معربــا  المشــتركة،  التطلعــات 
إندونيســيا  لجمهوريــة  تمنياتــه  عــن 
التقــدم  بــدوام  الصديــق  وشــعبها 

والرخاء.
ســفير جمهوريــة  رفــع  ناحيتــه،  مــن 
آيــات  أســمى  الصديقــة  إندونيســيا 

الســمو  لصاحــب  والتقديــر  الشــكر 
مــا  علــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
يوليه ســموه من دعم ومســاندة لكل 
البلديــن  بيــن  بالعالقــات  يرتقــي  مــا 
الصديقين، مشــيدا بما تشهده مملكة 
البحرين من رقي وتطور في مختلف 

المجاالت.

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية شــكر وامتنان وتقدير من رئيس غرفــة تجارة وصناعة 
البحرين ســمير عبدهللا ناس؛ بمناســبة توجيهات ســموه الكريمة خالل ترؤســه للجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء، بدراســة منح 
المقــاول الوطنــي األفضليــة فــي المشــاريع اإلنشــائية الحكومية بما يتــواءم مع أنظمــة التجارة الدوليــة والتزامات مملكــة البحرين، وتكليف 

سموه للجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات بهذا الخصوص.

الســمو  صاحــب  توجيهــات  إن  نــاس  وقــال 
الملكــي رئيــس الــوزراء كان لها صــدى إيجابي 
لــدى جميــع فعاليــات القطــاع الخــاص وقطاع 
مؤكــدا  خصوصــا،  واإلنشــاءات  المقــاوالت 
ثاقبــة  مــن رؤيــة  بــه ســموه  مــا يتمتــع  عمــق 
وإدراك عميــق ألهميــة توفيــر البيئــة المناســبة 
التــي تســاعد على نمــو وتطور قطــاع األعمال 
البحرينــي الذي ســيكون دوما مســاندا وداعما 
لتوجيهات وخطط وبرامج سموه الرامية إلى 

رفعة االقتصاد الوطني.
وعبــر ســمير عبدهللا ناس، باألصالة عن نفســه 
ونيابــة عــن كامل أعضــاء مجلــس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن واألســرة التجاريــة 
عــن كامــل التقديــر واالمتنــان لصاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء علــى ما يقدمه ســموه 
مــن دعــم ال محــدود ومســاندة كبيــرة للقطــاع 
البحريــن،  وصناعــة  تجــارة  وغرفــة  الخــاص 
منوهــا بــأن الغرفة تؤمن بــأن كل ما تحقق من 

إنجــازات وتطــور ونمــاء، هــو بفضــل هللا ومــا 
يحظــى بــه القطاع من رعاية واهتمام من لدن 
ســموه ورعايتــه للقطــاع التجــاري فــي مملكــة 

البحرين.
وأعــرب نــاس عــن تطلعــه بــأن تشــهد المرحلة 
الحكومــة  بيــن  التعــاون  مــن  مزيــدا  المقبلــة 
برئاســة ســموه والغرفــة فيمــا يتصــل بتفعيــل 
توجيهات سموه بتعزيز الشراكة بين الجانبين 
مــع  المشــاورة  بضــرورة  يتعلــق  مــا  خصوصــا 

الغرفة في القرارات التي تمس القطاع الخاص 
والصــادرة من جهات حكومية؛ باعتباره النهج 
الــذي تعودنــا عليــه مــن ســموه فــي أخــذ الرأي 
فــي كل  العالقــة  الجهــة ذات  مــن  والمشــورة 
األمور التي تتعلق بمصلحة المملكة ونهضتها.

وجــدد رئيــس غرفة تجــارة وصناعــة البحرين 
العهد والحب والوالء والتقدير لصاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء، سائال المولى أن يحفظ 
سموه ذخرا وسندا للبحرين وأن يعينه ويوفقه 
لتحقيــق كل مــا يصبــو إليــه فــي رفعــة الوطن 
وازدهــاره، وأن يرعــى ســموه مســيرة الخيــر 
والتحديــث والتطويــر والمنجــزات الحضاريــة 
والتنمويــة التي حققها ســموه لمملكة البحرين 
بعطائه وجهوده المباركة في هذا العهد الزاهر 

لصاحب الجاللة الملك.

المنامة - بنا

توجيهات سمو رئيس الوزراء تركت صدى إيجابيا في القطاع التجاري
رئيــس “الغرفة” يشــيد بتكليف ســموه بإعطاء األفضليــة للمقاول البحريني في المشــاريع
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تطابق الرؤى بين مركز التنمية المستدامة وجائزة األمير خليفة بن سلمان
ســاكس يشــيد بمبادرات ســمو رئيس الوزراء العالمية لتشــجيع وتعزيز جهود دعم المجتمعات

سمو رئيس الوزراء

اجتمع وزير شــؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، ورئيس جائزة صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة للتنميــة المســتدامة الشــيخ حســام بن عيســى آل خليفــة، في نيويورك أمــس، مع البروفيســور بجامعة 
كولومبيــا األميركيــة، ومديــر مركــز التنميــة المســتدامة جفــري ديفيــد ســاكس، وذلــك بحضــور الرئيــس التنفيذي 

للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينة.

الوزيــر  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
ســاكس  بالبروفيســور  المطــوع 
المتحدث الرئيس في “منتدى رؤى 
البحرين .. رؤى مشــتركة لمستقبل 
 26 يــوم  ســينطلق  والــذي  واعــد”، 
األمــم  مقــر  فــي  الجــاري  ســبتمبر 
المتحدة، منوها بــدور األكاديميين 
والمراكــز  العلميــة  والمؤسســات 
البحثيــة فــي دفــع جهــود تحقيــق 

أهداف التنمية المستدامة.
وأشــار المطوع إلى ما يوليه رئيس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
المســتدامة،  بالتنميــة  اهتمــام  مــن 
ارتــكاز علــى رؤية ســموه التي ترى 
فــي التنميــة ميدانــا رحبــا لتعــاون 
الخيــر  لتحقيــق  والشــعوب  األمــم 

والرخاء للبشرية.
جائــزة  أن  إلــى  المطــوع  ونــوه 
األميــر خليفــة بــن ســلمان للتنميــة 
كمبــادرة  جــاءت  المســتدامة، 
األفــكار  لتشــجيع  ســموه  مــن 
والمشروعات الرائدة والشخصيات 
فــي  بــارز  بشــكل  تســهم  التــي 
المســتدامة  التنميــة  مســيرة  دفــع 

وتحقيق أهدافها في تطوير جودة 
الحيــاة فــي المجتمعــات فــي كافــة 
العالــم، وخاصــة المجتمعــات  دول 
األكثــر احتياجــا للمســاندة والدعــم 

للنهوض بجهودها التنموية.
أوجــه  بحــث  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
لجنــة  بيــن  المشــترك  التعــاون 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  جائــزة 
للتنمية المســتدامة، ومركز التنمية 
المتحــدة  بالواليــات  المســتدامة 
األميركيــة، بمــا يصــب فــي صالــح 
والغايــات  األهــداف  تحقيــق 
المتبادلــة في تعزيز وتيــرة التنمية 

المستدامة في العالم اجمع.
وجهــود  بــدور  المطــوع  وأشــاد 
ومــا  المســتدامة  التنميــة  مركــز 
أهــداف وغايــات  يقــوم عليــه مــن 
نبيلة، مشــيرا إلــى أن تطابق الرؤى 
وجائــزة  المركــز  بيــن  واألهــداف 
األميــر خليفــة بــن ســلمان للتنميــة 
المســتدامة مــن شــأنه أن يعــزز من 
فرص التعاون البناء بينهما لخدمة 
جانبــه،  مــن  المشــتركة.  أهدافهمــا 
بمــا  ســاكس  البروفيســور  أشــاد 
تحققــه مملكــة البحريــن مــن تقدم 

ومــا  كافــة،  التنميــة  مجــاالت  فــي 
قطعتــه من خطــوات متقدمة على 
صعيد تنفيذا اهداف خطة التنمية 
تعكــس  والتــي   ،2030 المســتدامة 
رؤية طموحة تواكب حركة التقدم 

والنمو العالمي.
التقديــر  عميــق  عــن  وأعــرب 
التــي  الرائــدة  العالميــة  للمبــادرات 
يقــوم بهــا رئيــس الــوزراء صاحــب 
بــن  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو 
ســلمان آل خليفة لتشجيع وتحفيز 
العمــل والتعــاون الدولي في مجال 
إلــى  منوهــا  المســتدامة،  التنميــة 
أهميــة الجائــزة أطلقهــا ســموه فــي 
مــن  الجهــود؛  هــذه  وتعزيــز  إثــراء 
أجــل دعم المجتمعــات على طريق 

التنمية.
الملكــي  الســمو  صاحــب  هنــأ  كمــا 
اعتمــاد  بمناســبة  الــوزراء  رئيــس 
المتحــدة  لالمــم  العامــة  الجمعيــة 
الخامــس  بإعــالن  ســموه  لمبــادرة 
مــن أبريــل مــن كل عــام يومــا دوليا 
للضميــر، مؤكــدا أنهــا خطــوة رائــدة 
تعكس ما يتمتع من احترام ومكانة 
عالميــة متميــزة تقديــرا لعطاءاتــه 

ودعمه لمختلف لقضايا اإلنسانية.
يشار إلى أن ساكس معروف كواحد 
مــن أبرز خبــراء العالم فــي التنمية 
االقتصاديــة ومكافحــة الفقــر، وهو 
خبير اقتصــادي أميركي وأكاديمي 
ومديــر  العامــة  للسياســة  ومحلــل 
معهــد األرض فــي جامعــة كلومبيا، 
فــي  المســتدامة  التنميــة  وأســتاذ 

كليــة العالقات الدولية والعامة في 
جامعــة كلومبيــا، وأســتاذ سياســة 
الصحــة العامــة واإلدارة فــي كليــة 

الصحة العامة.
باإلضافــة لذلــك واعتباًرا مــن العام 
2017، عمل البروفيســور مستشارا 
خاصــا لألمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــس بشــأن أهداف 

 ،)SDGs( المســتدامة  التنميــة 
خاصــا  مستشــارا  أيضــا  كان  كمــا 
للســكرتير العام لألمم المتحدة بان 
كــي مــون، وهــو مؤســس ورئيــس 
مشــارك فــي تحالــف وعــد األلفيــة، 
تهــدف  ربحيــة  غيــر  هيئــة  وهــي 
للعمــل على الحد من الفقر الشــديد 

والجوع.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

البحريــن حريصة على االرتقاء بالعالقات الثنائية إلى آفاق أرحب تلبي التطلعات المشــتركة

سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ سلمان بن خليفة لحضور حفل السفارة اإلندونيسية



أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تؤمن بأهمية التعاون الدولي 
كأحد مقومات االستقرار العالمي، وأنها تدعم كل جهد دولي غايته أن يسود السالم والوئام على أساس احترام القانون الدولي والقيم اإلنسانية النبيلة التي تهدف إلى تحقيق 

الرخاء للبشرية.

وأضافــت خــال اجتماع حضــره رؤســاء البرلمانات وعدد 
واألوروبيــة  اآلســيوية  القارتيــن  فــي  البرلمانييــن  مــن 
بكازاخســتان، أن مملكــة البحريــن تعمــل جاهــدة عبــر كل 
الوعــي  لنشــر  والدوليــة  اإلقليميــة  والتجمعــات  المحافــل 
بأهميــة تضافــر جهــود المجتمــع الدولــي لبنــاء ســام دائم 
النهضــة  فــي  والشــعوب  الــدول  تطلعــات  يلبــي  ومســتقر 
واالزدهــار، وأن لجالــة الملك العديد من المبادرات الرائدة 
العالمــي  الملــك حمــد  “مركــز  وأبرزهــا  المجــال،  هــذا  فــي 
للتعايش الســلمي”، والذي يعكس الرؤية الحكيمة لجالته 
في أهمية دعم التعايش بين الشعوب والثقافات باعتباره 

أحد المرتكزات األساسية للسام واالستقرار.
وشــددت رئيــس مجلــس النــواب علــى أنَّ بنــاء التفاهمات 
هــو  الســام  نحــو  الجهــود  وتوحيــد  والدوليــة  اإلقليميــة 

الســبيل الناجــع لتحقيــق أهــداف التنمية المستـــدامة التي 
كل  لمواجهــة  المثلــى  والطريقــة  إليهــا،  الجميــع  يســعى 

مسببات النزاعات والصراعات.
تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  يمثــل  اإلرهــاب  أن  ورأت 
العالــم، وأشــدها فتــكا وتأثيــرا، لما يمثله مــن خطر يقوض 
األمــن الدولــي ويهــز أركان الســلم، ويخــل بميــزان العدالة، 
الشــعوب  بحاضــر  ويضــر  واألفــراد،  الــدول  ويســتهدف 
ومســتقبلها، وأن علــى المجتمع الدولي تحمل مســؤولياته 
في مواجهة هذا التهديد بآليات وأساليب تحفظ للشعوب 

حقها في الحياة واألمن.
بالمملكــة  النفطيــة  المنشــآت  اســتهداف  أن  إلــى  ونوهــت 
العربية الســعودية الشــقيقة يمثل تهديدا خطيرا ومباشــرا 
لألمــن والســلم الدولييــن وإضــرارا بالمصالــح واألوضــاع 

االقتصاديــة فــي المنطقــة والعالــم أجمــع مجــددة التأكيــد 
فــي  الســعودية  مــع  واحــدا  البحريــن صفــا  وقــوف  علــى 

مواجهة هذه االعتداءات.
عاتــق  علــى  تقــع  تاريخيــة  مســؤولية  هنــاك  أن  وأكــدت 
البرلمانييــن اآلســيويين واألوربييــن – ممثلــي الشــعوب – 
في تكثيف الجهود ومواصلة العمل ورســم إســتراتيجيات 
فعالــة لمزيــد مــن التعــاون المشــترك بيــن البرلمانــات فــي 
القارتيــن اآلســيوية واألوروبيــة، وتطويــر ســبل التنســيق 
لمكافحــة اإلرهاب، وتعزيز التكامل في مختلف المجاالت، 

وتحقيـق األمـن واالستقرار للجميع.
مــن جانبــه، ألقــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الشــورى 
جمال فخرو كلمة أمام االجتماع، أكد فيها أن االعتداءات 
األخيرة على المنشــآت النفطية في الســعودية يعد تهديدا 

العالمــي  االقتصــاد  وعصــب  العالميــة  الطاقــة  إلمــدادات 
واســتقراره، مؤكــدا أن جميــع البرلمانييــن مســؤولون أمام 
شــعوبهم والعالــم للوقــوف يــدا واحــدة أمــام كل األنظمــة 
والمنظمــات والجماعات التي تمــارس اإلرهاب على جميع 

المستويات.
تحظــى  األوســط  الشــرق  فــي  الحــوار  عمليــة  أن  وأكــد 
باهتمام كبير من جميع الدول العربية واإلسامية والدول 
األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، وأن بنــاء الثقــة وتعزيزهــا 
يتطلب من الجميع حث المجتمع الدولي للعمل على إعادة 
األمــور إلــى وضعها الطبيعي، وتعزيز مبــدأ الثقة والتعاون 
بيــن جميــع الــدول، بمــا يضمــن اســتمرار تقدمهــا وتحقيق 

الرخاء لشعوبها وشعوب العالم تعزيزا لمبدأ السلم واألمن 
الدوليين. وأشار إلى أن عدم التزام بعض الدول بتعهداتها 
الدوليــة يهــدد مــا بناه المجتمــع الدولي من ثقــة منذ نهاية 
الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى وقــت قريــب، مؤكــدا في 
الوقــت ذاتــه أن الثقــة تبنى عندما يضــع كل طرف مصالح 
الطــرف اآلخــر فــي نفــس مســتوى مصالحــه ويعمــل علــى 
توازنهما وأن ضحى بالقليل لصالح الغير واستقرار العالم.
ونوه إلى أن حل القضية الفلســطينية ســوف يسهم بشكل 
كبيــر فــي أمــن واســتقرار المنطقة وســامتها وتفــرغ دول 
الشــرق األوســط لعمليــة التنميــة التي ســتصب فــي صالح 

شعوبها.

مجلس النواب
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زينل: دعم اإلرهاب وتشكيل الميليشيات يضر بمصالح العالم أجمع

أقامــت المحافظــة الجنوبيــة ورشــة عمــل تحــت عنــوان “تطبيق الجنوبيــة والخدمــات المتاحة” تضمنــت العديد مــن المحاور 
الرئيســة، ومنهــا التعريــف بالخدمــات اإللكترونيــة الحاليــة ودورهــا فــي التواصل المباشــر وتطــور أداء اإلجــراءات، وتمكين 
التحــول إلــى نظــام إلكترونــي متكامل، إضافــة إلى عرض نماذج خدمات التطبيق مع المشــاركين في الورشــة من خالل ربط 

وتكامل الخدمات االلكترونية وذلك بحضور ما يقارب 100 مشارك من القطاع األهلي والخاص.

المعلومــات  إدارة  مديــر  وأكــدت 
والمتابعــة باإلنابــة بالمحافظــة منيرة 
السبيعي في كلمتها ان الورشة، تمثل 
أحــد أهم توجهات محافظ المحافظة 
بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة 
علــي آل خليفة فــي دعم وتعزيز مبدأ 
التواصل مــع المواطنين، موضحة أن 
الورشــة تهدف إلى توعية المشاركين 
بطرق ســهلة وميســرة عبر اســتخدام 
والتعريــف  “الجنوبيــة”،  تطبيــق 
بمنظومــة التطبيــق الرقمي ومناقشــة 
تكامــل خدماته التــي بدورها تنعكس 

علــى تفاعــل المســتخدمين من جميع 
والحكوميــة  األهليــة  القطاعــات 

والخاصة.
التخطيــط  قســم  رئيــس  قــدم  كمــا 
الجنوبيــة  بالمحافظــة  االســتراتيجي 
التعامــل  حــول  عرضــًا  الفــاو،  محمــد 
أســس  أحــد  أنــه  مؤكــدًا  الذكــي، 
التعامــات  فــي  الرقمــي  التحــول 
الــذي  بالمحافظــة،  االلكترونيــة 
يــؤدي إلــى رفــع مســتوى الموثوقيــة 
والتواصــل التفاعلــي فــي التعامــات 
االلكترونيــة بمــا يتناســب مــع الرؤيــة 

ســمو  يتبناهــا  التــي  واالســتراتيجية 
خليفــة  آل  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ 
واألفــكار  اآلراء  مختلــف  تلبيــة  فــي 
الرائدة من ِقبــل األهالي والمواطنين، 
والتــي تعــزز مــن إنجــازات المحافظة 
علــى المســتوى األمنــي واالجتماعــي 

والتنموي.
وحــدة  رئيــس  أشــارت  جهتهــا،  مــن 
االســتعامات والشــكاوى بالمحافظــة 
صــور  إلــى  جــال  مريــم  الجنوبيــة 
عبــر  االلكترونيــة  الخدمــات  تطويــر 
تطبيــق “الجنوبيــة”، وتحقيــق كفــاءة 

العمل مع المتعاملين من خال خدمة 
“إحنــا نوصلــك” والمحادثــة الفوريــة”، 
وتسهيل اإلجراءات للمواطنين بكافة 
فئاتهــم، فضــاً عــن التطــور الملحوظ 
اإللكترونيــة  الخدمــات  تطويــر  فــي 

المبتكرة بمنهجية ومهنية عالية.

نظــم  قســم  رئيــس  تطرقــت  ثــم 
المعلومــات بالمحافظــة خال القســم 
التدريبــي أمــل عبدالرحمــن الحيــدان 
بآليــات  التعريــف  إلــى  الورشــة  فــي 
التطبيــق والخدمات التــي يبرزها في 
مختلــف الجوانــب، وذلــك باســتخدام 

وقيــاس  مباشــر  بشــكل  الخدمــات 
التجربة المباشرة في التعامل الذكي، 
إلى جانب اســتعراض الفوائد الناتجة 
عــن ذلك وتشــجيع المشــاركين للعمل 
وإيجــاد  اإللكترونــي  التواصــل  علــى 

الطرق المبتكرة.

المنامة - وزارة الداخلية

ــة” ــق “الجنوبيـ ــن تطبيـ ــة عـ ــة تعريفيـ ــاق ورشـ إطـ

شــارك وزيــر الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفة في الجلســة االفتتاحية 
لألمــم  العامــة  للجمعيــة  العامــة  للمناقشــة 
المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، والتي 
عقــدت أمــس فــي نيويــورك، بحضور رؤســاء 
رفيعــي  ومســؤولين  والحكومــات  الــدول 
والمنظمــات  األعضــاء  الــدول  مــن  المســتوى 

الحكومية وغير الحكومية.
المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  ألقــى  وقــد 
انطونيــو غوتيريــش، بياًنــا أدان فيــه الهجــوم 
العربيــة  المملكــة  فــي  نفــط  منشــآت  علــى 
السعودية مؤكًدا أنه عمل غير مقبول إطاًقا، 
مشــدًدا علــى ضــرورة العمــل الدولــي من أجل 
فــي  المســتدامة  والتنميــة  الســام  إحــال 
مختلف أنحاء العالم والحفاظ على االقتصاد 

العالمي.

انتقــد  الفلســطينية،  بالقضيــة  يتعلــق  وفيمــا 
حــل  تهــدد  التــي  االنفراديــة  اإلجــراءات 
فــي  األوضــاع  إلــى  تطــرق  كمــا  الدولتيــن، 
وجمهوريــة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 
الســودان ودولــة ليبيــا، وأكد ضــرورة التوقف 
عن سباق التسلح وعن التدخل الخارجي في 

الشؤون الداخلية للدول.

مــن جانبــه، اســتعرض رئيــس الــدورة الـــ ٧٤ 
تيجانــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 
تواجــه  التــي  التحديــات  بانــدي،  محمــد 
ومــن  المرحلــة  هــذه  فــي  الدولــي  المجتمــع 
أهمهــا: القضاء علــى الفقر، اإلرهــاب، االرتقاء 
بالتعليــم والصحة، توفير فرص العمل، توفير 
المناخــي  والتغيــر  أفضــل،  اجتماعيــة  رعايــة 

والتخفيــف من آثاره، مؤكًدا ضــرورة التعاون 
والعمــل مــن أجل القضاء على هذه التحديات 
وتحقيــق هــذه األهــداف. وفــي كلمتــه أمــام 
الواليــات  رئيــس  انتقــد  العامــة،  الجمعيــة 
المتحــدة األميركيــة دونالــد ترامــب ما وصفه 
بالنظام القمعي في إيران الذي يرفض السام 
ويتبع اســتراتيجية مدمرة هي “اســتراتيجية 

المــوت”، مؤكــًدا أن إيــران مــن أوائــل الــدول 
الحــروب  بتغذيــة  وتقــوم  لإلرهــاب  الراعيــة 
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  كمــا  والصراعــات 
وتبــدد  اليمنيــة،  الجمهوريــة  وفــي  الســورية 
ثروات الشــعب اإليراني، مشدًدا على ضرورة 
منع إيران من امتاك الســاح النووي، مشــيًرا 
إلى أن الواليات المتحدة األميركية ستواصل 

فــرض العقوبــات الصارمــة علــى إيــران. ومــن 
أبــرز المتحدثيــن بالمناقشــة العامــة للجمعيــة 
العامة لألمم المتحدة في يومها األول: رئيس 
جمهوريــة مصــر العربية عبدالفتاح السيســي، 
وعاهــل األردن الملــك عبــدهللا الثانــي، وعــدد 
مــن زعمــاء الدول ورؤســاء الوفود المشــاركة 

في أعمال الدورة ٧٤ للجمعية العامة.

المنامة - وزارة الخارجية

ترامب: نظام إيران يرفض السام ويتبع “إستراتيجية الموت” المدمرة

وزير الخارجية يجّدد موقف المملكة 
الراسخ إزاء القضية الفلسطينية

المنامة - وزارة الخارجية

 نقــل وزير الخارجية الشــيخ خالد بــن أحمد بن محمد آل خليفة 
تحيــات عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
ســلمان ال خليفــة وولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة إلــى رئيس دولة فلســطين الشــقيقة محمود 
عبــاس، وتمنياتهــم لــه بــدوام التوفيــق والســداد فيمــا يقــوم بــه 
من جهود حثيثة ودؤوبة الســتعادة حقوق الشــعب الفلســطيني 

المشروعة.
 جــاء ذلــك، خال اســتقبال الرئيس محمود عباس الشــيخ خالد 

بن أحمد بن محمد آل خليفة في مدينة نيويورك.
وقــد كلــف الرئيــس محمود عباس وزيــر الخارجيــة بنقل خالص 
تحياتــه إلــى ملك مملكة البحرين، وســمو رئيس الوزراء، وســمو 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء، وعميــق تقديــره للمواقــف األخويــة لمملكــة البحريــن 
الشــعب  أبنــاء  الفلســطينية ولحقــوق  للقضيــة  الثابــت  ودعمهــا 

الفلسطيني.
 مــن جانبــه، شــّدد الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة 
علــى ضرورة تضافر الجهود اإلقليمية والدولية لتمكين الشــعب 
الفلســطيني الشــقيق مــن نيــل كافــة حقوقــه المشــروعة ومــن 
العيــش واالســتقرار فــي منطقــة مزدهــرة تحقق األمــن والرخاء 

للجميــع، مجــدًدا موقــف مملكــة البحرين الراســخ تجــاه القضية 
الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب  لحقــوق  والداعــم  الفلســطينية، 
فــي إقامــة دولتــه المســتقلة على حــدود الرابع مــن يونيو 1967 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، علــى أســاس حــل الدولتيــن، وفًقا 

لمبادرة السام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ناقالً تحياته لجاللة الملك وســمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

عباس: نقّدر بعمق المواقف األخوية للبحرين

المنامة - وزارة الخارجية

بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اجتمــع   
أحمــد بــن محمــد آل خليفة، مع أعضــاء اللجنة 
هامــش  علــى  وذلــك  اليهوديــة،  األميركيــة 
اجتماعــات الــدورة الرابعة والســبعين للجمعية 

العامة لألمم المتحدة في مدينة نيويورك.
 وقــام وزيــر الخارجيــة بإلقــاء محاضــرة حول 
بيــن  واالســتراتيجية  التاريخيــة  العاقــات 
مملكــة البحرين والواليــات المتحدة األميركية 
ومــا تشــهده مــن تقدم فــي مختلــف المجاالت، 
األمــن  تعزيــز  فــي  البحريــن  مملكــة  وجهــود 
والعالــم  المنطقــة  فــي  واالســتقرار  والســام 
ســام  إلحــال  الراميــة  الجهــود  دفــع  وســبل 
مســتدام يحقــق مصالــح الجميــع، إضافــة إلــى 
أهــم التطورات والمســتجدات على الســاحتين 
الخارجيــة  وزيــر  وأكــد  والدوليــة.  اإلقليميــة 
خــال المحاضرة إن النهــج اإلصاحي لحضرة 
آل  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجالــة  صاحــب 
خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه هللا ورعاه 
جعــل مملكــة البحريــن مثــاالً متميــًزا لانفتــاح 

والتعايش السلمي والتعاون مع الجميع.
وقد شــهد المحاضرة كل مــن المبعوث الخاص 

الواليــات  خارجيــة  وزيــر  ومستشــار  إليــران 
مــن  هــوك، وعــدد  بريــان  األميركيــة  المتحــدة 
األميركيــة  المتحــدة  بالواليــات  المســؤولين 
وســفير مملكــة البحريــن في واشــنطن الشــيخ 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  بــن  عبــدهللا 
والســفير جمال فارس الرويعي، وهو المندوب 
الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى األمــم المتحــدة 

بنيويورك.
اليهوديــة  األميركيــة  اللجنــة  أعضــاء  وقــام 
إبــراز  فــي  لــدوره  الخارجيــة  وزيــر  بتكريــم 
والتــي  البحريــن  لمملكــة  الخارجيــة  السياســة 
تقــوم علــى التفاعــل والتواصل مــع دول العالم 
مــن أجــل ترســيخ الســام واالســتقرار وتعزيــز 

التنمية واالزدهار.

مســتعرًضا العالقات التاريخية بيــن البحرين والواليات المتحدة

وزير الخارجية: بادنا مثال لانفتاح والتعاون

تكريم الشيخ خالد بن أحمد لدوره    
في إبراز السياسة الخارجية للمملكة



النــواب يوســف  أشــاد عضــو مجلــس 
الكريــم  بالتوجيــه  الــذوادي  أحمــد 
لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
لشــراء أصــول صيــادي الروبيــان مــن 
بوانيــش الصيد لمن رغب منهم بذلك، 
األســماك  لصيــد  رخصهــم  تحويــل  أو 

وشراء العّدة منهم. 
ســموه  لفتــة  أن  الــذوادي  وأوضــح 
هــي تجــاوب كريــم  الصياديــن  تجــاه 
للمواطــن، ممثــاً بهذا القطــاع الغذائي 
االســتراتيجي، والــذي عانــى األمّريــن 
في األعوام األخيرة، بســبب تجاوزات 
وبقيــة  اآلســيويين،  الصياديــن 

التــي  األخــرى  الســيئة  الممارســات 
عصفت في البيئة البحرية الوطنية. 

رئيــس  ســمو  توجيــه  أن  وأوضــح 
الــوزراء يمثل نجدة وعوًنا ومســاعدة 
ويضــع  الروبيــان،  صيــادي  لقطــاع 
لحســن  المختلفــة  الحلــول  أمامهــم 
التوجهــات  مــع  خصوًصــا  االختيــار، 
هــذا  لتنظيــم  الصارمــة  الحكوميــة 
علــى  والمحافظــة  الحيــوي،  القطــاع 
وبّيــن  المتعاقبــة.  لألجيــال  ثرواتــه 
الذوادي أن “ســموه الكريم يقدم دوًما 
دروًسا مســتفادة في القيادة الحكيمة 
والرشيدة في إدارة الحكومة، أساسها 
األول القــرب مــن المواطــن البحريني، 
لتحقيــق  واالهتمــام  لــه،  واإلنصــات 

أولوياته ومساعيه، فشكًرا له”.

الوطنــي  البرنامــج  وتنفيــذ  متابعــة  إطــار  فــي 
ورئيــس  لتوجيهــات  وتنفيــًذا  للتوظيــف، 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان ال خليفــة وولــي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، لعــرض فــرص العمــل المناســبة فــي 
منشــآت القطــاع الخاص للمواطنيــن، ولتكثيف 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  جهــود 
بتســريع وتيــرة إدمــاج الباحثيــن عــن عمل في 
مختلــف القطاعــات الجاذبــة، وبأجــور مجزيــة، 
افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل 
حميدان، أمس الثاثاء معرض التوظيف العام، 

الــذي تنظمه وزارة العمــل والتنمية االجتماعية 
خال الفترة من 25-24 ســبتمبر الجاري، وذلك 

في مبناها بمدينة زايد.
عاملــة  منشــأة   )60( المعــرض  فــي  يشــارك   
فــي القطــاع الخــاص، فيمــا بلــغ مجمــوع عــدد 
شــاغر   )1300( المعروضــة  الشــاغرة  الوظائــف 
وظيفــي فــي مختلف التخصصــات، منها )800( 
المشــاركة،  الجهــات  قدمتهــا  شــاغرة  وظيفــة 
لــدى  الشــواغر  بنــك  يوفرهــا  وظيفــة  و)500( 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة إلــى جانــب 
فــرص تدريــب نوعيــة موجهــة إلــى المواطنين 
الباحثيــن عــن عمــل مــن مختلــف التخصصــات 
الشــهادات  حملــة  مــن  الدراســية  والمؤهــات 

الجامعية والدبلوم والثانوية وما دونها.

