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بدء تحديث 38 ألف جهاز للدفع بالبطاقات
ترقية 

األجهزة 
لمواكبة 
أحدث 

تطورات 
الدفع 

اإللكتروني 
وفق توجهات 

مصرف 
البحرين 
المركزي

بدأت بنوك محلية وشركات أنظمة دفع باستبدال أجهزة الدفع بالبطاقات المصرفية 
والمنتشرة في المحالت التجارية والوزارات والهيئات، لترقيتها للتواكب مع أحدث 
وبحسب  المركزي.  البحرين  مصرف  توجهات  وفــق  اإللكتروني  الدفع  تــطــورات 
المحالت  مختلف  في  المنتشرة  البيع  نقاط  أجهزة  عدد  فإن  رسمية،  إحصاءات 
يونيو  بنهاية  بيع  نقطة  ألف جهاز  بلغت نحو 38.4  الحكومية  والهيئات  التجارية 
الماضي. وأبلغت مصادر مصرفية “البالد” أن الشركات بدأت بالفعل ترقية أنظمة 
الدفع عن طريق برمجة بعض األجهزة القابلة للتطوير أو إضافة بعض الملحقات 
لقبول عملية الدفع الالتالمسي عبر تقنية NFC، لكن بعض األجهزة قد تحتاج إلى 

)٠٩(تغيير، خصوصًا أن بعض األجهزة يعمل في السوق منذ أكثر من 10 أعوام.
)07(

لرعاية  البحرين  جمعية  رئيس  كشف 
“البالد”  لـ  الكاظم  زكريا  السكلر  مرضى 
الــوفــيــات لمرضى  تـــراجـــع مــعــدل  عـــن 
السنوات  في   %  62 من  ألكثر  السكلر 
األربــــــع الـــمـــاضـــيـــة. وأكـــــد الـــكـــاظـــم أن 
ــوفــيــات لمرضى  ال مــعــدالت  انــخــفــاض 
بالمملكة  عــددهــم  وصــل  الــذيــن  السكلر 
اإلنــاث،  من  نصفهم  مصاب   9000 إلــى 
الحكومة  الهــتــمــام  مــبــاشــر  نتيجة  هــو 

متمثلة في وزارة الصحة، حيث شكلت 
الرعاية  لتطوير  األخيرة فريقا متكامال 
ــنــويــع الــخــدمــات الــطــبــيــة الــمــقــدمــة  وت
لــلــمــصــابــيــن ابـــتـــداء مـــن الـــوقـــايـــة عبر 
التطعيمات الموسمية الموفرة مجانا أو 
المقدمة في  الرعاية الطبية  عبر حزمة 
الرعاية  أو  الثانوية  أو  األولية  الرعاية 
أو  العمليات  غــرف  فيها  بما  المتقدمة 

العالج بالخارج.

تراجع وفيات السكلر بنسبة 62 %

دعا مجلس الوزراء إلى استغالل المناسبات 
الدينية في إرساء قيم المحبة والحفاظ على 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، ومنها ذكـــرى عــاشــوراء. 
ووجه رئيس الــوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤس 
سموه الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس 

القضيبية صباح أمس، وزارة  الــوزراء بقصر 
البلديات  وشؤون  األشغال  ووزارة  الداخلية 
والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بمتابعة 
احتياجات المناطق التي تقام فيها الفعاليات 

الدينية في الموسم.
الــوزارات الخدمية إلى متابعة  ووجه سموه 
يثيرها  الــتــي  والــشــكــاوى  المالحظات  كــافــة 
فوري  بشكل  حلها  على  والعمل  المواطنون 

بالمواطنين؛  الــمــبــاشــرة  الــلــقــاءات  وتكثيف 
تحقيقا ألهداف الحكومة في الوصول لرضا 
سموه  مؤكدا  الخدمات،  كافة  عن  المواطن 
وتلبية  الــحــكــومــيــة  الــخــدمــات  تحسين  أن 
العمل  أولويات  من  هو  المواطنين  متطلبات 

الحكومي.
ووافق مجلس الوزراء على توصية مجلس 
بــرئــاســة صــاحــب السمو  الــمــدنــيــة  الــخــدمــة 

الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
تقليص  على  الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
العامة  الهيئة  مــن  لكل  التنظيمية  الهياكل 
التعليم  جـــودة  وهيئة  االجتماعي  للتأمين 
والـــذي  الــعــامــة،  اإلدارة  ومــعــهــد  ــتــدريــب  وال
يــتــمــاشــى مــع الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة بعدم 
والــوحــدات  المناصب  فــي  اإلداري  الــتــوســع 

اإلدارية المساندة.

الرياض - بنا

سجل جسر الملك فهد في 
أعلى  الــمــاضــي  أغسطس 
رقم عبور للمسافرين منذ 
مليونين  بــعــدد  افــتــتــاحــه 
مسافرا  و993  ألفا  و918 
ألف   94 عن  يزيد  بمعدل 
ــادة  ــزيـ مــســافــر يــومــيــا وبـ
الفترة  عــن   %  4.4 بلغت 
الماضي  العام  من  نفسها 
ــــور  ــب ــدت عــ ــ ــ ــه ــ ــي شــ ــ ــ ــت ــ ــ ال
و287  و796  مــلــيــونــيــن 
ــرا نـــاســـخـــا الـــرقـــم  ــافـ مـــسـ
تسجيله  تم  الــذي  األعلى 
سبقه  الـــذي  الشهر  خــالل 
مــن الــعــام نــفــســه والــبــالــغ 
و640  و821  مـــلـــيـــونـــي 
إحــصــاءات  وفــق  مسافرا 
جــوازات جسر الملك فهد 

السعودية.

3 ماليين مسافر عبروا جسر 
الملك فهد في أغسطس

التجاوب مع شكاوى المواطنين وحلها فوًرا
سمو رئيس الوزراء يوجه لمتابعة احتياجات المناطق لفعاليات عاشوراء

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء أمس

)٠٢(

إبراهيم النهام

)05(
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المذكــرات  فــي  المجلــس  نظــر  ذلــك  بعــد 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها 

من القرارات ما يلي:

أوال: وافــق مجلــس الــوزراء علــى المذكرة 
المرفوعة من وزير اإلســكان بشأن المضي 
شــرق  مدينــة  مشــروع  تنفيــذ  فــي  قدمــا 
ســترة، وقــرر المجلــس إحالــة المذكرة إلى 
اللجنــة الوزاريــة للشــؤون الماليــة وضبــط 
الماليــة  اإلجــراءات  الســتكمال  اإلنفــاق 
والقانونيــة بما يتيــح بدء العمل في تنفيذ 
المشــروع، وفــي هــذا الصــدد، فقــد وجــه 
صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء إلى 
األخــذ فــي االعتبــار تخصيص المســاحات 

الالزمة لمختلف الخدمات.
ثانيــا: وافــق مجلس الــوزراء على توصية 
مجلــس الخدمــة المدنيــة برئاســة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء على 
تقليص الهيــاكل التنظيمية لكل من الهيئة 

العامــة للتأميــن االجتماعــي وهيئــة جودة 
التعليــم والتدريــب ومعهــد اإلدارة العامة، 
والذي يتماشــى مــع التوجهــات الحكومية 
المناصــب  فــي  اإلداري  التوســع  بعــدم 
وذلــك  المســاندة،  اإلداريــة  والوحــدات 
بتقليــص عــدد اإلدارات فــي الهيئــة العامة 
للتأميــن االجتماعي من ثماِني إدارات إلى 
ســبع إدارات، وتقليــص عــدد اإلدارات في 
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب من تســع 
إدارات إلــى ســبع إدارات، وإلغــاء منصــب 
المديــر العــام المســاعد فــي معهــد اإلدارة 

العامة.
أن  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثالثــا: 
تتولــى وزارة العــدل والشــئون اإلســالمية 
المقــررة  والصالحيــات  المهــام  واألوقــاف 
لهيئــة حمايــة البيانــات الشــخصية وذلــك 
البيانــات  قانــون حمايــة  أحــكام  بموجــب 
الشخصية الصادر بالقانون رقم )30( لسنة 
2018 وأن يتولــى وزيــر العــدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف المهام والصالحيات 

الهيئــة  إدارة  مجلــس  مــن  لــكل  المقــررة 
وكيــل  ونــدب  اإلدارة،  مجلــس  ورئيــس 
وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية للعــدل 
المهــام  لتولــي  اإلســالمية  والشــؤون 
والصالحيــات المقــررة للرئيــس التنفيذي، 
علــى مشــروع مرســوم  المجلــس  ووافــق 
المرفــق  النحــو  علــى  وذلــك  الشــأن  بهــذا 
وزيــر  مــن  للمجلــس  المرفوعــة  بالمذكــرة 

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
رابعا: اطلع المجلس على التقرير المرفوع 
مــن وزيــر التربيــة والتعليم بشــأن حصول 
مملكــة البحريــن علــى المركــز األول عربيا 
إفريقيــا  شــمال  مســتوى  علــى  والثالــث 
مجموعــة  تقريــر  فــي  األوســط  والشــرق 
بوسطن االستشــارية بشأن تقويم التنمية 
االقتصاديــة المســتدامة للعــام 2019، وقد 
ملحوظــا  تقدمــا  المذكــور  التقريــر  أظهــر 
المؤشــرات  بحســب  البحريــن  لمملكــة 
تطــور  يعكــس  بمــا  بالتعليــم  المتعلقــة 
أداء التعليــم فــي مملكــة البحريــن بشــكل 

األخيــرة،  العشــر  الســنوات  خــالل  الفــت 
حيــث انتقلــت مــن المرتبــة 64 فــي العــام 
المســتوى  علــى   39 المرتبــة  إلــى   2008
الدولــي فــي العام 2019، وقــد أكد مجلس 
الــوزراء اهتمــام الحكومــة بدعم المســيرة 
التعليميــة ودورهــا األســاس فــي التنميــة، 
مثنيــا المجلــس على الجهــود المبذولة في 

هــذا المجــال مــن المجلس األعلــى لتطوير 
التعليــم والتدريــب برئاســة نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن 
مبارك آل خليفة ،ومتابعة التنفيذ من قبل 

وزارة التربية والتعليم.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  خامســا: 
التوقيــع علــى اتفاقيتيــن، األولــى تتعلــق 
بالخدمــات الجويــة بيــن مملكــة البحريــن 
حكومــة  بيــن  والثانيــة  إســبانيا،  ومملكــة 
جمهوريــة  وحكومــة  البحريــن  مملكــة 
المالديــف بشــأن الخدمــات الجويــة وفيما 
وراء إقليميهمــا، وفــوض المجلــس الوزيــر 
المختــص بالتوقيــع النهائــي عليهمــا نيابــة 
عــن مملكــة البحريــن، وذلــك علــى النحــو 
الــذي أوصــى به ســعادة وزيــر المواصالت 
رفعهــا  التــي  مذكرتــه  فــي  واالتصــاالت 

للمجلس بهذا الشأن.
سادســا: أحال مجلس الــوزراء إلى اللجنة 
الوزاريــة للشــؤون القانونيــة والتشــريعية 
والرياضــة  الشــباب  مذكــرة وزيــر شــؤون 

بشأن اقتراح استثناء المدربين والالعبين 
تطبيــق  نطــاق  مــن  الرياضييــن  والحــكام 
أحــكام قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي 

رقم )36( لسنة 2012.
ســابعا: أحــال مجلس الوزراء إلى الســلطة 
الحــد  بشــأن  قانــون  مشــروع  التشــريعية 
من اســتهالك مشــروبات الطاقــة المعد في 
ضــوء االقتــراح بقانون )بصيغتــه المعدلة( 
مشــفوعا  الشــورى  مجلــس  مــن  المقــدم 

بمذكرة برأي الحكومة حوله.
رد  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثامنــا: 
الوزاريــة  اللجنــة  أعدتــه  الــذي  الحكومــة 
للشــؤون القانونيــة والتشــريعية وعرضــه 
نائــب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
المذكــورة حــول االقتــراح برغبــة المقــدم 
مــن مجلــس النــواب بشــأن تشــكيل لجنــة 
مختصــة بتوجيــه الطلبــة للجامعــات فــي 
المســارات الدراســية التي يحتاجها ســوق 

العمل بعد التخرج.

قرارات المجلس
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تــرأس رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الجلســة 
االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء وذلك 

بقصر القضيبية صباح أمس.
الســمو  صاحــب  هنــأ  الجلســة  مســتهل  فــي 
اإلداريــة  الهيئــات  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
والتعليميــة واألكاديميــة والطــالب والطالبات 
بمناســبة  الدراســية  المراحــل  مختلــف  فــي 
 ،2019/2020 الجديــد  الدراســي  العــام  بــدء 
متمنيــا ســموه لهــم عاما دراســيا موفقــا مكلال 
بالنجــاح والتوفيق، وأشــاد ســموه بمــا تقدمه 
وزارة التربيــة والتعليم وزيرا ومنتســبين وما 
يبذلــه القائمــون علــى المؤسســات التعليميــة 
واألكاديمية من جهود مثمرة لخدمة المسيرة 
هــذا  وفــي  البحريــن.  مملكــة  فــي  التعليميــة 
علــى  الــوزراء  مجلــس  وقــف  فقــد  الصــدد، 
التــي  واألكاديميــة  اإلداريــة  االســتعدادات 
الســتقبال  والتعليــم  التربيــة  وزارة  اتخذتهــا 
العــام الدراســي الجديــد، حيــث أحــاط وزيــر 
التربيــة والتعليم المجلس مــن خالل المذكرة 
التــي عرضهــا بالمشــاريع التطويريــة التــي تم 
تنفيذها اســتعدادا للعام الدراسي الجديد في 
المراحــل التعليميــة المختلفة، حيــث بلغ عدد 
الطلبــة المســتجدين 12 ألــف طالــب وطالبــة 
فــي المرحلــة االبتدائيــة، كمــا تــم التوســع في 
برنامــج دمــج الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، فيمــا تم افتتــاح 3 مــدارس جديدة 
إضافــة إلــى إجــراء الصيانة الالزمــة لعدد من 
المــدارس وتجهيزهــا بمــا يلــزم لتوفيــر البيئة 

التعليمية الالزمة.
اســتغالل  إلــى  الــوزراء  مجلــس  دعــا  بعدهــا 

المناســبات الدينيــة فــي إرســاء قيــم المحبــة 
ومنهــا  الوطنيــة،  الوحــدة  علــى  والحفــاظ 
ذكــرى عاشــوراء، وفي هذا الصــدد، فقد وجه 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء وزارة 
الداخليــة ووزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمرانــي ووزارة الصحة بمتابعة 
احتياجــات المناطق التي تقام فيها الفعاليات 

الدينية في هذا الموسم.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
التخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ 
على البيئة ووقف أية ممارسات تشكل ضررا 
عليهــا وعلــى المــوارد البحريــة، وكلــف ســموه 
اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع التنمويــة والبنيــة 
التحتية بالتنســيق مــع المجلس األعلى للبيئة 

والجهــات ذات العالقــة لوضــع الضوابط التي 
تكفل تنظيم عملية سحب الرمال التي تجري 
في المناطق البحرية واختيار المواقع التي ال 
يشــكل ســحب الرمال منهــا ضررا علــى البيئة 
البحرية وبما يكفل استدامة الموارد البحرية.
بعــد ذلــك وجه صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الوزراء الوزارات والجهات المختصة بمتابعة 

مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة واحتياجات 
كافة محافظات المملكة، كما وجه ســموه إلى 
متابعــة تلــك المشــاريع التي يتــم تنفيذها في 

مختلف المناطق.
وفي سياق ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو 
الخدميــة  الــوزارات  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
والشــكاوى  المالحظــات  كافــة  متابعــة  إلــى 

التــي يثيرهــا المواطنــون والعمــل علــى حلهــا 
المباشــرة  اللقــاءات  وتكثيــف  فــوري  بشــكل 
بالمواطنيــن؛ تحقيقــا ألهــداف الحكومــة فــي 
الوصــول لرضــا المواطن عن كافــة الخدمات، 
مؤكدا سموه أن تحسين الخدمات الحكومية 
وتلبيــة متطلبات المواطنيــن هو من أولويات 

العمل الحكومي.

 المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يترأس الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء

عاشوراء احتياجات  بمتابعة  و“الصحة”  و“البلديات”  “الداخلية”  يوجه  الوزراء  رئيس  سمو 

التجـاوب مـع شكـاوى المواطنـيـن وحلـهـا فـورا

متابعة مشاريع 
تطوير البنية التحتية 

واحتياجات جميع 
محافظات المملكة

المضي في تنفيذ 
مشروع شرق سترة 

وتخصيص المساحات 
الالزمة للخدمات

تكثيف اللقاءات 
المباشرة بالمواطنين 
تحقيقا في الوصول 

لرضا المواطن

تقليص الهياكل 
التنظيمية لـ 
“التأمينات” 

و“الجودة” و“بيبا”

البحرين انتقلت من 
المرتبة 64 إلى 
المرتبة 39 في 

مؤشرات تطور التعليم

استغالل 
المناسبات 

الدينية في 
إرساء قيم 

المحبة والحفاظ 
على الوحدة  

اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة  

بالحفاظ على 
البيئة ووقف 
أية ممارسات 

ضارة

ياسر الناصر
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التقــى نائــب جاللة الملك ولــي العهد صاحب 
بــن حمــد آل  الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
خليفة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة صبــاح 

أمس بقصر القضيبية. 
وأكــد ســموهما أن المســيرة التنمويــة بقيادة 
عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة تشــهد تطوًرا مســتمًرا في 
مختلف المجاالت ارتكازا على رؤية طموحة 

غايتهــا تلبيــة تطلعــات المواطنين وتحســين 
مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم. 

