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8 مراسيم ملكية تشمل تعيينات دبلوماسية
المنامة - بنا

 صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، مرســوم رقــم )74( لســنة 2019، بتعييــن 
ناصــر محمــد يوســف البلوشــي - الســفير فــي الديــوان العام 
لوزارة الخارجية - رئيًسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى 
جمهورية إيطاليا، بلقب سفير فوق العادة مفّوض. كما صدر 
عن جاللة الملك مرسوم رقم )75( لسنة 2019 بتعيين صالح 
علي حسن المالكي رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى 
جمهوريــة العراق رئيًســا للبعثة الدبلوماســية البحرينية لدى 
الكويــت، بلقب ســفير فوق العادة مفــوض. وصدر عن جاللة 
الملك مرسوم رقم )76( لسنة 2019 بتعيين هشام بن محمد 

الجــودر ســفيًرا فــي الديوان العــام لــوزارة الخارجية. وصدر 
عن جاللة الملك مرسوم رقم )79( لسنة 2019 بتنظيم الهيئة 
العامــة للتأميــن االجتماعــي. كمــا صــدر عن جاللته، مرســوم 
رقــم )80( لســنة 2019، بإعــادة تنظيــم هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريب. وصدر عن جاللته مرسوم رقم )81( لسنة 2019، 

بإعادة تنظيم معهد اإلدارة العامة. 

يعــرض محــل فــي الســوق الشــعبية 
بمدينــة عيســى لؤلًؤا مزروًعــا للبيع، 
رغــم أن القانــون يمنــع االتجــار بــه، 

ويحاسب عليه. 
ولم يتسن لمندوب “البالد” الحديث 
مع صاحب المحل، الذي وضع لوحة 
نهــاًرا”  “جهــاًرا  محلــه  واجهــة  علــى 
تؤكــد وجــود لؤلــؤ طبيعــي مــزروع 

للبيع.

محل يبيع اللؤلؤ المزروع “جهاًرا”

)03(

وجــه رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى توفير 
الخدمات وإنشــاء المرافــق الالزمة وإتمامها 
الصحــي،  الصــرف  كشــبكة  خليفــة  بمدينــة 
والعمل على إنشــاء أســواق تجارية ودراسة 

تضــم  للبنيــن  نموذجيــة  مدرســة  إنشــاء 
ســموه  وكلــف  الثــالث،  التعليميــة  المراحــل 
اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع التنمويــة والبنية 
التحتية بدراســة ومتابعــة ذلك مع الوزارات 
ذات العالقــة واالختصــاص. وترأس صاحب 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، بحضور ولي 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 

الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة  الجلســة 
الــوزراء بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس، وقد 
الــوزراء ياســر  أدلــى األميــن العــام لمجلــس 
التالــي:  بالتصريــح  الجلســة  عقــب  الناصــر 
ووجه صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 

خريجــي  تأهيــل  علــى  العمــل  زيــادة  إلــى 
الحقــوق ومضاعفــة أعــداد المتدربيــن منهــم 
فــي معهــد الدراســات القضائيــة والقانونيــة. 
كما وجه ســموه إلى اإلســراع في االســتغناء 
عــن اســتخدام الكبائن كصفوف فــي المدارس 
وإحالل المباني األكاديمية محلها؛ حرصا على 

تهيئة المكان والبيئة المناسبة للتعليم.

إنشاء أسواق ومدرسة نموذجية بمدينة خليفة
سمو رئيس الوزراء يوجه لالستغناء عن استخدام الكبائن كصفوف مدرسية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

جاللة الملك

إعادة تنظيم “جودة 
التعليم” و ”اإلدارة العامة”

المحرر االقتصادي

إعالن على واجهة المحل)12(

)١٣(

)٠٥(

)٠2(

جناحي: مشاركة 
واسعة بجائزة 
“ريادة األعمال”

)05(

السفير المغربي: 
البحرين تصافح 

الجميع

مي بنت محمد تفوز 
بـ “جائزة سلطان 

العويس” بدبي



 صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم 
)74( لســنة 2019، بتعيين ســفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى جمهورية 

إيطاليا.

وجاء في المادة األولى:
يوســف  محمــد  ناصــر  الدكتــور  يعيــن 
البلوشي - السفير في الديوان العام لوزارة 
الدبلوماســية  للبعثــة  رئيًســا   - الخارجيــة 
البحرينيــة لــدى جمهوريــة إيطاليــا، بلقــب 

سفير فوق العادة مفّوض.
وجاء في المادة الثانية:

علــى وزيــر الخارجيــة تنفيــذ أحــكام هــذا 
المرســوم، ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

كمــا صــدر عــن جاللــة الملــك، مرســوم رقم 
فــوق  ســفير  بتعييــن  2019م  لســنة   )75(
العــادة مفــّوض لمملكــة البحرين لــدى دولة 

الكويت، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعيــن الســيد صــالح علــي حســن المالكــي 
البحرينيــة  الدبلوماســية  البعثــة  رئيــس   -
للبعثــة  رئيًســا   - العــراق  جمهوريــة  لــدى 
الدبلوماسية البحرينية لدى الكويت، بلقب 

سفير فوق العادة مفوض.
المادة الثانية:

علــى وزيــر الخارجيــة تنفيــذ أحــكام هــذا 
المرســوم، وُيعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.
 وصدر عن جاللة الملك، مرســوم رقم )76( 
الديــوان  فــي  بتعييــن ســفير   2019 لســنة 

العام لوزارة الخارجية، وجاء فيه:
المادة األولى:

ن السيد هشام بن محمد الجودر سفيًرا  ُيعيَّ
في الديوان العام لوزارة الخارجية.

المادة الثانية:
علــى وزيــر الخارجيــة تنفيــذ أحــكام هــذا 
المرســوم، ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.
إلــى ذلــك، صدر عــن جاللة الملك، مرســوم 
رقم )77( لسنة 2019 بتعيين مدير تنفيذي 
خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد  ألكاديميــة 

للدراسات الدبلوماسية.
وجاء في المادة األولى:

ن الدكتورة الشــيخة منيرة بنت خليفة  ُتعيَّ
ا ألكاديمية  بن حمد آل خليفة مديًرا تنفيذيًّ
للدراســات  خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد 

الدبلوماسية بدرجة وكيل مساعد.

وجاء في المادة الثانية:
علــى وزيــر الخارجيــة تنفيــذ أحــكام هــذا 
المرســوم، وُيعَمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.
 وصــدر عن جاللة الملك مرســوم رقم )78( 
لســنة 2019 بتحديــد الجهــة اإلداريــة التي 
تتولــى المهــام والصالحيات المقــررة لهيئة 

حماية البيانات الشخصية.
وجاء في المادة األولى من المرسوم:

تتولــى وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية 
المقــررة  والصالحيــات  المهــام  واألوقــاف 
لهيئــة حمايــة البيانات الشــخصية بموجب 
أحــكام قانــون حمايــة البيانات الشــخصية 
 ،2018 لســنة   )30( رقــم  بالقانــون  الصــادر 
المالــي  االعتمــاد  رصــد  حيــن  إلــى  وذلــك 
للهيئــة في الميزانية العامة للدولة وصدور 

مرسوم بتشكيل مجلس اإلدارة.
ويتولــى وزير العدل والشــؤون اإلســالمية 
المقــررة  والصالحيــات  المهــام  واألوقــاف 
مــن  لــكل  إليــه  المشــار  القانــون  بموجــب 
مجلــس  ورئيــس  الهيئــة  إدارة  مجلــس 

اإلدارة.
للعــدل والشــؤون  الــوزارة  ويتولــى وكيــل 
المهــام  الــوزارة  بــذات  اإلســالمية 

والصالحيات المقررة للرئيس التنفيذي.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم:

اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  علــى 

المرســوم،  هــذا  أحــكام  تنفيــذ  واألوقــاف 
وُيعمــل بــه من تاريــخ صدوره، وُينشــر في 

الجريدة الرسمية.
 وصــدر عن جاللة الملك مرســوم رقم )79( 
لســنة 2019 بتنظيم الهيئــة العامة للتأمين 

االجتماعي.
المرســوم،  مــن  األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
ُتنظــم الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي، 

وذلك على النحو اآلتي:

مجلس اإلدارة، ويتبعه:
الرئيس التنفيذي، وتتبعه:

أوالً: إدارة الدراسات االكتوارية والمخاطر.
ثانًيا: إدارة الشؤون القانونية.

للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  ثالًثــا: 
التأمينية )بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

1 - إدارة خدمات المشتركين.
2 - إدارة المستحقات التأمينية.

رابًعــا: نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات 
)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

1 - إدارة الموارد البشرية.
2 - إدارة الشؤون المالية.

3 - إدارة المعلومات التأمينية.
المرســوم،  الثانيــة مــن  المــادة  فــي  وجــاء 
ُيلغى ُكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
ونصــت المــادة الثالثــة مــن المرســوم، أنــه 
على وزير المالية واالقتصاد الوطني تنفيذ 
أحــكام هذا المرســوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
وصــدر عن جاللة الملك، مرســوم رقم )80( 
لســنة 2019، بإعــادة تنظيــم هيئــة جــودة 

التعليم والتدريب.
وجاء في المادة األولى:

يعاد تنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب، 
وذلك على النحو اآلتي:
مجلس اإلدارة، ويتبعه:

الرئيــس التنفيــذي )بدرجــة وكيــل وزارة(، 
وتتبعه:

أوالً: إدارة الموارد البشرية والمالية:
ثانًيــا: مدير عام اإلطــار الوطني للمؤهالت 
وكيــل  )بدرجــة  الوطنيــة  واالمتحانــات 

مساعد(، وتتبعه:
1 - إدارة عمليات اإلطار الوطني

2 - إدارة االمتحانات الوطنية
ثالًثــا: مدير عــام مراجعة أداء المؤسســات 
وكيــل  )بدرجــة  والتدريبيــة  التعليميــة 

مساعد(، وتتبعه:
1 - إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

2 - إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة 
ورياض األطفال

3 - إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم 
العالي

4 - إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب 
المهني

وجاء في المادة الثانية:
 2013 لســنة   )24( رقــم  المرســوم  يلغــى 

بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب.
وجاء في المادة الثالثة:

علــى وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء تنفيــذ 
أحــكام هذا المرســوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
 وصــدر عن جاللة الملك مرســوم رقم )81( 
لســنة 2019، بإعــادة تنظيــم معهــد اإلدارة 

العامة.
وجاء في المادة األولى:

يعــاد تنظيــم معهــد اإلدارة العامــة، وذلــك 
على النحو اآلتي:

مجلس اإلدارة، ويتبعه:
)بدرجــة  العامــة  اإلدارة  معهــد  عــام  مديــر 

وكيل وزارة(، وتتبعه:
1 - إدارة الموارد البشرية والمالية

2 - إدارة التعليم والتطوير
3 - إدارة االستشارات والبحوث

4 - إدارة التقييم
5 - إدارة تطوير األعمال
وجاء في المادة الثانية:

 2013 لســنة   )29( رقــم  المرســوم  يلغــى 
بإعادة تنظيم معهد اإلدارة العامة.

وجاء في المادة الثالثة:
علــى وزيــر شــئون مجلــس الــوزراء تنفيــذ 
أحــكام هذا المرســوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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سفراء جدد بإيطاليا والكويت و “ديوان الخارجية” ومدير ألكاديمية محمد بن مبارك
ــرات هــيــكــلــيــة ــيـ ــيـ ــغـ ــات دبـــلـــومـــاســـيـــة وتـ ــن ــي ــي ــع ــت ــة ب ــي ــك ــل ــم م ــيـ ــراسـ مـ

جاللة الملك

إعادة تنظيم 
 “جودة التعليم” 

و ”اإلدارة العامة”

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

لتمكيــن  حمــد  الملــك  بجائــزة  الفائــزون  أشــاد 
الشــباب وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
باســتقبال عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
بفئــات  للفائزيــن  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
جاللتــه  اهتمــام  يؤكــد  الــذي  األمــر  الجائــزة، 
أجــل  مــن  وتمكينهــم  العالمــي  بالشــباب  الكبيــر 
األهــداف  تنفيــذ  فــي  الحقيقــي  موقعهــم  أخــذ 
المستدامة ومنح الشباب الفرصة الكاملة لتنفيذ 
مبادراتهــم وعرضهــا علــى المجتمــع الدولــي مــن 
خــالل الجائــزة الرائــدة والتــي تعتبــر فريــدة من 

ا. نوعها عالميًّ
وأكد الفائزون أن إشــادة جاللة الملك بجهودهم 
فــي رفعــة وتمكين الشــباب مــن منطلــق األيمان 
األوطــان  بنــاء  فــي  للشــباب  الريــادي  بالــدوري 
ا  والنهــوض بالمجتمعات ستشــكل لهم دافًعا قويًّ
من أجل مواصلة البذل والعطاء من أجل تقديم 
تنفيــذ  إلــى  توصــل  التــي  واالبتــكارات  األفــكار 
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أقزتهــا األمــم 

المتحدة.
وقــال النيجيري أوكي ايبيكويه ايســي الحاصل 
مجــال  فــي  الشــباب  لفئــة  األول  المركــز  علــى 
الكوكــب “نشــيد بالــدور الواضــح الــذي تقــوم به 
مملكــة البحريــن ورعايتهــا للمبــادرات الشــبابية 
تمهــد  والتــي  العالمــي  المســتوى  علــى  المهمــة 
المبــادرة  زمــام  ألخــذ  الشــباب  أمــام  الطريــق 
لتطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وهــو األمر 
الــذي يتوافــق مــع رؤيــة جاللــة الملــك والراميــة 
وبنــاء  العالمــي  الشــبابي  القطــاع  تحريــك  إلــى 
الشــراكات الدوليــة للوصول إلــى أهداف التنمية 
المســتدامة، وتكمــن أهمية الجائــزة بأنها ضمنت 
األســس  بنــاء  فــي  االنخــراط  العالمــي  للشــباب 
التنمويــة الصحيحة ووفــرت لهم منصات الدعم 
وآليــات التمكيــن التــي من شــأنها المســاهمة في 
بناء قدراتهم للقيام بدورهم الريادي لتأتي هذه 
الجائزة التي اســتنهضت همم الشــباب وحشدت 
جميــع أفكارهــم وطاقاتهــم نحــو خدمــة العالــم 
للمســؤوليات  الشــباب  تصــدي  مــدى  وأظهــرت 
الملقــاة علــى عاتقهــم في بنــاء عالم أكثــر تطوًرا 

وازدهاًرا”.
 ومــن جانبها، قالت النيبالية ســامجاهانا كاهنال 
الحاصلــة علــى المركــز األول لفئــة الشــباب فــي 
ا بلقــاء جاللــة  مجــال الشــعوب “أنــا ســعيدة جــدًّ

الملــك والــذي قام بمنحي جائــزة جاللته لتمكين 
الشباب واعتبر هذا التتويج وسام فخر واعتزاز، 
كمــا أننــي أشــعر بالفخــر بالمشــاركة فــي جائــزة 
الملــك حمــد لتمكيــن الشــباب لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي نســختها الثانيــة والتي 
تعتبــر من المبادرات الرائــدة التي تقدمها مملكة 
البحريــن تجــاه الشــباب العالمــي، أن المشــاركة 
الواســعة في النســخة الثانية تدل داللة واضحة 
علــى أهميــة الجائــزة واستشــراف جميــع الفئات 
لهــم لتأكيــد توجهاتهــم  المناســب  المــكان  بانهــا 
نحــو تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة، نشــيد 
بدعــم جاللــة الملك لجائــزة جاللتــه الرائدة على 
اهتمــام  علــى  أيًضــا  ونثنــي  العالمــي  المســتوى 
الفرق العاملة على الجائزة األمر الذي ساهم في 
نجــاح الجائزة، ووصولها لتحقيق األهداف التي 

وجدت من أجلها”.
 وقال الكيني براين بوساير الحاصل على المركز 
“إن  االزدهــار  مجــال  فــي  الشــباب  لفئــة  األول 
اهتمام جاللة الملك المباشــر بالجائزة واستقبال 
جاللتــه للفائزين يؤكد نظرة جاللته المســتقبلية 
للشــباب العالمــي واهتمامه بهم ليكونــوا العنصر 
ا  جــدًّ ســعيد  أنــا  التنميــة،  عمليــة  فــي  الفعــال 
بحصولي على جائزة عالمية مميزة تعنى بقطاع 
الشــباب، حيــث ترفــع جائزة الملك حمــد لتمكين 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الشــباب 
المســتدامة،  التنميــة  بأهــداف  الوعــي  مســتوى 
وتعــّزز أيًضــا مختلــف الطــرق الراميــة لتحقيــق 
تلك األهداف على مختلف المســتويات. كما أنها 
تدعم االبتكار وترسل رسائل تحفز الشباب على 
االبتكار والعمل، مشاركتي في جائزة مهمة جاء 
نتيجــة مــا تبرزه مــن أهمية لتمكين الشــباب من 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة ودعم أعمال 
العقــول والفكــر لــدى الشــباب وتشــجيعهم علــى 
االبتــكار والعمــل مــن أجــل الخيــر لمجتمعاتهــم 

وإلى أبعد من مجتمعاتهم المحلية”.
 ومــن ناحيتــه، قــال رائــد بــن شــمس - المديــر 
العــام لمعهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( والــذي حصــل 
علــى المركــز األول فــي فئــة تمكين الشــباب في 
مجــال المؤسســات التــي تمنح مســاحة للشــباب 
لصناعــة القــرار وخلــق الفــرص للعمــل الشــبابية 
“إن جائــزة الملــك حمد لتمكين الشــباب لتحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة رسمت للمعهد مساًرا 
ا لتفعيل دور الشــباب وزيادة  ــا اســتراتيجيًّ إداريًّ

قدراتهم في خلق األثر الحكومي طويل المدى”.
وأضــاف “معهد اإلدارة العامة ُيعد أول مؤّسســة 
حكوميــة علــى الصعيــد الدولــي تقــوم بتضميــن 
فــي   2030 لعــام  المســتدامة  الّتنميــة  أهــداف 
برامجهــا المعنية ببنــاء القــدرات اإلدارية، وذلك 
االرتقــاء  علــى  المعهــد  عمــل  إطــار  فــي  يأتــي 
بمنظومــة العمــل الحكومــي في مملكــة البحرين 
والســعي لبنــاء جيــل مــن القيــادات الحكومّيــة 
القادرة على مواصلة مســيرة الّتنمية المستدامة 
الّتــي تلبــي طموحــات الوطــن والمواطنين، فقد 
تمت موائمة أهداف وغايات الّتنمية المستدامة 
القيــادات  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  فــي 

الحكومّية”.
الرئيــس   - بينتلــف  إالنغــو  اليزابيــث  وبينــت 
Junior Achievement Af-  التنفيــذي لمؤسســة

rica - التي حصلت المؤسسة على المركز األول 
فــي فئــة تمكيــن الشــباب في مجال المؤسســات 
للشــباب  الداعمــة  الفنيــة  التقنيــات  توفــر  التــي 
ا بحصــول المؤسســة علــى جائــزة  “ســعيدة جــدًّ
الجائــزة  وتســلم  الشــباب  لتمكيــن  الملــك حمــد 
مــن يــد جاللــة الملــك الــذي دعــم الجائــزة كونها 
تعتبــر الجائــزة األولــى فــي العالــم التــي تحــث 
الشــباب والمنظمــات على تنفيذ أهــداف التنمية 
المستدامة باإلضافة إلى توحيد الجهود العالمية 
في بوتقة واحدة، لتمكين الشباب من المشاركة 
فــي هذه الجائزة التــي تحمل في طياتها أهداًفا 

نبيلة تجاه الشباب ومستقبل العالم بأسره”.
وقــال ديفيــد مدينــا أندراديــه مؤسســة “كيوبــو 
سولوســيونز” والتــي حصلــت علــى المركز األول 
فــي فئــة تمكيــن الشــباب في مجال المؤسســات 
ونفتخــر  “نعتــز  للشــباب  التمويــل  تمنــح  التــي 
لتمكيــن  حمــد  الملــك  جائــزة  فــي  بمشــاركتنا 
الشــباب وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
هــذه الجائــزة التي أتاحت لنــا الفرصة الحقيقية 
وطريقــة  وأفكارنــا  إبداعاتنــا  لنشــر  والمثاليــة 
دعمنــا للشــباب العالمي لتحقيق أهــداف التنمية 
لكافــة  واضحــة  برســالة  ونبعــث  المســتدامة 
المســؤولين فــي المجتمــع الدولي بأننــا على أتم 
االســتعداد الرتياد المســتقبل المشــرق من خالل 
تنمية أفكار الشباب ودعمهم وتمويلهم من أجل 
تطريق أفكارهم ومشروعاتهم على ارض الواقع 
لتنفيــذ أهــداف  العالميــة  التطلعــات  بمــا يخــدم 

التنمية المستدامة”.

الفائــزون بـ “جائزة الملك حمد لتمكين الشــباب” يشــيدون بمضامينها ورســالتها الفريدة

كلمات العاهل تمنحنا دافًعا للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

بعــث عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
برقيــات تهنئــة إلى رئيس جمهورية الصين الشــعبية شــي جين بينغ، 
وذلــك بمناســبة ذكرى العيــد الوطني لبالده. كما بعث صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي وولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء برقيتــي تهنئــة 
مماثلــة إلــى رئيس مجلس الدولــة بجمهورية الصين الشــعبية لي كه 

تشيانغ.

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ورئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برقيــات تهنئة إلــى رئيس جمهوريــة نيجيريا 

االتحادية محمد بخاري؛ وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة برقيــة تهنئة إلى 
رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادسي؛ وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

البحرين تهنئ نيجيريا بذكرى االستقاللالبحرين تهنئ الصين بذكرى العيد الوطني

جاللة الملك يهنئ رئيس قبرص



تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
بحضــور ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس 
الــوزراء وذلــك بقصــر القضيبيــة صباح أمس، وقــد أدلى األمين العــام لمجلس الوزراء 

ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

زيــارة  بنتائــج  الــوزراء  رحــب مجلــس 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل 
حمد بن عيســى آل خليفــة إلى المملكة 
العربية الســعودية يوم اإلثنين الماضي 
جاللتــه  أجراهــا  التــي  وبالمباحثــات 
مــع عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية 
الحرميــن  خــادم  أخيــه  الشــقيقة 
الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
بأهميــة  المجلــس  مشــيدا  ســعود،  آل 
توقيتهــا،  فــي  المعّبــرة  الزيــارة  هــذه 
والكبيــرة في مضمونهــا، والناجحة في 
أهدافها، والتــي جاءت مخرجاتها على 
صعيــد التشــاور والتنســيق لتؤكد عمق 
العالقات األخوية الراسخة بين البلدين 

الشقيقين.
الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  بعدهــا، 
رئيــس الــوزراء إلــى توفيــر الخدمــات 
وإتمامهــا  الالزمــة  المرافــق  وإنشــاء 
بمدينة خليفة كشبكة الصرف الصحي، 

تجاريــة  أســواق  إنشــاء  علــى  والعمــل 
نموذجيــة  مدرســة  إنشــاء  ودراســة 
للبنيــن تضم المراحل التعليمية الثالث، 
وكلف ســموه اللجنة الوزارية للمشاريع 
بدراســة  التحتيــة  والبنيــة  التنمويــة 
ومتابعــة ذلك مع الوزارات ذات العالقة 

واالختصاص.
فقــد وجــه صاحــب  ذلــك،  إلــى جانــب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة 
العمــل علــى تأهيــل خريجــي الحقــوق 
ومضاعفــة أعــداد المتدربيــن منهــم في 
معهــد الدراســات القضائيــة والقانونية، 
أعــداد  زيــادة  إلــى  ســموه  وجــه  كمــا 
المتدربيــن من خريجي الحقوق بوزارة 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
لتأهيلهم وسرعة دمجهم في المجاالت 
التي تكفل استقطابهم في سوق العمل.
الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  بعدهــا، 
فــي  اإلســراع  إلــى  الــوزراء  رئيــس 

الكبائــن  اســتخدام  عــن  االســتغناء 
كصفوف في المدارس وإحالل المباني 
األكاديميــة محلهــا؛ وذلــك حرصــا علــى 
تهيئة المكان والبيئة المناســبة للتعليم، 
وكلــف ســموه وزارة التربيــة والتعليــم 
والــوزارات ذات العالقــة واالختصــاص 
البدائــل  تتضمــن  شــاملة  خطــة  برفــع 

المقترحة وتوقيت تنفيذها وتمويلها.
وفــي إطار ذي صلــة، فقد وجه صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير 
البيئــة المدرســية بمــا يكفــل االســتفادة 
األنشــطة  فــي  المدرســية  المبانــي  مــن 
بعــد  والشــبابي  الرياضــي  الطابــع  ذات 
ســاعات الدوام الرسمي ووفق ضوابط 
محــددة، وكلف ســموه اللجنــة الوزارية 
للشــؤون المالية واالقتصادية والتوازن 

المالي بمتابعة ذلك.
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تقرير المجلس

البحرين تحتفل
برّواد ا�عمال

BahrainAE.com
80007070

سّجل ا�ن!

تحت رعاية صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد نائب القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء

آخر موعد لتقديم الطلبات
5 أكتوبر 2019

امسح
الكود

للتقديم

سمو رئيس الوزراء، بحضور سمو ولي العهد، مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يشــيد بنتائج زيارة جاللة الملك للســعودية.. وســمو رئيس الوزراء يصدر عدة توجيهات

إنشاء أسواق ومدرسة نموذجية للبنين تضم المراحل الثالث بمدينة خليفة

االستغناء عن استخدام 
الكبائن كصفوف في 

المدارس وإحالل المباني 
األكاديمية محلها

تأهيل خريجي الحقوق 
ومضاعفة المتدربين 

في معهد الدراسات 
القضائية والقانونية

االستفادة من المباني 
المدرسية في األنشطة 

ذات الطابع الرياضي 
والشبابي بعد الدوام

تعديل أحكام بقانون 
المصرف المركزي لتوفير 

التغطية للتعامالت 
المتوافقة مع الشريعة

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة 
على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي:

أوال: وافــق مجلــس الوزراء بنــاء على توصية 
الســمو  صاحــب  برئاســة  التنســيقية  اللجنــة 
الملكــي ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
عــدد  علــى  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
مــن مشــاريع المراســيم بقوانيــن وقــرر اتخــاذ 
الالزمــة  والقانونيــة  الدســتورية  اإلجــراءات 
إلصدارهــا، وتصــب هذه المشــاريع في تطوير 
المنظومــة  وأداء  المحاكــم  فــي  العمــل  ســير 

القضائية وبعض أنظمة الخدمة المدنية.
ثانيــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع 
قانــون مصــرف  أحــكام  بعــض  يعــدل  قانــون 
البحرين المركزي والمؤسســات المالية الصادر 
بقانون رقم )64( لسنة 2006، ويهدف التعديل 
إلى مواكبة القانون الحالي ألفضل الممارسات 
الخدمــات  مجــال  فــي  والتشــريعية  الدوليــة 
الماليــة والرقابة عليها؛ من أجل حماية أفضل 
لعمالء المؤسسات المالية، وترتكز التعديالت 
للتعامــالت  القانونيــة  التغطيــة  توفيــر  علــى 
المصرفية المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، 
الدولــي  النقــد  توصيــات صنــدوق  وتضمينــه 
األزمــات  التحوطيــة ضــد  اإلجــراءات  بشــأن 
الماليــة، وتعزيــز النصــوص الخاصــة بالرقابــة 
علــى المؤسســات الخاضعــة لرقابــة المصرف، 
وقــرر المجلــس إحالــة مشــروع القانــون إلــى 
الســلطة التشريعية، وذلك في ضوء التوصية 
المرفوعــة لهــذا الغــرض مــن اللجنــة الوزاريــة 
للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها 

وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة.
ثالثا: وافق المجلس على مشــروع قرار يعدل 
القرار رقم )50( لســنة 2015 بإنشــاء وتشكيل 
لجنة إســتراتيجية وتنســيق الطيف الترددي، 
للجنــة  اختصاصــات جديــدة  بإضافــة  وذلــك 
علــى  إلــى عضويتهــا، وذلــك  وممثليــن جــدد 

الوزاريــة  اللجنــة  فــي توصيــة  الــوارد  النحــو 
للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها 

وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة.
رابعــا: بحــث مجلس الــوزراء مشــروع مذكرة 
تفاهم قدمه وزير الداخلية للتعاون في مجال 
األمــن الداخلــي بيــن وزارة الداخليــة بمملكــة 
بالواليــات  الداخلــي  األمــن  ووزارة  البحريــن 
مذكــرة  محــل  لتحــل  األميركيــة،  المتحــدة 
العــام  فــي  الطرفيــن  بيــن  الموقعــة  التفاهــم 
2007. وستشــتمل مذكــرة التفاهــم الجديــدة 
علــى التعاون بين الجانبيــن في عدة مجاالت 
أمنيــة كاألمــن الســيبراني وتبــادل المعلومات 
حــول حمايــة المطــارات وفي مجــال الجمارك 
وغيرهــا، وقــرر المجلــس إحالتهــا إلــى اللجنــة 

الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
نتائــج  الــوزراء  مجلــس  اســتعرض  خامســا: 
معــارض التوظيــف التي نظمتهــا وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة خالل النصف األول من 
العام 2019 والبالغ عددها أربعة معارض، وتم 
توظيــف 1225 مــن الباحثيــن عــن عمل خالل 
فتــرة إقامتهــا يشــكلون نحــو 11 % ممــن تــم 
توظيفهم من البحرينيين في القطاع الخاص 

خــالل النصف األول من العــام الجاري والذين 
يزيــد عددهــم عــن 11500 باحــث عــن عمــل، 
فيمــا عرضــت خــالل المعــارض التــي أقيمــت 
فــي النصــف األول مــن هذا العام مــا مجموعه 
2600 وظيفــة شــاغرة، ويأتــي ذلــك فــي إطار 
متابعــة توجيهــات وقــرارات مجلــس الــوزراء 
والمشــروعات  البرامــج  إطــالق  مجــال  فــي 
الهادفــة إلــى توفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل 
المناســبة للمواطنين، وقد جاء ذلك في ضوء 
المذكــرة التــي عرضهــا وزيــر العمــل والتنميــة 

االجتماعية.
سادســا: بحث مجلس الوزراء نقل تبعية عدد 
مــن األنديــة مــن مظلة وزارة شــؤون الشــباب 
وأنشــطتها  أعمالهــا  توافــق  لعــدم  والرياضــة 
علــى أرض الواقع مع األنشــطة والغايات التي 
ترمــي إليهــا وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
فــي المجــال الرياضــي والشــبابي، حيــث قــرر 
المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض 
من وزير شؤون الشباب والرياضة إلى اللجنة 

الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
ردود  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ســابعا: 
الحكومــة علــى ثالثــة اقتراحــات برغبة األول 
للتخصصــات  وطنــي  برنامــج  إنشــاء  حــول 
الطبيــة، والثانــي بشــأن ضــم األقــارب الذيــن 
يرعون األشــخاص المصابين بالتوحد الشديد 
إلى القرار رقم )80( لســنة 2018 بشأن شروط 
للموظــف  الراحــة  ســاعتي  منــح  وضوابــط 
أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة أو الــذي يرعــى 
شــخصا ذا إعاقة، والثالث بشــأن مركز شبابي 
في منطقة وادي السيل بالمحافظة الجنوبية.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما 
بنتائج المشاركة في الدورة األربعين للجمعية 
العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في 
مونتريــال مؤخــرا من خالل التقريــر المرفوع 

من وزير المواصالت واالتصاالت.

ياسر الناصر
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الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل   
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفة 
بقصر القضيبية صباح أمس ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة.

الــدور  أكــد ســموهما أهميــة  اللقــاء  وخــال 
العربيــة  المملكــة  بــه  الــذي تقــوم  المحــوري 
الســعودية الشــقيقة كركيزة ألمن واســتقرار 
المنطقــة، بمــا لديها من مكانــة وثقل إقليمي 

فــي  جهــود  مــن  تبذلــه  ومــا  كبيــر،  ودولــي 
الحفاظ على استقرار االقتصاد العالمي.

وشــّددا ســموهما علــى أن المملكــة العربيــة 
الســعودية الشقيقة هي صّمام أمان المنطقة 
والعالــم، وأن أيــة محاولة الســتهدافها يجب 
أن تجابــه بوقفــة جــادة مــن قبــل المجتمــع 

أن يؤثــر علــى  ذلــك  مــن شــأن  الدولــي ألن 
وتطــّرق  ككل.  العالميــة  األوضــاع  اســتقرار 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد خــال 
اللقــاء إلى بحث عدد مــن الموضوعات التي 
تتعلــق بالجهــود المبذولــة لتحقيــق تطلعــات 

المواطنيــن فــي مختلــف المجــاالت. وأكــدا 
الخدميــة  المشــروعات  جميــع  أن  ســموهما 
التي تشهدها مناطق البحرين غايتها األولى 
هــو تلبيــة احتياجــات المواطنيــن فــي حياة 
علــى  متواصــاً  حرًصــا  هنــاك  وأن  كريمــة، 

اإلسراع في وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

المنامة - بنا

الـسـعــوديــة صــّمــام أمــان الـمـنـطــقــة والـعــالــم
الخدمية الــمــشــروعــات  بتنفيذ  ــراع  ــ اإلس الــعــهــد:  ولــي  وســمــو  الــــوزراء  رئــيــس  سمو 

تأكيد أهمية دورها 
المحوري كركيزة ألمن 

واستقرار المنطقة

سمو رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز العالقات مع السفير األميركي
ــارات ــمـ ــثـ ــتـ ــة االسـ ــي ــم ــن ــت ــاالت أوســــــع ل ــ ــج ــ ــر الـــتـــعـــاون وفـــتـــح م ــ تـــطـــويـــر أطـ

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  اســتقبل 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بقصر القضيبية 
صبــاح أمــس ســفير الواليــات المتحــدة األميركيــة 
هيكــس  جســتن  البحريــن  مملكــة  لــدى  المعتمــد 
ســيبريل، حيث بحــث معه العاقــات المتميزة بين 
البلديــن الصديقيــن وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف 

المجاالت.
خــال اللقــاء، أشــاد صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الوزراء بعاقات التعاون والصداقة التي تربط بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية، وما 
يجمعهما من شراكة إستراتيجية راسخة، ساهمت 
فــي تحقيــق المصالــح والمنافــع المتبادلــة للبلديــن 

والشعبين الصديقين في مختلف المجاالت.
وأكــد ســموه حــرص مملكــة البحريــن علــى تعزيــز 
العاقــات الثنائية مع الواليــات المتحدة األميركية 
وتطويــر المزيــد مــن أطــر التعــاون لفتــح مجــاالت 

وتنشــيط  المشــتركة  االســتثمارات  لتنميــة  أوســع 
التبــادل التجــاري مــن خــال دعــم جهــود القطــاع 

الخاص في هذا المجال.
واســتعرض صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
مع السفير األميركي مستجدات األوضاع اإلقليمية 
الواليــات  بجهــود  ســموه  نــوه  حيــث  والدوليــة، 
المتحــدة األميركيــة فــي تعزيــز األمــن واالســتقرار 
فــي المنطقــة والعالم، مؤكدا ســموه أهمية التعامل 
بشكل جماعي مع التحديات األمنية الراهنة لحفظ 

السلم واالستقرار العالميين.
المتحــدة  الواليــات  ســفير  أعــرب  جانبــه  مــن 
األميركية المعتمد لدى مملكة البحرين، عن اعتزاز 
بــاده بمــا تبديــه حكومــة مملكــة البحرين برئاســة 
صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء مــن اهتمام 
بتعزيــز أواصر الصداقة والتعــاون بين البلدين في 
مختلف المجاالت، مشــيدا بدور وإســهامات مملكة 
البحرين في مســاندة الجهود الدولية لحفظ األمن 

واالستقرار في المنطقة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير األميركي
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الثالثاء
1 أكتوبر 2019 
2 صفر 1441 “الجنوبية” تعقد المنتدى الثاني للتنمية االستثمارية الخميس

الشباب ــال  ــم األع رواد  مــن   50 ومــشــاركــة  المحافظ  سمو  بــرعــايــة 

تحت رعاية محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة، وبشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين”، تقيم المحافظة 
الجنوبيــة بعــد غــد الخميس بفندق ســوفتيل الزالق المنتدى االســتثماري 
الثاني تحت شــعار”Select South” بمشــاركة ما يقارب خمسين من رواد 

األعمال الشباب البحرينيين والشركات االستثمارية التنموية.

دور  إبــراز  إلــى  المنتــدى  ويهــدف 
رواد األعمــال الشــباب البحرينييــن 
وتشــجيع الريادة المحلية المبتكرة، 
المبــادرات  مــن  جــزءا  ليكونــوا 
الجنوبيــة،  للمحافظــة  المجتمعيــة 
إلــى  المجتمــع  أفــراد  تمكيــن  نحــو 
منصــات الريــادة واإلبــداع، إضافــة 
إلى تعزيز دور رواد األعمال الشباب 

وأصحــاب المشــاريع فــي منظومــة 
مــن  تعــزز  التــي  المميــزة،  األعمــال 
دور المحافظــة لتكــون مركــزا مهمــا 
التنمويــة  والمشــروعات  لألعمــال 

والحضارية المستدامة.
كمــا ســيبرز المنتــدى دور القائميــن 
فــي ريــادة األعمــال فــي المحافظــة 
الجنوبية، وأبرز المشاريع من خالل 

يعــزز  الــذي  المصاحــب  المعــرض 
مــن مكانــة المشــاريع الحيويــة فــي 
المنطقة، بحضــور عدد من أصحاب 
فــي  الشــبابية والرياديــة  المشــاريع 

سمو الشيخ خليفة بن عليمختلف مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

كــــوثــــر جــــاســم
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

جــدتـهـا
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

البحرين نموذج ناجح في تيسير حركة التجارة ومعالجة المعوقات بين الجمارك
الدول األكثر تحسنا في تيسير ممارسة األعمال باختيارها ضمن  الجمارك يشيد  رئيس 

تقدم رئيس شــؤون الجمارك الشــيخ أحمد 
بــن حمــد آل خليفــة بأســمى آيــات التهانــي 
صاحــب  البــالد  عاهــل  إلــى  والتبريــكات 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  ورئيــس 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، وولي 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
مملكــة  الدولــي،  البنــك  اختيــار  بمناســبة 
البحرين ضمن قائمة العشــرين دولة األكثر 
تحسنا من بين 190 دولة، وذلك في مؤشر 
تيســير ممارسة األعمال للعام 2020، مثمنا 
هذا اإلنجاز الذي حققته فرق العمل بفريق 
اإلجــراءات  تســهيل  فــي مجــال  البحريــن 

وممارسة األنشطة واألعمال التجارية.
  وفــي إنجــاز آخر متصــل، تم اختيــار البنك 
الدولــي للجنة التخليــص الجمركي بمملكة 
البحريــن كنمــوذج ناجح عالميا في تيســير 
حركــة التجــارة ومعالجــة المعوقــات بيــن 

المنافــذ،  فــي  العاملــة  والجهــات  الجمــارك 
مشــيدا بقــرار صاحــب الســمو الملكــي ولي 
العهــد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
المتابعــة  ومثمنــا  اللجنــة،  تشــكيل  فــي 
لوزيــر  المســتمرة  والتوجيهــات  الحثيثــة 
بــن  راشــد  الشــيخ  أول  الفريــق  الداخليــة 
عبدهللا آل خليفة مما كان له األثر الواضح 
في تحقيق هذه اإلنجازات العالمية ووضع 
شــؤون جمــارك البحريــن في مصــاف دول 
العالم المتقدمة، معربا عن شــكره وتقديره 
لفريق العمل على التعاون والعمل الدءوب 
فــي تذليــل كافــة  الماضيــة  الفتــرة  خــالل 
العقبــات التــي تعــوق حركــة التجــارة فــي 
منافــذ المملكــة، مؤكدا أن المرحلــة المقبلة 
تلــك  لتعزيــز  الجهــود  ســتتطلب مضاعفــة 

المكانة.
افتتاحــه  خــالل  الجمــارك  رئيــس    وأشــار 
إلــى  الجمركــي،  التخليــص  لجنــة  اجتمــاع 
أهمية االستفادة من القائمة البيضاء، وهي 
القائمــة التــي ال يتم طلــب موافقة الجهات 

الرقابيــة فــي االســتيراد أو التصدير، حيث 
يهدف العمل بهذه القائمة إلى سرعة أنجاز 
المعامــالت الجمركيــة وبالتالــي رفــع نســبة 
الواردات إلى البحرين، حيث تعتبر القائمة 
البيضاء ضمن مســاعي الجمارك في زيادة 
وتيرة العمل في المنافذ الجمركية وتيسير 
حركة التجارة، بما يسهم في تحقيق مزيد 
علــى  ســواء  واإلنجــازات  النجاحــات  مــن 

الصعيد المحلي أو العالمي.
  وأضــاف الشــيخ أحمــد بــن حمــد آل خليفة 

أن شــؤون الجمــارك ســتقوم بتقديم إيجاز 
مفصــل حــول تجربــة المملكة خاصــة فيما 
حققتــه لجنة التخليــص الجمركي في هذه 
التجربــة الناجحة وذلك بمقر البنك الدولي 
فــي واشــنطن، مؤكدا مواصلــة التعاون مع 
الدعــم والمســاندة  الدولــي لتقديــم  البنــك 
العمــل  مجــال  لتحســين  الناميــة  للــدول 
الجمركــي واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي 
القطاع اللوجستي، وتصبح البحرين مركزا 

جمركيا يحتذى به.