 وفــي تصريــح أدلــى بــه بعد ختــام جولته على 
أجنحــة المعرض، أكد حميدان أن هذا المعرض 
العام الخامس عشــر جاء ضمن اســتمرار وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية إطاقها للعديد من 
المبــادرات لتعزيــز توفــر فرص العمل المناســبة 
للمواطنيــن وزيــادة نســب توظيــف  والجاذبــة 
المواطنيــن فــي القطاع الخــاص، واإلبقاء على 
معدالت البطالة في حدودها اآلمنة والمطمئنة.

 ولفــت حميــدان إلــى أن أصحــاب العمــل باتــوا 
مقتنعيــن بأهميــة االســتثمار بالعنصــر الوطنــي 
فــي التوظيــف، وذلــك نتيجــة لمــا وصــل إليــه 
البحرينــي مــن كفــاءة مهنيــة بفضــل التدريــب 
النوعــي والــذي يؤهل األيــدي العاملــة الوطنية 
لســوق العمــل، فضــاً عــن الجــدوى االقتصادية 

لتوظيــف البحريني مقابــل األجنبي، خاصة مع 
توفــر التدريــب المجاني ودعــم األجور وغيرها 

من الحوافز المقدمة للقطاع الخاص.
وقــام وزير العمــل والتنميــة االجتماعية بجولة 

التقــى  حيــث  المعــرض،  ألجنحــة  تفقديــة 
عــن  الباحثيــن  مــن  والمراجعيــن  بالعارضيــن 
عمــل واســتمع إلــى آرائهــم وماحظاتهــم حول 
المعــارض التــي تنظمهــا الــوزارة وســبل تطوير 

آليــات توظيــف المواطنيــن فــي ســوق العمــل 
وفقــًا الحتياجاتــه الفعليــة من الكــوادر المؤهلة 

في مختلف التخصصات المهنية.
 الجديــر بالذكــر أن المعــرض لقي حضــوًرا الفًتا 
مــن قبــل المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل مــن 
الدراســية،  والمراحــل  التخصصــات  مختلــف 
الوظيفيــة  الشــواغر  علــى  اطلعــوا  الذيــن 
المتوفــرة، ومــا يحتاجه ســوق العمل من كوادر 
وطنية في مختلف القطاعات اإلنتاجية، حيث 
قــدم زوار المعــرض طلبــات التوظيــف مباشــرة 
المشــاركة  والمؤسســات  الشــركات  لممثلــي 
فــي المعــرض، مبديــن جديتهــم ورغبتهــم فــي 
االلتحــاق بســوق العمل والمشــاركة في التنمية 

التي تشهدها الباد.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان يفتتح معرض التوظيف بمشاركة 60 منشأة
ــات ــاع ــط ــق ال بــمــخــتــلــف  ــة  ــي ــب ــدري ت وفـــــرص  ــي  ــف ــي وظ شـــاغـــر   1300 ــر  ــي ــوف ت
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مكتب النائب يوسف الذوادي

الذوادي يشيد بتوجيه سمو رئيس الوزراء لمساعدة صيادي الروبيان البوعينين يشيد باستجابة سمو رئيس الوزراء لتعويض صيادي الروبيان
ــرار ــ ــق ــ ــذ ال ــي ــف ــن ــة ت ــرعـ ــسـ مـــطـــالـــبـــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بـ

أشــاد النائب محمد السيســي البوعينين رئيس لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب بالقرار الصادر في 
جلســة مجلس الوزراء برئاســة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بشــأن شراء أصول صيادي 
الروبيــان مــن بوانيــش وعــدة الصيــد لمــن رغب منهم في ذلك أو تحويــل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد األســماك، وذلك في 
إطــار تحســين أوضــاع صيــادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواســطة “الكــراف” للحفاظ على البيئة والثــروة البحرية وحمايتها 

وتوفير الظروف الالزمة للحياة الطبيعية لألحياء البحرية.

الجهــات  جميــع  البوعينيــن  وطالــب   
تنفيــذ  فــي  باإلســراع  العاقــة  ذات 
قــرار مجلــس الــوزراء والــذي يقضــي 
بشــراء أصــول صيــادي الروبيــان مــن 
بوانيــش الصيــد لمــن رغــب منهــم فــي 
ذلــك أو تحويــل رخص صيــد الروبيان 
إلى رخص صيد األســماك وشــراء عدة 

الصيــد منهم، إلنهاء المعاناة اإلنســانية 
التــي يتعرض لها صيــادو الروبيان بعد 
وقفهــم عــن المهنــة التــي تعتبــر مصدر 
رزقهــم الوحيــد، مؤكــًدا ضــرورة قيــام 
الجهــات المعنيــة بالنظــر إلــى الديــون 
حظــر  بعــد  الصياديــن  علــى  المترتبــة 

مزاولة مهنة صيد الروبيان.

شــكره  بالــغ  عــن  البوعينيــن  وعّبــر   
الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديــره 
رئيــس الــوزراء علــى اســتجابة ســموه 
واهتمامه الدائــم على تخفيف األعباء 
المترتبــة علــى الصياديــن المتضرريــن 
مــن قــرار وقف الصيد بواســطة شــباك 

الجر القاعية )الكراف(. محمد السيسي

مكتب النائب محمد السيسي البوعينين

المنامة - وزارة الخارجية

 اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
الشــيخ عبدهللا بــن أحمد آل خليفــة، مع مديرة 
مكتــب خدمــات اإلدارة ببرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي كاني ويناراجا، على هامش اجتماعات 
الــدورة )74( للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 

بمدينة نيويورك.
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  أشــاد  االجتمــاع،  وخــال 
بــه  يضطلــع  الــذي  بالــدور  خليفــة  آل  أحمــد 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي والمســاهمات 
القيمــة التــي يقدمها لدعــم المشــاريع التنموية، 
مستعرًضا مسيرة التعاون اإليجابي بين مملكة 
توجــت  والتــي  الدوليــة،  والمنظمــة  البحريــن 
بتوقيــع إطــار الشــراكة االســتراتيجية فــي 24 
أكتوبــر 2017؛ بهــدف دعــم تنفيــذ خطــة عمــل 
وأولويات الحكومة، عاوة على تعزيز القدرات 

المؤسسية مع 16 وكالة أممية.
عاهــل  بقيــادة  البحريــن  مملكــة  أن  أكــد  كمــا 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  وضعــت  خليفــة،  آل 
األولويــات  مقدمــة  فــي   2030 المســتدامة 
الوطنيــة، وقامت أيًضــا بإدماجها ضمن برنامج 

عمل الحكومة.

وأفــاد وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
بأن اإلشــادات والجوائز الدولية المتوالية التي 
تحصدهــا مملكــة البحريــن فــي مجــال التنميــة 
البشــرية هي نتاج رؤية وطنية متكاملة يشكل 
جوهرها االســتثمار في العنصر البشــري، مردًفا 
أن مملكــة البحريــن تواصــل تحقيــق األهــداف 

التنموية بمستويات متقدمة.
خدمــات  مكتــب  مديــرة  أشــادت  جانبهــا،  مــن 
اإلدارة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بجهود 
مملكــة البحريــن في المجــال اإلنمائي، مشــيدة 
بتوقيع إطار الشراكة االستراتيجية والذي يعد 
نقلــة نوعيــة في العاقــة بين الجانبيــن واألول 

من نوعه على مستوى المنطقة.
 كمــا اجتمــع وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 
الدوليــة بمســاعد األمين العام للشــرق األوســط 

وآسيا والمحيط الهادي خالد خياري.
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  أشــار  االجتمــاع،  وخــال 
أحمــد آل خليفــة إلــى أن مملكــة البحرين تعّول 
علــى الــدور المهم الذي تضطلع به منظمة األمم 
المتحــدة فــي حمايــة الســلم واألمــن الدوليين، 
خصوصــا أن منطقــة الشــرق األوســط تواجــه 
معقــدة،  ونزاعــات  متفاقمــة  أمنيــة  تحديــات 
مشدًدا سعادته على أهمية وقف أية ممارسات 

مســؤولة  غيــر  أطــراف  بهــا  تقــوم  وانتهــاكات 
تحــاول زعزعــة االســتقرار اإلقليمــي من خال 
األخــرى ورعايــة  الــدول  فــي شــؤون  التدخــل 

اإلرهاب.
وأكــد وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدولية 
خططهــا  بمواءمــة  البحريــن  مملكــة  التــزام 
التنميــة  أهــداف  مــع  التنمويــة  وبرامجهــا 
المســتدامة، حيث أدرجت ما نســبته 78 % من 
تلــك األهــداف في برنامــج عمــل الحكومة، كما 
تســير المملكة وفق استراتيجية شاملة للتنمية 
بمختلــف أبعادهــا، تحقيًقــا للتــوازن والتكامــل، 
مشيًرا في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة التنسيق 
والمتابعة بين مملكة البحرين ووكاالت منظمة 
الشــراكة  إطــار  ثمــار  كإحــدى  المتحــدة  األمــم 
االســتراتيجية بهــدف مراعاة احتياجات ورضا 
المواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

مــن جانبــه، أعرب مســاعد األمين العام للشــرق 
األوســط وآســيا والمحيــط الهادي عــن اعتزازه 
بالتعــاون مع مملكــة البحرين، داعًيا إلى تضافر 
الجهود لتنفيذ األجندة التنموية وحفظ السام 
مــن  مزيــًدا  البحريــن  لمملكــة  متمنيــًا  الدولــي، 

التقدم واالزدهار.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  واجتمــع 

الدوليــة أيًضا مع روزماري ديكارلو وهي وكيل 
األمين العام لألمم المتحدة للشــؤون السياسية 

وبناء السام.
وخــال االجتمــاع، أشــاد بالجهــود التــي تبذلهــا 
الدولــي  الســام  بنــاء  فــي  الدوليــة  المنظمــة 
ومعالجــة  النزاعــات  نشــوب  ومنــع  المســتدام 
جــذور المشــكات فــي ظــل التحديــات األمنية 

التي تواجه منطقة الشرق األوسط.
وقــال إن مملكــة البحريــن تؤمــن إيماًنا راســًخا 
بضــرورة الربــط بيــن الســام والتنميــة في ظل 
بيئة آمنة ومستقرة، وال يستقيم ذلك إال بإقرار 
فعلــي لمبادئ حســن الجوار وعــدم التدخل في 
واحتــرام  األخــرى  للــدول  الداخليــة  الشــؤون 

مبادئ القانون الدولي.
كمــا أوضــح أن مملكــة البحريــن تحــت قيــادة 
مســتنيرة  رؤيــة  تقــدم  البــاد  عاهــل  جالــة 
اإلصــاح  علــى  ترتكــز  جمعــاء،  لإلنســانية 
أفضــل  عالــم  إليجــاد  والتعايــش  والوســطية 

يسوده الوئام والرخاء.
مــن جانبهــا، أعربــت وكيــل األميــن العــام لألمم 
المتحدة للشــؤون السياســية عن تقديرها لدور 
ومواقــف مملكة البحرين بشــأن إحال الســام 
اإلقليمــي والعالمــي، مؤكــدة أنها تقــدم نموذًجا 
المتحــدة،  األمــم  مــع  رائــدة  بنــاء شــراكة  فــي 
التقــدم  مــن  المزيــد  البحريــن  لمملكــة  متمنيــة 

والرقي.

وزارة  وكيــل  اجتمــع  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
الخارجية للشــؤون الدولية مــع ليو زنمين وهو 
وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون 

االقتصادية واالجتماعية.
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  أشــاد  االجتمــاع،  وخــال 
أحمــد آل خليفــة بالدعــم الــذي حظي بــه إعداد 
التقريــر الطوعــي األول لتنفيــذ أهــداف التنمية 
إدارة  قبــل  مــن  البحريــن  بمملكــة  المســتدامة 

الشؤون االقتصادية واالجتماعية.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأعــرب 
الدوليــة عــن تطلعــه إلــى تعزيــز أوجــه التعاون 
المشــترك خاصة في مجال البرامج والمشــاريع 
القــدرات  وتنميــة  الخبــرات  بتبــادل  المتعلقــة 
بيــن الجانبيــن والهادفــة إلى االســتثمار األمثل 
فــي العنصــر البشــري، وبما يتماشــى مــع غايات 
النهــج اإلصاحــي الشــامل ويتواكــب مــع رؤية 
البحريــن االقتصادية 2030 والخطط والبرامج 

الحكومية المتطورة.
مــن جانبــه، أعــرب وكيــل األميــن العــام لألمــم 
المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية عن 
ســعادته بالتعــاون مع مملكــة البحرين وتعظيم 
االســتفادة مــن البرامــج المتخصصة في مجال 

تنمية القدرات وتبادل الخبرات.

ــن ــي ــي ــدول ال واألمـــــن  ــم  ــل ــس ال ــة  ــاي ــم ــي ح ــدة فـ ــح ــت ــم ال ــم  ــ األمـ ــى دور  ــل ــّول ع ــعـ نـ

وكيل “الشؤون الدولية”: أهداف التنمية المستدامة 2030 بمقدمة األولويات

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مجتمعا بخالد خياري

مواصلة الجهوزية للتعامل مع األحداث اإلقليمية
للطـــوارئ وإعالميـــة  أمنيـــة  خططـــا  تســـتعرض  الكـــوارث”  “مواجهـــة 

تــرأس رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمواجهــة 
الكــوارث، االجتمــاع الخامــس واألربعيــن للجنــة، الــذي عقــد بالمركز الوطنــي لمواجهة 

الكوارث واألزمات، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وفــي بداية االجتماع، رحب رئيس اللجنة 
باألعضاء، موضًحا أن هذا االجتماع، يأتي 
اســتكمااًل لاجتماع االســتثنائي الذي عقد 
أخيرا؛ للوقوف على المستويات التنفيذية 
التي وصلت إليها اللجنة، مبيًنا أن المنطقة 
علــى  تؤثــر  متســارعة  مســتجدات  تشــهد 

أمنها واستقرارها.
علــى  اللجنــة  اطلعــت  االجتمــاع،  وخــال 
للجنــة  التنفيــذي  المكتــب  قدمــه  إيجــاز 
تضمــن  الكــوارث،  لمواجهــة  الوطنيــة 
مراكــز  مواقــع  تحديــد  مفصــل  وبشــكل 
اإليــواء وتشــكيل فريــق عمل مــن وزارتي 
الداخليــة )اإلعام األمني والدفاع المدني( 
وشــؤون اإلعام للتأكد من جهوزية الفرق 

الخاصــة بالنقل التلفزيونــي الخارجي، في 
وإعــداد  وإنتــاج  حــادث  أي  وقــوع  حــال 
فواصل مرئية وسمعية لطمأنة المواطنين 
والمقيميــن في حاالت الطــوارئ، إذ يجري 
العمــل حالًيــا علــى تجهيــز أفــام قصيــرة 
تهــدف إلــى إطاعهــم على كيفيــة التعامل 
مــع الوضــع مــن خــال اســتخدام صفارات 
وأرقــام  اإليــواء  مراكــز  ومواقــع  اإلنــذار 
التواصــل للمســاعدة، كمــا يتــم العمــل على 
تحديــث المطويــات الخاصــة باإلرشــادات 
العامــة والتحذيــرات التــي تتعلــق باألمــن 
الخطــاب  توحيــد  جانــب  إلــى  والســامة، 
الخاصــة  الرســائل  وصياغــة  اإلعامــي 
بالتحذيــرات واإلرشــادات. كمــا تــم عــرض 

التوعويــة  بالرســائل  الخــاص  التطبيــق 
تقنيــة  إدارة  أعدتــه  الــذي  والتحذيريــة 

المعلومات والنظم اإللكترونية.
بدوره، بين مدير إدارة العمليات اإلجراءات 
التــي أعدتها اإلدارة بشــأن تأمين الســامة 
والتهديــدات  المخاطــر  لمواجهــة  العامــة 
فــي ظــل الظــروف اإلقليميــة الراهنــة بناء 
علــى نتائــج المصفوفــة الوطنيــة لمواجهة 
المخاطــر. كمــا اطلعــت اللجنة علــى إيجاز 
قدمتــه وزارتا النفــط والصناعة بخصوص 
االســتجابة  فــي  ودورهــا   OSRL شــركة 

لانسكابات النفطية، اشتمل على إمكانات 
الشــركة والدور الــذي تضطلع به والتصدي 
وإعــداد  النفطيــة  االنســكابات  لحــوادث 

البرامج والخطط وإجراء التمارين.
وشــدد رئيس اللجنة، فــي نهاية االجتماع، 
الجهوزيــة  مواصلــة  ضــرورة  علــى 
واالســتعداد للتعامل مــع مختلف الظروف 
الســامة  حمايــة  يضمــن  بمــا  واألحــداث 
العامــة؛ تنفيــذا لتوجيهات مجلــس الدفاع 
فــي  الداخليــة  وزيــر  برئاســة  المدنــي 

اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مايو 2019.

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، في افتتاح 
معــرض عــن جهــود المملكــة العربيــة 
قدمتــه  ومــا  الشــقيقة  الســعودية 
لاجئين حول العالم، والذي أقيم بمقر 
األمــم المتحــدة في نيويــورك، ونظمه 
مركز الملك ســلمان لإلغاثــة واألعمال 
الســعودي  والبرنامــج  اإلنســانية 
لتنميــة وإعمــار اليمــن. وأعــرب وزيــر 
الخارجيــة عــن عميق تقديــره للجهود 
الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية 

مســاعدة  فــي  الشــقيقة  الســعودية 
الاجئيــن وتقديم المعونــات اإلغاثية 
واإلنســانية، وتعزيــز الجهــود الراميــة 
لمواجهــة الصراعــات والنزاعــات فــي 
أن  مؤكــًدا  العالــم،  أنحــاء  مختلــف 
هــذه الجهــود تجســد الــدور اإلنســاني 
الســعودية  العربيــة  للمملكــة  النبيــل 
على مســتوى العالــم وتعكس حرصها 
على تســخير إمكاناتهــا ومواردها في 
خدمــة القضايــا اإلنســانية ومســاعدة 

جميع الدول.

استعراض الجهود اإلغاثية السعودية



عمداء جدد لـ “الطلبة” و“البزنس” و“الحقوق” وتدوير نائبي الرئاسة
ــات نــشــرتــهــا “^” ــوم ــل ــع ــن يــمــضــي م ــري ــح ــب ــة ال ــع ــام ــاء ج ــنـ ــاع مــجــلــس أمـ ــم ــت اج

برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
النعيمــي،  ماجــد  البحريــن  جامعــة  أمنــاء 
عقــد مجلــس أمنــاء الجامعة أمــس األربعاء 
اجتماع دورة انعقاده العادية الرابعة عشرة.
التربيــة  بدايــة االجتمــاع رفــع وزيــر  وفــي 
الجامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  والتعليــم 
ومنتســبي  المجلــس  عــن  ونيابــة  باســمه 
الجامعة أســمى آيات التهنئــة والتبريك إلى 
مقــام الرئيــس األعلى للجامعــة عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وإلــى ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة؛ بمناســبة احتفــاالت المملكــة بمــرور 
مئــة عــام علــى بــدء التعليــم النظامــي فــي 

مملكــة البحريــن، وكذلــك علــى بــدء العــام 
الجامعــي 2019 -  2020 داعًيا هللا عز وجل 
أن تبقــى مملكــة البحرين ســباقة بإنجازاتها 
وفــي الصــدارة دائًما وهي ترفــل بثوب العز 
والمنعــة، مشــيًدا بالدعم الذي تلقــاه جامعة 

البحرين من لدن القيادة الحكيمة.
أن  حمــزة  ريــاض  الجامعــة  رئيــس  وبيــن 
جامعــة البحريــن بلغــت مســتويات متقدمة 
ورســخت مكانتهــا بيــن الجامعــات العالمية؛ 
لــدن  مــن  تســتمدها  التــي  العزيمــة  بفضــل 

القيادة الحكيمة، مؤكًدا أن الجامعة ملتزمة 
بمواصلــة التقدم والنجــاح وتقدر عالًيا دعم 
الحكومــة وتوجيهات ســمو رئيس للمجلس 
األعلــى لتطوير التعليــم والتدريب ومتابعة 

رئيس وأعضاء مجلس األمناء.

الصخير - جامعة البحرين

اجتماع مجلس أمناء جامعة البحرين

أقر المسّمى الجديد لكلية العلوم الصحية، إذ أصبح: كلية  «
ا  العلوم الصحية والرياضية، وفًقا لما هو متبع عالميًّ

في الكليات التي تطرح برامج مماثلة. وكّلف المجلس 
الجامعة بإعداد مقترح يتضمن طرح برامج أكاديمية 

.) Human Performance( جديدة تتعلق باألداء البشري

تعيين  محمد صالح األنصاري نائًبا للرئيس لخدمة  «
المجتمع وشؤون الخريجين واستمراره قائًما بأعمال عميد 

القبول والتسجيل.

تعيين هيا علي النعيمي نائبة للرئيس للتخطيط  «
والتطوير.

تعيين محمد عبدالله باقر قائًما بأعمال نائب الرئيس  «
لخدمات تقنية المعلومات والشؤون اإلدارية والمالية.

تعيين فاطمة محمد المالكي عميدًة لشؤون الطلبة. «

تعيين حاتم محمود المصري عميًدا لكلية إدارة األعمال. «

تعيين صالح محمد أحمد قائًما بأعمال عميد كلية الحقوق. «

أبرز قرارات مجلس األمناء

local
@albiladpress.com 06

25 سبتمبر 2019 األربعاء
26 محرم 1441

نساء ملهمات وقديسات بكتاب نائب رئيس “األهلية”
أصدر نائب رئيس الجامعة األهلية للشؤون 
األكاديميــة مختــار الهاشــمي كتاًبــا جديــًدا 
ببنــاء  المتعلقــة  إصداراتــه  سلســلة  ضمــن 
الــذات وتطويــر المهارات الشــخصية، وكان 
تحــت عنوان “تجربتي وبناء الذات”. كتاب 
رســائل  يتضّمــن  الــذات”  وبنــاء  “تجربتــي 
ســّطرها قلــم الهاشــمي تحمــل فــي طياتهــا 
تجربــة أو تجــارب عــدة خاضهــا الهاشــمي 
بنفســه في ميادين الحياة المختلفة دفعته 
لبنــاء ذاتــه والوصــول بهــا للنجــاح، وهو ما 

يطمح إلى نقله لكل فرد في المجتمع.
وتكمــن تلــك التجــارب فــي أســطر مغلفــة 
الواقــع  تحاكــي  التــي  والحكــم  بالنصائــح 

فحواهــا  يســتنبط  أن  قارئهــا  ويســتطيع 
ويتســلح بها لمجابهة التحديــات والصعاب 
التــي يخبئهــا الزمن لكل فرد في كل مرحلة 
تلــك  تقــف  ولربمــا  حياتــه،  مراحــل  مــن 
الصعــاب حجــر عثــرة فــي طريــق اإلنســان 
تدفعــه للتوقف عن المضي قدًما وإكمال ما 
تبقى من ســنوات حياته في محطة اليأس 
والخــذالن، وهنــا يأتــي بنــاء الــذات كعــالج 

ناجع من أجل مواجهة جميع ذلك.
كتابــه  فــي  الهاشــمي  خاطــب  وفيمــا 
مختلــف الشــخصيات مــن مختلــف األعمــار 
األعمــال  ورجــال  الشــباب  واألجنــاس، 
والمعلمين والطالب واإلنســان عموما، فإنه 
لــم يغفل عن تكريم المــرأة ومنحها مكانتها 
وقوتهــا المهيمنة على دفع العجلة التنموية 

كمــا  الحضــارة”  روح  هــي  “المــرأة  للفــرد. 

يعبــر الهاشــمي، واألفــكار العظيمة تأتي من 

النساء العظيمات في أدبياته، ويتطّرق إلى 

نســاء ملهمــات فــي التاريخ اإلســالمي مثل 
زوجــات الرســول )ص( كمــا يتطــّرق أحياًنــا 
وأديبــات  شــاعرات  أو  لقديســات  أخــرى 
العدويــة ودام دوســتايل  رابعــة  مثــل  مــن 
الفرنســية، وهكذا فإن المرأة عنصر أســاس 
فــي بنيــة المجتمــع اإلنســاني مــن منظــور 

الهاشمي، ال تقل بقدر أنملة عن الرجل.
ويشــتمل الكتــاب علــى 16 فصــاًل كل فصل 
يحكي صلته ببناء الذات، ولم يهمل الكاتب 
الجانــب الدينــي وأهميــة المعرفــة والتعليم 
وقيمــة المشــاعر والعواطــف التــي تعــد من 
المقومات األساســية لبناء الــذات، وبالتالي 
نجــد الكاتــب تــارًة يتحدث بلغــة األكاديمي 
التربــوي وتارًة أخرى بلغة المرشــد الثقافي 

وأخرى بحدة اإلداري الحاذق والدقيق.

 مختار الهاشمي

المنامة - الجامعة األهلية

ناشــد ولــي أمــر، وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد 
النعيمــي عبر “البالد” تســجيل أبنائه في مدرســة 
حكوميــة ونقلهــم مــن مدرســتهم الخاصــة؛ لعدم 
قدرتــه علــى إكمال تســديد رســومهم الدراســية، 
بعــد تلكــؤ مديــر المدرســة الخاصــة عن تقســيط 

الرسوم الدراسية من العام الماضي.
وقــال ولــي األمر “أبنائي في مدرســة خاصة منذ 
11 ســنة وفــي مراحل دراســية مختلفة، وقررت 
نقلهــم إلى مــدارس حكومية؛ لعــدم قدرتي على 
تحمــل مصاريــف دراســتهم؛ ألنــي أمــّر بظــروف 
ماليــة صعبــة، وطرقت جميع أبــواب البنوك دون 
المتراكمــة  الماليــة  االلتزامــات  بســبب  جــدوى؛ 
”. وأشــار إلــى أن “مديــر المدرســة الخاصــة  علــيَّ
رفــض طلــب تقســيط المبلغ المســتحق عليه من 
العام الماضي وهو 3 آالف دينار من أصل 9 آالف 
دينار، بل أصر على ســداد كامل المبلغ المستحق 
نقــدا، وحينهــا يتم تســليم األوراق والمســتندات 

المطلوبــة لنقلهــم إلــى مــدارس الحكومــة، ومنــذ 
3 أشــهر أقــوم بمراجعــات شــبه يوميــة مــع إدارة 
يرفــض  الــذي  المديــر  مقابلــة  لطلــب  المدرســة 
التحدث إلى ومقابلتي، وقمت بعمل تسوية عبر 
وســيط مع مدير المدرســة الذي طلب الضمانات 
لشــيكات بمبلــغ 500 دينــار لمدة 5 أشــهر وشــيك 
وإقــرار  واحــد،  شــهر  لمــدة  دينــارا   675 بمبلــغ 
مديونية بتواريخ الســداد والمبلغ موثق من قبل 
تحمــل  وخطــاب  التوثيــق،  إدارة  العــدل،  وزارة 
الصــادرة  الشــركة  قبــل  مــن  والتــزام  مســؤولية 
للشــيكات”. وأضــاف أنــه قــام بتوفيــر جميع تلك 
االلتزامــات وســلمها لمحاســب المدرســة حســب 
االتفــاق، لكن مدير المدرســة فــي كل مره يراوغ 
ويؤجل تسليم األوراق بحجة االنشغال وتحديد 

يوم آخر، وتعمد إعطاء الموعد في نهاية الدوام 
وبعــد أســبوع مــن الموعــد الســابق، وفــي نهايــة 
المطــاف تــم إعــالن الوســيط الــرد النهائــي بعدم 

القبول من إدارة المدرسة.
الخــاص  التعليــم  إدارة  مــع  تواصــل  أنــه  وبيــن 
بــوزارة التربيــة والتعليــم ولــم تفــده بشــي، فقــد 
كان الــرد ســريعا وواضحــا بأنهــم ال يســتطيعون 
عمــل شــيء آخــر ويمكــن التفاهــم مــع المدرســة 

المعنية فقط.
بــأن  مناشــدته  ختــام  فــي  األمــر  ولــي  وطالــب 
قانونيــة كفيلــة بحفــظ  إجــراءات  هنــاك  تكــون 
حــق المدرســة وحــق ولــي األمــر وأوليــاء األمور 
يحّملــوا  أن  دون  مــن  الســداد،  عــن  المتعثريــن 

الطلبة أوزارا ال دخل لهم فيها.

مدرسة خاصة ترفض تقسيط رسومها وتعطل نقل طلبة

الشيكاتإقرار مديونية

نقص معلمين بفصول “جدحفص” و“سمية” و“كرانة” و“القادسية”
ــر” ــاج ــو صــيــبــع” و“ه ــ و“أب ــة”  ــم ــي “أم ـــ “^”: شــمــل  ل أمـــور  أولـــيـــاء 

شــكا عدد من أولياء أمور طالب المدارس الحكومية لـ “البالد” بشــأن 
وجــود نقص في عدد المعلمين والمعلمــات بالمدارس الحكومية، بعد 

أسبوعين من بدء الفصل الدراسي األول للعام 2019 -  2019.
للبنيــن  االبتدائيــة  جدحفــص  مدرســة  طــالب  أمــور  أوليــاء  وأشــار 
ومدرســة ســمية االبتدائيــة للبنات، ومدرســة كرانــة االبتدائية للبنات 
إلــى أن أبنائهــم الطلبــة لم يحظوا حتى اآلن بمعلميــن ومعلمات نظام 

فصل حتى األسبوع الثاني من بدء الدراسة.
 فيمــا أشــار أولياء أمور طالبات مدرســة أميمة بنــت النعمان الثانوية 
للبنــات عــن عــدم وجــود معلمــة محاســبة، إذ إن المقــرر لــه 4 ســاعات 
معتمدة للطالب، وبعدها ستبدأ المدارس بامتحانات منتصف الفصل 

الدراسي.
وأردف أولياء أمور طالبات مدرسة القادسية للبنات للصف الخامس 
ال توجد لهن معلمة لغة عربية حتى اآلن بالرغم من أن بقية الصفوف 

أخذن دروسا لألسبوع الثاني على التوالي.
وبخصــوص الصــف الســادس بمدرســة أبــو صيبــع االبتدائيــة للبنيــن، 
فلــم يــدرس الطــالب في حصــة الرياضيات، وذلك علــى الرغم من أن 

المدارس األخرى بدأت بتدريس المقرر الدراسي.
فيما لم يحظ طالب الصف الخامس بمدرسة هاجر االبتدائية للبنات 
بمعلمــة تربيــة إســالمية، بالرغــم من بدء معلمــات التربية اإلســالمية 
جدحفــص  مدرســة  علــى  الحــال  هــذا  وينطبــق  الدينيــة،  الــدروس 

اإلعدادية بشأن عدم وجود مدرس علوم.
وطالبــوا عبــر “البــالد” وزارة التربيــة والتعليــم بتلبيــة االحتياجــات 
األول،  الدراســي  الفصــل  منتصــف  امتحانــات  بــدء  قبــل  المــدارس 

مســتدركين بــأن وضــع معلــم احتيــاط فــي الصــف ال يعتبــر حــالً، إنما 
ــا باألخــص بعد األســبوع الثانــي من بدء  المشــكلة تتطلــب حــالً جذريًّ

الفصل الدراسي.

وأشــاروا إلــى أن غالبيتهــم تواصلــوا مــرات عديــدة مــع الخــط 
الســاخن لــوزارة التربيــة والتعليــم ورفعوا شــكواهم، لكن وحتى 

اللحظة لم يتم سد النقص بعدد المعلمين والمعلمات.

صورة ارشيفية من طابور الصباح بمدرسة

ناشــد أوليــاء أمــور طالبــات الصــف األول االبتدائــي )الفرقــة الثانية( 
من مدرســة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية للبنات )تقع في مدينة 
حمــد( عبــر “البالد” وزير التربية والتعليم ماجــد النعيمي توفير معلمة 

نظام فصل لفلذات أكبادهن.

