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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا



جاللة الملك يتلقى شكر رئيس أوكرانيا
تلقــى عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، برقية شــكر جوابية 
ا على برقية جاللته المهنئة  من رئيس جمهورية أوكرانيا فولوديمير زيلينكســي، وذلك ردًّ
له بذكرى اســتقالل بالده، ضّمنها خالص شــكره وتقديره لجاللة الملك على مشاعر جاللته 
ــا لجاللتــه وافــر الصحــة والســعادة ولشــعب مملكــة البحريــن اطراد  الطيبــة النبيلــة، متمنيًّ

التقدم والرخاء.

المنامة - بنا
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الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
القائد  العهد نائب  سلمان آل خليفة وولي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
ومواساة  تعزية  برقيات  خليفة   آل  حمد 
القائد األعلى  نائب  إلى ولي عهد أبوظبي 
العربية  اإلمــارات  بدولة  المسلحة  للقوات 
الــمــتــحــدة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
بالغ  عــبــروا  فيها عــن  نهيان،  آل  زايــد  بــن 
تــعــازيــهــم وصــــادق مــواســاتــهــم فــي وفــاة 
سهيل بن مبارك الكتبي، سائال جاللته هللا 
جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

المنامة - بنا

البحرين تعزي محمد 

بن زايد بوفاة الكتبي

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة  «
إلى رئيس جمهورية بوتسوانا مكغاويسي أريك ماسي، وذلك بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

... وجاللته يهنئ رئيس بوتسوانا

02

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة اســتمرارية تعزيــز التعــاون بيــن 
ســريالنكا  وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة 
الديمقراطيــة االشــتراكية فــي مختلــف 
أهميــة  إلــى  ســموه  مشــيًرا  المجــاالت، 
عالقــات  تنميــة  علــى  العمــل  مواصلــة 
البلديــن  بيــن  تجمــع  التــي  الصداقــة 
الصديقيــن، بمــا يســهم في توســيع آفاق 
التعــاون المشــترك علــى كافــة األصعــدة 
ويوفــر المزيــد مــن الفرص االســتثمارية 
التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين.

 جــاء ذلــك، لــدى لقــاء ســموه حفظه هللا 
الســيدة  ســعادة  اليــوم،  الرفــاع  بقصــر 
ســفيرة  ســارام  بريانغانــي  براديبــا 
الديمقراطيــة  ســريالنكا  جمهوريــة 
االشــتراكية لــدى مملكــة البحرين، وذلك 
لــدى  لبالدهــا  تعيينهــا ســفيرة  بمناســبة 
المملكــة، حيــث رحــب ســموه بالســفيرة 
التوفيــق  لهــا  متمنيــا  الســريالنكية 
والنجــاح فــي مهامهــا الدبلوماســية، بمــا 
يخــدم البلديــن الصديقيــن ويســهم فــي 
دعــم وتعزيز العالقات بينهما والدفع بها 
نحــو أفــق أرحــب مــن العمــل والتنســيق 

المشترك.

مــع  ســموه  اســتعرض  اللقــاء  وخــالل 
الســفيرة الســريالنكية مختلــف القضايــا 
االهتمــام  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة 

المشترك.
 مــن جانبهــا، أعربــت راديبــا بريانغانــي 
ســارام عــن شــكرها وتقديرهــا لصاحــب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الوزراء على ما يبديه ســموه من اهتمام 
بتطويــر عالقات الصداقة والتعاون بين 
ســريالنكا  وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة 
الديمقراطيــة االشــتراكية علــى مختلف 

الصعد.

المنامة - بنا

توسيع آفاق التعاون مع سريالنكا بمختلف المجاالت

جاللة الملك
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المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ما 
تشهده العالقات البحرينية المغربية من تقدم 
وتطــور متواصل على جميــع األصعدة، منّوًها 
ســموه بمســار العالقــات الثنائيــة التــي تجمــع 
مملكــة البحريــن والمملكــة المغربية الشــقيقة 
والتــي تســهم دائًمــا فــي فتح مجــاالت أرحب 
للعمل المشــترك بما يخدم المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين.

أمــس  الرفــاع  بقصــر  لقــاء  لــدى  ذلــك،  جــاء 
ســفير المملكــة المغربية الشــقيقة لــدى مملكة 
البحريــن مصطفــى بنخيــي، وذلــك بمناســبة 
تعيينه سفيًرا لبالده في المملكة، حيث رّحب 
ســموه بالســفير المغربــي الجديــد متمنيــا لــه 
التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مشــيًرا إلى 
أهميــة اســتمرار البنــاء علــى ما تحقــق لتعزيز 
العالقــات الثنائيــة بما يعــود بالنماء واالزدهار 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
 وخــالل اللقــاء تــم اســتعراض القضايــا ذات 

االهتمــام المشــترك وآخــر المســتجدات علــى 
الساحتين اإلقليمية والدولية.

المغربيــة  المملكــة  أعــرب ســفير  مــن جانبــه، 
شــكره  عــن  البحريــن  مملكــة  لــدى  الشــقيقة 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء علــى مــا يوليــه ســموه مــن 
ودعــم  العالقــات  بتطويــر  واهتمــام  حــرص 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  التعــاون 

المغربية.

المشترك الثنائي  العمل  أرحب من  فتح مجاالت 

سمو ولي العهد: تطّور بمسار العالقات بين البحرين والمغرب

المنامة - بنا

أكــد  رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حــرص 
االســتثمار  ودعــم  تشــجيع  علــى  الحكومــة 
وتنويع مصادر الدخل بما يسهم في استمرار 
وتحقيــق  والتنميــة،  البنــاء  عجلــة  دوران 
إلــى  ودفعــه  الوطنــي  لالقتصــاد  االســتقرار 
مســتويات اكثــر تقدمــا مــن النمو المســتدام. 
وأشار سموه إلى مواصلة الحكومة لجهودها 
فــي إقامة المزيــد من المشــروعات الخدمية 
المســتدامة  التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي 
وكفــاءة  بجــودة  االرتقــاء  فــي  وتســهم 
الخدمــات المقدمة للمواطنين، منوهًا ســموه 
إلــى ما تحظــى به إنجــازات المملكة في هذا 

المجال من إشادة دولية متميزة.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال صاحــب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء بقصر القضيبية امس 

عــددا من أفــراد العائلة المالكة الكريمة وكبار 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه  المســؤولين 
معهــم إلــى عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة 

بالشأن المحلي والعالمي.
وخــالل اللقــاء عبــر ســموه عن اعتــزازه بقيم 
التواصــل والمحبــة التــي تجمــع أبناء شــعب 
البحريــن، والتــي تعــزز مــن تماســك ووحــدة 
المجتمــع، وتدفعــه إلــى التطلــع بــكل تفــاؤل 
نحــو المســتقبل مــن خــالل العمــل واالجتهاد 
فــي خدمــة الوطــن وتعزيــز مكانتــه إقليميــا 

وعالميا.
وشــدد ســموه أن التحديات العالمية الراهنة 
يجب أن تعزز من القناعات بضرورة وأهمية 
بمــا  لمواجهتهــا  المشــترك  والعمــل  التعــاون 
ويحفــظ  والتنميــة  التطــور  مســيرة  يدعــم 

للدول والشعوب منجزاتها الحضارية.

التنمية لمسيرة  الداعمة  الخدمية  المشروعات  من  مزيد  إقامة  يؤكد  الــوزراء  رئيس  سمو 

حرص حكومي على تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
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“حوكمة تقنية المعلومات” ُتراجع ميزانية بـ 9 ماليين دينار
“الــمــعــلــومــات” و  ــات”  ــص ــاق ــن ــم “ال و  ــة”  ــي ــال ــم “ال ـــ  ل ــع  ــاري ــش ضــمــت م

فــي إطــار اجتماعاتها الدوريــة الرامية لتوحيد 
معاييــر تقنية المعلومــات واالتصاالت بالجهات 
الحكوميــة ودعــم المبــادرات الوطنيــة، عقــدت 
لجنــة حوكمــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 
برئاســة  الـــ29  اجتماعهــا  الحكوميــة  بالجهــات 
الرئيــس التنفيذي لهيئة المعلومــات والحكومة 
القائــد،  محمــد  اللجنــة(  )رئيــس  اإللكترونيــة 
الجهــات  مــن  عــدد  ممثلــي  اللجنــة  وأعضــاء 

الحكومية.
قــرارات  اســتعراض  جــرى  االجتمــاع،  وخــال 
الصلــة  ذات  والمبــادرات  الوزاريــة  اللجنــة 
بالجهــات  المعنيــة  المشــاريع  ســير  ومناقشــة 
الحكوميــة واطلعــت علــى مــا تــم تنفيــذه مــن 
اجتماعاتهــا  خــال  اعتمدتهــا  التــي  القــرارات 

السابقة.
المشــاريع  مــن  عــدد  اللجنــة  وراجعــت 
المعلومــات  لتقنيــة  الهامــة  االســتراتيجية 
واالتصاالت بالقطاع الحكومي، والتي تجاوزت 

تكلفتهــا اإلجماليــة 9 مايين دينــار، ومن أهمها 
مشــروع النظام الوطني لحجز المواعيد لمراكز 
الخدمــة بالجهــات الحكوميــة والخــاص بهيئــة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة، ومشــروع 
نظام إعداد الميزانية بوزارة المالية، ومشــروع 
اإللكترونيــة  المناقصــات  نظــام  تحســين 
بمجلــس المناقصــات والمزايــدات، وغيرهــا من 

علــى  جاهــدة  اللجنــة  عكفــت  التــي  المشــاريع 
دراســتها وبحث الســبل األنجح  لتنفيذها بأقل 
والمعاييــر  للسياســات  ووفقــًا  ممكنــة  تكلفــة 
وأفضــل الممارســات بقطــاع تقنيــة المعلومــات 

واالتصاالت في البحرين.
كمــا ناقشــت اللجنة مســتجدات تنفيــذ قرارات 
اللجنــة الوزارية للشــؤون الماليــة واالقتصادية 

مــن  عــددًا  ضمــت  والتــي  المالــي،  والتــوازن 
المبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة العمــل 
واألداء بالجهــات الحكوميــة وترشــيد النفقــات 
التشــغيلية، أهمهــا مبــادرة اســتحداث سياســة 
الطباعــة  أجهــزة  واســتخدام  بشــراء  معنيــة 
بالجهات الحكومية، بجانب مبادرة اســتحداث 
المعايير الفنية الخاصة بشــراء أجهزة الحاسب 
اآللــي، بهــدف خفــض التكاليــف المترتبــة علــى 
الطباعــة الورقية من خال تقليل عدد األجهزة 
جانــب  إلــى  االســتهاكية،  والمــواد  والــورق 
المحافظــة علــى البيئــة والمســاهمة فــي تفعيل 
الجهــات  فــي  الخضــراء”  “البيئــة  ممارســات 
الحكوميــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز الخصوصيــة 
وضمان سرية البيانات والمعلومات الحكومية.
المعلومــات  تقنيــة  حوكمــة  لجنــة  أن  يذكــر 
واالتصــاالت تأسســت فــي 2011، بقــرار صــادر 
عــن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة 
ســمو  واالتصــاالت  المعلومــات  لتقنيــة  العليــا 

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

جانب من االجتماع

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
االجتماعيــة رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل جميل 
حميدان، في مكتبه أمس، النائب 
عبد هللا الدوسري.وتم خال اللقاء 
التباحــث بشــأن تعزيــز التعــاون بيــن 
والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين 
بمــا يلبــي احتياجــات المواطنيــن في 
واالجتماعيــة  العماليــة  المجــاالت 
المشــاريع  بحــث  تــم  كمــا  التنمويــة، 
احتياجــات  تلبــي  التــي  والمبــادرات 
أهالــي الدائــرة الثالثــة بشــكل خــاص 

والمواطنين عموما.

 وأكــد حميــدان دور مجلــس النــواب 
والمقترحــات  التشــريعات  دعــم  فــي 
والمبــادرات الكفيلــة بتعزيــز وتطوير 
واالجتماعيــة  العماليــة  الخدمــات 
الفاعلــة، مؤكــًدا الحــرص علــى تلبيــة 
احتياجــات المواطنيــن في المجاالت 
لتوجيهــات  تنفيــًذا  التنمويــة، 

الحكومة.
وأشاد النائب الدوسري بالجهود التي 
تبذلهــا الــوزارة، خصوصــا فــي إطــار 
تنفيــذ سياســة الحكومــة الرامية إلى 
للمواطنيــن،  الكريــم  العيــش  ضمــان 

وتوفير أفضل الخدمات لهم.

حميدان يبحث مع الدوسري احتياجات “ثالثة الشمالية”
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وشــهد المنتــدى عــددا مــن المداخــات مــن 
الخارجيــة  وزيــر  أكــد  إذ  الحضــور،  جانــب 
والتجــارة بجمهوريــة المجــر بيتــر زيجارتــو 
حاجة العالم الماسة إلى نشر ثقافة التعايش 
بيــن الثقافــات المختلفة؛ مشــيدا بالمبادرات 
البحرينيــة التــي تتطلــع إلــى إيجــاد الحلول 
للصراعات والتعايش السلمي بين الشعوب. 

لمجلــس  العــام  األميــن  أشــاد  جانبــه،  مــن 
التعــاون عبداللطيــف الزيانــي بتنظيــم هــذا 
البحريــن”  رؤى  “منتــدى  الســنوي  المنتــدى 
فــي هــذا المحفــل العالمــي المهــم، وقــال إن 
هــذه المبــادرة تنطلــق مــن حــرص صاحــب 
ورؤاه  الحكيمــة  بقيادتــه  الملــك  الجالــة 
الثاقبة على تعزيز قيم التســامح والتعايش 
الســلمي لضمان ســيادة قيم التنوع والتعدد 
والحفاظ على الوحدة الوطنية في المجتمع 
البحرينــي. كمــا أشــاد بإدراك صاحب الســمو 
هــذا  مثــل  أهميــة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
المبادرات والمداوالت الستكشــاف وتطوير 
والعمــل  المســتقبلية،  والتطلعــات  الــرؤى 
علــى تهيئــة البيئــة المناســبة وتوفيــر ســبل 
النجــاح لتحقيــق األهــداف األمميــة للتنميــة 
المســتدامة للعــام 2030. وأضــاف أن انعقاد 
هــذا المنتــدى تحــت عنــوان “رؤى مشــتركة 
لمســتقبل ناجح” يأتي في الوقت المناســب، 
إذ تفتقــر المنطقة إلــى رؤى موحدة تتكاتف 
للســام،  والداعيــة  المحبــة  الــدول  حولهــا 
مســتقبل  فــي  لشــعوبها  األمــل  ولتوفيــر 
أفضل، ووضع الخطط الازمة والمؤسسات 
المنشــود  االزدهــار  إلــى  وصــوال  لتنفيذهــا 

لشعوب المنطقة واستقرارها وتقدمها.
لمملكــة  يوفــر  المنتــدى  هــذا  أن  إلــى  ونــوه 
مــن  حققتــه  مــا  إلبــراز  الفرصــة  البحريــن 
التنميــة  مســيرة  فــي  مميــزة  إنجــازات 
مملكــة  حكومــة  قادتهــا  التــي  المســتدامة 
وبنجــاح  واقتــدار،  كفــاءة  بــكل  البحريــن 
كبيــر في مختلف المجاالت التنموية، ســعيا 
لتحقيــق تطلعــات أبنائها نحو مســتقبل أكثر 

إشراًقا وازدهارا.
وأشاد بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء بإعــان يوم الضميــر الدولي، والتي 
الشــعوب  بيــن  الحــوار  تشــجيع  تســتهدف 
واحتــرام االختافات الثقافية والسياســية، 
مؤكــدا أن االحتــرام المتبــادل وقبــول اآلخر 
هو األســاس لاســتقرار وشــيوع السام في 

العالم.
والمديــرة  العــام  األميــن  وكيلــة  واســتهلت 
التنفيذيــة الســابقة لبرنامــج األمــم المتحدة 
للمســتوطنات البشــرية آنــا تيباجــوكا كلمتها 
بتوجيــه الشــكر إلــى مملكــة البحريــن علــى 
إقامــة هــذا المنتــدى المهــم، لتبــادل الــرؤى 
اآلخريــن  تجــارب  مــن  والتعلــم  المشــتركة 
أفضــل،  عالــم  أجــل  مــن  األفــكار؛  وتبــادل 
معتبرة أنه يؤكد مكانة البحرين وما حققته 

من إنجازات حضارية.
الملكــي  الســمو  صاحــب  بمبــادرة  وأشــادت 
رئيــس الــوزراء ومــا تحلــى بــه ســموه مــن 
اليــوم  بتدشــين  مقتــرح  لتقديــم  شــجاعة 
أقرت الجمعيــة  والــذي  للضميــر،  العالمــي 
فــي  بــه  االحتفــال  المتحــدة  لألمــم  العامــة 

انطاقــا  عــام؛  مــن  أبريــل  مــن  الخامــس 
اإلنســان  فقــد  إذا  بأنــه  ســموه  قناعــة  مــن 
الضميــر فلــن يكون بمقدوره إرســاء الســام 

واالستقرار في العالم.
وحثــت العالم على اســتثمار مبادرة صاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء التي نجح في 
دفــع األمم المتحدة إلى إقرارها في تحقيق 
عالــم يســوده الســام واالحتــرام والتقديــر 

المتبادل.
التــي  التحديــات  أن  تيباجــوكا  وأوضحــت 
يواجههــا العالم اليــوم تتعلق بكيفية المضي 
فــي  وتوظيفهــا  القيــم  إرســاء  نحــو  قدمــا 

تحقيق كريمة لإلنسانية.
مــن جانبهــا، أشــادت مســاعدة األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة ميشــيل كونينكــس بجهــود 
مملكــة البحريــن والمعهــد العالمي لألمن في 
نشــر الوعــي علــى المســتوى بشــأن العاقــة 
الســام  ونشــر  االســتقرار  بيــن  الطرديــة 
عاقــة  ثمــة  أن  الســيما  العالــم،  ربــوع  فــي 
بيــن األعمــال اإلرهابيــة وتدهــور الظــروف 
مــن  العديــد  فــي  والمعيشــية  االقتصاديــة 
الدول. وأشــارت إلى ضــرورة توجيه المزيد 
المناطــق  فــي  الشــباب  لدعــم  الجهــود  مــن 
التركيــز  يتــم  وأن  صراعــات،  تشــهد  التــي 
علــى قضايــا التعليم وتوفير وســائل الحياة 

الكريمة واالستقرار االجتماعي.
وأجمــع الحضور من خال لقاءات صحافية 
رؤى  منتــدى  يشــكلها  التــي  األهميــة  علــى 
واألفــكار  اآلراء  لتبــادل  كفرصــة  البحريــن 
بشــأن ســبل تعزيــز جهــود المجتمــع الدولــي 

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي 
وبنــاء تفاهمــات تدعــم قضايــا التنميــة فــي 
العالــم، مشــيدين بمــا تضمنتــه كلمة صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الوزراء مــن مضامين 
متقدمــة ورؤى تؤكــد مــدى اهتمــام ســموه 
بالتنميــة المســتدامة باعتبارهــا إحدى ركائز 

األمن واالستقرار العالميين.
وشددوا على أهمية االستفادة من توصيات 
المنتــدى والعمل على تطبيقها؛ لما تمثله من 
رؤى متقدمــة للتنميــة المســتدامة ودورهــا 

في تحقيق الرخاء لشعوب العالم.
فــي  العالــم  وأكــدوا ضــرورة مشــاركة دول 
االحتفال بيوم الضمير العالمي في الخامس 
مــن أبريل 2020 في نســخته األولى، والذي 
الــوزراء،  رئيــس  ســمو  مــن  بمبــادرة  جــاء 
وأن يكــون االحتفــال بهــذه الحــدث الدولــي 
بدايــة حقيقيــة لوضع المجتمــع الدولي أمام 
مســؤولياته في االســتجابة للقيــم والمبادئ 
النبيلــة للضميــر اإلنســاني فــي مواجهــة كل 
التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية 

التي تمر بها العديد من دول العالم.
وقالــوا إن ســموه بمواقفــه العديــدة ورؤيته 
ألهميــة تفعيل دور الضمير الدولي كأســاس 
لخدمــة جهــود األســرة الدوليــة فــي مجــال 
التنميــة المســتدامة، يرســخ لقيمــة محورية 
يحتاج إليها العالم في ظل األوضاع الراهنة 
وتزايــد المخاطــر التــي تعــدد حاضــر العالــم 

ومستقبله.

وسط حضور حافل من شخصيات سياسية وأممية ودبلوماسية، عقد في مقر األمم 
المتحدة بنيويورك، منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح”، الذي نظمه 
ديــوان صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، للعــام الثاني على التوالــي، على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، تحت شعار “القيم المطلوبة لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة”؛ لتبادل وجهات النظر إزاء كيفية مواجهة التحديات الراهنة التي 
تتعلق بالتنمية المستدامة واالستقرار على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

شــؤون  وزيــر  مــن  كل  المنتــدى  فــي  وشــارك 
مجلس الوزراء محمد المطوع، وزير الخارجية 
الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، 
رئيــس جائــزة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة 
الشــيخ حســام بــن عيســى آل خليفــة، رئيســة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محمــد آل خليفــة، وزيــر الخارجيــة والتجــارة 
بجمهوريــة المجــر بيتــر زيجارتو، وزيــر الدولة 
قرقــاش،  الخارجية أنــور  للشــؤون  اإلماراتــي 

ووزيرة السعادة اإلماراتية عهود الرومي.
كمــا حضر المنتــدى األمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، واألمين العام لمجلس 
عبداللطيــف  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
الزيانــي، وبمشــاركة عــدد كبير من المســؤولين 
والمســؤولين  الدبلوماســي  الســلك  ورجــال 

باألمم المتحدة ورجال الصحافة واإلعام.
وفــي بدايــة المنتــدى، ألقى رئيــس معهد األمن 
أشــاد فيهــا  العالمــي جوناثــان غرانــوف كلمــة 
المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  باعتمــاد 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  مبــادرة  باإلجمــاع 
آل  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو 
خليفــة بإعــان الخامــس من أبريــل يوما دوليا 
للضميــر، معتبرا أنه إنجاز رائع ويعبر عن القيم 

اإلنسانية.
وأشــاد بالشــراكة القائمــة بيــن مملكــة البحرين 
المنتــدى؛  فــي تنظيــم  العالمــي  ومعهــد األمــن 
ليكــون ملتقى للقيــادات لتبادل اآلراء واألفكار 
الرائــدة لمواجهــة التحديات العالمية، الفتا إلى 
أهميــة المنتــدى هــذا العــام في تســليط الضوء 

على القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة.
عــن جهــود  فيلــم وثائقــي  عــرض  تــم  بعدهــا، 
وإنجــازات مملكــة البحريــن في مجــال التنمية 
رئيــس  قدمهــا  التــي  والمبــادرات  المســتدامة، 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة لتحفيز وتشــجيع جهود 
المجتمع الدولي للمضي قدما في هذا المجال، 

ومنها جائزة سموه للتنمية المستدامة. 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  عــن  ونيابــة 
الــوزراء، ألقــى وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء 
محمد المطوع كلمة سمو رئيس الوزراء خال 
المنتــدى، التــي دعــا فيهــا المجتمــع الدولي إلى 
تبنــي القيــم المســتمدة مــن الضميــر اإلنســاني 
وتطويرهــا إلى آليــات متكاملة، بما يجعل منها 
نســًقا مرجعًيــا لــكل جهــد يصــب فــي تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة ويدعــم خطــوات 
الــدول والشــعوب نحــو رفــاه اإلنســان فــي كل 

مكان.
كمــا طالــب ســموه المجتمــع الدولي بــأن يكون 
أكثــر إيجابيــة وقــوة فــي مواجهــة ومعالجــة 
مســببات زعزعة األمن واالســتقرار، وأن تكون 
منظومــة العمــل الجماعــي قــادرة علــى إرســاء 
أســس ســام دائــم يوفر للــدول الظــروف التي 
اســتكمال مســيرتها علــى صعيــد  مــن  تمكنهــا 

التنمية لصالح شعوبها.
بقيــادة  البحريــن  مملكــة  التــزام  ســموه  وأكــد 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة، بالعمل على مســاندة جهود 
تنفيــذ  نحــو  قدًمــا  للمضــي  الدولــي  المجتمــع 
أهــداف التنمية المســتدامة، باعتبارهــا مرتكًزا 

مهًمــا لبنــاء مســتقبل أفضــل تنعم فيه شــعوب 
العالم بمتطلبات الحياة األمنة والمستقرة.

وأعــرب ســموه عــن تطلعــه إلــى أن يكــون يوم 
الضميــر الدولــي فــي الخامــس مــن أبريــل مــن 
كل عــام الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامة لألمم 
وســيلًة  ســموه،  لمبــادرة  اســتجابة  المتحــدة 
جديــدة وبناءة ومنتظمــة وثابتة لتعبئة جهود 
الســام ألمــن  تعزيــز  الدولــي ألجــل  المجتمــع 
الشعوب والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
ودعــا ســموه األميــن العــام لألمم المتحــدة إلى 
تبنــي تعييــن ســفراء للضميــر العالمــي؛ بهــدف 
تحفيــز الضميــر اإلنســاني للمســاهمة فــي حــل 
القضايــا التــي تواجــه البشــرية فــي المجــاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وشــدد ســموه علــى ضــرورة أن يكــون الضميــر 
باالســتجابة  بقــوة ومبــادرا  اإلنســاني حاضــًرا 
الســريعة والواعيــة لتخفيــف معاناة البشــر في 
المناطــق التــي تشــهد أوضاعــا مأســاوية جراء 
نفســية  أضــرار  مــن  تخلفــه  ومــا  الصراعــات 

ومادية وبيئية.
وأشــار ســموه إلــى أن “منتــدى البحريــن.. رؤى 
مشــتركة لمســتقبل ناجــح”، فــي دورتــه الثانية 
التــي تحمــل هذا العــام شــعار “القيــم المطلوبة 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة”، يشــكل 
فرصــة لتبــادل اآلراء واألفــكار بشــأن المحــاور 
التــي تركــز عليهــا أجنــدة التنميــة المســتدامة 
باإلنســان،  العنايــة  ضــرورة  وهــي   ،2030
وتحقيــق  األرض،  كوكــب  علــى  والمحافظــة 
وتعميــق  الســلم،  واســتتباب  للجميــع،  الرفــاه 
الشــراكة علــى جميــع المســتويات وجعلهــا في 
برؤيــة  للخــروج  المســتدامة؛  التنميــة  خدمــة 
مشــتركة تعــزز مــن فــرص النجــاح للــدول فــي 
طريقهــا نحو تنفيذ هذه األهداف وضمان عدم 
تخلف أحد عن ركب التنمية والتقدم المنشود.
وأعرب سموه عن اعتزازه بما اكتسبه المنتدى 
باعتبــاره  دوره  خــال  مــن  وتأثيــر،  دور  مــن 
منصًة فكرية للنخب المســؤولة من قادة الفكر 
مــن مختلــف دول  القــرار  والسياســة وصنــاع 
العالــم؛ لتبــادل اآلراء بغيــة وضــع حلــول جادة 
ومائمــة ألبــرز القضايــا الراهنــة التــي تشــغل 

العالم أجمع.
ونــوه ســموه إلــى أن محــاور النقــاش بالمنتدى 
تأتــي متســقة مــع توجــه مملكــة البحريــن فــي 
ترســيخ مفهوم الضمير العالمي، كمحرك قيمي 
إنســاني بهــدف المســاعدة فــي حل المشــكات 
الوقــت  فــي  البشــرية  تواجــه  التــي  والقضايــا 

الراهن.
الشــكر  عــن  كلمتــه  ختــام  فــي  ســموه  وعبــر 
للجمعيــة العامة لألمم المتحدة وللحضور على 
مشــاركتهم فــي أعمــال المنتــدى، معربــا ســموه 
عــن أمله فــي أن تكلل هذه الجهود والمســاعي 
المشــتركة فــي تحفيز جهــود المجتمــع الدولي 
إلضفــاء  والتنميــة  واالســتقرار  الســام  نحــو 
الشــعوب  حيــاة  علــى  والطمأنينــة  األمــان 

ومواصلة بناء الحضارة اإلنسانية.
ثم ألقى وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة كلمة أكد فيها التزام مملكة البحرين 
القــوي بأهــداف التنمية المســتدامة والعمل مع 
شــركائها لرفــع مســتوى المعيشــة فــي المنطقة 

ولتوفير بيئة آمنة لألجيال القادمة. 
وشــدد علــى أن البحرين بتوجيهــات من عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
وولــي  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وضعــت أهــداف 
التنميــة المســتدامة في طليعة إســتراتيجيتها 
رؤيــة  فــي  الزاويــة  حجــر  وجعلتهــا  الوطنيــة 

البحرين االقتصادية 2030.
وأشــار إلى اهتمــام البحريــن منــذ العــام 1919، 
بتأميــن التعليم المجاني للبحرينيين، والرعاية 
السياســات  وتطبيــق  والســكن،  الصحيــة، 
التــي تكفــل ضمــان التنميــة االقتصاديــة ونمــو 

الوظائف. 
وأرجــع الوزيــر تقــدم البحريــن إلى قيم شــعبها 
ومجتمعهــا، مؤكــدا أن المملكة كانت على مدى 
قرون وستظل مثااًل للتعايش والتعددية، الذي 
أعطــى المجتمــع البحرينــي ديناميكيــة وقدرة 
علــى التكيــف دفعتــه إلــى األمــام فــي طريــق 

التنمية.
وأشــار وزير الخارجية إلــى أن البحرين تفتخر 
بتراثهــا وأن جــزء مــن حمايــة هــذا التــراث هو 
الطبيعــي  والمحيــط  الطبيعيــة  البيئــة  حمايــة 

الذي يدعم حياتنا والحفاظ عليه.
وقال “ونحن نســعى لتحقيق أهدافنا اإلنمائية، 
ال يمكننــا تجاهــل تأثيرات المنطقــة من حولنا، 
ال  التــي  منطقتنــا  فــي  البلــدان  تصرفــات  وال 
تشــاركنا التزامنــا بالتقــدم، فلقــد شــهدنا خــال 
تصعيــًدا  الماضيــة  القليلــة  األشهر واألســابيع 

مثيًرا للقلق من إيران، وليس هناك شك في أن 
إيران كانت مسؤولة عن الهجوم على المنشآت 
النفطيــة فــي المملكــة العربية الســعودية، وعن 
الهجمات على سفن الشحن التجارية في مياه 

الخليج العربي”.
وأكد أن النظام اإليراني وضع منذ فترة طويلة 
مصالــح  علــى  الخاصــة  السياســية  مصالحــه 
عــن تحقيــق  إيــران  وأعــاق  اإليرانــي  الشــعب 
إمكاناتهــا وأن تأخــذ مكانهــا بيــن دول العالــم 
المحترمــة والمســتقبلية، وإننا نأمــل مخلصين 
مــن أجــل المنطقــة ولتطورنــا أن تعيــد إيــران 
والبلــدان ذات الميول المماثلة إعادة النظر في 
أفعالهــم وتغييــر أســاليبهم لوضــع بادهم على 

طريق التقدم واالزدهار.
مملكــة  تقديــر  عــن  الخارجيــة  وزيــر  وأعــرب 
البحريــن لشــراكتها مــع األمم المتحــدة وجميع 
وتطلعهــا  الصلــة،  ذات  والــوكاالت  أجهزتهــا 
إلــى مواصلــة العمــل مــن خــال إطــار الشــراكة 
االســتراتيجية الذي وقعتهــا البحرين مع األمم 

المتحدة.
التنميــة  مركــز  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
األميرييــة  المتحــدة  بالواليــات  المســتدامة 
والمتحــدث الرئيس فــي المنتدى البروفيســور 
بجامعــة كولومبيــا جيفــري ســاكس فــي كلمــة 
لــه عــن شــكره لمملكــة البحرين على مــا قدمته 
مــن إلهــام لـ 192 دولة عضو في األمم المتحدة 
بأخذهــا جــدول أعمال تحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة بجديــة كدليــل من أجل المســتقبل 
الجماعــي المشــترك رغــم التحديــات التــي تمر 

بها المنطقة. 
وأشــاد بمبــادرة صاحــب الســمو الملكــي رئيس 

الــوزراء ودعوة ســموه لألمم المتحــدة بتعيين 
يــوم  اعتمــاد  بعــد  الدولــي  للضميــر  ســفراء 
الخامــس من أبريل يومــا دوليا للضمير، مؤكًدا 
أن هذه المبادرة تشكل تطورا نوعيا في تحفيز 
الجهــود األمميــة للقيام بــدور أكبــر وأعمق أثرا 
فــي تحقيــق الرســالة اإلنســانية الســامية التي 
نشأت المنظمة الدولية من أجلها وهي ترسيخ 
أســس نظــام عالمي مســتقر وآمــن تعيش دوله 

وشعوبه في سام ونماء.
للغايــة  الدقيــق  البحريــن  بالتــزام  أشــاد  كمــا 
إلــى  مشــيرا  المســتدامة،  التنميــة  بأهــداف 
مــن  شــبكة  توليــه  خــال  مــن  اســتعداده 
المؤسســات الفكريــة والجامعــات حــول العالــم 
المتحــدة؛  لألمــم  العــام  األميــن  قيــادة  تحــت 
للقيام بكل ما يسهم في مساندة جهود حكومة 

البحرين في هذا المجال.
المســتدامة  التنميــة  مركــز  ترحيــب  وأبــدى 
بالواليــات المتحــدة األميركيــة الــذي يترأســه 
الســمو  صاحــب  جائــزة  مــع  التعــاون  بتعزيــز 
بــن ســلمان آل خليفــة  الملكــي األميــر خليفــة 
للتنميــة المســتدامة فــي كل مــا يدعــم الــرؤى 
واألهداف المشــتركة في خدمة قضايا التنمية 

في مختلف أنحاء العالم.
وفــي مداخلة لــه بالمنتدى، أعــرب وزير الدولة 
أنــور  اإلمــارات  بدولــة  الخارجيــة  للشــؤون 
مملكــة  الشــكر لحكومة  جزيــل  عــن  قرقــاش 
هــذا  بإقامــة  الطيبــة  المبــادرة  علــى  البحريــن 
المنتدى، مشيرا إلى أن البحرين طالما اعتبرت 
دولــة رائــدة فــي المنطقــة، وواحــدة مــن أوائل 
الــدول التي أدخلت اإلدارة الحديثة، وأول من 

أدخل التعليم والرعاية الصحية.

البوصلــة  بمثابــة  البحريــن  مملكــة  أن  واعتبــر 
البحريــن  كانــت  “إذا  قائــا  الخليــج،  لمنطقــة 
بخيــر، فإن بقية دول الخليــج بخير وإذا كانت 
البحريــن تعانــي مــن أزمــة، فنحــن نعــرف أننــا 
ســنكون جميًعــا فــي الخليــج فــي أزمــة”، الفتــا 
إلــى أن البحريــن مــرت بأوقات جيــدة وأوقات 
حكمــة  بفضــل  عليهــا  تغلبــت  لكنهــا  عصيبــة 

قيادتها الرشيدة وصمود شعبها. 
وأكــد قرقــاش أن مملكــة البحريــن ومــن خال 
جيــًدا،  أداًء  حققــت  المبــادرات،  مــن  الكثيــر 
موضحــا أنــه مــن الناحيــة االقتصاديــة، كانــت 
الخدمــات  مجــال  فــي  رائــدة  دائًمــا  البحريــن 
مفهوًمــا  هــذا  كان  عندمــا  الدوليــة  المصرفيــة 
جديــًدا تماًمــا، وكانــت أول دولــة قــادرة علــى 
جيــدا،  اســتغاال  الماليــة  مواردهــا  اســتغال 
وفعلــت ذلــك بنجــاح رغــم مواجهــة الكثير من 

التحديات ولكنها أنجزت أهدافها بنجاح.
وقــال إن “مملكــة البحريــن كانــت رائــدة كذلك 
وتعلمنــا  واالنتخابــات  الدســاتير  مجــال  فــي 
مــن  واألهــم  المجــال،  هــذا  فــي  منهــا  الكثيــر 
ذلــك أن البحريــن معروفــة أيًضا على مســتوى 
جيرانهــا فــي منطقــة الخليــج بشــعبها؛ كونهــا 
فــي  والجديــة  بالتواضــع واألدب  يمتــع  شــعًبا 
العمــل فضــا عــن تحضــره وتنوعــه مــع القدرة 
علــى قبــول حقيقــة أن الناس يمكــن أن يكونوا 

مختلفين ولكنهم متساوون في نواح كثيرة”.
وأضــاف “إنني آتي إلى هنــا اليوم لمنتدى رؤى 
البحريــن، وأنــا على دراية تامــة وفهم جيد بما 
لديهــا، وكمــا قلــت مــن قبــل.. تتمتــع البحريــن 
بحب جميع جيرانها بســبب سياساتها ونهجها، 

وقبل كل شيء بسبب تميز شعبها”.

