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موقف جماعي للتصدي للتهديدات المتزايدة
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عمل عملية 
وارسو بشأن 
أمن المالحة 

البحرية 
والجوية

المنامة - وزارة الخارجية

قال وزير الخارجية الشـــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة إن انطالق 
المعنيـــة  وارســـو  عمـــل  مجموعـــة 
بســـالمة المالحة البحريـــة والجوية 
يأتي فـــي ظل التهديـــدات الخطيرة 
المنطقـــة  تهـــدد  التـــي  والمتناميـــة 
والعالـــم أجمع، مشـــّدًدا على ضرورة 
اتخـــاذ موقـــف جماعـــي إلدانـــة مثل 

)03(هذه األعمال.

البحرين تصدر معايير التثمين العقاري

)09(

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

0708121916

البحرين تعانق الذهب والفضة في منافسات البولينغمعرض للفن ال يكفيإسبر في الرياضمهرجان البحر 7 نوفمبرمطالبة بعودة “االختياري”
دافع عدد من النواب عن برنامج  «

التقاعد االختياري، مشيرين إلى 
أن هناك مطالبات من األهالي 

بإعادة فتحه؛ بغية االستفادة 
من االمتيازات التي يوفرها ومنح 

فرص للخريجين للتوظيف في 
الجهات الحكومية المختلفة.

 أعلنت هيئة البحرين  «
للسياحة والمعارض عن إقامة 

النسخة الرابعة من مهرجان 
البحر في شاطئ مراسي وعلى 
مدى 10 أيام تبدأ يوم الخميس 

7 نوفمبر وحتى السبت 16 
نوفمبر.

وصل وزير الدفاع األميركي مارك  «
إسبر، أمس، إلى الرياض في أول 

زيارة يقوم بها للسعودية منذ 
تولى منصبه. ونشرت الواليات 

المتحدة قوات لها في السعودية 
في أعقاب هجوم 14 سبتمبر 

على منشأتي النفط.

قال عضو جمعية البحرين للفن  «
المعاصر الفنان التشكيلي محمد 

سلطان إن مهرجاًنا سنوًيا واحًدا 
ال يكفي لعرض إنتاج الفنانين 

البحرينيين. وأشار إلى تفضيل 
بعض المعارض البحرينية ألعمال 

المشاهير وتجاهل البقية.

ا الذهب  « عانقت مملكة البحرين رسميًّ
والفضة في أولى بشارات الحصاد 

للميداليات الملونة بعد أن حققت 
البطلتان ناديا العوضي ونورة سلطان 

الذهب والفضة على التوالي في 
منافسات فردي البولينغ التي أقيمت في صالة البولينغ بالسالمية، 
ضمن منافسات الدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة بالكويت.

تابع مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الوزراء بتوظيف األطبـــاء العاطلين 
واســـتيعابهم  التخـــرج  وحديثـــي 
والخـــاص،  الحكومـــي  القطـــاع  فـــي 
المبـــادرات  علـــى  المجلـــس  ووقـــف 
والحلـــول التي تـــم اتخاذها في هذا 
الخصـــوص بالتعـــاون والتنســـيق مع 
الجهـــات ذات العالقة واالختصاص. 
وكلـــف مجلس الـــوزراء وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة رفـــع تقاريـــر 
دورية بالتعاون والتنســـيق مع وزارة 
الصحـــة عن جهود توظيـــف األطباء 
حديثـــي التخـــرج بمـــا يكفـــل متابعة 
مجلس الوزراء لســـير العمل في هذا 
الخصـــوص، وتذليـــل العقبـــات أمـــام 
توظيـــف األطبـــاء حديثـــي التخـــرج 

تحقيقـــا لتوجيهـــات صاحب الســـمو 
هـــذا  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
الصدد.وعقد مجلس الوزراء جلسته 
االعتيادية األســـبوعية برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة وذلك 

بقصر القضيبية صباح أمس.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأطلـــع 
تســـلم  علـــى  المجلـــس  الـــوزراء 
الرقابـــة  لديـــوان  الســـنوي  التقريـــر 
 ،2019  -  2018 واإلداريـــة  الماليـــة 
وقـــرر مجلـــس الـــوزراء إحالتـــه إلى 
اللجنـــة التنســـيقية لإلشـــراف علـــى 
التحقق مـــن المالحظـــات الجوهرية 
وفقـــا  فيـــه  الـــواردة  والتوصيـــات 
لآلليـــة التـــي تـــم اســـتحداثها أثنـــاء 
مراجعـــة التقاريـــر الســـابقة لديـــوان 

ووجـــه  واإلداريـــة.  الماليـــة  الرقابـــة 
سموه الوزارات واألجهزة الحكومية 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  أورد  التـــي 
وتوصيـــات  مالحظـــات  واإلداريـــة 
على أداء مصروفاتها وإيراداتها في 
أن   2019 -  2018 الســـنوي  تقريـــره 

تقـــوم بمتابعتها واتخـــاذ اإلجراءات 
والتدابير الالزمة لمعالجتها.

وتعزيـــزا لكفـــاءة الخدمـــة الحكومية 
وزيـــادة اإلنتاجيـــة، وافـــق المجلـــس 
بنـــاء علـــى توصيـــة مجلـــس الخدمة 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  المدنيـــة 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
علـــى تعديل أربعـــة هيـــاكل تنظيمية 

لوزارتين وهيئتين حكوميتين.

تذليل العقبات أمام توظيف األطباء
القطاعيــن فــي  باســتيعابهم  الــوزراء  رئيــس  ســمو  لتوجيهــات  تنفيــذا 

المنامة - بنا

أكد وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة أهمية دور الموثقين الخاصين في تطوير خدمات التوثيق 
ورفــع مســتوى فاعليتهــا، بمــا يســتجيب لمختلف المتطلبــات في هذا 

المجال المحوري.

القـــرار  إن  العـــدل  وزيـــر  وقـــال 
الصـــادر مؤخـــًرا بالترخيص لعدد 
مـــن الموثقيـــن الخاصيـــن باللغـــة 
العربيـــة، القيـــام بتوثيـــق العقـــود 
تنفيـــًذا  العقاريـــة  والمعامـــالت 
ألمـــر صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
خـــالل الملتقـــى الحكومي 2019 
نطـــاق  توســـيع  فـــي  باإلســـراع 
التوثيـــق الخاص ليشـــمل القطاع 
العقـــاري، يســـهم فـــي تعزيـــز دور 
مزايـــا  ودعـــم  الخـــاص  الموثـــق 

البيئة االستثمارية الجاذبة.

وأكد أن مشـــروع الموثق الخاص 
يؤسس الستحداث مهن قانونية 
جديدة، وذلك في إطار الشـــراكة 
بهـــدف  الخـــاص؛  القطـــاع  مـــع 
فـــي  إمكاناتـــه  مـــن  االســـتفادة 
تعزيز فاعليـــة الخدمات المقدمة 
فـــي العديـــد مـــن مجـــاالت العمل 

العدلي.
العـــام،  األداء  نتائـــج  وحـــول 
أعلـــن وزيـــر العـــدل أن الموثقيـــن 
الخاصين أنجـــزوا 9629 معاملة، 
وذلـــك خـــالل نحو 18 شـــهًرا منذ 
البـــدء فـــي تطبيـــق نظـــام كاتـــب 

العدل الخاص.

9 آالف معاملة أنجزها 
الموثقون الخاصون

المنامة - بنا
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جناحي: اإلقبال الشديد على المشاركة يعكس األثر اإليجابي

بدء التحكيم في جائزة البحرين لريادة األعمال

المنامة - بنا

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” بـــدء المرحلـــة 
األولى مـــن عمليـــة التحكيم للمؤسســـات ورواد 
األعمـــال المشـــاركين فـــي النســـخة الرابعـــة مـــن 
جائـــزة البحريـــن لريـــادة األعمـــال، وذلـــك ضمن 
التصفيات األولى للتأهل لمختلف فئات الجائزة 

لهذا العام. 
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” 

علـــى  الشـــديد  اإلقبـــال  “إن  جناحـــي  إبراهيـــم 
المشـــاركة في هذه النسخة الرابعة يعكس مدى 
أهميـــة هذه الجائزة في أوســـاط ريـــادة األعمال 
في البحرين، ويؤكد األثر اإليجابي الذي حققته 
فـــي تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص بفضـــل رعاية 
وتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة”.

المنامة - التكافل الدولية

حققـــت شـــركة التكافـــل الدولية 
إجمالـــي أربـــاح بلغـــت 810 آالف 
دينـــار للفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 
ســـبتمبر 2019، مقارنـــة بإجمالي 
دينـــار  آالف   703 قدرهـــا  أربـــاح 
للفترة نفســـها من العـــام الماضي 

بزيادة قدرها 15 %.

أرباح “التكافل الدولية”

كشـــف الرئيس التنفيذي لشركة 
زيـــن  محمـــد  البحريـــن”  “زيـــن 
العابديـــن عن أن الشـــركة بصدد 
لالتصـــاالت  خدماتهـــا  إطـــالق 
العـــام  نهايـــة  قبـــل  األرضيـــة، 
الجـــاري وذلـــك ألول مـــرة فـــي 

تاريخها.

“زين” تطلق 
اإلنترنت األرضي 
قبل نهاية العام
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علي الفردان من المنامة

آالف دينار
810

عصام األنصاري

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن المعايير العقارية الجديدة

مجلس الوزراء 
يحيل تقرير الرقابة 

إلى اللجنة 
التنسيقية

إبراهيم جناحي



المنامة - بنا

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية األسبوعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وذلك 
بقصر القضيبية صباح أمس. وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أطلـــع نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
تســـلم  علـــى  المجلـــس  خليفـــة  آل 
الرقابـــة  لديـــوان  الســـنوي  التقريـــر 
 ،2019  -  2018 واإلداريـــة  الماليـــة 
وقـــرر مجلـــس الـــوزراء إحالتـــه إلى 
التنســـيقية لإلشـــراف علـــى  اللجنـــة 
التحقق مـــن المالحظـــات الجوهرية 
والتوصيـــات الواردة فيه وفقا لآللية 
التـــي تم اســـتحداثها أثنـــاء مراجعة 
الرقابـــة  لديـــوان  الســـابقة  التقاريـــر 

المالية واإلدارية.
وعلـــى صعيـــد ذي صلـــة، فقـــد وجـــه 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة 
الشـــكر إلى كافة الـــوزارات والجهات 

عليهـــا  تـــرد  لـــم  التـــي  الحكوميـــة 
التقريـــر  فـــي  جوهريـــة  مالحظـــات 
الماليـــة  الرقابـــة  لديـــوان  الســـنوي 
واإلداريـــة 2018 - 2019 لما أظهرته 
والقـــرارات  بالقوانيـــن  التـــزام  مـــن 
اإلدارية، والتحقق من أنظمة الرقابة 
الماليـــة وإحكامهـــا فـــي مصروفاتهـــا 
ما جعـــل حســـاباتها الختامية تخرج 
وفقا للمعايير واألســـس المحاســـبية 
بـــكل مهنية وموضوعيـــة، فيما وجه 
سموه الوزارات واألجهزة الحكومية 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  أورد  التـــي 
وتوصيـــات  مالحظـــات  واإلداريـــة 
على أداء مصروفاتها وإيراداتها في 
أن   2019 -  2018 الســـنوي  تقريـــره 
تقـــوم بمتابعتها واتخـــاذ اإلجراءات 

والتدابير الالزمة لمعالجتها.
بعدهـــا تابـــع مجلـــس الـــوزراء تنفيذ 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
الـــوزراء بتوظيـــف األطبـــاء  رئيـــس 
التخـــرج  وحديثـــي  العاطليـــن 
واســـتيعابهم في القطـــاع الحكومي 
علـــى  المجلـــس  ووقـــف  والخـــاص، 
تـــم  التـــي  والحلـــول  المبـــادرات 
الخصـــوص  هـــذا  فـــي  اتخاذهـــا 
الجهـــات  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
ذات العالقـــة واالختصـــاص، وكلـــف 
العمـــل  وزارة  الـــوزراء  مجلـــس 
والتنميـــة االجتماعيـــة برفـــع تقاريـــر 
دورية بالتعاون والتنســـيق مع وزارة 
الصحـــة عن جهود توظيـــف األطباء 
حديثـــي التخـــرج بمـــا يكفـــل متابعة 

مجلس الوزراء لســـير العمل في هذا 
الخصـــوص، وتذليـــل العقبـــات أمـــام 
توظيـــف األطبـــاء حديثـــي التخـــرج 
تحقيقـــا لتوجيهـــات صاحب الســـمو 

هـــذا  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
الصدد.

الـــوزراء حكومـــة  هنـــأ مجلـــس  ثـــم 
الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  وشـــعب 
بمناســـبة عـــودة أميـــر دولـــة الكويت 
صاحب الســـمو األمير صباح األحمد 
الجابـــر إلى بـــالده ســـالما معافى بعد 
اســـتكمال الفحوصـــات الطبيـــة التي 
تكللـــت بالنجـــاح بفضـــل هللا تعالـــى؛ 
لمواصلـــة مســـيرة البنـــاء واالزدهـــار 
التي يقودها سموه في البلد الشقيق.

بعـــد ذلـــك، عبـــر مجلس الـــوزراء عن 
خالـــص تهانيـــه لرئيـــس الجمهوريـــة 
التونسية قيس سعيد بمناسبة فوزه 
في االنتخابات الرئاســـية التونسية، 
متمنيـــا لجمهوريـــة تونس الشـــقيقة 
فـــي ظـــل قيادته مزيـــدا مـــن التقدم 

واالزدهار.

مجلس الوزراء يحيل تقرير الرقابة إلى “التنسيقية” للتحقق من المالحظات الجوهرية والتوصيات

تذليل العقبات أمام توظيف األطباء تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء
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المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو 
ولي العهد يتلقيان 
شكر خادم الحرمين

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
العهد  وولـــي  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
برقيتي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
ــيــتــيــن مـــن خـــــادم الــحــرمــيــن  شــكــر جــواب
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
بمناسبة  التهنئة  برقيتي  على  ا  ردًّ سعود، 
السعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم 
الشقيقة. كما تلقى سمو ولي العهد برقية 
شكر جوابية مماثلة من ولي العهد األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

البحرين تتلقى شكر العراق
صاحـــب  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة  آل 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
جوابيتيـــن  شـــكر  برقيتـــي 

من رئيـــس جمهوريـــة العراق 
رًدا  صالـــح،  برهـــم  الشـــقيقة 
فـــي  التعزيـــة  برقيتـــي  علـــى 
ضحايا انهيار جزء من ممشى 
بمحافظـــة كربـــالء العراقيـــة، 
والذي أســـفر عن وقـــوع عدد 

من الضحايا والمصابين. 
الســـمو  صاحـــب  تلقـــى  كمـــا 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي 
مماثلتيـــن  جوابيتيـــن  شـــكر 
وزراء  مجلـــس  رئيـــس  مـــن 
الشـــقيقة  العـــراق  جمهوريـــة 

عادل عبدالمهدي.

المنامة - بنا

فـــي  الـــوزراء  نظـــر مجلـــس  بعدهـــا 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  المذكـــرات 
أعمالـــه واتخذ بشـــأنها مـــن القرارات 

ما يلي:
الملكيـــة  الرغبـــة  علـــى  بنـــاء  أوال: 
الســـامية وفي ضـــوء المذكـــرة التي 
عرضهـــا نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفـــة، فقـــد بحث مجلـــس الوزراء 
إنشـــاء هيئة للطاقة المستدامة تتبع 
مجلـــس الـــوزراء وتحل محـــل مركز 
الطاقـــة المســـتدامة، وقـــرر المجلس 
مرســـوم  مشـــروع  علـــى  الموافقـــة 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  بإنشـــاء 
الذي ينظم أهـــداف الهيئة المذكورة 
ومهامهـــا وصالحياتهـــا وصالحيات 

رئيسها الذي يعين بمرسوم.
الخدمـــة  لكفـــاءة  تعزيـــزا  ثانيـــا: 
الحكوميـــة وزيـــادة اإلنتاجيـــة، فقد 
وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى 
المدنيـــة  الخدمـــة  توصيـــة مجلـــس 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء على تعديل 
لوزارتيـــن  تنظيميـــة  هيـــاكل  أربعـــة 
وهيئتين حكوميتيـــن، األول تعديل 
لـــوزارة  الهيـــكل التنظيمـــي الحالـــي 
المواصـــالت واالتصـــاالت بعـــد إلغاء 
إدارة ودمج إدارتين وتغيير مســـمى 
الهيـــكل  تعديـــل  والثانـــي  إدارة، 
لـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم  التنظيمـــي 
وذلـــك بإلغـــاء إدارة وتغيـــر مســـمى 
الهيـــكل  تعديـــل  والثالـــث  إدارة، 
التنظيمـــي للجهـــاز اإلداري لمجلـــس 
المناقصات والمزايدات وذلك بإلغاء 
منصب األمين العام المساعد بدرجة 
وكيل مساعد، والرابع تعديل الهيكل 
للنفـــط  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنظيمـــي 
والغاز باســـتحداث إدارتيـــن وتغيير 
الرئيـــس  نـــواب  مســـميات مناصـــب 

التنفيذي ومسمى إدارة واحدة.
ثالثـــا: حرصا على الوفـــاء بالتزامات 
الدوليـــة وتعزيـــزا  البحريـــن  مملكـــة 
المنظمـــات  فـــي  الفاعـــل  لدورهـــا 

العالمية، فقد وافـــق مجلس الوزراء 
علـــى التقريـــر األول لمملكة البحرين 
وفقـــا  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  بشـــأن 
للعهـــد الدولـــي للحقـــوق االقتصادية 
وكلـــف  والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة 
وزارة الخارجيـــة برفعـــه إلـــى الجهة 
المختصـــة في األمـــم المتحدة، وقد 
مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  اســـتعرض 
الوزراء ووزيـــر الخارجية ما تضمنه 
التقريـــر مـــن معالم أساســـية وجهود 
التزاماتهـــا  تنفيـــذ  فـــي  المملكـــة 
االقتصاديـــة  الحقـــوق  مجـــال  فـــي 
واالجتماعية والثقافية وما اتخذته 
مـــن تدابيـــر والتقـــدم المحـــرز علـــى 
الحقـــوق  احتـــرام  ضمـــان  طريـــق 
الدولـــي  العهـــد  فـــي  بهـــا  المعتـــرف 
االقتصاديـــة  بالحقـــوق  الخـــاص 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، مـــع األخذ 
فـــي االعتبـــار مـــا حققتـــه البحريـــن 
على صعيد تنفيذ األهداف اإلنمائية 
لأللفيـــة ومـــا اشـــتمل عليـــه تقريرها 
فـــي  أعـــد  الـــذي  األول  الطوعـــي 

يوليـــو 2018 بشـــأن أهـــداف التنمية 
المستدامة 2030.

رابعـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون النظافة 
العامـــة رقم )10( لســـنة 2019 وعلى 
وتنظـــم  إصدارهـــا،  قـــرار  مشـــروع 
الالئحـــة شـــروط ومعالجـــة النفايات 
وضوابـــط فرزها بما في ذلك نفايات 
أنشـــطة الرعاية الصحية أو النفايات 
األنشـــطة  ونفايـــات  الصناعيـــة 

الخدمية وشـــروط نقلها وحظر نقلها 
إلـــى مواقـــع معالجتهـــا إال من خالل 
الشركات المرخصة، وتحدد الالئحة 
طريقة التعامل مع المركبات المهملة 
وجميـــع أنواع الخردة في الشـــوارع 
والســـاحات والمياديـــن والشـــواطئ 
واألماكـــن العامـــة، وذلـــك فـــي ضوء 
التوصيـــة المرفوعة لهذا الغرض من 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
خامســـا: وافق مجلـــس الوزراء على 
مذكـــرة تفاهـــم بين مملكـــة البحرين 
وجمهورية بيالروس لتعزيز التعاون 
الســـياحي بيـــن البلديـــن الصديقيـــن 
المختلفـــة  المجـــاالت  وتطويـــر 
المتعلقة بالســـياح، وذلـــك في ضوء 
التوصيـــة المرفوعة لهذا الغرض من 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
سادســـا: وافق مجلـــس الوزراء على 
ردي الحكومة على اقتراحين برغبة 
مقدميـــن من مجلس النـــواب، األول 

بشـــأن تشـــغيل أحد المراكز الصحية 
علـــى مـــدار الســـاعة، والثاني بشـــأن 
مواعيـــد الـــدوام الرســـمي للـــوزارات 
شـــهر  خـــالل  الحكوميـــة  والهيئـــات 

رمضان.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، فقـــد 
ثالثـــة  الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض 
وزيـــر  مـــن  األول  وزاريـــة،  تقاريـــر 
الداخلية بنتائج االجتماع الســـادس 
والثالثيـــن لـــوزراء الداخليـــة بـــدول 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
ســـلطنة  فـــي  عقـــد  الـــذي  العربيـــة 
عمـــان مؤخـــرا، والثانـــي مـــن وزيـــر 
فريـــق  اجتمـــاع  بنتائـــج  الخارجيـــة 
العمل البحريني البريطاني المشترك 
الذي عقد فـــي لندن مؤخرا، والثالث 
من وزير العمل والتنمية االجتماعية 
التشـــاوري  الـــوزاري  اللقـــاء  بشـــأن 
الخامس للدول اآلســـيوية المرســـلة 
والمســـتقبلة للعمالـــة الـــذي عقد في 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  أبوظبـــي 

المتحدة مؤخرا.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

سمو الشيخ محمد بن مبارك

الرفاع - قوة الدفاع

شـــارك رئيس هيئـــة األركان الفريق 
النعيمـــي  صقـــر  بـــن  ذيـــاب  الركـــن 
األمـــن  مؤتمـــر  فـــي  أمـــس  صبـــاح 
الدفـــاع  أركان  لرؤســـاء  والدفـــاع 
للـــدول الشـــقيقة والصديقة، والذي 
عقد فـــي عاصمـــة المملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة الرياض.
وخالل المؤتمـــر جرى بحث العديد 
تســـهم  التـــي  الموضوعـــات  مـــن 

السياســـة  مســـتقبل  تعزيـــز  فـــي 
الدفاعيـــة، وتقويـــة التنســـيق فـــي 
بيـــن  العســـكري  التعـــاون  مجـــاالت 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة وفـــق 
وموحـــدة  شـــاملة  إســـتراتيجية 

تخدم األمن المشترك.
كمـــا تـــم خـــالل االجتماع مناقشـــة 
والمشـــاريع  المواضيـــع  مـــن  عـــدد 

العسكرية المشتركة األخرى.

تقوية التعاون العسكري بين 
الدول الشقيقة والصديقة

المنامة - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة جميـــل حميدان في 
الثانـــي  النائـــب  بالـــوزارة  مكتبـــه 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب النائـــب 
رئيســـة  وبحضـــور  زايـــد،  علـــي 
الصـــم  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
العصفـــور،  ســـلمى  البحرينيـــة 
وعدد مـــن أعضاء مجلـــس إدارة 
مشـــروع  وصاحبـــي  الجمعيـــة، 
للصـــم  الذكـــي  الهاتـــف  تطبيـــق 
والبكـــم، إبراهيـــم إبراهيـــم وعمر 

الريس.

وأشـــاد حميدان وزايـــد بما قدمه 
أفـــكار  مـــن  المشـــروع  أصحـــاب 
مبدعـــة وخالقة تهدف إلى تعزيز 
فـــرص اندمـــاج ذوي العزيمـــة من 
فئـــة الصـــم والبكم فـــي المجتمع، 
تعلـــم وممارســـة  فـــرص  وزيـــادة 
لغـــة االشـــارة، مشـــيدان فـــي هذا 
الشـــأن بفكرة المبادرة اإلنســـانية 
للمشـــروع المبتكر؛ لتحقيق مزيد 
من اإلنجـــازات البحرينية، وبدور 
الشـــباب البحرينـــي فـــي مســـيرة 

البناء والتنمية.

حميدان يشيد بمبادرات الشباب المبتكرة

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة 
أيمن المؤيد بمكتبه الباحث في شؤون 
واالقتصاديـــة  المؤسســـية  الثقافـــة 
والتكنولوجيـــة ورئيـــس جمعية الذكاء 
الـــذي  حاجـــي،  جاســـم  االصطناعـــي 
أهداه نســـخة من كتابه بعنوان “الذكاء 

االصطناعي مستقبل البشرية”.
وأكـــد الوزيـــر أهميـــة توجيهـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة  والراميـــة إلى تبني 

وتوظيـــف تقنيات الـــذكاء االصطناعي 
فـــي مختلف القطاعات؛ ما يســـاهم في 
دعم عملية النمو والتنمية في قطاعات 

المملكة المختلفة.
وأعـــرب المؤيـــد عـــن تقديـــره للجهـــود 
الكبيـــرة التـــي بذلها حاجي فـــي تأليف 
الكتـــاب القيـــم، الـــذي ســـيمثل إضافـــة 
نوعية في مجاالت الذكاء االصطناعي 
ودوره اإليجابـــي فـــي عمليـــة التنميـــة 

بالمملكة.

المؤيد: لتبني تقنيات الذكاء االصطناعي
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اتفاق عالمي لمكافحة اإلرهاب ومنع انتشار األسلحة النووية
ــة ــة فـــي المنطقـ ــة والجويـ ــة البحريـ ــن المالحـ ــة أمـ ــد علـــى أهميـ التأكيـ

أكــد المشــاركون فــي اجتمــاع مجموعــة العمــل حــول أمــن المالحــة البحريــة 
والجويــة التابعــة لعمليــة وارســو صبــاح يــوم أمــس أهميــة حمايــة المالحــة 

البحرية والجوية في المنطقة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وعبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفـــة في بداية االجتماع عن شـــكره 
للدول المشـــاركة في تنظيـــم هذا المحفل، 
فـــي العديد مـــن المجموعـــات المشـــتركة، 
مضيفـــا “في فبرايـــر من هذا العـــام التقينا 
شـــؤون  حـــول  وتباحثنـــا  وارســـو  فـــي 
والنتائـــج  التحديـــات  لمواجهـــة  التعـــاون 
التـــي تمخضـــت عن ذلـــك االجتمـــاع، كان 
قـــرار بتعزيـــز البحـــث والتعـــاون لمناقشـــة 

المواضيع بشكل تفصيلي”.
وتابـــع: “تبـــدأ المجموعـــة اليـــوم مناقشـــة 
التهديدات التي تعترض الممرات البحرية 
في الخليج، وواقع االعتداءات على السفن 
هو واقع ليس هنا فقط، بل بمناطق أخرى 
كثيرة، ناهيكم عن الهجمات التي تعرضت 
لهـــا مؤخـــرا المناطـــق النفطيـــة الســـعودية 
بشكل غير قانوني، هذه التهديدات تشكل 
خطرا جديا على اقتصاد المنطقة والعالم، 
هـــذه  لمواجهـــة  نتكاتـــف معـــا  وعلينـــا أن 
التهديـــدات، والمجموعـــات اإلرهابية التي 

تقف خلفها”.
وأضـــاف الشـــيخ خالـــد: “علينـــا أن نســـتمر 
فـــي جهودنا لمواجهة نشـــر أســـلحة الدمار 
الشـــامل، وعلينـــا أن نطور مـــن منظوماتنا، 
والبحريـــن مـــن الـــدول الموقعـــة على منع 
الشـــامل، وكدولـــة  دمـــار  أســـلحة  انتشـــار 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربي، نـــرى أن من 
المهـــم أن نحفظ أمن المنطقـــة، وأن نكون 
جـــزًءا مـــن هـــذه المنظومة، وعليـــه نتطلع 
فـــي  المســـتوى  الجتمـــاع سياســـي رفيـــع 
النصف األول من العام 2020 لنقاش آليات 
التعـــاون لمواجهة التهديـــدات التي تحدق 

بالمنطقة”.
وأوضـــح: “لدينا في البحرين قوى تشـــمل 
العديـــد من الجهـــات الحكوميـــة؛ لمواجهة 

مثـــل هذه القضايـــا، ونأمل مـــن خالل هذا 
االجتمـــاع التعـــاون مـــع الوفود المشـــاركة 
للنظـــر الجـــاد والمثمر في قضايـــا المالحة 
البحريـــة والجويـــة؛ لتعزيـــز أمـــن المنطقة 

ولتعزيز االقتصاد”.
بدوره، قال وزير الدولة في وزير الداخلية 
واإلدارة ببولندا )كرزستيوف كوزلوسكي( 
“بادئا، أعبر عن شـــكري وتقديري لحكومة 
مملكـــة البحرين الســـتضافة هذا االجتماع 
والناجـــم عن ســـبع مجموعات فـــي مؤتمر 
وارســـو، والـــذي تعالج العديد مـــن القضايا 
األمنيـــة واإلقليمية في الشـــرق األوســـط، 
وعمـــل وارســـو ما بيـــن الواليـــات المتحدة 

وبولندا وستين دولة أخرى”.
وأكمل “هـــذه اللقاءات تقدم لنـــا االهتمام، 
واإلجمـــاع الكامـــل فـــي المجتمـــع الدولـــي 
لمعالجة المشـــكالت التي تعترض الممرات 
المائيـــة والجوية والشـــرق األوســـط، ولقد 
ثبـــت بـــأن الحوار مهم جـــدا لتجنب التوتر 
وارســـو،  لمؤتمـــر  ومتابعـــة  والتصعيـــد، 
ســـنركز كخبـــراء علـــى التفاصيـــل المعقدة 
والتحديـــات التـــي تتعلـــق باألمن بالشـــرق 

األوسط”.
وأردف كوزلوسكي: “أن خبراء يمثلون 50 
دولة مـــن العالم اجتمعوا مؤخرا، وخرجوا 
بتوصيـــات عامـــة حول مجـــاالت القرصنة 
اإللكترونية والمرأة، وسنركز في االجتماع 
الثانـــي العـــام المقبـــل بالواليـــات المتحدة 
على القضايا السياسية؛ لتحسين مجاالت 
األمن في العالم ومنطقة الشرق األوسط”.
وأشـــار إلـــى أن: “هذا االجتمـــاع لهو فرصة 
لبولنـــدا لكـــي تشـــارك فـــي وضـــع مشـــروع 
األمن الذي وضعته بالشـــراكة مع الواليات 
المتحدة بأوضاع صعبة بعد أحداث 2011، 
ومن خالل منصة للتعاون تشـــمل أكثر من 

100 دولة لمكافحة انتشـــار أسلحة الدمار 
الشـــامل، وبولندا حاليا عضوة في مجلس 
األمن، وهي من الدول الفاعلة لمنع انتشار 
أســـلحة الدمـــار الشـــامل والنوويـــة، ونركز 
على آليات منع انتشارها، ومبادرات األمن 

المانعة لذلك”. 
وقال “لهذا الســـبب نحن هنا، ولقد شـــاركنا 
فـــي هـــذه اللجنـــة العـــام 2018 وسنشـــارك 
أيضـــا فـــي العـــام 2020 بمناســـبة الذكـــرى 
الخمسين، وهنالك تطبيقات عملية لجميع 
المبادرات، وال يمكن تحقيقها دون التعاون 
مـــع الدول والـــوكاالت، ووزارات الداخلية، 
فهنالك مسؤوليات محلية وخارجية فيما 

يتعلق بأمن المالحة البحرية والجوية”.
إلـــى ذلـــك، أكمـــل كوزلوســـكي بـــأن “وزارة 
الداخليـــة لدينـــا تعمـــل علـــى تفعيـــل كافة 
البرامج والمبادرات الخاصة ألمن المالحة 
وتقييـــم  واإلرهـــاب،  والجويـــة  البحريـــة 
التهديـــدات التـــي تواجهنـــا، ومنع انتشـــار 
األســـلحة النووية والشاملة، ومنع مرورها 

عبر الحدود”.
وأردف: “فـــي هـــذا الســـياق، فـــإن وعينـــا 
وتعزيـــز قدراتنـــا يعـــد أمرا مهمـــا، فأفضل 
الممارســـات يجـــب أن ُتشـــاطر بين الدول 
األعضـــاء؛ من أجـــل المصلحة المشـــتركة، 
ودور قـــوى القانـــون هـــو توفيـــر القانـــون، 
للموانـــئ،  المشـــغلين  ممارســـات  وأيضـــا 
ونحـــن جاهـــزون لمشـــاطرة خبراتنـــا فـــي 
بولنـــدا مـــع الـــدول الصديقة، ولقد أســـهم 
كثيـــر من هذه الشـــراكات في منع انتشـــار 
األســـلحة الدمـــار الشـــامل، والتعـــاون في 
كثيـــر مـــن المبـــادرات واآلليـــات الوطنية، 

واألطر القانونية التخاذ القرارات في هذا 
الشأن.

وختـــم حديثه مردفا: “كجـــزء من التبادل 
والتعـــاون علينـــا أن نركـــز علـــى األنشـــطة 
وتطويـــر  العالميـــة،  والمبـــادرات  المعـــززة 
المبادرات لمواجهة عمليات انتشار أسلحة 
الدمار الشـــاملة التي تقودهـــا الدول وغير 

الدول”.
مـــن جهتـــه، قـــال القائـــم بأعمـــال مســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة األمريكي لألمـــن الدولي 
ومنـــع انتشـــار األســـلحة النوويـــة )اليـــوت 
كانـــغ(” يســـعدني أن أكـــون بينكـــم ألمثـــل 
الواليـــات المتحـــدة، وأن أكـــون جـــزًءا من 
هذا المجتمع النشط، فمنع انتشار األسلحة 
النوويـــة يعـــد ثابتـــا في الشـــرق األوســـط، 
عندما نرى إجراءات تتزايد، وهو ما يؤكد 

أهمية عملنا اليوم”.
وأضاف: “واســـمحوا لي أن استعرض لكم، 
خطـــاب وزير الخارجيـــة األمريكية )مايك 
بومبيـــو(، حيـــث يقـــول فيـــه، اجتماعكـــم 
اليـــوم هو جزء من التزامكم ألمن الشـــرق 
األوســـط، وهـــو مكمـــل الجتمـــاع وارســـو 
بفبرايـــر؛ لمواجهـــة انتشـــار أســـلحة الدمار 
الشامل ســـواء من الدول أو غيرها، هنالك 
خصوصـــا  االنتشـــار،  فـــي  وآخـــذ  تهديـــد 
التهديـــد اإليرانـــي فـــي إطـــار خـــرق إيران 
ال  أمـــر  وهـــو  المتحـــدة،  األمـــم  التفاقـــات 
يمكـــن الســـماح لـــه، وســـيتم الضغـــط على 
إيران حتى تتخلى عن مشـــروعها في هذا 

الجانب”.
وأنهـــى كانـــغ حديثـــه بالقـــول: “معـــا علينا 
أن نلتـــزم فـــي اتخاذ اإلجـــراءات لمواجهة 
الـــدول التـــي تأخـــذ نهـــج االســـتمرار فـــي 
امتـــالك تقنيـــات أســـلحة الدمـــار الشـــامل، 
اتفاقـــات  أي  لتعديـــل  مســـتعدون  ونحـــن 
تصـــب فـــي خدمـــة هـــذا الجانـــب، ونتطلع 
لنتائـــج هـــذا االجتمـــاع”، مؤكـــدا أهمية ما 
قالـــه )بومبيـــو( فـــي هـــذا االجتمـــاع؛ مـــن 
أجـــل تحقيق هـــذه الجهود وتعزيـــز األمن 

والسالم بالمنطقة.

