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8 ماليين دينار دعم الحكومة للطحين في 9 أشهر

زيادة المبالغ 
المقدمة 
لشركة 

“المطاحن” 
بنسبة 16.3 %

لشـــركة  الماليـــة  البيانـــات  أظهـــرت 
البحريـــن لمطاحـــن الدقيـــق ارتفـــاع 
الدعم الحكومي المقدم للشـــركة من 
أجل دعم منتجات الدقيق إلى 8.06 
مليـــون دينـــار فـــي األشـــهر التســـعة 
األولـــى مـــن العـــام الجـــاري مقارنة بـ 
6.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من 

)09(العام السابق.

المحّرق على قائمة اليونيسكو 
)٠٤(للمدن اإلبداعية

أكد عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة أن مملكـــة 
البحريـــن ترحـــب بالجميـــع دون تفرقـــة، 
ويوجـــد فيهـــا منـــذ عقـــود طويلـــة دور 
العبادة لمختلف األديان والمذاهب وذلك 

نابع من تقاليد وعادات أهل البحرين.
التعـــاون  بعالقـــات  جاللتـــه  وأشـــاد 
والصداقـــة الطيبة التي تربط بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة التشـــيك الصديقة 
وما تشـــهده مـــن تطور ونمو فـــي العديد 

من المجاالت.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللتـــه في 
خارجيـــة  وزيـــر  أمـــس  الصخيـــر  قصـــر 

جمهورية التشيك توماش بيترشك.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء بحث عـــدد من 
القضايا والتطـــورات اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.

البحرين ترحب بالجميع دون تفرقة
العاهل: دور العبادة لمختلف األديان والمذاهب منذ عقود طويلة

جاللة الملك مستقبال وزير خارجية التشيك 

المنامة - بنا

)٠٢(

قالوا لـــ “^”: إعالن “التربية” يخالف قانون “المدنية” والئحته

شبهة قانونية بحرمان معلمين من الترشح لمدير مساعد

بـــوزارة  البشـــرية  المـــوارد  إدارة  أعلنـــت 
التربيـــة والتعليـــم عـــن فتح بـــاب التقدم 
لشـــغل وظيفـــة مديـــر مدرســـة مســـاعد 
بالـــوزارة في ضـــوء احتياجاتها المبدئية 
الســـتقبال العام الدراســـي القادم 2020/ 

.2021
 ومن بين شـــروط التقدم لشغل الوظيفة 

باللياقـــة  متمّتًعـــا  المرشـــح  يكـــون  أن 
مخّفًضـــا  نصابـــه  يكـــون  وأال  الصحيـــة، 
ألســـباب صحيـــة خـــالل عـــام الترشـــيح 
والعاميـــن الدراســـيين الســـابقين ســـواء 
بتقريـــر مـــن اللجـــان الطبية أو أنـــه تقّدم 

للوزارة لطلب هذا اإلعفاء.
 وانتقـــد معلمـــون بحديثهـــم إلـــى “البالد” 

مخفضـــة أنصبتهـــم بالتدريـــس حرمانهم 
من التقدم بملف ترشـــحهم لشـــغل المركز 

الشاغر.
المخّفـــض نصابـــه  أن حرمـــان   وذكـــروا 
يخالـــف قانون الخدمـــة المدنية والئحته 
التنفيذيـــة وتعليمـــات الخدمـــة المدنيـــة 

بشأن نظام الترقيات.

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكترونـــي بأنـــه تـــم القبض علـــى موظف مدني بـــاإلدارة العامـــة للدفاع 
المدني، متلبسا باستالمه مبالغ مالية كرشوة مقابل قيامه بتقديم خدمات 

تخل بواجبات وظيفته. 
وأوضـــح أن اإلدارة تلقـــت معلومات تفيد بقيام المذكـــور بطلب مبلغ مالي 
من إحدى الشـــركات مقابل خدمة معينة، وعليه تم مباشـــرة أعمال البحث 

والتحري، والتي أسفرت عن القبض عليه متلبسًا باستالم مبلغ الرشوة.

القبض على موظف بالدفاع 
المدني متلبسا بالرشوة

طرحت وزارة اإلسكان في جلسة 
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
أمـــس مناقصة لبنـــاء 417 وحدة 
سكنية في منطقة قاللي ومنطقة 
وادي الســـيل بالرفـــاع، تقدم إليها 
3 عطاءات أقلها للشركة العقارية 
السعودية للتعمير “التعمير” بنحو 

12.6 مليون دينار.

12.6 مليون دينار 
لبناء 417 وحدة 

بقاللي و“السيل”

)٠٦()08(

الجنبية - المحافظة الشمالية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  شـــكل 
العصفـــور فريق عمل مشـــتركا للقيام 
بحملة تفتيشـــية في ســـلماباد، بدعم 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  ومســـاندة 
بالضبط القضائـــي، حيث ضم الفريق 
الداخليـــة،  وزاراتـــي  عـــن  ممثليـــن 
والســـياحة،  والتجـــارة  والصناعـــة 
علـــى  للوقـــوف  الشـــمالية؛  وبلديـــة 
الوضع في ســـلماباد واتخـــاذ التدابير 

واإلجراءات الالزمة.
التـــي  التفقديـــة  الجولـــة  وخـــالل 
قـــام بهـــا الفريـــق تـــم ضبط عـــدد من 
المخـــازن  بعـــض  فـــي  المخالفـــات 
والـــورش، ورصـــد وضبـــط 12 موقـــع 
تخزين ومســـتودعات متنقلة يشـــتبه 
خـــارج  الديـــزل  مـــادة  ببيـــع  قيامهـــا 
األطـــر المصـــرح بهـــا قانوًنـــا، وقريبـــة 
مـــن مســـاكن العمال، حيث تـــم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة وإخطار 

النيابة العامة.

ضبط مواقع غير 
مصرحة لبيع الديزل

)07(

دبي ـ قناة العربية

الخـــاص  األميركـــي  المبعـــوث  أكـــد 
بإيـــران برايـــن هـــوك فـــي مقابلـــة مع 
قنـــاة “العربيـــة”، أمـــس الخميـــس، أن 
واشـــنطن ســـتواصل فرض العقوبات 
على إيران حتى تقبل التفاوض على 

اتفاق نووي جديد.
 وأوضـــح هـــوك أنـــه “خـــالل عـــام من 

العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 
مليـــون برميل إلـــى 120 ألًفا”، مضيًفا 
أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع 
النفـــط فـــي إيـــران. واعتبـــر هـــوك أن 
ا اليوم  “نظام إيران ضعيـــف اقتصاديًّ
بســـبب العقوبـــات مقارنة مـــع وضعه 

قبل عامين”.

هوك: سنواصل فرض عقوبات على إيران

)١٤(

من المقرر أن يتمســـك مجلس الشـــورى 
الســـابقة  الخدمـــات  لجنـــة  بتوصيـــة 
بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع 
قانون بإضافـــة فقرة جديدة إلى المادة 
)27( من القانون رقم )19( لســـنة 2006، 

بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء.
العامـــل  يتحمـــل  التوصيـــة،  وبموجـــب 
مخالفـــا  العمـــل  يتـــرك  الـــذي  األجنبـــي 
لشـــروط تصريـــح العمل الصادر بشـــأنه 

لـــه  المصـــرح  العمـــل  صاحـــب  لـــدى 
باســـتخدامه، نفقات إعادتـــه أو ترحيله 
إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنســـيته، 
العامـــل  ذوو  يتحمـــل  أن  إلـــى  إضافـــة 
نفقـــات تجهيـــز ونقـــل جثمـــان العامـــل 
الـــذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة 
لشـــروط تصريـــح العمل الصادر بشـــأنه 
فـــي حال طلبهـــم ذلك في مـــدة ال تزيد 

على 30 يومًا من تاريخ وفاته.

تأييد شوري لترحيل العامل المخالف على نفقته

)٠٧(

محرر الشؤون المحلية

 علي الفردان

أمل الحامد

انتخـــب هيئة محكمة جامعة الدول العربية القاضي البحريني جمعة الموســـى 
رئيًسا للمحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية.

وهنأ المجلس األعلى للقضاء القاضي جمعة الموســـى بمناســـبة اختياره رئيًسا 
للمحكمـــة اإلداريـــة لجامعـــة الـــدول العربية، معربين عـــن بالغ التقديـــر لجهوده 

الكبيرة في العمل القضائي.

البحرين تترأس المحكمة 
اإلدارية لجامعة الدول العربية

المنامة - وزارة العدل
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صرح رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة 
الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما )...( على 7 متهمين بقضية إدارة جماعة 
إرهابية خالفا ألحكام القانون تابعة لتنظيم “سرايا األشتر” اإلرهابي واالنضمام 
إليهـــا، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أســـلحة ناريـــة وذخائر بغير ترخيص 
مـــن وزيـــر الداخليـــة تنفيـــذا لغرض إرهابـــي والتـــدرب على تصنيع واســـتعمال 
األســـلحة والمواد المفرقعـــة وتمويل اإلرهاب بمعاقبـــة المتهمين من األول إلى 
الخامس بالســـجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين الســـادس والسابع بالسجن لمدة 7 

سنوات عما نسب إليهم من اتهامات، وبمصادرة المضبوطات )...(.

المؤبد لـ 5 خططوا لتفجير دوريات

)٠٥(

عباس إبراهيم

مروة خميس

تراجع عدد المحترفين بأندية الطائرةانتهاء موعد طلبات صيادي الروبيان
قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية  «

إن موعد تلقي طلبات صيادي 
الروبيان انتهى أمس، فيما يخص 

تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن 
شراء أصول )بوانيش( صيادي 

الروبيان أو تحويل رخصهم لصيد 
األسماك وشراء عدة الصيد.

مع قرب انطالق دوري الدرجة األولى  «
للكرة الطائرة في 11 نوفمبر المقبل 

والتي تعتبر أقوى وأطول مسابقة 
ينظمها االتحاد، تراجع عدد الالعبين 

المحترفين في صفوف األندية الوطنية 
الثمانية المشاركة مقارنة بالموسم 

الماضي 2018 -  2019.



المنامة - بنا

أشاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بعالقـــات 
التعـــاون والصداقة الطيبـــة التي تربط 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
التشيك الصديقة وما تشهده من تطور 
ونمـــو فـــي العديد مـــن المجـــاالت. جاء 
ذلـــك خالل اســـتقبال جاللتـــه في قصر 
الصخير أمس، وزير خارجية جمهورية 
بمناســـبة  بيترشـــك  تومـــاش  التشـــيك 

زيارته البالد.
بالوزيـــر  الجاللـــة  صاحـــب  ورحـــب 
التشـــيكي الذي نقل إلى جاللته تحيات 
التشـــيك  جمهوريـــة  رئيـــس  وتقديـــر 
تمنياتـــه  وأطيـــب  زيمـــان،  ميلـــوش 
لشـــعب مملكـــة البحرين بـــدوام التقدم 
والرقي، فيما كلفه جاللته بنقل تحياته 
وتمنياتـــه للرئيس وللشـــعب التشـــيكي 
الصديق بالمزيد من التطور واالزدهار.

ونوه جاللـــة الملك بالمســـتوى المتقدم 
فـــي مســـار العالقـــات الثنائيـــة، مؤكـــدا 
تطلع المملكـــة لتعزيز وتطوير عالقاتها 

مـــع جمهوريـــة التشـــيك وتنميتهـــا فـــي 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  المجـــاالت،  كافـــة 
والنفع على البلدين وشـــعبيهما ويخدم 

مصالحهما المتبادلة.
مشـــيرا إلى أن مملكـــة البحرين ترحب 

بالجميـــع دون تفرقة ويوجـــد فيها منذ 
لمختلـــف  العبـــادة  دور  طويلـــة  عقـــود 
األديان والمذاهب وذلك نابع من تقاليد 

وعادات أهل البحرين.
كمـــا جرى خـــالل اللقاء بحـــث عدد من 

القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام المشترك.

ومـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة 
وتقديـــره  شـــكره  بالـــغ  عـــن  التشـــيكي 
الضيافـــة  كـــرم  علـــى  الملـــك  لجاللـــة 

وحفـــاوة االســـتقبال التـــي حظـــي بهما 
خـــالل زيارتـــه المملكـــة، كمـــا أثنى على 
مـــا تقـــوم بـــه البحرين من حـــرص على 
التواصـــل واحتضان التقـــارب والحوار 
بيـــن األديـــان والثقافـــات، وأعـــرب عن 

أمله بالعمل مـــع مملكة البحرين لكل ما 
فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، 
مؤكدا ســـعي بـــالده لالرتقاء بمســـتوى 
تعاونها الثنائي مـــع البحرين بما يحقق 

المنفعة المشتركة.

جاللة الملك مستقبال وزير خارجية التشيك 

األديــــان لــمــخــتــلــف  الــعــبــادة  ودور  ــة  ــرق ــف ت دون  بــالــجــمــيــع  ــب  ــرح ت ــن  ــري ــح ــب ال

جاللــة المـلــك يـنــوه بمـســار العـالقــات مــع التشـيــك

جاللة الملك يتلقى تهنئة رئيس “دراسات” ويرد ببرقية شكر
تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية تهنئة مــن رئيس مؤتمر )التكنولوجيا العســكرية في 
الشــرق األوســط( الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة المتحدث الرســمي باســم معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع )بايدك(، 
رئيس مجلس أمناء مركز “دراســات” رفع فيها خالص التهاني والتبريكات لمقام جاللة العاهل؛ بمناســبة النجاح الباهر والكبير 
الــذي حققتــه مملكــة البحريــن مــن خالل إقامة النســخة الثانية من معــرض ومؤتمر البحريــن الدولي للدفاع للعــام 2019، تحت 

رعاية جاللته الكريمة، كأحد أهم معارض الدفاع الشامل والملتقيات الفكرية على مستوى العالم.

وأكـــد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة أن المعرض اســـتطاع بفضل 
الرعايـــة الكريمـــة لجاللـــة العاهـــل، 
وكذلـــك بفضـــل الجهـــود المتميـــزة 
الملـــك  ممثـــل جاللـــة  بذلهـــا  التـــي 

لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
قائد الحـــرس الملكي اللـــواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

العليـــا  اللجنـــة  ورئيـــس  خليفـــة 
المنظمـــة للمعـــرض، أن يثبت للعالم 
أجمع، قدرة مملكة البحرين الفائقة 
علـــى تنظيـــم الفعاليـــات العالميـــة، 
وأن ترســـخ موقعهـــا المتقـــدم على 

والمؤتمـــرات،  المعـــارض  خارطـــة 
واالســـتقرار،  األمـــن  تعـــزز  والتـــي 
وترفد جهـــود التنمية المســـتدامة، 

داعيـــا المولى عـــز وجل بالمزيد من 
التطـــور والنمـــاء واالزدهـــار لوطننا 
الغالـــي تحـــت ظـــل قيـــادة جاللـــة 

الملك.
وقـــد بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة برقيـــة شـــكر جوابيـــة إلـــى 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
الفعاليـــة  مؤكـــدا جاللتـــه أن هـــذه 
نجحت فـــي تحقيق نتائج إيجابية 

الدوليـــة  المشـــاركة  فـــي  تمثلـــت 
الفعالـــة والكبيـــرة، والتي تعكس ما 
يتمتـــع بـــه أبناء البحريـــن من قدرة 
علـــى رفع اســـم البحريـــن عاليا في 
مختلـــف المحافل، بما يحقق الخير 
واالزدهـــار لوطننـــا العزيـــز، مشـــيدا 
مؤتمـــر  رئيـــس  بجهـــود  جاللتـــه 
التكنولوجيا العســـكرية في الشرق 
األوسط في إنجاح النسخة الثانية 

من المعرض والمؤتمر.

المنامة - بنا

البحرين حجزت لها 
موقعا متقدما 

على خارطة 
المعارض

المنامة - بنا

تسلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية 
من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية 
دعـــوة  تتضمـــن  السيســـي  عبدالفتـــاح 
جاللتـــه لحضـــور منتـــدى شـــباب العالم 
فـــي نســـخته الثالثـــة الـــذي تســـتضيفه 

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة في 
مدينة شرم الشـــيخ خالل شهر ديسمبر 
المقبل. وســـلمت الرســـالة لجاللة الملك 
ســـفيرة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة لـــدى 
المملكة سهى إبراهيم محمد رفعت في 
اســـتقبال جاللته لها فـــي قصر الصخير 

أمس. 
وأعـــرب جاللتـــه عـــن شـــكره وتقديـــره 
هـــذه  علـــى  المصـــري  الرئيـــس  ألخيـــه 
يربـــط  بمـــا  مشـــيدا  الكريمـــة،  الدعـــوة 
مـــن  الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن 
وراســـخة،  متميـــزة  أخويـــة  عالقـــات 

وبالمســـتوى المتطـــور الذي وصـــل إليه 
التعـــاون والعمـــل المشـــترك علـــى كافـــة 

الصعد.
كمـــا أعرب جاللته عن تقديره واعتزازه 
بالـــدور التاريخي العريـــق الذي تضطلع 
بـــه جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة 

والعالمـــي  اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى 
ومساهماتها المهمة في خدمة الحضارة 
اإلنسانية من خالل مد جسور الصداقة 
مختلـــف  بيـــن  والحـــوار  والتواصـــل 

الثقافات. 
الـــذي  المحـــوري  الـــدور  وأكـــد جاللتـــه 

يضطلـــع بـــه الشـــباب فـــي بنـــاء نهضـــة 
التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  األوطـــان 
الشـــاملة وضمـــان اســـتدامتها، متمنيـــا 
ألعمال منتدى شباب العالم كل التوفيق 
والنجـــاح فـــي تلبيـــة تطلعـــات الشـــباب 

وخدمة قضاياهم.

وراســخــة متميزة  ــة  ــوي أخ ــات  ــاق ع ــن  م الــبــلــديــن  يــربــط  بــمــا  يشيد  الــمــلــك  جــالــة 

العاهل يتسلم دعوة من الرئيس المصري لحضور منتدى شباب العالم
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جاللة الملك مستقبال السفيرة المصرية



أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحب  ــوزراء  ــ ال مجلس  لرئيس  األول 
بــن حمد  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
آل خــلــيــفــة مـــا يــربــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجمهورية التشيك من عالقات متنامية 
سموه  منوها  المختلفة،  األصــعــدة  على 
الــتــعــاون  لــتــعــزيــز  عليها  الــبــنــاء  بــأهــمــيــة 
الثنائي للوصول إلى التطلعات المشتركة 

للبلدين الصديقين.
المملكة  تــولــيــه  مـــا  ــــى  إل واشـــــار ســمــوه 
مــن اهــتــمــام بــتــطــويــر عــالقــات الــتــعــاون 
الشقيقة  الـــدول  مختلف  مــع  والــصــداقــة 

والصديقة بما يسهم في تحقيق األهداف 
المسيرة  ظــل  فــي  للمملكة  الــمــنــشــودة 
دعائمها  أرســى  التي  الشاملة  التنموية 
الملك حمد  الجاللة  البالد صاحب  عاهل 

بن عيسى آل خليفة.
ــمـــوه بقصر  ــاء سـ ــقـ لـ لــــدى   جــــاء ذلـــــك، 
القضيبية أمس، بحضور وزير الخارجية 
ــد بـــن أحــمــد بـــن مــحــمــد آل  الــشــيــخ خــال
خليفة، وزير الخارجية التشيكي توماس 
بــتــريــتــشــك، حــيــث رحـــب ســمــوه بــزيــارة 
له  متمنيا  البحرين  مملكة  إلــى  ــوزيــر  ال

طيب اإلقامة.

ــعــــراض بــيــن  ــ ــت وتـــــم خـــــالل الـــلـــقـــاء اســ
التشيك  وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
بما  األصــعــدة  كافة  على  تعزيزها  وسبل 
والشعبين  الــبــلــديــن  عــلــى  بــالــنــفــع  يــعــود 

والصديقين.
من جانبه، أعرب وزير خارجية جمهورية 
التشيك عن شكره لصاحب السمو الملكي 
النائب  األعــلــى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  ــي  ول
األول لرئيس مجلس الوزراء على حسن 
يوليه  مــا  وعــلــى  واالســتــقــبــال،  الضيافة 
سموه من اهتمام لتعزيز عالقات التعاون 
بين مملكة البحرين وجمهورية التشيك.

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
تعزيز  على  العمل  مواصلة  خليفة  آل 
اإلبـــداع  وتحفيز  المالية  التكنولوجيا 
واالبتكار في القطاع المصرفي والمالي 
لدعم استمرارية نمو االقتصاد الوطني 
وتــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار فــــي مــجــاالتــه 
المتنوعة وتحقيق المزيد من المنجزات 
التنموية على كافة األصعدة بما يتماشى 
الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  مع 

ــبــالد صــاحــب الجاللة  ال بــقــيــادة عــاهــل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك، لدى لقاء سموه بحضور وزير 
النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
ومــحــافــظ مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
القضيبية  قــصــر  فـــي  الــمــعــراج  رشــيــد 
لمجموعة  الــتــنــفــيــذي  ــرئــيــس  ال ــس،  أمــ
نّوه  حيث  كوربات،  مايكل  بنك  سيتي 
سموه بما تتمتع به مملكة البحرين من 
القطاعات  مختلف  في  عالية  تنافسية 
إلى جانب ما تمتلكه من رؤى طموحة 
البنية  تــعــزيــز  لــلــتــطــويــر عــبــر اســتــمــرار 

التقنية المعلوماتية وهو ما جعلها تتبوأ 
مــكــانــة مــتــمــيــزة جــاذبــة لــالســتــثــمــارات 
خاصة في القطاع المصرفي والمالي بما 
أمام  النوعية  الفرص  من  المزيد  يخلق 

المواطنين ويعود بالنفع على الجميع.
التنفيذي  الــرئــيــس  أعـــرب  جــانــبــه،  مــن 
شكره  بــالــغ  عــن  بنك  سيتي  لمجموعة 
ولي  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
يقدمه  ما  ــوزراء على  ال لرئيس مجلس 
المصرفية  الخدمات  لتطوير  دعــم  من 

 سمو ولي العهد مستقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك والمالية في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

تعزيز التكنولوجيا الماليـة وتحفيـز اإلبـداع واالبتكـار
المصرفي القطاع  في  خاصة  لالستثمارات  جاذبة  مكانة  تتبوأ  البحرين  العهد:  ولي  سمو 

local@albiladpress.com
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رغبة مشتركة بين البحرين وبراغ الستثمار الفرص الواعدة 
خالد بن عبداهلل: التشيك تعد من الدول المهمة والفاعلة بمنظومة االتحاد األوروبي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة، وزير خارجية 
جمهورية التشيك توماس بتريتشك، بمقر 
إقامته في فندق ريتز كارلتون البحرين، 
مأدبة  المرافق  والوفد  الوزير  أقام  حيث 
الرسمية  زيارته  بمناسبة  له  غداء تكريمًا 

إلى مملكة البحرين.
وخالل اللقاء الذي حضره وزير الخارجية 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن أحـــمـــد بـــن مــحــمــد آل 
والمسؤولين،  ــوزراء  الـ من  وعــدد  خليفة 
بالعالقات  عبدهللا  بــن  خالد  الشيخ  نــوه 
شتى  فــي  البلدين  تجمع  التي  المتميزة 
ــــحــــرص الـــمـــتـــبـــادل على  ــاالت، وال ــجـ ــمـ الـ
نحو  المشترك  التعاون  وتعزيز  تطويرها 
على  بالنفع  تعود  وأرحـــب  جــديــدة  آفــاق 

البلدين وشعبيهما الصديقين.
كــمــا اســتــذكــر الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة الــتــي 

العاصمة  إلى  الرسمية  زيارته  أثمرت عن 
والــتــي   2013 ــعــام  ال ــراغ(،  ــ )بـ التشيكية، 
آنـــذاك  التشيكي  بنظيره  خــاللــهــا  الــتــقــى 
أن  وأوضــح  المسؤولين.  وكبار  والــوزراء 

الدول  التشيك تعد واحدة من  جمهورية 
االتحاد  منظومة  ضمن  والفاعلة  المهمة 
مملكة  شــأن  ذلــك  فــي  ــي، شأنها  ــ األوروبـ
البحرين التي تتمتع بالعديد من المميزات 

المهمة ذات األبعاد االستراتيجية كالموقع 
ومــا  المنطقة  يــتــوســط  ــذي  الـ الــجــغــرافــي 
يترتب على ذلك من كونها بوابة لممارسة 
البد  فإنه  ولذلك  ويسر،  بسهولة  األعمال 
من االستثمار إيجابًا في الفرص الواعدة 
الــبــلــديــن، خصوصا  كــال  بــهــا  يتمتع  الــتــي 
والتكنولوجية  التجارية  الــمــجــاالت  فــي 
من  والصحية.  والسياحية  والصناعية 
جــانــبــه، أعـــرب وزيـــر خــارجــيــة جمهورية 
الــتــشــيــك، عـــن شــكــره وتــقــديــره للشيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة على اهتمامه 
التشيكية   – البحرينية  العالقات  بتطوير 
واالرتقاء بها إلى مستويات أعلى لما فيه 
خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين، 
التقدم  اضطراد  وشعبها  للبحرين  متمنيًا 
واالزدهـــار.  كما بحث الجانبان عــددًا من 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.
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رئـــيـــس مجلس  نـــائـــب  اســتــقــبــل 
ــعــريــض أمــس  الـــــــوزراء جــــواد ال
رئــيــس غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 

البحرين سمير ناس.
وتــــم فـــي الـــلـــقـــاء الـــتـــطـــرق إلــى 
ــارة  ــدادات غــــرفــــة تــــجــ ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ اســ
وصناعة البحرين لتنظيم المؤتمر 
الــثــامــن عشر ألصــحــاب األعــمــال 
يعقد  الذي  العرب،  والمستثمرين 
برعاية كريمة من صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشــــــــاد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــتــنــمــوي المهم  ــدور  ــال ب ــوزراء  ــ الـ
ــه الــغــرفــة ودعــمــهــا  ــــذي تــقــوم ب ال
للنهوض  والـــمـــبـــادرات  لــلــجــهــود 
واالقتصادية  التجارية  بالحركة 
استقطاب  فــي  الـــدءوب  وعملها 
ــات  ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــف ــ الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات وال
ــــى مــخــتــلــف  ــل االقــــتــــصــــاديــــة عــ
المؤتمر  لهذا  متمنيا  مستوياتها، 
دوام  وللغرفة  والنجاح  التوفيق 

التقدم واالزدهار.

بحث االستعدادات لمؤتمر “المستثمرين العرب”

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التشيكي
استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن 
وزير  أمــس  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد 
تــومــاش  التشيك  جــمــهــوريــة  خــارجــيــة 
ــذي يــقــوم بــزيــارة  ــ بــيــتــرجــيــتــشــيــك، والـ

رسمية لمملكة البحرين.
الــلــقــاء، رحــب وزيــر الخارجية  وخــالل 
البحرين  وبــزيــارتــه  التشيكي  بنظيره 
ــات  ــمـــق عـــالقـ ــتــــي تـــعـــكـــس مـــــدى عـ ــ ال
من  تشهده  ومــا  البلدين  بين  الصداقة 
ــقـــدم عــلــى األصـــعـــدة كــافــة،  تـــطـــور وتـ
مختلف  تنمية  على  الــدائــم  وحرصهما 
إزاء  المتبادل  والتنسيق  التعاون  أوجه 
القضايا محل االهتمام المشترك، منوها 
إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات بين 
مسؤولي البلدين في فتح آفاق أرحب 
للعالقات بين البلدين بما يدعم المصالح 

المشتركة لهما ولشعبيهما الصديقين.

ــــه، أشـــــــاد بــيــتــرجــيــتــشــيــك  ــب ــ ــان مــــن جــ
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  بمسار 
الصديقين، والتي تستند إلى أسس من 
االحترام والتقدير المتبادل، مثمًنا الدور 
المهم الذي تقوم به البحرين في حفظ 
متمنًيا  المنطقة،  في  واالستقرار  األمن 

للمملكة مزيدا من التقدم واالزدهار.
وصدر بيان مشترك بين مملكة البحرين 
وجمهورية التشيك الصديقة، هذا نصه:
التشيك  جمهورية  خارجية  وزيــر  قــام 

رسمية  بــزيــارة  بيترجيتشيك  تــومــاش 
أكتوبر   31 يـــوم  الــبــحــريــن  مملكة  إلـــى 
من  المستوى  رفيع  وفــد  برفقة   2019
بجمهورية  األعمال  ورجال  المسؤولين 

التشيك.
الـــزيـــارة تــرســيــًخــا للرغبة  وتــأتــي هـــذه 
الــمــشــتــركــة فـــي تــعــريــز الـــتـــعـــاون بين 
العالقات  وتنمية  الصديقين  البلدين 
بها  والــمــضــي  بينهما  الــقــائــمــة  الثنائية 
في جميع  أرحــب  مستويات  إلــى  قدًما 

المجاالت.
وخالل الزيارة، تشرف الوزير التشيكي 
بلقاء عاهل البالد صاحب جاللة الملك 
ولي  ولقاء  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  الــوزراء صاحب  لرئيس مجلس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
تم  الخارجية،  وزيــري  اجتماع  وخــالل 

الثنائية  الــعــالقــات  عمق  على  التأكيد 
على  والحرص  الصديقين،  البلدين  بين 
تطوير آليات التنسيق المشترك، وبحث 
سبل تعزيز التعاون في مجالي الثقافة 
الروابط  وتطوير  والرياضة،  والشباب 
التجاري  الوفد  خالل  من  االقتصادية، 
الــخــارجــيــة،  لــوزيــر  الــمــرافــق  التشيكي 

ــمــا يــدعــم  والــــــذي يــضــم ٢٠ شـــركـــة، ب
خاصة  البلدين،  فــي  االستثمار  فــرص 
ونظم  الصحية  بالسياحة  يتعلق  فيما 

التكنولوجيا والمعلومات والدفاع.
واإلرهــــاب  الــتــطــرف  الــجــانــبــان  وأدان 
كانت  ومهما  ومظاهره،  أشكاله  بجميع 
ضرورة  على  وشــددا  وأسبابه،  دوافعه 

منابع دعمه وتمويله، مؤكدين  تجفيف 
رغبتهما في تبادل التجارب في مجالي 

التعايش والحوار بين األديان.
ــاع الــتــبــاحــث  ــمـ ــتـ ــالل االجـ ــ كـــمـــا تــــم خـ
ــادل وجـــهـــات الــنــظــر  ــ ــب ــ ــتــنــســيــق وت وال
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  حول 

االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية مستقبال نظيره التشيكي

دعم فرص االستثمار 
في السياحة الصحية 

ونظم التكنولوجيا 
والمعلومات والدفاع

ــي ــائ ــن ــث ــاون ال ــعـ ــتـ ــار الـ ــسـ ــا مـ ــه ــت ــي ــارج ــتـــعـــرض مـــع وزيـــــر خ ــوه اسـ ــمـ سـ

سمو ولي العهد يؤكد ما يربط البحرين والتشيك من عالقات متنامية

 سمو ولي العهد مستقبال وزير الخارجية التشيكي
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المحّرق على قائمة “اليونيسكو” للمدن اإلبداعية
ـــي ـــل الثقاف ـــن بالعم ـــان البحري ـــس إيم ـــد يعك ـــب الجدي ـــد: اللق ـــت محم ـــي بن م

أدرجـــت )اليونيســـكو( يـــوم 30 أكتوبـــر 
الماضـــي مدينـــة المحـــّرق علـــى قائمـــة 
“المـــدن المبدعـــة” في مجـــال التصميم. 
وكانـــت المنظمـــة أضافـــت إلـــى القائمة 
كذلـــك 66 مدينـــة مبدعـــة جديـــدة مـــن 

دول مختلفة من حول العالم.
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت رئيســـة هيئـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة “ال تـــزال مدينة 
المحـــّرق تثبـــت علـــى مـــدى الســـنوات 
أنهـــا مركـــز حضـــاري وثقافـــي عالمـــي، 
فبعـــد فوزها بجائزة األغا خـــان للعمارة 
ســـبتمبر الماضـــي، تدخـــل اليـــوم قائمة 
المبدعـــة”،  للمـــدن  اليونيســـكو  منظمـــة 
وأضافت “المحّرق بكل ما فيها من إرث 
عمرانـــي وتاريـــخ حضـــاري تعكس بهذا 
اللقـــب الجديـــد إيمـــان مملكـــة البحرين 
عبـــره  نـــرّوج  الـــذي  الثقافـــي  بالعمـــل 
لصورتنا األجمل”. وأكدت أن المنجزات 
الثقافيـــة التـــي تحققها مـــدن البحرين، 
تحظـــى بدعـــم كامـــل ومنـــذ البداية من 
قيـــادة البحرين الرشـــيدة وعلى رأســـها 
البـــاد  عاهـــل  للثقافـــة،  األول  الداعـــم 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة. وأضافت أن مدينة المحّرق 
نالـــت عن جدارة لقـــب المدينة المبدعة 
في مجال التصميم، حيث شهدت على 
مدى الســـنوات الماضية حراكًا حفاظيًا 
عمرانيـــًا منقطـــع النظيـــر، موضحـــة أن 

عمليـــة الحفـــاظ علـــى مدينـــة المحـــّرق 
القديمة جاءت بجهود مشـــتركة ما بين 
القطاعين العام واألهلي. وأشـــارت إلى 
أن المحـــّرق تمتلـــك علـــى أرضهـــا اليوم 
مواقـــع ثقافيـــة هامـــة علـــى المســـتوى 
المحلي، اإلقليمي والعالمي، على رأسها 
موقع طريق اللؤلؤ المسّجل على قائمة 

التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وفـــي تصريـــح علـــى موقع اليونيســـكو 
لــــ  العـــام  المديـــر  قالـــت  اإللكترونـــي، 
“فـــي  آزوالي  أودري  “اليونيســـكو” 
جميـــع أنحـــاء العالـــم تضع هـــذه المدن، 
وكل واحـــدة علـــى طريقتهـــا الخاصـــة، 
العمـــل الثقافي كدعامة أساســـية ضمن 
“يحـــدث  مضيفـــة  اســـتراتيجيتها”، 
هـــذا بفضـــل االبتـــكار في مجـــال العمل 
ويعـــد  كمـــا  واالجتماعـــي،  السياســـي 
ذلك أمـــرًا مهمًا بشـــكل خـــاص لألجيال 
المحـــّرق  مدينـــة  أن  يذكـــر  القادمـــة”. 