المنامة - وزارة الداخلية

من اليمين: البحر، المردي، السفير المغربي، همام، الغائب

مي بنت محمد تفوز بـ “جائزة سلطان العويس” بدبي
الـــزوار مـــا يغنـــي تجربـــة استكشـــاف المنطقـــة البحريـــن محطـــة ثقافيـــة يجـــد فيهـــا 

مــازال الربــع األخيــر مــن العــام 2019 يشــهد علــى تحقيق 
المزيد من المنجزات الثقافية لمملكة البحرين، حيث نالت 
رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنت 
محمد آل خليفة نهاية شــهر ســبتمبر 2019 جائزة اإلنجاز 
الثقافي والعلمي للدورة السادســة عشــرة )2018 - 2019( 
مــن جوائــز مؤسســة ســلطان بــن علــي العويــس التــي يقع 

مقرها في مدينة دبي.
وبهــذه المناســبة، قالــت الشــيخة مي بنت محمــد: “إن هذا 
المنجــز يعكس ما توليه قيادتنا الرشــيدة من دعم للقطاع 
الثقافــي الــذي أصبــح أحــد المالمــح األساســية التــي تمّيز 
مملكة البحرين وتمنحها المكانة على المستويين اإلقليمي 
والعالمي”. وتوّجهت بالشــكر الجزيل إلى مؤسسة سلطان 
بعمــل  مشــيدة  الجائــزة،  لنيــل  اختيارهــا  علــى  العويــس 
المؤسســة فــي إثراء الحراك الحضاري فــي دولة اإلمارات 
الثقافــي  العمــل  دعــم  وفــي  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة 

طريقــة  اليــوم  الثقافــة  “أضحــت  وأضافــت:  الخليجــي. 
الشــعوب واألوطان فــي صناعة تمّيزهــا وتفّردها، كما هي 
اللغــة العالميــة التــي يمكــن مــن خاللهــا صناعــة مســاحات 
للحــوار الحضــاري مــا بيــن مختلــف البلــدان”، مؤكــدة أن 
البحريــن كانــت ومازالــت محّطــة ثقافيــة وحضاريــة يجد 

فيهــا الزّوار ما يغني تجربة استكشــاف المنطقة وتاريخها 
العريق.

وتعــد جائزة اإلنجاز الثقافي والعلمي، جائزة مســتقلة عن 
بقية جوائز مؤسســة ســلطان العويس. وكانت الجائزة قد 
انطلقــت فــي الــدورة الثانيــة لجوائــز المؤسســة )1990 - 
1991(، والتي عملت منذ ذلك الوقت على تكريم شخصية 
ثقافيــة أو علميــة أو عامــة أو مؤسســة تركــت بصمة وأثرا 
فــي الحياة الثقافيــة. وإضافة إلى جائــزة اإلنجاز الثقافي 
والعلمــي، تقــّدم المؤسســة فــي كل دورة أربــع جوائــز فــي 
مجــاالت: الشــعر، القصــة والراويــة المســرحية، الدراســات 

األدبية والنقدية والدراسات اإلنسانية والمستقبلية.
وفــاز فــي هــذه الــدورة التــي تقّدم لهــا 1745 مرشــحا، كل من 
علــي جعفــر العــالق مــن العراق في مجــال الشــعر، بينما فازت 
علوية صبح من لبنان في مجال القصة والرواية المســرحية. 
أمــا محمــد لطفــي اليوســفي مــن تونــس، فقــد فاز فــي مجال 
الدراســات األدبية والنقدية، بينما فاز حيدر إبراهيم علي من 
الســودان في مجال الدراســات اإلنســانية والمســتقبلية. يذكر 

أن الشاعر سلطان بن علي العويس قام بتأسيس جائزة دائمة 
باسمه بتاريخ 17 ديسمبر من العام 1987؛ بهدف تعزيز مكانة 
األدبــاء والمفكريــن والعلماء العرب. وكان اتحاد كتاب وأدباء 

اإلمــارات احتضــن الجائــزة في بداياتها، لتتشــكل الحقا أمانة 
عامــة لها بإشــراف االتحاد. وفي العــام 1992 تحّولت الجائزة 

إلى مؤسسة ثقافية مستقلة.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الشيخة مي بنت محمد 

محرر الشؤون المحلية | تصوير رسول الحجيري

السفير المغربي زائًرا “^”: البحرين تصافح الجميع
المهنية ــلــكــوادر  ل ــب  ــدري ت ــراح  ــت اق وبــحــث  ــا..  يـــزورهـ صحيفة  أول 

 استقبل رئيس التحرير مؤنس المردي بمكتبه سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين مصطفى بنخيي، وذلك بمناسبة تعيينه سفيًرا لبالده بالمنامة. ورحب 
المــردي بســفير الربــاط، ومؤكــًدا متانــة عالقة األخــوة بين قيادة البلدين والشــعبين، والفًتا إلى عمق الشــراكات القائمة بين البلدين بمختلف المجاالت، والتي انعكســت 

بزيادة وتيرة ازدهار النشاط وتطوره بمجاالت برلمانية وثقافية واقتصادية وتنموية ورياضية وغيرها.

 وعّبر الســفير المغربي عن ســروره بأن تكون 
“البــالد” أول صحيفــة بحرينيــة يزورهــا مــن 
بعد لقاء القيادة السياســية، ومشــيًرا إلى أنه 
وفــد للبحريــن بقلــب مفتــوح، ووجــد جميــع 
البحرينييــن يمــدون اليد لمصافحته، وهو ما 
يعكس معدن الشــعب البحريني المنفتح في 
تواصلــه مع اآلخر والمعبر عن ثقافة أرســتها 
قيادة المملكة. وبحث وفد صحيفة البالد مع 
الســفير المغربي مستجدات المشهد المغربي 
الراهــن، وناقشــوا مواقــف الرباط مــن قضايا 
توثيــق  الصحيفــة  وفــد  واقتــرح  الســاعة. 
مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  التعــاون  عالقــة 
الكوادر الصحافية المغربية لتقديم التدريب 
والتكوين للجســم الصحفــي البحريني وذلك 

وفق تصورات ستقدمها الصحيفة وسيجري 
التشاور بشــأنها بالمرحلة المقبلة مع الجهات 

المعنيــة. حضــر اللقــاء مــن جانــب الصحيفــة 
إلــى جانب المــردي: الرئيــس التنفيذي أحمد 

البحــر، ومديــر التحريــر أيمن همــام، ورئيس 
الفريق السياسي راشد الغائب.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميــة  العمــل  وزارة  أعلنــت 
إجــراءات  انتهــاء  االجتماعيــة 
التعويضــات  مبالــغ  إيــداع 
اللحــوم  عــن  الدعــم  رفــع  عــن 
فــي  الحكومــة  تودعــه  الــذي 
الحســابات المصرفيــة للمواطنين 
عــن  مقدًمــا  وذلــك  المســتفيدين، 
شــهور أكتوبــر ونوفمبر وديســمبر 

للعام الجاري 2019.
إيــداع  أن  الــوزارة  وذكــرت 
المبالــغ فــي حســابات المواطنيــن 
األســبوع  فــي  ســيتم  المصرفيــة 
 ،2019 أكتوبــر  شــهر  مــن  األول 

الفتــة إلــى أن إجمالي عدد األســر 
التعويــض  مبلــغ  مــن  المســتفيدة 
فــي هــذه الدفعــة يبلــغ )164( ألًفــا 
بمبلــغ  بحرينيــة،  أســر  و)103( 
إجمالــي قــدره )6( ماليين و)964( 

ا. ألًفا و)167( ديناًرا بحرينيًّ
كل  التعويضــات،  هــذه  وتصــرف 
ثالثة شــهور، ضمــن آليات توجيه 
دعــم اللحــوم لصالــح المواطنيــن 
قــرار  علــى  بنــاًء  البحرينييــن، 
مجلــس الوزراء، فــي مايو 2015، 
اللحــوم  دعــم  آليــة  تنفيــذ  بشــأن 

للمواطنين.

تعويضات رفع الدعم عن اللحوم مطلع أكتوبر

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بعثــت قرينــة عاهــل البالد رئيســة 
للمــرأة صاحبــة  المجلــس األعلــى 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
برقيــة  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت 
تهنئــة إلــى رئيســة هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مي بنت 
محمــد آل خليفة، أعربت فيها عن 
تقديرها واعتزازها بفوزها بجائزة 
اإلنجاز الثقافي والعلمي لمؤسسة 
فــي  العويــس،  علــي  بــن  ســلطان 
دورتهــا السادســة عشــرة، مبديــة 
الــذي  ســموها ســعادتها بالتكريــم 
يأتــي تقديــرا إلســهامات الشــيخة 
مــي المؤثــرة والالفتــة فــي خدمة 
تحافــظ  التــي  الوطنيــة  الثقافــة 
على نبضها ونشــاطها لتكون مرآة 
الفكــري  وثرائنــا  إلرثنــا  عاكســة 
والمعرفــي والثقافــي، كأحــد أهــم 
ســمات البحريــن الحضاريــة، وكما 

اعتدنا على مر التاريخ.
البــالد  عاهــل  قرينــة  ووجهــت 
خالــص التهانــي وعميــق االمتنــان 
المخلصــة  مــي  الشــيخة  لجهــود 

فــي  مكــررة  القيمــة،  وإســهاماتها 
الســعيدة،  المناســبة  هــذه  مثــل 
هيئــة  برئيســة  ســموها  فخــر 
كأحــد  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
نســاء الوطــن الجديــرات بالتقدير 
الوطنيــة  لمســئولياتهن  بتوليهــن 
علــى  الدائــم  باقتــدار، وحرصهــن 
العطــاء المتميز وتقديم ما يحفظ 
بيــن  الرائــدة  مكانتهــا  للبحريــن 

األمم.

قرينة الملك: فخورون برئيسة “الثقافة”

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم



بتكليف من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حضر 
وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مراسم تأبين رئيس 
الجمهورية الفرنســية األســبق جاك شــيراك والذي أقيم أمس في كنيســة سان 
سولبيس وبحضور رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، والعديد من 

رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات من دول العالم.

ــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ خالد   ونــقــل وزيـ
خالص  خليفة  آل  محمد  بــن  أحمد  بــن 
الــبــاد صاحب  تــعــازي ومــواســاة عاهل 
ــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  الــجــالــة ال
الوزراء صاحب السمو  خليفة، ورئيس 
آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، إلى رئيس الجمهورية 

الــفــرنــســيــة ايــمــانــويــل مـــاكـــرون بــوفــاة 
األسبق  الفرنسية  الجمهورية  رئــيــس 

جاك شيراك.
ــن خــالــص  ــر وزيـــــر الــخــارجــيــة عـ ــّبـ وعـ
الراحل  للفقيد  الكبيرة  للجهود  تقديره 
التي  التاريخية  الــعــاقــات  تمتين  فــي 
تربط بين مملكة البحرين والجمهورية 
الفرنسية في شتى المجاالت، مستذكًرا 
والداعمة  للفقيد  التاريخية  المواقف 
حق  عــن  والــمــدافــعــة  العربية  للقضايا 

ــدول والــشــعــوب فــي الــعــيــش بسام  ــ ال
التقدم واالزدهــار، وإسهاماته  وتحقيق 
الــكــبــيــرة فـــي تــحــقــيــق األمــــن والــســلــم 

بمختلف أنحاء العالم، ودوره في تنمية 
الــدول،  بين  البناء  والتفاعل  الــتــعــاون 
تحقيًقا لمصالح المجتمع الدولي بأسره.

06local@albiladpress.com
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وزير الخارجية يشارك في مراسم تأبين شيراك
نقـــل تعـــازي العاهـــل وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد إلـــى ماكـــرون

وزير الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع الرفاع - قوة الدفاع

الــلــواء  سمو  الملكي  الــحــرس  قــائــد  استقبل 
الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمكتبه 
الروضة  بمعسكر  الملكي  الحرس  قيادة  في 
للشرق  الدفاع  مستشاري  كبير  أمــس،  صباح 
األوسط بالمملكة المتحدة الفريق سير جون 
الملكي  الــحــرس  قــوة  قائد  بحضور  لــوريــمــر، 
بن  خالد  الشيخ  الركن  المقدم  سمو  الخاصة 

حمد آل خليفة. 
وفي اللقاء، رحب سمو قائد الحرس الملكي 
األوســـط  لــلــشــرق  الـــدفـــاع  مــســتــشــاري  بكبير 
بعمق  سموه  أشــاد  حيث  المتحدة،  بالمملكة 
تربط  الــتــي  والتاريخية  الثنائية  الــعــاقــات 
مملكة البحرين مع المملكة المتحدة الصديقة. 
ــه الــتــعــاون الــمــشــتــرك في  ــرى بــحــث أوجـ وجـ

الــمــجــال الــعــســكــري بــيــن الــبــلــديــن مــن خــال 
المشتركة وسبل  والتدريبات  التمارين  تبادل 
سموه  أشـــاد  كــمــا  المستقبل،  فــي  تــطــويــرهــا 
على  الــمــتــحــدة  المملكة  تــقــوم  ــذي  الـ بــالــدور 

والسلم  األمـــن  حفظ  فــي  الــدولــي  المستوى 
ــلــقــاء الــمــلــحــق الــعــســكــري  الــعــالــمــي. حــضــر ال
البريطاني لدى مملكة البحرين المقدم بحري 

.PAUL A WINDSAR

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  استقبل 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
أمس   صباح  العامة  الــقــيــادة  فــي  خليفة 
األوســط  للشرق  الدفاع  مستشاري  كبير 
جــون  ســيــر  الــفــريــق  الــمــتــحــدة  بالمملكة 
لــوريــمــر، بــحــضــور رئــيــس هيئة األركـــان 
الفريق الركن ذياب النعيمي. ورحب القائد 
مستشاري  بكبير  البحرين  دفــاع  لقوة  الــعــام 
المتحدة،  بالمملكة  األوســـط  للشرق  الــدفــاع 
مشيًدا بعاقات الصداقة التاريخية والمتميزة 
التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
ــذور تــاريــخــيــة مــتــيــنــة، مــنــّوًهــا  والــتــي لــهــا جــ
في  الصديقين  البلدين  بين  القائم  بالتعاون 
شــتــى الـــمـــجـــاالت ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــتــبــادل 

الخبرات والتعاون في المجال العسكري.
سعد  محمد  حسن  الركن  اللواء  اللقاء  حضر 
الــعــامــة، والــلــواء الركن  الــقــيــادة  مدير ديـــوان 
رئيس  مساعد  هللا  مــال  أحمد  يوسف  بحري 

والملحق  والــتــمــويــن،  لــإمــداد  ــان  األركــ هيئة 
البحرين  مملكة  لـــدى  الــبــريــطــانــي  الــعــســكــري 
المقدم بحري PAUL A WINDSAR وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

قائد الحرس الملكي مستقبال كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدةالقائد العام مستقبال كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة

ـــة ـــات الثنائي ـــق العالق ـــيد بعم ـــي يش ـــرس الملك ـــد الح قائ ـــن ـــن البلدي ـــكري بي ـــاون العس ـــيد بالتع ـــام يش ـــد الع القائ

بحث التعاون العسكري مع المملكة المتحدة جذور تاريخية تربط البحرين بالمملكة المتحدة

اســتقبل مســاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســري في مكتبه أمس وفدا يضم عددا من موظفي مجلســي النواب والشــيوخ 
بالواليات المتحدة األميركية وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.

ــر  ــ ــقــــاء، رحـــــب مـــســـاعـــد وزي ــ ــل ــ وخــــــال ال
العاقات  عمق  مؤكدا  بالوفد،  الخارجية 
التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة 
األميركية  المتحدة  ــواليــات  وال البحرين 
إلـــى أســـس من  الــصــديــقــة، والــتــي تستند 
الــتــعــاون واالحـــتـــرام، مــعــرًبــا عــن اعــتــزازه 
بين  الثنائية  الــعــاقــات  لــمــســار  وتــقــديــره 

ــحــرص  ــل ال ــي ظـ ــديــن الــصــديــقــيــن فـ ــل ــب ال
المتبادل على تعزيز التعاون المشترك على 
األصعدة كافة بما يلبي الرغبات المشتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
وأكد أن سياسة مملكة البحرين الخارجية 
الــدول  مــع  الــتــعــاون  ترسيخ  على  مبنية 
وبـــنـــاء الـــشـــراكـــات لــتــحــقــيــق الــمــصــالــح 

السلم  قضايا  فــي  والمساهمة  المتبادلة، 
والوسطية،  التسامح  قيم  وتبني  الدولي، 
والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، 
الــدولــي،  الــقــانــون  احــتــرام  على  والتأكيد 
ــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة  وعــ
لـــــلـــــدول، وااللــــــتــــــزام بـــحـــســـن الــــجــــوار، 
لتسوية  والتوصل  المتبادل،  واالحــتــرام 
عــلــى ســيــادة  لــلــحــفــاظ  ــات؛  لـــأزمـ سلمية 
ــدول ومــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة ووحـــدة  ــ الـ
شعوبها  كرامة  وصــون  أراضيها،  وسامة 

واستقرارهم في دولهم.
كما نوه مساعد وزير الخارجية بأن عاهل 
الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة قد أرسى نهج اإلصاح 
ــة الــمــؤســســات والــقــانــون،  والــحــقــوق ودولـ

وحــقــق الــتــطــور والــتــقــدم فــي الــعــديــد من 
ــقـــوق اإلنــــســــان، مــســتــعــرضــا  مـــجـــاالت حـ
ــمــبــادرات والــجــهــود الــبــارزة فــي تطوير  ال
واإلسكانية  الصحية  والخدمات  الرعاية 
واألمـــن ورفــع جــودة ومــخــرجــات التعليم 
الفجوة  وســـد  البحرينية  الــمــرأة  وتــقــدم 

البيئة  مــعــايــيــر  وتــحــقــيــق  الجنسين  بــيــن 
والحضرية  الــبــشــريــة  والتنمية  الصحية 
وخــلــق بــيــئــات الــعــمــل الــتــنــافــســيــة ودعـــم 
برنامج  ضمن  الناشئة،  المؤسسات  عمل 
قانونية  بنية  ووفق  متقدم  عمل حكومي 
حاضنة  وقضائية  دستورية  ومؤسسات 

وحامية لمسيرة النماء والرفاهية والعيش 
ــكــريــم، وأن تــلــك اإلنـــجـــازات والــجــهــود  ال
الوطنية قد لبت تطلعات المملكة وشعبها 
فــي أفــضــل الــمــمــارســات والــنــجــاحــات في 
والمدنية  الديمقراطية  بالحقوق  التمتع 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  والسياسية 

والثقافية.
من جانبهم، أعرب موظفي مجلسي النواب 
والـــكـــونـــغـــرس األمـــريـــكـــي عـــن تــقــديــرهــم 
مشيدين  الخارجية،  وزيــر  مساعد  للقاء 
القائمة  الــصــداقــة  الــعــاقــات  تــشــهــده  بــمــا 
المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  بين 
فــي مختلف  ونــمــاء  تــطــور  مــن  األميركية 
المجاالت، متمنين لمملكة البحرين المزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما جرى خال اللقاء استعراض عدد من 
الساحتين  على  والــقــضــايــا  الــمــوضــوعــات 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

جاللة الملك أرسى نهج الحريات ودولة المؤسسات والقانون

مساعد وزير الخارجية مستقبال وفدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ األميركي

المنامة - محافظة العاصمة

آل خليفة في  بن عبدالرحمن  الشيخ هشام  العاصمة  استقبل محافظ 
بروموسفن  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  مكتبه 
التعاون  سبل  الطرفان  بحث  إذ  مكناس،  أكــرم  األعمال  رجل  القابضة 
المشترك بين المحافظة والشركة من خال دعم احتفال العيد الوطني 
أكبر  أحــد  يعد  والــذي  الــعــام،  لهذا  الملك  جالة  جلوس  وعيد  المجيد 
الخطط  من  عــددا  المحافظ  المملكة.واستعرض  في  الوطنية  االحتفاالت 
بين  واإليــجــابــي  المثمر  بالتعاون  مثنًيا  للمحافظة،  المستقبلية  والــمــشــاريــع 
لبرامج  والداعمين  الشركاء  أبرز  القابضة  بروموسفن  شركة  بوصف  الجهتين 
دعم  فــي  للشركة  الــبــارز  بــالــدور  ومــشــيــًدا  الماضية،  الــســنــوات  فــي  المحافظة 
محافظة  وفعاليات  بمبادرات  مكناس  وأشــاد  الوطنية.  والمناسبات  االقتصاد 
العاصمة، التي باتت تعكس تنوًعا واضًحا وتشمل قطاعات اجتماعية وثقافية 
العام والخاص من  القطاعين  بين  الفاعلة  للشراكة  ناجح  نموذج  مختلفة، في 
شأنها أن تعود باإليجاب والنفع على الجميع من مواطنين ومقيمين في الباد.

محافظ العاصمة يبحث التعاون المشترك مع مكناس

تقدير للجهود 
الكبيرة للفقيد 

الراحل في 
تمتين العالقات 

التاريخية

محرر الشؤون المحلية المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أفادت المدير العام لبلدية الشمالية لمياء 
مفتوحة  البلدية  مكاتب  إن  الفضالة 
ما  المراجعين  لمقابلة  األســبــوع  طــوال 
الخاصة،  االجتماعات  أوقــات  في  عــدا 
ومــن  خــدمــيــة  وزارة  “نـــحـــن  وقـــالـــت 
المواطنين  التواصل مباشرة مع  مهامنا 
والــتــرحــيــب بــهــم ومــســاعــدتــهــم حسب 
التنظيمية  ــات  ــراطـ ــتـ واالشـ الــقــوانــيــن 
الــمــعــمــول بــهــا وقــلــوبــنــا مــفــتــوحــة لهم 
قــبــل أبـــوابـــنـــا”.وأوضــحــت أن الــيــوم 
رؤســاء  جميع  فيه  يوجد  المفتوح 
األقـــســـام وخــصــص لـــاطـــاع على 
وماحظات  واستفسارات  مشاكل 
يمكن  التي  والخدمات  المواطنين 
في  الــتــنــفــيــذي  الــجــهــاز  يقدمها  أن 
ــديــة وكـــذلـــك االســـتـــفـــادة من  ــل ــب ال

ماحظات واقتراحات المراجعين.
في  المراجعين  عــدد  أن  أكــدت  كما 
الــيــوم  بلغ ٣٠ مــراجــعــا، وبعد  هــذا 

لبعض  واســـتـــفـــســـارات  مــنــاقــشــات 
ــتــي كــانــت غــيــر واضــحــة  ــور ال ــ األمـ
ــة بــإنــهــاء  ــاصــ ــخــ ــ لــلــمــراجــعــيــن وال
ــهــم، اقــتــنــعــوا بــالــوضــع  مــعــامــات ل
معامات  مــن  الكثير  أن  وتفهموا 
ــدار تــراخــيــص بــيــوت اإلســكــان  إصــ

مناقشتها  يتم  السكنية  البيوت  أو 
ــى حـــلـــهـــا فــــي نــفــس  ــلـ ــمــــل عـ ــعــ ــ وال
الوقت، أو بالقيام بزيارات ميدانية 
مـــن خـــال الــتــواصــل الــمــبــاشــر مع 
اإلجـــراء  وأخـــذ  لحلها  الــمــواطــنــيــن 

المناسب لها.

ــال وشــــؤون  ــغــ اســتــقــبــل وزيـــــر األشــ
ــعــمــرانــي  ــتــخــطــيــط ال الـــبـــلـــديـــات وال
ــف فـــي مــكــتــبــه بـــديـــوان  عـــصـــام خــل
الوزارة سفير المملكة المتحدة رودي 
لهيئة  التنفيذي  والــرئــيــس  درامــونــد 
لويس  البريطاني  الــصــادرات  تمويل 
تايلور، بحضور وكيل الوزارة لشئون 
ــخــيــاط والــوكــيــل  ــال أحــمــد ال ــغـ األشـ
الــمــســاعــد لــلــصــرف الــصــحــي أســمــاء 

مراد.
وخال اللقاء تم استعراض مجاالت 
ــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن،  ال
حيث نّوه الوزير بما تشهده العاقات 
تطور  مــن  وبريطانيا  البحرين  بين 
البريطانية  بالخبرات  مشيًدا  ورقــي، 
ــال  ــغــ ــال األشــ ــجــ الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي مــ

والتعمير والبنى التحتية.
الموضوعات  عــدٍد من   كما تم بحث 
ــوزارة،  الـ عمل  بطبيعة  العاقة  ذات 

ــيـــث أعـــــــرب الـــــوزيـــــر عــــن تــطــلــع  حـ
الخبرات  من  االستفادة  إلى  الــوزارة 
الــمــجــاالت  مختلف  فــي  البريطانية 
خصوصا في مجال الصرف الصحي 
ــاءات بــهــدف دعــم  ــشــ ــ والـــطـــرق واإلن

عجلة االستثمار.

البريطاني  السفير  أشــاد  جانبه،  من   
ــوزارة مع  ــ ــ ــذي تــبــديــه ال ــ بــالــتــعــاون ال
السفارة من جهود نحو تعزيز أواصر 
التحتية،  البنية  مجال  في  التعاون 
ا استمرار التعاون بين الجانبين  متمنيًّ

لمواصلة نهج التطور واالزدهار.

الفضالة: نحن وزارة خدمية ومن مهامنا التواصل مباشرة مع المواطنينوزير األشغال مستقبال سفير المملكة المتحدة

وديــة ومــنــاقــشــات  المفتوح  ــيــوم  ال فــي  مــراجــعــا   ٣٠ ــن الــبــلــديــن ــي ــف يــشــيــد بـــرقـــي الـــعـــالقـــات ب ــل خ

الفضالة: قلوبنا مفتوحة للمراجعين قبل أبوابنا االستفادة من الخبرات البريطانية بمجال األشغال

مساعد وزير 
الخارجية يؤكد 

عمق العالقات مع 
الواليات المتحدة

ترسيخ التعاون 
مع الدول وتبني 

قيم التسامح 
والوسطية



افتتــح وزيــر النفط الشــيخ محمد بــن خليفة 
آل خليفــة مســاء أمــس المؤتمــر والمعــرض 
والبيئــة  والســامة  للصحــة  الســابع  العالمــي 
تحت شــعار “الكفــاءة، المرونة واالســتدامة”، 
والذي يستمر حتى 3 أكتوبر الجاري، وتنظمه 
شــركة “أيكونكــس” بالتنســيق والتعــاون مــع 
مــن  وبدعــم  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة 
“أرامكو” الســعودية، وشــركة )بناغاز( والعديد 

من الشركات المحلية واإلقليمية والعالمية.
وشــارك في هــذا الحدث العالمــي وزير العمل 
الحميــدان،  جميــل  االجتماعيــة  والتنميــة 
بــن  ناصــر  الشــيخ  الداخليــة  وزارة  ووكيــل 
مــن  كبيــر  وعــدد  خليفــة  آل  عبدالرحمــن 
كبــار الشــخصيات مــن الرؤســاء التنفيذييــن 
للشــركات المتخصصــة فــي القطــاع النفطــي 

والمهتمين والفنيين واألكاديميين.
مــن  المؤتمــر  هــذا  “إن  النفــط  وزيــر  وقــال 
المؤتمــرات المتخصصــة والذي ســوف يكون 
فرصــة جيــدة لطــرح ومناقشــة العديــد مــن 
والســامة  بالصحــة  تتعلــق  التــي  المواضيــع 
والبيئــة وآخــر التطــورات فــي هــذا المجــال، 
خصوصــا مع وجود عدد كبير من المتحدثين 
بأفكارهــم  ســيثرونه  الذيــن  المتخصصيــن 
ومعارفهم وخبراتهم بما يعود بالنفع والفائدة 

على المشاركين”.
والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  أن  وأوضــح 
وبنــاًء علــى توجيهات الحكومــة تؤكد أهمية 
الصحــة والســامة والبيئــة مــن أجــل تنميــة 
المــوارد البشــرية لكــون العنصــر البشــري هــو 
أهــم المــوارد التــي تعتمــد عليها أية مؤسســة 
إنتاجيــة. وتســعى الشــركات النفطيــة التابعة 
للهيئــة علــى رصــد الميزانيــات الســنوية مــن 
أجــل التدريب الجيــد وإطاع القــوى العاملة 
على أحدث البرامج المتعلقة بصحة اإلنســان 
والسامة المهنية حيث نتج عن ذلك حصول 
عــدد مــن الشــركات النفطيــة التابعــة للهيئــة 

الوطنيــة للنفــط والغاز على عــدد من الجوائز 
العالمية.

وثمــن الوزيــر عاليــًا أداء الشــركات النفطيــة 
فــي تطبيق أعلى معايير األنظمة في الصحة 
بنتائــج  جــاءت  والتــي  والبيئــة  والســامة 
“بابكــو”  و  “بناغــاز”  قامــت  حيــث  مميــزة، 
وشــركة “تطويــر” للبتــرول بتدشــين عــدد من 
المشــاريع النفطيــة الحيويــة مؤخــرا تطلبــت 

وضــع خطة لتطبيق عدد مــن األنظمة لتوفير 
بيئــة عمل آمنــة وصحية بهدف زيادة اإلنتاج 
والمحافظة على المنشــآت والعنصر البشــري. 
اســتطاعات  )جيبــك(  أن شــركة  إلــى  مشــيرًا 
أي  وقــوع  دون  عمــل  يــوم   8353 تحقيــق  
 30 يعــادل  مــا  أي  للوقــت  مضيعــة  حــوادث 

مليون ساعة عمل.
وخصــوص البيئــة، قــال الوزيــر إن البحريــن 

التغيــر  باريــس بشــأن  اتفــاق  صادقــت علــى 
المناخي، مشــيرًا إلى أن المملكة تقوم بتنفيذ 
مجموعــة واســعة مــن المشــاريع والمبــادرات 
الراميــة للحد من انبعاثــات غازات االحتباس 
الحــراري أو تلــك الراميــة إلى الحــد من اآلثار 
الســلبية لهــذه الظاهرة على مملكــة البحرين. 
وقــال أن الهيئــة تنظم بهذا الشــأن العديد من 
الفعاليــات والمؤتمــرات والمعــارض والــورش 

الفنيــة المتخصصة ذات العاقة بهدف تعزيز 
الوعي والثقافة.

التــي  االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  وتحــدث 
الرئيــس  مشــارك   800 مــن  أكثــر  حضرهــا 
المؤتمــر  رئيــس  )بناغــاز(  لشــركة  التنفيــذي 
الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، ونائــب 
رئيــس العمليــات وخدمــات االعمــال بشــركة 

“أرامكو “محمد السقاف. 

ويســتقطب المؤتمــر أكثــر مــن 120 مــن كبــار 
الشــخصيات مــن مختلــف الــدول، يناقشــون 
الصحــة  مجــال  فــي  مهمــة  مواضيــع  عــدة 
والســامة والبيئــة خــال 4 جلســات نقاشــية 

و16 جلسة فنية و7 ورش عمل متخصصة.
جلســة  علــى  االفتتــاح  حفــل  اشــتمل  كمــا   
للشــركات  التنفيذييــن  للرؤســاء  نقاشــية 
النفطيــة الــذي تطرقــوا إلى موضــوع الصحة 
والســامة والبيئــة والتحديات في المشــاريع 
الرئيســية بمشــاركة الرئيس التنفيذي لشركة 
الرئيــس  ونائــب  النعيمــي،  فاطمــة  “ادنــوك” 
والرئيــس  العليانــي،  خالــد  “ســابك”  لشــركة 

التنفيذي لشركة “تطوير” جيمس استاك.
أمــا فيما يخــص المعرض المصاحــب للمؤتمر 
آل  خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  قــام  فقــد 
خليفــة بحضــور عــدد من الــوزراء والرؤســاء 
بافتتاحــه  النفطيــة  للشــركات  التنفيذييــن 
واإلطــاع علــى أحدث ما تم عرضــه في هذا 

المعرض المتخصص من قبل الشركات.

وزير النفط يفتتح المؤتمر والمعرض العالمي السابع للصحة والسالمة والبيئة

المنامة - بنا

البحرين نفذت مجموعة مشاريع ومبادرات للحد من االحتباس الحراري
وزيــر النفــط: رصــد الميزانيات الســنوية مــن أجــل التدريب الجيــد بالســامة المهنية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

أشــاد النائب عبدالرزاق الحطاب بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة في دعم وتشــجيع االســتثمار وتنويــع مصادر 
الدخــل بما يســهم فــي اســتمرار دوران عجلة البنــاء والتنمية، وتحقيق االســتقرار 

لالقتصاد الوطني ودفعه إلى مستويات أكثر تقدًما من النمو المستدام.

 وأكــد أن مواصلــة العمــل بشــكل حثيث 
االســتثمارات  وتشــجيع  الســتقطاب 
الخارجيــة والوطنية، هو فرصة ســانحة 
وخيــارات  فــرص  مــن  المزيــد  إليجــاد 
هــذه  إن  حيــث  للمواطنيــن،  العمــل 
بمســتقبل  نستبشــر  تجعلنــا  التوجهــات 
واعــد القتصادنــا الوطني الذي اســتطاع 
عبــر قــوة أدائــه فــي الحفــاظ علــى نموه 
الماليــة  ســمعته  وتعزيــز  اإليجابــي 

العالمية.
الدعــم  جهــود  بمواصلــة  أشــاد  كمــا   
واإلصــاح فــي مجــال االســتثمار، التــي 
كان لهــا تداعيــات إيجابيــة تمكنــت مــن 

التجــارة  قطاعــات  فــي  الثقــة  تعزيــز 
واألعمــال واالســتثمار، وخلــق بيئة عمل 
اقتصادية واستثمارية في المملكة، وهو 
مــا تمــت ترجمتــه مــن خــال مــن خــال 
تحقيــق إنجــاز جديــد للبحريــن متمثــاً 
فــي إعــان البنك الدولــي البحرين ضمن 
قائمــة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في 
مؤشــر ســهولة ممارسة أنشــطة األعمال، 
وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر 

الذي سيصدر في تقرير األعمال 2020.
الراهنــة  العالميــة  التحديــات  أن  وأكــد   
بأهميــة  القناعــات  مــن  تعــّزز  أن  يجــب 
التعاون والعمل المشــترك بين السلطتين 

بذلــك  لنكــون  والتشــريعية،  التنفيذيــة 
خيــر معين فــي تحقيق األمن السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي، بما يعّزز ثقة 
أبنــاء الوطــن قبــل غيرهــم فــي وطنهــم 

وقيادتهم ومستقبلهم.

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
ميرزا بمكتبه عضو مجلس النواب فاطمة 
القطــري، وفــي بدايــة اللقاء رحــب الوزير 
بالقطــري وتــم بحــث موضــوع رفع نســبة 
بحرنة الوظائف في هيئة الكهرباء والماء، 
مبينــا الوزيــر في هــذا الصدد بأننا نســعى 
لتوظيــف الكفاءات والخبــرات البحرينية 
ورفــع نســبة البحرنــة التــي هــي من ضمن 
األولويات اإلســتراتيجية للهيئة، ومؤخرا 
تــم اســتقطاب 265 متدربــا بحرينيا، وهو 
أعلــى عدد من المتدربين خال الســنوات 
الماضية، ويحدد مرشد لكل متدرب الذي 
ليحــل  األجنبــي  للموظــف  كنظيــر  يعيــن 
محلــه بعد إنهــاء فترة التدريــب ووصوله 
إلى مستوى الكفاءة والقدرة المطلوبين.

كمــا أوضــح الوزير أنه يتــم إعطاء أولوية 
الوظائــف  فــي  للبحرينييــن  التوظيــف 
الشــاغرة، حيــث يتــم اإلعــان داخليــا عن 
الوظائف المتاحة إلعطاء الموظفين ذوي 

الكفاءة الفرصة المائمة، كما تقوم الهيئة 
مــن  بصقــل خبــرات ومهــارات موظفيهــا 
البحرينييــن من خال البرامــج التدريبية 
وورش العمــل والمؤتمــرات، إضافــة إلــى 

التطوير الوظيفي.
وكان ديــوان الخدمــة المدنيــة قــد أعلــن 
الشــاغرة  الوظائــف  بعــض  عــن  مؤخــرا 

فــي هيئــة الكهربــاء والمــاء للتخصصــات 
الهندســية، حيــث أعطــت النائــب فاطمــة 
وقالــت  اإلعــان،  لهــذا  اهتمامــا  القطــري 
الوطــن  ألبنــاء  ســانحة  فرصــة  إنــه 
شــهادات  حملــة  مــن  البحرينييــن  مــن 
بمختلــف  الهندســة  فــي  البكالوريــوس 

مجاالتها.

وزير الكهرباء والماء مستقبال فاطمة القطري

تنويــع مصادر الدخل يخلق مزيدا مــن الفرص للمواطنين األجانـــب مـــكان  إلحالهـــم  بحرينيـــا   265 تدريـــب 

الحطاب يثّمن توجيهات رئيس الوزراء في تشجيع االستثمار “البحرنة” محور اللقاء بين ميرزا والقطري
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عــن  القطــري  فاطمــة  النائــب  عبــرت 
رفضهــا إلجبــار وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة لعــدد مــن العاطليــن علــى 
الدخــول ضمــن برنامــج تدريبــي تحت 
مسمى “تطوير” بشروط صارمة، تحمل 
المتــدرب رســوما تبلــغ 2500 دينار في 
حال إخاله بواحدة من تلك الشروط.

واعتبــرت القطــري هــذا األســلوب فــي 
التعامــل مع أبناء الوطــن من الباحثين 
عن العمل غير مبرر، حيث بذلوا الكثير 
مــن األمــوال والجهود لســنوات طويلة 
مــن أجــل تحصيــل الدرجــات العلميــة 
إلــى  بجــدارة  للدخــول  تؤهلهــم  التــي 
صنــع  فــي  والمشــاركة  العمــل،  ســوق 
المســتقبل المشــرق لمملكــة البحريــن. 
أن  مــن  بــدالً  الــوزارة  أن  إلــى  ولفتــت 
مــن  الماييــن  توظيــف  علــى  تعمــل 
تطويــر  فــي  التعطــل  أمــوال  فائــض 
فرصهــم  وزيــادة  العاطليــن  مهــارات 
فــي الدخول إلى ســوق العمــل، نجدها 

تجتهــد فــي اختــاق المبــررات لوقــف 
أبنائنــا  عــن  المحــدود  الدعــم  هــذا 
جعلــت  الــوزارة  وتابعــت:  العاطليــن. 
لتبريــر  شــماعة  الجديــة”  “إثبــات  مــن 
كل مــا تتخــذه من قــرارات وتنفذه من 
إجــراءات بحــق العاطليــن، فــي حيــن 
إننــا ال نجــد في المقابل ما يثبت جدية 
الوزارة في سعيها نحو تقليص فترات 
التعطــل وإحــال البحرينيين من ذوي 
القطــاع  فــي  الكفــاءة محــل األجانــب 
التعطــل  إعانــة  أن  وأكــدت  الخــاص. 
التــزام على الــوزارة وحــق للمتعطلين، 
وأن االســتفادة مــن فوائــض الصندوق 
لتحســين التصنيــف االئتماني للمملكة، 
وكبديــل تمويلــي لبرامــج أخــرى علــى 
حســاب األغــراض األساســية التــي قــد 
أنشــئ مــن أجلهــا نرفضــه فــي مجمله. 
ودعــت القطــري الوزارة إلــى إلغاء هذا 
البرنامــج التدريبــي واالســتعاضة عنــه 

ببرامج تدريبية أخرى.

“تطوير” مرفوض وعلى “العمل” إثبات جديتها “الحراك الدولي” يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لدعم المعوقين
الحكومة إلـــى  الــمــيــزانــيــة  مــلــف  ــرفــع  ل الــعــمــل  وزيـــر  ســعــي  تــقــديــر 

أشاد رئيس مجلس إدارة المركز البحريني 
للحــراك الدولــي عــادل ســلطان بتوجيهات 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
ببحــث زيــادة الدعــم المالي؛ لمنــح التأهيل 
الــذي  اإلعاقــة  لــذوي  والمهنــي  األكاديمــي 
والمؤسســات  للمراكــز  الحكومــة  تقدمــه 
مجــال  فــي  والعاملــة  والخاصــة  األهليــة 
إلــى  الحاجــة ملحــة  بــأن  اإلعاقــة، مؤكــدا 
الســتمرار  المناســبة  الميزانيــات  توفيــر 
وعــدم  اإلعاقــة  لــذوي  الخدمــات  تقديــم 
باتــت  البحريــن  بــأن  خصوصــا  توقفهــا 
ذوي  دعــم  ملفــات  مــن  كثيــر  فــي  ســباقة 
اإلعاقة تشريعيا وماليا وصحيا وتأهيليها، 

والبــد من االســتمرار في تطويــر الخدمات 
المقدمــة لهــم والموازنات الحاليــة؛ ليتمكن 

المركز من االستمرار في هذا الشأن.
والتنميــة  العمــل  وزيــر  اهتمــام  أن  وذكــر 
واســتقباله  حميــدان  جميــل  االجتماعيــة 
بمعيــة  الدولــي  للحــراك  البحريــن  مركــز 
أعضــاء مــن مجلــس النــواب وتجاوبــه مــع 
خطابــات المركــز يعكــس اهتمــام الحكومة 
فــي تقديــم الدعم الــازم للمركــز البحريني 
برفــع  الوزيــر  واهتمــام  الدولــي،  للحــراك 
مذكــرة فــي هــذا الشــأن لمجلــس الــوزراء 
لدراســته يعطــي أمــا فــي تجــاوز المرحلة 
الحالية من ضعف الميزانية المقدرة للمركز 
ورفعها مع التوجيهات الجديدة التي تعمل 

باهتمــام ضمــن جهودهــا  الحكومــة  عليهــا 
التي تبذلها لتطوير الخدمات التأهيلية.