المنامة - بنا

اجتمـــع األمين العام للمؤسســـة الخيريـــة الملكية مصطفى الســـيد مع نائب 
رئيس جامعة األزهر محمد أبو زيد، ونائب رئيس جامعة األزهر للدراســـات 
العليا والبحوث طارق ســـلمان.وأعرب أبوزيد عن خالص شـــكره وتقديره لجاللة 
الملـــك علـــى ما يقدمـــه جاللته من دعم للعمل الخيري ومســـاعدات جليلة للشـــعوب 
والدول الشقيقة والصديقة مما يعزز أواصر األخوة بين الجميع، مشيدا بجهود سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادته العمل الخيري واإلنســـاني الذي تقوم به 
المؤسســـة الخيرية الملكية وتنفيذ توجيهات جاللة الملك في مساعدة المحتاجين 
وإنشـــاء المشاريع التنموية، مثمنا جهود الســـيد في عمل وإدارة المؤسسة الخيرية 

الملكية، وبيت الزكاة والصدقات المصري.
كمـــا أعرب ســـلمان عن اعتـــزازه بالدور اإلنســـاني الكبير للبحريـــن، والرعاية الملكية 
لأليتـــام واألرامـــل ومـــا تقـــوم بـــه المملكة من جهـــود في مد يـــد العون والمســـاعدة 
للمتضررين في مختلف دول العالم، وتقديم المشاريع التنموية، وما قدمته البحرين 

من مشاريع في مصر والتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري.

السيد يجتمع مع نائبي رئيس جامعة األزهر

موقف جماعي للتصدي للتهديدات المتزايدة
وزيـــر الخارجيـــة: دعـــم المســـاعي لتوفيـــر األمـــن لـــدول المنطقـــة

افتتـــح وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالـــد 
بن أحمـــد بن محمد آل خليفـــة، والقائم 
بأعمـــال مســـاعد وزيـــر الخارجية لألمن 
الدولي ومنع انتشـــار األســـلحة النووية 
رئيس وفد الواليات المتحدة األميركية 
إليـــوت كانـــغ، ووزيـــر الدولة فـــي وزارة 
الداخلية واإلدارة رئيس وفد جمهورية 
كوزاليســـكي،  كريســـتوف  بولنـــدا 
مجموعـــة عمـــل عمليـــة وارســـو بشـــأن 
أمـــن المالحـــة البحرية والجويـــة، التي 
تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع 
الواليات المتحدة األميركية وجمهورية 
بولنـــدا، وذلـــك بحضـــور كل مـــن وزيـــر 
المواصالت واالتصاالت كمال بن أحمد 
محمـــد، ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
الركن عبـــدهللا النعيمـــي، ورئيس األمن 

العام اللواء طارق الحسن.
 وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة، رّحـــب وزير 
الخارجيـــة بجميـــع المشـــاركين في هذا 
االجتماع المهم، معرًبا عن عميق تقدير 
المتحـــدة  للواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
علـــى  بولنـــدا  وجمهوريـــة  األميركيـــة 
جهودهمـــا في تنظيـــم االجتماع وغيره 
العديـــد مـــن مجموعات العمـــل األخرى، 
والتـــي تعـــد نتائـــج مهمـــة لالجتماعات 
وورش العمـــل التـــي عقدت فـــي مدينة 

وارسو في فبراير الماضي.
 وأشـــار الشـــيخ خالـــد بن أحمـــد إلى أن 
انطـــالق مجموعة عمل وارســـو المعنية 
والجويـــة  البحريـــة  المالحـــة  بســـالمة 

يأتـــي فـــي ظـــل التهديـــدات الخطيـــرة 
والمتناميـــة التي تهـــدد المنطقة والعالم 
أجمع، مشّدًدا على ضرورة اتخاذ موقف 
جماعي إلدانة مثل هذه األعمال، معرًبا 
عـــن أملـــه فـــي أن يدعم هـــذا االجتماع 
التعاون بين مختلف دول العالم لحماية 
المالحـــة البحرية والجوية التي تتصدر 
والتوصـــل  المنطقـــة،  فـــي  األولويـــات 
لســـبل فاعلـــة فـــي التصـــدي للتهديدات 
المتزايدة، وتوفير األمن لدول المنطقة 

واالستقرار لالقتصاد العالمي.
 مـــن جانبـــه، نقـــل كانـــغ تحيـــات وزيـــر 

خارجيـــة الواليات المتحـــدة األميركية 
وزيـــر  إلـــى  وتقديـــره  بومبيـــو  مايـــك 
اســـتضافة  علـــى  مثنًيـــا  الخارجيـــة، 
البحريـــن لهذا االجتماع الذي يرمي إلى 
تعزيـــز المصالـــح األمنية المشـــتركة في 
المنطقـــة والعالم، مؤكـــًدا أهمية تضافر 
جميـــع الجهود الدولية من أجل الحفاظ 

على أمن المالحة البحرية والجوية.
 مـــن ناحيتـــه، أعـــرب كوزاليســـكي عـــن 
اعتـــزاز جمهوريـــة بولنـــدا بالشـــراكة مع 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة فـــي تنظيـــم هـــذا االجتمـــاع 

الكفيلـــة  الســـبل  أفضـــل  يبحـــث  الـــذي 
والجويـــة  البحريـــة  المالحـــة  بتأميـــن 
بمـــا يدعم األمـــن واالســـتقرار اإلقليمي 
والدولي.  وتستمر اجتماعات مجموعة 
عمل عملية وارســـو حـــول أمن المالحة 
البحريـــة والجويـــة علـــى مـــدى يومـــي 
مـــن  أكتوبـــر، وتناقـــش عـــدًدا  21 و22 
المواضيـــع مثـــل المبـــادرة األمنية لعدم 
انتشـــار األســـلحة النوويـــة، إضافـــة إلى 
أهـــم القـــرارات والبروتوكـــوالت لوقـــف 
انتشار أســـلحة الدمار الشـــامل والمواد 

ذات الصلة.

جانب من افتتاح مجموعة عمل عملية وارسو بشأن أمن المالحة البحرية والجوية

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية لــ “^”:

ما تزرعه  السياسة يحصده االقتصاد... لبنان مثاال
Û  ،لبنــان ســعد الحريــري ورقــة عمــل اقتصاديــة طــرح رئيــس وزراء 

تتضمــن 24 محــورا للخــروج مــن أزمــة االحتجاجــات التــي يشــهدها 
لبنــان منــذ الخميس الماضي. ورقة أجدها رومانســية وال تعالج أزمة 
اقتصاديــة خانقــة ومتراكمــة لســنين. الورقــة أشــبه بهيرويــن مؤقت 
لمرض عضال.  “وكان الالفت في الورقة أن تكون موازنة العام 2020 
بــال عجــز”، فيمــا تتحــدث مصادر عــن اتفاق مــع البنوك؛ لخفــض تكلفة 
الديــن العــام، ولفــرض ضرائــب على أربــاح المصارف لمدة عــام واحد. 

والسؤال هل المصارف تتحمل مزيًدا من الضغوط؟
Û  ،كما تضمنت اإلجراءات اإلسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول

والشروع في إصالح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، 
إضافة إلى وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 %.

Û  أي مناقصــة أو اتفــاق يتجاوز 25 ألف دوالر مطلوب موافقة مســبقة -
مــن ديــوان المحاســبة والتفتيش، على أن يحق للوزيــر بالموافقة على 
200 ألــف ســنويا والباقي يخضع لموافقة مجلــس الوزراء. إضافة إلى 
تخفيــض رواتــب المســؤولين والوزراء والنواب والقضــاة إلى النصف. 
إنها خطوة جيدة، ولكنها ال تخلو من رومانسية اقتصادية، وتستخف 
بهــا األرقــام والظــروف وحجــم البطالــة والعجز فــي الميزانيــة والدين 
العام وموازين القوى بلبنان. إنه خيال أن تكون ميزانية لبنان لـ 2020 
بــال عجــز، فاالقتصــاد اللبنانــي ميــت ســريريا، وكيــف يكون بــال عجز؟ 
هــل بعصــا ســحرية والوضــع المالــي ال يحــل بورقــة، والوضــع المالــي 
حــرج وغير مســتقر تماما بســبب المديونيــة العامة العاليــة وانخفاض 
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاض اإليرادات الحكومية 
وزيــادة معدالت التضخم والنفقات الحكومية، وكذا ارتفاع العجز في 
ر بنحو 13 مليار دوالر. كل هذه ال  الميزانية والحســاب الجاري والمقدَّ

تعالج بقرارات متسرعة غير مدروسة في ثالثة أيام.
Û  الكبــرى هــي فــي رمــوز األحــزاب والطوائــف أقــول: أوال، اإلشــكالية 

والمحاصصة الطائفية، ومنع دخول دماء جديدة من الشــارع اللبناني 
لمطبخ القرار. ولبنان يحتاج حكما ليبراليا مفتوحا. ثانيا: حجم الدين 
العــام اللبنانــي ال يعالــج بــرد فعــل مع وصول الديــن العــام اللبناني إلى 
85.8 مليار دوالر، وقدر حجم الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
بـــ 149.5 % فــي نهايــة أيلــول 2018 مــن العــام الماضــي. وهــو وضــع 

كارثي. 
Û  السؤال، هل تخفيض رواتب المسؤولين سيحل هذا الدين الكارثي مع

فوائــده؟ ولــو افترضنا أن الخطة تمتلك مصباح عالء الدين الســحري، 
فلن تستطيع أن توفر أكثر من أربعة مليارات، ال تغطي فوائد القروض 
فضــال عــن تلبيــة حاجــات النــاس الضروريــة. وهــي ال تعــد شــيئا أمــام 
شــبح االنهيــار االقتصــادي الذي يعيشــه لبنان واســتحقاقات المعيشــة 
واقتصاديــا  سياســيا  لبنــان  لعالجــه.  الملحــة  االقتصاديــة  والعقاقيــر 

بحاجة إلى تفكيك، ثم إعادة تركيب من القمة إلى القاع! 
Û  مستوى التضخم زاد في لبنان، وقد أفاد مركز الدراسات في مجموعة

“فرنســبنك” أن قطاع األلبســة واألحذية ســجل النسبة األعلى في سلة 
التضخــم )9.66 %(، تــاله قطــاع المــواد الغذائيــة والمشــروبات غيــر 
الروحية )6.18 %(، ثم قطاع التعليم )5.40 %(، ثم قطاع االستجمام 
والتســلية والثقافــة )5.26 %(، ثــم قطاع األثــاث والتجهيزات المنزلية 
)5.02 %(، وأخيــرا قطاع المــاء والكهرباء والمحروقات األخرى )4.24 
%(. هنــاك بعــد اجتماعــي البد النظر إليه مــن خطورة تراكم وضع هذه 
األثقــال علــى المواطــن اللبنانــي. إضافــة إلــى خطــورة اســتالب القرار 
السياســي اللبنانــي. ومــا حــدث بلبنــان يحدث في تشــيلي فــي أمريكا 
الالتينية. هذا وإن معدل التباطؤ هو الذي يطغى على مســار االنتظام 

المالي في لبنان. 
Û  وفــي هــذا العــام صــرح وزيــر الماليــة اللبنانــي علــي حســن خليــل بــأن

النمــو االقتصــاد اللبنانــي يبلــغ صفــرا إن لــم يكــن ســلبيا، ممــا يضغــط 
علــى احتياطــات النقــد األجنبي لدى مصرف لبنــان المركزي. أمام هذه 
التحديات، السؤال هل ورقة الحريري تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ 

بالطبع ال. 
Û  االقتصــاد قــرار وإرادة وإســتراتيجية بعيــدة المــدى وإنتاجيــة وتنوع

قطاعــات، وتنميــة بشــرية وشــفافية بال فســاد مالــي وإداري، ومتابعة 
بحرفيــة للنمــو االقتصــادي ودراســة جــدوى للمشــاريع؛ كــي ال تتحــول 
إلــى مشــاريع فيلــة بيضــاء تماًما كمــا هي ســنغافورة واليابــان والدول 
بســبب  فعــل  ردود  وليــس  إســتراتيجية،  االقتصــاد  االســكندنافية، 
مظاهــرات ومــا تزرعــه فــي السياســة تحصــده فــي االقتصــاد. 2020 
ســتكون ســنة اشــتعال الحرائــق في أغلــب دول العالم بســبب األزمات 
االقتصادية وســوء إدارة المال إن لم يكن هناك عالج حقيقي وإعادة 

نظر في بعض ثغرات وأخطاء النظام الرأسمالي.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

إبراهيم النهام

خالـــد  الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال 
بـــن أحمد آل خليفـــة إن إجمـــاع العالم 
علـــى أن أمـــن المنطقـــة فـــي الخليـــج 
يتعرض لتحديات حقيقة هو مكســـب، 

خـــالل  باســـتفاضة  األمـــر  وســـيتداول 
لالجتمـــاع،  المخصصيـــن  اليوميـــن 
عبر طـــرح مـــداوالت وعـــروض لجميع 
الحضـــور، مما يعكس االهتمام من قبل 

عموم المشاركين.
لمـــا  التحديـــات  هـــذه  ”لـــوال  وأضـــاف 
أن  ويجـــب  البحريـــن،  فـــي  اجتمعنـــا 
نركـــز عليهـــا، وســـوف ُيقـــدم كثيـــر من 

اإليضاحـــات الخاصـــة بهـــا، والموقـــف 
يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا  واضـــح 
بـــدول  تتربـــص  التـــي  بالتهديـــدات 

الخليج، وأهمية مواجهتها”.

ــة ــة بالمنطقـ ــات المحدقـ ــة التحديـ ــة مواجهـ ــى أهميـ ــي علـ ــاق عالمـ اتفـ



اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أكـــد 
واألوقـــاف الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفة 
أهميـــة دور الموثقيـــن الخاصين فـــي تطوير 
خدمـــات التوثيـــق ورفـــع مســـتوى فاعليتها، 
بما يســـتجيب لمختلـــف المتطلبـــات في هذا 

المجال المحوري. 
وقـــال وزيـــر العـــدل إن القرار الصـــادر مؤخًرا 
بالترخيـــص لعـــدد مـــن الموثقيـــن الخاصيـــن 
العقـــود  بتوثيـــق  القيـــام  العربيـــة،  باللغـــة 
والمعامـــات العقاريـــة تنفيـــًذا ألمـــر صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء خال 
فـــي  باإلســـراع   2019 الحكومـــي  الملتقـــى 
توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع 
العقاري، يسهم في تعزيز دور الموثق الخاص 

ودعم مزايا البيئة االستثمارية الجاذبة.
وأكـــد أن مشـــروع الموثـــق الخـــاص يؤســـس 
الســـتحداث مهن قانونيـــة جديدة، وذلك في 
إطـــار الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص؛ بهدف 
االســـتفادة مـــن إمكاناتـــه فـــي تعزيـــز فاعلية 
الخدمـــات المقدمـــة في العديد مـــن مجاالت 

العمل العدلي. 
وحـــول نتائج األداء العـــام، أعلن وزير العدل 
أن الموثقين الخاصين أنجزوا 9629 معاملة، 
وذلـــك خـــال نحـــو 18 شـــهًرا منذ البـــدء في 

تطبيق نظام كاتب العدل الخاص.
ُيذكـــر أن نظـــام الموثق الخـــاص يتيح إجراء 
المعامات أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي 
من خـــال مكاتب الموثقيـــن الخاصين، التي 
تتواجـــد فـــي جميـــع المحافظـــات، كمـــا يوفر 
إمـــكان حجـــز المواعيد المســـبقة عـــن طريق 

التواصـــل المباشـــر مـــع الموثقيـــن المعتمدين 
الذين تتوفر كافة بياناتهم عبر دليل الموثقين 
الخاصيـــن الموجود على موقـــع وزارة العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف، وكذلك موقع 

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.
 وكانـــت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف انتهت مـــن ترخيص ثاث دفعات 
مـــن كتاب العـــدل الخاصين، وذلـــك بمجموع 
العربيـــة  باللغتيـــن  خاًصـــا  موثًقـــا   35 بلـــغ 

واإلنجليزية.

الشيخ خالد بن علي

المنامة - بنا

وزير العدل: 9 آالف معاملة أنجزها الموثقون الخاصون
ــاع الـــعـــقـــاري ــ ــط ــ ــق ــ ــاص لـــيـــشـــمـــل ال ــ ــخـ ــ ــاق الـــتـــوثـــيـــق الـ ــ ــط ــ تـــوســـيـــع ن

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
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“األعلى للمرأة” يشارك باجتماعات “النقد الدولي” بواشنطن
اســـتعراض الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض البحرينيـــة وآليـــات تنفيذهـــا

شـــارك المجلـــس األعلـــى للمـــرأة في 
لصنـــدوق  الســـنوية  االجتماعـــات 
النقـــد الدولـــي ومجموعـــة محافظي 
البنـــك الدولي، وذلك إلـــى جوار عدد 
مـــن الهيئـــات الحكوميـــة والخاصـــة 
المشـــاركة في االجتماع مثـــل وزارة 
الماليـــة واالقتصاد الوطني ومصرف 
البحريـــن المركـــزي وعدد مـــن البنوك 

والمؤسسات المالية البحرينية.
ل األمانة العامة للمجلس األعلى  ومثَّ
للمرأة في هذه المشاركة كل من رانيا 
الجـــرف، وهـــي مديره مركـــز التوازن 
بين الجنســـين، وأمينة الحداد، وهي 
التشـــريعية  الســـلطة  قســـم  رئيســـة 
والمجتمع المدني بمركز التوازن بين 

الجنسين بالمجلس.
 وفـــي هـــذا اإلطـــار، شـــارك المجلس 

األعلى للمرأة بحلقة نقاشـــية بعنوان 
“المشـــاركة االقتصاديـــة للمـــرأة فـــي 
الخليجـــي”،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
تجـــارب  اســـتعراض  خالهـــا  جـــرى 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
حيـــث  الكويـــت  ودولـــة  الســـعودية 
خـــال  المجلـــس  جانـــب  عـــرض 
مشـــاركته في هذه الحلقة النقاشـــية 

ملخًصـــا حول نشـــأة المجلس األعلى 
للمـــرأة واختصاصاتـــه كمرجـــع لـــدى 
جميـــع الجهات الرســـمية فيما يتعلق 
بشـــئون وتقـــدم المرأة يتبع مباشـــرة 
صاحب الجالة الملك، ورئاســـته من 
قبـــل صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
الخطـــة  إلـــى  التطـــّرق  جـــرى  كمـــا   

الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينية 
والخطـــة   ،2022  -  2013 للفتـــرة 
 )2019-2022( االســـتراتيجية 
علـــى  تنفيذهـــا  وآليـــات  ومحاورهـــا 
المســـتوى الوطنـــي ونظـــام تقييمهـــا 
النمـــوذج  إلـــى  إضافـــة  وتطويرهـــا، 
الوطنـــي إلدمـــاج احتياجـــات المـــرأة 
متكامـــل  كنظـــام  التنميـــة:  فـــي 
لحوكمـــة تطبيقـــات تكافـــؤ الفـــرص، 
وصـــوالً للتوازن المنشـــود بين المرأة 
المســـئوليات  َحمـــل  فـــي  والرجـــل 
الوطنية والمشاركة بصورة متكافئة 
مـــن  جانـــب  وعـــرض  التنميـــة،  فـــي 
والمشـــاريع  والبرامـــج  المبـــادرات 
االقتصاديـــة  للمشـــاركة  الداعمـــة 
للمرأة اســـتعراض إلحصاءات المرأة 
البحرينيـــة ومشـــاركتها في قطاعات 

العمل والتخصصات المختلفة.

المجلس األعلى للمرأة يشارك باجتماعات النقد الدولي بواشنطن

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة- مكتب القسيس هاني عزيز

الكنيســـة  خـــادم  هنـــأ 
اإلنجيليـــة الوطنية رئيس 
جمعية “البيـــارق البيضاء” 
عزيـــز،  هانـــي  القســـيس 
اللواء الركن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة؛ 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة 
الملكي الســـامي من عاهل 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
آل خليفـــة بتعييـــن ســـموه 

مستشارا لألمن الوطني.
وأكد القســـيس هاني عزيز 
أن صـــدور الثقـــة الملكيـــة 
ســـموه  بتعييـــن  الســـامية 
في هـــذا المنصـــب يعكس 
مـــا يتمتـــع بـــه ســـموه مـــن 
كفـــاءة عاليـــة فـــي خدمـــة 
الوطـــن ورفع اســـمها عاليا 

بالمحافـــل الدولية، متمنيا 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  لســـمو 
حمـــد آل خليفـــة التوفيـــق 
والنجـــاح فـــي ظـــل قيادة 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة 

عيسى آل خليفة.

القسيس هاني عزيز يهنئ ناصر بن حمد

هنـــأت رئيـــس تطويـــر األعمال 
لعمليـــات اكتتـــاب المؤسســـات 
الماليـــة  الخدمـــات  بشـــركة 
أميـــرة  المصرفيـــة  العربيـــة، 
إســـماعيل، اللـــواء الركن ســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
خليفة، بمناســـبة صـــدور األمر 
الســـامي من لدن عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بتعيين سموه 

مستشارا لألمن الوطني.
وأكـــدت إســـماعيل أن اختيـــار 
مستشـــارا  وتعيينـــه  ســـموه 
فـــى  يصـــب  الوطنـــى  لألمـــن 
أن  مؤكـــدة  الوطـــن،  مصلحـــة 
سموه يتمتع بالحنكة والخبرة 
والكفاءة الرفيعة، مشـــيرة إلى 
أن هذه الثقة الملكية الســـامية 
تجســـد دور ســـموه وإخاصـــه 
فىـــي العمـــل وتفانيـــه فـــي كل 

مـــا يخدم الوطن وبـــذل كل ما 
من شأنه رفعة مملكة البحرين 
العامـــة  المصلحـــة  وتحقيـــق 
تحـــت رايـــة صاحـــب الجالـــة 
لســـموه دوام  الملـــك، متمنيـــة 

التوفيق والنجاح.

المصرفية إسماعيل تهنئ ناصر بن حمد ناصـر بـن حمـد قـدوة للشبـاب البحرينــي
لألمـــن مستشـــارًا  ســـموه  بتعييـــن  تهّنـــئ  التطبيقيـــة”  “العلـــوم 

هّنـــأت جامعـــة العلـــوم التطبيقية ممثل 
جالـــة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة اللـــواء الركـــن ســـمو الشـــيخ 
بمناســـبة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
صـــدور األمـــر الملكـــي الســـامي بتعيين 

سموه مستشاًرا لألمن الوطني. 
وصـــّرح رئيس مجلـــس األمنـــاء وهيب 
الخاجة أن صدور الثقة الملكية السامية 
بتعيين ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة مستشـــاًرا لألمـــن الوطنـــي جاء 
ترجمـــًة للجهود الوطنيـــة التي يقوم بها 
ســـموه فـــي مختلـــف المجـــاالت، ودوره 
البـــارز في دعم الشـــباب البحريني الذي 
أســـهم فـــي تحقيـــق نجاحـــات شـــبابية 
بحرينيـــة رفعـــت اســـم البحريـــن عالًيـــا 

في مختلـــف المحافل العربية والدولية، 
وكان لهـــا أثـــر بـــارز فـــي تطويـــر ونمـــاء 

شباب الوطن. 
أن  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأضـــاف   

ســـمو الشـــيخ ناصر كان نموذًجا وقدوة 
للشـــباب البحرينـــي الطمـــوح والمجتهد، 
عاليـــة  كفـــاءة  ســـموه  عكـــس  حيـــث 
اســـتطاع من خالها أن يحقق نجاحات 

عديـــدة للمملكـــة، إلـــى جانـــب مـــا قدمه 
مـــن عطاء مميز فـــي مختلف المجاالت، 
بخالـــص  لســـموه  تمنياتـــه  عـــن  معرًبـــا 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي ظـــل المســـيرة 
بقيـــادة  للمملكـــة  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحب الجالة عاهل الباد.  من جانبه، 
أكد رئيس الجامعة غسان عواد أن هذه 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية تعكـــس الـــدور 
الوطنـــي الكبيـــر الـــذي يضطلع به ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة في 
خدمة الوطن ورفعة شـــأنه في مختلف 
الجانـــب  بمـــا فيهـــا  الوطنيـــة  المحافـــل 
العســـكري واألمني وما يتمتع به ســـموه 
من إمكانيـــات وقدرات وخبـــرات عالية 

في هذا المجال.

أميرة إسماعيل

القسيس هاني عزيز
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يتقدم

رئيس مجلس إدارة 

شركة نفط البحرين )بابكو( 

وأعضاء مجلس اإلدارة

والرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية 

وكافة العاملين في الشركة

بخالص التعازي وعظيم المواساة 

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ياسر حسن الوزير
الموظف بدائرة خدمات الصيانة

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

المنامة - بنا

ألقـــى الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة محمـــد بن دينـــه كلمة فـــي أعمال 
لالقتصـــاد  السادســـة  العالميـــة  القمـــة 
األخضر 2019 والتي تستضيفها اإلمارات 
بمشاركة رؤساء دول وحكومات حاليين 
وإقليميـــة  دوليـــة  ومنظمـــات  وســـابقين 

وممثلين لنحو 80 دولة. 
وأوضـــح بن دينه أن مســـألة االنتقال إلى 
االقتصـــاد األخضـــر فـــي أي بلـــد يحتـــاج 
البـــدء برفـــع مســـتوى الوعـــي المجتمعي 
وســـيتدفق  الخضـــراء،  البيئـــة  بأهميـــة 
هـــذا الوعـــي تلقائيـــا في جميع األوســـاط 
واألعمال االكاديمية والحكومية، مضيفا 
أن وضع األطر والتشريعات القانونية في 
شـــتى المجاالت البيئية مثل تغير المناخ 
وجودة الهـــواء وإدارة النفايات والطاقة 
رســـم خريطـــة  فـــي  يســـهم  المســـتدامة 
الطريـــق نحـــو االقتصاد األخضـــر في أي 

دولة. 

وقـــال إن التأثيـــرات البيئيـــة جـــراء تغير 
المنـــاخ تحدث بعـــد فترة زمنيـــة طويلة، 
وهـــذا مـــن أهـــم األســـباب التـــي جعلـــت 
بعض الـــدول تتقاعس في دورها البيئي، 
أن  يـــدرك  العالـــم  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
هنـــاك تغيـــرات طبيعيـــة تلوح فـــي األفق 
وتســـتدعي من الجميع وقفـــة جادة مثل 
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحـــر والجفاف 

ونقـــص الغـــذاء، منوهـــا إلـــى أن البحرين 
تعتبـــر من الدول الجزريـــة التي هي أكثر 
عرضـــة لهـــذه التحديات، وهـــذا ما يجعل 
المملكـــة تأخـــذ ملـــف تغيـــر المنـــاخ علـــى 
محمـــل الجـــد، مؤكـــدا اســـتمرار البحرين 
فـــي مواقفهـــا الداعمـــة للقضايـــا البيئيـــة 
والطامحة إلـــى التقليل من األضرار التي 

ال يزال اإلنسان يرتكبها في حق البيئة.

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة يلقي كلمة في أعمال القمة العالمية

الطريق خريطة  رسم  في  يسهم  القانونية  التشريعات  وضع 
بن دينه يدعو للتوعية بأهمية البيئة الخضراء

المنامة - بنا

أمـــس  لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز  عقـــد 
ورشـــة عمل حول القيمة المضافة تتضمن 
بالقيمـــة  المتعلقـــة  األساســـية  المفاهيـــم 
بصـــورة  تطبيقهـــا  وضمـــان  المضافـــة، 
للبرنامـــج  اســـتمرارا  وذلـــك  صحيحـــة؛ 
المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية 
بـــدأ  والـــذي  المضافـــة،  بالقيمـــة  الخاصـــة 
تنظيمـــه بداية ديســـمبر من العـــام الماضي 
قبل بـــدء ســـريان القيمة المضافـــة الفعلي 
مـــع بداية العام الجاري.وفي ورشـــة العمل 
التي حضرها 77 ممثال عن 44 منشـــأة، تم 
اســـتعراض آليات تطبيق القيمـــة المضافة 
والجوانـــب الفنيـــة والتنظيميـــة المتصلـــة 
بهـــا، واالطالع علـــى التجربـــة االفتراضية 
التـــي يوفرهـــا مركز العـــرض، والتي تعتمد 
على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة 

المعرفة؛ لمســـاعدتهم في تحقيق التطبيق 
كل  وتقديـــم  المضافـــة،  للقيمـــة  الســـليم 
المعلومات التي تســـهم في تحقيق أقصى 
درجـــات الكفـــاءة والفاعليـــة خصوصـــا ما 
تتطلبـــه هذه القطاعات مـــن جوانب فنية، 
الفنيـــة  والجوانـــب  باآلليـــات  وتعريفهـــم 
والتنظيميـــة للقيمـــة المضافـــة، والرد على 

كافة االستفسارات المعنية بذلك.
ويأتـــي تنظيـــم الورشـــة فـــي إطـــار حرص 
الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات علـــى تحقيق 
مـــا  كل  فـــي  الشـــفافية  درجـــات  أقصـــى 
يتعلـــق بتطبيق القيمة المضافة، واهتمامه 
بمواصلـــة تعزيز الوعي لـــدى كافة الجهات 

ذات العالقة بالقيمة المضافة.

الجهاز الوطني لإليرادات يعقد ورشة عمل حول القيمة المضافة

مـــنـــشـــأة  44 عـــــن  مـــمـــثـــا   77 ــور  ــ ــض ــ ــح ــ ب
”VAT“ الوطني لإليرادات” يعقد ورشة عن الـ“

بدء التحكيم في النسخة الرابعة من جائزة البحرين لريادة األعمال
ــي ــابـ ــجـ ــة يـــعـــكـــس األثـــــــر اإليـ ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ــى ال ــلـ ــد عـ ــ ــدي ــ ــش ــ ــي: اإلقـــــبـــــال ال ــ ــاح ــ ــن ــ ج

أعلن صندوق العمل “تمكين” بدء المرحلة األولى من عملية التحكيم للمؤسسات ورواد األعمال المشاركين في النسخة الرابعة من 
جائزة البحرين لريادة األعمال، وذلك ضمن التصفيات األولى للتأهل لمختلف فئات الجائزة لهذا العام. 

ســـبتمبر  مطلـــع  أعلنـــت  “تمكيـــن”  وكانـــت 
الماضي عن فتح باب التســـجيل للمشـــاركة 
فـــي الجائـــزة، والمقرر انعقادها فـــي نوفمبر 
المقبـــل، برعايـــة كريمـــة ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة. 
وشهدت النسخة الرابعة من جائزة البحرين 
لريـــادة األعمـــال إقبـــاال واســـعا هـــذا العـــام، 
الســـيما مع ما يشـــهده قطاع ريادة األعمال 
من نمو ملفـــت، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات 
180 طلبـــا من قبل مؤسســـات ورواد أعمال 
فئـــات  ضمـــن  للمنافســـة  قدمـــوا  محلييـــن 
الجائـــزة  فئـــات  وتشـــمل  الســـبع،  الجائـــزة 

الحيويـــة  التنمويـــة  المجـــاالت  مـــن  عـــددا 
فـــي تعزيز الـــدور الريـــادي للمؤسســـات في 
قطـــاع األعمـــال، بما فيها المجـــاالت التالية: 
المؤسســـات متناهيـــة الصغر، والمؤسســـات 
الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
ذات  الوطنيـــة  المؤسســـات  إلـــى  إضافـــة 
الطابـــع الدولـــي والمؤسســـات ذات األعمال 

المستدامة، ورائدة األعمال المتميزة.
وتم تخصيص جائزة إنجازات العمر لتكريم 
إحـــدى الشـــخصيات الرائـــدة والعريقـــة في 

مجال ريادة األعمال في البحرين.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
اإلقبـــال  “إن  جناحـــي  إبراهيـــم  “تمكيـــن” 
الشـــديد علـــى المشـــاركة في هذه النســـخة 

الرابعة يعكس مدى أهمية هذه الجائزة في 
أوســـاط ريادة األعمال في البحرين، ويؤكد 
األثـــر اإليجابي الذي حققتـــه في تعزيز دور 
القطـــاع الخاص بفضـــل رعايـــة وتوجيهات 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة”.
وأضاف: “تعد جائزة البحرين لريادة األعمال 
فـــي طليعـــة المبـــادرات الوطنيـــة التي تركز 
في مجملها على تنمية قطاع ريادة األعمال 
المحلـــي لتصبح مملكـــة البحرين بيئة مثلى 
الحتضان المشـــاريع والمؤسســـات الريادية 
ولتكـــون في مصاف الـــدول المتقدمة علميا 
مـــع متطلبـــات  يتماشـــى  بمـــا  وتكنولوجيـــا 
يشـــهدها  التـــي  الرقميـــة  والثـــورة  العصـــر 

العالـــم”. وتتكـــون عملية تقييم المشـــاركات 
فـــي جائـــزة البحريـــن لريـــادة األعمـــال مـــن 
مراحـــل ثالث تبـــدأ بمرحلـــة الربـــع النهائي، 
اســـتمارات  وترتيـــب  تصفيـــة  يتـــم  حيـــث 
المشـــاركة حســـب الفئة، ومن ثـــم التواصل 
مـــع المتأهليـــن إلجراء عـــرض تقديمي أمام 

اللجنـــة الفنية فـــي مرحلة النصـــف النهائي. 
أمـــا المرحلـــة النهائيـــة، فيتم خاللهـــا تقييم 
ثـــالث متأهليـــن نهائييـــن مـــن كل فئـــة ليتم 
بعد ذلك تحديد الفائزين، وتختتم فعاليات 
الجائزة بحفل توزيع الجوائز والذي سيعقد 

في أواخر شهر نوفمبر المقبل.
وتضـــم لجنـــة التحكيم في النســـخة الرابعة 
الخبـــراء  مـــن  مميـــزة  نخبـــة  الجائـــزة  مـــن 
المحلييـــن واإلقليمييـــن والمختصيـــن فـــي 
مجـــال ريـــادة األعمال، حيث يمثـــل أعضاء 
هـــذه اللجنـــة المختصـــة عـــددا مـــن الجهات 
الحكومية وشـــبه الحكومية، والتي تشـــمل 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
االقتصاديـــة،  للتنميـــة  البحريـــن  ومجلـــس 
وبنـــك البحريـــن للتنميـــة، كما تضـــم اللجنة 
فـــي عضويتهـــا ممثليـــن من غرفـــة البحرين 

للتجارة والصناعة، إضافة إلى محكمين من 
مؤسســـات دوليـــة كمنظمـــة األمـــم المتحدة 
للتنميـــة الصناعيـــة وشـــركة إرنســـت ويونغ 

العالمية.
وتســـتند عمليـــة التقييم إلـــى معايير كيفية 
وكمية محددة، حيث تركز المعايير الكيفية 
ورؤيتهـــا،  المؤسســـة  إســـتراتيجية  علـــى 
وممارســـاتها المبتكـــرة، إضافـــة إلـــى طـــرق 
ومواجهـــة  األزمـــات  إدارة  فـــي  المؤسســـة 
التحديـــات. أما المعاييـــر الكمية، فهي تأخذ 
في االعتبار عددا من المؤشرات التي تشمل 
معـــدل الربحيـــة ومعـــدل اإلنتاجيـــة ونمـــو 
اإليرادات وصافي الدخل، إلى جانب نســـبة 
توظيف البحرينيين في المؤسســـة وكثافة 
معدل اإلنفاق على تدريب الموارد البشـــرية 

وعلى البحث والتطوير.