اكتســـبت أهميـــة عالميـــة خـــال العقـــد 
األخيـــر، حيـــث فـــازت خـــال ســـبتمبر 
للعمـــارة  الماضـــي بجائـــزة األغـــا خـــان 
للعام 2019 لقاء مشـــروع “إعادة إحياء 
منطقـــة المحـــّرق” الـــذي يعكـــس عمـــل 
القطـــاع األهلـــي ممثـــاً بمركـــز الشـــيخ 
إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافة 
والبحـــوث والقطـــاع العام ممثـــاً بهيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار. كماوفـــازت 
باختيارهـــا عاصمـــة للثقافة اإلســـامية 
العـــام 2018. كذلـــك تم تســـجيل موقع 
طريق اللؤلؤ على قائمة التراث العالمي 
بالعـــام 2012، وفاز جناح البحرين الذي 
تم تقديمـــه في بينالـــي فينيس بجائزة 
حيـــث   ،2010 العـــام  الذهبـــي  األســـد 
اعتمـــد الجناح فـــي تكوينه على عناصر 
عمرانيـــة مـــن مدينـــة المحّرق عكســـت 

عاقة البحريني بالبحر.
تضـــم  المحـــّرق  مدينـــة  فـــإن  كذلـــك 

العديد مـــن المعالـــم الحضارية األصيلة 
والمشـــاريع التي تـــم إنجازها على مدى 
السنوات الســـابقة، فإضافة إلى البيوت 
والمشـــاريع الحفاظيـــة التي تأتي ضمن 
عمـــل مركـــز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد 
تديـــر  والبحـــوث،  للثقافـــة  خليفـــة  آل 
هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار عددًا من 
المواقـــع الثقافيـــة المهمة فـــي المدينة، 
كموقـــع طريـــق اللؤلـــؤ وما يتبـــع له من 
بيوت وســـاحات ومراكز للزوار، مدرسة 
الهدايـــة الخليفيـــة، المكتبـــة الخليفيـــة، 
جنـــاح البحريـــن الوطنـــي المشـــارك في 
إكســـبو ميانو 2015 “آثار خضراء”، دار 

المحّرق وغيرها.
وإضافـــة إلى مدينـــة المحّرق، تمّكنت 5 
مدن عربية من دخول قائمة اليونيسكو 
للمـــدن المبدعة. فمـــن المغرب تم إدراج 
مدينة الصويرة في مجال الموســـيقى، 
أما مـــن لبنـــان فأدرجت مدينـــة بيروت 
فـــي مجـــال األدب. ومـــن فلســـطين تم 
إدراج مدينـــة رام هللا كمدينـــة مبدعـــة 
فـــي مجـــال الموســـيقى ومـــن اإلمارات 
مجـــال  فـــي  الشـــارقة  مدينـــة  جـــاءت 
الحـــرف والفنون التقليديـــة. وأخيرا تم 
إدراج مدينة السليمانية من العراق في 
مجال األدب. ويبلغ عدد المدن المبدعة 
في قائمة منظمة اليونسكو 246 مدينة، 
حيث تشـــكل هذه المدن الشبكة وتأتي 
والمناطـــق وذات  القـــارات  مـــن جميـــع 
مســـتويات مختلفـــة مـــن حيـــث الدخل 

وكثافة السكان.

جناح آثار خضراء

منزل سيادي

مركز زوار طريق اللؤلؤ

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الخارجية

تـــرأس وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا 
أمـــس،  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
االجتمـــاع التحضيـــري للجهات 
المعنيـــة بالبحريـــن، والذي عقد 
بمقـــر وزارة الخارجيـــة، تمهيًدا 
األول  االجتمـــاع  الســـتضافة 
للجنة االقتصاديـــة البحرينية - 

المجرية المشتركة.
وخال االجتماع، أشـــار الشيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
لعاهـــل  الســـامية  الزيـــارة  إلـــى 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، إلى 
جمهوريـــة المجـــر الصديقة في 
أبريل 2019، والتي شكلت نقلة 
نوعية ومحطة رئيسة لمستقبل 
اســـتراتيجية  ثنائيـــة  شـــراكة 
رفيعة المستوى، وتمخض عنها 
نتائج طيبة ومهمة على صعيد 

التعاون الثنائي.
وأضـــاف أن المجر تحتل مكانة 
بارزة في حلف شمال األطلسي 
األوروبـــي،  واالتحـــاد  “ناتـــو” 
مبيًنـــا أن هنـــاك توافًقـــا متبادالً 

السياســـية  العاقـــات  لتوطيـــد 
واالســـتثمارية  واالقتصاديـــة 
والثقافية، كمـــا أن هناك العديد 
التـــي  الواعـــدة  الفـــرص  مـــن 
يمكـــن للبلدين االســـتفادة منها، 
الســـيما فـــي مجـــاالت التجـــارة 
والصحـــة  واالســـتثمارات 
والتكنولوجيـــا  والطاقـــة 

والسياحة.
وأشار إلى أهمية تفعيل مذكرة 
االقتصـــادي  للتعـــاون  التفاهـــم 
والتقني بيـــن البلديـــن الموقعة 
بتاريـــخ 24 فبرايـــر 2014، بمـــا 
التنســـيق  تعزيـــز  فـــي  يســـهم 
والتشـــاور فـــي إطـــار المصالـــح 

والمنافع المشتركة.
اســـتعراض  االجتمـــاع،  وشـــهد 
مجمـــل العاقـــات التـــي تربـــط 
بين مملكة البحرين وجمهورية 
المجر، واالستماع لجميع اآلراء 
األفـــكار  وبلـــورة  والتوجهـــات، 
والمقترحات، طبًقا الحتياجات 
المملكـــة مـــن أجـــل فتـــح آفـــاق 
لارتقـــاء  ومثمـــرة  جديـــدة 

بالعاقات الثنائية.

توافق على توطيد العالقات مع المجر

الرفاع - قوة دفاع البحرين

عـــاد إلـــى البـــاد صبـــاح أمـــس، 
الفريـــق  الدفـــاع  وزيـــر شـــؤون 
الركن عبدهللا بن حسن النعيمي 
والوفـــد المرافـــق لـــه قادًمـــا من 
ســـلطنة عمان الشـــقيقة بعد أن 
البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  تـــرأس 
في أعمـــال االجتماع الســـادس 
عشـــر لمجلس الدفاع المشـــترك 
لـــوزراء الدفـــاع بـــدول مجلس 

التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
الذي عقد في مسقط.

وزير شؤون الدفاع يعود إلى البالد التنمية المستدامة بالوطن العربي تتطلب التخطيط اإلستراتيجي
بن شـــمس: شـــبكة “مينابار” حرصت على اســـتعراض أفضل الممارسات اإلدارية

للعلـــوم  الدولـــي  المعهـــد  رئيـــس  أكـــد 
اإلداريـــة IIAS، رئيـــس شـــبكة الشـــرق 
لبحـــوث  إفريقيـــا  وشـــمال  االوســـط 
اإلدارة العامـــة “مينابـــار”، المديـــر العام 
لمعهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا” رائـــد بـــن 
شـــمس أهميـــة تعزيـــز حركـــة البحـــث 
العلمـــي والتطبيقي في مجـــال اإلدارة 
العامة وتوظيف المنهجيات واألســـس 
العلمية من أجل تطوير النظم اإلدارية 
فـــي القطاعين العـــام والخاص، إضافة 
إلى اســـتثمارها في دعم عملية صناعة 
القـــرارات والسياســـات الحكوميـــة بما 
فـــي  المجتمعـــات  بتطلعـــات  يرتقـــي 
المنطقـــة ويســـاهم فـــي الوصـــول إلـــى 
أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، 
مشـــيًرا إلى أن تحقيق استدامة شاملة 
فـــي كل المجـــاالت ال يتـــم مـــن خـــال 
النصـــوص اإلدارية والتشـــريعية وإنما 
يتطلـــب تخطيًطـــا اســـتراتيجًيا مبنًيـــا 
والتطبيقيـــة  العلميـــة  البحـــوث  علـــى 

وُفضلى الممارسات اإلدارية.
أعمـــال  انطـــاق  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
المؤتمر الرابع لشـــبكة الشـــرق األوسط 
وشـــمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة 
)مينابـــار(، والـــذي اقيـــم خـــال الفتـــرة 
مدينـــة  فـــي   2019 أكتوبـــر   31  -  28
إفـــران بالمملكـــة المغربية تحت عنوان 
“بحـــوث اإلدارة العامـــة والتعـــاون بين 
بلدان الجنوب لتحقيق أهداف التنمية 
العربيـــة”،  المنطقـــة  فـــي  المســـتدامة 
وذلـــك بتنظيم واســـتضافة من جامعة 
“األخوين” بالمملكـــة المغربية، وتعاون 

معهد اإلدارة العامة.
إلـــى أن “مينابـــار”  بـــن شـــمس  وأشـــار 
حرصت منذ تأسيســـها في العام 2014 
الممارســـات  اســـتعراض ُفضلـــى  علـــى 
اإلدارية على مستوى المنطقة العربية، 
بهدف االســـتفادة من هذه الممارســـات 
وتحســـينها، وفتح الباب لجميع الدول 
لاســـتفادة منهـــا وتطويعهـــا بما يخدم 
المواطـــن العربـــي، مضيًفـــا أن الشـــبكة 
استطاعت على مر السنوات استقطاب 
مـــن  اإلداريـــة  الممارســـات  ُفضلـــى 
مختلـــف أنحـــاء العالم، ليتـــم هذا العام 

اســـتام 105 مشـــاركات مـــن مختلـــف 
دول العالـــم، وكانت أغلب المشـــاركات 
بحرينية إذ بلغ عددها 34 مشاركة، أما 
بقية المشـــاركات فكانت من فلســـطين 
وفرنســـا وسويســـرا وتونـــس والمغرب 
وإيطاليا وبلجيكا والسعودية والجزائز 

وليبيا وجزر القمر والصين.

وقـــال إن شـــبكة مينابـــار اســـتحدثت 
هـــذا العـــام جائـــزة أفضل الممارســـات؛ 
بهـــدف خلـــق تنافســـية إداريـــة ترتقي 
بالمخرجـــات نحـــو توظيفهـــا بما يخدم 
المواطنيـــن فـــي مختلف أنحـــاء العام، 
وخلق مجتمعات دولية إدارية مستعدة 
الممارســـات  هـــذه  فضلـــى  لتطويـــع 

حكوماتنـــا  أجنـــدة  مـــع  يتناســـب  بمـــا 
وثقافاتنـــا نحـــو رفـــع مســـتوى جـــودة 
وكفاءة الخدمـــات المقدمة لمواطنيها، 
باإلضافـــة إلى جعـــل المجتمـــع الدولي 
يرى بعين فاحصـــة تجربتنا البحرينية 
البحـــث  فـــي صناعـــة أجنـــدة  الرائـــدة 
العلمـــي ومبـــادرة فضلـــى الممارســـات 
اإلداريـــة ويتم تطويـــع الجهود الدولية 
واإلقليميـــة وتوحيـــد االســـتراتيجيات 

اإلدارية الدولية بما يخدم اإلنسان.
الوطنيـــة  الهيئـــة  فـــوز  أن  وأوضـــح 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
بجائزة أفضل الممارســـات اإلدارية عن 
برنامـــج االعتمـــاد والتصنيـــف الوطني 
للمؤسســـات الصحيـــة، يعكـــس حرص 
الهيئـــة وســـعيها الدائـــم علـــى مواصلة 
جهودهـــا فـــي رفـــع جـــودة الخدمـــات 
الصحيـــة فـــي البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى 
أن الهيئـــة تحـــرص بشـــكل دائـــم علـــى 
المشاركة في جميع الفعاليات البحثية 
التـــي ينظمهـــا المعهـــد، وتقـــدم بشـــكل 
ترتقـــي  بحثيـــة  مســـاهمات  دوري 
بالمخرجـــات الحكوميـــة فـــي منظومة 

العمل الحكومي.

وزير شؤون الدفاع

المنامة - معهد اإلدارة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
صبـــاح امـــس، ســـفير الواليـــات 
المتحـــدة األميركية لدى مملكة 
البحريـــن جاســـتين ســـيبيريل، 
وذلـــك بحضـــور رئيـــس األمـــن 
الحســـن  طـــارق  اللـــواء  العـــام 
بشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل 

الجنســـية والجوازات واإلقامة 
آل  بـــن عيســـى  أحمـــد  الشـــيخ 

خليفة.
وتم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض 
العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بين 
البلدين الصديقين، وبحث عدد 
مـــن الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

استعراض العالقات مع واشنطن

الرفاع - قوة دفاع البحرين

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  تفّقـــد 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة صباح 
أمـــس، إحـــدى وحـــدات قـــوة دفاع 
البحريـــن، واســـتمع إلـــى إيجاز عن 
الجاهزية العســـكرية باإلضافة إلى 
االســـتعدادات اإلداريـــة المتطـــورة 

بتلك الوحدة.
 وأشـــار إلـــى أن رجـــال قـــوة دفـــاع 
البحريـــن تقع علـــى عاتقهـــم أعباء 
وطنيـــة جســـيمة، مثمًنـــا جهودهم 
الدائمـــة  وتضحياتهـــم  المبذولـــة 
الوطـــن  هـــذا  أمـــن  عـــن  للحفـــاظ 
الغالـــي وســـامة أراضيـــه، وتنفيـــذ 
المهام الوطنيـــة الموكلة إليهم بكل 

إخاص وتفان.
 وأكـــد أنه انطاًقا مـــن التوجيهات 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  الســـامية 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة فـــإن قـــوة دفـــاع البحريـــن 
كافـــة  تســـخير  فـــي  مســـتمرة 
أســـلحتها  كل  لتجهيـــز  إمكانياتهـــا 
ووحداتها وفق أحدث المنظومات 
موّجًهـــا  المتطـــورة،  العســـكرية 
الجميـــع إلـــى االســـتمرار فـــي هـــذا 
النهج مما يسهم في أداء الواجبات 
المناطة بهم فـــي مختلف الظروف 
واألوقـــات وبـــكل كفـــاءة واقتدار، 
أداء  فـــي  التوفيـــق  لهـــم  متمّنًيـــا 
واجباتهم الوطنية على أكمل وجه.

القائد العام: مهمات جسام على عاتق العسكريين



المنامة - وزارة الداخلية

ترأس آمر كليـــة تدريب الضباط العقيد 
الداخليـــة  وزارة  وفـــد  الســـيد  عمـــار 
المشـــارك فـــي أعمـــال المؤتمر الســـنوي 
خـــال  عقـــد  والـــذي   ،”2019 “مينابـــار 
الفتـــرة 28 - 31 اكتوبر الماضي بمدينة 
أفران المغربيـــة، بعنوان “بحوث اإلدارة 
العامة والتعاون مـــا بين بلدان الجنوب 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
فـــي المنطقـــة العربية” ونظمتـــه جامعة 
األخويـــن المغربيـــة بالتعاون مـــع معهد 
اإلدارة العامـــة “بيبـــا”. وأكـــد آمـــر كليـــة 

تدريـــب الضبـــاط أهمية المشـــاركة في 
تناقـــش  التـــي  المؤتمـــرات  هـــذه  مثـــل 
تعزيز ثقافة البحـــث العلمي ودعم بناء 
القدرات البحثية فـــي القطاعات العامة 
والعمـــل البحثـــي والتبـــادل األكاديمـــي، 
إضافـــة إلـــى ممارســـات قضايـــا اإلدارة 
العامة والسياســـات العامـــة، والحوكمة 
مـــن  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  الرشـــيدة 
خال إنشـــاء قنـــوات اتصال وشـــبكات 
بيـــن الممارســـين والباحثيـــن وموظفي 

الخدمة في المنطقة.

“الداخلية” تشارك في مؤتمر البحوث والتنمية بالمغرب
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مدير عيادة يكتشف تزوير توقيعه بعدما أمره الطبيب بتحريف فاتورة
المحكمـــة حبســـت الطبيـــب ســـنة بعدمـــا حـــاول توجيه االتهـــام للمجنـــي عليه

قضت المحكمـــة الكبرى الجنائيـــة الرابعة 
بمعاقبة أخصائـــي جراحة الوجه والفكين 
وزراعة األســـنان، في منتصف األربعينات 
مـــن عمـــره، بالحبـــس لمـــدة ســـنة واحدة، 
وبإبعـــاده عن البـــاد لمدة 3 ســـنوات تبدأ 
عقب تنفيذ العقوبة وبمصادرة المحررات 
المزورة، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية 
للمحكمـــة المختصـــة با مصاريـــف؛ وذلك 
إلدانتـــه بتزويـــر عقد عمـــل بالتوقيع عليه 
بعدما خـــدع أحد موظفـــي عيادته براتب 
أعلـــى وســـجله فـــي هيئـــة تنظيـــم ســـوق 

العمل براتب أقل.
وقالـــت المحكمة فـــي أســـباب حكمها إنها 
أخـــذت المتهـــم بقســـط مـــن الرأفـــة عمـــا 
بحقهـــا المخول لهـــا بمقتضى المـــادة )72( 

من قانون العقوبات.
المجنـــي  أن  فـــي  التفاصيـــل  وتتحصـــل 
عليـــه كان أبلـــغ ضد المتهـــم، وقال إنه في 
العـــام 2016 اتفـــق مع الطبيب بـــأن يعمل 
لديه فـــي عيادته بمملكـــة البحرين كمدير 
للتســـويق ونظـــم تقنية المعلومـــات، وفي 
العام 2017 أرســـل المتهم عقد العمل إليه 
عن طريق البريد، وكان راتبه الشهري فيه 
450 دينـــارا وقـــام بالتوقيـــع عليـــه وأعـــاد 
إرســـاله لـــه. وأضـــاف أنـــه حضـــر للبحرين 
فـــي نوفمبـــر 2017 إال أنـــه نشـــبت بينهمـــا 
خافـــات عديـــدة؛ نظرا لتأخـــر المتهم في 
تســـليمه رواتبـــه وخافات بشـــأن طريقة 
تعاملـــه معه أثناء العمـــل وخافات أخرى 
متعـــددة، وخـــص بالذكـــر إحـــدى الوقائـــع 
التـــي حصلت في مـــارس 2018، إذ طلب 
منـــه المتهم إعداد فاتـــورة ألحد المرضى، 
وعلى الرغم من أن ذلك ليس من وظيفته 
إال أنـــه اســـتجاب لطلبـــه، لكنـــه تفاجأ بعد 
إعدادهـــا بطلب المتهم لـــه تغيير مضمون 
الفاتـــورة، فرفـــض تعديلهـــا كـــون أن ذلك 
مخالـــف للقانـــون واحتيـــال على شـــركات 
التأمين، فأصبح بعد ذلك المتهم يفتعل له 

المشكات ويرغب في طرده من العمل.
وعلـــى إثـــر ذلك توجـــه المجنـــي عليه إلى 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل وأبلغهـــم بمـــا 
حصـــل، إذ طلبوا من موظـــف فيها البحث 
عـــن كفيـــل آخر، وســـلمه نســـخة مـــن عقد 

العمـــل، وحينها فوجئ بأن راتبه الشـــهري 
دينـــار   300 يتعـــدى  بالهيئـــة ال  المســـجل 
والتوقيـــع الخـــاص بـــه مـــزور، كمـــا ســـلمه 
نســـخة من اســـتمارة إقرار إلغـــاء تصريح 
العمـــل، والتـــي اكتشـــف أنها هـــي األخرى 
موقعـــة بتوقيـــع مـــزور منســـوب صـــدوره 
بمعرفـــة  المتهـــم  مـــع  وبالتحقيـــق  إليـــه. 
النيابـــة العامة اعتـــرف، إال أنـــه ادعى بأن 
ســـبب التوقيـــع يعـــود إلى تفويـــض صادر 
مـــن المجني عليه، في حين نفى الشـــاكي 
وجـــود أي تفويـــض بينـــه والمتهـــم، فمـــا 
كان من األخير إال أن أبلغ الشـــرطة بشـــأن 

المستندين المزورين باسمه.
يعمـــل  أنـــه  المـــدان  الطبيـــب  وأوضـــح 
كطبيب وفتح عيادة لنفســـه بالعام 2017، 
وتواصـــل مـــع عـــدة أشـــخاص لتوظيفهم 
لديه ومـــن ضمنهم المبلِّغ، وبالفعل أرســـل 
لـــه عقد العمل بالبريـــد، إال أنه حاول إنكار 
التهمـــة برميها علـــى المجني عليه بأنه هو 
مـــن زور توقيعه أصـــا وغير في مضمون 
العقد، إذ قال إنه ســـأل الشـــاكي عن سبب 
قيامـــه بذلك فأبلغـــه األخير أنه ســـيوافق 
على العقد القديم وطلب منه عدم إرسال 
العقـــد الجديـــد األصلي مرة أخـــرى؛ وذلك 
لكونـــه يتطلـــب وقتـــا ومبالغ ماليـــة لحين 
وصولهـــا إليه وفوضـــه بالتوقيـــع عنه كما 
فوضه موظفـــون آخرون كانـــوا معه على 

حد تعبيره.
ولفت إلـــى أنه بالفعل قـــام بالتوقيع نيابة 
عن الشـــاكي، وعلى إثـــر ذلك تمكن األخير 
مـــن الحضـــور إلـــى البحرين وقـــام بالعمل 
لديـــه في العيـــادة بوظيفة مدير تســـويق 

ونظـــم معلومـــات، ولمـــدة 4 أشـــهر فقـــط 
لحين الحادثة.

وتابـــع، أنـــه ذات يـــوم حضـــرت لـــه إحدى 
الموظفات وطلبت منه كفالتها في قرض؛ 
ألن لديهـــا عمليـــة جراحيـــة، ومـــن ناحيـــة 
إنســـانية قام بكفالتها، لكن الشـــاكي حضر 
إليـــه هـــو اآلخـــر وطلـــب منـــه هـــو اآلخـــر 
كفالتـــه فـــي قـــرض، فرفـــض ذلـــك كونـــه 
لـــم يبـــد لـــه أيـــة أســـباب، وعلـــى إثـــر ذلك 
كان الشـــاكي ال يعمـــل بشـــكل صحيح وال 
يريـــد العمـــل ويفتعـــل المشـــكات، مبينـــا 
بالعمـــل  الخاصـــة  الحســـابات  أقفـــل  أنـــه 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، كمـــا 
قام بأعمـــال أخرى مضرة بالعيـــادة لكونه 
ملمـــا بالبرمجة، فتحدث معـــه عدة مرات 
بهذا الشـــأن ولكنـــه لم يبد أي تعـــاون، كما 
اكتشـــفوا أنـــه كان يريد منهـــم أن يفصلوه 
مـــن العمـــل، لكنهـــم لـــم يفصلـــوه، وحاول 
التفاهم معه عدة مرات، لكن دون جدوى.
وأضاف أنه اكتشـــف في وقت متأخر بأن 
المجني عليه افتتح لنفســـه ســـجا خاصا 
بالحصـــول  يرغـــب  وكان  لاستشـــارات، 
على القرض لهـــذا العمل الخاص به، وبعد 
ذلك اختفى وأخفـــى معه مجموعة عقود 
خاصة بهم مع شـــركات أخرى، كما تسبب 
الداخليـــة  المشـــكات  مـــن  بالعديـــد  لهـــم 
فـــي العيـــادة، فضا عن الخســـائر المادية، 
تقـــدم  فقـــد  وانتقـــام،  ضغـــط  وكوســـيلة 
ضدهـــم بعـــدة باغـــات ومـــن ضمنهـــا هذا 

الباغ االنتقامي.
وبمراجعة أوراق القضية تبين أن المجني 
عليه فعا يملك شـــركة استشـــارات مالية 

وتخليـــص المعامات. وثبت بتقرير خبير 
التزييـــف والتزويـــر التابـــع لـــإدارة العامة 
لألدلـــة المادية أن المتهم هو الكاتب بخط 
يـــده للتوقيع المنســـوب صـــدوره للمجني 
عليـــه فـــي عقـــد العمـــل، بينمـــا لـــم يحـــرر 
التوقيـــع المذيل بإقرار اإللغاء المؤرخ في 
14 مـــارس 2018، كمـــا ثبـــت بالتقريـــر أن 
المجني عليه لم يحرر التوقيع المنســـوب 
إليـــه المذيـــل بأصـــل إقـــرار اإللغـــاء وإنما 

كاتبه شخص آخر.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة علـــى 
اعتبـــار أنه بتاريـــخ 20 أكتوبر 2017 و14 

مارس 2018، ارتكب اآلتي:
أوال: اشـــترك بطريق المساعدة مع موظف 
حســـن النيـــة في إدخـــال بيانات بوســـيلة 
تقنيـــة المعلومـــات تخـــص هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل مـــن شـــأنه إظهـــار بيانـــات 
غيـــر صحيحـــة علـــى أنهـــا صحيحـــة بنية 
اســـتعمالها كبيانـــات صحيحـــة بـــأن قـــام 
بتحريـــر محررين خاصيـــن مزورين محل 
االتهـــام في البندين ثانيـــا وثالثا في نظام 
الهيئـــة علـــى أنهمـــا محرريـــن صحيحيـــن، 
فقـــام الموظف بإدخال بياناتهما في نظام 
الهيئـــة علـــى أنهـــا صحيحـــة وذلـــك خافا 
للحقيقـــة فتمـــت تلـــك الجريمة بنـــاء على 

تلك المساعدة.
ثانيا: ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو 
عقد العمـــل المؤرخ فـــي 20 أكتوبر 2017 
الخاص بالمجني عليـــه بأن قام باصطناع 
العقـــد ووضـــع إمضاء نســـبه زورا للمجني 

عليه سالف الذكر.
ثالثا: اشـــترك بطريقي االتفاق والمساعدة 
مـــع آخـــر مجهول في تزويـــر محرر خاص 
وهـــو إقرار إلغـــاء تصريح العمـــل الخاص 
بهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل بـــأن اتفق مع 
المجهـــول علـــى وضـــع اإلمضـــاء المـــزور 
المنســـوب للمجنـــي عليـــه ســـالف الذكـــر، 
وقدم له المحرر إقرار إلغاء تصريح العمل 
فقام المجهول بتذييله بتوقيع نسبه زورا 
للمجنـــي عليه.  رابعا: اســـتعمل المحررات 
العرفيـــة المزورة المبينة الوصف باألوراق 
فيمـــا زورت مـــن أجلـــه بـــأن قدمهـــا لهيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل عـــن طريـــق الموقع 

اإللكتروني مع علمه بتزويرها.

قال المحامي محمـــد األبيوكي 
العماليـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  إن 
إحـــدى  بإلـــزام  قضـــت  الثانيـــة 
لصالـــح  تدفـــع  أن  الجامعـــات 
أستاذة )محاضرة( استقالت من 
العمـــل لديهـــا، مبلغا وقـــدره 28 
ألفـــا و341 دينـــارا و700 فلس، 
تعويضا عـــن رواتبهـــا المتأخرة 
ومكافـــأة نهايـــة الخدمـــة وبدل 
اإلجـــازات؛ وذلـــك بعدما تخلت 
الجامعـــة الحكومية عن صفتها 
الســـيادية في إبـــرام عقد العمل 
وأبرمته بصفتها متعاقد عادي، 
إذ نصـــت فيـــه على أنـــه يخضع 
لقانـــون العمـــل، مما ينفـــي معه 
اإلداريـــة  المحاكـــم  اختصـــاص 
فـــي نظـــر الدعوى التـــي رفضها 
القاضي مديـــر الدعوى العمالية 
علـــى اعتبـــار أن الجامعـــة جهة 

حكومية.
التحقـــت  وأضـــاف أن موكلتـــه 
بعمـــل لـــدى الجامعـــة بوظيفـــة 
براتـــب  )محاضـــرة(  أســـتاذ 
 3370 قـــدره  شـــهري  أساســـي 
فبرايـــر  فـــي  وقدمـــت  دينـــارا، 
2018 اســـتقالتها على أن يكون 
آخر يوم عمل لها 31 أغســـطس 
2018، وتـــم قبـــول االســـتقالة، 
لكـــن الجامعـــة لـــم تبـــادر لدفـــع 
راتبهـــا فـــي آخـــر شـــهرين، كمـــا 
النقـــدي  المقابـــل  تســـلمها  لـــم 
لإجازات الســـنوية المســـتحقة 
للمدعية، كما امتنعت عن سداد 
مكافـــأة نهاية الخدمة عن فترة 
عملهـــا مـــن 18/9/2011 وحتى 
31/8/2018 ولم تسلمها شهادة 

الخدمة.
وأشار إلى أنه عند رفع الدعوى 
العماليـــة بدايـــة رفـــض قاضـــي 
إدارة الدعـــوى العماليـــة النظـــر 
بإحالتهـــا  أمـــرا  وأصـــدر  فيهـــا، 
)الدائـــرة  المدنيـــة  للمحكمـــة 
أن  اعتبـــار  علـــى  اإلداريـــة( 
الجامعـــة جهـــة حكوميـــة، لكـــن 

مـــا لـــم ياحظـــه مديـــر الدعوى 
أن عقـــد العمـــل نـــص صراحـــة 
علـــى أنه )يخضع العامل لقانون 
العمل البحرينـــي وتعدياته إن 
وجـــدت(، وذلـــك بتوافـــق إرادة 
طرفـــي العقـــد بتطبيـــق قانـــون 
العمـــل علـــى العاقـــة العقديـــة 
وعـــدم  بينهمـــا  فيمـــا  المبرمـــة 
للمحكمـــة  االختصـــاص  انعقـــاد 
الكبـــرى اإلداريـــة؛ وذلـــك لعـــدم 
يتضمـــن  إداري  عقـــد  وجـــود 
وعـــدم  اإلداري  العقـــد  عناصـــر 
تضمن العقد شـــروط استثنائية 
للقضـــاء  االختصـــاص  تعقـــد 

اإلداري.
بيـــن  العمـــل  عقـــد  أن  وتابـــع، 
عليهـــا  والمدعـــى  المدعيـــة 
بأســـلوب  إبرامـــه  أســـلوب  كان 
القانون الخاص، أي أن الجامعة 
الحكوميـــة أبرمـــت هـــذا العقـــد 
كمتعاقد عـــادي كاألفراد وليس 
إن  وإذ  الســـيادية،  بصفتهـــا 
امتيـــازات  عـــن  تخلـــت  اإلدارة 
السلطات العامة وتكون اإلدارة 
فـــي ذات الكفة التـــي يتميز بها 
المتعاقد معهـــا أي كاألفراد، كما 
علـــى  غيـــر مشـــمول  العقـــد  أن 
شروط اســـتثنائية غير مألوفة، 
وهو مـــا يؤكد أن العقد هو عقد 
عمل وليس عقد إداري، ويكون 
هـــذه  علـــى  المطبـــق  القانـــون 
الحالة قانون العمل في القطاع 

األهلي.

إلزام جامعة حكومية بدفع 28 ألف 
دينار لُمحاِضَرة بعد استقالتها

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

انتخب هيئـــة محكمة جامعة الدول 
العربيـــة القاضـــي البحرينـــي جمعـــة 
الموســـى رئيًســـا للمحكمـــة اإلداريـــة 

لجامعة الدول العربية.
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  وهنـــأ 
القاضـــي جمعـــه الموســـى بمناســـبة 
اختيـــاره رئيًســـا للمحكمـــة اإلداريـــة 
لجامعة الـــدول العربية، معربين عن 
بالـــغ التقديـــر لجهـــوده الكبيـــرة في 

العمل القضائي.
 وتتألـــف هـــذه المحكمة التـــي ُتعقد 
بمقر جامعـــة الدول العربية بالقاهرة 
من خمســـة قضاة، وتختـــص بالنظر 
والفصـــل فـــي المنازعـــات المتعلقـــة 
موظفـــي  شـــؤون  الئحـــة  بأحـــكام 
جامعة الـــدول العربية وعقود العمل 
بهـــا، والمنازعـــات المتعلقـــة بأحـــكام 

أنظمة الهيئات التي تقوم على توفير 
لموظفـــي  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
جامعـــة الـــدول العربيـــة، والطعـــون 
فـــي القـــرارات التأديــــبية واإلدارية، 
ولكل دولة عربية أن ترشح لعضوية 
المحكمـــة أحـــد مواطنيهـــا من رجال 

القانون أو القضاء.