للحــراك  البحرينــي  المركــز  إلــى أن  وأشــار 

الدولــي عمــل طــوال 40 عامــا علــى تقديــم 
الخدمات لذوي اإلعاقة والمساهمة الفعلية 
فــي مشــاريع وطنيــة موجهــة لهــذه الفئــة 
المهمــة مــن المجتمــع، وتــم تحقيقهــا علــى 
أرض الواقــع بجهــود حكوميــة وتشــريعية 
عاهــل  قيــادة  ظــل  فــي  مشــتركة  وأهليــة 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد 
عيســى آل خليفة الذي يولي اهتماما كبيرا 
بــذوي اإلعاقــة، معربا عن أمله بوجود دعم 
للميزانيــة الحالية بما يســاهم في اســتمرار 
أهــم مشــروع للمركــز، وهــي روضــة أزهــار 
اإلعاقــة  ذوي  لصغــار  المخصصــة  الحــراك 
الذيــن قد يواجهــون صعوبة فــي االلتحاق 

برياض األطفال الخاصة.

عادل سلطان

المنامة - المركز البحريني للحراك الدولي
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الخارجية مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

زارت المنســق الوطنــي لمــدارس مملكــة 
لبنــى  لليونســكو  المنتســبة  البحريــن 
النموذجيــة  البيــان  مدرســة  صليبيــخ 
أبــرز  علــى  اطلعــت  حيــث  الخاصــة، 
مشــروعات المدرســة فــي مجــال تحقيق 
المســتدامة  التنميــة  محــور  أهــداف 
التنميــة  “التربيــة علــى  العــام وهــو  لهــذا 

المستدامة - تغير المناخ”.

وأثنــت صليبيــخ على الجهــود التي تقوم 
بها المدرســة في هذا المجال، وما تقدمه 
من مشروعات متميزة ضمن هذه الشبكة 

الدولية من المدارس.
يذكــر أن عــدد مــدارس مملكــة البحريــن 
المنتســبة لليونســكو بلــغ 89 مدرســة مــن 
 19 منهــا  التعليميــة،  المراحــل  مختلــف 

مدرسة خاصة و70 مدرسة حكومية.

أقــام ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة 
آل  محمــد  بــن  فــواز  الشــيخ  المتحــدة 
خليفــة، مأدبة عشــاء لمجموعــة من الطلبة 
جامعــات  فــي  الدارســين  البحرينييــن 
مانشســتر والمــدن المحيطــة بها؛ بمناســبة 
للجامعــات  الجديــد  الدراســي  العــام  بــدء 

البريطانية.
ورحــب الســفير بالطلبــة الحضــور، مؤكــًدا 
اســتعداد الســفارة الدائــم لتقديــم المعونــة 
وثقتــه  البحرينييــن،  للطلبــة  والمشــورة 
الطلبــة  يبذلهــا  التــي  الجهــود  فــي  التامــة 
إلبــراز الصــورة الحســنة لمملكــة البحريــن 

مــن خــال دراســتهم فــي هــذه الجامعــات 
وتفوقهــم العلمي في تحصيلهم الدراســي، 
محيطهــم  مــع  تعاملهــم  لحســن  إضافــة 
والمجتمعــات القاطنيــن بهــا كخيــر ســفراء 

لمملكة البحرين.
كمــا أشــار الســفير إلــى أن تجربــة الدراســة 
جامعــات  فــي  خصوصــا  الخــارج،  فــي 
متميــزة  تجربــة  هــي  المتحــدة،  المملكــة 
وعلــى الطلبــة االســتفادة منهــا ليــس فقــط 
لبنــاء  أيضــا  ولكــن  العلميــة،  الناحيــة  مــن 
شــخصياتهم وتطويــر معرفتهم والتواصل 

مع الحضارات المختلفة.

أفــادت إدارة العاقات العامة 
التربيــة  بــوزارة  واإلعــام 
والتعليم، بأن حافلًة مدرسية 
الطالبــات  مــن  عــددا  تنقــل 
التوجــه  خــال  والمشــرفات 
قــد  مدرســية  زيــارة  فــي 
تعرضــت إلــى حــادث مروري، 
بعــض  إصابــة  عنــه  نجــم 
الطالبات والمشــرفات حســب 
المعاينة األولية، ما اســتدعى 
نقلهــن إلــى مجمــع الســلمانية 

الطبي؛ لتلقي العاج الازم.

وقام وزير التربية  «
والتعليم ماجد النعيمي 
بزيارة إلى قسم الطوارئ 

بمجمع السلمانية 
الطبي، اطمأن فيها 

على سالمة الطالبات 
والمشرفات، وتمنى لهن 

الشفاء العاجل.
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“الجودة” لجامعة البحرين: “برافو”
التعليــم  جــودة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  هنــأت 
جامعــة  المضحكــي،  شــاهين  جواهــر  والتدريــب 
البحرين؛ الســتيفائها متطلبات ضمان الجودة للدورة 
الثانيــة من المراجعة المؤسســية الصادرة عن الهيئة، 
بعد اعتماد تقرير اســتيفائها من ِقبل المجلس األعلى 
رئيــس  نائــب  برئاســة  والتدريــب  التعليــم  لتطويــر 
لتطويــر  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الــوزراء  مجلــس 
التعليــم والتدريــب ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل 

خليفة.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قامــت بهــا الرئيــس 

التنفيذي إلى جامعة البحرين.
وبمناســبة ذلــك، قالت الرئيس التنفيــذي لهيئة جودة 
التعليــم والتدريب جواهر المضحكي إن العمل بروح 

الفريــق الواحــد مــن قبــل مؤسســات التعليــم العالــي، 
وتعاونهــا مــع الهيئــة والجهــات ذات العاقــة بقطــاع 
التعليم والتدريب قد أســس لمرحلــة جديدة عنوانها 

النجاح والتميز.
مــن جهتــه، تقــدم رئيــس جامعــة البحريــن األســتاذ 

ريــاض حمــزة، بالشــكر والتقديــر للمضحكــي، ولجنــة 
والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  وفريــق  التقييــم 
علــى مــا قاموا به من جهــد بارز في تقييــم ومراجعة 

األنظمة والممارسات بجامعة البحرين.

رئيس الجامعة متوسطا وفد الهيئة وقيادات الجامعة

محرر الشؤون المحلية

ظهر الفنان المرحوم إبراهيم بحر في لقطة مع 
الفنــان جمعان الرويعي في مقطع من مسلســل 
“ســعدون” وهــو يقول “هالمدرســة تعلمــوا فيها 
عشــرات كانــوا يحملــون فــي داخلهــم الجهــل”، 
وهــو يشــير إلــى مبنــى لمدرســة فــي المحــرق، 
وكان هــذا المقطــع جــزًءا من فيلــم وثائقي عن 
ســيرة المعلــم الراحــل إبراهيــم محرم مؤســس 

مدرسة “النور الوطنية”.
فــي ركن من حفــل “األســتاذ األعجوبة” جمعت 
بعــض مقتنيات الراحل محــرم ومنها آلة كاتبة، 
والافــت أن حديًثــا بيــن راعــي الحفــل الرئيس 
التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة عدنــان 
أحمــد عبدالملــك ورئيــس بعثــة البحريــن للحج 
الشــيخ عدنــان القطــان، تحدثــا فيــه عــن أنهمــا 
تعلمــا الطباعــة فــي تلــك المدرســة علــى هــذه 
اآللــة الكاتبــة، وإحيــاًء لذكــرى المرحــوم محرم 

“بوحسن”.

فريج الشيوخ

حفــل “األســتاذ األعجوبة” الــذي أقيم في صالة 
يوسف بن أحمد عبدالملك بقالي مساء السبت 
28 ســبتمبر 2019 تحــت رعايــة عدنــان أحمــد 
عبدالملــك وســط مشــاركة كبيــرة مــن الحضور 
عــن  عبدالملــك  فيــه  تحــدث  ونســاًء،  رجــااًل 
ذكريــات طفولته مــع المرحوم محرم في فريج 
الشــيوخ بالمحرق ضمن كلمته التي ألقاها أمام 
الحفــل. ويعود عبدالملك إلى ذكريات الطفولة، 
إذ كانــت والدتــه ترســله فــي شــهر رمضــان إلى 
منــازل الجيــران ومنهــا منــزل المرحــوم، وحين 
يغــادر منزلهــم كان يأخــذ “كم بيضــة” من قفص 
يــد  علــى  تعلــم  أنــه  أيًضــا  ويتذكــر  الدجــاج، 
المرحــوم الطباعــة علــى اآللــة الكاتبــة باللغتين 
العربيــة واإلنجليزيــة، كمــا تعلــم كيفيــة إعــداد 
يعتبــر  كان  العمــل  هــذا  يتقــن  ومــن  الجــداول 

آنذاك من الخبراء كما هو حال المتخصص في 
تكنولوجيا المعلومات في عصرنا اليوم.

وكان )رحمــه هللا( رجــًا فاضــًا كريــم األخاق، 
ولم يكن يعلم اللغة العربية والحساب فحسب، 
وحتــى  العــود،  علــى  العــزف  يعلــم  كان  بــل 
العمانيــون الذيــن كانــوا يعيشــون فــي البحرين 
ولحبهم للعزف على العود، كانوا يتعلمون عنده 

فقد كان موهوًبا في مجاالت عدة.

وفضــل  المدرســة  هــذه  ”فضــل  قولــه  وزاد 
المرحــوم يســتحق أن يتم إحياء مدرســة النور 
جانــب  مــن  تاريخهــا  علــى  حفاًظــا  الوطنيــة؛ 
الجهــات الرســمية؛ باعتبارهــا جــزًءا مــن تطــور 

التعليم في البحرين”.
العوضــي،  أحمــد  كلمــة  وصديقوفــي  قريــب 
للمرحــوم،  وصديقــا  وقريبــا  تلميــذا  باعتبــاره 
وكانــت العبــرة فــي صوتــه تعكــس مــدى الحب 

للراحــل، ووصفــه بأنــه إنســان كبير بــكل معاني 
اإلنســانية ”نتذكــر تلــك األوقــات، فقــد تعلمــت 
المرحــوم  لــدى  هللا  رحمــه  عبــدهللا  أخــي  مــع 
فــي  تنقلــت  المدرســة  أنــه  وأتذكــر  )بوحســن(، 
منــازل عــدة ومنهــا مبنــى فــي )فريــج الصنقــل( 
بالقــرب مــن )عيــن فخــرو(، وكان المبنــى عبارة 
عــن ديوان وغرفة علويــة كان المرحوم يدرس 

التاميــذ فيهــا، وأتذكر كذلك إحدى التمثيليات 
فــي ذلك الوقــت بنــادي التعــاون، ومقطعا لألخ 
يعقــوب مســعود يســأله أحدهــم )أنــت خريــج 
ويــن؟(، فيقــول )أنا خريج جامعــة عين فخرو(، 

كمقاربة مع جامعة عين شمس في مصر”.
وقبــل فقــرة التكريــم التــي خصصتهــا العائلــة 
لراعــي الحفــل وبعــض الشــخصيات وعــدد مــن 

أصدقــاء الراحــل، تحدث مجموعــة من معارفه 
فــي فيلــم وثائقــي مــن ســيناريو وإعــداد أحمد 
جاسم وتصوير وإخراج إيمان بوزبون، احتوى 
على ذكريات وشهادات عن “األستاذ األعجوبة” 
المعلــم الراحــل إبراهيــم محــرم باعتبــاره اســًما 
ســيبقى فــي ســجل الشــخصيات التــي عملــت 

بإخاص وتفان من أجل الوطن.

النعيمي خالل زيارته إلى مجمع السلمانية

ــرم ــح ــرة الــمــعــلــم الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم م ــيـ مـــحـــرقـــيـــون يـــحـــيـــون ذكــــــرى سـ

حفل “األستاذ األعجوبة” يوصي بإعادة إحياء مدرسة النور الوطنية

حضور الحفل يؤكد مكانة الراحل محرم ودوره في التعليم

لقطة تذكارية من الحفل صورة تذكارية للمرحوم أمام باب مدرسته

آلة كاتبة تعلم عليها كثير من البحرينيين

أقارب الراحل مجموعة من مقتنيات المرحومجانب من معرض المقتنيات الشخصية
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09 العود: ُطرق سماهيج والدير الداخلية “منكوبة”

تراكمات مبنى الريف 4 ماليين دينار ومقر جديد في “البديع” قريًبا

ــة بـــالـــمـــحـــرق ــ ــاري ــ ــج ــ ــت ــ ــي الـــــرســـــوم ال ــ ــر فـ ــظـ ــنـ إعـــــــــادة الـ

ــي ســـكـــن الــــعــــزاب بـــالــــ “الــشــمــالــيــة” ــ ــع خـــمـــور ف ــي ــن ــص ت

رأى ممثــل منطقتــي الديــر وســماهيج البلــدي فاضل العــود أن الطرق 
الداخلية للمنطقتين “منكوبة” وبحاجة إلى عملية إنقاد.

وقال لدى اســتعراض المجلس رد 
وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني على شــكوى 
الدفــن  عمليــات  بشــأن  األهالــي 
بالدائرة السادســة إنه من المعيب 
كمواقــف  مشــاريع  عــن  الحديــث 
ذكيــة فــي الوقت الــذي تعجز فيه 

الوزارة عن رصف شارع.
مــن جانبــه، أوعز رئيــس المجلس 
غــازي المرباطــي للجنــة الخدمات 
التنســيق  العامــة  والمرافــق 
بشــؤون  المعنييــن  مــع  الجتمــاع 
مشــروع  لمناقشــة  األشــغال 
بصــورة  الذكيــة  المواقــف  إنشــاء 
فنيــة للخــروج برؤيــة نهائيــة عــن 

المشروع.

وأفــاد مديــر عــام بلديــة المحــرق 
المجلــس  الجــودر  إبراهيــم 
المالصقــة  المواقــف  أن  البلــدي 
للعلــوم  خليفــة  الشــيخ  لمعهــد 
ســيتم  والتــي  والتكنولوجيــا 
رصفها ســتكون مواقــف عامة وال 

تخص البلدية.
جــاء ذلــك، فــي رّده علــى ســؤال 
تأخــر  أســباب  بخصــوص  بلــدي 
البــدء في تنفيذ مواقف ســيارات 
مســتثمر  تعهــد  رغــم  المذكــورة، 
للبلديــة  المحــاذي  المجمــع 

بتنفيذها.
وبّين أن مستثمر مشروع المجمع 
أخــذ  البلديــة  بموقــع  التجــاري 
موافقــة وزير األشــغال والبلديات 

المالصقــة  المواقــف  لرصــف 
للعلــوم  خليفــة  الشــيخ  لمعهــد 

والتكنولوجيا.
ولفــت إلى أن المســتثمر سيشــرع 
مواقــف  ورصــف  إنشــاء  فــي 
مــن  انتهائــه  فــور  الســيارات 

أعمــال الرصــف، بعــد قيامــه بأخذ 
الموافقــات مــن الجهــات الخدمية 

األخرى.
وأكــد فيمــا يتعلق بطلــب مراجعة 
تــم توجيــه  أنــه  البلديــة  الرســوم 
إلعــادة  بالبلديــة  المعنــي  القســم 

مراجعة الرســوم البلدية التجارية 
بناء على طلب المجلس.

يأتــي ذلك في وقــت أقر المجلس 
تشــكيلة  اجتماعــه  فــي  البلــدي 
لجانــه للــدور الثانــي مــن الفصــل 

التشريعي الرابع.
المجدمــي  باســم  البلــدي  وحــل 
رئيًســا للجنــة الماليــة والقانونيــة 
بعضويــة كل مــن البلدييــن حســن 

الدوي ووحيد المناعي.
صالــح  البلــدي  اختيــار  وجــرى 
الفنيــة،  اللجنــة  لرئاســة  بوهــزاع 
وبعضويــة كل مــن البلديين أحمد 

المقهوي وعبدالعزيز الكعبي.
وجــاء البلــدي فاضــل العــود علــى 
والمرافــق  الخدمــات  لجنــة  رأس 
العامــة، وبعضويــة كل مــن البلدي 
وعبدالعزيــز  المقهــوي  أحمــد 

الكعبي.

طالب عضو مجلس بلدي الشمالية عبدهللا القبيسي باستئجار مقر آخر للمجلس بعد التراكمات 
المالية على أصحاب مبنى الريف التجاري التي وصلت ديونه إلى نحو 4 ماليين دينار. 

 وأشــار رئيــس المجلــس بلدي الشــمالية أحمد 
الكوهجــي إلــى أن صيانة المبنــى كلفته عالية 
وليس مناســًبا مــن ناحية األمن والســالمة، إذ 

سيتم االنتقال لمبنى البديع قريًبا. 
الظاعــن  العضــو محمــد  فيمــا رفــض كل مــن 
وحســين العالــي وزينــب الــدرازي تغييــر مقــر 
المجلــس، مشــيرين إلــى أن المقــر ال يناســب 
ســاكني المحافظــة ومــن الضــرورة أن يكــون 
المقــر يتوّســط أهالــي المحافظــة مــن ناحيــة 

المسافة.
وفــي ســياق مّتصــل، طالــب أعضــاء المجلس 

وباحــث  بتوظيــف محاســب  الشــمالية  بلــدي 
قانوني أسوى بباقي المجالس البلدية. 

واقتــرح البلــدي عبــدهللا القبيســي فــي ملــف 
الشــمالية  بلــدي  مجلــس  فــي  العــزاب  ســكن 

بإطالق حملة توعية بأضرار سكن العزاب.
وأشــار البلــدي محمــد الظاعــن إلــى أن بعــض 
الشــمالية  بالمحافظــة  اإلســكانية  القســائم 
تحولت بعضها ســكًنا للعمالة الوافدة )العزاب( 
مــن دون تحــرك مــن الــوزارة وواصــل ســبب 
ذلك إلى انتشــار ممارســات غير أخالقية مثل 

صناعة الخمور وظهور شبكات للدعارة.

إبراهيم الجودر

عرض تقرير بمجلس بلدي الشمالية 

آلية لمنع سكب زيوت المطاعم بقنوات الصرف الصحي

تخصيص مركز للمعامالت الحكومية بـ “الشمالية”

ــات الــمــهــمــلــة بـــقـــرار اإلزالــــة ــب ــرك ــم ــراط إعــــام أصـــحـــاب ال ــتـ اشـ

ــي مـــوســـم األمـــطـــار ـــ ”األشــــغــــال” فـ ــة  لـ ــي ــج ــي ــرات ــت ــة إس ــط ال خ

دعا مجلس بلدي المحرق إلى وضع آلية موحدة لمنع المطاعم خصوصا تلك 
المنتشــرة وســط األحيــاء الســكنية من ســكب الزيــوت في شــبكات وقنوات 

الصرف الصحي، تجنًبا لتداعياتها السلبية.

 واقترح المجلس وضع بند خاص في 
إجــازات البنــاء الصادرة يلــزم الجميع 
بوضــع فلتــرات خاصــة تمنــع تســرب 
الزيــوت في شــبكات وقنوات الصرف 

الصحي.
 ووّجــه المجلــس إلى عــرض الطلبات 
علــى قســم تشــغيل وصيانــة الصــرف 
الصحــي للتعليــق علــى طلبــات البناء 
أســوة بباقــي الجهــات الخدميــة التي 
يعرض عليها طلبات البناء، داعًيا إلى 
التشــديد على المواقع القديمة والتي 

يوجد عليها شكاوى سابقة.
المجلــس  أقــّر  آخــر،  صعيــد  وعلــى   

خــالل االجتماع مرئياته على الالئحة 
التنفيذية لقانون النظافة العامة.

مرئياتــه  فــي  المجلــس  واقتــرح 
إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة رقــم 5 
نصهــا: وعلــى اإلدارة البلديــة المعنية 
توفيــر األوعيــة المناســبة للحســابات 
مــا  إلغــاء  يتــم  أن  أو  المســتحقة، 
مقــداره 50 % من قيمــة الحد األدنى 
للرسوم المستحقة على أصحاب هذه 
يلــزم  الحســابات، وفــي هــذه الحالــة 
أصحــاب الحســابات بتوفيــر األوعيــة 
آنفــة  االشــتراطات  وفــق  المناســبة 

الذكر.

عبــارة  إضافــة  التعديــالت  وشــملت   
نصهــا:   2 رقــم  المــادة  مــن   5 للفقــرة 
وعلى الجهة المختصة تحديد مواقع 

الجهــات  مــع  بالتنســيق  الحاويــات 
المعنيــة وعمــل حيــز لها فــي األرصفة 

أو غيرها بحسب األحوال.
وتضمنــت التعديــالت إضافــة عبــارة 
“بشــكل ملحــوظ أو كبير” على طبيعة 
الميــاه إلــى الفقــرة رقــم 2 مــن المــادة 
عمــل  بــأي  اإلتيــان  تحظــر  والتــي   4
يــؤدي إلى جريان أو تجمع المياه في 
الطــرق العامة والشــوارع والســاحات 

والميادين )...(. 
واشــترط المجلــس فــي تعديالتــه أن 
يتــم مراعاة إعــالم أصحاب المركبات 
المهملــة بقــرار إزالــة مركباتهــم، عنــد 
المختصــة  األمانــة  أو  البلديــة  لصــق 
إنــذار اإلزالــة على المركبــة المهملة أو 

الخردة أو السكراب.

اإلشــغال  لوزيــر  قــرارا  الشــمالية  بلــدي  رفــع أعضــاء مجلــس 
جــدول  بتوفيــر  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
زمنــي بتحديــد أولويــات الــوزارة فــي خطــة تنفيــذ للمشــاريع 
اإلســتراتيجية وأعمــال الصيانة على مســتوى دوائر الشــمالية 
مــع تبيــان الموازنــات ومقدراهــا والمعتمدة منهــا، وقال العضو 
البلدي عبدهللا القبيســي “إن خطة الوزارة المطروحة لموسوم 
األمطــار لــدى المجلــس خاليــة مــن األرقــام وال يوجــد خطــة 
متكاملــة”. واقتــرح العضــو البلــدي عبــدهللا الدوســري توفيــر 

مأوى للمتضررين وتخصيص لجنة لتحديد التعويضات.
لمركــز  الشــمالية بتخصيــص أرض  بلــدي  كمــا وافــق مجلــس 
بالمعامــالت  يتعلــق  مــا  كل  فــي  الجمهــور  يخــدم  خدمــات 
الحكومية في المحافظة الشمالية، وقال مقدم المقترح العضو 
البلــدي محمــد الظاعــن “إن المركز ســيخدم شــريحة كبيرة من 

المواطنين والمقيمين في جميع الخدمات الحكومية”. 
وأشار البلدي أحمد المناعي إلى أن جميع الخدمات الحكومية 

إن  البلــدي فيصــل شــبيب  إلكترونــي، واضــاف  لديهــا توجــه 
مــن  الكثيــر  المواطنيــن  علــى  ســهلت  االلكترونيــة  الخدمــات 

المعامالت. 
ومــن جانبــه، قــال رئيــس المجلس أحمــد الكوهجــي “إن هناك 
األجهــزة   يســتخدمون  ال  والمقيميــن  المواطنيــن  مــن  فئــة 

االلكترونية”.

ومــن جهــة أخــرى، طالب البلــدي ياســين زينل بســرعة افتتاح 
مرتــادي  يســتخدمها  التــي   1206 مجمــع  فــي  الميــاه  دورات 
الممشــى، وذكــر أن وكيــل الــوزارة رد بعــدم توافــر الميزانيــة 
لوضــع حــارس أمــن وإعــادة صيانــة دورات الميــاه، واقتــرح 
زينل فرض رســوم رمزية الســتخدام دورات المياه ويأتي هذا 

المقترح بطلب من المواطنين. 
وبدورها قالت مدير بلدية الشمالية لمياء الفضالة: “إن دورات 
الميــاه تتعــرض باســتمرار إلــى إعمــال تخريــب وتابعــت نحــن 
اليوم بحاجة إلى زيادة وعي المواطنين والمقيمين للمحافظة 
علــى المــال العــام، وأردفت “تعمــل البلدية علــى إغالقها لحين 

إيجاد حلول مجدية”.
كما طالب البلدي القبيسي بتشغيل دورات مياه ممشى 1209 
وتوفير حراس لألمن لتكون في خدمة مرتادي الممشى. فيما 
قالــت “إنــه ســيتم فتح دورات الميــاه دون وجــود حراس أمن 

كتجربة مبدئية لقياسها خالل الشهرين القادمين”.

غازي المرباطي

أحد األعضاء البلديين لدى بّثه مجريات االجتماع االعتيادي على حسابه عبر شبكات 
التواصل االجتماعية

1 أكتوبر 2019 الثالثاء
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لــم يســجل اجتمــاع مجلس بلــدي المحرق 
الفصــل  مــن  الثانــي  الــدور  خــالل  األول 
التشــريعي الخامس غيــاب أو تأخر أي من 

أعضائه.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة

تصوير: رسول الحجيري        

لم يســجل أجتماع مجلس بلدي الشــمالية 
للقصــل  الثانــي  التشــريعي  الــدور  مــن 
التشريعي الخامس غياب أي من أعضائه.

تغطية المجلس: محمد زين الدين  

ال غياب

ال غياب



“الوطني لإليرادات” يعقد ورشتين عن “المضافة”
التطبيق ــيــات  آل واســتــعــراض  منشأة   140 عــن  ممثالً   228 حــضــور 

عقــد الجهــاز الوطنــي لإليــرادات أمــس 
المضافــة  القيمــة  عــن  عمــل  ورشــتي 
المتعلقــة  األساســية  المفاهيــم  تتضّمــن 
تطبيقهــا  وضمــان  المضافــة،  بالقيمــة 
اســتمراًرا  وذلــك  صحيحــة،  بصــورة 
العمــل  لــورش  المكثــف  للبرنامــج 
والفعاليــات التعريفيــة الخاصــة بالقيمــة 
بدايــة  تنظيمــه  بــدأ  والــذي  المضافــة، 
ديســمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة 
المضافة الفعلي مع بداية العام الجاري.

 وفي ورشــتي العمل التــي حضرها 228 
ممثــاً عــن 140 منشــأة، تــم اســتعراض 
آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب 
بهــا،  المتصلــة  والتنظيميــة  الفنيــة 
االفتراضيــة  التجربــة  علــى  واالطــاع 
التــي يوفرها مركــز العرض والتي تعتمد 
علــى أســاليب تعلــم مبتكــرة تســهم فــي 
زيــادة المعرفــة لمســاعدتهم فــي تحقيق 

المضافــة،  للقيمــة  الســليم  التطبيــق 
وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في 
تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية 
القطاعــات  هــذه  تتطلبــه  مــا  وخاصــة 
مــن جوانــب فنيــة، وتعريفهــم باآلليــات 
للقيمــة  والتنظيميــة  الفنيــة  والجوانــب 
المضافة، والرد على كافة االستفســارات 

المعنيــة بذلك. ويأتي تنظيم الورش في 
إطــار حــرص الجهــاز الوطنــي لإليرادات 
علــى تحقيــق أقصــى درجــات الشــفافية 
القيمــة  بتطبيــق  يتعلــق  مــا  كل  فــي 
تعزيــز  بمواصلــة  واهتمامــه  المضافــة، 
الوعــي لــدى كافــة الجهــات ذات العاقة 
بالقيمــة المضافــة، ونّوه الجهــاز الوطني 

لإليــرادات بمــدى أهميــة تضافــر جهــود 
كافــة األطراف المعنيــة إلنجاح المراحل 
المضافــة،  القيمــة  لتطبيــق  المختلفــة 
وزيادة وعي وإلمام الشــركات المســجلة 
بالجوانــب  المضافــة  القيمــة  ألغــراض 
الفنيــة واإلجرائيــة لهــا، وتقديــم اإلقــرار 

وسداد القيمة المضافة.

المنامة - بنا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المؤسســة  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
الوطنية لحقوق اإلنســان خالد الشــاعر، 
رئيــس لجنــة المــرأة والطفــل البرلمانية 
فاطمــة القطــري، مشــيًدا بــدور الســلطة 
التشــريعات  تطويــر  فــي  التشــريعية 
االتفاقيــات  مــع  يتــواءم  بمــا  الوطنيــة 
بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة  والصكــوك 
البحريــن.  لهــا  انضمــت  التــي  اإلنســان 
النائــب  مــع  الرئيــس  نائــب  وبحــث 
القطــري عــدًدا مــن اآلراء والمقترحــات 
المنظومــة  تطويــر  شــأنها  مــن  التــي 
القانونيــة المعنيــة بالطفــل، منّوًهــا بمــا 

وّفــره الدســتور والتشــريعات الوطنيــة 
مــن حمايــة الكاملة للطفل فــي مختلف 
المؤسســة  التــزام  مؤكــًدا  المجــاالت، 
التــام بمتابعــة مــدى االلتــزام  الوطنيــة 
باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التي 

صدقت عليها المملكة بهذا الشأن. 
وثّمنــت القطــري الدور الكبــر الذي تقوم 
بــه المؤسســة الوطنيــة فــي نشــر ثقافة 
حقوق اإلنســان على كافة المســتويات، 
تقيمهــا  التــي  والفعاليــات  وباألنشــطة 
تحقيًقا ألهدافها واختصاصاتها الواردة 

في قانون إنشائها.

تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالطفل

المنامة - جمعية الهالل األحمر البحريني

وافــق مجلــس إدارة جمعية الهال األحمر 
البحريني برئاســة الشيخ خالد بن عبدهللا 
الحــادي  مبــارك  تكليــف  علــى  خليفــة  آل 
بالوكالــة  للجمعيــة  العــام  األميــن  بمهــام 
إضافة إلى مواصلة قيامه بمهامه الحالية 

مديرا عاما للجمعية.
يأتي ذلك بعد تســلم األمين العام الســابق 
أميــن  فــوزي  البحرينــي  األحمــر  للهــال 
مهامه الجديدة رئيسا للبعثة الدبلوماسية 
لاتحــاد الدولــي للصليــب األحمــر والهال 
الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  األحمــر 
وانتقالــه إلــى دولة اإلمــارات لتولي مهامه 

بـ “المدينة اإلنسانية” بدبي.

 الحادي أمينا 
عاما بالوكالة 
للهالل األحمر

دعــا رئيــس جمعيــة مكافحــة التدخيــن البحرينية عضو اللجنــة الوطنية لمكافحــة التدخين والتبغ مجدي ياســين التخــاذ إجراءات 
حاســمة وســريعة تجــاه أجهــزة التبخيــر اإللكتروني أو ما يعرف ب”الســيجارة أو الشيشــة اإللكترونية” وذلك تبعــًا لحاالت االلتهاب 
الرئوي الغامض التي تم رصدها في الواليات المتحدة األميركية وكندا، مما تسبب في حدوث 12 حالة وفاة حتى اليوم بينما هناك 

حاالت أخري الزالت في وضع صحي حرج.

اســتيراد  حظــر  تــم  أنــه  ذكــره  يجــدر  وممــا 
واستهاك السيجارة أو الشيشة االلكترونية في 
مــا يزيد عــن ٢٠ دولة مثــل اســتراليا والبرازيل 
وتايلنــد.  وتركيــا  عمــان  وســلطنة  والســعودية 
غيــر أن موجــة الوفيــات التــي حدثــت مؤخــرا 
أشعلت فتيل الحرب ضد هذه المنتجات حيث 
أصــدرت الهنــد قــرار رئاســي عاجــل بحظرهــا، 
كمــا أصــدر عمــدة واليــة كاليفورنيا أيضــا قرارا 

بحظرها.
إدارة  أن  اإلعــان  تــم  قــد  انــه  إلــى  باالضافــة 
إقــرار  علــى  حاليــا  تعمــل  ترامــب  الرئيــس 
تشــريعات لحظر محاليل الســيجارة أوالشيشة 
االلكترونيــة التــي تحتــوي علــى النكهــات وهــو 

األمــر الــذي طبــق بالفعل فــي واليتــي نيويورك 
فرانسيســكو،  ســان  وفــي  رســميا،  وميشــيغان 
التي تضم أكبر مصنع للســجائر اإللكترونية، تم 

منع السجائر اإللكترونية.
عــن  التراجــع  المســؤولين  الجمعيــة  وحثــت 
القــرار الــذي أدى الــى تصنيــف هــذه المنتجــات 
كأجهــزة الكترونيــة حيــث ال تخضــع للضريبــة 
المســتخدمة  المحاليــل  تصنــف  وال  االنتقائيــة 
احــكام  فــإن  وبالتالــي  تبــغ،  كمنتجــات  فيهــا 
الســيطرة علــى اســتخدامها أمــر صعــب للغايــة 
ويجعلها متوفرة بسهولة لجميع فئات المجتمع 
وتحديدًا األطفال والمراهقين حيث تلقى هذه 
المنتجــات رواجــا كبيــرا بينهــم وتكــون مدخــل 

انتقالهــم  وبالتالــي  النيكوتيــن  علــى  إلدمانهــم 
مستقبا الى منتجات التبغ االعتيادية.

كمــا ال يخفى أن جميع الدراســات التي أجريت 
دراســات  هــي  االلكترونيــة  الســيجارة  علــى 
قصيــرة المــدى حيــث اتضــح انهــا تؤثــر علــى 
عمــل الرئــة وممكــن ان تتســبب فــي التهابــات 
رئويــة غيــر اعتياديــة ومتكــررة كمــا تؤثر على 
عمــل القلــب وجهاز المناعة وممكن أن تتســبب 
مــن  العديــد  لوجــود  نظــرا  الســرطان  بحــدوث 
المــواد المســرطنة والمعادن الثقيلــة في البخار 
الناتــج عنهــا. غير انــه ال يوجد لدينــا حتى اآلن 
أي دليــل علمــي عن مــدى تأثير هــذه المنتجات 

على صحة االنسان على المدى البعيد.

بعد ثبوت تســببها في العديد من الوفيات وحاالت التهاب رئوي غامض

“مكافحة التدخين” تدعو لمنع “السيجارة اإللكترونية”

المنامة - بنا

اســتقبل رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة بمقر المجلس فوزي أمين بمناســبة تعيينه رئيًســا لبعثة االتحاد لدول 
مجلس التعاون الخليجي، ليكون بذلك أول بحريني وخليجي يتولى المنصب.

وأشــار إلــى أّن االختيــار يعكــس المســتوى المتقــدم للكــوادر البحرينيــة. وقــال 
إن البحريــن تعتــز بمــا لديهــا من ســجل مشــرف في المبــادرة إلى العمــل الخيري 
واإلنســاني بفضــل توجيهــات قيــادة جالــة الملــك ورعايتهــا ودعمهــا المســتمر 

لمبادرات المؤسسات البحرينية وفي صدارتها الجمعية.

البحرين تمتلك سجاًل مشرفًا بالعمل اإلنساني

10local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الصحة

اســتقبلت وزيرة الصحــة فائقة الصالح، 
للجراحيــن  الملكيــة  الكليــة  مــن  وفــًدا 
وحضــور  العتــوم،  ســمير  برئاســة 
الفريــد  الطــب  كليــة  رئيــس  مــن  كل 
الدراســات  كليــة  ورئيــس  نيكولســون، 
أتيــن،  ســتيف  العلمــي  والبحــث  العليــا 
والقبالــة  التمريــض  كليــة  ورئيــس 
عضــو  فيانــي  ولــورا  كروســان،  فرانــك 
مجلــس الكليــة الملكيــة للجراحيــن في 
وزراعــة  جراحــة  واستشــاري  ايرلنــدا 
قوقعــة األذن بايرلندا.وأشــادت الصالح 
بالجهــود التــي تبذلهــا الكليــة مــن أجــل 
دعــم  علــى  وقــادر  مؤهــل  جيــل  خلــق 

الخدمــات الصحيــة واالرتقــاء بهــا مــن 
خال طــرح مجموعة مــن التخصصات 

الطبية واألساليب العاجية الحديثة.
واســتعرضت الوزيرة العاقات الثنائية 
وأوجه التعاون، وُسبل توثيق العاقات 
في التدريب والمجاالت األخرى؛ بهدف 
االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة المقدمــة 
أرض  علــى  والمقيميــن  للمواطنيــن 
البحريــن. وقــّدم العتــوم تبرًعــا مقدًمــا 
الملكيــة  الكليــة  وطلبــة  موظفــي  مــن 
للجراحيــن إلــى الــوزارة، وتحديــًدا إلى 
بالســرطان  المصابيــن  األطفــال  وحــدة 

في مجمع السلمانية الطبي.

“الملكية للجراحين” تتبرع لوحدة السرطان

“البحرين للسينما” تتبرع بأجهزة لمركز محمد بن خليفة للقلب
ـــة ـــا مـــن التزامهـــا بالمســـؤولية المجتمعي ـــار وانطالًق ـــف دين بقيمـــة 92 أل

أعلنــت شــركة البحريــن للســينما، عــن تبرعها بـــ 3 أجهــزة طبية محمولــة لتخطيط 
صــدى القلــب بالموجات فوق الصوتية لمركز الشــيخ محمــد بن خليفة التخصصي 

للقلب.

بالمســؤولية  التزامهــا  مــن  انطاًقــا 
المجتمعيــة، خصصــت “البحرين للســينما” 
92 ألف دينار مبلًغا إجمالًيا لقيمة األجهزة 
لمركــز  بهــا  المتبــرع  المحمولــة  الطبيــة 
التخصصــي  خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ 
للقلــب، إذ تختــص بعمــل تخطيــط صــدى 
القلــب بالموجــات فــوق الصوتيــة. وتمــت 
مراســم تقديم هــذا التبــرع بحضور عضو 
مجلس إدارة الشركة جهاد أمين، ورئيس 
الشــؤون اإلدارية بالشــركة كريمــة فرهاد، 
مســؤولي  مــن  عــدد  جانــب حضــور  إلــى 
ومنتســبي مستشــفى قوة دفاع البحرين. 
وبهذه المناســبة، قال رئيس مجلس إدارة 

الشــركة عصــام فخــرو “إنــه لمــن دواعــي 
ســرورنا أن نشــارك بالمســاهمة في تجهيز 
مركز الشــيخ محمد بن خليفة التخصصي 
للقلــب بأجهــزة طبيــة محمولــة لتخطيــط 
صــدى القلــب بالموجــات فــوق الصوتيــة. 
وتســتعرض هذه المبــادرة اهتمامنا الكبير 
في شــركة البحرين للسينما بتقديم جهود 
ملموســة فــي تحســين المســتوى الصحي 
لجميــع المواطنيــن، بمــا يســهم فــي زيادة 
ويعبــر  ألعمارهــم.  المتوقــع  المتوســط 
هــذا التبــرع عن ســعي الشــركة المتواصل 
الجهــات  مختلــف  مــع  العاقــة  بتوثيــق 

والكيانات الحكومية الفاعلة بالمملكة.”

والرئيــس  المنتــدب  العضــو  أضــاف  كمــا 
التنفيــذي للشــركة أحمــد البســتكي “نفخر 
جًدا بالقيام بهذه المبادرة التي جمعتنا مع 
مركز الشــيخ محمد بن خليفة التخصصي 
فــي  مميــزة  بصمــة  وضــع  الــذي  للقلــب، 
تقديــم أفضل الخدمــات الطبية للمرضى. 

ونهــدف عبــر هــذا التعــاون للمســاهمة في 
االرتقــاء بالمســتوى الصحي فــي المملكة، 
ونتطلــع قدًمــا للتنســيق مــع هــذه الجهــة 
لتعزيز التعاون والمشــاركة في المزيد من 
المبــادرات المجتمعيــة الجديــدة والهادفة 

في المستقبل القريب”.

البالد - مروة خميس

أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا( أمس التعميم رقم 12 لســنة 2019 نبهت فيه جميع المؤسســات 
الصحية وممارسي المهن الصحية في مملكة البحرين من تقديم مداخالت عالجية تجريبية وغير مثبتة للمرضى، وحذرت “نهرا” 

في التعميم من أنه “سيتعرض من يزاول اإلجراءات الطبية غير المعتمدة إلى المساءلة الطبية والتأديبية”.

المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  واســتندت 
والخدمــات الصحية مريم الجاهمة فــي تعميمها الصادر أمس، 
الــذي حصلــت “البــاد” على نســخة منــه، إلى أنه تطبيقــا ألحكام 
)2( مــن میثــاق آداب وأخاقیــات المهــن الصحيــة فــي  المــادة 
مملكــة البحريــن، والتــي تنص علــى وجوب تقديم عــاج مثبت 
علميــا للمرضــى، تنبــه الهيئــة الوطنية لتنظيم المهــن والخدمات 
الصحيــة جميــع المؤسســات الصحية وممارســي المهن الصحية 
فــي المملكــة من تقديم مداخات عاجية تجريبية وغير مثبتة 

للمرضى.
العاجــات  تقــدم جميــع  أن  علــى  التعميــم  فــي  “نهــرا”  وحثــت 
التجريبية على شــكل أبحاث ســريرية بحسب اللوائح المعتمدة 

من قبل المجلس األعلى للصحة.
وأردفت في نص التعميم قائلة “إن مزاولة إجراءات طبية غير 
معتمدة يعرض المهنيين إلى المساءلة الطبية والتأديبية”، وهذا 

صورة للتعميم الصادر من “نهرا”ما لزم توضيحه.

مساءلة تأديبية للمؤسسات الصحية في حال تجاوزت تعميم “نهرا”

الجالهمة: ال تقدموا عالجات تجريبية غير مثبتة للمرضى

المنامة - وزارة الصحة

اســتقبلت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح بمكتبها في ديوان الــوزارة، النائب فاطمة القطــري ممثل الدائرة الثانيــة في المحافظة 
الشمالية، وذلك لبحث ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشأن الصحي والخدمات الصحية المقدمة في المحافظة الشمالية.

وتم خال اللقاء مناقشــة إنشــاء مركز صحي 
فــي مدينــة ســلمان، واإلشــارة إلــى التنســيق 
الشــأن،  بهــذا  اإلســكان  وزارة  مــع  المشــترك 
طلبــات  موضــوع  إلــى  التطــرق  تــم  كذلــك 
توظيــف المواطنيــن بالقطــاع الصحي، وايضًا 
المقدمــة  والصحيــة  العاجيــة  االحتياجــات 

ألهالي هذه المنطقة.
الصحــة  أن وزارة  الصالــح  الوزيــرة   وأكــدت 
أفضــل  تقديــم  علــى  الحــرص  كل  تحــرص 
المنطقــة،  هــذه  ألهالــي  الصحيــة  الخدمــات 
والذي يأتي كجزء من عملية التطوير الشامل 
وتلبيــة  الخدمــات،  لهــذا  األولويــة  ووضــع 
يأتــي  والــذي  صحيــا،  المواطــن  احتياجــات 
انطاقا من محور اهتمام الحكومة في عملية 
التنمية الشاملة التي تشهدها الباد في جميع 

القطاعات.

مــن جانبهــا أكــدت ممثــل الدائــرة الثانيــة فــي 
المحافظة الشمالية أن التعاون بين السلطتين 
الجوانــب  مــن  العديــد  تحقيــق  عنــه  أثمــر 
المواطــن  إليهــا  يطمــح  التــي  التطويريــة 

وتقديرهــا  شــكرها  عــن  معربــة  البحرينــي، 
ولمســاعي  الصحــة  وزيــرة  لســعادة  العميــق 
الــوزارة الهادفة إلى تقديم الخدمات الصحية 
لكافة المواطنين بكفاءة ووفًقا الحتياجاتهم.

الصالح: تقديــم أفضل الخدمات لألهالــي محور اهتمامنا

تدارس إنشاء مركز صحي بمدينة سلمان

محرر الشؤون المحلية



انفعال “الهدة” يتسبب بحبس 3 طالب متنمرين
المعتدون ضربوا زميلهم بكراسي وتسببوا له بعاهة مستديمة في عينه

حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
ســبيلهم  مخلــى   - طلبــة   3 األولــى 
الشــيخ  بمدرســة  مالــي-  بضمــان 
 3 لمــدة  الثانويــة  علــي  بــن  عيســى 
ســنوات، وألزمتهــم متضامنيــن بــأن 
وإلــى  بالمدرســة،  لزميلهــم  يدفعــوا 
المدنــي-  بالحــق  -المدعيــن  والديــه 
ســبيل  علــى  دينــار   1000 مبلــغ 
التعويــض المدنــي المؤقــت وكذلــك 
بمصروفات الدعــوى وبمقابل أتعاب 
بــرأت متهمــا رابعــا  المحامــاة، فيمــا 
مما نسب إليه من اتهام، فيما يدعي 
الطــاب المدانــون أن المجنــي عليــه 
هــو مــن افتعــل الشــجار قبــل 3 أيــام 

من الواقعة المتهمين بها.
وقالــت المحكمــة في أســباب حكمها 
بشأن براءة المتهم الرابع إن المجني 
عليه لم يذكره بأقواله حول الواقعة، 
فضــا عــن اعتصــام المتهــم باإلنــكار 
فــي جلســات المحاكمــة، األمــر الــذي 
تتشــكك معــه المحكمــة فــي صحــة 

إسناد التهمة إليه.
وبالتحقيــق مع المجني عليه الطالب 
فــي الصــف الثالــث الثانــوي ذكــر أنه 
فــي يوم الخميــس 22 نوفمبر 2018 
متواجــدا  كان  ظهــرا   2:15 الســاعة 
فــي المدرســة ونــازال مــن الســلم في 
فــي  بضربــه  فشــعر  “الهــدة”،  وقــت 
كتفــه األيمن ومؤخرة رأســه، وكانت 
الضربــة بســيطة، فاعتقــد أنهــا غيــر 
مــن  التفــت نحــو  متعمــدة، وعندمــا 
األول،  المتهــم  أنــه  لــه  تبيــن  ضربــه 
عندها قال له )بالراحة شوي شوي(.

أدى  مــا  بالقــوة  دفعــه  المتهــم  لكــن 
اعتــدى  ثــم  ومــن  أرضــا،  لســقوطه 
عليــه بالضــرب بواســطة يــده وأثناء 
ممــن  وطلــب  المعتــدي  صــرخ  ذلــك 
حولــه مســاعدته فــي ضربــه، ما دفع 
بمشــاركة 3 طاب آخرين ال يعرفهم 
رفقــة  بالضــرب  عليــه  باالعتــداء 
إلصابــات  حينهــا  وتعــرض  بــاألول، 

بسيطة.
إال أنه وفي يوم الواقعة الموافق 25 
نوفمبــر 2018 الســاعة 6:40 صباحا، 

كان متواجــدا فــي الصــف قبــل بــدء 
الطابــور الصباحي، فحضر له المتهم 
الثانــي ودعاه للخروج للتحدث معه، 
فرفض ذلك، ولم تمر سوى دقيقتين 
حتــى فتــح باب الصــف ورأى المتهم 
األول وخلفــه عــدد كبيــر يقــدر بـــ 20 
طالبــا ومــن ضمنهــم المتهــم الثانــي 
والثالث، والبقية لم يســتطع التعرف 

عليهم.
بطــرق  ضربــه  فــي  بــدأوا  وعندهــا 
األول  المتهــم  ضربــه  إذ  مختلفــة، 
فحــاول  خشــبي،  كرســي  بواســطة 
االبتعــاد والهــرب، إال أن أحــد الطلبــة 
صعــد فــوق طاولــة ونــزل منهــا عبــر 
مــن  ومســكه  وجهــه  علــى  لكمــة 
الخلــف، ومــن ثــم تعــرض لعــدد كبير 
مــن اللكمات علــى رأســه وعينه وتم 
فــي  الجنــاة  أرضــا، واســتمر  ســحبه 
ضربه لمدة 3 دقائق بواسطة أيديهم 
ذات  الخشــبية  الطــاب  وكراســي 
القوائــم الحديديــة، حتــى تمكــن من 

الفرار من قبضتهم.
وتوجــه المجنــي عليــه مباشــرة إلــى 
غرفــة المديــر المســاعد، ومنهــا إلــى 

غرفــة المديــر، إذ طلــب مــن األخيــر 
االتصال باإلســعاف لمعالجته، إال أنه 
رفض ذلك، فما كان منه إال أن اتصل 
بوالــده، الذي حضر وطلب له ســيارة 
اإلســعاف، والتي تم مــن خالها نقله 
للمستشــفى لتلقــي العــاج، مبينا أنه 
لــم يكــن فــي وعيــه بتلــك اللحظات، 
ولكنــه حتــى وقــت التحقيــق معــه ال 
يــزال يشــعر ويعانــي آالمــا وإصابات 

في وجهه وعينه اليمنى ورأسه.
المعلوميــن  المتهميــن  أدوار  وبشــأن 
لديــه أوضح المجني عليه أن المتهم 
بواســطة  ضربــات   3 ضربــه  األول 
كرســي خشــبي علــى الجــزء األيمــن 
مــن وجهــه وكتفــه ومــن ثــم اســتمر 
بضربه بواســطة يده على وجهه، أما 
المتهمان الثاني والثالث، فقد ضرباه 
يســتطيع حصرهــا  ال  عــدة ضربــات 
بواســطة أيديهمــا على عينــه اليمنى 

ووجهه.
الشــرعي  الطبيــب  قــرر  جهتــه  مــن 
فــي تقريــره أن المجني عليــه يعاني 
إصابــة فــي العيــن اليمنــى، إذ تعاني 
فــي  جزئيــا  شــبكيا  انفصــاال  العيــن 

وانخفــاض  اليمنــى  العيــن  شــبكية 
بقــوة إبصارها إلــى 36/6، وهي على 
حالتهــا تعتبــر عاهــة مســتديمة تقدر 

بنحو 13 %.
مــن جهــة أخرى فقــد أنكــر المتهمون 
جميعــا مــا نســب إليهــم مــن اتهــام، 
وقــال المتهــم الثانــي إنــه فــي يــوم 
توجــه   2018 نوفمبــر   25 الواقعــة 
إلــى صــف المجنــي عليــه، وتحــدث 
معــه وطلب منه التوجه معه لإلدارة 
لكــن  ودي،  بشــكل  الموضــوع  لحــل 
المذكــور رفض، فغادر الصف وتوجه 
لــدورة الميــاه، مضيفــا أنــه ســمع بعد 
ذلــك صــوت صــراخ يخــرج من صف 
المجني عليــه، فتوجه إلى هناك ولم 
يشــاهد االعتــداء، ومن ثــم انصرف، 
إال أنه شاهد المشرف برفقة المجني 

عليه.
وقــرر المتهــم األول أنــه لــم يضــرب 
المجني عليه بل إن األخير وصديقه 
يــوم  فــي  فــي ضربــه  بــدآ  مــن  همــا 
الخميــس الموافق 22 نوفمبر 2018، 
وفــي يــوم األحــد دخــل إلــى الصــف 
وشــاهده  عليــه  المجنــي  وشــاهد 
رافعــا كرســيا ناحيتــه، فرفــع بــدوره 
كرســي خشــبي آخر ليدفع به كرسي 
المجنــي عليــه، ومن ثــم ضربه 3 إلى 
4 ضربات بواســطة يــده على وجهه، 
حتــى فك الشــجار كل مــن المتهمين 

الثالث والرابع.
شــاهد  أنــه  الثالــث  المتهــم  وأفــاد 
المتهــم األول برفقــة الرابــع وأخبراه 
أنهمــا متوجهان لصــف المجني عليه 
للتفاهــم معــه، وعنــد دخولهم الصف 
كرســي  برفــع  عليــه  المجنــي  قــام 
خشــبي وقام األول برفع كرسي آخر 
مدافعــا عــن نفســه، وقــد تســاقطت 
الكراســي أرضا، ولفت إلى أنه شاهد 
األول يعتــدي بالضــرب على المجني 
عليه عدة ضربات، وبعدها حاول هو 
فك الشــجار وتعــرض لعّضه من قبل 
المجنــي عليه، بالرغم من أنه لم يقم 

بضربه إطاقا.

صورة تعبيرية

عاقبــت المحكمة الكبــرى الجنائية األولى 
متهمــا بتهريــب كيلــو مــن الحشــيش عــن 
طريق جسر الملك فهد، عبر إخفاء الكمية 
خلف “داشــبورد” السيارة؛ بالسجن المؤبد 
وبتغريمــه مبلغ 5000 دينار، فيما حبســت 
صديقــه لمــدة 6 أشــهر عن تهمــة التعاطي 
بإبعادهمــا  وأمــرت  دينــار،   100 وغرمتــه 
العقوبــة  تنفيــذ  عقــب  البــاد  عــن  نهائيــا 

وبمصادرة المضبوطات.
وتشــير التفاصيــل إلــى أن ضابط الجمارك 
وأثنــاء وصــول المتهمين لموقــع التفتيش 
وقبــل إنهــاء إجراءات دخولهمــا الباد عن 
طريق جســر الملك فهد الحظ أن عامات 
االرتبــاك واضحــة عليهمــا، وعندمــا فتــش 
مركبتهمــا لــم يتمكــن مــن العثــور علــى أي 
جنــاح  بقســم  اســتعان  لــذا  يذكــر؛  شــيء 
األثر، الذي أرســل الكلب لتفتيش السيارة، 
فأعطى مؤشــرا على إخفاء ممنوعات في 
“داشــبورد” الســيارة، وبالفعــل تم تفتيشــه 
والعثور بداخله على كيس مخفي بطريقة 

فنيــة خلــف لوحة تحكــم مكيف الســيارة، 
مخــدر  علــى  يحتــوي  أنــه  معمليــا  ثبــت 
الحشيش، وبلغ وزن الكمية 958.6 جرام.

وبالقبــض علــى المتهــم األول والتحقيــق 
تخصــه،  ال  المخــدرات  أن  اعتــرف  معــه 
وإنمــا هــو مجــرد ناقــل إليهــا، وأوضح أنه 
تعــرف خال تواجده فــي أحد الكافيهات 
فــي البحريــن على شــخص بحريني، وهو 
مــن عــرض عليــه فكــرة نقــل الكيــس مــن 

بــاده إلــى البحريــن مقابــل حصولــه على 
مبلغ يعادل 300 دينار، بشرط عدم فتحه 

للكيس، فوافق على ذلك.
وأفــاد أنــه التقــى قبــل وصولــه البحريــن 
بيــوم واحــد بشــخص مجهول فــي باده، 
والذي ســلمه الكيــس، فأعطاه مبلغ يعادل 
إال  منــه  كان  فمــا  وغــادر،  دينــار   3500
التحكــم  لوحــة  الكيــس خلــف  أخفــى  أن 

بالمكيف.

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى سيدة عشرينية، بحرق وتعذيب ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 15 شهرا فقط عبر سكب الماء الساخن 
على جسدها والتسبب لها بحروق من الدرجة الثانية، بعدما أبلغ ضدها زوجها - والد الطفلة المجني عليها - بشأن تعمدها تعذيب ابنتهما بشكل 
مســتمر، مــا تســبب لهــا بعاهــة مســتديمة تصل نســبتها إلى 10 %، وعاقبتها بالحبس لمدة ســنة واحــدة فقط، وأمرت بذات الوقــت بوقف تنفيذ 

العقوبة لمدة 3 سنوات مراعاة لظروف أبناء المتهمة الثالثة ومن ضمنهم المجني عليها وحفاظا على روابط األسرة.

وقالــت المحكمــة في أســباب حكمهــا إنه نظرا 
لظروف الدعوى ومابساتها وإن ما حدث كان 
خارجــا عــن إرادة المتهمة؛ ألنها لم تكن مدركة 
لمــا فعلته، وحرصا من المحكمة على لم شــمل 
األسرة، وحتى تستطيع المجني عليها أن تجد 
مــن يكفلهــا ويرعاهــا هــي وشــقيقيها الصغــار 
الذين هم في سن يحتاجون فيه لخدمة األم، 
إذ إن فــي حبســها مــا يــؤدي النفصــام روابــط 
تلــك األســرة، إضافــة لكــون أنهــا الحظــت فــي 
المجنــي  الرضيعــة  وجــود  األخيــرة  الجلســة 
عليها وشــقيقيها في كنف المتهمة وبصحبتها، 
ولذلــك فإنهــا ترى أن في القبــض على المتهمة 
وحبســها في الســابق ما يكفي لزجرها وردعها 
وعدم إتيانها مثل تلك األفعال في المستقبل.

وكان قــد ادعــى وكيــل المتهمة، والــذي أحضر 

في جلســة سابقة المجني عليها وعرضها أمام 
المحكمــة، أن تشــوها خلقيــا هــو ســبب نزيــف 
البنــت وهــو ما نفــاه وكيــل الرضيعــة ووالدها، 
وطالب األول بإسقاط التهم عن موكلته؛ نظرا 
إلــى شــفاء ابنتها مــن اإلصابــات التي تعرضت 
لهــا وأن حالتهــا الصحيــة جيدة بعــد معالجتها 

في مستشفى السلمانية الطبي.
أمــر  ولــي  األب  أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
زوجتــه  ضــد  أبلــغ  عليهــا،  المجنــي  الرضيعــة 
المتهمــة، التــي رزق منهــا بطفل يبلــغ من العمر 
3 ســنين والرضيعــة المجنــي عليهــا البالغة من 
العمــر ســنة و3 أشــهر، وأنها حامــل بجنين آخر 
وضعتــه بعــد بــدء محاكمتهــا ويبلــغ مــن العمر 
أكثــر مــن 5 أشــهر حاليــا، أبلغ ضدهــا في وقت 
ســابق بأنه اكتشــف بعــد عودته للمنــزل إصابة 

رضيعته بكســر في يدها، وعندما سأل زوجته 
تعلمهــا  أثنــاء  ســقطت  أنهــا  أبلغتــه  )المتهمــة( 
المشــي وأصيبــت يدهــا، لكنــه رفــض تصديــق 
تلك الرواية التي ادعتها والدتها، لكنه ونتيجة 
لتدخــل عــدد من أفراد العائلة تنازل عن الباغ 

الذي تقدم به لدى مركز الشرطة.
وأضــاف أنــه بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن على 
الحادثــة األولــى التــي أبلــغ عنهــا رجــع مجــددا 
للمنــزل بعد انتهاء العمل، وتفاجأ بأن رضيعته 
مغطــاة بلحاف لكامل جســدها تقريبا، وعندما 
ســأل زوجتــه ادعــت إليــه أن ابنتهمــا مصابة بـ 
“نزلة برد قوية”، لكنه شك في األمر أيضا هذه 
المــرة خصوصــا عندمــا الحــظ أن ابنته مصابة 

بتشنجات، فقام بنقلها إلى المستشفى.

أخفــى “الحشــيش” خلف “الداشــبورد” لدى عبوره الجســر حبســها الســابق كفيل بردعها وحتى ال تتفرق األســرة

المؤبد واإلبعاد لمهرب و6 أشهر لصديقه المتعاطي سنة مع وقف التنفيذ ألم تعمدت حرق ابنتها بماء ساخن

ســجنت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 4 متهميــن بجلــب 100 ألف قرص للمؤثــر العقلي الكبتاجون المعروف باســم “الكبتــي” مخبأة في 
حافلة نقل ســياحة دينية، قادمين بها من ســوريا، وذلك لمدة 5 ســنوات وغرمت كال منهم مبلغ 3000 دينار، فيما حبســت متهَمين آخَرين - 
أعفــت أحدهمــا مــن عقوبــة البيــع - لمدة ســنة واحدة وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، وبحبس متهم ســابع لمدة 6 أشــهر وبتغريمه 100 
دينــار عــن تهمــة التعاطــي للمواد المخدرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، إذ تبين أن المدانين ضمن شــبكة تهرب المخدرات للمملكة ودول 
خليجية أخرى، مســتغلين الحافالت المعدة للســياحة الدينية في كل من ســوريا والعراق، إذ عملوا على تهريب كميات أكبر من المضبوطة 

بهذه الواقعة في أوقات سابقة إلى داخل وخارج البالد، وتم إخفاؤها في هياكل تلك الحافالت.

مكافحــة  إدارة  أن  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
مفادهــا  معلومــات  تلقــت  قــد  كانــت  المخــدرات 
وجود شبكة تعمل على تهريب كميات كبيرة من 
المــواد المخدرة بقصد الترويج والبيع، وتوصلت 
التحريات إلى أن من يدير هذه الشبكة يستخدم 
قبــل  مــن  المســتعملة  الســياحي  النقــل  حافــات 
الحمــات الدينيــة فــي عمليــات التهريــب من كل 

من سوريا والعراق إلى مملكة البحرين.
كما دلت التحريات على أن أفراد الشبكة يعملون 
على ترويج جزء من تلك المواد المخدرة بداخل 
المملكــة والباقــي يتــم ترويجــه فــي دول مجلس 
التعــاون، كمــا يعــاون مديرهــم أشــخاص يعملون 

مهربين ومروجين وموزعين.

وجــاء فــي األوراق أن أحــد المتهميــن، وهــو قائد 
إلحــدى الحافــات، قــد قــام بتهريــب كميــة مــن 
أقــراص “الكبتي” في إحدى الحافات التي أقلت 
حملــة دينية إلى ســوريا، وعندما توجه أفراد من 
شــرطة اإلدارة إلــى جانــب منــزل المتهــم الكائــن 
بمنطقــة بــوري شــوهدت حافلته متوقفــة بالقرب 
مــن مســكنه، وعندمــا خــرج مــن مســكنه توجــه 
مباشــرة بتلك الحافلة إلى منفذ جسر الملك فهد، 

وفور وصوله تم القبض عليه.
وعثــر أفــراد الشــرطة عنــد تفتيــش الحافلــة على 
نحو 76 ألف قرص “كبتي” كانت موزعة على 38 
كيســا شــفافا، وكانــت مخبــأة فــي هيــكل الحافلة 

بالقرب من ناقل الحركة بمؤخرة الحافلة.

وبسؤال المتهم قرر أنه كان قد توجه إلى سوريا 
تــم  وهنــاك  الرئيــس،  الحافلــة  لســائق  كمرافــق 
أخذهــا إلــى ورشــة إلخفــاء تلــك األقــراص، مبينا 
أن دوره اقتصر على مســاعدة السائق الذي طلب 
منــه التوجــه إلحــدى المناطق في دولــة خليجية 
وإيقــاف الحافلــة فــي إحــدى المغاســل هنــاك، إذ 
ســيحضر لــه صاحــب الحافلة ويســلمه مبلغ 500 

دينار.
وفــي ذات الســياق تــم القبــض علــى متهــم آخر - 
المتهم الثالث بالقضية - من منطقة الجفير، وعثر 
بحوزتــه علــى مبالــغ ماليــة يعتقــد أنهــا متحصلــة 
مــن بيــع المؤثرات العقلية، إضافــة إلى 1.3 جرام 
مــن المؤثــر العقلــي “الشــبو” وقطعــة مــن مخــدر 

الحشــيش ومشــرب زجاجــي وأكيــاس تســتخدم 
فــي تعبئة المخــدرات، واعترف بأنه يعمل لصالح 
أحــد األشــخاص في تهريــب المــواد المخدرة من 

سوريا والعراق إلى دول مجلس التعاون.
وأضــاف أنــه بالفعــل تمكــن مــن تهريــب كميــات 
عــدة، مقابــل حصولــه علــى 10 آالف دينــار، كمــا 
ســبق لــه تهريــب 100 ألف قــرص من العــراق إلى 
مســتخدما  المبلــغ  نفــس  مقابــل  خليجيــة  دولــة 

قبــل  مــن  المســتعملة  الســياحي  النقــل  حافــات 
الحمات الدينية، وأنه ســلم جزء من تلك الكمية 
المهربــة إلــى شــقيقه وإلــى شــخص آخــر، وهو ما 
دعــا الشــرطة إلــى التوجــه لمنــزل شــقيق المتهــم 
الثالــث، والذي تــم العثور فيه على 18 ألف قرص 
مــن الكبتاجــون ومبلــغ مــن عملة خليجيــة يعادل 

7 آالف دينار.
وبالتحــري عــن مكان وجود الشــخص اآلخر الذي 

اعتــرف عليــه المتهــم الثالــث، اتضح انــه موجود 
بمنطقــة الصخيــر “البــر”، وعنــد إباغــه بأنهــم من 
الشــرطة أبدى مقاومة شــديدة عند القبض عليه، 
فضا عن ضبط شــخص آخــر برفقته بعدما تبين 

أنه في حالة غير طبيعية.
وعند تفتيش سيارة المتهم الرابع المقبوض عليه 
فــي الصخير عثــر فيها على 1689 قــرص “كبتي” 
بداخــل 17 كيســا شــفافا، كمــا اعترف بأنــه يحوز 
كميــة أخــرى مكونــة مــن 4000 قــرص مخبأة في 

مزرعة بمنطقة دمستان، فتم ضبطها أيضا.

السجن بين 6 أشهر و5 سنوات لمهربي “الكبتي”
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األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
رعايــة  مركــز  فــي  ُمــودع  متهــم  بمعاقبــة 
األحــداث على شــرطية )ضابــط برتبة نقيب( 
افتعــال  بعــدم  أفــراد عائلتــه  بعدمــا نصحــه 
المشــاكل كما أتلف إحــدى الطاوالت بالمركز، 
وذلك بحبسه لمدة سنة واحدة بعدما أخذته 
بالرأفــة؛ خصوصــا أن التقريــر النفســي ثبــت 
فيــه مســؤولية المتهــم عــن تصرفاتــه بعدمــا 
قــرر الطبيــب المعالــج أنــه شــخص اندفاعــي 
يحــس  وال  أفعالــه  لعواقــب  مقــدر  وغيــر 

بالذنب.
وتتمثــل التفاصيــل حســبما وردت فــي بــاغ 

تلقتــه النيابــة العامة من مركز شــرطة مدينة 
عيســى، مفادهــم أنهــم تلقــوا باغا مــن مركز 
رعاية األحداث جاء فيه أن المتهم وأثناء ما 
كان يتحــدث مع أفــراد عائلته خــال الزيارة 
وينصحونــه بعــدم افتعــال المشــاكل، ونظــرا 
لعــدم تقبلــه لتلــك النصائــح منهــم فتــح بــاب 
غرفــة الزيارة فجــأة وجرى مســرعا واعتدى 
علــى ضابطة الشــرطة المجنــي عليها بكوعه 
فــي منطقة الخصــر ودفعها بقوة على الباب، 
كمــا تســبب بإتاف طاولة مكتــب في المركز 
حتــى تــم الســيطرة عليه من قبــل أحد أفراد 

الشرطة.

سنة لنزيل بـ “األحداث” ضرب شرطية وكسر طاولة

Û  )نشــرت جمعية الصيادين البحرينية على حســابها الرســمي بتطبيق )انستجرام
يــوم أمــس مقاطــع فيديو صادمة، تكشــف مجددا التجــاوزات الفادحــة للعمالة 
اآلســيوية في البحر، فيما يتعلق بعمليات الصيد الجائر لـ )الروبيان( عن طريق 

ما يسمى بـ )الكراف(.
Û  واســتعرضت هــذه المقاطــع مشــاهد ألعــداد كبيــرة مــن الثاجــات الغارقــة بــــ

)الروبيــان(، وهــي تعــرض للبيــع علــى الزبائــن يوميــا بســوق المنامــة المركزيــة، 
بأســعار تتفــاوت مــا بيــن 85 إلى 95 دينــار للثاجة الواحــدة، وبحجم يصل إلى 
40 كيلوجراما للواحدة منها، في حين تصل الســعة االســتيعابية للطراد الواحد 

إلى 15 ثاجة وأكثر.
Û  وفــي اتصــال تلقيتــه مــن أحــد صيــادي الروبيــان المعروفين بالمحــرق، ويدعي

علي حسين حمادة، حيث قال وبحرقة إن أغلب هذه الكميات يتم صيدها عن 
طريق )الكراف(، وبأن هنالك ضعفا في الرقابة سواء في البحر، أو في األسواق 

المركزية، وهو ضعف يشجع العمالة اآلسيوية على نهب البحر وسرقته.
Û  ،وكنــت قد وجهت ســؤاال لصياد آخر ويدعــى هادي العبار عن صحة هذا الكام

وعــن الدليل حول اســتخدام اآلســيويين لــــ )الكراف(، فقال بثقة بأنه يســتحيل 
صيــد هــذه الكميــات الضخمــة يوميا في )الحظــرة( وأضاف “أنا مــن أهل البحر، 

وأعرف”.
Û  ودعــا العبــار، ومعــه صيادون آخرون إلى المســارعة بتشــديد الرقابــة في البحر

وفي األســواق المركزية؛ للوقوف على صحة ممارســة اآلســيويين مهنة الصيد 
بشكل قانوني، وهو أمر ينافي الواقع كما يقولون.

Û  )بــدوري، أؤكــد على أهميــة تتبع الجهات الرســمية على حصول هــذه )الطراريد
على رخصة ممارســة المهنة وعلى مشــروعية العمالة نفســها، ســارعوا في إنقاذ 

البحر.

سارعوا إلى 
إنقاذ البحر

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

المدانون استغلوا 
رحالت الحمالت الدينية 
لتهريب المؤثر العقلي 

من سوريا والعراق
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ــارة” غــافــلــة ــجـ ــتـ ــون “الـ ــيـ ــا لـــلـــقـــانـــون... وعـ ــًف ــال ــخ م

محل بـ“الشعبي” يبيع اللؤلؤ المزروع “جهاًرا”

يعــرض محــل في الســوق الشــعبي، بمدينة عيســى، لؤلــًؤا مزروًعا للبيع، رغــم أن القانون 
يمنع االتجار به، ويحاســب عليه. ولم يتســن لمندوب “البالد” الحديث مع صاحب المحل، 
في وقت أكد فيه تجار يعملون في نفس الســوق بأن مفتشــي حماية المســتهلك، ووزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة نــادًرا مــا يأتــون إلــى الســوق بهــدف التفتيــش وضبــط 
المخالفــات. ووضــع المحــل لوحــة علــى واجهتــه “جهــاًرا نهــاًرا” يؤكد وجود لؤلــؤ طبيعي 

مزروع للبيع.

 ومــن المعلــوم أن البحريــن تمنع بيــع اللؤلؤ 
المزروع لحماية إرث حضاري وتاريخ يمتد 
لمئات السنين، حيث تسعى للمحافظة على 
خصوصيــة هذه الســلعة من خــال اقتصار 
االتجار على اللؤلؤ الطبيعي، وســنت قانوًنا 

واضًحا لذلك، يعاقب من يخالف ذلك.
المــزروع،  باللؤلــؤ  االتجــار  القانــون  ويمنــع 
حتى لو كان داخاً في المشــغوالت، بحيث 
يحظر بيعه وشراؤه وعرضه، بهدف حماية 
اللؤلــؤ البحرينــي األصيــل والــذي يكتســب 

شهرة عالمية واسعة.
 واللؤلــؤ المــزروع هــو الــذي يتكــون داخــل 
الصدفة بمساعدة اإلنسان، بمعنى أنه ينتج 
مــن خــال إفــراز المــادة مــن قبــل الحيــوان 
بــل  ليــس بشــكل طبيعــي  )المحــار(، ولكــن 
بســبب التدخــل بوضــع شــيء علــى مدخــل 
المــادة  إفــراز  الحيــوان  ليضطــر  الصدفــة 

عليهــا. وال يمكن أن يظهــر الفرق بين اللؤلؤ 
الطبيعي والمزروع إال بالفحص المخبري.

وبرعت اليابان بإنتاج اللؤلؤ المزروع بداية 
األمــر، )منتصف القرن الماضي( فيما دخلت 
الصيــن علــى الخــط منــذ ســنوات وأصبــح 
ينتــج بكميــات كبيرة، ما يجعــل عقًدا كاماً 
بــآالف  قياًســا  فقــط،  10 دوالرات  بـــ  يبــاع 

الدوالرات للؤلؤ الطبيعي.
وصــدر أول قانــون لتنظيــم تجــارة اللؤلــؤ 
فــي البحرين في عــام 1928، كما صدر أول 
تشــريع للرقابــة علــى المشــغوالت الذهبيــة 

في عام 1968.
وبحســب نــص األمــر األميــري رقم 4 لســنة 
اللؤلــؤ  فــي  االتجــار  “يحظــر  فانــه   1975
مشــغوالت  فــي  داخــاً  كان  ولــو  المــزروع 

مطعمة به”.
)القانــون(  النظــام  هــذا  أن  المعلــوم  ومــن 

يجعــل مــن الســوق البحرينيــة محــط ثقــة 
للتجار والمستهلكين على مستوى العالم.

ا من  ويعــد اللؤلــؤ البحرينــي األفضــل عالميًّ
والبريــق،  والنقــاء  واللــون  النوعيــة  حيــث 
حيث يرجع السبب إلى وجود ينابيع المياه 
العذبــة فــي مواقع التنقيــب، والتي تحافظ 
علــى بريقه على عكس ميــاه البحر المالحة 
التــي تعطيه شــيئا من العتمــة )تجعله قاتًما 

بعض الشيء(. 
أي  ومراقبيــن  تجــار  بحســب  يوجــد  وال 
فــي  المتوافــرة  الكميــات  عــن  إحصــاءات 

السوق.

ويقدر هواة وغطاســون نسبة تواجد اللؤلؤ 
تقريًبــا بمحارة واحدة من بين كل 10 آالف 

محارة.
وبحســب أرشــيف المحاكم، أيدت المحكمة 
الكبــرى الجنائيــة الثانيــة فــي العــام 2013، 
محــل  صاحــب  ضــد  الصــادر  الحكــم 
التجاريــة  المجمعــات  بأحــد  مجوهــرات 
ومديــر المحل بتغريم كل منهما 500 دينار، 
وذلــك بتهمــة بيــع لؤلــؤ مــزروع، بعــد أن تم 
ضبــط الكميــات مــن قبــل أحــد المفتشــين 
بــإدارة فحــص المعــادن واألحجــار الكريمــة 

الذي كان يعمل متخفًيا.

إعالن على واجهة المحل يؤكد بيع اللؤلؤ المزروع 

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  1776 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH0005184344

الحكومية األسبوعية.
تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
اســتحقاق 91 يومــًا تبدأ فـــي 2 أكتوبر 2019 
وتنتهــي فــي 1 ينايــر 2020 ، كمــا بلــغ معــدل 
2.84 % مقارنــة بســعر  الفائــدة عليهــا  ســعر 
بتاريــخ  الســابق  لإلصــدار   %  2.82 الفائــدة 
25 ســبتمبر 2019. وبلــغ معــدل ســعر الخصم 
99.286 % وتــم قبــول أقــل ســعر للمشــاركة 
تغطيــة  تمــت  بأنــه  علمــًا   % 99.272 بواقــع 

اإلصدار بنسبة 109 %.
كمــا بلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي
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الهملة - بتلكو

عــن وقــف  بتلكــو،  أعلنــت شــركة 
خدمــة بطاقــات االتصــال مســبقة 
)123Call/ PPCC( بشــكل  الدفــع 
نهائــي بحلول نهايــة العام الحالي، 
مســتخدمي  جميــع  وتنصــح 
الدفــع  بطاقــات االتصــال مســبقة 
باســتخدام الرصيــد المتبقــي فــي 
بطاقاتهــم قبل تاريخ 31 ديســمبر 

 .2019

وعلى ضوء التطورات  «
المستمرة التي تشهدها 

تكنولوجيا االتصاالت، وتلبيًة 
لمتطلبات الزبائن المتغيرة، 

تستمر بتلكو في مراجعة 
خدماتها ومنتجاتها من 

أجل تقديم أفضل الخدمات 
والمنتجات العصرية مع 

ضمان الجودة العالية 
واألسعار المناسبة.

وقف البطاقات 
مسبقة الدفع 

نهاية 2019
لشــراء أشــرطـــة تحليـــل “السكـــر”

ــة ــاث ث أو  شـــهـــريـــن  خـــــال  ــم  ــي ــل ــس ــت ال فـــتـــرة 

طرحــت وزارة الصحــة فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات  أمــس مناقصة 
لشــراء أشــرطة تحليــل الســكر لالســتخدام الشــخصي مــع األجهــزة تقــدم إليهــا 7 

عطاءات أقلها بنحو 144 ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 1.2 مليون دينار.

ســيتم  فإنــه  المناقصــة،  لوصــف  ووفًقــا 
شــراء أشــرطة تحليل الســكر لاستخدام 
األجهــزة  توفيــر  مــع  الشــخصي 
والكنتــروالت الخاصة بها كما أن األجهزة 
عــن  للكشــف  مصممــة  تكــون  أن  يجــب 
تحليــل اختبــار الكيتــون إضافــة للســكر. 
يتــم توريــد األجهــزة مجانــا بمعــدل جهاز 
1000 شــريط.  واحــد عنــد شــراء كميــة 
وتشــمل المناقصــة طلــب شــراء واخزات 
الــدم اآلمنة لاســتخدام الشــخصي أيضا 
أو  مــن مصّنــع مختلــف  ويمكــن عرضهــا 
يتــم  أن  واشــترطت  منفصلــة.  عرضهــا 

التسليم خال شهرين إلى 3 أشهر.

يذكر أن انتشــار مرض السكري في تزايد 
مســتمر وهناك أكثر من 14 % من ســكان 
البحريــن يعانــون من الســكري، مــا يجعله 
مشــكلة وطنيــة تحتــاج لتضافــر الجهــود 
الزيــادة  هــذه  ُتشــكل  كمــا  لمواجهتهــا 
تحدًيــا بالغ األهمية، وُتشــكل خطًرا كبيًرا 
واقتصادًيــا  واجتماعًيــا  صحًيــا  وعبًئــا 
المســتوى  وعلــى  بأكملــه  المجتمــع  علــى 

الحكومي.
 وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع 
“ مجلــس المناقصــات والمزايــدات ” أمــس 
فتــح 26 عطــاء لـ 5 مناقصــات ومزايدات 
تابعــة لـــ 4 جهــات حكوميــة، فــي حين تم 

تعليق 4 عطاءات تابعة إلى 3 مناقصات. 
المقدمــة  العطــاءات  أقــل  وبلــغ مجمــوع 

للمناقصات نحو 424.9 ألف دينار.
لشــركة  مناقصتيــن  المجلــس  وفتــح 
لترقيــة  أولهمــا   ، “بابكــو”  البحريــن  نفــط 
وحــدة إزالــة الكبريــت المائــي فــي مصنع 
تشــغيل  نظــام  وإيقــاف  الهيدروجيــن 
الطــوارئ )ESD( تقــدم إليهــا عطاء وحيد 
بنحــو 278.9 ألف دوالر )ما يعادل 104.9 
ألــف دينار(.  ووفًقا لوصف المناقصة، فإن 
المورد يجب أن يكون مسؤواًل عن توريد 
كل مــا يلــزم مــن أجهــزة، النظــام وتطبيق 
تكويــن  نظــم،  ال وهندســة  البرمجيــات، 
النظــام، البرمجــة، والقيــام أو تكليــف من 
 ،)SAT( يقــوم بإجــراء اختبــارات القبــول
الوثائــق وغيرهــا مــن المعــدات المطلوبــة 
الموجــود   ESD الحالــي  النظــام  لترقيــة 
إلــى أحــدث إصــدار متــاح.    أمــا المناقصة 

الثانيــة، فإنهــا من أجــل توريــد المبادالت 
الحراريــة والمكونــات المتعلقــة بهــا تقدم 
إليهــا 3 عطاءات علق أحدها وأقل عطاء 
بنحــو 166.1 ألــف دينــار وأكبرهــا بـــ 286 

ألف دينار.
لصنــدوق  مناقصــة  المجلــس  فتــح  كمــا 
العمــل )تمكيــن( لدعــوة شــركات القطــاع 
مقترحــات  لتقديــم  المؤهلــة  الخــاص 
وتصورات وخطط عمل شــاملة ومفصلة 
لتنفيــذ برنامج معرض “فــن البحرين عبر 
الحــدود” فــي البحريــن بغــرض الترويــج 
للفــن البحريني، تقــدم إليها عطاءان علق 
أحدهمــا وأقل عطاء بنحو 10 آالف دينار 

واآلخر بنحو 808.7 ألف دينار.
لهيئــة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
الكهربــاء والمــاء لدعــوة لتأهيــل مصنعي 
ELECTRONIC SMART WA� “مــادة 

.”TER METERS

أمل الحامد

قانــون الشــركات البحرينــي لعــام 2018 أدخــل تعديــات علــى قانــون 2001، والتعديــات 
الجديــدة منحــت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة العديــد مــن الســلطات التــي يجــوز 
اتخاذهــا فــي مواجهــة الشــركة عند الضــرورة. ومنح الســلطات للوزارة، في رأينــا، أمر هام 
ألنه يتيح لها بصفتها الجهة المختصة اتخاذ ضوابط هامة بغرض تقنين وترشيد األعمال.
من ضمن السلطات التي منحت للوزارة، ومع عدم اإلخال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، 
لــوزارة “التجــارة” عنــد ثبــوت مخالفــة أيــة شــركة ألي حكــم مــن أحــكام قانــون الشــركات 
التجارية أو القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكامه، أو مخالفة أية التزامات على الشركة تتعلق 
باالمتثــال الضريبــي على المســتوى الوطنــي أو الدولي، أن تأمر الشــركة المخالفة بموجب 
قرار مســبب، يخَطر به المخالف بأية طريقة ترتئيها الوزارة، بالتَوقُّف عن المخالفة وإزالة 
أســبابها وآثارها فورًا أو خال فترة زمنية محددة. وفي حالة عدم التزامها بذلك، للوزارة 
أن تصدر قرارًا مســببا تســبيبًا كافيًا باتخاذ أحد التدابير المذكورة في القانون ومنها وْقف 
القيد في الســجل التجاري لمدة ال تزيد على ســتة أشــهر، أو توقيع غرامة إدارية تحتســب 
علــى أســاس يومــي لحمل المخالف على التَوقُّف عن المخالفــة، عند ارتكابه المخالفة ألول 
مــرة ومضاعفتهــا عنــد ارتكابه أية مخالفة أخرى خال ثاث ســنوات، وفي جميع األحوال 
ال يجــوز أن يتجــاَوز مجمــوع الغرامة خمســين ألف دينار، أو توقيع غرامــة إدارية إجمالية 

بما ال يجاِوز مائة ألف دينار، أو شْطب القيد من السجل التجاري. 
 فــي الحــاالت المنصــوص عليها أعاه، يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جســامة المخالفة، 
والعنــت الــذي بــدا مــن المخالِــف، والمنافــع التــي جناهــا، والضرر الــذي أصاب الغيــر نتيجة 
لذلــك. وفــي هــذه األحــوال، يكــون تحصيــل الغرامــة بالطــرق المقــررة لتحصيــل المبالــغ 

المستَحقة للدولة. 
هذه الســلطات الممنوحة ل “التجارة”، تعطي الجهة المختصة الصاحيات لردع الشــركات 
المخالفة، وعبر هذه الضوابط يتم وضع األمور في نصابها الصحيح. فعلى جميع الشركات 

الحرص في أعمالها واتباع القانون والعمل المؤسسي. 