مــرور  “بعــد  “البــالد”:  لـــ  وقالــوا 
الــدوام  بدايــة  مــن  أســبوعين 
الدراســي ولحــد هــذا اليــوم فــإن 
وزارة التربيــة والتعليــم لــم توفر 
معلمــة نظام فصل للطالبات على 
الرغــم مــن تواصلنا مع المدرســة 

بشكل يومي والوزارة أيًضا”.
وأضافوا “الوزارة وعدتنا بتوفير 
معلمة للصف بأسرع وقت ممكن، 
لكن يبدو أن هذا الوقت سيطول 
كثيــًرا، فبناتنــا يبَقيــن كثيــًرا مــن 
أصابهــن  مــا  لوحدهــن  الوقــت 
بكثير مــن الملل والخــوف وعدم 
الرغبة بالذهاب إلى المدرسة بعد 

اآلن”.
وتســاءلوا “هــل مــن المعقــول أن 
بناتنــا مــع بدايــة العــام الدراســي 
مــن أول يوم في المدرســة يعدن 

خائبات متضايقات؛ بســبب عدم 
نيل المعرفة من المدرسة؟”.

الــوزارة  األمــور  أوليــاء  وطالــب 
بمتابعــة الموضــوع بشــكل جــدي 
بأســرع  للصــف  معلمــة  وتوفيــر 
مســتقبل  يضيــع  ال  حتــى  وقــٍت 
ليــس  صفهــم  أن  علًمــا  بناتهــم، 
الصــف الوحيــد بــال معلمــة نظــام 

فصل.

“مدرسة صفية” بال معلمة فصل منذ بدء الدراسة
ليلى مال اهلل 

أولياء أمور 
لـ“^”: 

“التربية” 
وعدتنا ولم تِف

مروة خميس

مروة خميس
ولي أمر يطالب عبر “^” بنقل أبنائه لمدرسة 

حكومية.. ووقع شيكات بمبلغ 3 آالف دون جدوى



تنظر المحكمة في قضية متهم بحرق سيارة شرطي في منطقة كرزكان انتقاما منه لعمله في وزارة الداخلية وتنفيذا 
ألغــراض إرهابيــة، والمحكــوم عليه ســابقا بالســجن 10 ســنوات مــع آخر دون إبالغــه بأمر اإلحالة، في حيــن تم تخفيف 
عقوبة الثاني بوقت ســابق للســجن 5 ســنوات من قبل محكمة االســتئناف، إذ أمرت محكمة االســتئناف بإعادة القضية 

لمحكمة أول درجة بدائرة مختلفة لبطالن الحكم السابق بحق المتهم.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  وقــررت 
 6 لجلســة  القضيــة  تأجيــل  األولــى 
أكتوبر لســماع شاهد اإلثبات مع األمر 
باســتمرار حبس المتهم لحين الجلسة 

المقبلة.
وكانــت محكمة االســتئناف قد قضت 
بقبــول  الماثــل  المتهــم  طعــن  فــي 
اســتئنافه شكال وفي الموضوع بإلغاء 
القضيــة  وإعــادة  المســتأنف  الحكــم 
لمحكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة 

مغايرة.
وذكــرت فــي أســباب حكمهــا أنــه ولمــا 
المتهــم  إعــالن  مــن  األوراق  خلــت 
للمحكمــة  إحالتــه  بأمــر  “المســتأنف” 
مــن   )164( المــادة  أوجبتــه  لمــا  وفقــا 
قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، وكانــت 
محكمــة أول درجــة قــد فصلــت فــي 
الدعوى رغم عدم إعالنه بأمر اإلحالة، 
فإن اتصالها بالدعوى بالنسبة له يكون 
منعدمــا وتكــون إجــراءات المحاكمــة 
القانونــي  اإلعــالن  باطلــة؛ وذلــك ألن 

المحكمــة  اتصــال  لصحــة  شــرط 
بالدعــوى ويبطل حتمــا الحكم الصادر 
بنــاء عليــه وال يترتــب عليــه أثــر وال 
لــه  يغنــي عــن ذلــك إعــالن المحكمــة 
إعالنــه  وإعــادة  أمامهــا  بالحضــور 
طالمــا أنه لــم يتم إعالنــه بأمر اإلحالة 
الصــادر  الحكــم  ويكــون  للمحكمــة، 
فــي المحكمــة قــد بني علــى إجراءات 
باطلــة وفــّوت علــى المســتأنف درجــة 
مــن درجــات التقاضــي، ووفقــا لذلــك، 
فإنــه يتعيــن علــى المحكمــة القضــاء 
بإلغاء الحكم المســتأنف بحقه وإعادة 
القضيــة لمحكمــة أول درجــة للفصــل 

فيها من جديد.
أن  فــي  القضيــة  تفاصيــل  وتتحصــل 
اتفاقــا  عقــدا  االخــر  والمــدان  المتهــم 
فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي 
كــرزكان؛  بمنطقــة  عليــه  المجنــي 
وذلــك خــالل تواجدها بجوار مســكنه 
بقصــد اإلخــالل باألمن العام وســالمة 
المواطنيــن وبــث الرعــب فــي نفــوس 

المواطنين.
وأوضحــت أن المتهــم الثانــي عــرض 
والــذي  األول،  المتهــم  علــى  الفكــرة 
وافقــه على ارتكاب الجريمــة، والتقيا 
لمــكان  وتوجهــا  الواقعــة  يــوم  فــي 
تواجــد الســيارة، إذ ســكب المســتأنف 
البتــرول الــذي أحضــره المتهــم الثاني 
علــى الســيارة، وقــام األخيــر بإشــعال 
الحريق بواســطة قداحه، مما أدى إلى 
احتراقهــا على الفــور والذا بالفرار من 

الموقع.
شــعبة  تقريــر  مــن  للمحكمــة  وثبــت 
طاقم مســرح الجريمة عقــب المعاينة 
الحريــق  أن  الســيارة  علــى  والكشــف 
ناتج عن سكب مادة سريعة االشتعال 
علــى نقطتــي تركــز الحريــق بهما، وأن 
الحريق بفعل فاعل ومتعمد، كما ثبت 
للمحكمة أن قيمة التلفيات في سيارة 

المجني عليه بلغت 5800 دينار.
التوصــل  تــم  التحريــات  ومــن خــالل 
ارتكــب  مــن  وأنهمــا  المدانيــن  لهويــة 

آخريــن  مــع  باالشــتراك  الواقعــة 
مجهوليــن، فتــم القبــض علــى المتهــم 
باقترافــه  اعتــرف  والــذي  األول، 
للجريمــة، كمــا قــرر بمشــاركة المتهــم 

الثاني معه في ارتكابها.
وكانــت المحكمــة فــي وقت ســابق قد 
انتهــت إلــى ثبــوت االتهــام فــي حــق 
أنهمــا  فــي  يتمثــل  والــذي  المدانيــن، 
أشــعال   ،2018 أغســطس   13 بتاريــخ 

عمــدا وآخــرون مجهولــون حريقــا في 
السيارة المبينة وصفا ونوعا باألوراق 
معرضيــن  عليــه  للمجنــي  والمملوكــة 
حيــاة النــاس للخطــر وأموالهم للخطر 

تنفيذا لغرض إرهابي.
وقضــت علــى إثــر ذلــك محكمــة أول 
درجــة بإدانــة المتهميــن وســجنت كل 
وألزمتهمــا  ســنوات   10 لمــدة  منهمــا 
دنانيــر   5804 مبلــغ  بدفــع  بالتضامــن 

للشــرطي المجني عليه كقيمة تلفيات 
المضبوطــات،  وبمصــادرة  ســيارته 
وتــم  الحكــم  هــذا  األول  فاســتأنف 
5 ســنوات  للســجن  تخفيــف عقوبتــه 
والتأييد فيما عدا ذلك، إال أنه بالنسبة 
لهــذا الحكــم  للثانــي وعنــد اســتئنافه 
قضــت المحكمة بإعــادة محاكمته من 
جديد بهيئــة مغايرة لعدم إعالنه بأمر 

اإلحالة.

اســتعرض رئيــس شــعبة التوعية واإلرشــاد باإلدارة العامــة للمباحث واألدلــة الجنائية المالزم أول أحمد شــويطر، 
برنامــج “تعافــي” الــذي أطلقتــه وزارة الداخليــة بتوجيهــات مــن وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركن الشــيخ راشــد بن 
عبدهللا آل خليفة، بضرورة االهتمام بالجانب الوقائي والعالجي، إلى جانب المجال األمني في مكافحة المخدرات.

خــالل  شــويطر  أول  المــالزم  وقــال 
مداخلتــه بمؤتمر الشــراكة المجتمعية 
تنظمــه  الــذي  المخــدرات،  لمكافحــة 
إن  الوزيــر،  برعايــة  الداخليــة  وزارة 
عــدة  علــى  يعتمــد  “تعافــي”  برنامــج 
رأســها  علــى  يأتــي  وأســس  قواعــد 
ومناصحــة  القانــون  بــروح  العمــل 
الشــباب وإرجاعهــم لطريــق الصــواب 
ويتضمــن  الممكنــة،  الســبل  بكافــة 
والفحــص  بالتقييــم  تبــدأ  مراحــل 
األولي، وإجــراء فحص كامل وتقييم 
الطبيــة  المريــض  دقيــق الحتياجــات 
خــالل  مــن  واالجتماعيــة  والنفســية 
تقييــم الحالة البدنية للمريض وشــدة 
اإلدمــان وأعراضــه، ثــم مرحلــة طــرد 
الســموم من الجســم، والتــي يتم فيها 
تنظيف الجســم من سموم المخدرات 
التــي أصبحــت جــزءا منــه، وإزالتهــا 
والعــالج  والتأهيــل  الــدم،  مــن  تمامــا 
النفسي والسلوكي، وذلك عبر تدريب 
المريــض علــى العديــد مــن المهــارات 
العــودة  عــدم  علــى  تســاعده  التــي 

أخــرى،  مــرة  المخــدرات  لتعاطــي 
الخارجيــة  المتابعــة  مرحلــة  وأخيــرا 

بعد االنتهاء.
وأشار رئيس شعبة التوعية واإلرشاد 
إلى أن من أهداف البرنامج المحافظة 
علــى كيان األســرة وإعادة بنــاء الثقة 
وتعزيــز التواصــل بيــن اإلدارة العامــة 
للمباحــث واألدلة الجنائيــة والمجتمع 

لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية.
الطــب  استشــاري  أكــد  جانبــه،  مــن   
النفســي عادل العوفي في ورقة عمل 
أن 56 % مــن األفــراد المدمنيــن علــى 
المخــدرات يعودون إلى التعاطي بعد 
انقضــاء فترة العالج في دول مجلس 
التعــاون، وأشــار إلــى أن االنتكاســات 
المتكررة في عالج اإلدمان تمثل أحد 
اإلدمــان  لعــالج  الرئيســة  التحديــات 
عــدد  بلــغ  حيــث  المخــدرات،  علــى 
المدمنيــن علــى الكحــول والمخدرات 
نحــو 164 مليــون شــخص فــي العالــم 
شــخص  ألــف   380 بوفــاة  ويتســبب 

سنويا.

حــول  الدراســات  إن  العوفــي  وقــال 
االنتكاســات المرضية تعتبر محدودة 
ومتواضعــة ســواء فــي دول مجلــس 
العالــم،  فــي  أو  الخليجــي  التعــاون 
مراحــل:  لثالثــة  االنتكاســة  وصنــف 
العاطفيــة،  االنتكاســة  هــي  األولــى 
والثانية االنتكاسة النفسية، واألخيرة 

االنتكاسة الفعلية.
المدمــن  رجــوع  أســباب  وربــط 
مرتبطــة  بعوامــل  واالنتكاســات 
وعوامــل  اإلدمــان  وتاريــخ  بالجرعــة 
المرتبطــة  والعالقــات  اجتماعيــة 
باإلدمــان، وكذلــك الضغوط النفســية، 
والخلــل فــي الخطــة العالجيــة بعــدم 
وقبــل  الضــرورة  عنــد  الدعــم  توفــر 
مرحلة االستسالم والمعاودة، وضعف 

الخدمات المقدمة والدعم األسري.
بدوره قدم مديــر مكافحة المخدرات 
بمجمع األمل للصحة النفسية بالدمام 
عــن  نبــذة  الطالــب،  مــرزوق  العميــد 
مكافحــة المخــدرات بالســعودية مــن 
خــالل المجمــع، كشــف فيها عــن بلوغ 

عــدد المتعافين أكثر من 9 آالف حتى 
اليوم.

وحــدة  إن  المؤتمــر،  أمــام  وقــال 
الرعايــة المســتمرة افتتحت في العام 
1998 باعتبارهــا امتــدادا لإلجــراءات 
مــن  للوقايــة  بالمجمــع  العالجيــة 
االنتكاسة، وتم تزويده بكادر عالجي 
طويــل  الدعــم  وتوفيــر  متخصــص، 

المدى للمتعافين.
كمــا اســتعرض جهــود وزارة الداخلية 
المخــدرات  مكافحــة  فــي  الســعودية 
عــن طريــق معالجة المدمنين، وأشــار 
إلــى أحــد المراكــز المتخصصــة الــذي 
أنشــئ العــام 2000 تحت اســم “منزل 
منتصــف الطريــق” مســتلهما من فكرة 
ســريرا   160 ســعته  وبلغــت  عالميــة، 

الرجــوع  فــي  المتعافيــن  ليســاعد 
واالنخــراط مع األســرة والمجتمع بعد 
أن  المجمــع. وأوضــح  مــن  خروجهــم 
مجمــع األمــل بــدأ بســعة 300 ســرير 
ليبلــغ اليــوم 500 ســرير، وتطــور فــي 
التــدرج العلمــي والعملــي حتى أصبح 
عــالج  فــي  متخصصــا  طبيــا  مجمعــا 

اإلدمان واالضطرابات النفسية.

المنامة - بنا

مؤتمر الشراكة لمكافحة المخدرات يستعرض عالج اإلدمان
للعالج الــرئــيــســة  الــتــحــديــات  ــد  أحـ تمثل  الــمــتــكــررة  ــات  ــاس ــك ــت االن ــي:  ــوف ــع ال

خففت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى عقوبة أجنبية في منتصف العشــرينات من عمرها، من الســجن لمدة 3 ســنوات إلى ســنة واحدة 
فقــط، وأيــدت معاقبتهــا بالحبــس لمــدة 10 أيــام وبتغريمها مبلــغ 100 دينار وإبعادهــا نهائيا عن البالد بعــد تنفيذ العقوبة؛ عقــب إدانتها باالعتداء 
على شــرطي بعّض يده واالعتداء على آخر بالضرب بعدما ضبطت وهي بحال ســكر شــديدة وتحدث إزعاجا لآلخرين، فضال عن “فيزتها” منتهية 
الصالحية، كما أيدت إلزامها بمبلغ 121 دينارا قيمة شاشتي كمبيوتر وطابعة مملوكين لوزارة الداخلية، والتي أتلفتهم حال جلبها لمركز الشرطة.

تتحصــل  الواقعــة  أن  المحكمــة  وذكــرت 
فــي أنــه بينمــا كان المجنــي عليــه األول 
)نائــب العريــف( علــى واجــب عملــه، تلقى 
بالغــا يفيد بوجــود المســتأنفة بحالة غير 
طبيعيــة وتحــدث إزعاجا للمــارة، فتوجه 
إلــى حيــث مــكان وجودها بدوريــة قيادة 
المجنــي عليــه الثانــي )عريــف( وبرفقتهما 
شــرطية، فشــاهدها األول فــي حال ســكر 
منهــا  الشــرطية  طلــب  ولــدى  شــديدة، 
متوجهــة  هربــت  الدوريــة  إلــى  الصعــود 
إلــى الشــارع العام. وأضافت أن الشــرطي 
األول لحــق بهــا وتمكن مــن القبض عليها، 

فمــا كان منها إال أن قامت بعّضه في يده، 
فأحدثت به اإلصابات الموصوفة بالتقرير 
الطبــي المرفق، وتمكــن المذكور من وضع 

القيد الحديدي “الهفكري” في يدها.
وأثنــاء إدخــال الممســتأنفة للدوريــة مــن 
قبــل الشــرطية ســالفة الذكــر كان المجني 
عليه الثاني جالســا مكان الســائق، فركلته 
األول  الشــرطي  علــى  وتعــدت  برجلهــا 
لــم  أنهــا  بعبــارة غيــر الئقــة، كمــا  بالقــول 
تتوقــف عنــد ذلك، بل إنهــا وحال وصولها 
الحــورة، أحدثــت فوضــى  مركــز شــرطة 
وكانــت بحالة هســتيرية وركلت المكاتب 
تلفيــات  إحداثهــا  إلــى  أدى  ممــا  برجلهــا، 
بأجهــزة الحاســب اآللــي المملوكــة لوزارة 
الداخلية، والتي تقدر قيمة التلفيات فيها 

بمبلغ 121 دينارا.
وثبــت بالتقريــر الطبــي الخــاص بالمجني 
عليــه األول وجــود عّضــه بالذراغ األيســر 

وإصابــة كدميــة في معصم اليد اليســرى، 
وثبت بتقرير من وزارة الداخلية أن قيمة 
شاشــتي الكمبيوتر والطابعة المتلفين من 

قبل المتهمة تبلغ 121 دينارا.
كمــا ثبت بالتصوير الخاص بالواقعة قيام 
المســتأنفة بالصراخ على العريف المجني 
عليــه الثانــي وتعديها بالقــول على النائب 
عريــف األول بالعبــارة غيــر الالئقة، فضال 
عــن أن تأشــيرتها منتهيــة منــذ تاريــخ 3 
أكتوبــر 2018، إضافة إلى أنه ثبت بتقرير 
فحــص نســبة الكحــول الخــاص بهــا أنهــا 

بحال ُسكر.
وكانــت أحالتهــا النيابــة العامــة للمحاكمــة 
علــى اعتبــار أنهــا بتاريــخ 9 ينايــر 2019، 
أحــد  جســم  ســالمة  علــى  اعتــدت  أوال: 
منتســبي األمن العــام وهما نائــب العريف 
وبســبب  أثنــاء  ذلــك  وكان  والعريــف 
فأحدثــت  وظيفتهمــا،  أعمــال  تأديتهمــا 

بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات  بــاألول 
الطبــي المرفــق ولــم يفض فعــل االعتداء 
إلى مرضهما أو عجزهما عن أداء أعمالهما 

الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيــا: أهانــت بالقــول والفعــل الموظفيــن 
العموميين ســالفي الذكــر وكان ذلك أثناء 

وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما.
تابعــة  عامــة  أمــالكا  عمــدا  أتلفــت  ثالثــا: 

لوزارة الداخلية.
غيــر  بطريقــة  البــالد  فــي  أقامــت  رابعــا: 
مشــروعة بعدم تجديدهــا رخصة اإلقامة 
العامــة  اإلدارة  عــن  الصــادرة  القانونيــة 
والتــي  واإلقامــة  والجــوازات  للجنســية 
تؤهلها لإلقامة في مملكة البحرين وبذلك 
تكــون مخالفة للشــروط التي منحت على 

أساسها للرخصة.
ن وأحدثت  خامســا: وجدت بحال سكر بيِّ

إزعاجا لراحة الغير.

تعديل عقوبة “سكرانة” تعدت على شرطيين بالعض والضرب
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إبطال حكم إدانة حارق سيارة شرطي وإحالته لمحكمة أول درجة
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ــو” ــك ــاب “ب ــاة  ــف ــص م ــة  ــع ــوس ت ــاز  ــجـ إنـ ــة  نــســب  %  30

توافر مخزون كاٍف لمشتقات النفط محليا

أكد وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، توافر مخزون كاٍف من النفط الخام بمصفاة نفط البحرين “بابكو”، ووجود احتياطي في السوق المحلي يكفي 
لفترة طويلة من المشتقات األساسية من النفط ومنها: الجازولين والديزل وغاز الطبخ والكيروسين ووقود الطائرات.

وأوضــح الوزيــر للصحافييــن علــى هامــش 
التنافســية  افتتــاح ملتقــى أنظمــة الطاقــة 
أمــس أن شــركة أرامكــو الســعودية أثبتــت 
جدارتهــا أمــام العالــم لتكــون أكبــر مصــدر 
للعالــم، بعــودة اإلنتاج في وقت قصير دون 
انقطــاع، الفًتــا إلــى وجود خطــط احترازية 
لــدى الشــركة الســعودية فــي حــال حــدوث 
أية انقطاعات في خط األنابيب، فباإلمكان 
اســتيراد النفــط عبر خــط األنابيب البحري.

مصفــاة  تشــغيل  اســتمرارية  إلــى  ولفــت 
وقــع  الــذي  الحــادث  أعقــاب  فــي  “بابكــو”، 
لــدى شــركة “أرامكــو”، وعــودة اإلنتــاج إلــى 
مســتوياته فــي وقت قياســي، خصوًصا أن 
“بابكــو” لديها خطط موضوعة الســتمرارية 
العمــل، الفًتــا إلى عــودة اإلنتاج لمســتوياته 
الطبيعيــة خالل يومين إلى ثالثة أيام على 
أبعــد تقديــر، مؤكــًدا عدم اســتطاعة شــركة 
فــي العالــم العــودة وتزويــد أســواق العالــم 
كشركة “أرامكو”، وهذا دليل على كفاءتها.

جاهزية الخطط االحترازية

وأكــد عودة الواردات الســعودية إلى ســابق 
عهدهــا منــذ أيــام قليلــة بعــد الحــادث، ولــم 
تتأثــر المصفــاة لكــن بعض الوحــدات تحت 
الصيانــة لذلــك كان هنالــك خفــض بالكميــة 
االســتيعابية للمصفاة، مشــيًرا إلــى جاهزية 
التــي تشــمل  للتنفيــذ  الخطــط االحترازيــة 
اســتيراد النفــط الخــام مــن الخــط البحــري، 
إضافــة إلــى توفــر مخــزون مــن النفــط لدى 
مــن  احتياطــي  توفــر  إلــى  الفًتــا  “بابكــو”، 
المشــتقات األساســية )الجازوليــن والديزل 
وغاز الطبخ والكيروسين ووقود الطائرات( 

يكفي لفترة طويلة.
وأشار إلى أن تخفيض اإلنتاج في المصفاة 
بســبب أعمال الصيانة في بعض الوحدات، 
فــي  احترازيــة  خطــط  وجــود  إلــى  الفًتــا 
حالــة حــدوث انقطاع فســيتم توفير النفط 
عبــر الخــط البحــري، إضافــة إلــى المخزون 
المتوفــر بالمصفــاة من النفــط الخام، مؤكًدا 
فــي  يتــم وضعهــا  الخطــط االحترازيــة  أن 

جميــع المصافي بالعالم. وتطرق الوزير إلى 
أن مواصفــات المنتجــات األحفوريــة تتغير 
خصوًصــا مــع سياســة تغيــر المنــاخ، وفــي 
العام القادم فإن هنالك سياســة جديدة من 
منظمــة المالحــة الدوليــة لفــرض أن يكــون 
وقود السفن منخفض الكبريت، مشيًرا إلى 
أن المصافــي القديمــة ال تســتطيع مواكبــة 
هذه المواصفات لذلك “بابكو” اليوم تستعد 
الســوق  وهــذا  الجديــدة،  الســوق  لمواكبــة 
للبيئــة  إلــى وقــود نظيــف صديــق  يحتــاج 

وكلها تقنيات تم اختيارها بدقة.
مصفــاة  توســعة  مشــروع  أن  إلــى  ولفــت 
وتــم  حالًيــا،  اإلنجــاز  طــور  فــي  “بابكــو” 
االنتهــاء مــن 30 % منــه وهــو يســير وفــق 
جميــع الخطــط الموضوعــة لــه، متوقًعــا أن 
الســنتين  خــالل  التشــغيلية  المرحلــة  تبــدأ 
إلــى  اإلنتاجيــة  القــدرة  لتصــل  القادمتيــن 

قرابة 400 ألف برميل يومًيا.
النفطيــة  باالكتشــافات  يتعلــق  وفيمــا 
األخيرة، أوضح الوزير “أن المرحلة الحالية 
القصــد منهــا جمــع  التجريــب  هــي مرحلــة 
أكبــر قــدر مــن المعلومــات مــن أجــل جــذب 
االســتثمارات من الشركات العالمية القادرة 
علــى تطبيــق مثل هذه التقنيــات التي نحن 
بحاجــة إليهــا، أمــا الغاز فوصل إلــى مراحل 

متقدمــة بهــدف إضافة مصــادر جديدة إلى 
الغــاز العميــق إلى جانــب المصدر الرئيســي 
للطاقــة اليــوم أال وهو حقل البحرين”. وعن 
الملتقــى، قــال الوزيــر إن الملتقــى بتنظيــم 
مــن االتحــاد الخليجي للتكرير مؤسســة تم 
إنشــاؤها فــي البحريــن مــن قبــل الشــركات 
النفطيــة الخليجيــة وعلــى رأســها أرامكــو، 
تغيــر  بسياســة  ُيعنــى  اليــوم  المؤتمــر   )...(
المنــاخ والطاقــة المتجــددة وتطبيقهــا فــي 

القطاع النفطي وخصوصا قطاع التكرير.
ملتقــى  أمــس  افتتــح  النفــط  وزيــر  وكان 
عــدد  بمشــاركة  التنافســية  الطاقــة  أنظمــة 
والمهندســين  والمهتميــن  المســؤولين  مــن 
واإلقليميــة  المحليــة  واألكاديمييــن 
والعالميــة. حيــث نظم هذا الحــدث االتحاد 
األمريكــي  والمعهــد  للتكريــر  الخليجــي 
مــع  وبالتعــاون  الكيميائييــن  للمهندســين 
الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز وبدعــم عدد 

من الجهات المتخصصة ذات العالقة.

استدامة الطاقة والمحافظة 

على التنافسية

وســلط الملتقــى الضوء على عــدة مواضيع 
والمحافظــة  الطاقــة  باســتدامة  تتعلــق 
علــى القــدرة التنافســية فــي ظــل التغيرات 

الطاقــة  مجــال  فــي  العالميــة  الســريعة 
والطاقة المتجددة.

وتحــدث فــي الجلســة االفتتاحيــة كال مــن 
نائــب رئيس عمليات التكريــر وتقطير الغاز 
المســال في شــركة ارامكو ســليمان البرقان 
كنــدا   – مونتريــال  البوليتكنيــك  ورئيــس 
فيليــب تنقــاي الــذي تطرق فــي حديثه إلى 
الــدور الرئيســي للهيدروجيــن فــي اقتصــاد 
منخفض الكربون وأخصائي تكرير بشــركة 
أرامكو أحمد خضير الذي تطرق إلى الطاقة 

المتجددة في الدول المصدرة للبترول.
واشــتمل الملتقى على عــدة مواضيع أهمها 
الصناعــات  تدعــم  التــي  تقنيــة هورايــزون 
القائمــة بطــرق غير متوقعــة وتقديم حلول 
متطــورة وفرص جديدة لتحســين الصيانة 
والموثوقيــة، والتطبيقــات الفريــدة للطاقــة 
الضوئــي  التمثيــل  التــي شــملت  الشمســية 
واالصطناعي والتطبيقات الحرارية للطاقة 
الكيميائيــة  المــواد  إنتــاج  فــي  الشمســية 
والوقــود وتحلية المياه، كما ناقش الملتقى 
صناعة الكهربــة الكيميائية الذي تطرق إلى 
المتعلقــة  الحديثــة  والدراســات  البحــوث 
بالطــرق المبتكــرة إلعــادة تنشــيط الكربــون 
والمــواد األوليــة غيــر التقليديــة مثــل ثاني 

أكسيد الكربون والغاز الصخري.

وزير النفط لدى افتتاحه الملتقى

100 مليون دينار ألذونات 
الخزانة الشهرية

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  61 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH000O43I7Y6

الحكومية الشهرية.
تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار 100 مليــون دينــار 
 26 فـــي  تبــدأ  شــهًرا   12 اســتحقاق  لفتــرة 
سبتمبر 2019 وتنتهي في 24 سبتمبر 2020، 
كمــا بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليهــا 2.87 % 
لإلصــدار   %  2.95 الفائــدة  بســعر  مقارنــة 
وبلــغ   .2019 أغســطس   29 بتاريــخ  الســابق 
معــدل ســعر الخصــم 97.176 % وتــم قبــول 
أقــل ســعر للمشــاركة بواقــع 97.104 % علًمــا 
بأنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار بنســبة 151 %. 
وبلــغ الرصيد القائم ألذونــات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمس عنــد مســتوى 1,520.13 بارتفاع 
وقــدره 0.70 نقطــة مقارنــة بإقفالــه اإلثنيــن، في حين أقفل مؤشــر 
البحرين اإلسالمي عند مستوى 747.80 بارتفاع وقدره 2.91 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.

 7.26 المســتثمرون  وتــداول 
إجماليــة  بقيمــة  ســهم،  مليــون 
دينــار،  مليــون   1.85 قدرهــا 
 89 خــالل  مــن  تنفيذهــا  تـــم 
صفقة، حيث ركز المســتثمرون 
تعامالتهــم علــى أســهم  قطــاع 
البنــوك التجاريــة، والتــي بلغــت 
 1.47 المتداولــة  أســهمه  قيمــة 
نســبته  مــا  أي  دينــار  مليــون 
79.35 % مــن القيمة اإلجمالية 

للتــداول وبكميــة قدرها 5.28 مليون ســهم، تم تنفيذها من خالل 46 صفقة. 
وجاء البنك األهلي المتحد في المركز األول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
1.27 مليــون دينــار، أي مــا نســبته 68.78 % مــن  إجمالــي قيـــمة األســهم 

المتداولة.
أما المركز الثاني، فكان لشركة )بتلكو( بقيمة قدرها 131.30 ألف دينار، أي ما 

نسبته 7.10 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
ثــم جــاءت مجموعــة جي اف اتش المالية  بقيمــة قدرها 126.87 ألف دينار، 

أي ما نسبته 6.86 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

تداول 7.3 مليون سهم 
بـ 1.9 مليون دينار
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دبي- مباشر

أظهــرت إحصائيــات حديثــة صــادرة 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  عــن 
اإللكترونيــة فــي البحريــن أن القيمــة 
منــذ  الماليــة  للمعامــالت  اإلجماليــة 
تدشــين البوابــة الوطنية في 23 مايو 
شــهر  نهايــة  2007 وحتــى  عــام  فــي 
أغسطس من العام الجاري تعدت 412 
مليون دينار.واقتنص شــهر أغسطس 
2019 نحــو 12.27 مليــون دينــار مــن 
هــذه المعامــالت، وفًقــا لبيانــات هيئة 
اإللكترونيــة.  والحكومــة  المعلومــات 
وبلــغ إجمالــي الخدمات المســتخدمة 

669,211 خدمــة  البوابــة  مــن خــالل 
في أغسطس من العام الحالي.

وبخصــوص المعامــالت الماليــة، فقــد 
خــالل  معاملــة   3,298 إلــى  وصلــت 

الشهر الماضي.
وفــي شــهر مايــو مــن العــام الحالــي، 
أعلنــت هيئــة المعلومــات والحكومــة 
معــدل  تراجــع  عــن   اإللكترونيــة 
التضخم في البحرين ألول مرة خالل 
2019 فــي أبريــل الماضي بنســبة 0.3 
% على أســاس شــهري، مقارنة بشــهر 

مارس 2019.

412 مليون دينار معامالت 
البوابة اإللكترونية

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية | تصوير رسول الحجيري

البحرين تستضيف “العربي للمتداولين” 24 أكتوبر
االســتــثــمــارات ــال  ــج وم ــي  ــال ــم وال الــمــصــرفــي  بــالــنــظــام  للتعريف 

أكــد رئيــس ديــوان ولــي العهــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن 
للمتداوليــن في األســواق المالية ACI الشــيخ خليفة بــن دعيج بن خليفة 
آل خليفــة أهميــة اســتضافة البحريــن المؤتمــر الرابــع واألربعيــن لالتحاد 
العربي للمتداولين في األسواق المالية ICA، والذي يأتي برعاية من ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة يومــي 24 و25 أكتوبــر 

المقبل في فندق الريتز كارلتون.