البحرين تترأس المحكمة اإلدارية للجامعة العربية

المؤبد لـ 5 خططوا لتفجير الدوريات المرافقة لصهاريج البترول
انضمـــوا لجماعـــة تابعة لـ “ســـرايا األشـــتر” وحازوا متفجرات و “كالشـــينكوف”

صـــرح رئيس نيابـــة الجرائم اإلرهابية 
المحامـــي العـــام أحمـــد الحمـــادي بأن 
الرابعـــة  الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة 
أصـــدرت حكمـــا )...( علـــى 7 متهميـــن 
بقضيـــة إدارة جماعـــة إرهابيـــة خافا 
لتنظيـــم  تابعـــة  القانـــون  ألحـــكام 
“ســـرايا األشـــتر” اإلرهابـــي واالنضمام 
مفرقعـــات  وتصنيـــع  وحيـــازة  إليهـــا، 
وحيـــازة أســـلحة ناريـــة وذخائـــر بغير 
ترخيـــص مـــن وزيـــر الداخليـــة تنفيذا 
لغـــرض إرهابي والتـــدرب على تصنيع 
واستعمال األسلحة والمواد المفرقعة 
وتمويـــل اإلرهـــاب بمعاقبـــة المتهمين 
بالســـجن  الخامـــس  إلـــى  األول  مـــن 
المؤبـــد، ومعاقبـــة المتهمين الســـادس 
والســـابع بالســـجن لمدة 7 سنوات عما 
نســـب إليهم من اتهامـــات، وبمصادرة 

المضبوطات )...(.
وكانت المحكمة قد نظرت في واقعة 
تخطيـــط 7 متهميـــن، تـــم القبض على 
اثنيـــن فقـــط والبقيـــة هاربيـــن خـــارج 
الباد، الســـتهداف الدوريـــات األمنية 
الوقـــود  نقـــل  لصهاريـــج  المرافقـــة 
بالتزامـــن مع فترة ســـباق الفورموال 1 

في شهر مارس الماضي.
وتشـــير التفاصيل حســـبما وردت في 
أوراق القضيـــة التـــي اطلعـــت “الباد” 
إلـــى أن باغـــا حـــرر بمعرفـــة  عليهـــا، 
مـــازم أول، مضمونـــه أنـــه فـــي إطـــار 
الجهـــود المبذولـــة للكشـــف عـــن كافة 
فـــي  اإلرهابيـــة  والخايـــا  التنظيـــم 
والتـــي  وخارجهـــا،  البحريـــن  داخـــل 
تهدف إلـــى زعزعة األمن واالســـتقرار 
وإشـــاعة الفوضى في البـــاد، وكذلك 
كشـــف مخططاتها الرامية الستهداف 
المنشـــآت والمصالـــح العامة واإلضرار 
ســـلطات  ومنـــع  الوطنـــي  باالقتصـــاد 
فقـــد  أعمالهـــا،  ممارســـة  مـــن  الدولـــة 
مصـــادره  مـــن  معلومـــات  لـــه  وردت 
الســـرية، والتي أكدتها تحرياته، تفيد 
باســـتمرار العناصـــر التابعـــة لـ )ســـرايا 

األشـــتر( اإلرهابية فـــي تجنيد عناصر 
بداخـــل المملكـــة لتنفيـــذ مخططاتهـــا 

اإلرهابية بالداخل.
وأضـــاف أن المعلومـــات والتحريـــات 
أسفرت عن أنه في غضون العام 2018 
تمكن المتهـــم األول، وهو أحد عناصر 
والمطلـــوب  الذكـــر  ســـالف  التنظيـــم 
أمنيـــا وهـــارب خـــارج البحريـــن، مـــن 
تجنيـــد المتهـــم الرابـــع أثنـــاء تواجـــد 
األخير في إيران بشـــهر أغسطس من 
نفـــس العام وضمه للتنظيـــم اإلرهابي 
وكلفـــه بتشـــكيل خليـــة إرهابيـــة فـــي 
المملكة بغرض تنفيذ أهداف التنظيم 

اإلرهابي.
توصلـــت  التحريـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
أيضـــا إلـــى أن المتهـــم األول ال يـــزال 
حينها علـــى تواصل مـــع المتهم الرابع 
عـــن طريـــق بعـــض البرامج المشـــفرة؛ 
والســـتام  منـــه  التكليفـــات  لتلقـــي 
األول  مـــن  الماليـــة  المبالـــغ  األخيـــر 
عـــن طريـــق النقـــاط الميتـــة، كمـــا وأن 
األول فـــي غضـــون العـــام 2019 قـــام 
بالترتيـــب والتنســـيق ليتلقـــي المتهم 
فـــي  العســـكرية  التدريبـــات  الرابـــع 
أحـــد المعســـكرات التابعـــة لما يســـمى 
بــــ “كتائـــب حـــزب هللا” العراقـــي، على 
الناريـــة  األســـلحة  اســـتخدام  كيفيـــة 

وتصنيع المواد والعبوات المتفجرة.
كما كشفت المتابعة األمنية بأن المتهم 
الســـابع والملقب بالدكتـــور والمطلوب 
أمنيا وهارب خارج المملكة ساهم في 
أعمـــال هـــذه الجماعة، كمـــا أفادت أن 
الرابع قد ســـبق له أن تلقى التدريبات 
وذلـــك   2017 العـــام  فـــي  العســـكرية 
بترتيب وتنســـيق من المتهمين الثاني 
وهاربيـــن  والمطلوبيـــن  والســـادس 

خارج الباد.
وتبيـــن بعمل المزيد من أعمال البحث 
والتحـــري أن المتهـــم الرابـــع تمكن من 
تجنيد المتهم الخامس وضمه للتنظيم 
اإلرهابـــي؛ لمعاونتـــه ومســـاعدته فـــي 
بغايـــات  األخيـــر  علـــم  مـــع  نشـــاطاته 

أنـــه  وخصوصـــا  التنظيـــم،  وأهـــداف 
ســـبق لـــه تلقـــي التدريبات العســـكرية 
في العام 2016 في معســـكرات تابعة 
لـ “حزب هللا العراقي” على اســـتخدام 
األســـلحة الناريـــة وتصنيـــع العبـــوات 
المتفجرة، وســـبق أن تم إلقاء القبض 
عليه في العـــام 2018 النضمامه ألحد 

التنظيمات اإلرهابية.
المتهـــم  أن  إلـــى  التحريـــات  ولفتـــت 
الرابع تلقى تكليفا من األول باســـتام 
عبوة متفجرة من أحد النقاط الميتة، 
وكلفـــه أيضا بمعاينة ورصد الدوريات 
المرافقة لصهريج نقل الوقود؛ تمهيدا 
الســـتهدافهم، وبالفعـــل اســـتلم الرابـــع 
وأجزائهـــا،  القنبلـــة  تلـــك  والخامـــس 
مســـتخدمين ســـيارة تحـــت تصـــرف 
أحـــد  فـــي  بتخبئتهـــا  وقامـــا  الرابـــع، 
المســـتودعات لحيـــن تحديـــد الهـــدف 

المناسب.
والتحريـــات  المعلومـــات  دلـــت  كمـــا 
علـــى أنهما قاما باســـتخدام الســـيارة 
الدوريـــات  معاينـــة  فـــي  ذاتهـــا 
األمنيـــة المرافقـــة لصهريـــج الوقـــود 
وعاينـــا  تنقلهـــا،  أثنـــاء  الســـتهدافها 
عدة أماكن لتمركز الدوريات األمنية 
تمهيـــدا لزرع العبوة المتفجرة بمكان 
مـــع  تزامنـــا  تمركزهـــم الســـتهدافهم 
فـــي   1 الفورمـــوال  ســـباق  فعاليـــات 

أواخر مارس 2019.
القبـــض  تـــم  الدالئـــل  توافـــرت  ولمـــا 

عليهمـــا فـــور وصولهمـــا البحرين وتم 
اســـتصدار إذن مـــن النيابـــة لتفتيـــش 
وتبيـــن  عنهـــم،  المتحـــرى  مســـاكن 
أنهمـــا حفرا حفـــرة في منـــزل مهجور 
بواســـطة “شيول” وأنشـــآ فيها مخزن 
ســـري تحـــت األرض وضعا فيه خزان 
مـــاء لوضـــع المـــواد واألدوان بداخله 

وغطياه بواسطة ألواح خشبية.
وبالتحقيـــق مع المتهـــم الرابع اعترف 
أنه ارتكـــب الواقعة وبذات التفاصيل، 
وأقـــر بأنـــه تـــم تجنيـــده فـــي تنظيـــم 
“ســـرايا األشـــتر” اإلرهابـــي مـــن قبـــل 
المتهميـــن األول والثاني، وبأنه خضع 
للتدريبات العســـكرية في معســـكرات 
تابعـــة لـ “حـــزب هللا العراقـــي” مرتين، 
األولـــى بترتيب من الثاني والســـادس 
بالعـــام 2017، والثانيـــة بترتيـــب مـــن 
األول في العام 2019، وكان من ضمن 
المدربيـــن المتهـــم الســـابع وتمكن من 
تدريبه على األعمال المسهلة الرتكاب 

العمليات التفجيرية.
كلفـــه  األول  المتهـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
باســـتام المبالـــغ الماليـــة مـــن النقـــاط 
الميتـــة عبـــر البريـــد الميـــت؛ مـــن أجل 
التنظيـــم  أنشـــطة  فـــي  اســـتخدامها 
ســـالف البيان، وأنه تم تكليفه من قبل 
األول للقيـــام بعمليـــة تفجيريـــة قبـــل 
انطاقـــة الفورمـــوال 1، فتم التخطيط 
لتفجير الدوريات المرافقة لشـــاحنات 
الوقـــود، ولكن تم القبـــض عليهما قبل 

ارتكاب العملية.
كمـــا أقر بأنه اســـتلم العبـــوة المتفجرة 
للواقعة محـــل التحقيق برفقة المتهم 
الخامـــس عـــن طريـــق البريـــد الميـــت 
بمعرفـــة المتهـــم األول، وبعـــد القبـــض 
مـــكان  عـــن  الشـــرطة  أرشـــد  عليهمـــا 
فتـــم  المتفجـــرة  للعبـــوة  تخبئتهمـــا 

ضبطها.
وتابع أنه استخدم المركبة المشار إليها 
ســـلفا لنقل المواد الداخلة في صناعة 
العبـــوة المتفجـــرة وقام باســـتخدامها 

في الوقائع محل التحقيق.

أحمد الحمادي

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محمد األبيوكي
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حرمان معلمين من الترشح لوظيفة مدير مساعد
والئحته المدنية  الخدمة  قانون  يخالف  “التربية”  إعالن   :”^“ لـ  قالوا 

أعلنت إدارة الموارد البشــرية بوزارة التربية والتعليم عن فتح 
بــاب التقــدم لشــغل وظيفــة مدير مدرســة مســاعد بالــوزارة في 
ضــوء احتياجاتهــا المبدئيــة الســتقبال العــام الدراســي القــادم 
2020/ 2021. ومن بين شروط التقدم لشغل الوظيفة أن يكون 
المرشــح متمّتًعــا باللياقــة الصحيــة، وأال يكــون نصابــه مخّفًضــا 
الدراســيين  والعاميــن  الترشــيح  عــام  خــال  صحيــة  ألســباب 
الســابقين ســواء بتقريــر من اللجان الطبية أو أنــه تقّدم للوزارة 

لطلب هذا اإلعفاء.

شكوى معلمين

أنصبتهم  مخفضة  معلمون  وانتقد   
من  “الــبــاد” حرمانهم  لـــ  بــالــتــدريــس 
المركز  لشغل  ترشحهم  بملف  التقدم 

الشاغر.
نصابه  المخّفض  المعلم  إن  وقــالــوا 
ــة  ــ إداري بــواجــبــات  الــقــيــام  يستطيع 
أو  المدير  بالمدرسة مثل شغل مركز 
يستطيع  ال  ولكنه  المساعد،  المدير 

القيام بواجبات التعليم.
 وذكــروا أن حرمان المخّفض نصابه 
ــون الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة  ــانـ ــف قـ يــخــال

والئحته التنفيذية وتعليمات الخدمة 
المدنية بشأن نظام الترقيات.

قانون  من   11 المادة  أن  إلى  ولفتوا 
تتّضمن  والـــتـــي  الــمــدنــيــة،  الــخــدمــة 
شروط التعيين، فهي تتضمن اكتفاء 
الوظيفة  لشغل  المتقدم  يــكــون  أن 
بمعرفة  العامة  للوظيفة  ا  صحيًّ الئًقا 

الجهة الطبية المختصة.
اللجان  أن شــهــادات  إلـــى  ــاروا  ــ وأشـ  
للوزارة، والتي تتضمن إفادة  الطبية 
صحية  لوعكة  المتعرض  المعلم  بأن 
التدريس  من  نصابه  بخفض  يوصى 
يعني  وهــذا  إداريـــة،  بمهام  وتكليفه 

بواجبات  لاضطاع  الئق  المدير  أن 
إدارية.

على  دأبت  الطبية  اللجان  إن  وقالوا 
تتضمن  ــادات  ــإفــ ــ ب الـــــــوزارة  تـــزويـــد 
ا مع إسناد  العبارة اآلتية “الئق صحيًّ
ا مع  وظيفة إدارية له” أو “الئق صحيًّ
تخفيض النصاب بمقدار 
20 % أو 50 %”، 
إلى  والفتين 
خفض  أن 
النصاب 

بنسبة 50 % قد يشير لوجود مشكلة 
التدريسي  الــواجــب  أداء  مــن  تعوق 
بالنسبة لمن يخفض  واإلداري، ولكن 
يعني  ال  فذلك   %  20 بنسبة  نصابه 
اإلداري  بــالــواجــب  إخــالــه  احتمالية 
بمركز مدير مدرسة أو مدير مساعد.

الئحة القانون

الــائــحــة  15 مــن  الـــمـــادة  وقـــالـــوا إن 
المدنية  الخدمة  لقانون  التنفيذية 
الترقية،  نــظــام  ضــوابــط  على  ينص 
وال تتضمن هذه المادة ما ذهب إليه 

الشرط الوارد بإعان وزارة التربية.
ديــوان  يضع  أن  على  الــمــادة  وتنص 
خدمة  أثناء  للترقية  نظاًما  الخدمة 

الموظف.
المدنية  الخدمة  تعليمات  إن  وقالوا 
نــظــام  بـــشـــأن   2013 لــســنــة   4 رقــــم 
ــع نــظــام  ــوضــ ــ ــدف ل ــهــ ــ الـــتـــرقـــيـــات ت
الجدارة  ضوابط  يتضّمن  للترقيات 
ــاء  ــن ــوق الـــمـــوظـــف الـــمـــرقـــى أث ــقـ وحـ

خدمته.
وطالبوا وزارة التربية بإعادة مراجعة 
ما تضّمنه اإلعان الصادر لما يكتنفه 

من شبهة مخالفة قانونية.
المدنية  الــخــدمــة  كــمــا حــّثــوا ديــــوان 
إمضاء  مــن  القانوني  موقفه  إلبـــداء 
وزارة التربية لهذا الشرط الذي يحرم 
شريحة من المعلمين من دفع ملفات 

ترشيحاتهم لقيادة المدارس.

علي الزايد

بحريني بجامعة يابانية يكشف جين الحمل واإلجهاض

شاكر  عــمــار  البحريني  البيطري  الطبيب  حقق 
العمراني  والتخطيط  األشــغــال  وزارة  من  حسن 
تسوكوبا  بجامعة  دكــتــوراه  وطــالــب  باحث  وهــو 

ا. اليابانية في تخصص الجينات إنجاًزا علميًّ
علمي  أفضل عرض  جائزة  على  عمار  د.  وحصل 
في مؤتمر تسوكوبا العالمي لعام 2019 عن بحثه 
“تحديد الجين المسبب للحمل واإلجهاض” والذي 
يعد من أبرز البحوث الحديثة التي تعني بدراسة 
الحمل  على  الحفاظ  على  تساعد  التي  الجينات 

وتقلل عمليات اإلجهاض المبكر. 
في  متمثلة  باليابان  البحرين  ســفــارة  وواكــبــت   
المؤتمر  ــعــال  ال عــبــد  مــحــمــود  األول  ســكــرتــيــرهــا 
ــى مدينة  الـــحـــدث، حــيــث ســافــر مــن طــوكــيــو إلـ

البحثية  اإلمــكــانــيــات  عــلــى  لــإطــاع  تــســوكــوبــا 
ولتغطية مشاركة الطبيب البحريني.

من  عـــدد  بنشر  شــاكــر  عــمــار  البحريني  وســاهــم   

تم  وقــد  الجينات  مــجــال  فــي  العلمية  األبــحــاث 
ا  نشرها في مجات ودوريات عالمية، ويقوم حاليًّ

باإلعداد لنشر آخر أبحاثه في مجال الجينات.

مدير مركز أبحاث المناخ الفرنسي: احذروا الكارثة
المتجددة الطاقة  مختبرات  على  للتركيز  البحرين”  جامعة  “علوم  دعا 

حــّذر مديــر مركــز أبحــاث المنــاخ والعلــوم البيئية في فرنســا فليب ســايز 
مــن تعــرض كوكب األرض ألزمة تغير مناخي وصفها بالكارثية، الفًتا إلى 
توقعات العلماء التي تؤكد أن أنماط اإلنتاج واالســتهاك البشــري إن لم 

تتغير، فإن األمور ستصبح خارجة عن السيطرة. 

جامعة  فــي  يــحــاضــر  فليب  وكـــان   
ــًرا، ضــمــن مــعــرض  ــؤخــ ــبــحــريــن مــ ال
في  إقــامــتــه  الــمــزمــع   ،360 الــمــنــاخ 
عراد بالمحرق، بدعم من بنك باريبا 
المتحدة  األمــم  ومنظمة  الفرنسي، 
للبيئة، والمعهد الفرنسي، وبالتعاون 
واآلثــار،  للثقافة  البحرين  هيئة  مع 
لتشجيع  للبيئة،  األعــلــى  والمجلس 
بالمناخ  الــمــرتــبــط  الــعــلــمــي  الــبــحــث 

والتنمية المستدامة. 

 واجتمع على هامش المحاضرة مع 
عدد من الباحثين، والمهتمين بإجراء 
بتغير  المرتبطة  العلمية  الــبــحــوث 
جامعة  في  العلوم  كلية  في  المناخ 
الــبــحــريــن، ونــاقــشــوا ســبــل الــتــعــاون 
والدعم الممكن للجامعة وللباحثين، 
ذات  ــبــرامــج  وال الــبــحــوث  لتشجيع 

الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. 
أبحاث  على  باالطاع  فيلب  وقــام   
التركيز  مع  بالجامعة،  العلوم  كلية 

المتجددة،  الطاقة  مختبرات  على 
البيئية،  الحلول  إيجاد  في  ودورهــا 

مستدامة  مصادر  إيجاد  منها  التي 
للطاقة.

عميد كلية العلوم يكّرم المحاضر

الصخير - جامعة البحرين

محرر الشؤون المحلية

 تسلم جائزة أفضل عرض علمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربية والتعليم ماجد  رعــى  وزيــر 
ــن عــلــي الــنــعــيــمــي حــفــل تــخــريــج  بـ
الوزارة  منتسبي  من  األولى  الدفعة 
الوطنية  الدبلوما  على  الحاصلين 
ودبـــلـــوم  الــمــخــتــبــرات،  إدارة  ــي  فـ
البحرين  معهد  مــن  التعلم  مــصــادر 
 70 عددهم  والبالغ   ،)BTI( للتدريب 
موظًفا وموظفة، إضافة إلى تكريم 

اللجنة االستشارية للمعهد.
ــال الــحــفــل، أكــد  ــي كــلــمــتــه خــ  وفــ
الـــوزيـــر اهــتــمــام الـــــــوزارة بــتــوفــيــر 
الـــــتـــــدريـــــب الــــنــــوعــــي الــمــســتــمــر 
مواقعهم،  مختلف  فــي  للموظفين 
بما يواكب المستجدات في مجاالت 

إيجاًبا  ينعكس  وبما  اختصاصهم، 
على مستوى الخدمات التي تقدمها 
أنــه بانضمام  إلــى  ــوزارة، مــشــيــًرا  ــ الـ
معهد البحرين للتدريب إلى الوزارة، 
تم وضع خطة استراتيجية لارتقاء 
بأدائه على األصعدة كافة، وخاصًة 
فيما يتعلق بتطوير مستوى البرامج 
للخريجين  الــمــطــروحــة  الــتــدريــبــيــة 
بحسب  المختلفة  لــلــمــؤســســات  أو 
التركيز  مع  التدريبية،  احتياجاتها 
في  طلًبا  األكــثــر  التخصصات  على 
ــعــمــل، والــمــرتــبــطــة بشكل  ال ســــوق 
ــاء  ــاســـي بــالــتــكــنــولــوجــيــا والـــذكـ أسـ

االصطناعي.

”BTI“ التركيز على تخصصات الذكاء الصناعي بـ

الهملة - المدرسة البريطانية

لدى  الجديد  البريطاني  السفير  زار 
درامــونــد  رودريـــك  البحرين  مملكة 
البحرين  فــي  البريطانية  المدرسة 
)BSB( في جولة تعرف خالها عن 
كثب على الخدمات التعليمية التي 
والمرافق  لطابها،  المدرسة  تقدمها 

المتنوعة داخل المدرسة.
في  التعليم  مدير  قــّدم  جانبه،  من   
البحرين  فــي  البريطانية  المدرسة 
البريطاني  للسفير  أوكــونــور  جــون 
الــمــدرســة  شــرحــا حـــول كــيــف تتبع 

نموذج المناهج اإلنجليزية الوطنية 
مع تكييفه في سياق دولي، وكيف 
جــديــًدا  نهًجا  الملهم  المنهج  يــقــدم 
الــحــادي  الـــقـــرن  لتعليم  ومـــعـــاصـــًرا 
والــعــشــريــن، مــوضــًحــا أن الــمــدرســة 
 30 عضو في “إنسبايرد” التي تضم 

مدرسة حول العالم.
في  البريطانية  الــمــدرســة  تأسست 
 1995 عـــام  فـــي   )BSB( الــبــحــريــن 
وتــتــبــع مــنــاهــج الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة 

الوطنية.

منهج المدرسة البريطانية إنجليزي بسياق دولي

الصخير - جامعة البحرين

العلوم  بكلية  الكيمياء  احتفل قسم 
ــاألســبــوع  ــبــحــريــن ب ــي جــامــعــة ال فـ
قسم  فــي  وذلـــك  للكيمياء،  العربي 
بالصخير،  الجامعة  بحرم  الكيمياء 
الجامعات  احــتــفــاالت  مــع  بالتزامن 
في  بالكيمياء  المختصة  والمعاهد 

العالم العربي. 
تقام  التي  االحتفالية،  في  وشــارك   
للعام الثاني على التوالي في الكلية، 
أساتذة كلية العلوم وطلبتها بجميع 
أقسامها العلمية، باإلضافة إلى أكثر 

من 20 مدرسة ثانوية حكومية. 
 ويحتفل باألسبوع العربي للكيمياء 
كلَّ عام في األسبوع األخير من شهر 
أكتوبر، لزيادة الوعي بعلم الكيمياء 

وتحبيب الجيل الجديد إليه. 
ليلى  الكمياء  قسم  رئيسة  وقــالــت 
مــن  أكـــثـــر  “إن  ــقــــري:  ــــشــ ال مــحــمــد 
200 طــالــب وطــالــبــة مــن الــمــدارس 
الفعالية،  في  شاركوا  قد  الحكومية 
ــاتـــذة وطــلــبــة كلية  نــاهــيــك عـــن أسـ

العلوم بالجامعة”.

أسبوع “تحبيب” طلبة الثانوية للكيمياء

 محرر الشؤون المحلية



يتجـــه مجلـــس الشـــورى في جلســـته يوم 
األحـــد المقبـــل للتصويـــت بالرفـــض علـــى 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل المـــادة )18( من 
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم 
بقانون رقم )48( لســـنة 2010م المعد بناء 
على االقتـــراح بقانون من مجلس النواب، 
والـــذي يقضـــي لوضـــع حد أدنى لســـاعات 
التدريـــب التـــي يتلقاهـــا موظفـــو الجهات 
الحكوميـــة بحيـــث ال تقـــل عن 30 ســـاعة 
ســـنويا، بمـــا يـــؤدي إلـــى تطويـــر الكـــوادر 
البشـــرية وتحسين أداء الموظف وكفايته 
والنهوض بالوظيفة التي يشغلها لتحسين 

الخدمات المقدمة للجمهور.
وأكد ديوان الخدمـــة المدنية في مرئياته 

حســـب ما جاء في رد الحكومة أن الهدف 
من مشروع القانون متحقق فعلًيا في ظل 
النصـــوص القائمة، وذلك من خالل إصدار 
الديـــوان لتعليماتـــه بشـــأن تحديـــد الحـــد 
األدنـــى مـــن ســـاعات التدريـــب لموظفـــي 
الميزانيـــات  بحســـب  المدنيـــة  الخدمـــة 
طبيعـــة  لمقتضيـــات  وتبعـًـــا  المقـــررة 
العمـــل، مـــع مراعاة مبـــدأ التعلـــم لتحقيق 
المطلوبـــة  الســـاعات  مـــن  األدنـــى  الحـــد 
مفهومهـــا  فـــي  تشـــمل  والتـــي  للتعلـــم، 
آليـــات لتطويـــر الموظفين مثـــل التدريب 
العملـــي، والتدريب اإللكتروني، والتوجيه 
الشـــخصي، والتوجيه من قبل المســـؤول 
فـــي العمل، والقـــراءة الموجهـــة، وحضور 
المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات 

األكاديمية، وغيرها.

التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  وبينـــت 
أن  التشـــريعية  الناحيـــة  مـــن  والقانونيـــة 
مشـــروع القانون تناول التدريب الداخلي 
دون التدريب الخارجي الذي ال يقل أهمية 
عـــن التدريـــب الداخلي، ويكـــون بذلك قد 
تـــرك تنظيمـــه لديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، 
التدريـــب  مجـــال  فـــي  التجزئـــة  وهـــذه 
ُتخل بمشـــروع القانون.  كمـــا أن القوانين 
المعمـــول بها في الـــدول المقارنة لم تنص 
علـــى تحديـــد مـــدة للتدريب تاركـــة األمر 
للوائحهـــا التنفيذيـــة ولقراراتهـــا اإلدارية، 
ومنهـــا )دولة الكويـــت واإلمـــارات العربية 
المتحدة وســـلطنة عمان وجمهورية مصر 

العربية والمملكة العربية السعودية(. 
وأوضحـــت اللجنـــة لعـــدم موافقتهـــا إلـــى 
أن نـــص القانـــون علـــى تحديـــد حـــد أدنى 

لســـاعات التدريـــب مقـــدر بثالثين ســـاعة 
ســـنويا، يؤدي إلـــى إلزام كافـــة الموظفين 
بـــأداء تلك الســـاعات التدريبيـــة، وهذا إن 
كان يمثـــل تطبيقـــا لمبـــدأ المســـاواة بيـــن 

الموظفيـــن إال أنـــه يتعـــارض مـــع تفـــاوت 
ألن  الموظفيـــن؛  وقـــدرات  اختصاصـــات 
فـــي  يتفاوتـــون  عامـــة  بصفـــة  األفـــراد 
واالحتياجـــات  واإلمكانـــات  القـــدرات 

والكفـــاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن 
تحقيـــق العدل في هذا الشـــأن يكون على 
أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات 

واالحتياجات.
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المانمة - بنا

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أعلنـــت 
اإللكترونيـــة عن قيامها بإرســـال رســـائل 
نصيـــة صـــادرة من )GOVBH( للتســـجيل 

في خدمة “إشعارات”.
الرســـالة تتضمـــن دعـــوة  أن  وأوضحـــت 
للمبـــادرة بضـــرورة اســـتكمال اإلجراءات 
الخاصـــة بعملية التســـجيل فـــي الخدمة، 
الحكومـــة  بوابـــة  علـــى  الدخـــول  عبـــر 
اإللكترونيـــة Bahrain.bh أو عبـــر الرابط 

المرفق بالرسائل النصية القصيرة.
ويأتي ذلك في إطار حرصها على إطالع 
باإلجـــراءات  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
المستحدثة وتمهيدًا الستالم إشعاراتهم 

الحكومية تلقائيًا بشكل إلكتروني.
الكبيـــر  التفاعـــل  أن  الهيئـــة  وأكـــدت 
مـــن  لمســـته  الـــذي  الســـريع  والتجـــاوب 
تلقيهـــم  عقـــب  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
مـــن  النصيـــة  الرســـائل  الماضـــي  الشـــهر 

قبـــل شـــركات االتصال بناًء على تنســـيق 
مســـبق مع هيئة تنظيم االتصاالت بالمرة 
الســـابقة والمتضمنـــة دعوتهـــم لتحديـــث 
“إشـــعارات”،  فـــي  للتســـجيل  بياناتهـــم 
نتـــج عنه تســـجيل عدد كبير مـــن متلقي 
يدعـــم  الـــذي  األمـــر  النصيـــة،  الرســـائل 
جهـــود الهيئـــة الرامية لتطويـــر الخدمات 
الحكوميـــة وتقديمهـــا بأعلى مســـتويات 
الجودة لخدمـــة المواطن والمقيم، ومنها 

)إشـــعارات( الذي من شـــأنه أن يسهم في 
رفع كفـــاءة تواصـــل الجهـــات الحكومية 
إطـــالع  علـــى  ويجعلهـــم  الجمهـــور  مـــع 
مباشـــر بجميع اإلشـــعارات الواردة إليهم 
من الجهـــات الحكومية. وجـــددت الهيئة 
دعوتهـــا الســـتكمال إجراءات التســـجيل 
في خدمة “إشـــعارات” عبر زيـــارة البوابة 
أو   Bahrain.bh مباشـــرة  الوطنيـــة 
مـــن خـــالل الرابـــط المتـــاح فـــي الرســـالة 
النصيـــة القصيـــرة المرســـلة لهـــذا الغرض 
البيانـــات  تكـــون  أن  علـــى  الحـــرص  مـــع 
صحيحة، ولالستفادة من الخدمة يرجى 
الدخـــول على “تســـجيل بيانات االتصال” 
عـــن طريـــق تســـجيل الدخـــول بالمفتـــاح 
الهويـــة،  بطاقـــة  أو   )ekey( اإللكترونـــي 
حيث سيطلب بعد إتمام الخطوة إدخال 
 )OTP( رقـــم الهاتف النقال ورمـــز التحقق
الذي ســـيصل عبر رســـالة نصيـــة قصيرة 

للرقم نفسه الذي تم إدخاله.

“اإللكترونية”: تسجيل عدد كبير من متلقي الرسائل النصية
دعوة المواطنين الستكمال التسجيل في “إشعارات”

الجنبية - المحافظة الشمالية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  شـــكل 
العصفور، فريق عمل مشـــترك للقيام 
بحملة تفتيشـــية في ســـلماباد، بدعم 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  ومســـاندة 
بالضبـــط القضائي، حيث ضم الفريق 
الداخليـــة،  وزاراتـــي  عـــن  ممثليـــن 
والســـياحة،  والتجـــارة  والصناعـــة 
وبلديـــة المنطقـــة الشـــمالية؛ للوقوف 
علـــى الوضـــع فـــي منطقـــة ســـلماباد 
واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة 
في حال وجود مخالفات.وفي الجولة 
التفقديـــة تم ضبـــط عدد مـــن المخالفات 
فـــي بعـــض المخـــازن والـــورش، ورصـــد 
وضبـــط 12 موقـــع تخزين ومســـتودعات 
متنقلة يشـــتبه قيامها ببيع مـــادة الديزل 
خـــارج األطر المصرح بهـــا قانوًنا، وقريبة 
مـــن مســـاكن العمـــال، حيـــث تـــم اتخـــاذ 

اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة وإخطـــار 
النيابـــة العامـــة. وقـــال المحافـــظ إن مـــا 
رصد من مخالفات تشكل تهديدا مباشرا 
لسالمة العاملين بالمواقع المختلفة، وإن 
الحملـــة تأتـــي لتفـــادي حـــوادث الحريق، 
والتي شـــكلت تهديـــدا بالغا على المنطقة 
الصناعية الحتوائها مواد قابلة وســـريعة 
اتخـــاذ  إلـــى  الجميـــع  داعيـــا  االشـــتعال، 
والحمايـــة؛  الســـالمة  درجـــات  أقصـــى 

والمرتاديـــن  العامليـــن  ســـالمة  لضمـــان 
على المنطقة والحفـــاظ على الممتلكات، 
مضيفـــا أن مـــا ضبـــط مـــن مواقع يشـــتبه 
قيامها ببيع مادة الديزل يضر بالمصالحة 
العامة، ويشكل خرقا للعديد من القوانين 
واألنظمة، ويعتبر من الجرائم التي تمس 
االقتصاد الوطنـــي، خصوصا فيما يتعلق 
األوجـــه  خـــارج  المدعومـــة  الســـلع  ببيـــع 

المصرح بها قانونا.

“الشـــمالية” تنظـــم حملـــة تفتيشـــية فـــي ســـلماباد
ضبـط مواقـع غيـر مصرحـة لبيع الديـزل

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قالـــت وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  االشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي إن موعـــد تلقـــي 
طلبـــات صيـــادي الروبيـــان انتهى أمس 
قـــرار  تنفيـــذ  يخـــص  فيمـــا  الخميـــس، 
مجلـــس الـــوزراء بشـــأن شـــراء أصـــول 
)بوانيـــش( صيادي الروبيـــان أو تحويل 
رخصهـــم لصيـــد األســـماك وشـــراء عدة 
الصيد. ودعت الوكالة صيادي الروبيان 
ممـــن يحملـــون رخـــص صيـــد روبيـــان 
ســـارية المفعـــول وقـــت صـــدور القـــرار 
الـــوزاري رقم )205( لســـنة 2018 بشـــأن 
حظـــر الصيـــد البحـــري بواســـطة شـــباك 
فـــي  الصـــادر  )الكـــراف(  القاعيـــة  الجـــر 
الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ 15 نوفمبر 
2018، للمســـارعة الســـتكمال بياناتهـــم 

ومـــلء االســـتمارة الخاصـــة برغباتهـــم 
علـــى النحـــو الـــوارد فـــي قـــرار مجلـــس 
الوزراء. وأشـــارت الوكالة فـــي بيان لها 
إلى أن تلقي الطلبات سيكون لدى إدارة 

الرقابة البحرية في البديع.

انتهاء موعد تلقي طلبات صيادي الروبيان

تأييد شوري لترحيل العامل المخالف على نفقته
ــب الـــعـــمـــل خـــســـائـــر مــالــيــة ــ ــاح ــ ــل ص ــمـ ــحـ لـــتـــجـــنـــب تـ

الخدمات  لجنة  بتوصية  الــشــورى  مجلس  يتمسك  أن  المقرر  مــن 
بإضافة  قانون  مشروع  على  المبدأ  حيث  من  بالموافقة  السابقة 
 ،2006 لسنة   )19( رقم  القانون  من   )27( المادة  إلى  جديدة  فقرة 

بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء.

يتحمل  الـــتـــوصـــيـــة،  وبـــمـــوجـــب 
العامل األجنبي الذي يترك العمل 
بالمخالفة لشروط تصريح العمل 
الصادر بشأنه لدى صاحب العمل 
نفقات  باستخدامه،  له  المصرح 
إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي 
إضافة  بجنسيته،  إليها  ينتمي 
إلى أن يتحمل ذوو العامل نفقات 
تجهيز ونقل جثمان العامل الذي 

توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة 
الــصــادر  العمل  تصريح  لــشــروط 
بشأنه في حال طلبهم ذلك خالل 
مدة ال تزيد على ثالثين يومًا من 
تاريخ وفاته، وبخالفه يتم دفنه 
الخامس  الــفــصــل  وفــقــًا ألحــكــام 
الصحة  قـــانـــون  مـــن  والــعــشــريــن 
العامة الصادر بالقانون رقم )34( 

لسنة 2018.

تمسكها  الخدمات  لجنة  وبينت 
بــالــمــوافــقــة عــلــى الــمــشــروع، لما 
على  القضاء  في  تطبيقه  يسهم 
ظـــاهـــرة الــعــمــالــة الــســائــبــة الــتــي 

تــفــاقــمــت فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة، 
العمل  تــحــمــل صــاحــب  وتــجــنــب 
خسائر مالية متمثلة في تكاليف 
ــعــامــل الــــذي هــــرب مــنــه،  ســفــر ال
عليه،  إضافيـًا  عبئـًا  تشّكل  كونها 
إلـــى جــانــب تــكــالــيــف اســتــقــدامــه 

وإقامته وتدريبه.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة أن مــشــروع 
ــقــانــون يــتــوافــق مــع الــقــوانــيــن  ال
ــشــأن  ــال ــقــة ب ــمــتــعــل واألنـــظـــمـــة ال
العمالي، والتي تسندها مجموعة 
ــة  ــ ــي ــاســ ــن الــــضــــمــــانــــات األســ ــ مــ
ــتــي تــتــمــاشــى مع  والــقــانــونــيــة ال

مبادئ حقوق اإلنسان.

 جهاد الفاضل

انطالق مؤتمر القساطر التداخلية للعيوب الخلقية لألطفال 29 نوفمبر
كشــفت استشــارية قلــب وقســطرة األطفــال والبالغين فــي مركز محمد بن خليفــة بن ســلمان آل خليفة التخصصي 
للقلــب، ورئيــس اللجنــة المنظمــة لمؤتمــر القســاطر التداخليــة للعيــوب الخلقيــة لــدى األطفــال والبالغين فــي مملكة 
البحريــن ســعاد العامــر أن البحرين تســتضيف على التوالي النســخة الثالثــة من مؤتمر “القســاطر التداخلية للعيوب 
الخلقية لدى األطفال والبالغين “ تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة، رئيــس اللجنــة الطبيــة العليا، وذلك في التاســع والعشــرين من الشــهر المقبل 29 نوفمبــر الجاري بحضور 

محلي وخليجي وعالمي واسع في فندق أرت روتانا - أمواج.

وأفـــادت االستشـــارية العامـــر في 
تصريحـــات خاصـــة لـ “البـــالد” عن 
زيادة نســـبة المشـــاركة في نسخة 
العـــام الجـــاري إلـــى أكثـــر مـــن 30 
البحريـــن  مـــن  ومتحدثـــا  خبيـــرا 
ودول مجلـــس التعاون الخليجية، 
إضافـــة إلـــى خبـــراء مـــن اليابـــان 
وبلجيـــكا والهنـــد وأمريـــكا وكندا، 
سيقدمون العديد من المحاضرات 

والجلسات العلمية متخصصة. 

يميـــز  مـــا  أبـــرز  أن  وأوضحـــت 
المؤتمر هـــو برنامجه العلمي الذي 
ســـينطلق فـــي اليـــوم الثانـــي منه، 
والذي سيشـــهد نقال مباشـــرا وحيا 
لعمليـــات قســـطرة قلبيـــة يجريهـــا 
بمشـــاركة  بحرينيـــون  أطبـــاء 
والمملكـــة  بلجيـــكا  مـــن  خبـــراء 
ألطفـــال  الســـعودية  العربيـــة 
يعانون تشـــوهات خلقيـــة تتراوح 
أعمارهـــم أقل من الســـنه وحتى الـ 

8  سنوات، منها عمليات من غرف 
العمليـــات مركـــز محمد بـــن خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة التخصصي 
للقلب، وعمليتـــان من مركز القلب 
في المملكة العربية السعودية من 

جدة ومكة، حيث ســـتبث وقائعها 
وســـيتم  المؤتمـــر  جلســـات  فـــي 
الحالـــة  تفاصيـــل  شـــرح  خاللهـــا 
التقنيـــات  وتوضيـــح  المرضيـــة 
الحديثـــة التـــي تســـتخدم للعالج، 

مجانـــا  المركـــز  يوفرهـــا  والتـــي 
للمرضـــى البحرينيين للمشـــاركين 
في المؤتمر، وفتح باب المناقشـــة 
بينهم وبين المشاركين خاللها من 

الكوادر الطبية والخبراء.