المنامة - بنا

إبراهيم جناحي

المنامة - بنا

تلقـــى اللـــواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة، مزيدا مـــن برقيات 
التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين، 
بمناســـبة صدور األمر السامي عن عاهل 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بتعييـــن ســـموه 
مستشـــاًرا لألمـــن الوطنـــي، مؤكديـــن أن 
تعكـــس  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  هـــذه 
الـــدور الوطنـــي الـــذي يضطلع به ســـموه 
خدمـــة  ســـبيل  فـــي  الكبيـــرة  وجهـــوده 
الوطـــن والمواطنيـــن، متمنييـــن لســـموه 
دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مـــا يقدمه 
سموه من عطاء مستمر لرفع اسم مملكة 
البحريـــن عاليـــا فـــي ظل قيـــادة صاحب 

الجاللة الملك.
فقـــد تلقـــى ســـموه برقيـــات التهانـــي من 

كل مـــن: المفتش العام بـــوزارة الداخلية 
اللواء الشـــيخ خليفة بن أحمد بن محمد 
آل خليفة، رئيس شؤون الجمارك الشيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، مديـــر عـــام 
التخطيـــط والشـــؤون االداريـــة بشـــؤون 
الجمـــارك الشـــيخ تركـــي بـــن دعيـــج آل 
خليفة، مســـاعد رئيس ديوان ســـمو ولي 
العهـــد حمـــد إبراهيـــم الرميحي، الشـــيخ 
خليفة بن ســـلمان بن مبـــارك بن حمد آل 
خليفـــة، مدير عام التفتيـــش والخدمات 
الجمركية العميد عبدهللا حمد الكبيسي، 
والخدمـــات  التخليـــص  عـــام  مديـــر 
الجمركية وليد عبدالعزيز الصباغ، مدير 
عـــام أمانـــة العاصمـــة شـــوقية حميدان، 
المحاكـــم  لشـــئون  المســـاعد  والوكيـــل 

والتوثيق محمد عبدالرحيم بوجيري.

ناصر بن حمد يتلقى مزيدا من التهاني

 مناقشة مدى نجاح استراتيجيات القوى المرتبطة بالثقافة
اختتـــام مؤتمـــر الثقافـــة والدبلوماســـية بالتركيـــز علـــى القـــوة الناعمـــة

اختتــم مؤتمــر الثقافــة والدبلوماســية أعمالــه أمــس. وألقت أولى جلســات 
اليوم الثاني الضوء على الجوانب الثقافية المختلفة للقوة الناعمة والسبل 
التي تنتهجها الدول في نقل ثقافاتها وتعزيز نفوذها الدولي، باإلضافة إلى 

مناقشة مدى نجاح مختلف استراتيجيات القوى المرتبطة بالثقافة. 

وفي مداخلته قال الشـــاعر حسن كمال 
ـــا  مهمًّ دوًرا  تلعـــب  الناعمـــة  القـــوة  إن 
فـــي توجيـــه وضبـــط حركـــة الجماهيـــر 
العريضة من خالل أفكار وقيم وتقاليد 
معينة. وأضاف أن اإلعالم هو الوســـيلة 

األفضل لتفعيل تأثير القوى الناعمة. 
أكاديميـــة  إن  الرفاعـــي  وليـــد  وقـــال 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفة للدراســـات 
الدبلوماسية تدعم جهود تفعيل أدوات 

ووسائل القوى الناعمة.

 وعـــن موقـــع الكاتـــب البحرينـــي علـــى 
خريطة التطورات الراهنة، قالت صفاء 
العلوي إن الكاتب والقارئ في البحرين 
يواجهـــان تحديـــات بســـبب التطـــورات 

التكنولوجية المتسارعة. 
وفـــي الجلســـة الثانيـــة، ألقـــى المؤتمـــر 
والموســـيقى  الفنـــون  علـــى  الضـــوء 
الروابـــط  وناقشـــت  والدبلوماســـية 

المتنوعة والمحتملة فيما بينها. 
وقـــال ناصر البلوشـــي إن القوى الناعمة 

لها تأثير كبير على حركة المجتمعات. 
وأكد اللـــواء مبارك نجم أن الموســـيقى 
والشـــعوب  للثقافـــات  ســـفيًرا  تمّثـــل 
الحـــوار  تســـهيل  فـــي  مهـــم  وعنصـــر 

الحضاري والعالقات الدولية. 
أما الفنانة بلقيس فخرو فتناولت تاريخ 
تطور الفنون منذ رسومات اإلنسان في 

الكهوف وحتى القرن العشرين.

مؤتمر الثقافة والدبلوماسية يختتم أعماله في المسرح الوطني

 المنامة - بنا
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الصخير - جامعة البحرين

أشـــادت عميـــدة شـــؤون الطلبـــة في 
جامعـــة البحريـــن الدكتـــورة فاطمة 
المالكـــي، بحماســـة أعضـــاء  محمـــد 
مجلس الطلبـــة وأفكارهم اإلبداعية 
ومبادراتهـــم لزيادة فاعلية النشـــاط 
لتحســـين  ومقترحاتهـــم  الطالبـــي، 

جودة الخدمات واإلجراءات.
ودعـــت د. المالكـــي فـــي االجتمـــاع 
الحتفـــاالت  األول  التحضيـــري 
الجامعة باألعياد الوطنية في شـــهر 
ديســـمبر المقبـــل الطلبـــة إلـــى ابتكار 
طـــرق إلعـــادة التدوير واالســـتغالل 
فـــي  وتجســـيمها  للمـــوارد  األمثـــل 
الطالبيـــة  واألركان  المعـــارض 

المصاحبة لالحتفالية السنوية.
وقالت: “إن جامعة البحرين بوصفها 
مركًزا للتعليم والتنوير فإنها حريصة 
مبـــدأ  تحقيـــق  فـــي  اإلســـهام  علـــى 
االســـتدامة، وهو واحد من األهداف 
اإلنمائية لألمم المتحدة”، مؤكدة أن 
“نشـــر أساليب وثقافة إعادة التدوير 

بين الطلبة من شأنه أن يساعد على 
حفظ البيئة واستدامتها”.

الطلبـــة  شـــؤون  عمـــادة  وتســـتعد 
لتنظيم احتفاليتها السنوية باألعياد 
طلبـــة  مجلـــس  بمشـــاركة  الوطنيـــة 
والجمعيـــات،  البحريـــن  جامعـــة 

واألندية الطالبية.
وأضافـــت: “إن االحتفاالت الطالبية 
بدعـــم  تقـــام  الوطنيـــة  باألعيـــاد 
ومتابعة من رئيس الجامعة األستاذ 
حمـــزة  يوســـف  ريـــاض  الدكتـــور 
الذي وّجـــه لتذليل كافـــة الصعوبات 
التـــي قـــد تواجـــه الطلبـــة فـــي هـــذه 
أهميـــة  تشـــكل  التـــي  االحتفاليـــة 
كبـــرى لدى الجامعة فـــي تعزيز روح 

المواطنة بين طلبتها”.
وخـــالل االجتمـــاع الـــذي عقـــد يـــوم 
الجـــاري(  أكتوبـــر   15( الثالثـــاء 
تعرفـــت العميدة إلى أعضاء مجلس 
واســـتمعت  واحتياجاتهـــم،  الطلبـــة 

لملحوظاتهم.

جامعة البحرين تستعد 
الحتفاالت العيد الوطني

ناشد مجموعة من أولياء أمور طالبات الصف الثاني فرقة )باء( بمدرسة سترة االبتدائية للبنات عبر “البالد” وزير 
التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي لتوجيــه اإلدارة المعنية بالوزارة لتأمين معلمة ثابتة لنظام الفصل لصف لبناتهم، 

وذلك لعدم وجودها منذ بداية انتظام الطالب بالمدارس الحكومية منذ الشهر الماضي.

 وقالـــوا: “تم اســـتبدال معلمات الصـــف الثاني لبناتنـــا بمعلمتين 
وهما ليســـتا معلمتي نظام فصل لتدريســـهن بعض المواد، وهو 
مـــا انعكـــس علـــى الطالبـــات ســـلًبا بمســـتواهن، إذ ُكـــنَّ متعلقات 

بمعلمتهن التي تم نقلها لتدريس الصف األول االبتدائي”.
ا  وأشـــاروا: إلـــى أن إحـــدى المعلمـــات الموجـــودات لديهـــن حاليًّ
يتكـــّرر غيابهـــا لدواع صحية وهي بموعد وضع، حيث ســـتنجم 
مشـــكلة أخـــرى لتعييـــن البديلة مكانهـــا مما يعنـــي تفاقم الوضع 

ا.  سوًءا في ظل النقص الحاصل حاليًّ
 ولفتـــوا إلى أن ما يحدث لبناتنا أّثر في ســـير المنهج الدراســـي 
وتأخرهـــن عـــن ســـواهن، كمـــا أن أســـلوب التدريـــس بـــال خطـــة 
واضحـــة أو تحضيـــر جيـــد بما يتـــالءم مع مســـتوى الصغيرات، 

كلفنا إعادة تدريسهن مرة أخرى.
 وبّينوا بأنه لم يتم تدريســـهن مادتي التربية اإلسالمية والمواد 
االجتماعية، وأيًضا تأجيل بعض التقويمات األســـبوعية بســـبب 

نقل معلمة الفصل إلى الصف األول.
 وفـــي هـــذا الصـــدد، أوضحـــوا أن تجـــاوب اإلدارة مع المشـــكلة 
ضعيف، وعامل التقاعد االختياري أربك ســـير العملية التعليمية 
فـــي مختلـــف مـــدارس البحريـــن، وبســـبب التقاعـــد فالمدرســـة 
تعانـــي من نقـــص بعـــدد المعلمات، مما اســـتدعى دمـــج طالبات 
أحـــد صفـــوف الثاني االبتدائي في صفين نتـــج عنه زيادة بعدد 

الطالبات إلى حوالي ثالثين طالبة في كل صف.
 وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، طالـــب أولياء األمـــور بتزويد المدرســـة 

بمعلمات نظام فصل للصف األول االبتدائي وســـد النقص بين 
صفـــوف الثانـــي االبتدائـــي وإعادة توزيـــع الطالبـــات كما ُكّن 
سابًقا بمعدل عشرين طالبة لكل فصل، وإرجاع معلمة الصف 
الثانـــي باء إلى طالباتها هذا من أجل مصلحة المدرســـة أوالً 

والطالبات ثانًيا.
 ودعـــوا إدارة المدرســـة للتجـــاوب مـــع الشـــكاوى التي ترد 
مـــن أولياء األمـــور حول بعـــض األمور المتعلقـــة بمصلحة 
الطالبات، مؤكدين أن مصلحة المدرسة ال تأتي إال بصالح 

الطالبـــات وإحرازهـــن الدرجات العليـــا وصقل مهاراتهن 
ومواهبهـــن، ونحـــن ُأولياء األمور في أشـــد القلق على 

بناتنا ونخشـــى أن يؤثر كل ما سبق على صحتهن 
النفســـية وقلـــة اندفاعهـــن نحـــو التحصيـــل 

العلمي مســـتقبالً، وهو ما ينعكس ســـلًبا 
على مستوى المدرسة بين نظيراتها.

تتجــاوب ال  المدرســة  وإدارة  و”اجتماعيــات”  “ديــن”  يدرســن  لــم   :”^“ لـــ  أمهــات 

تعليم طالبات الصف الثاني بسترة... “مخربط”

متقاعدة: جامعة البحرين وعدت بشراء 5 سنوات ولم تِف
وحمزة الــزايــد  مــن  تحرًكا  ينتظرون  متظّلًما   30  :”^“ لـــ  قالت 

وردت لصفحـــة التعليـــم بــــ “البـــالد” شـــكوى مـــن موظفـــة 
متقاعـــدة مـــن جامعـــة البحرين بســـبب عدم وفـــاء إدارة 
بعـــد  افتراضيـــة  ســـنوات   5 بشـــراء  بوعدهـــا  الجامعـــة 
تقاعدهـــا، وبخاصـــة أن إدارة الجامعـــة اشـــترت ســـنوات 
لبعـــض المتقاعدين وحرمت اآلخرين من ذلك دون إبداء 

األسباب. 
علًما أن االسم لدى محرر الصفحة ويمكن تزويد الجامعة 

به إذا طلبته. وفيما يأتي نص الرسالة الواردة:
أتقّدم إليكم بخطابي هذا وكلي أمل أن أجد لديكم الحل 

بعد أن ضاقت بي السبل ولم أجد حال لمشكلتي.
 أنـــا موظفـــة متقاعـــدة مـــن جامعـــة البحريـــن منـــذ يناير 
2016 وقد وعدتنا جامعة البحرين بشراء خمس سنوات 
ولكننـــا لم نجد تحقيًقا لذلك الوعد من قبل إدارة شـــؤون 

الموظفين بالجامعة.
 لقد نشـــرت مشكلتي بوقت سابق في الجريدة وتحدثت 
فـــي اإلذاعـــة ولم أجـــد أي ردٍّ من رئيس جامعـــة البحرين 

الذي لم يحّرك ساكًنا.
 وأنا لست الموظفة الوحيدة ومعي مجموعة من زمالئي 
وزميالتـــي الموظفيـــن المتقاعدين ما يقـــارب عددهم 30 

موظًفا وهذا حق من حقوقنا.

كمـــا أطالـــب رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة بالتدخـــل 
حـــول هذا الموضوع وإصدار تعليماتـــه للمعنيين بجامعة 

البحرين التخاذ ما يلزم.
 علًما بأن مجموعة من الموظفين تم دفع مستحقاتهم. 

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير.

إيجاز قانوني

يشـــار إلـــى أن النظـــام المعمـــول بـــه بديـــوان الخدمة 

المدنيـــة أنه يجـــوز بقرار مـــن الســـلطة المختصة في 
بعـــد  العامـــة  الهيئـــات  أو  المؤسســـات  أو  الـــوزارات 
موافقـــة الديـــوان منـــح مكافـــأة شـــراء مـــدة الخدمة 
االفتراضية وبحد أقصى 5 ســـنوات للموظفين الذين 
تنتهـــي خدمتهـــم لألســـباب المحـــددة مـــع توافر قدر 
معيـــن من مدة الخدمة. )مرفق مع الخبر جدول يبين 
ســـبب انتهاء الخدمة، ومدة الخدمة، وعدد السنوات 

المشتراة(.

ضوابط شراء سنوات الخدمة االفتراضية أحمد الزايد

وزير التربية يكرم قاصة بعمر الزهور

كـــّرم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الطالبة أســـماء لورنس محمد من 
مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات؛ لتمّيزها في كتابة القصص القصيرة منذ 
أن كانت في الصف السادس االبتدائي، بتشجيع من معلمتها آنذاك األستاذة 
مرام القاسمي معلمة اللغة العربية بمدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات.
وخالل لقائه بهما، استمع الوزير إلى شرح من الطالبة والمعلمة حول مشروع 
نشـــر أهداف التنمية المســـتدامة عن طريق الكتابات األدبية، والذي أطلقته 
المعلمـــة بهـــدف نشـــر الوعي في أوســـاط الطالبات حول تلـــك األهداف التي 
وضعتهـــا منظمة األمم المتحدة، وتتعلق بتوفيـــر التعليم والصحة والحفاظ 
علـــى البيئة والطاقـــة، وغيرها، حيث قامت الطالبة أســـماء بتأليف 17 قصة 
تتعلـــق بتلـــك األهداف، وأرفقتهـــا بمجموعة من الرســـومات المعّبرة عن تلك 
القصـــص، كمـــا أن المعلمة قامت بتوظيف هذه القصص في حصص القراءة، 
مما ســـاهم فـــي زيادة الحصيلـــة المعرفيـــة للطالبات حول موضـــوع التنمية 
المســـتدامة. وبهذه المناســـبة، أشـــاد الوزير بالمشـــروع التوعوي الذي قدمته 

المعلمـــة والطالبـــة، مؤكـــدا حـــرص الـــوزارة علـــى تشـــجيع منتســـبي الميدان 
التربـــوي علـــى تقديم األفـــكار المتميزة في مجاالت الموهبـــة واإلبداع كافة، 

ومتمنيا للجميع دوام التوفيق.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الوزير مع الطالبة والمعلمة المنفذتين للمشروع

محرر الشؤون المحلية

منتدى االبتكار: ثابر وادرس السوق وال تقل “مستحيل”
2020 بــحــلــول  دوالر  مــلــيــار   25 ــى  إلـ سيصل  ــتــك”  “فــن ــوق  سـ

أجمع المتحدثون في منتدى االبتكار 
بجامعـــة  الرابـــع  األعمـــال  وريـــادة 
البحرين على أهمية إيمان المبتدئين 
في مجال ريـــادة األعمال بأنفســـهم، 
والمثابرة، ودراسة السوق، والنشاط 
الذي ســـيعملون فيه، مشـــددين على 
االســـتفادة من الحلـــول التي توفرها 
تأســـيس  فـــي  المعلومـــات  تقنيـــة 

األعمال وتنميتها.
 ونّظمـــت كلية تقنيـــة المعلومات في 
وريـــادة  االبتـــكار  منتـــدى  الجامعـــة 
إلـــى  يهـــدف  الـــذي  الرابـــع  األعمـــال 
تشـــجيع الطلبة الذين لديهـــم القدرة 
والرغبـــة فـــي ريـــادة األعمـــال علـــى 
البـــدء بمشـــاريع جديـــدة فـــي مجال 

تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت في 
مملكة البحرين.

وتحـــدث فـــي المنتـــدى - الـــذي أقيم 
األســـتاذ  الجامعـــة  رئيـــس  برعايـــة 

الدكتور رياض يوســـف حمزة - نخبة 
من رواد األعمال.

وتحدثـــت ســـيدة األعمـــال إنجريـــد 
فاندرفيلـــت عـــن ضـــرورة أن يقتنـــع 

يـــرددوا  وأال  بقدراتهـــم،  الشـــباب 
عبـــارات مـــن مثـــل “مســـتحيل”، وأن 
عالقتهـــم  شـــبكة  مـــن  يســـتفيدوا 
لتحقيـــق أهدافهـــم والمضـــي قدمـــًا، 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  أن  مؤكـــدة 
تخلق فرصًا للتطوير، فسوق تقنيات 
الخدمات المالية )الفنتك( على سبيل 
المثال ســـيصل إلى 25 مليـــار دوالر، 

بحلول العام 2020م.
رائـــد األعمـــال حســـين حاجـــي  أمـــا 
فشـــّدد على ضرورة عدم اليأس عند 
الفشـــل في المشـــروعات، مشيًرا إلى 
تجربتـــه ومواجهتـــه صعوبـــات عدة، 
قبـــل أن ينجـــح فـــي تأســـيس عـــدة 

شركات.

رئيس الجامعة مكرًما مشاركة بالمنتدى

الصخير - جامعة البحرين

الصخير - جامعة البحرين

شّددت أستاذ التربية الرياضية في 
كليـــة العلـــوم الصحيـــة والرياضية 
إنعـــام النجـــار علـــى أهميـــة تقليـــل 
التوتر خـــالل فترة االمتحانات من 
وإدارة  الجيـــد،  التخطيـــط  خـــالل 

الوقت، وتحديد األولويات.
ونّظمـــت دائـــرة التوجيه واإلرشـــاد 
بعمـــادة شـــؤون الطلبة فـــي جامعة 

البحريـــن محاضـــرة بعنوان “خطط 
مؤخـــًرا  الدراســـية”  المتحاناتـــك 
وهدفت إلى مســـاعدة الطلبة على 

التخطيط األكاديمي السليم.
أهميـــة  إلـــى  النجـــار  د.  ونّوهـــت 
بالقـــدرات والقـــدرة علـــى  اإليمـــان 
تحقيـــق الهدف، وتحقيـــق التوازن 

في الحياة.

خّطط جيًدا وال تتوتر باالمتحانات

مروة خميس



لتدريـــب  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  ســـعي  ضمـــن 
وتطوير مســـتوى منتسبيها، شـــارك المالزم أول 
سمو الشيخ نادر بن محمد آل خليفة في برنامج 
تدريبـــي رفيع المســـتوى في الواليـــات المتحدة 

األميركية وذلك بالتعاون مع شرطة نيويورك.
ويهدف هـــذا البرنامج لرفع المســـتوى التدريبي 
لضبـــاط المـــرور واكتســـاب مهـــارات وأســـاليب 
جديـــدة من شـــأنها أن تســـهم في تطويـــر العمل 
المروري ونقل التجارب المرورية الناجحة التي 
تحقـــق أهداف اإلدارة العامـــة للمرور في تطوير 

منظومتها.

اجتمع رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة خالل زيارته الرسمية إلى العاصمة 
واشنطن مع مساعد المفوض التنفيذي لدعم العمليات بجمارك الواليات المتحدة وحماية 

الحدود وليام فريرا. 

العالقـــات  إلـــى  التطـــرق  اللقـــاء  فـــي  وتـــم 
الثنائية بين جمارك الدولتين وسبل التعاون 
المشـــترك فـــي المجالين األمنـــي والجمركي، 
كما تم تسليط الضوء على آخر المستجدات 
بشـــؤون الجمارك.وأكـــد رئيس الجمـــارك، عمق 
العالقـــات الثنائية بيـــن جمارك الدولتيـــن، والتي 
تقوم على ركائز قوية، رســـختها اتفاقية التجارة 

الحـــرة، والتي طبقتها شـــؤون الجمارك من خالل 
تبـــادل الخبرات والزيـــارات الميدانيـــة والدورات 
التدريبيـــة.  وأشـــار إلى أنـــه بناًء علـــى محددات 
عمل الحكومة، فإن شؤون الجمارك تحرص على 
مواصلـــة عقد االجتماعات التي من شـــأنها تعزيز 
التنميـــة الشـــاملة في إطـــار تحقيق تـــوازن مالي 
يواكب ويحافظ على النمو االقتصادي اإليجابي.
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يناقـــش مجلـــس النـــواب فـــي الجلســـة العادية 
العـــادي  الســـنوي  االنعقـــاد  دور  مـــن  الثالثـــة 
الثانـــي للفصـــل التشـــريعي الخامـــس الثالثـــاء 
المقبـــل االقتـــراح برغبة بإنشـــاء برنامج وطني 
للتخصصـــات الطبيـــة )البـــورد البحرينـــي( على 
غرار برنامج التخصصات الطبية الموجودة في 

الدول األخرى.
و أشـــارت الحكومـــة فـــي ردهـــا علـــى االقتراح 
برغبـــة إلى أن المجلس األعلـــى للصحة قد قام 
بدراســـة الموضـــوع وتوصـــل إلـــى عـــدم وجود 
حاجة ماسة إلنشاء برنامج وطني للتخصصات 
الطبيـــة البورد البحريني يعني بتدريب وتأهيل 
األطبـــاء فـــي الوقت الحالي، مؤكـــدة انه يتعذر 
تنفيـــذ االقتـــراح برغبـــة وان المجلـــس األعلـــى 
للصحة سيقوم من خالل لجنة التدريب التابعة 
للمجلس بدراســـة إنشـــاء برنامـــج للتخصصات 

الطبية خاص بمملكة البحرين.
لالختصاصـــات  العربـــي  المجلـــس  إن  وبينـــت 
الصحيـــة )البـــورد العربي( والمجلس الســـعودي 
لالختصاصات )البورد السعودي( المعتمدين في 
مملكة البحرين من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية كبرنامجين لتدريب 
البحريـــن  مملكـــة  مستشـــفيات  فـــي  األطبـــاء 
ومستشـــفيات المملكة العربية الســـعودية لديها 
الطاقة االستيعابية الكافية والبرامج المتكاملة 
تغطـــي  والتـــي  ووليـــا  محليـــا  بهـــا  المعتـــرف 

متطلبات التدريب الطبي الحالي بالمملكة. 
وأكدت الحكومة أن العمل مســـتمر في تطوير 
القطـــاع الصحـــي فـــي مملكة البحريـــن بما في 
ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الطبية على أعلى 
المســـتويات ورفدها في مؤسســـاتها الصحية 
بمـــا يهدف إلى ضمان توفيـــر الرعاية الصحية 
ذات الجـــودة العاليـــة وفق أفضل الممارســـات 

العالمية.

الحكومة: ال حاجة 
إلنشاء “البورد البحريني”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

“المرور” تشارك في برنامج تدريبي بشرطة نيويورك

تعزيز التعاون األمني والجمركي مع أميركا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســـتقبل وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف بمكتبـــه بوزارة شـــؤون البلديات النائب كلثـــم الحايكي بالمحافظة 
الشـــمالية بحضور وكيل الوزارة لشـــؤون األشـــغال أحمد الخياط. وأشـــاد 
الوزيـــر بالجهـــود الطيبة التي يبذلها النواب خدمة للوطـــن والمواطنين من خالل 
تلمس االحتياجات الضرورية في مناطقهم، موضًحا أن مثل هذه اللقاءات تأتي 
ضمـــن متابعة طلبـــات المواطنين ومقترحات أعضاء المجلـــس النيابي بما يخدم 

المصلحة العامة.
وأطلعـــت الحايكـــي خلف على عـــدد من الطلبات والمقترحـــات التي تخدم أهالي 
الدائـــرة األولـــى بالمحافظة وتعّزز مشـــاريع البنية التحتية والخدمـــات التعليمية 
واالجتماعية فيها من ضمنها ترميم وصيانة مبنى مدرســـة باربار، تطوير شـــارع 
النخيـــل، إيجاد حل لمشـــكلة تجمـــع مياه األمطار أمام مدرســـة البديع، تخصيص 
مســـاحات لمواقـــف الســـيارات أمـــام مركـــز جابر الصبـــاح الصحي في جنوســـان، 
بجانب االهتمام بالســـواحل وموضوع مخططات بعـــض األراضي بالمنطقة، وتم 
ا لمناطق الدائرة األولى للوقوف على االحتياجات. التنسيق لزيارة الوزير ميدانيًّ

خلف يبحث مع الحايكي احتياجات “أولى الشمالية”

“األشغال”: تركيب عوازل لـ 150 بيتا في 2019
بميزانيـــة قدرهـــا 110 آالف دينـــار موزعـــة علـــى جميـــع المحافظـــات

قالــت مديــرة إدارة التنميــة الحضريــة بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني راوية المناعي إن وزارة األشغال وشؤئون البلديات 

والتخطيط العمراني أنهت عوازل األمطار لـ 150 بيتا في العام 2019.

لهـــا  وأوضحـــت المناعـــي فـــي تصريـــح 
أنـــه “مـــن منطلـــق حرصهـــا علـــى تقديـــم 
للمواطنيـــن،  الخدماتيـــة  المشـــاريع 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع مجلـــس أمانة 
قامـــت  البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة 
بتنفيـــذ 150 طلبا لعـــوازل األمطار ضمن 
مشـــروع تنميـــة المدن والقـــرى إلى الربع 
الثالث من العام 2019 بميزانية إجمالية 
علـــى  دينـــار موزعـــة  110 آالف  قدرهـــا 

جميع محافظات المملكة”.
وأشـــارت المناعي “يعتبر مشروع عوازل 
األمطـــار أحـــد المشـــاريع الحيويـــة التي 
تلبي احتياجات المواطن بشـــكل مباشر 
وتهـــدف إلى االرتقـــاء باألبنية الحضرية 
والوضع المعيشـــي للمواطنين من خالل 

تقديم مساعدات لذوي الدخل المحدود 
مـــن خالل معايير محددة وأولويات يتم 
رفعها من قبل المجلس البلدي”. وتابعت 
“إن اإلنجـــاز فـــي هـــذا المشـــروع يعتبـــر 
أمانـــة  الـــوزارة ومجلـــس  تعـــاون  ثمـــرة 
العاصمة والمجالس البلدية”. وأوضحت 
أنـــه تم االنتهاء من عدد)78 طلبا لعوازل 
األمطـــار في نطـــاق المحافظة الشـــمالية 
و29 طلبـــا فـــي محافظـــة المحـــرق، و24 
طلبـــا في المحافظـــة الجنوبية، و19 في 
محافظـــة العاصمـــة بميزانيـــة تصل إلى 
دينار 11200، مضيفة أنه سيتم االنتهاء 
مـــن مجموعة مـــن الطلبـــات فـــي الفترة 
المقبلـــة، وجـــاري اســـتقبال المزيـــد مـــن 
طلبـــات عـــوازل األمطـــار ضمن مشـــروع 

تنمية المـــدن والقرى المرفوعة بحســـب 
“ويتميـــز  وقالـــت  المجالـــس”.  أولويـــات 
المشـــروع بعدد وجـــود أي قوائم انتظار 
لتنفيذ الطلبات، حيث يتم تنفيذ طلبات 
عـــوازل األمطار مباشـــرة بعـــد رفعها من 
الجالس”. وأكـــدت مديـــرة إدارة التنمية 
بـــأن  تصريحهـــا  ختـــام  فـــي  الحضريـــة 
الوزارة ســـتعمل على تســـخير اإلمكانات 

كافة والمـــواد بالتعاون مع مجلس أمانة 
العاصمـــة والمجالس البلديـــة لتنفيذ هذا 

المشروع التنموي بالصورة المنشودة.
طلبـــات  عـــدد  إجمالـــي  “أن  وأوضحـــت 
عـــوازل األمطار المدرجة تحت مشـــروع 
تنميـــة المدن والقرى بجميـــع محافظات 
البحريـــن بلغ 7813 طلبا منذ العام 2007 
ولغاية مطلع يوليو 2018، وأشار إلى أن 
جميـــع الطلبات تم االنتهـــاء من تنفيذها 
إضافـــة إلى ما تـــم تنفيذها خـــالل العام 

الجاري، وهي 78 بيتا”.
وأوضحـــت أن وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في 
إدارة التنميـــة الحضريـــة حققت أهداف 
المشروع عبر تلبية جميع طلبات عوازل 
األمطـــار المرفوعـــة مـــن قبـــل المجالـــس 
البلديـــة، منوها إلى أن المشـــروع كان له 
صـــدى إيجابي فـــي أوســـاط المواطنين 

خصوصا أنه يالمس احتياجاتهم.

راوية المناعي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

دافــع عــدد مــن النــواب عــن برنامــج التقاعــد االختيــاري، مشــيرين إلــى أن هنــاك مطالبات مــن األهالــي بإعادة فتحــه؛ بغية االســتفادة من 
االمتيــازات التــي يوفرهــا ومنــح فــرص للخريجيين للتوظيف فــي الجهات الحكومية المختلفــة خاصة وزارتي التربيــة والتعليم والصحة، 

ونفوا تسبب تطبيق التقاعد االختياري في حدوث ربكة في عمل بعض الوزارات، مؤكدين أنه تم تطبيقه بعد دراسة وافية.

السواد: مطلب شعبي .. وتلقيت 

طلبات إلعادة فتح البرنامج 

برنامـــج  أن  الســـواد  فاضـــل  النائـــب  أكـــد 
مطلبـــا  ومـــازال  كان  االختيـــاري  التقاعـــد 
شـــعبيا لفئـــة كبيرة مـــن المواطنيـــن، حيث 
تلقيـــت العديـــد مـــن الطلبـــات مـــن أهالـــي 
الدائـــرة للســـعي في إعـــادة فتـــح البرنامج 
ومـــن  منـــه  لالســـتفادة  فيـــه؛  والتســـجيل 

االمتيازات التي يوفرها للمتقاعدين. 
عمـــل  البرنامـــج  أن  إلـــى  الســـواد  وأشـــار 
علـــى الحـــد مـــن ظاهـــرة البطالـــة المقنعـــة 
المستشـــرية في األجهزة الحكومية بشكل 
ظاهـــر للعيـــان، مـــع منـــح عـــدد كبيـــر مـــن 
العاطليـــن وباألخـــص خريجـــي الجامعـــات 
فرصـــة ســـانحة للحصـــول علـــى الشـــواغر 
بعـــدد من الوظائف الحكوميـــة، ناهيك عن 
التبعات اإليجابية من وراء تطبيق برنامج 
التقاعـــد االختيـــاري للمواطنيـــن من خالل 

تأثيره اإليجابـــي والتصاعدي نحو تحقيق 
التـــوازن المالي، وفتح المجـــال لمن يرغب 
فـــي االلتحـــاق بالعمل في القطـــاع الخاص 
والمســـاهمة فـــي تحريـــك عجلـــة التنميـــة 
االقتصادية وضخ الطاقات والخبرات لهذا 

القطاع الحيوي والمهم.

االنصاري: يساهم في تعزيز النمو 

االقتصادي والتنموي

كمـــا أكد النائب أحمـــد االنصاري أن تطبيق 
برنامـــج التقاعد االختياري لمن يرغب فيه 
مـــن موظفـــي الجهـــات الحكوميـــة يهـــدف 
فـــي  منـــه  للمســـتفيدين  الفرصـــة  إلتاحـــة 
توظيف خبراتهم في مجال ريادة األعمال 
والقطـــاع الخاص، ويســـاهم إلـــى حد كبير 
النمـــو االقتصـــادي والتنمـــوي  فـــي تعزيـــز 

للمملكة على األصعدة كافة. 
وأوضـــح األنصـــاري فـــي تصريـــح صحفي 
أنـــه بتطبيق البرنامج ســـيتم خلق أكثر من 

ألـــف وظيفـــة للمواطنيـــن الذيـــن هـــم على 
قوائـــم انتظـــار ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، 
والعمـــل على تغطية الشـــواغر في مختلف 
المؤسســـات والهيئـــات الحكومية بمختلف 
أقسامها وتخصصاتها، األمر الذي سيساهم 
بشـــكل ملحـــوظ فـــي تدنـــي نســـبة البطالة 
فـــي كل قطاعـــات  البحرنـــة  نســـبة  ورفـــع 
الدولة ومؤسســـاتها، وفـــي مقدمتها وزارتا 
التربيـــة والتعليم والصحة، مشـــيرا إلى أن 
مـــا يتـــردد بشـــأن تعطيـــل ســـير العمل في 
عـــدد مـــن الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة 
الحيويـــة أمر غير دقيق؛ نظـــرا لما تقوم به 
الحكومة من ضوابـــط للتأكد من عدم تأثر 
ســـير العمل في هـــذه الجهات مع البدء في 
تطبيـــق برنامج التقاعـــد االختياري منذ ما 

يقارب من شهر. 
يذكـــر أن برنامـــج التقاعـــد االختيـــاري بـــدأ 
تطبيقه على الجهـــات الحكومية الخاضعة 
لديـــوان الخدمة المدنية ســـابقا، والمتمثلة 

لســـنوات  اعتباريـــة  ســـنوات   5 ضـــم  فـــي 
بحســـب  واالفتراضيـــة  الفعليـــة  الخدمـــة 
القوانيـــن واألنظمـــة، ومبلـــغ نقدي يســـاوي 
تكلفة شـــراء 5 سنوات افتراضية إضافية، 
للمســـتحقين،  الخدمـــة  نهايـــة  وترقيـــة 
ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت 

أخرى بحسب القوانين واألنظمة.