وأوضــح الشــيخ خليفــة بــن دعيــج 
أن البحريــن تســتضيف هــذا المؤتمر 
وأن  ســبق  حيــث  الخامســة،  للمــرة 
 1979 األعــوام  فــي  اســتضافته 
و1991 و1999 و2013 على التوالي، 
لتســجل البحريــن بذلــك اســمها بيــن 
أكثــر الــدول اســتضافة لهــذا المؤتمر 
منذ انطالقته في لبنان العام 1973.

وقــال إن “المؤتمــر الرابــع واألربعيــن 
فــي  للمتداوليــن  العربــي  لالتحــاد 

األســواق الماليــة ICA الذي يقام هذا 
العــام بالتعــاون مع مصــرف البحرين 
المركزي يعد فرصة مواتية للتعريف 
بالمملكــة والنظــام المصرفي والمالي 
االســتثمارات  ومجــال  المحلــي 
فيهــا،  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة 
إضافــة إلى دور البحرين في التطور 
التــداوالت  ألســواق  المســتقبلي 

المالية.
ونوه الشــيخ خليفة بن دعيج بالدور 

البــارز الــذي تنهــض بــه المؤسســات 
البحريــن،  فــي  والمصرفيــة  الماليــة 
مــن  كبيــر  عــدد  بمبــادرة  مشــيدا 
تلــك المؤسســات إلــى دعــم جمعيــة 
فــي األســواق  للمتداوليــن  البحريــن 
تنظيــم  علــى  عملهــا  فــي  الماليــة 

“المؤتمــر الرابــع واألربعيــن لالتحــاد 
األســواق  فــي  للمتداوليــن  العربــي 

.”ICA المالية
بجميــع  خليفــة  الشــيخ  ــب  ورحَّ
المؤتمــر،  هــذا  فــي  المشــاركين 
أن  المرتقــب  مــن  أنــه  إلــى  مشــيًرا 
مــن   500 نحــو  المؤتمــر  يســتقطب 
كبار المتحدثين الدوليين في الشــأن 
االقتصــادي للمشــاركة فــي عــدد من 

الجلسات النقاشية المتنوعة.

الشيخ خليفة بن دعيج

المنامة - اللجنة المنظمة  للمؤتمر

المؤتمر يستقطب  
نحو 500 من 

كبار المتحدثين 
الدوليين

“مجلس البنوك” يدعم ممارسات االستدامة
المالية الــمــؤســســات  أكــبــر  تــضــم  متخصصة  مجموعة  تــأســيــس 

والمؤسســات  للبنــوك  العــام  المجلــس  أعلــن 
دعــم  فــي  التزامــه  عــن  اإلســالمية،  الماليــة 
خــالل  مــن  والبيئــة  االســتدامة  ممارســات 
تأسيس مجموعة عمل متخصصة لالستدامة 
تضم أهــم وأكبر البنوك والمؤسســات المالية 
اإلسالمية والمؤسسات الدولية من األعضاء 
العــام  األميــن  وذكــر  المصالــح.  وأصحــاب 
أنــه  بيــان  فــي  بلعتيــق  عبداإللــه  للمجلــس 
“تماشــًيا مــع الخطــة االســتراتيجية للمجلس 
العــام للفتــرة 2019 – 2022 والتي تركز على 
االســتدامة  وتعزيــز  المضافــة  القيمــة  دعــم 
وممارســات العمل المســؤول داخل الصناعة، 
التنميــة  لتحقيــق  العــام  المجلــس  يســعى 
العالمــي  المالــي  القطــاع  فــي  المســتدامة 
التنميــة  أهــداف  حــول  الوعــي  تعزيــز  عبــر 

المســتدامة لألمــم المتحــدة، وذلك من خالل 
مشــتركة  مطبوعــات  إصــدار  فــي  التعــاون 
المجلــس  موجــز  مثــل  المتحــدة  األمــم  مــع 
وأهــداف  اإلســالمية  “الماليــة  حــول:  العــام 
األمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة”، وتقرير 
االســتبيان العالمــي للمصرفيين اإلســالميين 
النمــو  2019 حــول: “االســتدامة ومحــركات 
والتحديــات التنظيميــة” والــذي أبــرز لمحــة 
عامة عن أهداف التنمية المستدامة ودراسة 
المبادرات المتخذة من قبل البنوك اإلسالمية 
نحــو تحقيق هذه األهداف وتســليط الضوء 
ألهــداف  الحاليــة  التمويليــة  الفجــوة  علــى 
اإلســالمي  التمويــل  ودور  المتحــدة  األمــم 
وأضــاف  المســتدامة.  التنميــة  تحقيــق  فــي 
البيــان “يتــم التحضيــر لعــدد مــن المبــادرات 

مــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
خالل تأســيس مجموعة عمل المجلس العام 
لالســتدامة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز مبادئ 

المســؤولية البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
لدى المؤسسات المالية اإلسالمية”.

المبــادرة  دعــم  علــى  المجموعــة  وســتعمل   
إطــار  فــي  المنــاخ  علــى  للحفــاظ  العالميــة 
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ العالمــي مــن خــالل 
تطويــر نمــاذج لقيــاس مــدى التــزام البنــوك 
والمؤسســات المالية اإلسالمية في الحد من 
انبعــاث الكربــون عبــر المحافظ االســتثمارية 
والمعامــالت التمويليــة. ومــن خــالل إنشــاء 
ســيواصل  االســتدامة،  عمــل  مجموعــة 
المجلــس العــام فــي طــرح المبــادرات التــي 
تركــز علــى المســؤولية االجتماعيــة والبيئــة 
األعضــاء  البنــوك  لحــث  الشــريعة  ومقاصــد 
باألســس  االلتــزام  علــى  األعضــاء  وغيــر 

األخالقية في المعامالت المالية.

عبداإلله بلعتيق

المنامة، نيويورك - المجلس العام للبنوك

الرياض - رويترز

أفــاد بيــان لمجلــس الــوزراء الســعودي 
أمس الثالثاء أن المملكة أعفت العاملين 
الصناعــي، أحــد  القطــاع  فــي  األجانــب 
القطاعات الرئيســة المستهدف تنميتها، 
من الرســوم لمدة خمس ســنوات. وقال 
البيــان ”قــرر مجلس الــوزراء أن تتحمل 
الدولــة - لمــدة خمس ســنوات - المقابل 
المالــي المقــرر علــى العمالــة الوافــدة... 
المرخــص  الصناعيــة  المنشــآت  عــن 
لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي، وذلــك 

اعتبارا من 1 أكتوبر 2019“.
إطــار  فــي  فرضــت  الحكومــة  وكانــت 
علــى  رســوما  الوظائــف  لخلــق  مســعى 
علــى  للتشــجيع  األجانــب  تشــغيل 
توظيف المواطنين السعوديين. وتقول 
تكاليــف  ترفــع  الرســوم  إن  الشــركات 

فبرايــر  وفــي  كبيــر.  بشــكل  التشــغيل 
الماضــي، وافق العاهل الســعودي الملك 
برنامــج  علــى  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
لتعويــض بعض الشــركات التي واجهت 
صعوبــات فــي دفــع الرســوم المتزايــدة 
 2017 فــي  األجانــب  عمــل  لتصاريــح 
و2018 والتغاضــي عن زيادات الرســوم 
لبعــض العاجزيــن عــن الدفــع. وبحســب 
البرنامج، فإن الشركات التي لديها عدد 
من الموظفين الســعوديين يزيد على أو 
يساوي عدد األجانب هي فقط المؤهلة 
لذلــك. والقطــاع الصناعــي حيــوي فــي 
بــن  األميــر محمــد  العهــد  ولــي  مســعى 
أكبــر  اقتصــاد  مــوارد  لتنويــع  ســلمان 
مصــدر للنفط في العالــم، وخلق ماليين 

الوظائف للشباب السعودي.

السعودية تعفي األجانب
بـ “الصناعي” من الرسوم
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أكــد الخبيــر فــي شــؤون الســياحة والفندقة، عيســى فقيــه، أن التطبيقــات التقنيــة الحديثة 
أصبحــت عامــاً حاســًما فــي رفــع تنافســية وزيــادة ربحيــة منشــآت القطــاع الســياحي فــي 
البحريــن، وتقديــم خدمــات ســياحية وفندقيــة مميــزة للنزالء والســواح، مضيًفا أنه “بوســع 
الحلــول التقنيــة الذكيــة أن تعــّزز تدفقــات اإليــرادات وتمّكــن الفنــادق مــن التعمــق فــي فهــم 

عملياتها والعادات التي يتبعها النزالء والتوجهات القائمة”.

 وقــال فقيــه، وهــو الرئيــس التنفيذي لشــركة 
العريــن لالســتثمار، فــي تصريــح على هامش 
لنظــم  الدوليــة  إن”  جــي  “إن  شــركة  تزويــد 
المعلومــات قصــر وســبا العريــن ذي الخمــس 
نجــوم بحلــول “هوتيــزا” للضيافــة الذكية، إن 
التحول الرقمي في قطاع الضيافة بالبحرين 
لــم يعــد خيــاًرا، بــل أصبــح ضــرورة ملحــة”، 
نكــون  أن  يســرنا  اإلطــار  هــذا  “فــي  مضيًفــا 
أول فنــدق فــي البحريــن يقدم نهــج الضيافة 
المبتكرة مع حلول الفنادق الذكية لضيوفنا”.

وتابــع “لتلبيــة توقعــات عمالئهــا الكــرام، قــام 
قصــر العرين باختيار هوتيزا لحلول الضيافة 
التــي تســاعد على إرضــاء الضيوف بأســلوب 

فــردي، وإعطائهــم تجــارب جديــدة، وقد نقل 
تطبيق هوتيــزا للهواتف النقالة كوادر الفندق 
إلــى مســتوى جديــد وســمح لهم بالبقــاء على 
اتصــال دائم مــع الضيوف باســتخدام تطبيق 
لضيــوف  يمكــن  حيــث  المنصــات،  متعــدد 
العريــن اآلن التواصــل بســهولة مــع موظفــي 
الفندق وطلب وتلقي الخدمات داخل الغرف 

والوصول إلى المعلومات القيمة”.
 وكشــف فقيــه أنــه منــذ تركيب هــذا التطبيق 
الجديــد فــي مــارس الماضي تضاعفــت قيمة 
مبيعــات مطاعــم العرين داخل غــرف الفندق، 
كما جرى تلقي 488 طلًبا عبر تطبيق “هوتيزا” 
باســتخدام الشاشــات التلفزيونية في الغرف 

والهواتف النقالة للضيوف.
مــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشــركة “إن 
جــي إن” الدوليــة، يعقــوب العوضي “يســعدنا 
أن نكــون أحــد المســاهمين في زيــادة الطلب 
الســياحي على الفنادق والمنشــآت السياحية 
فــي البحريــن مــن خــالل تزويدهــا بالحلــول 
والتطبيقــات التقنيــة الحديثــة، حيــث تعمــل 
حلول هوتيزا المبتكرة للضيافة على تحسين 

جــودة الخدمة وزيــادة اإليرادات، وفي وقت 
تعتبــر فيــه التكنولوجيــا الرقميــة وتطبيقاتها 
المحرك الرئيس للتغييرات الحالية في قطاع 

الفندقة”.

 التركيز على تحسين تجربة النزالء

أن  الواضــح  مــن  “أصبــح  العوضــي  وأضــاف 

الحلــول التكنولوجيــة المؤتمتــة فــي مجــال 
الضيافــة والفنــادق خلصتنــا مــن الحاجة إلى 
فــي  واالزدواجيــة  اليــدوي  العمــل  تدفقــات 
واألنظمــة  واإلجــراءات  العمليــات  معالجــة 
علــى  القائميــن  تمكيــن  أجــل  مــن  البســيطة 
التركيــز علــى تحســين تجربــة  الفنــادق مــن 
النــزالء”، مؤكــًدا أن “تعدد فرص التحســينات 
فــي العائــدات ســيعني بالتأكيــد أن مثــل هذه 
االســتثمارات التقنيــة يجــب أن تكــون علــى 
الفنــادق  فــي  المســؤولين  أولويــات  قائمــة 

العصرية”.

تثبــت تطبيــق “هوتيــزا” علــى أجهــزة  تــم  و 
قصــر  داخــل  التلفزيونــي  البــث  اســتقبال 
وســبا العريــن، إضافــة إلــى توفــره أيًضا على 
الهواتف المحمولة، وذلك للتواصل الفعال مع 
الضيوف، ويســتخدم موظفــو العرين واجهة 
عبــر  هوتيــزا  تطبيــق  إلدارة  فقــط  واحــدة 
التلفــاز وعبــر شاشــة الهاتــف الذكــي، ويــؤدي 
المحتــوى  إدارة  تكاليــف  تقليــل  إلــى  هــذا 
مــا  وهــذا  وقــت،  بأقصــر  العمليــات  وتنفيــذ 
يمنــح موظفي الفندق فرصة أكبر من الوقت 

لالهتمام بالضيوف.

المنامة - إن جي إن

تطبيقات التكنولوجيا ترفع تنافسية وربحية القطاع السياحي
“إن جــي إن” تزود قصر العرين بـ “هوتيزا” للضيافة الذكية

عيسى فقيه يعقوب العوضي

البحرين بالمركز الـ 64 في تنافسية السفر والسياحة
سبتمبر خـــال  الــصــادر  الــعــالــمــي  ــاد  ــص ــت االق مــنــتــدى  لتقرير  ــا  ــًق وف

ا في مؤشــر تنافســية الســفر والســياحة لعــام 2019،  احتلــت البحريــن المركــز الـ 64 عالميًّ
وذلــك مــن بيــن 140 دولــة تضمنهــا تقريــر منتــدى االقتصــاد العالمــي الصــادر خال شــهر 
سبتمبر الجاري. وأوضح التقرير أن المملكة حققت تقدًما جيًدا قياًسا بعام 2017، وذلك 
بحسب المعايير األساسية األربعة التي يستند إليها التقرير في تقييمه وقراءته ألوضاع 

الدول.

المعاييــر مرونــة اشــتراطات   وتضــم هــذه 
واإلقامــة،  الدخــول  وسياســات  الســفر 
والبنيــة التحتيــة المتوفرة لقطاع الســياحة 
مــن فنــادق ودور ضيافــة وغير ذلــك، فضالً 
عــن المــوارد الثقافيــة واالســتدامة البيئيــة 
التــي يعبــر عنهــا بتنــوع البرامج والمناشــط 
الســياحية المقدمة وتضمن تحقيق التنمية 

المستدامة للقطاع.
فــي  نجحــت  البحريــن  أن  التقريــر  وذكــر   
إليهــا  والســياحة  الســفر  عجلــة  تنشــيط 
خــالل الســنوات األخيرة، ومضــت قدًما في 
خططهــا وبرامجهــا التي اســتهدفت تحقيق 
االنفتــاح وتنمية القطاع وجعلــه محوًرا من 
محــاور هيــكل اقتصادهــا الوطنــي ومصدًرا 

ا من مصادر دخلها. مهمًّ

أكثــر  قــد جــاءت ضمــن  البحريــن   وكانــت 
الدول تطوًرا في عدد من مؤشرات التقييم 
الفرعية، وذلك بمعدالت 5.2 في مجال بيئة 
األعمال المتخصصة والقائمة على التسويق 
فــي  و6.0  الســياحية،  للبرامــج  والترويــج 
التــي  والســالمة  األمــن  مســتويات  مجــال 
يتمتــع بهــا الزائــرون، و4.6 فــي مؤشــر بنية 
الخدمــات المتوفــرة للقطــاع وتســهل علــى 

السياح القدوم واإلقامة.
 وأبــان التقريــر حقيقــة التقــدم الملموس في 
أصول البنية التحتية بدول الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا ككل، معتبــًرا أنهــا تعد ســبًبا 
ا فيمــا تتمتــع بــه مــن إقبــال ســياحي  رئيســيًّ
خــالل الســنوات األخيــرة، وذلــك فــي إشــارة 
إلــى مســتوى جــودة وتأهيــل المنافــذ البريــة 

المطــارات،  عــن  فضــالً  البحريــة،  والموانــئ 
وزيــادة خطــوط الطيران العاملــة والخدمات 
الطــرق  اســتيعاب  ومعــدالت  تقدمهــا،  التــي 

وغير ذلك.

 تسهيالت الدخول والزيارة واإلقامة

 يشــار إلــى أن البحريــن كانــت مــن بين أكثر 
دول الخليــج العربيــة انفتاًحــا علــى القطاع 

القليلــة  الســنوات  غضــون  فــي  الســياحي 
الماضيــة، وذلــك بحســب تقريــر آخــر صــدر 
الســياحة  منظمــة  عــن  الشــهر  هــذا  مطلــع 
العالمية، وأشــاد فيه بنجاحاتها في تســهيل 
إجــراءات الدخول والزيارة واإلقامة، فضالً 
التــي  الدوليــة  والمؤتمــرات  المعــارض  عــن 
تقيمهــا، والتســهيالت التــي تقدمها للســواح 

والزائرين من مختلف دول العالم.

المنامة - بنا

سنغافورة - رويترز

نزلت أســعار النفط أمس الثاثاء في الوقت الذي تســببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في 
أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب.

وبحلــول الســاعة 06:24 بتوقيــت جرينتش، 
القيــاس  لخــام  اآلجلــة  العقــود  تراجعــت 
دوالر   64.37 إلــى  ســنتا   40 برنــت  العالمــي 
للبرميــل، بينمــا بلغــت العقــود اآلجلــة لخــام 
 58.31 األميركــي  الوســيط  تكســاس  غــرب 
دوالر منخفضة 33 ســنتا. وقال كبير محللي 
فــي  ماركتــس  سي.إم.ســي  لــدى  الســوق 
ســيدني، مايــكل مكارثي: ”جانــب الطلب من 
المعادلــة عــاد ليصبــح محل التركيز“، مشــيرا 
إلــى أرقــام متعثــرة للتصنيــع فــي اقتصادات 

رئيسة في أوروبا وكذلك اليابان.
وقــال ”ذلــك هو الســبب فــي أننا نــرى ضغطا 

)نزوليــا( علــى برنــت أكثــر من غرب تكســاس 
في الوقت الحالي“.

مســتويات  عنــد  النفــط  أســعار  تظــل  لكــن 
مرتفعــة نســبيا منــذ بدايــة العــام فــي أعقاب 
هجــوم فــي 14 ســبتمبر علــى أضخم منشــأة 
لمعالجــة النفــط فــي الســعودية ممــا أدى إلى 
انخفــاض إنتاج أكبر مصــدر في العالم للخام 
بواقع النصف. وذكرت رويترز أن الســعودية 
اســتعادت ما يزيد عن 75 % من فاقد إنتاج 
الخــام بعــد الهجمات على منشــأتين تابعتين 
لها، وأنها ستعود إلى الكميات الكاملة بحلول 

مطلع األسبوع المقبل.

64.4 دوالر سعرا لبرميل النفط

طوكيو - أف ب

تعتــزم مجموعــة نيســان لصناعــة الســيارات أن تســحب 1.23 مليــون ســيارة مــن الواليــات 
المتحــدة؛ بســبب خلــل محتمــل فــي نظــام الكاميرا الخلفيــة، وفق مــا أعلنت أمــس الوكالة 

األميركية المكلفة بسامة الطرقات.

 وبــررت الوكالــة األمــر عبــر موقعها بــأّن بين 
عدة طرازات بيعت في 2019-2018، “يمكن 
يمنــع  بشــكل  تظهــر  أن  العــرض  لخصائــص 
ظهــور الصــورة الخلفية”. وقالــت إّن “النظام 
تقــوم  حيــن  الخصائــص  هــذه  علــى  يبقــي 
الســيارة بالرجــوع إلى الخلف”، مــا “يزيد من 

خطر وقوع حادث”.
ويرتقــب أن تبــدأ عمليــات الســحب فــي 21 

اكتوبر، بحسب الوكالة األميركية.
ويعــّد هــذا األمــر ضربــة جديــدة لمجموعــة 
ومكاســبها  مبيعاتهــا  تواجــه  التــي  نيســان 
الســوق  تشــهده  تباطــؤ  ظــل  فــي  نكســة 
العالمية للسيارات، بما في ذلك في الواليات 
المتحــدة. كمــا أّنهــا تعاني قلــة تجديدها في 

الوكالــة  وكانــت  تنتجهــا.  التــي  الطــرازات 
األميركيــة المكلفة بســالمة الطرقات فتحت 
مؤخــرا تحقيقــا أوليــا حــول نظــام للمكابــح 
ســيارات  نمــاذج  أحــد  فــي  الطارئــة  اآلليــة 
نيســان، “نيســان روغ”، بعــد مئــات الشــكاوى 
التــي تشــير إلى عمــل هذا النظــام عن طريق 
غيــر  الحــوادث  ببعــض  تســبب  مــا  الخطــأ، 

المميتة.
رينــو  حليفــة  المجموعــة،  إدارة  وتبحــث 
الفرنســية، عــن مديــر جديــد بعــد إقالتها في 
منتصــف ســبتمبر هيروتــو ســايكاوا مــن هذا 
المنصب؛ بســبب قضية تتعلق بتلقيه مكافأة 
مبالغــًا بهــا عندمــا كان كارلوس غصن رئيســا 

للمجموعة.

“نيسان” ستسحب 1.23 مليون سيارة من أميركا

أوضح مصدر مسؤول في شركة “يونيتاك” أن شركته التابعة “صن شاين” للسياحة، وهي الوكيل المعتمد لشركة “توماس كوك الهند” في 
البحريــن، وأنهــا لــن تتأثــر مــن إفاس شــركة توماس كــوك البريطانية على اعتبــار أنها تقدم خدماتهــا عبر توكيل من شــركة “ توماس كوك 

الهندي” وهي شركة مستقلة عن الشركة المفلسة.

الهنــد”  كــوك  “تومــاس  شــركة  أبلغــت  وقــد 
وكالءهــا ومــن بينهــم وكيلهــا فــي البحريــن 
 Thomas Cook India بخطــاب أكــد فيــه أن
 Thomas Cook PLC ليســت جزًءا مــن Ltd
UK التــي أعلنــت إفالســها أمــس األول وأنها 
كيــان مختلــف تماًما ومســتقل وهو جزء من 

مجموعة فيرفاكس. 

و”صن شاين” هي شركة تابعة إلى “يونيتاك” 
تقــدم  إذ   ،1974 عــام  فــي  تأسســت  التــي 
“تومــاس  لشــركة  ســياحية  باقــات  الشــركة 
كــوك” الهند. وأكد مصدر فندقي أن تعامالت 
الشــركة البريطانيــة تــكاد تكون محــدودة أو 
غيــر موجــودة مــع غيــاب أي تمثيــل للشــركة 
قــال  حيــن  فــي  البحريــن،  فــي  البريطانيــة 

مســؤول فــي أحــد الفنــادق ربما يكــون هناك 
بعــض الفنادق تتعامل معهم. و”توماس كوك 
الهند” هي كيان مختلف تماًما منذ أغســطس 
Fair- 2012 عندمــا اســتحوذت عليها شــركة
fax، وهــي شــركة متعددة الجنســيات مقرها 
كنــدا ولهــا مصالــح متنوعة في جميــع أنحاء 

العالم وكذلك في الهند.

عــن  الهنــد  كــوك  تومــاس  انفصلــت  وقــد   
 2012 أغســطس  منــذ  البريطانيــة  الشــركة 
 ،Fairfax شــركة  عليهــا  اســتحوذت  عندمــا 

قبل أن تســتحوذ شركة فيرفاكس فايننشال 
هولدنجز على 77 % من شركة توماس كوك 

إنديا المحدودة في عام 2012.

وكان إعالن “توماس كوك” البريطانية، وهي 
أقــدم شــركة ســفر فــي العالــم، عــن إفالســها 
أمــس األول قــد أربــك ســوق الســفر العالمــي 
وأدى إلى إلغاء عشرات اآلالف من حجوزات 
الفنــادق والطيران حول العالم وفي عدد من 
دول المنطقــة مــن بينهــا مصــر التــي تأثــرت 

بشدة حيث تم إلغاء آالف الحجوزات.

أكدت أنها وكيل شركة بحرينية تنفي صلتها بـ “توماس كوك” المفلسة
لمؤسسة هندية 

استقلت عن 
البريطانية

 علي الفردان

ناس: منح المقاول الوطني األفضلية يعزز االقتصاد
ــوزراء ــ ــ ــي رئـــيـــس ال ــك ــل ــم ــو ال ــم ــس ــات صـــاحـــب ال ــه ــي ــوج ــت ــاد ب ــ أشـ

أعربــت غرفــة تجارة وصناعــة البحرين عن عميق اعتزازها وتقديرهــا لتوجيهات رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة خال ترؤس سموه الجلسة األسبوعية 
لمجلس الوزراء بدراســة منح المقاول الوطني األفضلية في المشــاريع اإلنشــائية الحكومية بما 
يتواءم مع أنظمة التجارة الدولية والتزامات البحرين، وتكليف سموه اللجنة الوزارية للشؤون 

المالية واالقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات بهذا الخصوص.

وفــي هــذا الصــدد، أشــار رئيــس الغرفــة ســمير 
نــاس أن الحكومــة حريصــة كل الحــرص علــى 
الوطنيــة  للشــركات  الدعــم  مــن  المزيــد  منــح 
ومســاندتها لدعــم االقتصــاد البحرينــي، مثنيــة 
على الخطوات التي اتخذتها الحكومة برئاســة 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة لدعــم مختلــف القطاعــات 
خصوصا فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية 
في القطاع الخاص السيما الشركات البحرينية 
العاملــة فــي مجــال المقــاوالت والبنــاء وأخــذ 
دور أســاس في تنفيذ المشــاريع الحكومية في 

قطاعي الخدمات والبنية التحتية.
الخطــوات  هــذه  بــأن  الغرفــة  رئيــس  وأوضــح 

اإليجابيــة يعكــس حــرص وثقــة الحكومــة فــي 
الشــركات الوطنيــة وتنميــة االقتصــاد الوطني، 

بواجباتهــا  النهــوض  مــن  وتمكينهــا  ودعمهــا 
ومســؤولياتها فــي عمليــة البنــاء والتنميــة فــي 
هــذا العهــد الزاهــر، وتحقيــق المزيــد مــن النمــو 
وأبــدى  البحريــن،  فــي  االقتصــادي  والتطــور 
تفاؤلــه بتحســن الوضــع االقتصــادي العــام فــي 
الفتــرة المقبلــة نتيجــة السياســات االقتصاديــة 

الحكيمة التي تنتهجها الحكومة.
أن  بالتأكيــد مجــددا  نــاس تصريحــه  واختتــم 
توجيهــات صاحــب الســمو رئيس الــوزراء فيما 
يخــص منــح المقــاول الوطنــي األفضليــة فــي 
المشــاريع اإلنشــائية الحكوميــة بمــا يتواءم مع 
البحريــن  والتزامــات  الدوليــة  التجــارة  أنظمــة 
ســتكون لهــا تبعاتهــا اإليجابيــة علــى مســتقبل 

االستثمار والتنمية االقتصادية.

السنابس - الغرفة

سمير ناس 



قيد رقم: ٢-٧٢٤٤٤قيد رقم: 1-55386

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

56.470
BD األسعار 

تبـــــــدأ من

PRIMARY
SUB-STATION

14
3

14
3

PRIMARY
SUB-STATION

671 671 671 671 671 671 671 671 671

459

363
384

431.9

376

328

376

328

376

328

376

328

376

328

376

328.1

376

328.1328

446

398

446

397.6

543.9

538.2

367

328328

387.4

387.4

329.5

325

377 328 328 328 328 328 328 328

348.6 348.6 348.6 348.6 348.6 348.6 348.6

348.6 348.6 348.6

348.6 387.4

348.6 348.6 387.4

415.5

407

407

407

407

407

435

413

722

671 671 671 671

655

396

413

616

350

350

436436 414414

440.9

382

384.1

364.2

338.4

369.6362.3345.9319343

365.1356.9349.6316.8
426 365 381.4 388.6 395.9 428.6

426
377.1 424.1

396 396
350

374

388

376376376

368

376

368

376

385368425

376

368

376

405

450

368.1

376.1

368.1

376.1

368.1

376.1

447.6

445.6

368.1368.1

368.1368.1368.1391.1

368

391.1

419.6

451.8

470

350

348.6 348.6 348.6 348.6

348.6

407

407

407

407

373.5

379

415.5

407

407

407

407

407

401

414 414

422

425368368

376

368

376

368368

407422

427

376.1 376.1

368.1

376.1

368.1

376.1

368.1

376.1

368.1
368.1

445.6

447.6

368.1368368368391

368.1368.1368.1

391.1

368.1470

350

339.9

684

671 671 671
671 671 655

414

394

413685

384
387416

436

416416 396 396

432.2

413.1

435

514

380.4

340.6
378.6354.1337.7311

374.1341.4333.2308.6340.1

1289

1402

2160

364 357 372

361.9 355.3 362.6 369.9 384.4 391.6

422 376 376 376 376 376 376 376422376376

367377

435393.3

396

414

394

407

407

407

407

459.7

365.9

482.1

417.6

445.9

444.1

TRA

438788
362427

15981598

425

425

425

425

405405

405

405405

405 405 405 405 461

405405405405405405438

483

471

425

475

482.8

425

425

425

621.2

415.2

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1405.1405.1405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

427.6

427.6427.6427.6427.6

427.6

427.6427.6

461.4461.4

486486

428 428 428

428428428428

461 461 461 506

508486486

475

475

475

475

475

475

770 770770770770753.8 745.5

438438438

459

448

815.5\ 770 770 803803 835.2

475

501.6

475

505

521

427.6427.6427.6

428

427.6427.6

427.6

427.6

505.2461.4

520.8486

428 428 428 428 428

428428428428

486

475

475

475

500

475

475

475

475

475

770 770 770 770
770 770770770803770 803

12871687

571

425

425

425

425

425

425

622

405

405

405

405

405

405405

405

405

405

405

415

408 405 405

438 405 405 405 405 405

425405405405

425

425

425

425

425

425

570

407.6

415.1

415.1

460.1

418.5

390.1

405.1

405.1405.1

405.1405.1405.1405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1405.1

405.1 493

510

528

376

3127

280

279

277

275

274

357 362 363

367

364

366

365 376

380

377

379

378

350

329 330

348

331 332

346

333 334

343 341

338 339

328 327 326 322 321 320 319

307 308

356

283
301

302
284 285 286 287

304

289 297

306

38

3736
48

42
5451

52

1312
96

21

351

130

131 132

134

135

137

136

141

140

145

144

146

147

150

151

110

111

117

120 123 127

10091888779

80

81

82

83

777672
6461

71 75 78

162

160

159

158

157

156

155

154
5855 62

56

34

3533

26

292523

282

281

278

276

273

272

374 373

358

372

359

371

360

370

361

369 368 382

375

381

349 347 345 344

335 336

342

337

340

325 324 323 318

310 311 312 313 314 315 316309 317

353

352

354

355

296 295 294 293 292

288

291

298

305

299 300

303
290

5046
40

494745
41

53

222120191817161514
111087543

129

128

133 138

139

142

143

149

148

153

152

107

106

108

109

113

112

114

115 116

118

119

121 122 125

124

126

1021019897949390898685

1039996959284

73696865
60

66 67 70 74

164

163

161

59 63

57

105

104

32302824

44

4339

488485482481479 483

461 460 457463465

451 452

437 436 435440442443

427 431424423

414 413

407 408 410405403

386

476

475

474

473

472

471

469

468

467

394252

253

398

257

258

401

262 263 266

244245

234232231230 237

222223228 221 220 218

213210208207 214 215 216 217

200201202 199 197

193190188 196

185

178177 180

175

174

173

171

166

496492

455

454

250

187

489487486484480478

459 458 456462464

448 449 450 453447446445444

439 438 434 433441

426 428 429 430 432425422

417 416 415418419420421

406 409404402

388389390391392

387385384383

477

470

466

393251

395

396254

397255

256

399

400

259

260 261 264 265 267 268 269 270 271

246247248249 243 242 241
240

235233 236 238 239

224225226227 219

212211209

203204205 198

192191189 194 195

186 184 183 182

179 181

176

172

170

169

168

167

165 495494493491490

412

411

229

206

Bookingمحجوز Sold مباع

P l a n
مخطط

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

ت
حا

سا
م

308.6ال
832 m

2

تصنيف

RA
بسعر قدم

 جًدامغري

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

رضا عبدهللا

36026333
صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

مخطط
سكنـي

تحديث
Update01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2019-122673( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٢٥٣٥٥( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١١( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت  
إليها السيدة منى حمد سعد مبارك المالكة لـ اكريش فودالتجارية )مؤسسة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٧٩١٣، طالبــا تحويــل المؤسســة 
الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ١٠٠٠، لتصبح 

الشركة مملوكة من السيد التالية اسمائهم:
1. منى حمد سعد مبارك

PRAVEENKUMAR MURUGAN .2
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســيد نــزار كاظــم هاشــم كاظم المالــك لـ ارج فجــن للتصميــم والبناء 

والكهرباء والمســجلة بموجب القيد رقم ١٢١٠٢٨، طالبا تحويل المؤسســة 

الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠ الف دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1. السيد نزار كاظم هاشم كاظم

2. طه السيد عيسى جواد هاشم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســيد / حســين ابراهيم حســن علــي المالك لمؤسســة ابراهيم حســن 

علي خميس والمســجلة بموجب القيد رقم ٧٠١٠، بطلب تحويل المؤسســة 

دينــار  برأســمال وقــدره ٢٠٫٠٠٠  الواحــد  الشــخص  إلــى شــركة  المذكــورة 

بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السيد حسين ابراهيم حسن علي

القيد : 127913 

 تاريخ: 2019/٩/23

القيد : ١٢١٠٢٨ 

 تاريخ: 2019/٩/23

القيد : ٧٠١٠ 

 تاريخ: 2019/٥/٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة سام الخليج الدولية لالدارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-٤٩٧٩١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل و تصفية

 شركه افيشين ايجل ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 117375-1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ســام الخليــج الدوليــة لــالدارة ذ.م.م  
المســجلة بموجــب القيد رقــم ١-٤٩٧٩١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

السادة SAMUEL CHANNAPPA CHALLA 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: 38801999 )973+(
ss66914@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في  شركه افيشين ايجل ذ.م.م   المسجلة بموجب 
القيــد رقــم 1-117375، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ اســامه 

مجدي حامد ابو المجد 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: اسامه مجدي حامد ابو المجد

رقم الموبايل: ٣٥٣١٢٧٠٢ )973+(
osama_aboelmagd@live.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
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التحالف العربي: سقوط 
صاروخ حوثي في صعدة

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن أمس الثالثاء إن ميليشيات الحوثي 

اإليرانية أطلقت صاروخا بالستيا من 
محافظة عمران وسقط داخل محافظة 

صعدة شمالي اليمن. وأوضح المتحدث باسم 
التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن 

ميليشيات الحوثي الموالية إليران مستمرة 
في انتهاك القانون الدولي اإلنساني وقواعده  

بإطالق الصواريخ الباليستية وسقوطها 
عشوائيا على المدنيين واألعيان المدنية. 