سعاد العامر 

نقل حي لعمليات 
قسطرة قلبية 

ألطباء بحرينيين 
وخبراء من بلجيكا 

والسعودية

صورة أرشيفية لجلسة سابقة

ــة ــم ــائ ــق ــنـــصـــوص ال ــا فـــي ظـــل الـ ــًي ــل ــع ــق ف ــق ــح ــت ــروع م ــشـ ــمـ الـــهـــدف مـــن الـ

“تشريعية الشورى” تتجه لرفض زيادة ساعات التدريب

مروة خميس

جانب من الحملة التفتيشية

بدور المالكي من الرفاع

بشأن شراء “البوانيش” أو 
تحويل الرخص لصيد األسماك 

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - بورصة البحرين

البحريــــن  مــــؤشر  أقفـــل 
العام أمس عند مســـتوى 
بارتفـــاع   1,523.27
نقطـــة   1.14 وقـــدره 
مـقارنــــة بإقفالـه األربعاء، 
فـــي حيـــن أقفـــل مؤشـــر 
اإلسالمــــي  البحريــــن 
 761.25 مســـتوى  عنـــد 
وقــــدره  بانخفـــاض 
مـقارنــــة  1.39نقطـــة 
بإقفالــــه السابق. وتداول 
 3.54 الـمستثــــمرون 

مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 525.90 ألف ديـنـار، تـم تنفيذها من 
خالل 47 صفقة، حيث ركز الـمستثــــمرون تعامالتــــهم على أســـهم قطاع 
البنوك التجارية والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 249.41 ألف ديـنـار 
أي ما نســـبته 47.43 % من القيــــمة اإلجـمــــالية للتداول وبكــــمية قدرها 
1.52 مليون ســـهم، تــــم تنفيذها من خالل 13 صفقة. وجاءت مجموعة 
جي اف اتش المالية في الـمركـز األول إذ بـلغت قيـمة أسهمها الـمتداولـة 
133.08 ألف ديـنــــار أي ما نسبته 25.31 % من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم 
الـمتداولــــة. أمــــا الـمركــــز الــــثاني فكــــان لــــمصرف السالم بقيــــمة قدرها 
124.13 ألف ديـنــــار أي ما نسبته 23.60 % من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم 
الـمتداولـة.ثــــم جاء بنك البحرين والكويت بقيــــمة قدرهــــا 122.10 ألف 

ديـنـار أي ما نسبته 23.22 % من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.

تداول 3.5 مليون سهم بـ 525.9 ألف ديـنـار

“بتلكو” و “جلف بريدج” تعززان عالقاتهما المشتركة
ــرق األوســـــــط وأوروبـــــــا ــ ــش ــ ــول مــــطــــّورة بـــيـــن ال ــلـ ــم حـ ــدي ــق ــت ل

قامـــت كاًل مـــن بتلكـــو، وجلـــف بريـــدج 
العالميـــة  الشـــركة   ،)GBI( إنترناشـــونال 
الرائـــدة فـــي توفيـــر الحلـــول الســـحابية 
وحلـــول االتصـــال والمحتـــوى، بالتأكيـــد 
على الشـــراكة طويلـــة األمد التي جمعت 
الطرفين خالل اجتماع عقد بينهما خالل 
 ،)Capacity Europe 2019( معـــرض 
وهـــو الحـــدث األكبر فـــي أوروبـــا والذي 
يضـــم قـــادة القطاع العالمـــي لالتصاالت، 
والـــذي أقيم فـــي فنـــدق إنتركونتيننتال 

لندن-The O2 من 28 حتى 31 أكتوبر.
 وتعمل بتلكو و)GBI( على تقوية العالقة 
المشـــتركة ما بين الطرفين واالرتقاء بها 
إلـــى مراحـــل متقدمـــة مـــن خـــالل تعزيز 
األهداف التعاونية لضمان تقديم اتصال 
فائـــق الســـرعة بيـــن البحريـــن وأوروبـــا 
لزبائن الشركتين، حيث سيحصل كل من 

المؤسســـات والمســـتخدمون علـــى أداء 
عالي الجودة عند اســـتخدام التطبيقات 
والخدمـــات بما في ذلك حلول الســـحابة 
والمحتـــوى واالتصـــاالت. وإلـــى جانـــب 
ذلك، ســـتؤدي الجهـــود التعاونية ما بين 
الشـــركتين إلـــى تقديم أســـعار تنافســـية 

 .)GBI( لكل من زبائن بتلكو وزبائن
 وقـــال الرئيس التنفيـــذي لبتلكو، ميكيل 
فينتر “نعبر عن سعادتنا البالغة لمواصلة 
والعمـــل   ،)GBI( مـــع  المثمـــرة  شـــراكتنا 
علـــى االرتقـــاء بمنصـــات التعـــاون علـــى 
مر الســـنين، مما يخلق لنـــا فرصة مميزة 

لالســـتفادة القصـــوى مـــن هذه الشـــراكة 
فـــي تقديـــم اتصـــال متطور بين الشـــرق 
األوسط وأوروبا، وتقديم خدمات فائقة 

األداء لزبائننا”.
 وقال الرئيـــس التنفيذي لقطاع األعمال 
العالميـــة في بتلكـــو، عـــادل الديلمي “إن 
 )GBI( تدعمـــه  الـــذي  االتصـــال  خدمـــة 
يتماشـــى مع المتطلبات العالية لإلنترنت 

والبيانات لزبائننا”. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
“جلـــف بريـــدج إنترناشـــونال”، ســـينجيز 
أوزتيلـــكان، إن الشـــركة تترقب بحماس 
تطـــور الشـــراكة التي تجمعها مـــع بتلكو، 
كمـــا وتتطلـــع إلـــى مواصلـــة البنـــاء على 
تربـــط  التـــي  الوثيقـــة  العمـــل  عالقـــة 
الشـــركتين وذلك من أجـــل تقديم القيمة 

المضافة للزبائن.

”Capacity Europe”الدليمي و أوزتيلكان خالل لقائهما بـ

الهملة - بتلكو

لندن - رويترز

ارتفعـــت أســـعار الذهـــب أمـــس 
الخميس مع تراجع الدوالر بعد 
أن خفـــض مجلـــس االحتياطي 
المركـــزي  )البنـــك  االتحـــادي 
الفائـــدة  أســـعار  األميركـــي( 
للمـــرة الثالثـــة هـــذا العـــام، لكن 
مـــع اإلشـــارة إلـــى توقـــف دورة 

التيسير النقدي.
وكان أيًضـــا مـــن بيـــن العوامـــل 
التي تقـــف وراء قـــرار المركزي 
األميركـــي اإلشـــارة إلـــى تعليق 
زيادات أخرى في أسعار الفائدة 
الواليـــات  توقيـــع  فـــي  اآلمـــال 

ا  المتحـــدة والصين اتفاًقا مبدئيًّ
والدعوة إلـــى هدنة في حربهما 
 16 منـــذ  المســـتمرة  التجاريـــة 

شهًرا.
وبحلول الساعة 0557 بتوقيت 
جرينتـــش، ارتفـــع الذهـــب فـــي 
 %  0.1 الفوريـــة  المعامـــالت 
لألوقيـــة  دوالر   1496.94 إلـــى 
األســـعار  وزادت  )األونصـــة(. 
قرابة 2 % هذا الشهر. وصعدت 
العقود األميركية اآلجلة للذهب 
دوالر   1499.70 إلـــى   %  0.2

لألوقية.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر

مليونا دينــار لتوفير 179.1 مليون كيس قابل للتحلل بـ”البلديات”

لبناء 417 وحدة بقاللي ووادي السيل

مجلـــس  جلســـة  فـــي  اإلســـكان  وزارة  طرحـــت 
المناقصـــات والمزايدات أمـــس مناقصة لبناء 417 
وحدة ســـكنية فـــي منطقـــة قاللي ومنطقـــة وادي 
السيل بالرفاع تقدم إليها 3 عطاءات أقلها للشركة 
العقاريـــة الســـعودية للتعمير “التعميـــر” بنحو 12.6 
مليـــون دينـــار، وأكبرهـــا بقرابـــة 39 مليـــون دينـــار، 

وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
 وتشـــتمل المناقصـــة علـــى بناء 71 وحدة ســـكنية 
مـــن النـــوع “DANA-A” و123 وحـــدة ســـكنية مـــن 
النـــوع “DANA-C” فـــي الموقـــع 229 بمجمـــع 255 
فـــي منطقـــة قاللـــي، فيما ســـيتم بنـــاء 111 وحدة 
ســـكنية من النوع “DANA-A” و112 وحدة سكنية 
النوع “DANA-C” في الموقع 239 بمجمع 930 في 

منطقة وادي السيل بالرفاع.
 كما طرحت شـــؤون البلديات في وزارة األشـــغال، 
مناقصة لتزويـــد وتوصيل أكيـــاس القمامة القابلة 
لتحلـــل للبلديات األربع لمدة 4 ســـنوات، وســـيكون 
تزويد وتوصيل أكياس القمامة على دفعات وذلك 
حســـب حاجة وطلـــب كل بلدية على حدة، ويجب 
أن تكـــون مواصفـــات أكياس القمامـــة متطابقة مع 
قـــرار رقم )11( لســـنة 2019 بإصدار الالئحة الفنية 
البالســـتيكية، فيمـــا ســـيصل إجمالـــي  للمنتجـــات 
عددهـــا لجميع البلديات 179.1 مليون كيس، تقدم 
إليهـــا 6 عطـــاءات أقلها بنحـــو 2.04 مليـــون دينار، 

وأكبرها بقرابة 5.34 مليون دينار.
 وكذلـــك طرحـــت شـــؤون األشـــغال، مناقصتيـــن، 
أولهما لمشروع تطوير شبكة الصرف الصحي تقدم 
إليهـــا 13 عطـــاًء علـــق 11 منهـــا وأقل عطـــاء بنحو 
219.2 ألـــف دينار، والثانية لتطوير شـــارع الشـــيخ 
حمود بن صباح في الرفاع، إذ يشـــتمل تطوير هذا 
المشـــروع علي زيادة طبقه أسفلتيه وإعادة إنشاء 
قطاع الرصف إضافة إلى تبليط مســـارات المشـــاة 
مع عمل شبكه لتصريف مياه األمطار وشبكة إنارة 
للشـــوارع تقدم إليها 19 عطاء أقلهـــا بـ 687.2 ألف 

دينار وأكبرها بقرابة 1.3 مليون دينار.
 وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس فتـــح 22 مناقصة 
ومزايـــدة تابعة لـ 11 جهـــة حكومية، بإجمالي 134 
عطـــاء، تـــم تعليق 21 عطـــاء تابًعا لــــ 8 مناقصات. 
وبلـــغ مجموع أقل العطـــاءات المقدمة نحو 19.12 

مليـــون دينار لــــ 134 عطاء، في حين تم اســـتثناء 
3 عطـــاءات لصعوبـــة تحصيـــل المعلومـــات الفنية 

المنشورة على موقع المجلس.
طيـــران  لشـــركة  مناقصـــات   6 المجلـــس  وفتـــح   
تحليـــل  أداة  وتنفيـــذ  لشـــراء  أبرزهـــا  الخليـــج، 
 3 إليهـــا  تقـــدم  المبيعـــات  وتخطيـــط  اإليـــرادات 
عطـــاءات تـــم تعليقها، وأقـــل عطاء بــــ 420.9 ألف 
دوالر )مـــا يعـــادل 158.3 ألـــف دينـــار(، ومناقصـــة 
ألعمـــال تركيب داخلية لمكاتب الشـــركة في مطار 
البحرين الدولي تقدم إليها 3 عطاءات علق أحدها 
وأقـــل عطـــاء بنحـــو 348.4 ألـــف دينـــار، ومناقصة 
لصيانـــة محركات طائـــرات االيرباص )أ 320 ســـي 
اف ام 56( تقـــدم إليهـــا 4 عطـــاءات علـــق أحدهـــا 
ولـــم يتـــم اإلفصـــاح عن قيمـــة أي منهـــا، ومناقصة 
لالســـتعانة بمصادر خارجية لمركـــز االتصاالت في 

الشركة.
كمـــا فتـــح المجلـــس 4 مناقصـــات إلدارة المخـــازن 
المركزيـــة بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، أبرزها لشـــراء 
مفاتيح كهربائية لغرض استخدامها من قبل إدارة 
توزيـــع الكهرباء تقدم إليهـــا 3 عطاءات أقلها بنحو 
1.3 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 2.5 مليون دينار.
 وكذلـــك فتـــح المجلـــس 3 مناقصات لشـــركة نفط 
البحريـــن “بابكـــو”، أبرزهـــا لشـــراء دعائـــم لألنابيب 

وذلـــك لتركيبهم خالل توقيف وحدة تقطير الخام 
رقم 5 المجدولة في العام القادم 2020 تقدم إليها 
3 عطاءات أقلها بنحو 119.2 ألف دينار، ومناقصة 
لتوفيـــر خدمـــة مســـاحين حصـــر الكميـــات لدائـــرة 
المشـــتريات تقـــدم إليهـــا 6 عطـــاءات علـــق أحدها 

وأقل عطاء بنحو 240.5 ألف دينار.

253.8 ألف دينار للمراجعة     

االستراتيجية بـ”ممتلكات”

وأيًضـــا، فتـــح المجلـــس مناقصة لشـــركة ممتلكات 
المراجعـــة  بأعمـــال  للقيـــام  القابضـــة  البحريـــن 
االســـتراتيجية لألعمال االســـتثمارية والتشـــغيلية 
لشركة ممتلكات وذلك ضمن المرحلة األولى تقدم 
إليهـــا 3 عطـــاءات أقلها بـ 675 ألف دوالر )ما يعادل 
253.8 ألـــف دينار( وأكبرها بــــ 1.3 مليون دوالر )ما 
يعادل 488.8 ألف دينار(، ومناقصة لهيئة الكهرباء 
 )Lease 75( ثقيلـــة  مركبـــات  الســـتئجار  والمـــاء 
لمدة 4 ســـنوات تقدم إليها 9 عطـــاءات أقلها بنحو 
66.6 ألـــف دينار، ومناقصة لـــوزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة لتحديـــث كاميـــرات المراقبـــة األمنية 
بمبنـــى الـــوزارة والمباني التابعة لهـــا تقدم إليها 16 
عطاء أقلها بنحو 32.4 ألف دينار، ومناقصة لوزارة 
الصحـــة لتوفيـــر خدمـــات 8 مســـتخدمين مكتـــب 
للعمل بالمكاتب التنظيمية بالوزارة لمدة 3 سنوات 

تقدم إليها 18 عطاء.
إضافـــة إلـــى ذلك، فتـــح المجلـــس مزايدة لشـــركة 
البحريـــن لالســـتثمار العقاري )إدامـــة( لتأجير جزء 
مـــن العقـــار الواقـــع فـــي منطقـــة ســـماهيج )أرض 
فضاء( بنحو 358.7 ألف دينار وكان قد تقدم إليها 
عطـــاءان. ودعـــت الشـــركة المســـتثمرين الراغبين 
فـــي اســـتئجار جزء مـــن األرض الكائنة في منطقة 

سماهيج لتقديم عطاءاتهم.
ووفًقـــا لوصـــف المناقصـــة، فإن المســـتثمر ســـوف 
يقـــوم وعلى نفقته الخاصة بتطوير األرض الكائنة 
فـــي منطقـــة ســـماهيج بمســـاحة 4986 متـــر مربع 
واســـتثمارها وتشغيلها لمدة 20 سنة ميالدية على 
أن تســـتلم “إدامـــة” بـــدل انتفـــاع ســـنوي عن أرض 

المشروع.

سنغافورة - رويترز

أسعار النفط 
ترتفع متجاهلة 

زيادة المخزونات

صعدت أسعار النفط أمس متجاهلة 
األميركية.  الخام  مخزونات  ارتفاع 
بتوقيت   0747 الــســاعــة  وبــحــلــول 
جرينتش زادت العقود اآلجلة لخام 
 61 إلـــى   %  0.6 أو  سنتا   39 بــرنــت 
العقود  وارتــفــعــت  للبرميل.  دوالرا 
اآلجلة لخام غرب تكساس 30 سنًتا 
أو 0.5 % إلى 55.36 دوالر للبرميل 
الجلسة  في   %  0.9 انخفاضها  بعد 

السابقة.

12.6 
مليون دينار

أمل الحامد

“الوطني” يعرض مقايضة أسهم لالستحواذ على “اإلسالمي”

اقترح مجلس إدارة بنك البحرين الوطني على المساهمين عرض مقايضة 
أسهم مع مساهمي بنك البحرين اإلسالمي من خالل إصدار أسهم جديدة، 

وذلك بغرض االستحواذ على األخير.

البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس  ودعـــا   
الوطني المســـاهمين إلـــى عقد اجتماع 
جمعيـــة عامـــة غيـــر عادية صبـــاح يوم 
األحـــد الموافق 24 نوفمبـــر الجاري من 
أجل الحصول على موافقة المساهمين 

للمضي في عملية االستحواذ.
 وبحســـب إعـــالن البنـــك علـــى موقـــع 
بورصـــة البحريـــن، فـــإن جـــدول أعمال 
العاديـــة  غيـــر  العموميـــة  الجمعيـــة 

سيتضمن عدد من البنود من بينها: 
مناقشة والموافقة على توصية مجلس 
اإلدارة باالستحواذ على حصة إضافية 

مـــن رأس المـــال الصادر لبنـــك البحرين 
اإلســـالمي، لزيـــادة ملكيـــة البنـــك إلـــى 
100 % مـــن رأس المـــال الصـــادر لبنك 
البحرين اإلسالمي، عن طريق مقايضة 
والمســـاهمين  المســـتثمرين  أســـهم 
فـــي بنـــك البحرين اإلســـالمي بالنســـبة 
للمســـاهمين الذيـــن يختـــارون مقايضة 
األسهم كخيار للسداد بأسهم في البنك، 
وذلك مـــن خالل إصدار أســـهم جديدة 
عـــن طريق زيـــادة رأس مـــال البنك من 
154,329,258 دينـــار إلـــى ما يصل إلى 
168,829,258 دينـــار، من خالل إصدار 

ما يصل إلى 14,500,000 ســـهم جديد 
 14,500,000 قدرهـــا  أســـمية  بقيمـــة 
دينـــار باإلضافـــة لعـــالوة إصدار ســـيتم 
تحديدها الحقًا من قبل مجلس اإلدارة 
حســـب ظـــروف الســـوق، مـــع مراعـــاة 
الحصـــول على الجهـــات التنظيمية في 

البحرين.
وأيًضـــا مـــن البنـــود مناقشـــة واعتمـــاد 
تنـــازل المســـاهمين الحالييـــن عـــن حق 
األولوية فيمـــا يتعلق باألســـهم العادية 

الجديدة والتي ســـتصدر بموجب البند 
)2( من جدول األعمال.

أعلـــن  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وكان 
عـــن خططـــه لتقديـــم عـــرض مـــن أجل 

االســـتحواذ على “البحرين اإلسالمي”، 
العـــام الماضـــي قبل أن يحســـب خطته 
ووفـــق  العـــام.  هـــذا  طرحهـــا  ليعـــاود 
مســـؤولين فإن الخطـــط المتوقعة هي 

الحفاظ علـــى بنك البحرين اإلســـالمي 
بنشـــاطه المصرفـــي اإلســـالمي كما هو 
دون تغييـــر، إذ مـــن المتوقـــع أن تدعم 
هـــذه الخطـــوة طمـــوح بنـــك البحريـــن 
الوطنـــي في توســـعة أعمالـــه خصوًصا 

في الخدمات المصرفية اإلسالمية. 
يذكر أن كل مـــن بنك البحرين الوطني 
وهيئة التأمين االجتماعي البحرين قد 
قاما من خالل صفقة في 2013 بشراء 
أسهم البنك البالغة 51.6 % والمملوكة 
مـــن  الكويتيـــة  االســـتثمار  لشـــركة دار 
جانـــب بنـــك البحريـــن الوطنـــي وهيئة 
التأميـــن االجتماعـــي بالبحرين بنســـبة 
25.8 % لـــكل منهمـــا، وذلـــك بمبلـــغ 72 
فلًسا للسهم الواحد وذلك بمبلغ يتراوح 

ما بين 33 و35 مليون دينار.

من خالل إصدار 
بـ 14.5 مليون 

دينار بعد موافقة 
المساهمين

المحرر االقتصادي
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ارتفــع حجــم الدعــم الــذي تقدمــه الحكومــة في البحرين لتثبيت أســعار الطحين المقدم للمخابز في التســعة أشــهر األولــى من العام 
الجاري بنســبة 16.3 % مدفوًعا بزيادة االســتهالك المحلي، إذ يقّدم الطحين المدعوم لتغطية نســبة من تكاليف إنتاج المخابز في 

السوق المحلية لتثبيت أسعار منتجاته.

الماليـــة لشـــركة  البيانـــات   وأظهـــرت 
والتـــي  الدقيـــق  لمطاحـــن  البحريـــن 
نشـــرت أمس الخميس، ارتفاع الدعم 
الحكومـــي المقـــدم للشـــركة مـــن أجل 
 8.06 إلـــى  الدقيـــق  منتجـــات  دعـــم 
مليون دينار في التســـعة أشهر األولى 
 6.9 العـــام الجـــاري مقارنـــة مـــع  مـــن 
مليون دينار في ذات الفترة من العام 

السابق.
 وكانـــت اتهامـــات وّجهـــت فـــي وقت 
لبيـــع  ســـوداء  ســـوق  بوجـــود  ســـابق 
فـــي  المدعـــوم  الطحيـــن  منتجـــات 
السوق المحلية، في حين أكد مسئول 
في وزارة الصناعة التجارة والسياحة 

الدعـــم  صـــرف  علـــى  تشـــرف  التـــي 
للمخابـــز الشـــعبية واآلليـــة المســـجلة 
للحصـــول على الدعم، أن هناك عملية 
رقابـــة شـــديدة فيمـــا يتعلـــق بصـــرف 
الطحين المدعوم وأنها تحقق في أي 

شبهات ترد إليها.
 ويشـــّكل المبلـــغ تعويـــض بيـــن تكلفة 
الطحيـــن الفعليـــة فـــي الســـوق وبيـــن 
الســـعر المدعوم المقدم للمســـتهلكين 
فـــي الســـوق المحليـــة، إذ يعتبر الخبز 
جانـــب  مـــن  المدعومـــة  الســـلع  مـــن 
القـــرن  ســـبعينيات  منـــذ  الحكومـــة 
الماضـــي، وحافظت الدولـــة على هذا 
الدعـــم إلى اليـــوم. وفي العـــام 2008 

ا للمخابز  قدمت الحكومة دعًما إضافيًّ
عبـــر تخفيض كيس الطحين من نحو 
3.7 دينـــار إلى ديناريـــن فقط، بعد أن 
أعربـــت مخابـــز عن رغبتها فـــي زيادة 
أسعار المنتجات المدعومة، في حين 
تصـــل أســـعار الطحيـــن فـــي الســـوق 

العالمية لنحو 7 دنانير.
 وقـــد انخفضت قيمة مبيعات شـــركة 
البحريـــن للمطاحـــن إلـــى 5.2 مليـــون 
األولـــى،  أشـــهر  التســـعة  فـــي  دينـــار 
بينمـــا ارتفعت تكلفـــة المبيعات لتصل 
إلـــى 12 مليـــون دينـــار، وقبـــل تقديم 
الدعـــم الحكومي، بلغت الخســـائر من 

المبيعات نحو 6.7 مليون دينار.

 وقـــد بلغ صافي ربح شـــركة البحرين 
لمطاحـــن الدقيـــق في التســـعة أشـــهر 
األولـــى مـــن العام الجـــاري 1.4 مليون 
دينـــار مرتفعـــة عـــن ذات الفتـــرة مـــن 

العـــام الماضي والتي بلغـــت فيها 1.3 
مليون دينار. وقد جاءت هذه الزيادة 
مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الدخل 
من االســـتثمار والتـــي بلغت في نفس 

الفتـــرة نحـــو 1.2 مليـــون دينار، حيث 
يساهم ربح العمليات من بيع الطحين 
بمبلـــغ 340 ألف دينـــار فقط من أرباح 

الشركة اإلجمالية.
 وكان ديـــوان الرقابـــة الماليـــة، وهـــو 
الجهـــاز الحكومي المنـــاط به التدقيق 
على أنشـــطة المؤسســـات والشـــركات 
العامة، قد حـــّذر من أزمة قد تتعّرض 
لهـــا البالد فـــي الســـنوات المقبلة فيما 
يتعلـــق بتوافـــر إمـــدادات كافيـــة مـــن 
وتيـــرة  ارتفـــاع  ظـــل  فـــي  الطحيـــن 

االستهالك مقابل اإلنتاج.
 وأعلنت الشـــركة في وقت سابق، عن 
إنشـــاء مطحنة جديدة بسعة إنتاجية 
ا، إذ يتوقع أن يتم  تبلغ 220 طنًّا يوميًّ
االنتهـــاء هذا المشـــروع بحلـــول مايو 
عام 2021، بينما من المحتمل دخولها 
في التشغيل الفعلي بالربع الثالث من 

العام نفسه.

8 ماليين دينار دعم الحكومة للطحين في 9 أشهر
%  16.3 ــة  ــب ــس ــن ب “الـــمـــطـــاحـــن”  لـــشـــركـــة  الـــمـــقـــدمـــة  الـــمـــبـــالـــغ  زيـــــــادة 
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المنامة - اتحاد كرة القدم

تعاون االتحاد البحريني لكرة القدم )BFA(، مؤخًرا مع “أڤايا” الســتخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لوســائل التواصل، وقد ســاهمت 
هــذه تقنيــات التواصــل الموحــد المبتكــرة في تعزيــز التعاون عن ُبعد بين الفريق الــذي يتكون من أكثر من 100 موظــف، وقد توج المنتخب 

البحريني بلقب النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم هذا العام. 

 وتـــم توفيـــر هـــذه الحلـــول الرائـــدة من 
شـــريك  لإللكترونيـــات”  “فخـــرو  خـــالل 
التقنيـــات  مـــن  حزمـــة  وهـــي  أڤايـــا، 
المتطـــورة فـــي التواصـــل واالتصـــاالت 
الهاتفية وأحدث أجهزة ســـطح المكتب 
مـــن أڤايا، والتي شـــملت الجهـــاز الحائز 

على الجوائـــز “ Vantage K155”، جهاز 
ســـطح المكتـــب الوحيد القابـــل لإلعداد 
مزايـــا  يوفـــر  والـــذي  الحاجـــة  حســـب 
هاتـــف المكتـــب ومرونة تطبيـــق النظام 

األساسي. 
 وقال رئيس دعم تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم، مجدي الدوســـري “هنـــاك أهمية 
كبيـــرة لتوفيـــر أحـــدث منصـــة تواصـــل 
متطـــورة، تتيح للمســـتخدمين التعاون 
اآلمـــن عن ُبعـــد باســـتخدام أي نوع من 
األجهزة بما في ذلـــك الهواتف المكتبية 

والهواتـــف التي تعتمـــد البرمجيات، كما 
حرصنـــا علـــى توفيـــر التواصـــل المرئي 
الفعـــال بيـــن المـــدراء التنفيذييـــن وقد 

ســـاعدنا جهـــاز “Vantage” على تحقيق 
ذلك بكفاءة”. 

وتابـــع “باإلضافـــة إلى ذلك، فـــإن حلول 
مؤتمـــرات  توفـــر  أڤايـــا  مـــن  التواصـــل 
الفيديـــو لجميع أنـــواع األجهزة وأنظمة 

التشغيل”. 
 ومـــن جهتـــه، قـــال المديـــر اإلقليمـــي - 

الكويـــت والبحريـــن فـــي أڤايـــا، ســـامر 
الصـــراف “قامت أڤايا وشـــريكها “فخرو 
لإللكترونيات” بدعم احتياجات االتحاد 
البحريني لكرة القدم في تطوير وسائل 
التواصـــل بيـــن فريـــق العمـــل، من خالل 
المبتكـــرة  الحلـــول  مـــن  توفيـــر حزمـــة 
الرائـــدة  بالمميـــزات  تتمتـــع  للتواصـــل 
والمتكاملة وتســـاعد على تقديم تجربة 
تواصـــل ســـهلة وفعالـــة للمســـتخدمين، 
ونتطلـــع لمزيـــد من التعاون مـــع االتحاد 

البحريني وإضافة قيمة أكبر ألعماله”.

“اتحاد كرة القدم”و “أفايا” يبرمان شراكة

علي الفردان

شـــارك وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة في 
الجلسة النقاشية بعنوان “كيف تحولت 
المنطقـــة إلـــى محـــور اســـتثمار عالمي” 
لمنتـــدى  النقاشـــية  الجلســـات  ضمـــن 
مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار الذي يعقد 
في الرياض بالمملكة العربية السعودية 
الماليـــة  وزيـــر  بمشـــاركة  الشـــقيقة، 
الســـعودي محمد بن عبـــدهللا الجدعان، 
ووزيـــر المالية بدولة الكويت الشـــقيقة 
نايف الحجرف، حيث أكد الشيخ سلمان 
علـــى مواصلة العمل نحو بنـــاء اقتصاد 
قوي مســـتدام مـــن خالل توفيـــر البيئة 
المحفـــزة؛ لتعزيـــز دور القطـــاع الخاص 
بالشراكة مع القطاع العام بما يسهم في 
تحقيق المزيد من الفرص االســـتثمارية 

ويلبي التطلعات المنشودة.
وأوضح وزير المالية أنه عندما تستثمر 
الحكومـــة في قطاع ما من خالل تنفيذ 
مشـــروع معين، فإنها تضخ مبالغ معينة 
مـــن المـــال في االقتصـــاد، ولكـــن عندما 
تطـــور الحكومـــة بيئـــة األعمـــال، فإنهـــا 
تمكـــن القطـــاع الخـــاص من ضـــخ مبالغ 
أكبـــر فـــي االقتصـــاد ممـــا يخلـــق تأثيرا 
إيجابيـــا مضاعـــف، الفتـــا إلـــى أن دول 
المنطقـــة نجحـــت فـــي تنميـــة وتطويـــر 

اقتصادها علـــى مختلف األصعدة، وهو 
ما بينته مؤشـــرات تقريـــر البنك الدولي 
التـــي أظهرت المســـتوى المتقـــدم الذي 
وصلـــت إليـــه هـــذه الـــدول، حيـــث تـــم 
تصنيف أربع دول من المنطقة بما فيهم 
البحريـــن ضمـــن الـــدول العشـــر األكثـــر 
تحســـًنا فـــي المؤشـــر الدولـــي لســـهولة 
ممارسة أنشـــطة األعمال من أصل 190 

دولة.
وأشـــار وزير المالية واالقتصاد الوطني 
إلى أن المبادرات التي اتخذتها المملكة 

على صعيد تنويع قطاعاتها االقتصادية 
أســـهمت فـــي زيـــادة نمـــو القطـــاع غيـــر 
النفطـــي بمـــا نســـبته 7 % ســـنوًيا علـــى 
الماضيـــة،  ســـنة  عشـــر  الخمســـة  مـــدى 
ليتضاعـــف حجمـــه أربع مـــرات عما كان 
عليـــه فـــي بدايـــة تلـــك الفترة، ويشـــكل 
إســـهام القطاع النفطي  فـــي المملكة ما 
نسبته أقل من 20 % من الناتج المحلي 
اإلجمالـــي، منوهـــا بـــأن ذلـــك لـــم يكـــن 
ليتحقق لوال الشراكة الفاعلة مع القطاع 
الرئيـــس  المحـــرك  باعتبـــاره  الخـــاص؛ 

للتنمية، والذي يشكل البحرينيون ثلثي 
العاملين فيه، كما شـــهد القطاع الخاص 
ارتفاع أجور البحرينييـــن العاملين فيه 
بنســـبة 4 % مقارنـــة بالفترة نفســـها من 
العـــام الماضي، وهو مؤشـــر على أهمية 
دور القطاع الخاص في تعزيز المســـيرة 

االقتصادية بالمملكة.

 خفض العجز بنسبة 38 %

كمـــا تطـــرق الوزير خـــالل الجلســـة إلى 
برنامـــج التوازن المالي الذي تم إطالقه 

فـــي أكتوبـــر 2018 والـــذي يهـــدف إلـــى 
الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات 
العـــام  بحلـــول  الحكوميـــة  واإليـــرادات 
2022، ومـــا حققـــه البرنامج مـــن نتائج 
إيجابية أســـهمت فـــي اســـتقرار الوضع 
المالي بالمملكة وتحســـنه، واســـتمرارية 
دعـــم النمـــو االقتصـــادي اإليجابي الذي 
يصـــب فـــي صالـــح االقتصـــاد الوطني، 
وهو مؤشـــر على أن المملكة تســـير في 
األهـــداف  لتحقيـــق  الصحيـــح  االتجـــاه 
المرجـــوة مـــن برنامـــج التـــوازن المالي، 

األوليـــة  اإلحصـــاءات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 2019 
مقارنة بالنصـــف األول من العام 2018،  
أثبتـــت نجـــاح المملكة فـــي تنفيذ خطة 
برنامـــج التـــوازن المالـــي، وذلك بخفض 
مســـتوى العجـــز بنســـبة 38 %، وزيـــادة 
اإليـــرادات غيـــر النفطية بنســـبة 47 %، 

واإليرادات النفطية بنسبة 10 %.
ونوه وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
بـــأن برنامج التـــوازن المالي ليس معنيا 
بخفض المصروفات وزيـــادة اإليرادات 
إلـــى مـــوازاة  بـــل يهـــدف أيضـــا  فقـــط، 
النمـــو االقتصادي اإليجابـــي مع التطور 
اإليجابـــي للوضـــع المالي بما يســـهم في 
تعزيز االقتصاد الوطني ورفد استدامة 

النمو.
تنفيـــذ  فـــي  مســـتمرون  “إننـــا  وقـــال 
الخطـــط والبرامج الرامية إلى تســـهيل 
بمـــا  الخدمـــات  وتحســـين  اإلجـــراءات 
يســـهم في فتح آفـــاق أرحب نحو مزيد 
مـــن الفرص النوعية الواعدة بما يســـهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى النمـــو االقتصـــادي 
اإليجابـــي ويعـــود بالنفـــع لصالح الوطن 

والمواطن”.

وزير المالية: تطوير بيئة األعمال يخلق اقتصادا قويا مستداما
ــي” بــــ 7 % ــط ــف ــن ــر ال ــي ــو “غ ــم ــن ــت فـــي ال ــم ــه ــات أس ــاع ــط ــق ــع ال ــوي ــن مـــبـــادرات ت

مجدي الدوسري 

لتقديم حلول 
التواصل الموحد 

المبتكرة

الرياض - بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني  «
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على 

مواصلة دعم مسارات التعاون المشترك 
لتحقيق التكامل االقتصادي بين البحرين 

ودولة الكويت الشقيقة بما يصب في 
تحقيق أهداف التنمية الشاملة وخلق 

المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات 
المالية واالقتصادية، مشيدا بعمق 

العالقات األخوية والروابط التاريخية 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، 

والتي تعكس اهتمام وحرص عاهل 

البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وأخيه أمير دولة 

الكويت الشقيقة، صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك لدى لقاء الشيخ سلمان بن  «
خليفة، على هامش مشاركته في منتدى 

مبادرة مستقبل االستثمار 2019 في 
المملكة العربية السعودية،  وزير المالية 

بدولة الكويت الشقيقة، نايف بن فالح 
الحجرف، حيث ثمن الوزير مواقف دولة 
الكويت الشقيقة الداعمة لتقدم وتطور 

المملكة على كافة المستويات، مشيرا 
إلى أهمية المضي قدما لفتح مجاالت 

أرحب من الشراكات بين البلدين بما 
يسهم في زيادة وتيرة النمو االقتصادي؛ 

لتعزيز مكانة المنطقة إقليميا لجذب 
المزيد من االستثمارات الواعدة.