المنامة - بنا

علـــى المجتمـــع الدولـــي تبنـــي قيـــم الضميـــر اإلنســـاني وتطويرهـــا إلـــى آليـــات متكاملـــةالبحريـــن بقيـــادة جاللـــة الملـــك ملتزمـــة بمســـاندة جهـــود تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة

منظومة العمل 
الجماعي يجب أن 
تكون قادرة على 
إرساء سالم دائم 

الستكمال التنمية 
لصالح الشعوب

نتطلع ألن يكون 
يوم الضمير الدولي 
وسيلة بناءة لتعبئة 

جهود المجتمع 
الدولي نحو تعزيز 

السالم 

سموه يدعو لتبني 
تعيين سفراء 

للضمير العالمي 
للمساهمة في 

حل القضايا التي 
تواجه البشرية

وزير الخارجية والتجارة 
بالمجر: المبادرات 

البحرينية تتطلع إليجاد 
الحلول للصراعات 

والتعايش بين 
الشعوب

أمين “التعاون”: 
المنتدى أتى في 

وقت تفتقر فيه 
المنطقة إلى رؤى 

موحدة تتكاتف حولها 
الدول المحبة للسالم

آنا تيباجوكا: على 
العالم استثمار مبادرة 

سموه لتحقيق 
عالم يسوده السالم 

واالحترام والتقدير 
المتبادل

رئيس “األمن 
العالمي”: اعتماد 

الجمعية العامة 
باإلجماع “يوم 

الضمير” إنجاز رائع يعبر 
عن القيم اإلنسانية

وزير الخارجية: 
النظام اإليراني 

تجاهل مصالح 
شعبه وأعاق بالده 
عن أن تأخذ مكانها 
بين الدول المحترمة

جيفري ساكس: 
البحرين ألهمت 
192 دولة بأخذ 

جدول أعمال تحقيق 
أهداف التنمية 

المستدامة بجدية

قرقاش: شعب 
البحرين معروف 

على مستوى جيرانه 
كونه يتمتع بالتواضع 

واألدب والجدية 
في العمل

مناقصة لوضع األنظمة الشمسية على 8 مدارس
ــمــنــازل ــتــركــيــب عــلــى ال ــيــن فــي ال ــمــقــاول ــم ال ــدع “تــمــكــيــن” ي

الكهربــاء والمــاء عبدالحســين  تــرأس وزيــر 
ميــرزا االجتمــاع الثالــث عشــر للجنــة متابعة 
وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للطاقــة المتجــددة 
والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقة الــذي عقد 
صباح أمس بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة 
مــن كبــار المســؤولين بعــدة وزارات وجهــات 
حكوميــة، وبحضــور المنســق المقيــم لألمــم 

المتحدة بالبحرين أمين الشرقاوي.
ونوقــش عــدد مــن المواضيــع المدرجــة علــى 
جــدول األعمــال وأهمها المشــروع التجريبي 
“تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  بصــدده  الــذي 
بالتعــاون مع مركــز الطاقة المســتدامة التابع 
لوزيــر الكهربــاء والماء والمتمثــل في تمويل 
مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين 
عــن طريــق تقديــم الدعــم المالــي للمقاوليــن 
لتمكينهم من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية 
لألفــراد فــي منازلهــم، والتــي ســوف تخفــف 
األعبــاء المالية على األفراد المســتفيدين من 

تركيب تلك األنظمة الشمســية لتوليد الطاقة 
مســتجدات  نوقشــت  وكذلــك  الكهربائيــة. 
أنظمــة  لتركيــب  مناقصــة  طــرح  مشــروع 
الطاقــة الشمســية علــى 8 مــدارس حكوميــة 
تتكــون مــن 20 مبنــى بقــدرة طاقــة إجماليــة 
تبلــغ 3 ميغــاوات بالتعــاون مــع وزارة التربية 
هــذه  طــرح  المتوقــع  مــن  حيــث  والتعليــم، 
وتــم  الجــاري،  العــام  نهايــة  قبــل  المناقصــة 
التطــرق فــي االجتمــاع لموضوعــات عديــدة 
مثل مشــروع دليــل المباني الخضــراء والذي 
صــدر بشــأنه قــرار وزاري امــس وتــم نشــره 

فــي الجريــدة الرســمية، وهــذا الدليــل يهدف 
المبانــي  فــي  الطاقــة  اســتهاك  إلــى ترشــيد 
والمنشــآت، وتوفير ما نســبته 20 % إلى 30 
% مــن الطاقــة الكهربائيــة والمحافظــة علــى 
المــوارد الطبيعيــة، و تــم بحــث مســتجدات 
District Cool� المركــزي التبريــد   مشــروع 

والــذي  الكبيــرة  والمنشــآت  للمبانــي   ing
ســيكون بديــاً عــن أنظمــة التكييف الســائدة 
حالًيــا فــي تلــك المنشــآت، ويحقــق وفــرًا في 
المســتخدمة  الكهربائيــة  الطاقــة  اســتهاك 
مــن  وبتكليــف  بعدهــا  المكيفــات.  لتشــغيل 

مــن  عضــو  كل  قــام  اللجنــة  رئيــس  الوزيــر 
األعضــاء بتقديــم آخــر المســتجدات للخطــة 
الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات 
والبرامــج الموكلة اليهم والواردة في كل من 
NEE� )الخطــة الوطنيــة لرفــع كفاءة الطاقــة 

المتجــددة  للطاقــة  الوطنيــة  والخطــة   )AP
)NREAP(، ومن ضمن تلك المبادرات مبادرة 
تحويل المشتريات الحكومية إلى مشتريات 
خضراء متوافقة مع البيئة والطاقة النظيفة، 
وكذلــك مبــادرة تحويــل النفايــات إلــى طاقة 

. Waste to Energy

وزير الكهرباء والماء يترأس االجتماع

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

سمو رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لمـواجهــــــــــــة ومعالجـة مسببــات زعزعــة األمـن واالستقــرار
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التجارة غیر المشروعۀ
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10 بلدان منتجۀ  
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الصین : 2391 

البرازیل: 880,88 

الهند : 799,96 

الوالیات المتحدة األمیرکیۀ: 322,12 

زیمبابوي: 181,64 

إندونیسیا : 153,32 

زامبیا : 131,51 

باکستان : 117,78 

األرجنتین : 117,15 

تنزانیا : 104,47 

إسمــاعيـــل السقـــايسيــدعلــي المحــافظــة
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االثنين
30 سبتمبر 2019 

غرة صفر 1441

باتت البحرين على مشارف الدخول على خط الدول المنتجة للتبغ بعد إحالة الحكومة للبرلمان مشروعاً بقانون ينظم عملية زراعة 
التبــغ وصناعتــه وإعادة تصنيعه، وهو ما تحظره حالياً المادة 2 من القانون رقم )8( لســنة 2009 بشــأن مكافحة التدخين والتبغ 
بأنواعه. ورغم رفض لجنة الخدمات البرلمانية لهذا التعديل التشــريعي، إال أن وزارة الصحة أكدت عدم وجود تعارض بين الســماح 
بزراعــة وتصنيع وإعادة تصنيع التبغ في البحرين واالتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والقوانين الوطنية 

الخاصة بذلك. فهل تنجح مساعي الحكومة في إقناع البرلمان بجدوى دخول مملكة البحرين على خط الدول المنتجة للتبغ؟



تحت رعاية قائد الحرس 
الملكي سمو اللواء الركن 
الشيخ ناصر بن حمد آل 
خــلــيــفــة، انــطــلــقــت بــقــوة 
ــبــحــريــن صــبــاح  ــاع ال ــ دفـ
التمرين  فعاليات  أمــس 
التعبوي المشترك )سموم 

الحرس  ينفذه  والــذي   ،)4 
الــبــحــريــنــي، حــيــث يستمر  الــمــلــكــي 
تنفيذ مختلف مراحل التمرين لغاية 

يوم الخميس 3 أكتوبر 2019.
ضمن  الــتــمــريــن  ــذا  هـ تنفيذ  ويــأتــي 
تعمل  الــتــي  ســمــوم  تــمــاريــن  سلسلة 

اإلجـــراءات  تفعيل  على 
الــــــمــــــوحــــــدة لـــتـــنـــفـــيـــذ 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
القيادة  ممارسة  وكيفية 
والــــــســــــيــــــطــــــرة خـــــال 
الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة 
ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ورفـــــــــــــــع الـ
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي الـــمـــشـــتـــرك 
لمركز  الــقــيــاديــة  ــمــهــارات  ال وصــقــل 
ــع مستوى  الــقــيــادة والــســيــطــرة ورفـ
وكفاءة الجاهزية القتالية، باإلضافة 
ــبـــادل الـــخـــبـــرات الــعــمــلــيــاتــيــة  ــــى تـ إل

والتكتيكية.

خالد بن عبد اهلل يؤكد متانة العالقات مع بريطانيا
اســـتعرض مـــع الســـفير درامونـــد أوجـــه التعـــاون بيـــن البلديـــن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، 
متانــة العالقــات التاريخية المتميزة التي تجمــع بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة وما وصلت إليه من تطور وتقدم ملحوظ في ظل 
اهتمــام قيادتــي البلديــن بالبنــاء اإليجابــي علــى ما تحقــق على مدى 

200 عام.

ــدى اســتــقــبــالــه أمــس  ــ ــك، ل ــ ــاء ذلـ جــ
سفير  القضيبية،  بقصر  مكتبه  في 
ــدى مــمــلــكــة  ــ ــكــة الـــمـــتـــحـــدة لـ ــمــمــل ال
درامــونــد، وذلــك  البحرين رودريـــك 
الدبلوماسية  بمناسبة توليه مهماته 

سفيًرا لباده في المملكة.
الشيخ  ــب  رحَّ اللقاء،   وفي مستهل 
خالد بن عبد هللا بالسفير البريطاني 
ا له طيب اإلقامة في  الجديد، متمنيًّ
أداء  في  والنجاح  البحرين،  مملكة 

مهامه الدبلوماسية على نحو يضفي 
مزيًدا من التعاون بين الجانبين لما 
فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما 
الصديقين. كما تم خال اللقاء بحث 
أوجه ومجاالت التعاون القائمة بين 
الــبــلــديــن الســيــمــا فــي قــطــاع البنية 
على  المستجدات  وآخــر  التحتية، 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
 من جانبه، أعرب رودريك دراموند 
عن شكره للشيخ خالد بن عبد هللا 

على حسن االستقبال، مؤكًدا حرصه 
قدًما  والــدفــع  الـــدؤوب  العمل  على 
وتعزيزها  البلدين  بين  بالعاقات 

إليه  يصبو  ما  تحقيق  في  لإلسهام 
من  الــصــديــقــان  وشعباهما  الــبــلــدان 

رؤى وتطلعات.

الشيخ خالد بن عبد الله مستقباًل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية السيف - األمانة العامة للتظلمات

بن  أحمد  الشيخ  الجمارك  رئيس  سّلم 
حمد آل خليفة، شركة موندليز بحرين 
االقتصادي  المشغل  شهادة  بسكتس، 
متطلبات  استيفائها  نظير  المعتمد، 
بالحد  االلتزام  البرنامج والتي تتضمن 
ــروط ومــعــايــيــر تتعلق  األعــلــى مــن شــ
ــة الــجــمــركــيــة  ــمـ ــظـ بـــــاإلجـــــراءات واألنـ
وُأدرجــــت   ، الــعــاقــة  ذات  واألنــشــطــة 
االقتصادي  المشغل  برنامج  دليل  في 

المعتمد لشئون الجمارك.
ــارك أن شـــؤون  ــمـ ــجـ وأكــــــد  رئـــيـــس الـ
أنظمتها  تطوير  إلــى  تسعى  الــجــمــارك 
ــيــة،  ــمــمــارســات الــدول ــدث ال وفـــقـــًا ألحــ
وتماشيًا مع برنامج عمل الحكومة الذي 
والتأكيد  والبناء  التطوير  إلــى  يهدف 
التنمية االقتصادية في  على استدامة 
العام  القطاعين  بين  البحرين  مملكة 
في  فعال  بشكل  للمساهمة  والــخــاص، 
النمو االقتصادي وإبراز مملكة البحرين 

كمركز تجاري آمن.
وأضاف أن برنامج المشغل االقتصادي 
المعتمد من أهم وسائل تسهيل التجارة 
الدولية، حيث يسهم في توفير العديد 
من الفوائد واالمتيازات في اإلجراءات 
الجمركية للشركات التجارية التي يتم 

توفير  وأهمها  البرنامج،  في  اعتمادها 
الوقت والتكلفة من خال اإلسراع في 
وتخفيض  الجمركية  المعامات  إنجاز 
وتحسين  البضائع،  عــن  اإلفـــراج  زمــن 
ــة  ــرقــاب نــظــم األمــــن والـــمـــمـــارســـات وال

الداخلية للمشغل االقتصادي المعتمد.

استقبلت نائب أمين عام التظلمات غادة 
حبيب أمس وفدا يضم عدًدا من موظفي 
بــالــواليــات  ــشــيــوخ  وال الـــنـــواب  مجلسي 
المتحدة األميركية ضمن برنامج زيارتهم 
الحالية لمملكة البحرين، حيث رحبت بهم، 
ضمت  تعريفية  مقابلة  معهم  عقدت  ثم 
تم  للتظلمات،  العامة  األمانة  من  أعضاء 
يتعلق  مــوجــز  عــلــى  ــوفــد  ال إطـــاع  فيها 
وبدورها  للتظلمات  العامة  األمانة  بنشأة 
واختصاصاتها ودورها في تعزيز احترام 
مبادئ حقوق اإلنسان في مجاالت عملها، 
كما تم خال هذه المقابلة الرد على أسئلة 
عمل  بشأن  الوفد  أعضاء  واستفسارات 

األمانة.
أمانة  أن  حبيب،  أكــدت  المقابلة  وخــال 
التظلمات تولي اهتماما ملحوظا بأنشطة 
الــتــعــاون الــدولــي وتــعــزيــز الــتــواصــل مع 
بعملها  المهتمة  والــمــؤســســات  الــهــيــئــات 
ذات  والــمــؤســســات  الهيئات  تلك  ســـواء 

أو  األمـــانـــة  لعمل  الــمــشــابــه  االخــتــصــاص 
المنظمات األخرى ذات النشاط الحقوقي، 
باإلضافة إلى البعثات الدبلوماسية للدول 
الصديقة في مملكة البحرين، مشيرة إلى 
أن هذا النشاط يدعم مبدأ الشفافية الذي 
بــدوره من  تنتهجه األمانة، والــذي يتعزز 

تزداد  التي  ومهنيتها  استقاليتها  خال 
تــراكــم خبرات  يــوم مــن خــال  يوما بعد 
ومهارات العمل ومن خال الحرص على 
الممارسات  أحــدث  على  الــدائــم  التعرف 
مكاتب  عمل  مــجــال  فــي  دولــيــا  المتبعة 

أمناء التظلمات.

رئيس الجمارك يسلم “موندليز” شهادة المشغل االقتصادي المعتمد نائب أمين عام التظلمات مستقبلة وفدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ

رئيس الجمارك: “المشـغل االقتصادي” من أهم وسـائل تسهيل التجارة الدولية ــز التواصـــل مـــع البعثـــات الدبلوماســـية حبيـــب: تعزيـ

تطوير األنظمة وفق أحدث الممارسات العالمية وفد من الكونغرس األميركي يزور “أمانة التظلمات”

تعزيز قيم المواطنة والوالء يخدم مسيرة التطوير
محافـــظ العاصمـــة يســـتعرض المبـــادرات المســـاندة لخطـــة “بحريننـــا”

ــشــيــخ هــشــام  ــعــاصــمــة ال ــد مــحــافــظ ال ــ أك
الخطة  أن  خــلــيــفــة،  آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
الــمــواطــنــة “بــحــريــنــنــا” تــأتــي ترجمًة  قــيــم 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل  لتوجيهات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في إياء 
قــيــم ومـــبـــادئ الــتــســامــح والــتــعــايــش بين 
الداخلية،  وزيــر  مثمنًا  المجتمع،  أطــيــاف 
جهود  الخطة  تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس 
آل  عبدهللا  بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق 
خليفة، ومنوها إلى أن تعزيز حب الوطن 
أساسية  ركــيــزة  المواطن  لــدى  واالنــتــمــاء 
وضـــــــرورة مــلــّحــة نــحــو خـــدمـــة مــســيــرة 
التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة.
المحافظ ومدير  اجتماع  ذلك خال  جاء 
ــفــيــذي لــلــخــطــة الــوطــنــيــة  ــن ــت ــمــكــتــب ال ال
حسين،  وسامية  سليمان،  هالة  “بحريننا” 
ــيـــل عــــضــــوي الــلــجــنــة  ــاعـ ــمـ ــيـــن إسـ وحـــسـ

التنفيذية للخطة بحضور مدراء اإلدارات 
وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خال اللقاء البرامج 
ومدى  “العاصمة”  تتبناها  التي  والمشاريع 
وقيم  الوطني  االنتماء  بمفهوم  ارتباطها 
االفـــراد،  جميع  مــع  والــتــعــايــش  التسامح 

دعم  على  حريصة  المحافظة  أن  مضيفا 
ما  واقـــع  مــن  الوطنية  الخطة  ومــســانــدة 
لــتــتــوافــق في  تــنــفــذه عــلــى أرض الـــواقـــع 
الخطة، مشيرًا  أداء  مجملها مع مؤشرات 
دورهــا  مــن  وانــطــاقــا  المحافظة  أن  إلــى 
الــمــجــتــمــعــي تـــواصـــل الـــدفـــع بــالــمــشــاركــة 

جانب  الــى  رحــبــة  آفـــاق  نحو  المجتمعية 
الوطن  افــراد  بين  اإليجابي  التفاعل  دعم 

بما يتماشى مع رؤية ورسالة المحافظة.
من جهتها، قدمت سليمان، عرضا تعريفيا 
لــلــخــطــة، ومــضــامــيــن أهــدافــهــا ورســالــتــهــا 
أهداف  تتلخص  حيث  تنفيذها،  ومراحل 
والعادات  القيم  على  الحفاظ  في  الخطة 
التي  البحرين  ألبــنــاء  األصيلة  والتقاليد 
ــور الــتــكــاتــف بــيــن أبــنــاء  تــجــســد أبــهــى صـ
من  وطنية  بــروح  والعمل  الواحد،  الوطن 
أجل تنمية الجهود في الحفاظ على أمن 
ومستقباً،  حــاضــرًا  واســتــقــراره،  الــوطــن 
المواطن  شــعــور  تعزيز  خــال  مــن  وذلـــك 
باالنتماء وجعله سلوكه إيجابيًا ومسؤوالً 
يساعد على تماسك الجبهة الداخلية بين 
جميع أطياف المجتمع، إضافًة إلى ترسيخ 
قيم الوالء واالنتماء والتسامح واالعتدال 

وااللتزام بالوحدة الوطنية.

خالل االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

الرفاع - قوة الدفاع

انطالق فعاليات “سموم  4”

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ  الداخلية  وزيــر  استقبل 
خليفة،  آل  عــبــدهللا  بـــن  راشــــد 
ــوان  ــ ــيـــس ديـ ــاح أمــــــس، رئـ ــبـ صـ
المالية واإلداريــة الشيخ  الرقابة 

أحمد بن محمد آل خليفة.
الوزير  رّحب  اللقاء،  بداية  وفي 
المالية  الــرقــابــة  ديـــوان  برئيس 
والمهام  الــدور  مثمًنا  واإلداريـــة، 
الرقابة  ديـــوان  بها  ينهض  التي 

ــعــمــل عــلــى تــعــزيــز  ــار ال ــ ــي إطـ فـ
ــة،  ــزاهـ ــنـ مـــبـــادئ الــشــفــافــيــة والـ
وذلك تكريًسا لدولة المؤسسات 

والقانون.
أعرب رئيس ديوان   من جهته، 
الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريـــــة عن 
الداخلية،  لوزير  وتقديره  شكره 
ــى تــعــزيــز  ــحــرصــه عــل مـــشـــيـــًدا ب

التواصل والتنسيق.

وزير الداخلية: “الرقابة” يعزز الشفافية

07 local@albiladpress.com

االثنين
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غرة صفر 1441

المنامة - بنا

اإلعــــام  شــــؤون  وزارة  وكــيــل  ــد  أكــ
عــبــدالــرحــمــن بــحــر الــــدور الــمــحــوري 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  يلعبه  الــذي 
صاحبة  الملك  جالة  قرينة  بقيادة 
بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
ــم آل خــلــيــفــة فـــي تــرســيــخ  ــيـ ــراهـ إبـ
الفرص  بتكافؤ  المتعلقة  المفاهيم 
العمل  مؤسسات  في  الجنسين  بين 

المختلفة ومنها الحكومية.
وأكـــد حــرص وزارة شـــؤون اإلعــام 
ــر شـــؤون  ــ ــم مـــن وزيـ ــ وبــتــوجــيــه دائـ

اإلعام علي الرميحي  ضمان تكافؤ 
الـــوزارة  فــي  الجنسين  بين  الــفــرص 
وتمكين الكفاءات منهم وكذلك دعم 
إيصال  فــي  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
ــتــه عــبــر الــمــنــصــات اإلعــامــيــة  رســال
ــاء ذلـــك عــلــى هامش  الــمــخــتــلــفــة. جـ
المجلس  نظمها  عــمــل  ــة  ورشـ خــتــام 
األعــلــى لــلــمــرأة بــالــتــعــاون مــع لجنة 
بعنوان  الــــوزارة  فــي  الــفــرص  تكافؤ 
ــوازن بــيــن الــجــنــســيــن: الــجــهــود  ــتــ ــ )ال

واآلليات والتشريعات الوطنية(

تأكيد دور “األعلى للمرأة” بترسيخ “تكافؤ الفرص” محاضرة عن دور المرأة واألسرة في حماية البيئة
زيادة المخلفات من 1110 أطنان يوميًّا في 2000 إلى 6000 في 2018

المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة  برامج  ضمن   
الحياة”،  “جـــودة  لمجال  وتفعياً  البحرينية، 
يتعاون كل من المجلس األعلى للمرأة والمجلس 
برنامج مشترك حول  تنفيذ  للبيئة في  األعلى 
دور المرأة واألسرة في المحافظة على البيئة، 
وجاءت أولى تلك النشاطات بتنظيم محاضرة 
بحضور  بــالــرفــاع،  المجلس  مقر  فــي  توعوية 
الــتــعــاون المشتركة  لــجــان  عــدد مــن عــضــوات 
من  وعــدد  األهلية  والجمعيات  المجلس  بين 

المهتمات ورباب البيوت.
 وتناولت المحاضرة التي قدمتها كل من مريم 
األعلى  المجلس  مــن  الكعبي  ــوة  ــول ول الــعــاثــم 
البيئة،  في حماية  واألســرة  المرأة  دور  للبيئة، 
الخطوة  يعتبر  البيئي  الــمــرأة  وعــي  إن  حيث 
البيئية  الــمــمــارســات  يتبنى  لمجتمع  ــى  ــ األول

األســرة  تعامل  أساليب  مــن  ويــطــور  الصحية، 
مع الموارد الطبيعية المتوفرة في المنزل مثل 
في  اإلســراف  بتقليل  والطاقة،  والطعام  الماء 
أن  شأنه  من  ما  وكل  والطاقة  والمياه  الطعام 

يؤدي إلى مخلفات في البيئة.

 وركزت المحاضرة على دور المرأة في إكساب 
ــنـــاء وعـــيـــًا بــأســالــيــب الــصــحــة والــتــغــذيــة،  األبـ
ــوعــي عــلــى صــحــة أفـــراد  وانــعــكــاســات ذلـــك ال
المجتمع من خال االرتقاء بخياراتهم الصحية 

والبيئية.

الحاضرات  تعريف  المحاضرة  خــال  وجــرى   
في  النفايات  مشكلة  حجم  تفاقم  مــدى  على 
العام  في  المخلفات  كمية  إن  حيث  البحرين، 
في  ارتفعت  ا،  يوميًّ أطنان   1110 كانت   2000
هذه  وتعزى  6000 طن،  نحو  إلى   2018 العام 
المشكلة إلى التطور الصناعي، والنمو السكاني، 
ــكــثــافــة  ــمــعــيــشــي، وال وارتــــفــــاع الــمــســتــوى ال

اإلنتاجية، وزيادة االستهاك .
الــمــحــاضــرة بشكل خـــاص مــن خطر  وحــــذرت 
الــمــخــلــفــات الــبــاســتــيــكــيــة، حــيــث إنــهــا تشكل 
في  تلقى  لتي  المخلفات  إجمالي  مــن   %  70
للبحار  المخلفات  هــذه  وتصل  البحرية  البيئة 
والــمــحــيــطــات ولــهــا آثـــار خــطــيــرة عــلــى البيئة 
وعلى  البحار  داخل  الفطرية  والحياة  البحرية 
من  ألكثر  الباستيك  يحتاج  حيث  اليابسة، 

500 عام للتحلل وبعضها ال يتحلل أبًدا.

تعاون بين المجلسين األعلى للمرأة واألعلى للبيئة عن دور المرأة واألسرة في حماية البيئة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة



أشاد أعضاء لجنة التحكيم العليا لجائزة الملك 
حمــد لتمكيــن الشــباب لتحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة باالهتمــام المباشــر مــن قبــل عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
علــى  جاللتــه  وحــرص  بالجائــزة  خليفــة  آل 
تشريف وتوزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة 
األمــر الــذي يؤكــد اهتمــام جاللتــه بتأصيل دور 
الدولــي  المجتمــع  دعــم  فــي  البحريــن  مملكــة 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وإشــراك 
الشباب والمنظمات عبر الجائزة لتقديم األفكار 
األمميــة  األهــداف  تحقــق  التــي  والمقترحــات 
بمــا يســاهم فــي تقديــر عطائهــم، وتشــجيعهم 
مــن اجل صناعة مســتقبل أفضل لعالم تســوده 
التنميــة واألمــن والســالم. وتابــع أعضــاء لجنــة 
التحكيم العليا إن تأكيد جاللة الملك في كلمته 
الســامية علــى النظــر لتمكيــن الشــباب باهتمــام 
بالــغ ومــا اثبتتــه مملكــة البحريــن فــي تجربتها 

الوطنيــة باشــراك الشــباب فــي الشــأن الوطنــي 
يؤكــد الــدور البــارز للبحريــن فــي دعم الشــباب 
مــن أجــل تحقيــق األهــداف األمميــة وتأصيــل 
مبــادئ البيئة التنافســية العادلــة المفتوحة بين 
شــباب العالــم لتقديــم األفــكار التــي توصل الى 
أهــداف الجائــزة. وأكــد أعضــاء لجنــة التحكيم 
العليــا إن حــرص عاهــل البــالد علــى اســتقبال 
أعضــاء اللجنــة والفائزيــن يؤكــد ايمــان جاللته 
علــى  الملقــاة  وبالمســؤولية  العالمــي  بالشــباب 
عاتــق البحريــن فــي تهيئــة الظــروف، وتعبيــد 
الطريــق أمــام الشــباب البحرينــي والعالمــي من 

أجل المشاركة في تحقيق األهداف األممية.
وقال عضو لجنة التحكيم العليا أحمد الهنداوي 
الملــك  توزيــع جائــزة  “تشــرفنا بحضــور حفــل 
حمــد وهــي جائــزة عالميــة تســعى إلى ترســيخ 
رؤيــة جاللــة الملــك فــي تجذيــر ثقافــة التنمية 
المســتدامة وتأصيــل دور الشــباب العالمــي من 
أجــل تقديــم األفــكار الخالقة التي تســاهم في 

بصــورة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تطبيــق 
الملــك حمــد  “جائــزة  الهنــداوي  واقعية”.وبيــن 
تعتبــر الجائزة األولى عالميــا التي تركز وتجذر 
تحقيــق  فــي  االســتدامة  ثقافــة  وفكــر  ثقافــة 
مثيلــة  جائــزة  توجــد  وال  العالميــة  األهــداف 
لهــا علــى المســتوى العالمــي وتأكــد دور مملكــة 
البحرين في المجتمع الدولي من وجهودها في 
تحقيــق األهــداف المســتدامة”. وتابــع “الجائزة 
علــى المســتوى العالمــي يشــارك فيهــا الشــباب 
العالمــي والمنظمــات العالمية بكل حماس وثقة 
وقــوة مــن أجل ابــراز جهودهــم وافكارهم نحو 

تحقيق اهداف التنمية المستدامة”.
وقــال عضــو لجنة التحكيم العليا نعمان الصياد 
“ســعيد بالمشــاركة فــي تحكيــم جائــزة الملــك 
حمــد للمرة الثانية على التوالي وهنالك اهتمام 
اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  كبيــر 
بجائــزة الملــك حمد باعتبارهــا جائزة تؤكد دور 
مملكــة البحريــن في المجتمــع الدولي وتتوافق 

مــع أهــداف برامج األمم المتحــدة اإلنمائي في 
للوصــول  العالميــة  والمنظمــات  الشــباب  دعــم 
إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة باإلضافــة إلى 
توزيع األدوار وأهم دور هو للشــباب باعتبارهم 
عليهــم  وتقــع  القــرار  موقــع  فــي  ســيكونون 
المســؤولية لتنفيذ األهداف األممية واشــراكهم 

من اآلن في عملية التنفيذ”.
تمكنــت  الملــك  جاللــة  اهتمــام  “بفضــل  وتابــع 
الجائزة من النمو بصورة سريعة جدا وتضاعف 
حجــم المشــاركين فيهــا بشــكل واضــح وأقبلت 
العديــد مــن الــدول علــى المشــاركة فيهــا حتــى 
بــات ثلثي دول العالم مشــارك في هذه الجائزة 
الرائدة من نوعها”. وأشار الصياد إلى “إن حرص 
جاللة الملك على استضافة الفائزين وتكريمهم 
بصورة شــخصية يؤكد اهتمــام جاللته بتمكين 
الشــباب نحــو تحقيــق األهداف األمميــة كما أن 
اهتمــام جاللتــه المباشــر يعطي الجائــزة أهمية 
مضاعفــة لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة 

وباتت الجائزة في مكانة عالمية رائدة”.
وبين عضو لجنة التحكيم العليا ســعيد النظري 
أن “جائــزة الملك حمد تتميز بمنح الشــباب ثقة 
بإمكانياتهم وايمان بإبداعاتهم تقديرا لتحقيق 
اهــداف التنميــة المســتدامة التــي تمــس جميع 
دول العالــم وتســعى إلــى تحقيقهــا عــن طريــق 
اشــراك الشــباب فــي التخطيط والتنفيــذ لها، ما 
يميــز هذه الجائزة العالمية المشــاركة الواســعة 
من جميع انحاء العالم وابداعات الشــباب التي 
تجسدت في مختلف القطاعات والفوز بجائزة 
الملك حمد هي مسؤولية وتشريف وتقدير في 
ذات الوقــت بالنســبة للشــباب العالمــي وتأكيــدا 

إلمكانيات الشباب وطاقاتهم”.
وقالــت عضــو لجنة التحكيــم العليا هنــا حمادة 
“تشــرفت بــأن أكون ضمن لجنــة التحكيم العليا 
اكتســاب  مــن  وتمكنــت  حمــد  الملــك  لجائــزة 
خبــرات إضافيــة والتعــرف علــى األفــكار التــي 
قدمهــا الشــباب فــي الجائزة التي تؤكــد اهتمام 

جاللة الملك بالشباب ومنحهم الفرصة ليكونوا 
األهــداف  وتنفيــذ  تطبيــق  عمليــة  مــن  جــزء 

األممية في التنمية المستدامة”.
وتابعت “المشاركة العالمية الواسعة تؤكد البعد 
الكبيــر ألهــداف الجائــزة والترويــج لهــا بصورة 
مثاليــة علــى الصعيــد العالمــي وجاذبة للشــباب 
والمنظمات الدولية، والمعايير سليمة ومحددة 
واساســيات دعــم اهــداف التنميــة المســتدامة 
ونتطلــع فــي قدرات الشــباب باعتبارهــم االقدر 
على توصيف المستقبل وتأمين الحياة األفضل 
لألجيال القادمة والشــباب باتوا يمتلكون حس 
المســؤولية العاليــة ليكونوا األســاس في تنفيذ 

األهداف األممية”.
وقالــت “جائــزة الملــك حمــد هي وســيلة مثالية 
لدعم الشــباب العالمي من أجــل تنفيذ أفكارهم 
كمــا أن الجائــزة تعتبــر محــرك أساســيا للشــباب 
األمميــة  الجهــود  لدعــم  العالميــة  والمنظمــات 

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

تأكيدا على العالقات االخوية الراســخة بين 
قيادتــي وشــعبي مملكــة البحريــن والمملكــة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة ومــا يجمعهمــا 
االخــاء  روابــط  تعززهــا  ورؤى  ثوابــت  مــن 
والمحبــة الممتــدة إلــى جــذور التاريــخ التي 
تــزداد صالبــة علــى مــر األيــام، نظــم مجلس 

اليــوم  بمناســبة  احتفــاال  ورواده  المقهــوي 
الوطنــي الســعودي وذلــك انطالقا مــن الدور 
الوطني والمجتمعي للمجلس بمشــاركة عدد 
مــن المســؤولين والمواطنيــن. وبــدأ الحفــل 
بتــالوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم، بعدهــا تم 
عــزف الســالم الملكي الســعودي والبحريني. 

مجلــس  عائلــة  كلمــة  أحمــد  الســيد  والقــى 
المقهــوي، رفــع خاللهــا أســمى آيــات التهانــي 
العربيــة  المملكــة  عاهــل  إلــى  والتبريــكات 
الســعودية خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
وولــي  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد 

الســعودي  آل ســعود، والشــعب  بــن ســلمان 
بهــذه المناســبة الغاليــة علــى الجميــع، داعيــا 
المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها 
وشــعبها من كل مكروه وأن يديم عليها العز 

واألمن واالستقرار.
وتضمــن برنامــج االحتفــال باليــوم الوطنــي 

الســعودي القــاء كلمــات مــن المشــاركين في 
الحفل وهم، ســعد الشــقير من جامعة الملك 
فيصــل، جاســم الســعيدي، جاســم بوطبنيــة 
رئيــس مجالــس المحــرق، وعائشــة المقهوي 
من شــباب جامعة الخليــج العربي، باالضافة 
للشــاعر  وطنيــة  شــعرية  أبيــات  القــاء  إلــى 

عبدالرحمن المضحكي، وبنات المقهوي.
كما تضمن الحفل باليوم الوطني الســعودي، 
رفــع صــورة قــادة واعــالم مملكــة البحريــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وتقديــم فــن 
الوطنيــة  األغانــي  مــن  العرضــة ومجموعــة 

السعودية والبحرينية.

مجلس المقهوي يحتفي باليوم الوطني السعودي

إنتاج 855 فسيلة جاهزة للزراعة في 2019
ــق انــتــشــارهــا ــاط ــن ــراء تـــعـــداد ألشـــجـــار الــنــخــيــل وم ــ ــح: إجـ ــت ــف ــوال أب

أفــاد وكيــل الزراعــة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي، نبيــل أبوالفتــح، عــن أن مختبــر األنســجة بالبديع اســتطاع منــذ مطلع العام 
الجاري )2019(، إنتاج 855 فسيلة جاهزة للزراعة في األرض المستديمة، وذلك ضمن 

جهود االهتمام بإكثار النخيل.

الزراعــة  وكيــل  قــال  آخــر،  جانــب  مــن   
والثــروة البحريــة، إن الوكالــة تعمل على 
إجــراء إحصاء ألعداد النخيل في مملكة 
البحريــن، من أجل أن يكون لديها ســجل 
وأماكــن  النخيــل  أعــداد  عــن  متكامــل 
عليــه  تعتمــد  ليكــون مرتكــًزا  انتشــارها، 
الوكالــة فــي معرفة المناطق التي تنتشــر 
فيها، ودراسة إمكانية التوسع في زراعة 
المزيــد من النخيل بمناطق أخرى، عالوة 
على أن من شــأن هذا اإلحصاء أن يكون 
وللباحثيــن  الدوليــة  للمنظمــات  مرجًعــا 

والمختصين.
وأوضــح أنهــا بالترافــق مــع جهــود إكثــار 

خــالل  ومــن  الوكالــة  تعمــل  النخيــل، 
منظومــة عمــل للمحافظــة علــى النخيــل 
ومــن  تهددهــا،  التــي  األمــراض  وتتبــع 
فقــد  الحمــراء،  النخيــل  سوســة  بينهــا 
مــن  بالًغــا  اهتماًمــا  ذلــك  الوكالــة  أولــت 
خــالل إطــالق مشــروع مكافحــة وحصر 
سوســة النخيــل الحمــراء، ويعمل الفريق 
هــذه  وحصــر  مكافحــة  علــى  المختــص 

السوسة.
وفــي هــذا اإلطار، أكــد أبو الفتــح اهتمام 
الجهــات  مــع مختلــف  بالتعــاون  الوكالــة 
واقــع  لبحــث  العالقــة،  ذات  الرســمية 
ودراســة  البحريــن،  فــي  النخيــل  زراعــة 

التحديــات التــي تواجه ذلك، انطالًقا من 
إلــى  الراميــة  الحكوميــة  االســتراتيجية 
النهــوض بالقطــاع الزراعــي ككل، وإكثــار 

النخيل بشكل خاص.
وذكــر أنــه ضمــن جهــود االرتقــاء بإكثــار 
النخيــل، وتطوير مختبر زراعة األنســجة 

التابعــة إلدارة الثــروة النباتية والموجود 
ــا فــي البديــع، وضعــت الوكالة ضمن  حاليًّ
التركيــز  المقبلــة،  للفتــرة  اســتراتيجيتها 
علــى تطويــر المختبــر مــن خــالل إنشــاء 
مبنــى متطور بأحدث التقنيات يتناســب 
مــع متطلبات التنمية في مملكة البحرين 
ا لــه، وذلــك  يتخــذ مــن هــورة عالــي مقــرًّ
كخطــوة نحــو تحقيــق االرتقاء المنشــود 
فــي إنتــاج وتوفيــر فســائل نخيــل التمــر 
الطريقــة  عــن  لإلكثــار  بديلــة  بطريقــة 

التقليدية.
وأشار أبوالفتح إلى أن النخيل النسيجي 
علــى  وتفوقــه  العاليــة  بنوعيتــه  يمتــاز 
اإلكثــار التقليــدي من خــالل توفير أعداد 
التــي  المتجانســة  الفســائل  مــن  كبيــرة 
يمكــن إنتاجهــا على مدار العام، كما تخلو 
مــن األمــراض ويكــون نموهــا أفضــل من 

الفسائل التقليدية.

نبيل أبوالفتح

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر 
بمكتبــه بديوان الــوزارة الفنــان القدير 
ارحمــه الــذوادي، حيــث أهــداه نســخة 
األعلــى”  “القائــد  نشــيد  شــريط  مــن 
الحاصــل علــى الجائــزة الذهبيــة فــي 

مهرجــان القاهــرة لإلذاعــة والتلفزيون 
بالقاهرة. وأشــاد وزير اإلسكان بجهود 
الفنــان ارحمــه الــذوادي فــي مشــواره 
الفنــي، وطرحــه أعماال فنية ذات طابع 
وطني تســهم فــي تعزيز قيــم االنتماء 

وحب الوطن وقيادته الحكيمة.

الحمر يتسلم نسخة من شريط “القائد األعلى”

08local@albiladpress.com
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استقبل قائد الخدمات الطبية الملكية 
اللــواء خالد بن علي آل خليفة بمكتبه 
العقيــد الركــن محمــد الخاطر، للســالم 
للمستشــفى  تبــرع  وتقديــم  عليــه 
العســكري عبــارة عن ســيارة هيونداي 
لنقــل المرضــى باســم المغفور لــه بإذن 
الخاطــر.  تعالــى يوســف عبــدهللا  هللا 
وأشــاد قائــد الخدمات الطبيــة الملكية 
بالمبــادرة اإلنســانية التــي لهــا مــردود 
إيجابــي علــى الخدمــات التــي يقدمها 

للمرضــى  العســكري  المستشــفى 
والمراجعين. 

يذكر أن المستشفى العسكري هو أول 
مستشــفى فــي مملكــة البحريــن يقدم 
خدمــات نقــل المرضــى. وبــدوره، قدم 
العقيــد الركــن محمــد يوســف الخاطــر 
الشكر والتقدير لقائد الخدمات الطبية 
الملكيــة علــى الخدمــات التــي يوفرها 
المستشــفى العســكري لراحــة المرضى 

والمعالجين.

تبرع بـ “هيونداي” لنقل مرضى “العسكري”

دور إنساني نبيل ألمير الكويت إقليميا ودوليا
الراســـخة األخويـــة  بالعالقـــات  تعتـــز  البحريـــن  الخارجيـــة:  وزيـــر 

نقل وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة تحيات عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
صاحــب  الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، إلــى أميــر دولــة الكويــت 
صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب  الشــقيقة 
األحمــد الجابــر الصبــاح، وخالــص تهانيهم 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية سائلين 
هللا تعالــى لســموه دوام الصحــة والعافيــة 
الرقــي  دوام  الشــقيق  الكويــت  ولشــعب 

واالزدهار.