االهتمــام  أن  علــى  ســموهما  وشــدد 
التحتيــة  والبنيــة  الخدماتيــة  بالمشــروعات 
والعمــل؛ مــن أجــل تعزيز وتيــرة اإلنجاز فيها 

يشــكل أولويــة متكاملــة فــي خطــط التنميــة 
التــي تتبناهــا الحكومــة؛ حرصــا منهــا علــى 
تحقيق الراحــة والطمأنينة للمواطنين. وأكد 
ســموهما أهميــة تعزيــز الحفــاظ علــى البيئــة 
والمــوارد والثــروات البحريــة بمــا يكفــل لهــا 

االستدامة والنماء.
نائــب  الملكــي  الســمو  صاحــب  واســتعرض 
جاللــة الملــك ولــي العهــد مــع صاحب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء عددا من الموضوعات 
المتعلقــة بالمســتجدات اإلقليميــة والدولية، 

إذ أكــد ســموهما أن مملكــة البحريــن تدعــم 
جهــود تحقيــق األمــن واالســتقرار فــي ربوع 
المنطقــة والعالــم؛ إيمانــا منهــا بــأن التعــاون 
البناء واإليجابي هو الســبيل األمثل لتحقيق 

السالم والرخاء للبشرية.

سمو نائب جاللة الملك يلتقي سمو رئيس الوزراء   

سمو رئيس الوزراء مستقبال سفير المملكة المتحدة

المنامة - بنا

االهتمام بالمشروعات الخدمية والبنية التحتية أولوية
ســمو نائــب جاللة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء: الحفاظ علــى البيئــة والثــروات البحرية

فتـح مجـاالت جديـدة للتعـاون مـع المملكـة المتحـدة
ــن ــدي ــل ــب ــد عـــمـــق الـــعـــاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن ال ــؤكـ ــس الـــــــــوزراء يـ ــيـ ســـمـــو رئـ

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
المملكــة  ســفير  أمــس  القضيبيــة  بقصــر 
رودي  البحريــن  مملكــة  لــدى  المتحــدة 
دراموند؛ وذلك للسالم على سموه بمناسبة 

تعيينه سفيرا جديدا لبالده لدى المملكة.
وخالل اللقاء، هنأ سموه  دراموند بمناسبة 
لــدى  المتحــدة  للمملكــة  ســفيرا  تعيينــه 
مملكــة البحرين، متمنيا ســموه له التوفيق 
والنجــاح فــي القيام بمهام عمله بما يســهم 
فــي تعزيــز عالقــات التعــاون بيــن البلديــن 

الصديقين.
وأكد سموه أن عالقات التعاون بين مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تشهد 
تطورا مستمرا على األصعدة كافة في ظل 
مــا يربــط بيــن البلديــن مــن تاريــخ طويــل 
علــى  ترتكــز  التــي  الصداقــة  مــن  ومتميــز 

التفاهم واالحترام المتبادل.
ونــوه ســموه إلــى حــرص مملكــة البحريــن 
علــى االرتقاء بالتعــاون الثنائي مع المملكة 
المتحــدة إلــى آفــاق أكثــر تقدما مــن خالل 
وفتــح  القائمــة  الشــراكات  فــي  التوســع 

مجــاالت جديــدة للتعــاون تخــدم المصالح 
المشتركة.

مــن جانبــه، أعرب ســفير المملكــة المتحدة 
لــدى مملكــة البحريــن عــن خالــص شــكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء علــى مــا يوليه ســموه مــن اهتمام 
بــكل مــا يســهم فــي توطيــد العالقــات بين 
مؤكــدا  المجــاالت،  مختلــف  فــي  البلديــن 
حــرص بــالده على مزيــد من العمــل لتعزيز 
البلديــن  بيــن  القائمــة  المتميــزة  العالقــات 

الصديقين.

المنامة - بنا

الثالثاء
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تحــت رعايــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، تنظــم جمعيــة البحريــن للمتداوليــن في األســواق الماليــة “المؤتمر الرابع واألربعيــن لالتحاد العربــي للمتداولين في 

األسواق المالية ICA “، على مدى يومي 24 و25 أكتوبر المقبل في فندق الريتز كارلتون.

وُيعقــد المؤتمــر الســنوي لـــ ICA بحضــور أكثــر 
مــن 500 مــن كبــار صنــاع القــرار االقتصــادي 
فــي القطاعيــن الحكومي والخــاص، وقيادات 
القطــاع المالــي والمصرفــي، ومديــري الخزينة 
فــي البنــوك، والمديريــن اإلدارييــن، ومصرفــي 
ومديــري  المخاطــر،  وإدارة  االســتثمار، 
االقتصادييــن  وكبــار  األصــول،  ثــروات  إدارة 
والمتعاملين الذين يمثلون البنوك والمؤسسات 
مــا  العالــم،  مــن دول مختلفــة حــول  الدوليــة 

يجعل هذا المؤتمر أكبر منصة من نوعها لبناء 
العالقات وتبادل المعارف والخبرات.

ويقــام المؤتمر هذا العــام بالتعاون مع مصرف 
البحريــن المركزي تحت شــعار “إعادة تشــكيل 
اقتصــاد متغيــر”، ويعمــل علــى  فــي  التمويــل 
االقتصاديــة  التطــورات  أهــم  علــى  الوقــوف 
األعمــال  علــى  المباشــر  األثــر  ذات  والماليــة 
والنشــاطات المصرفيــة مــن خــالل متحدثيــن 
ذوي خبرات واسعة في المجاالت االقتصادية 

والمالية المحلية والدولية.
كبــار  مــن  عــدد  المؤتمــر  هــذا  فــي  ويتحــدث 
القــادة السياســيين حــول العالــم، ومحافظــي 
التنفيذييــن  والمديريــن  المركزيــة  البنــوك 
والذيــن  والمصرفييــن،  االقتصادييــن  وكبــار 
جــرى اختيارهــم على أســاس عالمي لخبرتهم 
الســابقين  المتحدثيــن  بيــن  ومــن  ورؤيتهــم، 
فــي  المؤتمــر  اســتضافهم  الذيــن  البارزيــن 
الســابق  األميركــي  الرئيــس  الســابقة  دوراتــه 

بيــل كلينتــون، والفرنســي نيكــوال ســاركوزي، 
ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، 
ووزيــر خارجية الواليات المتحــدة األميركية 
الســابق جيمــس بيكر، ورئيــس البنك المركزي 
الســابق آالن جريســبان، وغيرهــم  األمريكــي 

الكثير.
وتعقد جلســات هذا المؤتمر على مدى يومين 
يتنــاول فيهــا كبار المتحدثين عناوين ســاخنة 
علــى الســاحة االقتصاديــة العالميــة، مــن بينها 
النمــوذج االقتصادي في دول مجلس التعاون 
الخليجــي، وإعادة النظــر في الخدمات المالية 
مــن خالل التكنولوجيا المالية “فنِتك”، وصحة 
الســابق  االلتــزام  ومــدى  العالمــي  االقتصــاد 
بالعولمة واالنفتاح االقتصادي وكيف أســهمت 
الديــون  تخفيــض  فــي  األوليــة  النجاحــات 

المتزايــدة  المديونيــة  أمــام  المجــال  وإفســاح 
في بيئة السياســة النقدية التي ال تزال تعتمد 
اعتمــادا كبيــرا على أســعار الفائــدة المنخفضة 
للغاية، إضافة إلى “مستقبل الطاقة في الشرق 
األوســط” في ظل التقلبات األخيرة في أسعار 

النفط.
ويقــام علــى هامــش المؤتمــر الرابــع واألربعين 
األســواق  فــي  للمتداوليــن  العربــي  لالتحــاد 
المؤسســات  مــن  لعــدد  معرضــا   ICA الماليــة 
واإلقليميــة  المحليــة  والبنــوك  والشــركات 
والعالميــة المشــاركة فــي الحــدث لعــرض آخــر 
منتجاتها البنكية ومبادراتها المالية، وبتغطية 
إعالميــة محليــة ودولية، فيما ال زالت الفرصة 
المصرفيــة  المؤسســات  أمــام  اآلن  ســانحة 
سمو ولي العهدوالمالية والمهتمين للمشاركة في هذا المؤتمر.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يرعى مؤتمر المتداولين 24 أكتوبر
ــون ــت ــن ــي ــل ك أبـــــرزهـــــم  الـــــقـــــرار  ــاع  ــ ــن ــ ص ــار  ــ ــب ــ ك مــــن   500 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ م

فــي إطار متابعات األمانة العامة لقرارات 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  “جائــزة  لجنــة 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة 
لتقــدم المــرأة البحرينيــة” بمناســبة فتــح 
السادســة،  لدورتهــا  بــاب االشــتراك فيهــا 
والتــي ســيتم اإلعــالن عــن نتائجهــا فــي 
الربــع األول من العام المقبل )2020(، عقد 
بمقــر المجلس األعلى للمــرأة لقاء مفتوح 
مــع عدد من لجان تكافؤ الفرص بالجهات 
الرســمية،  والمؤسســات  الحكوميــة 
المشــاركة  وآليــات  اشــتراطات  لتوضيــح 
فــي الجائــزة التي تمنح ألفضــل الوزارات 
والخاصــة  الحكوميــة  والمؤسســات 
واألفــراد  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
فــي مجــاالت اســتدامة مشــاركة وترقــي 
تلــك  وقــدرة  العاملــة،  البحرينيــة  المــرأة 
المؤسســات علــى تبنــي منهجيــات إدماج 

بصــورة  التنميــة  فــي  المــرأة  احتياجــات 
قائمة على عدالة إتاحة الفرص أمامها.

وتــم خالل اللقاء اســتعراض أهداف هذه 
لتنافســية  الداعمــة  بمنهجياتهــا  الجائــزة 
كأحــد  تأتــي  التــي  البحرينيــة،  المــرأة 
البرامــج الثابتــة لمحــور “تكافــؤ الفــرص” 
المــرأة  لنهــوض  الوطنيــة  الخطــة  ضمــن 
البحرينيــة، والــذي تعمــل مؤشــراته علــى 

قيــاس فعالية الجهود الوطنية في مجال 
التــوازن بيــن الجنســين، ونشــر وتطبيــق 
علــى  والتشــجيع  الفــرص،  تكافــؤ  ثقافــة 
السياســات  وضــع  مجــال  فــي  االبتــكار 
وادمــاج  المــرأة  لمشــاركة  المســاندة 
احتياجاتهــا، مــن خــالل تبــادل الخبــرات 

وتعميم أفضل الممارسات.
وقــام فريــق األمانــة العامة بتقديم شــرح 
مفصــل الشــتراطات وتصنيفــات الجائــزة 
حجــم  الــدورة  هــذه  فــي  تراعــي  التــي 
وتبعيتهــا  فئاتهــا  وتعــدد  المؤسســات 
التنظيميــة واإلداريــة، مــن خــالل عــرض 
نمــوذج توضيحــي لكيفية ملء اســتمارة 
المشــاركة، إلــى جانــب إلقاء الضــوء على 
عالقــة بيانات الجائــزة وارتباطها ببيانات 
التقريــر الوطنــي للتــوازن بيــن الجنســين 
الدولــة  مؤسســات  بتغذيتــه  الملتزمــة 

مــن  الجائــزة،  لــه  تســعى  ومــا  الرســمية، 
خالل أهدافها، وبالتعاون مع لجان تكافؤ 
الفرص في القطاع الحكومي، من تعريف 
وترويج ونشر لثقافة ومنهجيات التوازن 
الموازنــات  وتطبيــق  الجنســين،  بيــن 

المســتجيبة الحتياجــات المــرأة التي يتم 
األخذ بآلياتها عند أعداد وتنفيذ الميزانية 

العامة. 
كما أوضح فريق األمانة العامة للمشاركين 
في اللقاء طبيعة المزايا التشجيعية التي 

تقدمهــا الجائزة، والتي تأخذ في االعتبار 
قــرب  عــن  للتعــرف  الميدانيــة؛  الزيــارات 
والمتميــزة  اإليجابيــة  الممارســات  علــى 
التــي يتــم تطبيقهــا ميدانًيــا وذات عالقة 

مباشرة بمجال عمل الجائزة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

التعريف بخطوات المشاركة في جائزة “األميرة سبيكة لتقدم المرأة”

الثالثاء
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“تنظيم العمل” تدشن فرعها السابع في البحير
سمو محافظ الجنوبية: دعم جميع المبادرات العائدة بالنفع على المواطنين

الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  افتتــح 
خليفــة بن علــي بن خليفة آل خليفة الفرع 
فــي  العمــل  ســوق  تنظيــم  لهيئــة  الجديــد 
منطقــة البحيــر بالرفــاع، بحضــور الرئيــس 
التنفيــذي للهيئــة أســامة العبســي والمديــر 
العام لمديرية شــرطة المحافظة الجنوبية 
العميــد حمــد المري، وعدد من المســؤولين 
الجنوبيــة  محافــظ  ســمو  بالهيئة.وتفضــل 
بقــص الشــريط؛ إيذاًنــا بافتتــاح الفــرع، مؤكــدا 
ســموه حــرص المحافظــة علــى دعــم مختلــف 
المبــادرات والمشــاريع التــي مــن شــأنها تقديــم 
الخدمــات التــي تعود بالنفع والخير على جميع 
هيئــة  تبذلــه  بمــا  ســموه  مشــيًدا  المواطنيــن، 
تنظيم ســوق العمل في تلبية الخدمات بشــكل 

ميسر ومطور.
وقــام ســموه بجولــة تفقديــة فــي فــرع الهيئة، 
التــي  الخدمــات  نوعيــة  علــى  خاللهــا  اطلــع 

يوفرهــا الفــرع، مشــيًدا ســموه بالجهــود التــي 
تبذلهــا هيئــة تنظيــم ســوق العمل بهــدف جعل 
المواطــن البحريني محور االهتمام وفي دائرة 

ارتقاء تحقق الجودة والتميز.
وأعرب العبســي عن شــكره وتقديره إلى ســمو 

محافــظ الجنوبيــة علــى تشــريفه برعاية حفل 
افتتــاح الفــرع الجديــد الــذي يعــد أكبــر فــروع 
الهيئــة ويقــدم مختلــف خدمــات هيئــة تنظيــم 
ســوق العمــل كالتــي يتــم تقديمهــا حالًيــا فــي 
مقــر الهيئــة الرئيــس، مشــيًرا إلــى أن افتتــاح 

فــرع الرفــاع يأتي تنفيًذا لتوجيهــات الحكومة 
المتعلقــة بتســهيل تطويــر الخدمــات وتســهيل 
اإلجــراءات واالرتقــاء بدرجة الدقــة في إنجاز 
المعامالت بما يســهل إجراءات المراجعين من 

مواطنين ومقيمين وأصحاب األعمال.

المنامة - وزارة الداخلية

ا جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للتطوع األهم عربيًّ
ــة ــي ــداع ــة اإلب ــي ــاب ــشــب ــات ال ــاق ــط ــال ــن تــزخــر ب ــري ــح ــب حـــمـــيـــدان: ال

أكــد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل 
فــي  التطوعــي  العمــل  دور  أهميــة  حميــدان 
بنــاء المجتمعــات عبــر المســاهمة الفعالــة فــي 
خطط التنمية المســتدامة، موضحًا أن مملكة 
البحرين كانت ومازالت من الدول التي تولي 
اهتمامــا كبيــرا بالمشــروعات التطوعيــة فــي 

مختلف المجاالت.
وثمن حميدان جائزة ســمو الشــيخ عيسى بن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة للعمــل التطوعــي 
العمــل  جوائــز  أهــم  مــن  واحــدة  تعــد  التــي 
التطوعــي فــي العالــم العربــي، والتــي تســلط 
الضــوء علــى النمــاذج المضيئــة للتطــوع فــي 
أنحــاء المنطقــة، مشــيدا بحرص ســموه، على 

رعاية هذه الجائزة للعام التاســع على التوالي 
في تأكيد لحرصه على دعم مبادرات التطوع 
وهــو  بكفــاءة،  األهلــي  العمــل  واســتمرارية 
النهــج الــذي تعلمه من رئيــس مجلس الوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة. وأوضــح أن إســتراتيجية 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  عمــل 
تقوم على مســاندة العمــل األهلي في المملكة 
تتبناهــا  التــي  المشــروعات  دعــم  خــالل  مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف قرى 
ومــدن المملكــة، منوهــا بجهود جمعيــة الكلمة 
الجائزة وتنظيــم  هــذه  تنظيــم  فــي  الطيبــة 
الفعاليــات المصاحبــة لها. ولفــت حميدان إلى 

أن الجائــزة تتيــح الفرصة الكتشــاف القدرات 
الشــبابية البحرينيــة المتميــزة التــي تبــرز في 
مجال العمل التطوعي، والتي تؤكد أن مملكة 
البحرين تزخر بالطاقات الشبابية التي تمتلك 

االســهام  علــى  القــادرة  اإلبداعيــة  المهــارات 
الفعــال فــي بنــاء المجتمــع، الفتا إلــى ضرورة 
زيــادة الوعــي المجتمعي بأهميــة دور التطوع 
لــدى  القــدرات والمهــارات  بنــاء وتنميــة  فــي 

األفراد والمنظمات األهلية.
وأشــار وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية إلى 
أن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي 
أقرتهــا األمــم المتحــدة يتطلب تفعيــال حقيقا 
للتعــاون بيــن الحكومات والمنظمــات األهلية، 
وهو ما يتحقق من خالل مؤازرة المشروعات 
التطوعيــة التي تتوافق مع الخطط التنموية، 
والتــي تســتهدف جميع فئــات المجتمع لتلبية 

احتياجاتها بالصورة الصحيحة.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة 
مكتبــه  فــي  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
بالقيــادة العامة أمس رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ 

محمد بن عبدهللا آل خليفة.
العــام  القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــالل 

لقــوة دفاع البحريــن برئيس المجلس 
األعلــى للصحة، مثمنا الجهود الطيبة 
المجلــس  يقدمهــا  التــي  المبذولــة 
وتحســين  لتطويــر  للصحــة  األعلــى 
المقدمــة  الصحيــة  الخدمــات  جــودة 
بمملكــة  والمقيميــن  للمواطنيــن 

البحرين.