 العامر: التقاعد االختياري 

برنامج رائد ومتميز

ذكـــر النائب أحمد العامر أن تطبيق برنامج 
مبـــادرات  أحـــد  يعـــد  االختيـــاري  التقاعـــد 

برنامـــج التوازن المالـــي بمملكـــة البحرين، 
وهو برنامج رائد ومتميز وسيثبت نجاحه 
يوما بعد يوم ليس على مســـتوى البحرين 
فحســـب، بل علـــى مســـتوى المنطقة ككل، 
أن  شـــأنه  مـــن  البرنامـــج  أن  إلـــى  مشـــيرا 
يســـاهم في تحقيق التـــوازن المالي بنهاية 
خفـــض  مـــن  يعـــزز  والـــذي   ،2022 العـــام 
المصروفـــات وزيادة اإليـــرادات الحكومية 
واســـتمرارية الســـعي للعمل على استدامة 
الوطنيـــة  والمـــوارد  الماليـــة  األوضـــاع 
االســـتفادة  تحقيـــق  بهـــدف  واســـتقرارها؛ 
القصـــوى للمواطـــن البحرينـــي مـــن التنمية 
واالســـتفادة منها لألجيال القادمة. واشـــار 

إلـــى أن تطبيق برنامـــج التقاعد االختياري 
تم بعد دراســـة حثيثـــة وموضوعية وليس 
بشـــكل عشوائي، وســـتكون نتائجه ظاهرة 
للعيـــان في الفترة القليلة المقبلة.  وأوضح 
العامـــر أن مبـــادرة طـــرح برنامـــج التقاعـــد 
فـــي  األول  بالمقـــام  تهـــدف  االختيـــاري 
السماح للمســـتفيدين من البرنامج منه في 
توظيـــف خبراتهم ومهاراتهـــم ومؤهالتهم 
اإلدارية والعلمية للدخول في مجال ريادة 
األعمـــال، وتعزيـــز العمـــل بالقطـــاع الخاص 
بالســـوق المحلية؛ األمر الذي سيعود بالنفع 
والمـــردود االيجابي على القطـــاع التجاري 

واالقتصادي في مملكة البحرين.

للخريجين عــمــل  ــرص  فـ ــر  ــي ــوف وت ــج  ــام ــرن ــب ال ــرح  طـ ــادة  ــإعـ بـ يــطــالــبــون  ــالـــي  األهـ

نواب يدافعون عن “التقاعد االختياري” وينفون حدوث ربكة في عمل بعض الجهات
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أحمد العامر أحمد االنصاري فاضل السواد

ليلى مال اهلل
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علي الفردان من المنامة

101 ألف دينار إلدارة عقارات مجمع سترة
األمـــان أنظمـــة  لصيانـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  لهيئـــة  مناقصـــة  فتـــح 

أظهــرت أحــدث بيانات نشــرت علــى موقع مجلس المناقصــات والمزايدات أمــس فتح مزايدة 
تقديم خدمات إدارة العقارات لمجمع سترة التجاري لمجموعة بنك البحرين للتنمية بـ101 ألف 

دينار لشركة )CBRE Bahrain WLL(، وكان قد تقدم إليها 4 عطاءات علق اثنان منها.

وتشـــمل خدمات إدارة العقارات للمجمع إعداد 
خطـــة عمل مبتكرة لمســـاعدة المركـــز التجاري 
فـــي تحقيق أقصى قدر من الربحية واالرتقاء، 
وســـيكون مدير الممتلكات مســـؤوال مسؤولية 
كاملـــة عن إدارة وتشـــغيل وصيانة المرفق في 
بطريقة فعالـــة واقتصادية وموثوقة، بما يتفق 
مـــع معاييـــر الصناعـــة واللوائـــح المحليـــة ذات 

الصلة.
شـــهر  فـــي  طرحـــت  قـــد  المجموعـــة  وكانـــت 
أغسطس 2018 مزايدة؛ لتقديم خدمات إدارة 
العقـــارات لمجمع ســـترة التجـــاري بنحو 179.7 

ألف دينار، والتي تقدم إليها 3 عطاءات.
وكان نجل ســـمو ولي العهد الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفة افتتح مجمع سترة التجاري 

في تاريخ 12 ديسمبر 2006، والذي تم إنشاؤه 
بنـــاء علـــى مكرمـــة ملكيـــة ســـامية مـــن عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، حيـــث أصـــدر جاللتـــه توجيهاتـــه 
بتخصيص جزء من إيرادات المجمع لمساعدة 

أبناء منطقة سترة من ذوي الدخل المحدود.
وقدرت الكلفة اإلجمالية للمشروع بـ 10 ماليين 
دينـــار، واســـتغرقت مـــدة تشـــييده مـــا يفـــوق 
العشـــرين شـــهًرا، وبمســـاحة إجماليـــة 46.883 

ألف متر مربع.
وأظهـــرت أحـــدث بيانـــات نشـــرت أمـــس فتـــح 
مناقصة ومزايدة تابعتين لجهتين حكوميتين 
بإجمالـــي 14 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 8 
عطـــاءات للمناقصـــة والمزايدة. وبلـــغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 104.8 ألف دينار.
وفتح المجلـــس مناقصة لهيئة الكهرباء والماء 
لصيانـــة أنظمـــة األمـــان بالهيئـــة لمدة ســـنتين، 
تقـــدم إليهـــا 10 عطـــاءات، علـــق 6 منهـــا، وأقل 

عطاء بنحو 3.8 ألف دينار.

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إقامة النسخة الرابعة 
من مهرجان البحر في شــاطئ مراســي وعلى مدى 10 أيام تبدأ يوم 

الخميس 7 نوفمبر وحتى السبت 16 نوفمبر.

الـــذي  المهرجـــان  هـــذا   ويهـــدف 
انطلـــق ألول مرة في العام 2016 
إلى اســـتعراض الروابط األصيلة 
الغاليـــة  البحريـــن  تربـــط  التـــي 
بالبحـــر منذ قديم الزمـــان، والتي 
وتقاليـــد  عـــادات  عنهـــا  نتجـــت 
ومهن شعبية عريقة، حيث يأتي 
هـــذه  إحيـــاء  إلعـــادة  المهرجـــان 
التقاليد والموروثات التي تشتهر 
بهـــا المملكـــة، فضـــاًل عـــن توعيـــة 
الـــزوار والســـياح عبـــر الدمـــج ما 
بيـــن الماضي المتجـــذر والحاضر 

المشرق.
الفعاليـــات  قائمـــة  وتشـــمل 
المخصصة لنســـخة هذا العام من 
مهرجان البحر كاًل من الرياضات 
المراكـــب  وجـــوالت  المائيـــة 

الموســـيقية  العـــروض  البحريـــة، 
اليدويـــة،  والحـــرف  الفلكلوريـــة 
البحـــار،  ومتحـــف  اللؤلـــؤ  تجـــار 
خارجيـــة  ســـينما  إلـــى  إضافـــة 
التفاعليـــة.  األنشـــطة  ومنطقـــة 
وســـيكون من بين العروض التي 
المهرجـــان  هـــذا  سيســـتضيفها 
 Cirque( العـــرض البحري العالمي

 .)De La Mer
ويأتي مهرجان البحر بالتماشـــي 
مـــع اإلســـتراتيجية العامـــة التـــي 
وضعتهـــا هيئـــة الســـياحة؛ بهدف 
تطوير وتقوية القطاع الســـياحي 
تحـــت شـــعار “بلدنـــا بلدكـــم”، بما 
االقتصـــاد  تنميـــة  فـــي  يســـهم 
الوطنـــي والمضـــي نحـــو تحقيق 

الرؤية االقتصادية 2030.

انطالق النسخة الرابعة لمهرجان البحر 7 نوفمبر

تطبيق العقوبات والتدابير البديلة
 قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة البحرينـــي الصـــادر فـــي عـــام2017 يتنـــاول تطبيـــق 
التدابير البديلة للعقوبات. وهذه التدابير البديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع، اإلقامة 
الجبريـــة فـــي مـــكان محدد، حظر ارتياد مـــكان أو أماكن محددة، التعهـــد بعدم التعرض أو 
االتصال بأشخاص أو جهات معينة، الخضوع للمراقبة اإللكترونية، حضور برامج التأهيل 

والتدريب، إصالح الضرر الناشئ عن الجريمة. ولكل حالة وضعها وفق المقتضيات. 
  وفي هذا الصدد، نشـــير إلى أن فلســـفة العقوبة الجنائية ال تبحث عن االنتقام أو التشفي 
ممـــن ُأرتكـــب الجـــرم ولكن تهـــدف أساًســـا لإلصـــالح والتأهيـــل والتدريب ليعـــود مرتكب 
الجريمة شخًصا صالًحا لمجتمعه ولنفسه، واإلصالح من أهم أهداف العقوبة. ومما ال شك 
فيـــه، أن العمـــل في خدمة المجتمع كبديل للعقوبة يمنح مرتكـــب الجريمة الفرصة للتآلف 
والتصالـــح مـــع مجتمعـــه، وذلك بالقيام بخدمة تعـــود بالنفع على المجتمع فـــي البداية وله 

ا كجزء من هذا المجتمع. شخصيًّ
 خدمـــة المجتمـــع تتمثل في عـــدة طرق يتم تحديدهـــا لاللتزام بتنفيذهـــا وفق المطلوب. 
ومهمـــا كانـــت الخدمة بســـيطة إال أن نفعهـــا للمجتمع مباشـــر ويعود بآثـــار معنوية ومادية 
ومجتمعيـــة. وهـــذا يخلـــق نوًعا من الترابط بيـــن المجتمع ومرتكب الجريمة ألنه سيشـــعر 
بأنـــه غير منبوذ. وفي هذا اإلطار، نشـــير لضرورة إشـــراك القطاع الخـــاص إلحالل التدابير 
البديلـــة فـــي تطبيق العقوبة. فهناك من يمكن االســـتفادة من خبراته فـــي األمور الفنية أو 
اإلدارية ألن مثل هذه الخبرات تكون متوفرة لدى هذا القطاع، ومن ثم تستفيد الشركات 
والمجتمع أيًضا. وقد يستطيع من صدرت ضده العقوبة القيام بإصالح الضرر وجبره للحد 
المقبول للطرف المتضرر، فلماذا يقضي جزًءا من عمره خلف القضبان بعيًدا عن مجتمعه.
إن تحقيق العدالة والردع أمر مهم وحيوي لحماية المجتمع، ولكن هناك حاالت تســـتدعي 

مساعدة “المجرم” وتأهيله ليعود لحضن مجتمعه، والعمل على نفعه.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

بزيادة نســبتها 15 % جراء تحســن أداء صندوق المساهمين

810 آالف دينار أرباح “التكافل الدولية” في 9 أشهر

حققــت شــركة التكافــل الدوليــة إجمالــي أربــاح بلغــت 810 آالف دينــار 
للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2019 مقارنــة بإجمالــي أربــاح قدرهــا 
703 آالف دينــار للفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي بزيــادة قدرها 15 % 
وذلك ناتج عن تحســن أداء صندوق المســاهمين الذي حقق ربحا قدره 
506 آالف دينــار بزيــادة قدرهــا 11 % مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العام 
الماضي، وتحسن أداء صندوق التكافل العائلي الذي حقق فائضا قدره 
12 آالف دينار مقارنة بعجز قدره 297 ألف دينار في العام الماضي، في 
حين انخفض فائض صندوق التكافل العام ليبلغ 292 ألف دينار مقارنة 

بـ 536 ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

العائـــد علـــى  الربـــح  وبلـــغ صافـــي 
مســـاهمي الشـــركة األم 505 آالف 
 30 فـــي  المنتهيـــة  للفتـــرة  دينـــار 
ســـبتمبر 2019 مقارنًة بصافي ربح 
قدره 483 ألف دينار للفترة نفســـها 
مـــن العـــام الماضـــي بنســـبة زيـــادة 
بلغـــت 5 %. وبلغت ربحية الســـهم 
)بعد اســـتبعاد حقوق األقلية( 5.95 
فلـــس على الســـهم مقارنة بــــ 6.59 
فلـــس علـــى الســـهم للفتـــرة نفســـها 
مـــن العـــام الماضـــي؛ نظـــرا لزيـــادة 
رأس مال الشـــركة، علمـــا بأن رأس 
مـــال الشـــركة قـــد رفـــع إلـــى مبلـــغ 
8,500 مليـــون دينـــار، وأمـــا علـــى 
صعيـــد اشـــتراكات التكافـــل، فقـــد 
حققـــت الشـــركة فـــي نهايـــة الفترة 
قدرهـــا  بلـــغ  اشـــتراكات  إجمالـــي 
بــــ  17.075 مليـــون دينـــار مقارنـــة 
بحرينـــي  دينـــار  مليـــون   17.749
للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضي، 
وذلـــك بانخفـــاض قـــدره 4 %. كما 
بلـــغ صافـــي االشـــتراكات المكتتبة 
فـــي الفتـــرة 11.561 مليـــون دينار 
10.520 مليـــون دينـــار  بــــ  مقارنـــة 
اللفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي، 
10 %، كمـــا  بلغـــت  زيـــادة  بنســـبة 
بلـــغ صافـــي مطالبـــات التكافل في 
الفترة 8.438 مليـــون دينار مقارنة 
بـ 7.848 مليون دينار للفترة نفسها 
مـــن العـــام الماضـــي بنســـبة زيـــادة 

قدرها 8 %.

 مليون دينار الدخل الشامل

للفتـــرة  الشـــامل  الدخـــل  بلـــغ  كمـــا 
1.012 مليـــون دينـــار مقارنة بربح 
شـــامل قدره 449 ألف دينار للفترة 
نفســـها مـــن العـــام الماضـــي، وذلك 

بمعدل نمو بلغ 125 %. 

  206 آالف دينار
 األرباح بالربع الثالث 

وأمـــا علـــى صعيـــد نتائـــج الثالثـــة 
ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر 
2019، فقد حققت الشركة إجمالي 
أرباح بلغت قيمتها 206 آالف دينار 
مقارنة بربح قـــدره 170 ألف دينار 
للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضي 
بزيادة قدرها 21 %؛ نظرا لتحســـن 
الـــذي  المســـاهمين  صنـــدوق  أداء 
حقـــق ربحـــا قـــدره 151 ألـــف دينار 
مقارنـــة بربح قدره 144 ألف دينار، 
)بعـــد  الســـهم  بلغـــت ربحيـــة  وقـــد 
استبعاد حقوق األقلية( 1.75 فلس 
مقارنة بـ 1.56 فلس للفترة نفســـها 
من العام الماضي بزيادة قدرها 12 
%، وتحسن أداء صندوق التكافل 
الصنـــدوق  حقـــق  حيـــث  العائلـــي، 
فائضا قـــدره 3 اآلف دينـــار مقارنة 
بعجـــز قدره 109 أالف دينار للفترة 
كمـــا  الماضـــي،  العـــام  مـــن  نفســـها 
انخفـــض فائـــض صنـــدوق التكافل 
العام لألشـــهر الثالثـــة المنتهية في 

30 ســـبتمبر 2019 ليبلـــغ 51 ألـــف 
دينـــار مقارنـــة بــــ 135 ألـــف دينـــار 

للفترة نفسها من العام الماضي.

 149 ألف دينار صافي الربح 

العائد للمساهمين

العائـــد علـــى  الربـــح  وبلـــغ صافـــي 
لفتـــرة  األم   الشـــركة  مســـاهمي 
األشـــهر الثالثـــة المنتهيـــة فـــي 30 
دينـــار  ألـــف   149  ،2019 ســـبتمبر 
مقارنـــًة بصافـــي ربـــح قـــدره 132 
ألـــف دينـــار للفترة نفســـها من العام 
الماضي بنســـبة زيـــادة بلغت 12.5 
%.  كمـــا حققـــت الشـــركة إجمالـــي 
بلغـــت  الثالـــث  للربـــع  اشـــتراكات 
قيمتهـــا 5.417 مليون دينار مقارنة 
بــــ 6.486 مليـــون دينـــار بانخفاض 
قدرهـــا 16 %، فـــي حيـــن حققـــت 
الشـــركة صافـــي اشـــتراكات قدرها 
بــــ  مقارنـــة  دينـــار  مليـــون   3.637
3.588 مليون دينار وبزيادة قدرها 
1 % عـــن الفتـــرة نفســـها مـــن العام 
السابق. وبلغ الدخل الشامل للفترة 
326 ألف دينار مقارنة بربح شـــامل 
قدره 146 ألف دينار للفترة نفســـها 
مـــن العـــام الماضـــي، وذلـــك بمعدل 

نمو بلغ 123 %. 
وارتفع إجمالي حقوق المســـاهمين 
)بعد إســـتبعاد حقوق األقلية( ليبلغ 

9.822 مليون دينار في 30 سبتمبر 
مليـــون   9.178 بــــ  مقارنـــة   2019
دينار في 31 ديسمبر 2018، وذلك 

بنسبة زيادة قدرها 7% .

  39.75 مليون دينار 

إجمالي األصول

بلغ إجمالي أصول الشـــركة كما في 
وقـــدره  مبلغـــا   2019 ســـبتمبر   30
بــــ  مقارنـــة  دينـــار  مليـــون   39.750
 31 فـــي  دينـــار  مليـــون   39.792
ديســـمبر 2018. وقد علـــق الرئيس 
التنفيـــذي عصـــام محمـــد األنصاري 
التـــي  اإليجابيـــة  النتائـــج  بـــأن 
متوافقـــة  تأتـــي  الشـــركة  حققتهـــا 
اإلســـتراتيجية  التوجهـــات  مـــع 
التـــي انتهجتها الشـــركة فـــي إدارة 
محافظهـــا التأمينية واالســـتثمارية 
بمـــا يضمـــن تحســـن األداء وتقديم 
خدمـــات تأمينية عالية المســـتوى، 
مشـــيرا إلـــى أن الشـــركة اســـتفادت 
من عمليات الدمج لبعض نشاطات 
الشركة مع الشركة األم. وتعد شركة 
التكافـــل الدولية ش.م.ب. )جي آي 
جـــي – التكافل( أول شـــركة تأمين 
إســـالمية فـــي المنطقـــة. تأسســـت 
بذلـــك  لتوفـــر   1989 العـــام  فـــي 
مجموعـــة متكاملـــة مـــن المنتجات 
والتغطيات التأمينية المتوافقة مع 
أســـس الشـــريعة اإلســـالمية الغراء 
واألفـــراد  المؤسســـات  ومتطلبـــات 
تابعـــة  شـــركة  وهـــي  المختلفـــة، 

لمجموعة GIG – البحرين.

المنامة - التكافل الدولية

عصام األنصاري

سنغافورة/ لندن - رويترز

هبوط أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط أمس جّراء القلق 
بــشــأن ضــعــف الــطــلــب الــعــالــمــي لتطغى 
عــلــى مـــؤشـــرات تـــدفـــع لــلــمــراهــنــة على 
ــا، حيث خفت  أوروبـ السعر في  ارتــفــاع 
بريطانيا  انــســحــاب  مــن  ــخــوف  ال حـــدة 
ــي دون اتــفــاق بما  ــ مــن االتــحــاد األوروب
وبحلول  اقتصادية.  أضـــراًرا  يسبب  قد 
كان  جرينتش،  بتوقيت   0905 الساعة 
 30 منخفًضا  برنت  العالم  القياس  خام 
ونــزل  للبرميل.  دوالر   59.12 إلــى  سنًتا 
الخام األميركي غرب تكساس الوسيط 

11 سنتا إلى 53.67 دوالر للبرميل.

صندوق التكافل 
العائلي حقق 

فائضا قدره 12 
آالف دينار

“زين” تطلق اإلنترنت األرضي قبل نهاية العام
ــن شـــــــركـــــــات االتـــــــصـــــــاالت ــ ــيـ ــ فـــــــي خــــــطــــــوة تــــلــــهــــب الــــمــــنــــافــــســــة بـ

قــال مســئول فــي شــركة “زين البحرين” إن الشــركة بصدد إطالق خدماتهــا لالتصاالت األرضية، وذلــك ألول مرة في 
تاريخهــا، األمــر الــذي ســيفتح المنافســة فــي قطــاع اإلنترنــت بعد شــهرين من فتــح الشــبكة األرضية لجميع مشــغلي 
االتصــاالت.  وأبلــغ الرئيــس التنفيــذي لشــركة “زين البحريــن”، محمد زين العابديــن “البالد” أنه يتوّقع أن تبدأ الشــركة 

تقديم خدمات اإلنترنت للمستهلكين عبر الشبكة األرضية قبل نهاية العام الجاري.

 وأشـــار زين العابدين إلى أن الشـــركة 
ســـتتعاون مع شـــركة “بي نـــت”، وهي 
الشـــركة الجديدة التي ستدير الشبكة 
الوطنيـــة للبرودباند مـــن أجل إطالق 

الخدمة.
 وأوضـــح زيـــن العابديـــن أن خدمـــات 
اإلنترنـــت األرضيـــة ســـتقدم للزبائـــن 
األفـــراد فـــي المنازل والشـــركات على 

حـــد ســـواء، في حيـــن لـــم يدخل في 
تفاصيـــل بشـــأن ما إذا كانت ســـتكون 

ا. األسعار أقل من المقدمة حاليًّ
 وتعاونـــت شـــركة “زيـــن” إلـــى جانب 
المشغلين اآلخرين، في إبداء المشورة 
والـــرأي بخصـــوص الفصـــل الوظيفي 
االستشـــارات  وفـــي  “بتلكـــو”  لشـــركة 
التـــي أطلقتها هيئة تنظيم االتصاالت 

بغية فتح الشبكة األرضية للمنافسة. 
 يأتـــي ذلـــك بالتزامـــن مـــع التدشـــين 
الرسمي لشركة “بي نت” وهي الشركة 
المملوكة لبتلكو ولكنها المنفصلة عنها 
ـــا، والتـــي عـــن طريقهـــا  ـــا وماليًّ قانونيًّ
ســـيتم فتح شـــبكة األليـــاف البصرية 
عـــن  األرضيـــة  االتصـــاالت  وشـــبكة 
لجميـــع  التقليديـــة  الكابـــالت  طريـــق 

المشغلين، حيث ستقوم هذه الشركة 
وعادلـــة  موحـــدة  رســـوم  باحتســـاب 
لجميـــع المشـــغلين بمـــا فيهـــم شـــركة 

“بتلكو” التي تقدم خدمات التجزئة.
 وستشـــرف “بـــي نـــت” علـــى تقديـــم 
األرضيـــة  للشـــبكة  الولـــوج  خدمـــات 
وفق معايير وأســـعار محـــددة وثابتة 
تراعي المنافســـة بين جميع شـــركات 

االتصاالت العاملة في المملكة.
االتصـــاالت،  تنظيـــم  وأبلغـــت هيئـــة   
شركات االتصاالت المحلية في وقت 
أخـــذت  والتـــي  التســـعيرة  أن  ســـابق 
االستشـــارة فـــي وقت ســـابق بشـــأنها 
ســـارية المفعول اعتباًرا من األول من 

أغسطس الماضي.
 ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تطلـــق 

العنان للشـــركات المنافســـة لــــ “بتلكو” 
مـــن أجـــل إطـــالق خدمـــات اإلنترنت 
أســـعار  علـــى  والحصـــول  األرضيـــة 
محددة للجميع بما فيها شركة “بتلكو” 
التي تقـــدم خدماتها للســـوق المحلية 
فـــي قطـــاع االتصـــاالت األرضية على 

مدى تاريخ االتصاالت في البحرين.
 ووردت اإلشـــارة لألسعار في العرض 
المرجعي لمنتجـــات وخدمات الجملة 
المنظمة، بما في ذلك شـــروط األسعار 
تتعلـــق  ال  التـــي  األخـــرى  والشـــروط 
نـــت”  “بـــي  تقدمهـــا  التـــي  باألســـعار، 

للمشغلين المرخصين اآلخرين.

محمد زين العابدين

أمل الحامد
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أصــدرت كل مــن مؤسســة التنظيــم العقــاري وجهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري معاييــر التثميــن 
والقياســات العقارية للبحرين، وبذلك تكون المملكة أول دولة في الشــرق األوســط تطبق هذه المعايير 

المتبعة على أسس علمية موحدة.

وأكـــد رئيس جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري، 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن هـــذه 
المعاييـــر تم اعتمادهـــا بناًء على المعاييـــر الدولية، 
المتبعة على أســـس علمية موحـــدة، والتي تعاونت 
مـــن خاللها مؤسســـة التنظيـــم العقاري مـــع منظمة 
يخـــص  فيمـــا   ،)IVS( للتثميـــن  الدوليـــة  المعاييـــر 
التثمين العقاري. وأما فيما يخص معايير القياسات 
العقاريـــة، كذلـــك قـــام جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقاري بوضع أسسها بالتعاون مع التحالف الدولي 

للمعايير والقياسات العقارية.
جـــاء ذلـــك خـــالل مؤتمـــر صحافـــي ُعقـــد بمناســـبة 
البحريـــن  “معاييـــر  وإصـــدار  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء 
القياســـات  و”معاييـــر   ،)BVS( العقـــاري”  للتثميـــن 

.)BPMS( العقارية للمملكة
وأضاف الشـــيخ ســـلمان أن معايير التثمين العقاري 
ستوحد أســـس التثمين لجميع المثمنين العقاريين 
فـــي البحريـــن، والتي ســـتبنى علـــى معاييـــر علمية 
وعالمية، و”سوف نتجنب بواسطتها التفاوت الذي 
كان يحـــدث من قبـــل المثمنين في عمليـــة التثمين 
العقـــاري بســـبب اتباعهـــم، أي )المثمنـــون( معاييـــر 
مختلفـــة وغيـــر دقيقـــة، وفـــي الغالـــب مبنيـــة على 
تقديرات واجتهادات شـــخصية”، مؤكدا بأنه “وبعد 
طـــرح معاييـــر البحريـــن للتثمين العقاري، سيســـهم 
ذلك بشكل كبير في حماية هذا القطاع والقطاعات 
المصرفـــي  القطـــاع  هنـــا  منهـــا  ونذكـــر  األخـــرى، 

الـــذي يعتمـــد علـــى عملية تثميـــن دقيقـــة عند منح 
التمويالت العقارية للشركات واألفراد”.

 توحيد مسح العقارات المختلفة

وأشـــار الشـــيخ ســـلمان إلـــى أن معاييـــر القياســـات 
العقارية ســـتوحد عملية مســـح العقـــارات بمختلف 
أنواعها، وبكل تأكيد ستســـهم في تحقيق دقة أكبر 
في تحديد المســـاحات العقارية وكيفية احتســـاب 
المســـاحات المرفقة بها. وبالتالي التأثير إيجابا في 
تحديد أســـعار العقارات بمختلف أنواعها، وستعمم 
هذه المعايير بالتنســـيق مع وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب 
الهندســـية ومكاتـــب المســـح الخاصة؛ ليتـــم اعتماد 

معايير قياس موحدة.
ولفـــت إلـــى أن اعتمـــاد معاييـــر التثميـــن العقـــاري 
ومعاييـــر القياســـات العقاريـــة لمـــا لهمـــا مـــن عالقة 
ببعضهمـــا سيســـهمان فـــي وجـــود بيئة اســـتثمارية 
مســـتدامة وجاذبـــة وضامنة لـــرأس المـــال المحلي 
والخارجي، وســـتحقق الشـــفافية والمصداقية في 
ســـوق العقـــار، والـــذي يعتبـــر أحـــد أهـــم القطاعات 
االقتصاديـــة غير النفطية فـــي االقتصاد البحريني، 
والـــذي تعـــول عليـــه الحكومـــة لزيادة إســـهامه في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي؛ لتحقيـــق رؤى وتطلعات 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة الراميـــة نحـــو تقديـــم أفضـــل المبادرات 

والسياســـات التـــي من شـــأنها تضـــع البحرين ضمن 
الـــدول الرائدة والمتقدمـــة؛ من أجل مزيد من النمو 

االزدهار للمواطن البحريني.
وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بما توليه الحكومة برئاســـة 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة من اهتمـــام للشـــأن العقاري، 
وعلى دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو 
ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي تنفيـــذ البرامـــج والمشـــاريع 
العقارية، وعلى متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع التنموية والبنية 
التحتيـــة الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة، وإلى 
وزيـــر األشـــغال والبلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
عصـــام خلف على تعاون وزارته والمســـؤولين فيها 
الذين أسهموا في االنتهاء من إعداد هذه المعايير.

قاعدة بيانات موثوقة

بدوره، كشـــف الرئيس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم 

العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة أنه 
ســـيتم إطـــالق قاعـــدة البيانـــات خالل الربـــع األول 
مـــن العـــام 2020، مبينا أن قاعدة البيانات ســـتكون 
موثوقة ألسعار العقارات العتبارها مرجعا في حال 
الحاجة لمعلومات خاصة بالتثمين لمنطقة محددة.

وأضـــاف أن معاييـــر البحريـــن للتثميـــن تهـــدف إلى 
للتثميـــن  واضحـــة  وسياســـات  إجـــراءات  وضـــع 
العقـــاري، وتوفيـــر إطـــار تشـــريعي يتيـــح للمثمـــن 
العقاري تثمين الممتلكات بطريقة دقيقة ومعتمدة، 
مبينـــا أن المعايير الجديدة ســـتعزز الثقة بالمثمنين 
التثميـــن  تجنـــب  إلـــى  ســـيؤدي  ممـــا  العقارييـــن، 
مـــع  التعامـــل  فـــي  الشـــفافية  وتعزيـــز  العشـــوائي، 
األشـــخاص المعنيين في السوق العقاري بما يضمن 

حقوقهم.
مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر عـــام المســـاحة فـــي جهـــاز 
أن  ســـبت  ناجـــي  العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 
المعاييـــر الجديدة ســـتوحد عملية مســـح العقارات 
بمختلف أنواعها، وبكل تأكيد ستســـهم في تحقيق 

دقـــة أكبر فـــي تحديد المســـاحات العقارية وكيفية 
احتســـاب المســـاحات المرفقة بها، وبالتالي التأثير 
إيجابا في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها.
وأضاف، أن نسبة التباين كانت تصل إلى 24 % في 
السابق بسبب التثمين العشوائي، ولكن مع المعايير 
الجديـــدة ســـتتقلص النســـبة إلـــى صفـــر %، حيـــث 
ســـيلتزم الجميـــع بأســـعار موحدة حســـب المناطق، 
مشيرا إلى أنه مع المعايير الجديدة قد اكتمل الهرم 
والعقد مما سيســـاهم باالرتقاء في المجال العقاري 
فـــي البحريـــن. وأشـــار إلـــى أن المعاييـــر الجديـــدة 
ســـتعمم هذه المعايير بالتنســـيق مع وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني على جميع 
المكاتب الهندســـية ومكاتب المســـح الخاصة ليتم 

اعتماد معايير قياس موحدة.

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن المعايير العقارية الجديدة

سلمان بن عبداهلل: معايير جديدة توحد أسس التثمين العقاري
لــلــقــطــاع ــات  ــاسـ ــيـ قـ ــدر  ــصـ تـ األوســـــــط   الـــشـــرق  فـــي  دولـــــة  أول  الــبــحــريــن 

“المقاييس” تدعو المستخدمين لشراء األجهزة الموفرة للطاقة
تحتفل وزارة الصناعة والتجارة والســياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس باليوم العالمي للطاقة 
مــع أكثــر مــن أربــع وخمســين دولة من مختلــف أنحاء العالــم، باإلضافة إلــى ممثلين مــن منظمة األمم 
المتحدة، وجامعة الدول العربية واالتحاد االفريقي، بعد التوقيع على مبادرة منتدى الطاقة العالمي 
الذي أقيم في إمارة دبي سنة 2012، والذي تم فيه االتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام 

يوًما لالحتفال بالطاقة والذي أطلق عليه اليوم العالمي للطاقة.

 وأشـــار مديـــر إدارة الفحص والمقاييـــس بالوزارة، 
علـــي شـــبر، إلـــى أن الطاقة تأخـــذ أشـــكاالً متنوعة 
منهـــا الطاقـــة الحراريـــة، الكيميائيـــة، الكهربائيـــة، 
الطاقـــة  أن  إال  وغيرهـــا،  النوويـــة،  اإلشـــعاعية، 
الكهربائيـــة هـــي إحدى الصـــور المهمـــة للطاقة، لما 
لهـــا مـــن دور أساســـي في حياتنـــا اليوميـــة وأثرها 
فـــي التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة ورفاهية 
للشـــعوب. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن التوفيـــر فـــي 
اســـتهالك الطاقـــة له منافـــع عديدة منها المباشـــرة 
المتعلقة بخفض فواتير الطاقة للمســـتخدم، ومنها 
المنافع غير المباشرة مثل تقليل البصمة الكربونية 
)االنبعاثـــات الكربونيـــة( والحـــد من التلـــوث الناتج 
عـــن اإلنتـــاج اإلضافي للكهربـــاء وكذلـــك الحد من 

ظاهـــرة تغيير المناخ وتقليل الضغط على شـــبكات 
اإلمـــداد الكهربائيـــة وإطالـــة عمر األجهـــزة والمواد 

المستخدمة.

 برامج رقابية متعلقة بالكفاءة

 مـــن جانـــب آخر، بّيـــن علي شـــبر أن إدارة الفحص 
والمقاييـــس لديهـــا مجموعة من البرامـــج الرقابية 
الوطنيـــة المتعلقـــة بالكفـــاءة، مـــن أهمهـــا كفـــاءة 
مصابيـــح اإلنـــارة المنزليـــة الذي طّبق في ســـبتمبر 
2015 والـــذي ســـاهم في منـــع اســـتيراد المصابيح 
المتوهجـــة “التنجســـتن”، والتـــي تســـتهلك الكثيـــر 
حـــرارة  إلـــى  وتحويلهـــا  الكهربائيـــة  الطاقـــة  مـــن 
أكثـــر منها إلـــى إضاءة. وكذلـــك البرنامـــج الرقابي 

الثانـــي لرفـــع كفـــاءة الطاقة فـــي أجهـــزة التكييف 
والـــذي تم اإللزام بـــه في فبرايـــر 2016، من خالل 
وضـــع بطاقـــة تعريفيـــة علـــى المكيـــف تعتمد على 
النجـــوم، مما ُيمّكن المســـتخدمين من المقارنة بين 
أجهزة التكييف بحســـب كفاءتهـــا واختيار المالئم 
منهـــا، فكلمـــا زاد عدد النجـــوم زادت قـــدرة الجهاز 
وكال  الكهربائـــي،  الطاقـــة  اســـتهالك  توفيـــر  علـــى 
البرنامجيـــن كانا ثمـــرة تعاون بيـــن وزارة الصناعة 

والمـــاء.  الكهربـــاء  وهيئـــة  والســـياحة  والتجـــارة 
وكذلـــك بطاقتـــا اســـتهالك الوقـــود على الســـيارات 
واإلطـــارات التـــي تبّيـــن كميـــة الوقود المســـتهلكة 
لـــكل كيلومتر واحد يتم قطعه في الســـاعة، حيث 
تمكن البطاقة المستخدم من اختيار المنتج األوفر 
للطاقة والذي طبق على طرازات 2018 وما بعدها 
وذلـــك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

 كمـــا وأكد شـــبر أن هنـــاك تعاوًنا وثيًقـــا لزيادة عدد 
البرامج الرقابية الداعمة إلى رفع كفاءة استخدام 
الطاقة للمســـاهمة في تقليل هدرها والذي ينعكس 
إيجاًبـــا على المســـتخدم بتقليل الكلفة التشـــغيلية 
وخفض فاتورة الكهرباء والماء ومن أهمها برنامج 
أدوات ترشـــيد اســـتهالك الميـــاه وبرنامـــج أجهـــزة 
التكييف ذات الســـعات العاليـــة مع جهات حكومية 

متعددة.

المنامة - الصناعة والتجارة

الثالثاء 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 - العدد 4025

المنامة - المواصالت واالتصاالت

ســّلم الوكيل المســاعد لشــئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت، بدر هود المحمود، ترخيص تشــغيل رصيف للغاز 
المسال، للقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي إلنتاج والصناعات البترولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، جاسم عيسى الشيراوي، بحضور 
ممثلي شــركة البحرين للغاز المســال. ويعد مشــروع الغاز المســال أحد المشــاريع اإلنتاجية الرائدة والفريدة من نوعها بالبحرين والمنطقة، 
حيث تم تشييده مؤخًرا في عرض البحر بشمال شرق المملكة لتشغيله كمنصة مناولة وتخزين لشحنات الغاز المسال المستخدم في العديد 

من الصناعات وأهمها توليد الطاقة الكهربائية لكافة محطات الطاقة بالمملكة.