وأكد أن المالكي أن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف مستمرة في اتخاذ اإلجراءات 
الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه 

القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل 
اليمني، وحماية األمن اإلقليمي والدولي.

الهجــوم التخريبي علــى “أرامكو” تهديد للســلم واألمــن الدوليين

السعودية: على العالم وضع حد لتصرفات إيران العدوانية

غوتيريس: الهجوم على “أرامكو” ال يمكن القبول به

قــال مجلــس الوزراء الســعودي، أمس الثالثاء، إن الهجوم على منشــأتي النفط 
التابعتيــن لشــركة “أرامكــو” فــي خريص وبقيــق، في 14 من ســبتمبر الجاري، تم 
بأســلحة إيرانيــة.  وأكــد مجلــس الــوزراء الســعودي فــي بيــان عقــب اجتماع له 
برئاســة العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بن عبــد العزيــز أن “الهجــوم التخريبي 
الــذي اســتهدف منشــأتي النفــط فــي بقيــق وخريــص، وتــم اســتخدام أســلحة 

إيرانية فيه، يعد تهديدا للسلم واألمن الدوليين”.

وأشــار المجلــس إلــى أن الهجــوم علــى 
منشــأتي أرامكو يعــد “عدوانا غير مبرر 
على إمدادات الطاقة لألسواق العالمية 
أدانــه وبشــدة”، وفــق مــا ذكــرت وكالــة 

األنباء السعودية “واس”.
الســعودي  الــوزراء  مجلــس  وقــال 
الدولــي  المجتمــع  “علــى  بيانــه إن  فــي 
مســؤولية كبيــرة لوضع حــد للتصرفات 
التخريبيــة  العدوانيــة  والسياســات 

اإليرانية”.
وشــدد المجلــس علــى أن قــرار المملكة 
االنضمام للتحالف الدولي ألمن وحماية 
المالحة البحرية يأتي لمساندة الجهود 
ومواجهــة  لــردع  والدوليــة  اإلقليميــة 
تهديــدات المالحــة البحريــة والتجــارة 

العالمية وضمان تدفق إمدادات الطاقة 
لالقتصاد العالمي.

وأكــد وزيــر اإلعالم الســعودي تركي بن 
الــذي  الشــبانة، علــى اإلنجــاز  عبــد هللا 
تحقــق بعــودة اإلمــدادات البترولية من 
المملكــة لمــا كانــت عليه بفضــل الجهود 
أرامكــو  شــركة  بذلتهــا  التــي  الكبيــرة 
الســعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي 
الســافر علــى منشــأتي النفط فــي بقيق 

وخريص.
وأشــارد وزير اإلعالم الســعودي بسرعة 
اســتجابة شــركة أرامكــو وتفعيــل نظام 
الطــوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها 
لــه  كان  ممــا  ومقيميــن  مواطنيــن  مــن 

الدور الكبير في تجاوز األزمة.

المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  قــال 
الثالثــاء  أمــس  غوتيريــس  أنطونيــو 
“أرامكــو”  الهجــوم علــى منشــأتي  إن 
النفطيتيــن فــي الســعودية، منتصــف 
ســبتمبر الجــاري “أمر ال يمكــن القبول 
بــه”. وجدد غوتيريــس إدانة المنظمة 
منشــأتي  علــى  العتــداء  الدوليــة 
خريص وبقيق شــرقي الســعودية في 
14 ســبتمبر الجاري خالل كلمة ألقاها 
أمــام الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة 

في مدينة نيويورك.
وشــدد األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
خالل كلمته في افتتاح أعمال الدورة 
الـــ 74 للجمعيــة العامــة، علــى ضرورة 

وقف تهديد الصواريخ الباليستية.
وفــي الشــأن العربــي، قــال غوتيريس 
األزمــة  قــد حــان إلنهــاء  الوقــت  “إن 
 2011 فــي  اندلعــت  التــي  الســورية” 

للمطالبة بتغيير سياســي، ثم تطورت 
إلى نزاع إقليمي.

مــن  عــدد  إلــى  غوتيريــس  وتطــرق 
القضايــا الدولية الملحــة، مثل المناخ، 

منبها إلى أن العالم يشهد درجات غير 
مســبوقة من الحــرارة، “لكــن ثمة حل 

في األفق”، بحسب قوله.
وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي 
تــدور رحاهــا بيــن الواليــات المتحــدة 
والصيــن، قــال غوتيريــس “إن خطــرا 
جديدا يلوح في األفق، ويقسم العالم 
إلــى قطبيــن اقتصادييــن، والمطلــوب 
وقــال  الصــدع”.  هــذا  تجنــب  هــو 
المســؤول الدولــي إن أزمــة الالجئيــن 
ال تــزال متواصلــة، موضحــا أنه أطلق 
مبادرتيــن فــي هــذا الصــدد، أوالهمــا 
إســترايتيجية ألجــل محاربــة خطاب 
الكراهية. أما الثانية، فتسعى لحماية 

المواقع الدينية وحرية المعتقد.

الرياض ـ وكاالت

نيويورك ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

أنطونيو غوتيريس

لندن ـ وكاالتنيويورك ـ وكاالتسول - رويترز

أعلــن أعضــاء في برلمــان كوريــا الجنوبية، 
وكاالت  إحــدى  مــن  معلومــات  علــى  بنــاء 
كوريــا  أن  الثالثــاء،  أمــس  المخابــرات، 
الشــمالية والواليات المتحدة قد تســتأنفان 
محادثــات علــى مســتوى فــرق العمــل فــي 
فترة تتراوح بين أسبوعين وثالثة أسابيع؛ 
بهــدف تفكيــك برامــج بيونــغ يانــغ النووية 
والصاروخيــة. وقالــوا إن قمــة ثالثــة بيــن 
أون،  جونــغ  كيــم  الشــمالية  كوريــا  زعيــم 
والرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، ربمــا 
تنعقــد هــذا العــام إذا أســفرت المفاوضــات 
يقدمــوا  لــم  لكنهــم  تقــدم،  حــدوث  عــن 
دليــال واضحــا علــى ذلــك. وبعــد إفــادة مــن 
النــواب  أبلــغ  الوطنيــة،  المخابــرات  وكالــة 
الصحافيين بأن كيم ربما يزور الصين لعقد 
قمة خامسة مع الرئيس شي جين بينغ قبل 

عقد أي قمة مع ترامب. وفي نيويورك، قال 
ترامــب، يوم اإلثنين، إنه يريد أوال رؤية ما 
قــد تتمخض عنــه قمته الثالثة مع كيم قبل 
المضــي قدما فيها. وذكــر للصحافيين، بعد 
لقائــه رئيس كوريــا الجنوبية مون جيه-إن 
علــى هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم 
المتحــدة: “يريد النــاس إلى اآلن أن يحدث 
ذلــك. أريــد أن أعرف ماذا ســينتج عن هذه 

القمة. يمكننا فعل الكثير قبل عقدها”.

وعبر مون عن رغبته في عقد قمة ثالثة بين الزعيمين. ولم تسفر قمتان  «
سابقتان بينهما في سنغافورة وهانوي عن التوصل إلى اتفاق بشأن نزع 

سالح كوريا الشمالية النووي.

أعلــن الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي 
أمــس الثالثــاء أن بالده أطلقت خطة شــاملة 
يشــهد  العالــم  أن  إلــى  الفتــا  اإلرهــاب،  ضــد 
تحديــات تتطلــب فتــح نقاش معمــق لتطوير 
وقــال  المتحــدة.  األمــم  مظلــة  تحــت  العمــل 
الرئيــس المصــري خــالل كلمتــه أمــام أعمــال 
الــدورة الـــ 74 لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك: 
“أطلقنا خطة واســعة وشــاملة ضــد اإلرهاب”. 
وأضــاف أن “مصــر طالبت دائمــا باتباع منهج 
اســتثناء”.  دون  اإلرهــاب  لمكافحــة  شــامل 
مــن  الســودان  اســم  برفــع  السيســي  وطالــب 
القائمــة األميركيــة للــدول الراعيــة لإلرهــاب. 
اإلرهابــي  الهجــوم  المصــري  الرئيــس  ودان 
الذي اســتهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة 
أرامكو السعودية في خريص وبقيق منتصف 
الشــهر الجــاري، وقــد تــم توجيــه االتهــام إلــى 

يتعلــق  وفيمــا  وراءه.   بالوقــوف  طهــران 
بالقضيــة الفلســطينية، قــال السيســي: “نجدد 
التأكيــد علــى وجــوب قيــام دولــة فلســطينية 
عاصمتهــا القــدس الشــرقية”، وأضــاف: “نحن 
الحــق  تعيــد  جريئــة  قــرارات  إلــى  بحاجــة 
للفلسطينيين”. وبشأن األزمة السورية، أعرب 
السيســي عــن “ترحيب مصر بتشــكيل اللجنة 
خطــوة  باعتبارهــا  ســوريا  فــي  الدســتورية 

ضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل”.

وبخصوص الملف الليبي، قال السيسي إن ثمة حاجة لتضافر الجهود لمنع  «
الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا، وأضاف أن ليبيا بحاجة إلنقاذها 

من “فوضى الميليشيات واالستقواء بجهات خارجية”.

أعلنــت المحكمــة العليــا البريطانيــة، أمــس 
رئيــس  اتخــذه  الــذي  القــرار  أن  الثالثــاء، 
الــوزراء، بوريــس جونســون، لتعليــق عمــل 
البرلمــان، غيــر قانونــي، وهو مــا يضع عقبة 
جديدة أمام خروج مبكر للندن من االتحاد 
األوروبــي. وفــي أواخر أغســطس الماضي، 
أعلــن جونســون تمديد تعليــق البرلمان إلى 
غايــة 14 أكتوبــر، أي قبــل أســبوعين علــى 
الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من 
االتحــاد األوروبي. وُيعلق البرلمان بحســب 
الســنوية  المؤتمــرات  بمناســبة  األعــراف، 
المقــّرر  ومــن  الثالثــة،  الرئيســية  لألحــزاب 
لحــزب  وهــو  األخيــر  المؤتمــر  ينتهــي  أن 
المحافظيــن الحاكم، في الثاني من أكتوبر. 
البرلمــان  يســتأنف  أن  جونســون  ويريــد 
جلســاته بعــد 12 يوًما علــى ذلك الموعد أي 

في 14 أكتوبر. ويتمسك جونسون بخروج 
بريطانيــا من االتحــاد األوروبي في الموعد 
المقــرر فــي 31 أكتوبــر، والــذي تــم تأجيلــه 
مرتيــن، فــي وقــت ســابق. وفي التاســع من 
إليزابيــث  الملكــة  افقــت  الجــاري،  ســبتمبر 
الثانيــة ملكــة بريطانيــا، بشــكل نهائــي على 
تشــريع يســعى لمنع رئيس الوزراء بوريس 
جونســون مــن إخــراج البــالد مــن االتحــاد 

األوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق.

ووجه البرلمان البريطاني صفعات متتالية لجونسون، إثر أقر قانون يطالب  «
بتمديد الموعد النهائي لـ”بريكست” إلى ما بعد نهاية أكتوبر، ما لم تتوصل 

الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر المقبل.

بريطانيا.. المحكمة العليا ترفض تعليق البرلمانالسيسي: مصر أطلقت خطة شاملة ضد اإلرهابكوريا الجنوبية ترجح قمة ثالثة بين كيم وترمب
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بغداد ـ رويترز

القاهرة ـ وكاالت

قالت الســلطات األمنية العراقية إن 
صاروخيــن أطلقــا باتجــاه المنطقــة 
بالعاصمــة  الحصينــة  الخضــراء 
العراقيــة بغداد يوم االثنين ولم ترد 
تقاريــر عــن وقــوع خســائر مادية أو 

بشرية. 
 وتضــم المنطقة الخضراء ســفارات 
أجنبيــة ومباني الحكومــة العراقية. 
ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عن 

إطالق الصاروخين. 
وذكر بيان لســلطات األمــن العراقية 
أن أحــد الصاروخيــن انفجــر داخــل 
المنطقة الخضراء بينما سقط اآلخر 

في نهر دجلة. 
شــرق  مــن  أطلــق  صــاروخ  وســقط 
بغــداد فــي نفــس المنطقة فــي مايو 
قــرب الســفارة األمريكيــة ولــم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عنه أيًضا. 

المصريــة،  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
مــن  عناصــر   6 أن  الثالثــاء،  أمــس 
جماعــة “اإلخــوان” اإلرهابيــة قتلــوا 
فــي تبــادل إلطــالق النــار مــع قــوات 

الشرطة.
وسقط القتلى أثناء مداهمة وكرهم 
بمدينــة 6 أكتوبر، حيث كانوا بصدد 
اإلعداد لتنفيذ سلســلة من العمليات 

اإلرهابية خالل الفترة المقبلة.
المصريــة،  األمــن  قــوات  وقالــت 

ــا  إرهابيًّ  15 قتلــت  إنهــا  االثنيــن، 
إلطــالق  تبــادل  فــي  بهــم،  مشــتبًها 
النــار فــي الجــزء الشــمالي من شــبه 
تبــادل  أن  جزيــرة ســيناء. وذكــرت 
داهمــت  عندمــا  وقــع  النــار  إطــالق 
الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة 
العريش. وأفاد مسؤولو األمن بأنهم 
عثروا على أســلحة ومــواد متفجرة 
فــي المخبــأ، وتــم نقــل الجثــث إلــى 

مستشفى قريب للتعرف عليها.

صاروخان يضربان المنطقة الخضراء وسط بغداد

مصر.. 6 قتلى خالل مداهمة “وكر إرهابي”

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

أمــس  التركيــة  الدفــاع  وزارة  ذكــرت 
وتركيــا  المتحــدة  الواليــات  أن  الثالثــاء 
سيرتا دورية ثانية مشتركة شمال شرقي 
ســوريا، كجزء مــن الخطط إلقامة منطقة 

“آمنة”.
نشــر  أيضــا  تــم  أنــه  الــوزارة  وأوضحــت 
طائــرات مســيرة، فيمــا عبــرت 4 مدرعات 
الحــدود لالنضمــام إلى القــوات األميركية 
فــي ســوريا، لتســيير دوريات فــي محيط 
أنبــاء  لوكالــة  وفقــا  أبيــض،  تــل  بلــدة 

األناضول.
اتفــاق  إلــى  وأنقــرة  واشــنطن  وتوصلــت 
الشــهر الماضــي إلقامــة منطقــة آمنــة بين 
الســورية  والمناطــق  التركيــة  الحــدود 
الفــرات، الخاضعــة لســيطرة  نهــر  شــرقي 
وتــم  الكرديــة.  الشــعب  حمايــة  وحــدات 
تســيير أول دوريــة مــن هــذا النــوع فــي 

الثامن من سبتمبر.
إلى ذلك، أفادت وكالة “ســبوتنيك” بمقتل 

5 أشــخاص وإصابــة أكثر مــن 12 آخرين، 
أمس، بانفجار ســيارة مفخخة في مدينة 

عفرين شمال غربي سوريا.
ونقلــت الوكالــة عــن مصــدر محلــي قولــه 
إن ســيارة مفخخــة انفجــرت فــي شــارع 
يالنقوزي وســط مدينــة جنديرس التابعة 
لمنطقــة عفريــن شــمال حلــب، وأدت إلــى 

مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وأشــار المرصــد الســوري لحقوق اإلنســان 
إلــى أن انفجــارا عنيفــا وقــع فــي مدينــة 
القــوات  لســيطرة  الخاضعــة  جنديــرس 
بريــف  لهــا  المواليــة  والفصائــل  التركيــة 
عفريــن مــا أدى إلى مقتــل وجرح عدد من 

األشخاص.

ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  أكــد 
أمــس الثالثــاء، أن إيــران تمــول النزاعات 
في كل من ســوريا واليمــن، واصفا النظام 
اإليرانــي بـ”القمعــي”، مشــيرا فــي الوقــت 
نفســه إلــى أنه “من أكبــر التهديــدات التي 

نواجهها اليوم”.
ودعــا الرئيــس األميركــي خــالل كلمــة لــه 
أمــام الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة في 
تشــديد  إلــى  العالــم،  دول  كل  نيويــورك، 
الخنــاق على االقتصــاد اإليراني، قائال إنه 
يجــب أال تســاند أي دولــة “تعطــش إيــران 
الــدول  “جميــع  ترامــب:  وقــال  للدمــاء”. 
عليها واجب التحرك... يجب أال تساند أي 
حكومــة مســؤولة تعطــش إيــران للدمــاء. 
والعقوبــات لــن ترفع طالمــا واصلت إيران 
ســلوكها الــذي ينطوي على تهديد. ســيتم 
تشــديد العقوبــات”. وشــدد ترامــب علــى 
ضــرورة العمل علــى منع إيران من امتالك 
ســالح نووي، قائال: “يجب أن نمنع ســلوك 

إيران المزعزع لالســتقرار، وســنعمل على 
تشــديد العقوبــات علــى طهــران”. وحّمــل 
ترامب النظام اإليراني مسؤولية الوقوف 
أماكــن  فــي  تنفيذهــا  تــم  هجمــات  وراء 
ترامــب  واســتبق  العالــم.  حــول  مختلفــة 
انطالق أعمال الجمعية العامة في دروتها 
فــي  “نحــن  فيهــا:  قــال  بتصريحــات   ،74

موقــف قــوي جدا تجاه إيــران”، وذلك ردا 
علــى أســئلة الصحفييــن أمــام مبنى األمم 
الرئيــس  المتحــدة فــي نيويــورك. رفــض 
الفرنســي  الرئيــس  مســاعي  األميركــي 
إيمانويل ماكرون للوســاطة بين الواليات 
المتحــدة وإيــران فــي النــزاع القائــم بيــن 

البلدين.

قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة في عفرين ترامب متحدثا خالل الدورة 74 للجمعية العامة لألمم المتحدة )أ ف ب(

5 قتلــى و12 جريحا بانفجار ســيارة مفخخــة في عفرين رفض وســاطة ماكرون ودعا العالم إلى مواجهة “تعطش طهران للدماء”

تسيير ثاني الدوريات األميركية التركية شرق الفرات ترامب يؤكد قوة الموقف األميركي تجاه إيران
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أنا بإجازة... وأكتب
نصحنــي صديــق وأنــا أســره بأنني في إجــازة أليام، وســألني إن كنت ســأتابع الكتابة 
ولن أنقطع عنها كعادتي كل عام، فأجبته بنعم، حينها نصحني بالتوقف واالســتمتاع 
واالســترخاء، وســألني لمــاذا ال تتوقف وتســتريح، فالكل يفعل ذلــك، وهذا حقك بأن 
تريــح فكــرك وأصابعــك؟ حتــى تعود بنشــاط وحيوية. قد يكون محقًا ولكن شــعوري 
مختلف تمامًا ويصطدم بهذه النصيحة، فالكتابة والتأليف بالنســبة إلّي ومنذ فطرت 
عليهــا، ســواء كتابــة المقــاالت أو الروايــات، هــي بمثابــة تنفــس الهــواء، هل تســتطيع 
تخيــل األســماك أن تحيا على اليابســة؟ هكذا الكتابة والتأليــف، فمنذ عرفت أصابعي 
القلــم ثــم لوحــة مفاتيــح الكيبورد وأنــا متناغم مع الحــروف والكلمــات، وبهذا أعيش 
وأتنفــس كل يــوم، بــل كل ســاعة بالقــراءة والكتابــة، ال أحتمــل التوقــف، وال أطيــق 
االبتعــاد عــن الحــروف التي تمثل لــي فرقة رقص تحلق في الفضاء لتســتدرجك إلى 
إخــراج مــا في رأســك مــن أفكار، فالمقال يمثــل صلتك بالقراء وصالتهــم بك، ويكفي 
أن يشــيد قارئ واحد بك أو أن تقنعه كلماتك لتشــعر بســعادة غامرة، وأحيانًا ال تفكر 
بردة فعل المقال وال تداعياته، بقدر ما تشــعر أنك أزحت همًا من رأســك بشــأن قضية 

عامة تهم مجتمعك.
أمــا بشــأن الروايــة، حيــث اعتــدت إصــدار واحدة ســنويًا، فهــي حالة خاصــة ومعقدة 
تتعلق بما أشعر به من شغف لكشف المسكوت عنه في واقع نعيشه وال يمكن التعبير 

عنــه بمقــال أو عمــود بجريــدة، فالمقال حالة آنيــة تتعلق برؤيتك ككاتــب نحو قضية 
مــا أو مســألة عامــة سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة، أمــا الروايــة فهــي ســفر طويل 
بنســيج الخيال والواقع أو كليهما معًا وهذا يتيح لك العزلة وأنت تســتدرج الحوادث 
وتصنع الوقائع وتعيد تركيبها ألجل بلوغ الرؤية التي تراها وليس شرطًا أن تتوافق 
مــع مجتمعــك بقــدر مــا تكشــف المســكوت عنه، هــذا بالنســبة للروايــة التي لــم أنقطع 
عنهــا منــذ بــدأت الكتابــة فيهــا. لهذا كلــه يصعب َعلــّي التوقف عــن الكتابــة، خصوصا 
عندمــا أكــون بإجــازة وتحديدًا بالســفر، ففــي الخارج وأنــت أمام مشــاهدات مختلفة 
ترغب بمشــاركة القراء مشــاهداتك، باإلضافة إلى أن االســترخاء يحفزك على ترتيب 
أفــكارك، شــخصيًا أجد متعة ومســؤولية بعــدم التوقف عن الكتابة، وقــد تعلمت ذلك 
مــن شــخصية محببــة لدي تعلمت منها الكثير، وأهم مــا في ذلك هو عدم التوقف عن 
العمــل الــذي تقــوم به مهما كانت الظــروف واألحداث والمواقــف، فالتوقف عن العمل 
مثــل التقاعــد الــذي أكرهــه وأنبــذ مفردتــه ألنه يشــعرني بأن المــرء تقاعد عــن الحياة 
واختار الكســل، حتى لو تقاعدت تحت أي ظرف ال يجعلك ذلك تتوقف، فبمجرد أن 
تتوقــف، تنتهــي الحيــاة وتجمد فــي مكانك، ونصيحتــي للصديق، احــذر التوقف عن 

عملك حتى لو كنت بإجازة.

تنويرة: أغلبنا يقتبس األخطاء ألنها األسهل. «
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13
“دوار الساعة بالرفاع”.. 
اختناقات مرورية غير 

عادية
يــوم األحــد الماضي ألهبت جســدي ســياط االزدحام المــروري الالفح عند 
دوار “الســاعة” بالرفــاع، وخنقــت أنفاســي طوابير الســيارات التي وصلت 
إلــى جامــع الشــيخ عيســى بــن ســلمان، فيومهــا كنــت خارجــا مــن جامعة 
البحريــن حوالــي الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا، واعتقــدت أن أقــرب 
وأســهل طريــق إلــى مدينــة عيســى هــو طريــق الرفــاع مــن ناحيــة دوار 
“الســاعة”، لكــن اعتقــادي كان خطــأ، فالحركــة كانــت مشــلولة وتيقنت أن 
الســبب وراء هذه الزحمة هو مدخل دوار الســاعة بموقعه االســتراتيجي 
المؤثــر، فعلــى ضــوء الهيــكل التخطيطي المعتمــد للحركــة المرورية على 
هــذا الــدوار، إال أن هنــاك خلــال مــا يعيــق انســياب الحركــة المرورية ورفع 
كفاءتها، خصوصا في وقت الذروة للخارجين من الرفاع والقادمين إليها 
من ناحية مدينة عيسى، وعلى الرغم من تواجد رجال المرور في الموقع 
إال أن حجــم الحركــة المرورية يفــوق التصور وبالتالي تتزايد االختناقات 
المروريــة بصــورة غير عادية، ومن هنا أصبح من الضروري جدا اإلســراع 
فــي إيجــاد الحلــول طويلــة األمــد وأولهــا دراســة مروريــة علميــة شــاملة 

لشبكة الطرق بالمنطقة ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية.

وجــود طريــق رئيســي واحــد مــن أكثــر مســببات االزدحــام المــروري فــي 
المنطقــة، ويفتــرض مــن الجهــات المعنيــة “المــرور والبلديــات” أن تقــوم 
بدراســة مروريــة متكاملــة تســاعد على معرفــة الكثير مــن الجوانب التي 
يمكــن تالفيهــا، وهــذه اإلشــكالية تنقلنــا إلى قضيــة أخرى وهي الشــوارع 
المزدحمة بالمنطقة التعليمية بمدينة عيســى، فقبل بداية العام الدراســي 
أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور عــن وجــود “خطــة متكاملــة وسلســلة مــن 
اإلجراءات التنفيذية التي تسهم في انتظام الحركة المرورية في محيط 
المــدارس والشــوارع الحيويــة، وذلــك عبــر انتشــار الدوريــات المروريــة 
ورجال شــرطة المرور في المناطق المذكورة والعمل على ضمان انســياب 
الحركــة المروريــة”، لكــن مــن يدخــل هــذه المنطقــة يــرى أن الحلــول مثل 
الســراب أو زورق تائــه علــى الشــاطئ، فــال حــل مناســب وســريع لألزمــة 

المرورية في المنطقة التعليمية للتخفيف منها قدر اإلمكان.

لنضع في أعيننا دائما خطة مستقبلية بعيدة المدى من كل الجوانب  «
خصوصا أن بلدنا صغير في مساحته.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

عمرك القادم أهم!
عمــرك القــادم بعــد دقائــق أو أيــام أو شــهور وســنوات أهــم بكثيــر، مــن كل مــا مــررت 
ــن ثقيلي الظــل ذوي الطاقات  بــه ســابًقا، فــال تقبــل بتســخيف ما تبقــى لك منــه، ال ُتّمكِّ
اليابســة والســلبية من نفســك؛ فيحبطوك أو يجعلوا منك تســتخّف أو تقلل من قدر ما 
ســيقبل عليــك مــن أيــام حياتك! وأيا كانــت تجاربك وخبراتك الســابقة؛ إيجابية أم ال؛ 
فقــد مضــت، وحانــت ســاعة الحاضر التي يجب أن تستشــرف من خاللهــا أجمل وأهم 

إطالالتك المستقبلية القادمة.
فحين يتهامس بعض الرفاق – مثال – بعبارات مفادها أنك كبرت أو بلغت عمرا متقدًما؛ 
يســتوجب عليــك خفــض الجنــاح أو التنــازل: ال تقبــل! فهــؤالء الذين َبهتــت طاقاتهم، 
وذَوت أرواحهــم مــع كل يــوم جديــد؛ سيـــسحبون الحيــاة مــن جفنيــك، وسيـــستلٌّون 
االبتســامة مــن شــفاه عمــرك، وســيدفعونك نحــو المــوت قبل أوانــه! من قــال إن زيادة 

العمر زيادة في الشقاء! من قال: إن استحقاقك الحياة يقل إذا تضاعفت سنواتك!
مــن قــال إن تجربــة لــم ُيكتــب لها النجاح في شــباب عمرك؛ ال تؤهلــك لتجارب ناجحة 
الحقــة!؟ مــن قــال إن عليــك أن ترضــى بالزهيــد، والرخيــص، والموجــود؛ فقــط ألنــك 
أصبحــت فــي الخمســين أو مــا يزيــد عليهــا! إنــك – علــى العكــس تمامــا – تســتحق كل 
الحياة، كل الجمال، وأفضل األشــياء واألشــخاص؛ فعيونك اليوم أوســع من ذي قبل، 

وتجاربك تؤهلك للتمييز والتدقيق، وأكمل االختيار وأوفاه وأوسعه!

قــل للمحبطيــن، ممــن ال يفقهــون فلســفة العيــش فــي الحيــاة: إن حياتــك فــي طريقها 
نحــو البــدء، وفــي صفحاتها الكثير مما يســتحق الكتابة، والرســم، والتفنــن، واإلبداع! 
فامرضــوا وحدكــم، إذا أردتــم، واتركــوا لنا مســاحاتنا التي ال تنقص بتقــدم أعمارنا بل 
تزيد وتتسع، وما ُيقّلصها – لو استمعنا إليكم، ولسنا بفاعلين - سوى أرواحكم المليئة 
بعــبء تجاربكــم الماضيــة، التــي اخترتــم جّرهــا نحــو مســتقبل أيامكــم، عيشــوها إن 
شــئتم، واتركونــا بســالم آمنيــن، فنحن – كما يقول محمود درويــش – نحب الحياة إذا 

ما استطعنا إليها سبيال!
وللحيــاة هــذه ألف ســبيل، يتوقف ذلك – فقط – على اختياراتنــا، وعلى قراراتنا، فكم 
ــس روح عجــوز فــي التســعين، وكــم مــن رجــل ُمســن – حســب منظورنا  مــن شــاب تّلبَّ
الرقمــي للعمــر – طــار بجناحّي شــاب فــي الثالثين! األمــر إًذا ال يتجاوز كونــه اختيارا؛ 
ســيكون مســؤوال – الحًقا – عن مســار روحك، إلى أين، وكيف ومتى تتجه! فكن أنت 

من ُيحدد مؤشر بوصلة عمرك!