تحسين جودة الخدمات الصحية

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمر 
امــس بمكتبــه بديــوان الــوزارة عضو 
مجلــس النــواب عبدالــرزاق حطــاب، 
حيــث جرى خــالل اللقاء اســتعراض 
المتعلقــة  المواضيــع  مــن  عــدد 

بمستجدات الملف اإلسكاني.
تعزيــز  ســبل  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
وزارة  بيــن  المشــترك  التعــاون 
ودعــم  النــواب،  ومجلــس  اإلســكان 
الطلبــات  لتلبيــة  الــوزارة  خطــط 
تســريع  خــالل  مــن  اإلســكانية، 
الحاليــة  بالمشــاريع  العمــل  وتيــرة 

والمســتقبلية، كما تم استعراض سير 
التنفيــذ  قيــد  اإلســكانية  المشــاريع 
فــي مــدن البحريــن الجديــدة عموما، 

والمحافظة الجنوبية خصوصا
وأعــرب النائــب عبــد الــرزاق حطــاب 
تبذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــره  عــن 
الملــف  حلحلــة  أجــل  مــن  الــوزارة 
اإلســكاني والخطــوات التــي تتخذها 
فــي هذا الشــأن، مؤكدًا دعم الســلطة 
اإلســكاني  للملــف  التشــريعية 
باعتبــاره يمثــل أولوية لدى الحكومة 

والمواطن البحريني.

بحث مستجدات المشاريع اإلسكانية

اإلعالن عن 
النتائج في الربع 
األول من العام 

المقبل



ســجل جســر الملك فهد في شــهر الماضي أعلى رقم عبور للمســافرين منذ افتتاحه بعدد 
مليونين و918 ألفا و993 مســافرا بمعدل يزيد عن 94 ألف مســافر يوميا وبزيادة بلغت 
4.4 % عــن الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي التــي شــهدت عبــور مليونيــن و796 و287 
مســافرا ناســخا الرقــم األعلــى الــذي تم تســجيله في الشــهر الذي ســبقه من العام نفســه 

والبالغ مليونين و821 و640 مسافرا وفق إحصاءات جوازات الجسر.

تصاعدهــا  المســافرين  أعــداد  وواصلــت 
معهــا  وشــهد  العــام،  هــذا  عاليــة  بوتيــرة 
غيــر  األرقــام  مــن  كبيــر  عــدد  تســجيل 
الكبيــر  التحســن  مــع  بالتــوازي  المســبوقة 
فــي أزمنــة العبــور نتيجــة للجهــود الكبيــرة 
فــي  العاملــة  اإلدارات  تبذلهــا جميــع  التــي 

المملكتين. 
أعــداد  فــي  المتزايــدة  األعــداد  ورغــم 
المســافرين، ســجلت معدالت أزمنــة العبور 
باتجــاه  الــذروة  بأوقــات  أغســطس  فــي 
إلــى  صباحــا   10 الســاعة  بيــن  البحريــن 

الســعودية  وباتجــاه   23 مــدة  مســاء   10
بيــن الســاعة 12 ظهــرا وحتــى الســاعة 12 

منتصف الليل مدة 24 دقيقة.
للمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  وأوضــح 
العامــة لجســر الملــك فهــد عمــاد المحيســن 
أن النمــو الملحــوظ فــي أعــداد المســافرين 
خــال العام الجــاري وتحقيق نحو 35 رقما 
قياســيا، قابلــه تحســن ملحــوظ فــي أزمنــة 
عبور المســافرين وإنهاء إجراءات ســفرهم 
باألعــوام  قياســا  فهــد  الملــك  جســر  عبــر 
شــركاء  جهــود  تضافــر  نتيجــة  الســابقة، 

الحكوميــة  اإلدارات  كافــة  مــن  النجــاح 
العاملــة في الجانبين الســعودي والبحريني 
بزيــادة القــدرة التشــغيلية لمســارات إنهــاء 
اإلجــراءات والتعــاون والتنســيق المشــترك 
بيــن جميــع اإلدارات العاملــة وعلــى مــدار 

الســاعة لتيســير عبــور األعــداد الكبيــرة من 
المسافرين خاصة في أوقات الذروة. 

وبيــن المحيســن أن أعلــى رقــم عبور خال 
شــهر أغســطس بلــغ 117542 مســافرا يــوم 
الثالــث مــن الشــهر، وأدنــى رقــم عبــور بلــغ 
الــذي  عشــر  الحــادي  يــوم  مســافر   56700
المبــارك  أيــام عيــد األضحــى  أول  صــادف 
وفق إحصاءات جوازات جسر الملك فهد.

يذكر أن أعلى مدة زمنية تم رصدها إلنهاء 
إجــراءات عبــور المســافرين في أغســطس 
يــوم  الســعودية  باتجــاه  60 دقيقــة  بلغــت 
باتجــاه  دقيقــة  و68  الشــهر  مــن  الثالــث 
البحريــن مطلع أغســطس الماضــي، كما بلغ 
أدنــى زمن عبــور تم تســجيله ثماني دقائق 
باتجــاه الســعودية يــوم التاســع والعشــرين 
وســبع دقائــق باتجاه البحريــن يوم الحادي 

والثاثين من الشهر.
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وصــف عــدد مــن المســؤولين بالمآتم والحســينيات توجيهــات رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة إلــى وزارة الداخلية ووزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي ووزارة الصحــة والراميــة إلــى متابعة احتياجــات المناطق 
التــي تقــام فيها الفعليات الدينية في موســم عاشــوراء، وفق ما بحثــه مجلس الوزراء، بأنها 

تضيف تطوًرا نوعًيا إلى خدمات الموسم تتكامل فيها مختلف الجهات الخدمية الرسمية.

“البــاد”  إلــى  اإلدارييــن  مــن  عــدد  وتحــدث 
اســتعدادات موســم  بشــأن  العمــل  آليــة  عــن 
الدولــة،  مــن جانــب  فــي كل عــام  عاشــوراء 
وتتابــع  الخدمــات  فيهــا  تســخر  والتــي 
المتطلبــات واالحتياجــات مبكــًرا ســواء مــن 
خــال اللجــان المشــتركة مــع المحافظــات أم 
مــن خال التواصل المباشــر بين المســؤولين 

في المآتم وممثلي الوزارات الخدمية.
ووفــق خبرتــه علــى مــدى أكثــر مــن 20 عامــا 
فــي مجــال التنســيق مــع الــوزارات والجهات 
يشــير  عاشــوراء،  موســم  فــي  الخدميــة 
ســموه  توجيهــات  أن  إلــى  العجيمــي  نبيــل 
كمــا عهدناهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة 
تؤكــد الحــرص على تغطيــة متطلبــات المآتم 
والحســينيات والمواكب فــي مختلف مناطق 
البحريــن طيلــة موســم عاشــوراء، وهــذا مــا 
النوعيــة،  بالخدمــات  االرتقــاء  فــي  أســهم 
المثــال لدينــا فــي مأتــم  ومنهــا علــى ســبيل 
كرانــة الجنوبــي، فقــد تمــت إضــاءة الطريــق 
الفرعــي مــن جانب هيئة الكهربــاء والماء في 
وقــت قياســي وقبل حلول موســم عاشــوراء 
بأســبوع، مؤكــًدا علــى أنــه ومــن خبرتــه فــي 
التنســيق والمتابعــة الخدميــة مــع الــوزارات، 
فــإن هنــاك تجاوًبــا ســريًعا وحضــوًرا ميدانًيــا 
للمســئولين ســواء في قطاع الكهرباء والماء 
أم الطــرق وتعمــل وزارة الداخليــة واألشــغال 

والصحة بتقديم كافة التسهيات.
ويتطــرق اإلداري فــي مأتــم الطويلــة شــريف 
هانــي إلــى الخدمــات النوعيــة التــي تحظــى 
بهــا خدمــات عاشــوراء والتــي تتخــذ شــكًا 
عــام،  بعــد  عاًمــا  التطــور  مــن  تصاعدًيــا 
موضًحــا أن توجيهــات ومتابعــة ســمو رئيس 
الــوزراء واهتمــام ســموه بمواســم عاشــوراء 

وبخدماتهــا والتســهيات المقدمــة لهــا تقــدم 
البحريــن كنموذج متميز على مســتوى إحياء 
المناســبات الدينيــة، واالحتــرام الكبير لذكرى 
فــي  لمكانتهــا  الجليلــة  الدينيــة  عاشــوراء 
نفــوس أهــل البحريــن، ومــن ناحيــة التواصل 
مــع المســئولين، يذكــر أنه خــال االجتماعات 
والحســينيات  المآتــم  رؤســاء  مــع  الســنوية 
والمواكــب وخطــط العمــل مــع الــوزارات هي 
آليــة متبعــة ســنوًيا، وبالنســبة لنــا فــي مأتــم 
الطويلــة، فإننــا نعتــز بالتعاون المنجــز مع كل 
ونقــدر  اســتثناء  بــا  العاقــة  ذات  الجهــات 
جهودهــم في هذا الشــأن، ونتمنى أن يتحقق 
النجــاح للموســم الحالــي كمــا هــو الحــال فــي 

السنوات الماضية.
أنصــار  مأتــم  رئيــس  نائــب  مــن  كل  ويشــير 
ومديــر  يوســف  ســلمان  الــدراز  فــي  العدالــة 
المأتــم حمــد العجمــي إلــى أن إدارات المآتــم 
والحســينيات والمواكب، ســواء بالنســبة لهم 
أو لسائر المناطق، يعملون للتخطيط للموسم 
المشــاركين  راحــة  لضمــان  مســبق  بشــكل 
والمعزيــن وتوفيــر كافة الخدمــات المطلوبة، 
وقــد تــم هــذا العــام الترتيــب إلضــاءة مســار 
موكــب العــزاء وتم التنفيــذ في اليــوم التالي 
بحضــور منــدوب عــن هيئــة الكهربــاء والماء، 
هذا على ســبيل المثال، ونقوم طيلة الموســم 
أي  وجــود  حــال  فــي  والتنســيق  بالتواصــل 
طلبات أو حاجة لخدمة معينة، مع المحافظة 
أو البلديــة أو المســئولين فــي الــوزارات، وكل 
هــذه العمــل يعتبــر مــن الجهــود التــي تشــكر 
عليهــا الدولة، ونتمنى أيًضا أن يتم النظر في 
تقديــم الدعــم المالــي للمآتــم التــي ال تمتلــك 
أوقاًفــا لتغطيــة احتياجاتها حيث أن البرامج 

الدينية واالجتماعية مستمرة طيلة العام.

سعيد محمد

إداريو المآتم يشيدون بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لمتابعة احتياجات عاشوراء
تواصــل دائم مع المســؤولين في الجهات المعنية واســتجابة ســريعة لتلبيــة الطلبات

3 ماليين مسافر يعبرون جسر الملك فهد في أغسطس
المحيســن: النمــو الملحــوظ فــي تحقيــق 35 رقمــا قياســيا قابلــه تحســن فــي أزمنــة العبــور

عماد المحيسن 

الرياض - بنا

نقابة الطيارين تتجه لمقاضاة وزير العمل
الـــوزارة تســـليم وصـــل اإليـــداع منـــذ 6 أشـــهر بســـبب رفـــض 

ناشــدت نقابــة طياريــن طيــران الخليــج رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، بالتدخل لــدى وزارة 
العمــل بعــد تأخيــر الوزارة في تســليم النقابة وصــل إيداع تأســيس النقابة بعد 

أن استوفت النقابة في تأسيسها جميع الشروط التنظيمية لقانون النقابات.

وقالت في بيان تلقت صحيفة الباد نسخة 
منــه: علمــا بــأن نــص المادة 11 من مرســوم 
قانــون رقــم 33 لســنة 2002 المعني بقانون 
النقابــات العمالية ينص بشــكل صريح على 
مــن  وقانونيــة  قائمــة  العماليــة  النقابــة  أن 
وأســماء  األساســي  نظامهــا  إيــداع  تاريــخ 
مؤسسيها بوزارة العمل، إال أن وزارة العمل 

تتعسف ضد الطيارين.
التــي  النقابــة  قامــت  للنقابــة:  بيــان  وذكــر 

 2019 مــارس  شــهر  مــن   8 فــي  تأسســت 
منــذ  القانونيــة  المتطلبــات  جميــع  بإيــداع 
مــا يقارب الســتة أشــهر، ولكــن وزارة العمل 
تســليم  فــي  وتتعســف  تماطــل  مازالــت 
وصــل اإليــداع ممــا يعتبر مخالفــة صريحة 
للدســتور وللقانــون ويعطــل العمــل النقابي 
الــذي كفله لنــا المشــروع اإلصاحي لجالة 

الملك وتبنته القيادة الرشيدة.
وال  واضــح  القانــون  أن  النقابــة  وأعلنــت 

رفــض  فــي  حــق  أي  العمــل  وزارة  يعطــي 
تسليم الوصل، وأن النقابة ترى بذلك تمييز 
واألعــراف  القانــون  بخــاف  التعامــل  فــي 
المتبعــة، والــذي عليه ســلمت الوزارة وصل 
اإليداع لبقية المنظمات النقابية في مملكة 
قامــت  أنهــا  النقابــة  وأوضحــت  البحريــن. 
بمخاطبــة وزيــر العمــل عــدة مــرات، إال أنها 
لــم تلمــس أي رد ممــا اضطرهــا إلــى اتخــاذ 

اإلجراءات القانونية ضد التمييز الذي وقع 
عليهــا، فاتجهــت لتوكيل محــام والبدء في 
إجــراءات رفــع دعــوى قضائيــة ضــد وزيــر 
العمــل والــوزارة خــال األيــام المقبلة، وهو 
ما كانت النقابة تحاول تجنبه خال الستة 
أشــهر الماضيــة، ولكــن الــوزارة لــم تحتــرم 
رغبــة الطيارين في تنظيم كيانهم القانوني 
وتعســفت ضــد حقوقنــا الدســتورية التــي 

كفلتها القوانين المحلية والدولية. 
وأعلنت النقابة ثقتها الكاملة بتدخل القيادة 
الرشــيدة وإنصــاف الطياريــن فــي الناقلــة 
الوطنيــة دعما للعمــال وللحركة العمالية لما 
فيــه مــن مصلحة مشــتركة؛ إلرســاء دعائم 
المشــروع اإلصاحي في الجانب الحقوقي 
وإلنفــاذ القوانيــن واألنظمــة حســب ما نص 

عليه دستور المملكة.

شعار نقابة الطيارين

الثالثاء
3 سبتمبر 2019 
4 محرم 1441

على المقاولين الراغبين في الدخول في المناقصة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة ويحق لهم تقديم الخدمات 
المذكورة االتصال بدائرة المشتريات على األرقام 17752995، 17757054 أو 17757044.      

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من مبني وحدة المناقصات )بنك البحرين والكويت سابقاً بالقرب من 
البوابة الشمالية( اعتباراً من يوم الثالثاء الموافق 3 سبتمبر 2019 إلى يوم األثنين الموافق 23 سبتمبر 2019 
)يومي األثنين واألربعاء فقط بين الساعة 12.30 مساء و2.30 مساء( بعد إيداع المبلغ المشار إليه في الجدول 
أعـاله في حسـاب الشركة حيث أن مبلغ وثائق المناقصة غير قابل للترجيع، على أن يرفق مع العطاء  مبلغ 
الضمان االبتدائي )500 دينار( المشار إليه أعاله وذلك في صورة شيك مصدق أو ضمان بنكي أو نقداً أو 
بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة 
سريان العطاء المنصوص عليه في وثائق المناقصة، علماً بأنه يجب على المؤسسات والشركات الراغبة في 

الحصول على المناقصات تزويد الشركة بالعنوان الكامل وأرقام االتصال واسم الشخص المسئول.

تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب األمن الكائن بالبوابة الشمالية للمصفاة قبل 	 
الساعة 3.30 مساء من آخر يوم لتقديم العطاءات.

تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم 36 لعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات 	 
والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 37 لعام 2002 .

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على . 1
نشاط موضوع المناقصة .

رقم . 2 بابكو  استمارة  على  األحوال(  )بحسب  الوحدات  وأسعار  األجمالية  األسعار  تدون  أن 
.3499/2)5/99(

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة . 4
المقدمة للعطاء.