 ويأتـــي ترخيـــص مشـــغل الرصيـــف بعد 
اســـتيفاء المتطلبات الالزمة من شـــئون 
الموانـــئ والمالحـــة البحريـــة حيـــث قام 
الفريـــق المختـــص بالتدقيـــق علـــى كافة 

المتطلبـــات الواجـــب توفيرهـــا مـــن قبل 
الشـــركة بحســـب اللوائح واألنظمة ذات 
العالقـــة بالـــوزارة قبـــل البـــدء بتشـــغيل 
الرصيـــف، حيث تم التحقق من جاهزية 

الرصيـــف مـــن حيث تجهيزات الســـالمة 
واألمـــن والعمليات واإلطالع على آليات 
المســـتخدمة  األنظمـــة  وكافـــة  العمـــل 
بالرصيـــف لضمـــان انســـيابية العمليـــات 

قبل ترخيص الرصيف من قبل الوزارة.
المواصـــالت  وزارة  مـــن  وســـعًيا   
الموانـــئ  بشـــئون  ممثلـــًة  واالتصـــاالت 
والمالحـــة البحريـــة لتعزيز التعـــاون مع 
الجهـــات ذات العالقـــة بالقطاع الحيوي، 
فقد تم التنسيق لممثلي وزارة الداخلية 
مـــن شـــئون الجمارك وشـــئون الجنســـية 
فريـــق  لمرافقـــة  واإلقامـــة  والجـــوازات 
ســـالمة  لتقييـــم  المختـــص  التفتيـــش 

اإلجراءات األمنية بالرصيف.

أحـــد  المســـال  الغـــاز  رصيـــف  ويعتبـــر   
األرصفـــة الصناعيـــة المتطـــورة حديثـــة 
تأميـــن  فـــي  التشـــييد، حيـــث سيســـهم 

المخـــزون الوطنـــي مـــن شـــحنات الغـــاز 
المســـال المســـتخدم فـــي توليـــد الطاقة 

بالمملكة.

“الوطنية للنفط” تتسلم ترخيص تشغيل رصيف لـ “الغاز”
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تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-51439( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زهراء احمد محمد الشاوي 

االسم التجاري الحالي: توتاتي للتنظيف العام 
االسم التجاري الجديد: الثنائية للبناء وخدمات الصيانة 

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد حسين محمد علوي العلوي 

االسم التجاري الحالي: الجنان النظمة االبواب والمفاتيح 
االسم التجاري الجديد: الجنان ألنظمة االبواب 

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مريم عبدالرضا كاطم فردان 

االسم التجاري الحالي: طير الخليج لالدارة الممتلكات 
االسم التجاري الجديد: طير الخليج لتخليص المعامالت 

For Advertisig   إلعالناتكم
38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة أبيات انترناشونال ميديا ش.ش.و لمالكها ميغان كيشور غايكواد
سجل تجاري رقم ١١٥٤٠٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة اكسيتوم تيكنولوجيز ذ.م.م
سجل تجاري رقم 106841-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة مطعم سبانتيني روما - شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم ١٢٥٥١٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة مركز ايطاليان نيلز - شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 126050

بنــاء علــى قرارالمالــك لشــركة أبيــات انترناشــونال ميديــا ش.ش.و لمالكهــا ميغــان 
كيشــور غايكواد المســجلة بموجب القيد رقم ١١٥٤٠٨، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السيد/  GHULAM NABI BUTT مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT  :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36847385 )973+(
hab.csc2016@gmail.com

بناء على قرار الشــركاء في شــركة اكســيتوم تيكنولوجيز ذ.م.م المســجلة بموجب 
ARUN ARA-  /١٠٦٨٤١-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة  القيــد رقــم

VINDAN مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: 33600506 )973+(
FAHDANBC@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في شركة مطعم سبانتيني روما - شركة تضامن بحرينية
 المســجلة بموجب القيد رقم ١٢٥٥١٧، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/  

MATTEO GIOMO مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: 35197897 )973+(
mattgiomo@gmail.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة مركــز ايطاليان نيلز - شــركة تضامــن بحرينية  
المســجلة بموجــب القيد رقــم ١٢٦٠٥٠، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/  

MATTEO GIOMO مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
MATTEO GIOMO :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 35197897 )973+(
mattgiomo@gmail.com

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 

إليها السيد / جون سمعان بباوي الخيير باعتباره المصفي القانوني لشركة 

منجمنت كونســلتنج ذ.م.م المســجلة كشــركة ذات مسؤلية محدودة تحت 

رقــم ٤٨٢٤٨، طالبــا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الخير منجمنت كونسلتنج ذ.م.م

القيد : ٤٨٢٤٨ 

 تاريخ: 2019/٢١/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٣٦٨٤٩

تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٣٨٥٥٨
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا هيا ســالم حمد ســالمين بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 

الى وحيده يعقوب يوسف علي 

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

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

تقــدم إلينــا المعلــن أدناه: عائشــة عادل محمــد علي جناحــي بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: الى السيد/ نادية الياس عبدهللا ابراهيم الحالق 

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

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

رقم القيد

١٢٠٨٤٦-٢

رقم القيد

١-١٣١١٩٠

االسم التجاري
تبابة البحرين للمجوهرات

االسم التجاري
قلم البحرين للتجارة

 تاريخ: 10/2019/٢٠

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنية السادســة بأن المدعين مريم كاظم حســين 
حســين وغيرهــا وكيلهــم المحامــي احمــد العماري ضــد المدعــي عليه جهاز 

المساحة والتسجيل العقاري 
طالبيــن فيهــا الحكــم اثبــات ملكيــة  العقــار المســمى )باالبــدوي( الكائــن في 
منطقــة كــرزكان )٩٩٠٠٢٩٧٣( وتبلــغ مســاحته ١١٩٩٠٨ متــر مربــع يحــد 
العقــار مــن جهــة الشــمال مزرعــة األوقاف الســنية ومــن جهة الشــرق ارض 
ملك الســيد هاشــم التوبالني وجهة الغرب ارض ملك الســيد حمزة العلوي 
وجهة الجنوب طريق رقم ٢٥٧٤  لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب 
المدعيــن أن يتقــدم لهــذه المحكمــة بطلــب مشــفوع بأوجه إعتراضــه، وقد 

حددت المحكمة جلسة 16/10/2019لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3002003787 :رقم الدعوى: 02/2017/06034/9  -  رقم الكتاب

التاريخ:13-10-2019
المحكمة الكبرى المدنية السادسة

إعالن حضور في احدى الصحف اليومية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة بيتكم العقارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٢٥٦٦٤-١

بنــاء على قرار الشــركاء في  شــركة بيتكــم العقارية ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقم ١٢٥٦٦٤-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/  فريد عبدهللا شــمس 

محمد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٣١٧٦١١٥ )973+(
rightwingbh07@gmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
 شركة خدمات الطاقة العالمية للنظم االدارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم ٧٠٩٠٠

بناء على قرار الشركاء في شركة خدمات الطاقة العالمية للنظم االدارية ذ.م.م
 المســجلة بموجــب القيــد رقم ٧٠٩٠٠، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة/  

ليلى عيسى احمد  عيسى رمضان مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٦٢٨٢٨٣٤ )973+(
lawyer lramadan@hotmail.com
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رؤساء أركان دول عربية وأجنبية يناقشون بالرياض األعمال العدائية اإليرانية

المشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة

األمـــن  مؤتمـــر  أمـــس  بالريـــاض  عقـــد 
دول  فـــي  األركان  لرؤســـاء  والدفـــاع 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربيـــة وعـــدد مـــن الـــدول الشـــقيقة 
واألردن،  )مصـــر،  مـــن  والصديقـــة 
والواليـــات  وبريطانيـــا،  وباكســـتان، 
المتحـــدة األميركية، وفرنســـا، وكوريا 
الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، 
ونيوزيلنـــدا، واليونـــان( وذلـــك للتأكيد 
والجويـــة  البحريـــة  الحمايـــة  علـــى 
ومناقشـــة األعمال العدائيـــة اإليرانية، 
والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية 

أمن واستقرار المنطقة.
ورحـــب رئيـــس هيئـــة األركان العامـــة 
الفريـــق أول ركـــن فيـــاض بـــن حامـــد 
الرويلـــي فـــي بدايـــة المؤتمر برؤســـاء 
المشـــاركين  المســـلحة  القـــوات  أركان 
لهـــم تحيـــات خـــادم  ناقـــاً  بالمؤتمـــر، 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
األعلـــى  القائـــد  آل ســـعود  عبدالعزيـــز 
واألميـــر  العســـكرية،  القـــوات  لكافـــة 
محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز ولي 
العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بطيـــب  وتمنياتهمـــا  الدفـــاع،  وزيـــر 
اإلقامة، وتطلعاتهما لنتائج مثمرة لهذا 

المؤتمر.
يأتـــي  المؤتمـــر  انعقـــاد  أن  وأوضـــح 
والتهديـــدات  التحديـــات  لمناقشـــة 
التـــي  والدفاعيـــة  األمنيـــة  والقضايـــا 
تحيـــط بـــدول المنطقـــة التـــي تحتوي 
إمـــدادات  مـــن   )%30( حوالـــي  علـــى 
الطاقـــة فـــي العالـــم، وتشـــكل الممرات 
الماحية ما نسبته )20%( من الممرات 

التجاريـــة العالميـــة، وهـــو مـــا يعـــادل 
)4%( من الناتج القومي العالمي.

وقال: “إن اجتماع اليوم جاء للتوصل 
إلـــى أنســـب الطـــرق لتوفيـــر القـــدرات 
تحقـــق  التـــي  المشـــتركة  العســـكرية 
الحيويـــة  للمنشـــآت  الحمايـــة  تأميـــن 
مـــا  المنطقـــة  إن  حيـــث  والحساســـة، 
زالـــت تعاني من أزمـــات متواصلة منذ 
وصـــول نظـــام الثـــورة اإليرانيـــة إلـــى 
الحكـــم، والذي يعمل على مبدأ تصدير 
الثـــورة للـــدول األخـــرى، والخروج عن 
والمعاهـــدات  واالتفاقيـــات  األعـــراف 
بتوظيـــف  الفوضـــى  ونشـــر  الدوليـــة، 
المذهبيـــة الدينيـــة لخدمـــة السياســـة 
وأذرع  جماعـــات  ودعـــم  وبتبنـــي 
وعناصر موالية لها، وتشـــكيل )أحزاب 

ومليشـــيات( تدين لها بالـــوالء المطلق 
لزعزعة األمن واالستقرار في عدد من 

دول المنطقة”.
وأكد الفريـــق أول ركن فياض الرويلي 
الســـعودية  المســـلحة  القـــوات  أن 
لكافـــة  واعتـــزاز  فخـــر  بـــكل  تتصـــدى 
إيـــران  مصدرهـــا  التـــي  التهديـــدات 
وأذرعها، متطلعـــًا إلى الخروج بموقف 
يؤكد على المشـــاركة في دعم الجهود 
المهمـــة،  المنشـــآت  هـــذه  فـــي حمايـــة 
وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، 
داعيـــًا الجميـــع للمشـــاركة بفعالية في 
تعزيـــز القـــدرات واإلمكانـــات للتصدي 
لكافـــة التهديـــدات اإليرانيـــة وأذرعهـــا 

بالمنطقة.
الهجمات اإلرهابيـــة اإليرانية بعد ذلك 

ناقش رؤســـاء أركان القوات المسلحة 
المشـــاركون بالمؤتمـــر ســـبل الحمايـــة 
الهجمـــات  مـــن  والجويـــة  البحريـــة 
اإلرهابيـــة اإليرانيـــة وضمـــان ســـامة 

الماحة البحرية.
وأكـــد الجميـــع كفريـــق واحـــد الحرص 
والوســـائل  الطـــرق  أفضـــل  لتحديـــد 
لمشاركة ودعم المملكة، والتركيز على 
الوســـائل والعمليات الضرورية للدفاع 
وردع التهديـــدات ضد البنـــى التحتية 
الحيوية في المملكة العربية السعودية 
وأراضيها ومياهها اإلقليمية. وســـتتم 
مناقشة المشـــاركة التفصيلية من قبل 
الدول فـــي مؤتمر )بناء القـــوة( المزمع 

عقده في 4 نوفمبر 2019.

دبي - العربية.نت

رؤساء األركان بدول الخليج وعدد من الدول يشاركون في مؤتمر األمن والدفاع

الخرطوم - وكاالت

خرج آالف من السودانيين في عدد 
مـــن المدن والخرطـــوم، االثنين، في 
مســـيرات تطالب الحكومة الجديدة 
بحـــل حـــزب الرئيـــس الســـابق عمـــر 

البشير.
وتجمع حشـــد مـــن الرجال والنســـاء 
فـــي الخرطـــوم وأم درمـــان ومدنـــي 
واألبيـــض وبـــور ســـودان وزالنجـــي 
في وســـط إقليم دارفور المضطرب 
الحكومـــة  دعمهـــم  عـــن  تعبيـــرا 

االنتقالية.
كمـــا تزامنـــت المســـيرات مـــع ذكرى 
انتفاضة السودانيين في 21 أكتوبر 

1964 التـــي أطاحـــت بحكـــم الفريق 
إبراهيم عبود.

وشـــاهد أحد صحفيي فرانس برس 
عـــددا من المشـــاركين في مســـيرات 
الخرطـــوم يرفعـــون الفتـــات تطالب 

ب”حل المؤتمر الوطني”.
“الحريـــة  تحالـــف  التجمـــع  ونظـــم 
حركـــة  قـــاد  الـــذي  والتغييـــر” 

االحتجاجات ضد حكومة البشير.
وحكم حـــزب المؤتمر الوطني الباد 
عندمـــا   1989 العـــام  منـــذ  عقـــود   3
وصـــل البشـــير إلى الســـلطة بانقاب 

عسكري.

السودان... مسيرات تطالب بحل “حزب البشير”

واشنطن - أ ف ب

أعلـــن الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
أمـــس أن عـــددا محـــدودا مـــن الجنـــود 
ســـوريا،  فـــي  ســـيبقون  األميركييـــن 
مـــع  الحـــدود  علـــى  سينتشـــر  بعضهـــم 
األردن بينما يقوم البعض اآلخر بحماية 
حقول النفط. وعقب انســـحاب القوات 
ســـوريا  شـــرق  شـــمال  مـــن  األميركيـــة 
حيـــث شـــنت تركيا عملية ضـــد األكراد، 
قـــال ترامـــب إن “العـــدد المحـــدود” من 
القـــوات األميركيـــة سينتشـــر في جزء 
مختلـــف تمامـــا من ســـوريا بالقـــرب مع 
حدودها مـــع األردن وإســـرائيل، مؤكدا 
أن مجموعة أخرى من الجنود ســـتقوم 
ب”حمايـــة النفـــط”. واضاف فـــي البيت 
االبيض “قلت دائما: إذا كنا سننســـحب 
فلنحـــم النفـــط”، ماحظـــا ان الواليـــات 
المتحـــدة “يمكـــن ان ترســـل واحدة من 
كبرى شركاتنا النفطية للقيام بذلك في 

شكل صحيح”.

وتابع ترامب “لقد ساعدنا االكراد” على 
وقع انتقادات دولية كثيفة طاولته منذ 

اعان سحب الجنود االميركيين.
وكرر ان االكراد “ليسوا مائكة”.

والهجـــوم التركـــي علـــى األكـــراد معلق 
منـــذ الخميس بعد اتفاق مع واشـــنطن، 
على ان تنتهي الهدنة اليوم في الساعة 

19,00 ت غ.
وخال زيارة لكابول اإلثنين، لمح وزير 
الدفاع االميركي مارك اسبر بدوره الى 
ان بـــاده قـــد تبقـــي قوة محـــدودة في 

سوريا لتأمين حقول النفط.

ترامب: عدد محدود من الجنود سيبقون بسوريا

 

شـــهد لبنان، االثنين، أحداثـــا متداخلة لم 
تفلـــح فـــي احتـــواء األزمة التي تعيشـــها 
ســـعد  الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  إذ  البـــاد، 
“إصاحيـــة”  قـــرارات  عـــدة  الحريـــري، 

اتخذتها حكومته لتهدئة االحتجاجات.
وقال الحريري، أمس، إن الحكومة قررت 
خفض رواتب الوزراء والنواب اللبنانيين 
إلى النصف، كما أكد أن الموازنة الجديدة 
لن تتضمن أي ضرائب إضافية. واعترف 
رئيـــس الحكومـــة بـــأن التظاهـــرات تأتي 
“نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس”.
جهـــة  ومـــن  المطالـــب  يؤيـــد  الحريـــري 
أخـــرى، أبـــدى الحريـــري تأييـــده لمطلـــب 
المتظاهريـــن بإجـــراء انتخابـــات نيابيـــة 
مبكـــرة، واعتبـــر أن “التظاهـــرات كســـرت 
واســـتعادت  كثيـــرة  سياســـية  حواجـــز 

الهوية الوطنية الموحدة في لبنان”.
فـــي  شـــركاءه  أمهـــل  الحريـــري  وكان 

اتخـــاذ  أجـــل  مـــن  ســـاعة   72 الحكومـــة 
إجـــراءات لمعالجـــة األوضـــاع المترديـــة 
فـــي الباد، مهددا اللجوء إلى خيارات لم 
يحددها. وأعرب متظاهرون عن رفضهم 
إلـــى اتخـــاذ  لتلـــك اإلصاحـــات، داعيـــن 
إجـــراءات أكثـــر حزمـــا، أبرزهـــا تشـــكيل 

حكومة جديدة.

وعقد ناشـــطون في التظاهـــرات، مؤتمرا 
صحفيا في ســـاحة رياض الصلح وســـط 
بيروت، أكدوا فيه استمرار االحتجاجات 
إلى حين تشـــكيل حكومة إنقاذ مســـتقلة 
خـــارج  مـــن  ومصغـــرة  ومتخصصـــة 
صاحيـــات  ذات  الحاكمـــة  المنظومـــة 

استثنائية.

شبان وشابات يحملون األعالم اللبنانية في وسط بيروت )أ ف ب(

االحتجاجات في لبنان تتواصل لليوم الخامس على التوالي
التظاهرات تتصاعد ووثيقة اإلصالحات “مرفوضة”

أنقرة - أ ف ب

أفادت مصادر عسكرية تركية، أمس، أن وقف إطاق النار الذي 
تم التوصل إليه لمدة 120 ســـاعة بين أنقرة وواشـــنطن للســـماح 
للمقاتليـــن األكـــراد باالنســـحاب مـــن مواقعهم في شـــمال شـــرق 
سوريا سينتهي اليوم الثاثاء الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.
وقالـــت المصـــادر إن وقـــف إطـــاق النار “بـــدأ الخميس الســـاعة 
22,00 )بالتوقيـــت المحلـــي(، وســـينتهي بالتالـــي اليوم الســـاعة 
22,00”، مؤكـــدة أن “المنطقـــة اآلمنة” التي تعتـــزم أنقرة إقامتها 
علـــى طول حدودها مع ســـوريا ســـيبلغ طولها فـــي مرحلة أولى 
120 كلـــم من تـــل أبيض إلى رأس العين، على أن يتم توســـيعها 
الحقا إلى 444 كلم. وإلى ذلك، قال وزير الدفاع األميركي مارك 
إســـبر، أمـــس، إن إبقاء بعض القـــوات األميركية فـــي أجزاء من 
شـــمال شرق ســـوريا قرب حقول النفط مع “قســـد”، لضمان عدم 

سيطرة تنظيم داعش أو جهات أخرى على النفط.
وقـــال إســـبر للصحافيين خال رحلـــة إلى أفغانســـتان إن بعض 

القوات ما زالت تتعاون مع قوات شريكة قرب حقول النفط.

قافلة لسيارات إسعاف تنقل مصابين من المقاتلين األكراد أثناء انسحابهم 
من رأس العين )أ ف ب(

أنقــرة تعــزم إقامة منطقــة آمنــة بطــول 120 كيلومترا
تركيا: وقف إطالق النار في سوريا ينتهي اليوم

كابول - أ ف ب

األميريكـــي  الدفـــاع  وزيـــر  صـــرح 
مارك إســـبير أمـــس بأنه يجب على 
األفغان أال يســـيئوا فهم انســـحاب 
أمريكا المفاجئ والمثير للجدل من 
أجزاء من سوريا على أنه يمكن أن 

يطبق كذلك في أفغانستان.
كمـــا لمح إلى أنه قد يتم ابقاء قوة 
اميركية بشـــكل أو بآخر في سوريا 
لحمايـــة حقـــول النفـــط، إال أنه أكد 
أنـــه لـــم يتـــم اتخـــاذ أي قـــرار بهذا 

الشأن.
مقـــر  مـــن  متحدثـــًا  إســـبر،  وقـــال 
مهمة الدعـــم التابعة لحلف شـــمال 
األطلســـي فـــي كابـــول، إن أميـــركا 
األمـــد”  طويـــل  “بالتـــزام  تتمســـك 
تجاه أفغانســـتان، التـــي غزتها عام 
طالبـــان،  بحركـــة  لإلطاحـــة   2001
وأشـــار إلى أن السياســـة األميركية 
تجـــاه البـــاد مختلفة تماًمـــا. وقال 

“كل هذه األشـــياء يجب أن تطمئن 
حلفاءنا األفغان وغيرهم الى أنهم 
يجب أال يســـيئوا تفســـير تحركاتنا 
فـــي األســـبوع األخيـــر أو نحو ذلك 
في ما يتعلق بسوريا ومقارنة ذلك 
مع أفغانســـتان”. وأضاف إســـبر أن 
مـــا يؤكـــد إرادة أميـــركا فـــي البقاء 
فـــي أفغانســـتان هـــو أنهـــا ال تـــزال 
تواجه “تهديدًا إرهابيًا خطيرًا نشأ 
في شـــكل القاعـــدة واصبح يتمثل 
اآلن فـــي طالبـــان وتنظيـــم داعش 

ومجموعات أخرى”.

وزير الدفاع األميركي: ال انسحاب من أفغانستان
تل أبيب - رويترز

أعلـــن بنياميـــن نتنياهو، أمـــس اإلثنين، 
زعيـــم حـــزب الليكـــود اليمينـــي، تخليه 
عن دوره في تشـــكيل حكومة إسرائيل 

الجديدة.
وقـــال الرئيـــس اإلســـرائيلي، رؤوفيـــن 
ريفليـــن، إنـــه ســـيتحدث مـــع الفصائـــل 
السياســـية بشـــأن عزمـــه تكليـــف زعيم 
تحالـــف “أزرق أبيـــض”، بينـــي غانتـــس، 

منافس نتنياهو، بتشكيل الحكومة.
اإلســـرائيلي  الرئيـــس  نتنياهـــو،  وأبلـــغ 
قبـــل  الحكومـــة  تشـــكيل  عـــن  بعجـــزه 
القانونيـــة  المهلـــة  نهايـــة  مـــن  يوميـــن 

لتشكيلها.
وأعلن رئيس الـــوزراء المنتهية واليته، 
أمـــس اإلثنيـــن، عبـــر  نتنياهـــو، مســـاء 
حســـابه علـــى موقع “فيســـبوك”، عدوله 
عـــن تشـــكيل حكومـــة بعـــد االنتخابات 
التشـــريعية التي جرت في 17 سبتمبر، 

وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.

وقـــال نتنياهـــو فـــي فيديـــو بثـــه علـــى 
حســـابه، وتوجه فيـــه إلـــى “المواطنين 
اإلســـرائيليين”: “أبلغـــت رئيـــس الدولة 

للتو أنني عدلت عن تشكيل حكومة”.
وفـــي وقـــت ســـابق، ذكـــر نتنياهـــو أن 
منافســـه غانتس يســـعى إلـــى دعم من 
األحزاب العربية لتشـــكيل الحكومة، ما 
اعتبره األول خطرا على أمن إسرائيل.

تشـــكيل  مـــن  غانتـــس  يتمكـــن  ولكـــي 
دعـــم  إلـــى  أيضـــا  يحتـــاج  حكومـــة، 
زعيـــم حزب إســـرائيل بيتنـــا )اليميني(، 

أفيغدور ليبرمان.

نتنياهو يخفق في تشكيل الحكومة

إيران: قدمنا قائمة ألميركا 
لتبادل المعتقلين

لندن - العربية.نت

اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  أعلن 
الحكومة  إيــران زودت  أن  عباس موسوي 
المعتقلين اإليرانيين  بقائمة من  األميركية 
في أميركا لتبادلهم مع معتقلين أميركيين 

محتجزين لدى الواليات المتحدة.
أمس،  صحافي  مؤتمر  في  موسوي،  وأكــد 
مواطنيها  عــن  بــاإلفــراج  تطالب  إيـــران  أن 
في  األميركية  العقوبات  بانتهاك  المتهمين 
وأضــاف:  أخــرى،  ودول  المتحدة  الواليات 
وأعطينا  التبادل  حــول  قائمة  قدمنا  “لقد 

أسماء يجب إطالق سراحهم”.

وصل وزير الدفاع األميركي مارك إسبر، أمس، إلى  «
الرياض في أول زيارة يقوم بها للسعودية منذ تولى 

منصبه هذا الصيف، بحسب ما أعلنته “رويترز”. 
ونشرت الواليات المتحدة قوات لها في السعودية 
في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط، 

الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران. 
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية 

في 11 أكتوبر، بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين 
الشريفين، وولي العهد، وانطالقًا من العالقات 

التاريخية والشراكة الراسخة بين السعودية 

والواليات المتحدة األميركية، تقرر استقبال تعزيزات 
إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار 

العمل المشترك بين المملكة والواليات المتحدة 
لصون األمن اإلقليمي ومواجهة أي محاوالت تهدد 

االستقرار في المنطقة، واالقتصاد العالمي.

وزير الدفاع األميركي يصل الرياض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية  «
اإليرانية، عباس موسوي، أمس، 

إن بالده ترفض إقامة تركيا مواقع 
عسكرية في سوريا، مضيفًا أنه 

يجب احترام وحدة أراضيها. وأضاف 
موسوي في مؤتمر صحافي 

أسبوعي، بثه التلفزيون اإليراني 
على الهواء مباشرة: “نحن نعارض 

إقامة أنقرة مواقع عسكرية في 
سوريا. يجب حل القضايا بالسبل 

الدبلوماسية، ويجب احترام وحدة 
أراضي سوريا”.

إيران تعارض إقامة تركيا مواقع عسكرية بسوريا
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في شـــتاء 1908 أصيبت فتاة شـــابة بنزلة برد ألزمتها الفراش، لكن الشـــابة 
التي اعتادت قضاء أغلب وقتها برفقة الطبيعة ســـرعان ما تسلل الملل إلى 
نفســـها، لذلـــك اقترحـــت عليهـــا والدتها أن تكتـــب قصة قصيـــرة حتى تنعم 
بدفء السرير لمدة أطول، وكان األمر بمثابة تحد لها خصوصا أنه لم يسبق 

لها أن كتبت قصة.
وأمـــام ســـاعات الملـــل المتربصة بها، لم تجد حالً أفضـــل لتجزية الوقت من 
كتابـــة قصتهـــا األولى التـــي رفضت المجالت نشـــرها، ومع تشـــجيع والدتها 
المســـتمر، بقيـــت تلك الشـــعلة متقدة فـــي نفس ابنتهـــا، وكتبـــت العديد من 
القصـــص الحقا حيث آمنت األم أن كل أطفالها ســـيكون لهم شـــأن كبير في 

المستقبل.
وبالفعل، تمكنت تلك الشـــابة من الحصول على فرصة العمر لتنشـــر روايتها 
األولـــى، وذاع صيتهـــا وهـــي تخطـــو أول خطواتهـــا لتربـــع عـــرش الروايـــة 
البوليســـية فـــي القرن العشـــرين، حيث بلغ عدد رواياتهـــا 82 رواية ترجمت 

ألكثـــر مـــن 100 لغـــة وبيع منها ما يفـــوق 3 مليارات طبعـــة، ومنحتها الملكة 
“إليزابيث” أعظم وسام تحوزه امرأة في بريطانيا وهو “سيدة االمبراطورية 

اإلنجليزية”.
تلقـــت أغاثا كريســـتي تعليمهـــا في المنزل بإشـــراف والدتهـــا، وكانت تعاني 
مـــن صعوبـــات في فهم قواعـــد اللغة وتهجئة الحروف، لكنهـــا تجاوزت تلك 
الصعوبـــات بفضـــل والدتهـــا، وعاشـــت حيـــاة مليئـــة بالســـفر والترحـــال كما 
ســـاعدها تطوعهـــا خـــالل الحـــرب العالميـــة األولـــى كصيدالنية فـــي معرفة 
العديـــد مـــن العقاقيـــر والســـموم التـــي وظفتهـــا فـــي رواياتهـــا ومكنتها من 
تأســـيس نهجها الفريد الذي يجعل القراء في رحلة بحث فكرية عن القاتل 

حتى آخر صفحة.
أتســـاءل... لـــو تعاملت والدة أجاثـــا مع ابنتها في ذلك الصباح الشـــتوي كما 
تتعامـــل أغلب األســـر مع أطفالهـــا المرضى، هل كانت ســـتظهر هذه الموهبة 

فيها؟.

تجميد عضوية قطر في الجامعة العربية
نشـــرت بعض وســـائل اإلعـــالم العربيـــة أن نقاشـــات جادة يشـــارك فيها 
عـــدد كبيـــر من الـــدول العربية تـــدور حاليا حـــول تجميـــد عضوية قطر 
فـــي الجامعـــة العربية، وذلك على خلفية تحفظ قطر على قرار الجامعة 
بإدانـــة العـــدوان التركـــي على ســـوريا الشـــقيقة، حيث أيـــدت قطر هذا 

العدوان وقالت إنه من حق تركيا أن تحمي نفسها من اإلرهابيين.
والحقيقـــة أن هـــذا التجميد تأخـــر كثيرا، فمنذ ســـنوات وقطر ال تنتمي 
لألمة العربية سوى باللغة والشكل، أما مصالح األمة ووجودها وبقاؤها 
أمـــور ال تهـــم قطر من قريب أو بعيد، وتأييـــد قطر العدوان التركي على 
أرض عربية ليس الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها قطر في حق العرب، 
فقطر نفســـها تمـــارس العدوان علـــى األراضي العربيـــة، وتلطخت يدها 
بدمـــاء العـــرب باســـتخدامها الجماعـــات اإلرهابية وتســـليحها وتمويلها 

والدفاع عنها إعالميا.
لـــم تكـــن مفاجـــأة ألحد أن يقف منـــدوب قطر بال خجل داخـــل الجامعة 
العربيـــة ويقـــول ما قاله دفاعا عن تركيا وتبرير ســـفك دماء الســـوريين 
وتشريد أكثر من ٣٠٠ ألف بينهم نساء وأطفال، ألن قطر شريك لتركيا 
أصال في ممارسة ودعم اإلرهاب وال يمكن أن تقف ضد تركيا ولو بكلمة 
حتـــى إن قام العالم كلـــه بإدانة هذا العدوان التركي الذي يقتل األطفال 

والنساء.
إذا كان المنطق القطري سليما في تأييدها العدوان التركي وهو دخول 
أراضـــي ســـوريا لضـــرب اإلرهابييـــن حســـب زعـــم منـــدوب قطـــر، فبناء 
عليـــه يحـــق للدولة العربية التـــي قتل أبناؤها على أيـــدي اإلرهابيين أن 
تدخـــل األراضي القطرية لتضرب قادة اإلرهاب الذين يقيمون في قطر 

ويتنعمون بأموال الشعب القطري.
قطر تحت حكم تنظيم الحمدين لم تقدم لألمة العربية ســـوى اإلرهاب 
والمشـــاركة في مخطط هدم الدول وتفتيتهـــا، فلماذا تبقى قطر عضوا 
فـــي الجامعـــة العربيـــة طالمـــا بقيـــت تحت حكم مـــن يمولـــون اإلرهاب 

ويدافعون عنه. 
الســـعودية تقدم من فوائضها الكثير لمساعدة العالم العربي واإلسالمي 
ومثلهـــا تفعـــل الكويت واإلمـــارات، حيـــث رأينا الكثير من المشـــروعات 
الثقافية والعلمية التي قامت الســـعودية واإلمـــارات والكويت بتمويلها 

هنا وهناك، لكننا لم نر من قطر سوى تمويل اإلرهاب.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ليتني درست الهندسة!
بيـــن فتـــرة وأخرى أســـتذكر النقاشـــات التـــي دارت بين كل من الدكتور عيســـى 
الخيـــاط حيـــن كان عميـــدا للقبول والتســـجيل بجامعـــة البحرين وبيـــن والدتي 
أطـــال هللا فـــي عمرهمـــا! أتذكر الشـــد والجذب وحالـــة التوتر بيـــن كليهما حيث 
صمـــم الدكتـــور عيســـى علـــى قبولي فـــي برنامـــج الهندســـة اإللكترونيـــة كوني 
خريجـــة “علمي” وصاحبـــة درجات متقدمة في التخصص، فيما أبت والدتي إال 
أن أنتظم في برنامج اإلعالم بكلية اآلداب، أخذت مشادتهما ما يقارب األسبوع، 
الدكتور مصمم على عدم تغيير تخصصي فيما والدتي ترى في ابنتها مقومات 
اإلعالمـــي بســـبب بروزي فـــي مراحل الدراســـة في اإلذاعـــة المدرســـية وكتابة 
القصـــص، وانتصرت أمي في نهاية األســـبوع بعد أن كانـــت تجلس منذ الصباح 
الباكر أمام مكتب العميد لمدة ٣ أيام متواصلة حتى يوافق على تحويلي، وقع 
لها على أوراق التحويل وقال لها حرفيا “ال تلومين إال نفسك بتخربين مستقبل 

بنتك بإيدك، بنتك خريجة علمي وشاطرة وإنتي بتقطينها في آداب!”.
حقيقـــة جـــاء الوقـــت ألعتذر رســـميا وفـــي صفحـــات الجرائـــد لســـعادة العميد، 
اعتـــذارا بديهيـــا ال عالقة له باختياري لتخصص اإلعـــالم ونبوغي فيه على حد 
قـــول البعـــض، لكـــن االعتذار بســـبب رفض البعـــض قبول تخصـــص اإلعالم في 
بعض مجاالت التقنية الحديثة، وقد ذهلت عندما قدمت أوراقي في مؤسســـة 
علميـــة متقدمـــة وجاء الـــرد بأنهم يبحثـــون عن خريجي هندســـة وليس إعالم، 

ليرجع شريط الذكريات أمامي ويذكرني بما مضى.
ومضـــة: لقـــد عجبـــت كثيـــرا لمـــن يفصـــل اإلعـــالم عـــن مناحـــي الحيـــاة فـــدون 
اإلعـــالم ســـتبقى البحوث فـــي األدراج وســـتصبح حلقات الوصـــل مفقودة بين 
فئـــات المجتمـــع، ولن نســـمع عـــن أي تقـــدم علمي ولن نســـتطيع أن نشـــرح لغير 
المتخصصيـــن عن ماهية تخصصات البعض وفوائدها وأهميتها، لقد بت نادمة 
حقيقـــة لعـــدم التحاقي بكلية الهندســـة وســـط هذا الكـــم من عدم تفهـــم أهمية 
اإلعـــالم الذي نحتاجه في تفســـير علوم الفضاء والـــذكاء االصطناعي والتقنية 
الحديثة وغيرها من التخصصات التي تفرض نفســـها بقوة على العالم بأســـره، 

وال أعلم من انتصر في النهاية الدكتور الخياط أم والدتي؟!.