وتم خالل اللقاء استعراض سبل دعم  «
التعاون المشترك ومناقشة آخر 

المستجدات على الصعيد االقتصادي في 
الساحتين اإلقليمية والدولية وعدد من 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

سلمان بن خليفة: مواصلة التعاون لتحقيق التكامل االقتصادي

وزير المالية ملتقيا نظيره الكويتي  

وزير المالية متحدثا في منتدى “مبادرة مستقبل االستثمار”



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 بأسعار تبدأ من

400.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم  إليها 

احمــد منصــور ناصــر الغانــم صاحــب ورشــة النيــل للحــدادة )مؤسســة فرديــة( 

والمســجلة بموجب القيد رقم ٧٠٢٥، طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 

ذات مسئولية محدودة لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم

١. احمد منصور ناصر الغانم

LEJO MATHEW .٢

MATHEW CHUNDATHRA THOMAS .3

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم  إليها 

عبدالعــال الخليــج للتدقيــق نيابــة عن الســادة/ مؤسســو شــركة ديوانــي القابضة 

ش.م.ب )معفــاه(  المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٣٣٤٨٩، طالبيــن تحويل الشــكل 

القانونــي للشــركة المذكــورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 

١٠٫٠٠٠ دينار، بين كل من: لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم

١. شركة محمد حسن دواني واوالده ش.م.ب مقفلة

٢. عبدالحميد محمد حسن دواني

القيد : ٧٠٢٥ 

 تاريخ: 2019/٢١/١٠

القيد : 33489 

 تاريخ: 2019/١٠/31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مجموعة العزام الدارة المطاعم وتكنلوجيا 
المعلومات ش.ش.و لمالكها الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة/ مور ســتيفينز - تضامن مهنيةمتخصصة نيابة عن الســادة/ اصحاب 
المعلومــات ش.ش.و  وتكنلوجيــا  المطاعــم  الدارة  العــزام  شــركة مجموعــة 
لمالكهــا الشــيخ خليفــة بــن دعيــج آل خليفــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
٤٤٤٤٢، طالبين تغيير االسم التجاري  للفرع ٢٥ من جارليز جريلد سبس الى 

جارليز فيلي ستيكس ش.ش.و
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٤٤٤٤٢ 

 تاريخ: 2019/٢٨/١٠

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركةبوينا فيستا تريدينغ ذ.م.م

سجل تجاري رقم 72700

بناء على قرار الشركاء شركةبوينا فيستا تريدينغ ذ.م.م
 المســجلة بموجب القيد رقم 72700، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين السيد/  نبيل 

عبدهللا أحمد الساعي مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: نبيل عبدهللا أحمد الساعي

رقم الموبايل: ٣٣٠٠٩٥١٨ )973+(
nabilsai@batelco.com

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة المحالويين لدعم االعمال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 109125-1

بناء على قرار الشركاء في شركة المحالويين لدعم االعمال ذ.م.م  المسجلة بموجب 
HOSSAIN MOK-  /١-١٠٩١٢٥، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد  القيد رقم

BUL AHMED مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
HOSSAIN MOKBUL AHMED :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 0503797529 )966+(
abuswa@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم  إليها 
الســيدة/  صديقة ابل عبدهللا شــاه مراد المالكة مركز جان للقرطاســية والمكتبية 
)مؤسســة فرديــة(  المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٦٣٦٩٢، طالبــا تحويــل كل مــن 
الفرعيــن ٢ و٧ للمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 
وقدره ١٠٫٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم

١. صديقة ابل عبدهللا شاه مراد
٢. اطهر وسيم

AHMED ZIA MOHTISHAM .٣

القيد : 63692 

 تاريخ: 2019/١٠/30

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد / طاهــر عبــدهللا مرهــون جاســم الســاري باعتبــاره المصفــي 
القانوني لشــركة رفاعية للخياطة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســٔوولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم ١٦٧٩١، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم ٢١ لســنة 

.٢٠٠١

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

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة رفاعية للخياطة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -146036( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 101101-1

اسم التاجر: عبدهللا محسن حمزة علي الحواج
االسم التجاري الحالي: الجنة لخدمات حجز الفنادق والسيارات باالنترنت

االسم التجاري المطلوب: المعصومة للسفر والسياحة

 تاريخ: 2019/١٠/31

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
)CR2019 - 141580( إعالن رقم 

بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة سفتالنا للسمسرة السلعية ش . ش . و لمالكتها سفتالنا سبويفا 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها الســادة أصحاب شــركة ســفتالنا للسمسرة الســلعية ش . ش . و لمالكتها 

سفتالنا سبويفا - المسجلة بموجب القيد رقم 102428 ، طالبين تغيير االسم 

التجاري من سفتالنا للسمسرة السلعية ش . ش . و لمالكلتها سفتالنا سبويفا 

إلى جلوبس للخدمات ش . ش . و .

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -145269( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 58941-2

اسم التاجر: ابراهيم جعفر علي فردان

االسم التجاري الحالي: مكاتي لنقل االثاث

االسم التجاري المطلوب: مكاتي لتنظيف المباني وتركيب السقالت
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+973 17580939

  38344464 

3834446438344464

)CR2019 - 138429( إعالن رقم 
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا الســيد/ الســيد منيــر حســين علــوي حســين بتحويــل المحــل 

التجاري التالي : إلى السيد / عقيله السيد محمد علي حسين فعلى كل من 

لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

125637-1

االسم التجاري

جالديرا للخياطة والتطريز

 تاريخ: 2019/٢٣/١٠
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قاسم سليماني اجتمع بقادة أمنيين لقمع االحتجاجات الشعبية

العراق.. مقتل متظاهرين ومخاوف من “النموذج اإليراني”

مقتل  عراقية،  أمنية  مــصــادر  أعلنت 
 175 نحو  وإصــابــة  اثنين  متظاهرين 
المتظاهرين  مــحــاولــة  خــال  آخــريــن، 
الــســيــطــرة عــلــى جــســر الــســنــك وســط 

العاصمة بغداد.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن 
الغاز  أطلقت  العراقية،  األمــن  قــوات 
المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

وفي محيط ساحة التحرير في بغداد، 
أصيب أكثر من 60 متظاهًرا بجروح، 
جراء إطاق قوات األمن النار بكثافة 

ضد المتظاهرين.
وعلى جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية 
عراقية، مقتل جندي وإصابة آخرين، 
ــاون على  خـــال ســقــوط قــذيــفــتــي هــ

نقطة أمنية داخل المنطقة الخضراء.
وذكـــرت مــصــادر رسمية عــراقــيــة، أن 
أعــــــداد ضــحــايــا الـــتـــظـــاهـــرات خــال 
آالف   5 مــن  وأكــثــر   100 بلغ  أســبــوع، 

جريح.
االحتجاجات  تستمر  فيما  هذا  ويأتي 
عراقية عدة، حيث خرجت  في مدن 
تظاهرات ليلية في الديوانية وكرباء 
هتافات  وقــع  على  وديــالــى،  والبصرة 
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، ومـــطـــالـــبـــات 

بإسقاطها.
وشهدت التظاهرات الليلية اشتباكات 
التي  األمـــن  وقـــوات  المحتجين  بين 
أطــلــقــت الـــغـــازات الــمــســيــلــة لــلــدمــوع 

لتفريق المتظاهرين.
الميدانية  ــتــطــورات  ال هـــذه  ــاءت  وجــ
عراقية،  مــصــادر  إعــان  مــع  بالتزامن 
المهدي،  الــوزراء عادل عبد  أن رئيس 
رئاسة  مــن  استقالته  تقديم  ينوي  ال 
الشعبية  الــتــظــاهــرات  رغــم  الحكومة 

الواسعة.
ــدعــم من  ــمــهــدي جـــاء ب  قــــرار عــبــد ال
ــه، رأت  أطــــراف ســيــاســيــة مــســانــدة لـ
الصدري  للتيار  فرصة  استقالته  فــي 
الغلبة  تكون  مبكرة  انتخابات  إلجراء 
فيها لزعيم التيار مقتدى الصدر، الذي 

دخل على خط االحتجاجات الشعبية 
مما أكسبه شعبية أكبر.

الــمــؤيــدة  السياسية  األطــــراف  ــرى  وتـ
لعبد المهدي، أن الحل يكمن في إجراء 
رئــيــس  تــغــيــيــر  ــن دون  مـ إصـــاحـــات 

الحكومة الحالي.

 ظل إيران في العراق

ــرس”  ــة “أســـوشـــيـــتـــد بـ ــالـ  كــشــفــت وكـ
األمــيــركــيــة عـــن حـــضـــور قـــائـــد فيلق 
سليماني،  قــاســم  اإليـــرانـــي،  الــقــدس 
رئيس  من  بدالً  ا  عراقيًّ ا  أمنيًّ اجتماًعا 
شّكل  مــا  عبدالمهدي،  عـــادل  ــوزراء  ــ ال
ــلــمــســؤولــيــن الــحــاضــريــن.  مـــفـــاجـــأة ل
وتعهد سليماني، بحسب الوكالة، بقمع 

التظاهرات لكنه فشل حتى اآلن.
كــمــا أكـــدت الــوكــالــة فــي تــقــريــرهــا أن 
إيران تخسر نفوذها في العراق ولبنان 
المحافظة  فــي  وكائها  فشل  بسبب 

على هذا النفوذ.
انــدالع  مــن  يــوم  بعد  التفاصيل،  فــي   
للحكومة في  المناهضة  االحتجاجات 
إلــى  قــاســم سليماني  تــوّجــه  الـــعـــراق، 

من  متأخر  وقــت  في  بغداد  العاصمة 
إلى  هليكوبتر  طائرة  واستقل  الليل، 
التحصين،  شديدة  الخضراء  المنطقة 
حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي 
األمن برئاسة االجتماع بدالً من رئيس 

الوزراء!
“نحن  العراقيين:  للمسؤولين  وقــال   
مع  التعامل  كيفية  نعرف  إيـــران  فــي 
االحـــتـــجـــاجـــات. لــقــد حـــدث هـــذا في 
إيران وسيطرنا عليها”، وفق مسؤولين 
تحدثوا  االجتماع  على  مطلعين  كبار 

شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
سليماني،  لــزيــارة  التالي  الــيــوم  وفــي 
أصبحت االشتباكات بين المتظاهرين 
الــعــراق أكثر عنفًا  وقـــوات األمــن فــي 
إلى  القتلى  عــدد  ارتــفــع  حيث  بكثير، 
100 بعد أن أطلق قناصون مجهولون 
ــرأس  ــ ــار عــلــى الــمــحــتــجــيــن فـــي ال ــنـ الـ
متظاهًرا   150 حوالي  وُقتل  والصدر. 

في أقل من أسبوع.
ــة، يــشــيــر وصــــول  ــ ــال ــوكــ ــ وبـــحـــســـب ال
ــن  ــاز األمــ ــهـ ــنـــدس جـ ــهـ ــيــمــانــي ومـ ســل
ــطــهــران إلـــى قلق  ــع ل ــتــاب اإلقــلــيــمــي ال
ــران الــشــديــد بــشــأن االحــتــجــاجــات  ــ إي

بغداد  أنحاء  جميع  في  اندلعت  التي 
الــــعــــراق، حــيــث شملت  قــلــب  وفــــي 
لوقف  لطهران  دعــوات  االحتجاجات 

التدخل في المنطقة.

 العراق أمام مشهد معقد

 واعتبر أستاذ العاقات الدولية غازي 
فيصل في حديث لسكاي نيوز عربية 
مع عدم  معقد  أمــام مشهد  العراق  أن 
للدستور،  السياسية  الطبقة  احــتــرام 
ومــواصــلــة الــحــكــومــة انــتــهــاك حقوق 
ــتـــصـــدي لــلــمــتــظــاهــريــن  اإلنــــســــان، والـ

بالقوة.
 وأشــار فيصل إلــى ضــرورة استجابة 
الــعــراقــي  ــشــارع  ال لمطالب  الــحــكــومــة 
طبيعة  في  ا  حقيقيًّ تغييًرا  يريد  الذي 
الــنــظــام، واألحــــــزاب الــطــائــفــيــة الــتــي 
المواطنين  حق  في  التمييز  مارست 
التدخل  أن  فيصل  ــن  ــّي وب لــســنــوات. 
العراقي جزء من  الشأن  اإليراني في 
المتظاهرون  يرفض  حيث  المشكلة، 
اإليراني”  بـ”النموذج  وصفه  ما  فرض 

في قمع االحتجاجات.

عواصم ـ وكاالت

 االحتجاجات المناهضة للحكومة مستمرة في مدينة الديوانية بوسط البالد )أ ف ب( 

اسالم أباد ـ أ ف ب

قتل 71 شخًصا على األقل بينهم العديد من الحجاج في حريق اندلع صباح 
الخميس على متن قطار ركاب في باكستان بعد انفجار عرضي لقارورة غاز.

ا في منطقة ريفية في منطقة رحيم يار خان   والقطار المحترق متوقف حاليًّ
في إقليم البنجاب بوسط باكستان.

واندلعت النيران ظهرا فيما كان رجال اإلنفاذ واإلسعاف يعملون في العربات 
المتفحمة بحثا عن ضحايا كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وقتل عدد من الضحايا أو أصيبوا بالرأس عند قفزهم من القطار المشتعل 
فيما كان ال يزال يسير كما أعلن لوكالة فرانس برس محمد نديم ضياء مدير 

مستشفى لياقة بور، أقرب مدينة لمكان وقوع الحادث.
وقال الناطق باسم أجهزة اإلنقاذ المحلية عدنان شبير إن الحصيلة الجديدة 
تشير إلى سقوط 73 قتياً وأكثر من 40 جريًحا تم نقلهم إلى مستشفيات 

رحيم يار خان وباهاوالبور القريبتين.

71 قتياًل على األقل بحريق قطار في باكستان

القاهرة ـ وكاالت

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــمــصــري 
أن  الخميس،  أمس  شكري،  سامح 
بدعوة  الــفــور”  “على  رحبت  ــاده  ب
اجتماع  لعقد  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
تسهيل  على  للعمل  واشنطن،  في 
الــتــفــاوض وحــســم الــخــافــات بين 
مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد 
النهضة، محّذًرا من أن مصر تعاني 

ا شديًدا”. “فقًرا مائيًّ
ألقاها وزير  جــاء ذلــك خــال كلمة 
البرلمان  أمــام  المصري  الخارجية 
التي  الــعــامــة،  جلسته  فــي  العربي 

ــاقــشــة قــضــيــة  ــمــن خــصــصــت ل
األمن المائي العربي.

ــح ســامــح شــكــري أن  وأوضـ
دعـــــوة أمـــيـــركـــا لــاجــتــمــاع 

المقرر في السادس من 
تأتي  نوفمبر، 

ــًذا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ

اتــفــاق إعــان  الــعــاشــرة مــن  للمادة 
ــأنــه “إذا  ــتــي تــقــضــي ب الـــمـــبـــادئ، ال
الثاث حل  الــدول  على  استعصى 
الخافات بشكل مباشر فيما بينها، 

يتعّين االستعانة بوسيط”.
إلى  الوزير عن تطلع مصر  وأعرب 
أن يؤدي هذا االجتماع إلى “بلورة 
والتوقيع على اتفاق قانوني ملزم، 
يــحــقــق مـــصـــالـــح الـــــــدول الـــثـــاث 

ويضمن لمصر حقوقها المائية”.
كما شّدد على أن ملف سد النهضة 
“يحتل أهمية في صدارة أولويات 
كــافــة مــؤســســات الـــدولـــة، 
نظًرا لما يمثله من أهمية 
مسألة  باعتباره  خــاصــة، 
وجود للشعب المصري”، 
وفق ما ذكر بيان لوزارة 
الخارجية المصرية.

ا شديًدا شكري: مصر تعاني فقًرا مائيًّ

بيروت ـ وكاالت

كلمة  عــون  ميشال  الــرئــيــس  وّجـــه  فيما 
يطالب  الخميس،  مساء  اللبنانيين،  إلى 
اإلســـراع  فــي  الــشــارع  فــي  المتظاهرون 
بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة بعد 
الحريري،  سعد  الـــوزراء  رئيس  استقالة 
كل  محاسبة  ــرورة  ضــ عــلــى  ويـــشـــددون 

رموز الفساد في السلطة.
ــوات األمــن  فــي غــضــون ذلـــك، فتحت قـ
ــددا من  الــلــبــنــانــيــة بــاســتــخــدام الــقــوة عــ
صباح  محتجون،  أغلقها  التي  الطرقات 
أمـــس الــخــمــيــس، فــي مــنــاطــق عـــدة من 
ــروت. وكــــان مــتــظــاهــرون  ــيـ الــعــاصــمــة بـ
أعادوا، مساء األربعاء، إغاق العديد من 
مهمة  وسيلة  هــذه  إن  ويقولون  الطرق، 
لتنفيذ  السلطات  على  الضغط  أجــل  من 
إلى  أجلها  مــن  خــرجــوا  الــتــي  مطالبهم، 

الشوارع منذ 17 أكتوبر الجاري.
الرينغ  اللبناني فتح جسر  األمــن  وأعــاد   

ــروت، بــعــدمــا أزال  ــيـ الــحــيــوي، وســـط بـ
العوائق التي وضعها المتظاهرون.

ــاد فــتــح األوتــوســتــراد الساحلي  أعـ كــمــا 
الــزوق  محلة  عند  باالتجاهين  الشمالي 
وجل الديب. وأشــار إلى أجــواء متوترة 
قوات  انتشرت  حيث  الرينغ،  جسر  على 
ــي ومــكــافــحــة  ــداخــل ــن ال كــبــيــرة مـــن األمــ

الشغب لفتح الطريق.
على  المتظاهرين  القوات  هذه  وأجبرت 
القوى  وتمكنت  الجسر،  جانب  مــغــادرة 
األمنية في هذه األثناء من فتح الطريق 
عند جسر الرينغ باالتجاهين بعد سحب 
الطريق  جانب  إلــى  بالقوة  المتظاهرين 

حيث يواصلون وقفتهم االحتجاجية.

شرطة مكافحة الشغب اللبنانية تفرق المتظاهرين المناهضين للحكومة لفتح طريق في 
الجسر الدائري في العاصمة بيروت )أ ف ب( 

قــوات األمــن تفتح عدًدا مــن الطرقات المقفلــة “بالقوة”
اللبنانيون يطالبون بمحاسبة كل رموز الفساد

عواصم ـ وكاالت

ــة، أمـــس  ــيــ ــركــ ــيــ ــوات األمــ ــ ــقـ ــ ســــّيــــرت الـ
شرقي  شمال  لها  دوريــة  أول  الخميس، 
سوريا، وذلك بعد انسحابها من المنطقة 

في وقت سابق من شهر أكتوبر.
ــا  ــ ــوري ــدر فـــــي قـــــــــوات ســ ــ ــصـ ــ وقـــــــــال مـ
القوات  إن  عيان،  وشاهد  الديمقراطية 
األمــيــركــيــة تــنــفــذ دوريــــة عــلــى الــحــدود 
السورية التركية، بحسب وكالة “رويترز”.

ــات تــحــمــل األعــــام  ــدرعــ وســـيـــرت 5 مــ
األميركية، دورية من قاعدتها في مدينة 
متجهة  الحسكة(  محافظة  )في  رميان 
تركيا شمال  مع  الــحــدودي  الشريط  إلــى 

بلدة القحطانية.
وكان وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، 
قــد قــال االثــنــيــن، إن الــهــدف مــن وجــود 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة فــي ســوريــا حماية 
أيــدي  فــي  تقع  ال  حتى  الــنــفــط،  منشآت 

تنظيم “داعش” اإلرهابي.

 من جانب آخر، استعادت قوات سوريا 
 5 على  السيطرة  “قــســد”  الديمقراطية 
قرى في الحسكة شمال شرق سوريا من 

الفصائل الموالية لتركيا.
وتــمــكــنــت قــــوات “قـــســـد” مـــن اســتــعــادة 
قرى رجلة وأبو راسين والحمرا والمناخ 
على  الــواقــعــة  والقاسمية  والسيباطية 

محور تل تمر وأبو راسين.

اشتباكات  إن  الــســوري  الــمــرصــد  وقـــال 
محيط  فــي  الــلــيــل  منتصف  بــعــد  جـــرت 
قــريــة شــركــراك بــالــقــرب مــن تــل عيسى 

بريف الرقة.
وكــانــت الــفــصــائــل الــمــوالــيــة لــتــركــيــا قد 
هاجمت مواقع قوات قسد، ما أسفر عن 
الموالية  الفصائل  مــن  عناصر   8 مقتل 

لتركيا بعد وقوعهم في منطقة ألغام.

قوات أميركية في سوريا

“قسد” تستعيد 5 قرى بالحسكة من الفصائل الموالية لتركيا
أول دورية أميركية في سوريا منذ “االنسحاب”

دبي ـ قناة العربية

ــخــاص  ــيـــركـــي ال ــعــوث األمـ ــمــب أكــــد ال
ــرايــن هـــوك فــي مــقــابــلــة مع  بـــإيـــران ب
أن  الخميس،  أمــس  “الــعــربــيــة”،  قــنــاة 
العقوبات  فــرض  ستواصل  واشنطن 
على إيران حتى تقبل التفاوض على 

اتفاق نووي جديد.
ــح هـــوك أنـــه “خـــال عـــام من   وأوضــ
العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 
مضيًفا  ألًفا”،   120 إلى  برميل  مليون 
أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع 
الــنــفــط فــي إيــــران. واعــتــبــر هـــوك أن 
اليوم  ا  اقتصاديًّ ضعيف  إيران  “نظام 

بسبب العقوبات مقارنة مع 
وضعه قبل عامين”.

أن  هـــــــــــــوك  وشــــــــــــــــرح 
تفرضها  التي  العقوبات 

على  المتحدة  ــواليــات  ال
ــبــهــا “ســلــوكــهــا  إيـــــــران ســب

الـــــــمـــــــزعـــــــزع فـــي 

أعلنت  واشنطن  أن  مذّكرا  المنطقة”، 
سويسرا  بنوك  مع  آلية  “تأسيس  عن 
تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية 

إليران”.
 كما أكد هوك أن واشنطن تتطلع “إلى 
عن  االبتعاد  باتجاه  عراقية  خطوات 

ا”. االعتماد على إيران اقتصاديًّ
من جهة أخــرى، ذكر هوك أن “إيــران 
اســتــهــدفــت الــســعــوديــة مــن الــشــمــال 
ــــوب عــبــر  ــن ــجــ ــ ــن ال ــ وتـــســـتـــهـــدفـــهـــا مـ
“هجوم  أن  على  مشدًدا  الحوثيين”، 
مخالف  أرامــكــو  منشآت  على  إيـــران 
وتابع:  الدولية”.  والمواثيق  للقوانين 
“نبحث مع مجلس األمن كيفية الرد 

على هجمات أرامكو”.
ــر، أكـــد هـــوك أن  وفـــي ســيــاق آخــ
إيران  برنامج  تستهدف  واشنطن 
األكبر  يعد  “الـــذي  الــصــاروخــي 
في الشرق األوسط”.

هوك: سنواصل فرض عقوبات على إيران
واشنطن ـ وكاالت

اســــتــــدعــــت الــــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة 
التحقيق  تتولى  الــتــي  األميركية 
الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب 
القومي  لألمن  السابق  مستشاره 
جون بولتون، لإلدالء بإفادته حول 
للسلطة من قبل  استغال محتمل 
أورد  البيت األبيض، وفق ما  سّيد 

اإلعام األميركي.
ــتــون الــــذي أقــيــل في  ــول ودعــــي ب
سبتمبر لإلدالء بإفادته في جلسة 
ما  بحسب  نوفمبر،   7 فــي  مغلقة 
بوست”  “واشنطن  صحيفة  أفادت 

األميركية.
بولتون  بـــأن  تــقــاريــر  وتــفــيــد 

حّذر سابًقا من جهود سرية 
تبذلها اإلدارة األميركية، وال 
الشخصي  المحامي  سيما 

ــيــانــي،  جــول رودي  لـــتـــرامـــب 
الضغط  أجـــل  مـــن 

بحق  تحقيق  لفتح  أوكرانيا  على 
ديمقراطيين بينهم المرشح األوفر 
االستحقاق  فــي  لمواجهته  ــا  حــظًّ

الرئاسي المقبل جو بايدن.
وكشف الديمقراطيون في مجلس 
النواب، األربعاء، عن خطط لجعل 
الرئيس  عزل  قضية  في  التحقيق 
يسمح  بما  أي  مفتوًحا،  األميركي 
بعقد جلسات استماع علنية يمكن 
أن يــشــارك بــهــا تــرامــب أيــًضــا في 
على  العمل  فيه  يتم  الــذي  الوقت 

ملف عزله.
ــتــــرح الــديــمــقــراطــيــون  واقــ
تشريعات جديدة للمراحل 
تمنح  العملية  من  التالية 
الــجــمــهــوريــيــن الــحــق في 
ــــب شــــهــــود وإصــــــــدار  ــل طــ

مذكرات استدعاء.

استدعاء بولتون للشهادة في تحقيق عزل ترامب

ليبيا.. الجيش يدّمر قاعدة 
للطائرات المسيرة بمصراتة

دبي ـ العربية نت

نفذت  الجوية  قواته  إن  الليبي  الجيش  قال 
بالكلية  متفرقة  مــواقــع  على  جــويــة  ــارات  غـ
الجوية بمصراتة، دّمر خاللها قاعدة تستخدم 

في تجهيز وتخزين الطائرات المسّيرة.
 وأوضح الجيش في بيان، أن االستخبارات 
الكلية  في  متفرقة  أماكن  رصدت  له  التابعة 
فـــي تجهيز  تــســتــخــدم  بــمــصــراتــة  الـــجـــويـــة 
وتخزين الطائرات المسيرة، قام سالح الجو 
بالتعامل مع هذا التهديدات ودمرتها، مشيًرا 
إلى أن هذه الغارات حققت أهدافها بكل دقة 
ودمرت المرافق المستخدمة بنسبة 100 %، 

وعادت لقواعدها سالمة.
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لن يســـتطيع نظام الماللي الذي تنشـــغل فيه الطغمة الحاكمة بســـرقة ونهب الشعب 
اإليرانـــي وإفقـــاره وتجويعه، أن يخدع أحـــدا بأنه حريص على األمـــن الداخلي في 
إيـــران، إذ إن الـــذي يهـــم النظـــام هـــو أمنه الخـــاص الذي يعمل كل شـــيء مـــن أجله، 
وهـــو عندمـــا يلقـــي القبض على أنـــاس فقراء اضطرتهـــم صعوبة الحيـــاة واألوضاع 
االقتصاديـــة الســـيئة جدا جـــراء حكمهم الفاشـــل، إلى مـــد يدهم إلى مـــال اآلخرين 
مـــن أجـــل إعالـــة عوائلهم بعد أن تقطعت بهم الســـبل ويقوم بقطـــع أصابعهم أو قتل 
العتالين المحرومين على الحدود من الذين يكدحون بكل مشـــقة ليحصلوا على ما 
يســـدون بـــه أود عوائلهم، في حيـــن أن هذا النظام المجرم يغض النظر عن الســـراق 
واللصـــوص الحقيقيين “الطغمة الدينية الحاكمة”، ونتســـاءل؛ من أين للمال خامنئي 

أكثر من 200 مليار دوالر ويمتلك أبناؤه المليارات في حساباتهم؟
نظـــام الماللـــي الذي اســـتطاعت المقاومة اإليرانيـــة ومن خالل المعلومـــات الدقيقة 
التـــي حصلـــت وتحصل عليهـــا من الداخل، جعـــل العالم كله على اطـــالع بما يرتكبه 
قادة هذا النظام من عمليات ســـرقة ونهب تحت عناوين مختلفة، وهو من األســـباب 
التي أدت بالشعب إلى الهتاف ضد النظام ومواجهته بعد أن تجاوز كل الحدود في 

عمليـــات الســـلب والنهب بـــل إنه ومن كثرة عمليـــات النهب وبعـــد أن فاحت الريحة 
النتنة لفساده واللصوص فإن قادة الجناحين يتبادلون التهم ضد بعضهم البعض من 
أجل تبرئة أنفسهم ولكن الحقيقة التي ال مناص منها هي أنهم كلهم سراق ولصوص 

وكلهم يساهمون في زيادة معاناة الشعب وحرمانه.
الشـــعب اإليرانـــي الـــذي هتـــف ســـاخرا مـــن الجناحيـــن ومعلنـــا أن لعبـــة اإلصالحـــي 
والمتشـــدد انتهـــت واتضحـــت الحقيقـــة وأنـــه ليس هناك حـــل ومعالجـــة للمعضالت 
والمشـــاكل التي أوجدها هذا النظام إال بإســـقاطه خصوصا مع اســـتحالة تحقيق أي 

تغيير إيجابي من داخل هذا النظام.

الدعوة إلسقاط نظام الماللي وتحقيق التغيير الجذري في إيران، أمر ملح جدا  «
طالبت وتطالب به المقاومة اإليرانية وتعتبره الحل الوحيد القائم، لذلك أصرت 

عليه إصرارا الهوادة فيه وال ريب من أن الشعب اإليراني أيضا أدرك أهمية 
تحقيق هذا المطلب الحيوي الذي من شأنه إعادة األمل والحياة إلى إيران 

وإنهاء حقبة الظالم وتخليص المنطقة والعالم من ظاهرة التطرف واإلرهاب 
التي كان وال يزال مركزها وبؤرتها األساسية في طهران. “الحوار”.

إيران... وتشويه احتجاجات لبنان
االحتجاجـــات في لبنـــان، كما تابعنا، بدأت حين خرج مئات اآلالف 
من الشـــباب إلى الشوارع معبرين عن غضبهم ضد ضريبة جديدة 
فرضتهـــا الحكومـــة علـــى االتصـــال عبـــر اإلنترنـــت )الواتـــس أب(، 
وبالرغم من إلغائها سريعًا بعد اإلعالن عنها يوم 17 أكتوبر 2017، 
إال أن هـــذا لـــم يمنـــع موجة الغضـــب العـــارم والمتراكـــم، منذ أزمة 
النفايـــات فـــي 2015، التـــي مازالت تتراكـــم في الشـــوارع، إضافة 

لتدهور البنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي.
وبالرغم من مشروعية االحتجاجات وجديتها، إال أن جهات تسعى 
للحط منها، مستغلة العنصر النسائي خصوصا، أوالً: بتركيز مواقع 
التواصـــل االجتماعي على الّلبنانيـــات الفاتنات، ثم ظهور إحداهن 
تطالـــب بزيـــادة األجور لتســـتطيع القيام بعمليـــات تجميل، وتظهر 
ِإشـــاعات تفيد باغتصاب فتاة في ســـاحات المظاهـــرات، ويختتم 
األســـبوع بقيـــام راقصـــة مغمـــورة تدعـــى “ســـماهر”، بالرقص على 

سقف إحدى السيارات بمالبس فاضحة جدًا.
منذ البداية رأيت أن من يقوم بتشـــويه االحتجاجات اللبنانية أيٍد 
إيرانية، فاالحتجاجات في لبنان والعراق تطالب بالحد من التدخل 
اإليراني في الدولتين، ألن هذا التدخل السبب األول لفساد الحكام 

فيها، وبالتالي تدهور الدولة لدرجة الوصول للهشاشة.
المالحظ أنه بعد الخطاب الثاني لـ “حسن نصر الله” يوم الجمعة  «

الماضي، أصبح ما كان بالنسبة لي مجرد تخمين أمراً مؤكداً، وهو 
أن حزبه من بين األيدي الفاعلة التي تشوه االحتجاجات، كما جاء في 

وصفه الحراك االحتجاجي بأنه لم يعد حركة شعبية عفوية بل تقودها 
أحزاب معينة... إلخ، وخطاباته عمومًا ليس لها صدى ألن االحتجاجات 

ال تزال مستمرة.”الرؤية”.

د. أسماء الكتبي

مقتل البغدادي... اإلرهاب للخلف ُدر! )1(
على عكس البحث في مصير تنظيم “القاعدة” بعد مقتل أسامة 
بن الدن في الثاني من مايو 2011، حيث تباينت آراء الخبراء 
والمحللين وقتذاك حول نهاية التنظيم من عدمه، اتفق الجميع 
عقـــب إعالن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” على 
أن اختفـــاء البغدادي ال يعني نهاية التنظيم. للتجارب الســـابقة 
مـــع تنظيمـــات اإلرهـــاب المعاصـــرة أثر مهـــم بالتأكيـــد في هذا 

االتفاق واإلجماع.
وفي اقتفاء األثر والبحث في مآالت “داعش”، وفي تفسير ذلك 
هناك اتجاهات عدة منها ما يراه الكثيرون من أن آيديولوجية 
الفكـــر اإلرهابـــي تعيش في حواضـــن مجتمعية توفر لها ســـبل 
البقـــاء، بحيـــث تعيـــش دورة حياتهـــا بيـــن مـــد وجـــزر، وتمـــدد 
وانكماش، وهذا التفســـير صحيح إلى حـــد كبير وينطوي على 
أهميـــة ال يمكن إغفالها، ولكنها ليســـت، برأيـــي، العامل الوحيد 
فـــي اســـتمرار بقاء “القاعـــدة” على قيد الحيـــاة حتى اآلن، ولن 
تكـــون، بالتالـــي، العامـــل األوحد في اســـتمرار “داعـــش” وبقائه 

على قيد الحياة رغم مقتل مؤسسه، كما يقول الجميع.
إذا، ما األسباب األخرى التي تغذي بقاء تنظيمات اإلرهاب على  «

قيد الحياة؟! باعتقادي الشخصي إن األفكار ال تموت بموت 
أصحابها وهذا صحيح، ولكن من قال إن البغدادي، ومن قبله ابن 

الدن، هما أصحاب فكر آيديولوجي قابل للتوارث واالنتقال بين 
األجيال؟ الحقيقة أن البحث في مسألة الفكر اآليديولوجي ربما 

يبدو بصورة أوضح في نموذج البغدادي، الذي تجمع الكتابات على 
أنه “زعيم بالمصادفة”، وأنه مجرد “ستار” أو واجهة لمجموعات 
من المنتفعين والمتاجرين بالشعارات الدينية من أجل تحقيق 

أهداف سياسية ومصالحية، وهؤالء المنتفعون ربما يكونون 
أفراداً أو مجموعات مصالح أو أجهزة استخبارات أو دوال أو كل 
هؤالء معًا حين تتالقى المصالح واألجندات الخفية والمعلنة! 

فالبغدادي لم تعرف عنه الزعامة وال القيادة بل كان كما وصفه 
من عرفوه في فترات سابقة من حياته، شخصا انطوائيا محدود 
الثقافة والعلم الشرعي، وهو ما يفسر إلى حد كبير عدم ظهوره 

سوى مرتين فقط في لقطات فيديو مصورة طيلة السنوات التي 
مأل تنظيمه فيها الدنيا ضجيجًا وقلقًا، عالوة على استعانته 

بمفت خاص للتنظيم إلبداء الرأي الشرعي في المسائل الفقهية، 
ما يعني أن البغدادي لم يكن، باعترافه، مؤهال كزعيم ديني، وهي 

الصفة الوحيدة التي ربما تسوغ له قيادة التنظيم في ظل افتقاره 
للخبرة العسكرية واإلدارية وأية خبرات أخرى يتطلبها دوره كقائد 

لدولة مزعومة منحت لنفسها ـ في يوم ما ـ الوالية على نحو 
سبعة ماليين من البشر ومساحة من األرض تبلغ نحو ربع مليون 

كيلومتر مربع!. “إيالف”.