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاولين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية . 5
المقاولة.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

رقم المناقصةموضوع المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم  التاريخ الوقت

شراء جهاز ضاغط هواء يعمل 
29 سبتمبر Q194000490(48)500/-15/-2019بالديزل  خاص بحاالت الطوارئ

3:00 ظهرا

محرر الشؤون المحلية

حمد العجميسلمان يوسفنبيل العجيميشريف هاني

تفقــد  القيــادة،  توجيهــات  علــى  بنــاًء 
بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة  محافــظ 
عبدالرحمن آل خليفة خط سير مواكب 
العــزاء بالعاصمة المنامة؛ للوقوف على 
مــن  توافرهــا  المطلــوب  االحتياجــات 
قبــل الجهــات الخدميــة واألمنية خال 
حيــث  العــام،  لهــذا  عاشــوراء  موســم 

اطلــع معاليــه خــال الجولــة الميدانيــة 
علــى احتياجــات القائميــن علــى المآتم 

والمواكب والمضائف.
وأكــد أن المحافظة تنســق مــع الجهات 
تنفيــذ  لضمــان  والخدميــة؛  األمنيــة 
أرض  علــى  عليهــا  المتفــق  المرئيــات 
تقــوم  تشــاركية  عمليــة  وفــق  الواقــع 
علــى توحيــد الجهــود؛ من أجــل إنجاح 

هــذا الموســم وتلبية احتياجــات المآتم 
والمواكــب فــي العاصمــة وســط أجواء 
أو  تجــاوزات  أي  وقــوع  دون  آمنــة 
مخالفات قانونية تعكر صفو المناسبة.

وقــد أشــاد المحافظ باهتمــام، وحرص 
الشــيخ  أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر 
بــن عبــدهللا آل خليفــة ودعمــه  راشــد 
لتلبيــة  وتوجيهاتــه؛  المتواصــل 

احتياجات المآتم والمواكب بالعاصمة، 
مثنيا على مســتوى التنســيق والتعاون 
الــذي يبديــه رؤســاء المآتــم والمواكــب 
الحســينية فــي محافظــة العاصمــة مــع 
الجهــات المعنية في ســبيل إنجاح هذا 
الموســم عبر وضع التصــورات الخاصة 
المعزيــن والحفــاظ علــى  التــي تخــدم 

أمنهم وسامتهم.

المنامة - محافظة العاصمة

ــة ــنـ ــم عـــــــاشـــــــوراء وســـــــط أجـــــــــــواء آمـ ــ ــوسـ ــ ــاح مـ ــ ــ ــج ــ ــ إن

محافظ العاصمة يتفقد خط سير مواكب العزاء



تــم تكريــم صحيفــة “البــالد” أمس، في الملتقى اإلعالمي األول للعــام 2019، الذي نظمته منظمة 
فيوشــر ماســترز التعليمية، واحتفت خالله بحضور ورعاية الرئيس التنفيذي للمنظمة بالبحرين 
رحــاب شــريف، ونخبــة مــن اإلعالمييــن والصحافيين من مختلف وســائل اإلعالم والمؤسســات 

اإلعالمية الرسمية واألهلية، وذلك في حفل أقيم في فندق “ذا جروف” أمواج”.

الزميلــة  األول  اإلعالمــي  الملتقــى  وكــرم 
الصحافية بدور المالكي من قسم المحليات في 
صحيفــة “البــالد” باعتبارهــا إحــدى اإلعالميات 
الرائــدات في مجــال عملها، كما تــم تكريم عدد 
من الصحافيين المتميزين بمسيرتهم وعطائهم 
اإلعالمــي؛ إيماًنا بالــدور الكبير الذي يضطلع به 
القطــاع اإلعالمــي فــي مملكــة البحريــن، كأحــد 
األدوات المهمــة فــي نقل نبض الشــارع وإظهار 
الصــورة الحقيقيــة عن المنجــزات التنموية في 
مختلــف المجــاالت والتي تعيشــها المملكة منذ 
البــالد  لعاهــل  اإلصالحــي  المشــروع  تدشــين 

آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
للمنظمــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــدت  خليفــة. 
للشــراكة  الكبــرى  األهميــة  شــريف،  رحــاب 
المجتمعيــة بيــن مختلف المؤسســات الرســمية 
المملكــة؛  فــي  اإلعالمــي  والقطــاع  واألهليــة 
إيماًنــا بالدور الكبير الذي يقــوم به هذا القطاع، 
مؤكــدة أن التكريــم يأتــي تكريســا لنهــج رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بن ســلمان آل خليفة واهتمامــه الكبير باإلعالم 
واإلعالمييــن فــي مملكــة البحريــن، وهــو نهــج 
ارتأينــا أن يكــون نبراســا مضيئا وقاعــدة نتعلم 

منها ونسير على خطاها في مؤسستنا.
ماســترز  فيوتشــر  منظمــة  أن  وأوضحــت 
مــع  العالقــات  ترســيخ  علــى  تعمــل  التعليميــة 
الجهــاز اإلعالمــي فــي البحريــن، تأكيــًدا لــدور 
الصحافة واإلعالم كشــريك أساســي في عملية 

تشــهدها  التــي  والشــاملة  المســتدامة  التنميــة 
المملكة، خصوًصا في مجاالت الهتمام ورعاية 
األجيال المقبلة؛ كونهم من يعول عليهم الوطن 
ليكونــوا قادة الغــد والحاملين لرســالة البحرين 

اإلنسانية في العالم.

وأكــدت شــريف أن الملتقــى األول لإلعالمييــن 
لمجموعــة  األولــى  البــذرة  هــو  البحريــن  فــي 
خطــط  ضمــن  يضعهــا  التــي  الفعاليــات  مــن 
برامجه، والتي ســيكون منهــا فعاليات إعالمية 

ومؤتمرات ودورات تدريبية وغيرها.

وفــي نهايــة الملتقــى، كــرم الرئيــس التنفيــذي 
رحــاب  التعليميــة  ماســترز  فيوتشــر  لمنظمــة 
شــريف، وعضــو المنظمة علي نجم المشــاركين 
للجهــات  التكريــم  وشــهادات  دروع  وتقديــم 

اإلعالمية المتميزة.

أعلنــت مديــرة القبول والتســجيل بالجامعة 
األهليــة فاتــن ضيــف عــن اســتكمال العــدد 
المطلــوب في برنامج الماجســتير في إدارة 
الجديــد  الدراســي  للعــام   )MBA( األعمــال 
2019/2020، فيمــا ال تــزال تتوفــر شــواغر 
فــي برنامجــي الماجســتير فــي تكنولوجيــا 
اإلدارة  فــي  والماجســتير  المعلومــات 
الهندسية الذي تقدمه الجامعة بالشراكة مع 

جامعة جورج واشنطن األمريكية.
وأوضحت ضيف أن برامج الدراسات العليا 
بالجامعة حظيت بإقبال كبير من العديد من 
الطلبــة البحرينييــن والخليجييــن، لما تتميز 
بــه الجامعــة من ثقــة عالية ومكانــة متميزة 
فــي مجــال الجــودة، طبقا للتقاريــر الصادرة 
عــن هيئــة جــودة التعليــم بمملكــة البحريــن 
والعديــد مــن المؤسســات الدوليــة األخــرى، 
ممــا يدفــع الجامعــة إلــى التوقف عــن قبول 
الطلبــة بمجــرد اســتكمال األعــداد المطلوبة 

لــكل برنامــج واالعتــذار مــن اآلخريــن بعــد 
تسجيلهم ضمن قوائم االنتظار.

وذكــرت بــأن برامــج الماجســتير بالجامعــة 
فــي  متميزيــن  بقــادة  العمــل  ســوق  تغــذي 
وتكنولوجيــا  والهندســة  اإلدارة  مجــاالت 
شــاغلي  تســاعد  إنهــا  حيــث  المعلومــات، 
الوظائف اإلدارية والتكنولوجية واالنتاجية 
علــى التعامــل علــى نحــو أفضــل فــي بيئــة 

األعمال التجارية والصناعية والخدمية.
أوضحــت  فقــد  البكالوريــوس،  برامــج  أمــا 
ضيــف أن البــاب ال يــزال مفتوحــا لاللتحــاق 
بعشــرة برامــج بكالوريــوس متنوعة تقدمها 
الجامعــة مــن خــالل كلياتهــا الخمــس، عــدد 
والمحاســبة  اإلدارة  مجــاالت  فــي  منهــا 
والتســويق  والماليــة  المصرفيــة  واألعمــال 
أخــرى  تختــص  فيمــا  المعلومــات،  ونظــم 

بمجــاالت هندســة الحاســب اآللــي والهاتف 
تكنولوجيــا  برامــج  أو  والشــبكات  الجــوال 
حيــث  المتعــددة،  والوســائط  المعلومــات 
اســتكمال  بمجــرد  القبــول  ســيتوقف 
المقاعــد الدراســية فــي هــذه البرامــج خالل 

األسبوعين المقبلين.
ونوهــت إلــى أن التخفيضــات التــي تتيحها 
أنظمــة القبــول بالجامعة للطلبــة المتفوقين 

أو  كاليتــم  األخــرى  اإلنســانية  للحــاالت  أو 
االعاقــة تمثــل محفــزا علــى التحــاق الكثيــر 
من الطلبة بالجامعة األهلية، خصوصا وأنها 
ال تشــكل مســاحة تعليمية لطلبتها وحسب، 
وإنما فضــاء لمختلــف اهتماماتهم وميولهم 
هــم  الجامعــة  فطلبــة  شــخصياتهم،  وبنــاء 
أثنــاء  المجتمــع،  فــي  وســفراؤها  أبناؤهــا 

دراستهم وكذلك بعد تخرجهم.

ونظمــت الجامعــة األهليــة ابتــداء مــن يــوم 
أغســطس   28 الموافــق  الماضــي  األربعــاء 
2019 معرضــا تعريفيــا ببرامجها األكاديمية 
أيــام؛   5 ولمــدة  ســنتر،  ســيتي  مجمــع  فــي 
مــن  والمهتميــن  الزائريــن  تعريــف  بهــدف 
المواطنيــن والمقيمين والخليجيين ببرامج 
الجامعــة بدرجة البكالوريوس والماجســتير 

والدكتوراه.

المنامة - الجامعة األهلية

استكمال العدد بمقاعد ماجستير اإلدارة في “األهلية”

فاتن ضيف

المنامة - وزارة الخارجية

عبــدهللا  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  اســتقبل 
الدوســري في مكتبــه بالديوان العام للوزارة، 
المنســق المقيــم ألنشــطة األمــم المتحدة في 

مملكة البحرين أمين الشرقاوي.
ونوه مساعد وزير الخارجية بالجهود الكبيرة 
والدور المهم لمكتب األمم المتحدة في دعم 
مســيرة التنميــة اإلنســانية والحضريــة فــي 
البحريــن بمــا يتماشــى مــع توجيهــات جاللة 
واالزدهــار  الرفعــة  لتحقيــق  البــالد؛  عاهــل 
وتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة 2030، 
مؤكــًدا حرص المملكة على تحقيق مزيد من 
المنجــزات وتطويــر أفــق التعاون والتنســيق 
وأجهــزة  وآليــات  وكاالت  كل  مــع  البنــاء 
األمــم المتحــدة ذات الصلــة بمــا يكفــل تطور 

ونهضــة العمل التنمــوي بالمملكة. كما أوضح 
الدوســري التــزام البحريــن وحرصهــا الدائــم 
علــى اتخاذهــا وتبنيها العديد مــن الخطوات 
وبرامجهــا  خططهــا  ووضــع  والمبــادرات 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  مــع  يتــالءم  بمــا 
المســتدامة 2030 كإصــدار المملكــة التقاريــر 
الوطنيــة بشــأن أهــداف األلفيــة التــي تحقق 
لخدمــة  عيســى  كجائــزة  اإلنســانية  الرفعــة 
اإلنســانية، وجائــزة الملــك حمــد لتكنولوجيا 
المعلومــات، وجائــزة ناصــر بن حمــد لإلبداع 
الملمــوس  التقــدم  تبــرز  والتــي  الشــبابي، 
المجــاالت  مختلــف  فــي  الدولــة  وجهــود 
التنمويــة. كمــا تم مناقشــة واســتعراض عدد 

من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

تنفيذ 60 % من توصيات السالمة المرورية قرب المدارستطوير أفق التنسيق مع األمم المتحدة
ــاء الــمــرتــفــعــات ــشـ ــاة وإنـ ــش ــم ــر اآلمـــنـــة لــلــطــلــبــة ال ــمــعــاب ــر ال ــوفــي ت

صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي كاظــم عبداللطيــف بــأن الــوزارة تقوم بالتعــاون الوثيق 
مــع الجهــات الرســمية المختلفــة؛ بهــدف توفير الخدمــات الالزمــة لجميع فئات 
المجتمــع المدنــي، ويشــمل ذلــك توظيــف دورهــا المهــم فــي تأميــن الســالمة 
المروريــة علــى شــبكة الطــرق وتطبيــق إســتراتيجيات الســالمة المروريــة في 

الحفاظ على سالمة الطالب والطالبات في محيط المدارس.

تخطيــط  إدارة  مديــر  وأضــاف 
تعمــل  الــوزارة  أن  الطــرق  وتصميــم 
وبالشــراكة مــع اإلدارة العامــة للمرور 
التربيــة  ووزارة  الداخليــة  بــوزارة 
متطلبــات  دراســة  علــى  والتعليــم 
مواقــع  قــرب  المروريــة  الســالمة 
المــدارس ورفــع التوصيــات الالزمــة 
ضمــن جــدول عمــل اللجنــة الدائمــة؛ 
لتأمين السالمة المرورية في محيط 
اإلدارة  ترأســها  والتــي  المــدارس 

العامة للمرور.

المــدارس  أن متطلبــات  إلــى  وأشــار 
ومخــارج  مداخــل  فتــح  تتضمــن 
المعابــر  توفيــر  للمــدارس،  جديــدة 
اآلمنــة للطلبــة المشــاة فــي الشــوارع 
المحيطة بالمدارس، إنشاء مرتفعات 
حواجــز  تركيــب  الســرعة،  تخفيــف 
الســالمة للمشــاة، صباغــة الخطــوط 
األرضيــة، توفيــر العالمــات المرورية 
وكذلــك  واإلرشــادية  التحذيريــة 
تخطيــط الحركة المروريــة ومواقف 

السيارات في محيط المدارس.

وأفــاد عبداللطيــف أنــه قــد تــم خالل 
العــام 2018 زيــارة 25 مدرســة فــي 
عــن  أســفرت  المحافظــات  مختلــف 
69 توصيــة تهــدف إلى رفع مســتوى 
وتحســين  المروريــة  الســالمة 

فــي  المروريــة  الحركــة  انســيابية 
محيــط المــدارس، وقــد تــم االنتهــاء 
مــن تنفيــذ مــا يفــوق 60 % مــن هذه 
التوصيــات، فــي حيــن جــاري العمــل 

على تنفيذ التوصيات المتبقية.

كاظم عبداللطيف

المنامة - وزارة األشغال

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

األســرة  تنميــة  إدارة  مديــرة  أعلنــت 
والطفولــة فــي وزارة العمــل والتنميــة 
بــدء  الزايــد  عائشــة  االجتماعيــة 
التســجيل فــي مجموعة مــن الدورات 
التدريبيــة والوحــدات اإلنتاجيــة فــي 
للــوزارة  التابعــة  االجتماعيــة  المراكــز 
في جميع محافظات البحرين، وكذلك 
ألصحــاب  التخصصيــة  الــدورات 
المشــاريع المنزلية في مجمع العاصمة 
لمنتجــات األيــدي البحرينيــة، ومركــز 
إذ  المنزليــة،  للمشــروعات  خطــوة 
التدريبيــة  الــدورات  فتــرة  ســتتراوح 
والتخصصيــة مــن شــهر إلــى 4 أشــهر 

فــي الفترتيــن الصباحيــة والمســائية. 
علــى  الــوزارة  حــرص  الزايــد  وأكــدت 
الحمايــة  شــبكة  وتطويــر  تنميــة 
االجتماعيــة واالســتفادة مــن قــدرات 
األســر  أوضــاع  لتحســين  المواطــن، 

محدودة الدخل.

دورات ألصحاب المشاريع المنزلية

06local@albiladpress.com

إنشاء مرتفعات 
تخفيف السرعة 

وتركيـــب حواجــز 
الســــالمـــــــة 

للمشاة

145 ألف طالب ينتظمون في العام الدراسي الجديد
ــن ــد معلميـ ــن تقاعـ ــم عـ ــص الناجـ ــة النقـ ــول لتغطيـ ــي: حلـ النعيمـ

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين )بنا(، 
توفيــر جميــع اإلجراءات الالزمة النســيابية العــودة للمدارس للعام الدراســي الجديد، 
الفتا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة عملت جاهدة على مدار األشــهر الماضية إليجاد 
الحلــول الممكنــة لتغطية الحاجة لتغطية النقــص الناجم عن خروج الكوادر التعليمية 
لبرنامــج التقاعــد االختيــاري مــن خــالل توظيــف العديد مــن المعلميــن البحرينيين في 
التخصصــات المختلفة، واالســتفادة مــن معلمي ومعلمات االحتياط لســد الحاجة في 
عدد من المدارس ولو بشكل مؤقت؛ لضمان تشغيل العام الدراسي بالشكل المناسب.