سمر األبيوكي

أميرة صليبيخ

من مشكالت في فهم اللغة إلى “سيدة االمبراطورية اإلنجليزية”

إن اإلبـــداع واالبتـــكار في العمـــل الحكومي يحققـــان منجـــزات وطنية للبالد 
وشـــعبها، وكمـــا أكد صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء بأن ذلك 
)ُيعزز ثقة المواطن في الخدمة الحكومية(، ولتحقيق هذا الهدف وجه سموه 
القيـــادات التنفيذيـــة فـــي الحكومة )إلفســـاح المجـــال أمام أفـــكار الموظفين 
اإلبداعيـــة بهـــدف تطويـــر العمـــل الحكومـــي( وبما يتفـــق مع أهـــداف التنمية 

الشاملة التي تسعى حكومة البحرين لتحقيقها.
ويعتبر “اإلبداع واالبتكار” من المسارات المتميزة في جميع األعمال، فاإلبداع 
مســـاحته شاســـعة واالبتكار ال نهاية لحدوده، وخلق األفـــكار الجديدة فرصة 
للتطوير وحل المشكالت التي تواجهنا في العمل، ما يساعد على رسم مجال 
عملـــي جديد ويعـــزز ثقافة اإلنتـــاج ويجدد طرائـــق الفكر والتفكير بأســـلوب 
مســـتحدث ومخطط ومبشر لظهور قيادات ناشئة تمارس دورها في العملية 
اإلنتاجيـــة. وتطور العمل واإلنتاج رهين بالعقول التي تديره وتدير شـــؤونه، 
لـــذا، فبيـــن فترة وأخرى نحتاج إلى إبداٍع جديد لتبيـــان الفرق الجوهري بين 

إنتاج األمس واليوم وصوال إلى المستقبل.
ال تستطيع اإلنسانية أن تهدر وقتها وتتجاوز اإلبداع والتفكير الذي أصبح أداة 
لالرتقاء وتقويم العمل وتحقيق األداء األفضل واألحسن في أساليب العمل. 

إن أصحاب القرار في المسؤوليات الوظيفية يسعون إلى تحقيق النجاح في 
مؤسســـاتهم والقضاء على مشـــاكل العمـــل وهذا يتطلب التمعـــن في التفكير 
واإلبـــداع بدون تـــردد أو خوف، فالتطور يقوم على معادلـــة )الفكر المتطلع و 
األســـاليب المبدعـــة واإلدارة الخالقـــة(، وتحقيقها يتم بأطرافهـــا الثالثة دون 
ســـواها. إن تحقيـــق أي إنجـــاز فـــي العمـــل يعتمد بالمقـــام األول علـــى اإلدارة 
الفاعلـــة فـــي طموحاتها وتطلعاتها بعـــزم وإرادة المـــدراء المبدعين باختالف 
مهامهم، وأن )يكونوا مبدعين ومبتكرين في أفكارهم وأساليبهم، وأن تكون 
لهـــم ســـماحة إدارية، أن يســـعوا لجـــذب العناصـــر المبدعة وتعبئة المؤسســـة 
بها(، وبذلك سيتســـمون بقدرة في مجال التنمية البشـــرية واالقتصادية، ألن 

اإلبداع قوة تدعم وتساند أي نشاط مهما كان اتساعه وُعمقه.
إن اإلدارة التي تبتغي تحقيق أهدافها وتطلعات الناس عليها أن ُتولي االبتكار 
واإلبـــداع أولويـــة قصـــوى، وهـــذا األمـــر يتوافق مع رؤيـــة البحريـــن 2030م. 
وتشجيع الموظفين واألفراد على السعي لالبتكار واإلبداع يؤدي إلى تطوير 
الخدمـــات العامـــة ويوفر مصاريف تأخيرها أو تعطيلها أو تدني إنتاجها، وأن 
يتـــم تخصيـــص إدارة أو مرفق لالبتـــكار واإلبداع ومتابعته وتنفيذ مشـــاريع 

اإلبداع واالبتكار، بما يؤسس محطات متميزة في مسيرة العمل الحكومي.

عبدعلي الغسرة

اإلبداع واالبتكار في العمل الحكومي

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

طرد جراثيم األحزاب المسلحة من لبنان
ربما غابت عن بال اإلرهابي والصعلوك حســـن 
نصـــر هللا مقولة “أعمار الشـــعوب أطول بكثير 
من أعمار األفراد”، ويا ســـبحان هللا، كل الدول 
التـــي نصبـــت فيها قواعـــد إعالميـــة لمهاجمة 
البحريـــن وقيادتهـــا وزرع الفتنة في مجتمعنا 
وتعيـــش  المأســـاة  قمـــة  علـــى  اليـــوم  تتربـــع 
اآلالم والعـــذاب واألرق الطويـــل، لكـــن الفـــرق 
هـــو أن البحريـــن نجحـــت فـــي أكبـــر التجارب 
واســـتطاعت بالصبر الطويل والتفاف الشعب 
بنكهـــة  المؤامـــرة  خلـــف قيادتـــه أن تتجـــاوز 
النجاح، فقد نصبت لنا قنوات معادية شرســـة 
عليهـــا  وأقبـــل  ولبنـــان  والعـــراق  إيـــران  فـــي 
بحماســـة وســـخاء خونـــة ومرتزقة يعيشـــون 
بيننـــا وأيدوهـــا وســـاندوها، ولعبـــوا في وقت 
مـــن األوقـــات دورا فـــي توجيههـــا وتطويرها، 

لـــم  الـــذي  الكتـــاب  البشـــع مـــن  لكـــن المقطـــع 
يقـــرأه النظـــام اإليراني المســـيطر على الحياة 
السياسية في العراق ولبنان، هو أن البطوالت 
العربيـــة مازالت محفورة علـــى أجفان الكون، 
وهاهـــو الشـــعب اللبناني بـــكل طوائفه يخرج 
إلـــى الشـــوارع رافضـــا الدولـــة التـــي تقبـــل أن 
تكون رهينـــة للجماعات واألحزاب المســـلحة 

ويثور ضد الفساد وحزب الشيطان. 
اللبنانـــي  الشـــعب   - وانتفاضـــة   – خـــروج  إن 
بهـــذه الصـــورة ســـيكون لـــه األثـــر البـــارز فـــي 
تعزيـــز ثقتـــه بنفســـه وطاقته، وســـيندفع أكثر 
إلـــى ســـاحات النضـــال للتخلـــص مـــن جراثيم 
األحزاب المســـلحة. لوقت قريـــب كانت هناك 
قـــوى شـــعبية كبيـــرة يســـيطر عليهـــا اليـــأس 
لحركـــة  المســـتمر  اإلجهـــاض  مـــن  والخـــوف 

الجماهير ومســـيرتها النضاليـــة، أما اليوم فإن 
أصوات اليأس والتشـــاؤم أصبحت أقل قدرة 
علـــى التأثيـــر على هـــذه القـــوى وأقـــل فعالية 
فـــي لجـــم انعطافها نحـــو التفاعـــل والتجاوب 
مـــع النضـــاالت التـــي تطالـــب بالتخلـــص مـــن 
العصابـــات اإليرانيـــة التي تكتم على أنفاســـها 
منذ زمن بعيد وتلعب في أوراق وطنها حسب 

أهواء خامنئي وأتباعه.
كلما توحد الشـــعب اللبنانـــي بمختلف طوائفه 
وألوانـــه كلمـــا حقـــق المزيـــد مـــن االنتصارات 
وتغلب على المتاعب االقتصادية التي تخلقها 
األحـــزاب اإلرهابيـــة المســـلحة واحتكاراتهـــا، 
فلبنان العربي كان ينزف عبر مختلف مراحله 
بســـبب التدخل اإليراني الصريـــح والمرخص 

القانوني للفوضى والدمار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد



يواجــه اليــوم منتخبنا الوطني لكرة اليد، نظيــره منتخب كوريا الجنوبية، 
لحســاب  الثالثــة  الجولــة  منافســات  مســاء، ضمــن  الرابعــة  الســاعة  فــي 
المجموعة الثانية من التصفيات اآلسيوية للرجال المؤهلة لدورة األلعاب 
األولمبيــة “طوكيــو 2020”، التــي تســتضيفها الدوحة خــال الفترة من 17 
إلى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي: الكويت، قطر، السعودية، 

هونج كونج، إيران، الهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب منتخبنا الوطني.

وكان منتخبنـــا قـــد حســـم تأهله إلى 
الـــدور نصف النهائي مـــن التصفيات 
عقـــب فـــوزه األخيـــر علـــى حســـاب 

إيران.
لتأكيـــد  اليـــوم  منتخبنـــا  ويســـعى 
حيـــث  الثانيـــة،  المجموعـــة  زعامـــة 
يدخـــل األحمـــر اللقـــاء متربعـــا على 
صـــدارة الترتيـــب بالعالمـــة الكاملـــة 
مـــن انتصاريـــن، إذ اســـتهل منتخبنا 

بالفـــوز  التصفيـــات  فـــي  مشـــواره 
علـــى الكويت، قبـــل أن يؤكـــد ريادة 
المجموعة بفوزه الثاني على حساب 

إيران.
ويتأهـــل أول وثانـــي كل مجموعـــة 
إلـــى الدور نصف النهائي والذي يقام 
فـــي 24 أكتوبر الحالي، حيث يلتقي 
فيـــه أول المجموعة األولى مع ثاني 
المجموعة الثانيـــة وأول المجموعة 

الثانيـــة مع ثانـــي المجموعة األولى، 
لخـــوض  الفائـــزان  يتأهـــل  أن  علـــى 
مـــن   26 فـــي  النهائيـــة  المبـــاراة 
الشـــهر ذاتـــه علـــى البطاقـــة المؤهلة 

لألولمبياد.
وســـيتأهل الفريـــق البطـــل مباشـــرة 
إلـــى أولمبيـــاد طوكيـــو 2020، فيمـــا 
تصفيـــات  الوصيـــف  ســـيخوض 
المقاعـــد  علـــى  للمنافســـة  الملحـــق 

المؤهلة إلى األولمبياد.

الوطنـــي  منتخبنـــا  تدريـــب  ويقـــود 
اآليســـلندي  المـــدرب  البطولـــة  فـــي 
العبـــان   18 قائمتـــه  وتضـــم  آرون، 
وهـــم: حســـين الصياد، مهدي ســـعد، 

علـــي ميـــرزا، محمـــد ميـــرزا، محمـــد 
الســـماهيجي،  عبدالحســـين، حســـن 
بـــالل بشـــام، احمـــد المقابـــي، محمد 
حســـن  الشـــويخ،  قاســـم  حبيـــب، 

شـــهاب، محمـــد عبدالرضـــا، حســـين 
محفـــوظ، عبـــدهللا الزيمـــور، جاســـم 
السالطنة، علي عيد، علي عبدالقادر 

واحمد جالل.

“أحمر اليد” يواجه كوريا الشمالية

منتخبنا الوطني لكرة اليد

عبـــاس  ســـار  نـــادي  رئيـــس  قـــال 
عبدالوهـــاب إن ناديـــه مـــازال بانتظـــار 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
للحصول على موافقتها النهائية بشأن 
اســـتضافة النســـخة الثالثة مـــن بطولة 

أندية دول غرب آسيا لكرة الطاولة.
وأضاف عبدالوهاب لـ “البالد ســـبورت” 
أنـــه على تواصل مســـتمر مع الـــوزارة، 
لجنـــة  باجتمـــاع  مرهـــون  القـــرار  وأن 
التوصيـــات  برفـــع  المعنيـــة  التقييـــم 
الخاصة ســـواء بالمشاركات الخارجية 
الداخليـــة  البطـــوالت  اســـتضافة  أو 
الحصـــول  متمنيـــا  الوطنيـــة،  لألنديـــة 
علـــى القـــرار فـــي أســـرع وقـــت ممكن؛ 
ليقـــوم النـــادي بدوره بمخاطبـــة اتحاد 
دول غـــرب آســـيا عـــن طريـــق االتحاد 
وتأكيـــد  الطاولـــة  لكـــرة  البحرينـــي 

االستضافة رسميا على أرض المملكة.
وأوضـــح بـــأن اتحـــاد دول غرب آســـيا 
ينتظـــر رد مملكة البحريـــن بعد اعتذار 
العـــراق عن االســـتضافة، وبما أن ســـار 
هو بطل دوري العموم، فإنه يرغب في 
تنظيمهـــا علـــى أرض المملكـــة، مؤكـــدا 

استعداد ناديه الحتضان الحدث. 
وغابت األندية البحرينية عن النســـخة 
الماضيـــة 2019، فيمـــا شـــارك كل مـــن 

نادي ســـار والبحرين في النسخة التي 
أقيمـــت بـــاألردن العـــام 2017، وحقـــق 
نادي البحرين المركز الثالث والميدالية 
البرونزية، فيما أحرز نادي ســـار المركز 
الرابـــع فـــي الترتيـــب العـــام، بينما توج 
نـــادي االتحـــاد الســـعودي باللقب، وفاز 

الصواري السعودي بالمركز الثاني.
وأقيمت النســـخة الماضيـــة 2019 من 
البطولة فـــي العاصمـــة األردنية عمان، 
وقد شـــارك فـــي البطولـــة كل من نادي 
االتحـــاد واألهلـــي الســـعوديين، ونادي 
الكويتييـــن،  والســـاحل  الفحيحيـــل 
ونـــادي  اإلماراتـــي  الوصـــل  ونـــادي 
البشـــمركة العراقـــي، ونـــادي اليرمـــوك 
والمفـــرق والمدينة مـــن األردن، ونادي 
ديـــس  أبـــو  ونـــادي  فلســـطين  شـــباب 

ونادي شباب الخليج من فلسطين.

عباس عبدالوهاب

البطولــة الســتضافة  مســتعدون  ســار:  نــادي  رئيــس 
انتظار الموافقة لتنظيم بطولة غرب آسيا للطاولة

يســـتعد الفريـــق األول لكرة الســـلة بنادي 
الرفاع للمشاركة في البطولة العربية في 
نســـختها الثانيـــة والثالثين التـــي تنظمها 
المملكة المغربية باستضافة نادي جمعية 
سال في الفترة من من 21 إلى 31 أكتوبر 

الجاري.
 وكانت بعثة الفريق الســـماوي قد حطت 
رحالهـــا فـــي مدينـــة ســـال المغربيـــة قبـــل 
يومين؛ تحضيًرا للمشـــاركة فـــي البطولة 

ا. التي تشهد مشاركة 14 فريًقا عربيًّ
ووقع الرفـــاع في المجموعـــة الثالثة إلى 
جان فرق أهلي ســـداب العماني، الجزيرة 
المصري، الريان القطري وبيروت اللبناني 

الذي تم وضعه على رأس المجموعة.
االتحـــاد  األولـــى  المجموعـــة  وضّمـــت   
التونســـى  والمنســـتيرى  الســـكندرى 
والســـودان  المغربـــى  الملكـــى  والجيـــش 

ضمـــت  الثانيـــة  والمجموعـــة  اليابانـــى، 
جمعيـــة ســـال المغربـــى وأهلـــى طرابلـــس 
خدمـــات  و  الكويتـــى  الكويـــت  ونـــادى 

البريج وأسطوال الجزائري.
 وينـــص نظـــام البطولـــة على خـــوض كل 
مجموعة مـــن المباريات الثالث مبارياتها 
بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد ويتأهـــل 
متصـــدر ووصيف كل مجموعة للدور ربع 
النهائـــي باإلضافـــة لفريقيـــن )ثوالث( يتم 

اختيارهم عن طريق القرعة.
 وســـيفتتح اليـــوم الرفـــاع مشـــواره فـــي 
البطولة بمواجهة فريق الجزيرة المصري 
في الســـاعة 9 مساء، ثم سيواجه بيروت 
اللبنانـــي فـــي اللقـــاء الثاني يـــوم الجمعة 
المقبل، وســـيلتقي بشـــقيقه أهلي سداب 
العمانـــي في اليوم التالي، قبل أن يختتم 
يـــوم  الريـــان  بمالقـــاة  المجموعـــات  دور 

األحد المقبل.

فريق الرفاع لكرة السلة

ـا عربيًـّ فريًقــا   14 بمشــاركة  المغــرب  تســتضيفها 
الرفاع يشارك في البطولة العربية للسلة
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حلبة البحرين الدولية

الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  ترّحـــب 
“موطن رياضة الســـيارات في الشرق 
الرئيـــس  مـــن  كل  بقـــدوم  األوســـط” 
التنفيـــذي لبطولـــة التحمـــل العالميـــة 
الدولـــي  لالتحـــاد  التابعـــة   WEC
والســـائق  نيفـــو  جيـــرارد  للســـيارات 
ضمن البطولة العالمية جيمس كاالدو 

إلى مملكة البحرين هذا األسبوع.
نيفـــو  جيـــرارد  مـــن  كل  وينظـــم   
وجيمـــس كاالدو بطـــل العالـــم ضمن 
لعـــام  للتحمـــل  العالميـــة  البطولـــة 
لحلبـــة  التنفيـــذي  للرئيـــس   2017
ســـلمان  الشـــيخ  الدوليـــة  البحريـــن 
بـــن عيســـى آل خليفة، وذلـــك خالل 
مؤتمر صحفـــي يقام اليوم في حلبة 

إلعـــالن  وذلـــك  الدوليـــة،  البحريـــن 
اســـتضافة مهرجـــان العيـــد الوطنـــي 
المجيد وإعالن انطالق العد التنازلي 
البحريـــن  بابكـــو  ســـباق  الســـتضافة 

للتحمل 8 ساعات.
 ويقـــام المؤتمـــر الصحفـــي في حلبة 
البحريـــن الدولية وذلك من الســـاعة 
5:30 مساء، ومن المقرر حضور عدد 
كبير من مختلف الوســـائل اإلعالمية 

البحرينية للمؤتمر.
 وجديـــر بالذكـــر أن مهرجـــان العيـــد 
بابكـــو  وســـباق  المجيـــد  الوطنـــي 
البحرين للتحمل 8 ساعات سينطلق 
من 13 وحتى 16 ديسمبر المقبل في 

حلبة البحرين الدولية.

WEC مؤتمر صحافي لرئيس بطولة التحمل

النــادي الملكــي للجولــف يســتضيف البطولة الثانية عشــر

بحــث معــه توحيــد الجهــود للنهــوض بالحركــة الرياضية

كأس الملك للجولف تنطلق في ديسمبر

النصف يستقبل أمين عام اللجنة البارالمبية

عقد مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
للجولـــف اجتماعـــه االعتيـــادي خـــالل 
االسبوع الماضي والذي اقر من خالله 
كأس  بطولـــة  تنظيـــم  علـــى  التأكيـــد 
جاللة الملك حمد الدولية الثانية عشر 
للجولـــف وذلـــك خـــالل الفتـــرة مـــن 1 
ولغاية 5 ديسمبر المقبل وذلك برعاية 
ســـامية من لـــدن عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة الداعـــم األول لرياضة الجولف 
فـــي المملكـــة والـــذي في عهـــده الزاهر 
حصـــدت رياضـــة الجولـــف العديد من 
اإلنجـــازات علـــى المســـتوى الخليجي 
والعربـــي وحقـــق أبناء المملكـــة الكثير 
مـــن البطـــوالت الفرديـــة علـــى جميـــع 

المستويات.
وكالعـــادة كان لشـــركة بتلكـــو الرعايـــة 
الرئيســـية للبطولـــة هـــذه الرعاية التي 
بـــدأت منـــذ البدايـــة فـــي عـــام 2007م 
عندمـــا انطلقـــت البطولـــة ومنـــذ ذلـــك 
الحيـــن وشـــركة بتلكـــو تـــؤدي دورهـــا 

الريادي في رعاية هذه البطولة لتؤكد 
مدى حرصها على خدمة الرياضة عامة 
فـــي مملكة البحريـــن ورياضة الجولف 
خاصة ولتســـتمر دعمها ورعايتها هذه 
البطولـــة مـــن منطلق دورهـــا المحوري 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  خدمـــة  فـــي 
والتـــي من خاللها يســـتمر نجـــاح هذه 
البطولـــة التـــي أصبحـــت احـــدى اهـــم 
البطوالت في منطقة الشـــرق األوسط 
لمـــا تحتويـــه مـــن برامـــج ومنافســـات 

ويتســـابق إليهـــا العديـــد مـــن الالعبين 
المعروفين على المســـتوى االحترافي 
او الهواة حيث بدأ العديد منهم بتأكيد 
حضورهم للمشـــاركة في هذه الفعالية 
المتميزة ومن قوة المنافســـة وحســـن 
التنظيـــم إضافـــة الى دورها فـــي إبراز 
البحرين كوجهة ســـياحية بشـــكل عام 
ووجهة لرياضة الجولف بشكل خاصة 
ينتمـــون  فيهـــا  المشـــاركين  ان  حيـــث 
الـــى العديد من دول العالـــم المختلفة. 

االتحـــاد  فـــان  ذلـــك،  الـــى  باالضافـــة 
البحرينـــي للجولـــف يســـعى بمواصلـــة 
تنظيم هذه البطولة التي تخلق اجواء 
المشـــاركين  الالعبيـــن  بيـــن  تنافســـية 
وذلـــك مـــن خـــالل رفـــع قيمـــة الجوائز 
المقدمة ســـنويًا لجذب بعض الالعبين 
المحترفيـــن المتميزين على المســـتوى 
األوروبي واآلســـيوي وهـــذا بحد ذاته 
إنجاز يحســـب للبطولة حيث يكتسب 
الالعبين المحليين الخبرات الفنية من 
هؤالء الالعبيـــن المتميزين في مجال 
اللعبـــة. أمـــا على المســـتوى التنظيمي، 
فقـــد تـــم االتفـــاق مـــع النـــادي الملكـــي 
للجولف على استضافة البطولة خالل 
الفتـــرة من 1 ولغاية 5 ديســـمبر القادم 
وتـــم تحديـــد أيـــام التدريـــب لالعبيـــن 
بالبطولـــة حيـــث  الخاصـــة  واالوقـــات 
ابـــدى المشـــرفون علـــى الملعـــب كامل 
اســـتعداداتهم للبطولـــة وأنهـــم ســـوف 
يقومون بعمل كافـــة التصليحات لهذه 

الفعالية المميزة.

اســتقبل األميــن العام للجنــة األولمبيــة البحرينية محمــد النصف أمين 
عــام اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة علــي الماجــد بمكتبــه الكائــن بمقــر 

اللجنة األولمبية بضاحية السيف.

 ورّحـــب النصـــف بأمين عـــام اللجنة 
التـــي  بالجهـــود  البارالمبيـــة مشـــيًدا 
اللجنـــة برئاســـة الشـــيخ  تقـــوم بهـــا 
فـــي  بـــن دعيـــج آل خليفـــة  محمـــد 
البارالمبيـــة  الحركـــة  ورعايـــة  دعـــم 
اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق 

لمملكـــة البحرين، معرًبا عن ســـعادته 
الكبيـــرة بمـــا حققـــه أبطـــال وبطالت 
البحريـــن مؤخًرا من إنجازات عززت 
مكانـــة المملكـــة وأثبتـــت مـــا تمتلكه 
من عناصر بـــارزة من “ذوي العزيمة” 

بشتى األلعاب الرياضية.

 وأكـــد النصـــف أهمية العمـــل بتناغم 
األولمبيـــة  اللجنـــة  بيـــن  وانســـجام 
واللجنـــة البارالمبيـــة وفًقـــا لألنظمـــة 
فـــي  العمـــل  تنظـــم  التـــي  واللوائـــح 
كال الجهتيـــن، والســـعي لمد جســـور 
التعاون الوثيق بما يسهم في تحقيق 
العديـــد من النجاحات والمكتســـبات 
للرياضـــة البحرينيـــة، خصوًصـــا وأن 
هناك عـــدًدا من االتحـــادات الوطنية 

ينضـــوي تحت مظلـــة الجهتين وهو 
مـــا يســـتوجب العمـــل بصـــورة أكثـــر 

اّتساًقا خالل المرحلة القادمة.
 وتمنـــى النصـــف للجنـــة البارالمبيـــة 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء عملهـــا 
ذوي  رياضـــة  قطـــاع  يخـــدم  بمـــا 
االحتياجات الخاصة “ذوي العزيمة” 
ويوفر لهم البيئة المثالية التي تؤدي 

إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات.

المركز اإلعالمي

اللجنة األولمبية

جانب من البطولة السابقة

فوز سلة سترة 
على األهلي

ــفــوز عــلــى حساب  ال فــريــق ســتــرة نتيجة  حــقــق 
جمعت  التي  المباراة  في   ،88/80 بواقع  األهلي 
كأس  منافسات  ضمن  أمـــس،  مــســاء  الفريقين 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
سترة،   26/11 كاآلتي:  المباراة  نتائج  وجــاءت 

16/15 األهلي، 26/19 األهلي و28/27 سترة.
الحالة  بين  مباراة واحدة ستجمع  اليوم  وتقام 
السلة  اتــحــاد  كــأس  وتــقــام بطولة  وســمــاهــيــج. 
ــن بسبب  زيـ مــنــافــســات دوري  تــوقــف  فــي ظــل 

استعدادات منتخبنا للبطولة الخليجية.

محمد الدرازيحسن علي

محمد الدرازي
لتأكيد زعامة 

المجموعة الثانية 
لتصفيات طوكيو 

2020

سبورت



برعايـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل خليفة وبحضور 
أعضـــاء مجلـــس إدارة نـــادي البحريـــن للتنس 
واللجـــان العاملـــة، أعلن رئيس نـــادي البحرين 
للتنـــس خميـــس محمـــد المقلـــة عـــن افتتـــاح 
منافســـات النســـخة الحادية عشرة من بطولة 
البحريـــن الدوليـــة ITF لناشـــئي التنـــس، التي 
ينظمها نادي البحرين للتنس بجدارة واقتدار 
كبيريـــن خالل الفتـــرة من 21 إلـــى 26 أكتوبر 
ا لنخبة من  الجاري وســـط مشاركة واسعة جدًّ
نجـــوم مســـتقبل الكـــرة الصفراء مـــن مختلف 
دول العالم، مشـــيًدا بالرعاية الكريمة للبطولة 
من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ومتمّنًيا 
فـــي ذات الوقـــت لجميع الالعبين المشـــاركين 
في البطولة أوقات ســـعيدة فـــي ربوع مملكة 
البحريـــن وتقديم المســـتويات الفنيـــة العالية 
وتحقيـــق أفضـــل النتائـــج التـــي تتناســـب مع 

ومـــا  العاليـــة  الفنيـــة  وإمكانياتهـــم  قدراتهـــم 
يمتلكون من طموح في مشوارهم الرياضي.

 وأكـــد خميس المقلـــة أن النادي يســـعى دائًما 
وفي كل عام إلى تحقيق أعلى عالمات التميز 
ســـواء على مســـتوى التنظيـــم أو في مختلف 
األصعـــدة اإلداريـــة والفنيـــة، وأضـــاف المقلـــة 
“أننـــا في نـــادي البحرين للتنس نشـــعر بالفخر 
واالعتزاز عندما نرى الســـعادة مرســـومة على 
وجـــوه كل الالعبيـــن والمدربيـــن المشـــاركين 
ضيـــوف  لجميـــع  وأتمنـــى  البطولـــة،  فـــي 
المملكة االســـتمتاع بأســـبوع حافل باألنشطة 
والفعاليات والبرامج المصاحبة للبطولة، وفي 
هذه المناســـبة ال يسعنى إال أن أتقّدم بخالص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى األخوة المســـئولين في 
وزارة شؤون الشباب والرياضة وعلى رأسهم 
وزير شـــئون الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد 
وإلـــى األخوة األعـــزاء في االتحـــاد البحريني 

للتنس وفي طليعتهم ســـمو الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفة رئيـــس االتحاد 
لمســـاندتهم لهذا الحدث الرياضي الدولي، كما 
أشيد بالداعمين الذهبيين للبطولة وهم شركة 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو، شـــركة نفـــط البحريـــن 
“بابكو” وشـــركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز” 
وكذلك الداعمين المســـاندين وهم مستشـــفى 
رويـــال البحريـــن، بـــرادات الجزيـــرة، صيدلية 

البحرين و)المشروب الرياضي بوكاري(.

مشاركة بحرينية في مسابقة الزوجي

وشهد يوم أمس إقامة 32 مباراة في فردي الشباب 
واآلنســـات خـــالل الفترتين الصباحية والمســـائية، 
وأســـفرت منافســـات الفتـــرة الصباحيـــة في فردي 
للبطولـــة  الرابعـــة  المرشـــحة  فـــوز  عـــن  اآلنســـات 
ا على  المصريـــة هاجـــر رمضان المصنفـــة 844 دوليًّ

منافســـتها الفلبينيـــة ماريا أســـينا بنتيجة 3-6 و-6
1، وفازت المرشـــحة الســـابعة المجرية إيريكا ويل 
على الالعبة البريطانية ايساي بورسر بنتيجة 6-3 
و6-7 )4(، بينما فازت المرشـــحة رقم 8 الدنماركية 
نينـــا فيكتـــش على الالعبـــة الهندية ســـاريتا جالي 
جامـــا بنتيجـــة 1-6 و4-6، وبنفـــس النتيجـــة فازت 
الهندية ريها ســـنك علـــى الالعبـــة البريطانية أندرا 
ســـوثرالند، بينمـــا عانـــت الالعبـــة السويســـرية ليـــا 
موســـيمان وبذلت جهوًدا كبيـــرة حتى تمكنت من 
تحقيـــق فوز صعب على منافســـتها الهندية هارديا 
شاه بنتيجة 4-6 و6-7 )6(، وبحسب البرنامج العام 
لمباريات البطولة فإنه من المقرر أن تشهد مالعب 
نـــادي البحريـــن للتنـــس اليـــوم انطـــالق منافســـات 
مســـابقة الزوجـــي، بإقامـــة 8 مباريات فـــي زوجي 
اآلنســـات و8 مباريات في زوجي الشـــباب، ويمثل 
البحريـــن فـــي منافســـات الشـــباب الثنائـــي محمـــد 
الخـــان ومحمـــد الشـــهابي والثنائـــي علي الشـــريف 

وزميله التركي عمر أورهان جور.

نادي التنس

افتتاح بطولة البحرين الدولية ITF لناشئي التنس

جانب من منافسات االفتتاح

اتحاد األثقال

أحرز الالعب المتميز في بناء األجسام 
عبدهللا منصـــور المركز الثالث ببطولة 
دايمونـــد كاب مدريـــد والتـــي أقيمـــت 
مؤخـــرًا بإســـبانيا ضمـــن مســـابقة فئة 
 175 فـــوق  الطوليـــة  للفئـــة  الفيزيـــك 
ســـم، حيث أقيمت البطولـــة بالعاصمة 
اإلســـبانية مدريـــد فـــي الفتـــرة من 18 
وحتـــى 20 مـــن شـــهر أكتوبـــر الجاري 
تحـــت اشـــراف االتحـــاد الدولـــي لبناء 
األجســـام IFBB ضمن مشاركة عالمية 
األجســـام  بنـــاء  العبـــي  مـــن  واســـعة 
والفيزيـــك الذيـــن جاءوا مـــن مختلف 
بلـــدان العالـــم، وأقيمت المســـابقات ل 

46 فئة مختلفة للرجال والنساء.
عبـــدهللا  الصاعـــد  البحرينـــي  وتمكـــن 
منصور مـــن تحقيق المركز الثالث بعد 
منافســـة قويـــة علـــى المراكـــز الثـــالث 
األول  المركـــز  حقـــق  حيـــث  األولـــى، 

الالعب البلغـــاري نينكو أندريف، بينما 
حل ثانيًا البلجيكي علي بالل والمركز 
الثالـــث كان مـــن نصيب ابـــن البحرين 

عبدهللا منصور.
وحـــول هـــذه النتيجـــة أعـــرب الالعب 
المتميـــز عبـــدهللا منصـــور عـــن فخـــره 
واعتـــزازه بتمثيل الوطـــن خير تمثيل 
الكبيـــر  الرياضـــي  المحفـــل  هـــذا  فـــي 

والـــذي ضـــم نخبـــة مـــن الالعبيـــن من 
مختلـــف دول العالـــم، وتحقيقـــه لهـــذا 
االنجـــاز الرياضي الجديد الذي يضاف 
لسلســـلة انجـــازات المملكة، وقـــال: أنا 
فخـــور بهـــذا االنجـــاز المشـــرف الـــذي 
حققته في إســـبانيا في بطولة عالمية 
لبنـــاء األجســـام والفيزيـــك التي باتت 

هذه الرياضة تستقطب الكثيرين.

منصور خالل مشاركته في البطولة

ضمــن مســابقة الفيزيــك وفــي إنجــاز رياضــي جديــد
منصور يحقق المركز الثالث في بطولة مدريد

اتحاد السيارات

شــارك رئيــس الفريــق الطبــي البحرينــي التابــع لالتحــاد البحريني للســيارات 
عضــو اللجنــة الطبية الدوليــة التابعة لالتحاد الدولي للســيارات أمجد عبيد 
في اجتماع اللجنة الطبية الدولية الذي عقد صباح يوم السبت الماضي بمقر 

اللجنة الدائم باالتحاد الدولي للسيارات FIA بالعاصمة الفرنسية باريس.

مـــن  عـــدد  مناقشـــة  تمـــت  حيـــث 
الحوادث الذي حدثت خالل سباقات 
الفورمـــوال هـــذا الموســـم والفورموال 
2 وتفاصيـــل تدخـــل الفـــرق الطبيـــة 
وحالة الســـائقين المصابين، كذلك تم 
استعراض اخر تطورات وسائل األمن 
والسالمة والتقيد باللوائح واألنظمة 
المعمـــول بهـــا دوليًا، كما تم مناقشـــة 
واســـتعراض اللوائـــح الجديـــدة التي 
تنص على الفحص الطبي للمسئولين 
الســـيارات  لســـباقات  والمنظميـــن 
المختلفـــة حيـــث تم اســـتحداث هذا 

الفحص لهذا الموسم.

وتـــم خـــالل اجتمـــاع اللجنـــة الطبيـــة 
الدوليـــة في باريس ترشـــيح الدكتور 
أمجد عبيد كمتحدث رئيسي ومنسق 
لمنطقـــة المينـــا، حيث يعتـــزم االتحاد 
الدولـــي للســـيارات باقامـــة عـــدد مـــن 
الـــدورات الطبيـــة المتقدمـــة لرؤســـاء 
الفـــرق الطبيـــة بمنطقـــة المينـــا، وتـــم 
تكليـــف الدكتـــور أمجـــد عبيـــد باعداد 
جدول لالجتمـــاع وكذلك تقديم ورق 
عمل وبرنامج لتدريب الوفود الطبية 
للمنطقة نفســـها، ومن المتوقع أن يتم 
تنفيـــذ هذه الـــدورات مع مطلـــع العام 
القـــادم 2020 علـــى أن يتـــم تحديـــد 

الدول التي ستقام فيها هذه الدورات 
مـــن قبـــل االتحـــاد الدولي للســـيارات 
بالتنســـيق معها والتي تعد األولى من 
نوعهـــا فـــي منطقـــة المينـــا، وســـيقوم 
عبيد بترشـــيح المشاركين في الدورة 
للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد  وان 
وكونـــه مركز اقليمي معتمـــد لتدريب 
طواقم طب رياضة السيارات سيكون 

الجهة المشرفة على هذه الدورة.