قد يحدث أن ُنخفق في تحديد مساراتنا في مرحلة مبكرة في حياتنا؛ فقد ال  «
تكون المراحل الفتّية من أعمارنا جديرة بفهمها أو تقييمها؛ غير أن المراحل 

الالحقة خير ما يضبطها لنا؛ فهل سنتنازل عنها؛ بحجة تقدم العمر، أم 
سنتمسك بها، ونعض عليها بالنواجذ، وهذا األصح؛ فعمرنا القادم أهم!.

د. زهرة حرم 

عمت االحتفاالت أنحاء السعودية قبل أيام ابتهاجًا باليوم الوطني الـ 89، 
كل الشــكر للهيئــة العامة للترفيه على هــذه الفعاليات الضخمة في أنحاء 
المملكــة علــى مدار خمســة أيــام، فعالً تســتحق فهي تحتفــل ونحن معها 
بمناســبة ذكرى عظيمة تم خاللها ترســيخ وحدة وُلحمة وترابط المملكة 
العربية السعودية تحت راية التوحيد، والتي تعتبر هويتها وكيانها ومن 

أهم مكتسباتها.
لقد كان شعار اليوم الوطني لهذا العام “همة حتى القمة” من مقولة لولي 
العهــد الســعودي األميــر محمد بن ســلمان حفظه هللا ورعاه خالل جلســة 
فــي مؤتمــر مبــادرة مســتقبل االســتثمار، حيــث امتــدح األميــر محمــد بن 
ســلمان المواطنين الســعوديين، قائال “همة الســعوديين مثل جبل طويق، 
الذي يرمز للقوة والصالبة، إنها لن تنكسر إال إذا انهد هذا الجبل وتساوى 
بــاألرض”، تلــك المقولة التي جســدت عمــق العالقة بين القيادة والشــعب 
من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض 

بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.
وجــاء اختيار شــعار اليــوم الوطني “همة حتى القمة” ليجســد هذا الواقع 
التنمــوي مــن جانــب، وطموحــات وآمــال القيــادة للنهــوض والتنميــة مــن 

جانب آخر.
فعــالً هنــاك اختــالف بيــن اليــوم الوطني لهذه الســنة والســنوات الماضية 
مــن ناحيــة كثرة التحديــات واألخطار وقدرة الســعودية علــى تجاوز كل 
هذه العقبات والمؤامرات بتماسكها وقوتها. اختالف اليوم الوطني لهذه 
الســنة عــن الســنوات الماضيــة مــن ناحيــة المســاحة التــي منحــت للمــرأة 
السعودية، واختالف اليوم الوطني لهذه السنة عن السنوات الماضية من 

ناحية مساحة الترفيه.
الســعودية ماضية بقوة وحكمة واتزان وســط الكثير من التحديات التي 
تهــدد أمنهــا ووحدتها، يجب علينــا جميعًا العمل لمواجهتهــا بحزم وعزم. 
بــإذن هللا ســتكون رؤيــة 2030 خارطــة طريــق نحــو تحقيــق األهــداف 
المرجــوة األمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة وكل المجــاالت، مــا ســينقل 
المملكة نقلة تاريخية يهابها ويحسب حسابها العالم، رؤية واعدة بالخير 

والتقدم والرقي ومستقبل مشرق مليء بالخير والنماء. 

كل عام والمملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها بخير، اللهم  «
احفظ بالد الحرمين من كل شر وسوء، اللهم أدم عليها نعمة األمن 

واألمان.

اليوم الوطني السعودي... “همة حتى القمة”

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

يقــول علمــاء اإلدارة إن اإلهمــال اإلداري الســم الــذي يجــري فــي عــروق 
المؤسســة ببــطء لكنــُه يــودي بحياتهــا فــي نهايــة األمــر، هــذا أمــٌر مؤكــد 
ومنطقــي لــكل ذي عينيــن، ويؤكــدون أن التدخــل الســريع لوقــف انتشــار 
الســم في جســم المؤسســة ممكن إذا تم بصورة سريعة ومحترفة، إلنقاذ 

الجسم من المرِض أو الموت.
فعلى ســبيل المثال، إذا أردَت أن تعرَف معنى ذلك جيدًا فما عليَك ســوى 
االقتراب مســافًة كافية من الكثير من قصص المعاناة التي تســكُن قلوب 
الموظفيــن فــي بعض المؤسســات، ســتعرف حينها أن ما يتــم ارتكابه من 
ممارســات إدارية مقيتة وقرارات ُمجحفة من ِقبل المســؤول المتعجرف 
ُتســبب الغبــن العميــق فــي قلــوب العاملين، ومــن دوِن القدرة علــى البوِح 
والتنفيــس، هــذا هــدٌر حقيقــي لدمــاء اإلبداِع والتطوير واســتنزاٌف بشــع 
لطاقــات األمــل والعمــل للموظف في بيئــة العمل، فالبد من تدخل ســريع 
لوقــف هــذا الهــدر للقــدرات عــن طريــق إزالــة حجــر العثــرة الجاثــم علــى 
قلوبهم ونقل أو إقالة المسؤول، ما نقوله هذا ليس أمرا جديدا ومبتكرا، 
بــل قالتــُه لنــا الدراســات وأكدتُه لنا التجــارب، بالمختصــر نقولها وبصورة 
واضحة ال لبس فيها وال مواربة، المسؤول المتعجرف والجاهل في علوم 
اإلدارة ال يستحق أن يتولى أي منصب ويجب أن يتم وضعُه في الخانة 
التي ينتمي إليها وإبعاده قدر اإلمكان عن المناصب القيادية التي تحتاُج 

إلى مهارات علمية وشخصية متميزة.

نعم.. المطلوب وقفة جادة ضد كل مسؤول ال يعطي المواطن  «
أولوية في عملِه، وضد كل مسؤول ال يهتم بتنمية الطاقات 

الوطنية الشابة، وقفة جادة ضد كل مسؤول ينتهز المنصب الذي 
ُيعطى لمصالحِه الشخصية وضد كل مسؤول جشع ال يكترث سوى 

بنفسه وأقاربه ويظلم دون رحمة وضمير.

البد من وقفة جادة

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com
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اعتمد مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة اليد طريقة مســابقات االتحاد لكل الفئات 
العمرية للموسم الرياضي 2020 -  2019.

األولــى  الدرجــة  دوري  سيشــمل  حيــث 
علــى ثالثــة مراحل، تبــدأ األولى عبــر الدور 
التمهيــدي والــذي ســيكون مــن دور واحــد 
المرحلــة  وفــي  المشــاركة،  الفــرق  لجميــع 
مجموعتيــن،  إلــى  الفــرق  تقســم  الثانيــة 
األولى تتمثل من المركز األول حتى المركز 
السادس في الدور التمهيدي، فيما المرحلة 
حتــى  الســابع  المركــز  مــن  تتكــون  الثانيــة 

المركز الثاني عشر.
 فــرق المجموعــة األولى ســتلعب دوري من 
النقــاط(  )جمــع  الــدوري  بنظــام  واحــد  دور 
لتحديــد المراكــز، علــى أن يتأهــل أصحــاب 

فيمــا  لتلعــب  األولــى  األربعــة  المراكــز 
)جمــع  واحــد  دور  مــن  دوري  بينهــم 
النقاط( لتحديد بطل الدوري ووصيفه 

والمركزين الثالث والرابع.
أما فرق المجموعة الثانية ســتلعب دوري 

مــن دور واحــد يتحدد على إثرهــا الترتيب 
مــن 7 إلى 12 تحت مســمى مســابقة “كأس 

الرئيس”.
فــإن  االتحــاد،  كأس  مســابقة  وبشــأن 
الفــرق ســتلعب بالنظــام التقليــدي “إخــراج 
األربعــة  الفــرق  تــوزع  أن  علــى  المغلــوب”، 
األوائــل فــي مســابقة الــدوري وبقيــة الفرق 

بالقرعة. 
وعلــى صعيــد الفئــات العمريــة )تحــت 14 
فــإن  20 ســنة(،  18 ســنة،  16 ســنة،  ســنة، 
دور  مــن  دوري  ســيكون  المســابقة  نظــام 

المراكــز  لتحديــد  الفــرق  لجميــع  واحــد 
مــن 1 إلــى 12، يتأهــل أصحــاب المراكــز 
الستة األولى للسداسي وتلعب بطريقة 
الــدوري مــن دور واحــد لتحديــد بطــل 
5. مــع  إلــى   2 المســابقة والمراكــز مــن 
العلــم أن الفــرق الثالثــة األولــى المتأهلة 
مــن المرحلــة األولــى ســيكون معهــا نقــاط 
إضافيــة، بمعنــى أن الفريــق األول لديــه 3 
نقاط والفريق الثاني لديه نقطتين والثالث 

نقطة واحدة.
أمــا الفئــة العمريــة تحت 12 ســنة، ســتلعب 
دوري مــن دور واحــد لتحديــد المراكــز مــن 

األول لألخير.

بطــل دوري الدرجــة األولــى ســيتحدد بنظام “جمــع النقاط”

اعتماد مسابقات اتحاد اليد للموسم الجديد

25 سبتمبر 2019 األربعاء
26 محرم 1441

14

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

عقد رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال رئيس اللجنة التنفيذية ألســبوع بريف 
الدولــي للقتــال 2019 محمــد علــي قمبــر، اجتماًعــا مــع لجنــة الســكن والمواصــات 
لمناقشــة خطــط اللجنة واســتعداداتها الســتضافة النســخة السادســة مــن بطولة 
العالــم لفنــون القتــال المختلطة للهواة، والنســخة التاســعة والعشــرين من بطولة 

القتال الشجاع “بريف”.

والــذي ينظمــه االتحــاد البحريني لفنون 
بالتعــاون   BMMAF المختلطــة  القتــال 
لفنــون  الدولــي  االتحــاد  مــع  والشــراكة 
 IMAAF-WMMAA المختلطــة  القتــال 
منظمــة  عــن  المنبثقــة  بريــف  ومنظمــة 
 ،KHK SPORT خالــد بن حمد الرياضية
والــذي مــن المقــرر إقامتــه فــي الفتــرة 
16-10 نوفمبــر القــادم على صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
وفــي بداية االجتماع، نقل رئيس اتحاد 
فنــون القتــال المختلطــة رئيــس اللجنــة 
التنفيذية محمد علي قمبر تحيات سمو 
الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 

األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة رئيــس اللجنة العليا ألســبوع 
للقتــال، وتحيــات ســمو  الدولــي  بريــف 
خليفــة  آل  محمــد  بــن  ســلمان  الشــيخ 
لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  رئيــس 
ألســبوع  العليــا  اللجنــة  عضــو  القتاليــة 

بريف الدولي للقتال.
خطــط  اســتعراض  االجتمــاع  وشــهد 
والســكن،  والمواصــالت  االســتقبال 
باإلضافة إلــى الناحية التنظيمية لفريق 
عمل اللجنة، بما يرتقي بمســتوى عملهم 
نحــو إبراز هذا الحدث الرياضي العالمي 
فــي أبهــى حلــة، تعّزز مــن مكانــة مملكة 
البحرين على خارطة الرياضة الدولية.

خطط السكن والمواصالت ألسبوع بريف الدولي للقتال

اللجنة اإلعالمية

واصل فريقا المالكية والبحرين نتائجهما اإليجابية في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد أن حققا الفوز الثاني على التوالي 
في المسابقة، بتخطيهما فريقي االتحاد ومدينة عيسى، في ختام منافسات الجولة الثانية التي أقيمت مبارياتها أمس.

فعلــى ملعــب نــادي الرفــاع، حقــق فــارس 
الغربيــة فريــق المالكيــة فــوزا مريحا على 
حســاب البنفســجي االتحــادي الــذي تلقى 

خسارته الثانية بنتيجة )3-0(.
وســجل أهــداف المالكيــة كل مــن إســراء 
عامــر فــي الدقيقــة )34(، جعفــر علي )40( 

وأحمد يوسف )69(.
خطــف  النجمــة،  نــادي  ملعــب  وعلــى 
البحريــن فــوزا ثمينــا علــى حســاب مدينة 
عيســى بهدف دون مقابل، وســجل العب 
فريق مدينة عيســى، محمد أحمد، الهدف 

بالخطأ في مرماه في الدقيقة )85(.
وبنــاء على النتائج المســجلة، فإن ترتيب 
دوري الدرجــة الثانيــة مــع ختــام الجولــة 
والمالكيــة  البديــع  كاآلتــي:  صــار  الثانيــة 
واحــد  لــكل  نقــاط   6 بواقــع  والبحريــن 

نقــاط، ســترة واالتفــاق   3 منهمــا، قاللــي 
بواقــع نقطــة لــكل واحــد منهمــا، التضامن 
ومدينــة عيســى واالتحــاد بال نقــاط، علما 

أن االتفــاق والتضامــن لعبا مبــاراة واحدة 
فقــط؛ لخضوعهمــا للراحــة اإلجباريــة في 

الجولتين األولى والثانية على التوالي.

من لقاء المالكية واالتحاد

المالكية يتخطى االتحاد بثالثية... وفوز ثمين للبحرين على المدينة
صدارة ثالثية لدوري “الثانية” الكروي

حقــق فريــق البحريــن فوزا ثمينا على حســاب ســترة بنتيجة 78/70، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمــس )الثاثاء(، على صالة 
اتحاد السلة، ضمن ختام منافسات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

ورفــع البحريــن رصيــده إلــى 10 نقاط من 
3 انتصــارات و4 هزائم، فيما وصل رصيد 

سترة إلى 9 نقاط من فوزين و5 هزائم.
وجــاء فــوز البحريــن ثمينــا؛ كونــه حافــظ 
علــى حظــوظ الفريــق فــي المنافســة على 

التأهل إلى الدور السداسي.
وعلــى الرغــم مــن البدايــة الفنيــة الجيــدة 
التــي حققها البحرين بتفوقه في الشــوط 
األول، اســتطاع ســترة العودة في الشوط 
مــن  أكثــر  فــي  النتيجــة  الثانــي وتعديــل 
مناســبة والتقــدم بفــارق بســيط، غيــر أن 
التركيز الذهني العالي منح غزال البحرين 

التفوق مع نهاية المباراة.
وفــاز البحرين في الربعيــن األول والثاني 
بـــ 24/13 و19/17 علــى التوالــي، فيما فاز 
ســترة فــي الربــع الثالــث 24/14، قبــل أن 

يحســم البحريــن اللقــاء بفــوزه فــي الربــع 
مســجل  أفضــل  وجــاء   .21/16 األخيــر 
لفريــق البحريــن خالــد علي بتســجيله 14 

نقطــة، فــي حين جــاء أفضل مســجل في 
صفــوف ســترة المحتــرف ميلــوس بـــ 29 

نقطة لم تكن كفيلة لفوز فريقه.

من اللقاء

حافــظ بــه علــى حظــوظ التأهل لـــ “سداســي الســلة”
البحرين يحقق فوزا ثمينا على سترة

الغانم يزور تدريبات المحرق ويطمئن على جهوزيته
ــرب آســيــا لــرفــع األثـــقـــال بــــاألردن ــ ــة غ ــديـ ــة أنـ ــبــطــول ــة ل ــي ــان ــث ــنــســخــة ال ــاق ال ــطـ انـ

قــام رئيــس اتحــاد غرب آســيا لبناء األجســام النائب األول التحاد غرب آســيا لرفع االثقال مســاعد رئيس االتحاد 
العربــي رئيــس االتحاد البحريني لرفع األثقال ســلطان الغانم، يرافقه أعضــاء مجلس اإلدارة خالد الجودر، وعلي 
عبــدهللا، ونيلــه الميــر والجهــاز الفنــي لمقــر تدريبــات العبــي والعبــات نــادي المحــرق الذيــن يســتعدون لمنافســات 
النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا لرفع األثقال للشباب والناشئين والعموم والماستر والتي ستقام منافساتها 
في الفترة من 4 حتى 10 من شهر أكتوبر المقبل بتنظيم من نادي اليرموك - البقعة باألردن والتي سيشارك فيها 

نادي المحرق بنخبة من الاعبين والاعبات.

 وأكــد الغانــم خــالل لقائه بالالعبيــن والالعبات أن اتحاد 
ا بمشــاركة نادي المحرق في هذه  رفــع األثقــال فخور جدًّ
البطولــة التــي اســتضاف العــام الماضــي أولــى نســخها 
وحقــق لقبهــا على أرض مملكة البحريــن مواصالً طريقه 
في التميز والتألق بالحضور بقوة في منافسات النسخة 
الثانيــة بــاألردن الشــقيق، وقــال “إن اتحــاد رفــع األثقــال 
البحريني حريص كل الحرص بأن يسخر جميع إمكانياته 
البطولــة  هــذه  فــي  المحــرق  نــادي  مشــاركة  أجــل  مــن 
الخارجيــة المهمــة فــي رفــع األثقــال، حيــث قــام الجهــاز 
الفنــي ومنــذ فتــرة بوضــع خطــة إعــداد خاصــة لالعبيــن 

والالعبــات مــن أجــل رفــع مســتوياتهم الفنية للمشــاركة 
بالنســخة الثانية من بطولة غرب آســيا، واإلشــراف على 
جميــع البرامج التدريبية الخاصة، وبالمتابعة والتنســيق 
مــع مجلــس إدارة نــادي المحــرق برئاســة معالــي الشــيخ 
أحمــد بــن علي بــن عبــدهللا ال خليفة، وللــه الحمد اليوم 
نعلــن جهوزيــة كتيبــة الفريــق البحرينــي، التــي بإذن هللا 
ســتعود محملة باإلنجازات المشــرفة والتــي تؤكد مكانة 
ومــا  الرياضــي  القطــاع  فــي  الحبيبــة  مملكتنــا  وســمعة 
وصلت إليه من خالل الدعم الكبير والالمحدود من لدن 
القيــادة الحكيمــة بالبالد خصوًصا أننــا نعيش في العصر 

الذهبــي للرياضــة البحرينية، وأشــار الغانــم للحضور بأن 
مملكة البحرين متميزة برياضة رفع األثقال وأن االتحاد 

ماٍض في تطويرها واالرتقاء بها لألفضل”.
بــذل أقصــى   وحــّث الغانــم الالعبيــن والالعبــات علــى 
درجات العطاء والسعي لتحقيق أعلى المراكز والمراتب 
فــي هــذا التجمــع الرياضــي وتمثيــل الوطــن خيــر تمثيل 
مشــيًرا أن الجميــع يمثل فريق البحريــن، معرًبا عن ثقته 

كل  لهــم  ــا  ومتمنيًّ الالعبيــن  مــن  النخبــة  بهــذه  الكبيــرة 
التوفيــق. وتوّجــه الغانــم بخالــص شــكره وتقديــره إلــى 
الوزيــر المؤيــد علــى كل مــا يقدمــه مــن دعــم ال محــدود 
للقطــاع الرياضــي والشــبابي بالمملكــة، كمــا أثنــى علــى 
الشــراكة الناجحــة مــع نــادي المحــرق العريــق لمشــاركة 
فريقــه فــي هذه البطولــة مثمًنا كل الدعــم واالهتمام من 
قبل مســؤولي النادي وعلى رأســه الشــيخ أحمد بن علي 

آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة.
المحــرق  نــادي  فريــق  أكــد العبــو والعبــات  مــن جهتــه 
جهوزيتهم التامة لهذا المحفل الرياضي الدولي، معربين 
عــن شــكرهم وتقديرهــم لالهتمــام والمتابعــة مــن قبــل 
مجلس اإلدارة ونادي المحرق معاهدين أنهم ســيكونون 
المراتــب  أعلــى  لنيــل  والســعي  لوطنهــم  ســفراء  خيــر 

والمراكز.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

من زيارة الغانم وأعضاء مجلس االدارة

علي مجيد

محمد الدرازيأحمد مهدي

حقق الفارس البحريني عدنان العلوي نتائج إيجابية ومميزة في بطولة ميلي جيســمولد األلمانية لقفز الحواجز 
التي شهدت مشاركة واسعة من الفرسان من مختلف دول العالم. 

 وتمكــن العلــوي مــن تحقيــق المركــز األول علــى ارتفــاع 
125 - 130 سم، مع الفرس كوينتانا ذات الست سنوات، 
حيــث قــدم جولــة رائعــة وتمكــن مــن إنهائهــا مــن دون 
أخطــاء وأهلتــه إلــى شــوط الســرعة والتمايــز الــذي تألق 
فيه بشكل كبير واستطاع أن يواصل سيطرته وتحقيقه 

المركز األول. 
 كمــا حقــق العلوي المركــز الرابع على ارتفــاع 115 - 120 
مع الفرس بالو بيل ذات الســت ســنوات بعد شوط سريع 
ومنافســة قويــة بيــن المشــاركين، حيــث ســعى العلــوي 
لتحقيق أفضل النتائج في الشوط وتمكن من من خطف 

المركز الرابع. 
 وأعــرب الفــارس عدنــان العلوي عن بالغ شــكره وتقديره 
إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب 
رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى دعــم ســموه المتواصــل 
لجميــع الفرســان فــي المشــاركات الخارجيــة، مؤكــًدا أنه 
يســعى على الدوام لتقديم أفضل المســتويات والخروج 
بأفضــل النتائــج فــي المســابقات األوروبيــة التــي تعكس 
مكانــة مملكــة البحريــن فــي هــذه الرياضــة التي شــهدت 
تطــور ملحــوظ فــي الســنوات الماضيــة بفضــل اهتمــام 

ورعاية ودعم سموه. 
ميلــي  بطولــة  أن  العلــوي  عدنــان  الفــارس  وأوضــح   
جيســمولد األلمانيــة شــهدت منافســة قوية ومثيــرة بين 
جميــع المشــاركين، وفــوزه بالمراكــز المتقدمــة لــم يــأت 
مــن فــراغ إنما من عمــل واجتهاد طوال الفتــرة الماضية، 
مؤكــًدا أن ســيواصل علــى نفس المنوال في المشــاركات 
القادمــة وسيســعى دائًمــا لتحقيــق أفضــل النتائــج فــي 

البطوالت.

أشــاد بدعم ناصر بن حمد وأكد سعيه لتقديم أفضل المستويات

العلوي يحقق نتائج إيجابية في بطولة ميلي للحواجز

لقطة للفارس عدنان العلوي

وّجــه العــب منتخــب مصــر وليفربــول، محمــد 
صــالح، رســالة صريحــة للــرد علــى االنتقــادات 
التي طالته خالل الساعات األخيرة، بشأن رفع 
اسم منتخب مصر من صفحته الشخصية على 

“تويتر”.
ونشــر صــالح، صــورة لــه علــى موقــع التواصل 
االجتماعــي “تويتــر” بقميــص منتخب مصر مع 
ألــوان علــم مصــر، معلًقــا “ مهمــا حاولــوا يغيروا 

حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا”.
وتــداول نشــطاء مواقــع التواصــل االجتماعي، 
صورة لحســاب الالعب الشــخصي على تويتر، 
وقد حذف فيه من ملفه التعريفي كلمة “العب 

بمنتخب مصر”، واكتفى بذكر ناديه ليفربول.
وفــاز األرجنتينــي ليونيــل ميســي بلقب أفضل 
الهولنــدي  علــى  متفوقــا  العالــم  فــي  العــب 
كريســتيانو  والبرتغالــي  دايــك  فــان  فيرجيــل 

رونالدو، وحل صالح في المركز الرابع.

وكاالت

رسالة الفرعون صالح



حصــدت العبــة فريق رضا لفنون القتال الالعبة ديبرا جونز الميدالية 
الذهبيــة فئــة الســيدات “الــوزن المفتــوح”، بعــد تغلبهــا علــى زميلتهــا 
بالفريــق الالعبــة صغــرى مبــارك، ضمــن منافســات الجولــة الثانية من 
البحرينــي  االتحــاد  نظمهــا  التــي  للجوجيتســو،  البحرينــي  الــدوري 
للجوجيتســو يــوم الجمعــة الموافــق 20 ســبتمبر علــى صالــة االتحــاد 
البحريني للكرة الطاولة.  وبهذه المناســبة، قالت الالعبة ديبرا جونز: 
“ســعيدة بتحقيقــي هــذه النتيجــة، والتــي جــاءت بعــد االســتعدادات 
المكثفــة التــي خضتهــا للمشــاركة فــي هــذه المرحلــة مــن البطولــة. 
فالمنافســة كانــت قويــة بينــي وبيــن زميلتــي الالعبــة صغــرى مبارك، 
ونجحت في إحراز الفوز لصالحي في هذه المواجهة”، موجهة شكرها 
لرئيــس االتحــاد البحرينــي للجوجيتســو رضــا إبراهيم منفــردي، على 

جهــوده الكبيــرة في دعــم جميع الالعبين والالعبات الذين يمارســون 
رياضــة الجوجيســتو فــي مملكــة البحريــن، مؤكــدة أن االتحــاد يبذل 
جهــوًدا واضحــة منذ تشــكيله لتطوير هــذه الرياضــة، متمنية لالتحاد 

كل التوفيق والنجاح لالرتقاء بمستوى الجوجيتسو البحرينية.

كلــف االتحــاد الدولــي لكــرة القدم، مهمــة تقييم طاقــم تحكيم مبــاراة منتخبي األردن 
والكويــت، ضمــن التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالم 2022 وكأس آســيا 
2023، إلى رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم ومقيم ومكتشف 

الحكام اآلسيوي جاسم محمود.

وســتقام المبــاراة يــوم 10 أكتوبــر المقبــل 
فــي العاصمة األردنيــة )عّمان(، ضمن إطار 
منافسات المجموعة B. وسيشرف جاسم 
محمــود علــى تقييــم الطاقــم التحكيمــي 
مــن  للمبــاراة، والمكــون  الدولــي  اليابانــي 
والمســاعدين   ،sato ryuji الســاحة  حكــم 
 ،mihara jun و   yamauchi hiroshi

والحكــم الرابــع yamamoto yudai، فيمــا 
مراقبــا   dong zheng الصينــي  ســيكون 
للمبــاراة. ويأتــي التكليــف الدولــي لرئيس 
قســم شــؤون الحــكام باالتحــاد البحريني 
الحــكام  ومكتشــف  ومقيــم  القــدم  لكــرة 
اآلســيوي تأكيــًدا علــى المكانــة المتميــزة 
لكــوادر التحكيم البحرينية بتواجدها في 

مختلــف المحافل، عبر سلســلة للنجاحات 
المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني 
علــى جميــع األصعدة؛ نظير الثقــة الكبيرة 
ــا  ــا وقاريًّ ــا وإقليميًّ التــي يتمتــع بهــا محليًّ

ا. ودوليًّ

محمود مقّيًما لحكام األردن والكويت“ديبرا” تحصد ذهبية السيدات بدوري الجوجيتسو

تتواصــل منافســات موســم ناصر بــن حمد لرياضات الموروث البحري بمســابقتي صيد األســماك 
)الحــداق( والتجديــف الشــعبي، حيــث شــهد كأس ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفــة النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة فــوز 14 
شــخًصا في مســابقة صيد األســماك بعد اصطياد خمســة أنواع مختلفة من األســماك، فيما شهد 
كأس سمو الشيخ حمدان نجل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة فــوز 10 فرق في 

مسابقة التجديف الشعبي.

 وفــي مســابقة صيــد األســماك، يمكــن للبحــارة 
اصطياد خمسة أنواع مختلفة من األسماك هي 
الهامور، الكنعد، الشــعري، الجد والســكن، حيث 
يفــوز المتســابق صاحــب الوزن األعلــى في كل 

نوع من أنواع األسماك.
 وشهدت مسابقة صيد األسماك مشاركة كبيرة 
المراكــز  علــى  تنافســوا  شــخص   400 فاقــت 
الســمك  أنــواع  مــن  نــوع  لــكل  األولــى  الثالثــة 

المسموح به في الئحة المسابقة.
 وفــاز بالمركــز األول فــي فئــة الهامــور إبراهيم 
عبــدهللا بــوزن يبلــغ )10.10 كيلوجــرام(، بينمــا 
كيلوجــرام(،   9.10( إبراهيــم  علــي  ثانيــا  جــاء 

بينمــا حــل علي خليــل في المركــز الثالث )5.10 
كيلوجــرام(.  وفــي فئــة الشــعري، فــاز مصعــب 
بــدر عبــدهللا )2.55  محمــد )2.80 كيلوجــرام(، 
كيلوجــرام(، وعبــدهللا حســن )2.40 كيلوجــرام( 

بالمراكز الثالثة األولى على التوالي. 
 أمــا فــي فئــة الكنعــد، تمكــن الثالثــي فيصــل 
عبدعلــي  كيلوجــرام(،   2.70( عبدالعزيــز 
عبدالحســين )1.95 كيلوجــرام( ومحمــد خليفة 
)1.85 كيلوجــرام( مــن الفــوز بالمراكــز الثالثــة 

األولى على التوالي. 
 وعلــى مســتوى فئــة الجد، فــاز الثالثــي محمد 
عبــدهللا  خليفــة  كيلوجــرام(،   1.80( إبراهيــم 

 1.55( محمــد  وجاســم  كيلوجــرام(   1.60(
كيلوجرام( بأول ثالثة مراكز على التوالي.

 وأخيــًرا فــي فئــة ســمكة الســكن فــاز بالمركــز 
األول راشد عبدالعزيز )16.80 كيلوجرام(، بينما 
جــاء فــي المركــز الثانــي علــي عيســى )12.35 
كيلوجرام(.  وفي منافســات التجديف الشــعبي 
الــذي شــهد منافســة شرســة بيــن المتســابقين، 
تمكــن النوخذة حمــد الرميحي من الفوز بكأس 
سمو الشيخ حمدان بن ناصر آل خليفة والمركز 
األول بعد أن قطع مسافة السباق في زمن يبلغ 
)13.18.11 دقيقة(، فيما جاء في المركز الثاني 
النوخذة أحمد البوســميط بعد أن أنهى الســباق 

المركــز  أمــا  دقيقــة(،   13.44.59( قــدره  بزمــن 
عبــدهللا  النوخــذة  نصيــب  مــن  فــكان  الثالــث 

الحدي بزمن يبلغ )13.56.29 دقيقة(.

 وفي المركز الرابع حل النوخذة جمعة الحســن 
)14.09.59 دقيقــة(، ثــم محمــد الديري خامًســا 
الهرمســي  محمــد  يليــه  دقيقــة(،   14.13.17(

علــى  متقدًمــا  دقيقــة(،   14.21.04( سادًســا 
عبدالرحمن عبدهللا الذي حل سابًعا )14.58.22 
 15.27.58( ثامًنــا  أحمــد  جاســم  ثــم  دقيقــة(، 
دقيقــة(، عبدالــرزاق الســقاي تاســًعا )16.02.59 
المركــز  فــي  الدوســري  حمــد  وأخيــًرا  دقيقــة( 
ســباق  وشــهد  دقيقــة(.    16.12.59( العاشــر 
محبــي  قبــل  مــن  واســعة  مشــاركة  التجديــف 
هــذه الرياضة، حيث فاق عدد المشــاركين 240 

شخًصا تنافسوا على المراكز العشرة األولى. 
 وتتواصــل منافســات موســم ناصــر بــن حمــد 
لرياضــات الموروث البحري حتــى نهاية أكتوبر 

ا. المقبل، حيث إن الفعاليات مستمرة أسبوعيًّ

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ــد األســـمـــاك ــي ــة ص ــق ــاب ــس ــي م ــًزا فـ ــ ــائ ــ ــد 14 ف ــه ــش ــد ي ــم ــن ح كــــأس خـــالـــد بـ

“الموروث البحري” متواصل بـ “الحداق” و “التجديف”

 جانب من مسابقة صيد األسماك لقطات من مسابقة التجديف الشعبي
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بلغ فريق مركز شــباب أبوقوة دور المجموعات بفوزه على مركز شــباب ســلماباد بهدف دون مقابل ســجله فاضل عباس )28( 
ضمن الدور الرابع لدوري خالد بن حمد الســابع لكرة قدم الصاالت لألندية والمراكز الشــبابية، وحصل حارس ســلماباد محمد 

علي على جائزة أفضل العب.