للعــام  الدراســة  فــي  “ينتظــم  وقــال 
 145 2019 - 2020 نحــو  الدراســي 
ألــف   12 بينهــم  مــن  طالــب،  ألــف 
مســتجد فــي الصــف األول ابتدائي، 
مليونيــن  بطباعــة  الــوزارة  وقامــت 
مــن  مدرســي،  كتــاب  ألــف  و500 
بينهــا 200 ألــف نســخة مــن الكتــب 
بتوفيرهــا  تقــوم  التــي  المدرســية 

لطلبة المدارس الخاصة، وهي مواد 
اإلســالمية  والتربيــة  العربيــة  اللغــة 
والتربيــة  االجتماعيــة  والمــواد 

للمواطنة”.
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وكشــف 
عــن افتتــاح كليــة عبــدهللا بــن خالد 
للدراســات اإلســالمية، التــي تهــدف 
إلــى إعــداد خريجيــن متمكنيــن فــي 

مجــاالت القضــاء الشــرعي والعلــوم 
اإلســالمية،  والصيرفــة  الشــرعية 
فــي  األميركيــة  الجامعــة  وافتتــاح 

البحرين في العام الدراسي الجديد، 
في إطار تشــجيع الوزارة لالستثمار 

في التعليم العالي.

ماجد النعيمي

المنامة - بنا

الثالثاء
3 سبتمبر 2019 

4 محرم 1441

عائشة الزايد

االستفادة من 
معلمي ومعلمات 

االحتياط لسد 
الحاجة في عدد 

من المدارس

رحاب شريف تكرم الزميلة بدور المالكي علي نجم الرئيس التنفيذي تلقي كلمتها

الرئيس التنفيذي للمنظمة: التكريم تكريس لنهج سمو رئيس الوزراء واهتمامه باإلعالميين

“فيوتشر ماسترز” التعليمية تكرم “^” في الملتقى اإلعالمي األول

محرر الشؤون المحلية



السفير األميركي: البحرين نموذج في التعايش
اســتقبل رئيــس مجلــس أمناء مركــز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي الشــيخ 
خالد بن خليفة آل خليفة سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى المملكة جاستين 
ســيبريل، حيث جرى اســتعراض عالقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة في مختلف المجاالت التي تحقق مصالح البلدين الصديقين.

وخالل اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات 
تطويرهــا،  وســبل  المشــترك،  االهتمــام  ذات 
وتعزيــز التعــاون العلمي والفكــري في مجال 
الســلمي  والتعايــش  التســامح  قيــم  تعزيــز 
الســفير  المركــز  رئيــس  أطلــع  كمــا  العالمــي. 
األمريكي على أبرز مشــاريع ومبادرات مركز 
الملــك العالمــي للتعايــش الســلمي وما تحقق 
منهــا فــي الفتــرة الماضيــة، مؤكــدا إنجــازات 

المركــز فــي تبنــي الشــباب كأســاس لبث قيم 
التسامح، والتي تأتي في إطار البرامج التي 
أطلقها كرسي الملك حمد للحوار بين األديان 
ســابيانزا  جامعــة  فــي  الســلمي  والتعايــش 
اإليطاليــة. من جانبه، أثنى الســفير ســيبريل 
علــى الــدور التاريخــي لمملكــة البحريــن فــي 
دعم وإرســاء التسامح والتعايش والحريات 
العرقيــة  االنتمــاءات  بيــن مختلــف  الدينيــة 

الواحــد،  الوطــن  لبنــاء  كأســاس  والدينيــة 
مشــيرا إلــى أن ذلــك يعــد واقــع ملموســا فــي 
حيــاة المجتمــع، ومؤكــدا أن واقــع التســامح 
والتعايــش فــي البحرين يتميــز كنموذج حي 

عن العديد من دول المنطقة. 
وأبــدى الســفير األمريكــي تعاونــه التــام مــع 
المركــز بمــا يســهم فــي تحقيــق العديــد مــن 

اإلنجازات المشتركة.

خالل االستقبال

المنامة -  مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

تعمــل جامعــة العلــوم التطبيقيــة علــى تطويــر منظومتهــا التعليمية وصــوالً إلى تحقيــق رؤيتها التــي تركز علــى توفير أفضل 
الخدمات للطلبة مما يسهم في تعزيز مسيرتها األكاديمية وتحسين نوعية المخرجات التعليمية.

القبــول  عمليــة  فيــه  تســتمر  وقــت  وفــي 
بااللتحــاق  الراغبيــن  للطلبــة  والتســجيل 
بالجامعــة فــي الفصــل الدراســي األول مــن 
العــام األكاديمــي 2020-2019، دعت مديرة 
رقيــة  العامــة  والعالقــات  التســويق  إدارة 
محســن الطلبــة إلــى زيارة الجامعــة للتعرف 
أكثر على برامجها األكاديمية، والتســهيالت 

التي تقدمها.
وأوضحت محســن أن الجامعة ســخرت كل 
اإلمكانات الستقبال الطلبة من خالل ضمان 
أفضــل التجهيــزات فــي القاعــات الدراســية 
وإرشــادهم  الطلبــة  وتوجيــه  والمختبــرات 
خالل عملية التســجيل من خالل المرشدين 
األكاديميين، وموظفي الجامعة، مشيرة إلى 
أن الجامعــة تقدم مجموعة من التســهيالت 

التــي تســاعد الطلبــة أثنــاء فتــرة الدراســة 
مــن خالل صندوق دعم الطالــب الذي يقدم 
منحًا تعليمية للطلبة المتفوقين والمتعثرين 
ماديــًا، والخصومــات للطلبــة المتفوقين في 
الخاصــة  والخصومــات  العامــة،  الثانويــة 
باألخــوة الدارســين بالجامعــة، إضافــة إلــى 
المرونــة في عملية دفع األقســاط من خالل 
قــدرة الطالــب علــى دفع رســومه الدراســية 
على مجموعة دفعات ميســرة خالل الفصل 

الدراسي الواحد.
الجامعــة تطــرح مجموعــة مــن  وبينــت أن 
تلبــي  التــي  المتنوعــة  األكاديميــة  البرامــج 
احتياجات سوق العمل، وتساعد الطلبة في 
الحصــول على فــرص وظيفيــة متميزة بعد 
التخــرج من خالل برامــج البكالوريوس في 

الحقــوق، إدارة األعمــال، المحاســبة، العلوم 
السياســية، نظــم المعلومــات اإلداريــة، علــم 
الحاسوب، التصميم الجرافيكي، والتصميم 
فــي  الماجســتير  وتخصصــات  الداخلــي، 
القانــون، القانــون التجــاري، إدارة األعمــال، 
المحاســبة  و  البشــرية،  المــوارد  إدارة 

والتمويل.
كمــا تطــرح الجامعــة مجموعــة مــن البرامج 
البريطانيــة فــي كليــة الهندســة مــن خــالل 
بانــك  ســاوث  لنــدن  جامعــة  مــع  تعاونهــا 
برنامجــي  تطــرح  حيــث  البريطانيــة 
المدنيــة  الهندســة  فــي  بكالوريــوس 
واإلنشــاءات، وهندســة التصميــم المعماري، 
مــا يمكــن الطالب من الحصول على شــهادة 

هندسة بريطانية في البحرين.

ونوهــت مديرة التســويق والعالقات العامة 
ماجســتير  برنامــج  فــي  القبــول  أن  إلــى 
القانــون التجــاري ال يقتصــر علــى خريجــي 
الطلبــة  بإمــكان  حيــث  الحقــوق،  كليــات 
الحاصليــن على شــهادات البكالوريوس في 
التخصصــات ذات العالقــة بالتجــارة وإدارة 

األعمال اســتكمال دراستهم العليا من خالل 
القانــون  التســجيل فــي برنامــج ماجســتير 

التجاري.
وصرحــت بــأن الجامعــة تســتعد الســتقبال 
العــام األكاديمــي الجديــد فــي ظــل سلســلة 
من اإلنجازات أهمها الحصول على االعتماد 
العالــي،  التعليــم  مجلــس  مــن  الموسســي 
وحصــول كافــة برامج الجامعــة على تقدير 
ثقــة مــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، 
إضافــة إلــى تصنيــف الجامعة ضمــن افضل 
 )QS( تصنيــف  بحســب  عربيــة  50 جامعــة 
العالمــي، فضــالً عــن حصــول الجامعــة علــى 
علــى مســتوى  25 عربيــًا واألولــى  المرتبــة 
الجامعات الخاصــة محليًا بتصنيف الجرين 

ماتريك العالمي للجامعات الخضراء.
 وظهــرت الجامعــة فــي الترتيــب 301+ في 
تصنيــف التايمــز العالمي للتعليــم العالي في 
التاثير وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، 

وجــددت حصولهــا علــى شــهادة اآليــزو في 
العمــل اإلداري، كمــا تعاونــت مــع اكاديميــة 
مركــز  لتكــون  البريطانيــة  العالــي  التعليــم 
هييــة  اعضــاء  لتدريــب  معتمــد  تدريبــي 
وتاهيلهــم  الجامعــة  داخــل  مــن  التدريــس 
والزمالــة  الزمالــة  شــهادة  علــى  للحصــول 

المتقدمة من األكاديمية.
أن  بالتأكيــد  حديثهــا  محســن  وختمــت 
برامجهــا  تطويــر  علــى  تعمــل  الجامعــة 
النظــر  خــالل  مــن  باســتمرار  وتحديثهــا 
واالســتفادة  العمــل  ســوق  الحتياجــات 
العالميــة  الجامعــات  أفضــل  خبــرات  مــن 
لتواكــب التغيرات التي تجــري في مجاالت 
التخصصــات التــي تقدمهــا، بمــا يســهم فــي 
تزويــد الخريجيــن بالقــدرات العلميــة التــي 
تمكنهــم مــن متابعــة الدراســات العليــا فــي 
مجاالت دراســتهم، والحصول على وظائف 

مرموقة في سوق العمل.

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

نظم مرنة للدفع مع استمرار القبول والتسجيل للفصل األول بـ “العلوم التطبيقية”

رقية محسن

تراجـــع وفيـــات الســـكلر بنســـبة 62 %
اإلنـــــــاث مـــــن  ــم  ــهـ ــفـ ــصـ نـ مــــصــــاب   9000 ــم:  ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ الـ

كشــف رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى الســكلر زكريا الكاظم لـ “البالد” عن تراجع 
معــدل الوفيــات لمرضــى الســكلر ألكثر من 62 % في الســنوات األربــع الماضية، مؤكدًا 
أنها مؤشــرات إيجابية ومفرحة وتشــجع على بذل مزيد من الجهود المماثلة لتحســين 
حيــاة المصــاب بالســكلر.وأكد الكاظــم أن انخفــاض معــدالت الوفيــات لمرضى الســكلر الذين 
وصل عددهم بالمملكة إلى 9000 مصاب نصفهم من اإلناث، هو نتيجة مباشر الهتمام الحكومة 
متمثلة في وزارة الصحة، حيث شكلت األخيرة فريقا متكامال لتطوير الرعاية وتنويع الخدمات 
الطبيــة المقدمــة للمصابيــن ابتداء من الوقاية عبر التطعيمات الموســمية الموفرة مجانا أو عبر 
حزمــة الرعايــة الطبيــة المقدمــة فــي الرعاية األوليــة أو الثانويــة أو الرعاية المتقدمــة بما فيها 

غرف العمليات أو العالج بالخارج.

وقــال ”برنامــج العيــادات متعــددة التخصصات 
التــي يقــوم مريــض الســكلر بمراجعتهــا بشــكل 
حياتــه،  تحســين  فــي  كثيــرا  ســاهمت  دوري 
وتوفيــر الوقــت والجهــد وتشــخيص المخاطــر 
التــي يواجههــا ابكر مما مضى، والمســارعة في 
توفيــر الرعايــة الالزمــة فضــال عــن زيــادة عــدد 
الســكلر  لمــرض  الوحيــد  بالــدواء  المتعالجيــن 

)الهيدروكسوريا( ساهم كثيرا في رفع متوسط 
العمر من 42 إلى 55 عاما ولدينا من المؤشرات 
التي تقول إننا سنصل إلى سن 65 في السنتين 
القادمتيــن وهــي قــراءات تشــعرك بالفخر ففي 
حيــن نــرى تراجعــا كبيــرا فــي دول مختلفــة ال 
يصــل 60 % مــن مصابي الســكلر فيها إلى ســن 
الخامســة نــرى مــن انفســنا نمــاذج نجــاح علــى 

مستوى العالم “.
وزاد ”إن إدخــال خدمــات مســاندة فــي خطــط 
العالج كعيادة األلم أو وحدة استبدال الدم التي 
قامــت بتمويلهــا عــدد مــن مؤسســات المجتمــع 
المريــض  ســاهمت فــي تحســين جــودة حيــاة 
كمــا أن البحريــن باتــت مقصــدا دوليــا لتطويــر 
شــاركت  فقــد  والعالجيــة  الدوائيــة  العقاقيــر 

مملكــة البحريــن خــالل العاميــن الماضييــن في 
تطويــر عــدد مــن العقاقيــر العالجيــة والتقينــا 
خالل الشهر الماضين 3 شركات دوائية لتطوير 
بعض العالجات”. وأردف” لقد حجزت البحرين 
لنفســها موقعا رياديا في خدمة االنســان حيث 
يبلغ عدد مصابي السكلر في العالم 127 مليون 
مســاهمة  أن  افريقيــا،  فــي  يعيشــون   %  70
البحريــن اليــوم فــي تطويــر العــالج يهــدف إلى 
األولــى  بالدرجــة  فيهــا  النــاس  حيــاة  تحســين 

وينعكس ذلك على صحة الفرد في العالم”.
وتابــع: “مــع كل هــذا التقدم ما زلت أجد نفســي 
مغبــون علــى حــال بناتنــا محاربي الســكلر ففي 
الرعايــة  الســكلر  يتلقــى مريــض  الــذي  الوقــت 
بمتوسط قدره 25 دقيقة نجد ان بناتنا ينتظرنا 
8 ساعات في طواري السلمانية، وهو أمر سبق 
أن نبهنا له مرارا، لفترة تجاوزت األربع سنوات، 
وعليــه أتطلــع من وزيرة الصحــة االلتفاتة لهذه 

الرسالة”.

زكريا الكاظم

07 local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام بوزارة 
الداخليــة الشــيخ خالــد بن راشــد آل خليفة 
نائب رئيس البعثة الدبلوماســية البريطانية 
بمملكــة البحريــن ســتوارت ســمرز، ورئيــس 
قســم البحريــن بالســفارة البريطانيــة ليزلي 
بيــج، ورئيــس البرامج بالســفارة البريطانية 
تومســون. كريــس  البحريــن  بمملكــة 

األحــكام  تنفيــذ  إدارة  مديــر  واســتعرض 
البريطانــي،  الوفــد  مــع  الداخليــة  بــوزارة 

ومراحــل  البحريــن  فــي  القضائــي  النظــام 
تطوره.

والتنســيق  التعــاون  مجــاالت  بحــث  وتــم 
بيــن البلديــن فــي مجــال العقوبــات البديلة، 
حيــث اســتعرض الشــيخ خالد بن راشــد آل 
خليفة آخر اإلحصاءات المتعلقة بالعقوبات 
البديلة، والتي تبين زيادة عدد المستفيدين 
فــي اآلونة األخيرة؛ األمــر الذي يؤكد نجاح 

جهود وزارات الدولة في تنفيذ القانون.

تعزيز التعاون مع بريطانيا في العقوبات البديلة

Û  يكثــر الحديــث أخيــرًا عن آفــة الصيد البحــري الجائر، والوســائل المحرمة
بــه، ودور الصياديــن اآلســيويين المدمــر )للفشــوت( ولمراعــي األســماك، 

واستخراج الرمال.
Û  وأشــير هنــا، ألمــر ال يقــل خطــورة عــن ذلــك، هــو )تأجيــر رخــص الصيــد

البحــري(، والتــي يتنفــع منهــا عــدد محــدود من المســتثمرين على حســاب 
الوطن، والمواطن، وعلى حساب ثروات األجيال القادمة.

Û  ،وال يريــد هــؤالء المســتثمرين أن يطــرح هــذا الملف على طاولــة النقاش 
ال مــن الصحافييــن وال النــواب وال جمعيــات الصياديــن أو غيرهــم، نظــرًا 

للنفعية الهائلة التي تدرها عليهم هذه التجارة.
Û  ويقــدم الكثيــر مــن البحارة وأهل البحــر، بتوصيات منقذه، وحاســمة لهذا

الملف للموجع لالقتصاد الوطني، كالتالي:
Û  تطبيــق قانــون النوخــذه البحرينــي فــورًا، وهــو القانــون الــذي ســيدفع #

العمالة اآلسيوية المدمرة للبحر، للخروج منه.
Û  تقليــل العمالــة فــي )البانــوش( و)الطــراد( بمعــدل خمســة لــأول، واثنين #

للثاني، وهي نسبة يصنفها الكثير من البحارة بالعادلة، والمنطقية.
Û .سحب رخصة الصيد التي يتم ثبوت تأجيرها على عماله آسيوية #
Û  تغليظ العقوبات على المتجاوزين من أصحاب الرخص، في حال ثبوت #

تأجيرها، واعتبارهم مخالفين كالمؤجرين لها، بل هم أكثر.
Û .ودمتم بخير

مافيا تأجير 
)رخص الصيد 
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إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

شقيقان يضربان شابا لمضايقاته المتعددة لهما
للمستشفى المجني عليه  لنقل  الشرطة مباشرة  أبلغ  واألصغر  سلما نفسيهما 

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر بقضية شابين -شقيقين- اعتديا بالضرب على 
آخر وتسببا له بعاهة مستديمة، وبعد الواقعة أبلغ أحدهما الشرطة أنهما ضرباه وتركاه يعاني 
من جراحه بالقرب من محطة كهرباء بمنطقة دمســتان وطلب منهم جلب اإلســعاف لعالجه، 
وســلما نفســيهما بعــد الحادثــة، وقــررا أن االعتــداء رد فعل لمــا كانا يتعرضان إليــه اعتداءات 

متكررة من قبل المجني عليه؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة 15 سبتمبر الجاري.