مخالفة الشركات 
د. عبد القادر ورسمه وسلطات “التجارة”

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

المحرر االقتصادي

المنامة - إيجل هيلز ديارالمنامة - جمعية المصارف

الذهبييــن  الرعــاة  لقائمــة  البحريــن  تشــارترد  بنــك ســتاندرد  انضــم 
الحتفاليــة البحريــن بمناســبة مــرور 100 عــام علــى تأســيس القطاع 
المصرفي، وهي االحتفالية التي تعتمد تأســيس هذا البنك في العام 
1920 كأول بنــك فــي البحريــن.و أعلنــت جمعيــة مصــارف البحريــن 
عــن إطــاق هــذه االحتفاليــة خال شــهر أبريــل الماضــي، فيما ينظم 
االحتفــال الرســمي  بتاريــخ 11 ديســمبر المقبــل تحــت رعاية رئيس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وذكــرت الجمعيــة أن هــذه الرعايــة الذهبيــة تتضمــن أيضــا دعم بنك 
ســتاندرد تشــارترد لـ “حفل االستقبال السنوي لبنوك البحرين” المقرر 
تنظيمــه خــال الفتــرة من 18 وحتى 20 أكتوبــر المقبل في العاصمة 
األميركيــة واشــنطن تزامنا مــع االجتماعات الســنوية لصندوق النقد 

الدولي.
بنــك  بدعــم  القاســم  وحيــد  للجمعيــة،  التنفيــذي  الرئيــس  ورحــب 
ســتاندرد تشــارترد لاحتفاليــة، وقــال “لقــد كنا ســعداء بحضور بنك 
إطــاق  فــي  الرئيســيين  الشــركاء  البــارز كأحــد  ســتاندرد تشــارترد 
فعاليات هذه االحتفالية خال شهر ابريل الماضي، ونحن حريصون 

علــى التنســيق والتشــاور مــع القائميــن علــى البنــك من أجــل تحقيق 
األهداف المشتركة”. من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد 
تشــارترد، عبــدهللا بوخــوة بالجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــة مــن أجل 
توفير كل ما يلزم لنجاح احتفالية البحرين بمئوية القطاع المصرفي 
فــي تســليط الضــوء محليــا وإقليميــا وعالميــا علــى المكانــة البــارزة 
للقطاع المصرفي البحريني، وما تتمتع به البحرين من بيئة متقدمة 

في مجال التشريعات والخدمات المصرفية عموما.

وحــدات  تســليم  ديــار،  هيلــز  إيجــل  بــدأت 
والتــي  رزيدنســز،  شــورز  مراســي  مشــروع 
تتزامــن مــع انطــاق عمليــة التهيئــة للمــاك 

الجدد في هذا المشروع.
ويقــوم هــذا المشــروع المرتقــب والمخطــط 
لــه وفًقــا لرؤيــة مراســي البحريــن بتطبيــق 
التصاميم الذكية ومبادئ االنســجام البيئي، 
 9 علــى  موزعــة  شــقة   289 مــن  ويتألــف 
طوابــق. وســتضم الوحــدات الجاهــزة التــي 
الرحبــة  األســتوديو  شــقق  تســليمها  ســيتم 
والشــقق ذات 1 و2 و3 و4 و5 غــرف نــوم، 
والتــي سيســكنها األفــراد المنضمــون حديًثا 

إلى مجتمع مراسي النابض بالحياة.
وقالــت الرئيــس التنفيــذي إليجــل هيلــز، لــو 
بينــج “تمثــل خطــوة تســليم ثانــي مشــاريع 
مدينــة مراســي البحرين الرائــدة إنجازا في 

غايــة األهمية لشــركة إيجل هيلز ديار. نحن 
علــى ثقــة تامــة بــأن هــذا المشــروع تتنامى 
الســكنية  المشــاريع  جانــب  إلــى  مكانتــه 
االســتثنائية فــي المنطقــة، فضــًا عــن كونه 
قــد أصبــح بالفعــل عامــة فارقــة فــي قطاع 
علــى  حــاز  حيــث  المملكــة،  فــي  العقــارات 
اهتمــام منقطــع النظيــر مــن الجمهــور منــذ 

اإلعان عنه”.
وقــال العضــو المنتــدب لشــركة إيجــل هيلــز 

ديار، ماهر الشاعر “يسرنا أن نعلن عن إنجاز 
أحدث مشاريع مدينة مراسي البحرين، فقد 
اكتمــل العمل فــي ثاني المجمعات الســكنية 
الراقيــة مــن المخطــط الرئيــس ليتم تســليم 
الوحــدات بحســب المواعيــد الُمعلــن عنهــا. 
تملؤنــا الثقــة بــأن هــذا المشــروع سيشــكل 
العقــارات  لقطــاع  مســبوقة  غيــر  إضافــة 
فــي المملكــة، ويعيــد رســم خارطــة الطريق 

للمشاريع التطويرية المستقبلية”.

ـــوزراء ـــس ال ـــي رئي ـــمو الملك ـــب الس ـــة صاح ـــت رعاي ــطتح ــط ــخ ــم ــل تـــســـيـــر وفـــــق ال ــمـ ــعـ مــــراحــــل الـ
“إيجل هيلز” تسلم وحدات “مراسي شورز رزيدنسز”“ستاندرد تشارترد” راعيا ذهبيا لـ“مئوية المصارف”

أثناء إبرام اتفاق الرعاية 

بدء عملية تسليم الوحدات

أعلــن “إنفســتكورب” أمــس عــن نجاحه في 
إتمــام عمليــة بيــع محفظــة عقارات ســكنية 
كارولينــا  بواليــة  رالــي  مدينــة  فــي  تقــع 
الشمالية لشركة “تروأميريكا ملتي فاميلي” 
مقابــل ســعر إجمالــي بلغ نحــو 109 مايين 
دوالر. وكان إنفســتكورب قد استحوذ على 
وحــدة   830 مــن  المكونــة  المحفظــة  هــذه 
العــام 2016 وأجــرى عليهــا أعمــال تجديــد 
جاذبيتهمــا  لتعزيــز  وتحديــث  وصيانــة 
وقيمتها تماشــيا مــع إســتراتيجيته الرامية 

إلى  االستحواذ على األصول القوية األداء 
لرفــع قيمتهــا  للنقديــة؛  للســيولة  والمولــدة 
التنفيــذي  المديــر  الوقت.وقــال  مــرور  مــع 
لاســتثمار العقاري لدى إنفســتكورب، باباك 
المربحــة  الصفقــة  هــذه  “تؤكــد  ســلطاني 
نجاحنــا فــي تنفيــذ فلســفتنا االســتثمارية، 
حيــث تمكنا في الســنوات الثــاث الماضية 
مــن رفــع قيمــة هــذه العقــارات عبــر إجــراء 
تحســينات وأعمــال تجديــد عليهــا، كمــا أن 
رالــي  مدينــة  فــي  اإلســتراتيجي  موقعهــا 
مكننــا مــن االســتفادة مــن تحســن ظــروف 

إلــى  ونتطلــع  المســتمر.  ونمــوه  الســوق 
الناجحــة  اســتثماراتنا  مســيرة  مواصلــة 
والمربحة في سوق المجمعات السكنية ذي 

اإلمكانات القوية في الواليات المتحدة”.
ووفقــا لشــركة “ريــل كابيتــال أناليتيكــس” 
ُيصّنــف  العقاريــة،  باألبحــاث  المتخصصــة 
 10 أكبــر  قائمــة  ضمــن  إنفســتكورب 
العقــارات  فــي قطــاع  مســتثمرين دولييــن 
األميركي خال السنوات الخمس الماضية. 
ــف كأحــد أكبــر 50 مســتثمرا فــي  كمــا ُيصنَّ

القطاع بوجه عام خال الفترة نفسها.

دوالر مـــايـــيـــن   109 نـــحـــو  بـــلـــغ  ــي  ــالـ ــمـ إجـ ســـعـــر  مـــقـــابـــل 

“إنفستكورب” يبيع بنجاح محفظة عقارات أميركية

المنامة - إنفستكورب

باباك سلطاني
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 عّبر الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم جناحي عن تفاؤله بمشاركة واسعة في جائزة البحرين لريادة األعمال التي 
تقــام برعايــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 

خليفة. وأشار إلى أنه في الدورة الماضية تقدم أكثر من 120 مؤسسة وشخصية ورائد عمل للمشاركة في الجائزة. 

جــاء ذلـــك، خــال لــقــاء نّظمه مــركــز االتــصــال 
الوطني مع الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” ضمن 
“لقاء مع مسئول”، والذي سّلط  أولى فعاليات 
جــائــزة  المتعلقة  الــتــحــضــيــرات  عــلــى  ــضــوء  ال

البحرين لريادة األعمال.
التقدم  يمكن  فــئــات،  سبع  فــي  الجائزة  وتقع   
تقوم  حين  في  الجوائز  هــذه  من  فئات  لست 
الفئة  بجائزة  الفائز  باختيار  المعنية  اللجنة 
السابعة، إذ يشرف على اختيار الفائزين بهذه 
الجوائز لجنة مستقلة من الخبرات الدولية في 

مجال ريادة األعمال.
على  الــضــوء  تسليط  إلـــى  ــجــائــزة  ال وتــهــدف 
الريادية  المؤسسات  وتحفيز  األعــمــال،  ريــادة 

جــانــب تشجيع  إلـــى  الــبــحــريــنــيــة 
االبتكار.

للجائزة  التقديم  بــاب  وفتح 
المقبل  الــســبــت  يـــوم  حــتــى 
دعــا  إذ   ،2019 ــر  أكــتــوب  5

“تــمــكــيــن” فـــي وقـــت ســابــق 
ــع الـــمـــهـــتـــمـــيـــن مــن  ــيـ ــمـ جـ

ــمــؤســســات  ال

لتقديم  البحرينيين  األعــمــال  ورّواد  المحلية 
ــذه الــنــســخــة عــلــى الــمــوقــع  طــلــبــاتــهــم عــلــى هــ

.www.bahrainae.com اإللكتروني للجائزة
تقام  التي  الجائزة  تتضمن  “تمكين”،  وبحسب 
احتفاًء بدور قطاع ريادة األعمال ومؤسساته 
قيم  وغـــرس  الــخــاص  القطاع  نمو  تعزيز  فــي 
االستدامة واإلبداع والتنمية االقتصادية، في 
االشتراك  تتيح  رئيسية  مجاالت  سبعة  فئاتها 
البحرينية  التجارية  والمشاريع  للمؤسسات 
بكافِة أحجامها، وتشمل فئات الجوائز الُمقدمة 
المجاالت التالية: المؤسسات المتناهية الصغر، 
الصغيرة  الــمــؤســســات  الــنــاشــئــة،  الــمــؤســســات 
الدولي،  الطابع  ذات  المؤسسات  والمتوسطة، 
رائدة  المستدامة،  األعمال  ذات  المؤسسات 

األعمال المتميزة، وإنجازات العمر.
وتقّدم جميع فئات الجوائز للمؤسسات 
بصفتها الجهة الفائزة، باستثناء جائزة 
تكريًما  تمنح  العمر  إلنــجــازات  الــعــام 
إلنجازات الفرد القائم على المؤسسة. 

الفئات إلى تسليط الضوء  وتهدف هذه 
ــازات مــؤســســات  ــجـ عــلــى إنـ
ــادة األعــمــال ضمن  ــ ري
مـــخـــتـــلـــف مــــراحــــل 
ــا وطــبــيــعــة  ــوهـ ــمـ نـ
ــا  نــشــاطــهــا ودورهــ
في دعم االقتصاد 
الوطني، مع 

اعتبار ما يشهده السوق من تطبيقات مستجدة 
فرص  تعزيز  فــي  يسهم  متسارع  تقني  ونمو 

اإلبداع والتوسع في القطاعات التنموية. 
الــنــقــديــة، سيحصل  الـــجـــوائـــز  ــى جـــانـــب  ــ وإلـ
الفائزون على حزم من برامج دعم مقدمة من 
على  لمساعدتهم  صممت  والشركاء،  “تمكين” 

تحقيق المزيد من النجاح في عالم األعمال.

مساهمة “تمكين” في االقتصاد

“تمكين”  لـ  التنفيذي  الرئيس  واستعرض 
ــازات الــصــنــدوق  ــــجــ إبـــراهـــيـــم جــنــاحــي إن
حيث   ،2006 الــعــام  منذ  مسيرته  طـــوال 
من  ألكثر  الدعم  الفترة  هــذه  طــوال  قــدم 
51 ألف مؤسسة من المؤسسات الصغيرة 
الكبرى،  الشركات  جانب  إلى  والمتوسطة 
كما دعم أكثر 183 ألف بحريني من خال 

برامج التدريب.
وأشار جناحي إلى أن الصندوق ضخ أكثر 
من مليار دينار بحريني )2.6 مليار دوالر( 
برامجه  خال  من  الوطني  االقتصاد  في 

وأنشطته المختلفة.

دعم المؤسسات التي يملكها أجانب

وخــال الــلــقــاء، تــســاءل عــدد مــن الكتاب 
حـــول ســبــب تــوجــيــه دعـــم “تــمــكــيــن” إلــى 
األجانب وعن أولوية البحريني بالحصول 
أنه  جناحي  فأجاب  الصندوق،  دعم  على 
الدعم  تقديم  “تمكين”،  عمل  صميم  مــن 
تجاري  سجل  لديها  شــركــة  أي  إلــى 
في البحرين بغض النظر عن 
شركة  أي  إن  إذ  المالك، 
تؤسس في البحرين من 
االقتصاد  تحريك  شأنها 
مـــن خــــال خــلــق وظــائــف 
ــارات،  ــمــ ــ ــث ــ ــت وزيـــــــــادة االســ
في  زيــــــادة  أي  أن  ــًدا  ــؤكــ مــ
على  ستنعكس  االستثمارات 
البحرينيين  وعــلــى  االقــتــصــاد 
الحصول  نــاحــيــة  مــن  أنفسهم 
على فرص توظيف وغيرها من 

الفرص.
لديه  “تــمــكــيــن”  أن  إلـــى  ــار  وأشــ

“آلـــيـــة حــســابــيــة” فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــدعــم 
التي  الوظيفية  الفرص  أهمها  من  المقدم 
سيوفرها االستثمار أو المؤسسة خصوًصا 
للبحرينيين، فكلما زاد توظيف البحرينيين 
في المناصب الوسطى أو القيادية بأجور 
فــي  الـــمـــؤســـســـة  ــة  ــرصـ فـ زادت  مـــجـــزيـــة 

الحصول على الدعم.
العماء  لدعم  التنفيذي  الرئيس  وأشـــار   
العريض،  قصي  “تمكين”،  في  والعمليات 
إلى أن الشركات التي يملكها البحرينيون 
من   %  85 نحو  على  تستحوذ  بالكامل 
“تمكين”  قــبــل  مــن  الــمــقــدم  ــدعــم  ال نسبة 
بالكامل  المملوكة  الشركات  أن  حين  في 
 %  7 نحو  على  إال  تستحوذ  ال  لألجانب 
النسبة  الدعم في حين تبقى  من إجمالي 
بين  الملكية  المشتركة  للشركات  المتبقية 

البحرينيين واألجانب.

تقليص رسوم سوق العمل

وبشأن ما إذا كان هناك نية لخفض رسوم 
هناك  أن  إلــى  أشــار جناحي  العمل،  ســوق 
ســوق  تنظيم  هيئة  بــيــن  وطــيــدة  عــاقــة 
الهيئة  إن رسوم  إذ  “تمكين”،  وبين  العمل 
“تمكين”،  لميزانية  ا  أساسيًّ رافـــًدا  تشكل 
وأن تجربة الصندوق جاءت ضمن سلسة 
من اإلصاحات التي بدأتها المملكة خال 
هذه األلفية، وهي تجربة حظيت باإلشادة 
والتقدير من مختلف دول المنطقة، إذ إن 
والشركات  التجار  يدفعها  التي  الــرســوم 
تعود لهم بطريقة أو بأخرى، حيث إن 80 
% من الرسوم التي يدفعونها لهيئة تنظيم 
سوق العمل تذهب لموازنة الصندوق من 
خيار  البحريني  ولجعل  التجار  دعم  أجل 

أمثل للتوظيف.
واستشهد جناحي بأن بعض االستثمارات 
األجنبية تساعد على حصول البحرينيين 
ــى فــــــرص وظـــيـــفـــيـــة ومــــــهــــــارات لــم  ــلـ عـ
تــكــن مـــوجـــودة، مــثــل تــجــربــة “أمـــــازون” 
ــات الــحــوســبــة  ــدمــ ــمــتــخــصــصــة فــــي خــ ال

السحابية.
ــى هـــنـــاك تـــواصـــل مــســتــمــر بين  ــ ونـــــّوه إل
الصندوق من جهة وما بين مجلس التنمية 
االقتصادية فيما يتعلق باستقطاب ودعم 
االقتصاد  على  تعود  التي  االســتــثــمــارات 
مع  تنسيق  جانب  إلــى  بالمنفعة،  الوطني 
الفرص  بتعزيز  يتعلق  فيما  العمل  وزارة 

الوظيفية للبحرينيين.

االستقالل المالي لـ ”تمكين”

على  ينبغي  كـــان  إذا  مــا  جــنــاحــي  وســئــل 
“تمكين” أن تنظر في فرص تمويلية بديلة 
عن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل تحسًبا 
النخفاض رخص العمالة األجنبية في حال 
تراجع االقتصاد، فرد بالقول: إن الصندوق 
البحث في مجاالت االستثمار  بالفعل  بدأ 
الفًتا  ــرادات،  اإليـ لتعزيز  االتجاه  هــذا  في 
من  3 طلبات  نحو  تلقى  “تمكين”  أن  إلــى 
شــركــات فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، مــن أجــل 
لتكون  ــا  ــه أمــوال رؤوس  فـــي  الــمــســاهــمــة 
دراســة  يجري  ــه  وأن مجزية،  استثمارات 
هذه الفرص التخاذ القرار المناسب بشأنها.

أي  ــدراســة  ل الــصــنــدوق مستعد  أن  ــد  وأكـ
مشروع أو فرصة استثمارية تعرض على 
الصندوق، مشيًرا إلى وجود لجنة استثمار 
منبثقة من مجلس اإلدارة معنية بدراسة 
الحضور  جناحي  وطــمــأن  ــفــرص.  ال هــذه 

قائاً “دخلنا يزيد وال يقل”.
 وفـــي هـــذا الــســيــاق، أشـــار الــعــريــض إلــى 
تشير  الرسمية  االقتصادية  البيانات  أن 
مناخ  وأن  الوطني،  االقتصاد  تنامي  إلــى 
االقــتــصــادي يــولــد الــكــثــيــر مــن الــوظــائــف 

الجديدة.
ـــ “الــبــاد”   مــن جــهــتــه، أكـــد نــاصــر قــائــدي ل
سياسة  وضــع  على  يعكف  الــصــنــدوق  أن 
في  ــدخــول  ــال ب يتعلق  فــيــمــا  اســتــثــمــاريــة 
ــارات والـــتـــي ســتــوضــح نسب  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ

االستثمار وغيرها من التفاصيل.

دعم مشروعات األسر

وتداخل أحد الحضور بشأن حاجة بعض 
الدخل  ذات  واألســر  المنزلية  المشروعات 
المساعدة  أجــل  من  الدعم  إلــى  المحدود 
في  جناحي  فــأشــار  الــحــيــاة،  تكاليف  فــي 
ــســيــاق إلـــى أن “تــمــكــيــن” وســعــت  هـــذا ال
السجات  تشمل  والتي  االستفادة  دائــرة 
يعمل  والـــتـــي  “ســجــلــي”  أو  االفــتــراضــيــة 
كما  المنازل،  من  البحرينيون  خالها  من 
تعاونت لتقديم الدعم عبر مشروع “األسر 

المنتجة”.
وأضاف أن هناك تعاوًنا ما بين الصندوق 
عبر  األســـرة  وبنك  اإلبـــداع  بنك  بين  ومــا 
المنتجة،  لألسر  ميسرة  تمويات  تقديم 
حيث يتحمل “تمكين” 50 % من الفوائد، 
مــنــّوًهــا فــي هــذا الــســيــاق إلــى أنــه حسب 
فقط  يتعامل  فإنه  الصندوق  إنشاء  نظام 

مع التعامات المالية اإلسامية.

برنامج دعم األجور وتسريح العمالة

وجــود  بــخــصــوص  تـــســـاؤالت  عــلــى  ا  وردًّ
وظفتها  التي  البحرينية  للعمالة  تسريح 
ــور”  ــم األجـ الــمــؤســســات عــبــر بــرنــامــج “دعـ
ــدة الـــدعـــم، أشـــار  ــك بــعــد اســتــنــفــاذ مـ ــ وذل
مدير إدارة برامج األفراد بصندوق العمل 
“تــمــكــيــن”، عــلــي حــســن، إلـــى أنـــه حسب 
اإلحصائيات واألرقام المتوافرة لتمكين ال 
يعتبر ظاهرة  ذلك  بأن  تفيد  أرقــام  توجد 
منتشرة، مؤكًدا أن دور “تمكين” ال يتوقف 
ــور بــل هناك  بــعــد انــتــهــاء مـــدة دعـــم األجــ
الكثير من البرامج التي يستفيد من خالها 

صاحب العمل عبر توظيف البحرينيين.
12 % من موظفي القطاع  وبّين أن نحو 
برنامج  عبر  توظيفهم  تم  ا  حاليًّ الخاص 
ــة 13 ألــف  ــور” مــا يــمــثــل قــراب ــ “دعــــم األجـ
بحريني، وأنه جرى ضخ قرابة 75 مليون 

دينار في هذا البرنامج.

توقعات بمشاركة واسعة في جائزة البحرين لريادة األعمال
تتضمــن 7 فئــات مختلفــة وبرامــج دعــم للفائزيــن.. وآخــر موعــد للتســجيل الســبت

جناحي متحدثا في اللقاء المفتوح اللقاء المفتوح لـ ”تمكين” بشأن جائزة البحرين لريادة األعمال 

شــاركت “بنفــت” فــي المؤتمــر المصرفي العالمــي “صياغة المســتقبل”، والذي رعاه 
أمير دولة الكويت الشــقيقة صاحب الســمو الشيخ صباح األحمد الصباح، بدعوة 

من مصرف الكويت المركزي.

واستعرضت الشركة، خال مشاركتها في 
بي  بنفت  محفظة  المهم،  المعرض  هــذا 
 ،”E-KYC“ ومنصة اعرف عميلك إلكترونًيا
أطلقته  الــذي  الجديد  الوطني  المشروع 
المعلومات  هيئة  مــع  بــالــتــعــاون  مــؤخــرا 
مصرف  وإشــراف  اإللكترونية  والحكومة 
نوعه  من  األول  ويعد  المركزي،  البحرين 

العربي،  والوطن  اإلقليمي  المستوى  على 
إلى جانب تطبيق “بنفت بي”.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالواحد 
الجناحي خال مشاركته في المؤتمر أن 
المهم،  المعرض  هذا  في  “بنفت”  مشاركة 
تأتي ضمن تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول  بين 

العربية. وبّين أن الشركة تعتبر رائدة في 
بهدف  بالمنطقة؛   ”E-KYC“ إطاق منصة 
متطورة  تكنولوجية  مالية  حلول  إيجاد 
تستهدف أكثر من 300 مؤسسة مالية في 
تقدم ميزات  المنصة  أن  البحرين، مؤكدا 
تتمثل  الشركة،  لعماء  نوعها  من  فريدة 
الــرقــمــي، وســرعــة  الــتــحــول  فــي تشجيع 
الــتــحــقــق مـــن الــهــويــات عــبــر ســلــســة من 

الخطوات السهلة والموثوقة.
“بنفت”، تعتبر أيضا سباقة  أن  إلى  ولفت 
التكنولوجية،  المالية  الحلول  مجال  في 

بتشغيل  تــقــوم  شــركــة  أول  بــاعــتــبــارهــا 
األمر   ،”blockchain“ تقنية  عبر  الخدمة 
الـــــذي يــســاهــم فـــي تــطــويــر الــمــنــظــومــة 
ــة  ــيــة وبـــمـــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيـ ــكــتــرون اإلل

البحرين االقتصادية 2030.
ــح الــجــنــاحــي أن مــنــصــة الــشــركــة  ــ وأوضـ
قبل  مــن  كبيرا  إقــبــاال  شــهــدت  بالمعرض 
ــــى تــجــربــة  ــتــعــرف إل الـــحـــضـــور؛ بــهــدف ال
المنصة  وتشغيل  تأسيس  فــي  البحرين 
عميك  اعرف  هوية  من  للتحقق  الوطنية 

إلكترونًيا.

تكنولوجية  مــنــصــة   ،”E-KYC“ وتـــوفـــر 
العماء  تسجيل  للبنوك  تتيح  متقدمة 
الجدد عن ُبعد وفق آليات متبعة يحددها 
يوفر  حيث  الــمــركــزي،  البحرين  مــصــرف 
عبر  المتطلبات  تلك  اإللكتروني  المفتاح 
تتيح  كما  متقدمة،  تكنولوجية  منصة 
الخدمة التخلص من كم الوثائق الورقية 
ــا، نــاهــيــك عن  ــًي ــكــتــرون لــتــكــون مــتــاحــة إل
ُبــعــد مــن خــال  التحقق مــن الــهــويــة عــن 
الــوجــه  عــلــى  الــتــعــرف  أو  ــع  اإلصــب بصمة 

خال المرحلة القادمة من المشروع.

“بنفت” تشارك في “صياغة المستقبل” تعزيزا للخبرات
المنامة - بنفت

عبدالواحد الجناحي

علي الفردان من السنابس | تصوير خليل إبراهيم

توظيف 13 
ألف بحريني عبر 

برنامج “دعم 
األجور”

خدمنا أكثر 
من 51 ألف 

مؤسسة 
بحرينية

الشركات المملوكة 
لألجانب ال تستحوذ 

إال على 7 % من 
الدعم
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عرض وطلب

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

رضا عبد هللا

36026333

Reef Barbar

مخطط
الشروع في بناء

��قسيمة� ��

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

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

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!

Call

 |���تحديث رقم | 

Br
ok

er
's

 li
ce

ns
e 

N
o.

 3
 

Pr
op

er
ty

 M
an

ag
er

's
 li

ce
ns

e 
N

o.
 2

3

RHA
سكني خاص سكني متصل

RA المحجوز
Booking

المباع
Already sold

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

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

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

 شركه داون بيلدينج للمقاوالت ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ١٠٠٢٤٢

بناء على قرار الشركاء في  شركه داون بيلدينج للمقاوالت ذ.م.م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١٠٠٢٤٢، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/ 

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

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

رقم الموبايل: 34331000 )973+(

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ عبدالعلــي عبدالنبي جعفر شــمس باعتبــاره المصفي القانوني 

لشركة باث وي القابضة ذ.م.م، والمسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة 

بموجــب القيــد رقــم ٦٨٣٣١-١، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة باث وي القابضة ذ.م.م

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

بشأن تحويل الفرع الثالث مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
الســيد كوليت كمال فايز الخاف المالك لـ رين فلورســت )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ---، طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة الــى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقده 1000 دينار بحريني لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. كوليت كمال فايز الخاف

محمــد  عبــدهللا  مريــم  لمالكتهــا  ش.ش.و  ذ  مــورادو  دي  كاســا  شــركة   .٢
عبدالرحيم

القيد : ٣-٧٦٦٧٧ 

 تاريخ: 2019/٢٩/٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري نيو شاين للذهب واأللماس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحاب شــركة نيو شاين للذهب واأللماس ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيــد رقــم ١١٧٥٥٦، طالبيــن تغييــر االســم التجاري من ١١٧٥٥٦ الى شــاين 

للمجوهرات ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : ١١٧٥٥٦ 

 تاريخ: 9/2019/٢٩

قيد رقم: ١-٥٢٤٣٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢١٨٤٤
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سيد رزاقت علي شاه سيد ولي هللا شاه

االسم التجاري الحالي: مؤسسة ابو رضوان لمواد البناء والتجارة والمقاوالت
االسم التجاري الجديد: مؤسسة ابو رضوان مواد البناء والتجارة والمقاوالت

 تاريخ: 9/2019/٢٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
مالك شركة محمد عبد العزيز عبد االله الخزرجي  والمسجلة بموجب القيد 
رقم١-١٢٣٩٩٧، طالبا تحويل الشــكل القانوني للشركة المذكورة الى شركة 
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقده ٢٠٠٠ دينار بحريني لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. محمد عبد العزيز عبد االله الخزرجي

٢. عدنان بوبكر صالح سعدون
٣. جمال محمد عبد الكريم الرازي   
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international
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تونس.. رفض طعون 
انتخابات الرئاسة

قضت دائرة االستئناف بالمحكمة اإلدارية 
في تونس، أمس اإلثنين، برفض جميع 

الطعون في النتائج األولية من الدور األول 
لالنتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 

مرشحين.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة 

لالنتخابات، أنيس الربوعي، إن دائرة 
االستئناف بالمحكمة اإلدارية رفضت جميع 
الطعون في النتائج األولية من الدور األول 
لالنتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 

مرشحين.
وقرار المحكمة اإلدارية يؤكد أن الدورة 
الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية 

ستجري بين األستاذ الجامعي قيس سعيد 
ورجل األعمال المحبوس نبيل القروي.

نشوب حرب في المنطقة سيؤدي إلى انهيار االقتصاد العالمي

الحوثييــن معقــل  فــي  جديــدة  مواقــع  يحــرر  الجيــش 

ولي العهد السعودي يفضل الحل السلمي في التعامل مع إيران

هادي: خطر إيران يتضاعف على اليمن والمنطقة

حذر ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان خالل مقابلة تلفزيونية من أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى أرقام خيالية ما لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع 
إيران، لكن قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري. وفي مقابلة مع برنامج ”60 دقيقة“ على شاشة قناة )سي.بي.إس(، قال األمير محمد ”إذا لم يتخذ 

العالم موقفا قويا لردع إيران، فسنرى المزيد من التصعيد“، مضيفا أن إمدادات النفط ستتعطل وسترتفع أسعار الخام إلى أرقام خيالية.

وقــال ولــي العهد في المقابلــة التي ُأجريت 
مــع وزيــر  يتفــق  إنــه  الســعودية  فــي  معــه 
الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو على أن 
هجمــات 14 ســبتمبر التــي أدت النخفــاض 
إمــدادات النفــط العالميــة أكثــر مــن خمســة 
% كانــت عمــال حربيــا مــن جانــب إيــران. 
لكنــه قــال إنــه يفضــل الحــل الســلمي؛ ألن 
إلــى  المنطقــة ســيؤدي  نشــوب حــرب فــي 
انهيــار االقتصــاد العالمــي. وتتهــم الواليات 
المتحــدة وقوى أوروبية والســعودية إيران 
بالمسؤولية عن الهجمات، لكن طهران تنفي 
أي دور لهــا فيهــا. وأعلنــت جماعــة الحوثي 
إيــران مســؤوليتها  المتحالفــة مــع  اليمنيــة 
عــن الهجمــات. وذكــر ولــي العهــد أنــه علــى 
اإليرانــي  الرئيــس  مــع  يجتمــع  أن  ترامــب 
حســن روحاني لصياغة اتفاق جديد بشــأن 

البرنامج النووي اإليراني ونفوذ طهران في 
الشرق األوسط.

وفشلت الجهود للجمع بين الرئيسين خالل 
اجتماعــات الجمعية العامــة لألمم المتحدة 
بيــن  التوتــر  وتفاقــم  الماضــي.  األســبوع 
واشنطن وطهران بسبب انسحاب الواليات 
المتحــدة العام الماضي مــن االتفاق النووي 
إيــران.  علــى  العقوبــات  فــرض  ومعــاودة 
وحول الوضع في اليمن، نّوه ولي العهد إلى 
أن الحل السياســي ســيكون أســهل في هذا 
البلــد إذا أوقفــت إيــران دعمها للميليشــيات 
الحوثيــة. كذلــك أوضــح األميــر محمــد بــن 
ســلمان أن جريمة مقتل المواطن السعودي 
جمــال خاشــقجي مؤلمة جدا، وسيحاســب 
كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ 

مجراها في هذه القضية.

اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
العالــم  علــى  يتنامــى  اإليرانــي  الخطــر  أن 

والمالحة الدولية.
األميركــي  الســفير  لقائــه  فــي  وحــذر 
أفــادت  مــا  بحســب  هينــزل،  كريســتوف 
وكالــة األنبــاء اليمنيــة، أمــس، مــن “الخطــر 
واألطمــاع اإليرانيــة عبر أدواتهــا االنقالبية 
التــي  والمنطقــة،  اليمــن  علــى  المختلفــة 
تؤكــد تنامــي الخطــر اإليرانــي علــى العالــم 
والمالحــة الدوليــة”. كمــا أعــرب عــن تقديــر 
الحكومــة اليمنية لجهود الواليات المتحدة 
األميركية، ودعمها لليمن ومسارات السالم.

من جهته، أكد الســفير األميركي دعم بالده 

لليمــن، ووحدتــه وقيادتــه الشــرعية، حتــى 
تحقيــق جميــع تطلعــات وخيــارات الشــعب 

اليمني في األمن واالستقرار والسالم.
عبدالملــك  اليمنــي  الرئيــس  مستشــار  أمــا 
المخالفــي، فــكان قــد أكد في وقت ســابق، 
االثنيــن، أن المصلحــة الوطنيــة تحتاج إلى 

جــادة وشــاملة  وقفــة مســؤولة ومراجعــة 
بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة. 

وأضــاف “لــم يعــد مــن المصلحــة الوطنيــة 
السياســات  ذات  فــي  الســير  مواصلــة 
واألســاليب دون وقفــة مســؤولة ومراجعــة 
جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة 

الجيــش  قــوات  حــررت  ميدانيــا،  الدولــة”. 
ومدفعيــة  مقاتــالت  مــن  بإســناد  اليمنــي 
مواقــع  أمــس،  الشــرعية،  دعــم  تحالــف 
جديدة، في تقدم وصف بـ “النوعي”، شــرق 
المعقــل  صعــدة،  بمحافظــة  باقــم  مديريــة 
الرئيس لميليشــيات الحوثي، أقصى شمال 

البالد.
ياســر  العميــد  ازال،  محــور  قائــد  وقــال 
الوطنــي  الجيــش  قــوات  “إن  الحارثــي 
مســنودة بمقاتــالت ومدفعيــة تحالــف دعم 
الشرعية شنت هجوًما مزدوًجا على مواقع 
شــرق )جبل شــيحاط( ومواقــع أخرى غرب 
)قريــة آل مزهــر( وحــررت مواقــع مهمة في 

مديرية باقم بصعدة”.

واشنطن ـ رويترز

دبي ـ العربية نت

تونس ـ اف ب

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

الرئيس اليمني خالل لقائه السفير االميركي

لندن - وكاالتواشنطن ـ وكاالتكابول ـ وكاالت

فــي  التنفيذيــة  الســلطة  رئيــس  أعلــن 
وأبــرز  عبــدهللا  عبــدهللا  أفغانســتان 
أمــس  غنــي  أشــرف  للرئيــس  منافــس 
اإلثنيــن فــوزه فــي الجولــة األولــى من 
جــرت  التــي  الرئاســية  االنتخابــات 
فــرز  عمليــة  تواصــل  رغــم  الســبت، 

األصوات.
صحفــي:  مؤتمــر  فــي  عبــدهللا  وقــال 
المســتقلة  االنتخابــات  لجنــة  “ســتعلن 
غالبيــة  علــى  حصلنــا  لكننــا  النتائــج، 

األصوات. لن تجري جولة ثانية”.
وأوضــح عبدهللا الذي ترشــح للرئاســة 
للمــرة الثالثــة بعــد خســارته فــي عامي 
“سيشــّكل  فريقــه  أّن  و2014   2009

الحكومة الجديدة”.
لجنــة  رئيــس  اعتبــر  الفــور،  وعلــى 
رحمــن  حبيــب  المســتقلة  االنتخابــات 

نانغ إعالن عبدهللا “سابًقا ألوانه”.
وأكــد “ليس مــن حق أي مرشــح إعالن 

نفســه فائــزا”، وتابع “بموجــب القانون، 
لجنــة االنتخابــات المســتقلة هــي التي 

تعلن هوية الفائز”.
وال يتوقــع أن تعلــن اللجنــة االنتخابية 

النتائج األولية قبل 19 أكتوبر.
ودون أن يقدم تفاصيل، أشــار عبدهللا 
إلى تقارير ذكرت أّن “بعض المسؤولين 
العمليــة  فــي  تدخلــوا  الحكومييــن” 

االنتخابية.
وجاءت تصريحاته بعد انتشار مقاطع 
فيديو عدة مواقع التواصل االجتماعي 
أظهــرت موظفيــن في مراكــز االقتراع 

يقومون بحشو الصناديق.

حــّذر الرئيــس األميركي، دونالــد ترامب، أمس 
اإلثنيــن، من “حرب أهليــة” في بالده إذا تمّكن 
الديمقراطيــون من تنحيتــه من منصبه، وذلك 
النــواب  مجلــس  يتخذهــا  إجــراءات  بســبب 
بهــدف عزلــه علــى خلفيــة فضيحــة المكالمــة 

الهاتفية بينه ونظيره األوكراني.
 وقــال ترامــب: “ال تســتطيع نانســي بيلوســي 
وهــم  منصبــي،  مــن  إقالتــي  والديمقراطيــون 
يعلمــون أنهــم لــم يتمكنــوا مــن التغلــب عليــه 
فــي عــام 2016 ضــد هيــالري كلينتــون. وهــم 
لــن  أنهــم  حقيقــة  متزايــد  بشــكل  يدركــون 
يفــوزوا عليــه فــي عــام 2020”. وأضــاف “هذه 
اإلقالــة هــي األداة الوحيــدة التي يســتطيعون 
التغلــب عليــه بهــا، والديمقراطيــون ال يهتمون 
إذا أحرقــوا ودمــروا هــذه األمة، إنهــم يعرفون 
ترامــب  ارتكبهــا  التــي  الوحيــدة  الجريمــة  أن 
هــي التغلــب علــى هيــالري كلينتــون”.  وتابــع: 
“هــذه هــي الخطيئــة التــي ال يمكــن تجاهلهــا 
وإذا  الديمقراطيــون،  ينســاها  لــن  والتــي 

نجــح الديمقراطيــون فــي إقالــة الرئيــس مــن 
منصبــه ســوف يتســبب ذلك في انــدالع حرب 
أهليــة لــن تخــرج منهــا أميــركا أبــًدا”.  وصعــد 
الديمقراطيــون فــي مجلس النــواب األميركي 
مــن ضغوطهم في إطــار محاولة عزل ترامب، 
إذ طالبــوا وزيــر الخارجية، مايــك بومبيو، في 
بتســليم وثائــق خاصــة بعالقــة  وقــت ســابق 
واشــنطن مــع أوكرانيــا. وبــدأ مجلــس النــواب 
لــه  اتهامــات  إثــر  ترامــب  مســاءلة  إجــراءات 
بســوء اســتخدام ســلطاته مــن خــالل الضغط 
علــى نظيــره األوكرانــي، كــي يجــري تحقيًقــا 
االنتخابــات  فــي  المحتمــل  منافســه  بشــأن 

الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

يواجــه رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس 
وادعــاءات  سياســية  معارضــة  جونســون، 
بتعهــده  الوفــاء  يحــاول  بينمــا  شــخصية، 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  بخــروج 

خالل نحو شهر.
وينفــي مكتب رئيس الــوزراء ادعاء إحدى 
الصحافيــات بــأن جونســون تحرش بها في 

مأدبة غداء خاصة قبل عقدين من الزمن.
وقالــت شــارلوت ادواردز، كاتبة العمود في 
صحيفــة “صنــداي تايمــز”، إن الحــادث وقع 
عندما كانت تعمل في مجلة ذا ســبيكتاتور 

بينما كان جونسون رئيس تحريرها.
فــي المقابــل، قــال مكتــب جونســون “هــذا 

االدعاء غير صحيح”.
وردت إدواردز بتغريــدة علــى موقــع تويتــر 
رئيــس  كان  “إذا  فيهــا  جــاء  اإللكترونــي، 
الــوزراء ال يتذكــر الحادث، فمن الواضح أن 
لــدي ذاكرة أفضل منه”. ويخضع جونســون 
بــأن رائــدة  للتدقيــق بســبب مزاعــم  أيضــا 

أعمــال أميركيــة فــي مجــال التكنولوجيــا، 
أمــواال  تلقــت  أركــوري،  جينيفــر  وهــي 
كان  عندمــا  لنــدن  مــن خزائــن  وامتيــازات 
جونسون عمدة لندن، بيد أنه ينفي ارتكاب 
أي مخالفــات. وطغــت هــذه المزاعــم علــى 
المؤتمــر الســنوي لحــزب المحافظيــن الــذي 
يســتمر 4 أيام في مانشســتر، حيث يحشــد 
جونسون المحافظين تحت شعار “فلننتهي 
مــن عمليــة خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد 

األوروبي )بريكست(”.
بريطانيــا  تغــادر  بــأن  جونســون  وتعهــد 
االتحــاد في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، 

مع أو بدون اتفاق.