انفــرد  عندمــا  الفــرص  أولــى  وكانــت 
العــب أبوقــوة عبداإللــه ســعيد بالمرمى 

وأضاعها.
وحــاول  العبا ســلماباد عبــدهللا حميدان 
بالتســديدات  التســجيل  جعفــر  وأحمــد 
الدفــاع  أقــدام  لكــن  بعيــد  مــن  القويــة 
منعــت ذلــك وأهــدر زميلهــم الســيد علي 
حسن فرصة تسجيل بانفراده بالحارس 

برعونة قبل نهاية الشوط بدقيقتين.
تحفــظ  بــدون  الثانــي  الشــوط  وبــدأ 
وبشــكل ســريع وبعد ثماني دقائق سجل 
فاضــل عباس هدف أبوقــوة الوحيد من 
تسديدة قوية تسّلمها من ضربة ركنية.

وبــرع حــارس ســلماباد محمــد علــي في 
صــد الكــرات رغــم انفــراد العبــي أبوقوة 

ألكثر من خمس مرات.

الوسطى يتأهل من بواية الدار

أكــد فريــق مركز شــباب الوســطى تأهله 
أهــداف  بخمســة  المجموعــات  لــدور 
لنــادي داركليــب ســجلهم  مقابــل هــدف 
قائــده المتألــق أحمــد عبدالرســول )11 و 
30(، حســن الســكران )17 و 40( وهيثــم 
إبراهيــم )29(، وســجل هــدف داركليــب 
الوحيد مصطفى يعقوب )35(، واستحق 
قائد الوســطى أحمد عبدالرســول جائزة 

أفضل العب.

سقوط السنابس في فخ النعيم

أعلــن فريــق مركــز شــباب النعيــم تأهلــه 
لــدور المجموعــات بفــوز رائــع على مركز 
شباب السنابس المدجج بالنجوم بأربعة 
علــى  الحائــز  ســجلهم  لهدفيــن  أهــداف 
جائزة أفضل العب علي عبدالحسن )35 
و 37(، محمــد يونــس )6( و ميثــم منيــر 
)25(، وسجل للسنابس السيد علي جعفر 

)7( وحسن علي )21(.

تأهل مدينة حمد بخماسية صعبة

بــرع العبــو مدينة حمد فــي مباراة مركز 
شــباب الرفاع الشرقي ليتأهل األول إلى 

دور المجموعــات بخمســة أهــداف دون 
ومثيــرة،  تكتيكيــة  مبــاراة  بعــد  مقابــل 

 3( القصــاب  األهــداف: حســين  وســجل 
و 40(، إبراهيــم القصــاب )19(، عبــدهللا 

 ،)33( النجــران  رائــد  و   )28( المالكــي 
حســين  حمــد  مدينــة  العــب  واســتحق 

القصاب جائزة أفضل العب.

 تهنئة السعودية باليوم الوطني

الشــبابية  والمراكــز  األنديــة  العبــو  عّبــر 
حمــد  بــن  خالــد  دوري  فــي  المشــاركة 
الســابع لكــرة قــدم الصــاالت عــن خالص 
تهانيهــم وامنياتهــم إلــى المملكة العربية 
اليــوم  بمناســبة  الشــقيقة  الســعودية 
المشــرفة  بالمواقــف  منوهيــن  الوطنــي 
البحريــن  مملكــة  مــع  الكبــرى  للشــقيقة 
وعمق العالقات األخوية التي تربط بين 

المملكتين والشعبين الشقيقين.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

مركز أبوقوة ُيقصي سلماباد بهدف

لقاء الوسطى وداركليب

المحرق يخسر أمام نفط أبدان بـ “آسيوية السلة”
ــوك الــتــايــلــنــدي ــك ــان ــك ب ــت ــاي يـــواجـــه الـــيـــوم الــمــســتــضــيــف ه

خســر فريــق المحــرق لقاءه األول أمــام فريق نفط أبدان اإليرانــي بنتيجة )85/64(، في 
المبــاراة التــي جمعــت بينهما يــوم أمس الثالثاء، ضمــن لقاءات الجولة األولى لحســاب 
المجموعــة األولــى مــن البطولــة اآلســيوية لألنديــة األبطــال التــي تحتضنهــا العاصمــة 

التايلندية بانكوك في الفترة من 24 وحتى 29 سبتمبر الجاري.

فيمــا  الخســارة،  بنقطــة  المحــرق  وخــرج 
حصد الفريق اإليراني نقطتي الفوز.

الثانــي  لقائــه  فــي  المحــرق  وســيواجه 
بالبطولة المســتضيف فريق هايتك بانكوك 
التايلنــدي فــي الســاعة الثانيــة مســاء، قبل 
أن يختتــم دور المجموعــات بلقــاء فريــق 
فوبون بريفز التايواني في الســاعة 11:30 

من صباح يوم غٍد الخميس.
وفي اللقاء الثاني ضمن المجموعة نفســها، 
حقق فريق فوبــون بريفز التايواني نتيجة 
الفــوز علــى حســاب فريــق هايتــك بانكــوك 

التايلندي.

ورغــم  المحــرق  فــإن  للمواجهــة  وعــودة 
أداًء جيــًدا  أنــه حقــق  أمــس، إال  خســارته 
طــوال  منافســه  مجــاراة  بــه  اســتطاع 

مجريات اللقاء.
ويديــن الفريــق اإليرانــي بفوزه إلــى األداء 
فــي  الجماعيــة  والنزعــة  القــوي  الدفاعــي 

الهجوم.
وبســط فريــق نفط أبــدان األفضليــة الفنية 
علــى المبــاراة انطالقا مــن الربع األول الذي 
يعــّزز  أن  قبــل   ،25/16 بنتيجــة  فيــه  فــاز 
تقدمــه مــع نهاية الشــوط األول بفــوزه في 

الربع الثاني أيًضا 24/17.

وواصــل فريــق نفط أبدان فــرض أفضليته 
فــي الشــوط الثانــي الذي شــهد تحســنا في 
األداء الدفاعــي لفريق المحــرق، إذ فاز في 
الربع الثالث 19/16، قبل أن يحسم المباراة 

بفوزه في الربع األخير أيًضا 17/16.
وجــاء أفضل مســجل للمحرق فــي المباراة 
نقطــة،   20 بتســجيله  هاريــس  األميركــي 
وأضــاف مواطنــه مورفــي 18 نقطــة، فيمــا 
سجل بدر جاسم 13 نقطة ومحمد بوعالي 

8 نقاط.
ويقود تدريب المحرق في البطولة المدرب 
األميركــي دايــان مــوري ويســاعده المدرب 
الوطني إبراهيم الدرازي، فيما تضام قائمة 
الفريــق 12 العًبــا هــم: محمد حســن، كاظم 
ماجــد، بــدر عبــدهللا، أحمــد حســن، محمــد 
بوعــالي، علي شــكر هللا، محمد ناصر، علي 
ســيد محمــد حميــد،  أصغــر،  علــي  ربيعــة، 

مايك هاريس، وكيفن مورفي.
جانب من اللقاء )تصوير: محمود يوسف(

جانب من التتويج
 جاسم محمود

محمد الدرازي
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النعيم ومدينة 
حمد يتألقان 
بدوري خالد 
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من آخر مشاركة أللعاب القوى في بطولة العالم 2017

حظي وفد مملكة البحرين لذوي العزيمة العائد من العاصمة األردنية عّمان محمال بـ 27 ميدالية ملونة، )8( ذهبيات، )10( فضيات، 
)9( برونزيات إثر مشاركته في منافسات دورة ٔالعاب غرب ٓاسيا البارالمبية الثانية، باستقبال رسمي حافل من اللجنة البارالمبية 

البحرينية بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي.

وكان رئيــس اللجنــة البارالمبية البحرينية 
الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفــة فــي 
والالعبــات  الالعبيــن  مســتقبلي  مقدمــة 
عــدد  بجانبــه  حضــر  كمــا  عودتهــم،  لــدى 
البارالمبيــة  اللجنــة  مجلــس  أعضــاء  مــن 
البحرينــي  االتحــاد  ومجلــس  البحرينيــة 

لرياضة ذوي اإلعاقة.
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  واســتقبل 
البحرينيــة الالعبيــن والالعبــات بالــورود، 
ونقــل لهــم تحيــات وتهانــي ممثــل جاللــة 
الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 

رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة  
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
المجلــس األعلــى  لرئيــس  والنائــب األول 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفة، مشــيدا بمــا حققوه في الدورة من 
حصيلــة وافــرة مــن الميداليــات والمراكــز 
ذوي  رياضــة  كعــب  علــو  عكســت  التــي 
العزيمــة في مملكــة البحرين وما يحظون 
بــه مــن دعــم ورعايــة فائقــة مــن القيــادة 

الرشيدة.

وأكــد الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفة 
بــأن مــا حققه وفــد مملكة البحريــن لذوي 
العزيمة يعد مبعثا للفخر واالعتزاز ويبين 
مــدى ما يتمتع به الالعبون والالعبات من 
إرادة صلبــة وعزيمة، مشــيدا بالدور البارز 
لالتحــاد البحرينــي لرياضــة ذوي اإلعاقــة 
وبــدور  الــدورة،  لهــذه  االســتعداد  فــي 
األطقــم الفنيــة واإلداريــة، مؤكــدا أن هــذا 
اإلنجاز سيكون حافزا لتحقيق المزيد من 
اإلنجــازات المتميــزة، ورفــع رايــة المملكة 

استقبال رسمي ألبطال ذوي العزيمةعاليا بمختلف المحافل الخارجية.

استقبال رسمي حافل ألبطال ذوي العزيمة
ــة ــي ــب ــم ــارال ــب ال آســـيـــا  ــرب  ــ غـ بـــطـــولـــة  ــن  ــ م مـــيـــدالـــيـــة  ـــ 27  ــ ب ــن  ــي ــل ــم ــح م

اللجنة اإلعالمية

بدر ناصر يخوض انتخابات االتحاد الدولي للقوى
2020 طــوكــيــو  ــاد  ــي ــب ــم أول قــبــل  األداء  لتقييم  مــحــطــة  ــم  ــال ــع ال بــطــولــة  ــال:  ــ ج بــن 

يطمح مرشح مملكة البحرين عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى المهندس بدر 
ناصــر محمــد ألن يكــون أول بحرينــي يتقلــد عضويــة االتحاد الدولــي أللعاب القــوى )IAAF( في 
االنتخابات التي ستجرى اليوم )األربعاء( في العاصمة القطرية الدوحة النتخاب مجلس إدارة 
جديــد برئاســة البريطانــي “سباســتيان كو” الذي فاز بمنصب الرئاســة لوالية جديــدة تمتد حتى 

2023 بالتزكية نظًرا لعدم تقدم أي مرشح لمنافسته.

تقــدم  أن  بحرينــي  مرشــح  ألي  يســبق  ولــم 
للترشــح لعضويــة االتحاد الدولي، ليســجل بدر 
ناصــر اســمه كأول مرشــح مــن مملكــة البحرين 
لهــذا المنصــب بأمــل الوصــول لواحــد مــن أكبــر 

االتحادات الرياضية الدولية في العالم.
 ويتســلح بــدر ناصــر بخبــرة جيدة فــي المجال 
الرياضــي باعتبــاره واحًدا من الكــوادر الوطنية 
طريقهــا  وشــقت  نفســها  أثبتــت  التــي  الشــابة 
بنجــاح لينــال الثقــة لتبــّوء العديــد مــن المهــام 
والمناصــب الخارجية ابتداء من العمل اإلداري 
بنــادي النجمــة ومــرورا بعضويــة اتحــاد ألعــاب 
الــدورة  فــي  ليتقلــد   2012 عــام  منــذ  القــوى 
المالــي  األميــن  منصــب  الحاليــة  االنتخابيــة 
واإلعــالم،  العامــة  العالقــات  لجنــة  ورئيــس 
حتــى تقلــد فيما عضويــة مجلــس إدارة اللجنة 
االنتخابيــة  الــدورة  فــي  البحرينيــة  األولمبيــة 
فــي  للبحريــن  وتمثيلــه   2017/2020 األخيــرة 
العديــد مــن الــدورات والبطــوالت الخارجية ثم 
اختيــاره مديــًرا لبعثــة البحريــن بــدورة األلعاب 

اآلسيوية )آسياد جاكرتا 2018(.
 وعلــى الصعيــد األكاديمــي الرياضــي فــإن بــدر 
ناصــر حاصــل على دبلــوم اإلدارة الرياضية من 
األكاديمية العالميــة للرياضة واللجنة األولمبية 
البحرينيــة 2014، وهــو محاضــر وطنــي معتمد 
من االتحاد الدولي أللعاب القوى، كما أنه يتمتع 
بســجل أكاديمــي فــي مجال الهندســة بحصوله 
على شــهادة الماجستير في إدارة المشاريع من 

الجامعــة البريطانيــة فــي دبــي 2017، وشــهادة 
/2005 المشــاريع  هندســة  فــي  البكالوريــوس 
مــن جامعــة غالســكو باســكتلندا، باإلضافة إلى 

شهادة في العلوم العسكرية.

البرنامج االنتخابي

لمرشــح  االنتخابــي  البرنامــج  يتضّمــن 
المحــاور  مــن  العديــد  ناصــر  بــدر  الوطــن 
والنقــاط التــي تالمــس واقــع ألعــاب القوى 
وتدفــع باتجــاه تطويــر أم األلعــاب وتعزيز 
نموهــا علــى الصعيــد العالمــي، فهو يســعى 
مــن خــالل برنامجــه إلــى حصــول المــرأة 
علــى المزيــد مــن المناصــب القيادية داخل 
وبيــن  بينهــا  والمســاواة  الدولــي  االتحــاد 
قيــم  وتعزيــز  لتأصيــل  والســعي  الرجــل، 
الشــفافية والمســاءلة وتوفيــر المزيــد مــن 
الدعــم لتعزيــز دور وحــدة النزاهــة التابعــة 
ســمعة  علــى  للمحافظــة  الدولــي  لالتحــاد 
هــذا الكيان، وأخيــًرا دعم الجهود المبذولة 

للتالعب باألعمار.

قائمة المرشحين

 يتنافــس علــى منصــب نائــب الرئيــس 11 
مترشــًحا يتطلــب فــوز 4 منهــم، إذ ترشــح 
وهــم  الرئيــس  نــواب  لمنصــب  عربيــان 
والســعودي  الكمالــي،  أحمــد  اإلماراتــي 
األميــر نــواف بن محمد آل ســعود وكالهما 

كانــا عضويــن باللجنــة التنفيذيــة باالتحاد 
الدولي في الدورة االنتخابية الماضية.

ويتنافــس علــى عضوية اللجنــة التنفيذية 
بينهــم  13 مقعــًدا مــن  40 مترشــًحا علــى 
الكمالــي،  أحمــد  اإلماراتــي  وهــم  عــرب   6
السعودي األمير نواف بن محمد آل سعود، 
خالــد  التونســي  العنــزي،  ســيار  الكويتــي 
عمــارة، المغربيــة نوال المتوكل، ومترشــح 

الوطن بدر ناصر.
ويبلــغ عــدد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 18 
عضًوا، ويتطلع مترشــح المملكة بدر ناصر 
للفــوز بعضويــة واحــد من أكبــر االتحادات 
الرياضيــة فــي العالــم؛ نظــًرا لمــا يتمتــع بــه 
من كفــاءة وقدرة وعالقات واســعة لتبوء 

عضوية اتحاد ألعاب القوى الدولي.

برنامج الكونجرس الدولي

تنطلــق أعمــال الكونجــرس الـــ 52 لالتحــاد 
الدولــي أللعــاب القــوى الســاعة 8 صباًحــا 
بتوقيت مملكة البحرين بفندق “شــيراتون 
جراند الدوحة” على أن يبدأ التسجيل أوال 
ثــم أعمــال االجتماع لغاية الســاعة 1 ظهًرا 
علــى أن يعقــد الســاعة 1:30 ظهــًرا مؤتمًرا 
ا لالتحاد الدولي ثم تستكمل أعمال  صحفيًّ

االجتماع حتى الساعة 6 مساء.

وصول الوفد اإلداري واعتماد 
قائمة العدائين

وصــل إلــى العاصمة القطريــة الدوحة وفد 
االتحــاد البحريني أللعاب القوى للمشــاركة 
فــي اجتماع الجمعية العمومية )كونجرس 
52( لالتحاد الدولي أللعاب القوى وحضور 
منافســات بطولة العالم للرجال والسيدات 

التــي ســتقام خــالل الفترة مــن 27 لغاية 7 
أكتوبر المقبل.

وســيمثل االتحــاد البحرينــي فــي اجتمــاع 
الســر  أميــن  مــن  كال  العموميــة  الجمعيــة 
اإلدارة  مجلــس  وعضــو  أحمــد  يوســف 
بــدر  المالــي  واألميــن  عبدالعزيــز  محمــد 
ناصــر، فيمــا يضــم الوفــد اإلداري كال مــن 
مديــر المنتخبات محمــد عبدالعزيز وعضو 
مجلــس اإلدارة خالــد القطامــي، باإلضافــة 

إلى المدير الفني الجزائري طاهر ريغي.
هــذا، وقــد اعتمــد االتحــاد قائمــة العدائين 
المشاركين في البطولة وهم كال من عباس 
أبوبكــر )ســباق 400 متــر للرجــال(، ســلوى 
عيــد )ســباق 400 متــر للســيدات( ابراهــام 
رويتش )سباق 1500 متر للرجال(، داويت 
آالف   5 )ســباق  باليــو  بيرهانــو  فيــكادو، 
 5 )ســباق  غشــاو  تاجســت  للرجــال(،  متــر 
آالف متر للســيدات(، البرت روب، الحســن 

للرجــال(،  متــر  آالف   10 )ســباق  شــاني 
بنســون سوري، الحسن العباسي ) ماراثون 
 200 )ســباق  يوســف  يعقــوب  الرجــال(، 
متــر( ديســي، شــيتاي اشــتي، روز شــيلمو 
)ماراثــون الســيدات(، وينفرد يافي )ســباق 
3 آالف متر موانع للسيدات(، جون كيبيت 
)ســباق 3 آالف متر موانع للرجال(، أمينات 
يوسف )سباق 400 متر حواجز للسيدات(، 
نورة سالم )مسابقة رمي القرص(، وكال من 
عباس أبوبكر وســلوى عيد وايمان عيســى 
وموســى عيســى )ســباق التتابــع المختلــط 

4X400 متر(.
وخاض العداؤون سلســلة من المعســكرات 
التدريبيــة الخارجيــة، والتي أســتعدوا من 
خاللهــا للمعتــرك القــاري طمعا فــي تحقيق 
نتائــج متميــزة تليــق بســمعة ألعــاب القوى 
البحرينيــة وما وصلت إليه من مكانة على 

المستوى العالمي.

سباستيان كو يوسف أحمد خالد القطاميبدر ناصر محمد محمد عبدالعزيز

السيرة الذاتية

حسن علي من الدوحة

أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  أكــد 
القــوى محمــد بــن جــالل أن بطولــة العالم 
أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات تمثــل 
مشــاركات  أجنــدة  فــي  مهمــة  محطــة 
االتحاد في العام الجاري 2019 اســتعدادا 
األلعــاب  دورة  فــي  األهــم  للمشــاركة 
طوكيــو  )أولمبيــاد  القادمــة  األولمبيــة 
2020(، مشــيًرا إلــى أهميــة البطولــة فــي 
تقييم مســتوى العدائيــن وتحطيم المزيد 
مــن األرقــام والمنافســة القويــة مع أفضل 

عدائي وعداءات العالم.
وأضــاف بــن جــالل أن االتحــاد البحرينــي 
المشــاركة  علــى  يحــرص  القــوى  أللعــاب 
فــي بطولــة العالــم التــي تقــام كل ســنتين 
الذيــن  والعــداءات  العدائيــن  مــن  بنخبــة 

يحققــون األرقــام التأهيليــة بــكل جــدارة 
واقتــدار بمختلــف الملتقيــات والبطــوالت 
التي يخوضونها، مشــيًرا إلى تزايد أعداد 
العدائيــن الذين يتأهلــون لنهائيات بطولة 

العالم في كل نسخة، إال أن االتحاد اصبح 
ينتقي افضل العناصر القادرة على تقديم 

أفضل النتائج والمستويات.
فــي تحقيــق  أملــه  عــن  بــن جــالل  وعبــر 
نتائــج مشــرفة في بطولــة العالــم، مضيًفا 
“إننا ندخل منافســات بطولة العالم بهدف 
تقييــم مســتوانا وفــي الوقــت ذاتــه فإننــا 
التتويــج  منصــات  إلــى  للصعــود  نتطلــع 
بســمعة  تليــق  إيجابيــة  نتائــج  وتحقيــق 
ألعاب القوى وحضورها العالمي وكلنا ثقة 
بقدرة عدائينا على أن يكونوا خير سفراء 
لوطنهــم فــي البطولــة التي ســتضم نخبة 
بالعزيمــة  العالــم ولكــن  ابــرز عدائــي  مــن 
تخطــي  علــى  قــادرون  فإنهــم  واإلصــرار 

الصعاب والعودة بنتائج جيدة”.

محمد بن جالل

بن جالل: الطموح يتمثل في الصعود على منصة التتويج
بطولة العالم محطة لتقييم األداء قبل أولمبياد طوكيو 2020
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إعداد: هبة محسن

أعلن مصرف الســالم- البحرين، المصرف الرائد المتوافق مع أحكام الشــريعة اإلسالمية 
في المملكة، عن الفائز األول بجائزة الدانات الكبرى لعام 2019، وهو المواطن البحريني 
حســّين عبد هللا، والذي فاز بفيال فاخرة في المحّرق خالل الســحب نصف الســنوي. وقد 
تقــّدم رئيــس الخدمات المصرفية لألفراد محمد بوحجي بخالص التهاني للســيد حســّين 

وسلمه مفاتيح بيته الجديد.

ويعمل حســّين معّلًما في إحدى المدارس 
التابعــة لوزارة التربية والتعليم، وكان قد 
خطط لزيادة اســتثماراته تدريجًيا لتصل 
إلــى 100 ألــف دوالر بغــرض شــراء أرض 
والزواج. وقال بهذه المناسبة: “رغم إنني 
كنــت أســعى جاهــًدا لالدخــار للمســتقبل، 
لــم أتمكــن إال مــن توفيــر مبلــغ  إال إننــي 
صغيــر فحســب. وكنــت أعتقــد أن األمــر 
سيســتغرق أعواًمــا حتــى أســتطيع بلــوغ 
هدفــي وشــراء عقــار. أمــا اآلن، وبفضــل 
االستثمار في دانات السالم، فإنني سعيد 
للغايــة إذ أصبحــت أمتلك منزلي الخاص، 
كمــا أتطلــع إلــى العثور علــى الزوجة التي 
ستشــاركني إيــاه. وفــي الحقيقــة إنني لم 
أكــن أتوقــع أبــًدا الفــوز بالجائــزة، لــذا فإن 

يســعني  وال  توصــف،  ال  اآلن  ســعادتي 
ســوى التعبيــر عن امتنانــي البالغ لمصرف 

السالم.”
 ومن جانبه قال بوحجي: “يتبلور برنامج 
دانات للتوفير حول ما هو أكثر من مجرد 
تشــجيع العمــالء علــى تحقيــق أهدافهــم 
الماليــة، بل يســاعدهم أيًضــا على تحويل 
أحالمهــم إلــى حقيقــة علــى أرض الواقع. 
الســيد  بمســاعدة  للغايــة  ســعداء  ونحــن 
حســّين علــى تحقيــق حلمــه فــي امتــالك 
بيت العمر من خالل هذه الجائزة القّيمة. 
إذ نســعى باســتمرار فــي مصــرف الســالم 
جديــدة  طــرق  ابتــكار  إلــى  البحريــن   -
عمالئنــا  ومكافــأة  خدماتنــا  لتحســين 
المخلصين، ويمثل برنامج دانات للتوفير 

أبرز مثال على ذلك.”
جميــع  نحــث  “نحــن  بوحجــي:  وأضــاف 
عمالئنــا علــى زيــادة اســتثماراتهم للتمتــع 
بفرصــة الفــوز فــي الســحب الكبيــر علــى 
جائزة الدانة الكبرى النهائية، والتي تمثل 
أكبــر جائــزة نقديــة فــي تاريــخ البحريــن، 
لفائــز  مليــون دوالر   1.5 قيمتهــا  تبلــغ  إذ 
واحد. كذلك سيســتفيد العمالء من ميزة 

األرباح الشــهرية التنافســية علــى أرصدة 
حســاب الدانــات. كمــا نــود تذكيــر عمالئنا 
الكرام بأنه كلما اســتثمروا لفترات أطول، 
تضاعفــت فرصهــم فــي الفــوز، إذ ســيتم 
مكافــأة أصحاب حســابات دانات الســالم 
الســحب  فــي  للدخــول  إضافيــة  بفرصــة 
عــن كل شــهر إضافــي يحتفــظ فيــه بمبلغ 

استثماراتهم في الحساب.”

حســين: أتطلــع للعثــور علــى الزوجــة التــي ستشــاركني الســكن فيه

“الدانات” تمنح معلما بحرينيا فيال فاخرة في المحرق
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انطالق الموسم الجديد لتجربة جاكوار في حلبة البحرين
ــدرات لـــلـــطـــراز الــعــالــمــي ــ ــق ــ ــرض ال ــع ــت ــس ــة ت ــي ــائ ــن ــث ــت ــادة اس ــيـ قـ

تعلن شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر عن بدء 
الموســم الجديد لفعاليــات تجارب القيــادة المرتقب لمركز 

تجربة جاكوار في حلبة البحرين الدولية بالصخير.
زواره  جاكــوار”  مــع  القيــادة  “تجــارب  موســم  يســتقبل 
ابتــداًء مــن تاريخ 10 أكتوبر 2019، مما ســيمنح عشــاق 
علــى  لالطــالع  المثاليــة  الفرصــة  الرياضيــة  الســيارات 
ســرعة الحركــة والديناميكيــة المتألقــة التــي يتميــز بهــا 
طــراز جاكــوار F-TYPE الجديد كلًيا والحائز على جوائز 
مرموقــة. وســيتمكن المشــاركين خالل هذا الموســم من 
قيادة أشهر سيارة رياضية من جاكوار، وذلك في تجربة 
اســتثنائية تســتعرض القــدرات واإلمكانــات العالية التي 
تجتمــع فــي هذه الطــراز. وباســتطاعة الزوار االســتمتاع 
بتجربة قيادة ال تفوت من اإلثارة والحماســة مع ســيارة 

F-TYPE Coupe، بسعر مذهل قدره 63 دينارا.
وصرح المدير العام لشــركة الســيارات األوروبية جاكوار 
الند روڤر ستيفن الي قائال: “تشكل قيادة سيارة رياضية 
فــي أحــد أفضــل مضاميــر الســباق حــول العالــم تجربــة 
مميــزة يحلــم بها كافــة محبي الســيارات الرياضية، ومن 
هــذا المنطلق نقدم لعمالئنــا األعزاء فرصة مثالية لقيادة 

ســيارة جاكــوارF-TYPE 2019 المتألقــة. نحــن علــى ثقة 
مــن شــغف وانتظــار عشــاق جاكوار فــي مملكــة البحرين 
لتجــارب  الجديــد  الموســم  انطــالق  لموعــد  والمنطقــة، 
القيــادة بفــارغ الصبــر. وندعــو عمالئنــا األعــزاء للمبــادرة 
لحجــز مواعيدهــم بأقرب فرصة للحصــول على الفترات 

التــي تالئمهــم لخوض هذه التجربــة المثيرة، وذلك نظرا 
لإلقبــال الكبيــر الــذي يشــهده المركز. ومن هــذا المنطلق، 
نتطلع قدًما للترحيب بالجميع في حلبة البحرين الدولية 
لالســتمتاع بتجربة العمر مع واحدة من أروع الســيارات 

الرياضية في العالم”.
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إلــى خلــق  الراميــة  مــع جهــوده  بالتماشــي 
األجواء االحتفالية الممتعة والشيقة وخلق 
مجمــع  احتفــل  لــزواره،  متكاملــة  تجربــة 
الســيف - ضاحيــة الســيف بالعيــد الوطنــي 
ال89 للمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
وذلــك بالتعاون مع هيئة البحرين للســياحة 

والمعارض. 
واســتضاف مجمــع الســيف فقــرات العرضة 
والفنــون التقليديــة الشــعبية التــي قدمتهــا 
فرقــة شــباب الحــّد علــى مــدى خمســة أيام 
بيــن 19 و23 ســبتمبر فــي مجمــع الســيف - 
ضاحيــة الســيف، وقــد شــهدت هــذه الفترة 

توافد أعداًدا كبيرة من الزوار الذين شاركوا 
بكل سرور في هذه األجواء الُمبهجة.

تعليًقــا علــى هــذه المناســبة، قــال الرئيــس 
أحمــد  الســيف  عقــارات  لشــركة  التنفيــذي 
يوسف: “نوّد أن نتقدم بأسمى آيات التهاني 
والتبريــكات إلى المملكة العربية الســعودية 

موفــور  لهــا  ونتمنــى  الرغيــد  عيدهــا  فــي 
التطــور  مســيرة  فــي  واالزدهــار  النجــاح 
بمناســبة  وذلــك  تشــهدها،  التــي  والنمــاء 
حلــول عيدهــا الوطنــي المجيــد، وهــو أحــد 
المناسبات التي نعتز ونفتخر باالحتفال بها 

احتفاًء بشقيقتنا السعودية”.

فــــــــــــــقــــــــــــــرات وفــــــــــــــنــــــــــــــون شـــــعـــــبـــــيـــــة 

مجمع السيف ينشر البهجة احتفاء بعيد الشقيقة الكبرى
أعلــن مطعــم “بــالك تــاب” عــن إطالقــه ميلــك شــيك “تشــورو شــوكو تاكو” 
الجديــد مــن توليفــات “كرايــزي شــيك” الشــهيرة، والــذي ســيكون متوفــرا 
لعشــاق العالمــة ابتــداًء مــن اليــوم في فرعــه بمملكــة البحرين. كما كشــف 
المطعــم عــن أن “تشــورو شــوكو تاكــو” ســيصبح إضافة دائمة علــى قائمة 
“كرايزي شــيك” االســتثنائية ليتســنى لرواده االســتمتاع بمذاقاته الشهية 

على مدار العام.

الجديــد  شــيك  الميلــك  ويزخــر 
للمــرة  تضــاف  فريــدة  بنكهــات 
المطعــم  قائمــة  إلــى  األولــى 
توليفــات  مــن  عالميــا  الشــهيرة 
“كرايزي شــيك”، وذلــك مع حافة 
الفانيليــا  بفروســتينج  مزينــة 
المخفوقــة  الكريمــة  تعلــوه 
وقطعتيــن مــن حلــوى التشــورو 
وآيس كريم “شوكو تاكو” الشهي 
مع صلصة “دولتشي دي ليتشي” 

الغنية.
تاكــو”  “تشــورو شــوكو  ويجســد 
الطفولــة  نكهــات  إلــى  رحلــة 
تــاب”  “بــالك  بلمســة  المحببــة 
 6،90 مقابــل  ويتوافــر  المميــزة، 
دينــار بحريني، لدى فندق جميرا 
العاصمــة  فــي  ســراي  رويــال 

المنامة.