بــاألوراق  وردت  التفاصيــل حســبما  وتتمثــل 
فــي أن المتهمين قــررا أن المجني عليه األكبر 
إليهــم  يتعــرض  مــا  دائمــا  كان  بالســن  منهمــا 
مــن  أســابيع   3 قبــل  اعتــدى  وقــد  بالضــرب، 
الواقعــة علــى ابــن شــقيقهم، كمــا أنــه تعــرض 
لعــدة نســاء مــن عائلتهــم قبــل مــدة فــي بحــر 
المالكيــة وتــم تســجيل بالغ ضده بشــأن هذه 

الواقعة.
كان  الواقعــة  يــوم  فــي  أنهمــا  والحاصــل 
يتمشــى  األصغــر-  -الشــقيق  الثانــي  المتهــم 
فــي دمســتان، حتــى اعترضت طريقه ســيارة 
نــزل منهــا المجنــي عليــه، والــذي أمســكه مــن 
مالبســه متهجمــا عليــه حتى تمكن مــن الفرار 
من قبضته والتوجه إلى مسكنه وأبلغ شقيقه 

المتهم األول باألمر.
وفــي تمــام الســاعة 7:30 مســاء اتجهــا إلــى 

حديقــة دمســتان بالقرب من محطــة الكهرباء 
المجــاورة لبيــوت اإلســكان؛ لعلمهمــا المســبق 
أنــه مقــر تواجــد المجنــي عليــه الدائــم، إذ إنه 
معتــاد علــى الجلــوس هنــاك، وعنــد وصولهمــا 
حــادة  بآلــة  األخيــر  علــى  باالعتــداء  قامــا 
الشــقيق  قــام  كمــا  الخنصــر،  أصابــت إصبعــه 
اليمنــى  الجهــة  فــي  األصغــر بضربــه بســكين 
مــن خاصرتــه. وبعــد انتهائهمــا اتصــل األصغر 
بمركــز الشــرطة وأبلغهــم عمــا قاما، وقــرر لهم 
للمركــز،  دقائــق  عــدة  بعــد  أنهمــا ســيحضران 
وبعــد عــدة دقائــق اتصل مــرة أخــرى وأبلغهم 
بأنهمــا تــركا المجنــي عليه يعاني مــن إصاباته 
بالقرب من محطة الكهرباء في دمستان، فتم 
إرســال اإلسعاف لتلك المنطقة، وبالفعل سلما 

نفسيهما للشرطة.
للمستشــفى تبيــن  المجنــي عليــه  نقــل  وبعــد 

أن اإلصابــات التــي بــه هــي كدمــات فــي اليــد 
اليســرى  اليــد  فــي  وجــرح  والظهــر  والصــدر 

بواسطة سكين.
وبالتحقيق مع المتهم األول اعترف بما نسب 
إليــه، وقــرر أن شــقيقه -المتهــم الثاني- حضر 
إليــه وأبلغــه أن المجنــي عليــه اعتــدى عليــه 
بالضــرب، فحصلت بينهم مشــاجرة باألحداث 

السابق اعترافهما عليها أعاله.
وأوضح أن الواقعة كان رد فعل لما يتعرضان 
لــه دائمــا مــن المجنــي عليــه، وأن كل منهمــا 
واعتديــا  “مربــع”  قطعــة خشــبية  معــه  حمــل 
عليــه بالضــرب، وعنــد ســؤاله عــن أن احدهما 
ضــرب المجنــي عليه بقوة بواســطة يــده، أقر 
لهــم بذلــك وأضــاف أنهــم ضربــاه العديــد مــن 
اللكمــات أصــال، مضيفــا أن المجني عليه أيضا 
ضربه بقوة وســحبه وقاومه، فســقط أرضا ما 
أدى آلالم في ذراعه األيســر كما مزق المجني 
عليــه “فانيلتــه”. لكنــه أنكــر ضربهمــا للمجنــي 
عليــه بســكين فــي خاصرتــه، مبينــا أن قصده 

هو زيادة العقوبة عليهما فقط.
وتثبــت بتقريــر الطبيــب الشــرعي أن المجني 
عليــه يعاني من إصابه رضية بمنطقة صيوان 
األذن اليمنــى وإصابات قطعية باليد اليســرى 
والســاعد األيســر وبأعلــى يميــن البطــن، وأن 

تلــك اإلصابات جائــزة الحدوث وفــق التصور 
الــوارد بمذكــرة النيابة العامة، كمــا أن المجني 
عليــه يعاني تقييدا في حركة إصبعه الخنصر 
والمصاحــب  المخلــب  وضعيــة  اتخــاذ  مــع 
بفقــد اإلحســاس باإلصبــع، والتي تمثــل عاهة 
مســتديمة تقــدر بحالتها الراهنة بنســبة 5 %، 
أمــا باقــي اإلصابــات المشــاهدة والموصوفــة، 
عاهــة  تخلــف  دون  تشــفى  مــا  عــادة  فهــي 

مستديمة في فترة زمنية أقل من 20 يوما.
فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 

أنهما بتاريخ 15 أكتوبر 2018، ارتكبا اآلتي:
ســالمة  علــى  اعتــدى  األول:  المتهــم  أوال: 
المجني عليه وأحدث به اإلصابات الموصوفة 
بالتقرير الطبي المرفق وأفضى فعل االعتداء 
إلــى حــدوث عاهــة مســتديمة به تقــدر بـ 5 % 

دون أن يقصد إحداثها. 
ســالمة  علــى  اعتــدى  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
المجني عليه وأحدث به اإلصابات الموصوفة 
بالتقريــر الطبــي ولم يفض فعــل االعتداء إلى 
مرضــه أو عجــزه عــن أعماله الشــخصية لمدة 

تزيد عن 20 يوما.
الجنائــي  ثبــت بكشــف االســتعالم  أنــه  يذكــر 
الخاص بالمتهمين أنه ســبق اتهامهما والحكم 

عليهما في قضايا مماثلة.

المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
برفــض  اإلداريــة(  )الدائــرة  األولــى 
إدارة  فــي  يعمــل  مواطــن  دعــوى 
األوقــاف الجعفريــة، يطالبهــا بتعديل 
الوظيفيــة  بســجالته  ميــالده  تاريــخ 
حتــى يصبــح أكبر بســنة واحــدة، في 
التــي  ســفره  جــواز  نســخة  أن  حيــن 
تقــدم بهــا للعمل تثبت أنــه من مواليد 
1966؛ الســتقرار األوضــاع القانونية، 
إذ إنه وفقا للقانون، فإن تقدير الســن 
ال يجــري إال مــرة واحــدة عنــد تعيين 
يختلــف  وال  الخدمــة  فــي  الموظــف 
األمر من بعدها سواء تم تعديل عمره 
أم ال، كما رفضت إحالته للجان طبية 
لعــدم إنتاجيــة الطلــب فــي الدعــوى.
وجــاء فــي الئحــة الدعــوى أنــه يعمل 
موظفا لــدى إدارة األوقاف الجعفرية 
منــذ العــام 1990، وحيــث إنــه مــدون 
في ســجالت المدعى عليهم الرسمية 
علــى أنه من مواليــد 1966 والحقيقة 

أنــه مــن مواليد 1965، فإن ذلك دفعه 
إلقامة دعواه للحكم له بتعديل عمره 
ليصبح من مواليد 1 يناير 1965 بدال 
من 1 يناير 1966، وتصحيح ذلك في 

سجالت المدعى عليهم الرسمية.
وأوضحــت المحكمة أن المدعي ُعين 
الجعفريــة  األوقــاف  بــإدارة  للعمــل 
وقــدم   ،1990 ديســمبر   1 بتاريــخ 
إلثبات ســنه جواز ســفره، والثابت به 
أنه من مواليد 1 يناير 1966، ومن ثم 
فــإن التقديــر يعتبــر نهائيــا ترتبــط به 
جهــة اإلدارة كمــا يرتبــط بــه المدعي، 
وعلى أساســه يســتقر األمر في شــأن 
المدعــي على نحو قاطع، يعامل وفقا 
لــه منــذ دخولــه الخدمة وطــوال مدة 
بقائــه فيهــا وفــي مســائل المعاشــات 
معــه  تضحــى  الــذي  األمــر  بعدهــا، 
الدعوى غير قائمة على أســاس سليم 
من القانون جديرة بالرفض، وحكمت 
وألزمــت  الدعــوى،  برفــض  المحكمــة 

المدعي بالمصروفات.

موظف بـ “الجعفرية” يطالب بزيادة عمره سنة
محرر الشؤون المحلية
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ــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي ــص خــالــفــت أحــكــام قــانــون م

“دار القرار” يحكم ببطالن اتفاقية بـ 15 مليون دوالر

أصــدرت احــدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجــاري لدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة “دار القــرار” يــوم الخميــس الماضــي حكمــا نهائيــا ملزمــا 
لطرفيــه يقضــي ببطــان كافــة التعاقــدات بيــن الشــركة المحتكمــة والشــركة 
المحتكــم ضدهــا فــي موضوع خــاص باتفاقية اكتتاب في أســهم شــركة تطوير 
عقــاري بالمنطقــة الغربيــة مــن البحريــن، وألزمــت الشــركة المحتكــم ضدهــا بأن 

تودي للشركة المحتكمة مبلغ االكتتاب الذي استلمته يقارب 15 مليون دوالر.

ل”دار  العام  األمين  نجم  أحمد  وقــال 
التحكيمية  الدعوى  “وقائع  بأن  القرار” 
شركة   - المحتكمة  أن  فــي  تتلخص 
استلمت   - مقفلة  بحرينية  مساهمة 
المحتكم  مــن  عــرضــًا   2007 يناير  فــي 
بحرينية  مــســاهــمــة  شــركــة   - ضــدهــا 
عامة – لالكتتاب في أسهم شركة تدير 
في  يقع  كبير  عــقــاري  تطوير  مــشــروع 
البحرين،  مملكة  من  الغربية  المنطقة 
ــراء أرض بــهــدف  وهـــو عـــبـــارة عـــن شــ
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــهــا وإقــامــة 
المتوقعة من  مباني عليها، أن األربــاح 
نسبتها  تبلغ  المشروع  في  االستثمار 
%82 بعد ثالث سنوات، فوقعت معها 
اتــفــاقــيــة اكــتــتــاب بــتــاريــخ 29 مــارس 
ولكن  كامالً،  المبلغ  لها  ودفعت   2007
تبين  سنوات   10 من  أكثر  مضى  بعد 
للشركة المحتكمة أن المشروع لم ينفذ 

منه سوى نسبة ضئيلة جدًا”.
المحتكم ضدها  “الشركة  بأن  وأضــاف 
القرار  دار  أختصاص  بعدم  دفعت  قد 
بادعاء  الــنــزاع  لنظر  التحكيم  وهيئة 
من القول أن االتفاقية الموقعة بينهما 
مــجــرد  هـــي   207 ــارس  مــ  29 بــتــاريــخ 
ليست  أي  باالكتتاب  للتعهد  اتفاقية 
االخــتــصــاص  وأن  ــهــائــيــة  ن اتــفــاقــيــة 
بحسب اتفاق الطرفين ينعقد لمحكمة 
لقوانين  وفقًا  الــدولــي  للتحكيم  لندن 
االكتتاب  التفاقية  وفقًا  الكايمن  جزر 
النهائي المؤرخة في 30 مارس 2007”.
ــي صــحــة  ــ ــد حـــكـــمـــت الـــهـــيـــئـــة فـ ــ ــق ــ ول
ــدر  ــي صـ ــائـ ــهـ أخـــتـــصـــاصـــهـــا بـــحـــكـــم نـ
أن  ذلــــك  مــســبــبــه   2019 ــيــو  ــون ي فـــي 
في  الطرفين  بين  الموقعة  االتفاقية 
باتفاقية  والمعنونة   2007 مــارس   29
الشروط  تضمنت  قد  باالكتتاب  تعهد 
واألحــــكــــام واألركــــــــان وااللـــتـــزامـــات 

 )15( المادة  ونصت  المعنية،  لألطراف 
من ذات االتفاقية على يخضع تفسير 
االتفاقية  هـــذه  وتنفيذ  وصــالحــيــات 
البحرين،  لقوانين  جوانبها  جميع  في 
الــنــاشــئــة عن  ــمــنــازعــات  ال وأن جــمــيــع 
في  تخضع  الــعــقــد  بــهــذا  المتعلقة  أو 
ــمــيــثــاق مـــركـــز الــتــحــكــيــم  تــســويــتــهــا ل
لدول  التعاون  مجلس  لــدول  التجاري 
المؤرخ  المستند  وأن  العربية،  الخليج 
في 30 مارس 2007 لم يتضمن ابتداء 
توقيع الطرفين أو ممثليهم القانونيين 
كما لم ترد به أي إشارة إللغاء اتفاقية 
 29 بتاريخ  الموقعة  باالكتتاب  التعهد 

مارس 2007.
وتابع نجم بالقول بأن “هيئة التحكيم 
قد نظرت أيضًا في الطلبين المبدين من 
ألف   800 مبلغ  طلب  بشأن  المحتكمة 
األضــرار  عن  كتعويض  أمريكي  دوالر 
نتيجة  أصابتها  التي  واألدبية  المادية 
بالتزاماتها  ضــدهــا  المحتكم  إخـــالل 
وما  خــســارة  مــن  لحقها  ومــا  العقدية 
بمبلغ  االنتفاع  وعدم  من كسف،  فاتها 
ــالل الــفــتــرة مــن تــاريــخ  االســتــثــمــار خـ
المحتكم ضدها  إلــزام  وطلب  التعاقد، 
وأتـــعـــاب ومــصــاريــف الــتــحــكــيــم، وقــد 

قضت هيئة التحكيم في حكمها بإلزام 
وأتــعــاب  بالتعويض  ضــدهــا  المحتكم 

ومصاريف التحكيم”.
القرار”  ل”دار  العام  األمين  وأستطرد 
ــرورة الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــضـ ــ ــقـــول “بـ ــالـ بـ
في  واالســتــثــمــار  للتسويق  تــرخــيــص 
للرقابة  الــخــاضــعــة  الــخــدمــات  مــجــال 
مــن قــبــل مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي، 
تقدمها  التي  المالية  الخدمات  وهــي 
الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
ألحكام  الخاضعة  المالية  المؤسسات 

الشريعة اإلسالمية.
قــانــون  أحـــكـــام  ــاة  ــراعـ مـ “مـــع  وأردف 
المصرف  يصدر  التجارية،  الــشــركــات 
التي  الشروط  بتحديد  المركزي الئحة 

بتقديم  الترخيص  لمنح  توافرها  يلزم 
الخدمات الخاضعة للرقابة، ويجوز أن 
تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني 
الرئيسي  ومــركــزه  الترخيص  لطالب 
واحتياطياته  لرأسماله  األدنــى  والحد 
المصرف  ويصدر  المالية.  مالءته  حد 
لطالبه  الترخيص  بمنح  قرارًا  المركزي 
إذا اســتــوفــى الــطــلــب كــافــة الــشــروط 
المصرف  قانون  في  عليها  المنصوص 
ألحكامه،  تنفيذًا  ــصــادرة  ال والــلــوائــح 
الترخيص  فــي  يــحــدد  أن  ولــلــمــصــرف 
النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل 
التي  بالشروط  يقيده  وأن  الترخيص 
المرخص  الــخــدمــة  أداء  حسن  تكفل 

بتقديمها”.

الرفاع - دار القرار

أحمد النجم

تغطية أذونات خزانة 
بـ 70 مليون دينار

ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي عن  أعـــلـــن مـــصـــرف ال
ISIN BH-(  1772 رقــم ــدار  اإلصـ  تغطية 

الــخــزانــة  أذونـــــات  مــن   )0007D42K69
ــيــابــة عن  األســبــوعــيــة الـــتـــي يــصــدرهــا ن
الحكومة. وتبلغ قيمة اإلصدار 70 مليون 
فـي  تبدأ  يومًا   91 استحقاق  لفترة  دينار 
ديسمبر   4 في  وتنتهي   2019 سبتمبر   4
مــقــارنــة   %  2.84 فــائــدة  بــســعــر   ،  2019

بفائدة 2.90 % لإلصدار السابق.
وبلغ معدل سعر الخصم 99.288 % وتم 
 99.272 بواقع  للمشاركة  أقل سعر  قبول 
ــدار  اإلصـ تغطية  تمت  قــد  بــأنــه  علمًا   %

بنسبة 194 %.
مع  الخزانة  ألذونــات  القائم  الرصيد  وبلغ 

هذا اإلصدار 2.110 مليار دينار.