سالم الكتبي

فالح هادي الجنابي

الماللي اللصوص يقطعون أصابع الفقراء

أتمتـــة العمليـــات اآلليـــة هـــي التكنولوجيـــا التي تســـمح ألي شـــخص اليـــوم بتكوين 
برامـــج الكمبيوتـــر، أو “الروبـــوت” لمحـــاكاة ودمـــج تصرفات اإلنســـان الـــذي يتفاعل 
داخـــل األنظمة الرقميـــة لتنفيذ عملية تجارية، وتســـتخدم روبوتات الـ RPA واجهة 
المســـتخدم اللتقـــاط البيانـــات ومعالجـــة التطبيقـــات مثلما يفعل البشـــر. إنها تفســـر 
وتحفز االستجابات وتتواصل مع األنظمة األخرى من أجل القيام بمجموعة واسعة 
مـــن المهام المتكـــررة، واألفضل من ذلك: ال ينام الـ RPA أبًدا، وال يرتكب أية أخطاء 

وتكلفته أقل بكثير من تكلفة الموظف.
 RPA علـــى عكـــس حلـــول تكنولوجيـــا المعلومـــات التقليديـــة األخـــرى، يســـمح الــــ
 RPA للمؤسســـات باألتمتة بجزء بســـيط من التكلفة والوقت الذي واجهته سابًقا. الـ
هـــو أيضا غيـــر تدخلي في طبيعته ويدعم البنية التحتية القائمة دون التســـبب في 
 ،RPA تعطيل النظم األساسية، والتي سيكون من الصعب والمكلف استبدالها، مع الـ

لم تعد كفاءة التكلفة واالمتثال تكلفة تشغيل ولكن نتيجة ثانوية لألتمتة.
روبوتـــات الــــ RPA قادرة على محـــاكاة العديد - إن لم يكـــن معظمها - من إجراءات 
وأفعـــال المســـتخدم البشـــرية، ويقومون بتســـجيل الدخـــول إلى التطبيقـــات، ونقل 
الملفـــات والمجلدات، ونســـخ البيانات ولصقها، وملء النماذج، واســـتخراج البيانات 
المهيكلة وشـــبه الهيكلية من الوثائق، وغيرها. يقوم مزود لخدمات الموارد البشرية 
من أوروبا بمعالجة 2500 شـــهادة إجازة مرضية شـــهرًيا بمتوسط وقت معالجة يبلغ 
أربع دقائق لكل عنصر. في غضون ثالثة أســـابيع قاموا بتنفيذ حل الـ RPA وحققوا 
أتمتـــة العمليات بنســـبة 90 %. يســـتخلص روبوت الـ RPA البيانـــات من معاملة في 
SAP، ويـــدرج المعلومـــات في أنظمة العميل، ويطبعهـــا. حقق مزود خدمات الموارد 
البشـــرية عائًدا على االســـتثمار في غضون ستة أشـــهر، مع انخفاض معدالت الخطأ 

إلى 0 % وتقليل الجهد اليدوي إلى 5 %، وتقليل وقت المعالجة بنسبة 80 %.
كان بائع تجزئة عالمي يســـتخدم تقارير إغالق المتجر للتحقق من صحة معلومات 
اإلغالق لكل ســـجل من ســـجالته عبر مئات المتاجر. استخدم موظفو المتجر عملية 
يدوية وبطيئة لسحب هذه التقارير، ومن خالل أتمتة العملية، حرر المتجر موظفيه 
للتركيـــز اآلن علـــى المزيد من األنشـــطة التي تركز على العمالء، وتقـــوم روبوتات الـ 
RPA اآلن بنقـــل التقاريـــر الختاميـــة إلـــى خادم واحـــد، ثم قراءة ودمـــج المعلومات 

الالزمة لتقارير إغالق المتجر.
وقامـــت شـــركة تأميـــن ائتمان تجـــاري مع أكثر مـــن 50000 عميل فـــي جميع أنحاء 
العالـــم بأتمتـــة عملية االكتتـــاب الخاصة بطلب حـــد االئتمان. كان الـــوكالء يقومون 
في السابق بجمع المعلومات يدوًيا، من المصادر الداخلية )المخاطر والسياسة( إلى 
المصـــادر الخارجية )موقـــع العميل، أخبار Google(. مع الــــ RPA، فقد قاموا بتوفير 
2440 ســـاعة من العمل البشـــري في الشـــهر ويقوم الموظفون اآلن باســـتخدام هذا 

الوقت للعمل مباشرة مع العمالء.
إذا الروبوتات موجودة لتبقى، وكلما تمكنت من الحصول على إمكاناتها بشكل أسرع،  «

زادت سرعة إنشاء ميزة تنافسية لشركتك، حيث توفر أتمتة العمليات الروبوتية الربحية 
المباشرة مع تحسين الدقة عبر المؤسسات والصناعات، إن تمكين RPA للتعامل مع 
أية عمليات لن يؤدي فقط إلى تحويل وتبسيط سير عمل مؤسستك، بل سيتيح ذلك 

إمكانية التوسع والمرونة الفائقة داخل المؤسسة، مع مضاعفة االستجابة السريعة 
والمخصصة الحتياجات محددة. الروبوتات البرمجية سهلة التدريب وهي تدمج بسهولة 

في أي نظام. إنها تقدم تقارير باستمرار عن التقدم الذي تحرزه حتى تتمكن من التقدم 
بشكل أكبر وأفضل باستخدام القدرة على التنبؤ بالعمليات والتنبؤ باألعمال، مع 

التحسن االستراتيجي.

د. جاسم حاجي

التقاط البيانات ومعالجة التطبيقات في الذكاء االصطناعي

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

للتواصل: 17111483

التكنولوجيا المتطورة... حلم المنظمات اإلرهابية
أشـــار الدكتـــور عبداللطيـــف الزياني األمين العـــام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في جلســـات أعمال مؤتمر الشـــرق األوســـط 
للتكنولوجيـــا العســـكرية الـــذي عقـــد مؤخـــرا إلـــى نقطـــة غاية في 
األهمية تســـتدعي اتخاذ إجراءات عملية وتعبئة كل القوى بشكل 
مباشـــر وهـــي “ان التحدي الرئيســـي في الوقت الراهـــن يكمن في 
حمايـــة التكنولوجيـــا المتطورة مـــن وقوعها في أيـــدي اإلرهابيين 
والمتطرفيـــن حتـــى ال تتحـــول إلى مصـــدر تهديد ألمن واســـتقرار 

المنطقة والعالم”.
بدون شك تسعى المنظمات اإلرهابية في وقتنا الراهن إلى اختيار 
طريق معين للحصول على األسلحة المتطورة فهي مطلوبة لذاتها 
وبـــأي ثمن، فـــإذا كان صاروخ أرض جو الذي يملكه المتمردون في 
أوكرانيا قد أســـقط طائرة الـــركاب الماليزية في العام 2014 وقتل 
في الحادث 298 شـــخصا، ترى ماذا ستفعل األسلحة األكثر تطورا 
إذا مـــا وقعت في يـــد المنظمات اإلرهابية، وتكفـــي اليوم األخطار 
والتهديـــدات المحتملـــة مـــن الطائـــرات المســـيرة أو بـــدون طيـــار 

التـــي يســـتخدمها اإلرهابيون فـــي أعمالهم وهذا مـــا جعل االتحاد 
األوروبي يقيم شـــبكة لتبـــادل المعلومات وتعزيـــز االهتمام باألمر 
على المســـتوى الدولي وتوفيـــر المخصصات المالية للمشـــروعات 
التي تخدم درء خطر الطائرات المســـيرة، حســـب مفوض االتحاد 

األوروبي للشؤون األمنية جوليان كينغ.
المنظمات اإلرهابية تسعى إلى خلق صورة جديدة من االعتداءات غير  «

المألوفة وذلك من خالل محاوالت الحصول على التكنولوجيا، وهذه 
الظاهرة تبرز واضحة ولها خصائصها المعبرة، ومن هنا وكما ذكر 

األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البد من حماية 
التكنولوجيا المتطورة من وقوعها في أيدي اإلرهابيين والمتطرفين، 

وهذا ال يأتي إال من خالل العمل المشترك وتبادل المعلومات األمنية 
والتصور االستراتيجي الواضح الذي يخدم األمن واالستقرار، بمعنى 

أن العمل يكون في نطاق جماعي من أجل تحقيق أو بلوغ أعلى 
مستوى من االندماج والنجاح في درء األخطار المحتملة، ألن الوقت 

الراهن يفرض منطقيا حشد كل الطاقات لمواجهة األخطار التي 
تهدد المجتمع الدولي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد



يفتتح نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل عند الثانية من ظهر اليوم “الجمعة” 
موسمه الجديد 2019/2020 بتنظيم السباق االفتتاحي والذي سيقام على كؤوس 
المغفور له بإذن هللا تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة طيب هللا ثراه، 
وذلــك علــى مضمــار ســباق النادي بمنطقــة الرفــة بالصخير، وذلك وســط تطلعات 
وترقــب جمهــور ســباقات الخيل بــأن يكون موســًما متميًزا في ظل االســتعدادات 
التنظيميــة والخطــوات التطويريــة التــي يقــوم بهــا النــادي وكذلك االســتعدادات 
الجيــدة لإلســطبالت المختلفــة بجلب وتجهيز الجياد ســواء الجديدة أو الســابقة 

النطالقة األثارة والمنافسة في مضمار السباق. 

 ويكتســـب الســـباق االفتتاحـــي أهميـــة 
من حيـــث إقامته على كـــؤوس المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة والجوائز المالية الكبيرة والبالغة 
إجماليهـــا “20 ألـــف دينار” والتي تشـــكل 
المشـــاركة  اإلســـطبالت  لجميـــع  دافًعـــا 
والتي دفعت بـ “62 جواًدا” في األشواط 
الســـبعة حيث ركز أغلـــب المضمرين في 

مشـــاركاتهم علـــى الجياد الســـابقة لديها 
بالنســـبة للمســـتورد فيما ســـتكون هناك 
مشـــاركات للجياد الجديدة في أشـــواط 
بـــأن  توقعـــات  وســـط  المحلـــي،  النتـــاج 
تكـــون المنافســـات مفتوحـــة على جميع 
متقلبـــة  نتائـــج  وحـــدوث  االحتمـــاالت 
ألن  األشـــواط  بعـــض  فـــي  ومفاجـــآت 
جاهزيـــة الجيـــاد تلعـــب دوًرا مؤثًرا في 

مسار المنافسة في بداية الموسم.
الـــذي  وســـيبدأ الســـباق بالشـــوط األول 
ســـيقام على كأس المغفـــور له بإذن هللا 
تعالـــى ســـمو الشـــيخ راشـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق التـــوازن “نتاج 
والجائـــزة  متـــر   1800 مســـافة  محلـــي” 

2000 دينار.
 ويقام الشوط الثاني على كأس المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة لجياد الدرجـــات الثالثة والرابعة 
والمبتدئات “نتاج محلي” مســـافة 1000 

دينـــار.    2000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
ويقام الشوط الثالث على كأس المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة لخيل البحريـــن العربية األصيلة 

“الواهـــو” مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم 
والجائزة 3000 دينار.

 ويقام الشوط الرابع على كأس المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
2000 دينـــار. ويقـــام الشـــوط الخامـــس 
على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد 
بن عيســـى آل خليفة للجيـــاد المبتدئات 
مسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار.

أقوى األشواط

 وتّتجـــه أنظـــار جمهـــور الســـباق صـــوب 
علـــى  ســـيقام  الـــذي  الســـادس  الشـــوط 
كأس المغفور له ســـمو الشـــيخ راشد بن 
عيســـى آل خليفة لجيـــاد الدرجة األولى 
“مســـتورد” مســـافة 1600 متر والجائزة 
5000 دينار.  أما الشوط السابع واألخير 
فســـيقام علـــى كأس المغفـــور لـــه ســـمو 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
للجياد المبتدئات “نتاج محلي” مســـافة 

1600 متر والجائزة 5000 دينار.  

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اليوم انطالقة موسم الخيل الجديد وسط ترقب كبير

منافسات قوية يشهدها السباق االفتتاحي اليوم
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المكتب اإلعالمي

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيــس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أكمل االتحاد كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة لتنظيم ســباق القدرة التأهيلي 

للموسم الجديد 2019/2020 والذي سيقام لمسافة 80 كم دولي و80 كم محلي و40 كم محلي في قرية البحرين للقدرة قبل االفتتاح الرسمي للموسم. 

وتشـــهد قرية القدرة اليوم إقامة الفحص البيطري 
للجيـــاد وســـط مشـــاركة واســـعة مـــن اإلســـطبالت 

والفرسان. 

ا  ا وتنظيميًّ  العلوي: جاهزون للتأهيلي وهدفنا نجاحه فنيًّ

 وأكـــد غالـــب العلـــوي أميـــن ســـر االتحـــاد االنتهـــاء 
مـــن االســـتعدادات للســـباق وذلك وفًقـــا لتوجيهات 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة رئيس 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات القـــدرة، كما 
أن االنطالقة ستكون في الساعة السادسة صباًحا، 
مشيًرا إلى أن االتحاد عمل بشكل جاد خالل األيام 

الماضية في ســـبيل توفير مختلف أشـــكال النجاح 
للســـباق وإخراجـــه بحلـــة تنظيميـــة زاهيـــة تؤكـــد 
استعدادنا التام إلقامة فعاليات المسابقات المحلية 

للموسم الجديد. 
 وأكـــد العلـــوي اكتمـــال جاهزيـــة واســـتعدادات كل 
اللجان النطالقة السباق والذي تم االستعداد له من 
خـــالل إطالق العنـــان إلى جميع اللجـــان العاملة في 
السباق والتي تتمتع بخبرة عملية كبيرة في تنظيم 
مثل هذه الســـباقات، وأن الســـباق التأهيلي للموسم 
الجديد 2019/2020 سيســـاهم فـــي إعطاء الجميع 
دفعة معنوية عالية قبل السباقات الرسمية القادمة، 

مبدًيا ثقته التامة والكاملة في الكوادر العاملة التي 
ستسهم في إنجاح الحدث وتنظيمه بشكل متميز. 

الصالحي: تغطية إعالمية مميزة للسباقات 

أكد توفيق الصالحي مدير المكتب اإلعالمي لسمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ومركز المعلومات 
رئيـــس اللجنة اإلعالمية باالتحاد أن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة قد وّجـــه بتغطية مميزة 
لســـباقات الموســـم الجديـــد 2019/2020 وعكـــس 
فـــي  القـــدرة  ســـباقات  لتطـــور  المشـــرقة  الصـــورة 
المملكـــة، مشـــيًرا إلـــى أن توجيهات ســـموه نبراس 

للجنـــة اإلعالميـــة وســـتكون دافـــع حقيقـــي لبـــذل 
المزيد من الجهود لكافة أعضاء اللجنة. 

وأوضـــح توفيـــق الصالحـــي أن اللجنـــة اإلعالميـــة 
حريصـــة علـــى أن تكون التغطيـــة اإلعالمية بحجم 
مســـابقات االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة، حيـــث وضعـــت اللجنـــة اإلعالميـــة خطـــة 
موســـعة للتغطية في كافة وســـائل اإلعالم المرئية 
والمقروءة عالوة على التغطيات التي ســـتصاحب 
الســـباق فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، مبيًنا 
أن هنـــاك تعاوًنـــا كبيـــًرا مع الصحـــف المحلية إلبراز 

التغطيـــات اإلعالميـــة التي ترافق المســـابقات وهو 
ليـــس بالغريـــب علـــى الصحف التـــي دائًما مـــا تبرز 

التغطيات اإلعالمية بالشكل المطلوب. 

 الزعبي: إقبال كبير للمشاركة 

 قـــال حيـــدر الزعبـــي المديـــر التنفيـــذي باالتحـــاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة إن اإلقبال مميز 
للمشـــاركة فـــي الســـباق التأهيلـــي من اإلســـطبالت 
والفرسان، مبّيًنا أن االتحاد عمل على تسهيل كافة 

اإلجراءات اإلدارية لتسجيل المشاركين. 

غالب العلوي حيدر الزعبي توفيق صالحي

العلوي: أنهينا التجهيزات كافة.. والصالحي: تغطية إعالمية مميزة

اليوم الفحص البيطري والسباق التأهيلي للقدرة غًدا

5 وعــزوف  باألجانــب  صفوفهــا  عــّززت  أنديــة   3

تراجع عدد المحترفين بأندية الطائرة

مع قرب انطالق دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة في 11 نوفمبر المقبل والتي تعتبر أقوى وأطول مســابقة ينظمها االتحاد تراجع عدد الالعبين المحترفين 
فــي صفــوف األنديــة الوطنيــة الثمانيــة المشــاركة مقارنــة بالموســم الفائــت 2018/2019، رغــم أن الوقــت مــازال متاًحــا أمــام األنديــة األخرى لتســجيل العبين 

محترفين في صفوفها.

 ولغايـــة هـــذه اللحظة تعاقـــدت ثالثة 
أنديـــة فقـــط مـــع العبيـــن محترفيـــن 
علـــى  والمنافســـة  صفوفهـــا  لتعزيـــز 
وشـــارك  الجـــاري،  الموســـم  بطـــوالت 
بعضهـــم فـــي مســـابقة كأس االتحـــاد 
للدرجـــة األولى والثانيـــة، فيما لم تقم 
خمسة أندية بالتعاقد مع أي محترف، 
ليشـــهد الموســـم الحالي 2019/2020 
حتـــى اآلن أقل عـــدد مـــن المحترفين 

مقارنة بالمواسم الماضية.
المحرق كان أول ناد يتعاقد مع العب 
الكاميرونـــي  ضـــم  بعدمـــا  محتـــرف 
“إيفان كودي” بشهر أغسطس الماضي 
والذي تم تقييـــده قبل عدة أيام فقط 
فـــي كشـــوفات طائرة األحـــالم، حيث 
يجيد الكاميروني اللعب بمركز 2، وهو 
أحـــد أبرز العناصر فـــي منتخب بالده، 
ويتوقع أن يكون وجوده إضافة قوية 
لطائـــرة األحالم خالل الموســـم القادم 
ســـعًيا نحو التتويـــج باأللقاب المحلية 

بعد غياب عدة مواسم.
ولـــم يجـــّدد المحـــرق مـــع المحتـــرف 
البورتوريكي “ جاكسون ريفيرا” الذي 

شغل الموسم الماضي مركز2.
بالالعـــب  اســـتعان  فقـــد  األهلـــي  أمـــا 
الكنـــدي “رايمونـــد” وجـــاء التعاقد مع 
الالعـــب الكنـــدي بعـــد االطـــالع علـــى 
ســـيرته الذاتيـــة ومســـتوياته الفنيـــة، 
حيـــث إنـــه مـــن مواليـــد 1991 يجيـــد 
اللعب بمركز )4( ويبلغ طوله 190 سم، 
وســـبق لـــه اللعـــب فـــي عـــدة جامعات 
وأنديـــة كندية خالل الفترة من 2010 
-  2016، كما لعب في الدوري الفرنسي 
موســـم 2016 -  2017، وقضـــى آخـــر 

موسمين بالدوري األلماني.
وبالتعاقـــد مـــع الكندي فـــإن “رايموند” 
ســـيعوض غياب المحترف الكولومبي 

)هرنانديـــز( والـــذي حقق معـــه الفريق 
بطولة كأس ســـمو ولي العهد الموســـم 

الفائت.
النجمـــة اختـــار التعاقـــد مـــع الالعـــب 
الـــذي  كوســـتا”  ليلســـون   “ البرازيلـــي 
نـــادي  إلـــى  الماضـــي  الموســـم  انتقـــل 
العين اإلماراتي، فيما مثل النجمة في 
عدة مواسم بالسنوات األخيرة تكللت 
بتحقيقـــه للقـــب دوري الدرجة األولى 
العهـــد،  ولـــي  ســـمو  كأس  ووصيـــف 
ويعتبر الالعب مكســـًبا كبيًرا لصفوف 
الســـاحق  بالضـــرب  لتميـــزه  النجمـــة 
بمركـــز2 و1 وإرســـاله القـــوي ليخلـــف 

الـــذي  الالعـــب البرازيلـــي “ماتيـــوس” 
مثل الرهيب بمركز2 الموسم الفائت.

 وأمـــا بخصـــوص باقـــي األنديـــة فإنها 
لـــم تبـــرم أي تعاقـــدات علـــى مســـتوى 
المحترفيـــن، فالنصـــر ســـبق وأن ضـــم 
المحترف المغربي كمال أعالي ضارب 
االرتـــكاز فـــي الموســـم الماضـــي، أمـــا 
داركليـــب فإنـــه تعاقـــد مـــع البرازيلـــي 
“ويليـــان” بمركـــز4، فيمـــا تعاقـــد عالي 
مـــع البورتوريكـــي “إدواردو هرنانديز” 
ضـــارب مركـــز 4 ولكن األنديـــة الثالثة 
لـــم تعلـــن حتـــى اآلن عـــن أي خطوات 
قادمـــة بهـــذا الخصـــوص األمـــر الـــذي 

الالعبيـــن  علـــى  اعتمادهمـــا  يرجـــح 
المحليين.

جمـــرة  بنـــي  لناديـــي  بالنســـبة  وأمـــا   
والنبيـــه صالح الصاعـــد حديًثا لدوري 
األضـــواء فإنهمـــا ال يتجهـــان علـــى ما 

يبدو للتعاقد مع أي العب محترف.
وكان اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة فتح باب 
التسجيل للمحترفين األجانب ابتداء 
مـــن تاريـــخ 2 ســـبتمبر الماضـــي وفًقا 
لالئحـــة المســـابقات التـــي تنـــص على 
فتـــح تســـجيل المحترفيـــن األجانـــب 
أول  انطـــالق  مـــن  واحـــد  شـــهر  قبـــل 
مســـابقة ألندية الدرجـــة األولى، وهي 
بطولـــة كأس االتحـــاد التـــي انطلقـــت 

وسمح للمحترفين بالمشاركة فيها.
ووفًقـــا للمـــادة )4( الخاصـــة بتســـجيل 
فتـــرة  تبـــدأ   4-2 األجانـــب  الالعبيـــن 
تسجيل واســـتبدال الالعبين األجانب 
للدرجـــة األولى قبل شـــهر من انطالق 
أول مســـابقة للدرجـــة األولـــى وتغلـــق 

بقرار من مجلس اإلدارة.
ومن المرجح أن تســـعى بعض األندية 
لتعزيـــز صفوفها خالل الفتـــرة القليلة 
مـــن  الثانـــي  القســـم  فـــي  أو  القادمـــة 

الدوري.

محترف المحرق إيفان كوديمحترف النجمة ليلسون كوستامحترف األهلي رايموند

من منافسات دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة )ارشيفية(

منافسات ذهاب دور الـ  «
16 لكأس الملك أعطت 

مؤشًرا بأنه ال يوجد فريق 
كبير وآخر صغير، وأن 

االحتماالت كافة واردة في 
اإلياب.

لألسف الشديد لدينا  «
مسؤولون باألندية حينما 
تتخلف فرقهم بالنتيجة، 
ا  تراهم ينسحبون تدريجيًّ

للمقاعد الخلفية 
بالمقصورة الرئيسة 

ويختفون فجأة.

معادلة ميالن المفقودة!
بعــد أن كان بعبًعــا مخيًفــا فــي أوروبــا برمتهــا.. تضعضــع وعانــى وذاق 
األمرين حتى أصبح كالحمل الوديع وصار مثااًل حًيا لشماتة الشامتين.. 

ميالن اإليطالي إلى أين المسير؟!
لــن ندخــل فــي تفاصيــل تخبطــات اإلدارات التــي تعاقبت علــى الميالن 
في الســنوات األخيــرة فكثيرون يعرفونها جيــًدا.. تخبط في اختيارات 
الالعبين والتخبط األكبر في اختيار من يقود مجموعة الالعبين.. فمنذ 
زمن كاكا وشفشينكو وانزاغي وبيرلو.. لم تتمكن اإلدارة من التعاقد مع 
العب “ســوبر” بل اكتفت بمجموعة من الالعبين المتوســطين المســتوى 
وبأقصــى كلمــات المــدح ال يمكــن تصنيفهــم اكثــر مــن كونهــم العبيــن 
جيديدن ليس إال..! ومنذ فوز الميالن بآخر لقب للدوري بقيادة المدرب 
ماســيمليانو اليغــري عجــزت اإلدارة عــن اإلتيــان بمــدرب يمتلــك نصــف 

مؤهالت أليغري وآخرها بيولي!
مــا تحتاجــه اإلدارة الحاليــة هــو شــيء بســيط فــي مفهــوم كــرة القدم.. 
أي فريــق يريــد تحقيــق النجــاح واالنتشــال مجــدًدا بعــد انتكاســة عليــه 
اتبــاع إحــدى هاتين القاعدتين.. إما التعاقد مع العبين نجوم من الصف 
األول ويقودهــم مــدرب ناجح )ليس بالضرورة ســوبر(.. وإما التعاقد مع 
مــدرب مــن الطراز األول )ســوبر( مــع تعزيزات من الالعبيــن الجيدين أو 
المتوســطين.. ميــالن الحالــي ال يجلــب مدرب “ســوبر” وال يملك العبين 

“سوبر” فكيف ستنجح المعادلة؟!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

حسن علي

كؤوس راشد بن عيسى 
تشعل صراع الجياد في 

سباق االفتتاح



زار وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، برفقة وزير الثقافة ووزير الشباب 
بالمملكة األردنية الهاشــمية محمد أبو رمان، مركز شــابات العارضة باألردن، وذلك 
على هامش مشــاركة ســعادته في فعاليات القمة العربية للذكاء االصطناعي التي 

وتستضيفها األردن.

 وخـــال الزيـــارة اســـتمع وزيـــر شـــؤون 
الشـــباب والرياضة إلى إيجـــاز عن فكرة 
مبـــادرة مركز الشـــباب المتنقـــل التي تم 
الشـــبابية،  المراكـــز  أحـــد  فـــي  إنجازهـــا 
وتعمـــل علـــى تطويـــر آلية عمـــل المراكز 
الشـــبابية برفدهـــا بأفـــكار جديـــدة مـــن 
خـــال أعضـــاء المركـــز، باإلضافـــة إلـــى 
تواصل مركز الشابات مع أبناء المجتمع 
واألنشـــطة  البرامـــج  بتنفيـــذ  المحلـــي 
المســـاحة  وإتاحـــة  المتميـــزة،  الرياديـــة 
واألفـــكار  المبـــادرات  لطـــرح  للشـــابات 
ا  ـــا واقتصاديًّ الشـــبابية لتمكينهـــم معرفيًّ

مـــن أعضـــاء المركـــز البالـــغ عددهم 800 
عضو من أعمار 12 إلى 30 سنة.  

  كما اطلع أيمن المؤيد خال الزيارة على 
مرافق المركز حيث يحتوي المركز على 
قاعة للمركز الرقمي النموذجي وصاالت 
وألعـــاب  للخياطـــة  ومشـــغل  رياضيـــة 
مهارات حياتية وألعاب شـــعبية وقاعات 
لعـــرض إنتـــاج دورات الحـــرف اليدويـــة 
والمنتوجات البيتية للعضوات وسيدات 
المجتمع المحلـــي. وفي تصريح له بهذه 
المناســـبة، أكد أيمن المؤيد حرص وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة فـــي مملكـــة 

البحريـــن علـــى التعاون مـــع نظيرتها في 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية بما يســـاهم 
في تعزيز التعاون المشـــترك في الجانب 
الشبابي والرياضي بما يتوافق مع رؤية 
حضـــرة صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــاد المفدى 
حفظه هللا ورعاه وأخيه صاحب الجالة 
الملـــك عبدهللا الثاني ابن الحســـين ملك 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية حفظه هللا 
ورعاه والرامية إلى زيادة حجم التعاون 
فـــي منظومة العمل الشـــبابي والرياضي 

بـــن  أيمـــن  وأضـــاف  المملكتيـــن.  بيـــن 
توفيق المؤيد أن وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة تحرص على تأطيـــر التعاون 
مع وزارة الشـــباب في المملكـــة األردنية 
الهاشـــمية بما يتوافق مع سياسات سمو 

الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثل 
جالـــة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرامية إلـــى تبادل الخبرات والتجارب 

مـــع الـــدول الشـــقيقة بمـــا يســـاهم فـــي 
تطوير منظومة العمل العربي المشترك. 
وأشـــاد وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
بالدور الذي يقدمه مركز شابات العارضة 
من خال إتاحة الفرص للشـــابات إلبداء 
مختـــل  فـــي  ومشـــروعاتهم  أفكارهـــم 
فالمجـــاالت فضـــا عـــن تقديـــم البرامج 
العلميـــة والعملية التي تســـاهم االرتقاء 
بمهاراتهم وتعزيز دور الشباب في قيادة 
المســـتقبل نحـــو نجاحـــات متميـــزة فـــي 

مختلف المجاالت. 
ومـــن جانبـــه، أشـــاد الدكتـــور محمـــد أبو 
رمـــان بالتجربـــة البحرينيـــة فـــي العمـــل 
الشـــبابي والمركـــز المتقـــدم التي وصلت 
إليهـــا، مشـــيًرا إلى حـــرص الـــوزارة على 
التعـــاون مـــع وزارة الشـــباب والرياضـــة 
بمملكة البحرين من أجل تطوير وتأطير 

العمل الشبابي المشترك بين البلدين.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيــد يــزور مــركــز شـابــات العارضــة األردنــي

 المؤيد خالل زيارته لمركز شابات العارضة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

وّقع األمين العام لاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم 
البوعينيـــن مـــع األميـــن العام التحـــاد غرب آســـيا خليل 
الســـالم، اتفاقيـــة اســـتضافة البحريـــن لبطولة الشـــابات 
الثانيـــة المقررة خال الفترة 29 ديســـمبر 2019 وحتى 

6 يناير 2020.
 وســـتقام البطولـــة على اســـتاد الشـــيخ علي بـــن محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة في نـــادي المحـــرق بمشـــاركة 7 
منتخبـــات: البحريـــن، األردن، اإلمـــارات، لبنـــان، العراق، 

فلسطين، الكويت.
 وســـيتم توزيـــع المنتخبـــات علـــى مجموعتيـــن تلعـــب 
وفـــق نظـــام الـــدوري من مرحلـــة واحدة بحيـــث يتأهل 
أول وثانـــي كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي ليلتقي 
الفائـــزان عقب ذلك فـــي المباراة النهائيـــة للبطولة التي 
ســـيتم ســـحب قرعتها لتوزيـــع المنتخبـــات على جدول 
المباريـــات يـــوم 29 نوفمبر المقبل فـــي مقر اتحاد غرب 

آسيا بالعاصمة األردنية عّمان.
 وقبيل التوقيع على االتفاقية تباحث البوعينين والسالم 
في كافة التفاصيل الخاصة باســـتضافة البطولة ســـواًء 

تلـــك المتعلقة بالجوانب اإلدارية والفنية واللوجســـتية 
وتعليمـــات ونظـــام وجـــدول مباريـــات البطولـــة، وذلـــك 
خـــال اجتمـــاع تنســـيقي عقد بمقـــر االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم بحضور رئيس قســـم المسابقات والتسجيل 
وتراخيـــص األنديـــة حســـن إســـماعيل، ومشـــرفة الكرة 
النســـائية رحاب المالكي، ومن جانب اتحاد غرب آســـيا 
عروبة الحســـيني مديرة الشؤون اإلدارية وبانا البيطار 

مديرة التسويق.

 جانب من توقيع االتفاقية

منتخبــات  7 بمشــاركة  المحــرق  اســتاد  فــي  ديســمبر  أواخــر  تقــام 
البحرين تستضيف بطولة غرب آسيا للشابات

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

اســـتقبل األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة البحرينية محمـــد النصف 
رئيس االتحاد البحريني للمبارزة ســـعادة الشيخ إبراهيم بن سلمان 
آل خليفة وأمين ســـر االتحاد صالح فرج، وذلك بمكتبه بمقر اللجنة 

األولمبية بضاحية السيف.
 ورّحـــب النصـــف بالشـــيخ إبراهيـــم بـــن ســـلمان آل خليفـــة مشـــيًدا 
بالجهـــود التي يبذلها رئيس وأعضـــاء مجلس اإلدارة لارتقاء بلعبة 
المبـــارزة التـــي تعتبـــر واحدة مـــن الرياضـــات األولمبيـــة، مثنًيا على 
النتائـــج اإليجابية التي تحققها منتخبات المبارزة والتي كان آخرها 
فوز منتخب ســـيدات المبارزة بثـــاث ميداليات برونزية في الدورة 
السادســـة لرياضـــة المـــرأة الخليجيـــة التـــي اختتمت مؤخـــرا بدولة 
الكويت الشـــقيقة وبارك لاتحاد تحقيق هذا الحصاد والذي يعكس 

جهوده المبذولة في رعاية منتخباته الوطنية.
 واطلـــع النصف على برامج ومشـــاركات االتحـــاد البحريني للمبارزة 
وبحـــث مـــع رئيـــس االتحـــاد الســـبل الكفيلـــة بتطوير عمـــل االتحاد 
ا والخطوات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة  ا وماليًّ إداريًّ
المنتخبـــات الوطنيـــة ودعـــم العبـــي والعبـــات المبـــارزة بمـــا يحقق 
أفضل النتائج والمســـتويات في مختلف البطـــوالت القادمة، مؤكًدا 
دعم اللجنة األولمبية البحرينية التحاد المبارزة ولســـائر االتحادات 
الوطنيـــة تنفيـــًذا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 

رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينيـــة، النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، بما يسهم في زيادة رقعة اإلنجازات على 
كافـــة األصعـــدة والمســـتويات.   ومن جهتـــه، أعرب رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للمبـــارزة الشـــيخ إبراهيـــم بن ســـلمان آل خليفـــة عن بالغ 
شكره وتقديره للجنة األولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة على دعمهـــا الامحدود لاتحاد، مشـــيًرا إلى أن 
الدعم الكبير والمساندة المستمرة هي التي كان لها الدور األبرز في 
تحقيـــق النتائـــج واإلنجازات المتميزة لاتحـــاد، مؤكًدا عزم مجلس 

اإلدارة على مواصلة العمل بما يكفل توسيع رقعة اإلنجازات. 

النصف لدى استقباله وفد اتحاد المبارزة

اللعبة بــتــطــويــر  الــكــفــيــلــة  ــل  ــب ــس ال ــه  ــع م ــث  ــح ب
النصف يستقبل رئيس اتحاد المبارزة
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كوااللمبور - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أكـــد رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم النائب األول لرئيـــس اإلتحاد 
الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة، حـــرص االتحاد 
القـــاري علـــى تســـخير قوة وشـــعبية 
كـــرة القدم من أجل دعم المجتمعات 

المحتاجة في القارة اآلسيوية. 
 جـــاء ذلـــك، فـــي الكلمة التـــي ألقاها 
معالـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
االجتمـــاع  افتتـــاح  فـــي  خليفـــة  آل 
األول للجنة المســـؤولية االجتماعية 
لاتحاد اآلســـيوي لكرة القدم والذي 
عقـــد صبـــاح اليـــوم )الخميـــس( بمقر 
االتحاد القاري في العاصمة الماليزية 

كوااللمبور.
 وقال الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفة: االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
يؤمـــن أن كـــرة القـــدم ليســـت فقـــط 
رياضـــة، بـــل إنهـــا أداة لنشـــر الخيـــر 

واألمل بين الناس، وقد قمنا بتنظيم 
اآلن،  حتـــى  المشـــاريع  مـــن  العديـــد 
لتقديم الدعم اإلنساني، ولكن ال زال 

بإمكاننا القيام بالمزيد. 
 وأشـــار إلـــى عـــزم االتحـــاد القـــاري 
تنفيـــذ  فـــي  قدًمـــا  المضـــي  علـــى 
إلـــى  الهادفـــة  والمبـــادرات  البرامـــج 
فـــي  المحليـــة  المجتمعـــات  خدمـــة 

القـــارة اآلســـيوية، وذلـــك فـــي إطـــار 
التـــي  اآلســـيوي  الحلـــم  مؤسســـة 
تركـــز علـــى تســـخير كـــرة القـــدم في 
تنميـــة المجتمعـــات وتهيئة الظروف 
المناســـبة لنشـــر اللعبـــة فـــي مختلف 

أرجاء القارة. 
من جهته أكـــد )زاو زاو( رئيس لجنة 
المســـئولية االجتماعية فـــي االتحاد 

اآلســـيوي حـــرص اللجنـــة على وضع 
لبلـــورة  الازمـــة  اإلســـتراتيجيات 
توجهات االتحاد القاري، باالستفادة 
من كرة القدم كأداة لتحقيق التطوير 
االجتماعـــي، مبينـــا أن أكثـــر مـــن 20 
ا اســـتفادت من مشاريع  اتحاًدا وطنيًّ
المســـؤولية االجتماعيـــة في االتحاد 

اآلسيوي.