وكان أمير دولة الكويت الشــقيقة صاحب 

السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

قد استقبل بمقر إقامته بالواليات المتحدة 

األميركية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خليفة، حيث كلفه بنقل تحيات ســموه 
إلــى جاللة الملك، وصاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، وصاحــب الســمو الملكــي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلس الــوزراء، وتمنياتــه لمملكة 

البحرين التقدم والرخاء.
وعبــر وزيــر الخارجيــة عــن عميــق تقديــر 
النبيــل  اإلنســاني  للــدور  البحريــن  مملكــة 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  بــه  يقــوم  الــذي 
علــى  الصبــاح  الجابــر  األحمــد  صبــاح 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ومســاعي 
ســموه الدؤوبة والمقــدرة لتعزيز المصالح 
البحريــن  مملكــة  واعتــزاز  العربيــة، 
بالعالقــات األخوية الراســخة التي تربطها 
بدولــة الكويــت الشــقيقة، ومــا يجمــع بيــن 
القربــى  وشــائج  مــن  الشــقيقين  البلديــن 

ووحدة التاريخ والمصير المشترك.

سمو أمير دولة الكويت مستقبال وزير الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المســتدامة التنميــة  ثقافــة  تجذيــر  مــن  تمكــن  جاللتــه  التحكيــم:  لجنــة  أعضــاء 

الفوز بجائزة الملك حمد مسؤولية وتشريف وتقدير للشباب العالمي



كانــت مجموعــة من العاطالت الجامعيــات، غالبيتهن من تخصص “علم االجتماع”، يتجاذبن 
الحديــث فــي “مجلــس الضيوف” قبيــل لقائهن بمجموعة مــن النواب، فالبعــض منهن ال يزال 
عاطاًل عن العمل منذ 15 سنة على الرغم من دورة البحث التي ال تتوقف، فيما عبرت إحداهن 
عن عرض وظيفة “بائعة في قســم األواني المنزلية بمجمع تجاري”، وأخرى ترشــحت للعمل 
في مركز للياقة البدنية، وثالثة ترشحت لوظيفة “أمين صندوق”، فيما تحدثت أخريات عن 
عائق الخبرة كشرط ال يتوافر في عاطالت مر عليهن عقد من الزمن. وخص النواب صحيفة 

“البالد” لحضور اللقاء وتغطيته..

ما الذي دار في اللقاء؟

خالل اللقاء الذي ترأسه النائب األول لرئيس 
النــواب عبدالنبــي ســلمان، بحضــور  مجلــس 
رئيــس لجنــة التحقيــق البرلمانية بشــأن عدم 
قيــام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في 
القطاعيــن العــام والخــاص إبراهيــم النفيعي، 
ومحمــد  العامــر  أحمــد  اللجنــة  وعضــوي 
العباســي، والنائبيــن عــادل العســومي وأحمد 
الدمســتاني، لتطــرح العاطــالت - إضافــة إلى 
معاناتهــن الطويلــة فــي البحــث عــن وظائــف 
- الشــرط الجديــد الــذي تفاجــأن به قبــل أيام 
مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
لحضــور دورة إجباريــة بشــروط وصفوهــا بـــ 

“التعجيزية”.
واستهل سلمان الحديث بترحيبه بالعاطالت 
وتأكيــد الحرص على هــذه االجتماع؛ باعتبار 
مجلــس  قضيــة  هــي  العاطليــن  قضيــة  أن 
النــواب، موضًحــا أنــه منــذ العــام 2004 يتابع 
وملــف  االجتمــاع  علــم  خريجــات  مشــكلة 
العاطليــن عمومــا، مــن خــالل االجتمــاع مــع 
الــوزراء المعنييــن وديــوان الخدمــة المدنيــة، 
النــواب  نحــن  لكــن  يئــس..  “بعضكــم  وقــال 
علينــا مســؤولية متابعــة الموضــوع إلــى أبعد 
مــدى والوصــول إلى حلول تكــون على األقل 
مرضيــة وتلبــي طموحكــم كأصحاب حق في 
العمل، ونريد أن نسمع منكم وماذا تقترحون 

علينا كأعضاء في مجلس النواب”.

أهمية التدوين

تحدثــت إحــدى العاطــالت لتشــير إلــى أنهــن 
ممثــالت عــن خريجــات علــم االجتمــاع مــن 
الدفعة األولى التي تخرجت العام 2005، دون 
الحصــول على فرصة التوظيــف في مختلف 
األبــواب،  كل  طرقــن  وقــد  الدولــة،  وزارات 
ومنهــا االلتقــاء بوزير التربيــة والتعليم ماجد 
النعيمــي ووزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية 
جميل حميدان، ووعدهن المسؤولون بوزارة 
العمــل بخطــة لتوظيفهن علــى أن يدرجونهن 
فــي برامــج التدريــب بالــوزارة وهــو بصيــص 

أمل لكنه لم يتحقق.
إن  القــول  “أود  ســلمان  عبدالنبــي  وقــال 
ألن  تطرحونــه؛  مــا  كل  تدويــن  المهــم  مــن 
إبراهيــم  النائــب  البحرنــة  لجنــة  رئيــس 
النفيعــي وأعضــاء اللجنــة لديهــم اجتماعــات 
مســتمرة وبالــذات مــع وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعيــة وديوان الخدمــة المدنية وكذلك 
وزارة التربيــة والتعليــم والــوزارات األخــرى، 
والمعلومات التفصيلية التي تطرحونها مهمة 
لهــم، فهــم يجتمعــون مــع الــوزارات ويكتبون 
التقاريــر ويضعــون توصيــات لتقريــر اللجنــة 
تكــون  أيــة معلومــات  فــال تخبئــون  النهائــي 

مفيدة بالنسبة للجنة”.

هذا ما ورد في الخطاب

خطــاب  مــن  نســخة  العاطــالت  وقدمــت 
مرفــوع إلــى وزيــر العمــل، ومن بيــن ما ورد 
ســبتمبر   17 بتاريــخ  اتصــااًل  “تلقينــا  فيــه 
للــوزارة  القــدوم  بضــرورة  2019م إلبالغنــا 
أي  عــن  اإلفصــاح  دون  محاضــرة  لحضــور 
فــي  بأنــه  إبالغنــا  وتــم  بشــأنها،  معلومــات 
حالــة التخلــف عــن الحضــور ســيتم إغــالق 
ملفاتنــا، وعلــى إثــر ذلك حضرنــا بتاريخ 18 
بإعالمنــا  تفاجأنــا  حيــث  2019م،  ســبتمبر 
بأننــا مجبــرون علــى حضــور دورة تدريبيــة 
فــي معهــد البحريــن للتدريــب لمــدة أربعــة 
أشــهر، علــى مدى خمســة أيام في األســبوع 
مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا حتــى الثالثــة 
عصــًرا، ويجــب علينــا التوقيع حــااًل بالقبول 
أو الرفــض مــع العلــم بأنــه في حالــة الرفض 

سيتم إغالق الملف وإيقاف عالوة التعطل”، 
وبتاريــخ 24 ســبتمبر كنــا مع موعد لتســليم 
المســتندات المطلوبة للمعهــد، وصدمنا بأنه 
يجــب أن نوقــع علــى تعهــد بااللتــزام بدفــع 
مبلــغ وقــدره 2500 دينــار بحرينــي للمعهــد 
فــي حــال عــدم اجتيــاز البرنامــج التدريبــي 
أو االنســحاب منــه تحــت أي ظــرف، فنحــن 
باحثــات عــن عمــل ولســنا موظفــات لنجبــر 
ونهــدد بإغــالق ملفاتنــا وحرماننا مــن إعانة 
التأميــن ضــد التعطــل إن لــم ندخــل دورة. 
دورات  اجتــزن  أن  منــا  لكثيــرات  ســبق 
مشــابهة، ومــع ذلــك تضيــف الــوزارة شــرًطا 
تعجيزًيــا آخر بتعهدنــا أن نلتزم بدفع 2500 
دينــار فــي حين أن مجمــوع ما نحصل عليه 
مــن مبلــغ التأميــن ضــد التعطل طيلــة فترة 
الدورة ال يساوي أكثر من 800 دينار، فكيف 

ندفع ما ال نملكه؟”.

التواصل مع وزير العمل

حيــال هــذه النقطــة، أكد النــواب التواصل مع 
وزيــر العمــل إليقــاف هــذا البرنامــج، علــى أن 
يكــون التدريب لتطوير القدرات كجانب مهم 
يســري بعــد حصــول العاطالت علــى وظائف، 
أي التدريــب على رأس العمل، ثم دار النقاش 
بشــأن القطاعــات أو الوظائــف التــي تناســب 
الخريجــات، فأشــارت إحــدى الحاضــرات إلى 
اجتمــاع  وعقــد  العمــل  وزارة  مــع  التواصــل 
خاص بخريجي علم االجتماع من الجنســين، 
لكــن هذا األمر لم يحــدث، ولم نجد أية بوادر 
فيمــا الوظائــف التــي تعــرض علينا ال تناســب 
وأمنــاء  الســكرتارية  كوظائــف  تخصصنــا 
اللقــاءات،  إحــدى  فــي  إنــه  بــل  الصنــدوق، 
المســؤولين  الوزيــر، نصحنــا أحــد  وبحضــور 
لكــن  الوظائــف،  النوعيــة مــن  بهــذه  بالقبــول 
خريجــات  توظيــف  يتــم  أن  رفــض  الوزيــر 
يحملــن شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص 
غير تخصصهن، لكن الواقع أن الوضع ما زال 

كما هو.

مداخالت اللقاء

التدريــب  موضــوع  عــن  النفيعــي:  إبراهيــم 
لخريجــات علــم االجتمــاع وفي آخــر اجتماع 
أرســلنا  العمــل،  وزارة  فــي  المســؤولين  مــع 
مــع  لمراجعتــه  الخريجــات  بأســماء  كشــًفا 
الــكالم كان  الوزيــر وللتواصــل معكــم وهــذا 

ونحــن   ،2019 ســبتمبر   25 األربعــاء  يــوم 
نســعى مــع وزارة العمــل فــي لجنــة البحرنــة 
لوضــع التوصيات، لكــن نؤكد عليهم أن تكون 
الوظائف مناســبة لكم وأن تتدربن على رأس 

العمل للتطوير وهذا ما نطلبه.
النائبــان عــادل العســومي ومحمــد العباســي 
“تحــدوا”  المســؤولين  بعــض  أن  نقطــة  أثــارا 
عليــه  عرضــت  جامعــي  عاطــل  أي  إحضــار 
أشــار  كمــا  تخصصــه  غيــر  فــي  وظائــف 
عــن  العباســي  تســاءل  فيمــا  العســومي، 
الوظائف التي تشعر الخريجات بأنها مناسبة 
لهــن أو البدائــل القريبــة مــن التخصــص فــي 
القطاعين الحكومي والخاص، وهو تخصص 

ليس له مجاالت توظيف كثيرة
عاطلــة: نحــن قرابــة 300 خريــج وخريجــة 
فــي هذا التخصص، ويمكننا العمل في وزارة 
اجتماعيــات  مرشــدات  والتعليــم  التربيــة 
التابعــة  االجتماعيــة  المراكــز  فــي  وكذلــك 
لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، فنحــن 
حين تخرجنا من الثانوية “جّملت” لنا جامعة 
البحريــن تخصــص علــم االجتمــاع علــى أنــه 
تخصــص جديد وله مســتقبل فــي التوظيف، 
وأنــا  األســاس،  هــذا  علــى  دخــل  ومعظمنــا 
مــن الدفعــة األولــى، وكان مــن المفتــرض أن 
يمنحونا قائمــة بالمجاالت الممكنة للعمل بعد 
التخــرج، ومنها باحثات اجتماعيات، معلمات 

العلــوم  والمواطنــة،  االجتمــاع  علــم  مــادة 
االجتماعيــة، وكذلــك فــي الداخليــة والصحة 
باحثــات أو مرشــدات االجتماعــات، وكذلــك 
وباحثــات  مرشــدات  الخــاص  القطــاع  فــي 
أو  األســري  العنــف  مراكــز  فــي  اجتماعــات 
األحــداث، والمدارس الخاصــة لتدريس مواد 

المواطنة بل وحتى تدريس اللغة العربية.

“نسوي روحنا عميان”!

عاطلــة: الــذي حدث معي هــو أنني حصلت 
علــى فرصــة معلمة فــي مدرســة خاصة، ثم 
تسلمت إشعاًرا من اإلدارة بأن وزارة التربية 
والتعليم ليســت موافقة على توظيفي؛ ألن 
أو  عربيــة  لغــة  ليــس  األساســي  تخصصــي 
مــواد اجتماعية، وأن التخصص ال يتناســب 
وال  الحكومــي  القطــاع  فــال  الوظيفــة،  مــع 
القطــاع الخاص يوظفوننا، وســنوًيا “نســوي 
روحنــا عميــان” ونتوجه إلى الــوزارة ونقدم 
أوراقنا ويتم طردنا ونعود إلى البيت ونحن 
فــي  مدرًجــا  ليــس  التخصــص  ألن  نبكــي؛ 
اإلعالن الوظيفي، يسألنا حراس األمن على 

بوابة الوزارة: “لماذا تأتون؟”.
عبدالنبــي ســلمان: منــذ العــام 2005 عقدنــا 
اجتماعــات عــدة مــع وزراء التربيــة والعمل 
وديــوان الخدمــة المدنيــة، وعقدنا جلســات 

فــي القطــاع الخــاص بمــا فيها غرفــة تجارة 
وصناعة البحرين، وعقدنا اجتماًعا كبيًرا في 
جمعيــة المهندســين مــع الخريجين بحضور 
الدكتــور عيســى الخياط، ممثــال عن جامعة 
البحريــن، وأبلغناه بأن عدد الخريجين كبير 
وهــم عاطلــون عــن العمــل والبد مــن إيقاف 
هــذا التخصــص، فأخبرنــا بأنــه ليــس لديــه 

الصالحية إليقاف التخصص.
عاطلة: في حال عرض وظائف غير مناسبة 
االتصــال  علــى  الــرد  مــن  تمكننــا  عــدم  أو 
الهاتفــي يتــم إغــالق الطلــب باعتبارنــا غيــر 
جــادات فــي طلــب الوظيفــة.. عرضــوا عليَّ 
وظيفتيــن، واختــرت إحداهن ومــع ذلك تم 

إغالق ملفي.
النفيعــي: موضــوع االتصــال الهاتفي تكلمنا 
ذلــك  بــأن  وأبلغونــا  المســؤولين،  مــع  فيــه 
مقبــواًل  ليــس  أنــه  وأخبرناهــم  يحصــل  لــم 
إغــالق الملــف عــن طريــق االتصــال الهاتفي 
مــع العاطليــن، والتســجيل يجــب أن يكــون 
العاطــل  اإللكترونــي، وحتــى  النظــام  وفــق 
وافــق  التــي  الوظائــف  يعــرف  أن  يجــب 
عليهــا أو رفضهــا، ونســتغرب مــن أن هنــاك 
وظائــف جيــدة رفضتهــا العاطلــة فــي حيــن 
أن العاطلة ال تعلم عن الوظيفة، والتسجيل 
اإللكترونــي يتيــح للعاطــل أن يتعــرف على 

مسار الطلبات.

فتح تخصصات جديدة

مــا  أكثــر  واإلســكان  التوظيــف  العســومي: 
مــا  يبذلــون  النــواب  كل  أن  وثقــوا  يشــغلنا، 
يســتطيعون مــن جهــد لحــل ملــف العاطليــن، 
وفــي نفــس الوقــت، نحــن لدينــا صالحيــات 
محــددة، الحــل أساًســا لدى الجهــاز التنفيذي، 
وأنــا ال أرى حــاًل فــي أن يتــم عــرض وظائــف 
فــي  بكالوريــوس  تناســب خريًجــا يحمــل  ال 

فــي  تقدمنــا  بلــد  نحــن  معيــن..  تخصــص 
صناعــات جــًدا ممتــازة كالمصــارف والتأميــن 
ونطالــب بفتح تخصصات جديدة للخريجين 
البحرينيين، لن نقصر وفق ما نستطيع عمله.

البحرنــة،  لجنــة  فــي  عضــًوا  كونــي  العامــر: 
أتمنــى أن يكــون لدينــا مبــادرة ونتعــاون مــع 
برامــج  لنضيــف  “تمكيــن”  و  العمــل  وزارة 
تدريبيــة ليكون لهم تخصص مالئم أو قريب 
لتســتقطبهم ســوق العمــل، ومنهــا الشــهادات 
االحترافيــة وهــي أفضــل مــن البكالوريــوس، 
فتــح  ضــرورة  وأرى  التوظيــف،  ضمــان  مــع 
هــذه القنــاة مــع وزارة العمــل و “تمكين” لفتح 
كبيــرة  مبالــغ  فلديهــم  جديــدة،  تخصصــات 
تســهم فــي تأهيــل العاطــل لتكون لــه جاذبية 

في سوق العمل.
عاطلة: بعضنا اجتاز 7 أو 8 دورات في وزارة 
العمل بدعم من “تمكين” على أن نحصل على 

ضمان التوظيف، ولم نحصل.

الدورات وضغوطات الوزارة

التوظيــف،  معــارض  أحــد  فــي  الدمســتاني: 
تلقيــت رســالة نصيــة مــن إحــدى الخريجــات 
وكنــت مع النائب عبدالنبي ســلمان، وعرضت 
الرســالة علــى الوزيــر حميدان فــي حينها عن 
الــدورات المتكــررة وضغوطات الــوزارة على 
الوزيــر  وأبلغنــا  الطلبــات  وإلغــاء  العاطــالت، 
أن مــن المســتحيل إلغــاء الطلبــات، لهذا نحن 
نطلــب منكــم معلومــات وافيــة تســتعين بهــا 

لجنة البحرنة.
عاطلــة: أساًســا في معهد البحريــن للتدريب، 
تدفــع فــي العــام الكامل مبلًغا يصــل إلى 300 
لــم  إذا   2500 أدفــع  أســاس  أي  دينــار فعلــى 
أجتز دورة مدتها 4 أشهر؟ نحن لن نرفض أي 
تدريب يناســب تخصصنــا واقترحنا أن نعمل 
ولــو بنظــام جزئــي فــي المراكــز االجتماعيــة 
فنكسب مصدر رزق وفي ذات الوقت نكسب 

خبرة.
العاطليــن،  كل  مــع  النــواب  كل  ســلمان: 
وســنعمل مــع القطاعين الحكومــي والخاص، 
ليــس لدينا حالًيا حل، لكن لقاءنا اليوم معكم 

خطوة مهمة.
النفيعي: لجنة البحرنة ســتواصل البحث عن 
التقريــر، وســنتحرك  المشــكلة ونعــد  أســباب 

حالًيا لحل مشكلة التدريب اإلجباري.
الــدورة  تكــون  أن  المفتــرض  “مــن  عاطلــة: 
وأنــا  وظفنــي  إجباريــة..  وليســت  اختياريــة 
الوظيفــة،  احتياجــات  حســب  العقــد  أوقــع 
ومــن الممكــن أن أعمــل وأدرس لكــن أعطنــي 
ضماًنــا للتوظيــف، ونحتــاج إلــى المرونة، خذ 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  احتياجــات  مثــاًل 
هــل مــن المعقــول أال توجــد شــواغر لنــا وال 
معلميــن أو إداريين تقاعــدوا لنحل محلهم؟”، 
ونعلــم أن هنــاك الكثيــر مــن المــدارس فيهــا 
التخصــص  فــي  لــم نعمــل  نقــص كبيــر، وإذا 
الرئيســي، وفــروا لنــا وظائــف فــي تخصصنــا 
الفرعــي، وهنــاك وزارة الصحــة فــي المراكــز 
الصحيــة والمستشــفيات كباحثــات، وقدمنــا 
في المدارس الخاصة ومعظمها تطلب شــرط 

الخبرة.

نسخة من تعهد دفع المستحقاتالبرنامج التدريبي اإلجباري “تطوير”

ف.. والراسب يدفع 2500 دينار الناجح من تدريب “العمل” ال يوظَّ
االجتمــاع علــم  عاطــات  مــع  لقــاء  وتغطيــة  بحضــور   ”^“ يخصــون  نــواب 

من اليسار النائب األول عبدالنبي سلمان، والنواب أحمد الدمستاني، محمد العباسي، عادل العسومي، أحمد العامر العاطالت يتحدثن للنواب 

الرغبة في الحصول على وظائف ال دورات تدريبية. «

أن تكون الدورات اختيارية قوال وفعال، وعليه يكون الباحث عن عمل مخيرا  «
فيها وال يجب إغالق ملفه أو قطع إعانة التعطل في حالة عدم قبوله الدورة 

ألسبابه الخاصة.

عدم تكرار الدورة للباحثات الالتي أخذن دورات مشابهة لها. «

تغيير وقت وأيام وساعات الدورة لمن يرغب في أخذها. «

نطالب بمخصص شهري في فترات التدريب يختلف عن مبلغ التأمين ضد  «
التعطل، يحل فيه أزمة االبتعاد عن األسرة في هذا الوقت وما يترتب على 

ذلك.

إلغاء تعهد الباحث عن عمل بدفع 2500 دينار في حال عدم اجتياز هذه الدورة. «

طلبات الخريجات بخطابهن لوزير العمل

مناقشة “التدريب 
اإلجباري” 

واتفاق على 
مخاطبة حميدان
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اســتــقــبــل وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــوان  ــديـ ــعــيــمــي، بــمــكــتــبــه بـ ــن ــد ال ــاجـ مـ
الــــــــوزارة بــمــديــنــة عــيــســى، الــمــعــلــمــة 
الرفاع  بمدرسة  العلوم  لمادة  األولــى 
الــشــرقــي اإلعــــداديــــة لــلــبــنــات أمــيــنــة 
ــمــة نـــظـــام الــفــصــل  الـــرمـــيـــحـــي، ومــعــل
للبنات  االبــتــدائــيــة  الــمــحــرق  بــمــدرســة 
ضمن  مــن  باعتبارهما  ســالــم؛  فاطمة 
بأفضل  الفائزين  العشرين  المعلمين 
مــشــاركــة فــي جــائــزة محمد بــن زايــد 
عودتهما  بعد  خليجي،  معلم  ألفضل 
إلى  والعلمية  التدريبية  الــرحــلــة  مــن 
الخبرة  وبــيــوت  المؤسسات  مــن  عــدد 

تأهلتا  والتي  سنغافورة،  في  العالمية 
للمشاركة فيها بناًء على هذه الجائزة، 
إذ قدمتا للوزير عرًضا عن هذه الرحلة 
التدريبية المثمرة، التي تعرفتا خاللها 
في  التربوية  الممارسات  أفضل  على 

تلك المؤسسات التعليمية.
زايد  بن  محمد  بجائزة  الوزير  وأشــاد 
ــيــجــي، وتــأثــيــرهــا  ألفـــضـــل مــعــلــم خــل
وما  التربوي،  الوسط  على  اإليجابي 
تــشــمــلــه مـــن بـــرامـــج تــدريــبــيــة تسهم 
وتتيح  المعلمين،  مــهــارات  صقل  فــي 
في  العالمية  الــتــجــارب  على  االطـــالع 
مؤكًدا  والتربوي،  التعليمي  المجالين 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــتـــعـــاون الــقــائــم 
اإلمــارات  ودولــة  البحرين  مملكة  بين 
العديد  في  الشقيقة  المتحدة  العربية 

من المجاالت ومنها المجال التعليمي؛ 
انطالًقا من العالقات األخوية الراسخة 

بين البلدين الشقيقين.

النعيمي مع معلمتين فائزتين بأفضل مشاركة في جائزة محمد بن زايد ألفضل معلم خليجي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

زيادة “باركات” حرم مدينة عيسى... حمل كاذب!
و“األشغال” الجامعة  بين  التنسيقية  باللجنة  الموضوع  ومناقشة  والموظفين..  للطلبة  يومية  معاناة 

ــأن بمدرسة  ــبــالد” ب قــالــت مــصــادر “ال
حسان بن ثابت االبتدائية للبنين بال 
السابقة  مديرتها  تقاعد  بعد  مديرة 

ا. اختياريًّ
التربية  وزارة  أن  الــمــصــادر  وذكـــرت 
ــنــت مـــديـــرة جــديــدة  ــيــم عــّي ــتــعــل وال
الترقيات  حركة  ضمن  من  للمدرسة 
ــهــا مــن  ــقــل ــّرر ن ــ ــق ــ ــرة ولـــكـــن ت ــ ــيـ ــ األخـ
مدرسة حسان إلى مدرسة أم سلمة 

اإلعدادية الثانوية للبنات.
بضرورة  ــــوزارة  ال الــمــصــادر  ــرار تعيين وطالبت  ــدار قــ ــ الــتــعــجــيــل فـــي إصـ

مديرة للمدرسة.

مدرسة حسان بال مديرة منذ عودة الدراسة

مستجدا للماجستير والدكتواره
العليا ــات  ــدراس ــال ب برنامجا   44 ــوجــد  وي كــلــيــات..   5 فــي  ــون  ــدرس ي

ــا نـــائـــب رئـــيـــس جــامــعــة الــبــحــريــن  دعــ
العليا  والــدراســات  األكاديمية  للبرامج 
الملتحقين  الــطــلــبــة  الــنــاصــر،  وهــيــب 
ببرامج الدراسات العليا إلى تعزيز قيم 
األبحاث  خــالل  مــن  واإلبـــداع  االبتكار 

واألطروحات العلمية.
ألــقــاهــا خالل  الــنــاصــر فــي كلمة  ــال  وقـ
فعالية تهيئة طلبة الدراسات العليا “البد 
- سواء  العلمية  البحوث  أن تستجيب 
 - الدكتوراه  أم  الماجستير  مرحلة  في 
إلى االحتياجات المجتمعية ومتطلبات 
العلمي  الــبــحــث  أن  مـــؤكـــًدا  الــتــنــمــيــة”، 

عنوان تقدم المجتمع ونهضته.
وأعــلــنــت جــامــعــة الــبــحــريــن عــن قبول 
العليا  الدراسات  برامج  230 طالًبا في 
في 5 كليات، بعد استيفائهم لمتطلبات 

القبول.
وأشار نائب الرئيس للبرامج األكاديمية 

الجامعة  أن  إلـــى  الــعــلــيــا  ــــدراســــات  وال
الــدراســات  بــرامــج  تطوير  فــي  ماضية 
الــعــلــيــا بــمــا يــتــوافــق مــع االحــتــيــاجــات 
ــات  ــويـ واألولـ واإلنــمــائــيــة  المجتمعية 

الــوطــنــيــة، مــشــيــًرا إلـــى طــرحــهــا أخــيــرا 
بــرنــامــجــيــن جــديــديــن، هــمــا دكـــتـــوراه 
ــي تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات،  ــســفــة فــ ــفــل ال
ــي والــمــاجــســتــيــر في  ــعــال والـــدبـــلـــوم ال

اإلرشاد األسري. 
ــدد اإلجــــمــــالــــي لـــبـــرامـــج  ــ ــعـ ــ ــغ الـ ــلـ ــبـ ويـ
الماجستير والدكتوراه في الجامعة 44 

برنامًجا.

حضور يوم التهيئة وهيب الناصر

الصخير - جامعة البحرين

30 سبتمبر 2019 االثنين
غرة صفر 1441

ليلى مال اهلل

تقاعد المديرة 
السابقة.. 

ونقل الجديدة 
لـ “أم سلمة”

يشار إلى أن مدرسة حسان بن ثابت تأسست بالعام 1963، وتقع  «
بمنطقة المحرق قرب السوق المركزية.

وتضم المدرسة طلبة الفصول من الصف األول للصف الخامس  «
االبتدائي.

وتحتضن المدرسة قرابة 851 طالًبا، و17 إدارية، و17 فنية، و70  «
معلمة، وفًقا للتقرير األخير لهيئة جودة التعليم والتدريب.

وتقدم تقدير المدرسة بتقارير الهيئة من “مرض” بالمراجعة األولى  «
بالعام 2011، مرورًا بتقدير “جيد” بالمراجعة الثانية في 2015، وصواًل 

لتقدير “ممتاز” بالمراجعة األخيرة في 2019.

وحصلت المدرسة على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد لألداء  «
التعليمي المتميز بالعام 2016.

بروفايل المدرسة

230
طالبا

الصخير - جامعة البحرين

جــامــعــة  فـــي  اآلداب  كــلــيــة  عــمــيــد  قــــال 
“إن  بوليله:  محمد  عبدالعزيز  البحرين 
الكلية ستقوم قريبا بتوقيع مذكرة تفاهم 
المملكة  فـــي  الــمــلــك ســعــود  مـــع جــامــعــة 

العربية السعودية.
في  اآلداب  كــلــيــة  عــمــيــد  أن  إلـــى  وأشــــار 
ــايــف بن  جــامــعــة الــمــلــك ســعــود األمـــيـــر ن
ثنيان آل سعود، رحب بمبدأ التعاون بين 
في  للتنسيق  تطلعه  عن  معربا  الكليتين، 
أوجه التعاون المشتركة في أقرب فرصة 

ممكنة.
التعاون  بــاب  فتح  فــإن  بوليله،  وبحسب 
والبرامج  بالعمل  واالرتقاء  الكليتين  بين 
اإلعالم  وهــي:  أقسامهما،  جميع  سيشمل 
ــغــة الــعــربــيــة  ــنـــون، والــل ــســيــاحــة والـــفـ وال
اإلنجليزية  والدراسات اإلسالمية، واللغة 
ــا، والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، وعــلــم  ــ ــه ــ وآداب

النفس.
وقال: “نتطلع إلى تبادل الخبرات العلمية 
األولــى،  الجامعية  المرحلة  مستوى  على 
وتقييم  ومــراجــعــة  الــعــلــيــا،  ــــدراســــات  وال

البرامج األكاديمية تحقيقا لجودة التعليم 
في  مشيرا  الــدولــيــة”،  االعــتــمــاد  ومعايير 
الوقت نفسه إلى “أهمية التعاون المرتقب 
ــة واألســـــاتـــــذة فــي  ــب ــطــل فــــي تــشــجــيــع ال

الكليتين على توسيع خبراتهم المعرفية.
وكان العميد ذكر في تصريح سابق له بأن 
من  برنامجا   12 ستشمل  التطوير  عملية 
أصل 15 برنامجا في الكلية التي تحتفل 

قريبا بمرور الذكرى الثالثين لتأسيسها.

مذكرة بين جامعتنا و “آداب الملك سعود”

عبدالعزيز  بوليله

المنامة - جامعة الخليج العربي

ســاهــم األســـتـــاذ الــمــســاعــد فـــي كلية 
الخليج  بــجــامــعــة  الــعــلــيــا  ــات  ــدراســ ــ ال
الموهوبين  تربية  رئيس قسم  العربي، 
مصنفات   4 بــكــتــابــة  الــعــبــاســي  أحــمــد 
اإلبداع  لموسوعة  الثالثة  النسخة  في 
والتي   Encyclopedia of Creativity
سوف تصدر في شهر إبريل من العام 
العالمية  الــنــشــر  دار  قــبــل  مــن   2020
المعروفة إلزفيرElsevier ليكون بذلك 
في  الــعــرب  للباحثين  الوحيد  الممثل 
كتابة الموسوعة التي تحوي أكثر من 
من  أكثر  قبل  من  كتبت  مصنف   300
200 عالم وباحث حول قضايا متنوعة 
فـــي عــلــم اإلبـــــــداع، مـــن اإلبــــــداع في 
التربية، إلى اإلبداع في قطاع األعمال 
الموضوعات  من  وغيرها  والمنظمات، 
 1780 عــلــى  والــمــوزعــة  المتخصصة 

صفحة. 
ــة فـــصـــول  ــ ــعـ ــ وكــــتــــب الـــعـــبـــاســـي أربـ

هـــي الــحــكــومــات واإلبـــــــداع، اإلبــــداع 
والتصويت،  اإلبــداع  المربك/ المزعزع، 

واإلبداع واالستكشافات المتعددة.
جدير بالذكر أن مثل هذه المساهمات 
العلمية على المستوي العالمي تحظى 
الخليج  جامعة  إدارة  من  كبير  بدعم 
ألعضاء  منها  تشجيًعا  وذلــك  العربي 
الــهــيــئــة األكــاديــمــيــة عــلــى الــمــزيــد من 
أهــداف  يخدم  بما  العلمية  اإلنتاجية 

ورؤية الجامعة.

العربي الوحيد بموسوعة اإلبداع العالمية

عبدالعزيز  بوليله

يخوض طلبة وموظفو جامعة البحرين بحرم 
مدينة عيسى أزمة يومية لركن سياراتهم في 

ظل زيادة عدد السيارات وشح المواقف.
وتلخص صور التقطها طلبة ومرروها لصحيفة 
البالد جزًءا من هذه المعاناة اليومية، حيث بث 
الشاكون موضوعهم لمجلس الطلبة والمعنيين 
الجميع، ولكن  الجامعة، وتكررت وعود  بإدارة 

دون اقتران األفعال باألقوال.
الجامعة قد اجتمعت في وقت  إدارة   وكانت 
ســابــق مــع وفـــد مــن وزارة األشــغــال وشـــؤون 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، ومـــن بين 
التنسيقية  باللجنة  النقاش  قيد  الموضوعات 
حرم  ســيــارات  موقف  موضوع  الجانبين  بين 

مدينة عيسى واللوحات اإلرشادية.

محرر الشؤون المحلية

رسائل من مرام لتوعية المجتمع بذوي االحتياجات
بــالــنــهــايــة ــا  ــه ــي إل ــل  ــص ن أن  والبـــــد  ــة  ــاي ــغ ل ــا  ربـــنـــا خــلــقــن

في حضورها تلفت األنظار، وتشدها بال حدود، تلقي األناشيد واألشعار بطريقة مبهرة؛ ألنها واثقة حافظة وواعية بكل 
حرف وكلمة لهما صدى ووقع على من استمع لها، لثروتها اللغوية التي تملكها. 

ذوي  فئة  مــن  طالبة  جليل،  السيد  ــرام  مـ إنــهــا 
الخنساء  مــدرســة  مــن  الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات 
ــاء  ــقـ ــشــعــر واإللـ ــات، تــحــب ال ــن ــب ــل االبـــتـــدائـــيـــة ل
مشوار  لتبدأ  صغيرة؛  كانت  أن  منذ  والخطابة 
تحقيق حلمها، وتكون أينما حلت بنفس قوية، 
مصرًة على أن تكمل هذا المشوار، بدعم كل من 

حولها.
في  حصرها  يمكن  ال  عــديــدة  مشاركات  لــمــرام 
هذه السطور، فلها مؤلفات شعرية تحمل رسائل 
بفئة  المجتمع  توعية  بــغــرض  كتبتها  إنسانية 
قدرتها  جانب  إلى  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
على كتابة أشعار ألي مناسبة سواء المناسبات 

الوطنية أو العالمية كيوم األسرة ويوم المعوق 
وغيرها الكثير؛ وذلك راجع لثروتها اللغوية التي 
للقراءة  أوقــات طويلة  اكتسبتها من تخصيص 

يومًيا. 
ولم تكتف مرام بكتابة األشعار، وإنما استطاعت 
ــمــســرح وتــبــرز  ــرار أن تــعــتــلــي ال ــ بــعــزيــمــة وإصــ
ــى جــانــب مــوهــبــتــهــا الــشــعــريــة مــوهــبــتــهــا في  إلـ
المئات  أمــام  بثقة  واإلنــشــاد  واإللــقــاء  الخطابة 
كمراسلة  مشاركاتها  إلى  إضافًة  الجماهير،  من 
والتعليم  التربية  وزارة  مبادرة  ضمن  إعالمية 
الــتــي تمكنت خــاللــهــا من  مـــــدارس”،  “مــراســلــو 
ــر فــي تطوير  ــ ــان لــذلــك بــالــغ األث الــتــقــديــم، وكــ

في  والتمثيل  والخطابة  اإللــقــاء  فــي  مهاراتها 
العديد من مقاطع الفيديو التعليمية والتوعوية. 
التربية والتعليم؛  لوزارة  بالشكر  وتوجهت مرام 
في  المشاركة  على  وتحفيزها  وحثها  لدعمها 
المسرح،  واعتالء  واألنشطة  الفعاليات  مختلف 
األمر الذي لطالما كان مصدر جذب بالنسبة إليها.

وتعالى في  بعد هللا سبحانه  الفضل  وأضافت: 
اللذين  لــوالــدّي  يعود  اإلنــجــازات  هــذه  تحقيقي 
القراءة والشعر واكتسبت منهما  زرعا فيَّ حب 
قوتي وإصراري لتحقيق ما أصبو إليه، مختتمة 
لغاية والبد أن نصل  “ربنا خلقنا  حديثها بقولها 

إليها في النهاية”.

محرر الشؤون المحلية

الطالبة مرام السيد جليل



الحواج تدعي على نائبة بسبب “فيديوهاتها”
“الــاريــكــا” تــعــاطــي  عــلــى  ــت  ــّرضـ وحـ ــعــزيــمــة  ال ذوي  أهـــانـــت 

نشرت المحامية فاطمة الحواج تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
قررت فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد عضو بمجلس النواب، مفادها 
اإلزعاج عبر وسائل االتصال، والتي تنشر العديد من المقاطع عبر منصتي التواصل “سناب 
شــات واإلنســتغرام”، تتضمن ظهورها بطريقة غير الئقة لنائب يمثل الشــعب البحريني في 

الداخل والخارج، مما يحط من قدر المواطن البحريني ويمس كرامته.

وأضافــت أن الشــكوى تضمنــت أيضا أن 
النائــب تحدثــت عــن أصحــاب العزيمــة 
بطريقــة  الخاصــة-  االحتياجــات  -ذوي 
مــن  الســخرية  وتحمــل  الئقــة  غيــر 
معاناتهــم بــدال مــن الدفاع عــن حقوقهم 
باعتبارهــا نائبــا فــي البرلمــان، فطرحــت 
بهــذه الطريقــة الثقــة إذ تحدثــت عنهــم 
بطريقة غير الئقة بدعوى )تلقيها اتصاال 
مــن شــخص مهــم حمــل لهــا خبــرا مهمــا 
يخــص أصحــاب العزيمة مما ســيجعلهم 

يفرحون(.
آخــر  مقطــع  إلــى  الحــواج  وتعرضــت 

تحدثــت فيــه نفــس النائــب عــن فوائــد 
عقــار “الالريــكا” المخــدر، وكأنها تحرض 
المجتمــع البحرينــي علــى تعاطــي هــذه 
المادة المدرجة ضمن جدول المخدرات.

فــي  النائــب  ظهــور  مــن  اشــتكت  كمــا 
حســاباتها  علــى  المرفوعــة  مقاطعهــا 
الشــخصية بمالبــس منزليــة وبطريقة ال 
وبالمواطــن  البحرينــي  بالبرلمــان  تليــق 
الــذي يمثلــه هــذا المجلــس، ممــا تســبب 
ذلــك اســتيائها وإزعاجهــا مــن قبل عضو 

مجلس النواب المشار إليها.
ودللت على شــكواها بنــص المادة )290( 

مــن قانــون العقوبات، والتــي تنص على 
أنــه: )يعاقــب بالحبس مــدة ال تزيد على 
6 أشــهر أو بالغرامــة التــي ال تجــاوز 50 
دينارا من تســبب عمــدا في إزعاج غيره 
المواصــالت  أجهــزة  اســتعمال  بإســاءة 

السلكية أو الالسلكية(.
والتمســت المحاميــة مــن النيابــة، قبول 
ادعائهــا بالحــق المدنــي والتصريــح لهــا 

بســداد رســم االدعــاء، وبرفــع الحصانــة 
البرلمانية عن المشــكو فــي حقها التخاذ 
اإلجــراءات القانونية ضدهــا، كما طلبت 
الالزمــة  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
للتحقيق بهذه الواقعة وتحريك الدعوى 
الجنائيــة ضــد المشــكو في حقها ســالفة 
الذكــر عــن الجريمــة المبينــة فــي المــادة 

سالفة البيان.