المنامة - المركزي

لندن - رويترز المنامة - البورصة

ارتــفــعــت أســعــار الــذهــب أمـــس بــدعــم من 
كل  بدء  مع  اآلمنة،  المالذات  على  الطلب 
ــات الــمــتــحــدة والــصــيــن فــرض  ــواليـ مــن الـ
ــوم عــلــى ســلــع األخـــــرى فـــي تصعيد  ــ رسـ
لــلــحــرب الــتــجــاريــة الــمــســتــمــرة مــنــذ فترة 
التباطؤ  مــن  الــمــخــاوف  أجــج  مما  طويلة 

االقتصادي العالمي.
 15 وبــدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 
% على مجموعة من السلع الصينية يوم 
ذلــك األحــذيــة والساعات  فــي  بما  األحـــد، 
المسطحة،  التلفزيونية  الذكية والشاشات 
بــدء بكين فــي فــرض رســـوم جديدة  مــع 

على النفط الخام األمريكي.
الفورية  المعامالت  في  الذهب  سعر  وزاد 
لــألوقــيــة  دوالر   1522.1 إلــــى   %  0.2
ــــى أدنـــى  )األونــــصــــة(، بــعــدمــا انــخــفــض إل
مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دوالر 

في الجلسة السابقة.
ــذهــب فــي الــعــقــود األمــريــكــيــة  واســتــقــر ال

اآلجلة عند 1529.50 دوالر لألوقية.
وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد 
”وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم 
حالة  على  أبقت  األسبوع  مطلع  الجديدة 

العزوف عن المخاطرة في األسواق“.
وساهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر 
اقتصادين في العالم وتأجج المخاوف من 
تباطؤ اقتصادي عالمي في ارتفاع الذهب 

أكثر من 100 دوالر في أغسطس.

نزلت  النفيسة األخــرى،  المعادن  بين  ومن 
الفضة في المعامالت الفورية 0.2 % إلى 

18.31 دوالر لألوقية.
وارتفع البالتين 0.5 % إلى 935.45 دوالر 
لألوقية، في حين صعد البالديوم 0.4 % 

إلى 1536.55 دوالر لألوقية.
إغالق  ظل  في  التعامالت  تضعف  وربما 
بمناسبة  الــيــوم  األمريكية  الــمــال  أســـواق 

عطلة عيد العمال.

عند  أمــس  الــعــام”  البحرين  “مؤشر  أقفل 
 7.67 مرتفعا  نقطة،   1,540.75 مستوى 
ــوم الــخــمــيــس  ــ نــقــطــة مــقــارنــة بــإقــفــال ي
الماضي، في حين أقفل “مؤشر البحرين 
نقطة   751.39 مستوى  عند  اإلســالمــي” 
مقارنة  نقطة   0.49 اآلخـــر  هــو  مــرتــفــعــا 

بإقفاله السابق.
مليون   2.81 أمس  المستثمرون  وتــداول 
سهم ، بقيمة إجمالية قدرها 755.13 ألف 
صفقة،   73 خالل  من  تنفيذها  تم  دينار، 
مــركــزيــن تــعــامــالتــهــم عــلــى أســهــم قطاع 
البنوك التجارية الذي بلغت قيمة أسهمه 
المتداولة 612.52 ألف دينار أي ما نسبته 
للتداول  اإلجمالية  القيمة  من   %  81.12
تم  ســهــم،  مــلــيــون   1.93 قــدرهــا  وبكمية 

تنفيذها من خالل 43 صفقة.
المركز  فــي  المتحد  األهــلــي  البنك  وجــاء 
المتداولة  األسهم  قيمة  حيث  من  األول 
مــا نسبته  ديــنــار أي  ألــف   543.45 بــواقــع 

مــــن   %  71.97
األسهم  قيمة  إجمالي 
ــتـــداولـــة وبــكــمــيــة  ــمـ الـ
مليون   1.54 قــدرهــا 
سهم ، تم تنفيذها من 

خالل 23 صفقة.
ــانــي  ــث ــز ال ــركـ ــمـ ــا الـ ــ أمـ
البحرين  فكان لشركة 
لـــالتـــصـــاالت )بــتــلــكــو( 
 46.73 قــدرهــا  بقيمة 
مــا  أي  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 
من   %  6.19 نسبته 
األسهم  قيمة  إجمالي 

ألف   120.57 قــدرهــا  وبكمية  المتداولة 
سهم ، تم تنفيذها من خالل 10 صفقات.

ثم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية 
ما  أي  ديــنــار  ألـــف   42.20 قــدرهــا  بقيمة 
نسبته 5.59 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة وبكمية قدرها 451 ألف سهم ، 

تم تنفيذها من خالل 4 صفقات.
وتــم يــوم أمــس تــداول أسهم 12 شركة، 
ارتــفــعــت أســعــار أســهــم 5 شـــركـــات، في 
شركات،   3 أسهم  أسعار  انخفضت  حين 
الــشــركــات عــلــى أســعــار  وحــافــظــت بقية 

أقفاالتها السابقة.

ــي ــم ــال ــادي ع ــ ــص ــ ــت ــ ــؤ اق ــاطـ ــبـ مــــخــــاوف مــــن تـ دينار مليون   755.1 بـــ  سهم  مليون   2.8 ــداول  تـ
الحرب التجارية ترفع الذهب 100 دوالر في أغسطسمؤشر “البورصة” يكسب 7 نقاط

لجــأ عــدد مــن مّاك البنايات مع “الفورة” التي شــهدتها اإليجارات قبل بضع ســنوات إلى إدخال تغييــرات وتعديات جوهرية 
فــي تقســيمة الشــقق، فقّطعــوا الوحــدات ذات المســاحات الكبيرة والمريحة إلى صغيــرة أقل ما يطلق عليها أنها تشــبه “علب 
ســردين”. هذه الخطوة جاءت بهدف تعظيم القيم اإليجارية التي يتقاضاها المّاك، وال ســيما العمارات المرهونة للبنوك، إذ إن 

إيجار الشقة المقسومة إلى جزئين يزيد بنحو 30 %.

ولكن لم تدم فرحة هؤالء »المالية« 
مــيــزان  إن  إذ  قــلــيــلــة،  ســـنـــوات  إال 
باالختالل  بــدأ  قد  والطلب  العرض 
فــي ظـــّل وفـــرة شــواغــر كــبــيــرة في 
مختلف مناطق الكويت، األمر الذي 
اعــتــبــرتــه تــقــاريــر عــقــاريــة صـــدرت 
أخــــيــــرًا بـــأنـــه خـــطـــر يـــهـــدد قــطــاع 
العقارات االستثمارية وذلك بحسب 

تقرير نشرته جريدة الرأي.
بات  للشقق  الوفير  العرض  وبسبب 
من  يفّرون  الوافدون  المستأجرون 
متوجهين  الصغيرة،  الوحدات  تلك 
إلـــى الــشــقــق الــواســعــة الــتــي حافظ 
ال  المريحة  تقسيمتها  على  ماّلكها 

ســيــمــا فـــي الــحــمــامــات والــمــطــابــخ، 
تاركين »علب السردين« لتدخل في 
ما  التأجير،  على  الــقــدرة  عــدم  نفق 
كبيرة،  خسائر  إلى  أصحابها  عــّرض 
ــتــي حققوها  ال األربـــــاح  تــنــاهــز  قـــد 

خالل السنوات الخمس الماضية.
ومع تفاقم خسارتهم يومًا بعد يوم، 
الشقق  ذات  الــعــمــارات  ــاّلك  مـ يقف 
مّر،  أحالهما  حلين  أمــام  »الصغيرة« 
الحال  على  أطــول  مدة  الصبر  فإما 
ــتــأجــيــر حتى  ــدم ال ــن عــ ــراهــــن مـ ــ ال
تتغّير الكفة لصالح الطلب، وهو أمر 
مستبعد في ظل سياسات اإلحالل، 
ــن الـــوافـــديـــن  ــر مــ ــي ــكــث ــر ال ــي وتــســف

تكاليف  ارتــفــاع  بسبب  لــعــائــالتــهــم 
كبيرة  تكاليف  دفـــع  وإمـــا  الــحــيــاة، 
إلعادة تغيير تصميم الشقق إلى ما 

كانت عليه في السابق.
ــدد مــن أصــحــاب تــلــك الــعــمــارات  عـ
األكثر  يكون  قد  ثالث  حل  إلى  لجأ 
الـــراهـــن، وهــو  الــوقــت  فــي  مناسبة 
بنسبة  الشقق،  تلك  قيمة  تخفيض 
15 و20 % لجذب  بين  ما  تــتــراوح 
الوافدين إليها، وال سيما من العزاب 
مــنــهــم، الــذيــن يــبــحــثــون عــن القيم 
ــل بــغــض الــنــظــر عن  اإليــجــاريــة األقـ
تصميم الشقق والخدمات المقدمة.

ــال الــخــبــيــر  ــ ــذا اإلطــــــــار، قـ ــ ــي هـ ــ وفـ

إن  الدغيشم،  عبدالعزيز  الــعــقــاري، 
البناية دفع  زيــادة دخل  »الطمع في 
الكثير من المالك إلى تغيير تقسيمة 
الشقق في كل طابق، إذ إنهم لجأوا 
إلــــى تــقــســيــمــهــا لــمــســاحــات أصــغــر 

ضاربين  أعلى،  إيــجــارات  لتحصيل 
بالقوانين التي تحتم عليهم االلتزام 
عــرض  للبلدية  الــمــقــّدم  بالمخطط 

الحائط«.
وأفاد بأن هذه الحركة قام بها الكثير 

من مالك العمارات االستثمارية في 
العام 2011 عندما شهدت اإليجارات 
فورة  بسبب  بالصغيرة  ليست  قفزة 
المرهونة  وخصوصًا  آنــذاك،  السوق 
ينشدون  كــانــوا  حيث  للبنوك،  منها 
ــرع وقـــت  ــأســ ــ ــن عــنــهــا ب ــرهــ ــ ــك ال فــ

مستغلين هذه األساليب الملتوية.
ــؤالء ومــع  ــ ــدغــيــشــم، أن هـ ــد ال ــ وأكـ
ــارات بــــدأوا  ــ ــجـ ــ بـــدايـــة هـــبـــوط اإليـ
كثيرًا  إن  إذ  األمل،  بخيبة  يشعرون 
من عماراتهم شهدت شواغر كثيرة 
الوافدين  من  الكثير  انتقال  بسبب 
إلـــى شــقــق أوســـع وأرخــــص شغرت 
بعدما غادر كثير من المقيمين جراء 
مــوجــة الــتــكــويــت الــكــبــيــرة، وغــالء 
ــع كــثــيــريــن إلــى  ــذي دفـ ــ الــمــعــيــشــة ال
تفضيل حياة العزوبية لتوفير لقمة 

العيش.

الكويت: الوافدون يهجرون “علب السردين” إلى شقق أوسع

العكس، وال  لم يثبت  ما  لها دون سواه،  مالكا  التجارية يعتبر  العالمة  من قام بتسجيل 
تجوز المنازعة في ملكية العالمة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس 

سنوات على األقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
ويجوز تسجيل العالمة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات والبضائع 
أو الخدمات، وفق التصنيف، ويجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العالمات 
المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختالفها يتعلق بعناصر ال تمس ذاتها 
مساسا جوهريا، مثل لون العالمات، المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون 

هذه المنتجات أو الخدمات تابعة للفئة ذاتها.
وإذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العالمة ذاتها أو عالمات متقاربة أو 
متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، فيجب إيقاف جميع الطلبات إلى أن 
يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو 

إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
مراقبة السجل التجاري يجوز لها أن تفرض ما تراه الزما من القيود والتعديالت؛ لتحديد 
التباسها بعالمة أخرى سبق تسجيلها، أو  التجارية وتوضيحها على وجه يمنع  العالمة 
ألي سبب آخر تراه. وإذا رفضت مراقبة السجل التجاري تسجيل العالمة التجارية لسبب 
ارتأته أو علقت التسجيل على قيود أو تعديالت وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل 
بأسباب قرارها والوقائع المتعلقة بذلك. وفي جميع األحوال يتعين علي مراقبة السجل 
لشروط  مستوفيا  كــان  متى  يوما  ثالثين  خــالل  التسجيل  طلب  في  تبت  أن  التجاري 
القانون والقرارات التنفيذية، وفوات هذه المدة دون البت في الطلب يعتبر رفضا ضمنيا.

في  التجارية  إشهارالــعــالمــة  السجل  إدارة  على  وجب  التجارية  العالمة  قبول  وعند 
الجريدة الرسمية، وكذلك ما يطرأ من تعديالت الحقة على العالمة التجارية. وعبر هذا 
هو صاحب  ومن  المسجلة،  التجارية  العالمة  عن  التفاصيل  كل  الجميع  يعرف  اإلشهار 

الحق االستئثاري للفائدة التجارية المتعلقة بها. وبهذا تحفظ الحقوق.

من شروط تسجيل 
د. عبد القادر ورسمه العالمات التجارية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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بــدأت بنــوك محليــة وشــركات أنظمــة دفــع باســتبدال أجهــزة الدفــع بالبطاقــات المصرفيــة 
والمنتشــرة فــي المحــات التجارية والوزارات والهيئات، وذلــك لترقيتها للتواكب مع أحدث 

تطورات الدفع اإللكتروني وفق توجهات مصرف البحرين المركزي.

وبحســب إحصائيات رسمية فإن عدد أجهزة 
نقــاط البيــع المنتشــرة فــي مختلــف المحالت 
نحــو  بلغــت  الحكوميــة  والهيئــات  التجاريــة 
يونيــو  بنهايــة  بيــع  نقطــة  جهــاز  ألــف   38.4

الماضي.
وأبلغت مصادر مصرفية “البالد” أن الشركات 
بــدأت بالفعــل ترقيــة أنظمة الدفــع عن طريق 
أو  للتطويــر  القابلــة  األجهــزة  بعــض  برمجــة 
إضافــة بعــض الملحقــات لقبول عمليــة الدفع 
بعــض  لكــن   ،  NFC تقنيــة  عبــر  الالتالمســي 
األجهــزة قــد تحتاج إلــى تغييــر، خصوصًا أن 
بعض األجهزة يعمل في الســوق منذ أكثر من 

عشرة أعوام.

وقــدرت المصــادر أن أقــل مــن نصــف أجهــزة 
البيــع المنتشــرة فــي البحريــن والتــي  نقــاط 
تقبــل بطاقــات الخصــم المصرفيــة وبطاقــات 
اســتبدال  عمليــة  إلــى  تحتــاج  قــد  االئتمــان 
بالكامــل مــا يتطلب اســتثمارات كبيــرة، األمر 
فــي عمليــة  التــدرج  الــذي يســتدعي عمليــة 

االستبدال.
الدفــع  أجهــزة  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
الجديــدة تتيح الكثير مــن التقنيات الحديثة 
والدفــع الذكيــة األخــرى وليــس فقــط تقنيــة 
تتــم  التــي  الماليــة  العمليــات  وتقــدر   .NFC
عبــر نقــاط البيــع ســنويا فــي البحريــن بنحــو 
560 مليــون دينــار ســنويًا، إذ يجــري زبائــن 

البنوك وشــركات التمويل في السوق المحلية 
واألجنبيــة قرابة 16.5 مليــون عملية كل عام 

على أجهزة نقاط البيع المحلية.
وعلــى صعيــد أجهــزة الصــراف اآللــي بــدأت 
أجهــزة  اســتبدال  المحليــة  البنــوك  بعــض 
جديــدة  ميــزات  وإضافــة  اآللــي  الصــراف 
لمصــرف  الجديــدة  المتطلبــات  مــع  للتوافــق 
البحريــن  مصــرف  وكان  المركــزي.  البحريــن 
المركــزي وجــه البنــوك التجاريــة العاملــة فــي 
البــالد البــدء فــورًا وبصــورة تدريجيــة توفير 

البنيــة التحتيــة الالزمــة بصــورة كاملــة لدعم 
عمليــات الســحب النقــدي والدفــع عبــر نقــاط 
البيع بالتقنية، والذي يعرف بـ “الالتالمســية”. 
وهي تقنية قادرة على قراءة البطاقة وإتمام 
تمريرهــا  إلــى  الحاجــة  دون  الدفــع  عمليــة 
بداخلهــا حيــث يكفــي أن تكــون قريبــة منهــا 
المركــزي،  المصــرف  وجــاءت خطــوة  فقــط. 
عــن   Visaو  MasterCard أعلنــت  أن  بعــد 

معاييرهما التكنولوجية الالتالمسية. 
البنــوك  جميــع  المركــزي  المصــرف  ووجــه 

البحرينيــة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لضمان 
واألنظمــة  التحتيــة  البنيــة  جميــع  تكــون  أن 
مدفوعــات  دعــم  علــى  قــادرة  الصلــة  ذات 
الالتالمســية بتقنيــة NFC  وذلك باســتخدام 
بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان  وبطاقات 
وفًقــا  الشــحن  وبطاقــات  الدفــع  مســبقة 

للجــداول الزمنيــة المقــررة  علــى نقــاط البيــع 
وأجهزة الصراف اآللي. 

وتبــدأ خطــة التحــول الكامل نحــو الصرافات 
التقنيــة  تدعــم  التــي  الدفــع  ونقــاط  اآلليــة 
الجديــدة من 1 أكتوبر 2019  لغاية 15 أبريل 

2020  أي خالل 9 شهور تقريبا من اآلن.