جونسون ينفي االدعاءات.. ويصر على البريكستخوًفا من عزله.. ترامب يحّذر من “حرب أهلية”عبداهلل عبداهلل يعلن الفوز برئاسة أفغانستان
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بغداد ـ وكاالت

مقديشو ـ أ ف ب

حّمــل رئيــس وزراء العراق عــادل عبد 
المهــدي إســرائيل مســؤولية الهجمات 
التي استهدفت في وقت سابق مواقع 
الحشــد الشــعبي العراقــي، معتبــًرا أن 
تريــد  التــي  الوحيــدة  هــي  إســرائيل 

اندالع حرب في المنطقة.
 وأشــار عبد المهدي أمس اإلثنين، إلى 
أن “التحقيقــات فــي اســتهداف بعــض 
مواقع الحشــد، تشــير إلى أن إسرائيل 

هي من قامت بذلك”.

ودعــا عبــد المهــدي إلى ضــرورة “إبعاد 
مبيًنــا  المنطقــة”،  عــن  الحــرب  شــبح 
قبولهــم  عــن  يتحدثــون  الجميــع  أن 
والكثيــر  األزمــة،  لحــل  بالمفاوضــات 
من المؤشــرات تدل على أال أحد يريد 
حرًبا في المنطقة باستثناء إسرائيل”.

وحــّذر من أن “الذهــاب إلى الحرب قد 
يحصــل فــي أي لحظــة وبقــرار منفرد، 
صعًبــا  ســيكون  منهــا  الخــروج  لكــن 

وقاسًيا”.

المتطرفــة  الشــباب  حركــة  هاجمــت 
أمــس اإلثنيــن قاعــدة جويــة أميركيــة 
يضــم  األوروبــي  لالتحــاد  وموكًبــا 
مستشــارين عســكريين فــي هجومين 
منفصليــن فــي الصومال، علــى ما أفاد 
شــهود ومســؤول أمنــي وكالــة فرانس 

برس.
القاعــدة  المســلحون  واســتهدف   
األميركيــة في بليدوغلي شــمال غرب 
العاصمــة مقديشــو، بالمتفجــرات قبــل 

أن يفتحوا النيران على الموقع.
انفجــاران  “وقــع  عيــان  شــاهد  وقــال 
كبيــران، األول أقــوى مــن الثانــي. كمــا 
حــدث تبــادل كثيــف إلطالق النــار بعد 

االنفجارين لكننا ال نعرف التفاصيل”.
وفــي هجــوم منفصل أمــس أيًضا، أّكد 
مسؤول أمني صومالي أّن مستشارين 
عســكريين أوروبييــن يدربون الجيش 
الوطنــي الصومالــي تعرضــوا العتــداء 
بواسطة سيارة مفخخة في مقديشو.

العراق يّتهم إسرائيل باستهداف مواقع الحشد

استهداف قاعدة أميركية وموكب أوروبي بالصومال

واشنطن ـ وكاالتعواصم ـ وكاالت

اختبــر ســالح الجــو األميركــي بنجاح نقل 
قيــادة العمليــات مــن قاعــدة العديــد فــي 
قطــر إلــى مقر قيادتــه المركزية في والية 
ســاوث كاروالينــا فــي الواليــات المتحدة، 
مــع  نوعــه،  مــن  األول  هــو  إجــراء  فــي 
اقتراب انتهاء عقد االســتثمار المبرم بين 
القاعــدة  الســتخدام  والدوحــة  واشــنطن 

بحول 2023.
وخيم الســكون على مدار 24 ســاعة على 
قاعــة التحكــم في قاعــدة العديد الجوية، 
التــي مــن المفتــرض أن تكــون واحدة من 
األكثــر انشــغاال فــي العالــم، وخلــت تمامــا 
مــن الموظفيــن. وتعــد القاعــدة األميركية 
العســكرية األضخــم في الشــرق األوســط، 

والتي تتخذ من قطر مقرا لها.
بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة  وقالــت 
األميركيــة أن تهديــدات إيــران المســتمرة 
فــي المنطقــة دفــع ســالح الجــو األميركي 
أن  ســيما  ال  اإلجــراء،  هــذا  اختبــار  إلــى 

أنظمــة الدفــاع التي تعتمد عليهــا القاعدة 
الطائــرات  لمواجهــة  مطــورة  األميركيــة، 
والصواريــخ التــي تحلــق علــى ارتفاعــات 
علــى  تحلــق  التــي  تلــك  وليــس  عاليــة، 
ارتفاعات منخفضة. وذكرت الصحيفة أن 
تطويــر قــدرات التحكم عن بعــد والقيادة 
المتنقلة للعمليات، من شأنه تخفيف خطر 

التهديــد وزيــادة القــدرة األميركيــة علــى 
مواجهة الهجمات اإليرانية مستقبال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين 
قولهــم إنــه ال توجــد خطــط آنيــة إلغــالق 
القاعدة في قطر، إال أن هناك توجها لنقل 
800 شخص من موظفيها بشكل دائم إلى 

الواليات المتحدة قريبا.

قــال المبعــوث األممي غير بيدرســون إلى 
سوريا أمس اإلثنين إن اللجنة الدستورية 
فــي ســوريا ســتعد مشــروعا يمهــد لحــل 
توفيــر  علــى  العمــل  إلــى  سياســي، الفتــا 
ضمانــات لعدم تعرض اللجنة الدســتورية 

السورية ألي مضايقات.
وأضــاف بيدرســون فــي كلمتــه بمجلــس 
ممثلــي  نصــف  أن  ســوريا  حــول  األمــن 
الدســتورية  باللجنــة  المدنــي  المجتمــع 

السورية من النساء
وحــذر من المعاناة المســتمرة في ســوريا، 

واليأس المنتشر بين السوريين.
مــن  هــو  الســوري  الشــعب  أن  وأوضــح 
ســيوافق علــى الدســتور الجديــد، مؤكــدا 
األزمــة  تحــل  لــن  الدســتورية  اللجنــة  أن 

السورية بمفردها.
االنفجــار  شــبح  أن  بيدرســون  وأكــد 
اإلقليمي بســبب أزمة ســوريا مازال يلوح 

باألفق.

وقال إن “الصدامات بين القوات األجنبية 
فــي ســوريا متواصلــة واحتــرام ســيادتها 

غير محترم”.
من جانب آخر، أعادت السلطات العراقية، 
أمــس، افتتــاح معبــر القائــم الحــدودي مع 
ســوريا أمــام حركة التجارة والمســافرين، 

وذلك بعد إغالق دام نحو 5 سنوات.
فــي  الحدوديــة  المنافــذ  هيئــة  وأعلنــت 

الحــدودي،  القائــم  معبــر  افتتــاح  العــراق 
وأوضحــت فــي بيــان أن المعبــر المشــترك 
بيــن العــراق وســوريا أعيــد افتتاحــه أمام 

حركة التجارة والمسافرين اإلثنين.
أغلــق  قــد  البوكمــال  القائــم  معبــر  وكان 
منــذ العــام  2014 خــالل ســيطرة تنظيــم 
“داعش” اإلرهابي على المعبر والعديد من 

األراضي العراقية.

في التجربة كانت هناك 300 طائرة أميركية تحلق في األجواء

المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون

في إجــراء هو األول من نوعــه مع اقتراب انتهاء عقد االســتثمار بعد إغالق 5 ســنوات.. إعادة افتتاح معبــر القائم الحدودي مع العراق
سالح الجو األميركي يختبر نقل مقر القيادة من قطر بيدرسون: الدستورية ستمهد لحل سياسي بسوريا
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ال شــك فــي أن وســائل التواصــل االجتماعي أثرت بشــكل أو بآخــر على الصحف 
المطبوعة، خصوصا موقع التواصل االجتماعي المعروف )إنستغرام(، وأصبحت 

تسحب شيئًا من بساط اإلعالنات، رغم اختالف الوسيط شكالً.
ومــا ذهبــت إليــه جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة مطالبــة بتصحيــح الحســابات 
اإللكترونية اإلخبارية أوضاعها بشأن ما تقوم به بعض هذه الحسابات من إعادة 
نشر واستغالل المواد الصحافية الخاصة بالصحف اليومية المطبوعة، وأن ذلك 

يعد تعديًا على الحقوق الفكرية لهذه الصحف، حتى لو ذكر اسم المصدر.
وبالنظــر إلــى اإلشــكالية بموضوعيــة متناهيــة، فــإن كل مجهود مبــذول من قبل 
أيــة صحيفــة ســعت إلــى الحصول على خبــر أو بلورة خبر أو تقاريــر أو مقابالت 
وغيــر ذلــك مــن صنوف المواد الصحافيــة، ال يعطي الحق ألية جهة كانت في أن 
تعيــد نشــر المحتــوى، خصوصــا إن كانــت جهة ربحيــة، هدفها تحقيــق الربح من 
إنشــاء الحســاب؛ ألنها تعتبر بطبيعة الحال جهة منافســة، ناهيك عما قد يشــوب 
المواد اإلعالمية من تغييرات في الصياغة عند إعادة النشر، وبالتالي قد تصاب 

المعاني الحقيقية لهذه المواد.

ينبغي تأطير الجهات التي تقوم بأداء العمل الصحافي في إطار  «
قانوني؛ يسمح لها بممارسة حقوقها الصحافية، والحفاظ على 

حقوق الجهات األخرى، من غير التعدي على مجهودات المؤسسات 
الصحافية، أو تحوير محتوياتها، أو االستفادة غير القانونية من إعادة 

النشر لموادها الخاصة، فهذا التحدي الناجم عن التغيرات التي صنعتها 
التكنولوجيا بشكل عام، يجعل من الضروري العمل على وضع المعايير 

واالشتراطات القانونية الكفيلة بتنظيم عمل هذه الحسابات، حتى ال 
تتجاوز، أو تضر بمصالح المؤسسات أو المواقع أو الحسابات العاملة 

في ذات المجال.

كان لدى الحزب الحاكم الطوراني مشروع إعادة احتالل األمة العربية المسلمة، 
بعــد أن طردتــه أوروبــا ووقفت بــكل قوة ضد فكــرة أوروبية أحفــاد الطورانيين 
الوثنييــن القوقــاز، وتســويق أنفســهم كجــزء مهــم مــن النســيج األوروبــي، لهــذا 
تحالف الحزب الحاكم مع أكثر حزب يميني قومي عنصري للوصول للحكم، وتم 
لهــم ذلــك، وفــي هذا تناقض، فكيف لحزب يدعي أنه يرتكز على المبادئ والروح 
اإلســالمية أن يتحالــف مــع حزب يؤمن بالنزعة العرقيــة والعنصرية التي حاربها 
اإلســالم! وكيــف لإلخوان مهاجمتنــا والقول إننا عنصريــون بنزعة جاهلية، فقط 
ألننا وصفنا أنفســنا بأننا عرب مســلمون، أكرر “عرب مســلمون”، في الوقت الذي 

رقصوا فرحا للقومية الطورانية وهذا التحالف القومي العنصري؟
علــى العمــوم، عندمــا بــدأت مؤامــرة القــرن بقيــادة أوبامــا والخامنئــي والمنافــق 
والفرعون الطوراني، وانضم الحقا لهم شعوبيو السياسة القطرية، قدم هؤالء كل 
ما لديهم من إمكانات ودعم سياسي ومالي وإعالمي وديني لإلخوان المسلمين 
ومنهــم المنافــق والفرعــون الطورانــي، كــون اإلخــوان ســيفتحون بلــدان الخليج 
والبــالد العربيــة لكــي تطأ قدمه هذه األرض العربية الطاهــرة، وبدال من االكتفاء 
بقاعــدة فــي قطــر، ســتكون األرض الخليجيــة كلهــا لــه، وســيكون الخليجيــون 
طــوال أعمارهــم هاتفين مطبلين ممجدين له. وســتصبح تونس وليبيا والمغرب 
والســودان وسوريا ومصر وموريتانيا تابعة للتحالف الطوراني اليميني العرقي، 

وسيضل العرب يهتفون باسم هذا المنافق والفرعون الطوراني لألبد.
وعليــه، وجــد اإلخــوان المســلمون دعمــا مــن أوبامــا ومشــردي الدولــة الصفويــة 
وأحفــاد الوثنييــن الطورانييــن القوقــاز وشــعوبيي السياســة القطريــة، لتحقيــق 
مصالــح هــذه الجهــات األربــع، لكــن الشــعب المصــري انتفــض يــوم الثالثيــن مــن 
يونيو على هذه الجهات وأزال عصابة اإلخوان من حكم مصر، ليبدأ بعدها أبناء 
وأحفــاد األمــة العربية المســلمة تطهير األرض العربية مــن رجس اإلخوان، وآخر 

ذلك طردهم من السودان وإسقاطهم باالنتخابات التونسية األخيرة.

إنها نهاية كل من يضع يده بيد اإلخوان المسلمين، فهاهو أوباما  «
يذكره ترامب اآلن بالذل والمهانة ألنه مرغ أنف وعظمة أميركا، وهاهو 

الخامنئي يتجرع اآلن السم بعد هجمات أرامكو، وهاهم شعوبيو 
السياسة القطرية يخسرون أشقاءهم بعد رهانهم على حلفاء لم ينفعوا 
أنفسهم من األساس، وهاهو المنافق والفرعون الطوراني يرى أن حلمه 

بالسيطرة على بالد العرب وخصوصا سوريا قد انهار وزال بعد فقده 
أوروبية بالده. وهاهو يفقد أيضا احترام العرب المسلمين، وهاهو يفقد 
الكراسي كرسيا تلو كرسي، وهاهو يفقد أيضا أصدقاءه واحدا تلو اآلخر، 

وهاهم اإلخوان يذهبون لمزبلة التاريخ.

الحسابات اإلخبارية

الشعوبيون الجدد.. أرباب اإلخوان.. الطورانيون

قطر حصان طروادة لإلخوان حتى في أوروبا

الحرب التجارية األميركية الصينية.. بين انتظار اتفاق وصراع طويل في اآلفاق

لــم  حقائــق  أحيانــا  يكشــفون  واإلعالمييــن  الصحافييــن  بعــض 
تتمكــن مــن كشــفها أكثر األجهــزة األمنيــة احترافا، هــذا ما قامت 
بــه علــى ســبيل المثــال جنان موســى مراســلة قنــاة “أخبــار اآلن”، 
عندمــا أعــدت تقريرهــا عن الداعشــية األلمانية من أصل تونســي 
“أميمــة عبــدي” التــي عــادت للعيــش والعمــل فــي ألمانيــا دون أن 
يعلــم عنهــا أحــد حتــى خــروج التقرير، ثــم ارتداداته فــي اإلعالم 
األلمانــي واألوروبــي، ما دعا الســلطات للتحقيــق، ومن ثم القبض 
على أميمة في التاسع من سبتمبر، لكن من كان أكبر مغذ وممول 

للتطرف اإلسالمي في أوروبا؟
األســبوع الماضي عرضت قناة أرتيو “arte” األوروبية )فرنســية-

ألمانيــة(، فيلمــا وثائقيــا بعنــوان: “قطــر، مالييــن مــن أجل إســالم 
أوروبــا”، الفلــم يوضــح مــا كشــفه الصحافيــان الفرنســيان جــورج 
مالبــرون وكريســتيان شــينو مــن وثائــق ومعلومــات بعــد عمــل 
وتتبــع ألكثــر من ســنتين، في كتابهمــا “أوراق قطر”، حيث كشــف 
الصحافيان عن عشــرات المشــاريع اإلســالمية التــي تدعمها قطر 
فــي مختلــف الــدول األوروبيــة وأن 90 % منهــا مرتبطــة بتنظيم 
اإلخوان المسلمين، وأن تلك المشروعات عبارة عن بناء أو توسيع 
للعشرات من المدارس والمراكز يتم تحت شعار خدمة المسلمين 
المقيمين في أوروبا، بينما الهدف تحويل شبه المدارس تلك إلى 

أوكار لنشر الفكر المتطّرف المؤّدي إلى اإلرهاب.
الفلــم يكشــف عن دعم “مؤسســة قطــر الخيرية” بأكثــر من نصف 
مليار ريال قطري لمؤسســات ومشــاريع تحوي جماعات متطرفة 
فــي أوروبــا، وتعــزز عمل تنظيم اإلخــوان المســلمين، وبلغ عددها 
 6 بألمانيــا،   10 بفرنســا،   22 بإيطاليــا،    47 منهــا  مشــروعا،   140

كان  اإلســالمية  المنظمــات  اتحــاد  وأن  بأســبانيا،   5 ببريطانيــا، 
غطــاًء لدعــم التطــرف فــي فرنســا، وأن قطــر اســتغلت الحصانــة 
الدبلوماســية لذراعهــا فــي أوروبا أحمــد الحمادي إليصــال الدعم 
لتلك المنظمات، إضافة ألنشــطة مشــبوهة أخرى ورشــاوي حيث 
قبضــت الســلطات الفرنســية علــى “محمــد كرمــوس” زوج “ناديــة 
كرمــوس” مديــرة متحف الشــو دو فون الفرنســي أثناء اســتالمه 
مبلغ 50 ألف يورو نقدا من أحمد الحمادي مسؤول مؤسسة قطر 
الخيريــة فــي أوروبا، بحســب الفلم. كما تحــدث الفلم عن “المعهد 
األوروبــي للعلــوم اإلنســانية” التابــع ليوســف القرضــاوي، وكذلــك 
رابطــة مســلمي بلجيــكا، وغيرها من المؤسســات التي يــرى الفلم 
أنها تشكل وكرًا للفكر المتطرف وإنتاج اإلرهابيين. كما ذكر الفلم 
أيضــًا أن المقاطعــة الرباعيــة لقطــر حــّدت مــن أنشــطتها الداعمــة 
لإلســالم السياســي، كمــا كانــت الشــرارة التــي جعلــت اآلخريــن 

يسلطون الضوء على هذه األنشطة.

أعتقد أن تنظيم اإلخوان استطاع استخدام قطر بأموالها  «
وإعالمها طوال الفترة الماضية كحصان طروادة داخل 

المجتمعات اإلسالمية، وأتمنى من األشقاء في قطر 
أن يعوا أنهم كانوا مطية لهذا التنظيم في الوقت الذي 

اعتقدوا أنهم امتطوه ليحققوا من خالله مكانة ودورا 
وحجما كبيرا لقطر. لقد تراجع اليوم بشكل كبير جداً 

مشروع الشرق األوسط الجديد والفوضى الخالقة الذي 
كانت قطر رأس حربته بدعم الحزب الديمقراطي األميركي 

والصهيونية العالمية، واتضح أنها فوضى ليست خالقة 
إال للدمار، فهل يتراجع القطريون أيضًا ويعودوا لحضنهم 

الخليجي والعمل المشترك معه؟ أتمنى ذلك.

رغــم امتدادهــا ألكثــر من عــام حتــى اآلن، ظلت الحــرب التجارية 
بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن مركــز االهتمــام علــى الصعيــد 
التجــاري  الصــراع  هــذا  العالــم يواكــب تطــورات  الدولــي، وبقــي 
ويترقــب مآالتــه، ظاهريــا، كان يبــدو أن هــذه الحــرب التجاريــة 
نشــأت بسبب ســعي اإلدارة األميركية إلى تقليص العجز التجاري 
الكبيــر مــع الصيــن، باإلضافــة إلى دفــع الصين للقيــام بحماية أكبر 
لحقوق الملكية الفردية، لكن الســبب الهيكلي العميق لهذه الحرب 
يكمن في تحول موازين القوى االقتصادية على الساحة الدولية، 
فقــد أصبحــت الصيــن أكبر مصدر فــي العالم منذ ســنة 2009 قبل 
أن تحــوز لقــب أكبر اقتصاد في العالم لثالث ســنوات متتالية منذ 
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لذلــك، فــإن جوهــر الحــرب التجاريــة األميركيــة الصينية هــو أوالً 
وقبــل كل شــيء معركــة مــن أجــل نظــام التجــارة الدوليــة، وفــي 
النهايــة هــو نــزاع حــول النظــام الدولــي. وبالتالــي، فان التســاؤل: 
هــل ســيخضع النظــام الدولــي فــي المســتقبل للســيطرة التقليدية 
للواليــات المتحــدة كقــوة عظمــى، أم إلــى الصيــن، كقــوة ناشــئة 
جديدة. ومن وجهة النظر هذه، تبدو الحرب التجارية بين البلدين 

هيكلية ال مفر منها.
وقــد لمســت الواليــات المتحــدة أكثر مــن أي وقت مضــى التحدي 
الذي يمثله الصعود المســتمر للصين على الســاحة االقتصادية، ما 
أشــعرها بالضغــط المســتمرعلى معــدالت نموهــا االقتصــادي، فقــد 
انتقــل تدريجيــا إطــار العالقة بيــن البلدين من اقتصــاد مكمل إلى 
تنافسي، خصوصا في ما يخص قطاعات الصناعات التكنولوجية 
ذات القيمــة المضافــة العاليــة، ويتجلــى هــذا األمــر خصوصــا مــن 
خــالل مشــروع “صنع فــي الصين 2025” الذي تنظــر إليه الواليات 
المتحدة على أنه أكبر تهديد لهيمنتها االقتصادية. وباإلضافة إلى 

ذلــك، أحدثــت المواقــف والتحركات الصينية تغيــرات على صعيد 
الحوكمة العالمية، حيث أصبحت تعددية األطراف النمط الســائد 
للتعــاون، المعتــرف بــه مــن قبــل عــدد متزايــد مــن الــدول. ويمثــل 
مشروع “طريق الحرير” أبرز عالماته، وهذا ما أضعف بشكل كبير 
الموقــف المهيمــن للواليــات المتحــدة فــي النظم المختلفــة. وعلى 
المــدى القصيــر، يعتبــر الصينيــون واألميركيــون أكبــر ضحايا هذه 
الحــرب التجاريــة، لكن إذا ما اســتمرت هذه الحرب وازدادت، فلن 

يكون تأثيرها مقصوًرا على الصين والواليات المتحدة. 
فبســبب الحجــم االقتصــادي الضخــم للبلدين، ســتكون هنــاك آثار 
مؤكــدة لتباطــؤ وتيرة االقتصاد العالمي، لكن ذلك لم يمنع البلدين 
مــن التعبيرعــن نيتهمــا التمــادي فــي الصــراع إلى أبعد مــدى، ففي 
مواجهــة ترامــب “األبيض” صاحب شــعار “أميــركا أوال”، ال تتوانى 
الصيــن بدورهــا عــن تبنــي إجــراءات انتقاميــة مماثلــة، مــا يجعــل 
العالم ينقســم إلى قطبين اقتصاديين يتصارعان بإمكانيات هائلة 
ومتقاربــة. فالحــرب التجارية هي فــي النهاية صراع على الزعامة 
االقتصاديــة علــى العالــم، وبالتالــي، حتــى إن لم تتصاعــد وتيرتها 
في الفترة المقبلة من خالل التوصل إلى اتفاق محتمل، فإن ذلك 
لن يكون إال ألسباب مرحلية من بينها قرب االنتخابات األميركية. 
ومــن أجــل البحــث عــن أســواق بديلــة، مــن المحتمــل أن يدخــل 
البلــدان فــي بنــاء تحالفــات واتفاقيــات مــع عــدد مــن الــدول، وأن 
يقومــا بضغوطــات على الشــركاء مــن أجل اســتمالتهم في الحرب 

التجارية.

هذه التداعيات قد تؤدي تدريجيا إلى اندالع حرب باردة  «
جديدة، اقتصادية هذه المرة، ولعلها تكون حربا أشد 

وقعا من حرب األفكار اآليديولوجية، قد تغير مراكز القوى 
االقتصادية في العالم وتؤثر على النظام الدولي الحالي.
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علي الصايغ

د. طارق آل شيخان

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

tariq
@cogir.org 

خالد عبدالعزيز النزر

د. أنيس الخياطي

“الهدف من المشاريع  «
المرتبطة بتنظيم اإلخوان 

التي تدعمها قطر في الدول 
األوروبية تحويل المدارس إلى 

أوكار لنشر الفكر المتطّرف 
المؤّدي إلى اإلرهاب”.

“هل سيخضع النظام الدولي  «
في المستقبل للسيطرة 

التقليدية للواليات المتحدة 
كقوة عظمى، أم إلى الصين، 

كقوة ناشئة جديدة”.
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عالم السياسة مليء 
بالزيف والكذب

ثمــة حقيقــة بالغة األهمية في مجال العالقــات اإليرانية الصهيونية، فقد 
كانــت إيــران أول دولــة آســيوية تعتــرف بالكيــان الصهيونــي عــام 1948 
وتتبــادل العالقــات الدبلوماســية معــه، وافتتحــت إيــران بعــد اعترافهــا 
بالكيــان الصهيونــي مفوضيــة في تــل أبيب أغلقت بعــد حركة مصدق ثم 
أعيد فتحها ســنة 1954، وقد اتســع مجال هذه العالقات بعد عودة الشاه 
إلى الحكم وأخذت تتطور على هذا الصعيد بشكل مضطرد حتى وصول 
الماللــي إلــى ســدة الحكــم فــي إيــران عــام 1979، فبالرغــم مــن التبجــح 
والتباهــي بمحاربــة إســرائيل ونصــرة القضيــة الفلســطينية إال أن أبــواب 
التاريــخ ال تــزال مفتوحة مثل أبــواب المخازن لمعرفة الحقيقة والمظاهر 

اإليرانية الكاذبة. 
عالم السياسة اليوم مليء بالزيف والكذب والطفيليات السامة، والطعنات 
الخفيــة، والرجــل العاقل وحده يســتطيع اكتشــاف ومعرفــة الحقيقة وما 
يجــري وراء كواليــس المحافــل والمجالــس، فعلــى ســبيل المثــال أرســل 
الكيــان الصهيونــي وحــدات خاصــة مدربــة تدريبــا خاصــا علــى مقاومــة 
المظاهــرات وأعمــال التخريب بناء على طلب النظام اإليراني لمســاعدته 

علــى قمــع وســحق االحتجاجــات ضــد األوضــاع االقتصاديــة فــي البــالد، 
وشــاركت هــذه الوحــدات التــي نقلت جــوا في قمــع المظاهــرات وإطالق 
النــار علــى المتظاهريــن فــي مختلــف المــدن اإليرانية بعــد أن أخفقت كل 
الوســائل األخــرى فــي وضع حد لالنتفاضة حســب مقربين مــن المعارضة 

مريم رجوي.
والوجه اآلخر للحقيقة أن يهود إيران يسيطرون على االقتصاد اإليراني، 
حيــث اســتطاعوا بفضل التســهيالت واالمتيازات التــي يمنحها لهم نظام 
الماللــي جمــع ثــروات طائلة مكافــأة لهم علــى دعمهم النظــام، ويأتي هذا 
الحمــاس منقطــع النظير للتقارب بين الصهاينة وإيران بســبب كره العرب 
والحقد على األمة العربية ومنطق التاريخ يكشف بوضوح صورة العالقة 

الوطيدة في كل زمان ومكان.

العرب يريدون بطبعهم زرع مشاتل السالم في كل الطرقات، لكن ينبغي  «
عليهم أيضا التفكير والتخطيط ومعرفة الوجوه المشوهة بالطاعون، 

عليهم استعمال المنطق في تعاملهم مع الحياة وكل المعلومات 
متاحة للوصول إلى الحقيقة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد



ممثل البحرين لكرة القدم 
فريق نادي الرفاع سيكون 

على موعد مهم اليوم بكأس محمد 
السادس لألندية العرب األبطال، 

والبد لجميع الجماهير الرفاعية 
والبحرينية أيضا من الوقوف خلف 

“السماوي” وتشجيعه ودعمه؛ 
لتحقيق االنتصار والتأهل.

مدرب وبعض العبي إحدى األلعاب 
الجماعية يشتكون من سوء األرضية 

التي يتدربون عليها ويطالبون 
بتوفير أماكن أخرى إلقامة التدريبات 
اليومية، فيما يشتكي آخرون من هذا 

التذمر غير المبرر؛ خصوًصا أن بقية 
األلعاب األخرى تتدّرب على نفس 

األرضية ولم يشتك أحد!

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

شــهدت تشــكيلة زعيم كرة الســلة البحرينية فريق المنامة غياب 
نجــم الفريــق ومنتخبنا الوطني حســن نوروز عــن صفوف فريقه 

في المرحلة الماضية من الموسم الرياضي الحالي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ “البالد ســبورت” أن ســبب غياب الالعب 
الدولــي ونــادي المنامة عن مباريات فريقه بالجولتين الماضيتين 

بالدوري يعود للقرار الفني للمدرب البرتغالي بيدرو.
وبحســب المصادر أن بيدرو ونوروز قد دخال في مشــادة كالمية 
بينهمــا مــا جعل المدرب يطلــب منه عدم االلتحــاق بالفريق كونه 
شعر بعدم االحترام خصوصا أن هذه الحادثة أمام مرأى ومسمع 

الجميع.
نــوروز وبعــد خوضــه مباريــات الجــوالت الخمــس األولــى بدوري 
زين أمام ســترة ومدينة عيســى والبحرين والنويــدرات والحالة، 

غاب عن “الزعيم” أمام الرفاع والنجمة.
وانقطــع نــوروز عــن تدريبــات الفريق المنامــي بعــد الحادثة التي 
حصلت بعد لقاء الحالة في الجولة السادســة، إذ انخرط الالعب 
فــي تدريبــات فرديــة بعيــدة عــن الفريــق للحفــاظ علــى مخزونه 

اللياقي.
وعلــى الرغــم مــن غيــاب نــوروز عــن صفــوف المنامــة فــي الفترة 
الماضية، إال أن الالعب كان موجودا في القائمة األولية لمنتخبنا 

الوطنــي األول التــي أعلنهــا المــدرب اإلســباني بيــب، وضمت 24 
الخليجيــة  المنتخبــات  بطولــة  فــي  للمشــاركة  للتحضيــر  العبــا؛ 
والُمقــرر إقامتهــا في دولة الكويت الشــقيقة خــالل الفترة من 23 

لغاية 30 نوفمبر المقبل.
وتسعى إدارة المنامة جاهدة إلذابة الجليد بين نوروز والمدرب، 
خصوصا أن الالعب يشكل ثقال فنيا كبيرا في تشكيلة الزعيم لما 

يتملكه من قيادة وخبرة ميدانية.

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة تقــام اليوم “الثالثــاء” المبــاراة النهائية لدوري 
خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت في دوري المراكز الشبابية واألندية الوطنية والمباراة النهائية 

لدوري الشركات وذلك عند الساعة 5.30 مساء بصالة مدينة خليفة الرياضية.

قــد  والرياضــة  الشــباب  وزارة شــؤون  وكانــت 
أنهت التحضيرات اإلدارية والفنية كافة إلقامة 
للجنــة  العنــان  وأطلقــت  النهائيــة،  المباريــات 
المنظمة العليا؛ من أجل توفير كافة المتطلبات 
إلخراج المهرجان الختامي بصورة متميزة، كما 
وجهت وزارة شؤون الشباب والرياضة الدعوة 
إلــى العديــد من المســؤولين لحضــور المباريات 
الشــباب  شــؤون  وزارة  وجهــت  كمــا  النهائيــة. 
والرياضــة الدعــوة للجماهيــر؛ من أجــل حضور 
المباريــات الختامية وتشــجيع فرقها والوقوف 

إلى جانبها في هذا الدوري الشبابي الكبير.

سافرة يتصدر

صدارتــه  ســافرة  شــباب  مركــز  فريــق  أكــد 
شــباب  مركــز  علــى  بفــوزه  األولــى  للمجموعــة 
النعيــم بخمســة أهــداف مقابــل ثالثــة أهــداف 

ضمــن دوري خالــد بــن حمــد الســابع لكــرة قــدم 
الصــاالت. ســجل لســافرة نجمــه المتألــق علــي 
صالــح )4 و17 و23 و40(، وحمــزة عبدالرحمــن 
)40(، وســجل للنعيم محمد عاشــور )15(، ميثم 

منير )33(، وعلي عبدالحسن )40(.
لعــب فريــق النعيــم مــن دون حارســه واضطــر 
إلشــراك أفضل العبيه علي عبدالحســن حارســا 
للمرمــى، وتأثــر مســتواه لغيــاب أفضــل العبيــه 
ســافرة  فريــق  وســيطر  األصلــي،  موقعــه  عــن 
فــي بدايــة المشــوط األول إال أن العبــي النعيم 
وقبل ثالث دقائق ونصف الدقيقة تخلص علي 
صالح من دفاع النعيم وســدد كرة زاحفة قرب 
القائم األيمن، مسجال الهدف الثاني بعد دخول 

الحارس حسين الخرسي بثوان معدودة.
وســجل ســافرة هدفه الثالث في بداية الشوط 
الثانــي، وقبــل ثمانــي دقائــق ســقطت الكرة من 

الدفاع سددها النعيمي بسهولة في الشباك.
وحاول العبو النعيم التعديل، إال أن فريق مركز 
شباب سافرة دائما ما يستغل الفرص خصوصا 
مــع وجــود نجمــه علــي صالــح ومســاندة حمزة 

عبدالرحمن وصحوة الحارس حمد دّساس.

مدينة حمد يتعادل في الرمق األخير

وفــي المبــاراة الثانية قــّدم فريق مركز شــباب 

مدينــة حمــد وفريــق مركــز شــباب الوســطى 
واحــدة مــن أفضــل مباريــات الــدوري عندمــا 
تعــادل مع الوســطى بعد تأخــره بثالثة أهداف 
دون مقابل مع نهاية الشوط األول، وتمكن من 
التعــادل فــي آخــر نصــف دقيقــة بعــد أن كانت 

المباراة تتجه لصالح الوسطى.
ســجل للوســطى قائده أحمد عبدالرســول )15 
)13(، وســجل أهــداف  أمــان  و20(، وإبراهيــم 

مدينة حمد حسين القصاب )23 و24 و40(.
قبل انتهاء الدقيقة الثالثة عشــرة من الشــوط 
عبدالرســول  علــي  مــرر  ثــوان  بخمــس  األول 
ركنيــة  مــن ضربــة  أحمــد  إلــى شــقيقه  الكــرة 
ســددها فــي المرمــى، مســجال الهــدف األول، 
وعــاد علــي عبدالرســول ومرر الكــرة بالطريقة 
ذاتهــا إلــى إبراهيــم أمــان الــذي ســجل الهــدف 

الثاني بعد دقيقتين فقط.
وقبــل انتهــاء الشــوط األول بربــع دقيقــة، مرر 
أحمــد جناحــي الكــرة إلــى قائــد الفريــق أحمــد 
المرمــى  فــي  بيســاره  ســددها  عبدالرســول 

ليتقّدم الوسطى بثالثة أهداف دون مقابل.
وفي الشوط الثاني استنفر العبو مدينة حمد، 
فبعــد دقيقتيــن ونصــف الدقيقــة تبــادل رائــد 
النجران وحســين القصاب الكرة الكرة سددها 
فريقــه  هــدف  مســجال  المرمــى،  فــي  األخيــر 
األول، وبعــد دقيقــة تبــادل القصــاب الكــرة مع 
ليســجل منهــا األول  المالكــي  زميلــه عبــدهللا 
الثانــي ويــزداد الضغــط علــى العبــي  الهــدف 
مركــز شــباب الوســطى، وقبــل أقــل مــن نصف 
دقيقــة بــرع القصاب في اســتالم كــرة مع آخر 
مدافــع مــن الوســطى وســجل هــدف التعــادل 

لتــزداد إثارة المباراة التي حصل فيها القصاب 
على أفضل العب في المباراة.

سار يؤكد تفوقه

وفي المباراة الثالثة لم تخالف التوقعات بفوز 
مســتحق لفريــق نــادي ســار علــى مركز شــباب 
الســهلة الجنوبيــة بأربعة أهــداف مقابل هدف 
واحــد ســجلهم صالــح حميــد )3 و19(، حســين 
 ،)33( عبــدهللا  عدنــان  والســيد   )8( العمــران 
وســجل هدف فريق الســهلة الجنوبية الوحيد 
حسين جاسم في الدقيقة األخيرة من الشوط 

الثاني.
وكان الشــوط األول قــد انتهــى بثالثــة أهداف 
دون مقابــل ولجــأ مــدرب فريــق ســار الالعــب 
غالبيــة  إشــراك  إلــى  عبــاس  فــالح  الدولــي 
نصــف  الــدور  إلــى  التأهــل  لضمــان  العناصــر؛ 

النهائي.
وســيطر فريق ســار على المباراة مع محاوالت 
العبي الســهلة الجنوبيــة تغيير الواقع وظهروا 
كعادتهــم بمســتوى جيــد بفضــل جديتهم دون 
المتواصــل  واجتهادهــم  النتيجــة  إلــى  النظــر 

لتقديم أفضل ما يملكون.

حسن نوروز

مدرب المنامة يســتبعد الالعب... وقائمة المنتخب تضمه
“الشد الكالمي” يبعد نوروز عن تشكيلة الزعيم

تنطلــق اليــوم )الثالثــاء( منافســات الجولــة الثالثة لدوري ناصر بن حمد الممتاز، وذلك بإقامة لقاءين على اســتاد الشــيخ 
علي بن محمد آل خليفة. يلعب الحد أمام النجمة عند 6 مساء، والرفاع الشرقي أمام األهلي عند 8.30 مساء.

وتســتكمل مباريــات الجولة غــدا )األربعــاء(، إذ يلعب المنامة 
مــع الحالــة، والمحــرق مع الشــباب، على اســتاد مدينة خليفة 
الرياضيــة، علــى أن تختتــم المباريــات يوم الجمعــة 4 أكتوبر 

الجــاري بلقــاء البســيتين مــع الرفــاع علــى اســتاد 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ويشــير ترتيــب الــدوري حاليا إلــى صدارة 
وصيفــا  المنامــة  نقــاط،   6 برصيــد  الحــد 
برصيــد 4 نقاط، األهلي والنجمة والمحرق 

والرفــاع الشــرقي والشــباب برصيــد 3 نقاط 
لــكل واحــد منهــم، البســيتين نقطــة واحــدة، 
والرفــاع والحالــة بــال نقــاط، علمــا أنــه هنــاك 

ضمــن  والرفــاع،  المحــرق  بيــن  مؤجــل  لقــاء 
الجولــة األولــى، بعــد غيابهمــا؛ بســبب االرتبــاط 

بكأس محمد الســادس لألندية العرب 
األبطال.

وبالعــودة إلــى مباريــات اليوم، فإن 

المواجهــة األولــى يســعى فيهــا الحداويــون إلــى اســتكمال 
مشــوارهم الناجح وتحقيق الفوز الثالث على التوالي حينما 
يواجهــون النجمــة المتعثــر فــي الجولــة الماضيــة بالخســارة 

أمام الشباب.
ويتوقع اســتمرار غياب مدرب الحد محمد الشــمالن 
نظــرا  الثانيــة؛  الجولــة  فــي  بعــد عــدم تواجــده 
للوعكة الصحية التي ألمت به، ويقود الفريق 
حاليا مساعد المدرب الوطني موسى مبارك، 
فيمــا يقود النجمة المدرب التونســي فتحي 

العبيدي.
وفــي المبــاراة الثانية، يدخل الرفاع الشــرقي 
أمــام األهلي بنفس الرصيد من النقاط والحالة، 
إذ فــاز كل فريــق منهمــا فــي مبــاراة وخســر فــي 
أخرى. يقود الطرفان مدربان وطنيان: 
الشــرقي  الرفــاع  فــي  عيــد  مرجــان 

وعيسى السعدون في األهلي.