فاطمة الحواج

خففــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى عقوبة محتال، فــي األربعينات من عمــره كان قد ادعــى لمواطنين إمكان 
استثماره أموالهما معه عبر شراء وبيع األراضي وتمكن من االستيالء على مبلغ يفوق 14 ألف دينار منهما وماطل في إعادته 
إليهما رغم مطالبتهما إياه باسترجاع أموالهما، وذلك بجعلها السجن 3 سنوات بدال من 5 سنوات، وأيدت األمر بإلزامه بإعادة 

المبالغ ألصحابها وبمصادرة عائدات الجريمة.

أحــد  أن  القضيــة  أوراق  مــن  ويتبيــن 
المجنــي عليهمــا كان قد تقدم ببالغ لدى 
االقتصاديــة،  الجرائــم  مكافحــة  شــعبة 
مــن  تمكــن  المســتأنف  بــأن  فيــه  أفــاد 
االحتيال عليه، إذ أوهمه أن مجال عمله 
هو اســتثمار أموال الغير، فقام بتســليمه 
إليــه  ليســتثمرها  دينــارا   7250 مبلــغ 
فــي المجــال العقــاري، إال أن المســتأنف 
احتــال عليــه واســتولى علــى المبلــغ من 
دون أن يقــوم بأية اســتثمارات لصالحه، 
واكتشــف فيما بعد تلك المحنة أنه ليس 
سوى شخص محتال ونصاب ويستولي 

علــى أمــوال الغيــر، إذ عرف عنــه بالفعل 
تمكنــه مــن اختــالس واالســتيالء علــى 

أموال كثير من األشخاص غيره.
وعقــب القبــض علــى المســتأنف أنكــر ما 
نســب إليــه وادعى أن مجــال عمله ليس 
اســتثمار أمــوال الغيــر أو مــا شــابه، وأنه 
ال عالقــة لــه بالمجنــي عليــه األول؛ كونه 
ال يعرفه ســوى معرفة ســطحية، كما أنه 
لــم يتســلم منــه أيــة مبالــغ ماليــة أصــال، 
والمســألة كلهــا أنــه علــى عالقــة بصديق 
للمجنــي عليــه المذكور، إذ إنه ســبق وأن 
اقتــرض منــه مبلــغ 1500 دينــار، وأعاده 

إليه فيما بعد.
وأفــاد بأنــه لــم يكــن يعلــم أصــال بوجــود 
حصلــت  عندمــا  إال  ضــده  البــالغ  هــذا 
بينــه وبيــن عامــل فــي أحد محــالت بيع 
وشــراء الهواتف النقالة مشــكلة، فاتصل 
أنــه  إال  العامــل،  عــن  لإلبــالغ  بالشــرطة 
هــذه  بشــأن  عليــه  بــالغ  بوجــود  تفاجــأ 

القضية.
عــن  األول  عليــه  المجنــي  وبســؤال 
قــال  بــه،  تقــدم  الــذي  البــالغ  تفاصيــل 
إنــه كان قــد تعــرف علــى المســتأنف في 
العــام الماضي عــن طريق أحد أصدقائه، 

وكان أبلغــه بــأن المــدان يســتثمر أمــوال 
النــاس، وأنــه كان ينــوي الحصــول علــى 
سيولة مالية ليتمكن من االستثمار معه، 
وعــرض عليــه صديقــه فكــرة االســتثمار 
أعمالــه  أن  لــه  مؤكــدا  المســتأنف،  لــدى 

مضمونة واستثماراته سليمة.
وأضاف أن ذلك الصديق شرح له طريقة 
عمل المستأنف، وقال له إنه يأخذ أمواال 
مــن  قطعــا  ويشــتري  المســتثمرين  مــن 
األراضــي، ويقــوم ببيعها في وقت الحق 
بأســعار أعلــى مــن ســعر الشــراء، وعقب 
ذلك يقوم بإعادة رأس المال مضافا إليه 
الربــح المتحصــل عليه ويأخذ أتعابه من 

األرباح.
وتابع بأنه بعد ذلك قام بتســليم صديقه 
المــرة  وفــي  دينــار،   600 وقــدره  مبلغــا 
مبلــغ  شــخصيا  للمتهــم  قــدم  الثانيــة 
طلــب  المســتأنف  أن  إال  دينــار،   3200

منه بعد مرور أســبوع واحــد دفعة ثالثة 
بمبلــغ وقــدره 2500 دينــار اســتلمها منــه 
المحتــال شــخصيا مدعيــا لــه اســتثماره 
في مجموعة من 6 قطع سكنية )أراٍض(.

وأشــار المجني عليه األول إلى أنه وبعد 
مــرور قرابة 4 أشــهر على تســليم المبالغ 
مطالبتــه  فــي  بــدأ  للمســتأنف  الماليــة 
بــرأس المال واألربــاح، إال أن األخير قام 
بمماطلتــه والتســويف في إعــادة المبالغ 
إليه، وكانت المفاجأة عندما اكتشــف أن 
المســتأنف ليــس ســوى شــخص محتــال 
وتمكــن مــن النصــب علــى آخريــن غيره، 
فمــا كان منــه إال أن تقــدم ببــالغ ضــده 
لــدى مركــز الشــرطة التخــاذ اإلجــراءات 

القانونية ضده.
أمــا المجنــي عليــه الثانــي فقــرر أنــه كان 
أحــد  فــي  الرياضــة  يمــارس  يــوم  ذات 
المتنزهــات )ممشــى(، وفيــه تعــرف على 

النصــاب، وقــرر لــه أنــه يســتثمر أمــوال 
بإمــكان  لــه  وأفــاد  العقــارات  فــي  الغيــر 
مشاركته أعمال االســتثمار بالمبالغ التي 
يرغــب بهــا، وبالفعــل قــام بتســليمه مبلغ 
7000 دينار ظنا منه أنه سيتحصل على 
أرباح من تلك األموال، إال أن المســتأنف 
فــي  وماطــل  نقــدا  المبلــغ  منــه  اســتلم 

إعادتها إليه.
العامــة  النيابــة  أحالــت  وكانــت  هــذا 
أنــه  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة  المســتأنف 
تلقــى  أوال:   ،2016 العــام  غضــون  فــي 
مبالــغ نقديــة من المجنــي عليهما بغرض 
علــى  يحصــل  أن  دون  اســتثمارهما 
البحريــن  مصــرف  مــن  بذلــك  ترخيــص 

المركزي.
ثانيــا: اختلــس المبالــغ النقديــة المملوكة 
وكانــت  بهمــا،  إضــرارا  عليهمــا  للمجنــي 

مسّلمة إليه على سبيل الوكالة.

تعديل عقوبة “نّصاب” للسجن 3 سنوات بدل 5

رفض استئنافي مدانين بالتجمهر وحرق اإلطارات
ــن لـــكـــل مــنــهــمــا ــي ــت ــن ــة أيــــــدت الـــحـــبـــس لـــمـــدة س ــم ــك ــح ــم ال

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف مدانيــن مــن أصــل 4، وأيــدت 
معاقبتهمــا بالحبــس لمدة ســنتين لكل منهما؛ وذلك إلدانتهما واثنين آخرين -ســبق الحكم عليهم 
بــذات العقوبــة- بإشــعال النــار فــي إطــارات وحاويــة قمامــة وخــزان ميــاه بجوار محطــة وقود 
بمنطقة الســهلة الجنوبية، وتم التعرف عليهم من خالل قائد طائرة الهوليكبتر الذي راقب أحد 

المدانين لحين وصوله لمنطقة الجنبية، وأمرت كذلك بمصادرة المضبوطات.

فــي  تتمثــل  التفاصيــل  أن  المحكمــة  وذكــرت 
مجموعــة  خــروج  عــن  بــالغ  إثــر  وعلــى  أنــه 
 2019 فبرايــر   14 بتاريــخ  المتجمهريــن  مــن 
وحرقهــم إلطــارات بمنطقــة الســهلة الجنوبيــة، 
فقــد توجهت طائرة الهوليكبتــر للموقع لمراقبة 
الوضــع، إذ الحــظ قائــد الطائــرة المروحيــة أن 
الجنــاة أشــعلوا النــار فــي اإلطــارات وحاويــات 
المذكــورة،  بالمنطقــة  شــارعين  علــى  القمامــة 
فتتبــع المخربين المتســببين بذلك، وأبلغ قوات 
منطقــة  إلــى  هــرب  قــد  أحدهــم  أن  الشــرطة 

الجنبيــة، فتــم القبض عليه، واعترف بمشــاركة 
المدانيــن الثالثة اآلخرين وأن أحدهم قد صور 

الواقعة.
واعتــرف المــدان األول أن المدان الثالث اتصل 
به وطلب منه الحضور للسهلة للمشاركة معهم، 
وبالفعل التقوا مساء وجلبوا إطارات من إحدى 
المزارع بمنطقة السهلة وتلثموا ثم توجهوا إلى 
الشــارع العام ووضعوا بعضها وســكبوا البترول 
عليهــا مــن عبوة كانــت بحوزتهم وأشــعلوا النار 
فيهــا، ثــم توجهوا إلى شــارع بالقــرب من مبنى 

أخــرى  إطــارات  ووضعــوا  جامعــة  ســابقا  كان 
وأشــعلوا فيهــا النــار وكذلــك في حاويــة قمامة 
وخــزان ميــاه بمــكان قريــب مــن محطــة تــزود 

بالوقود.
برتبــة  المروحيــة  الطائــرة  قائــد  المبلــغ  وأشــار 

نقيــب طيــار إلى أنــه تمكن من تصويــر الواقعة 
أثنــاء قيادته للطائرة وتتبــع المدان األول الذي 
توجه إلى منطقة الجنبية فأرشد الشرطة على 
مكانــه وتــم القبــض عليــه، وذكــر بأقوالــه ذات 

مضمون ما قرره األول بشأن الواقعة.
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الثانيــة عــن  للمــرة  تغيــب شــاهد إثبــات 
حضــور جلســة محاكمة 3 عمــال وافدين 
ارتكبــوا  عمرهــم،  مــن  الثالثينــات  فــي 
جريمــة قتــل بحــق آخــر على صلــة قرابة 
باثنيــن منهــم، فأمــرت المحكمــة الكبــرى 
الجنائيــة األولــى تأجيــل القضية لجلســة 
14 أكتوبــر المقبــل؛ وذلك لحين حضوره، 

وأمرت باستمرار حبس المتهمين.
فإنهــم  المتهميــن  اعترافــات  وحســب 
لــه  وترصــدوا  قتلــه  علــى  أصــروا 

مظلمــة  ترابيــة  لســاحة  واســتدرجوه 
بالضــرب  عليــه  وانهالــوا  الديــه  بمنطقــة 
لســقوط  أدى  ممــا  و”طابوقــة”  بمطرقــة 
القتيــل مغشــيا عليــه ووفاتــه فــي وقــت 
الحــق بالمستشــفى، وتمكــن الجنــاة مــن 
ســرقة مبلــغ 1600 دينــار كانــت بحــوزة 
المجني عليه واقتسموها بالتساوي فيما 
بينهــم، ولــم يراعــي أقربــاء القتيــل صلــة 
القرابــة بينهمــا مع األخيــر، إذ أن المجني 

عليه خال أحدهما وابن خال اآلخر.

14 أكتوبر لحضور شاهد بقضية 
قتل وافد في الديه

Û  تتبعت باهتمام حيثيات المقترح الذي تقدم به أخيرا، النائب عبدهللا الذوادي
إلنشــاء وحدة لمكافحة اإلشــاعات تتبع مركز االتصال الوطني، بهدف تنوير 

الرأي العام، وكشف حقيقة مجريات األحداث التي تهم المواطن.
Û  هــذا المقتــرح الطمــوح والــذي ســبقتنا بتنفيــذه دول خليجيــة عــدة، أولهــا

الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هو ما نحتاجه في البحرين، قبالة 
محــاوالت التغلغــل المســتمرة، وافتعــال المشــاكل والفوضــى، وتأليــب الــرأي 
العــام علــى الدولــة، والــذي تقوده ايــران، والجــارة الصغيرة، وعمــالء الداخل 

واللذين وصمتهم من قبل ببراميل القمامة، وسأظل.
Û  وكانت هيئة مكافحة االشــاعات الســعودية -على ســبيل التوضيح- قد نفت

أخيرا عبر قنواتها المختلفة بشبكات التواصل االجتماعي، الخبر الذي تداول 
بكثرة في الفيس بوك بعنوان )السعودية تجلد معذب الطفلة(.

Û  حيــث نشــرت الهيئــة الصــورة المتداولــة، وعنونتهــا بــ)الصــورة ملتقطــة مــن
فيديــو لرجــل فــي المكســيك، تــم اختطافــه وتعذيبــه مــن قبــل عصابــة العام 
2017(، وأضافــت )العقوبــة المتوقعة لمعذب الطفلة هي الســجن لمدة ال تقل 
عن شــهر، وال تزيد عن ســنة، وبغرامة ال تقل عن خمســة االالف ريال، والجلد 

ليس ضمن العقوبة(.
Û  مــن األهميــة أن يكــون للــرأي العــام البحرينــي، مرجع رســمي يــزوده بحقيقة

األخبار، ويفند عنه االشاعات، كقناة وصل وتوضيح وافهام، حول ما يحدث 
مــن أحــداث مربكــة ومزيفــة، فالحرب التــي نواجهها اليوم، أســوة بغيرنا في 
أوطــان العــرب، هــي حــرب الجيــل الرابــع، والتــي تســتثمر منصــات االعــالم 
الحديث، لتفتيت األوطان من الداخل، عبر رفع منســوب االحتقان، والتذمر، 

والغضب، والتشكيك بجهود الدولة وبنواياها، فمتى سندرك هذا كله؟

االشاعات 
و)اإلعالم 
الٌمغيب(

ebrahim.alnahham
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إبراهيم النهام

الجنائيــة  العليــا  االســتئناف  محكمــة  أيــدت 
األولــى ســجن مقيــم مــدان باالتجار فــي مادة 
فــي  عليــه  القبــض  بعــد  المخــدرة  الهيرويــن 
كميــن أعــد باالســتعانة بمصــدر ســري متعــاون 
مــع الشــرطة؛ وذلــك لمــدة 10 ســنوات واألمــر 
بتغريمــه 3000 دينــار، فضــال عن إبعــاده نهائيا 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وذكــرت أن تفاصيــل الواقعــة تتمثــل فــي أن 
تلقــت  قــد  كانــت  المخــدرات  مكافحــة  إدارة 
معلومــات، تضمنــت أن مقيمــا، فــي منتصــف 
الثالثينــات مــن العمر يعمل ســائقا لــدى إحدى 
الشركات، يحوز المواد المخدرة بقصد االتجار 
بهــا، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات من 
خــالل عمل التحريــات الالزمة، تم تكليف أحد 
المصادر السرية المتعاونين مع رجال الشرطة 
مــن أجــل االتفــاق مــع المســتأنف علــى شــراء 
كمية من تلك المواد لضبطه متلبسا بجريمته.

وبالفعل اتصل المصدر تحت مســمع وإشــراف 

مــن قبــل الشــرطة المكلفيــن بالقضيــة، واتفــق 
معــه على أن يشــتري منــه كمية مــن الهيروين 
بقيمة 20 دينارا، على أن يكون موقع التســليم 
والتســلم بمنطقــة الحــد، وهــو مــا حصــل فعــال 
فتــم القبض عليه بعد التأكــد من ماهية المادة 

التي تسلمها المصدر السري.
وأثنــاء عمليــة التفتيــش الذاتــي للمــدان عثــر 
بحوزتــه علــى مبلــغ 45 دينارا، مــن بينها المبلغ 
المصــور ســلفا للكميــن، كمــا عثروا في مســكنه 

على عدد 3 لفات من القصدير تحتوي كل منها 
على ذات المخدر المضبوط، فضال عن أقراص 
المؤثريــن  والالريــكا  “األلبــرازوالم”  الزانكــس 
عقليــا. هــذا وقــد ثبــت للمحكمة أن المســتأنف 
بتاريــخ 6 ينايــر 2019، أوال: حــاز وأحــرز مادة 
الهيرويــن المخدرة في غير األحوال المرخص 
بهــا قانونــا، ثانيــا: حــاز وأحرز بقصــد التعاطي 
مــادة الهيرويــن المخــدرة والمؤثــرات العقليــة 

سالفة البيان في غير األحوال المرخص بها.

المدان قبض عليه في كمين أعد باالستعانة بمصدر سري

10 سنوات وإبعاد لوافد يبيع الهيروين

الجنائيــة  العليــا  االســتئناف  محكمــة  أيــدت 
األولــى معاقبــة مســتأنف مــن أصــل 22 مدانا 
عامــا-  و26   15 مابيــن  تتــراوح  -أعمارهــم 
بالتعــدي علــى ســالمة جســم شــرطي أثنــاء 
تجمهر حازوا فيــه عبوات “مولوتوف”؛ وذلك 
علــى  بهــا  المحكــوم  العقوبــة  بــذات  بحبســه 

جميع المدانين وهي 3 سنوات.
وأوضحــت محكمــة أول درجــة أنهــا أخــذت 
المدانيــن بقســط مــن الرأفــة فــي حــدود مــا 
70 و71 و72 مــن قانــون  المــواد  بــه  تســمح 
القانونــي  بالعذريــن  أخذتهــم  إذ  العقوبــات، 

والقضائي المخففين للعقوبة.
وتتمثــل تفاصيــل الواقعة فــي ورود بالغ من 
مركز شرطة، تضمن ما أبلغ به رجال الشرطة 
األشــخاص  مــن  أنــه خرجــت مجموعــة  مــن 
الخارجيــن عــن القانــون بمنطقة ســترة، يقدر 
عددهم بحوالي 150 شخصا بأماكن متفرقة.
وأثنــاء التعامــل معهــم أصيــب شــرطيين من 

قــوات حفــظ النظــام، وبعد إجــراء التحريات 
تــم تأكيــد المعلومــات مــن خــالل االســتعانة 
بمصادر ســرية؛ باشتراك خمسة متهمين فأمر 
المالزم المســؤول بالقبض عليهم وفق قانون 

حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.
ثم طلبت النيابة العامة التحري عن مجموعة 
مــن األســماء، والذيــن تــم التوصــل لهوياتهــم 

وهــم المتهميــن مــن الســادس حتــى الحــادي 
والعشــرين، حيــث تبيــن أنهــم قامــوا بتجهيــز 
طفايــات حريــق معّدة كقــواذف، وكميات من 
الزجاجات الحارقة “المولوتوفات” واألســياخ 
علــى  تحتــوي  التــي  والزجاجــات  الحديديــة 
رجــال  ضــد  اســتخدامها  أجــل  مــن  أصبــاغ، 

األمن.

الرأفة المدانين بقسط من  أخذت  أنها  درجة  أول  محكمة 

حبس مدان باالعتداء على الشرطة 3 سنوات

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم
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ــي الــمــعــتــمــدة ــص” هـ ــاق ــن ــت ــم ــيـــد ال ــة “الـــرصـ ــق ــري ط

منع البنوك من استخدام معدالت الفائدة الثابتة

المسؤول  المركزي،  البحرين  مصرف  منع   
ــمــالــي  ــنــظــيــم الـــقـــطـــاع ال عــــن مـــراقـــبـــة وت
ــكــة، الـــبـــنـــوك من  ــمــمــل والـــمـــصـــرفـــي فـــي ال
ــدة الــشــهــريــة  ــائـ ــفـ ــدام مـــعـــدالت الـ ــخـ ــتـ اسـ
منّبًها  االئتمانية،  التسهيالت  على  الثابتة 
الفائدة  معدل  باستخدام  االلتزام  لضرورة 
ــرصــيــد الــمــتــنــاقــص عند  ــشــهــري عــلــى ال ال
البنوك  لزبائن  االئتمانية  التسهيالت  منح 

المحلية.
 ومن شأن استخدام معدل الفائدة الثابت 
للبنك  المقترض  التي يدفعها  المبالغ  زيادة 
مــقــارنــة مــع مــعــدل الــفــائــدة عــلــى الرصيد 

المتناقص.
مصرف  فــإن  مصرفية،  مــصــادر  وبحسب 
البحرين المركزي قد الحظ أن بعض البنوك 
الثابتة  الفائدة  طريقة  تستخدم  زالــت  ال 
عند منح التسهيالت االئتمانية رغم وجود 
تعليمات بشأن اآللية التي ينبغي احتساب 
التسهيالت  على  الربح  أو  الفائدة  معدالت 

المصرفية.
ونّبه المصرف المركزي أن استخدام البنوك 
لطريقة المعدالت الفائدة الثابتة ال تتناسب 
من  تتطلب  والــتــي  السلوكيات  وحــدة  مــع 

عالية  معايير  على  الحفاظ  لهم  المرخص 
بمعلومات  العمالء  وتــزويــد  الشفافية  من 
كافية لمساعدة العمالء على إصدار أحكام 
ومنتجات  خــدمــات  شـــراء  قبل  مستنيرة 

المرخص لهم. 
ــمــصــرف الــمــركــزي بــعــض الــبــنــوك  ودعــــا ال
باستخدام  الفائدة  احتساب  عن  للتوقف 
المعدل الشهري الثابت وذلك اعتباًرا من 1 
التام  االمتثال  أيًضا  2019، ويجب  أكتوبر 
في  الــــواردة  النمطية  الــوحــدة  لمتطلبات 

تعليمات المصرف.
المعنية  الــبــنــوك  على  سيتوّجب  ــه  أن كما   

الكشف لزبائنها عن معدل الفائدة أو الربح 
في  الدخول  قبل  ســواء،  حد  على  الفعلي 
المعامالت وعلى أساس مستمر في بيانات 

حساب العميل.
يستخدم  لــه،  مرخص  أي  على  وسيكون   
التسهيالت  على  ثابًتا  ا  شهريًّ فائدة  معدل 
يخطر  أن  الحالي،  الــوقــت  فــي  االئتمانية 
مــصــرف الــبــحــريــن الـــمـــركـــزي عــلــى الــفــور 
التغييرات  لتنفيذ  الخطة  على  بالموافقة 

المطلوبة.
 ويتضح خالل الفترة الماضية تشديد 
لرقابته على  المركزي  البحرين  مصرف 

عــادلــة  معاملة  عــلــى  للحصول  الــبــنــوك 
الــبــنــوك نفسها  تــحــافــظ عــلــى مــصــالــح 
وفي نفس الوقت على مصالح الزبائن، 
هذا  في  الخطوات  من  بالكثير  قــام  إذ 
الــزبــائــن األفـــراد  الــســيــاق فيما يــخــص 
والــمــؤســســات، إذ نــجــح الــمــصــرف في 
الــتــوصــل مــع الــبــنــوك إلــى إقـــرار رســوم 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــخـــدمـــات  ــعـ مــــوحــــدة لـ
المصرفية، حيث ساعد ذلك في تقليل 
تكلفة الكثير من الخدمات التي يحصل 
بعض  أن  حــتــى  ــبــنــوك،  ال ــن  ــائ زب عليها 

الخدمات باتت تقدم بصورة مجانية.

تداول 3.9 مليون سهم 
بـ 655 ألف ديـنـار

األحد  أمس  العام”  البحريـن  مـؤشر  أقفل 
عند مستوى 1,517.92 بانخفاض وقدره 
3.43 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم الخميس 
البحريـن  مؤشر  أقفل  حين  في  الماضي، 
اإلسالمـي عند مستوى 750.12 بانخفاض 
بإقفالـه  مـــــقــارنـــــة  نــقــطــة   0.22 ــــــدره  وقـ

السابق.
 وتداول الـمستثـمرون 3.91 مليون سهم، 
ألــف   655.06 قــدرهــا  إجـــــمـــــالــيــة  بقيـمة 
82 صفقة،  تنفيذها من خالل  تـم  ديـنـار، 
حيث تركزت التعامالت على أسهم قطاع 
بــلــغــت قــيـــــمــة أسهمه  الــخــدمــات والـــتـــي 
 31.37 نسبته  ما  أي  ديـنـار  ألف   205.48
% من القيـمة اإلجـمـالية للتداول وبكـمية 
قدرها 939.67 ألف سهم، تـم تنفيذها من 

خالل 33 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - رجال األعمال البحرينية المنامة - الصناعة والتجارة

دعت جمعية رجال األعمال البحرينية كافة أعضائها والقطاعات التجارية ذات العالقة وأصحاب األعمال البحرينيين 
إلــى التســجيل والمشــاركة ضمــن وفد الجمعية لزيــارة الجمهورية التركية في الفترة من 2 إلــى 4 أكتوبر 2019، وذلك 
اســتجابة لدعــوة كريمــة تلقتهــا الجمعيــة مــن هيئــة “فــرات” للتنميــة التابعــة لــوزارة الصناعــة والتكنولوجيــا التركيــة 

وبالتنسيق مع السفارة التركية بالبحرين.

 وأفــــــاد رئـــيـــس جــمــعــيــة رجـــال 
ــة، رجـــل  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ األعـــــمـــــال الـ
ــد الـــزيـــانـــي، بــأن  ــالـ ــال خـ ــ ــم األعــ
الهدف من زيارة الوفد البحريني 
ــكــثــيــر من  ــتــركــيــا هـــو بــحــث ال ل
االهـــتـــمـــام  ذات  ــات  ــوعـ ــمـــوضـ الـ
روابط  وتنمية  وتعزيز  المشترك 
التعاون االقتصادي بين البحرين 
الــتــركــيــة، حيث  ــة  ــجــمــهــوري وال
إجراء  الزيارة  برنامج  سيتضمن 
لقاءات ثنائية مباشرة بين تجار 
على  االنفتاح  أجــل  مــن  البلدين 
الــفــرص االســتــثــمــاريــة الــواعــدة 
قطاعات  بين  ــروابــط  ال وتقوية 

رجــال  بين  واالستثمار  األعــمــال 
ونظرائهم  البحرينيين  األعــمــال 

في تركيا.
ــاف الــزيــانــي “تـــأتـــي هــذه  ــ  وأضـ
واهتمام  تنامي  ظل  في  الزيارة 
ــقــيــن  ــصــدي ــن ال ــديـ ــلـ ــبـ قــــيــــادة الـ
ــة رفــيــعــة  ــادل ــب ــمــت والـــــزيـــــارات ال
الجانبين،  بين  القائمة  المستوى 
ــم فـــــي مــــــّد جـــســـور  ــهـ ــسـ بـــمـــا يـ
ــاشــر وااللـــتـــقـــاء  ــمــب الـــتـــواصـــل ال
أصحاب  بين  والتشبيك  بالتجار 
والجانب  البحرينيين  األعــمــال 
التركي من أجل تعميق العالقات 
االقتصادية والثنائية المشتركة”.

أعــلــن الــبــنــك الـــدولـــي عــن قــائــمــة أفضل 
عشرين دولة من ضمنها البحرين، األكثر 
تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 
األعمال )Doing Business  2020( وذلك 
الذي  المؤشر  190 دولة يضمها  من أصل 
بنهاية   2020 سيصدر في تقرير األعمال 

أكتوبر المقبل.
ــارة  ــجـ ــتـ  وأعـــــــرب وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـ
ــســيــاحــة، زايــــد الــزيــانــي عـــن أصـــدق  وال
هذا  بتحقيق  الــرشــيــدة  للقيادة  التهاني 
اإلنجاز  هذا  “أن  المشرف مضيًفا  اإلنجاز 
هــو نــتــاج لــرؤيــة الــقــيــادة الــرشــيــدة التي 
ملك  سيدي  بقيادة  المستقبل  تستشرف 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  جــاللــة  الــبــالد 
رئيس  سيدي  وتنفيذ  ــراف  وإشـ خليفة، 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
ومـــؤازرة  خليفة،  آل  سلمان  بــن  خليفة 
نائب  األمــيــن  العهد  ولــي  وإســنــاد سيدي 
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  ــى  ــلـ األعـ الـــقـــائـــد 

الملكي  السمو  صاحب  ــــوزراء  ال مجلس 
بأن  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
طليعة  فــي  الـــدوام  على  البحرين  تكون 
االستثماري  الــمــنــاخ  تــؤمــن  الــتــي  الـــدول 
المالئم لتحفيز القطاع الخاص وانعكاًسا 
إلى  الهادفة  الموقرة  الحكومة  لتوجهات 
ــم االقــتــصــاد  تــنــويــع مــصــادر الــدخــل ودعـ
الوطني؛ ونجاح تلك الجهود في الدخول 
ــة األكــثــر  فــي قــائــمــة أفــضــل عــشــريــن دولـ
تحسًنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 

األعمال في تصنيف التقرير الجديد للعام 
.2020

كــمــا أن هـــذا اإلنــجــاز هــو تــرجــمــة فعلية 
ككل  البحرين  فريق  بذلها  التي  للجهود 
الحكومية،  ومؤسساته  ــه  ــ وزارات بكافة 
والتجارة  الصناعة  وزارة  تتشرف  والذي 
فيه،  فــعــاالً  عــضــًوا  تكون  بــأن  والسياحة 

والعمل بروح الفريق الواحد. 
 ويأتي هذا اإلنجاز باختيار البحرين ضمن 
التي  الــجــهــود  تقييم  بعد  الــقــائــمــة،  هــذه 
المؤشرات  مــن  عــدد  فــي  المملكة  بذلتها 
الحيوية الهامة لألنشطة التجارية والتي 
ــدء الــنــشــاط الــتــجــاري،  تــشــمــل ســهــولــة بـ
على  الحصول  وفرص  الملكية  وتسجيل 
المستثمرين  حــقــوق  وحــمــايــة  االئــتــمــان، 
الحدود،  التجارة عبر  إلى جانب  األقلية، 
لمواجهة  ــة  ــ واإلداري القانونية  واآللــيــات 
من  وغــيــرهــا  الــمــالــي،  التعسر  إشكاليات 

المؤشرات.
خالد الزياني

ــمــيــة ــن ــت ــل ــة “فـــــــــــرات” ل ــئـ ــيـ ــن هـ ــ ــوة مـ ــ ــدعـ ــ بـ الدخل مصادر  بتنويع  الحكومة  لتوجهات  ترجمة  اإلنجاز 
وفد تجاري يزور تركيا 2 أكتوبر البحرين ضمن الـ 20 دولة األفضل بسهولة ممارسة األعمال

المنامة - ديار المحرق

“مدينة  المحرق”، عن تحقيق  “ديار  أعلنت 
تسوق  مراكز  أكبر  أحــد  البحرين،  التنين” 
للبيع بالجملة والتجزئة في البحرين، أعداًدا 
حيث   ،2019 عــام  خــالل  ــزوار  ــل ل قياسية 
أغسطس  شهر  خــالل  زواره  عــدد  تــجــاوز 
اإلحــصــاءات  كشفت  كما  زائـــر.  ألــف   900
ــد حظي  ــتــنــيــن” قـ ــأن مــجــمــع “مــديــنــة ال ــ ب
أغسطس  لغاية  زائر  مليون   6.1 من  بأكثر 
بذلك كل اإلحصاءات في  2019 متجاوًزا 
السنوات السابقة. حيث بلغ متوسط إقبال 
الزوار اليومي هذا العام 25 ألف زائر بزيادة 
بلغت 8.6 % حتى اآلن عن العام الماضي. 
ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة “ديـــار  وقــــال ال
فخورون  “نحن  العمادي  أحمد  الــمــحــرق”، 
باإلنجازات والمؤشرات الذي حققها مجمع 
بفضل  ــك  وذل الــعــام،  هــذا  التنين”،  “مدينة 
اإلشــغــال  أعــلــى نسب  مــن  لــواحــد  تحقيقه 
دليل  وهــو  بالبحرين،  التجزئة  قطاع  في 
على سمعة “مدينة التنين” كونها تستقطب 

من  ســواء  حــد  على  والمتسوقين  التجار 
داخـــل الــبــحــريــن وخــارجــهــا. وكــذلــك تــدل 
النتائج على أن مجمع “مدينة التنين” يوفر 
فرص مناسبة لدعم نمو المشاريع التجارية 
من  الــمــزيــد  لتحقيق  ونتطلع  وتــطــويــرهــا. 

اإلنجازات في العام القادم”.
“مدينة  لمجمع  المشغلة  الشركة  أن  يذكر 
شهر  في  أطلقت  قد   ،Chinamex التنين” 
أغسطس الماضي رسمًيا شخصية “دي دي” 
في احتفالية خاصة، وهو عبارة عن تنين 
محبوب، ليكون واجهة المدينة والممثل لها 
على مواقع التواصل االجتماعي ومختلف 

األنشطة.

مليون زائر لـ “مدينة التنين” في أغسطس

30 سبتمبر 2019 االثنين
غرة صفر 1441

علي الفردان

خالل ندوة لتوضيح متطلبات االمتثال المرتبطة بأنشطة العمل

األول2021 بــالــربــع  تشغيله  وبـــدء  ــروع  ــش ــم ال تنفيذ 

“كي بي إم جي” تناقش البيئة التنظيمية للشركات

“ألبا” تنشئ أول مصنع لمعالجة “بقايا الصهر”

عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين 
التنظيمية  الــتــطــّورات  ظــل  فــي  مـــؤخـــًرا، 
والمنطقة  المملكة  تشهدها  التي  المستمرة 
ــال  ــمـ ــة رجــــــال األعـ ــاطــ ــّل، نـــــــدوًة إلحــ ــكــ كــ
التنظيمية  االلتزامات  بأحدث  والشركات 
مــمــثــاًل مــن مجتمع   50 الــمــعــتــمــدة. حــضــر 
إلى  تهدف  التي  الــنــدوة  المحلي  األعــمــال 
تــوضــيــح مــتــطــلــبــات االمـــتـــثـــال الــمــعــقــدة 
بأنشطة  المرتبطة  والضريبية  التنظيمية 
بالعمليات  أو  والناشئة  المتواصلة  العمل 

السابقة لحّل العمل. 

الضرائب  ورئــيــس قسم  الــشــريــك  وألــقــى   
إم  بي  كي  شركة  في  الشركات  وخــدمــات 
الكلمة  نــوريــه،  فيليب  البحرين،  فــي  جــي 
ــاقـــش مع  ــالل الــفــعــالــيــة ونـ الــرئــيــســيــة خــ
االلتزامات  لكافة  االمتثال  أهمية  الحضور 
“من  وقــال:  العمل.  مــزاولــة  لــدى  القانونية 
االلتزامات  كافة  استيفاء  شركتنا  واجــب 
على  عــمــالءنــا  نــســاعــد  أنــنــا  كــمــا  المطلوبة 
خمسة  منذ  والــغــرامــات  العقوبات  تجّنب 
إطار عمل جيد جًدا  البحرين  توّفر  عقود. 
لـــرّواد األعــمــال ولنمو األعــمــال، ولــكــن من 
الضروري في الوقت عينه االلتزام باإلطار 
الكبيرة  للعقوبات  تجنًبا  المعتمد  القانوني 

الــتــي شــهــدنــاهــا فــي بــعــض الـــحـــاالت، مثل 
إبطال ترخيص مزاولة العمل. أود أن أشير 
تصب  التنظيمية  المتطلبات  هــذه  أن  إلــى 
أيًضا في مصلحة المشغلين االقتصاديين، 

الــجــديــد سيتيح  اإلفـــالس  قــانــون  أن  كما 
ظل  فــي  العمل  مــزاولــة  لمواصلة  الفرصة 
تنطوي  التي  الحالية  االقتصادية  البيئة 

على قدر من التحديات”.

عن  “ألــبــا”،  البحرين  ألمنيوم  شركة  أعلنت 
بقايا  لمعالجة  نوعه  من  مصنع  أول  إنشاء 
الخليج  منطقة  فــي  الــصــهــر  خــاليــا  بــطــانــة 
والبحرين. ويأتي قرار إنشاء مصنع معالجة 
لتضافر  نتيجة  الصهر  خاليا  بطانة  بقايا 
للبيئة،  األعلى  والمجلس  “ألبا”  بين  الجهود 
االستراتيجية  أهـــداف  مــع  تماشًيا  وذلـــك 

الوطنية إلدارة المخلفات في المملكة.
المصنع  هــذا  إنشاء  خــالل  من  ألبا  وتهدف 
إلى إيجاد حلول قّيمة ومستدامة لمعالجة 
بقايا بطانة خاليا الصهر دون أي مخلفات، 
حيث سيتمكن المصنع بطاقته االستيعابية 
ا  من معالجة 30,000 إلى 35,000 طن سنويًّ
والتي  الصهر،  خاليا  بطانة  بقايا  مــادة  من 
صناعات  في  الستخدامها  معالجتها  سيتم 

أخرى.
ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــاإلنــابــة علي  ــال ال ــ  وق
المتواصل  للدعم  ممتنون  “نحن  البقالي: 
للبيئة على جميع  من قبل المجلس األعلى 
الموقر  الشركة  إدارة  ولمجلس  األصــعــدة، 

بقيادة رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج 
كان  ما  إذ  خليفة،  آل  دعيج  بن  سلمان  بن 
مساندتهم  لــوال  يتحقق  أن  المشروع  لهذا 

وتأييدهم.
تأتي  مــســؤولــة،  مــواطــنــة  شــركــة  وبصفتنا 

رأس  عــلــى  البيئية  واالســتــدامــة  الــســالمــة 
إنــشــاء مصنع  قائمة أهــدافــنــا. ومــن خــالل 
فإننا  الــصــهــر،  خــاليــا  بطانة  بقايا  معالجة 
ومسؤوليتنا  أهــدافــنــا  تحقيق  مــن  نقترب 
الــتــي تــتــمــاشــى مـــع الـــرؤيـــة االقــتــصــاديــة 
للبحرين 2030. كما أننا نتطلع للمضي قدًما 
خالل  تشغيله  وبــدء  الــمــشــروع  تنفيذ  فــي 

الربع األول من العام 2021”.
 ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئة، محمد بن دينه “تعتبر شركة 
التي  الوطني  االقتصاد  دعــائــم  إحــدى  ألبا 
الــمــبــادرات  تبني  إلــى  سباقة  كانت  لطالما 
ــبــيــئــيــة فـــي الـــبـــحـــريـــن. ونـــحـــن ســعــداء  ال
يعتبر  الـــذي  الــمــشــروع  هــذا  قــيــادة  بتوليها 
لما سيعود على  المنطقة،  نقطة تحول في 
الصعيدين  على  إيجابية  آثــار  من  البحرين 

البيئي واالقتصادي”.