“بالك تاب” تطرح مشروب تشورو شوكو تاكو

نكهات فريدة 
تضاف للمرة 
األولى إلى 

قائمة المطعم

عقدت مجموعة شــركات يوســف 
حملــة  وأوالده  المؤيــد  خليــل 
للتبــرع بالــدم مؤخــرًا فــي مركــز 
حضــر  حيــث  الطبــي  الســلمانية 
أكثر من 140 موظف من مختلف 
مجموعــة شــركات يوســف خليل 
الشــركات  و  وأوالده  المؤيــد 
التابعة إليها، و من ضمنها أشــرف 

هــذا  مشــاركة  فــي  منتســبيها  و 
الحدث.

شــركات  مجموعــة  بــأن  علمــا 
وأوالده  المؤيــد  خليــل  يوســف 
نظمت حمــالت التبرع بالدم على 
مــدار احــدى عشــر ســنة الماضية 
حيــث تبــرع مئــات مــن موظفيها 

في مساعدةالمجتمع البحريني.

موظفو “خليل المؤيد وأوالده” يتبرعون بالدم

أعلــن منتجــع ’الريتــز - كارلتــون، البحريــن‘، 
الوجهــة الفاخرة في العاصمة البحرينية، عن 
افتتاح صالة “ذا أرينا” الجديدة بالشراكة مع 
مجموعة ’مايســترا‘. وتغطي صالة المعارض 
ألــف   43 مســاحة  الجديــدة  والمؤتمــرات 
قــدم مربــع، وهــي مــزودة بأحــدث المعــدات 
الســتضافة  تؤهلهــا  التــي  والتجهيــزات 
مؤتمرات عالمية وفعاليات اســتقبال ضخمة 
زفــاف،  وحفــالت  جوائــز  توزيــع  وحفــالت 

باإلضافة إلى اجتماعات بمختلف أنواعها.

ويقــدم منتجــع ’الريتــز - كارلتــون، البحرين‘، 
من موقعه المميز في منطقة الســيف المطلة 
علــى الخليج العربــي، جميع المرافق المثالية 
لبيئــة األعمــال العصريــة، كمــا يتميــز بموقعه 
الــذي بيعــد 20 دقيقــة عــن مطــار البحريــن 
فــي  الرئيســية  الســياحية  الدولــي والمعالــم 
المملكــة، وتثــري الصالــة الجديــدة خدمــات 
وعــروض المنتجــع فــي قطــاع االجتماعــات 
حيــث  والمعــارض،  والمؤتمــرات  والحوافــز 
تتضمن غرفتــي اجتماعات وصالتي حفالت 

كبيرَتيــن والعديد من المســاحات المخصصة 
لالجتماعــات المغلقــة، علــى امتــداد مســاحة 

إجمالية تزيد عن 90 ألف قدم مربع. 
وتحظــى جميــع الفعاليــات التــي تقــام فــي 
منتجع ’الريتز - كارلتون، البحرين‘ بمستوى 
الخدمــات المتميــزة التــي تقدمهــا العالمــة، 
وجبتيــن  تقديــم  خيــارات  إلــى  باإلضافــة 
أو ثــالث وجبــات مــن الطعــام لالجتماعــات 
فــي  تنظيمهــا  يتــم  التــي  والمؤتمــرات 

المنتجع.

أحتفــل  كافيــه  هالــة  رعايــة  تحــت 
وكبــار  الوالديــن  لرعايــة  الحــورة  دار 
المواطنيــن بمناســبة األعيــاد الوطنيــة 
للمملكة العربية السعودية ويوم المسن 
ُتراثنــا*  *هــذا  عنــوان  تحــت  العالمــي 
وتأتي الفعالية بتنظيم مشــترك ما بين 
إدارة عالقــات مجمــع الســيف ومطعــم 
دار  منتســبين  ومشــاركة  كافــي  هالــة 
الحورة والقضيبية وبحضور منتســبي 
الــدار من كبــار المواطنين والنشــاطين 
إبراهيــم مطــر وفيصــل  االجتماعييــن 
العباسي، حيث تخللت الفعالية العديد 
وبمشــاركة  الشــعبية  المســابقات  مــن 
“أم  بخيــت  ســلوى  القديــرة  الفنانــة 

هالل”.
وأكدت بدورها “رئيس العالقات العامة 
واألنشطة” بالدار شيخة الزايد أن هذه 

الفعاليــة تهــدف إلــى توطيــد الترابــط 
المجتمعــي بيــن األهالي وبين المجتمع 
حيــث يتم إشــراك كبــار المواطنين في 

الفعاليات الوطنية والعالمية.

واختمــت الزايــد بالشــكر الجزيــل إلــى 
هالــة كافيــة والقديــر يوســف بوهلــول 
هــذه  إلبــراز  وتعاونــه  إشــرافه  علــى 

النشاط اإلنساني.

بـــــــعـــــــنـــــــوان “هـــــــــــــــذا تــــــراثــــــنــــــا”مزدودة بأحدث المعدات الستضافة المؤتمرات العالمية

دار الحورة يحتفل بالعيد السعودي ويوم المسنين“الريتز كارلتون” يفتتح صالة “ذا أرينا للمعارض”
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يخفف المحيطون بك في العمل الضغط المهني. 

تتعدد المناسبات  التي تصلك ببعض االشخاص.
 

ابتعد قدر اإلمكان عن األشخاص السلبيين .

تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو 
ترويج.

 كن جاهزًا لبعض العروض والتطورات 
االيجابية.

وضعك الجسدي جيد، تتبع في حياتك نظامًا 
متوازنًا .

قد يطرأ ما يثير اشمئزازك أو غضبك في العمل.

قد تدفعك االنفعاالت رفض صفقة او عرض 
مهم.

 صحتك على خير ما يرام على الرغم من عملك.
 

تمر بفترة متشنجة تنعكس توترًا شديدًا في 
األعصاب.

من الممكن ان تناقش هذا اليوم مسألة مهنية 
أو مالية.

تناول األطعمة الغنية باأللياف ومضادات 
التأكسد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الفيلــم اللبنانــي “١٩٨٢” للمخرج وليد مؤنــس يلفت االنتباه

السينما اإلفريقية: الحاضر والماضي والمستقبل في الجونة

ســينافس الفيلــم اللبنانــي “١٩٨٢” للمخــرج 
وليــد مؤنس كأول أفالمه بقوة على جوائز 
مهرجان الجونة السينمائي هذا العام ضمن 
مسابقة األفالم الروائية الطويلة لما تقدمه 

من أحداث وإخراج.
قصــة الفيلم تحدث في صيف العام 1982، 
حيــث االمتحانــات النهائيــة بمنطقــة جبلية 
فــي بيــروت الــذي منهــا يقرر “وســام” صبي 
لزميلتــه  البــوح  عاًمــا،   11 العمــر  مــن  يبلــغ 
بمــدى إعجابــه  نفــس الصــف “جوانــا”  فــي 
وحبــه لهــا، وفي تلك األثنــاء تتعرض البالد 
لهجوم جوّي مما يجعل الدراسة تؤجل في 
بيــروت، وهــذا يزيد مــن إصــراره عليها هن 
الحرب البريء في وقت الحرب يحفر بقوة 

في ذاكرة الصبي.
وحضــر طاقــم العمــل للعــرض األول لــه في 
الجونة ضمن فعالياته السينمائي، يتقدمهم 
المخــرج وليد مؤنس للســير على الســجادة 
الحمــراء وتغيبــت بطله الفيلــم نادين لبكي 
معلمــة  وهــي  ياســمين،  دور  تقــدم  التــي 
يعتريهــا األم خالل األوقات المريرة لحصار 

بيروت في 1982 لظروف خاصة بالعمل.
الجونــة  بجائــزة  فــاز  قــد  الفيلــم  أن  يذكــر 
ألفضــل فيلــم فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج 
العــام الماضــي فــي الــدورة الثانيــة وقدرها 

15 ألف دوالر.

السينما اإلفريقية
الســينمائي  الجونــة  برنامــج جســر  تضمــن 
حلقــة نقــاش “الســينما اإلفريقيــة: الحاضــر 
هــذه  وناقشــت  والمســتقبل”،  والماضــي 
الحلقــة كيــف تطــورت الســينما اإلفريقيــة 
إلــى جنوبهــا خــالل الســنوات  مــن شــمالها 
وتمتلــك  تأثيــر،  ذات  لتصبــح  الماضيــة، 
الخريطــة  علــى  وتتواجــد  إبداعيــة  قــوة 

السينمائية العالمية.
وتحــدث المشــاركون فــي الحلقة النقاشــية 
عــن حجــم االنتاج الســينمائي الــذي تنتجه 
للغايــة  بالمحــدود  القــارة ووصفــوه  بلــدان 
بالقيــاس لعدد البلدان والشــعوب اإلفريقية 
التــي تعيــش علــى أرض القــارة، وقالت يانا 
ولــف مديــرة التســويق واإلعــالن لمؤسســة 
فرنســا  إن   efm األوروبيــة  األفــالم  ســوق 
مثال تنتج ســنويا نحو ٣٠٠ فيلم ســينمائي 
أفــالم فرنســية خالصــة،  ٧٠ ٪  منهــا هــي 
بيــن  علــى  موزعــة  أخــرى    ٪  ٣٠ ونحــو 
إنتــاج مشــترك وأفالم خاصة، وهــذا الزخم 

دعمهــا  بســبب  الحكومــات  تصنعــه  عــادة 
الواضــح للصناعــة ككل، وهــذا الدعم ماديا 
ضــرورة  إلــى  يانــا  وأشــارت  ولوجســتيا، 
الســعى إليجــاد مصــادر تمويــل بديلة، حال 
الدعــم  تقديــم  عــن  الحكومــات  احتجبــت 
لصناعــة األفــالم، وكذلــك ضــرورة التعامــل 
مــع جميــع المشــكالت علــى أنهــا تحديــات، 

وليست عقبات.
وعلــق المخــرج المغربــي المبــدع نبيل علوش 
أن المجتمعــات اإلفريقيــة ال تــزال حكوماتهــا 
تؤمــن بجــدوى منع األعمال الفنية فى الوقت 
يحدث فيه العكس تماًما، فالتجربة أثبتت أنه 
كلمــا زاد التضييــق والمنع حظــى العمل الفنى 
بزخــم أكبــر وســعي أكبــر للمشــاهدة. وأضاف 
لألســف  مثــال  “نتفليكــس”  أن  الحلقــة  فــي 

تســتحوذ علــى المنصــات المحليــة اإلفريقية، 
وتستأثر بمحتواه للعرض فقط على منصتها، 
وأشــار: القرصنــة ال تــزال أم المشــكالت التــى 
تعانيها صناعة الســنيما فــى القارة اإلفريقية، 
خصوصــا في ظل تجاهــل الحكومات بالدول 

اإلفريقية لدورها في مواجهتها.
مــع الحضــور علــى أن  المشــاركون  واتفــق 
الفــن فــي قــارة إفريقيــا ال يــزال لــه طبيعــة 
خاصة للغاية ربما بسبب التنوع الكبير بين 
الجماعــات  القــارة، وكذلــك  ثقافــات ودّول 
التــي تعيــش فــرادى، وأيضــا هــؤالء الذيــن 
غــادروا دولهــم بالقــارة، ومع ذلــك ال يزالون 
اإلفريقيــة ويصــرون  بهويتهــم  يحتفظــون 

عليها.

اســتمرارا ألنشــطة مركــز الفنــون وبعد شــهر حافل مــن الــورش التعليمية 
فنّيــة جديــدة  ورشــة  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  نظمــت  والفنيــة، 
بالتعاون مع “إيه إم ديزاينز” عن أساســات مواد األبوكســي تعرف خاللها 

المشاركون على أنواع مواد األبوكسي واستعماالتها الصحيحة. 

كما تم تزويدهم بالمهارات الالزمة 
واســتخدام  العمــل  مــكان  لتجهيــز 
أساليب الحماية والسالمة للتعامل 
الحــرارة  األبوكســي ودرجــات  مــع 
المناســبة له هــذا إضافة إلى كيفية 
اســتخدام  قبــل  الِقطــع  تجهيــز 
صــب  وطريقــة  عليهــا  األبوكســي 

والتخلــص  والمجســمات  القوالــب 
علــى  والحصــول  الفقاعــات  مــن 
مــن  وخاليــة  شــفافة  مجســمات 

العيوب.
كذلك تقام يوم 30 سبتمبر الجاري 
مســاًء   7 وحتــى   4 الســاعة  مــن 

ورشة بعنوان “خراطة الخشب”.

ورشة األبوكسي في مركز الفنون
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 ملك إنجلترا هارولد الثاني يهزم أخاه توستيغ في معركة جسر ستامفورد

 1973
 عودة مركبة الفضاء األمريكية سكاي الب بروادها الثالثة بعد دورانها حول كوكب األرض

 1984
 بدء انسحاب القوات الليبية والفرنسية من تشاد وفق اتفاقية وقعت بين البلدين

 1985
 مقتل ثالثة من عمالء الموساد في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء الرنكا القبرصي

1973
عودة مركبة الفضاء األمريكية سكاي الب بروادها الثالثة بعد دورانها حول كوكب األرض

18

بعد أيام على إعالنها االنفصال عن زوجها المهندس هادي أسمر، 
ســافرت الممثلــة اللبنانيــة نادين نســيب الى باريــس، وقد 
حضرت الحفل الخاص بخبــراء التجميل المحترفين، والذي 

نظمته إحدى الشركات العالمية
ونشرت نجيم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 

االجتماعــي، صــور وفيديوهــات خــالل تواجدهــا فــي الحفل، 
وظهــرت وهي تغني وترقص،كما علقت علــى إحدى الصور قائلة: 

ال يمكنني االنتظار لمشاركتكم المشروع الذي مضى عامان على عملي عليه.

دخل الممثل السعودي علي المدفع المستشفى لتلقي العالج على 
إثر تدهــور حالته الصحية، وشــارك الفنان الســعودي عبدالعزيز 
المبــدل صورة للمدفع من على ســريره في المستشــفى وكتب 

قائاًل: “اللهم أشفه وعافه وجميع مرضى المسلمين”.”
يشــار إلى أنه ولد المدفع في محافظة المذنب بمنطقة القصيم 

وبــدأ حياته الفنية فــي الســبعينيات حيث قّدم بعــض العروض 
المسرحية والمسابقات الثقافية في نادي الهالل، ثم اتجه للعمل في 

مبنى التلفزيون السعودي.

يبدأ الممثل المصري كريم فهمي تصوير مشاهد األولى في مسلسل 
“مالك”، والذي يجمعــه بالممثلة المصرية أيتن عامر، خالل األيام 

القليلة المقبلة، وهو من تأليف حســان دهشان، وإخراج إبراهيم 
فخــر، ومن المقرر عرض المسلســل خارج الموســم الرمضاني 
المقبــل. وتدور أحداث المسلســل في إطــار اجتماعي من خالل 

قصة طبيب يتســبب في غلطة غير مقصودة، تقلب حياته رأســًا 
على عقب، ويتحول من مالك إلى شيطان خالل أحداث العمل.

وكان مخرج العمل قد بدأ بتســكين األدوار، ومعاينة الديكورات خالل األيام 
الماضية، استعدادا النطالق تصوير المسلسل.

مشاهد مالكعبدالعزيز بالمستشفىسفر نادين

طارق البحار



عمار الكوهجي حكما في مهرجان الدار البيضاء الدولي

للنجمة جينفير لوبيز، بسبب تضمنه العديد من المشاهد اإلباحية  «
والمثيرة، بعد مرور أيام على عرضه في صاالت السينما األميركية 

والعالمية وكشف الموزع الخارجي للفيلم، قرار الرقابة الماليزية، من 
خالل صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي، وكتب: 

“المشاهد الجرئية بسيطة وليس مبالغ فيها ولكن الرقابة الماليزية 
قررت منعه.

يشــارك المخــرج البحريني عمــار الكوهجي 
ضمــن لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان الــدار 
البيضــاء الدولــي للفيلم الوثائقــي والروائي 
القصيــر، فــي دورتــه الثالثــة والتــي ســتقام 
جانــب  الــى  قريبــا،  المغــرب  فــي  فعالياتــه 
مشــاركة فيلــم المخــرج والفنــان البحرينــي 
جمــال الغيــان فــي المهرجــان الــذي يقــام 
لدعــم الشــباب في عرض أفامهم تشــجيعا 
التاقــي  إلــى  ويهــدف  الســينما  لصناعــة 
والعمــل  البلــدان  مختلــف  بيــن  الثقافــي 
علــى دعــم الســينما العربيــة ونقــل ثقافتهم 

وحضارتهم إلى العالم.
إلــى جانــب المخــرج الكوهجــي يشــارك كا 
مــن المهنــد كلثــوم مــن ســوريا، اننيغافا من 
فرنســا، حكيم عبدالفتاح من الجزائر، اوات 
عصمــان مــن بريطانيــا، محمــد الثابــت مــن 
تونس ويشغل رئيس لجنة التحكيم محمد 
مفتــاح. ويشــار إلــى أن المخــرج البحرينــي 
عمــار الكوهجــي قــد حضر مؤخــرا مهرجان 
مشــاركاته  جانــب  إلــى  الدولــي،  فينيســيا 
الســينمائية  التجمعــات  هــذه  فــي  الدائمــة 

مملكــة  عــن  ممثــا  واإلقليميــة،  العالميــة 
البحرين.

ويعد الفيلم البحريني القصير “أمل” للمخرج 
جمــال الغيــان أحــدث أعمالــه والســابع في 
مســيرته، وكتبــه نفســه الســيناريو ويحكي 
قصــة طفلــة )تقوم بدورها شــيخة العامري( 
تبعث برســالة تطالب فيها بإيقاف الحروب 
وتقــدم مــن خالها دعوة إلــى التعايش بين 
الجميع. قام بتصوير الفيلم يوســف الزيرة، 

وتم تصويره في مدينة صالة العمانية.
المهرجــان خصص عــدة جوائز، منها جائزة 
أفضــل فيلــم وثائقــي، جائــزة أفضــل فيلــم 
روائــي، جائزةالجمهــور، جائــزة الســيناريو 
أفضــل  وجائــزة  والتصويــر  واإلخــراج 
ممثــل، وجائــزة حقــوق المــرأة، وســتعرف 
الــدورة الثالثــة من عمــر المهرجــان، تنظيم 
ورشــات تكوينيــة يثريهــا أســاتذة وفنانون 

مختصون.
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نبضات “غامضة” على المريخ تحير العلماء
توصــل العلمــاء الكتشــاف مثيــر مرتبط 
مــن  بالمريــخ، تمثــل بتســجيل سلســلة 
الغامضــة  المغناطيســية  النبضــات 

“الغريبة” في “الكوكب األحمر”.
وطبقا للورقة البحثية، التي قدمت في 
االجتماع السنوي لمؤتمر علوم الكواكب 
األوروبي، والذي انعقد في وقت ســابق 
مــن هــذا الشــهر، فقــد ســجلت المركبــة 
“إنســايت” النبضات المغناطيســية، التي 

لم يجد العلماء لها تفسيرا.
ونقلــت شــبكة “فوكس نيــوز” اإلخبارية 
عــن باحثين قولهــم، إن النبضات الليلية 
المغناطيســية “غريبــة” كونهــا مختلفــة 
كثيرا عن تلك التي تسجل على األرض، 
وألنهــا أقــوى بـــ20 مــرة مــن التــي ســبق 

تسجيلها من قبل مركبة فضائية.
وبحســب عالم جيولوجيــا الكواكب في 
جامعــة واليــة كارولينــا الشــمالية، بــول 
بايــرن، فإن تاريخ النشــاط المغناطســي 
هــذا  مثــل  ســابقا  يســجل  لــم  للمريــخ 
النشــاط القوي، هذا إلــى جانب توقيتها 

“منتصــف الليــل”. وتثيــر هــذه النبضات 
كثيــرة  أســئلة  وتبعــث  العلمــاء  حيــرة 
مرتبطــة بالكوكــب األحمــر مثــل كيفيــة 
الغــاف  فــي  الذبذبــات  هــذه  انتشــار 
المغناطيســي واأليونــي، ووصولهــا إلى 
الســطح، هذا إلى جانب التردد المنتظم 
للنبضــات، وغياب حدوثهــا على األرض 

فــي نفــس التوقيــت وبالمــكان المــوازي 
وهو خط االستواء.

وهبط المسبار “إنسايت” على  «
المريخ في نوفمبر 2018، وذلك 

عقب صعوبات واجهت فريق 
التحكم المسؤول عن وصوله 

للمريخ.

فــي  لألرصــاد  الوطنــي  المركــز  أصــدر 
اإلمــارات، أمــس الثاثــاء، بيانــا أشــار فيه 
إلــى تمركــز اإلعصــار “هيــكا” غربــي بحــر 
العــرب، وبّيــن أنــه “ال تأثير مباشــر له على 
اإلمــارات”. وقــال المركز الوطني لألرصاد، 
إن اإلعصــار المــداري “هيــكا” يتمركــز فــي 
غــرب بحــر العــرب عنــد خــط عــرض 20.1 
درجــة   60.3 طــول  وخــط  شــماال  درجــة 
كيلومتــرا   21 بســرعة  ويتحــرك  شــرقا، 
فــي الســاعة، وتقــدر ســرعة الريــاح حــول 
المركز بـ 130 - 150 كيلومترا في الساعة، 

ويصاحبه سحب ركامية ممطرة . 

وتوقع المركز أن يستمر اإلعصار  «
المداري بالتحرك غربا باتجاه 

السواحل الُعمانية، وتكون سرعة 
الرياح حول المركز 100 - 120 
كيلومترا في الساعة خالل الـ 
12 ساعة المقبلة، إذ يضعف 

ا عند اقترابه من السواحل  تدريجيًّ
الُعمانية وفق ما نقلت وكالة 

األنباء اإلماراتية “وام”.

إعصار “هيكا” 
يقترب من 

السواحل الُعمانية
ذكرت تقارير صحية في الواليات المتحدة، الثالثاء، أن البالد سجلت تاسع حالة 

وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة اإللكترونية.

وبحســب ما نقلت صحيفــة “ديلي ميل” 
البريطانيــة، فإن األمــر يتعلق برجل في 
الخمســينات مــن العمــر، وهــو مــن والية 
كانســاس، وكان قد أبلــغ عن اضطرابات 

صحية عقب التدخين.
وفــي وقــت ســابق مــن ســبتمبر الجاري، 
توفيــت امرأة تجاوزت ســن الخمســين، 

عقــب  صحيــة  بمتاعــب  إصابتهــا  إثــر 
تدخين السيجارة اإللكترونية.

فــي  الصحيــة  البيانــات  وتشــير 
مــن  عــدد  أن  إلــى  المتحــدة،  الواليــات 
الســيجارة  بســبب  المستشــفى  دخلــوا 
اإللكترونية، وصل إلى 530 شخصا، في 

38 والية، بحلول الخميس الماضي.

أعلنت شــركة صينية ناشــئة عــن تمكنها 
مــن تطويــر نظــام تحديــد “بصمــة” أكثر 
الدقيقــة  الســمات  علــى  يعتمــد  دقــة، 
لــألوردة داخــل يــد اإلنســان، وذلــك فــي 
شــركات  معظــم  تختــار  الــذي  الوقــت 
تكنولوجيــا تحديــد الهويــة التركيز على 

التعرف على الوجه.
إنهــا طــورت  الصينيــة  الشــركة  وتقــول 
نظامــا أطلقــت عليــه اســم “إيــر ويــف”، 
وهــو نظــام تحديــد كفــاءة فائــق الدقة، 

إذ إنــه أكثــر دقــة مليــون مرة مــن تقنية 
التعرف على الوجه.

ســنترال”  “أوديتــي  موقــع  وبحســب 
إلــى   80 ســوى  يوجــد  “ال  اإللكترونــي: 
للــذكاء  280 نقطــة علــى الوجــه يمكــن 
مســح  إجــراء  عنــد  تقييمهــا  الصناعــي 
للفــرد، ولكــن إيــر ويــف قادر على مســح 
أكثــر من مليــون نقطة صغيرة في راحة 
اليــد في أقــل من 0.3 ثانيــة، مما يجعله 

غير قابا للغش.

السيجارة اإللكترونية تواصل حصد األرواح

تطوير بصمة يد جديدة “غير قابلة للغش”

دوق ودوقة ساسكس األمير البريطاني هاري، 
وميغان، يصان بلدة نيانجا في كيب تاون الساحلية، 

حيث يبدآن جولتهما في جنوب إفريقيا )أ ف ب(

بعــد أن تســببت حرائق الغابات المســتعرة فــي جميع أنحاء الباد بإندونيســيا 
بخســائر كبيــرة، نشــر رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي فيديو لتحول ســماء 
إحــدى مقاطعــات إندونيســيا إلــى لــون الدمــاء الداكنــة خــال عطلــة نهايــة 

األسبوع.
وبــدت الســماء في مقاطعة غامبي، وكأنهــا تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة، 

وفقا لموقع “سنت”، نقا عن حساب على تويتر باسم “زوني شوفي”.
وعلق الحساب على الظاهرة بالقول: “هذه السماء ليس ليا، هذه هي األرض 
وليــس كوكــب المريــخ، هــذا ليــس فــي الفضــاء الخارجــي نحن الذيــن نتنفس 
بالرئتيــن، وليــس مــع الخياشــيم نحن البشــر بحاجــة إلى هواء نظيــف، وليس 

دخاًنا”.
وأوضح البروفيســور، كوه تيه يونغ، من جامعة ســنغافورة للعلوم االجتماعية 
أن ســبب اللــون األحمــر يتعلق بجزيئــات معينة موجودة أثنــاء الضباب، وقال 
إن التقاط الصور في فترة ما بعد الظهيرة أعطت السماء مظهًرا أكثر احمراًرا.
ا  ــا ضــارًّ وكل عــام تقريًبــا، تنشــر حرائــق الغابــات اإلندونيســية ضباًبــا دخانيًّ
بالصحــة فــي جميع أنحــاء الباد وكذلك في ماليزيا وســنغافورة المجاورتين. 
وغالًبــا ما يشــعل تلــك الحرائق أصحاب الحيــازات الصغيرة والمــزارع لتطهير 

األرض للزراعة.

السماء في إندونيسيا تتحول للون الدم

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مأساة بالجزائر.. احتراق رضع في مستشفى
قضــى 8 أطفــال رضــع، ليــل اإلثنيــن 
الثاثــاء، إثــر حريــق فــي مستشــفى 
الجزائــر  شــرقي  جنــوب  والدة 
العاصمــة، وفــق مســؤول فــي الدفــاع 

المدني الجزائري.
مــن  برنــاوي  نســيم  النقيــب  وقــال 
الشــرطة الجزائريــة: “لألســف توفــي 
8 أطفــال رضــع، بعضهــم مــن الحروق 
االختنــاق  جــراء  مــن  وآخــرون 

بالدخــان”. وأضــاف أن أســباب الحريــق لــم تعرف بعد. من جانبهــا، ذكرت قناة النهــار الجزائرية أن 
الحريق اندلع بمستشــفى األم بشــير بن ناصر بوالية الوادي، وأن المواليد الجدد تعرضوا الحتراق 
كلي ومن الصعب معرفة عددهم بشكل كامل حتى اللحظة. وتشير المصادر األولية حسب القناة 
أن األسباب األولية للحريق هي شرارة كهربائية. من جانبه، كشف وزير الصحة والسكان وإصاح 

المستشفيات، محمد ميراوي، أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادثة.
وأوضح أن الحريق مّس 7 حاضنات، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات.

في ســلوك غير إنســاني بالمرة، ترك أبوان 
دون  للمشــردين  مخيــم  فــي  طفليهمــا 
أخــذ  قــررا  أو طعــام، عندمــا  أي مابــس 

“استراحة” من تربيتهما.
وصدم الشــارع األوكرانــي بقصة الطفلين 
الذين وجدا نفسيهما في مخيم للمشردين 

على ضفة نهر في مدينة زابوريزهزهيا.
وتبــدأ أحــداث القصــة عندمــا قــام والدان 
ومطالبــة  المخيــم،  فــي  طفليهمــا  بتــرك 
 20 لمــدة  المشــردين بمراقبتهمــا  الرجــال 
دقيقــة كــي يتمكنــا من شــراء الطعــام، إال 

أنهما لم يعودا قط. 

وبعد نحو أسبوع في المخيم،  «
رأت امرأة كانت تمر بالقرب 

من الموقع، الطفلين، وأبلغت 
السلطات على الفور التي 

أخذتهما وحققت في الواقعة. 
وبعد العثور على األبوين، أكدا 

أنهما تركا الطفلين؛ ألنهما كانا 
بحاجة إلى “استراحة”، وفقما 

ذكرت مواقع محلية.

ديمــي  األميركيــة،  الممثلــة  كشــفت 
مــور، تفاصيــل صادمــة عــن طفولتهــا 
فــي  الجنســي،  لاعتــداء  وتعرضهــا 
كتــاب حديث يتوقع أن يحدث ضجة 

ونقاًشا واسعين بسبب ما ورد فيه.
 وولــدت مــور في والية نيومكســيكو، 
لكــن والديهــا ســرعان مــا انفصــا، ثــم 
عاشــت الطفلــة مــع والدتهــا وزوجهــا، 

اللذين كانا من مدمني الكحول.
ودأبت والدة ديمي؛ واســمها فرجينيا 
إلــى  ابنتهــا  اصطحــاب  علــى  كينــغ، 
الحانــات ألجــل جــذب انتبــاه الرجال، 
وفــي إحــدى المــرات، عــادت الصغيرة 
ووجــدت رجــاً مســنًّا فــي البيت وهو 
ينتظرهــا، ولم يغــادر إال بعدما اعتدى 

ا. عليها جنسيًّ
وبعدمــا انتهــى الجانــي مــن اغتصــاب 
الفتــاة القاصر، قال بســؤالها على نحو 
مســتفز: “كيــف تشــعرين وقــد باعتــك 

والدتك مقابل 500 دوالر”.

أرادا “استراحة”.. 
فتركا طفليهما مع 

المشردين

ديمي مور تكشف 
“تفاصيل صادمة” 

عن طفولتها
حظيت صور الرئيس األميركي األسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيالري، بانتشار واسع 
فــي المغــرب، بعدمــا ظهــر الزوجان وهما يــزوران بعــض المواقع الســياحية في مدينة 

مراكش وضواحيها جنوبي البالد.

 وبحسب وسائل إعام مغربية، فإن الزوجين 
المشــاركة  ألجــل  المغــرب  زارا  كلينتــون 
فــي االحتفــال بعيــد ميــاد صديقهمــا؛ وهــو 
المليارديــر األميركــي ذو األصــول المغربيــة، 

مارك العسري.
وظهــر الزوجــان في ســاحة “جامــع الفنا” في 

األســبق  الرئيــس  والتقــط  مراكــش،  مدينــة 
فــي  األفاعــي  مروضــي  جانــب  إلــى  صــورة 

الباحة المخصصة لفنون الفرجة الشعبية.
وهمــا  الزوجــان  ظهــر  أخــرى،  صــورة  وفــي 
يتناوالن وجبة الفطور مع أسرة مغربية، في 

بيت قروي، بمنطقة أوريكا قرب مراكش.

بيل وهيالري كلينتون يخطفان األنظار في مراكش

الممثلة األميركية جينيفر لورانس تحضر عرض أزياء ميزون ديور لربيع 
وصيف 2020 في باريس )أ ف ب( وقال معلقون إن الزوجين حرصا على البساطة في زيارتهما للمغرب، السيما بعدما ظهرا وهما 

يتناوالن فطائر “المسمن” إلى جانب الشاي المغربي.
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تسجيل سلسلة من النبضات المغناطيسية الغامضة على المريخ
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