 وأردف بالقول: قمنا بتوقيع شراكات 
مع مجموعة مـــن أبرز المنظمات في 
العالم من أجل توسيع انتشار وتأثير 
برامجنا، واآلن المسؤولية تقع علينا 
من أجل زيادة وتيرة هذه البرامج. 

االجتمـــاع  فـــي  اللجنـــة   وصادقـــت 
علـــى دعم عدة مشـــاريع للمســـئولية 
االجتماعيـــة فـــي كمبوديـــا ومنغوليا 

منظمـــات  مـــع  بالتعـــاون  والعـــراق، 
واالتحـــادات  المدنـــي  المجتمـــع 
كمـــا  المحليـــة،  والهيئـــات  الوطنيـــة 
اطلـــع أعضـــاء اللجنـــة علـــى تقاريـــر 
حـــول العمل الجـــاري فـــي بنغادش 
وكمبوديـــا والصين وغـــوام واليابان 
وفلســـطين  ونيبـــال  ومنغوليـــا 

واإلمارات.

القــاري االتحــاد  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  للجنــة  األول  االجتمــاع  أعمــال  افتتــح 

سلمان بن ابراهيم: ماضون في تسخير كرة القدم لدعم المجتمعات اآلسيوية

أكد أهمية التعاون 
البحريني األردني 

في المجال 
الشبابي والرياضي

تنطلق اليوم )الجمعة( منافســـات دوري 
للموســـم  اليـــد  لكـــرة  األولـــى  الدرجـــة 
الرياضي 2020/ 2019 بإقامة مباراتين.
إذ يقـــص فريـــق باربـــار “حامـــل اللقـــب” 
ســـماهيج  نظيـــره  بمواجهـــة  الشـــريط 
في تمام الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتعقبها 
مباراة االتفاق مع البحرين عند الساعة 
7 وذلـــك علـــى صالـــة اتحـــاد اللعبـــة بأم 
الحصـــم. وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة 

غـــدا الســـبت بلقائي التضامـــن والنجمة 
واالتحـــاد والديـــر علـــى أن تختتـــم بعد 
غـــٍد األحد بلقـــاء وحيد يجمع الشـــباب 

مع االهلي.
 عودة لمباريات اليوم، باربار يســـتهدف 
مبـــاراة ســـماهيج بشـــكل مهـــم للغايـــة، 
كونها المباراة األولـــى من حملة الدفاع 
عـــن لقبه، وهي “البروفـــة” األخيرة قبل 
مغادرتـــه إلـــى كوريـــا الجنوبية لخوض 
غمـــار البطولـــة اآلســـيوية لألندية التي 

ســـتنطلق الخميس المقبل. ودون شك، 
سيسعى مدرب باربار سيد علي فاحي 
عبـــر  المواجهـــة  هـــذه  مـــن  االســـتفادة 
تطبيق خططه وأفكاره مع ضمان نقاط 
الفوز دون أن يحدث إجهاد أو إصابات 
في صفـــوف العبيه. في المقابل مدرب 
ســـماهيج عـــاء المعلـــم يـــدرك صعوبة 
المواجهة وفـــارق اإلمكانات إال أن ذلك 
ال يمنعـــه بجانـــب العبيـــه مـــن الظهـــور 

بشكل جيد كدافع للمراحل المقبلة.

تجمـــع  التـــي  األخـــرى  المبـــاراة  أمـــا   
البحريـــن واالتفاق، تعتبر هي المنتظرة 
هذا المساء بســـبب التغييرات الواسعة 
التي أجراها “الغزال” وإبرام سلسلة من 
التعاقـــدات وتعزيـــز صفوفـــه بعـــدد من 
الاعبين، حيث يتوقع للفريق أن يظهر 
بصورة جيدة هذا الموسم ومخالف عن 
المواســـم الســـابقة، وقد تكـــون البداية 
منـــذ لقـــاء اليوم رغـــم صعوبـــة االتفاق 
الـــذي يبـــدو أكثـــر اســـتقراًرا ولـــم يطرأ 

عليـــه تغييـــرات بيـــن العبيه ســـوى أنه 
أضـــاف فيصل محمد ويقـــوده الوطني 

الخبرة عادل الســـباع الـــذي عاد للظهور 
في دورينا.

انطــــالق دوري رجــــال اليــــد اليـــــوم
علي مجيد

فريق باربار حامل لقب الدوري



استقبال رسمي حافل لالعبات ذوات العزيمة
حظــي وفــد العبــات مملكــة البحريــن لــذوي العزيمــة العائــد مــن الكويــت باســتقبال رســمي حافل مــن قبــل اللجنــة البارالمبية 
البحرينية بمطار البحرين الدولي، وذلك إثر مشاركته في النسخة السادسة من دورة األلعاب الخليجية لرياضة المرأة بدول 

مجلس التعاون وحصوله على المركز الثاني في الترتيب العام أللعاب القوى لذوي العزيمة. 

وعـــاد الوفـــد محمـــا بــــ 26 ميدالية 
منهـــا )9( ذهبيـــات )13( فضيـــة و)4( 
برونزيـــات، رافعيـــن بذلـــك حصيلـــة 
وفد مملكة البحرين المشـــارك ليحل 
فـــي المركز األول في الترتيب العام 

لهذه البطولة. 
وكان األمين العام للجنة البارالمبية 
البحرينيـــة علي الماجـــد في مقدمة 
مســـتقبلي الاعبـــات لـــدى عودتهم، 
كمـــا حضـــر بجانبه أمين الســـر العام 

ذوي  لرياضـــة  البحرينـــي  لاتحـــاد 
الهرمـــي  اإلعاقـــة عبدالـــرزاق علـــي 
وعلـــي النبهـــان عضو مجلـــس إدارة 
ذوي  لرياضـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 

اإلعاقة. 
للجنـــة  العـــام  األميـــن  واســـتقبل 
الاعبـــات  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
بالـــورود، ونقل لهـــم تحيات وتهاني 
الشـــيخ محمد بن دعيـــج ال خليفة 
رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، 

وأشـــاد بمـــا حققتـــه العبـــات ألعـــاب 
القـــوى لـــذوي العزيمـــة، األمـــر الذي 
المتواصـــل  الدعـــم  حجـــم  يعكـــس 
للحركة الرياضية لذوي العزيمة من 
قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد ال 
خليفة وسمو الشـــيخ خالد بن حمد 
ال خليفـــة، مؤكـــًدا أن هـــذا اإلنجـــاز 
يأتي تماشـــًيا مع عصر الذهب الذي 
طرحه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.

البـــارز  بالـــدور  الماجـــد  وأشـــاد   
للشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل 
خليفـــة عضـــو مجلـــس إدارة اللجنة 

األولمبيـــة، عضو اللجنـــة التنظيمية 
لرياضـــة المـــرأة الخليجيـــة، رئيســـة 
هـــذه  فـــي  المـــرأة،  رياضـــة  لجنـــة 

الـــدورة وســـعيها الحثيـــث لنجاحها 
بأعلى المستويات إلى جانب دعمها 
للحركـــة الرياضية النســـائية بشـــكل 
عـــام وجهودهـــا المبذولـــة فـــي دعم 
مشـــاركة العبتنـــا مـــن ذوي العزيمة 

في مختلف البطوالت.

لقطات من االستقبال

اللجنة اإلعالمية

10 أيام تفصلنا عن انطالق أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 على أرض مملكة البحرين، والذي سينظمه 
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF بالتعاون مع منظمة بريف BRAVE واالتحاد الدولي 
لفنــون القتــال المختلطــة IMMAF-WMMAA فــي الفتــرة مــن -10 16 نوفمبــر المقبــل علــى صالــة مدينــة 

خليفة الرياضية. 

حيـــث تتضمـــن فعاليـــات أســـبوع بريـــف الدولـــي 
للقتال الذي يقام للمرة الثالثة على أرض المملكة، 
إقامة بطولة العالم السادســـة للهواة لفنون القتال 
المختلطـــة، وبطولة بريف في نســـختها التاســـعة 
والعشـــرين للمحترفيـــن لفنون القتـــال المختلطة. 
قـــد اســـتحدثت بطولـــة  بريـــف  كمـــا أن منظمـــة 
جديدة، هي: بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح 
والتي ســـتقام لليلة واحدة إلى جانب منافســـات 

بطولة بريف. 
 وألســـبوع بريـــف أثر إيجابي من كافـــة النواحي، 
ومن بينها الجانب الســـياحي في مملكة البحرين 
والذي ينتعش بشكل ملحوظ طوال أيام البطولة. 

 وحرصنـــا فـــي أن نتنـــاول فـــي هـــذا الجانب رأي 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الســـياحي  الخبيـــر 
العرين لاســـتثمار د. عيســـى فقيهي، الذي أشـــاد 
بالجهـــود الكبيـــرة التي يبذلها ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفـــة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة فـــي دعـــم الرياضة البحرينية الســـيما 
رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة، مثمنـــا رعايـــة 
ودعـــم ســـموه لهـــذه الرياضـــة للوصـــول بهـــا إلـــى 
أعلى المستويات، مضيًفا أن تلك الرعاية والدعم 
ســـاهما بتحويـــل حلـــم ســـموه إلـــى حقيقيـــة، من 
خال الرؤية التي رسمها سموه عبر أسبوع بريف 

الدولي للقتال في مملكة البحرين، والذي انعكس 
بشـــكل وواضح على تعزيز مكانة البحرين كدولة 
تمتلـــك القـــدرات والكفـــاءات العالية الســـتضافة 

وتنظيم األحداث الرياضية المختلفة. 
 وأكـــد د. فقيهي أن أســـبوع بريـــف الدولي للقتال 
لـــه أثـــر إيجابـــي كبيـــر على الســـياحة فـــي مملكة 

البحريـــن، حيـــث إن هـــذا الحـــدث يعتبـــر حدًثـــا 
ـــا ولـــه إيجابيـــات كثيـــرة منها شـــغل الفنادق  دوليًّ
والمحـــات  لألســـواق  الســـياحة  واســـتقطاب 
التجاريـــة والمجمعات التجاريـــة، وهذا بحد ذاته 
أمر إيجابي على الســـياحة في الباد، عاوة على 
شـــغل ســـيارات األجرة وغيرهـــا، وأوضح أن عدد 

ا وهو أمر  المشـــاركين في أســـبوع بريف كبير جدًّ
إيجابـــي عـــاوة علـــى الحضـــور الجماهيـــري مـــن 
خـــارج مملكة البحرين، وهذا ســـيعود بالنفع على 
الســـياحة فـــي المملكة والتي بدورها ســـيكون لها 

تأثيرات إيجابية على االقتصاد الوطني. 
ا،  ا جدًّ  وقـــال: “تعتبر الســـياحة الرياضة أمـــًرا مهمًّ
الرئيســـية النتعـــاش  العوامـــل  أحـــد  إنهـــا  حيـــث 
بلـــد، وعندمـــا تســـتضيف أي  فـــي أي  االقتصـــاد 
ا على السياحة  بطولة البد أن هناك مردوًدا إيجابيًّ
واالقتصـــاد، ونحن اليوم نســـتضيف بطولة بريف 
العالميـــة التي يتابعها الماييـــن من مختلف دول 

العالم”. 

اللجنة اإلعالمية

فقيهي: أسبوع بريف عامل رئيس للسياحة في البالد

من منافسات بريف عيسى فقيهي

حقق فريقـــا االتحاد والنويـــدرات نتيجة 
الفوز على حســـاب األهلـــي والنجمة على 
التوالـــي، في المباراتيـــن اللتين جمعتهما 
مساء أمس، على صالة اتحاد كرة السلة، 
االتحـــاد  كأس  منافســـات  إطـــار  ضمـــن 

البحريني لكرة السلة.
االتحـــاد  أطـــاح  األولـــى،  المبـــاراة  وفـــي 
بمنافســـه األهلـــي، بعـــد أن تغلـــب عليـــه 
بنتيجـــة ٧٤/٧٨. وهـــذا هـــو الفـــوز األول 
أمـــام  الماضيـــة  خســـارته  بعـــد  لاتحـــاد 
النويـــدرات، ليرفـــع رصيده إلـــى ٣ نقاط، 
فيما تلقى األهلي الخســـارة الثانية وبات 
رصيـــده إلى ٢ نقطتين. وفاز االتحاد في 
الشـــوطين األول والثالـــث بـ٧/٣٠ و٧/١٦، 
فيمـــا فـــاز األهلـــى فـــي الشـــوطين الثاني 
يكونـــا  لـــم  و١٦/٢٩  بــــ١٦/٣١  واألخيـــر 

كفليلين لفوز الفريق في المباراة.

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، حقـــق النويدرات 
النجمـــة  حســـاب  علـــى  مســـتحقا  فـــوزا 
االنتصـــار  هـــو  وهـــذا   .٨١/١٠١ بنتيجـــة 
الثانـــي للنويـــدرات رافعـــا رصيـــده إلى ٤ 
نقـــاط فـــي صـــدارة المجموعـــة األولـــى، 
فيمـــا وصـــل رصيـــد النجمة إلـــى ٣ نقاط 
من فوز وخســـارة. وبعد الربع األول الذي 

انتهى بالتعادل ٢٢/٢٢، فرض النويدرات 
ســـيطرته على اللقاء متمكنـــا من التفوق 
فـــي األشـــواط الثاثـــة األخيـــرة بالنتائج 

اآلتية: ١٩/٢٢، ١٩/٢٨ و٢١/٢٩.
لحســـاب  واحـــدة  مبـــاراة  اليـــوم  وتقـــام 
المجموعة الثانية، وســـتجمع بين المنامة 

وسماهيج في الساعة ٥:٣٠ مساء.

من لقاء النجمة والنويدرات

النويدرات يجتاز النجمة... والمنامة يواجه ســماهيج اليوم
االتحاد يطيح باألهلي بكأس اتحاد السلة

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

أعلـــن محمد بن عايـــض العذبة المري رئيس اللجنة 
البحرينية للصقور عن انطاق النسخة السادسة 
من موســـم ناصر بن حمد للصقـــور والصيد في 
الثالث يناير المقبل، مشيًرا إلى أن اللجنة تعقد 
سلســـلة مـــن االجتماعات لانتهاء مـــن الصيغة 

النهائية لمسابقات الموسم.
 ويعـــد موســـم ناصـــر بـــن حمـــد للصقـــور والصيـــد 

روزنامـــة  علـــى  والمهمـــة  الرئيســـية  الفعاليـــات  مـــن 
رياضات الموروث الشـــعبي باعتبار المسابقات البرية من أهم 

المســـابقات التـــي تحظى باهتمـــام بالغ من قبـــل حضرة صاحب 
الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه الذي يولـــي رعاية خاصة لرياضـــات الصقور 

في مملكة البحرين. 
 وأكـــد محمـــد المري أن موســـم ناصـــر بن حمد للصقـــور والصيد 
يشـــمل رياضـــات الصقـــور بمختلف أنواعهـــا وفئاتهـــا، فضاً عن 
مســـابقات الهجن ومســـابقات الخيل إضافة إلى هدد الســـلوقي 
العربـــي والقناص الصغيـــر والصقار الصغير، موضًحـــا أن اللجنة 
المنظمة ستفتح باب التسجيل لهذه المسابقات في وقت الحق.

 وقـــال المـــري إن العمـــل جاٍر على قدم وســـاق 
تحضيًرا لمنافسات النسخة السادسة لموسم 
ناصر بن حمد للصقور والصيد والذي تسعى 
لظهـــوره  للصقـــور  البحرينيـــة  اللجنـــة  فيـــه 
بمستوى مشرف يليق بما شهدته الرياضات 
التراثيـــة في البحرين مـــن تطور كبير بفضل 
الرعايـــة الملكية الســـامية من لدن جالة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه. 
وأوضـــح المـــري أن موســـم الصقـــور القادم ســـيكون على 
شـــوطين األول على كأس ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
والثاني على كأس ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث 
يقـــام الشـــوط األول فـــي الثالـــث مـــن يناير ويســـبقه التســـجيل 
والتشـــبيه وشوط الطيارة، فيما يقام الشوط الثاني في الحادي 

والثاثين من يناير المقبل.
ويضم الشوطين فئات مختلفة هي الفروح للعموم وللمحترفين، 
إضافة إلى فئة القرانيس للعموم والمحترفين أيضا، فيما يشهد 
الشـــوط الثاني على كأس سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

شوط النخبة للصقارين المحليين.

سلســلة من االجتماعات لالنتهاء من الصيغة النهائية للمسابقات
موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد يبدأ في يناير

محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

اختتمــت يــوم الســبت الماضــي 26 أكتوبــر 2019م، منافســات بطولــة 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين للجولف، وذلك بمشاركة أكثر من 80 العًبا على ملعب النادي 
بمنطقــة الحنينيــة واســتطاع الالعــب محمــد خليفــة المريســي الظفر 
بــكأس البطولــة بعــد أن حقــق 69 ضربــة محقًقــا بذلــك كأس البطولــة 
الغاليــة متفوقــًا على الالعب ناصر ســعد المحســني الذي جــاء بالمركز 
الثاني محقق 70 ضربة في البطولة التي تعتبر واحدة من أكبر وأقدم 
البطــوالت المحليــة والتي تشــرف بها نادي البحريــن للجولف منذ أكثر 

من 45 عاًما. 

البطولـــة  نتائـــج  أســـفرت  وقـــد   
بعـــد طرح نقـــاط التكافـــؤ عن فوز 
الاعب خالد ســـالم العاثم بالمركز 
 66 بــــ  المجموعـــة  علـــى  األول 
ضربـــة، وجاءت نتائـــج المجموعة 

علـــى النحـــو التالي: المركـــز األول 
الاعـــب خالد ســـالم العاثم محقًقا 
66 ضربـــة، المركز الثانـــي الاعب 
صـــاح عبـــدهللا الدوســـري محقًقا 
67 ضربـــة، المركـــز الثالث الاعب 

 67 محققـــا  العاثـــم  حمـــد  محمـــد 
الاعـــب  الرابـــع  المركـــز  ضربـــة، 
ذيـــاب بن صقر النعيمي محققا 68 
ضربـــة، المركـــز الخامـــس الاعـــب 

نـــواف ســـالم النعيمـــي محققـــا 68 
ضربـــة، المركـــز الســـادس الاعـــب 
محمـــد عبـــاس محققـــا 69 ضربة، 
المركز الســـابع فهد عبدهللا الحكم 

محققـــا 69 ضربـــة، المركـــز الثامن 
الاعب علي احمد عاشـــور محققا 
69 ضربـــة، المركز التاســـع الاعب 
محققـــا  الكعبـــي  ســـعيد  عبـــدهللا 

70 ضربـــة، المركز العاشـــر الاعب 
للجولـــف  النعيمـــي  ذيـــاب  محمـــد 

محققا 70 ضربة.
 وقـــد أناب المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة ســـعادة 
الرائد الركن الشيخ خالد بن خليفة 
بن أحمـــد آل خليفـــة برعاية حفل 
وتكريـــم  البطولـــة  توزيـــع جوائـــز 

الفائزين. 
 وفـــي نهايـــة الحفـــل قـــّدم الفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي 
رئيـــس هيئـــة األركان نائب رئيس 
هديـــة  للجولـــف  البحريـــن  نـــادي 
تذكارية للرائد الركن الشـــيخ خالد 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

ــي يـــظـــفـــر بـــالـــكـــأس والـــمـــحـــســـنـــي يـــحـــتـــل الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي ــسـ ــريـ ــمـ الـ

ختام بطولة القائد العام لقوة دفاع البحرين للجولف

جانب من حفل الختام
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عاد محماًل بـ 26 
ميدالية من بطولة 

رياضة المرأة 
الخليجية

أشاد بجهود خالد بن حمد 
لدعم الرياضة البحرينية



اختتمــت فعاليــات النســخة الثانيــة مــن معرض البحريــن الدولي للدفاع “بايدك 2019” بنجــاح كبير، ونالت المملكة بكوادرهــا الوطنية المؤهلة ثقة 
الحضــور مــن كبــار المتخصصين في المجاالت العســكرية، وحــازت قدراتها التنظيمية العالية إعجاب وتقدير المشــاركين ممن أجمعوا على أهمية 
المعرض والمؤتمر الذي صاحبه، خصوصا أنه أتاح فرصة لقاء كبار مزودي الخدمات األمنية والدفاعية بكبار مسؤولي القطاع، ومكنهم من تبادل 

الرؤى واألفكار حول تطورات الصناعة ومستجداتها وسبل تطوير الشراكات بينهم.

وتعكـــس متابعـــة فعاليات “بايـــدك 2019” 
عـــدة مؤشـــرات تجســـد حقيقـــة النجـــاح 
الوطني، وهو ما ضمـــن للمملكة حضورها 
ومكانتهـــا القوية في المحافـــل المختلفة، 
فمـــن جهة، بـــات المعرض واحـــدا من بين 
أهـــم المعـــارض المتخصصة في الشـــؤون 
واحتـــل  بالمنطقـــة،  واألمنيـــة  الدفاعيـــة 
موقًعا بـــارزا ضمن األجنـــدة الدولية لمثل 
 DSEI هذه النوعية من المعارض الفنية كـ
أنـــه  ســـيما  وغيرهـــا،   EUROSATORYو
فتـــح الباب للمملكـــة القتحام قلب واحدة 
مـــن أبـــرز الصناعـــات المعقدة فـــي العالم، 

والمشاركة في لعب دور فاعل بها.
فـــي  األمـــر  هـــذا  أهميـــة  تتمثـــل  وال 
المشـــاركين  ونوعيـــة  الحضـــور  حجـــم 
والتخصصـــات والمســـؤوليات التنفيذيـــة 
المشـــاركة وطبيعـــة المداخـــات الفكريـــة 
المعروضـــة فحســـب، وإنمـــا فـــي الســـمعة 
التـــي باتـــت تكتســـبها المملكـــة يوًمـــا بعد 
يـــوم من وراء تنظيم مثـــل هذه المعارض 
الكبيـــرة، التـــي عـــادت عليهـــا بمزيـــد مـــن 
االطمئنـــان والثقـــة فـــي أجـــواء البحريـــن 
اآلمنـــة وأنظمتهـــا الفاعلـــة التي تســـتطيع 
جمـــع هذه الكوكبة من القادة العســـكريين 
عـــن  فضـــا  والدبلوماســـيين،  والســـفراء 
الخبراء واألكاديميين والمنشغلين بهموم 

السياسة واإلستراتيجيات.
وقد تأكدت هذه المعاني في عدة مظاهر، 
فإضافـــة إلـــى مداخـــات وجـــوالت كبـــار 
المســـؤولين والباحثيـــن مـــن دول العالـــم 
المختلفـــة في أروقـــة المؤتمـــر والمعرض 
الـــذي شـــهد أحـــدث مـــا أنتجتـــه كبريـــات 
الشـــركات المصنعة لألســـلحة، فإن “بايدك 
2019” بفعالياتـــه المختلفـــة اســـتطاع أن 
يثبـــت للقاصي والداني بـــأن للمملكة دورا 
ال ينكـــر فـــي دعـــم ركائـــز األمـــن والســـلم 
فـــي المنطقة والعالم، وقـــادرة على تعزيز 
شراكاتها بقوى وأطراف المجتمع الدولي، 
فرصـــة؛  أي  تفـــوت  أال  علـــى  وحريصـــة 
وامتـــاك  القـــوة  أســـباب  علـــى  للوقـــوف 

مقوماتها الحديثة.
مـــن جهة ثانية، فإن “بايدك 2019” أســـهم 
بالتأكيـــد في تعزيز مفهوم دور الصناعات 
العســـكرية كمحرك لعجلة اإلنتاج ومن ثم 
توطينهـــا، وهو أمر انشـــغلت به الكثير من 
التصريحات والنقاشـــات التـــي حفلت بها 
فعاليات المعـــرض انطاقا من إيمان دول 
المنطقـــة بـــأن هـــذه الصناعـــات يمكـــن أن 
تعـــد من بين أهم روافـــع النهضة والتنمية 
الداخليـــة بهـــا، وتمثـــل لـــدى العديـــد مـــن 
الدول قاطرة من قاطـــرات اإلنتاج بها لما 
تدره مـــن عوائد كبيرة، ناهيـــك عن كونها 
من أهم الصناعـــات التي يعتمد عليها في 

ضمان األمن والسامة واالستقرار.
ولعـــل اختيـــار المعرض لإلعـــان عن أول 
مدرعـــة متعـــددة األغراض يتـــم تصميمها 
وتجميعها في وحدة الصيانة الفنية بقوة 
دفـــاع البحريـــن دليـــل جديد علـــى كفاءة 
الخبـــرات الوطنيـــة وقدراتها على اقتحام 
مجـــاالت جديـــدة في الصناعـــة، وبخاصة 
العســـكرية منها التي تمثل مقوما أساسيا 
لانطاق االقتصادي، وبناء نواة راســـخة 
للصناعـــات العســـكرية الوطنية، ســـيما أن 
مدرعـــة “فيصـــل” بنيت بكفـــاءات وكوادر 

وطنية.
ويبـــدو هـــذا األمـــر مهًمـــا للبحريـــن، حيث 
المســـتقبلية  رؤيتهـــا  وبحســـب  تســـعى 

اإلنتـــاج والدخـــل  لتنويـــع مصـــادر   2030
بهـــا، كما تعمل جاهدة لفتـــح آفاق جديدة 
لنمـــو االقتصـــاد الوطني وتحريـــك عجلة 
ثـــم  ومـــن  التجـــاري،  والنشـــاط  اإلنتـــاج 
المؤهلـــة  الوطنيـــة  العمالـــة  اســـتيعاب 
وتحقيـــق مفهـــوم التشـــغيل الكامـــل لهـــا، 
وهـــو ما يتبيـــن من خال النمـــو الملحوظ 
النفطيـــة  فـــي مســـاهمة القطاعـــات غيـــر 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي كالضيافة 
والصناعات التحويلية والخدمات المالية 
واللوجســـتية، وغيرهـــا واحتضانهـــا لقوة 

العمل الوطنية.
الوطنيـــة  المدرعـــة  أن  هنـــا  يخفـــى  وال 
الجديـــدة تتوافق مع أهم معايير التصنيع 
العســـكرية المعتمـــدة بحســـب مواصفاتها 
الجهـــود  طبيعـــة  يعكـــس  ممـــا  المعلنـــة، 
صناعـــة  بنـــاء  فـــي  للشـــروع  البحرينيـــة 
عسكرية قوية خاصة بها، وسعي المملكة 
إقليميـــة  تجـــارب  الســـتلهام  الحثيـــث 
ودولية نجحت في توسيع قاعدة تصدير 
منتجاتها لتشـــمل ســـلًعا دفاعيـــة، ومن ثم 
توفيـــر جانـــب كبير ومهم مـــن احتياجات 
القتاليـــة،  ومتطلباتهـــا  المســـلحة  قواتهـــا 
وحمايـــة ســـيادتها الوطنيـــة بالتأكيد على 
اعتبـــار أن مـــن يملـــك ســـاحه لـــن يكـــون 

مرهوًنا ألحد.
من جهة أخيرة، فإن من أهم أسباب نجاح 

فعاليـــات “بايـــدك 2019” ترجـــع إلـــى أنـــه 
تعاطى مع طبيعة ونوعية مصادر التهديد 
الجديدة التي تواجه أمن المنطقة والعالم 
واســـتقرارهما، وتســـليطه الضـــوء عليهـــا، 
وهـــو مـــا يتعين على دول العالـــم التكاتف 
لمواجهتهـــا والتصدي لها، وهذا التهديد له 
وجهـــان، أحدهمـــا يتعلق بدخـــول أطراف 
وقوى أخـــرى غير الدول ســـاحة الحروب 
والمعـــارك، وذلـــك مـــع تصاعـــد الهجمـــات 
واإلرهـــاب  التطـــرف  لجماعـــات  الرقميـــة 
الجريمـــة  وعصابـــات  األفـــراد  وربمـــا 
المنظمة العابرة والمخترقة لحدود الدول 

وسيادتها.
الوجه الثانـــي يتعلق بزيادة المخاوف من 

الهجمـــات غيـــر التقليديـــة التي تشـــن عبر 
المنصـــات اإللكترونيـــة بفضـــل التطورات 
لهـــا  فهًمـــا  وتتطلـــب  الحديثـــة،  التقنيـــة 
الرقمـــي  كاألمـــن  لتحدياتهـــا  واســـتيعاًبا 
الكـــوادر  وتوفيـــر  الســـيبراني،  والـــردع 
الازمـــة لمواجهتهـــا؛ ألنهـــا باتـــت التحدي 
وتلجـــأ  بـــل  الراهـــن،  الوقـــت  فـــي  األهـــم 
إليهـــا الكثيـــر مـــن القـــوى ذات األجنـــدات 
العدوانيـــة والتطلعيـــة فـــي التعبيـــر عـــن 
سياســـاتها، ولعل الهجمات التي تستخدم 
فيهـــا طائرات مســـيرة وأجهـــزة اتصاالت 
حديثة وغير ذلك تعبر عن هذه المخاوف 

وتتطلب االستعداد لها.
التكنولوجيـــا  والمتابـــع لفعاليـــات مؤتمـــر 

العسكرية الذي صاحب المعرض يمكن أن 
يخلص إلى قناعـــة مهمة تمثل قمة نجاح 
“بايـــدك 2019”، وهي أن تطـــورات الثورة 
التقنية وبخاصة فـــي الذكاء االصطناعي 
والقرصنـــة والهجمـــات الســـيبرانية أوجد 
جملة من التهديدات الجديدة التي يتعين 
علـــى األجهزة الدفاعيـــة واألمنية بالذات، 
اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازية بشـــأنها، إذ 
ال يخفـــى مـــدى مـــا تمثلـــه التطـــورات في 
هـــذه المجـــاالت على المنظومـــات األمنية 
إمكانهـــا  فـــي  وهـــل  للـــدول،  والدفاعيـــة 

التعامل مع آثارها الحالية والمستقبلية.
المعـــروف هنـــا أن هنـــاك تحـــوالت جذرية 
فـــي  األخيـــرة   10 الــــ  الســـنوات  شـــهدتها 
والفضـــاء  الرقمـــي  التحـــول  مجـــاالت 
والحوســـبة اإللكترونيـــة وتخزيـــن ونقـــل 
وتبـــادل المعلومـــات وتحديـــث البيانـــات 
واألمـــن الســـيبراني والـــذكاء االصطناعي 
وغير ذلك من أمور تستدعي التعامل معها 
بداية مـــن التحليـــل والمعالجة وتشـــجيع 
االبتـــكار وااللتحاق بمجـــاالت فنية معينة 
وخلق الكوادر الوطنيـــة الضرورية، وذلك 
للحيلولـــة دون وقـــوع التقنيـــات الحديثة 
فـــي أيـــدي شـــبكات الجريمـــة والتطـــرف، 
ومـــن ثـــم تبنـــي الحلـــول المناســـبة للحـــد 
من االســـتخدام الســـيئ لتكنولوجيا عالم 

االتصاالت والرقمنة.

المنامة - بنا

“بايدك” فتح الباب أمام البحرين القتحام أبرز الصناعات المعقدة في العالم
السيبرانية والهجمات  القرصنة  تهديدات  بشأن  االحترازية  اإلجــراءات  اتخاذ  واألمنية  الدفاعية  األجهزة  على 
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سفيرنا بواشنطن يزور المعرض المصاحب لمؤتمر الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة
قام سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحدة األميركية، الشيخ عبد هللا بن 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، بزيارة إلى 
المعـــرض األمنـــي المصاحـــب ألعمـــال 
الدوليـــة  للرابطـــة  الســـنوي  المؤتمـــر 
لرؤســـاء الشرطة )IACP 2019( والذي 
أقيم في مدينة شـــيكاغو خال الفترة 

من 26 إلى 29 أكتوبر.
وأجـــرى الســـفير علـــى هامـــش زيارته 
مـــع  ثنائيـــة  لقـــاءات  عـــدة  للمعـــرض 
رؤســـاء الشـــرطة واألمـــن العـــام مـــن 
مختلـــف المـــدن والواليـــات األمريكية 
وذلـــك لبحث فرص التعاون المشـــترك 
في إطـــار التنســـيق وتبـــادل الخبرات 

في المجال األمني بين البلدين.
وتفقد الســـفير في جولته في المعرض 
منصـــات عدد مـــن الشـــركات والجهات 

األمريكية والدولية المشـــاركة لاطاع 
علـــى آخـــر مـــا توصلـــت له مـــن معدات 
وتقنيات أمنية حديثة وحلول مبتكرة 
للتصدي للجرائم والتهديدات الناشـــئة. 

كمـــا تجـــّول فـــي جنـــاح شـــرطة دبـــي 
حيـــث اســـتمع إليجاز مـــن القائـــد العام 
لشـــرطة دبي اللواء عبـــدهللا المري عن 
مبادراتها ومشـــاريعها في مجال تعزيز 

األمـــن واالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمـــة 
للمتعاملين.

وأعرب السفير عن اعتزازه بما حققته 
شـــرطة دبـــي مـــن تقـــدم وتطـــور فـــي 

المجـــال األمني بهدف حماية المجتمع 
وتحقيق رضا الجمهور.

حـــرص  إطـــار  فـــي  الزيـــارة  وتأتـــي 
الســـفارة علـــى االطـــاع علـــى أحـــدث 

التوجهـــات والتطـــورات فـــي الصناعة 
األمنية وبحـــث فرص التعاون والعمل 
المشـــترك فـــي مجال األمن والســـامة 

العامة.

المنامة - بنا



تعاني من تراجع في المعنويات والحظوظ.
 

تنظر في أمور مالية او معامالت إدارية.
 

تعمد إلى تغيير نمط او قبول تنازل.

ال تكن مغروًرا اشترك في المشروعات.

فترة ديناميكية جدا ومناسبة للحوار. 

نظم وقتك جيدا وكن واضحا في 
أولوياتك. 

ستتلقى أيًضا عدد من المقترحات.

كن منتجا وتجنب ارتباك األخطاء.
 

فترة معدومة الحظ فال تراهن عليها.

احرص على عالقاتك االجتماعية. 

تفتقد الى الحماسة فال تعرض نفسك لإلرهاق.

 فترة فارغة تماما من االيجابيات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 نوفمبر

 1956
مصر تصادر ممتلكات الفرنسيين 

والبريطانيين، وسوريا واألردن 
يقطعان العالقات الدبلوماسية 

مع فرنسا 
وذلك 
أثناء 

العدوان 
الثالثي.

كشــفت الفنانــة نوال عــن “البرومو” الرســمي أللبومها 
الجديــد )الحنين(، الذي تتولى مهمة إنتاجه شــركة وان 
برودكشــن، والتي أعلنت انضمام النجمة الكويتية إليها 

قبل أسابيع.
ويتضمن ألبوم نوال المرتقب العديد من األغنيات، منها: 

“الرايــة البيضاء”، كلمات “واحد”، ومن ألحان أحمد الهرمي، 
والعديــد من األعمال التي ستكشــف عنها نوال تباعا ومــن المتوقع أن تعلن 

“القيثارة” موعد طرح األلبوم خالل األيام القليلة المقبلة

انفصــل الفنــان عمرو ســعد عــن زوجته فــي هدوء 
تــام بعيدا عن وســائل اإلعالم المختلفــة، حيث من 
المعــروف عنه قلــة حديثه عــن حياته الشــخصية 
والعائليــة. وتــم االنفصال منــذ أيام قليلــة وبرضاء 

الطرفين، لكن حتى اآلن لم يحدث طالق رسمي، حيث 
يحرص ســعد على عدم إزعاج نجليــه رابي وحبيبة، لذلك 

يرفــض تمامــا الحديث عــن هذا األمر. يذكــر أن الفنان عمرو ســعد خاض 
السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بركة”، تأليف محمد الشواف.