المنامة - كي بي إم جي

عسكر - ألبا

جانب من الندوة

المجمع يستقطب 
المتسوقين من داخل 

البحرين وخارجها

علي البقاليمحمد بن دينه

الهملة - بتلكو

شركة  هواتف  أحــدث  بتلكو،  شركة  طرحت 
وذلـــك خــالل   )iPhone 11( الــعــام  لــهــذا  أبـــل 
حفل تدشين خاص في فرعها بمجمع سيتي 
كبير  عدد  الحفل  وقد جذب  البحرين.  سنتر 
مـــن الــحــضــور فـــي مــقــدمــتــهــم زبـــائـــن بتلكو 
الذين استلموا أجهزتهم الجديدة في أجواء 
الحفل بجو مرح وتفاعلي  احتفالية. و تميز 
االجتماعي  التواصل  قنوات  مؤثري  بحضور 

مثل شيماء رحيمي وعلي سبيل.
ــزة اآليـــفـــون  ــهـ  وطـــرحـــت بــتــلــكــو جــمــيــع أجـ
 iPhoneو  iPhone 11( أنــواعــهــا  بمختلف 
تتميز   .)iPhone 11 Pro MAXو  11 Pro
بتصميم  األجهزة  هذه  من  الحديثة  النسخة 
بسيطة  بحواف  يأتي  حيث  ومطور  عصري 
بدون  الجهاز  انفينتي تجعل واجهة  وشاشة 

االستخدام.  تجربة  من  يحسن  مما  إطــارات 
الزبائن  احتياجات  الجديدة  األجهزة  وتلبي 
بــاخــتــالفــهــا والــتــي تـــتـــراوح بــيــن اســتــخــدام 
ــوظــائــف األســاســيــة واالســـتـــخـــدام األكــثــر  ال

احترافية. 
وقالت مدير عام قطاع المستهلكين، مها عبد 
هي  الزبائن  احتياجات  بتلكو،  “في  الرحمن، 
توفير  على  جاهدين  ونعمل  أولوياتنا  أهــم 
وكذلك  ا  عالميًّ المطروحة  األجــهــزة  أحـــدث 
متنوعة  بــاقــات  سلسة  توفير  على  نــحــرص 
ومـــزايـــا حــصــريــة تــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات 
ستوفر  لزبائننا،  وتــقــديــًرا  الفعلية.  ــزبــون  ال
الموبايل  باقات  أو مع  نقًدا  إما  الجهاز  بتلكو 
المنزلي  اإلنــتــرنــت  بــاقــات  أو  الشهري  للدفع 

ا”. ابتداًء من 11.5 دينار شهريًّ

iPhone 11 بتلكو” تطرح“
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توّقع ممثلون عن مصانع وشركات تايوانية نجاح فرص التبادل التجاري بين البحرين وتايوان من خالل العروض التي طرحت في “معرض 
االستثمار والتجارة في تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات األربعاء 18 سبتمبر 2019، فيما أشار ممثلون عن 

ا. القطاعات الصناعية المشاركة إلى إمكانية رفع التبادل التجاري بين البحرين وتايوان لما يزيد على 120 مليون دوالر سنويًّ

التايوانــي  التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ   
اإلقليمــي )ومقــره فــي مدينة دبــي باإلمارات 
العربيــة المتحــدة( وودي وانــغ “البــاد”، بــأن 
معــرض البحرين يأتي ضمن سلســلة معارض 
شملت بغداد وأربيل، ومحطة البحرين تعتبر 
أســواق  الســتهداف  المهمــة  المحطــات  مــن 
األوســط،  والشــرق  العربــي  الخليــج  منطقــة 
مــن  هــي  الخليجيــة  األســواق  وأن  ســيما  ال 
األســواق الواعــدة فــي الماضــي والمســتقبل 
أنظــار  وتســتقطب  التايوانيــة،  للصناعــات 
القطاع االستثماري والتجاري والصناعي في 

تايوان.
 وأكــد أن المركــز التجــاري التايوانــي يولــي 
اهتماًمــا برفــع التبادل التجاري بيــن البحرين 

وتايــوان، ومنــه إلى أســواق الخليج والشــرق 
األوســط، وزاد بقولــه “وضعنــا فــي االعتبــار 
إتاحة الفرصة للشــركات والمصانع التايوانية 
التي أنتجت بضائع عالية الجودة تتطابق مع 
المواصفــات العالميــة والخليجيــة، لرفع الثقة 

في مستوى المنتج التايواني”.
فــي  المشــاركة  بالقطاعــات  يتعلــق  وفيمــا   
المعــرض قــال وودي وانــغ “شــركات متعــددة 
فــي قطــاع المنتجــات الصناعيــة وقطــع غيار 
الســيارات وتكنولوجيــا المعلومــات باإلضافة 
إلــى الشــركات العاملــة فــي مجــال األجهــزة 
المنزليــة  والمســتلزمات  واألثــاث  الطبيــة 
الشــركات  عــدد  وبلــغ  اإلنشــاءات،  وقطــاع 
المشــاركة فــي معــرض “االســتثمار والتجــارة 

فــي تايــوان 2019” مــن مختلــف القطاعــات 
30 شــركة مــن بيــن 43 شــركة مســجلة ضمن 
جولــة بغــداد وأربيــل والمنامــة، وغالبية هذه 
الشــركات تشــارك للمرة األولى لعرض الفرص 
الســوق  احتياجــات  وبحــث  االســتثمارية 
أســواق  علــى  عــاوًة  والخليجــي  البحرينــي 
المملكــة  ســوق  وتحديــًدا  األوســط،  الشــرق 

العربية السعودية والبحرين”.

 منتجات تنافسية وذات جودة

المعــرض،  مــع  التجــاوب  مــدى  وعــن 
أشــار إلــى أن العديــد مــن رجــال األعمــال 
والمســتثمرين البحرينييــن والخليجييــن 
فيــه  وجــدوا  المعــرض  زاروا  الذيــن 

فرصــة لاطــاع علــى عــروض المصانــع 
تقديــم  علــى  حرصــت  التــي  المشــاركة 
منتجــات تنافســية وذات جــودة عاليــة، 
وتغييــر فكرة رداءة الصناعــة التايوانية، 

فالخيــارات التــي قدمهــا المعــرض توائــم 
بيــن األســعار المنخفضة وجــودة المنتج، 
موضًحــا “نعلــم أن التجــار يرّكــزون كثيًرا 
ناحيــة  مــن  المنتجــات  مســتوى  علــى 

مواصفــات الجــودة والمقاييــس العاليــة، 
وفــي الوقــت ذاتــه تجذبهم كلفــة المنتج 
خصوًصــا بالنســبة للبضائــع المطلوبة في 

السوق المحلي”.

مسؤول تايواني: نستهدف أسواق المنطقة انطالًقا من البحرين
دوالر ــون  ــي ــل م  120 ــى  ــل ع يـــزيـــد  ــا  ــم ل ــاري  ــجـ ــتـ الـ ــادل  ــبـ ــتـ الـ لـــرفـــع  ــة  ــط خ

تجار ومستثمرون بحرينيون يتعرفون على المنتجات التايوانية

أكــدت غرفة تجــارة وصناعة البحرين أن تعزيز 
ثقافــة اإلبداع واالبتكار فــي مختلف القطاعات 
يســهم فــي خلــق اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة 
يصــب فــي صالــح أهــداف التنميــة المســتدامة، 
رئيــس  برئاســة  الحكومــة  توليــه  بمــا  منّوهــًة 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة من حــرص واهتمام في دعم 
كل التوجهــات التــي تحقــق ذلــك. كما وأشــادت 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  بمبــادرات  الغرفــة 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد 

آل خليفــة التــي أســهمت فــي ترســيخ مفهــوم 
اإلبــداع واالبتــكار بما يتماشــى مع مبــادئ رؤية 
البحريــن االقتصادية للعام 2030 والمتمثلة في 
وأوضحــت  والعدالــة.  والتنافســية  االســتدامة 
ا  الغرفــة أن البحريــن مــن الــدول الســباقة عالميًّ
والتي أطلقت اســتراتيجية فــي قطاع االبتكار، 
المبــادرات  مــن  بسلســلة  القيــام  جانــب  إلــى 
والبرامج منها على سبيل المثال جائزة البحرين 
لريــادة األعمال ومدينة الشــباب والذي يشــترك 
فيهــا عــدد من المؤسســات الحكومية والخاصة 
الشــباب  الحيــوي وتحفيــز  التوجــه  لدفــع هــذا 

نحــو اإلبــداع واالبتــكار، باإلضافة الســتضافتها 
وتنظيمها للفعاليات الخاصة بتطوير واستدامة 
االبتــكار بقطــاع األعمال وهو األمر الذي ســاهم 
فــي تقــدم مؤشــرات المملكــة فــي هــذا المجــال 
بحسب التقارير الدولية على الصعيدين العربي 
الســابع  الترتيــب  البحريــن  وتحتــل  والعالمــي. 
ــا في مؤشــر االبتــكار العالمي  ــا، و78 عالميًّ عربيًّ
إلدارة  األوروبــي  المعهــد  يصــدر  الــذي   ،2019
األعمــال “إنســياد” والمنظمــة العالميــة للملكيــة 
الفكريــة “وايبــو”. كما وأثنــت الغرفة على جهود 
الشــباب البحرينــي فــي تطويــر وتنميــة مفهــوم 

االبتــكار واإلبــداع في ريادة األعمــال بما يخدم 
االقتصــاد الوطنــي ويعود بالنفــع لصالح الوطن 
والمواطنيــن. بدورها، تتطلع الغرفة لقيادة عدد 
مــن المشــاريع الداعمة لهــذا التوجــه، حيث إنها 
بصــدد تنظيــم النســخة الثامنة عشــر من مؤتمر 
المســتثمرين العــرب المزمــع إقامته فــي نوفمبر 
محــاوره  ضمــن  مــن  ســيكون  والــذي  المقبــل 
الرئيســية تعزيــز االبتــكار واإلبداع والتنافســية 
الخــاص، مــن خــال اســتضافة نخبــة  للقطــاع 
واســعة ألهــم المؤثريــن وأصحــاب األعمــال من 

حول العالم.

“الغرفة”: ثقافة “االبتكار” تعّزز اقتصاد المعرفة

تطوير نظام جديد لشهادات المطابقة الخليجية
2020 ــي  ــ فـ بـــالـــمـــركـــبـــات  ــة  ــ ــاص ــ خ مــــواصــــفــــات  ــذ  ــفـ ــنـ تـ “الـــتـــقـــيـــيـــس” 

كشــف رئيــس قســم مصادقــة الشــهادات بهيئــة التقييــس الخليجية وليــد الصقر، عــن أن الهيئة 
تعمل على تطوير نظام خليجي جديد لشهادات المطابقة يشمل أنواع جديدة لم يشملها النظام 
الخليجي الحالي، كما سيتم تطوير اللوائح الخاصة بحماية البيئة بحيث تكون مواكبة لما يتم 
تطبيقــه فــي الــدول المتقدمــة، الفًتــا إلــى أن الهيئــة تخطــط بعد التنظيم والتنســيق مــع أجهزة 
التقييــس بالــدول األعضاء لتبني المواصفات الخاصــة بالملوثات مثل “اليورو فايف” للمحافظة 

على البيئة في الخليج.

وأوضح الصقر للصحافيين، على هامش انعقاد 
الخليجيــة  المتطلبــات  عــن  التوعويــة  النــدوة 
للدراجــات الناريــة واإلطــارات أمــس، أن الهيئة 
بأنــه  األعضــاء  الــدول  إلــى  بمقتــرح  ســتتقدم 
ســوف يتــم بدايــة تطبيق المواصفــات الخاصة 
بـــ “اليــورو فايف” للمركبات فــي العام 2020، إال 
أن هذا األمر غير مؤكد. وبين الصقر أن “اليورو 
فايــف” هــي متطلبــات أكثــر صرامــة فــي الحــد 
مــن الملوثــات مــن المصــادر المتحركــة ســواء 
المركبــات أو الدراجــات الناريــة وغيرها، والتي 
تصــدر عــن طريــق المحــركات ذاتيــة االحتراق 
سواء كان البنزين أو الديزل؛ للحد من ملوثات 
النيتروجيــن  وأكاســيد  الكربــون  أكســيد  أول 
وغيرهــا مــن الملوثــات، وهــذه تواكــب مــا هــو 

مطبق في كثير من دول العالم.
ولفــت الصقــر إلــى أن هنالك الكثيــر من اللوائح 
الفنيــة  اللجــان  علــى  حالًيــا  معروضــة  الفنيــة 
الخاضعــة  بالســلع  تتعلــق  وكلهــا  المتخصصــة 
للشــهادات وتحديثها، وبعــض اللوائح الجديدة 
التي تنضوي تحت لجنة متخصصة هي اللجنة 
التــي  الميكانيكيــة  للوائــح  الخليجيــة  الفنيــة 
القطاعــات  بالموضــوع، مســتعرًضا  لهــا عاقــة 
مســتحضرات  مثــل  الفنيــة  باللوائــح  الخاصــة 
بالمصاعــد  الخاصــة  واللوائــح  التجميــل، 
الكهربائيــة، واللوائــح الخاصــة بمــواد التشــييد 
والبنــاء، كمــا أن الهيئــة لديهــا مشــروع ضخــم 

خاص بكود البناء الخليجي.
قــد  البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  وكانــت 
نظمــت أمس النــدوة التوعوية عــن “المتطلبات 
واإلطــارات”  الناريــة  للدراجــات  الخليجيــة 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
والســياحة ممثلــة بــإدارة الفحــص والمقاييس، 
لــدول مجلــس  التقييــس  بالتنســيق مــع هيئــة 

التعاون لدول الخليج العربية.

توحيد المواصفات الخليجية

أجــل  مــن  أنشــأت  الهيئــة  أن  الصقــر  وأوضــح 
إيجــاد قاعــدة فنيــة ودعــم لتوجــه قــادة دول 

خليجيــة  ســوق  أجــل  مــن  التعــاون  مجلــس 
توحيــد  هــي  األهــداف  أهــم  وأحــد  مشــتركة، 
المواصفــات وتوحيــد اللوائــح الفنيــة، وكذلــك 
توحيــد إجــراءات المطابقــة، مبيًنــا أن هنالــك 
الســلع  بعــض  مطابقــة  مــن  للتحقــق  نشــاط 
الخاصــة بشــهادات المطابقــة الخليجيــة والتي 
تنضــوي تحتهــا الشــهادات الخاصــة بالمركبــات 

والدراجات النارية واإلطارات.
جميــع  لتعريــف  النــدوة  هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
إلــى  إضافــة  والمعنيــة  الحكوميــة  القطاعــات 
القطاعــات الخاصــة بنشــاط الهيئــة فــي مجــال 
المتطلبــات  ولتوضيــح  المطابقــة  شــهادات 
علــى  المصادقــة  وإجــراءات  فيهــا  الخاصــة 
شــهاداتها، وذلــك محاولــة مــن الهيئــة لحــل أي 
عوائــق قــد تنتج من مشــاكل في اســتيراد مثل 
هذه الســلع واســتيرادها ســواء في البحرين أو 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1170 طرازا معتمدا للدراجات النارية 

تمــت  التــي  الشــهادات  بعــدد  يتعلــق  وفيمــا 
طــرازات  عــدد  أن  الصقــر  ذكــر  مصادقتهــا، 
الدراجــات الناريــة التــي تمــت المصادقــة عليها 
حتــى اآلن أكثــر مــن 1170 طــرازا، )...( الهيئــة 
تتعامــل مــع حوالــي 740 شــركة مــن مختلــف 
الشركات التي تعنى بشهادات المطابقة عموما، 
بالدراجــات  الخاصــة  للشــهادات  بالنســبة  لكــن 
الناريــة فــإن الهيئــة تتعامل مع نحو 24 شــركة، 
إضافــة إلى المصادقة على 700 شــهادة خاصة 

بالدراجات النارية.
ووفًقــا للعــرض الــذي قدمــه الصقــر، فــإن عــدد 
المركبــات المســتدعاة في دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية فــي العام 2016 بلغ 884 
ألًفــا، و908 آالف فــي العــام 2017، و770 ألًفــا 
فــي العــام 2018، فــي حيــن أن عــدد المركبــات 
المســتدعاة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة 
فــي العــام 2016 بلــغ 53 مليوًنــا، و30.7 مليــون 

في العام 2017.
المعــادن  فحــص  إدارة  مديــر  قــال  بــدوره، 

واألحجار الكريمة في وزارة الصناعة والتجارة 
تحــرص  الــوزارة  إن  شــبر  علــي  والســياحة 
علــى المشــاركة فــي توحيــد أنشــطة التقييــس 
بهــا  وااللتــزام  تطبيقهــا  ومتابعــة  المختلفــة 
مجلــس  لــدول  التقييــس  هيئــة  مــع  بالتعــاون 
التعــاون لــدول الخليــج العربية وبالتنســيق مع 
أجهــزة التقييــس بالــدول األعضاء، بما يســاهم 
والخدميــة  اإلنتاجيــة  القطاعــات  تطويــر  فــي 
وتنميــة التجارة البينية للبحرين ودول مجلس 
التعــاون وحمايــة المســتخدم والبيئــة والصحة 
العامــة. وأشــار إلــى أن الهيئــة تقــوم بتطبيــق 
تلك اللوائح على المصنعين عبر نظام شــهادات 
ُتقــدم  بموجبهــا  والتــي  الخليجيــة  المطابقــة 
الشــركة المنتجــة إلــى الهيئــة إقــراًرا بتطبيقهــا 
لتلــك اللوائــح وتقــوم الهيئــة بالمصادقــة عليهــا 
بعــد طلب جميع نتائج االختبارات قبل إنتاجها 
للطــرازات المــراد تصديرهــا، إذ طــورت الهيئــة 
نظــام شــهادات المطابقــة الخليجيــة عبــر أتمتة 
النظــام وتبني منظومــة إلكترونية تحقق إنجاز 
عالي الســرعة مــع توفير أعلــى متطلبات الدقة 
بالمراجعــة والمصادقــة، إضافــة إلــى التنســيق 
بين الدول األعضاء لتبني آلية لتوحيد الجهود 
فــي هذا المجال. وتــم الحًقا إصدار لوائح فنية 
خليجيــة لإلطــارات والدراجــات النارية آخذين 
في االعتبار ســامة هــذه المنتجات وماءمتها 

لاستخدام في دول مجلس التعاون.

المتحدثون في الندوة

السنابس - الغرفة

30 سبتمبر 2019 االثنين
غرة صفر 1441

سعيد محمد من العدلية

أمل الحامد من السنابس



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تحديث20
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

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

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23
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)CR2019-إعالن رقم )١٢٧٥١٢
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

)CR2019-128525( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٨١٨٣
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: ابراهيم حسين عبدهللا القائد بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي: الى السيد / محمد يعقوب يوسف يعقوب يوسف 

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

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

تقدم إلينا المعلن ادناه: ابراهيم محمود حسن ابراهيم حسن بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: الى السيد / محمد جاسم منصور علي الرياش 

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

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

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: امينة محمــد ابراهيم خان بطلــب تحويل المحل 

التجاري التالي: الى السيد / محمد جاسم منصور الرياش 

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

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

رقم القيد

٤-٧٨٠٨٥

رقم القيد

٧-٣٨٢٦٤

رقم القيد

٤-٩٥٨٦٩

االسم التجاري

مغسلة دار االتحاد

االسم التجاري
مانداال الونج مقهى ومطعم

االسم التجاري
مقهى ومطعم كارجين

 تاريخ: 9/2019/٢٦

 تاريخ: 29/9/2019 تاريخ: 29/9/2019

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

وداد  لشــركة  القانونــي  المصفــي  باعتبارهــا  الفيــزي  الســيدة/وداد  إليهــا 

الشــخص  والمسجلةكشــركة  الفيــزي،  وداد  لمالكتهــا  ش.ش.و  للتســويق 

الواحــد بموجــب القيــد رقــم ١٢٠٨٧٢، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة وداد للتسويق ش.ش.و لمالكتها وداد الفيزي

قيد رقم: ٢-٩٣٢٧٦قيد رقم: ١-١١٣٢٢٦قيد رقم: ١٣٠٠٥٠-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٦٥٧٣
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-125462( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١١٣٠٠٩
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يوسف احمد سلمان محمد علي صالح

االسم التجاري الحالي: مطعم اطباق الماعون
االسم التجاري الجديد: مطعم البسملة

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة ابراهيم عيسى خليفة النعار

االسم التجاري الحالي: الراية لتأجير معدات البناء
االسم التجاري الجديد: السنديان للتنجيدات

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علوي السيد مجيد علوي المشقاب

االسم التجاري الحالي: تورز جوو
االسم التجاري الجديد: أكاديمية أجيال البحرين الرياضية

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركه مطاعم اكالتي ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ١-١٢٠١٢١

بناء على قرار الشــركاء في شــركه مطاعم اكالتي ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم ١-١٢٠١٢١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/ علــي 

سلمان الشيخ علي حسن 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: علي سلمان الشيخ علي حسن

رقم الموبايل: ٣٦٦٦٠٥٧٧ )973+(
tena2daralshaikh@gmail.com

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

بشأن تغيير اسم لشركة الصديقان لإلدارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

السادة اصحاب شركة الصديقان لإلدارة ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

١١٤٦٩٥، طالبيــن تغيير االســم التجاري من شــركة الصديقــان لإلدارة ذ.م.م 

الى شركة الصديقان للديكور الداخلي ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١-١١٤٦٩٥ 

 تاريخ: 9/2019/٢٤

قيد رقم: ١٢٢٠٠٤-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )٥٣٢٥٢
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابراهيم جعفر ابراهيم علي فردان

االسم التجاري الحالي: اديل لتخليص المعامالت
االسم التجاري الجديد: اديل للعقارات

االثنين 30 سبتمبر 2019 - غرة صفر 1441 - العدد 144003



38344464

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

15 االثنين 30 سبتمبر 2019 - غرة صفر 1441 - العدد 4003



international
@albiladpress.com

جدة.. حريق في 
محطة قطار الحرمين

أعلنت إمارة منطقة مكة على تويتر 
نقل 5 مصابين للمستشفى إثر حريق 

محطة قطار الحرمين في جدة.
وذكرت اإلمارة أن 16 فرقة طبية 

من عدة جهات عملت في موقع 
الحريق.

فيما أعلنت إمارة منطقة مكة 
على “تويتر” ، إيقاف رحالت قطار 
الحرمين السريع حتى إشعار آخر 

حرصًا على سالمة المسافرين.
وأكد مشروع قطار الحرمين، في 

بيان، أمس األحد، نشوب حريق في 
محطة القطار بحي السليمانية في 

جدة.

لطهران تاريخ عدواني طويل ضد المملكة العربية السعودية

الجبير: استرضاء إيران غّذى سلوكها العدواني

أكــد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الســعودي، عادل الجبير، أن سياســة اســترضاء إيران غّذت ســلوكها العدائي. واعتبــر في مقابلة مع شــبكة فوكس نيوز بثت، 
ا، خاصة ضد الســعودية.  إلى ذلك، أوضح أن إنشــاء نظام  األحــد، علــى موقعهــا اإللكترونــي، أن التاريــخ اإليرانــي خالل األربعين ســنة الماضية كان تاريًخا عدوانيًّ

مالي مواٍز لـ SWIFT )وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف إلرسال واستالم األموال(، يعد استرضاء إليران”.

وتابــع “عندمــا يتحــدث البعــض عن 
ائتمانيــة  حــدود  أو  مبالــغ  إعطــاء 
إليران، فهذا استرضاء، وهو يشجع 
الســلوك اإليرانــي”. وأضــاف “عندما 
مــع  التعامــل  إلــى  البعــض  يســعى 
إيران رغم أنها تقتل وتعطل النظام 

الدولي، فهذا استرضاء”.
األولــى  الخطــوة  أن  اعتبــر  كمــا 
الواجــب اتخاذها تجاه إيران تكمن 

في وقف التهدئة.
إلى ذلك، شّدد على أن تاريخ إيران 
كان  الماضيــة  ســنة   40 الـــ  خــالل 

ا، خاصة ضد السعودية.  عدوانيًّ
ســفاراتنا،  هاجمــوا  “لقــد  وقــال 
الحــج، واغتالــوا  وحاولــوا تعطيــل 
دبلوماســيينا فــي عدد مــن البلدان، 
وزرعــوا خاليا إرهابية في المملكة، 
كمــا قامــوا بتفجيــر الخبــر فــي عام 

1996، والقائمة تطول وتطول..”.
كما أشار إلى أنه “يتعّين على إيران 
أن تقــرر مــا إذا كانت تريد أن تكون 
كانــت دولــة،  فــإذا  أم دولــة.  ثــورة 
يجــب عليهــا عندئــذ التقيــد بقواعد 

األمــم  وســيادة  الدولــي  القانــون 
واحتــرام مبــدأ عــدم التدخــل فــي 

شؤون الدول األخرى”.
وختــم قائالً: “لقد كنا وما زلنا ندعو 

الحتــواء  عالمــي  جهــد  بــذل  إلــى 
السلوك العدواني إليران”.

دبي - العربية.نت  

دبي - قناة العربية

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير 

اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم

بغداد ـ وكاالتأبوظبي - سكاي نيوز عربيةدبي ـ العربية نت

أوعز وزير النفط اإليراني بيجان نمدار زنغنة 
رســميًا، أمــس األحــد، وضع قطــاع النفط في 
بــالده فــي “حال تأّهــب قصوى” فــي مواجهة 

تهديدات بهجمات “مادية أو إلكترونية”.
“مــن  أنــه  فيهــا  يعتبــر  رســالة  زنغنــة  ونشــر 
والبنــى  الشــركات  كل  تكــون  أن  الضــروري 
التحتيــة فــي القطاع النفطــي في حال تأهب 
قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية 

أو إلكترونية”.
االحتياطــات  هــذه  أن  زنغنــة  وأوضــح 
األميركيــة  العقوبــات  ضــوء  فــي  ضروريــة 
علــى إيــران و”الحــرب االقتصاديــة الشــاملة” 
التــي تتهــم الجمهوريــة اإلســالمية واشــنطن 
بشــّنها ضدهــا. ونفــت طهران في 21 ســبتمبر 
معلومــات صحافيــة تفيد بأن بعض منشــآتها 
النفطيــة تعّرضت إلــى اضطرابات بعد هجوم 
وواشــنطن  الريــاض  واّتهمــت  إلكترونــي. 
وبرلين ولندن وباريس، إيران بالوقوف خلف 
 14 الهجمــات الجويــة التــي اســتهدفت فــي 

ســبتمبر منشــأتين نفطيتيــن فــي الســعودية، 
أول مصدر للنفط الخام في العالم.

وأقــّر وزيــر االتصــاالت اإليرانــي محمد جواد 
بــأن إيــران  آذري جهرمــي فــي وقــت ســابق 
تواجــه “اإلرهــاب الســيبراني، مثــل ســتاكس 
عليــه  عثــر  فيــروس  نــت”  و”ســتاكس  نــت”. 
عــام 2010 ويعتقــد أنــه من تصميم إســرائيل 
والواليــات المتحــدة إللحــاق ضــرر بمنشــآت 
حينهــا  إيــران  واتهمــت  النوويــة.  إيــران 
باســتخدام  وإســرائيل  المتحــدة  الواليــات 
الفيروس الســتهداف أجهزتها للطرد المركزي 

المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

عــن  ومتطابقــة  مطلعــة  مصــادر  كشــفت 
اســتدعاء حكومة قطــر وتركيا لليمنية توكل 
كرمــان بتاريخ 24 ســبتمبر الجــاري في قصر 
لنتائــج  االســتماع  بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة 
لقاءاتها في االجتماع السابع عشر للحاصلين 
علــى جوائز نوبل بالمكســيك، وفــق ما ذكرت 

صحيفة “الرياض” السعودية، أمس األحد.
الحكومــة  مــن  المقربــة  المصــادر  وبحســب 
القطريــة ُكلفت توكل كرمــان من قبل القيادة 
للحملــة  والتنســيق  بالمشــاركة  القطريــة 
المقــررة إلثــارة موضــوع المواطــن الســعودي 
جمال خاشــقجي، والتشــكيك بنزاهة القضاء 
بهــم  المغــرر  المواطنيــن  ودعــم  الســعودي 

بالخارج لوجستيا وإعالميا.
نوبــل  جائــزة  الســتغالل  كرمــان  وتخطــط 
للســالم، وتوظيفهــا لخدمــة األطمــاع التركية 
واألجنــدات القطريــة. وطبقــا للمصــادر فقــد 
بشــخصيات  باالســتعانة  كرمــان  تكليــف  تــم 
حقوقيــة وحاصلــة علــى جوائــز دوليــة، لعقد 

عدة مؤتمرات بشــكل متزامن في عدة دول، 
إلى جانب اســتضافة برامــج حوارية تناقش 

الموضوع في عدة منصات.
وتســتعد كرمــان ومــا يســمى بـ”ديــوان لندن” 
مــن  عــدد  علــى  لإلشــراف  قطريــا  المدعــوم 
الســفارات  أمــام  االحتجاجيــة  الوقفــات 
الســعودية فــي عــدة دول، بدعــم مالــي مــن 
قطــر وتخطيــط مــن تركيــا. وتشــير المصادر 
المقربة من حكومة الحمدين، أن قطر وتركيا 
عــن  إلكترونيــة  هجمــات  لتنفيــذ  تســتعدان 
طريــق جماعــات قرصنــة تــم التنســيق معهــا، 
تســتهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع 

صور لخاشقجي.

الــوزراء العراقــي عــادل  أثــار قــرار رئيــس 
عبــد المهــدي اســتبعاد قائد قــوات مكافحة 
الســاعدي،  الوهــاب  عبــد  الفريــق  اإلرهــاب 
الــذي اضطلــع بــدور كبيــر فــي المعــارك ضد 
وســط  البــالد  فــي  غضًبــا  داعــش،  تنظيــم 

عالمات استفهام عن أسباب القرار.
 وإذ لــم يشــر األمــر الديوانــي إلــى أســباب 
القــرار، يــرى مراقبــون أنــه نتيجة االنقســام 
الداخلي بيــن القوى واألحزاب النافذة، إلى 
جانــب التدخل الخارجي في شــؤون األمن 
والدفــاع، خصوًصــا بيــن حليفتــي العراقــي 

الكبيرتين، الواليات المتحدة وإيران.
وتنــّدد أصــوات عراقيــة بانتظــام بالتدخــل 
وتحديــًدا  األمنيــة،  القــوات  يطــاول  الــذي 
مــن جانــب األميركيين عبر قــوات مكافحة 
اإلرهــاب التــي أسســتها وســلحتها ودربتهــا 
واشــنطن، واإليرانييــن عبــر قــوات الحشــد 
الشــعبي التــي صــارت اليــوم نظاميــة.  مــن 
جهــة ثانية، يرى البعض أن عملية اســتبعاد 

وتصفيــة  انتقاًمــا  إال  ليســت  الســاعدي، 
حســابات داخليــة. وقــال مســؤول حكومي 
عراقــي لوكالــة فرانــس بــرس طالًبــا عــدم 
كشــف هويتــه إن قيادييــن لفصيليــن فــي 
الحشــد الشــعبي “مارســا ضغوًطــا” لتنحيــة 
الســاعدي. وأضــاف أن “الفكــرة األساســية 
هي بإبعاده )الســاعدي( واإلتيان بشــخصية 
مقربــة مــن إيــران، وبالتالي لن تعــود قوات 
مكافحة اإلرهاب عقبة على تلك الفصائل”.

وأشــارت مصادر عدة لفرانس برس إلى أن 
القــرار أثــار تســاؤالت حول عمليــة “تطهير” 
لمسؤولي األمن الذين يعتبرون مقربين من 

واشنطن.

استبعاد الساعدي يثير جداًل في العراقمخطط قطري تركي الستهداف مواقع سعودية إلكترونيا“الحرب الخفية” تربك إيران
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قــاد وزيــر الزراعــة فــي حكومــة االحتالل 
والحاخــام  آرائيــل،  أوري  اإلســرائيلي، 
األحــد،  أمــس  غليــك،  يهــودا  المتطــرف 
اقتحامات للمستوطنين لساحات المسجد 
جماعــات  إليهــا  دعــت  والتــي  األقصــى، 
اليهوديــة،  األعيــاد  بمناســبة  متطرفــة، 
وفــق ما أوردت وكالة األنباء الفلســطينية 
شــكل  علــى  االقتحامــات  وجــرت  )وفــا(. 
جــوالت  خاللهــا  ونفــذت  مجموعــات، 
المســتوطنين  تلقــي  وســط  اســتفزازية، 

شروحات عن أكذوبة “الهيكل” المزعوم، 
تلموديــة  طقــوس  أداء  ومحاوالتهــم 
داخــل باحاتــه، ومــن المتوقــع أن يرتفــع 
عدد المقتحمين خالل الساعات المقبلة. 
ودعا المتطرف غليك، المستوطنين إلى 
إقامــة “الهيــكل” المزعوم. وفي الســياق 
مــن  االحتــالل  شــرطة  شــّددت  ذاتــه، 
إجراءاتهــا علــى المصليــن، ومنعتهم من 
يقتحمهــا  التــي  األماكــن  مــن  االقتــراب 

هؤالء المستوطنون.

أمــس  المصريــة،  الداخليــة  أعلنــت 
ا في مداهمات  األحد، مقتل 15 إرهابيًّ

لألمن بسيناء.
وقالــت الداخليــة المصريــة فــي بيــان 
رســمي، إنه توافــرت معلومات لقطاع 
األمــن الوطني حول اختباء مجموعة 
مــن العناصر اإلرهابية بإحدى المزارع 
الكائنــة بحــي الحــوص منطقــة العبور 
العريــش  أول  شــرطة  قســم  دائــرة 

لإلعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

تلــك  مــع  التعامــل  تــم  أنــه  وأضافــت 
نطــاق  واســتهداف  المعلومــات 
حــال  أنهــم  إال  العناصــر  هــذه  تمركــز 
استشــعارهم باقتــراب القــوات بادروا 
بإطالق أعيــرة نارية تجاههم مما دعا 
للتعامــل معهــم، حيــث أســفر ذلك عن 

مقتل 15 منهم.
وذكرت أنه عثر بحوة اإلرهابيين على 
9 بنــادق آليــة، و3 بنــادق خرطــوش، 

وعبوتين ناسفتين وحزام ناسف.

وزير إسرائيلي يقود المستوطنين القتحام األقصى

ا في مداهمات لألمن بسيناء الرياض ـ واس : ذكرت وكالة األنباء السعودية  «مقتل 15 إرهابيًّ
)واس(، أمس األحد، أن اللواء بالحرس الملكي، 

عبدالعزيز بن بداح الفغم، توفي إثر إطالق 
النار عليه من جانب صديق إثر خالف شخصي.  

وكشف المتحدث اإلعالمي بشرطة منطقة 
مكة المكرمة تفاصيل الحادثة قائاًل: “إنه في 

مساء السبت وعندما كان اللواء بالحرس 
الملكي، عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة 

لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله 
بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما 

صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل 
علي”. وأضاف “أثناء الحديث تطّور النقاش 

بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي 
فخرج األخير من المنزل، وعاد وبحوزته سالح 

ناري وأطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى 

إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، 
هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين 

من الجنسية الفلبينية”. وتابع: “عند مباشرة 
الجهات األمنية للموقع الذي تحّصن بداخله 

الجاني، بادرها بإطالق النار رافًضا االستسالم، 
األمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد 

خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد 
قوات األمن”.   وأشار بيان المتحدث باسم 

شرطة منطقة مكة المكرمة أن “اللواء 
عبدالعزيز الفغم توفي بعد نقله للمستشفى 

من جراء إصابته من رصاص الجاني، كما 
أصيب تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي 

الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني 
الجنسية الموجودين بالمنزل”.  كما أصيب 5 
من رجال األمن بسبب إطالق النار العشوائي 

من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع 
المصابين إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم 

وحالتهم مطمئنة، فيما تواصل الجهات 
المختصة تحقيقاتها في هذه القضية.

السعودية.. مقتل اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم

دبي ـ وكاالت بيروت ـ وكاالت

أعلــن تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، 
الحوثيــة  الميليشــيات  أن  األحــد،  أمــس 
اســتخدمت المناطــق المدنيــة في صنعاء 
فــي  ســقط  باليســتي،  صــاروخ  إلطــالق 

صعدة.
وأوضــح المتحــدث الرســمي باســم قوات 
“تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن” العقيد 
“أن  بيــان،  فــي  المالكــي،  تركــي  الركــن، 
الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة 
مــن إيــران أطلقــت صباح األحــد صاروخا 
باليســتيا من محافظة صنعاء باســتخدام 
األعيــان المدنيــة لمــكان اإلطــالق وســقط 
بعــد إطالقــه داخــل األراضــي اليمنية في 

محافظة صعدة”.
كمــا أكــد اســتمرار الميليشــيات الحوثيــة 
اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  بانتهاكهــا 
بإطــالق الصواريخ الباليســتية التي تهدد 
المدنييــن، وســقوطها  مــن  المئــات  حيــاة 
وكذلــك  المدنييــن،  علــى  ا  عشــوائيًّ

التجمعات الســكانية. إلى ذلك، شــّدد على 
للتحالــف  المشــتركة  القــوات  قيــادة  أن 
مســتمرة فــي اتخــاذ اإلجــراءات الصارمة 
والرادعــة لتحييــد وتدميــر هــذه القدرات 
بالداخــل  المدنييــن  لحمايــة  الباليســتية 
اليمني، وحماية األمن اإلقليمي والدولي.

إلــى ذلــك، أفــادت مصــادر مطلعــة بوجود 
حالــة من االســتنفار في العاصمــة اليمنية 

صنعاء، وسط مخاوف حوثية من انفالت 
األمــور وخــروج الناس في مظاهرات ضد 
أن  المصــادر  وأوضحــت  الميليشــيات. 
إجــراءات  اتخــذت  الحوثــي  ميليشــيات 
أمنيــة مشــددة فــي العاصمة، ســاعية إلى 
حــث النــاس علــى عــدم االنجــرار إلــى أي 
بوجــود  وأفــادت  األمــن.  تزعــزع  مظاهــر 

حالة من الهلع والخوف.

شــوارع  إلــى  اللبنانييــن  مئــات  خــرج 
العاصمــة بيــروت، أمس األحــد، احتجاجا 
علــى الوضع المعيشــي وتدهــور األوضاع 
االقتصاديــة فــي أزمة تفاقمــت على مدار 
األســبوعين الماضييــن، مــع تراجــع قيمــة 
مــا  منــذ  األولــى  للمــرة  المحليــة  العملــة 
يزيــد علــى العقديــن. واحتشــد محتجون 
فــي  انطلقــوا  ثــم  الشــهداء،  ســاحة  فــي 
مســيرة من ساحة الشــهداء باتجاه شارع 
فــي  الصلــح  ريــاض  وســاحة  المصــارف 
وســط بيــروت إلــى أن وصلــوا إلــى أمــام 
الســرايا الحكومية، حيــث حاولوا اقتحام 
الحواجــز األمنيــة حيــث تمركــزت قــوات 
مكافحــة الشــغب، ما أدى لحصــول تدافع 
لدقائــق. وهاجــم بعض المحتجين ساســة 
البــالد وأنحــوا عليهم بالالئمة في الفســاد 
المستشــري فــي البلد، وذهــب آخرون إلى 
الفاشــلة”،  “الحكومــة  بإســقاط  المطالبــة 
فيمــا نــادى آخرون بحكم عســكري ووضع 

جميــع المســؤولين الحالييــن فــي اإلقامــة 
المتظاهريــن  بعــض  وهتــف  الجبريــة. 
فــي  النظــام”،  إســقاط  يريــد  “الشــعب 
احتجاجات دعا إليها نشطاء من المجتمع 
المدني وأفراد، مع اإلشــارة إلى أن الشعار 
رددتــه ما تســمى انتفاضات الربيع العربي 
آخــرون  2011. وهتــف متظاهــرون  عــام 
“ســلمية” وحاولــوا إيقــاف الشــباب الذيــن 

اشتبكوا مع قوات األمن.
التــي  الوطنيــة لإلعــالم  الوكالــة  وذكــرت 
تديرهــا الدولــة أن المحتجيــن الغاضبيــن 
أغلقــوا لفتــرة وجيــزة الطريــق فــي بلــدة 
المصنــع الشــرقية والمــؤدي إلــى العاصمة 
السورية دمشق. كما أعلنت إغالق الطرق 
في المناطق الشــمالية الشرقية من بعلبك 

والهرمل.