الدكتور أمجد عبيد

خــالل اجتمــاع اللجنــة الطبيــة التابعــة لالتحــاد الدولي
تكليف عبيد باعداد دورة طب السيارات بـ“المينا”
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كتــب منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم داخــل الصــاالت قصــة نجــاح جديــدة، 
متحّدًيا جميع الظروف الصعبة، عندما خطف تذكرة الصعود لنهائيات كأس 
آســيا 2020 بــكل جــدارة، للمــرة الثانية فــي تاريخه، ليكــّرر ذات اإلنجاز الذي 
حققــه حينمــا بلــغ نهائيــات كأس آســيا 2018 بفيتنــام بعد تصــدره للمجموعة 
األولــى آنــذاك فــي تصفيــات منطقة غرب آســيا، إذ حقق فوزيــن على العراق 
واإلمــارات، كمــا تعــادل مــع الســعودية، ليحصــد 7 نقــاط ضمــن بهــا صــدارة 

المجموعة والتأهل للنهائيات.

 وهـــا هو أحمـــر الصـــاالت يفعلها هذه 
المرة بعدما حقـــق وصافة المجموعة 
تحتضنهـــا  التـــي  التصفيـــات  فـــي 
المملكـــة هـــذه األيـــام بعـــد أن جمـــع 7 
نقـــاط متقدًمـــا بفـــارق األهـــداف على 
المنتخـــب اإلماراتـــي الـــذي حـــل ثالًثا 
بنفس الرصيد من النقاط، فيما تصدر 
منتخـــب الكويـــت المجموعـــة األولى 

برصيد 9 نقاط.
 ويقـــول مدير المنتخـــب وأحد صناع 
هذا اإلنجاز رائـــد بابا أن دعم االتحاد 

البحرينـــي لكـــرة القدم يعتبر الســـبب 
الرئيـــس وراء تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز 
الـــذي تحقـــق وســـط ظـــروف عصيبة 
للغايـــة عـــاش خاللها العبـــو المنتخب 

أياًما صعبة.
 8 االتحـــاد  لنـــا  وّفـــر  “لقـــد  وأضـــاف 
ـــا،  داخليًّ ومعســـكًرا  دوليـــة  مباريـــات 
وكان لوقفـــة ودعـــم الرئيـــس الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة دور بـــارز، باإلضافة 
إلـــى متابعة وحضـــور نائبـــي الرئيس 
علـــي البوعينيـــن والشـــيخ خالـــد بـــن 

ســـلمان آل خليفـــة والتواصـــل الدائم 
محمـــد  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  مـــن 
الصـــاالت  لجنـــة  ورئيـــس  الحمـــادي 
عارف المناعي، كما ال ننســـى التعاون 
عـــام  أميـــن  مـــن  الكبيـــرة  والمـــؤازرة 
االتحـــاد إبراهيـــم البوعينيـــن، ونحـــن 
ســـعداء بقدرتنا على تحقيـــق التأهل 

رغم كل الظروف التي مررنا بها..”.

المنتخـــب  العبـــي  أن  بابـــا  ورأى   
لـــم يقدمـــوا 40 % مـــن مســـتواهم 
الحقيقـــي رغـــم التأهـــل للنهائيـــات 
اآلسيوية، مشيًرا إلى أن المنتخب 
األساســـية  عناصـــره  بغيـــاب  تأثـــر 
خـــالل  ســـواء  اإلصابـــات  بســـبب 
التصفيـــات،  أو  اإلعـــداد  مرحلـــة 
حيث شـــارك فـــي التصفيات ســـتة 

العبين جدد يشاركون للمرة األولى 
ورغم ذلك فإن المنتخب تمّكن من 

التأهل في أسوأ الظروف.
 وتمنـــى بابـــا بـــأن يحصـــل الفريـــق 
علـــى المزيـــد مـــن الدعـــم المعنوي 
المعســـكرات  وتوفيـــر  والمـــادي 
للنهائيـــات  اســـتعداًدا  الالزمـــة 
اآلســـيوية ليتمكن من تحقيق حلم 

الصعـــود إلى نهائيـــات كأس العالم، 
حيـــث يتأهل الخمســـة األوائل من 
البطولة اآلســـيوية إلى المونديال، 
معرًبـــا عن شـــكره وتقديـــره لجميع 
معدنهـــم  أثبتـــوا  الذيـــن  الالعبيـــن 
داخـــل  رجـــاالً  وكانـــوا  األصيـــل 
الملعب باإلضافة إلى الطاقم الفني 

واإلداري.

ـــد الـــمـــراكـــز الــخــمــســة األولـــــــى لـــبـــلـــوغ الـــمـــونـــديـــال ــ ــق أح ــي ــق ــح ــى ت ــن ــم ت

بابا: تأهلنا للنهائيات اآلسيوية بأسوأ الظروف

منتخب الصاالت بلغ كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه رائد بابا

وزارة التربية والتعليم

تميـــزت العبـــات مدرســـة عـــراد 
وحققـــن لقـــب بطولـــة كـــرة اليـــد 
للمـــدارس االبتدائيـــة للبنات في 
النشـــاط الخارجـــي الـــذي يقيمه 
قســـم التربيـــة الرياضية بـــإدارة 
والكشـــفية  الرياضيـــة  التربيـــة 
والمرشـــدات فـــي وزارة التربيـــة 
التغلـــب  بعـــد  وذلـــك  والتعليـــم، 
فـــي المباراة النهائيـــة على فريق 
حقـــق  الـــذي  الخنســـاء  مدرســـة 

علـــى  وأقيمـــت  الثانـــي،  المركـــز 
وقامـــت  توبلـــي،  نـــادي  صالـــة 
للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل 
الطالبيـــة  واألنشـــطة  التربويـــة 
شيخة الجيب بتتويج المدارس 
الفائـــزة وبحضـــور مديـــر اإلدارة 
عصام عبدهللا، وحصلت مدرسة 
المركـــز  علـــى  الخاصـــة  اإليمـــان 
الثالـــث، ومدرســـة الســـهلة علـــى 

المركز الثالث مكرر.

ومثل فريق مدرسة عراد البطل: 
زهـــراء  ســـليم،  ســـلطان  ســـارة 
يوســـف  آمنـــة  محمـــد،  حســـن 
محمد، فاطمة محمد فريد، روان 
صالح علي، سارة ماهر إبراهيم، 
ومريـــم  موســـى  زهيـــر  زهـــراء 
عبدالعليـــم جعفر، وأشـــرف على 
الفريق معلمـــة التربية الرياضية 
فاطمـــة ربيعة وبمســـاعدة زهرة 

المطاوعة.

ابتدائية عراد تحقق لقب كرة اليد للبنات
اتحاد الكرة

بترشيح من االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم، شـــارك منـــاع خالـــد المطوع 
األمنييـــن  المنســـقين  دورة  فـــي 
األعضـــاء،  الوطنيـــة  باالتحـــادات 
اآلســـيوي  االتحـــاد  أقامهـــا  والتـــي 
لكرة القدم خـــالل الفترة 17 وحتى 
19 أكتوبـــر الجـــاري فـــي العاصمـــة 

الماليزية- كوااللمبور.
خالـــد  منـــاع  مشـــاركة  وجـــاءت   
المطوع في الدورة اآلسيوية ضمن 

البحرينـــي  االتحـــاد  حـــرص  إطـــار 
لكـــرة القـــدم علـــى الدفـــع بالكـــوادر 
للمشـــاركة  الجنســـين  مـــن  الشـــابة 
البرامـــج  بمختلـــف  واالنخـــراط 
المرتبطـــة  واألنشـــطة  والـــورش 
بالعمـــل الرياضي عموًمـــا وبطوالت 
ومنافســـات كـــرة القـــدم علـــى وجه 

الخصوص.
 58 الــــ  المشـــاركون  وتطـــرق 
أدوار  دراســـة  إلـــى  الـــدورة  فـــي 

ومســـؤوليات ضابط األمن، فضالً 
عن اللوائح ودليل العمليات والتي 
تهـــدف إلى المســـاعدة فـــي عملية 

إرساء السالمة.
كما تضمنت الدورة عدة مواضيع من 
ضمنها المالعب، المتطلبات األمنية، 
مراجعـــة الحـــاالت، تطـــور أســـاليب 
ضمان الســـالمة في المالعب، األمن 
والخدمات المساندة، البنية التحتية 

في المالعب وإدارة السالمة.

المطوع يشارك بدورة المنسقين األمنيين اآلسيوية

حسن علي
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ا الذهب والفضة في أولى بشــارات الحصاد للميداليات  عانقت مملكة البحرين رســميًّ
الملونــة بعــد أن حققــت البطلتان ناديا العوضي ونورة ســلطان الذهــب والفضة على 
التوالي في منافســات فردي البولينغ التي أقيمت في صالة البولينغ بالســالمية، ضمن 
منافسات الدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة التي تحضنها الكويت في الفترة 

من 30-20 أكتوبر الجاري.

وحققـــت الالعبـــة البطلـــة ناديـــا العوضي 
فـــي  واســـتحقاق  بجـــدارة  األول  المركـــز 
مجموع الجوالت الســـتة وبمجموع نقاط 
وصل إلـــى )1418( وبمعدل )236.33( في 
حيـــن حققت البطلـــة نورة ماجد ســـلطان 
المركـــز الثانـــي بمجموع نقـــاط وصل إلى 
وجـــاءت   ،)231.50( وبمعـــدل   )1389(
الكويتية هنادي خليفة في المركز الثالث، 
أمـــا الالعبتان ريم ســـلطان وليلى جناحي 
فقـــد حققتـــا المركـــز الخامس والســـادس 

على التوالي.
وشـــهدت مراسم التتويج حضور الشيخة 
رئيســـة  الصبـــاح  الجابـــر  األحمـــد  نعيمـــة 
اللجنـــة التنظيميـــة لرياضـــة المـــرأة بدول 
مجلـــس التعـــاون، كمـــا حضـــرت الشـــيخة 
حيـــاة بنت عبـــد العزيز آل خليفة رئيســـة 
البعثة وشاركت في تتويج البطلتان ناديا 

العوضي ونورة سلطان.
وعّبرت الشيخة حياة بنت عبد العزيز عن 
ســـعادتها واعتزازهـــا الكبيـــر بهـــذا اإلنجاز 
الرائـــع مؤكـــدة أن الالعبتـــان قدمتـــا أداًء 
ا راقًيا في مجمل المنافســـات الخاصة  فنيًّ
بالفـــردي، وأن الجميع ينتظـــر من العباتنا 
الكثير في مســـابقة الزوجي التي ســـتقام 

اليوم.

منتخب الرماية يبدأ المشوار

 يبـــدأ منتخبنـــا الوطنـــي للرماية مشـــواره 
الرســـمي في البطولة الخليجية السادسة 
لرياضة المرأة اليوم ويستمر إلى يوم الغد 
في منافســـات البطولة الخاصة بأســـلحة ) 
شـــوزن ســـكيت وشـــوزن تراب والبندقية 
والمســـدس( وذلـــك علـــى ميـــدان الرماية 
الكويتي الذي ســـيحتضن المنافسات في 

هذه الدورة.
هـــذا وقد أنهـــى منتخبنا الوطنـــي للرماية 
للدخـــول  اســـتعدادا  الخاصـــة  تدريباتـــه 
فـــي أجواء هذه البطولـــة، وكان قد وصل 
المنتخب على دفعات ثالث قبل أن يحط 
رحاله الرسمي في دولة الكويت، ويتكون 
المنتخـــب مـــن: محمـــد ســـلمان بوطـــالع 
)إداري( وفاليـــري تيموخن )مدرب شـــوزن 
سكيت(، فالديمير شيرشن ) مدرب شوزن 
تـــراب(، باإلضافـــة لالعبـــات: مريـــم جمال 
حســـاني، مريـــم رمضـــان العســـم، لطيفـــة 
أحمد الناجم، مريم فاضل سليطي، سماح 
إبراهيـــم هجـــرس، وهـــي الدفعـــة األولـــى 
التي وصلت للكويـــت، باإلضافة إلى بقية 
أعضـــاء الوفـــد وهم: جوردن ســـتيفانوف 

)مدرب بندقية(، سيرجي وزميشو )مدرب 
مسدس(، مروة حمد العميري، نوف خليل 
الدوســـري، سارة راشـــد الدوســـري، حنان 
خالـــد رحمـــه، ســـبيكة مبارك جمعـــة )وهن 
العبـــات بندقيـــة(، أمـــا العبـــات المســـدس 
فهّن: موزة عبد الرحيم علي، عائشة هالل 
البريكـــي، بدرية إبراهيم العطـــاوي، موزة 

خالد بطي، مريم علي القاسمي.

الشيخة حياة تحضر اجتماع 
المكتب التنفيذي

 حضرت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل 
خليفـــة اجتماع المكتـــب التنفيذي للدورة 
الخليجية السادســـة لرياضة المرأة والذي 
وذلـــك  المنافســـات،  هامـــش  علـــى  أقيـــم 
بحضور رؤساء البعثات الخليجية، وأقيم 
االجتماع برئاســـة الشـــيخة نعيمـــة الجابر 
الصباح رئيســـة اللجنة التنظيمية لرياضة 

المرأة بدول مجلس التعاون.
وتطـــّرق االجتماع إلى العديـــد من النقاط 
البـــارزة والتـــي كان أهمهـــا توجيه الشـــكر 
الجزيـــل إلى الشـــيخ ناصر صبـــاح األحمد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  الصبـــاح  الجابـــر 
علـــى  الدفـــاع  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
رعايتـــه الســـامية للنســـخة الحاليـــة التـــي 
تقـــام فـــي الكويت وتســـتمر حتى يوم 30 
من شـــهر أكتوبـــر الجـــاري، باإلضافـــة إلى 
االطمئنان على سير المنافسات الرياضية 

في مختلف األلعاب.
 كمـــا أشـــاد االجتمـــاع الخـــاص بالمكتـــب 
للمـــرة  الســـعودية  بالمشـــاركة  التنفيـــذي 
األولى فـــي منافســـات الـــدورة الخليجية 
التـــي انطلقـــت منـــذ العـــام 2008 بدولـــة 
الكويـــت، وتـــم التأكيـــد علـــى أن الحضور 
الســـعودي في المنافســـات هو شرف كبير 
التـــي  الخليجيـــة  للبطولـــة  شـــأن  ورفعـــة 

ينتظر منها الكثير في قادم السنوات.

الغسرة في لجنة التنسيق 
والمتابعة

رئيـــس  نائـــب  الغســـرة  رقيـــة  شـــاركت   
لجنـــة  اجتمـــاع  فـــي  البحرينيـــة  البعثـــة 
التنســـيق والمتابعة بالبطولـــة والذي أقيم 
علـــى هامش المنافســـات، وقد تـــم توزيع 
األدوار والمهـــام على كافـــة أعضاء اللجنة 
وســـتكون الغســـرة مســـؤولة عـــن متابعـــة 
لعبتـــي الطائـــرة وألعـــاب القـــوى وإعـــداد 

التقارير اليومية حتى ختام المنافسات.
 ويأتي تشـــكيل لجنة التنســـيق والمتابعة 

مـــن ممثـــل واحـــد مـــن كل لجنـــة أولمبية، 
يصـــدر  العامـــة،  األمانـــة  عـــن  وممثـــل 
بتسميتهم قرار من المكتب التنفيذي بناء 
علـــى ترشـــيحات اللجـــان األولمبية بدول 
المجلس، وتكون الرئاسة للجنة األولمبية 
التـــي منهـــا الدولـــة التـــي تتولـــى رئاســـة 

الدورة العادية األخيرة للمجلس األعلى.

خروج العباتنا من الدور الثامن 
في المبارزة

 وّدعت العبـــات منتخبنا الوطني للمبارزة 
ســـالح  فـــي  الفـــردي  لعبتـــي  منافســـات 
ايبيـــه وســـابر، وذلـــك مـــن الـــدور الثامـــن 
فـــي المنافســـات التـــي أقيمت علـــى صالة 
الرماية في الدعية، وكانت الالعبات مرام 
محمد وسمية خالد ومها الدوسري ومنى 
قاســـم وضي الســـعدون ودانة الســـعدون 

قد شـــاركن في اليـــوم الثاني للمنافســـات 
منافســـات  ضمـــن  المبـــارزة  ببطولـــة 
الـــدورة الخليجيـــة السادســـة للمـــرأة التي 

ا. تستضيفها الكويت حاليًّ
قويـــة  الالعبـــات  معنويـــات  وســـتكون   
في ســـبيل تحقيـــق النتائج المشـــّرفة في 
مسابقات الفرق اليوم في أسلحة الفلوري 
وســـابر وايبيه، وهن على أهبة االستعداد 
الثالـــث  اليـــوم  منافســـات  فـــي  للدخـــول 
علـــى أمـــل الخـــروج بالميداليـــات الملونة، 

وتحقيق المطلوب في ختام المنافسات.

طاقة إيجابية في البعثة 
اإلدارية

 يعتبـــر إداري المنتخبـــات الوطنيـــة عمـــاد 
راشـــد أحد أبـــرز الكوادر العاملـــة باالتحاد 
البحريني أللعاب القوى، ويمتاز بالنشـــاط 

مهامـــه  أداء  علـــى  والقـــدرة  والحيويـــة 
علـــى أكمل وجه حيث ســـبق له أن شـــارك 
مـــع المنتخبـــات الوطنيـــة في ســـباق 400 
متـــر، باإلضافة إلى أنه مـــدرب في الوقت 
ذاتـــه، ويعمل ضمن الطاقم الفني لبرنامج 
الموهوبيـــن وكان العًبـــا ســـابًقا وهـــو مـــا 
يســـهل عملـــه كثيًرا فـــي الجانـــب اإلداري 

والفني.
 وتهتـــم لجنـــة المواهب في اتحـــاد ألعاب 
المواهـــب  واكتشـــاف  بالتنقيـــب  القـــوى 
الواعـــدة عـــن طريـــق االختبـــارات البدنية 
لتحديـــد مســـتويات الالعبيـــن والالعبات 
ويتم فـــي المـــدارس الحكومية والخاصة 
الرياضيـــة  التربيـــة  إدارة  مـــع  بالتعـــاون 
بـــوزارة التربيـــة  والكشـــفية والمرشـــدات 
والتعليـــم مـــن خالل المـــدارس الحكومية 
هنـــاك  االنتقـــاء  فتـــرة  وبعـــد  والخاصـــة، 
التعليـــم  عمليـــة  تتـــم  إذ  هامـــة  مراحـــل 
والتدريب كمرحلة أولى من خالل مدربين 
متخصصيـــن لهـــذه الفئـــات الصغيـــرة في 
تدريبها ويكون التدريب شـــامل، المرحلة 
الثانيـــة تأتـــي عمليـــة التوجيـــه والصقـــل 
بعدهـــا المســـابقات التـــي يتـــم اختيارهـــا 
وهي الســـرعة والوثب والرمي والتي يتم 
التركيز عليها بشـــكل كبير ليتم من بعدها 
زج هذه العناصر مع المنتخبات الوطنية.

 وأكـــد إداري البعثـــة البحرينيـــة في دورة 

رياضة المرأة الخليجية أن الطاقم اإلداري 
جـــزء مهـــم مـــن تحضيـــرات المنتخبـــات 
نحـــو تحقيق افضل النتائـــج بفضل العمل 
الجماعـــي والتناغـــم والتفاهم بيـــن الوفد 
والفـــرق البحرينيـــة والحرص علـــى إتمام 
جميـــع المهـــام اإلداريـــة على أكمـــل وجه، 
ا لجميع  ليكون الوفد اإلداري داعًما رئيسيًّ

المنتخبات الوطنية.
 وأضاف: “حرصنا على تهيئة جميع ســـبل 
الراحة للوفد بدعم ومتابعة مســـتمرة من 
رئيس الوفد الشـــيخة حياة بن عبد العزيز 
آل خليفـــة، بعـــد أن أعددنـــا بشـــكل مبكـــر 
للحـــدث وكنا على تواصل دائم مع اللجنة 
المنظمة للدورة، وعملنا كفريق عمل واحد 

من أجل راحة الوفد”.
 وأكـــد راشـــد أن العمل فـــي دورة األلعاب 
الخليجيـــة يســـتمر فـــي منحـــه العديد من 
الخبـــرات والقـــدرات على مســـتوى العمل 
اإلداري وأنـــه نجـــح في إقامـــة العديد من 
العالقـــات الجيـــدة مـــع اللجنـــة المنظمـــة 
وباقـــي الوفود المشـــاركة وأنـــه يعتز بهذه 

المشاركة لكونها األول له.
وعّبر راشـــد عن شكره العميق لكل أعضاء 
اإلداريـــة  األطقـــم  إلـــى  باإلضافـــة  الوفـــد 
تعاونهـــم  علـــى  اإلداريـــة  باالتحـــادات 
وجهودهـــم وهو ما كان له دور واضح في 

تذليل كافة العقبات والصعوبات.

ــي ــزوج ــات ال ــس ــاف ــن ــوم م ــيـ ــر عـــن اعـــتـــزازهـــا بــاإلنــجــاز والـ ــّب ــع ــاة ت ــي الــشــيــخــة ح

البحرين تعانق الذهب والفضة في منافسات فردي البولينغ بخليجية المرأة

لقطات من تتويج البطلتين ناديا العوضي ونورة سلطان

جانب من الفرحة بتتويج البولينغ

جانب من تتويج فريق البولينغ

الشيخة حياة تحضر اجتماع المكتب التنفيذي 

لقطات من منافسات المبارزة في سالحي سابر وايبيه

لقطات من تتويج البطلتين ناديا العوضي ونورة سلطان

لقطة جماعية لالعبات الرماية

جانب من تتويج فريق البولينغ
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ــــدرد تـــشـــارتـــرد  ــان ــ ــت شــــــارك بـــنـــك ســ
مع  العالمية  السوق  آلفــاق  توقعاته 
ندوة  في  عمالئه  من  مائة  من  أكثر 
أقيمت مؤخًرا في فندق الريجنسي 
عدد  الــنــدوة  حضر  انتركونتيننتال. 
بنك  من  التنفيذيين  المسئولين  من 
ــدد مــن كبار  ســتــانــدرد تــشــارتــرد وعـ

عمالئه.
ــيـــس  ــى رئـ ــ ــقـ ــ وخـــــــــالل الـــــــنـــــــدوة، ألـ
الثابت والعمالت  الدخل  استراتيجية 
تشارترد  ســتــانــدرد  بنك  فــي  والــســلــع 
مانبريت جيل، الضوء على اتجاهات 
ــتــي تــؤثــر على  الــســوق والــعــوامــل ال
والتوقعات  المخاطر،  عالية  األصــول 
والطلب على النفط، فضالً عن فرص 
فـــي مختلف  الــمــخــتــلــفــة  االســتــثــمــار 

القطاعات.
وشارك جيل كذلك رؤاه حول توقعات 
السوق للنصف الثاني من العام 2019 

المستقبلية  االستثمار  فرص  وناقش 
ــاد الــعــالــمــي  ــصـ ــتـ ــتـــي يــتــيــحــهــا االقـ الـ
ــاإلضــافــة إلــى  فــي حــالــتــه الــراهــنــة، ب
والبنوك  الفيدرالي  االحتياطي  دور 
الــمــركــزيــة الــعــالــمــيــة الــكــبــرى األخـــرى 
ومــســاهــمــتــهــا فـــي إنـــجـــاح االقــتــصــاد 
العالمي خالل النصف األول من العام.

الخدمات  رئــيــس  صـــّرح  جانبه،  مــن 
الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد كـــونـــال فــارمــا، 
ـــا، يؤمن  قـــائـــالً: “بــصــفــتــه بــنــًكــا دولـــيًّ
ــانـــدرد تـــشـــارتـــرد بــتــزويــد  ــتـ ــنــك سـ ب
عمالئه بمعلومات قيمة عن مختلف 
ــة وآخــــر  ــ ــادي ــصــ ــتــ الـــقـــطـــاعـــات االقــ

التطورات”.

الخليج  بشركة  الصحة  لجنة  نّظمت 
محاضرة  البتروكيماويات  لصناعة 
بالتعاون  الثدي  توعوية عن سرطان 
الــحــر  واالتـــحـــاد  الــصــحــة  وزارة  مـــع 
للدكتورة  البحرين  العمال  لنقابات 
فاطمة الماكنة، طبيبة العائلة بوزارة 
المبكر  الفحص  أهمية  حول  الصحة 

لسرطان الثدي.
 وتقدم رئيس شركة الخليج لصناعة 
ــرحــمــن  ــدال ــات، عــب ــاويـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ الـ
جواهري، بجزيل الشكر لرئيس لجنة 
مثل  تنظيم  على  وأعضائها  الصحة 
المهمة  الــتــوعــويــة  الــمــحــاضــرة  هـــذه 
بأهمية  الوعي  نشر  التي تساهم في 
هــذه  مــثــل  لتجنب  الــمــبــكــر  الــفــحــص 
األمــراض التي تشكل خطورة كبيرة 
على حياة المصابين، ما لم يسارعوا 
يعمل  الــذي  المبكر  الفحص  بــإجــراء 
المرضى  العديد من  إنقاذ حياة  على 

وتسهيل عالجهم.
 كما تقدم كذلك بشكره وبالغ تقديره 
العائلة  طبيبة  الماكنة،  الدكتورة  إلى 
بتقديم  تفضلها  على  الصحة  بــوزارة 
مشيًدا  مة،  القيَّ المحاضرة  هذه  مثل 
المميزة  وإسهاماتها  الكبير  بــدورهــا 
وزارة  برامج  عبر  التوعية  نشر  في 
الصحة وأنشطتها التي تقدمها لشتى 
شرائح وقطاعات المجتمع البحريني. 

اعــتــادت  قــد  الصحة  لجنة  أن  يــذكــر 
ــمــحــاضــرات  تــنــظــيــم الـــعـــديـــد مـــن ال
مختلف  شــمــلــت  ــتـــي  الـ الـــتـــوعـــويـــة 
الــمــجــاالت الــصــحــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
نظمت  إذ  المختلفة،  األنشطة  إقامة 
اللجنة العديد من الفعاليات بالتعاون 
ــرى بــالــشــركــة وفــي  مــع الــلــجــان األخــ
الصحة  كــيــوم  الــمــنــاســبــات  مختلف 

العالمي.

منافشــة العوامــل المؤثرة علــى األصول عاليــة المخاطر بالتعاون مع “الصحة” واإلتحاد الحر لنقابات العمال البحرين
“ستاندرد تشارترد” يشارك توقعاته آلفاق السوق العالمية “جيبك”: محاضرة حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي
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التجاري، تركيب  الخليجي  المصرف  أعلن 
جهاز صراف آلي جديد في شاطئ مراسي 
المصرف  المحرق، وسيتمكن عمالء  بديار 
يقدمها  التي  الخدمات  من  االستفادة  من 
الجديد والمصمم وفق أحدث  الجهاز  هذا 
كشف  على  الحصول  منها  التكنولوجيات 
بين  ــوال  األمــ وتــحــويــل  حــســاب مختصر، 
الــحــســابــات ومــعــرفــة رصـــيـــد الــبــطــاقــات 

اإلئتمانية وغيرها من الخدمات. 
ــر الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  ــديـ  وصـــــــّرح مـ
العوضي،  إبراهيم  والبطاقات  اإللكترونية 
الجديد  الجهاز  هــذا  تركيب  “يــأتــي  قــائــالً 
الــمــســتــمــر بتسهيل  الــتــزامــنــا  مــع  تــمــاشــًيــا 
المصرفية  خدماتنا  على  العمالء  حصول 
وذلك من خالل تعزيز قنواتنا اإللكترونية 
جميع  ــراء  إجــ مــن  للعميل  تسمح  ــتــي  وال
أجهزة  ومنها  وسهولة  يسر  بكل  العمليات 
ــي والــتــي حــرصــنــا عــلــى أن  ــ الـــصـــراف اآلل
المميزات  حيث  مــن  تــطــوًرا  األكــثــر  تكون 

والخدمات التي تقدمها”.
اختيار  تــم  “لقد  قــائــاًل  العوضي  وأضـــاف   
ا  حيويًّ موقًعا  كونه  مراسي  شاطئ  موقع 
ــن الــمــواطــنــيــن  يــجــتــذب عــــــدًدا كـــبـــيـــًرا مـ
ــه يــقــع عــنــد مــدخــل  ــ والــمــقــيــمــيــن، كــمــا أن

المناطق  مــن  تعتبر  والــتــي  الــمــحــرق  ديـــار 
الــســكــانــيــة الــجــديــدة الــتــي تــشــهــد تــطــوًرا 
عدد  حيث  مــن  مــّطــرًدا  ــا  وتــجــاريًّ ا  عمرانيًّ
التجارية،  والمجمعات  السكنية  الوحدات 
وهذا يأتي في سياق حرصنا على اختيار 
الصراف  أجــهــزة  لتدشين  الــمــواقــع  أفضل 
اآللي بحيث يسهل الوصول إليها من قبل 

عمالئنا”. 
أحــد  ــتــجــاري،  ال الخليجي  الــمــصــرف  يــعــد 
ــمــتــمــيــزة الـــذي  ــيـــة ال ــمـــصـــارف اإلســـالمـ الـ
يسعى لتحقيق تطلعات العمالء من خالل 
نموذج مصرفي يقدم مجموعة شاملة من 
الخدمات المصرفية عالية الجودة لأفراد 
متوافقة  استثمارية  وفــرصــا  والــشــركــات 

والشريعة اإلسالمية الغراء.

ا في “مراسي” “الخليجي التجاري” يدّشن صراًفا آليًّ

الربيع  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  كشف 
“سبرينغ”  الحمد  محمد  والسياحة  للسفر 
المتجمد  القطب  إلى  المقبلة  وجهته  عن 
القطبية  ــقـــارة  الـ وبــالــتــحــديــد  الــجــنــوبــي 
بصحبة  المتجمدة،  انتركتيكا  الجنوبية 
تميز  الـــذي  “يــجــرب”  فـــاروق  عمر  النجم 

بصناعة األفالم عبر برنامج اليوتيوب.
بمثابة  الرحلة  أن هذه  إلى  الحمد  وأشــار 
ــن نــوعــهــا،  تــجــربــة الــتــحــدي الـــفـــريـــدة مـ
كوكب  من  الجنوبي  الطرف  يعتبر  حيث 
غموضا  األرضية  الكتل  أكثر  من  األرض 
الدائرة  داخــل  بالكامل  وتقع  العالم،  في 

درجــات  أن  يعني  مــا  الجنوبية  القطبية 
ومغطاة  الصفر  عــن  دائــمــا  تقل  الــحــرارة 

بالجليد غالبية السنة.
الرحلة ستستغرق حوالي  هذه  إن  وقــال 
10 أيام بإذن هللا، وسننتقل من البحرين 
إلى األرجنتين ومن ثم عبر سفينة ضخمة 

إلى انتركتيكا.
دائما  والسياحة  للسفر  الربيع  أن  يذكر 
تــقــدم مــا هــو فــريــد مــن نــوعــه وجــمــيــل، 
للسفر  الـــربـــيـــع  عــبــر حـــســـابـــات  ــا  ــعــون ــاب ت
رحلة  عن  تغطياتنا  لمشاهدة  والسياحة 

التحدي.

“سبرينغ” و“يجرب” يتجهان إلى القطب المتجمد الجنوبي

سمو الشيخة زين: مساندة الشــباب للوصول إلى طموحاتهم

أولوياتنــا قمــة  فــي  عمالئنــا  اهتمامــات  نضــع  الزيانــي: 

توفير مجموعة واســعة من األجهزة اإللكترونية واإلكسســوارات

“المبرة” تطلق “أداة عرض السيرة الذاتية”

“الوطني” يسّدد 15 ألف دينار من قسط الدوسري

“شرف دي جي” يطلق متجره في “رامز الرفاع”

الخليفية  ــمــبــرة  ال مــؤســســة  أطــلــقــت 
خدمة إلكترونية يتم من خاللها عرض 
السيرة الذاتية للخريجين من برنامج 
موقعها  عبر  الــدراســيــة،  للمنح  رايــات 
الخاصية  هذه  ستساهم  اإللكتروني. 
وظائف  على  الحصول  في  الجديدة 
وتأتي  الخريج.  مؤهالت  مع  تتوافق 
هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة 
الــمــســتــمــرة إلطـــالق الــمــبــادرات التي 
وتمكينهم  البحريني،  الشباب  تدعم 
طموحاتهم  وبلوغ  التميز  تحقيق  من 

المستقبلية.
ــيـــة الــطــلــبــة   وتــــدعــــم هـــــذه الـــخـــاصـ
ــبــحــث عن  الــخــريــجــيــن فـــي رحـــلـــة ال
وظــائــف، وذلــك مــن خــالل استعراض 
ــة عـــن الــخــريــجــيــن  ــومــات شــامــل مــعــل

الجامعي  والتخصص  الجامعة  مثل 
العملية، باإلضافة  والمعدل والخبرات 
العمل.  الــدورات وورش  إلى شهادات 
مسئولي  على  األداة  هــذه  وستسهل 

الــتــوظــيــف فــي شــركــات ومــؤســســات 
عن  الــبــحــث  عملية  ــخــاص  ال الــقــطــاع 
موظفين تتطابق مؤهالتهم وخبراتهم 

العملية مع وظائف الشاغرة.

 وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
زين  الشيخة  سمو  الخليفية  الــمــبــرة 
تأسيسها  “منذ  خليفة  آل  خالد  بنت 
الشباب  مساندة  إلى  المؤسسة  سعت 
من  ســـواًء  طموحاتهم  إلــى  للوصول 
ــة أو  ــيـ ــدراسـ ــمــنــح الـ ــالل تــوفــيــر ال خــ
من  تمكنهم  التي  التدريبية  البرامج 
طموحاتهم،  وتحقيق  مستقبلهم  بناء 
وستشكل )أداة عرض السيرة الذاتية( 
حلقة وصل بين الخريجين ومسئولي 
الــتــوظــيــف فــي شــركــات ومــؤســســات 
الــمــمــلــكــة الــمــخــتــلــفــة. كــمــا ســتــواصــل 
ــا فــــي إطــــالق  ــهــــودهــ ــة جــ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
الــمــبــادرات الــتــي تــواكــب الــتــطــورات 
المبرة، وتلبي  عبر مراحل حياة طلبة 

احتياجاتهم المختلفة”.

أعــلــن بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي عــن فــوز 
الترويجي  بــالــعــرض  الـــدوســـري  شــريــفــة 
يتمثل  والــــــذي  الــشــخــصــيــة،  لـــلـــقـــروض 
قرضها  من  دينار   15,000 مبلغ  بتسديد 

الشخصي مع البنك. 
بحضور  الجائزة  تسليم  مراسم  وتّمت   
ــك يــوم  ــ ــدد مــن مــســؤولــي الــبــنــك، وذل عـ
لــدى فرع  أكتوبر   16 الــمــوافــق  األربــعــاء 
بنك البحرين الوطني في مجمع األتريوم 

الذي تم افتتاحه مؤخًرا. 
بهذه  سعادتها  عــن  الــدوســري  ــرت  وعــّب  
الجائزة، قائلة: “في البداية، عندما تلقيت 
أستوعب  لم  البنك،  من  هاتفية  مكالمة 
الشهر.  لهذا  العرض  جائزة  ربحت  أنني 
أنا سعيدة للغاية وأود أن أشّجع الجميع 
ــبــحــريــن الــوطــنــي  عــلــى اخــتــيــار بــنــك ال

لالستفادة  المصرفية  معامالتهم  إلجراء 
وتشكيلة  البنك  وخــدمــات  منتجات  من 

جوائزه المتنوعة”.
 وبهذه المناسبة، صّرح رئيس الخدمات 
البحرين  بــنــك  لـــدى  لــأفــراد  المصرفية 
البنك  “بصفتنا  الــزيــانــي  صباح  الوطني 
ــا عــلــى وضــع  الـــوطـــنـــي، لــطــالــمــا حــرصــن

أولــويــاتــنــا،  قمة  فــي  عمالئنا  اهــتــمــامــات 
وتقديم كل ما من شأنه أن ُيساهم بتعزيز 
تجربتهم المصرفية. وعليه، يأتي العرض 
الشخصية،  الوطني  لقروض  الترويجي 
ليؤكد مساعينا الرامية إلى تقديم قيمة 
على  ومكافأتهم  الكرام،  لعمالئنا  مضافة 
طريق  عــن  الــمــالــيــة  احتياجاتهم  تلبية 

اختيارهم لبنك البحرين الوطني”.
 ومن جانبه، قال رئيس منتجات القروض 
أحمد  الوطني  البحرين  ببنك  المصرفية 
لثاني  بالتهنئة  نتقّدم  أن  “نود  المسقطي 
فائزة بعرض القروض الترويجي، ونتمنى 
ا أوفر لجميع عمالء القروض األعزاء  حظًّ
في السحب القادم الذي سيتم في يناير 
على  الجميع  نحّث  أن  ونــوّد  كما   .2020
طلب  تقديم  عبر  الحملة  لهذه  االنضمام 
قــروضــهــم مع  زيـــادة  أو  قــرض شخصي 
فرصة  لالستفادة  الوطني  البحرين  بنك 
الحصول على الجائزة األخيرة الممنوحة 
مثل  األخـــرى  بالمزايا  للتمتع  بــاإلضــافــة 
ــتــقــديــم بــطــلــب قــــرض شــخــصــي اآلن  ال
وتــســديــد األقــســاط الــشــهــريــة فــي الــعــام 

المقبل”.