انطـــالق الجولـــة 3 لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز
الحد أمام النجمة... والشرقي يالقي األهلي
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“الشـــباب والرياضـــة” أنهـــت االســـتعدادات لحفـــل دوري خالـــد بـــن حمـــد للصـــاالت

خالـد بـن حمـد يـرعـى المبـاريـات الختـاميـة اليـوم

لقاء مدينة حمد والوسطى

لقاء سار والسهلة الجنوبيةلقاء سافرة والنعيم

أحمد مهدي محمد الدرازي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمياتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الوطنــي  لمنتخبنــا  البرتغالــي  المــدرب  أعلــن 
قائمــة  عــن  ســوزا،  هيليــو  القــدم  لكــرة  األول 
مكونة من 30 العبا، اســتعدادا لتجمع منتخبنا 
الوطنــي األول لكــرة القــدم خالل أيــام “الفيفا” 

في شهر أكتوبر الجاري.
وســيبدأ منتخبنا تجمعه في 2 أكتوبر ويستمر 

حتى 15 من ذات الشهر.
ويشــهد أكتوبــر مبــاراة وديــة دوليــة لمنتخبنــا 
أذربيجــان،  منتخــب  نظيــره  أمــام  الوطنــي 
ســتقام يــوم 9 أكتوبــر الجــاري علــى االســتاد 
الوطنــي، باإلضافــة إلــى لقــاء الجولــة الثالثــة 
ضمــن المجموعة الثالثــة للتصفيات المزدوجة 
المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 وكأس آســيا 
2023، والــذي ســيجمع منتخبنــا بإيــران يــوم 
االســتاد  علــى  مســاء   7.30 عنــد  أكتوبــر   15
حاليــا  يتصــدر  منتخبنــا  أن  علمــا  الوطنــي، 

مــع  تعــادل  مــن  نقــاط   4 برصيــد  المجموعــة 
العــراق وفــوز على كمبوديــا، وتضم المجموعة 
فــي   30 ال  والالعبــون  أيضــا.  كونــج  هونــج 
الشــيخ ومهــدي حميــدان  القائمــة هم:جاســم 
)األهلي(، حمد الدوســري )الحالة(، ســيد محمد 
عدنــان، أحمــد بوغمار، راشــد الحوطي، محمد 
عبدالوهــاب وعبدالوهاب المالود )الحد(، ســيد 
محمــد جعفــر، وليــد الحيــام، محمــد الحــردان 
أحمــد  )المحــرق(،  عبداللطيــف  وإســماعيل 

عبدهللا وعلي مدن )النجمة(، ســيد شبر علوي، 
علــي  باقــر،  مهــدي  ســيد  عيســى،  رضــا  ســيد 
حــرم وكميل األســود )الرفــاع(، محبوب يحيى 
الحســيني  ســامي  الهــزاع،  عبــدهللا  )البديــع(، 
أحمــد  الشــرقي(،  )الرفــاع  الرميحــي  ومحمــد 
نبيل، محمد عادل، أحمد موسى، عيسى جهاد 
وعيســى موســى )المنامة(، ســيد ضياء ســعيد 
)النصــر الكويتــي(، وعبــدهللا يوســف )ســالفيا 

براغ التشيكي(.

كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم حكمنا الدولي إسماعيل حبيب، وحكمنا المساعد الدولي سيد فيصل علوي للمشاركة في 
إدارة مباريــات كــرة القدم بدورة ألعاب جنوب شــرق آســيا، والتي ســتقام في العاصمة الفلبينيــة- مانيال، وذلك في الفترة 

25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبلين.
وجــاء اختيــار الحكــم الدولــي إســماعيل حبيــب مــن بيــن 10 حــكام 
القــارة  مــن  وجميعهــم  المنافســات،  إلدارة  اختيارهــم  تــم  للســاحة 
اآلسيوية، وكذلك اختيار الحكم المساعد الدولي سيد فيصل علوي 

من بين 9 أيضا تم اختيارهم للمنافسات ذاتها.
مقيميــن   3 التحكيميــة  األطقــم  علــى  وسيشــرف 

آسيويين معتمدين لدى االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم. ويأتي التكليف الصادر من االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم ضمن إطار المهام 
كوادرنــا  إلــى  تســند  التــي  المتعــددة 
التحكيميــة، بما يعكس تميز الصافرة 
األصعــدة  مختلــف  علــى  البحرينيــة 

علــى  مقتــدرة  إدارة  مــن  تقدمــه  بمــا 
جميــع األصعــدة. ويعــد تواجــد التحكيــم 

البحرينــي فــي دورة ألعــاب جنــوب شــرق آســيا اســتكماال لسلســلة 
النجاحــات المميــزة للصافــرة البحرينيــة التي أثبتــت مكانتها بفضل 

ما تقدمه كوادرها من عمل كفوء ومشهود له في جميع األصعدة.
ويعتبــر إســماعيل حبيــب مــن الحــكام الدولييــن الواعديــن الذيــن 
ينتظرهــم مســتقبل زاهــر، ووهــو ضمن قائمــة نخبة 
 ،)2019( للعــام الجــاري  القــارة اآلســيوية  حــكام 
وشــارك في عدد من االســتحقاقات المختلفة، 
الحــكام  مــن  علــوي  فيصــل  ســيد  أن  كمــا 
شــاركوا  الذيــن  الدولييــن  المســاعدين 
فــي إدارة العديــد مــن المباريات على 
وهــو  الخارجيــة،  األصعــدة  مختلــف 
المســاعدين  الحــكام  نخبــة  ضمــن 

بالقارة اآلسيوية.

إدارة مباريات كرة القدم بدورة ألعاب جنوب شــرق آسيااســتعداًدا لودية األحمر أمام أذربيجان و“رســمية” إيران
تكليـف آسيــوي لحبيــب وعلــوي30 العًبا في قائمة سوزا لتجمع أكتوبر

 منتخبنا الوطني األول لكرة القدم



أشــاد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة باإلســهامات اإليجابية للكــوادر اإلدارية البحرينية في تنفيذ خطط األمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الراميــة إلــى المســاهمة فــي دفــع مســيرة 

الحركة الشبابية والرياضية في المملكة. 

جــاء ذلك خالل اســتقبال الشــيخ ســلمان 
الموظفيــن  خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن 
باألمانــة العامــة للمجلــس: عاليــة المناعي 

بمناســبة تعيينها رئيســة لقســم التخطيط 
بمناســبة  عــون  ووفــاء  اإلســتراتيجي، 
حصولهــا على درجة الماجســتير، وفيصل 

الشــروقي بمناســبة انتهــاء فتــرة خدمتــه 
األعلــى  للمجلــس  العامــة  األمانــة  فــي 

للشباب والرياضة.
 ونوه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة 
بالجهــود المخلصة التي يبذلها الموظفون 
فــي ســبيل العمــل الجــاد مــن أجــل تنفيــذ 
الخطــط والبرامــج المتنوعة التــي ترتقي 
الشــبابي  القطاعيــن  مكونــات  بمختلــف 

كادر  بــه  يتمتــع  بمــا  مشــيدًا  والرياضــي 
األمانة العامة من كفاءة وقدرات متميزة 
لمختلــف  الموكلــة  األهــداف  لتحقيــق 

إدارات وأقسام األمانة العامة. 
 وركز الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة 
والعطــاء  البــذل  مضاعفــة  أهميــة  علــى 
المجلــس  اســتراتيجية  محــاور  لترجمــة 
برئاســة  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
مشــددًا علــى اســتمرارية تدريــب وتأهيل 
الموظفين وتهيئة فرص التحصيل العلمي 
أمامهــم بما ينعكس بصــورة إيجابية على 

مخرجات عمل األمانة العامة. 
 مــن جانبهم أعــرب موظفو األمانة العامة 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عــن 
الشــيخ  إلــى معالــي  شــكرهم وتقديرهــم 

ســلمان بــن إبراهيم آل خليفــة على دعمه 
المســتمر واهتمامــه بتوفيــر بيئــة العمــل 
المثاليــة التــي تشــكل األرضيــة الخصبــة 
مختلــف  فــي  والعطــاء  والبــذل  لإلبــداع 
المجــاالت مؤكديــن علــى مواصلــة الســير 
علــى نهــج التميز فــي األداء الوظيفي بما 
يخــدم خطــط وأهــداف المجلــس األعلــى 

للشباب والرياضة في شتى المجاالت.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

الكـــوادر الوطنيـــة تلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي تنفيـــذ خطـــط دعـــم الشـــباب والرياضـــة

دور مهم للكوادر الوطنية في تنفيذ خطط الشباب والرياضة

صالح بن هندي يشيد بالنهضة العمانية
ــي ــاض ــري ــة الــشــبــابــي وال ــوأم ــت ــد ال ــبــرنــامــج وفـ ــاءات ل مــجــمــوعــة لـــقـ

أشــاد مستشــار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي المناعي بزيارة 
وفد التوأمة إلى ســلطنة عمان الشــقيقة وعلى ما تشــهده الســلطنة من نهضة تنموية 

شاملة بقيادة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد.

الشــبابي  التوأمــة  زيــارة وفــد  بعــد  ذلــك  جــاء 
إلــى ســلطنة  البحريــن  مــن مملكــة  والرياضــي 
عمــان برئاســة صالــح بــن هنــدي وتعتبــر هــذه 

الزيارة التأسيسية لهذه التوأمة.
وقــد التقــى صالــح بــن هنــدي والوفــد المرافــق 
بكبــار المســؤولين فــي الســلطنة، حيــث التقــى 
محفــوظ  بــن  يحيــى  الدولــة  مجلــس  رئيــس 
وكذلــك بوزير الشــؤون الرياضية الشــيخ ســعد 
الــوزارة الشــيخ رشــاد بــن  بــن محمــد ووكيــل 

أحمد.
خالــد  مــع  اللقــاء  علــى  الزيــارة  واشــتملت 
البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة العمانيــة 

واالتحاد العماني للتنس األرضي.
عمــق  واللقــاءات  الزيــارات  أجــواء  وســادت 
ومتانــة العالقات الرياضيــة الوثيقة التي تربط 

بفضــل  عمــان  وســلطنة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
التوجيهــات الســامية مــن عاهل البــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه 
جاللة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

مملكــة  ســفير  والزيــارات  اللقــاءات  وحضــر 
البحريــن المعتمــد لــدى ســلطنة عمــان الدكتــور 

جمعة الكعبي.
الشــبابي  التوأمــة  وفــد  برنامــج  اشــتمل  كمــا 
والرياضــي علــى مجموعة من اللقــاءات الودية 

في لعبة التنس األرضي.
وفــي ختــام الزيــارة قــدم رئيــس الوفــد صالــح 
المناعــي الدعــوة للوفد العماني الشــقيق لزيارة 
مملكــة البحريــن وذلك مــن خالل هــذه التوأمة 
في أقرب فرصة يتفق عليها الطرفين وقد قبل 

لقطة من الزيارةالوفد العماني هذه الدعوة.

... ومستقباًل عالية المناعي ... ومستقبال وفاء عون الشيخ سلمان بن إبراهيم مستقبال فيصل الشروقي

اللجنة اإلعالمية
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الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

أنهى وفد االتحاد البحريني للســيارات إشرافه وتدريبه للمشاركين بالدورة 
التدريبيــة العامــة اســتعدادا لتنظيــم المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
ألولــى جــوالت بطولة العالم للفورموال E خالل شــهر نوفمبــر المقبل بمدينة 
الدرعيــة التاريخيــة بالريــاض في زيــارة ثانية لهذه البطولــة العالمية، حيث 
أقيمت الدورة التدريبية يومي الجمعة والسبت الماضيين الموافق 27 و28 

من شهر سبتمبر الجاري.
وشهدت الدورة التدريبية التي تأتي استكماال للبرنامج الذي وضعه االتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية حضورا كبيرا من العنصرين الرجالي 
والنســائي، وشــهدت الــدورة تقديــم العديــد من المحــاور المهمــة في جانب 
تنظيم ســباقات الســيارات وأساسياتها، ودور الفرق المساهمة في التنظيم، 
طــب رياضــة الســيارات، اإلنقاذ، الحريــق، التموين وجميع الفرق المســاهمة 
فــي التنظيــم، وشــملت الــدورة جوانــب نظريــة وعمليــة تــم تطبيقهــا علــى 
الميــدان؛ مــن أجل الوصــول بالمنظميــن ألعلى جاهزية واســتعداد من أجل 

اخراج السباق بالصورة الالئقة التي تعكس مكانة الشقيقة الكبرى عالميا.
وكان االتحــاد البحرينــي للســيارات وبتوجهيــات من رئيــس مجلس اإلدارة 
الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة قد أشــرف على الدورتين التدريبيتين 
الماضيتيــن، حيــث أقيمــت األولــى بجدة فــي 13 و14 من ســبتمبر الماضي، 
الثانية في الشــرقية في 27 و28 ســبتمبر الماضي، كما ســتكون هناك دورة 
تدريبيــة ثالثــة بالريــاض فــي 25 و26 مــن شــهر أكتوبر الجــاري، ومثل وفد 
اتحــاد الســيارات البحرينــي كل مــن عبدالعزيــز الــذوادي، علــي بشــكروي، 

فايــز رمــزي، جاســم محمــد، صــادق كلعوض، أيوب الســلمان، محمــد خاطر، 
عبدالجليــل رمضــان، أحمــد حبيــب، جــواد دربــاس، عبــدهللا العباســي، علي 

فيني، محمد إسماعيل، أمجد عبيد.
وتســتضيف الشــقيقة الكبرى المملكة العربية الســعودية على أرضها الجولة 
األولــى والثانيــة وذلك في 22 و23 من شــهر نوفمبر المقبل بمدينة الدرعية 

التاريخية.
االتحــاد  مــع  الشــراكة  خــالل  مــن  للســيارات  البحرينــي  االتحــاد  ويســعى 
الســعودي للســيارات والدراجات النارية بتســخير جميــع إمكاناته وطاقاته؛ 
مــن أجــل إنجــاح هــذا الحــدث الرياضــي العالمــي الذي تســتضيفه الشــقيقة 

الكبرى المملكة العربية السعودية على أرضها للمرة الثانية.

أســفرت نتائــج ختــام منافســات الجولــة 
الثالثــة لدوري الدرجة الثانيــة لكرة القدم 
عــن فــوز المالكية علــى البديع بهدف دون 
بثالثــة  االتحــاد  علــى  والبحريــن  مقابــل، 
أهــداف مقابــل واحد، فــي المباريات التي 

أقيمت مساء أمس.
علــى ملعــب مدينــة حمــد، نجــح المالكيــة 
في الحفاظ على موقع الصدارة بتحقيقه 
حســاب  علــى  التوالــي  علــى  ثالثــا  فــوزا 
البديــع بهــدف ثمين لالعب أحمد يوســف 
جــاء فــي الدقيقــة )78( مــن عمــر المباراة، 
فيمــا تلقى البديع خســارته األولــى. وأدار 
وعاونــه  محمــود،  وليــد  الحكــم  المبــاراة 
نــواف شــاهين وصــالح جناحــي، والحكم 

الرابع سيدعدنان محمد.
وعلــى ملعــب الرفاع، حقــق البحرين فوزا 

ثالثا ومستحقا على حساب االتحاد.
النحــو  علــى  المبــاراة  أهــداف  وجــاءت 

اآلتي:للبحرين:محمــد النعــار في الدقيقة 
)30(، وليد الطيب )51( وأبو بكر آدم )83(، 
ولالتحاد:ســيد حســين رضي في الدقيقة 

.)49(
الــدوري  ترتيــب  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاء 

صــار كاآلتي:المالكيــة والبحريــن 9 نقــاط 
لــكل واحــد منهمــا، البديــع 6 نقاط، ســترة 
منهمــا،  واحــد  لــكل  نقــاط   4 واالتفــاق 
قاللــي 3 نقــاط، التضامن ومدينة عيســى 

واالتحاد جميعهم بال نقاط.

جانب من الدورة التدريبية التي أشرف عليها وفد اتحاد السيارات

من لقاء المالكية والبديع

الثالثــةاســتعداًدا الســتضافة افتتاحيــة بطولــة العالــم لســباق “الفورمــوال E - الدرعيــة” الجولــة  ختــام  فــي  واالتحــاد  البديــع  تخطيــا 

المالكية والبحرين يتصدران دوري “الثانية”“السيارات” ينهي تدريب المشاركين في تنظيم “سباق الشرقية”
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أشار العب كرة اليد علي عبدالرب 
إلى أنه في طور دراســة العروض 
األنديــة  ِقبــل  مــن  لــه  المقدمــة 
المحلية التي تهــدف للتعاقد معه 

بالموسم الرياضي 2020/2019.
وقال علي عبدالرب في تصريح لـ 
“البالد سبورت” إنه تلقى عرضين 
والبحريــن،  توبلــي  ناديــّي  مــن 
وعرض آخر شــفهي من ِقبل نادي 
النجمــة ولكــن لــم يســتجد شــيئا 
مــن األخيــر حتــى اآلن. وأضــاف 
توبلــي  أدرس عرضــّي  أنــا حاليــا 
والبحرين ومن المؤمل أن أحســم 

وجهتي هذا األسبوع.
وكان عبدالــرب قــد مثــّل صفــوف 
الســنوات  فــي  الحصــم  أم  نــادي 
الالعبيــن  مــن  ويعتبــر  الســابقة، 
الجنــاح  صعيــد  علــى  المميزيــن 
“الفاســت  الســريعة  بانطالقاتــه 

بريك” ودقة التصويب وتســجيل 
األهــداف، وبعــد انتهــاء عقــده مع 
أم الحصــم الــذي جمــّد لعبــة كــرة 
األول  الفريــق  صعيــد  علــى  اليــد 
لهذا الموســم، سيكون على موعد 
فــي  جديــدة  محطــة  لخــوض 

مشواره الرياضي.

علي عبدالرب يدرس عروضه
علي مجيد

علي عبدالرب

أحمد مهدي

أجــرى االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة تغييرات على بعــض مباريات الجوالت المتبقية لدوري زين الســالوي، وذلــك بعد فراغ نادي 
المحرق من البطولة اآلسيوية لألندية. 

 وبحســب التغييرات ســتنطلق مباريات الجولة التاســعة يوم غٍد 
األربعــاء 2 أكتوبــر بلقــاء المنامة واالتحاد، ثــم البحرين والمحرق 

ويــوم الخميــس ســيلتقي ســماهيج وســترة واألهلي مع 
النويــدرات ويــوم الجمعة مدينة عيســى مــع الرفاع 

5 أكتوبــر  الســبت  الحالــة، ويــوم  أمــام  والنجمــة 
سيخوض المحرق مباراته المؤجلة أمام االتحاد.

والجولــة العاشــرة طالهــا بعــض التغييــر أيًضــا إذ 
ســتنطلق يــوم االثنيــن 7 أكتوبر بمواجهــة المنامة 

وســماهيج ثــم الحالة مــع البحرين وبعدها بيوم ســيلعب االتحاد 
مــع ســترة وكذلــك الرفــاع والمحــرق ويــوم األربعــاء ســيتواجه 

األهلي مع مدينة عيسى وكذلك النويدرات والنجمة.
ويوم الجمعة 11 أكتوبر سيخوض المحرق مباراته 

المؤجلة أمام المنامة.
الــدور  والجولــة الحاديــة عشــرة واألخيــرة مــن 
التمهيــدي لــم يتــم فيها أي تغيير وســتنطلق يوم 

12 أكتوبر.

شــارك المــدرب كــرة الســلة علــى الكرســي المتحــرك حمــد علــي فــي الــدورة 
التدريبــة األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الوطن العربــي بعنــوان “ التدريب 
الرياضــي لمدربــي االشــخاص ذوي االعاقــة “ التــي نظمتهــا أكاديميــة بحــث 
وتطوير أنشطة علوم الرياضة )دراسا( خالل الفترة من 24 - 26 سبتمبر في 

دبي باالمارات العربية المتحدة. 
وتناولت الدورة عدة محاور مهمة منها مفهوم التدريب الرياضي لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة، وكيفيــة إعداد الحقيبة التدريبية للرياضيين من ذوي اإلعاقة، 
وأنماط وفئات األشخاص ذوي االعاقة، وكذلك الفئات التصنيفية الوظيفية 

للرياضييــن مــن ذوي االعاقــة، وتطرقــت الــدورة أيضًا للوحدة التدريبيــة الخاصة برياضات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتصميم البرامج 
التدريبية وتخطيط األحمال، والتدريب الرياضي التخصصي )لمختلف الرياضات(.

يعد المدرب حمد علي أحد المدربين ذوي الخبرة، حيث أمضى 20 سنة في مجال التدريب ودرب عدة منتخبات واختص في تدريب 
ذوي العزيمة منذ 7 سنوات، كما حصل على عدة مراكز وانجازات على مستوى الخليج والمستوى القاري.

دورة عن “التدريب الرياضي لمدربي ذوي اإلعاقة”تغيير في جدول دوري زين للسلة

تكريم المدرب حمد علي 

اللجنة اإلعالميةاتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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يخوض ممثل المملكة فريق نادي الرفاع عند 6.30 من مساء اليوم )الثلثاء(، لقاء 
إيــاب دور الـــ 32 لــكأس محمد الســادس لألندية العرب األبطــال، وذلك أمام فريق 

أولمبيك آسفي المغربي، وذلك على االستاد الوطني.

وكانــت مبــاراة الذهــاب بيــن الطرفيــن انتهــت 
بالتعادل اإليجابي )1-1(.

ويدخل ممثل المملكة الفريق الســماوي المباراة 
بعديــد من الفرص للتأهل إلى دور ثمن النهائي، 
بــأي  الفــوز  أو  الســلبي  التعــادل  يكفيــه  حيــث 
نتيجــة للتأهــل، فيمــا الخســارة بــأي نتيجــة أو 
مــن  ســيخرجه   )1-1( غيــر  اإليجابــي  التعــادل 
البطولة، فيما التعادل )1-1( ســيتم فيه اللجوء 

مباشرة إلى ركالت الترجيح؛ لحسم المتأهل.
واســتفاد الرفــاع كثيــرا مــن التعــادل اإليجابــي 
خــارج الديــار، واختتــم ســماوي الرفــاع مســاء 
أمــس تحضيراتــه للمباراة بخوضــه مرانا أخيرا 
علــى ملعــب المبــاراة بقيــادة المــدرب الوطنــي 

علي عاشور.

وعقــد أمــس االجتمــاع الفنــي فــي مقــر اتحــاد 
 ... باللــون  الرفــاع  يلعــب  أن  تقــرر  إذ  الكــرة، 
والفريــق المغربــي باللــون ...، وحضــر االجتماع 

من جانب الرفاع:....
وســيدير المبــاراة طاقــم تحكيــم أردنــي مكــون 
من حكم الساحة أدهم مخادمة، ويعاونه أحمد 
الرويلي ومحمد مصطفى، والحكم الرابع أحمد 

فيصل.
المؤتمر الصحافي.

فــي  عاشــور  علــي  الرفــاع  فريــق  مــدرب  أكــد 
إلــى  بالوصــول  ســعادتهم  الصحافــي  المؤتمــر 
الدور الحالي في كأس محمد الســادس لألندية 

األبطال.
وذكر علي عاشــور أن االســتعداد لمباراة الفريق 

المغربــي ممتــاز، مشــيرا إلــى أن الرفــاع خــاض 
جميــع  بتواجــد  المبــاراة  قبــل  األخيــر  تدريبــه 

الالعبين في القائمة.
وبين مدرب الفريق الســماوي أن الرفاع يســعى 
لتقديــم مســتويات تليق بكرة القــدم البحرينية 
وترفع اســمها في ســماء الكرة العربية، موضحا 
معرفتــه التامــة بنقــاط القــوة والضعــف للفريــق 

المغربي.
ومهاريــا  بدنيــا  حضــر  الرفــاع  أن  إلــى  ولفــت 
وذهنيــا للمبــاراة، مبينــا أن حظــوظ فريقــه أكبر 

فــي المبــاراة بالنظــر إلــى نتيجــة المبــاراة فــي 
الذهاب.

بدوره، قال العب الرفاع محمد صولة إن مشوار 
فريقــه فــي البطولة كان جيدا، وأن لقاء الذهاب 

كان ممتازا ونتيجة التعادل لم تكن سيئة.
إلــى ذلــك، قــال مــدرب فريــق أولمبيــك آســفي 

المغربي قيسر محمد إن المباراة ستكون صعبة 
على الجانبين، مشــيرا إلى الطموح نحو التأهل 

إلى الدور ثمن النهائي.
وأوضــح قيســر أن الرفــاع يتميــز نســبيا بحكــم 
نتيجــة الذهــاب، مشــيرا إلــى أنــه ال خيــار أمــام 

فريقه سوى الفوز وتسجيل األهداف.

وبيــن أنــه لــم يتفاجــأ مــن مســتوى الرفــاع فــي 
فتــرة  ليســت  للمــدرب  شــهرين  وأن  الذهــاب، 

كافية لوضع بصمته التامة على العناصر.
محمــد  مرابــط  آســفي  أولمبيــك  العــب  وقــال 
إن فريقــه يســعى للنتيجــة اإليجابيــة وإســعاد 

الجماهير بالتأهل.

الرفاع يستضيف أولمبيك آسفي المغربي عربًيا

من تدريب الرفاع أمس على االستاد الوطني المؤتمر الصحافي للرفاع

أبوبكر يخوض تصفيات 400 متر.. وأمينات 400 متر حواجز
ــا ــي ــم ــال ــع ع ــ ــ ــراب ــ ــ ــز ال ــ ــرك ــ ــم ــ ــل رقــــمــــا شـــخـــصـــيـــا وتـــحـــتـــل ال ــجـ ــسـ يــــافــــي تـ

ســيكون منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى للرجال والســيدات على موعــد جديد مع التألــق عندما يخوض 
عداؤونا التصفيات األولية في ثالثة ســباقات  بالمســافات القصيرة ضمن منافســات اليوم الخامس من 
بطولــة العالــم الســابعة عشــرة أللعاب القــوى والتي تحتضنهــا العاصمة القطرية الدوحــة حتى 6 أكتوبر 

المقبل.

وسيبدأ مشوار منتخبنا اليوم عندما يخوض البطل 
العالمــي عبــاس ابوبكــر منافســات ســباق 400 متــر 
للرجــال الســاعة 4:35 عصرا، يليه مشــاركة العداءة 
 400 لســباق  األولــى  التصفيــة  فــي  أمينــات جمــال 
متــر حواجــز للســيدات الســاعة 5:30 مســاء، فيمــا 
ســتخوض البطلــة العالميــة ســلوى عيــد منافســات 
للســيدات  متــر   400 لســباق  النهائــي  نصــف  الــدور 

الساعة 8:50 مساء.

أبوبكر.. مرشح للتميز

بعــد التألــق الالفــت للعــداء عباس أبوبكر في ســباق 
التتابــع المختلــط 4x400 والذي اســتطاع من خالله 
أن يمنح البحرين المركز الثالث والميدالية البرونزية 
فــي اللفــة األخيــرة، يبــرز أبوبكر كمرشــح للمنافســة 
على بلوغ النهائي وحصد إحدى الميداليات الملونة، 
فيما يشــير ســجله الزمني بأن أفضل رقم حققه في 
العــام الجــاري 2019 كان فــي 25 أغســطس وقــدره 

44:90 ثانية.
وحــاز العــداء عباس أبوبكــر على الميداليــة الفضية 
في البطولة اآلسيوية األخيرة التي أقيمت بالدوحة 

بشهر أبريل الماضي بزمن 45:14 ثانية.
ويعــد ســباق 400 متر من أصعب الســباقات في “أم 
األلعــاب”، ويشــكل اختبــارا حقيقيــا للســرعة وقــوة 
التحمل التي يتطلبها العدو بنفس الســرعة القصوى 
طــوال مســافة الســباق التــي تبلــغ لفــة واحــدة على 

المضمار ليطلق عليه )سباق الموت(.

أمينات .. ترنو للنهائي

تتطلــع العــداءة أمينــات جمــال للتأهــل إلــى نهائــي 
ســباق 400 متر حواجز للســيدات إلــى بلوغ النهائي 
بعــد أن نجحــت مــع باقــي زمالئها وزميالتهــا بفريق 

التتابع المختلط بتحقيق الميدالية البرونزية.
وســجلت أمينــات جمــال أفضــل رقــم لهــا فــي العــام 
الجــاري 2019 فــي تركيا وقــدره 55:84 ثانية، وهي 
فــي المركــز 35 علــى العالــم، وهــي صاحبــة فضيــة 

بطولة آسيا األخيرة بزمن 56:39 ثانية.

فريق التتابع يصنع ملحمة تاريخية

باســتاد  10:35 مســاء  إلــى  الســاعة  عقــارب  تشــير 
خليفــة الدولــي، تترقــب جميــع الجماهيــر الحاضــرة 
 4x400 يوم األحد الماضي أول سباق تتابع مختلط

متــر ببطولــة العالم أللعاب القوى، وقد اكتظ الملعب 
بالجماهيــر الهنديــة التــي حضــرت لمســاندة فريقهــا 
مــع بعــض جماهيــر المنتخبــات األخرى وعشــاق “أم 

األلعاب”.
الثمانيــة  المنتخبــات  عــن  الداخلــي  المذيــع  يعلــن 
البحرينــي  الفريــق  دخــول  لحظــة  لكــن  المشــاركة، 
المكون من عباس أبوبكر وموســى عيســى وســلوى 
عيــد وأمينات جمــال هي األبرز بعدمــا أدوا “رقصة” 
رائعــة تفاعــل معهــا الحضــور لتبــدأ بعدهــا ملحمــة 

بطولية رائعة لهذا الفريق الواعد.
انطلــق موســى عيســى مــن الحــارة التاســعة ليقــود 
الســباق فــي البدايــة، لكــن “عصــا موســى” لــم تبطــل 
ســحر العداء الهندي الــذي خطف التقدم في األمتار 
األخيــرة من اللفة األولى، ليســلم موســى عصاه إلى 
العــداءة أمينــات جمــال، والتــي لــم تبعــث “األمــان” 
كثيرا لدى الوفد البحريني بعد أن ظلت في مؤخرة 
السباق، حتى فقد بعضهم األمل في المنافسة، فيما 
خلــق الفريــق البولندي فارقــا كبيرا بينــه وبين باقي 
العدائيــن ليعتقــد الجميع بأنــه أصبح قريبا من الفوز 
بالذهبية عندما قاد الســباق تاركا من خلفه الجميع، 
وسط تراجع واضح للهنود الذين كانوا في المقدمة.

مــن  العصــا  عيــد  ســلوى  العالميــة  البطلــة  تســلمت 
أمينــات فــي الــدورة الثالثــة، لتتســلى بالعــدو فــوق 
المضمــار متخطية أربع عداءات دفعة واحدة تشــق 
طريقهــا نحــو المقدمــة بــكل عزيمــة وثبــات لتحــرز 
تقدمــا واضحــا فــوق المضمار لتبعث فينــا األمل من 

جديد.
عباس أبوبكر والمشتق اسمه من الشجاعة والبطولة 
وشدة البأس عبس في وجه الجميع وأعلن التحدي 
العصــا،  تســلمه  فــور  الصــاروخ  بســرعة  لينطلــق 
متخطيــا منافســيه في اللفة األخيــرة ليصنع ملحمة 
الســباق  بطوليــة، وفــي هــذه األثنــاء تغيــر مجــرى 
عندمــا تراجــع الفريــق البولنــدي مــن الصــدارة إلــى 
المركــز الرابــع باالنطالقــة الفائقــة للفريــق األمريكي 
ومــن خلفه الجامايكي، قبل أن ينجح عباس أبوبكر 
في اقتناص المركز الثالث والميدالية البرونزية بكل 
براعــة ليصنع التاريخ لمملكــة البحرين بفوزها بأول 
ميدالية ملونة في هذا الســباق، والتي تفوقت على 
البرازيــل وبريطانيــا والهند وبولنــدا وبلجيكا لتثبت 
بأبطالهــا،  كبيــرة  بأنهــا صغيــرة بمســاحتها  المملكــة 
فالبحريــن وأمريــكا فــوق منصــة واحــدة للتتويــج، 

وهــا هــو علمهــا يرفــرف عاليــا فــي الســماء ليكتــب 
أبنــاء الوطــن فصــال جديدا من التميــز أللعاب القوى 

البحرينية. 

البرونزية تفلت عن وينفرد يافي

أضاعت العداءة “وينفرد يافي” فرصة الفوز بالمركز 
الثالث والميدالية البرونزية في نهائي سباق 3 آالف 
متر موانع للسيدات والذي أقيم مساء أمس االثنين 
ضمن منافســات بطولة العالم أللعــاب القوى للرجال 

والسيدات.
وكانــت “وينفــرد يافــي” قريبة مــن الفــوز بالبرونزية 
بعدمــا حافظــت على المركز الرابع في الســباق لغاية 
اللفــة الخامســة قبــل أن تتقــدم فــي السادســة إلــى 
المركــز الثالــث لكنهــا تأثــرت علــى مــا يبــدو بالتعــب 
في اللفة األخيرة لتبطأ ســرعتها تاركة المجال أمام 
العــداءة األلمانيــة “krause” للتقــدم عليهــا لتكســب 
جــاءت  فيمــا  دقيقــة،   9:03:30 بزمــن  البرونزيــة 
وينفــرد فــي المركــز الرابــع بزمــن 9:05:68 لتســجل 

رقما شخصيا في سجلها.
ولم تجد العداءة الكينية “chepkoech” أي صعوبة 
فــي الفــوز بالمركــز األول والميداليــة الذهبية عندما 
قادت الســباق منذ البداية بفارق كبير عن منافســيها 
الثانــي  المركــز  كان  فيمــا  دقيقــة،   8:57:84 بزمــن 

والميداليــة الفضيــة مــن نصيــب العــداءة األمريكية 
هــي  لتســجل  دقيقــة   9:02:35 بزمــن   ”Coburn  “

األخرى رقما شخصيا في سجلها.
ورغــم تلــك النتيجــة فــإن وينفــرد يافــي البالغــة من 
العمر 21 عاما اثبتت بأنها قادمة بقوة في المستقبل 
للمنافســة علــى هــذا الســباق بعــد أن احتلــت المركز 

الرابع على مستوى العالم.

عيد تبلغ نصف نهائي سباق 400 متر

بلغــت العــداءة ســلوى العيــد الــدور نصــف النهائــي 
بسباق 400 متر عدو للسيدات بعدما حققت المركز 
األول فــي التصفيــة األولــى التي جرت مســاء أمس 
االثنين وقطعت مســافة الســباق بزمن 50:74 ثانية 
متفوقة على العداءة البولندية “جاستينا ايرستيك” 
التــي جاءت فــي المركــز الثاني بزمــن 51:34 ثانية، 
والعداءة المكسيكية “ بواال موران” التي جاءت في 

المركز الثالث بزمن 51:58 ثانية.
وســتخوض العــداءة ســلوى العيــد منافســات الدور 
نصــف النهائــي الســاعة 8:50 مســاء طمعــا في بلوغ 
النهائــي وهــي مرشــحة لذلك بقــوة على اعتبــار أنها 
صاحبــة فضيــة بطولــة العالم في لنــدن 2017 بزمن 
)50:06 ثانيــة(، كمــا أنهــا حازت علــى ذهبية البطولة 
اآلســيوية التــي أقيمــت فــي الدوحــة بشــهر ابريــل 

الماضي بزمن 51:34 ثانية.
ويعتبر افضل زمن حققته سلوى عيد هذا العام كان 
في ملتقى لوزان بشهر يوليو الماضي وقدره 49:17 

ثانية.

بيرهانو يخفق في نهائي ٥ االف متر 

لــم يوفــق العــداء بيرهانــو بيــالو فــي تحقيــق مركز 
متقــدم فــي نهائي ســباق ٥ آالف متر للرجــال بعدما 

حل في المركز التاسع بزمن 13:14:66 دقيقة.
العــداء  الذهبيــة  والميداليــة  األول  بالمركــز  وفــاز 
األثيوبي مختار ادريس بعدما قطع مســافة الســباق 
بزمــن 12:58:85 دقيقــة ليحافــظ على لقبــه ويحرز 
الميداليــة الذهبيــة للمرة الثانية علــى التوالي بعدما 
تــوج بها في نســخة لنــدن ٢٠١٧، بينما توج مواطنه 
“ سليمون باريجا” بالمركز الثاني والميدالية الفضية 
بزمــن 12:59:70 دقيقة، وحاز العداء الكندي محمد 
البرونزيــة  والميداليــة  الثالــث  المركــز  علــى  أحمــد 

بزمن13:01:12 دقيقة.
وبــدأ بيرهانــو الســباق بشــكل جيــد وكان مركــزه مــا 
بيــن الثالــث والرابع حتــى اللفة التاســعة تقريبا قبل 
ان يتراجع الى المركز التاسع في اللفة قبل األخيرة 
ويتقــدم عليــه بقيــة منافســيه بفــارق كبيــر دون ان 

يقوى على مقارعتهم.

حسن علي من الدوحة

أحمد مهدي
يدخل بأفضلية 

في إياب دور الـ 
32 لكأس محمد 

السادس

أمينات صاحبة فضية آسيا 2019

سلوى عيد تسلم العصا عباس أبوبكرعباس أبوبكر متوجا بفضية 400 متر بالبطولة اآلسيوية

فريق التتابع بعد الفوز
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إعداد: هبة محسن

أعلن بنك البحرين الوطني بكل فخر عن تحقيقه إنجازا جديدا وخطوة سّباقة 
مــع تدشــينه برنامجــا حصريــا ُيعنــى بدعــم المديريــن التنفيذييــن مــن العنصــر 
النســائي وتطويــر مهاراتهــن ليتمكن مــن تقلد مناصب قياديــة ُعليا. وتأتي هذه 
المبــادرة الرياديــة ضمــن إطــار “برنامــج تطويــر أعضــاء مجالــس اإلدارة مــن 
الكوادر النسائية” وذلك ضمن الرؤية التي تصورها البنك، حيث سيتم تنفيذها 
بالتعــاون مــع صندق العمل “تمكيــن”، ومعهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول 

.)EMIC Training( و”إيميك” للتدريب ،)BDI( مجلس التعاون الخليجي

وســتتضافر جهــود هذه الجهــات جنبا 
بمملكــة  المــرأة  لتمكيــن  جنــب  إلــى 
أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  البحريــن، 
التــي  العقبــات  تذليــل  علــى  يســاعد 
تحول دون تقلدها للمناصب القيادية.
وســيبدأ البرنامج مع أول ورشــة عمل 
بمجالــس  المــرأة  “تمكيــن  بعنــوان  لــه 
اإلدارة” على مدى يومين بتاريخ 2 و3 
أكتوبــر 2019 في فندق فورســيزونز- 
سيشــهد  والــذي  البحريــن،  خليــج 
حضــور مــا يزيــد عــن 50 مشــاركة من 
الالتي يشــغلن حالًيــا مناصب تنفيذية 

بينمــا ســتعقد ورشــة  القطــاع.  ضمــن 
أعضــاء  “عالــم  بعنــوان  ثانيــة  عمــل 
مجالــس االدارة” خــالل شــهر فبرايــر 
من العام 2020، عالوة على التخطيط 
لورشــتين إضافيتيــن مــع نهايــة العــام 

المقبل.
صــرح  المبــادرة،  هــذه  علــى  وتعليًقــا 
البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس 
دورانــد،:  كريســتوف  جــان-  الوطنــي 
“إنه لمن دواعي فخرنا أن ندشــن هذه 
مــن نوعهــا، والتــي  الفريــدة  المبــادرة 
ُتعــد ضروريــة لتقــدم مملكــة البحرين 

بطــرق عديــدة. وكوننــا أحــد أصحــاب 
العمل الوطنيين الرئيسيين في مملكة 
البحرين، فإننا نسعى لتسخير جهودنا 
الدءوبــة نحــو تطويــر وتمكيــن القوى 
العاملة وتنميــة قدراتهم لتحقيق أكبر 

قدر من الفائدة والمنفعة للبالد. 
تنفيــذي  رئيــس  قالــت  جانبهــا،  ومــن 

للمــوارد البشــرية دانــه بوحجــي: “ُيعد 
التنــوع واإلدماج أحد أهــم القيم التي 
يتبعها بنك البحرين الوطني في نهجه 
نحــو التطويــر المهنــي للقــوى العاملة. 
كمــا أننــا نســعى عبــر هــذه القيــم إلــى 
إحــداث تغييــر علــى الصعيــد المحلي، 

وقد أدى ذلك لخلق هذه المبادرة.

ــك الــحــافــل ــن ــب ــد ال ــي ــرص ــة تــحــتــســب ل ــاديـ خــطــوة ريـ

“البحرين الوطني” يدعم تولي المرأة المناصب القيادية

لخدمــات  الحوطــي  شــركة  أقامــت 
التحليــل )الحوطي-البحريــن( دورة 
البرمجــة  تطبيقــات  فــي  تدريبيــة 
اللغوية العصبية، قدمت الدورة في 
بالشــركة،  الخــاص  التدريــب  مركــز 
اإلنســاني  األداء  مدربــة  بواســطة 

والمؤسسي سرور قاروني.
ناقشــت الــدورة، المعتمــدة مــن قبل 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
كــدورة تدريب مهني، عدة مواضيع 
ذات صلــة بتطويــر الــذات، والتنمية 

اللغويــة  والبرمجــة  الشــخصية، 
العصبية، والذكاء العاطفي، والوعي 
الذاتــي واإلدارة، باإلضافــة الى عدد 

من المواضيع والمهارات األخرى. 
المديــر  صــرح  المناســبة،  وبهــذه 
العــام لشــركة الحوطــي رضــا فتــح 
الــدورة  هــذه  “تأتــي  قائــاًل:  هللا، 
ضمــن جهودنا المســتمرة للمســاهمة 
والقــدرات  المهــارات  تنميــة  فــي 
لموظفــي  والمهنيــة  المؤسســية 

الشركة”.