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء

مظاهرة في ساحة الشهيد بوسط بيروت )أ ف ب(

استنفار ميليشيا التمرد في صنعاء.. ومخاوف من “تظاهرات غضب” احتجاجا علــى تدهور األوضاع االقتصادية مع تراجع قيمة العملة
الحوثي يحتمي بالمناطق المدنية إلطالق الصواريخ احتجاجات في لبنان تطالب بإسقاط الحكومة
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عزة وكرامة األمة العربية 
في خطر

تمر األمة العربية اليوم بامتحان لم تشهده من قبل، فهناك من يحاول أن 
يجعلنــا فــي حالة شــلل وعزلة عن التطور البشــري، والتحليل الموضوعي 
ألوضاعنــا يجعلنــا نتأكــد ونقــرر أن دولنــا مســتهدفة بانقــاب جــذري في 
بنيــان المجتمــع، وهــذا المشــروع معــد لــه مســبقا مــن قبــل أعــداء األمــة 
الذيــن وظفــوا كل شــيء لمحاربتنــا علــى جميــع الجبهــات، فــكل مــا يدور 
فــي محيطنــا يبعــث علــى القلــق والخــوف، فاألميــركان يضعون أنفســهم 
كحقــل للتســويات وأنهــم أصحاب الــدور األهم فــي المنطقــة والمنقذون، 
واألوروبيون مازالوا يعتقدون بغطرســتهم وإعجابهم بأنفســهم ونظرتهم 
المتعاليــة علــى األمم األخرى، وأنهم ســيحتفظون بالتفــوق إلى األبد، في 
حين أن الحرب العالمية الثانية جاءت لتنهي ما تبقى من أسطورة أوروبا 

وأوهامها.
ينبغــي أن نعــرف أن للوطــن العربــي ســاحة كبــرى متميــزة تجتمــع فيهــا 
عناصــر مهمــة، موضوعية وذاتيــة للقيام بدور سياســي عالمي، بمعنى أن 
الدور السياسي للوطن العربي في ميزان القوى العالمية دور كبير ومؤثر، 
ما يجعل العرب أقوياء ويحتلون المراتب العليا في ســلم القوة، فالورقة 

التــي يملكهــا العرب ال يملكها اآلخرون وحتــى الدول العظمى، لكن غريبة 
هي األحداث التي جعلت الدور السياسي العربي يتعرض لعمليات صعود 
وهبــوط وقفــزات ونكســات وانعطافــات خــال العقــود األخيــرة، وهذا ما 
شــجع األعــداء والمتربصيــن والمنحطيــن علــى شــاكلة “النظــام اإليراني” 
أن يزيــدوا مؤامراتهــم وأحقادهم لطمس الــدور الحضاري التقدمي لألمة 

العربية.

لست سياسيا، لكنني مجرد مواطن عربي أشعر بحركة غير طبيعية  «
تستهدف هوية وطننا العربي الكبير من المحيط إلى الخليج 

وأصالته على األصعدة كافة، الفكرية واآليديولوجية واالستراتيجية، 
فصورة العالم الراهن تقدم لنا مفاهيم تستهدف أمجادنا وعزتنا 

وكرامتنا، وعلى هذا األساس وفي هذه المرحلة التاريخية الصعبة 
يجب على العرب إرساء قاعدة انطالق شاملة من العمل المشترك 

وتعميق المنهجية وبناء موقف صارم وحازم من كل القوى التي 
تستهدفنا بتكتيكات مشبوهة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

30 سبتمبر 2019 االثنين
غرة صفر 1441

تلقــت جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة مؤخــرًا شــكاوى متفرقة من صحافيين بمؤسســات 
التواصــل  بوســائل  ربحيــة  إخباريــة  بحســابات  موادهــم  محتــوى  نقــل  عــن  صحافيــة 
االجتماعــي مــن دون مراعــاة القوانيــن المرعيــة بهــذا الشــأن، حيث تم ضبــط حاالت نقل 
محتــوى أعــداد صحــف محلية ورقية ومواقعها اإللكترونية ومنصاتها الرســمية بوســائل 
التواصل االجتماعي من دون مراعاة ضوابط صون هذا المحتوى بحق الملكية الفكرية.

خطــوة تشــكر عليهــا جمعيــة الصحفييــن ورئيســة الجمعيــة الزميلــة عهديــة أحمــد، فهذه 
الحسابات تقوم بنقل أخبارها من صحف محلية بطريقتها ومستواها الفكري غير المؤهل 
للنشــر مــن جهة، وعــدم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجــاورة أو من حيث اختيار أو 

ترتيب محتوياتها من جهة أخرى. 
وال يجيز القانون نقل األخبار والمواد الصحافية المنشورة بصحف محلية دون استئذانها 
وموافقتها الكتابية حتى لو تم ذكر اســم المصدر، وال شــك أن تنظيم أية مســألة وتقنينها 
أمر إيجابي ومطلوب لحسم الفوضى فيها، والقرار جاء في الوقت المناسب بعد أن بدأت 
بــوادر الفلتــان وعــدم االنضباط تظهر بشــكل جلي من قبل بعض الحســابات، لكن البد من 
آلية لتطبيقها حتى ال تضيع األمور وتتداخل في بعضها ويصعب على المعنيين تفسيرها، 
فبعــض مــا يعتبر حقا قد يفســر بشــكل آخر، ما يخرجه عن مفهــوم الملكية الفكرية، فابد 
مــن تطبيــق مرحلــي لهذا القانــون باختيار بعض الحســابات المؤهلة والتعاون معها لنشــر 
الخبــر بطــرق أوســع، فمنهــم مــن لديــه مئــات المتابعيــن مــن الممكــن االســتفادة منهم بعد 

إرشادهم لتبادل المنفعة المرجوة التي لها أهداف مشتركة تفيد الوطن والمواطن. 
البد من منح بعض المؤهلين من هذه الحسابات الفرصة وإعطائهم التعليمات وتقييدهم 

بشروط للنشر.
كمــا نأخــذ فــي عين االعتبار كذلــك أنه ليس بالضرورة أن تكون ُجل هذه الحســابات تدار 
من البحرين، حيث إن بعضها يدار من خارج حدود الوطن، فما هي آليات تطبيق القانون 

عليهم؟!
دور جمعية الصحافيين تشــكر عليه لحماية شــؤون المهنة ومزاوليها، فمن يزاولها يجب 
عليــه أن يكــون بخبــرة وكفــاءة ومســؤولية عظيمة ال يســتهان بها خصوصًا مــع ما تمر به 
المنطقــة مــن توتــرات وضغــوط قــد يكــون لهذه الحســابات دور في شــحنها وبــث الفرقة 

والفتن بين أبنائها.

كما أتمنى لو يتم إصدار قرار محلي وخليجي يمنع كل حساب يتجاوز  «
حدوده ويخل باآلداب وينقل اإلشاعات أو ما يسيء لمبادئنا اإلسالمية 

ويتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا، نأمل أن نرى حسابات يتم تسكيرها 
لتنقية فضائنا من كل ضرر قد تكون عواقبه وخيمة على مجتمعنا 

واألجيال القادمة.

قراءة في قرار جمعية الصحفيين األخير

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

علــى مــدار شــهر مضــى تعرضــت مصر وال تــزال لحــرب حقيقية، حــرب تســتهدف وجود 
الدولة المصرية وتســتهدف بعدها بطبيعة الحال بقية الدول العربية، إنها بكل المقاييس 
إحدى حروب الجيل الخامس الشرســة التي تقوم على الشــائعات واألخبار المفبركة التي 
تديرهــا أجهــزة االســتخبارات وتســتهدف مــن خالهــا ضرب وعــي الشــعوب وجرها نحو 

التهلكة.
لقد تم خال الفترة الماضية إطاق مايين من الحسابات الوهمية على تويتر وفيسبوك، 
وشــاركت هذه الحســابات في هجوم شــرس ومتزامن يســتهدف الشــعب المصري ويقوم 
بتشــكيكه فــي كل مــا تــم فــي مصــر مــن إنجــازات أولهــا وأهمهــا أن مصــر نفســها ال تــزال 

موجودة على الخريطة ولم تنهر كما انهارت ليبيا وسوريا واليمن!
وبمــا أن الجيــش المصــري هو كلمة الســر في هذا الموضوع وأنــه هو الذي حمى مصر من 
الســقوط فــي الدوامــة الجهنميــة التي ســقط فيهــا غيرها، وبمــا أن المصرييــن يثقون في 
جيشــهم ثقــة عميــاء، فــكان البد لصناع هــذه الحــرب أن يعملوا جاهدين علــى ضرب ثقة 

المصريين في جيشهم. 
وقد استغل هؤالء شابا مصريا يبدو من مظهره وحديثه أنه مدمن مخدرات، هذا الشاب 
كان مقاوال يأخذ بعض األعمال التي تخص القوات المسلحة ويقوم بتنفيذها، لكنه فجأة 
انقلــب عليهــا وهــرب خــارج الباد زاعمــا أنه لم يحصل علــى حقوقه وأنــه يطالب القوات 
المســلحة بمئات المايين، وقام ببث فيديوهات تســيء إلى الجيش ورئيس الجمهورية 
ويتلفــظ بألفــاظ غايــة فــي االنحطــاط وســوء األدب. تلقــف اإلعــام القطــري والتركــي 
المعــادي لمصــر هــذا الصيد الثمين وصنعوا له الهاشــتاغات واســتخدموا مئات اآلالف من 
الحســابات الوهمية التي تؤيد كامه وحرضوا معه المصريين على التظاهر ضد الجيش 
والرئيــس وأطلقــوا ســيا من الشــائعات من بينها أنه حدث انشــقاق فــي الجيش المصري 
وأن الجيــش اتخــذ قــراره بالتخلص من الرئيس السيســي، إلى جانب عشــرات الشــائعات 
األخرى وحددوا موعدا لمظاهرات يوم الخاص مرة يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر ومرة كانت 

قبلها في ٢٠ سبتمبر.
فــي المــرة األولــى لــم تســتجب لهم ســوى أعــداد قليلــة ال تذكــر، فاضطر اإلعــام القطري 
والتركــي إلــى فبركــة صــور لمظاهرات وهميــة ضد الرئيــس والجيش، وفي المــرة الثانية 
خرجــت مظاهــرات بالفعل، لكنها كانت كلها مظاهرات تأييد للرئيس، احتفاال بوصوله من 

األمم المتحدة.
والغريب أن الحرب ال تزال قائمة والكذب ال يزال على أشده على قناة الجزيرة.

حروب الجيل الخامس

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

المنطقة الرمادية
في مقاٍل رائع للكاتب اإلماراتي القدير األستاذ ناصر الظاهري تطرق فيه إلى 
مفهــوم “المناطــق الرمادية”، وتحدث عن الحاجــة الحقيقية إلى تلوين كل ما 
هــو رمــادي حولنــا ألننا ال نســتطيُع في كثيــٍر من األحيان أن نتقبــل هذا اللون 

الذي يتسبُب في خلِق حالٍة من الغموِض وسوء الفهم.
فــي حقيقــِة األمــر، أخــذُت فــي التمعــِن كثيــرًا في هــذا المفهــوم العميــق فكرًا 
وتوصيفــًا، وتبيــن لــي أن جَل مشــاكلنا الحياتية تكمُن فــي بقائنا في المناطق 
الرماديــة، غيــر الواضحــة، والمبهمــة، وقــد يطــوُل بالبعــِض البقــاء فيهــا لفترٍة 
طويلــة، عاجــزًا أحيانــًا عن الخروج منها وُمتخــاذالً عن ذلك في أحياٍن أخرى، 
وقــد تكــوُن هنــاك منطقة رمادية في حياتنا وقد تكُثر، هو أمٌر يخضُع لعوامَل 
عدة لعل أبرزها العامل الذاتي، وربما من المسلم به أن كثرَة المناطق الرمادية 
في حياتنا تعني بكل بساطة قوة حضوِر الشك على اتجاهاتنا وهيمنة الريبة 

على مشاعرنا وأفكارنا واتجاهاتنا الفكرية وبالتالي على سلوكنا. 

ولتوضيــح هــذه الفكــرة للقــارئ الكريــم وربطهــا بواقعنــا، يمكننــا علــى ســبيل 
المثــال اعتبــار المســؤول الــذي ال يقــوم بواجباتــه الوظيفيــة علــى أتــم وجــه، 
وال يعمــل علــى تنمية طاقــات فريقه ويتخاذل في إعطــاء الحقوق للموظف، 
فيمثُل بقاؤه في منصبه بقعة رمادية واضحة، لذا يتوجب على من هو أعلى 
ســلطة منــه أن يلونهــا حــاالً، إمــا عــن طريق إبعــادِه عــن المناصــب القيادية ما 
أمكــن وهــو األمــُر المستحســن، أو عن طريــق تمكين قيــادات داعمة ألي خلل 
مؤسسي محتمل، ألن العمل اإلداري ال تكوُن على خارطتِه االستراتيجية أية 

منطقٍة رماديٍة يتمثُل فيها التراخي أو التمييز الوظيفي أو التخاذل.

فيا ُترى كم من ِمنطقٍة رماديٍة في حياتنا وُمحيطنا تحتاُج إلى تلوين  «
لتبدو أكثَر وضوحا واتساقا مع الواقع؟ وما مقدار حاجتنا اليوم في 

ظل ما نعيشه من متغيرات متسارعة إلى إعطاء األمور وزنها الحقيقي 
وجديتها المطلوبة؟.

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com

اقتراح برغبة وبس
تقــدم 5 مــن أعضــاء مجلــس النــواب باقتــراح برغبــة إلــى الحكومة الرشــيدة 
بخصــوص بنــاء جامــع فــي جزيرة أمواج، وذكــر في الخبر أن االقتراح نفســه 
ســبق أن رفع للحكومة ورفضته كون الجزيرة من األماك الخاصة، والســؤال 
الــذي يطــرح نفســه “يــا حضــرات النــواب األفاضل”، لماذا تطلبون شــيئا ســبق 
أن تــم رفضــه من الحكومة؟! هل الموضوع فقط لدغدغة مشــاعر المواطنين 
واستعراض العضات وتوجيه رسالة للمواطنين بأننا نضغط ونعمل دون كلل 

أو ملل في تطبيق الشريعة اإلسامية في مملكتنا الغالية.
أقــول لهــم كفاكــم ضحكا علــى الذقون! نعم لنكن صريحيــن، فالناس ملت من 

ذلك.
لمــاذا التركيــز علــى بنــاء جامع فقــط، هناك جامعــان كبيران فــي قالي وديار 
المحرق، ناهيك عن الجوامع الصغيرة، لماذا ال تقترحون أشياء أخرى لجزيرة 

أمــواج، لمــاذا ال تقترحــون بنــاء عيــادة صحيــة حكومية، وماعب وشــواطئ 
عامــة )وهــي جزيــرة(، وحديقــة عامــة وغيرها مــن الخدمات. المســتغرب في 
األمــر مــن نوابنــا األفاضــل هــو إثــارة اقتراحــات ضعيفــة فــي مضمونهــا وهم 
يعلمــون مســبقا أن اقتراحهــم ســياقي الرفــض، لكنهــم يصرون علــى تقديمه 

لألسباب التي ذكرتها آنفا. 

لقد بح صوت المواطنين للسادة النواب بضرورة تقديم اقتراحات برغبة  «
لمواضيع جادة تهم عامة الناس وتوفر لهم خدمات مريحة. أتمنى 
من كل قلبي أن يقوم النواب بدراسة أي اقتراح برغبة دراسة علمية 
صحيحة وواقعية وأن يبنوا جسورا من الثقة لناخبيهم الذين أدلوا 

بأصواتهم على أمل أن يحققوا طموحاتهم، وإذا شكا المواطنون من 
أدائكم الضعيف فتقبلوا ذلك بصدر رحب ألنه الواقع المر. والله من وراء 

القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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اختتــم فريــق المحــرق مشــاركته فــي البطولــة اآلســيوية لألندية األبطــال التي 
اســتضافتها العاصمــة التايلنديــة بانكــوك فــي الفتــرة من 24 وحتى 29 ســبتمبر 
الجاري، بتحقيق المركز الرابع، عقب خســارته أمام فريق نفط عبادان اإليراني 
فــي لقــاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي أقيم بينهما يوم أمس، في ختام 

منافسات البطولة.

الثالث  الــمــركــز  تحقيق  الــمــحــرق  ــاول  وحـ
خسر  أن  بعد  اآلسيوية  البرونزية  ونيل 
بخسارته  النهائية  الــمــبــاراة  بلوغ  فرصة 
الــدور  في  اللبناني  الرياضي  النادي  أمــام 
اإليــرانــي  الفريق  أن  غير  النهائي،  نصف 
ــرار تــفــوقــه عــلــى الــفــريــق  ــكـ تــمــكــن مـــن تـ
فــاز عليه فــي دور  األحــمــر وذلــك بعد أن 

المجموعات أيضا.
بفوزه في  أوال  نفط عبادان  وتقدم فريق 
الربع األول 30/25، ثم قلص المحرق فارق 
 ،23/20 الثاني  الربع  في  بفوزه  النتيجة 

اللقاء  نتيجة  المنافس  يحسم  أن  قبل 
بفوزه في الربعين الثالث والرابع ب17/12 

و14/9 على التوالي.
ا جيًدا في مجمل  وقدم المحرق أداًء فنيًّ
من  متمكًنا  اآلسيوية  بالبطولة  مشاركته 
حجز مقعده بين الفرق األربعة الكبار على 

مستوى القارة الصفراء.
وحقق المحرق نتيجة الفوز في مناسبتين 
بالدور التمهيدي بعد أن تفوق على فريقي 
بريفز  وفوبون  التايلندي  بانكوك  هايتك 
التايواني، فيما خسر 3 لقاءات اثنين منها 

أمام  اإليراني وواحــدة  أمــام نفط عبادان 
الدور نصف  اللبناني في  الرياضي  النادي 

النهائي.
ومن المؤمل أن تعود بعثة فريق المحرق 

إلى أرض الوطن اليوم اإلثنين، استعداًدا 
الدرجة  زيــن  بــدوري  مشاركته  الستئناف 
ــن الــجــولــتــيــن  ــاب عــ ــ األولـــــــى بـــعـــد أن غـ

الماضيتين، بسبب المشاركة اآلسيوية.

خسر أمام نفط عبادان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع

ا سلة المحرق تكتفي بالمركز الرابع آسيويًّ 18

تــأهــل فــريــق مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي إلــى 
المباراة النهائية بدوري الشركات إثر فوزه على 
فريق تمكين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد 
ليتأهال مًعا إلى المباراة النهائية في دوري خالد 

بن حمد السابع لكرة قدم الصاالت للشركات.
 عمد مدرب فريق تمكين يونس العيناوي إلى 
إراحة أفضل العبيه ياسر حسن وفوزي اكرويد 
وصمد  النهائية  الــمــبــاراة  ــى  إل الــتــأهــل  لضمان 
المركزي  البحرين  مصرف  العبي  أمــام  العبوه 
حتى منتصف الشوط األول ليستقبل هدًفا من 
قدم نجم فريق مصرف البحرين المركزي علي 
صالح بمجهود فردي ثم أضاف خليفة رشدان 
الهدف الثاني بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة 

عكسية بالقرب من المرمى لعبها في الشباك.
 وقبل ثالث دقائق من نهاية الشوط األول من 
الثالث  الهدف  المباراة عاد علي صالح وسجل 
اثنين قرب  ببراعة رغم محاصرته من العبين 
وســدد  جميلة  بطريقة  منهما  تخلص  المرمى 
الكرة لم يستطع الحارس أحمد جناحي صدها. 
واصل  المباراة  من  الثاني  الشوط  بداية  ومع   
القوي  األداء  المركزي  البحرين  مصرف  فريق 
دون الــنــظــر إلـــى ضــمــان الــتــأهــل إلـــى الــمــبــاراة 

النهائية حتى قبل خوض المباراة األخيرة له.
علي صالح  مرر  الثانية  الدقيقة  انتهاء  وقبل   
كرة إلى زميله خليفة رشدان لعبها بالكعب في 
المرمى مسجالً الهدف الرابع لمصرف البحرين 

المركزي.
 ولم يستطع فريق تمكين تشكيل أية خطورة 
لضعف  علي  عبدالرضا  الــحــارس  مــرمــى  على 
العيناوي  المدرب  الكرة واعتماد  لحامل  الدعم 

على الصف الثاني من الالعبين.
من  بالقرب  فرصتين  تمكين  لفريق  وسنحت   
لــكــن حـــارس مــصــرف البحرين  الــمــرمــى  خــط 

وافتقد  الموقف،  أنقذ  علي  عبدالرضا  المركزي 
أحمد  علي  المميز  العبه  جهود  تمكين  فريق 
خدماته  فــريــقــه  يخسر  وقـــد  اإلصــابــة  بسبب 
في  أصيب  عندما  وذلك  النهائية،  المباراة  في 

النصف الثاني من الشوط الثاني.
 وقبل خمس دقائق ونصف مرر علي صالح إلى 
خليفة رشدان سددها بقوة ارتطمت في القائم 
لتعلن  المرمى  ودخلت  تمكين  لحارس  األيمن 

عن الهدف الخامس.
الفارق  لتقليص  تمكين  محاوالت  واستمرت   
قرب  وخصوًصا  مقطوعة  كراته  غالبية  أن  إال 

مرمى مصرف البحرين المركزي. 
هدف  جناحي  أحمد  تمكين  حــارس  وسجل   
فــريــقــه الــوحــيــد قــبــل نــصــف دقــيــقــة مــن نهاية 
هللا  داد  علي  الحكمان  ــا  أدارهــ الــتــي  الــمــبــاراة 

وعباس عبدهللا.

 داد اهلل وعقيل وعباس 
يديرون الدوري باقتدار

 يدير مباريات الدوري في نسخته السابعة 
السابق  الدولي  ثالثة حكام يقودهم الحكم 

القوية  الشخصية  صــاحــب  هللا  داد  عــلــي 
الرياضي  الــوســط  فــي  الواسعة  والــعــالقــات 
وهو ما ُيسهل عملية إدارة المباريات بحكم 

درايته التامة بقانون كرة قدم الصاالت.
الــمــبــاريــات  إدارة  فـــي  هللا  داد  ــاون  ــعـ ويـ  
الــحــكــمــان عــبــاس عــبــدهللا وعــقــيــل حسن 
بفضل  الــدوري  إنجاح  في  لإلسهام  ببراعة 
الخبرة الكبيرة التي يتمتعان بها وسخراها 
بــتــعــاونــهــمــا فـــي جميع  الـــــــدوري  لــخــدمــة 

المباريات.
داد هللا  الــحــكــام علي  لجنة  رئــيــس  وقـــال   
المشاركة  الفرق  من  كبيًرا  تعاوًنا  لقي  إنــه 
أنها  يــرى  والــتــي  االحتجاجات،  بعض  رغــم 
الالعبين  حماس  ارتــفــاع  ظــل  فــي  طبيعية 
التأهل  لنيل بطاقات  والمدربين واإلداريين 
الــدور  إلــى  الــمــؤهــل  المجموعات  دور  إلــى 
نصف النهائي، إال أن الصفة الغالبة هي تقّبل 

القرارات.

 وأكد رئيس لجنة الحكام أن فهم الالعبين 
والمدربين واإلداريين لقانون لعبة الفوتسال 
ُيسّهل على طاقم التحكيم تسيير المباريات 
ويوفر الكثير من الوقت والجهد على جميع 

األطراف.
الالعبين  من  الحكام  لجنة  رئيس  وتمنى   
في  اإليجابي  التعاون  من  بمزيد  والــبــدالء 
هذا الدور المهم من مسابقة األندية والمراكز 
الشبابية والمباراة النهائية بدوري الشركات.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

مصرف البحرين المركزي إلى النهائي

حكام دوري خالد بن حمد للصاالت لقاء مصرف البحرين وتمكين

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

البحريني  ــحــاد  االت إدارة  مجلس  رئــيــس  هــنــأ 
آل خليفة  بن عيسى  الشيخ عبدهللا  للسيارات 
بعد  بشارة  طالل  المتميز  البحريني  المتسابق 
ــوزه بــالــنــســخــة الــثــالــثــة مــن دورة أكــاديــمــيــة  فــ
ــتــي أقيمت  ال الــخــلــيــجــيــة  الــشــبــاب  الــســائــقــيــن 
الماضيين  اليومين  مــدى  على  عمان  بسلطنة 
14 متسابًقا متميًزا من مختلف دول  بمشاركة 
البحريني  بالتفوق  مــشــيــًدا  الــتــعــاون،  مجلس 
بــشــارة فــي جميع أجــزاء  ــذي أظــهــره  ال المتميز 
ــراف االتــحــاد  ــدورة الــتــي أقــيــمــت تــحــت إشــ ــ الـ
FIA ومــنــظــمــة اإلمـــــارات  ــلــســيــارات  ل ــي  ــدولـ الـ
لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة بــالــتــعــاون مع 

الجمعية العمانية للسيارات.
بهذا  سعادته  بالغ  عن  بشارة  أعــرب  جهته  من 
ــا لمملكة  إنـــجـــاًزا مــشــرًف ــذي اعــتــبــره  ــ ال الـــفـــوز 

اإلنــجــاز  هـــذا  “أهــــدي  ــال  الحبيبة وقـ الــبــحــريــن 
ــــى الشيخ  ــقــيــادة الــحــكــيــمــة، وإل الــكــبــيــر إلـــى ال
االتــحــاد  رئــيــس  آل خليفة  بــن عيسى  عــبــدهللا 
ــى جــمــيــع منتسبي  ــ لــلــســيــارات وإل الــبــحــريــنــي 
ــاد، حــيــث إن وقــفــة ومـــســـانـــدة اتــحــاد  ــحــ ــ االت
أنسى  ال  كما  اإلنجاز،  لهذا  أوصلتني  السيارات 
كــل مــن وقــف معي وســانــدنــي، أنــا فــخــور بأن 
أمثل وطني خير تمثيل في المحافل الرياضية 
والمتسابقين  مكثفة  كانت  ــدورة  ال الخارجية، 
الذين شاركوا فيها جميعهم متميزين، استفدت 
كثيًرا منها خصوًصا أن خبراء في عالم رياضة 
نظرية  أجــزاًء  خضنا  عليها،  أشرفوا  السيارات 
وعملية، ولله الحمد تمكنت من تحقيق المركز 
األول فيها سجل اسم البحرين الحبيبة متفوقة 

بالمركز األول للدورة الثالثة.

ا بأكاديمية السائقين بشارة األول خليجيًّ

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أعلــن مــدرب منتخبنــا الوطني األول لكرة الســلة، األســباني بيب، عن قائمــة أولية ضمت 24 العًبا؛ للتحضير للمشــاركة في بطولة 
المنتخبات الخليجية والُمقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خالل الفترة من 23 لغاية 30 نوفمبر المقبل.

ــن: أحــمــد  ــقــائــمــة كـــال مــ ــاء فـــي ال ــ  وجـ
عـــزيـــز صــــــادق، أحـــمـــد يـــونـــس نــجــف، 
نـــوروز،  حسن  رمــضــان،  سلمان  أحــمــد 
محمد  أمــيــر،  مزمل  حسين،  مصطفى 
صباح  المنامة،  مــن  أمــيــر  ُمهيد  أمــيــر، 
ــالـــي، محمد  غـ حــســيــن، عــبــدالــرحــمــن 
سلمان ويونس كويد من الرفاع، محمد 
ومحمد  جاسم  عبدهللا  وبــدر  بــوعــالي 
ــان،  ــر مــــن الـــمـــحـــرق، حــســيــن جــ ــاصـ نـ
الحالة،  من  علي  والواثق  أحمد  نعمان 
من  سرحان  وهشام  ميالد  عقيل  علي 
األهلي، حسن فهد من االتحاد، حسين 
بــوصــفــوان مــن ســمــاهــيــج، خــالــد علي 
البحرين، وحسين محمد من  من نادي 

النجمة.
اإلعدادي  التجمع  منتخبنا  وسيخوض 

األول له مساء يوم الخامس عشر من 
ــقــادم، على صــالــة زيــن لكرة  أكــتــوبــر ال
للمشاركة  تحضيًرا  الحصم؛  بأم  السلة 

في االستحقاق الخليجي.
باهتمام  الوطنية  المنتخبات   وتحظى 
كبير من مجلس إدارة االتحاد البحريني 
مضنية  جهوًدا  يبذل  الذي  السلة  لكرة 
المنتخبات، وبالتالي  في سبيل تطوير 
بالصورة  المنتخب  هــذا  تجهيز  سيتم 
تدريبات  خــوض  خــالل  مــن  المطلوبة 
مــحــلــيــة بــاإلضــافــة لــمــعــســكــر خــارجــي 
المحفل  ــــأن  ب عــلــًمــا  ــة،  ــبــطــول ال يــســبــق 
المهمة  الخليجي ُيعد إحدى المحطات 
ــداد األحــمــر الــســالوي  فــي بــرنــامــج إعــ
لخوض منافسات المرحلة األخيرة من 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 

فبراير  بشهر  ستنطلق  والــتــي   2021
القادم وستقام بنظام الذهاب واإلياب، 
إلى  ووقع منتخبنا في مجموعة تضم 
جواره منتخبات لبنان والعراق والهند.

 بيب مدرب منتخبنا الوطني

تحضيــًرا للمشــاركة فــي بطولــة المنتخبــات الخليجيــة بالكويــت
بيب يختار 24 العًبا لقائمة “أحمر السلة”

اللجنة اإلعالمية

الخياط  العقيد خالد  العام  لألمن  الرياضي  االتحاد  رئيس  أشاد 
بتوجيهات وزير الداخلية الداعمة لبرامج وأنشطة االتحاد والتي 
كان لها الفضل في إحراز فرق وزارة الداخلية المركز الثاني دوليا 

ا في دورة األلعاب الدولية للشرطة. ا وآسيويًّ واألول عربيًّ
كما ثّمن متابعة رئيس األمن العام الدائمة للفرق في مشاركاتها، 
الرياضة  تشهدها  التي  النوعية  النقلة  على  الخياط  أكد  حيث 
المسار  تغيير  في  األثــر  بالغ  لها  كان  والتي  الداخلية  وزارة  في 
ــاف أن االتـــحـــاد، حــقــق الــعــديــد من  الــريــاضــي الــشــرطــي. وأضــ
اإلنجازات السيما رفع مستوى اللياقة والكفاءة البدنية لعناصر 
في  والمشاركة  الرياضية  البطوالت  تنظيم  طريق  عن  الشرطة 
المحافظة  أن  موضًحا  والعربية،  واآلسيوية  الدولية  البطوالت 
على اإلنجازات تتطلب الكثير من الجهود وتضافرها لكى تحقق 

األهداف المرجوة.

ا بالميداليات الملونة  االتحاد الرياضي الثاني دوليًّ

 أحرز العبو فرق وزارة الداخلية المشاركة في البطولة الدولية للشرطة 
ذهبيات  ست  بحصاد  المشاركة  الفرق  مستوى  على  الثاني  الترتيب 
الداخلية  وزارة  شــاركــت  حيث  بــرونــزيــات،  وخــمــس  فضيات  وثـــالث 
ببعثة تضم 32 مشاركا في األلعاب الرياضية )رماية الشوزن - الرماية 

التكتيكة - الجودو - ألعاب القوى - الجيوجستو(

 انطالقة ذهبية في اليوم األول
  حقق فريق ألعاب القوى في اليوم األول من انطالق منافسات البطولة 
ذهبيتين وفضية وبرونزية وأحرز العبو الجودو ذهبية وفضية وأربع 
ذهبية  على  وحصوله  الرماية  فريق  تميز  البطولة  وشهدت  برونزيات 
كانت  فيما  األول،  المركز  النجم  لطيفة  الالعبة  حققت  حيث  وفضية، 
صعد  األخير  اليوم  وفــي  الثاني  المركز  السالم  مريم  للرامية  الفضية 
الالعب علي  الذهبية حيث حقق  التتويج  الجيوجستو منصات  فريق 
شبيب  أحمد  الالعب  حقق  فيما   ،77 وزن  في  األول  المركز  منفردي 

المركز األول في وزن 85.

لقطة لفرق وزارة الداخلية المتوجة بالمركز الثاني

أشــاد بمتابعة رئيس األمن العام للفرق في مشــاركاتها بدورة األلعاب الدولية
الخياط: توجيهات وزير الداخلية أسهمت في تحقيق 14 ميدالية

30 سبتمبر 2019 االثنين
غرة صفر 1441

محمد الدرازي

يختتم ممثل المملكة فريق نادي الرفاع، اليوم، تحضيراته اإلعدادية لمواجهة فريق أولمبيك آســفي المغربي، غًدا الثالثاء عند 6.30 مســاء على االســتاد الوطني، 
ضمن إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس لألندية العرب األبطال.

بالتعادل  انــتــهــى  ــذهــاب  ال لــقــاء  ــان  وكـ
اإليجابي )1-1(.

وســيــخــوض مــمــثــل الــمــمــلــكــة الــفــريــق 
اإلثنين  اليوم  األخير  تدريبه  السماوي 
 5.15 عند  وذلــك  المباراة،  ملعب  على 

مساء.
تحضيراته  استأنف  قد  الــرفــاع  وكــان 
لقاءه  بعد خــوضــه  الــعــربــيــة،  لــلــمــبــاراة 
األول في دوري ناصر بن حمد الممتاز، 
والذي خسره أمام المنامة بنتيجة )-4

.)3
وتــركــيــًزا عــلــى الــمــهــمــة الــعــربــيــة، فقد 

الفريق  دخول  الرفاعية  اإلدارة  قررت 
بدًءا من  السماوي في معسكر داخلي 

مــســاء أمـــس، وذلـــك فــي فندق 
ــل” بــضــاحــيــة  ــ “ســـويـــس ب

السيف.
ــل  إلــــــى ذلـــــــك، وصـ
فــــــجــــــر الــــســــبــــت 
الــفــريــق الــمــغــربــي 
المملكة،  أرض  إلى 
وخاض تدريبه في 

الماضيين  الــيــومــيــن 
ــى مــــلــــعــــب نـــــــادي  ــ ــلـ ــ عـ

البحرين.
تدريبه  المغربي  الفريق  وسيخوض 
الرئيسي اليوم على ملعب المباراة 

عند 6.30 مساء.
ــفــتــرة  ــالل ال ــ ويـــعـــقـــد خـ
ــوم  ــيــ ــ الـــصـــبـــاحـــيـــة ال
الساعة  عند  الثالثاء 
الفني،  االجتماع   11
بــــحــــضــــور مــــراقــــب 
ــاراة والـــجـــهـــات  ــ ــب ــمــ ــ ال
الـــمـــعـــنـــيـــة والـــطـــرفـــيـــن 
آسفي  وأولمبيك  ــرفــاع  )ال

األمــور  كــافــة  على  لالتفاق  الــمــغــربــي(؛ 
اإلدارية وتحديد مالبس الفريقين.

المؤتمر  المسائية  الفترة  فــي  ويعقد 
ــاراة،  ــذي يــســبــق الـــمـــبـ ــ ــ الـــصـــحـــافـــي ال
وســيــحــضــره مــــدرب والعــــب مـــن كل 

فريق.
اإليـــاب  لــقــاء  المملكة  ممثل  ويــدخــل 
التأهل  على  المنافسة  فــي  أمــل  وكله 
أنه سيدخل  16، خصوًصا  الـ  دور  إلى 
بفرصتي التعادل السلبي أو الفوز بأي 
يعّزز حظوظه  ما  وهو  للتأهل،  نتيجة 

نحو بلوغ ثمن النهائي.

اليوم االجتماع الفني والمؤتمر الصحافي إلياب دور الـ32 “عربيًّا”

الرفاع يختتم التحضيرات ألولمبيك المغربي

أحمد مهدي

ضمن دوري خالد 
بن حمد لكرة 
قدم الصاالت 

للشركات

عروض أحمد يوسف

أشـــار العــب كــرة الــيــد أحــمــد يــوســف إلى 
بعض  ِقبل  من  شفوية  عروًضا  تلقى  أنــه 
األندية المحلية تسعى للتفاوض والتعاقد 

معه للموسم الرياضي 2020/2019.
ــبـــالد  وقـــــال يـــوســـف فـــي تــصــريــح لــــ “الـ
سبورت” إن ناديّي االتحاد والتضامن قد 
“جس  كـ  األخيرة  اآلونــة  في  معه  تحدثا 
نبض” حول نيتهما ورغبتهما بالتعاقد معه 
الموسم  منافسات  في  وتمثيل صفوفهما 
الجديد ولكن هذا الحديث لم يأخذ طريق 
ما  كونه  اآلن  حتى  الرسمية  ــراءات  اإلجـ
زال في طور الدراسة والتقييم لكي يصل 

للقرار الصحيح.
وعن مفاوضات نادي البحرين الذي مّثله 
ســابــًقــا، بــّيــن يــوســف أنــه لــم يتوّصل إلى 

توافق بسبب بعض بنود العقد.

علي مجيد



طــارق  القديــر  الســابق  البطــل  أعــرب 
الفرســاني رئيــس اللجنــة الفنيــة لبنــاء 
البحرينــي  لالتحــاد  التابعــة  األجســام 
لرفــع األثقــال عن بالــغ شــكره وتقديره 
لمجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لرفع 
الغانــم  ســلطان  رأســه  وعلــى  األثقــال 
وجميــع األعضــاء علــى الثقــة الكبيــرة 
ا  التــي أولوهــا إيــاه بتعيينــه مديــًرا فنيًّ
لرياضة بناء األجسام واللياقة البدنية، 
مؤكــًدا أنــه ســيبذل قصــارى جهده في 
وإمكانياتــه  جهــوده  جميــع  تســخير 

خدمــة  أجــل  مــن  وخبراتــه  وقدراتــه 
رياضــة  وباألخــص  والرياضــة  الوطــن 
أجــل  مــن  والســعي  األجســام،  بنــاء 
تطويرهــا وتحقيــق المزيــد لهــا خــالل 
لتحقيــق  ومتطلًعــا  القادمــة،  الفتــرة 
والمكتســبات  اإلنجــازات  مــن  المزيــد 
ورياضــة  عموًمــا  البحرينيــة  للرياضــة 

بناء األجسام خصوًصا.
وصــرح الفرســاني بــأن اللجنــة الفنيــة 
ستســعى وســتبذل قصارى جهدها من 
بنــاء األجســام  أجــل خدمــة رياضيــي 
والصعوبــات  العقبــات  جميــع  وتذليــل 

التــي تواجههــم، وقــد وضعــت اللجنــة 
الفنيــة آليــه لمتابعــة الالعبيــن، وبــإذن 
هللا سنسعى لألفضل دائمًا فنحن نعمل 

جميعًا تحت راية فريق البحرين.