اســتقر صناع فيلم “رأس الســنة” على طرحه خالل آخر 
أســبوع مــن ديســمبر المقبل، ويشــارك فــي بطولته 
الفنان إياد نصار وإنجي المقدم، وتأليف محمد حفظي، 
وإخــراج محمد صقر، وانتهى مخرج العمل من تصوير 

المشاهد الخارجية مؤخرا في مدينة الغردقة، وحاليا في 
مرحلة المونتاج والميكساج الخاصة به استعدادا لطرحه

وكان الفيلــم تعرض لمشــاكل رقابيــة أدت إلى تأجيل عرضــه لفترة طويلة، 
حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة.

رأس السنةانفصال عمروبرومو نوال
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خضـــراء”  “آثـــار  جنـــاح  يســـتضيف 
بمدينـــة المحـــّرق ورشـــة عمـــل يوم 
الســـبت القـــادم الموافـــق 2 نوفمبـــر 
لألطفـــال  عمـــل  ورشـــة  2019م 
ســـعف  مـــن  الـــورق  صناعـــة  حـــول 
النخيـــل، وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة 
4:00 مســـاًء. ويمكـــن للراغبيـــن في 
مشـــاركة أطفالهـــم ما بيـــن 10 و 15 
عامـــًا، التســـجيل فـــي الورشـــة عبـــر 
موقـــع هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

www.culture.gov.bh
وتلقـــي هـــذه الورشـــة الضـــوء علـــى 
العالقـــة الوثيقـــة مـــا بيـــن  الهويـــة 
كونـــه  النخيـــل،  بشـــجر  البحرينيـــة 

مصـــدرًا  الزمـــن  قديـــم  منـــذ  شـــكل 
أساســـيًا للحاجات الغذائية والعملية 
للمجتمـــع المحلـــي، وهـــذا مـــا جعـــل 
النخيـــل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن حيـــاة 
البحرينييـــن. وخـــالل ورشـــة العمل 
سيعيد المشاركون تأويل استخدام 
ســـعف النخيل والتعـــرف على طرق 
جديدة الستثماره في صنع مختلف 
أنـــواع الـــورق والبطاقـــات والدفاتر 

والرسومات.
يذكـــر أن جنـــاح “آثـــار خضـــراء” هو 
الجنـــاح الوطنـــي الذي شـــاركت من 
خاللـــه البحريـــن في إكســـبو ميالنو 

العام 2015.

ورشة عمل تستكشف طرقًا جديدة الستخدام سعف النخيل

1962
- االتحاد السوفيتي يطلق أول مركبة فضائية إلى المريخ.

 1968
إضراب عام في القدس إحتجاًجا على اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية.

 1977
 الواليات المتحدة تنسحب من منظمة العمل الدولية.

 1977
 اكتشاف أكبر حقل لليورانيوم في البحر األسود.

 1980
 المركبة األميركية فوياجر 1 تبث صوًرا من زحل

في خطوة طريفة، نشر 
الممثل المصري رامز 

جالل مقطع فيديو له مع 
“كلبة” على حسابه الخاص 
على احد مواقع التواصل 

االجتماعي، قائال عنها ملكة 
جمال الكالب، اذ انه عّلق 

على الفيديو قائال: “سيلفي 
مع ملكة جمال الكالب”..

محمد حفظي: نفخر الفتتاح المهرجان بهذه التحفة الفنية الملحمية

“األيرلندي” يفتتح الدورة 41 لـ “القاهرة السينمائي”

كشـــف مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي عن اختيار فيلم “األيرلندي 
The Irishman” للمخـــرج الشـــهير 
مارتـــن سكورســـيزي، ليكـــون فيلم 
افتتاح الدورة 41 التي تقام خالل 
الفتـــرة من 20 و29 نوفمبر المقبل، 

بدار األوبرا المصرية.
الفيلم من إنتاج شبكة “نتفليكس”، 
كتـــاب  مـــن  مســـتوحاة  وأحداثـــه 
أنكـــم  “ســـمعت  برانـــدت  تشـــارلز 
فـــي  ويشـــارك  المنـــازل”،  تطلـــون 
حاصليـــن  نجـــوم  ثالثـــة  بطولتـــه 
علـــى األوســـكار، هـــم آل باتشـــينو، 
وجـــو بيشـــي، وثالثهم هـــو روبرت 
دي نيرو الذي يشـــهد الفيلم تاســـع 
مارتـــن  المخـــرج  مـــع  لـــه  تعـــاون 

سكورسيزي
“األيرلنـــدي”  فيلـــم  اختيـــار  عـــن 
محمـــد  المنتـــج  قـــال  لالفتتـــاح، 
“القاهـــرة  رئيـــس  حفظـــي 
الســـينمائي”، إن فيلـــم “األيرلندي” 
لمارتـــن سكورســـيزي هـــو تجربـــة 
أداء  يزينهـــا  متكاملـــة  ســـينمائية 
تمثيلـــي مـــن أهـــم ممثلـــي العالـــم، 
مؤكـــًدا أنه يشـــعر بالفخـــر الفتتاح 
الدورة 41 لمهرجـــان القاهرة بهذه 
التـــي  الملحميـــة  الفنيـــة  التحفـــة 

صاغهـــا أحد أعظم صناع الســـينما 
عبر تاريخها.

وأوضـــح “حفظـــي”، أن المهرجـــان 
ســـينظم عرًضـــا ثانًيـــا فـــي اليـــوم 
التالي لالفتتاح 21- نوفمبر- يتيح 
مـــن خاللـــه فرصـــة ثانيـــة لجمهور 
القاهرة المتحمس لمشاهدة الفيلم 
علـــى الشاشـــة الكبيـــرة، قبـــل بدء 
عرضه الحًقا على شبكة نتفليكس، 
متوقًعـــا أن يحظى الفيلم بإعجاب 

جمهور المهرجان.
المتابعـــون  يضعـــه  الـــذي  الفيلـــم 
للســـينما في صـــدارة األعمال التي 
ســـتنافس علـــى جوائـــز األوســـكار 
محبـــو  عرضـــه  وينتظـــر  المقبلـــة، 

حـــول  مـــكان  كل  فـــي  الســـينما 
العالـــم، هو مشـــروع قضـــى مارتن 
فـــي  طويـــاًل  وقًتـــا  سكورســـيزي 
أحداثـــه  وترصـــد  لـــه،  التحضيـــر 
الملحمية صعود عصابات الجريمة 
المنظمـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة 
للحـــرب  التاليـــة  الفتـــرة  خـــالل 
العالميـــة الثانيـــة، وهـــي الحكايـــة 
التـــي تمتـــد لعـــدة أجيـــال تتعرض 
ألحـــد أكثـــر الجرائـــم غموًضـــا في 
التاريـــخ األميركـــي المعاصر، وهي 
اختفاء الزعيم النقابي األسطوري 
مـــع  باتشـــينو(،  )آل  هوفـــا  جيمـــي 
تعمق في العوالم الخفية للجريمة 
الداخليـــة  ومنافســـاتها  المنظمـــة، 

وعالقـــات كبارهـــا برجال الســـلطة 
والسياســـة، وهنـــا يظهـــر المقاتـــل 
الـــذي  شـــيران  فرانـــك  المتقاعـــد 
يجســـده روبـــرت دي نيـــرو، وهـــو 
قاتـــل محترف محتـــال عمل جوار 

أخطر الرجال في القرن العشرين
 أمـــا النجم جو بيشـــي فيلعب دور 
زعيـــم العصابـــة راســـيل بوفالينو، 
بجانـــب مجموعة طاقم تمثيل من 
النجوم يضم كل من هارفي كيتل، 
آنـــا  راي رومانـــو، بوبـــي كانافـــال، 

باكين وستيفن جراهام.
فيلم “األيرلنـــدي” يعرضه مهرجان 
القاهرة الســـينمائي ضمـــن برنامج 
يضـــم حوالـــي  الـــذي   ،41 الـــدورة 
150 فيلًما من 63 دولة، من أحدث 
وأفضـــل إنتاجـــات العـــام، وهـــو ما 
دفـــع المهرجان لمضاعفـــة عروض 
السجادة الحمراء “جاال” هذا العام 

لتكون 14 فيلًما.
وألول مـــرة في تاريـــخ المهرجان، 
تنفـــرد الـــدورة 41 بعـــرض ما يزيد 
عن 30 فيلًما ما بين طويل وقصير 
فـــي عروضهـــا العالميـــة والدوليـــة 
األولـــى، باإلضافـــة ألكثـــر مـــن 90 
فيلًما نال المهرجان حقوق عرضها 
األول في الشـــرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

محمد حفظي

خاص
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خشبة المسرح تستضيف عرض الباليه “بحيرة البجع”
تحتفي هيئة البحرين للثقافة واآلثار بالذكرى الســابعة لتأســيس مسرح 
البحريــن الوطنــي وذلــك يــوم 12 نوفمبر القادم، وذلك عبــر تقديم واحد 
من أشــهر وأبرز عروض الباليه حول العالم، “بحيرة البجع”، الذي تؤديه 
مجموعة من الراقصين البارزين من مسرح بيرم الروسي لألوبرا والباليه 
علــى خشــبة المســرح فــي تمام الســاعة 7:00 مســاًء. وقد أعلنــت اللجنة 
التنظيمية للعرض عن انطالق مبيعات التذاكر في محالت فيرجين ميغا 
ستورز بمجمع السيتي سنتر البحرين أو عبر موقع فيرجين اإللكتروني. 

وكان مســـرح البحريـــن الوطنـــي 
قد شـــّيد بدعم كريـــم من حضرة 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
المفـــدى حفظه هللا ورعاه، ضمن 
مشروع “االســـتثمار في الثقافة” 
الذي أطلقته معالي الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة رئيســـة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
ســـنوات.  عشـــر  مـــن  أكثـــر  منـــذ 
عـــام  أواخـــر  افتتاحـــه  ومنـــذ 
2012م استقبل المسرح عروضًا 
موســـيقية واســـتعراضية عالمية 

من كافة الدول. 

وتدور أحداث العرض حول قّصة 
األميرة أوديت التي تحّولت إلى 
بجعـــة مـــن ِقَبل الســـاحر الشـــّرير 
فون روتبارت، حيث تستند هذه 
الحكايـــة جزئيـــًا إلـــى الحكايـــات 
الشـــعبّية الروســـّية، وإلـــى رواية 
يوهان كارل أوغست موساوس، 
مؤلّف مجموعة )حكايات شعبّية 
ألمانّية(، إال أن فكرة الباليه تبقى 
األبـــدي  االنتصـــار  وهـــي  ذاتهـــا، 
ُينقـــذ  الـــذي  الحقيقـــي  للحـــب 
اســـتطاع  وقـــد  الرجـــال.  أرواح 
والـــذي  المذهـــل،  العـــرض  هـــذا 
إيفانـــوف  وإل  بيتيبـــا  إم  أّلفـــه 

بمصاحبـــة أجمـــل مـــا كتبـــه بيتر 
تشايكوفســـكي مـــن مقطوعـــاٍت 
مـــن  المالييـــن  أســـر  موســـيقّية، 

القلوب بسحره. 
ُتعـــرف بحيـــرة البجـــع بأنهـــا أحد 
وروعـــة  تميـــزًا  العـــروض  أكثـــر 
مـــن  أي  مـــع  مقارنتهـــا  يمكـــن  ال 

عـــروض الباليه األخـــرى. وكانت 
البجـــع قـــد كتبـــت ألول  بحيـــرة 
مـــرة في عـــام 1876م وســـرعان 
مـــا أصبحـــت واحـــدة مـــن أشـــهر 
عـــروض الباليـــه فـــي العالـــم، مـــا 
جعلها التحفة الحقيقية لمدرسة 

الباليه الروسية.

تخّطت النجمة العالمية سيلينا غوميز الـ 47 مليون مشاهدة  «
”Look At Her Now“ بأغنيتها الجديدة 

 ، وذلك بعد طرحها منذ 4 ايام على قناتها الرسمية على يوتيوب، اذ 
انها تحقق رواجا واسعا بين الجمهور، وهي من ألبومها الجديد الذي 

 تعود به بعد 4 سنوات 
من الغياب، بعد ألبومها األخير. الجدير ذكره ان سيلينا غوميز كانت 

قد اطلقت مؤخرا اغنيتها “ خسرت حبك”
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علــي ياســين شــاب مــن بيــن العديــد مــن الشــباب البحريني المتميــز والطموح ناشــط 
فــي مجــال العمــل التطوعــي فأعمالــه تجــاوزت 350 فعاليــة تطوعيــة ، وعلــى الرغــم 
مــن بدايتــه المتأخــرة التــي بدأها في عام 2015م، إال أنه تمّكن مــن تحقيق الكثير من 
األعمال حتى أصبحت الفعاليات ومشاركاته التطوعية شبه يومية في خدمة جميع 

فئات المجتمع . وكان لنا هذا اللقاء معه. 

عرفنا بنفسك؟ «

علي ياســـين مدير عالقـــات عامه وإعالم 
EVEN�  صاحب مؤسسة ARJ  في شركة

TY لتنظيم الفعاليات والمعارض وناشـــط 
في مجال العمل التطوعي ومقدم برامج.

 
منذ متى بدأت فالعمل التطوعي  «

وكيف كانت بدايتك؟

بـــدأت منذ منتصـــف العـــام 2015 ،وكانت 
بدايتـــي فـــي االنضمـــام فـــي احـــد الفـــرق 
التطوعية التي كنت مساهم في تأسيسها 
والحمدلله في فتـــره وجيزة أصبحت من 
الفـــرق الفاعلـــة فـــي البحريـــن وبعـــد ذلك 
أقمنـــا العديـــد مـــن الفعاليـــات فـــي جميـــع 
مناطق البحرين ومن هنا بدأت مسيرتي.

 ما الذي شدك للعمل التطوعي ؟ «

مشـــاركتي فـــي العمـــل التطوعـــي جاءت 
بناًء علـــى رغبة مني وبدعم والدي العزيز 
الذي غرس فيني حب مســـاعدة اآلخرين 
ومن بين األســـباب إحساسي بالمسؤولية 
الوطـــن والمجتمـــع بجميـــع فئاتـــه  تجـــاه 
وطبًعا هذا ما يحثنا عليه الدين اإلسالمي 
تجـــاه إخوتنـــا، طمًعـــا في اكتســـاب األجر 
ومســـاعدة اآلخريـــن” وهنـــاك ســـبب آخـــر 

وهو حب الناس ودعمهم المستمر جعلني 
أحب هذا المجال، والحمد لله توفقت في 
هـــذه التجربـــة التي غّيرت كل شـــيء في 

حياتي.
 ما هي االيجابيات التي واجهتها ف  «

العمل التطوعي ؟

االيجابيـــات كثيـــرة في العمـــل التطوعي، 
منهـــا كثـــرة الشـــباب التـــي يشـــاركون في 
هـــذا المجـــال والذي يســـاعد فـــي تحقيق 
األهداف النبيلة في خدمة فئات المجتمع 
وكذلك ،نشـــر ثقافة العمـــل التطوعي بين 
النـــاس بمـــا يحقق تكافـــل اجتماعـــي بين 
تطويـــر  االيجابيـــات  اهـــم  ومـــن  النـــاس 
واكتشـــاف الطاقـــات الشـــبابية فـــي هـــذا 

المجال.
الموقف الذي أثر فيك فالعمل  «

التطوعي؟

أصعب موقـــف أثر فيني في إحدى األيام 
خـــالل زيارتـــي ألحد دور رعايـــة الوالدين  
وكانـــت إحدى األمهـــات ال يمكنها الخروج 
مع بقيه المســـنين الى القاعـــة المخصصة 
للقـــاء أبنائهـــم المتطوعيـــن  بحكـــم انهـــا 
مصابة بالظهر، فطلبنا زيارتها في غرفتها 
ودخلنا إلى زيارتها وفجأة أصبحت تبكي 

وتصرخ وتنادي باســـم ابنها وهذا اثر فينا 
بشـــكل كبيـــر لدرجـــة ان الجميـــع أجهـــش 

بالبكاء. 
رأيك في العمل التطوعي في  «

البحرين؟ 

مملكـــة البحريـــن أنجـــزت أهـــداف كثيـــرة 
وخطـــت خطـــوات كبيـــرة بتنظيـــم العمل 
التطوعـــي فـــي عـــدد كبير مـــن الجمعيات 
فـــي  ومنتشـــرة  والتطوعيـــة  الشـــبابية 
جميـــع مناطـــق البحريـــن ومتخصصة في 
مجـــاالت مختلفـــة ، ولكـــن كمـــا انـــه لدينا 
ايجابيـــات ايضًا هناك ســـلبيات، فهناك من 
يحاول استغالل العمل التطوعي لتحقيق 
مكاسب شـــخصية وهناك جمعيات دورها 
ضعيـــف جـــدا وكذلـــك محاولـــة اســـتغالل 
المتطوعين فـــي أمور بعيدة عن االهداف 

النبيلة للعمل التطوعي ،ولكن بشـــكل عام 
العمـــل التطوعـــي يســـير في خطـــى ثابتة 
، وال ننســـى جهـــود وزارة العمـــل والتنمية 

االجتماعية
  ما هو السر في مقولة علي ياسين “  «

العمل التطوعي جزء من حياتي”؟  

بشـــكل يومـــي  التطوعـــي  العمـــل  أصبـــح 
بالنســـبة لي في البيت وفي العمل وحتى 
في الشـــارع ، فأصبح روتيني اليومي وال 
يمكـــن ان يمـــر يـــوم دون ان اقـــوم بعمـــل 
تطوعـــي ســـواء فـــي العمـــل او البيـــت او 
الشارع او من خالل الفعاليات بشكل اكبر.

هل إعمالك التطوعية مقتصرة في  «
البحرين ام هناك أعمال أخرى خارج 

البحرين ؟

فـــي البحريـــن وصلـــت أعمالـــي إلـــى 350 

فعاليـــة، أمـــا فـــي الخـــارج فتمثلـــت فـــي 
زيارتـــي للهنـــد لعاميـــن متتالييـــن إلقامـــة 
بعـــض البرامج لأليتام فـــي والية “كيرال” ، 

كما عرضت تجربتي في الكويت. 
هل حصلتم على جوائز في مملكة  «

البحرين ؟

علـــى المســـتوى الشـــخصي : حاصل على 
اكثر من 100 تكريم من عدد من الوزارات 
ومنظمـــات  والمـــدارس  والجامعـــات 
المجتمع المدنـــي والجمعيات والمجمعات 

التجارية واالتحادات الرياضية. 
أما المســـتوى الجماعي : حصلنا على عدد 
مـــن الجوائز في فترة ســـابقة وكان أهمها 
المركـــز الثالث على مســـتوى البحرين في 
جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي ألفضل 
مشـــاريع العمـــل التطوعـــي 2017 وجائزة 

محفوظـــة الزياني ألفضل مشـــاريع العمل 
التطوعـــي 2017 وكذلـــك حصولنـــا علـــى 
جائزة شـــبكة شـــباب تايمـــز ألفضل فريق 
تطوعـــي بحرينـــي 2018 وكذلـــك تحطيم 
الرقـــم العالمي ألكبـــر محاضـــرة توعيوية 
لمرض الســـكر بالتعاون مـــع وزارة الصحة 

وجمعية السكر البحرينية
ماذا غير العمل التطوعي في  «

شخصيتك؟

فـــي الحقيقـــة العمل التطوعـــي غّير فيني 
الكثير، فأنا اكتشفت علي ياسين الحقيقي 
من خالله، والشيء الذي لم أتصوره يوًما 
أن هـــذا العمـــل قد يســـاعد الشـــخص على 

تغيير حياته إلى هذه الدرجة.
أين ترى علي ياسين بعد 5 سنوات ؟ «

بحكم انني في مجال العمل التطوعي من 
فتـــرة طويلة اســـتطعت تطويـــر موهبتي 
فـــي مجـــال االداره واالعـــالم و العالقـــات 
العامـــة فأصبـــح لـــدي خبرة كبيـــرة بحيث 
فتح لي الباب الستثمار طاقتي والحمدلله 
بفضل هللا فتحت مؤسسة خاصة لتنظيم 
الفعاليات والمعـــارض وتنظيم المؤتمرات 
ودخلـــت العـــام الثانـــي لهـــا ، واتمنـــى ان 
تصبح شـــركة  مؤسســـة رائدة في تنظيم 

الفعاليات.
 النصيحة التي تقدمها لجميع فئات  «

المجتمع ؟

العمل التطوعي من شأنه أن يرفع صاحبه 
؛ لما يقدمه من خير وعطاء ومحبة للناس 
والمجتمـــع، وكذلـــك يطـــّور من شـــخصية 
فعالـــة  شـــخصية  فيصبـــح   ، المتطـــوع 
متعاونـــة متقبلة لـــآراء المختلفة، وأيًضا 
ينّمـــي لغة الحوار؛ لذلك فإني أدعو الناس 
للخـــوض فـــي هـــذه التجربة واالســـتفادة 
منهـــا دون أي تـــردد، نصيحتي لكل شـــاب 
وشـــابة في سن الشـــباب وفي سن الزهور 

والقوة، أن يستغل موهبته.

لقاء طالبة اإلعالم : تيماء الشتيوي
جامعة البحرين

علي ياسين: العمل التطوعي ينشر األهداف النبيلة في المجتمع
شخصية مــكــاســب  لتحقيق  ــتــطــوعــي  ال ــعــمــل  ال ــال  ــغ ــت اس يـــحـــاول  مـــن  ــاك  ــن ه
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تدريب الدماغ مفتاح التخلص من الوزن الزائد
الدماغ  تدريب  ألعاب  أن  حديثة  دراســة  وجــدت 
يمكنها أن تساعدنا على التخلص من الوزن الزائد 

غير المرغوب فيه لدينا. 
التطبيقات  أن  المبكرة  التجارب  نتائج  وأظهرت 
لدى  اإلرادة  قــوة  تعزز  اإلنــتــرنــت،  عبر  واألنشطة 
ــا يـــســـاعـــده عــلــى خــفــض اســتــهــاك  الـــشـــخـــص، مـ
الــســعــرات الــحــراريــة بــمــقــدار 200 ســعــرة حــراريــة 
األطعمة  تدفعه الختيار  فإنها  وبالتالي  اليوم،  في 

الصحية.
كيلوغراما  حوالي  خفض  من  المشاركون  وتمكن 
واحدا في أقل من شهر، من خال االختبارات على 

استخدام التطبيقات واألنشطة عبر اإلنترنت.
جامعة  مــن  تشامبرز  كــريــس  الــبــروفــيــســور  وقـــال 
الواعدة  الطريقة  هي  الذكية  “الهواتف  كــارديــف: 
األكــل  عــلــى  للتشجيع  مــعــززة  تــدخــات  لــتــقــديــم 

الصحي”.
المستخدمين  دفع  على  البسيطة  األلعاب  وتعتمد 
األطعمة  عـــرض  عــنــد  الـــزر  عــلــى  بــســرعــة  للضغط 
وتجاهل  غيرها،  أو  الجزر  أو  الموز  مثل  الصحية 
أو  الشوكوالتة  مثل  والسكرية  الدسمة  األطعمة 

أقل  السريعة  الوجبات  يجعل  ما  البطاطا،  رقائق 
باسم  المعروفة  الطريقة  هــذه  وتــهــدف  جــاذبــيــة. 
اتخاذ  على  الناس  مساعدة  إلى  المعزز”  “التدخل 
القرار الصحيح، ويخطط الباحثون إلجراء تجربة 
على 50 ألف متطوع في وقت الحق من هذا العام 
خــال  مــن  تخصيصه  يمكن  تطبيق  بــاســتــخــدام 
بشكل  تناولها  في  يرغبون  التي  األطعمة  تضمين 

أقل أو أكثر.

أظهرت دراسة أجراها باحثون 
في  للطب  “بــايــلــور”  كلية  مــن 
مدينة هيوستن األميركية، أن 
يستهلكون  الــذيــن  األشــخــاص 
ــقــهــوة،  ــن ال كــمــيــة مــرتــفــعــة مـ
لــديــهــم تــركــيــبــة مــيــكــروبــات 
تمنع  أمــعــائــهــم  فـــي  صــحــيــة 

االلتهابات.
البحث  عن  المسؤولة  وقالت 
الدكتورة لي جياو، إن الدراسة 
متوقعة  غــيــر  آثـــــاًرا  أظـــهـــرت 
ــاء، حيث  ــعـ لــلــقــهــوة عــلــى األمـ
كشفت أن مستهلكي الكافيين 
ــمــســتــويــات عــالــيــة يــومــًيــا،  ب
مستويات  أمعائهم  في  توجد 
البكتيرية  األجناس  من  عالية 
“فايكاليباكتيروم”  الــجــيــدة: 
ومستويات  و”روســيــبــوريــا”، 
منخفضة من البكتيريا الضارة 

“راموسوم”.

كثرة شرب القهوة 
تعزز صحة األمعاء

كريم  اآليــس  لماذا  خبراء(  مجموعة  )تضم  كاتشيستفو”  “روس  منظمة  أوضحت 
السائد،  االعتقاد  على عكس  المنظمة،  موقع  على  لبيان  وفًقا  البرد.  لنزالت  جيدة 
فإن اآليس كريم لن يؤدي إلى تفاقم المرض، بل يساعد في التغلب على األعراض، 
ويخفف من التهاب الحلق. باإلضافة إلى ذلك، هذا المنتج مغذي بما فيه الكفاية 
ليتم إدراجه في قائمة المريض. وأضافت روس كاتشيستفو أيًضا أنه عند اإلصابة  
بنزلة البرد، يجب تناول المزيد من األطعمة التي تحتوي على فيتامين C، وشرب 
البابونج وتناول العسل. وكان قد حذر أطباء من تناول اآليس كريم خال موجات 
تبريد  يتم  تناوله سريعا  الحرارة، في وقت سابق وذلك ألنه عند  ارتفاع درجات 

الجهاز التنفسي العلوي بشكل حاد.

من  مجموعة  على  يحتوي  حين  في  الموز،  ثمرة  قشر  من  التخلص  يتم  ما  غالبا 
بل  فقط،  لألكل  قابا  ليس  الموز  قشر  المفيدة.  والمعادن  اإلضافية  الفيتامينات 
البوتاسيوم واأللياف  بما في ذلك  األساسية،  الغذائية  العناصر  بعدد من  هو غني 
الغذائية والدهون غير المشبعة واألحماض األمينية األساسية، وفقا لموقع “هيلث 
مستويات  وتثبت  الهضم،  عمليات  تنظم  ألياف  على  الموز  قشر  ويحتوي  اليــن”. 
السكر في الدم، وتدعم صحة القلب. ويعمل البوتاسيوم على ضبط معدالت ضغط 

الدم، والحماية ضد هشاشة العظام، ويقلص من خطر اإلصابة بحصوات الكلى.
ويحتل الموز المرتبة الرابعة في صفوف المحاصيل الغذائية في العالم، بعد األرز 

والقمح والذرة، وهو غذاء أساسي وسلعة تصديرية في الوقت ذاته.

اآليس كريم مفيدة لنزالت البرد

فوائد مذهلة لتناول قشر الموز

من أسبوع الموضة الصيني 
في العاصمة بكين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــبــت ســـيـــدة أمــيــركــيــة الــرئــيــس  طــال
قتل  رجل  عن  بالعفو  ترامب  دونالد 
ابنتها وحفيدتها، كونه سيصبح أول 
شخص ُتنفذ في حقه عقوبة اإلعدام 
على المستوى الفدرالي منذ 16 عاما.

وأعــلــنــت الــحــكــومــة األمــيــركــيــة أنها 
ستستأنف إعدام دانيال لي بالجرعة 
القاتلة في التاسع من ديسمبر المقبل، 

في سجن فدرالي بوالية إنديانا.
ــذا الـــرجـــل، الــمــؤيــد  وُحـــكـــم عــلــى هــ
لنظريات تفّوق البيض، باإلعدام على 
خلفية قــتــل زوجــيــن وطــفــلــة فــي 8 
بيترسون،  إيرلين  ودعــت  العمر.  من 
التي فقدت ابنتها وحفيدتها في هذه 
الجريمة، الرئيس ترامب في تسجيل 
مصور نشر عبر اإلنترنت إلى “الرأفة” 
ــــت فــــي مــقــطــع  ــال ــي. وقــ ــ بـــدانـــيـــال لـ
ال  لكني  حياتي،  دمــر  “لقد  الفيديو: 

أرى ما الذي سيغيره انتزاع حياته”.

ــد جــبــال  ــي أحــ ــان يــعــمــل فـ ــ بــيــنــمــا ك
الستينيات  في  رجل  تعرض  الصين، 
أصابع  أحــد  لدغة في  إلــى  من عمره 
دون  خلسة  تحركت  أفعى  من  يــده، 

أن يشعر بوجودها.
وظن الرجل أن لدغة األفعى شديدة 
إلــى موته فــورا،  تــؤدي  السمية وقــد 
إلـــى قــطــع إصــبــعــه بسكين  فـــســـارع 
“إنقاذ حياته”،  كان بحوزته من أجل 
“فــوكــس  أوردت شــبــكــة  مــا  بــحــســب 
القرار  اتخذ  الــذي  الرجل  لكن  نيوز”. 
المؤلم بقطع إصبعه، لم يكن مضطرا 
الــنــوع من  لفعل ذلـــك، ألن ســم هــذا 
األفاعي ليس قاتا على اإلطاق، بل 
عاجات  تحضير  فــي  يستخدم  إنــه 

للمفاصل والعظام.
وقـــال الــرجــل فــي إفــادتــه لــألطــبــاء، 
لدغة األفعى  أن  أقاربه  إنه سمع من 

يمكن أن تؤدي إلى وفاة فورية.

أميركية تناشد 
ترامب العفو عن قاتل 

ابنتها وحفيدتها

قطع إصبعه بسبب 
لدغة أفعى.. ثم 

اكتشف “المفاجأة”
بالتوحد  الــمــصــابــيــن  مــســاعــدة  أجـــل  مــن 
واالضـــطـــرابـــات الــحــســيــة األخـــــرى على 
اعتمدت  صخبا،  أقل  أجــواء  في  التبضع 
“ساعة  نيوزيلندا  في  متاجر  أكبر سلسلة 
ــإشــادات  ــادئـــة”، فــي مـــبـــادرة حــظــيــت ب هـ
واسعة محليا. فبعد ظهر األربعاء، تخفت 
األضــــواء  ــتـــداون”  ــاونـ “كـ مــتــاجــر  سلسلة 
وتحصر  الخلفية  في  الموسيقى  وتوقف 
اإلعـــانـــات مـــا عـــدا الـــطـــارئـــة، وتــتــوقــف 
مؤقتا عن ملء الرفوف، فضا عن اتخاذ 
وتــؤكــد  ــواء.  ــ األجـ لتهدئة  ــرى  أخـ تــدابــيــر 

هذه  أن  دينان  كريستن  السلسلة  مديرة 
بتلك  أجــواء شبيهة  “تحدث  اإلجـــراءات 
السائدة في المكتبات، ويميل الناس إلى 
بــهــدوء”.  الــوضــع والــتــصــرف  التكيف مــع 
وأبصرت هذه الفكرة النور العام الماضي، 
عندما كانت دينان تحاول مساعدة سكان 
بلدة ريفية شمالية في المتجر الذي كانت 
أفراد  أحد  عليها  فاقترحح  وقتها.  تديره 
تجربته  على  بناء  التدابير  هــذه  الطاقم 
الــصــعــبــة فــي الــتــبــضــع مــع ابــنــه الــمــصــاب 

بمرض التوحد.

“ساعة صمت” لمساعدة مرضى التوحد على التسوق

الممثلة اإلنجليزية فلورنس بوغ تصل حفل أكاديمية الفنون والعلوم 
السينمائية في هوليوود )أ ف ب( قال داين دوغن الرئيس التنفيذي لجمعية التوحد في نيوزيلندا، إن هذه التجرية “تظهر كيف أن 

تعديالت بسيطة تكفي إلحداث بيئة أكثر دمجا يكون لها أثر كبير”.
واعتمدت تدابير من هذا القبيل في متاجر كبرى في أستراليا وبريطانيا.

ــر  ــرغـ ــبـ ــر الـ ــائـ ــطـ ــشـ ــم لـ ــعـ ــطـ أثــــــــار مـ
ــتــرنــت، بــعــدمــا بــدأ  ضــجــة عــلــى اإلن
ــمــوقــع “يـــوتـــيـــوب”  مــســتــخــدمــون ل
التهام  فــي  البعض  بعضهم  تــحــدي 
كبرى وجباته، وهي شطيرة يقترب 
ــســتــة كــيــلــوغــرامــات  وزنـــهـــا مـــن ال
المقلية  الــبــصــل  بحلقات  ومــغــطــاة 

واللحم المقدد والمايونيز.
“كـــريـــس ستيكس  مــطــعــم  ويــمــنــح 
ــد بــرغــرز” فــي بــانــكــوك، 10 آالف  آن
لمن  جائزة  دوالرا(   330 )نحو  بــات 
العماقة  الوجبة  إنهاء  من  يتمكن 
خال 9 دقائق، أي بات واحد مقابل 
ــراري. وابــتــكــر الــمــالــك  ــ كــل ســعــر حـ
يقول  الذي  كونغسوان،  كومديتش 

األكبر  هي  تلك  البرغر  شطيرة  إن 
بعدما  المسابقة،  فكرة  الــبــاد،  فــي 
المهمة  تحقيق  من  عماء   3 تمكن 
متنافسون  يــأتــيــه  حــيــث  الــصــعــبــة، 
ــدد كـــل يــــوم. وكــــان مـــن بينهم  جــ
باكورن بورنتشيوانجكون، الذي لم 
ينجح سابقا في إنهاء الوجبة خال 
ــال: “ســأتــنــاول  الــوقــت الــمــحــدد، وقـ
البرغر في وقت ما )في المستقبل( 
لكن ليس قريبا”. ويبلغ سعر شطيرة 
إذا كانت مصنوعة  العماقة  البرغر 
 82.75( بــات   2500 البقر  لحم  مــن 
 3500 سعرها  يصبح  بينما  دوالر(، 
كــانــت  إذا  دوالر(   115.86( ــات  ــ ب

مصنوعة من لحم الخنزير.

تناول هذه الشطيرة واحصل على 330 دوالرا فورا

موسوعة  ألــمــانــي  طبيب  دخـــل 
ــام الــقــيــاســيــة،  “غــيــنــيــس” لـــألرقـ
أطول  اقتاع  في  نجاحه  عقب 

سن بشري.
تمكن   ،DW نــشــرتــه  لــمــا  ووفــقــا 
مدينة  فــي  الــمــتــواجــد  الطبيب 
أوفــنــبــاغ األلــمــانــيــة، مــن اقتاع 

سن بلغ طوله 37.2 ميليمتر، ما يجعله أطول سن بشري. وتسلم الطبيب األلماني، 
السن.  القتاعه  الــثــاثــاء  أمــس  “غينيس”  موسوعة  مــن  شــهــادة  لــوكــاس،  ماكس 
المريض توجه الستشارة الطبيب األلماني وطلب مساعدته لحل معاناته الطويلة 
إجــراء  تم  والــذي  الضخم،  السن  لــه.  يسببها  التي  الشديدة  واآلالم  السن  هــذا  مع 
وانتظر  اللثة.  خط  أسفل  الواقع  الجذر  منه  األكبر  الجزء  كان  القتاعه،  جراحة 
لوكاس نحو عام كامل في تحضير الفحوصات الازمة للسن وتقديم جميع األوراق 

المطلوبة قبل تسجيلها رسميا بموسوعة “غينيس” كأكبر سن بشري.

طبيب يدخل “غينيس” باقتالع أطول سن بشري
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