“الحوطي” تطور مهارات موظفيها

1 أكتوبر 2019الثالثاء
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منح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفالح عددًا من موظفي الشركة 
جائزة التمّيز الوظيفي تقديًرا إلسهاماتهم البارزة في مسيرة نجاح الشركة وذلك في 

احتفال حضره عدد من المسئولين اإلداريين بمقر الشركة في المحرق.

وتشــمل معاييــر األهلية الخاصــة بالجوائز 
المبادرة باالضطالع بمســؤوليات إضافية، 
وتطبيقهــا،  جديــدة  أفــكار  واقتــراح 
وســير  التشــغيلية  العمليــات  وتحســين 
تجــاه  إيجابيــة  نظــرة  وتبنــي  األعمــال، 
والعمــالء  والزمــالء  العمــل  مســؤوليات 
الداخلييــن والخارجييــن، والعمــل كقــدوة 
لآلخريــن، وضمــان االلتزام بالجــودة أثناء 
تأديــة مهــام العمــل، والحــد مــن المخاطــر 

ومنع حدوثها في بيئة العمل.
وصــرح البنفــالح بأن كل فــرد من موظفي 
المهــارات  ذوي  البحريــن  مطــار  شــركة 
العاليــة يســاهم بــدور جوهري في مســيرة 
نجاحها، مضيًفا أن جوائز التمّيز الوظيفي 
تحتفي بالموظفيــن الذين يبذلون قصارى 

جهدهــم لالضطالع بما هــو أكثر مما ُتمليه 
عليهــم مهــام عملهــم االعتياديــة مبرزيــن 
مســتوى اســتثنائًيا من االلتــزام، مؤكًدا أن 
العــدد المتزايــد مــن أعضــاء فريــق العمــل 
الذيــن يتم تكريمهم بهــذه الجائزة كل عام 
يعكــس مــدى فاعليــة وكفــاءة العديــد مــن 
مبادرات التدريب والتطوير التي تقوم بها 
الشــركة بهدف تشكيل قادة المستقبل في 

قطاع الطيران.
وأضاف: “إن جودة مخرجات عمل أعضاء 
فريقنا تعد أكبر دليل على جهودنا المكثفة 
البحريــن  مطــار  تحديــث  برنامــج  لتنفيــذ 
الدولي الذي يشــكل أحد أضخم المشــاريع 
فــي  وطموًحــا  أهميــة  وأكثرهــا  الوطنيــة 
تاريــخ قطــاع الطيــران البحرينــي. ونحــن 

تطويرهــم  فــي  باالســتثمار  ملتزمــون 
المهني، مما يحقق فوائد جّمة يلمســها كل 

من عمالئنا وشركائنا والمملكة ككل.” 
 وتضــم قائمــة أعضــاء الفريــق الحاصليــن 
حبيــب  عمــار  مــن  كل  الجائــزة  علــى 
الماليــة، ومحمــد  الشــؤون  مــن  إســماعيل 

عبــد هللا المطيــع مــن إدارة عمليــات مبنى 
مــن  علــي  ســلمان  ومحمــود  المســافرين، 
المبانــي،  وصيانــة  التحتيــة  البنيــة  إدارة 
إدارة  مــن  المحميــد  هللا  عبــد  وســلمان 
وفاضــل  بالمطــار،  التشــغيلية  العمليــات 
راشد العباســي ودورغاداس أيثابا ساليان 

مــن إدارة العمليــات الجويــة، ومحمد نجم 
اليعقــوب مــن خدمــات اإلنقــاذ ومكافحــة 
الحرائق، ومحمد شوقي المطوع من إدارة 
تقنيــة المعلومــات، وأنــوار أميــر عــرب من 
الشــؤون القانونيــة، وجيســيكا باريــت مــن 

إدارة التدقيق الداخلي.

“مطـار البحـريـن” تحتفـي بمـوظفيهـا المجـّديـن
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احتفــى بنــك البحريــن والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفيــة التجارية في مملكة البحرين، 
مؤخرًا باإلنجازات الدراسية في الثانوية العامة لعدد من أبناء موظفي البنك في حفل أقيم في مقر البنك 

بالمنامة في سبتمبر 2019.

كتقديــٍر  الفعاليــة  هــذه  جــاءت 
لجهود الطالب الذين حصلوا على 
معدل  %90 وأكثر في امتحانات 
تــم  وقــد  العامــة،  الثانويــة 
تنظيمهــا مــن قبــل لجنة األنشــطة 
البنــك،  لموظفــي  االجتماعيــة 
وذلــك بحضور أولياء أمور الطلبة 
وأعضــاء فريــق اإلدارة التنفيذية 

في بنك البحرين والكويت.
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 
للمجموعــة عبــد الرحمــن ســيف،: 
“إن تسليط الضوء على اإلنجازات 
األكاديميــة المتميزة يبرز األهمية 
البحريــن  بنــك  يوليهــا  التــي 

تحقيــق  نحــو  للســعي  والكويــت 
تفانــي  علــى  وأثنــي  كمــا  التميــز. 
الطلبة المتميزين في تحقيق هذه 
النتائــج المشــرفة، وكذلــك آبائهــم 
الذيــن قدمــوا لهــم الدعــم الــالزم 
لتحقيــق كامــل إمكاناتهــم وبلــوغ 
مثل هذا اإلنجاز.” “وأود أن أغتنم 
الفرصة لتهنئــة الطالب وأهاليهم، 
وأتمنى لهم دوام التفوق والنجاح 
في مشــوارهم الجامعي وحياتهم 

الجامعية فيما بعد.”
الطلبــة  مــن  كال  التكريــم  وشــمل 
المتفوقيــن ســارة محمــد عبــدهللا 
عيســى، رغد محمد أحمــد العالي، 

ليــا  الشــهابي،  زيــن حســن حيــدر 
وحصــة  عبدعلــي،  حبيــب  أيــوب 

أسامة عبدالرزاق محمد.
واختتــم ســيف حديثه قائــالً “في 
بنك البحرين والكويت، نحن نهتم 
بتوفيــر بيئــة عمل ترعــى الجانب 
األســري، ونشــجع موظفينــا علــى 
بيــن  المنشــود  التــوازن  تحقيــق 
والتزاماتهــم  العمليــة  واجباتهــم 
األســرية. فمثــل هــذه المبــادرات، 
كمبــادرة التكريــم الســنوي ألبنــاء 
العائلــة  ثقافــة  تظهــر  الموظفيــن، 
بهــا  التــي لطالمــا عــرف  الواحــدة 

بنك البحرين والكويت”.

ــب األســــــري ــ ــان ــ ــج ــ ــة عـــمـــل تــــرعــــى ال ــئـ ــيـ ــر بـ ــيـ ــوفـ ــتـ ــم بـ ــتـ ــهـ ســــيــــف: نـ

“البحرين والكويت” يكرم المتفوقين من أبناء موظفيه

الشركة 
منحتهم 

جائزة التمّيز 
الوظيفي

أعلنــت مجموعــة يوســف بــن أحمــد كانــو إحــدى أكبــر 
الشــركات العائليــة فــي منطقة الشــرق األوســط أن عددًا 
مــن شــركاتها حــاز علــى شــهادة إيــزو فــي نظــام إدارة 
الجــودة. حيــث حصلت كل من )كانــو للصناعة والطاقة( 
و)كانــو للوجســتيات( و)كانــو للمالحــة( و)ســفريات كانو( 

على الشهادة المعترف بها عالميًا.
وبهــذه المناســبة أقامــت المجموعة حفل تكريــم لمدراء 
ســاهموا  الذيــن  الجــودة  أقســام  وموظفــي  الشــركات 
فــي الحصــول علــى الشــهادة وذلــك فــي بــرج كانــو فــي 
المنطقة الدبلوماســية حضــره نائب رئيس مجلس إدارة 
الحضــور  قــام  حيــث  التنفيــذي.  والرئيــس  المجموعــة 
بتقديــم الشــهادات األربــع لنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
عرفانــُا منهــم بــدوره الكبير في حثهم علــى التركيز على 
الجودة واالهتمام بإرضاء الزبون. كما تم توزيع شهادات 
االمتياز لموظفي أقسام الجودة تقديرًا لجهودهم خالل 

عملية التقييم.

وخالل الحفل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة يوسف بن 
أحمــد كانــو، فــوزي أحمد كانــو أن الحصول على شــهادة 
اآليــزو فــي نظــام إدارة الجودة يظهر حــرص المجموعة 
وشركاتها على تقديم منتجات وخدمات بمستوى متميز 

بحيث تفي بكل احتياجات الزبائن وترضي توقعاتهم. 
كمــا أعــرب عن اعتــزازه بالمنتمين إلى مجموعة يوســف 
بن أحمد كانو من مدراء وموظفين وذلك لحرصهم على 

القيام بأعمالهم وفقُا ألعلى مقاييس الجودة العالمية.

تكريم المديرين والموظفين المســاهمين في الحصول على الشــهادة
“يوسف بن أحمد كانو” تحصل على اآليزو

دانة بوحجي جان كريستوف دوراند
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وّسع دائرة نشاطاتك ثم هّدئ وتيرتك قليًل.

البّد أن يكون النجاح من نصيبك قريبا.

بإمكانك وضع حد لتدخلت المتطفلين.

التزم بوعودك تجاه العملء في العمل.

حياتك المهنية مليئة باألحداث المتتالية.

تشعر بعدم الراحة في وضعك بالعمل.

تراجع اليوم حساباتك المصرفية وتعيد النظر.

تبدو قويا وتتحكم باألمور لصالحك.

كثير من األعمال يجب أن تنجزها عاجل.

أفضل الحلول لك هي رياضة السباحة.
 

النجاح مضمون بشرط العمل بجد ونشاط.

القناعة كنز ال يفنى فتذكر ذلك جيدا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 اكتوبر

 1965
 نفذ الكولونيل أنتونج 
والكولونيل لطيف 

و6 جنراالت من 
كبار قادة الجيش 

اإلندونيسي 
محاولة انقالب فاشلة ضد 
حكم الرئيس اإلندونيسي في 

ذلك الوقت أحمد سوكارنو

يروج الفنان الكبير جورج 
وسوف، عبر حسابه 

الشخصي بموقع الصور 
والفيديوهات “إنستغرام”، 
لحفل غنائي سيحييه في 

مدينة “طابا” الساحلية 
المصرية في 15 نوفمبر 
المقبل، التي يعود إليها 

بعد نحو العام.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــات ــاق ــط ــب وال ــواه ــم ــال ــة الــخــلــيــجــيــة مــلــيــئــة ب ــاح ــس ال

الهنائي: “بلد عيني” هديتي للبحرين في عيدها الوطني

الهنائي  ريــم  العمانية  الفنانة  تتواجد 
عمل  لتسجيل  ــك  ــ وذل الــبــحــريــن  فـــي 
المملكة  احــتــفــاالت  بمناسبة  غــنــائــي 
ديسمبر  فــي  المجيد  الــوطــنــي  بالعيد 
بمعية  الهنائي  تعكف  حيث  المقبل، 
الــمــايــســتــرو جــمــال الــقــائــد عــلــى وضــع 
اللمسات األخيرة على مشروع األغنية 
للشعب  هدية  بأنها  عنها  قالت  والتي 

البحريني الشقيق.
ريم  العمانية  بالفنانة  التقت  البالد”   “

الهنائي وسجلت معها هذه الوقفة:

ما سبب زيارتك للبحرين؟ «

اللقاء  هـــذا  عــلــى  ــبــالد”  ال  “ اشــكــر  أوال 
يدور  ما  عن  للتعبير  الفرصة  وإتــاحــة 
في قلبي تجاه البحرين الحبيبة. سبب 
بلد عيني”   “ أغنية  تقديم  زيارتي هي 
ألهلي  بحر  علي  الراحل  الكبير  للفنان 
فـــي الــبــحــريــن بــمــنــاســبــة االحــتــفــاالت 
ديسمبر  فــي  المجيد  الــوطــنــي  بالعيد 
الــمــقــبــل، األغــنــيــة مـــن تـــوزيـــع الــفــنــان 
إخراج  ومن  القائد  جمال  والمايسترو 
الفنان حسن الماجد وسيتم تصويرها 
في عدة أماكن في البحرين، على أمل 
أن تعجب الجمهور وسيتم عرضها في 

وسائل التواصل االجتماعي.

ما أبرز األنشطة في سلطنة  «
عمان؟

مختلفة  فــعــالــيــات  فـــي  غــنــيــت  لــقــد 

ــان مــســقــط  ــرجـ ــهـ ــهــا مـ بــالــســلــطــنــة مــن
ومهرجان صاللة وحفالت وغيرها. 

كيف هو التعامل مع المايسترو  «
جمال القائد؟

فنان أصيل ومتعاون إلى ابعد الحدود 
بالنصيحة.  فــنــان  اي  عــلــى  واليــبــخــل 
العمل مع القائد ممتع جدا ويفتح آفاق 
للتقدم وكسب المزيد من المعرفة في 
سيكون  هللا  وبـــإذن  الموسيقى،  عالم 
جميع  على  نقلة  المشترك  مشروعنا 

المستويات.

ما رأيك في الساحة الفنية  «
الخليجية؟

بالمواهب  مليئة  الخليجية  الــســاحــة 
ــات، ولـــكـــن الــبــعــض يــحــتــاج  ــاقــ ــطــ ــ وال

ــدعــم والــتــشــجــيــع، الســيــمــا وان  إلـــى ال
أوضاع  كليا عن  يختلف  اليوم  الوضع 
عمالقة الفن في ذلك الزمن، فتسجيل 
ناهيك  للغاية،  مكلف  الــيــوم  األغــانــي 
الــتــرويــج، ومــع ذلــك الزال  عــن عملية 
ويقدم  ويتميز  يبدع  الخليجي  الفنان 
فحسب  الغناء  فــي  ليس  مالديه،  كــل 
في  الفنون.  مــجــاالت  كافة  فــي  وإنــمــا 
الدراما والسينما والموسيقى ومختلف 

الميادين.

وماذا عن البحرين؟ «

البحرين منبع لإلبداع والتميز وسباقة 
فــي كــل الــمــجــاالت، ومــدرســة بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى، والجميع ينهل 

من ريادتها.

ما مشاريعك المستقبلية؟ «

والخطط،  األفــكــار  من  الكثير  هناك 
ــي وقــتــهــا  وســــــوف أعـــلـــن عــنــهــا فــ

المحدد.

كلمة أخيرة «

أتــمــنــى لــلــشــعــب الــبــحــريــنــي الــشــقــيــق 
الــتــقــدم والــنــجــاح وان يعم األمــن  كــل 
واألمان على هذا البلد الطيب الجميل 
والــمــضــيــاف. الــبــحــريــن وعــمــان أخــوة 
وعالقات وطيدة “ وكلنا أهل” وإنشاء 
هللا تنال أغنيتي إعجاب أهل البحرين 
كل  “الــبــالد”  صحيفة  عبر  لهم  وأقـــول 
عــام وانتم في ازدهــار يا أهــل الطيب 

والكرم.

البحرين منبع اإلبداع والتميز ريم خالل تصوير األغنية  الفنانة العمانية ريم الهنائي

المايسترو جمال القائد الفنان الراحل علي بحر مع المخرج حسن الماجد 

الثامن  في  الكويتية  األوبـــرا  تقدم 
“ليلة  2019م  أكتوبر  مــن  والتاسع 
الــمــلــحــن الــكــويــتــي الــقــديــر يوسف 
ــمــشــواره الــطــويــل  الــمــهــنــا تــكــريــمــا ل
الكويتية  الــغــنــائــيــة  الــمــســيــرة  فـــي 
وماقدمه من ألحان أصيلة ومتميزة 
ــانـــات الــكــويــت  ــنـ ــانــي وفـ ــار فــن ــكــب ل
العربية  وكذلك  والجزيرة  والخليج 
ــذ الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات  مــن

والثمانينات وحتى اآلن تذاع وتبث 
وتحقق  التلفزيونية  الــقــنــوات  فــي 

تواجدا.
حيث ستقدم له منها أوركسترا دار 
لحنا   30 من  أكثر  المصرية  األوبــرا 
والعاطفي  الديني  بين  مــا  متميزا 
والـــريـــاضـــي وغـــيـــره والـــتـــي ســوف 
المصرية  ــرا  ــ األوب كـــورال  يــشــدوهــا 

المشهود لهم باألصوات الجميلة.

ليلة الملحن الكويتي يوسف المهنا
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1940
القوات األلمانية تغرق السفينة أمبريس بريتن التي كانت تنقل أطفااًل بريطانيين إلى كندا أثناء الحرب العالمية الثانية.

 1946
محكمة نورنبيرغ تصدر أحكام باإلعدام على 12 من زعماء النازيين، وبالسجن المؤبد على ثالثة. 

 1949
تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ، وتعين شو إن الي على رأس الحكومة.

1969
الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت وذلك للمرة األولى في تاريخ الطيران المدني.

 2010
الرئيس اإلكوادوري رفاييل كوريا يعلن عن فشل االنقالب الذي تعرض له.

22

بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري وقيادته، أهدى الفنان 
األردني عمر العبدالــالت الملقب في مصر بـ”صوت العروبة” 
أغنية خاصة أعدها خصوصًا على آلة العود من روائع كلمات 
الشــاعر المصري الراحــل صالح جاهين، والــذي اختارها لما 
تحمله كلمات األغنية من مشــاعر حب كبيرة لمصر التاريخ 

والعروبة التي يعشقها كل كبير وصغير فيها وخارجها.
وقد أعد “صوت األردن” عمر العبدالالت لحن األغنية بنفسه، وقام 

بتصويرها بطريقة تعبيرية لطرحها في موقع “اليوتيوب”.

انتهى الملحن الكويتي أنور عبدالله من تســجيل أغنية خاصة 
بعودة صاحب الســمو أمير دولة الكويت الشــقيقة الشيخ 
صباح األحمد، من رحلة العالج بعنوان “عاد األمير لشعبه”، 
باللغــة العربيــة الفصحــى من كلمــات الشــاعر يعقوب 
السبيعي، وغناء المطرب محمد المسباح، وتنفيذ بدر كرم، 

وهي بتكليف من الوكيل المســاعد لقطاع التلفزيون سعود 
الخالدي، مؤكدا أن األغنية في مراحلها األخيرة لتصويرها وبثها 

على شاشة التلفزيون.

يواصل الفنان طلعت زكريا، التحضير لفيلم جديد يحمل اسم 
“الخوذة”، من تأليف وإخراج حاتم صالح الدين، ويشارك في 
بطولته ميرنا وليد وأنعام سالوســة، ومــن المقرر أن يبدأ 

تصويره خالل األسبوعين المقبلين.
وأضــاف الفنــان طلعت زكريا في تصريحــات صحافية أنه 

يعقــد حاليا جلســات عمــل مكثفة مع فريق عمــل الفيلم، 
لالســتقرار على األبطال المشــاركين وتحديد موعــد نهائي لبدء 

التصوير، وأوضح أن سبب ابتعاده، هو عدم وجود الورق الجيد الذي يحمسه.

خوذة طلعتعاد لشعبههدية عمر

أسامة الماجد



“اليوم السابع” المصرية تشيد 
بكاريكاتير الزميل البحار

شاركت النجمة الهندية أنوشكا شارما متابيعها عبر صفحتها عبر  «
موقع “فيسبوك” صورها أيام الطفولة وتفاعل الكثير من متابيعها 

مع الصور، التي كان يتروح عمرها ما بين 4 و10 سنوات.

وليست شارما هي النجمة الهندية الوحيدة التي تقتحم مجال األزياء  «
والموضة، فقد سبقتها برينكا تشوبرا، والنجمة ديبيكا بادكون.

تحــت عنــوان “كاريكاتيــر فــي صحيفــة بحرينيــة يظهــر خطــورة التغيــرات 
المناخيــة علــى كوكــب األرض“ أفــردت صحيفــة “اليــوم الســابع” المصريــة 
اإللكترونيــة مســاحة لكاريكاتيــر الزميــل طــارق البحــار فــي عددهــا ليــوم 
الســبت 28 ســبتمبر وجــاء فــي الخبــر: نشــرت صحيفــة “البــاد” البحرينيــة 
كاريكاتيــرا يظهــر خطــورة التغيــرات المناخيــة على كوكــب األرض ويدعو 

للمحافظة على الكرة األرضية. 

يذكــر أن موضوع التغيرات المناخية 
هــو حديث الســاعة اليــوم، وتعقد لها 
بســبب  وذلــك  العالميــة  المؤتمــرات 
المخاطــر التــي تهــدد الكــرة األرضية 
والبشــرية بصــورة عامة مثــل ارتفاع 
درجــة حــرارة األرض، ووفقــا للهيئــة 
الدوليــة للمناخ وهي أكبر جهة دولية 
تعنــى بدراســة تغييــر المنــاخ وأثاره، 
المنــاخ  تغييــر  يســتمر  أن  يتوقــع 
العالمــي على مدار القــرن الحالي وما 
البشــرية  األنشــطة  وتســببت  بعــده، 
علــى األرض فــي إحــداث تغييــر فــي 

غازات االحتباس الحراري الطبيعية.
إن فن الكاريكاتير له كينونة وجودية 
خاصــة تجعله كالشــعر والفن واألدب 
يؤثــر فــي المتلقــى خصوصــا إذا كان 
يحمــل همــوم اإلنســانية ويوغــل في 
الزميــل  كاريكاتيــر  ويتميــز  الحيــاة، 
البحــار بالتعمــق فــي أحشــاء الواقــع، 
إنســان  والمــاء، صــوت  الحجــر  بيــن 
والكــون  والطبيعــة  األرض  يعشــق 
ويقيم بينه وبينها جسرا من حواسه. 
قــوة حية فــي اتجاه الضــوء والروح 

وطبيعة غنية غنى ال ينضب.

الثالثاء
1 أكتوبر 2019 
2 صفر 1441
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أسامة الماجد

آفــاق  فــي مســابقة  التوســع  الدولــي،  الســينمائي  القاهــرة  إدارة مهرجــان  قــررت 
الســينما العربية بدءا من الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر 
المقبــل، وذلــك في خطوة جديدة تســتهدف مزيد من الدعم وتســليط الضوء على 
الســينما العربيــة التي تشــهد طفرة في الســنوات األخيرة، جعلتهــا ممثلة في كبرى 

المهرجانات الدولية.

اللجنــة  أن  المهرجــان،  إدارة  وأكــدت 
القاهــرة  لمهرجــان  العليــا  االستشــارية 
اجتماعهــا  فــي  اســتقرت  الســينمائي 
األخير، على أن يتحقق هذا التوســع عبر 
ثاثــة قــرارات، أولهــا؛ زيــادة عــدد أفــام 
المســابقة إلــى 12 فيلمــا بــدال مــن 8 كمــا 

كان في الدورات السابقة
القرار الثاني؛ إضافة جائزتين جديدتين، 
تمنــح األولــى ألفضــل فيلــم غيــر روائي، 
ليصــل  تمثيلــي،  أداء  ألفضــل  والثانيــة 
إجمالــي الجوائــز التــي تقدمها المســابقة 
إلــى 4 جوائــز، حيــث أن المســابقة كانــت 
جائزتيــن  الســابقة  الــدورات  فــي  تقــدم 
فقط هما؛ سعد الدين وهبة ألحسن فيلم 
عربــي، وجائــزة لجنــة التحكيــم الخاصة 
والتــي تحمل اســم صاح أبو ســيف، أما 
القــرار الثالث، فينــص على زيادة أعضاء 
لجنــة تحكيم مســابقة آفاق عربية إلى 5 
أعضاء بدال من 3 فقط كما كان متبع في 

الدورات السابقة.
عــن هــذا التوســع، يقــول المنتــج محمــد 

القاهــرة  مهرجــان  رئيــس  حفظــي 
الســينمائي الدولــي، إن التواجــد المكثف 
للســينما العربية فــي المهرجانات الكبري 
وخاصــة كان وفينيســيا وتورونتــو فــي 
2019، مؤشــر قــوي علــى أن هنــاك عــدة 
دول عربيــة منهــا تونس والمغرب تســير 
الدعــم  بســبب  الصحيــح  الطريــق  علــي 
والبنيــة التحتيــة والبيئــة التــي توفرهــا، 
أن هنــاك  إلــى  نفســه  الوقــت  فــي  الفتــا 
دول أخــرى ال يوجــد بهــا دعــم أو ســوق 

ســينمائية حقيقية مثل السودان، إال أنها 
بــدأت فــي إنتــاج أفــام مســتقلة هامــة، 
باإلضافــة إلــى دولة لبنــان التي أصبحت 
األفــام  مســتوي  علــي  عربيــا  األولــى 
التســجيلية الجيــدة، وغيرهــا مــن الدول 
التــي اســتطاعت الوصول إلــى المنصات 
الدوليــة وتمثــل نموذجــا مثيــرا لاهتمام 

والدراسة
وأكــد “حفظــي” أن هــذا النمــو اإلنتاجــي 
الذي تشهده السينما العربية كان البد أن 
يعكســه مهرجان القاهرة السينمائي، بأن 
يعطي فرصا لعدد أكبر من األفام لتصل 
الــي جمهــوره، وتنافــس ضمن مســابقاته 
وبرامجه المختلفة، ومنها “آفاق الســينما 
المهرجــان  أن  إلــى  مشــيرا  العربيــة”، 
يســعى لتوفيــر مزيد مــن الدعم للســينما 

العربيــة منــذ دورتــه الـــ40، التــي شــهدت 
إضافــة جائزة مالية بقيمة 15 ألف دوالر 
ألفضــل فيلم عربي روائــي طويل، ضمن 
مســابقات المهرجان المختلفــة، وتمنحها 
لجنة تحكيم مستقلة، فضا عن الجوائز 
المالية التي يقدمها لمشــاريع األفام في 
مراحــل التطويــر ومــا بعد االنتــاج والتي 
زادت قيمتهــا فــي الــدورة الماضيــة عــن 

110 ألف دوالر
مــن جانبــه يقــول الناقــد أحمــد شــوقي، 
مدير “آفاق السينما العربية” إن المسابقة 
كانــت علــى مدار الســنوات الماضية أحد 
أكثر أقســام المهرجان جماهيرية، ونادًرا 
مــا بقيت مقاعــد خاوية في عروض أحد 
أفام هذه المسابقة، مؤكدا أن هذا األمر 
يعكــس اهتمــام جمهــور القاهــرة بمتابعة 

الجديد في السينما العربية
وأوضــح “شــوقي” أن زيادة عــدد األفام 
المتنافســة إلى 12 بدال من 8 في الدورة 
41، ســيمنح فريــق البرمجــة فرصــا أكبــر 
لصياغــة مســابقة أكثــر ثــراًء وتعبيًرا عن 
أحــدث الصيحــات فــي صناعــة الســينما 
التطــور،  تتوقــف علــى  التــي ال  العربيــة 
ال ســيما فــي ظــل تزايــد اإلنتــاج العربــي 

وتنوع أشكاله
وكشــف “شــوقي” أن المســابقة ســتفتتح 
للفيلــم  جــاال  بعــرض  نوفمبــر،   21 يــوم 
مهــدي  إخــراج  نعيــش”  “بيــك  التونســي 
ســامي  بطلــه  فــاز  الــذي  البرصــاوي، 

فــي  ممثــل  أحســن  بجائــزة  بوعجيلــة 
قســم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينســيا 
وذلــك  الحالــي،  ســبتمبر  الســينمائي 

بحضور صناعه
وكان الفيلــم قــد تــم اختيــاره ضمــن 14 
مشــروعا للمشــاركة فــي النســخة الرابعة 
لملتقــى القاهــرة الســينمائي فــي الــدورة 
38، وتــدور أحداثــه بعــد ثورة الياســمين 
فــي تونس، حول أســرة تتحــول عطلتها 
األســبوعية إلــى جحيم بعــد إصابة االبن 
بطلــق نــاري فــي حــادث إرهابــي، وفيمــا 
يتطلــب عاجــه زراعــة كبد جديــد تظهر 
خافــات عائلية مفاجئة تهــدد حياة هذا 

الطفل
يذكــر أن مســابقة آفــاق الســينما العربيــة 
منهــا  أفــام،   8 ضمــت   40 الــدورة  فــي 
“وردمســموم”  همــا  مصــر  مــن  فيلمــان 
للمخــرج أحمــد فــوزي صالــح، و”الكيلــو 
64” للمخرج أمير الشــناوي، وفيلمان من 
لبنــان همــا “غداءالعيد” للمخرج لوســيان 
للمخــرج  مورنينــج”  و”جــود  بورجيلــي، 
المغــرب  مــن  وفيلمــان  حجيــج،  بهيــج 
هما”الجاهليــة” للمخــرج هشــام العســري، 
البصــري،  محســن  للمخــرج  و”لعزيــزة” 
باإلضافــة إلى “فتــوى” منتونس للمخرج 
محمــود بــن محمــود، و”عمــرة والعــرس 
الثانــي” مــن الســعودية للمخــرج محمــود 

صّباغ.

“القاهرة السينمائي” يعلن التوسع في مسابقته العربية بـ 3 قرارات جديدة
زيـــادة المشـــاركة فـــي “آفـــاق” إلـــى 12 فيلمـــا... وإضافـــة جائزتيـــن جديدتيـــن

خاص
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“عالج ثوري” يمهد للشفاء من سرطان الثدي
يمكــن آلالف النســاء التغلــب علــى أحد 
فتــًكا،  الثــدي  ســرطان  أشــكال  أكثــر 
وذلــك بفضــل عالج جديــد، بعدما وجد 
العلمــاء أن دواًء معيًنــا مقترًنا باألنظمة 
المناعيــة يجب أن يتناوله المرضى إلى 

جانب العالج الكيماوي.
 وذكــرت صحيفــة “الصــن” البريطانيــة 
أن األشــخاص الذيــن يعانــون من أورام 
)ســلبية ثالثية( أكثر عرضة للشــفاء من 
المــرض قبل إجــراء الجراحة، مما يزيد 

من فرصة عدم عودة المرض أبًدا.
 ويمكــن أن يكــون العــالج متاًحــا علــى 
جــدول هيئــة الصحــة الوطنيــة خــالل 
المقبلــة،  ســنوات  الثــالث  أو  الســنتين 

وفًقا للصحيفة.
وقــال الباحــث بيتــر شــميد مــن جامعة 
كوين ماري في لندن: “هذا النهج يمكن 

أن ينقذ اآلالف من األرواح”.
فــي  البيانــات  تقديــم  معــرض  وفــي 
برشــلونة إلى الجمعيــة األوروبية لطب 
األورام، قــال إن 1200 امــرأة شــاركت 

فــي الدراســة تم منح ثلثي المشــاركات 
العــالج  مــع  المناعــي  العــالج  عقاقيــر 
الكيميائــي، فــي حيــن كانــت الباقيــات 

يعتمدن العالج الكيميائي فقط.
بلغــت  األولــى،  للمجموعــة  وبالنســبة 
المعروفــة  الســرطان،  اختفــاء  فرصــة 
باســم االستجابة المرضية الكاملة، قبل 

الجراحة 65 %.
تلقــت  التــي  للمجموعــة،  بالنســبة  أمــا 

بلغــت نســبة  الكيميائــي فقــط،  العــالج 
فرصــة اختفاء الســرطان 51 %، بفارق 

.% 27
ويصيب ســرطان الثدي حوالي 55 ألف 
الشــكل  ويمثــل  الســنة،  فــي  بريطانيــة 
الســلبي الثالثــي حالة واحــدة من كل 6 
حاالت، ويقتل ربع المرضى في غضون 
5 ســنوات، وهــو أكثــر شــيوًعا لــدى من 

تقل أعمارهم عن 40 عاًما.

ُعلقــت خدمــات الســكك الحديــد في 
بســبب  ألمانيــا  شــمال  مــن  أجــزاء 
عاصفة صاحبتها رياح عاتية، ما أدى 

إلى تعليق كافة الرحالت الطويلة.
وذكــرت “دويتشــه بان”، وهي شــركة 
الحديــد،  للســكك  المشــغلة  النقــل 
علــى )تويتــر( صبــاح أمــس اإلثنيــن، 
الطويلــة  الرحــالت  تعليــق  تــم  إنــه 
برليــن وهانوفــر  إلــى  مــن هامبــورغ 
الخطــوط  جانــب  إلــى  وبريمــن، 
التــي تربــط هانوفــر ببرليــن وبريمــن 

وغوتينغن.

ولم تذكر الشرطة الفترة التي  «
سيستمر فيها هذا التعليق. 

وسقطت شجرة على خطوط 
كهرباء بالقرب من نينبورغ، وهي 
بلدة واقعة بين هانوفر وبريمن. 

وهناك توقعات بهبوب رياح عاتية 
شمال وشرق ألمانيا حتى ظهر 

االثنين.

عاصفة تشل 
خدمات السكك 

الحديد في ألمانيا
أطلقــت جهــات بحثيــة ورســمية تحذيًرا مــن الدرجة األولــى مما وصفته بـ”ســاعة 
الصفر”، التي قد تجعل قارة كاملة في طريقها للعطش ومن عدم توفر نقطة مياه 

واحدة صالحة للشرب.

ميــل”  “الديلــي  صحيفــة  ونشــرت 
البريطانية تقريًرا مطّوالً، حول الدراسة 
الخطيــرة، التــي أعدتهــا جامعــة “كنبــرا” 
األسترالية، وأوضحت الدراسة أن هناك 
أكثــر مــن 10 مــدن وبلــدات فــي شــرقي 
مــن  كبيــرة  بصــورة  تقتــرب  أســتراليا، 

“ســاعة الصفــر”، التــي قــد ال توجــد فيها 
وال نقطة مياه شرب واحدة.

وتواجه أســتراليا، وفًقا للدراسة، موجة 
غير مســبوقة من الجفاف ونقص المياه 
للتغيــر  الســلبية  التأثيــرات  الســتمرار 

المناخي العالمي.

فــي واليــة فلوريــدا بالواليات المتحدة، أنقــذ جرو على حســاب حياته طفلين من 
ثعبان سام، وفًقا لفوكس 35.

العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  الجــرو  وضحــى 
بنفســه  زيــوس  ويدعــى  أشــهر  ثمانيــة 
ينظفــان  كانــا  اللذيــن  الصبيــان  إلنقــاذ 
وعــاءه للمــاء في فناء المنــزل. في هذه 
اللحظــة، زحــف ثعبــان المرجــان الســام 

إليهم دون أن يالحظاه.
الحــظ الكلب الخطــر وهرع إلى الثعبان، 

الثعبــان تمكــن مــن  لكــن  وقطــع رأســه، 
ُنقــل  القتــال.  أثنــاء  مــرات  عــدة  عّضــه 
لكــن  العيــادة،  إلــى  الفــور  علــى  زيــوس 
األطبــاء البيطريين لم يتمكنوا من إنقاذ 
حياتــه. وصــف آبــاء األوالد الجــرو بأنــه 
“الكلــب األكثر إخالًصا” وأشــاروا إلى أن 

أبناءهم مدينون له بحياتهم.

اقتربت “ساعة الصفر”.. أستراليا في طريقها للعطش

جرو يضّحي بحياته لينقذ أطفاال من أفعى سامة

من أزياء ستيال مكارتني لربيع وصيف 2020 في 
أوبرا غارنييه في باريس )أ ف ب(

عــادة مــا تشــهد مالعــب كــرة القــدم مواقف مثيــرة وغريبــة، إال أن مــا حدث في 
مبــاراة بــكأس الســودان نــادًرا ما يحــدث، حيث طــارد الجمهور حكم مبــاراة كرة 

قدم حتى منزله.
 وفــي التفاصيــل، أقيمــت مســاء األحــد فــي مدينــة العيلفــون شــرق العاصمــة 
ا بان، وهي  الســودانية الخرطوم، مباراة بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوًّ

مباراة جماهيرية لمدينة العيلفون.
 واحتــج الجمهــور كثيــًرا علــى الحكــم عثمــان آدم، وتصاعــد االحتجــاج لدرجــة 
التحرش بالحكم الذي لم يجد وسيلة أفضل للخروج من هذا المأزق غير الهروب 

من الملعب والخروج من االستاد كما لو كان عداًء في سباق للجري.
 ورغم ذلك قامت فئة من الجماهير بمالحقة الحكم والجري خلفه للحاق به قبل 
الوصــول إلــى منزلــه في ســلوك رياضي غير مقبول، الســيما بعد تصوير المشــهد 
الــذي وجــد اســتنكاًرا شــديًدا مــع مطالبة االتحــاد الســوداني لكرة القــدم بإصدار 

قرارات رادعة على المتسببين فيما حدث.

حكم يترك المباراة ويهرب.. 
والجمهور يطارده

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أول تغريدة لهزاع المنصوري من الفضاء
نشر رائد الفضاء اإلماراتي، 
أول  المنصــوري،  هــزاع 
محطــة  مــن  لــه  تغريــدة 
مرفًقــا  الدوليــة،  الفضــاء 

صورة وّثقها بعدسته.
وقــال هــزاع فــي تغريدتــه: 
“وأخيــًرا، أوّثــق حلمــي مــن 
الجانــب اآلخــر من الســماء، 
لتكــون أعين هزاع نافذكتم 
بعدســتي،  الفضــاء.  إلــى 

ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية”. هزاع المنصوري بات أول رائد فضاء عربي يزور 
محطة الفضاء الدولية، وهو يتواجد إلجراء تجارب لدراســة تفاعل المؤشــرات الحيوية لجسم 

اإلنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح األرض.
كمــا يســعى المنصــوري لدراســة مؤشــرات حالــة العظــام، واالضطرابــات فــي النشــاط الحركــي، 

والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، في ظل انعدام الجاذبية األرضية.

اعتقلــت الشــرطة البريطانيــة ســائقا كان 
يقــود بســرعة جنونيــة، إال أنــه قــّدم “عذًرا 
خــالل  التصــرف  لهــذا  ذنــب”  مــن  أقبــح 
صحفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  معــه،  الحقيــق 

“الصن” البريطانية، أمس االثنين.
 وأوقفت الشرطة البريطانية السائق بينما 
كان يقود ســيارته علــى أحد الطرقات في 
مقاطعة دورست جنوب غربي إنجلترا، إذ 
ألقى بالالئمة على الركاب  بســبب تجاوزه 

السرعة القانونية.

 وقال السائق إنه اضطر إلى  «
القيادة بأسرع ما يمكن بسبب 

الركاب الذين لم يتوقفوا عن 
إطالق الريح خالل الرحلة. 

وأوضح السائق للمحققين أنه 
كان يحاول الوصول إلى وجهته 
في أسرع وقت ممكن للهروب 
من الرائحة الكريهة، التي مألت 
السيارة، لكن الشرطة لم تقبل 
هذا العذر، وإن رسم ابتسامات 

على وجوه المحققين.

أكــد الممثــل األميركــي العالمــي ســتيفن 
ســيغال، أن عملية بناء اإلهرامات تعتبر 
ا فريــًدا”، خــالل زيارتــه  “إعجــاًزا بشــريًّ

وزوجته منطقة آثار الهرم في مصر. 
أشــرف  الهــرم  آثــار  عــام  مديــر  وقــال   
محيــي الديــن، إن “الجولــة بــدأت داخل 
األكبــر  الهــرم  بزيــارة  األثريــة  المنطقــة 
علــى  وزوجتــه  ســيغال  حــرص  حيــث 

التقاط الصور التذكارية أمامه”.
 وأضــاف محيــي، أن “ســيجال وزوجته 
توجهــا إلــى منطقــة البانورامــا ومنطقــة 
تمثــال أبــو الهــول”، مؤكــًدا أنهمــا وعــدا 
لحضــور  المقبــل  العــام  الزيــارة  بتكــرار 
فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

لـ “سبب مقزز”.. 
سائق يقود 

بسرعة جنونية

ستيفن سيغال 
وزوجته وسط 

أهرام مصر
تصــدر فيلــم الرســوم المتحركــة أبومينابــل )المســخ( مــن إنتــاج شــركة دريــم وركــس 
شــباك التذاكر األميركي بنحو 20.9 مليون دوالر، في الوقت الذي بدأ فيه عرض فيلم 

“جودي” الذي يروي قصة حياة جودي غارالند، بطولة رينيه زيلويغر.

إنتاًجــا  األحــدث  كان  أبومينابــل  فيلــم   
نهايــة األســبوع، وهــو إنتــاج مشــترك بيــن 
الواليــات المتحــدة والصيــن بيــن شــركتي 
دريــم وركــس التابعــة لشــركة يونيفرســال 
واســتوديوهات بيــرل الصينيــة، ولــذا فإن 
عرضه في الصين سيسهم بشكل كبير في 

نجاحه.

أفــالم محافظــة علــى   ومــا زالــت بضعــة 
مكانتها في سباق شباك التذاكر األميركي، 
فقد تراجع فيلم “داونتاون آبي”، الذي حل 
فــي المرتبــة األولــى األســبوع الماضي إلى 
المركــز الثانــي بحصوله علــى 14.5 مليون 
دوالر، فيمــا تراجــع فيلــم “هاســتلرز” إلــى 

المرتبة الثالثة محقًقا 11.5 مليون دوالر.

“المسخ” يتصدر شباك السينما األميركية

ممثلة بوليوود الهندية بهومي بيدنيكار أثناء الترويج لفيلمها القادم 
“ساند كي آانخ” في مومباي )أ ف ب(

الفيلم حقق نحو 21 مليون دوالر

يصيب سرطان الثدي نحو 55 ألف بريطانية في السنة