منتخبنــا  العــب  أمــس  مســاء  غــادر 
ونــادي  الســلة  لكــرة  األول  الوطنــي 
الرفاع محمد كويد، متوجها إلى مدينة 
برشــلونة بالمملكة اإلسبانية، في رحلة 
عالجية تستغرق قرابة شهٍر كامل، بعد 
اإلصابة التي تعرض لها مطلع الموســم 

الرياضي الجاري.
وكان كويــد قــد تعــرض لإلصابــة فــي 
المرحلــة التحضيريــة للموســم الحالي، 
حيــث لم يتمكن الالعب من المشــاركة 

اللقــاءات  معظــم  فــي  فريقــه  مــع 
بالمرحلــة الماضية، فيما شــهدت بعض 
مشــاركات  الموســم  بدايــة  المباريــات 
محــدودة لالعب. وأثبتــت الفحوصات 
الطبيــة التــي خضع لهــا الالعب حاجته 
للتدخــل الجراحي، بعد أن كشــفت عن 
بــروز عظمــة زائــدة فوق مفصــل كاحل 
القــدم. وســيجري كويــد خــالل رحلتــه 
العالجيــة إلى اســبانيا عمليــة جراحية 
الشــهير  اإلســباني  الدكتــور  يــد  علــى 

رامون كوغات، في موضع اإلصابة.
الوطنــي  منتخبنــا  تشــكيلة  وســتفتقد 

ونــادي الرفاع إلى الالعب في المرحلة 
المقبلة، حيث سيحتاج كويد إلى فترة 
تتــرواح إلــى ٣ شــهور مــن أجــل إنهــاء 

العالج والتأهيل.

رحلة عالجية لكويد بمدينة برشلونةالفرساني يشكر مجلس رفع األثقال

أكــد األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفة حرص األمانة العامة للمجلس على متابعة تنفيذ توصيات لجنة دراســة أســباب 
الوفيــات أثنــاء ممارســة النشــاط الرياضــي وذلــك مــن خــال التنســيق المتواصــل مــع 
مختلــف المؤسســات الرســمية واألهليــة في المملكــة بما يضمن توحيــد الجهود الرامية 

لتوفير البيئة المثالية لممارسة النشاط الرياضي أمام المواطنين والمقيمين.

 جــاء ذلــك خالل اســتقبال الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة في مكتبــه باألمانة 
العامــة لجنة دراســة أســباب الوفيات أثناء 
ممارســة النشــاط الرياضي برئاسة الدكتور 
عبــد الرحمن عســكر األمين العام المســاعد 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، حيث 
رحــب بهــم ونقل لهم تحيات ســمو الشــيخ 
بــن حمــد آل خليفــة، ممثــل جاللــة  ناصــر 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، 
مشــيًدا بجهــود رئيس وأعضــاء اللجنة في 
إعــداد التوصيــات النوعيــة الراميــة للحــد 
مــن حــاالت الوفــاة أثناء ممارســة النشــاط 

الرياضي.
 وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
ا  خليفــة ومتابعتــه الدائمة تمثــل دافًعا قويًّ
للمضــي قدًمــا فــي تنفيــذ توصيــات اللجنة 
والعمل على تســخير كافة الموارد المتاحة 
الناجعــة  الســبل  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن 
لضمان ســالمة المواطنين والمقيمين أثناء 

ممارستهم لألنشطة الرياضة.
األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  وأشــاد   
تقريــر  تضمنــه  بمــا  والرياضــة  للشــباب 
اللجنــة مــن توصيــات مبنيــة علــى سلســلة 
مــن المعلومــات والدراســات واإلحصائيات 
مختلــف  قبــل  مــن  المرفوعــة  العلميــة 
للحــد  العالقــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات 
مــن هــذه الظاهــرة، الفًتــا إلــى أن التحــدي 
القــادم يتمثــل في تحويل تلــك التوصيات 

إلــى واقــع ملمــوس يحاكــي اإلرادة الصلبة 
الهادفــة إلى الحد مــن ظاهرة تزايد حاالت 

الوفاة أثناء ممارسة النشاط الرياضي.

مــن جانبهــم، عّبــر رئيــس وأعضــاء لجنــة 
ممارســة  أثنــاء  الوفــاة  حــاالت  دراســة 
النشــاط الرياضــي عــن شــكرهم وتقديرهم 

إلى الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة، 
على دعمه ومســاندته الدائمة لعمل اللجنة 
مما كان له أطيب األثر في تســهيل مهامها 

والتوصــل إلــى التوصيــات المناســبة للحــد 
مــن ظاهــرة حــاالت الوفــاة أثنــاء ممارســة 

النشاط الرياضي.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

تحويــل تلك التوصيات إلى واقــع ملموس يحاكي اإلرادة الصلبة الهادفــة للحد من الظاهرة

سلمان بن إبراهيم: متابعة تنفيذ توصيات لجنة دراسة حاالت الوفاة أثناء الرياضة

جانب من اللقاء

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

كشف رئيس االتحاد البحريني لفنون 
محمــد   BMMAF المختلطــة  القتــال 
علي قمبر عن تدشين االتحاد الموقع 
bmmafed. الرســمي  اإللكترونــي 
االتحــاد  رؤيــة  ضمــن  وذلــك   ،com
اإلعالميــة،  باالســتراتيجية  لالرتقــاء 
فــي  البحريــن  مملكــة  جهــود  وإبــراز 

رياضة فنون القتال المختلطة. 
وأعلــن عــن فتــح بــاب التســجيل في 
وذلــك  لالتحــاد،  اإللكترونــي  الموقــع 
للراغبيــن فــي التطــوع للمشــاركة في 
ألســبوع  المملكــة  اســتضافة  تنظيــم 
بريــف الدولــي للقتــال 2019، والــذي 
السادســة  النســخة  إقامــة  يتضمــن 
القتــال  لفنــون  العالــم  بطولــة  مــن 
المختلطــة للهــواة، والنســخة الثانيــة 
وبطولــة  للشــباب،  العالــم  لبطولــة 
والــذي  “بريــف”،  الشــجاع  القتــال 
لفنــون  البحرينــي  االتحــاد  ينظمــه 
القتال المختلطــة BMMAF بالتعاون 

والشــراكة مــع االتحاد الدولــي لفنون 
IMAAF-WM- المختلطــة  القتــال 

المنبثقــة عــن  MAA ومنظمــة بريــف 
 KHK منظمــة خالد بن حمد الرياضية
SPORTS، والــذي من المقــرر إقامته 
في الفترة 16-10 نوفمبر القادم على 

صالة مدينة خليفة الرياضية.

BMMAF يدّشن موقعه اإللكتروني ويفتح باب التطوع CHAMPIONSHIPS BELT منظمة خالد بن حمد الرياضية تطلق بطولة
البطل يحصل على حزام من الذهب الخالص وزنه 6.2 كيلوجرام و100 ألف دوالر

أعلــن مستشــار ســمو رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيس منظمــة بريف محمد 
شــاهد أن منظمــة بريــف بالتعــاون منظمــة خالــد بــن حمــد لفنــون القتــال المختلطــة 
نوفمبــر   15 يــوم   KHK WORLD CHAMPIONSHIPS BELT بطولــة  ســتنظمان 
القــادم، ضمن منافســات أســبوع بريــف الدولي للقتــال 2019، والــذي تحتضنه مملكة 

البحرين في الفترة -10 16 من الشهر ذاته على صالة مدينة خليفة الرياضية.

 وقال شاهد: “إن هذه البطولة تأتي ضمن 
رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة االولمبية 
البحرينيــة، الهادفة لدعم األلعاب القتالية 
بمــا فيها رياضــة فنون القتــال المختلطة، 
مــن أجــل المســاهمة في رفع مســتوياتها، 
بمــا ينعكــس بصــورة واضحة علــى زيادة 
انتشــارها وتوســيع القاعــدة الجماهيريــة 
لهــذه األلعاب، لتصبــح الرياضة األبرز في 

المنظومة الرياضية الدولية”.
 وأضــاف شــاهد: “لقــد تــم اعتمــاد جائزة 

البطــل وهــي عبــارة عــن حــزام البطولــة 
ســيتم  العالــم، حيــث  فــي  األغلــى  وهــو 
صناعتــه مــن الذهب الخالص بوزن يصل 
إلــى 6.2 كليوجــرام وجائــزة مالية قدرها 
إلــى  مشــيًرا  أميركــي”،  دوالر  ألــف   100
أنــه تــم فتــح بــاب التســجيل للبطولة من 
 10 لغايــة  والــذي سيســتمر  ســبتمبر   27
أكتوبــر المقبــل، موضًحــا أنــه ســوف يتم 
إغــالق  بعــد  ــا  10 العبيــن مبدئيًّ تحديــد 
يتضمــن  أن  يشــترط  التســجيل  بــاب 
ســجل انتصاراتهــم علــى فوز فــي بطولة 
احترافيــة، علــى أن يتــم بعدهــا اختيار 4 

العبيــن والعــب احتيــاط، والذين ســيتم 
اإلعــالن عنهــم يــوم 15 أكتوبــر، علــى أن 
يخــوض الالعبــون األربعة نــزاالت بنظام 
بريــف  بطولــة  ضمــن  المغلــوب  إخــراج 
التــي ســتقام ضمن أســبوع بريف الدولي 
ســيتأهالن  اللــذان  والالعبــان  للقتــال، 
سيتنافسان على اللقب األغلى في العالم 

في هذه الرياضة.

اللجنة اإلعالمية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

القــدم  لكــرة  الشــباب  منتخــب  اختتــم 
نظيــره  مــع  الوديــة  مبارياتــه  سلســلة 
 26 يومــي  أقيمــت  والتــي  الفلســطيني، 
و28 ســبتمبر الجــاري. وكان المنتخــب قد 
فــاز علــى نظيره الفلســطيني فــي المباراة 
الوديــة األولــى على اســتاد مدينــة خليفة 

الرياضية، وذلك بنتيجة )4-1(.
وسجل لمنتخبنا: أحمد مسلم، سيد جواد 
حيدر، علي الدوسري ومحمد عبدالقيوم، 
وأدار المبــاراة الحكــم عبدالعزيــز شــريدة، 
وعاونــه عبــدهللا صالــح وفهــد الســعدون، 

والحكم الرابع خليل فارس.
 وفــي المبــاراة الودية الثانية التي أقيمت 
مســاء أمس األول على االســتاد الوطني، 
تعــادل المنتخبــان بنتيجة )1-1(، وســجل 
هــدف منتخبنــا هانــي طــه، وأدار المبــاراة 
ســلمان  وعاونــه  الغريــب،  أحمــد  الحكــم 
طالســي وعبدهللا يعقوب، والحكم الرابع 

إسماعيل حبيب.
وجــاءت المبــاراة الودية لمنتخبنا الشــاب 
ضمــن إطــار تحضيراتــه لتصفيــات بطولة 
آســيا تحت 19 عاًما، إذ ستقام التصفيات 
وســتلعب  المقبــل،  نوفمبــر  شــهر  خــالل 
مباريــات مجموعة منتخبنــا في البحرين، 
إلــى جانــب  منتخبنــا  القرعــة  أوقعــت  إذ 

بنغالديش وبوتان واألردن.
ويقــود منتخبنا للشــباب المــدرب الوطني 

إسماعيل كرامي، ويعاونه عادل كرامي.
ومــن المقّرر أن يخــوض المنتخب لقاءين 
الشــهر  الســعودي  نظيــره  أمــام  ودييــن 
المقبــل، إذ ســتقام األولى فــي الدمام يوم 
24 أكتوبر، والثانية في البحرين يوم 26.

شارك الحكم الدولي محمد جمال في اجتماع 
اللجنــة التنظيميــة للتايكوانــدو لــدول مجلس 
عــن  التعــاون بــدول الخليــج العربيــة، ممثــالً 
االتحــاد البحريني للتايكوانــدو، في االجتماع 
الــذي عقد يــوم الخميس الموافق 26 ســبتمبر 
لمناقشــة  وذلــك  الشــقيقة،  الكويــت  بدولــة 

اللوائح الخاصة باللعبة والبطوالت القادمة.
 وفــي االجتمــاع تــم مناقشــة ضوابــط العمــل 
جديــد  تشــكيل  علــى  والتصديــق  الجديــدة، 
للجــان “لجنــة فنيــة، لجنــة البومســيه، لجنــة 
الكروجــي، ولجنــة االحتجاجــات والطعــون”، 
وطريقــة عمــل كل لجنــة، واعتمــاد البومســيه 
القادمــة  الخليجيــة  البطــوالت  جميــع  فــي 

بصورة إلزامية وإدخالها في المجموع العام.
تــم  حيــث  البطــوالت،  ملــف  مناقشــة  وتــم   
المــرأة  ألعــاب  دورة  عــن  بالحديــث  التطــرق 
الخليجيــة، والتــي ســتحتضنها الكويــت فــي 
الفتــرة -20 30 أكتوبــر المقبــل. وتــم اعتمــاد 
طلب دولة الكويت الســتضافة بطولة الخليج 

فئــة ذكــور لجميــع الفئــات العمريــة “ ناشــئين، 
شــباب ورجال” في األلعاب: الكروكي “القتال” 

والبومسيه “القتال الخيالي”.
 وقــال الحكــم الدولــي محمــد جمــال: “بدايــة، 
االتحــاد  لرئيــس  والتقديــر  بالشــكر  أتوّجــه 
البحرينــي للتايكوانــدو عبــدهللا الــدوي، علــى 
اجتمــاع  فــي  االتحــاد  بتمثيــل  الثقــة  منحــي 
للتايكوانــدو.  الخليجيــة  التنظيميــة  اللجنــة 
فاالجتمــاع كان مثمــًرا بنتائج إيجابية تســهم 

فــي خدمة تطويــر وارتقــاء لعبــة التايكواندو 
بدول المنطقة، وذلك من خالل القرارات التي 
اتخذتهــا اللجنــة، والتــي تصــب فــي مصلحــة 
رفــع مســتوى الالعبيــن والالعبــات بمــا يدعــم 
المنتخبــات الخليجيــة ويســاهم فــي الوصول 
تطلعــات  تخــدم  التــي  المطلوبــة،  للجاهزيــة 
اللجنــة في تكوين منتخبات قوية قادرة على 
المشــاركة والمنافســة فــي البطــوالت العربيــة 

والقارية والدولية”.

منتخب الشباب لكرة القدم

محمد شاهد

لقطة للمشاركين في االجتماع

القرارات التي اتخذت تسهم في خدمة تطوير وارتقاء اللعبةفاز في األولى برباعية وتعادل في الثانية بهدف للطرفين

جمال يمثل اتحاد التايكواندو باجتماع تنظيمية الخليجمنتخب الشباب ينهي وديات فلسطين
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اعتلــى فريــق نــادي الحــد صــدارة ترتيــب فرق 
لكــرة  الممتــاز  بــن حمــد  ناصــر  دوري  مســابقة 
القــدم، بعــد ختــام مباريــات الجولــة الثانية من 
منافســات القســم األول للمســابقة. وجاء تقدم 
الحــد للمركز األول في الترتيب العام بعد فوزه 
علــى حســاب فريــق النــادي األهلي بهــدف دون 
رد. وشــهدت الجولــة مفاجــأة بســقوط حامــل 
اللقــب فريــق نــادي الرفــاع فــي مباراتــه األولى 
والتــي  المنامــة،  نــادي  فريــق  أمــام  بالمســابقة 
انتهــت بأربعــة أهــداف مقابــل ثالثــة أهــداف. 
فيمــا حقــق فريق نادي المحــرق االنتصار األول 
علــى  بفــوزه  بالمســابقة،  األولــى  المبــاراة  فــي 
حســاب فريــق نــادي الحالــة بهدفيــن نظيفيــن. 
كمــا وشــهدت الجولــة فــوز فريق نادي الشــباب 
على حساب فريق نادي النجمة بهدف دون رد، 
وفــوز فريــق نــادي الرفــاع الشــرقي علــى فريق 

نادي البسيتين بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفرق بعد الجولة الثانية

وبالعودة لترتيب فرق المسابقة، فقد جاء الحد 
فــي المركــز األول برصيد 6 نقــاط، يليه المنامة 
فــي المركــز الثاني برصيد 4 نقــاط، يليه األهلي 
فــي المركز الثالــث برصيد 3 نقاط، وجاء فريق 
النجمــة فــي المركز الرابع برصيــد 3 نقاط، يليه 
فريــق المحــرق فــي المركــز الخامــس برصيد 3 
نقــاط، والرفــاع الشــرقي فــي المركــز الســادس 
برصيــد 3 نقــاط، والشــباب فــي المركــز الســابع 
برصيــد 3 نقــاط، والبســيتين في المركز الســابع 
المركــز  فــي  والرفــاع  واحــدة،  نقطــة  برصيــد 
التاســع برصيــد خالــي مــن النقــاط والحالــة في 

المركز العاشر برصيد خالي من النقاط.

14 هدًفا في الجولة

وشــهدت مباريات الجولة الثانية من المســابقة 

تســجيل 14 هدًفــا بزيــادة هدفيــن مقارنــة عــن 
الجولة األولى التي شــهدت تســجيل 12 هدًفا. 
وتعتبــر مبــاراة الرفــاع والمنامــة هــي المبــاراة 
األكثــر تهديفــا في هــذه الجولة، والتي شــهدت 

تسجيل 7 أهداف 4 منها للمنامة و3 للرفاع.

أول حالة طرد في الموسم

شــهد لقــاء الرفــاع والمنامة في الجولــة الثانية 
مــن المســابقة إشــهار أول بطاقــة حمــراء فــي 
الموســم الكــروي الحالــي 2019/ 2020، والتــي 
كانــت من نصيــب العب الرفاع علــي حرم، بعد 
أن عرقــل العــب المنامة داخل منطقــة الجزاء، 
ممــا اســتجوب حكــم المبــاراة إشــهار البطاقــة 

الحمراء المباشرة في وجه الالعب.

الثالثاء.. انطالق الجولة الثالثة

وتنطلــق “الثالثــاء” الموافــق 1 أكتوبــر مباريات 
الجولــة الثالثــة من المســابقة، حيث يلتقي عند 

الســاعة 6 مســاء فريــق الحــد بفريــق النجمــة 
علــى ملعــب اســتاد المغفور لــه الشــيخ علي بن 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة بنــادي المحــرق 
الرياضــي والثقافــي، تليهــا عنــد الســاعة 8.30 
مســاء المبــاراة التــي تجمــع بيــن فريــق الرفــاع 
الشرقي وفريق األهلي. وتتواصل يوم األربعاء 
حيــث  الجولــة،  منافســات  أكتوبــر   2 الموافــق 
تقــام مباراتــان على ملعب اســتاد مدينة خليفة 
الرياضيــة، يلتقــي عنــد الســاعة 6 مســاء فريــق 
المنامــة بفريــق الحالة، تليها عند الســاعة 8.30 
مساء المباراة التي تجمع فريق المحرق بفريق 
الشــباب. وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة 
الموافــق 4 أكتوبــر بمبــاراة تقــام عند الســاعة 6 
مســاء وتجمع حامل اللقب فريق الرفاع بفريق 
البســيتين علــى اســتاد المغفــور له الشــيخ علي 
بــن محمــد بن عيســى آل خليفة بنــادي المحرق 

الرياضي والثقافي.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الــمــمــتــاز ــر بـــن حــمــد  ــاص ن ــثــة مـــن مــســابــقــة دوري  ــثــال ال ــة  ــول ــج ال انـــطـــاق  ــًدا  ــ غ

صـدارة حداويـة وسقـوط حامـل اللقـب و14 هدًفا

 من مباراة الحد واألهلي

حسن علي من الدوحة

أحمد مهدي  |  تصوير: رسول الحجيريمحمد الدرازي

ا بالميدالية الفضية لســباق ماراثون الســيدات في النســخة الســابعة عشــرة من بطولة العالم  تّوجت البطلة العالمية “روز شــيليمو” رســميًّ
أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات والتي تســتضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 6 أكتوبر المقبل، وذلــك بعد فوزها بالمركز الثاني في 
الســباق الــذي أقيــم مســاء الجمعــة الماضــي بكل جــدارة، لتخطف ثانــي ميدالية عالمية في مســيرتها الرياضيــة بعدما فــازت بذهبية ذات 

السباق في نسخة لندن 2017.

وأجريت مراسم تتويج البطلة “روز شيليمو” 
باستاد خليفة الدولي حيث تم منح العداءة 
الكينيــة Ruth chepngetich صاحبة المركز 
األول الميداليــة الذهبية، فيما منحت عداءة 
المركــز  Halalia Johannes صاحبــة  نامبيــا 

الثالث الميدالية البرونزية.
بزمــن  الســباق  أنهــت  شــيليمو  روز  وكانــت 
2:33:46 ســاعة وذلــك بفــارق )63 ثانيــة( عــن 
Ruth chepn�  صاحبــة المركــز األول الكينيــة
 2:32:43 بزمــن  الســباق  أنهــت  التــي   getich

 Halalia نامبيــا  عــداءة  أنهــت  بينمــا  ســاعة، 
 2:34:15 بزمــن  الســباق  مســافة   Johannes
ســاعة. وتملــك العــداءة البريطانية “باوال راد 
كليف” الرقم القياسي في ماراثون السيدات 
وقــدره 2:12:25 ســاعة فــي 13 ابريل 2003 
 Ruth الكينيــة  العــداءة  رقــم  يعتبــر  فيمــا 
رقــم  أبطــأ  chepngetich )2:32:43 ســاعة( 
فــي تاريخ ســباقات الماراثون، علما بأن أبطأ 
رقــم كان مســجال باســم مواطنتهــا “كاتريــن 
نديربيــا” في أوســاكا 2007 وقــدره 2:30:37 

ســاعة. وعانت المتســابقات كثيًرا من حرارة 
الطقــس والرطوبــة المرتفعة والتــي أنهكتهن 
كثيــًرا رغــم التدابيــر التــي اتخذتهــا اللجنــة 
الطبيــة بتوفيــر الميــاه علــى امتــداد الســباق 
إلــى انســحاب  الــذي أدى  واإلســعاف، األمــر 

حوالي 27 عداءة بسبب التعب واإلنهاك.

برونزية تاريخية لفريق التتابع

حقــق فريــق التتابــع المختلــط 4x400 المكــون 
من سلوى عيد وامينات جمال وموسى عيسى 

تاريخيــة  برونزيــة  ميداليــة  أبوبكــر  وعبــاس 
لمملكــة البحريــن بعدمــا حققــوا المركــز الثالــث 
في النهائي الذي أقيم مساء أمس األحد بزمن 
3:11:82 دقيقة. وكان المركز األول والميدالية 
الذهبيــة مــن نصيــب الفريــق األمريكــي الــذي 
أنهى الســباق بزمن 3:09:34 دقيقة، فيما أحرز 
الفريــق الجامايكــي المركــز الثانــي والميداليــة 

الفضية بزمن 3:11:78 دقيقة.
التتابــع المختلــط البحرينــي  وســجل فريــق 
رقمــا افضــل من التصفيــات التي جــرت قبل 
النتيجــة  وبتلــك  )3:12:74 دقيقــة(،  يوميــن 
فقــد حــاز فريــق التتابــع المختلــط علــى أول 
ميدالية للبحرين في هذا النوع من السباقات 
والــذي يقــام  ألول مــرة في النســخة الحالية 
للرجــال  القــوى  أللعــاب  العالــم  بطولــة  مــن 
والســيدات. وتعتبــر الميداليــة البرونزية هي 

الثانيــة لمملكــة البحريــن فــي بطولــة العالــم 
روز  العــداءة  فــازت  بعدمــا  القــوى  أللعــاب 
شــيليمو بالمركــز الثانــي والميداليــة الفضيــة 

في سباق ماراثون السيدات.
وشــهد ســباق التتابــع المختلــط تنافســا قويا 
مــن  الســباق  بــدأ  حيــث  المتســابقين  بيــن 
الحــارة التاســعة موســى عيســى متأخرا في 
اللفــة األولى ليســلم العصا إلى أمينات جمال 
التــي كانــت هي األخرى في مؤخرة الســباق، 
البطلــة ســلوى عيــد العصــا  قبــل أن تتســلم 
وتنطلق بقوة لتقلص الفارق بينها وبين بقية 
العدائيــن، فيمــا بــذل عبــاس ابوبكــر مجهودا 
خارقا في األمتار األخيرة من السباق وتقدم 
ويتقــدم  بمنافســيه  ليلحــق  فائقــة  بســرعة 
علــى البقية محرزا المركــز الثالث والميدالية 
البرونزيــة وكان قريبــا من تحقيــق الميدالية 

الجامايكــي  الفريــق  كســبها  والتــي  الفضيــة 
بفارق أربع ثوان فقط.

التتابــع  منتخــب  تتويــج  مراســم  وســتقام 
البحريني اليوم االثنين الساعة 7:20 مساء.

تحد جديد للرجال والسيدات

القــوى  أللعــاب  الوطنــي  منتخبنــا  يخــوض 
اليــوم )االثنيــن( تحدًيــا  للرجــال والســيدات 
جديــًدا فــي رابــع أيــام بطولــة العالــم عندمــا 
يخــوض العداء “بيرهانو بيالو” نهائي ســباق 
5 آالف متــر للرجــال الــذي ســينطلق الســاعة 
9:20 مساء، فيما ستخوض العداءة “وينفرد 
موانــع  متــر  آالف   3 ســباق  نهائــي  يافــي” 
للسيدات الساعة 9:50 مساء، بينما ستشارك 
البطلــة العالميــة ســلوى عيــد فــي التصفيــة 
األولــى لســباق 400 متــر للســيدات الســاعة 

6:20 مساء.

برونزيـــة تاريخيـــة لفريـــق التتابـــع المختلـــط... واليـــوم تحـــد جديـــد للرجـــال والســـيدات 

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيدات
لقطة لفريق التتابع المختلط  روز شيليمو متوجة بالميدالية الفضية

علــى  مســتحقا  فــوزا  البحريــن  فريــق  حقــق 
حســاب ســماهيج بنتيجة ٥٢/٩٤، في المباراة 
التــي أقيمت بينهما مســاء أمــس )األحد(، على 
صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصــم، فــي ختــام 
منافســات الجولــة الثامنة من الــدور التمهيدي 

لدوري زين الدرجة األولى.
ورفــع البحريــن رصيــده إلــى ١٢ نقطــة مــن ٤ 
انتصارات ومثلها خسارة، فيما تلقى سماهيج 
وبــات  واحــد  فــوز  مقابــل  الســابعة  الخســارة 

رصيده إلى ٩ نقاط.
وحافظ البحرين بهذا الفوز على حظوظه في 
المنافســة على التأهل إلى الدور السداســي، إذ 
يتعيــن عليــه الفــوز فــي لقاء واحــد على األقل 
مــن لقاءاتــه الثالث المقبلة وخســارة منافســه 
المباشــر النويــدرات فــي لقاءيــن اثنيــن، حيث 

يتفوق األخير بفارق المواجهات المباشرة.
وعــودة إلى المواجهة، فرض البحرين أفضلية 
إذ  المبــاراة،  أشــواط  مجريــات  علــى  مطلقــة 
ضــرب بقــوة منــذ الربــع األول الــذي فــاز فيــه 

بنتيجــة ١١/٣٩، قبــل أن يعــزز تفوقــه بفــوزه 
في الربع الثاني أيضا ١٤/٢٢، ليحســم الشــوط 
األول متقدمــا بنتيجــة ٢٥/٦١، أعطــت الفريق 
أريحية تامة في التعامل مع مجريات الشــوط 
الثانــي، حيــث فــاز فــي الربــع الثالث بـــ١٧/١٨، 

وفــاز فــي الربــع األخيــر أيضــا بـــ١٠/١٥. وجاء 
أفضــل مســجل فــي صفــوف الفائــز المحتــرف 
حســين  وأضــاف  نقطــة،  ب٢٥  فيرغســون 
اللولــو ٢١ نقطــة، فيما جاء محترف ســماهيج 

ويلكرسون أفضل مسجل لفريقه بـ١٦ نقطة.

جانب من اللقاء

ــل لــــ“ســـداســـي الــســلــة” ــأه ــت ــال ال ــ ــظ عــلــى آم ــاف ح

غزال البحرين يجتاز بحارة سماهيج

أسفرت نتائج افتتاح منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، عن فوز سترة على قاللي بثالثة أهداف مقابل 
اثنين، وفوز االتفاق على التضامن بثالثة أهداف مقابل واحد، في المباريات التي أقيمت مساء أمس.

علــى ملعــب مدينــة حمــد، حقــق ســترة فــوزا 
مثيرا وهو األول له في منافسات الدوري، بعد 
أن قلب تأخره في النتيجة إلى 3 نقاط ثمينة.
وجــاءت أهــداف المبــاراة علــى النحــو اآلتــي: 
لسترة: السيد قاسم علوي في الدقيقتين )50( 
)2+90(، فيمــا ســجل  الســاري  )58(، عبــاس  و 
لقاللي: ناصر محمد )29( وجاسم محمد )80(.

وعاونــه  فــارس،  خليــل  الحكــم  المبــاراة  أدار 
الرابــع  عبــدهللا صالــح وعلــي ســعد، والحكــم 

محمد خالد.
وعلــى ملعب الرفاع، حقق االتفاق فوزه األول 

في الدوري على حساب التضامن.
سجل لالتفاق:كاظم حميد في الدقيقتين )10( 
و )64(، مكــي حســن فــي )2+90(، وللتضامــن 

سجل:علي محمد علي في )81(.
الجولــة  منافســات  اإلثنيــن  اليــوم  وتختتــم 

الثالثــة بإقامة لقاءين عند 6.10 مســاء. يلعب 
البديــع مــع المالكيــة علــى ملعــب مدينــة حمد، 

وكالهمــا يملــك 6 نقاط، البحريــن )6 نقاط( مع 
االتحاد )بال نقاط( على ملعب الرفاع.

من لقاء سترة وقاللي

اليـــوم ختـــام الجولـــة الثالثـــة لـــدوري “الثانيـــة” لكـــرة القـــدم

سترة واالتفاق يحققان فوزهما األول



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أعلنــت ســكيوريتي 1، الشــركة البحرينيــة الرائــدة فــي توفيــر أنظمــة األمــن والســامة 
والمعــدات منخفضــة الجهــد الكهربائــي، وإحــدى أقســام شــركة إبراهيم خليــل كانو، عن 
حصولها على جائزة الشريك الذهبي من قبل Axis Communications، الشركة الرائدة 

ا في توفير أنظمة السامة الذكية. عالميًّ

 ،Axis Communication شــركة  تعتبــر 
الســويدية التابعــة لمجموعــة كانــون مزوًدا 
ا متخصًصا في توفير أنظمة الفيديو،  عالميًّ
أنظمة التحكم بالدخول والحلول السمعية. 
مرتبــة  مــن   1 ســكيوريتي  ارتقــاء  ويعــد 
الشريك الفضي إلى الشريك الذهبي تقديًرا 
 Axis ألدائهــا االســتثنائي فــي بيع منتجــات
فــي الســوق البحرينيــة ودليالً علــى خبرتها 
الواســعة في تقديم خدمــات متكاملة تلبي 

احتياجات العمالء المختلفة. 
 Axis شــركة  فــي  المبيعــات  مديــر  قــام   
Communications، رامــي بيريكا بتســليم 
الجائــزة لعضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة 
إبراهيــم خليــل كانــو، وليــد كانــو والمديــر 
غوبــال  ارام   ،1 ســكيوريتي  لشــركة  العــام 
مينون. عبر رامي عن ســعادته بهذا اإلنجاز 
قائــالً: “نحــن ســعداء بتصنيف ســكيوريتي 

1 كشــريك ذهبي لنا حيث ســيعّزز حصولها 
علــى هــذه المرتبة من مقدرتهــا على تزويد 
عاليــة   Axis بمنتجــات  البحرينيــة  الســوق 
الجــودة وتوفيــر الدعــم الــالزم للعمــالء بما 

يتناسب مع معايير شركتنا”.
شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
إبراهيــم خليــل كانــو، وليــد كانــو: “يعكــس 
حصولنــا علــى هــذه الجائــزة تركيزنــا علــى 
توفيــر أحــدث الحلــول التقنيــة وذلــك عــن 
طريــق تدريب موظفينا وتطويــر مهاراتهم 
المهنية باستمرار، وال شك أن الدعم التقني 
الذي يوفره خبراء شــركة Axis قد ســاعدنا 
المنتجــات  بأفضــل  عمالئنــا  تزويــد  علــى 
والخدمــات لتلبيــة احتياجاتهم اآلخذة في 

النمو”.
لقســم  العــام  المديــر  تحــدث  جانبــه،  مــن   
عــن  مينــون  رامغوبــال   ،1 ســكيوريتي 

علــى   1 ســكيوريتي  حصــول  أهميــة 
علــى  حصولنــا  “يعــد  قائــالً:  الجائــزة،  هــذ 
إنجــاًزا جديــًدا  الذهبــي  الشــريك  تصنيــف 
حصــل  فقــد   .1 ســكيوريتي  مســيرة  فــي 
موظفونا على تدريب متخصص من شركة 

Axis لتزويدهــم بالمعرفــة الضروريــة عــن 
منتجاتهــا وإلعدادهم للتعامل مع متطلبات 
العمــالء، وهــي خطــوة ســتعزز مــن قدرتنــا 
علــى تنفيــذ مشــاريع أكبــر واالســتمرار فــي 

تقديم خدمات تتجاوز توقعات العمالء”.

العمالء تــوقــعــات  تــتــجــاوز  ــات  ــدم خ تــقــديــم  مــيــنــون: 

“سكيوريتي 1” تنال جائزة الشريك الذهبي

احتفــل مجلس خوات دنيا للتنمية المجتمعية 
بمقــره بالبســيتن بالتعاون مع اللجنة النســائية 
بنــادي قاللــي بالعيــد الوطنــي للمملكــة العربية 
الســعودية بمشــاركة وفد رســمي من الســفارة 

السعودية.
وبهذه المناســبة، قالت مؤسس مجلس خوات 
دنيــا أميــره الحســن إن االحتفــاالت الوطنيــة 
الخاصــة  النكهــة  ذات  والمناســبات  باألعيــاد 
الصلــة  فــي تنميــة وشــائج  ــا  تلعــب دوًرا مهمًّ
والتعــاون بيــن الشــعوب المتآلفــة، وتزيــد مــن 
إذا  خاصــًة  القربــى  وروابــط  المحبــة  أواصــر 
كان الشــعبان الشــقيقان يمثــالن كتلــة واحــدة 
بروابــط  وملتحمــة  العصــور  عبــر  متماســكة 
العروبــة والديــن اإلســالمي كما هــو الحال في 
الشــقيقتين المملكة العربية السعودية ومملكة 

البحرين.
 ورفعــت الحســن نيابــة عن نفســها وعــن كافة 
منتســبي مجلســها العامــر وضيوفهــا مــن كافة 
وســيدات  والقنصليــة  الدبلوماســية  البعثــات 
فــي  المشــاركات  النســاء  وعمــوم  األعمــال 
التهانــي  آيــات  أســمى  بمجلســها؛  االحتفــال 

والتبريــكات إلــى القيــادة السياســية الرشــيدة 
في المملكة العربية السعودية وشعبها األمين، 
معربــة عن شــكرها وتقديرها وعظيم االمتنان 

إلــى وفــاء بوهــزاع واللجنــة النســائية بنــادي 
المســتمر  ودعمهــن  مجهودهــن  علــى  قاللــي 

إلنجاح فعاليات المجلس.

أعلــن معــرض البحريــن الدولــي للعقــارات )بايبكــس( فــي نســخته الثانية عشــرة عــن اختيــار “ميماك أوجلفــي”، إحدى 
شركات االتصاالت التسويقية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إلطاق الهوية الجديدة للمعرض 

وتوجهاته االستراتيجية.

وســوف يقــام معــرض ’بايبكــس‘ بمركــز البحريــن الدولي 
للمعــارض والمؤتمــرات وذلك لمّدة ثالثة أيــام ابتداًء من 
الســابع من شــهر ديســمبر القادم وحتى التاسع من الشهر 

ذاته من الساعة التاسعة صباًحا حتى الثامنة مساًء.
 وقــد تــم اختيــار ’ميمــاك أوجلفــي‘ لتشــرف علــى جميــع 
أعمال الترويج التجاري والجهود اإلبداعية، وذلك بهدف 
توســيع دائــرة التســويق الخاصــة بالمعــرض في نســخته 
لهــذا العــام. وتعتبر “ميمــاك أوجلفي”، والتــي تعمل تحت 
مظلــة “أوجلفي وماثر وورلد وايد” العالمية، تعتبر إحدى 
أكبر شــبكات االتصاالت التســويقية فــي العالم، حيث أن 
لديهــا أكثــر من 450 مكتًبا فــي 100 بلٍد حول العالم، وقد 

نالت على العديد من الجوائز العالمية المرموقة. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن معــرض ’بايبكــس‘ ســوف يقيــم 
ــا نهاية الشــهر الجاري للكشــف عن هويته  مؤتمــًرا صحفيًّ
الجديدة وخططه وشــراكاته، وذلك بالتزامن مع انطالق 
نســخته لهــذا العــام. كمــا ســوف يتــم اإلعالن عــن جدول 

أعمــال المعــرض الــذي يســتمر لمــدة ثالثــة أيــام، تتضمن 
عروًضا مقدمة من شــركات العقارات وعن االســتثمارات 
بطرٍق مبتكرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أواصــر المحبــة وروابــط القربــى تربــط بيــن الشــعبين المعرض العقاري يختار “ميماك أوجلفي” لتسويق فعالياته

“خوات دنيا” تحتفل بالعيد الوطني السعودي “بايبكس” يطلق هويته الجديدة
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الشــمالية  محافــظ  رعايــة  تحــت 
البحريــن،  مملكــة  فــي  العصفــور  علــي 
وبالتعاون مع السفارة السعودية أقامت 
إدارة مجمــع ســار التجاري فعالية اليوم 
الوطني للمملكة العربية الســعودية يوم 

الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019. 

نائــب  بحضــور  االحتفــال  وحظــي 
مديــر مكتــب رجــال األعمــال بالســفارة 
الســعودية هالــة العبــد الواحد وبحضور 
شــخصيات حكومية وطنيــة مع ممثلي 
المحافظة الشــمالية، والمديــر التنفيذي 
البحريــن  ســنتر  ســتي   - رمــادا  لفنــدق 

عــادل بوخــوة وريــاض بوخــوة ومحمد 
بوخوة من مجموعة بوخوة، وبمشاركة 
المجمــع  وزوار  للبحرينييــن  واســعة 
ومن الجالية الســعودية، فيما بعد شــهد 
الحفل تفاعالً للمسابقات والبرامج التي 
قدمهــا فريــق ثمــار التطوعي بمســاعدة 

فريــق مجمــع ســار التجــاري وتــم قطــع 
كعكــة كبيــرة التي تحمل شــعار المملكة 
أعــالم  الســعودية وتــم توزيــع  العربيــة 
المملكــة علــى جميــع الضيــوف و الزوار 
االحتفــال  فــي  فرحهــم  عــن  للتعبيــر 

وهدايا رمزية.