الرابع  متجره  جي  دي  شــرف  أطلق 
في البحرين في رامز الرفاع في 20 
المحل  افتتاح  وتــم   .2019 أكتوبر 
“شرف  في  االقليمي  مدير  قبل  من 
والمدير  دي جي شــاه” فيصل خــان 
ــز محمد  لــمــجــمــوعــة رامــ الــتــنــفــيــذي 

العوضي.
 وتــشــتــهــر شـــرف دي جـــي الــوجــهــة 
ــيــات بــضــمــان  ــكــتــرون ــإل الــمــفــضــلــة ل
واســعــة  مجموعة  األســـعـــار،  أفــضــل 
وخدمة شعبية بين سكان البحرين. 
ــرف دي جــي  ــ مــتــجــر شـ ــر  ــوفـ ــيـ وسـ
قــدم   4000 مــســاحــتــه  تــبــلــغ  ــذي  ــ الـ
األجهزة  من  واسعة  مجموعة  مربع 

اإللكترونية واإلكسسوارات.
بتقديم  جـــي”  دي  ــرف  “شــ وتــلــتــزم 
تلبي  ــتــي  ال اإللــكــتــرونــيــة  األدوات 

احتياجات أنماط الحياة اليومية. 
ــتــجــاريــة أفــضــل  ــعــالمــة ال وتـــقـــدم ال
للسعر وجــودة خدمة ما بعد  ضمان 
البيع وضمان ممتد لعمالئها من أجل 

التسوق الخالي من المتاعب.
وقال المدير اإلقليمي لشركة شرف 
دي جي البحرين فيصل خان “شرف 
متجره  بــافــتــتــاح  يــســعــده  جــي  دي 

الجديد في رامز هايبر ماركت. نحن 
مــلــتــزمــون بــخــدمــة الــعــمــالء الــكــرام 
العروض  الرفاع من خالل  رامز  في 

والخدمات غير المحدودة”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

إبراهيم العوضي



تشعر بالرغبة في االبتعاد لبعض الوقت

اهتم بصحتك أكثر من ذلك، حتى تشعر بالنشاط
 

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية

أنت محب لعملك وتسعى باستمرار إلى تطوير 
نفسك

 مسؤولية جديدة كنت تسعى إليها في العمل 

انت شخص محب ألسرته الصغيرة والكبيرة 

ال تجلس لفترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر
 

تسعى إلى تأسيس مشروع خاص وتواجه أزمة

قريبا وستبدأ في وضع حجر األساس لمشروعك
 

انت في حاجة إلى زيارة طبيب عظام للعالج

ستتمكن من تخطي هذه الفترة بكل ما فيها من 
مشكالت

شخص عقالني وتتعامل مع المشكالت بالمنطق

الحمل

الثور

الجوزاء
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22 اكتوبر

 1962
جـــون  األميركـــي  الرئيـــس   
كينيدي يعلن في خطاب متلفز 
فرض حصار بحري وجوي على 
كوبـــا وذلك بعد أن نشـــر 
الســـوفيتي  االتحاد 
نوويـــة  صواريـــخ 
فيها وهـــو ما عرف 
الصواريـــخ  بأزمـــة 

الكوبية

سجل المطرب عصام كاريكا أغنية سنغل جديدة بعنوان 
“موناليــزا”، مــن كلمات محمود صــاح، وألحان وتوزيع 
عصــام كاريــكا، وهــي تحمــل طابعــًا جديــداً ومختلفًا 
يتماشى مع تطور الموسيقى في مصر، ومن المقرر أن 

يتم طرحها على يوتيوب باأليام المقبلة.
وأحيا كاريكا أخيراً حفًا غنائيًا في الســاحل الشمالي ضمن 

موســم الحفات الصيف 2019، وقدم خاله عدداً من أغانيه المميزة القديمة 
والجديدة أبرزها “شنكوتي”.

يشــارك في الدورة الثانية من مهرجان مكناس المســرحي 
بفرقهــا  دولــة   12 العالــم”  لمســارح  خشــبة  “مكنــاس 
المسرحية، ومن الدول المشــاركة فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، 
إســبانيا، ليتوانيــا، تونــس، مصر، إيــران، الجزائــر، العراق، 

الســنغال، مالي، إضافة إلى المشاركة المسرحية المغربية. 
ويقــام المهرجــان مــن 28 نوفمبــر المقبل حتى 3 ديســمبر 

المقبل، ومــن المرتقب أن يكرم في دورته الثانية فنانا مصريا له أعمال مســرحية 
مميزة، بعدما كرم الفنان المسرحي القدير محمد صبحي في دورته األولى.

تحقق أغنية “لعبت مع األســد” للفنــان المصري عمرو 
مصطفــى نجاحــا كبيــرا، اذ انهــا تخطت الـــ 7 مايين 

مشاهدة، بعد طرحها منذ أسبوع واحد على يوتيوب 
األغنيــة مــن كلمــات تركــي آل الشــيخ، ألحــان عمرو 

مصطفــى، وتقــول كلماتها: “يامــا على نفســي جيت.. 
ياما وياك أســيت بس مليت خاص.. وأما مليت مشــيت 

خســرتني لألبد.. وكلمة وقولتها لعبت مع األســد.. يبقى استحمل بقى، اللي 
جواك وبان.

مع األسدمكناس المسرحيموناليزا
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تحيي الفرقة الموســـيقية الفرنســـية “كونتراست” حفالً غنائيًا بعنوان 
“روائع موســـيقية من باريس لبرودواي” تستضيفه الصالة الثقافة في 
تمـــام الســـاعة 8:00 مـــن مســـاء يوم غد الثالثـــاء الموافـــق 22 أكتوبر 
2019م والدعـــوة إلـــى الحفل عامة. ويأتي هذا الحفل ضمن النســـخة 
الثامنة والعشرين من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى وبالتعاون 

مع السفارة الفرنسية لدى البحرين. 
وســـيكون الجمهور في مملكة البحرين على موعد مع باقة موسيقية 
متنوعـــة، مـــن الموســـيقى الكالســـيكية، وموســـيقى التانغـــو، والجاز، 
باإلضافة للكوميديا الموســـيقية، وأنواع أخـــرى تتميز الفرقة بأدائها. 
وسيشـــهد الحفل، الذي يعُد واحدًا من الحفالت الكثيرة التي أقامتها 
الفرقـــة طـــوال مســـيرتها فـــي مختلـــف مســـارح العالـــم، اســـتعراضًا 
لألســـلوب الفريد الذي تتميُز به الفرقـــة من خالل مزاوجة العديد من 
األنماط الكالسيكية، لتخلص إلى بصمة موسيقية تميزها بشكٍل جلي 
وتلفـــُت الحضـــور بمفرداتها انطالقًا من فلســـفتها في جعـــل الجمهور 

والمستمعين مركُز االهتمام. 

“كونتراست” الفرنسية تحيي حفلها الليلة

 1964
األديب الفرنسي جان بول سارتر يرفض استالم جائزة نوبل في األدب

1990
الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية تكشف عن أن المنطقة المدمرة بيئًيا حول بحر آرال

 2015
شاب يهاجم مدرسة في مدينة ترولهاتن السويدية ويقتل شخصين ويصيب آخرين

 2017
 السلطات اليابانية تخلي أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم تحسبًا إلعصار الن

 1881
 مولد دافيسون، عالم فيزياء أميركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937

تستعد الدمية الشهيرة “أبلة 
فاهيتا” للعودة مجددا الى 

الشاشات، اذ ان الشركة 
المالكة لحقوقها تجري 
مفاوضات شبه نهائية 

لتعود بعملين، األول من 
خالل احدى منصات 

االنترنت، والثاني سيعرض 
على احدى الشاشات 

المصرية.

ملــص محمــد  للســوري  بابينكــو  هيكتــور  البرازيلــي  مــن 

“القاهرة السينمائي” يعرض رحلة 5 سينمائيين عالميين

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولـــي، 5 أفـــالم ترصـــد للجمهور 
رحلـــة 5 مـــن أهـــم صنـــاع الســـينما 
العالمييـــن، ضمن برنامـــج “بانوراما 
خاصة: مواهب ســـينمائية”، خالل 
الدورة 41 التي تقام في الفترة من 
20 وحتـــى 29 نوفمبر المقبل، بدار 

األوبرا المصرية.
وقال أحمد شـــوقي، القائم بأعمال 
القاهـــرة  لمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر 
الســـينمائي الدولـــي، إن المهرجـــان 
قـــرر بدء مـــن الـــدورة 41 أن يكون 
هنـــاك تصنيفا لألفالم التي يجمعها 
قســـم  داخـــل  واحـــد  موضـــوع 
“البانورمـــا الدوليـــة” الـــذي يعـــرض 
يتـــم  بحيـــث  فيلمـــا،   50 عـــام  كل 
إلقـــاء المزيد من الضـــوء عليها في 
للجمهـــور  برنامـــج خـــاص، يســـهل 
معـــا،  أفالمـــه  مشـــاهدة  إمكانيـــة 
وتكويـــن نظـــرة مـــا عـــن الموضوع 

المشترك الذي تتناوله.
البدايـــة  أن  “شـــوقي”،  وأوضـــح 
هـــذا العـــام بخمســـة أفـــالم )أربعـــة 
عـــن  تحريـــك(  وفيلـــم  وثائقيـــات 
خمسة من صناع السينما العالميين، 
جميعها من أفضل وأحدث األفالم 
خـــالل العـــام الحالـــي، تشـــكل مًعـــا 
نظرة بانورامية تجيب على أسئلة: 
مـــاذا يعنـــي أن تكون مبدًعـــا؟ وما 
األثر الذي يتركه فنان الســـينما في 

عالمه؟
وأشـــار “شـــوقي” أن األفـــالم التـــي 
تضمها البانوراما الخاصة هذا العام 
“بابينكـــو:  البرازيلـــي  الفيلـــم  هـــي، 
أخبرني عندما أموت” الفائز بجائزة 
أحسن فيلم تســـجيلي عن السينما 
بمهرجان فينســـيا، وهو من إخراج 
بربـــرا بـــاز، وتـــدور أحداثـــه حـــول 

المخرج الراحل هيكتور بابينكو.
قســـم  فـــي  شـــارك  الثانـــي  الفيلـــم 

األخيـــرة  بالـــدورة  الكالســـيكيات 
لمهرجـــان كان، وهو إنتاج فرنســـي 
إيطالـــي مشـــترك، بعنـــوان “شـــغف 
آّنـــا مانيانـــي” مـــن إخـــراج إنريكـــو 
شيراسيولو، ويتناول قصة الممثلة 
آنا مانياني أيقونة ســـينما الواقعية 
الجديدة في إيطاليا. الفيلم الثالث 
أيضا شارك في قسم الكالسيكيات 
بمهرجـــان كان، وهـــو “فورمان ضد 
إخـــراج  التشـــيك،  مـــن  فورمـــان” 
جاكـــوب  تريشـــتيكوفا،  هيلينـــا 
هيجنـــا، ويتنـــاول ســـيرة المخـــرج 

العالمي ميلوش فورمان.
“بونويـــل  هـــو  الرابـــع،  الفيلـــم  أمـــا 
فـــي متاهـــة الســـالحف” مـــن إنتاج 

إســـباني هولنـــدي ألمانـــي مشـــترك 
للمخـــرج ســـلفادور ســـيمو، يتناول 
مرحلة من حياة المخرج اإلسباني 
الشـــهير لـــوي بونويـــل، وقد شـــارك 
هـــذا الفيلـــم فـــي مهرجان “آنســـي” 
أكبـــر مهرجان متخصـــص في عالم 

سينما التحريك.
الفيلم األخير في برنامج “بانوراما 
مـــن  ســـينمائية”،  خاصة:مواهـــب 
إنتاج لبناني إماراتي بعنوان “فتح 
ملـــص”  محمـــد  الســـينما:  أبـــواب 
إخراج نزار عنداري، ويتناول قصة 
ملـــص،  محمـــد  الســـوري  المخـــرج 
وكان المهرجان كان أعلن منذ أيام 
عـــن انفراده بعرضـــه العالمي األول 

ضمن 27 فيلًما يســـتضيف القاهرة 
العالميـــة  عروضهـــا  الســـينمائي 
دورتـــه  خـــالل  األولـــى  والدوليـــة 

المقبلة.

خاص
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 “ على الوتر ” ... الذكريات الخاصة بابتسامة روضة

يطل علينا تلفزيون البحرين ببرنامج  
ــوتــر ”  الـــذي القـــى مــنــذ عــرض   “ عــلــى ال
لدى  كبيرا  استحسانا  األولــى  حلقاته 
يكشف  فهو  العائلة،  شــاشــة  متابعي 
لدى  الشخصية  الــجــوانــب  بعض  عــن 
األحيان  من  كثير  في  والتي  ضيوفه 
البرنامج ومن  للمرة االولى، كما يركز 
خالل التقديم المميز والعفوي للمذيعة 
ــات الــضــيــوف  ــريـ روضــــة مــحــمــود ذكـ
بعض  تركت  التي  تلك  أو  منها  الحلو 
الشجى في حياة الضيف  في حبكة 
في  ومقدمته  البرنامج  معدة  ابرعت 
في  يستند   ، قالب جميل  في  دمجها 
قاعدة معلوماته التي عادة ما تدهش 
في  كونها محكورة  وتصدمه  الضيف 
ــارب  ــدد قــلــيــل مــن الــنــاس مــن االقــ عـ
الذي  الوتر  على  برنامج  واالصــدقــاء. 
الساعة  فــي  يـــوم خميس  كــل  يــعــرض 
خاص،  طابع  ذو  برنامج  هو  مساء،   5
يــنــقــل الــمــشــاهــد إلـــى جــو مــن الشجن 

الــمــخــتــلــط بــالــفــرح، يــســتــضــيــف رمـــوز 
الشخصيات  مــن  البحريني،  المجتمع 
التي كرست سنوات طويلة من عمرها 
وطاقتها لخدمة هذا الوطن في مختلف 

الثقافية،  المجاالت 
التمثيل  يشمل  بما 
والـــغـــنـــاء والــشــعــر 
والتشكيل  واألدب 
ــم. ويــأتــي  ــرهـ ــيـ وغـ
ــر  ــوتـ ــى الـ ــلـ ــم عـ ــ اســ
لــســبــبــيــن، الــســبــب 
التي  االسئلة  طبيعة  حيث  من  االول 
تركز على الجانب الشخصي الحساس 
في حياة الضيف، الجانب الذي لم يظهر 

من ذي قبل للجمهور وذلك في إطار ال 
يخلو من المفاجأة والعفوية والصدمة 
المعلومات،  تلك  لمصدر  الضيف  لجهل 
والسبب الثاني يأتي امتدادا من أوتار 
كــمــان الـــعـــازف عــلــي الــعــلــيــوي، والـــذي 
يرافق المذيعة والضيف طوال الحلقة 
البرنامج فكرة وإعداد وتقديم  بعزفه. 
ــد  ــراج راشـ ــ ــن إخــ ــة مــحــمــود ومــ ــ روضـ

الجميري.

التشكيلي محمد سلطان: الفنان البحريني يحفر في الصخر لنشر إبداعاته
ــة عــمــومــا ــي ــن ــف ــه ال ــت ــب ــوه ــر وصـــقـــل م ــوي ــط ــي ت ــان لــيــســعــى فـ ــن ــف ــل ــًدا ل ــ ــم جـ ــه ــد الـــبـــنـــاء م ــق ــن ال

قال الفنان التشكيلي محمد سلطان عضو جمعية البحرين للفن المعاصر بأن مهرجاًنا سنوًيا واحًدا ال يكفي لعرض إنتاج الفنانين البحرينيين. وأشار إلى تفضيل بعض المعارض البحرينية 
ألعمال المشــاهير وتجاهل البقية. ويتفرد محمد ســلطان بإبداعات تجمع بين الخيال والواقع، موهبته التي صقلها مع الزمن جعلته يحلق إلى فضاء واســع، حيث شــارك لوحاته في العديد 

من المعارض المحلية والدولية ونالت العديد من الجوائز ومن هذا المنطق فتحنا معه هذا الحوار:

كيف تقدم نفسك؟ «

المعاصر  للفن  الــبــحــريــن  جمعية  فــي  عــضــو 
وعضو لجمعيات ومجموعات أخرى تطوعية، 
أحـــب جميع األلــــوان والــخــامــات واســتــخــدم 
“المكس ميديا” في معظم أعمالي، ومن جانب 
التشكيلي  والفن  الواقعية  المدرسة  اتبع  آخر 
والتصوير  النحت  لفن  باإلضافة  عــام  بشكل 

الفوتوغرافي.
 كيف كانت البداية؟

بدايتي الفنية اكتشفها مدرسي الفن االستاذ 
ــثــانــي  وال األول  الـــصـــف  ــي  فـ جـــاســـم حــســن 
فلم  معنوًيا،  دوًرا  لعائلتي  وكــان  االبــتــدائــي، 
األهالي حالًيا  يفعل  كما  أمتلك مرسًما خاًصا 

ألبنائهم في الوقت الحالي.
هل اختارك الفن أم أنت اخترته؟ «

أنا اخترت الفن عندما شعرت أن لدي موهبة 
ــفـــن في  ــريـــق تــشــجــيــع مـــدرســـي الـ وعــــن طـ
الشيء  يختار  فاإلنسان  والفنانين،  المدرسة 

بإرادته ورغبته لكي يصنع التاريخ.
ما أهدافك من خالل لوحاتك؟  «

في  اإلنسان  لمعاناة  انسانية  أهداف  معظمها 
اللوحات  في  هذا  يندرج  ما  وعــادة  مجتمعه 
فهي  الواقعية  للوحات  وبالنسبة  التشكيلية 
واألماكن  األعمال  وتأريخ  البال  راحة  بهدف 
فــفــي بــلــدنــا الــغــالــي نشهد ظــاهــرة انــدثــار أو 
الفنان  فوظيفة  القديمة  األماكن  استحداث 
وضع هذه الصور في االرشيف الفني أو لدى 

مقتني اللوحة.
كيف تختار عنوان اللوحة؟ «

فليس  نفسها  عــن  تــعــرف  الــواقــعــيــة  الــلــوحــة 
اللوحات  أمــا  لــهــا،  عــنــوان  اختيار  بــالــضــرورة 
اعتماًدا  إكمالها  بعد  اختار عنوانها  التشكيلية 

على األحاسيس والمشاعر.
بمن تأثرت من الفنانين العالميين والمحليين؟ «

من الفنانين العالميين ببابلو بيكاسو لتواضعه 
دافنشي  وليوناردو  العربي  بالخط  واهتمامه 
إلنسانيته فقرأت الكثير عنه فكان منذ نعومة 
والحميدة  الحسنة  باألشياء  شغوف  أظافره 

مثل عدم قطف األزهار وإطالق سراح الطيور 
ومن الفنانين المحليين الفنان راشد العريفي 

وعبدالكريم العريض وأنس الشيخ.
كيف تتعامل مع النقد؟ «

النقد البناء مهم جًدا للفنان ليسعى في تطوير 
النقد  الفنية بشكل عام، وأما  وصقل موهبته 
الهّدام على الفنان أن يعتبره “سحابة صيف” 

في هذا المجال ليستمر.
برأيك كيف تقيم الفن البحرين، وهل وصل  «

لمستوى العالمية؟

أنا  سافرنا  عندما  وبدليل  للعالمية  نعم وصل 
وبعض الفنانين منهم الفنان الرائد عبدالكريم 
ــبــحــريــن فـــي “بــيــنــالــي- الــعــريــض لــتــمــثــيــل ال

والعرب  األجانب  بالفنانين  التقينا  بنقالدش” 
مع  تحدي  لنا  كــان  لذلك  إضافة  والعالميين، 

الفنانين العالميين في “بينالي -اإلسكندرية”.
ما أبرز المعارض التي شاركت فيها  «

وانعكست على مشوارك الفني؟

على  فيها  حصلت  التي  الــمــدارس  مسابقات 
الــمــدارس  مستوى  على  منها  عــديــدة  جــوائــز 
ومنها على مستوى البلد كانت لها أثًرا كبيًرا، 
والمعارض التي تقيمها وزارة الثقافة والفنون 

تحت رعاية رئيس الوزراء.
هل لك أن تعكس لنا صورة االنطباع الذي  «

يخلقه فنك عند الناس؟

من  كبير  وتشجيع  وأريــحــيــة  انــجــذاب  هناك 
الجمهور.

 كيف تتعامل مع األلوان وكيف تساهم في  «
جمالية لوحاتك؟

ألــوان  على  اعتمد  التشكيلية  الــلــوحــات  فــي 
اعتمد  الطبيعة  فن  وأما عن  ميديا”،  “المكس 
ــزاهــيــة وكـــل مــدرســة تحدد  ــوان ال ــ عــلــى األلـ

طبيعتها في استخدام األلوان.
ما قيمة الجائزة في مشوارك الفني؟ «

الجائزة لي أو ألصدقائي الفنانين مثل الشيء، 

الخاص  الفنان  لها دور في ارشيف  وبالتأكيد 
ومن أوائل الجوائز الذي حصلت عليها كانت 

من نادي كرزكان الثقافي.

ما الحركة الفنية التشكيلية األبرز في هذه  «
المرحلة الراهنة؟

هناك حركات تشكيلية سنوية، ويختلف على 
حسب موضوع الرسمة.

ما هو جديدك في عالم الفن؟ «

جـــداريـــات تــطــوعــيــة فـــي مــســتــشــفــى الــطــب 
النفسي قبل أسبوع أو أقل والقى انبهار من 

الجمهور.
ما أحب اللوحات لقلبك؟ «

لوحة “أسرار” التي استغرقت ساعات طويلة 
من يومي وبضعة أشهر إلكمالها ففيها كثافة 
لونية كبيرة وكانت كالصراع لي والتي القت 

إعجاب شديد من الفنانين.

ما أغلى لوحة بعتها وأين ومتى؟ «

للفنان  دينار   500 ب  وكانت  سنوات   6 قبل 
الشيخ راشد آل خليفة.

افتتحت جامعة البحرين شعبة لتدريس  «
الفنون، هل تعتقد أن سيكون لها دوًرا 
مميًزا في رفد حركة الفن في البحرين؟

بالتأكيد سوف يكون لها دور كبير، ففتح هذه 
بالفن ووجود  البلد  الشعبة دلياًل على اهتمام 
راحــًة  وناسه  وبلده  أهله  بين  الفنان  الطالب 

وأماًنا له وهذا يؤثر نفسًيا عليه.
 هل يكفي مهرجاًنا سنوًيا واحًدا لعرض إنتاج  «

الفنانين البحريين؟

ال يــكــفــي فــبــلــدنــا الــغــالــي يــحــوي الــكــثــيــر من 
المعرض  في  أعمالهم  تقبل  ال  التي  الفنانين 
السنة  ينتظر  هــل  يــذهــب؟  فــأيــن  الــســنــوي،، 
القادمة؟ التي من الممكن رفض األعمال فيها 

مرة أخرى.
لماذا أختفى الفنان البحريني التشكيلي من  «

المشاركات الخارجية؟

بعض  زال  فال  ملحوظة،  بصورة  يختفي  لم 
الفنانين البحرينيين يشاركون بأعمالهم الفنية 

خارج البلد ويحصلون 
الوطن  في  لمسابقات  والجوائز  الــدروع  على 

العربي وفي العالم.

لقاء طالبة اإلعالم بنين القطري 
جامعة البحرين

محرر مسافات

تدخل النجمة جينيفر لورانس وحبيبها كوك ماروني، القفص الذهبي  «
يوم السبت المقبل. وكشف موقع “ديلي ميل” البريطاني، أن حفل 

الزفاف يضم 150 ضيفًا في والية رود آيالند األميركية.

بينما نشر موقع “NW” تقريراً يؤكد أن لورانس لن تدعو والديها  «
من أجل حضور حفل زفافها، ويعود السبب في ذلك إلى أن والدتها 

تحدثّت بطريقة لم تعجبها عن خطيبها، وهي تعرف أنها صريحة مثل 
ابنتها.
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مصحات لعالج إدمان الهواتف الذكية
إنهــا الرابعــة فجــرا. أدركــت المراهقــة يــو تشــاي ريــن، أنهــا 
تســتخدم الهاتــف الذكــي منــذ 13 ســاعة متواصلــة، وعليهــا 

االستيقاظ بعد 3 ساعات فقط للذهاب إلى المدرسة.
تعلم الفتاة الكورية أنها تعاني مشكلة مزمنة، لذلك التحقت 
الذيــن  للمراهقيــن  وخصصــت  الحكومــة  تديرهــا  بمصحــة 

يدمنون على الهواتف الذكية، للتخلص من هذه العادة.
وســلطت شــبكة “ســي أن أن” األميركيــة الضــوء علــى تنامي 
المصحــات التي تعنــى بمكافحة إدمان الهواتف الذكية، على 

غرار المصحات التي ظهرت لمساعدة مدمني المخدرات.
وفي كوريا الجنوبية واحدة من أعلى نسب امتالك الهواتف 
الذكيــة، ويحــوز 98 % مــن المراهقيــن فــي البــالد مثــل هذه 

األجهزة وفقا ألرقام حكومية نشرت في 2018.
وفــي العــام الماضــي، صنفــت الســلطات 30 % مــن الفتيــان 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 10و19 عاما فــي فئة “مفرطي 

استخدام الهواتف”.
هــؤالء  إن  المعلومــات  وتكنولوجيــا  العلــوم  وزارة  وتقــول 
يخاطــرون بمواجهة عواقب وخيمــة، مثل انخفاض قدرتهم 

على التحكم بالنفس.
وأنشأت حكومة كوريا الجنوبية 16 مصحة في أنحاء البالد، 
تقــدم خدمــات المســاعدة للمراهقيــن مــن مدمني اســتخدام 

الهواتف الذكية.
وتظهــر قصــة الفتــاة يــو التأثيرات الســلبية للهواتــف الذكية، 
فتقــول إنهــا كانــت طالبة متوســطة فــي المرحلــة االبتدائية، 
لكــن مســتواها تدهــور فــي المرحلــة الثانوية، وهــي المرحلة 

التي أدمنت فيها على الهاتف الذكي.

وأضافت: “شعوري بالواقع بدأ يتالشى، حتى عندما  «
أمضيت يوما ممتعا مع أصدقائي بدا وكأنه حلم”. وفي 
المصحة، تمتنع المراهقة الكورية عن استخدام الهاتف 
الذكي لمدة 12 ساعة، ويجري تشجيعها مع أقرانها على 

ممارسة الرسم والرياضة وتعلم حرف يدوية.

كشــفت دراســة طبية حديثــة صادرة 
هارفــارد،  بجامعــة  الطــب  كليــة  عــن 
أن المبالغــة فــي التفكير من شــأنه أن 

يقّصر العمر.
وفي الدراســة، قام الباحثون بتحليل 
بأشــخاص  الخاصــة  الدمــاغ  أنســجة 
 60 بيــن  أعمارهــم  تراوحــت  ماتــوا 
الخاصــة  بتلــك  و70 عــام، وقارنوهــا 
بأشــخاص عاشــوا لمــا يقــارب المائــة 

عام.
 وتوصل الباحثون إلى أن أولئك  «

الذين توفوا في سن مبكرة كانت 
لديهم مستويات أقل من بروتين 
“REST”، والذي يعمل على تهدئة 
نشاط الدماغ وفق ما ذكر موقع 

“ماشابل”. وذكر األخصائيون 
المشاركون في الدراسة أن 

المبالغة واإلكثار من التفكير 
يجهد الدماغ، ويقود إلى تضاؤل 

مستوى البروتين المذكور.

المبالغة في 
التفكير تقّصر 

العمر

صيادون إماراتيون يعدون الشباك عند ساحل جزيرة 
دلما أمس، وذلك ضمن مهرجان دلما البحري الثالث )أ 

ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشفت تسريبات براءة اختراع سجلتها 
شــركة أبــل األميركيــة، عبــارة عــن خاتم 
ذكي، يمّكن المســتخدم مــن التحكم في 

هواتف آيفون عن بعد.
وقدمــت أبــل التصميــم لمكتــب بــراءات 
المتحــدة  الواليــات  فــي  االختــراع 
األميركيــة، وهــو عبارة عــن خاتم صغير 
يمكن ارتــداؤه باإلصبــع، ويدمج معالجا 
ذكيــا، ومايكروفون، كمــا أنه يدعم ميزة 

االتصال الالسلكي.
ووفق ما ذكر موقع “تيك رادار”  «

المتخصص باألخبار التقنية، فإن 
الخاتم يحتوي على مستشعرات 
ترصد الحركة من خالل اللمس، 

هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم 
بمجموعة من الوظائف. وسيتيح 

الخاتم التحكم في عدد من وظائف 
هاتف آيفون أو اآليباد، كما يتوقع أن 
يدعم أيضا األوامر الصوتية لمساعد 

“سيري”.

بريطانيــون  مســؤولون  قــال 
مجموعــة  إن  أمــس  وأمريكيــون 
مــن المتســللين الــروس اســتغلت 
عملية تجســس إلكتروني إيرانية 
حكوميــة  منظمــات  لمهاجمــة 
وصناعية في عشــرات من الدول 
مــن  مجموعــة  بأنهــا  متظاهــرة 

المتسللين اإليرانيين.

وتعرف تلك المجموعة الروسية  «
باسم )تورال( وتتهمها السلطات 

في إستونيا والتشيك بالعمل 
لحساب جهاز األمن الروسي 

)إف.إس.بي( وقال مسؤولون 
أمنيون بريطانيون إن المجموعة 
استخدمت أدوات وبنية أساسية 

إلكترونية إيرانية ونجحت في 
اختراق منظمات فيما ال يقل عن 

20 دولة مختلفة خالل الثمانية 
عشر شهرا الماضية.

 أبل تخترع 
 خاتما يتحكم 

في الهواتف

روس يخترقون 
مجموعة تجسس 

إيرانية
قالــت هيئــة إدارة المتنزهــات والحياة البرية فــي زيمبابوي أمس إن 55 فيال 
على األقل نفقت في متنزه لأللعاب في غرب البالد منذ سبتمبر نتيجة الجوع 

الذي سببه الجفاف الشديد.

الهيئــة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
تيناشــي فــاراو إن الحيوانــات نفقــت 
أنحــاء حديقــة  فــي  آبــار ميــاه  قــرب 
هوانج ناشــيونال بارك، مما يشير إلى 
أنها قطعت مســافة طويلة لتصل إلى 
الماء. وأظهــرت التحقيقات نفوق 55 

فيــال علــى األقل نتيجة نقــص الطعام 
والمــاء فــي المتنــزه الــذي يــؤوي أكبر 
قطيــع لألفيــال، ُيقــدر عــدده بنحو 50 

ألف حيوان.
وقالــت فــاراو ”الوضــع مــزر. األفيــال 

نفقت جوعا وهذه مشكلة كبيرة“.

الجفاف يتسبب في نفوق 55 فيال في زيمبابوي

قال األمير البريطاني هاري إن ذكرى أمه الراحلة األميرة ديانا ما زالت حية جدا 
في وجدانه بعد أكثر من 20 عاما على موتها وإنه لن يتم دفعه ”للقيام بلعبة“ مع 
وسائل اإلعالم يعتقد أنها كانت وراء موتها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري 

أقامت ميجان ماركل زوجة األمير هاري دعوى قضائية ضد صحيفة ردا على ما 
وصفه الزوجان ”بتنمر“ بعض قطاعات وسائل اإلعالم البريطانية.

قطيع من الفيلة في زيمبابوي في صورة من أرشيف. رويترز.

إدمان الهواتف الذكية أصبح ظاهرة عالمية
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 قصيدة مرفوعة إلى صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

سمو الطيب
للســـالمه يـــا ســـمو الفخـــر والعمـــر المديـــد

ومــا عليــك إال العوافــي فــي دعانــا والســالمه  

فيـــك نتباهـــى ونقـــدح مـــن محبتنـــا قصيـــد

يــك الجزايــل انــت فــي ســْيرتك هامه   وال توِفّ

الســـديد للـــرأي  للعســـرات  للمجـــد  للعطـــا 

زعامــه كلــك  مــن  للطــاالت  للطيــب  للكــرم 

هـــي ســـجايكم ولـــو نكتْبـــك مـــن دم الوريـــد

يتعــب اللــي فيــك يتغنــى وال ياصــل مرامــه

انـــت فـــارق كل وصـــف وعـــن مثايلنـــا بعيـــد

فخامــه تأطرنــا  لــو  الهواجــس  تجســدك  مــا 

فريـــد وبفعايلكـــم  شـــكاله  لحالـــك  كوكـــب 

ويــن مــا يممــك َمــن ســولفك تغشــاه الكرامه

ـــد ـــٍن عتي ـــن حص ـــر وللوط ـــوض خي ـــز ون ـــيف ع س

مــن تهامــى فكــرك الجســار عــن كفــك غمامه

يـــا خليفـــة وانـــت وارف مجـــد والعالـــم يشـــيد

شــيخ ناموسك والســمك غصن زيتون وحمامه

ــر ومـــن قـــدرك يزيـــد ــر يكبـ ــخ الفخـ فيـــك تاريـ

الشــهامه مفاهيــم  تــزرع  األمــم  وبمباديــك 

يـــا فضـــا يـــا بحـــر فـــي نخوتـــك يالعصـــف الشـــديد

فــي وجه ســود الســنين وعذرها بعد الغشــامه

و واهلل انـــك عـــون وانـــك ســـتر وانـــك للوحيـــد

وســنامه  العــز  ذرى  يــا  وتلقــى  تحكــى  البــٍة 

ـــد ـــد إال جدي ـــوا ال جدي ـــمس قال ـــرن الش ـــت ق وتح

ســاير أفعالــك جدايد يــا أول المســك وختامه

ــد ــا نريـ ــى مـ ــذه أغلـ ــى هـ ــك وتبقـ ــاهلل يديمـ فـ

دعــوٍة نلهــج بهــا مــن حــب يـــا عالــي مقامــه

و واهلل ان شـــوفك بخيـــر وفـــي عوافـــي يـــوم عيـــد

و ان لــك يـــا بــو علــي فـــ قلوبنــا حب وكـــرامه

الشاعر فهمي التام القحطاني  