الكبــرى للشــقيقة  الوطنــي  بالعيــد  الــزوار يعبــرون عــن فرحهــم 

مجمع سار يزدان باألعالم السعودية

في ظل العاقات التاريخية المميزة بين المملكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين، شارك بنك الخليج الدولي حفل استقبال السفارة 
السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة الذكرى الـ89 لليوم الوطني 

السعودي المجيد الذي أقيم مؤخًرا بفندق ريتز كارلتون البحرين.

الخليــج  بنــك  أن  إلــى  يشــار 
الدولــي قد خصــص ركًنا لعرض 
لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات 
“ميــم” والتــي انطلقــت عملياتها 
البحريــن،  مملكــة  فــي  مؤخــًرا 
خدمــة  أول  تقــدم  والتــي 

مــع  متوافقــة  رقميــة  مصرفيــة 
أحــكام الشــريعة فــي المنطقــة، 
وحلــوالً ماليــة مباشــرة لعمالئها 
تتميز بالبساطة واالبتكار لتلبية 
عبــر  المتغيــرة  احتياجاتهــم 

التطبيق اإللكتروني.

“الخليج الدولي” يشارك 
السعودية فرحتها بالعيد

أقــوى  للســيارات  مونتريــال  شــركة  أطلقــت 
التخفيضــات لديهــا مــن خــالل تصفيــات نهايــة 
ــا، والتــي مــن المفتــرض أن  العــام المقــام حاليًّ
الفرصــة  إلتاحــة  الشــهر  نهايــة  حتــى  تســتمر 
ســياراتهم  شــراء  يرغبــون  ممــن  للكثيريــن 

الجديدة بأفضل األسعار المخفضة. 
 وتأتي الحملة استكماالً للحمالت التي أطلقتها 
مونتريال على مدار العام، واضعة نصب أعينها 
توفير تشــكيلة ســيارات رائعة ومميزة لعمالئها 
وأهــم مــا يميز هذه الحملة أنها تشــمل طرازات 
مختلفــة من موديــالت 2018 و 2019، وتتعّدد 
والســيارات  العائليــة  الســيارات  مــن  األنــواع 

االقتصادية وأيًضا السيارات التجارية.
 وجــاء عــرض الشــركة تحــت شــعار “تصفيــات 
نهايــة العــام” والــذي يشــمل إمكانيــة اقتناء أي 
مــن ســيارات العــرض بنظــام الدفــع النقــدي أو 
التقسيط الشهري الذي تقدمة شركة مونتريال 
مــع أفضل الطــرق التمويلية الميســرة وبأفضل 

الشــروط وبــدون دفعــة أولــى ويمكــن لجميــع 
عمالئهــا ســداد القســط األول في العــام الجديد 

.2020
الحــراري  للعــازل  تركيــب  العــرض  ويتضمــن   
الصيانــة  جانــب  إلــى  الصــدأ  ومانــع  األصلــي 
مــن  مميــزة  تشــكيلة  علــى  المتاحــة  المجانيــة 
التــي  القيمــة  االســتبدال  وعــروض  الســيارات 

تمنحهــا شــركة مونتريــال إلــى عمالئهــا بأفضل 
أســعار التثميــن وإنهــاء جميــع اإلجــراءات فــي 

أسرع وقت ممكن 
وتتيح شركة مونتريال الفرصة لجميع عمالئها 
إلــى الحصــول علــى مبلــغ نقدي إضافــي مع كل 
ســيارة حســب رغبــة الميــل تصــل المبالــغ إلــى 

3000 دينار.

تحت رعاية رئيس جامعة العلوم التطبيقية غّسان 
عــّواد أقامــت عمــادة شــؤون الطلبة فعاليــات يوم 
التهيئــة للطلبة المســتجدين بمناســبة بــدء الفصل 
 ،2019/2020 الجامعــي  للعــام  األول  الدراســي 
وذلــك بحضــور رئيس الجامعــة ونخبة من أعضاء 
اإلدارة العليــا، حيــث يهــدف »يــوم التهيئــة« الــذي 
يقام في بداية كل فصل دراسي إلى تهيئة الطلبة 
المتوفــرة  بالخدمــات  وتعريفهــم  المســتجدين 

واللوائح واإلرشادات التي تهم الطالب.
 ورّحــب رئيــس الجامعــة بالطلبــة والحضــور، كمــا 
دعــا الطلبــة إلــى بــذل قصــارى جهدهــم للوصــول 
إلــى أهدافهــم مؤكًدا علــى أن الجامعة تضع جميع 
إمكانياتها وطاقاتها من أجل الطالب، داعًيا إياهم 
التــي  لالســتفادة مــن هــذه اإلمكانيــات والفــرص 

توفرها الجامعة لهم.
 وأكــد رئيــس الجامعــة أن عمــادة شــؤون الطلبــة 
فــي  ومســاعدتهم  الطلبــة  احتضــان  إلــى  تســعى 
توظيــف  علــى  والعمــل  الجامعيــة  مســيرتهم 

فــي  إشــراكهم  خــالل  مــن  وإبداعاتهــم  طاقاتهــم 
األنشطة المختلفة التي تقيمها الجامعة باستمرار.
عميــدة  بأعمــال  القائــم  أشــارت  جانبهــا،  مــن   
العمــادة  أن  إلــى  علــي،  حيــاة  الطلبــة  شــؤون 
تنتهج سياســة الباب المفتوح لتلقي مالحظات 
الفائــدة  يحقــق  بمــا  واستفســاراتهم  الطلبــة 
مــن  العلمــي  فــي تحصيلهــم  ويســاعدهم  لهــم 
خــالل إرشــادهم منــذ دخولهــم الجامعة وحتى 

تخرجهم منها. 
العمــادة  عمــل  عــن  للطلبــة  شــرًحا  وقدمــت 
وأقسامها واألنشطة التي تقيمها، داعيًة الطلبة 
إلى إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس 
الطلبــة للــدورة الثانيــة عشــرة، كمــا دعتهم إلى 
االنخــراط فــي العمــل الطالبــي والتســجيل في 
األنديــة الطالبيــة لتنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم 

في المجاالت المختلفة.

تقديم الصيانة المجانية على تشكيلة مميزة من السيارات للطــالب إمكانياتنــا  جميــع  توظيــف  عــواد: 

“مونتريال للسيارات” يطلق حملة تخفيضات “العلوم” التطبيقية تنّظم يوم التهيئة
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اهتم بالتفاصيل أكثر من أي وقت مضى

ا تقدم على تغيير اتجاهاتك المهنية كليًّ

تنطلق في مجاالت جديدة ويلمع نجمك

تكافأ على جهود سابقة في العمل 

تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة

تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية 

يخّيم جو من التردد أو الفوضى في عملك

ال تتهرب من المسؤوليات األسرية 

حان الوقت لتصحيح االنطباعات

اتبع نظام حمية صارم واترك الكسل

مشروع ناجح في طريقه إليك اليوم

ال تسرف في أكل اللحوم فهي مضرة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 سبتمبر

 1938
التوقيع على معاهدة  

ميونخ والتي رضخ 
فيها رئيس 

وزراء المملكة 
المتحدة نيفيل 

تشامبرلين 
ورئيس وزراء فرنسا 

إدوار دالدييه لمطالب 
أدولف هتلر وبينيتو موسوليني

انتهت النجمة األردنية 
ديانا كرزون من تسجيل 

أغنية جديدة باللهجة 
الكردية بعنوان “خاكي 

شيرين”، وقالت إن 
األغنية سيتم طرحها 

خالل أيام قليلة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــمــتــابــعــيــن وال ــن  ــدي ــاه ــش ــم ال أذواق  ــي  ــب ــل ي تـــنـــوع 

البرامج األسبوعية بتلفزيون البحرين في الدورة الجديدة

الجديــدة  األســبوعية  البرامــج  مــن 
التــي يقدمهــا تلفزيــون البحريــن في 
دورته لشهر سبتمبر الجاري البرنامج 
االســبوعي “ملهمون” الذي ســيعرض 
ابتداًء من أول أكتوبر كل يوم سبت 
برنامــج  5:35 مســاًء، وهــو  الســاعة 
األفــكار  )إحــدى  باألطفــال  خــاص 
اســتجابة  مبــادرة  بمســابقة  الفائــزة 
التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمد آل خليفة(، يقدمه مجموعة من 
األطفال والناشئة للمجتمع من خالل 
المتنوعــة  الفقــرات  مــن  مجموعــة 
تســلط الضــوء علــى أهــم إنجــازات 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  النــشء 
مــن  مجموعــة  خاللــه  مــن  وتقــدم 

المبادرات المجتمعية الهادفة.
ويهدف البرنامج إلى التشــجيع على 
طــرح المبــادرات وإنجازها باختالف 
مســتوياتها وتوجهاتهــا، تعزيز ثقافة 
نفــوس  فــي  النفــس  علــى  االعتمــاد 
األطفــال والناشــئة، تحقيــق شــراكة 
النبيلــة  القيــم  ترســيخ  مجتمعيــة، 
والهادفة في نفوس النشء، وتطوير 
واالبتــكار،  العلمــي  البحــث  قــدرات 
واالرتقــاء بأســلوب وطريقــة تفكيــر 
األطفال والناشــئة والشــباب وتقديم 
محتــوى مبتكر، ونشــر ثقافة العطاء 
وتعزيز مفهــوم التطوع بين األطفال 
بطــرق مبســطة وقريبــة مــن القلــب، 
بقيــة  مــع  الدمــج  ثقافــة  وتعزيــز 
فئــات المجتمــع وتحديدا كبار الســن 

وأصحاب الهمم.
كما يعرض كل يوم ســبت أيضا وفي 
تمام الســاعة العاشرة مساء، برنامج 

“برنامجنا”.
موضــوع  حلقــة  كل  فــي  ويناقــش 
ومنــوع،  ترفيهــي  اجتماعــي 
كل  فــي  البرنامــج  ويســتضيف 
حلقــة ضيــف ليحــاوره فــي موضوع 
مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  الحلقــة 
الفقرات المســلية الخاصة بالبرنامج، 
يصاحب مذيع البرنامج فرقة غنائية 
موضــوع  مــع  تتفاعــل  موســيقية 
المــرح  مــن  جــوًا  وتضفــي  الحلقــة 

طوال الحلقة.

البرنامــج مــن تقديــم عمــاد عبــدهللا، 
ويُقــدم  المطــوع،  عيســى  وإشــراف 
البرنامــج علــى مســرح كبيــر بحضور 
جمهــور حقيقــي بتراوح بيــن 25 إلى 

30 شخصا.
برنامــج  األســوعية  البرامــج  ومــن 
أحــد  يــوم  كل  ويعــرض  “بصمــة” 

ويســلط  مســاًء،   5:00 الســاعة  فــي 
الضوء على شخصيات من المجتمع 
البحرينــي تركت بصمــة وأثر واضح 
بمختلــف  البحرينيــة  الســاحة  فــي 
االقتصاديــة  والمجــاالت،  األصعــده 
والسياسية والثقافية وغيرها، ويتم 
تصوير الضيف بشــكل وثائقي، وهو 

مــن  ونــرى  وحياتــه  ســيرته  يســرد 
المختلفــة  حياتــه  البرنامــج  خــالل 
وغيرهــا  عملــه  وبيئــة  المنــزل  فــي 
مــن االنجــازات واللحظــات الجميلــة 
المقتطفــة من حياته، وهذا البرنامج 
مــن إعداد فــادي الســميرات ومحمد 

إبراهيم.

جمعان الرويعي ضيف برنامجنا

عبدالرحمن جمشير ضيف برنامج بصمة )1(
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 1956
 جبهة التحرير الوطني الجزائرية تقوم بأولى عمليات التفجير في مقاه أوروبية في الجزائر العاصمة

 1965
 فشل محاولة انقالب على الرئيس اإلندونيسي أحمد سوكارنو قامت بتواطؤ بين الجيش والشيوعيين

 1989
 النواب اللبنانيون يتوّصلون في مباحثات الطائف في السعودية إلى اتفاق إلنهاء الحرب األهلية

 1993
 مقتل أكثر من 20000 شخص في زلزال في والية ماهاراشترا جنوب غرب الهند

 2016
 محكمة قبرصية تقضي بتسليم خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب في مارس

22

طرحــت فرقة ميامــي الكويتية منذ أيــام قليلة أحــدث أغانيها 
بعنــوان “مبســوطين” عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي 
“اليوتيوب وصرح الفنان مشــعل ليلي عضــو فرقة ميامي 
أن “مبســوطين” هي من غناء أعضاء الفرقة كلمات محمد 
الشــريدة، ألحــان ضــاري المســيليم، تنفيذ عــادل الفرحان، 

واســتغرق العمل فيها، فكرة ولحًنا، نحو شــهرين. وأشار إلى 
أن األغنية موجهة للناس المبسوطين فقط، كما أنها دعوة لغير 

السعداء ليفتحوا نافذة للسعادة على حياتهم.

ا مع فريق عمل كبير تحضيًرا  جلسات عمل مكثفة تعقد حاليًّ
لمسلســل لشــهر رمضان 2020 من بطولة نادين نســيب 
نجيــم وقصــي الخولــي ومــن كتابــة ناديــن جابــر وبالل 

شحادات وإخراج فيليب أسمر.
والمسلســل الذي ســينطلق تصويره في لبنان في شــهر 

ديســمبر المقبل قد تصور مشــاهد منه أيًضــا في الخارج، 
علًمــا بأن اإلنتاج هو لشــركة “الصباح” والعرض ســيكون على 

شاشة قناة “ام بي سي”.

قالت الفنانة شــيري عادل إنها لم تبتعد عن الســاحة الفنية، 
بل كانت مشــغولة ببعض األمور الشــخصية خالل الفترة 
الماضية، مضيفة في تصريحات لبرنامج “عرب وود” الذي 
يعرض على قناة “روتانا”، أنها لم تختف بشــكل كامل عن 

اإلعالم، بل كانت تظهر بين الحين واآلخر.
ويعــد اللقاء هــو الظهور األول لشــيري بعــد انفصالها عن 

زوجها الداعية اإلســالمي معز مســعود، بعد زواج استمر لعام 
واحد.

لم أبتعدجلسات مكثفةمبسوطين

أعلنت مؤسسة “فن”، المعنّية بتعزيز 
لألطفــال  اإلعالمــي  الفــن  ودعــم 
المنظمــة  الجهــة  وهــي  والناشــئة؛ 
الســينمائي  الشــارقة  لمهرجــان 
الدولــي لألطفــال والشــباب، أســماء 
األعضاء المعتمدين للجنة التحكيم 
الخاصة بالدورة السابعة للمهرجان، 
ــا  ومختصًّ فناًنــا   18 تضــم  التــي 
سيتولون تقييم األعمال السينمائية 
المشــاركة فــي المهرجان الــذي يقام 
خالل الفترة الممتدة من 13 إلى 18 

أكتوبر القادم.
المعنيــة  التحكيــم  لجنــة  وتتألــف 
بفئــة “أفــالم خليجيــة قصيــرة”، من 
عبدالمحســن  الســعودي  الممثــل 
النمــر إلــى جانــب الممثــل والمخــرج 
اإلماراتــي عبدهللا الجنيبــي، إضافة 
الكوميــدي  الكويتــي  الفنــان  إلــى 
عبدالرحمــن العقــل الــذي مّثــل فــي 
العديــد مــن المسلســالت الكوميدية 
والتراجيديــة، وتنّوعــت تجاربــه مــا 

بين التمثيل المسرحي واإلخراج.

العقل والنمر في تحكيم الشارقة السينمائي



أفــام عالميــة متميــزة بنــادي البحرين للســينما فــي أكتوبر

ُتشارك النجمة التركية نسليهان أتاغول، النجم التركي أنجين أكيوريك،  «
بطولة مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم “ابنة السفير”.

وخالل لقاٍء إذاعي تحّدثت نسيلهان عن تجربتها الجديدة إذ قالت: “إنها  «
ا وتخلق داخلي شغًفا كبيًرا”، وأضافت: النص  تجربة تحمسني جدًّ

ا ويطرُح قضيًة مهمًة، كما أعتبر أنَّ الوقوف أمام ممثٍل قديٍر  مميٌز جدًّ
مثل أنجين إضافة كبيرة لي.

بعــد توقــف أنشــطته فــي شــهر ســبتمبر ألعمــال 
إلــى  للســينما  البحريــن  نــادي  يعــود  الصيانــة 
باقــة جميلــة  لتقديــم  اســتعد  حيــث  جمهــوره، 
مــن األفــام العالميــة المتميزة في تمام الســاعة 
السابعة من مساء كل يوم أربعاء، ويبدأ برنامج 
المــاالوي  البريطانــي  الفليــم  بعــرض  أكتوبــر 
المشــترك “الفتــي الــذي طــوع الريــاح” للمخــرج 
جوتي ايجفور وأنتج الفيلم العام 2019 ومدته 
ســاعة وخمســون دقيقــة، ويتحدث عــن مراهق 
أســرته  إلنقــاذ  تقليديــة  غيــر  طريقــة  يختــرع 
9 أكتوبــر،  أمــا بتاريــخ  المجاعــة.  وقريتــه مــن 
فســيعرض النــادي الفيلــم اإليطالــي السويســري 
الفرنســي األلماني المشترك “ســعيد مثل الزارو” 
للمخرج اليس روتشر، ومن إنتاج 2018 ومدته 
ساعتان، ويتحدث عن بارونه تبغ تستغل فاحا 

إيطاليا لطيفا وأسرته بشكل صارخ.
ويســتمر برنامج أكتوبر بعرض الفيلم اإلسباني 
يعلــم”  “الجميــع  المشــترك  اإليطالــي  الفرنســي 
للمخــرج أشــقر فرهــاد بتاريــخ 16 ومــن إنتــاج 
2018 ويســرد الفيلــم رحلــة امــرأة إلــى مســقط 
الدفيــن.  الماضــي  أســرار  لتكتشــف  رأســها 
وبتاريــخ 23 أكتوبــر ســيعرض الفيلم الفرنســي 

“ديبــان” للمخــرج جاكــوس أودريد، ومــن إنتاج 
ســابق  مقاتــل  عــن  الفيلــم  ويتحــدث   ،2015
مــن مقاتلــي التاميــل فــي ســريانكا يفــر إلــى 
فرنســا، وينتهــي بــه المطــاف حارســا لبناية في 
الضواحي. ويختتم برنامج شهر أكتوبر بعرض 
الفيلم األرجنتيني اإلســباني المشترك “الخادمة 
للمخــرج جــورج كوجيــرو ومنانتــاج  المقيمــة” 
العــام 2004، ويتحدث الفيلم عن أرســتقراطية 
سابقة تمسك بخادمتها كدليل على أنها ال تزال 

تنتمي إلى الطبقا العليا.

االثنين
30 سبتمبر 2019 
غرة صفر 1441
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ســتيفن  الفنــان  اآلكشــن  نجــم  حــل 
ســيجال فــي حفــل ختــام فعاليــات 
مهرجــان الجونة الســينمائي الناجح 
بدورتــه الثالثــة فــي مدينــة الجونــة 
المصريــة، إلــى جانــب كوكبــة مــن نجــوم الســينما مــن 
فنانيــن وفنانــات ونقــاد وصحافــة ومنتجيــن وضيوف 
بعدمــا  الــدورة  ختــام  حفــل  انطلــق  حيــث  المهرجــان، 
شــهدت عــرض 84 فيلًمــا، تنافــس 51 منهــا علــى جوائز 
المســابقات الثــاث الرســمية التي تصل قيمتهــا المالية 

إلى 224 ألف دوالر أميركي، وذلك على مدار 8 أيام.
وتــم تكريــم النجم الكبير ســتيفن ســيجال خــال حفل 
الختــام، ومنحه جائزة اإلنجــاز اإلبداعي، وهي الجائزة 
ذاتها التي منحها المهرجان الثنين آخرين هما المخرجة 
مي مصري، والفنان المصري محمد هنيدي الذي تســلم 
درع اإلنجــاز اإلبداعــي مــن مهرجان الجونة الســينمائي 
فــي دورتــه الثالثــة. وســلم درع الجائزة لهنيــدي، زميله 
النجــم أحمــد الســقا، قائــًا: “لــي الشــرف أن أقــدم درع 
التكريم ألخي وعشرة عمري محمد هنيدي”. أما القائمة 

الكاملة للفائزين، فهي كالتالي:

مسابقة األفام الروائية الطويلة
- جائــزة نجمــة الجونة الذهبية للفيلــم الروائي الطويل 
أميركــي(،  دوالر  و50000  وشــهادة  الجونــة  )نجمــة 
وذهبت إلى فيلم “ستموت في العشرين” للمخرج أمجد 

أبوالعاء.
- جائــزة نجمــة الجونــة الفضية للفيلــم الروائي الطويل 
أميركــي(،  دوالر  و25000  وشــهادة  الجونــة  )نجمــة 

وذهبت إلى فيلم “عيد القربان” للمخرج يان كوماسا.
- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل 
أميركــي(،  دوالر  و15000  وشــهادة  الجونــة  )نجمــة 

وذهبت إلى فيلم “آدم” للمخرجة مريم توزاني.
روائــي  عربــي  فيلــم  ألفضــل  الجونــة  نجمــة  جائــزة   -
طويل )نجمة الجونة وشهادة و20000 دوالر أميركي(، 

وذهبت إلى فيلم “بابيشا” للمخرجة مونية مدور.
- جائــزة نجمــة الجونــة ألفضــل ممثــل )نجمــة الجونــة 
وشــهادة(، وذهبت إلى الممثــل بارتوش بيلينا عن دوره 

في فيلم “عيد القربان”.
- جائــزة نجمــة الجونــة ألفضــل ممثلــة )نجمــة الجونــة 
وشــهادة(، وذهبــت إلــى الممثلــة هنــد صبري عــن دورها 

في فيلم “حلم نورا”.

مسابقة األفام الوثائقية الطويلة
- جائــزة نجمــة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل 
أميركــي(،  دوالر  و30000  وشــهادة  الجونــة  )نجمــة 
وذهبت إلى فيلم “حديث عن األشجار” للمخرج صهيب 

قسم الباري.
- جائــزة نجمة الجونــة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل 

أميركــي(،  دوالر  و15000  وشــهادة  الجونــة  )نجمــة 
وذهبت إلى فيلم “143 طريق الصحراء” للمخرج حسن 

فرحاني.
الوثائقــي  للفيلــم  البرونزيــة  الجونــة  نجمــة  جائــزة   -
الطويل )نجمة الجونة وشــهادة و7500 دوالر أميركي(، 
وذهبــت إلــى فيلــم “كابــل، مدينــة فــي الريــح” للمخــرج 

أبوزار أميني.
- جائــزة نجمــة الجونــة ألفضــل فيلــم عربــي وثائقــي 
طويل )نجمة الجونة وشهادة و10000 دوالر أميركي(، 
وذهبــت إلــى فيلــم “إبراهيــم إلــى أجــل غيــر مســمى” 

للمخرجة لينا العبد.

مسابقة األفام القصيرة

- جائــزة نجمــة الجونــة الذهبية للفيلــم القصير 
أميركــي(:  و15000  وشــهادة  الجونــة  )نجمــة 
وذهبــت إلــى فيلــم “امتحــان” للمخرجة ســونيا 

ك. حداد.
- جائــزة نجمــة الجونــة الفضية للفيلــم القصير 
)نجمة الجونة وشــهادة و7500 دوالر أميركي(، 
وذهبت إلى فيلم “أمي” للمخرج وسيم جعجع.

- جائــزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير 
)نجمة الجونة وشــهادة و4000 دوالر أميركي(، 
وذهبت إلى فيلم “لحم” للمخرجة كاميا كاتر.

فيلــم عربــي  الجونــة ألفضــل  نجمــة  - جائــزة 
قصيــر )نجمــة الجونــة وشــهادة و5000 دوالر 
أميركــي(، وذهبــت إلــى فيلم “ســام” للمخرجة 

زين دريعي.
- تنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم “الســادس 

عشر من ديسمبر” للمخرج ألفارو جاجو دياز.

جائزة سينما من أجل اإلنسانية

- جائــزة يمنحهــا جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى بالقضايا 
دوالر  و20000  وشــهادة  الجونــة  )نجمــة  اإلنســانية 
أميركي(، وذهبت إلى فيلم “البوساء” للمخرج الدج لي.

- جائــزة لجنــة تحكيــم “نيتبــاك” ألفضــل فيلــم آســيوي، 
وذهبــت إلــى فيلــم “كابــل مدينــة فــي الريــح” للمخــرج 

أبوزار أميني.
- جائــزة لجنــة تحكيــم “فيبريســي”، وذهبــت إلــى فيلم 

“1982” للمخرج وليد مؤنس.

السينما العربية تتوج جوائز مهرجان الجونة السينمائي
ــل ــض ــي األف ــ ــودان ــ ــم س ــل ــي ــال وف ــج ــي ــن س ــف ــي ــت ــدي وس ــي ــن ــد ه ــم ــح ــم م ــري ــك ت

محرر مسافات

 طارق البحار
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هبوط اضطراري لطائرة بسبب “المرحاض”
أثــار رجل ذعــر الركاب علــى متن رحلة 
طيران أميركية، بعد أن استشاط غضًبا 
وأطلــق تهديــدات بقتل الطيــار وضرب 
ممــا  “المرحــاض”،  بســبب  المســافرين 

ا. أرغم القائد على الهبوط اضطراريًّ
 وكان الرجل، الذي لم تكشف السلطات 
اســتعمال  فــي  يرغــب  اســمه،  عــن 
المرحــاض علــى متــن الطائــرة التابعــة 
إال  الجويــة،  أالســكا  خطــوط  لشــركة 
أنــه اضطــر للوقــوف فــي صــف مــن 8 
أشــخاص ينتظــرون جميًعا دورهم، مما 

أشعل فتيل غضبه.
وبــدأ الرجــل فــي تصويــر نفســه بمقطع 
فيديــو وهــو يتحــدث بعصبيــة، قائــا: 
“أنتم ترتكبون خطأً بجعلكم 7 أشخاص 
ينتظــرون هنــا لدخــول المرحــاض، فــي 
حيــن أن المرحــاض هنــاك خــال تماًمــا. 
فــي  يشــير  الرجــل  وكان  خطــأ”،  هــذا 
الموجــود فــي  المرحــاض  إلــى  حديثــه 

الدرجة األولى.
وبعــد مزيــد مــن الصــراخ، قــال الرجــل: 

بأنــه  ليخبرنــي  رجــل  اآلن  “ســيأتي 
سيحضر الشرطة. 
فليحضر الشرطة”.

وحاول قائد الطائرة التي كانت متجهة 
من نيويورك إلى لوس أنجلوس، تهدئة 
الرجــل عبر مكبــر الصوت، إال أنه فشــل 
فــي ذلك، وقال شــهود عيــان إن الرجل 
هــّدد أيًضــا بقتــل قائــد الطائــرة وضرب 

المســافرين، حسبما ذكر موقع “سي بي 
إس”.

ومع ازدياد عصبية المسافر،  «
هبطت الطائرة اضطراريًّا في 

مدينة كانساس، حيث اعتقلت 
الشرطة الرجل، ثم أكملت الطائرة 
رجلتها إلى لوس أنجلوس، لتصل 

متأخرة بفارق 4 ساعات.

تسّبب هاتف نقال بوفاة شابة روسية 
تبلــغ من العمر 26 عاًمــا بطريقة نادرة 
لعائلتهــا  كبيــرة  فاجعــة  إلــى  أدى  مــا 
شــبكات  علــى  ومتابعيهــا  وذويهــا 

التواصل االجتماعي.
 وتــم العثــور على الشــابة التــي ُتدعى 
إيفجينيــا شــولياتيفا، ميتــة في حمام 
منزلهــا ليتبين بعد إجــراء التحقيقات 
والفحــوص الازمــة أن ســبب الوفــاة 
كان هاتفهــا النقــال، وليــس أي شــيء 

آخر.

وخلص األطباء إلى أن الشابة  «
كانت تقوم باالستحمام فعاًل أو 
أنها تستعد لذلك، وكان حوض 

االستحمام مملوًءا بالماء عندما 
سقط هاتفها النقال بداخله بينما 

كان الهاتف متصاًل بالكهرباء 
حيث كانت تقوم بشحن بطاريته، 

وسرعان ما تحول حوض 
االستحمام إلى “بركة موت” 

عندما انتقل التيار الكهربائي إلى 
المكان فأدى إلى وفاتها على 

الفور.

وفاة شابة روسية 
بسبب هاتف نقال ســجلت مستشــفى فــي مدينــة تشيرنوفتســي األوكرانيــة، حالة فريدة مــن نوعها 

بوالدة توأم سيامي بجسد واحد ورأسين.

واقعــة والدة الطفلــة، حدثــت فــي ليلــة 
28 ســبتمبر، وبحســب تصريحــات كبيــر 
أطباء المشــفى، ألبرت كوريتســين، فإن 
قامــوا  الوالــدة  فحــص  خــال  األطبــاء 
بتشخيص حالة من الشذوذ في الرحم.

وعانــت األم مــن انقباضــات قبــل األوان 
فــي األســبوع الـــ33 مــن الحمــل، لتقــوم 

بمراجعة المشفى ووالدة الطفل.

لتسجل هذه الوالدة كأول حالة  «
تحصل في أوكرانيا، بوالدة طفل 
بجسد واحد ورأسين، من جهته 

صرح كوريتسين قائال “على الرغم 
من عملي الطويل في هذا المجال 

إلى أنها المرة األولى التي أشاهد بها 
مثل هذه الحالة”.

أصدرت محكمة في مدينة ديجون بشــرق فرنســا قراًرا يحظر إطالق اســم جهاد 
على طفل حديث الوالدة. 

ووفًقا لراديو “فرانس إنفو”، فقد ولد ألحد 
ســكان منطقــة ديجــون فــي نوفمبــر 2018 
ابن قرر تسميته جهاًدا، لكن وبعد شهور من 
المحاكمــة، أصــدر القاضي حكمه وأعلن أن 
االســم “ســيضر بمصلحة الطفل” مســتقباً. 
وقــال القاضــي فــي نــص الحكــم: “حتى لو 
كان اســم جهاد اسًما مســتخدًما في العالم 

العربــي ويعني... الكفــاح المقدس، الحرب 
المقدســة، العمــل، الجهــد، وبالتالــي يحمــل 
فــي  مرتبًطــا  يظــل  فإنــه  ــا،  إيجابيًّ معنــى 
ذهــن الجمهــور في ضــوء اإلرهــاب الحالي 

بالحركات األصولية اإلسامية”.
إعطــاء  ســيتم  الراديــو،  لمحطــة  ووفًقــا 

الطفل اسم جاهد بدالً من جهاد.

والدة نادرة لطفلة بجسد واحد ورأسين

القضاء الفرنسي يحظر اسم جهاد

أقامت مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية 
“لوريال” عرضها السنوي لألزياء بمشاركة نجمات 
الفن والموضة اللواتي شاركن في المناسبة التي 
أقيمت على هامش أسبوع الموضة في باريس، 

تجسيدًا لتمكين المرأة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

 مقطورة في مدينة مالٍه تنحرف وتقتل رجاًل

 ُقتــل رجــان وأصيبــت امرأتــان، مســاء 
الســبت، في انحــراف مقطــورة في لعبة 
“أفعوانية” في مدينة ماٍه في مكسيكو، 

على ما أعلنت السلطات.
فيريــا  ال  متنــزه  فــي  الحــادث  ووقــع 
بالعاصمــة  تشــابولتيبيك  منطقــة  فــي 
مــن  الكثيــر  تأتــي  حيــث  المكســيكية، 
العائات بحًثا عن الترفيه والتسلية في 

عطلة نهاية األسبوع.
 ويرجــح أن يكــون الحــادث ناجًمــا عــن 
عطــل ميكانيكي في المقطورة الصغيرة 
وســقطت  الســكة  عــن  انحرفــت  التــي 
مســافة 10 أمتــار تقريًبــا، علــى مــا جــاء 

في أول عناصر التحقيق.
وإحدى المرأتين المصابتين في وضع خطر. وأغلق المتنزه الترفيهي إثر الحادث.

والمخــرج  والممثــل  الكاتــب  توفــي 
العراقــي، ســامي عبدالحميــد، أمــس، 
عــن عمــر ناهــز 91 عامــا بعــد صــراع 
مــع المــرض. ونعــت مؤسســات مهنية 
وفنيــة وأكاديميــة الفنــان الراحــل من 
بينها نقابة الفنانين العراقيين والهيئة 
الرئيــس  نعــاه  كمــا  للمســرح  العربيــة 
العراقــي برهم صالــح ورئيس الوزراء 

عادل عبدالمهدي.
والســياحة  الثقافــة  وزيــر  ووصــف 
واآلثــار عبداألميــر الحمدانــي الفنــان 
المخرجيــن  “شــيخ  بأنــه  الراحــل 
المسرحيين”، وقال في بيان إن وفاته 

“خسارة لن تعوض”.

ولد عبدالحميد في مدينة  «
السماوة بالعراق العام 1928 

وحصل على ليسانس الحقوق، 
لكنه أصر على دراسة الفن بشكل 

أكاديمي فحصل على دبلوم من 
األكاديمية الملكية لفنون الدراما 

في لندن، ثم ماجستير العلوم 
المسرحية من جامعة أوريجون 

األميركية.

 ُتعرض 25 سيارة فخمة يملكها تيودور 
أوبيانغ، نجل رئيس غينيا االســتوائية، 
كان القضاء في جنيف قد صادرها في 
إطــار تحقيق حول غســل أمــوال، للبيع 

في مزاد علني في سويسرا.
 وتقدر القيمة اإلجمالية لهذه السيارات 
بـــ18.5 مليــون فرنــك سويســري )أكثــر 
فيليــب  وقــال  مليــون دوالر(.   17 مــن 
فــي  الســيارات  إدارة  مديــر  كانتــور 
السويســرية”  بونامــز  “دار  فــي  أوروبــا 
التــي تنظــم المــزاد العلني: “إنهــا عملية 
بيــع اســتثنائية. مجموعــة خاصــة مــن 

السيارات الفائقة التطور”.

 وتعرض للبيع في المزاد الذي  «
ينظم في ناد للغولف قريب من 
جنيف 7 سيارات من نوع فيراري 

و3 سيارات المبورغيني و5 سيارات 
بنتلي وواحدة من طراز مازيراتي 

وواحدة ماكالرين.

وفاة عميد المسرح 
العراقي

 25 سيارة فارهة 
لنجل رئيس إفريقي 

للبيع في مزاد
باعــت دار للمــزادات فــي العاصمــة البريطانية لنــدن، قبل يومين، لوحة فنية تحمل اســم 
“قارئة القرآن”، بقيمة 6.3 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 7.762 مليون دوالر أميركي.

ورســم اللوحة، التي بيعت الســبت الماضي في 
صالــة “بونهامــز”، عالــم اآلثــار والرســام التركي، 
عثمــان حمــدي بيك”، لتكــون بذلــك أغلى لوحة 

فنية تركية.
ويعــود تاريــخ رســم لوحــة “قارئــة القــرآن” إلى 

العام 1880، وفق ما ذكرت وكالة “ترك برس”.
وكان مــن المتوقع أن تبــاع اللوحة الفنية بمبلغ 

يتــراوح بيــن 600 و800 ألــف جنيه إســترليني، 
إال أن سعرها خالف كل التوقعات وبيعت بـ6.3 

مليون جنيه إسترليني.
وولــد عثمــان حمــدي بيــك، فــي 1842 وتوفــي 
في 1910 في مدينة إســطنبول، وهو عالم آثار 
ورســام ومفكــر تركي، وأول رئيــس لبلدية حي 

قاضي كوي في إسطنبول.

“قارئة القرآن”.. تباع بأكثر من 7 ماليين دوالر

الممثلة األميركية آنا كيندريك تتحدث على خشبة المسرح في مهرجان 
المواطن العالمي 2019 في سنترال بارك في نيويورك )أف ب(

يعود تاريخ رسم اللوحة إلى العام 1880 ميالدي

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  ثــم ســرعة بالحــواس  اإلدراك  هــو ســرعة  الفطنــة  لعبــارة  أقــرب معنــى  لعــل 
االستجابة. إًذا الفطنة ال تعني فقط سرعة فهم واستيعاب موقف ما أو حدث 
معين، وإنما هي متبوعة بصفة أو شرط واضح وهو المقدرة على ترجمة ذاك 
الموقف أو الحدث إلى فعل وبذات درجة الســرعة. وتعتمد درجة تفاعل الفرد 
مــع تلــك المواقــف واألحــداث علــى ثقافة الفــرد واتجاهاتــه وميولــه كما تقول 

بعض الدراسات. وإليك، سيدي القارئ، وفي ذات السياق هذا الموقف:
Û  كانت أنيســة، وهذا اســم مســتعار فأنا ال أذكر االســم الحقيقي لتلك الشخصية

التــي نحــن بصــدد تنــاول تجربتهــا في هــذا الموقف، كانــت تلك الســيدة تعمل 
ســكرتيرة فــي إحــدى المؤسســات المعروفة، وقــد أمضت أكثر من 10 ســنوات 
في وظيفتها تلك وفي نفس اإلدارة ومع ذات المسؤول قبل أن يتغير مسماها 
الوظيفي إلى مســاعد إداري. كانت تحب عملها خصوصا أن مســؤولها فّوضها 
القيــام ببعــض المهــام اإلداريــة بعــد أن تأكــد مــن قدرتهــا وإتقانهــا تلــك المهــام 
إضافــة إلــى الحــس بالمســؤولية التــي كانت تتمتع بــه تلك الســيدة ومؤهاتها 

المهنية واألكاديمية.
Û  فــي ذلــك اليــوم وكالمعتــاد قامــت أنيســة بتحويــل أول مكالمــة خارجيــة إلــى

مســؤولها، إال أنــه وعلى غير عادته لم يرفع الســماعة، فقــد اعتاد أن يفعل ذلك 
دون أي تأخير. ســاورتها الشــكوك ونقل لها حدســها أن هناك أمًرا غير عادي قد 
حدث للمســؤول فأســرعت إلى المكتب وكانت المفاجأة. لقد وجدت مســؤولها 
مغًمــى عليــه فقامــت وعلى الفــور ودون أي تــردد أو ارتباك بإجــراء االتصاالت 
الازمة وتم نقله إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بنوبة قلبية. عندما زارته 
السكرتيرة حاول أن يقدمها لعائلته ويشكرها على ما قامت به إال أنه عجز عن 

ذلك فقد خانته العبرات.
Û  ربما ال نختلف، ســيدي القارئ، على أن فطنة تلك الســكرتيرة وســرعة وحســن

تعاملها مع ذاك الموقف قد ساهم وبشكل فاعل في إنقاذ حياة مسؤولها، ولكن 
أال يدفعنــا هــذا إلــى التركيز وبصورة أكبر على مدى توافر الســمات الشــخصية 

لدى المرشحين للتوظيف في مقاباتنا الشخصية؟ ما رأيك سيدي القارئ؟

فطنة 
سكرتيرة 

أنقذت...
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