بدء تحديث 38 ألف جهاز للدفع بالبطاقات
اســتــبــداال يــحــتــاج  نصفها  مــصــادر:  ــة”...  ــي ــس ــام ــات “ال تقنية  ــع  م لتتماشى 

بحــث مجلــس إدارة جمعيــة البحرين لتنمية 
برئاســة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
النائب أحمد الســلوم الفعاليــات التي تنظمها 
الجمعيــة خــالل الفتــرة المتبقيــة مــن العــام، 
االقتصــادي  القــرار  صنــاع  برنامــج  وأهمهــا 
المزمــع عقــده فــي الفتــرة مــن نهاية ســبتمبر 
ويشــمل   ..2019 ديســمبر  وحتــى  الجــاري 
العمــل  وورش  المحاضــرات  مــن  مجموعــة 
الجمعيــة  تنــوي  وعــرب  محلييــن  لخبــراء 
اســتضافتهم لتحقيق أعلى اســتفادة مرجوة 
ألعضائها.. وتم تشكيل لجنة مصغرة تضم 4 

أعضاء لمتابعة ملف “برنامج صناع القرار”.
الخامــس  اجتماعــه  خــالل  المجلــس  وأقــر 
لهــذا العــام، مجموعــة مــن البنــود يأتــي علــى 
رأســها مناقشــة الموافقة علــى اقتراح رئيس 
مجلــس إدارة الجمعيــة  بتشــكيل أول لجنــة 
لدعم ســيدات ورائــدات األعمال تحت مظلة 
الجمعية باسم “لجنة تمكين المرأة”، وقد قرر 
مجلــس إدارة  الجمعيــة اختيــار 3 من أعضاء 
اللجنــة  وعضويــة  لرئاســة  اإلدارة  مجلــس 
وهــم هــدى القــالف )رئيســة للجنة(، ياســمين 
 جمــال، والدكتــور علي البحار.. فيما ســيفتح 
البــاب أمــام الراغبــات والراغبيــن مــن أعضاء 

الجمعيــة العمومية لالنضمــام إلى اللجنة في 
وقت الحق.

وقــال رئيــس الجمعيــة النائــب أحمد الســلوم 
أن القــرار يأتــي ضمن جهــود الجمعية لرعاية 
المــرأة البحرينيــة على المســتوى االقتصادي 
مســاعدتها  ســبل  كافــة  وتوفيــر  والتجــاري، 
واالنطــالق  الخــاص  مشــروعها  لتأســيس 

بنجاح في عالم األعمال واالستثمار.
فــي  كبيــرة  رغبــة  الجمعيــة  تبــدي   “ وتابــع 
التعــاون مــع المجلــس األعلــى للمرأة برئاســة 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  صاحبــة  الســمو 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل البالد 

المفــدى، وتشــكيل لجنــة تنســيقية مشــتركة 
بين  الجانبين لتطوير العمل المشــترك وبحث 

ورائــدات  العامــالت  لمشــاكل  بنــاءة  حلــول 
التجــاري  القطــاع  فــي  النســاء  مــن  األعمــال 

واالستثماري”.
كمــا أجــل المجلــس فكــرة زيــارة كانــت تنوي 
الجمعيــة القيــام بها إلى جزر حوار البحرينية 
لدعم االستثمارات في الجزيرة من قبل رواد 
الصغيــرة،  المؤسســات  وأصحــاب  األعمــال 
وتــم تأجيــل الفكــرة لوقــت الحــق بنــاء علــى 
اتصاالت وتنسيق مع بعض الجهات المعنية.

  كمــا ناقــش المجلــس أهميــة التواصــل مــع 
البحرينــي  المناقصــات والمزايــدات  مجلــس 
بهــدف إشــراك أصحاب المؤسســات الصغيرة 
التــي  واالقتراحــات  القوانيــن  مناقشــة  فــي 
تتنــاول هــذا االختصاص بحيث يتم تســهيل 
األمور على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الراغبــة فــي التعامــل مــع المجلــس ودخــول 

المناقصات والمزايدات.

“الصغيرة والمتوسطة” تؤسس لجنة لتمكين المرأة
المنامة - الصغيرة والمتوسطة

 ضخ استثمارات 
بأجهزة الصراف 
الجديدة ونقاط 

البيع

560 مليون دينار 
قيمة العمليات 
عبر نقاط البيع 

سنويًا 

علي الفردان
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أحمد السلومهدى القالف

الرياض - أماديوس

كشف تقرير لشركة “أماديوس السعودية” 
أن المملكــة باتــت ثانية أســرع الدول في 
الشــرق األوسط التي تســتخدم اإلنترنت 
ســواء  الســياحية  الحجــوزات  إلتمــام 

لإلقامة أو االنتقال.
مــن   %  40 نحــو  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار   
المســافرين بمنطقة الشرق األوسط يعتمدون 
علــى شــبكات اإلنترنــت فــي ترتيــب الرحالت 
خالل العام الماضي 2018. ووفقًا ألماديوس، 
عبــر  والســفر  الســياحة  مبيعــات  حجــم  فــإن 
اإلنترنــت فــي منطقــة الشــرق األوســط خــالل 
عــام 2018 بلــغ 300 مليــار ريــال ســعودي، بما 

يقارب 78 مليار دوالر. 
وحل اإلماراتيون في المركز األول بقيمة 150 
مليــار ريــال ســعودي، بمــا قيمتــه 38.22 مليار 
دوالر، شــّكلت نحــو 49 % مــن إجمالــي حجم 
المبيعــات فــي المنطقــة، وجــاءت المملكة في 
المركــز الثانــي بقيمــة 50 مليــار ريال ســعودي 
مليــون  و820  مليــارًا   14 مــن  أكثــر  بقيمــة 

دوالر وبنســبة تقــارب من حصــة اإلنترنت في 
المنطقــة، ثــم مصــر بنســبة 5%، فيمــا أكــدت 
بعــض الدراســات أن منطقــة الشــرق األوســط 
باتــت تحقــق معــدالت نمــو كبيــرة فــي حجــم 
الحجــوزات اإللكترونيــة، متوقعــة أن تســجل 
المنطقــة نمــوًا ســنويًا بنســبة تصل إلــى  حتى 
عام 2022، لتصبح بذلك ثانية أســرع أســواق 

السفر عبر اإلنترنت نموًا على مستوى العالم. 
وأظهــرت الدراســات أنــه جــرى إجــراء 33 % 
فقــط مــن حجــوزات الســفر عبــر اإلنترنت في 
عــام 2018 مقابــل 67 % عــن طريــق القنــوات 
االعتياديــة، وهــي نســبة ال تــزال كبيــرة فــي 

المنطقة مقابل الحجز اإللكتروني.

الــمــنــطــقــة مــســتــوى  عــلــى  مـــلـــيـــارا   78 ــت  ــغ ــل ب

السعوديون ينفقون 14.8 مليار دوالر على السياحة اإللكترونية

المنامة - البحرين اإلسالمي

 ،)BisB( البحريــن اإلســالمي  بنــك  حصــد 
جائــزة “المبــادرة األكثــر ابتــكاًرا للتحــول 
الرقمــي” لعــام 2019، وذلك ضمن الجوائز 
 Global Business Outlook لـــ  التابعــة 

لألعمال التجارية السنوية.
وتتمثل مسؤولية بنك البحرين اإلسالمي 
بشــكل أساســي فــي دفــع عمليــة التطــور 
الرقمي للقطاع المصرفي مع رفع المعايير 
المعتمــدة علــى الصعيــد المحلــي. وتمكــن 
البنك من تصدر مبادرات التحول الرقمي 
خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، وذلــك 
متقدمــة  لتقنيــات  اعتمــاده  خــالل  مــن 
ســاهمت فــي تعزيز تجربــة الزبائــن ورفع 
معاييــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونية 
فــي المملكــة. وقال حســان جــرار الرئيس 
الجائــزة  هــذه  “تأتــي  للبنــك  التنفيــذي 
المســتمرة  لجهودنــا  تقديــًرا  المرموقــة 
الرقميــة  التكنولوجيــا  فــي  لالســتثمار 
الحتياجــات  تلبيــة  وذلــك  واالبتــكار، 

للمنتجــات  إطالقنــا  ويتزامــن  الزبائــن. 
والحلول المبتكرة مع ســعينا الحثيث في 
رقمنــة جميــع خدماتنــا، والمحافظــة على 
المصرفــي  القطــاع  صــدارة  فــي  مكانتنــا 
خالل هذا العصــر الرقمي. نتطلع لتحقيق 

المزيد من النجاحات مستقبالً”.
العاميــن  خــالل  أطلــق  البنــك  أن  يذكــر 
الماضييــن عدًدا من المنتجات والخدمات 
المبتكرة، منها على ســبيل المثال: تطبيق 
و”اإلســالمي  اإللكترونــي”،  “اإلســالمي 
اإللكترونــي” للشــركات، ومختبــر االبتــكار 
الخــاص بالبنــك. كمــا تــم مؤخــًرا افتتــاح 
يســمح  والــذي  المتكامــل  الرقمــي  الفــرع 
الخدمــات  مختلــف  بإجــراء  للزبائــن 
المصرفيــة عبر اســتخدام منصــة الخدمة 
الذاتيــة، باإلضافــة إلــى إطــالق الموظفــة 
هــذه  جــاءت  حيــث  دانــة،  االفتراضيــة 
المبنيــة  البنــك  لعميــات  تعزيــًزا  الخطــوة 

على االبتكار.

ضمن جوائز “Global Business” لألعمال التجارية السنوية

“البحرين اإلسالمي” يفوز بـ “المبادرة األكثر ابتكاًرا للتحول الرقمي”

القاهرة - رويترز

قــال مســؤول فــي وزارة البتــرول المصريــة 
الغــاز  مــن  بــالده  إنتــاج  إن  أمــس  لرويتــرز 
الطبيعــي ارتفــع 0.2 مليار قــدم مكعبة يوميا 

إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا.
الغــاز  مــن  مصــر  إنتــاج  فــي  الزيــادة  تأتــي 
األخيــرة  االكتشــافات  مــن  بدعــم  الطبيعــي 
ســواء حقل ُظهر الواقع في البحر المتوســط 
دلتــا  أو  اإلســكندرية  شــمال  اكتشــافات  أو 

النيل.
نشــر  عــدم  طلــب  الــذي  المســؤول  وأضــاف 
اســمه ”إنتــاج مصر مــن الغاز الطبيعــي ارتفع 
إلــي نحــو 7 مليــارات قــدم مكعبــة مــن الغــاز 
نهايــة  فــي  مليــار   6.8 مــن  الطبيعــي يوميــا 

يونيو“.
المــال  طــارق  المصــري  البتــرول  وزيــر  وكان 
أعلن الشــهر الماضي زيــادة الطاقة اإلنتاجية 

لحقــل ُظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا. 
الــذي  الحقــل،  أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير 
اكتشــفته شــركة إينــي اإليطالية فــي 2015، 

يحوي 30 تريليون قدم مكعبة.
موقعهــا  اســتغالل  فــي  مصــر  وتأمــل 

االستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي 
تصبــح مركزا رئيســيا لتجــارة وتوزيــع الغاز، 
فــي تحــول الفــت لبلــد أنفق نحــو 3 مليارات 
دوالر علــى واردات الغــاز الطبيعــي المســال 

في 2016. 

شـــهـــر فـــــــي  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  0.2 ارتـــــــفـــــــع 

مصر تنتج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز

لندن وموسكو - رويترز

هبطت أســعار النفط أمس بعد تبادل تطبيق رســوم جمركية جديدة 
من جانب الواليات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف من أن يعرض 

ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 16 ســنتا ليســجل 59.09 

دوالر للبرميل.
وهبــط خــام القياس األميركي غرب تكســاس الوســيط ســبع ســنتات 

إلى 55.03 دوالر للبرميل.
وبــدأت الواليــات المتحدة فرض رســوم نســبتها 15 % علــى واردات 
الذكيــة  والســاعات  األحذيــة  تشــمل  األحــد  يــوم  متنوعــه  صينيــة 
وشاشــات تلفزيــون مســطحة وفرضــت الصيــن رســوما جديــدة على 

الخام األميركي في أحدث تصعيد للحرب التجارية بينهما.
وقال ترامب إن الجانبين سيلتقيان إلجراء محادثات هذا الشهر.

وارتفــع إنتــاج منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( في أغســطس 
ألول شــهر هــذا العــام مــع تفــوق زيــادة اإلنتاج مــن العــراق ونيجيريا 
على القيود التي فرضتها السعودية أكبر ُمصدر للخام وفقد إمدادات 

بسبب العقوبات األميركية على إيران.

وفي الواليات المتحدة، خفضت شــركات الطاقة عدد منصات الحفر 
النفطية للشــهر التاســع على التوالي ألقل مستوى منذ يناير في العام 

الماضي.
إلــى ذلــك، أظهــرت بيانــات أمــس أن إنتــاج روســيا مــن الخــام ارتفــع 
فــي أغســطس إلــى 11.294 مليــون برميل يوميــا ليتجاوز المســتوى 
الــذي تعهدت موســكو بكبح اإلنتاج عنــده بموجب اتفاق مع منتجين 

آخرين، مسجال أعلى مستوى منذ مارس.

ــدف ــه ــت ــس ــم ــاوز ال ــجـ ــتـ اإلنــــتــــاج الــــروســــي يـ

النفط ينخفض مع جولة رسوم أميركية صينية جديدة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١١٠٢٠١
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١١٤٢٩٥
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زينب جاسم علي نوشاد

االسم التجاري الحالي: مينياتور للعبايات
االسم التجاري الجديد: عبايات الصافية

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد ياسين عيسى يوسف شبر

االسم التجاري الحالي: وكالة خط التل للشحن
االسم التجاري الجديد: خط التل للتجارة

قيد رقم: ٦٠٥٢٩-٢

قيد رقم: ١-٨٣٨٩٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2019-111543( لسنة 2019 
بشٔان تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 

ٕالى مٔوسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١٥١٩٩( لسنة 2019 

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١٥٢٠٦( لسنة 2019 

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٠٧٧٠١( لسنة 2019 

بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2019-111609( لسنة 2019 

بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد 
ٕالى شركة تضامن 

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 

ٕاليها مكتب المحامي/ ســعد عبدهللا الشــمان نيابة عن الشــركاء في شــركة 

هــوم ميــد ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٠٣٠٥١-1 طالبين تحويل 

الشــركة الــى مٔوسســة فردية تحت ســجل تجــاري رقــم ١٠٥٢٩٤-١ لتصبح 

مملوكــة مــن الســيد ابراهيــم جاســم حســن زويــد وتعييــن المحامي / ســعد 

عبدهللا الشمان للقيام بإجراءات التحويل.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد احمــد عبــدهللا احمــد الصائغ المالك لـــ بلوتك للحلــول التجارية 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٤-٣٥٦٤٦ طالبــا تحويــل 
المٔوسســة الفرديــة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 
٣٫٠٠٠.٠٠ د.ب )ثاثــة آالف دينــار بحرينــي(، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن 

السادة التالية اسمائهم:
١. زهراء عيد احمد حسن

٢. احمد عبدهللا احمد يوسف الصائغ

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيدة زهــراء عيــد احمــد حســن المالكة لـ صالــون كاريزمــا للتجميل 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم  ٢-٤١٣١٨  وكويك للنظات 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم  ٨-٤١٣١٨   طالبا تحويل 
المٔوسســات الفرديــة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 
٣٫٠٠٠.٠٠ د.ب )ثاثــة آالف دينــار بحرينــي(، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن 

السادة التالية اسمائهم:
١. احمد عبدهللا احمد يوسف الصائغ

٢. زهراء عيد احمد حسن

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
مالك شركة كونكت جلوبال كواليتي سيرفيسز ش ش و المسجلة بموجب 
القيــد رقــم  ١٣١١٨٢ طالبــا تحويــل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة الى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠٠ دينار،بين كل من:
١. جاسم حسين علي جان

NEERU KUMARI .٢
MANOJ KUMAR .3

وتغيير االسم التجاري من كونكت جلوبال كواليتي سيرفيسز ش ش و الى 
كونكت جلوبال كواليتي سيرفيسز ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
نميــش  لمالكهــا  األعمــال ش.ش.و  لدعــم  هــات  وايــت  مالــك شــركة  ٕاليهــا 
بوليموتيــل ســاتوش المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ١٢٣٠٢٤ طالبا تحويل 
الشكل القانوني للشركة المذكورة الى شركة تضامن برأسمال وقدره ١٠٠٠ 

دينار،بين كل من:
NEEMISH PULIMOOTTIL SANTOSH .١

ANTON VISAGIE .٢
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 1-103051 

 تاريخ: 2019/٨/29

القيد : ٣٥٦٤٦ 

 تاريخ: 2019/٢/٩

القيد : ٤١٣١٨ 

 تاريخ: 2019/٢/٩

القيد : ١٣١١٨٢ 

 تاريخ: 2019/٢٩/٨

القيد : 123024 

 تاريخ: 2019/٨/28

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة امداد الرحمن للمقاوالت ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١-١٠٦٦٨٨

إعالن بحل وتصفية 
بارفج للمقاوالت ذ.م.م

بناء على قرار الشركاء في شركة امداد الرحمن للمقاوالت ذ.م.م المسجلة 
بموجب القيد رقم ١-١٠٦٦٨٨، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ 

محمد حسن علي احمد عيسى مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد حسن علي احمد عيسى

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٤٤٥٨ )973+(
lliill@hotmail.com

بناء على قرار الشــركاء في شــركة بارفج للمقاوالت ذ.م.م المســجلة تحت 
رقم ١١٠٥١٥، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ محمد حسن علي 

احمد عيسى
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الازمة، 

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

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٤٤٥٨ )973+(
lliill@hotmail.com

القيد : 110515 

 تاريخ: 28/7/2019

 تاريخ: 2019/٨/28

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/ علي حســن محمد ســلمان الصائغ  باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شــركة ميرســين الدارة العقارات تضامن الصحابها على الصائغ واســيا امان، 
المســجلة كشــركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم ١١٠٠٣١، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ميرسين الدارة العقارات تضامن الصحابها علي الصائغ واسيا امان

الثالثاء 3 سبتمبر 2019 - 4 محرم 1441 - العدد 103976



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

38344464

11 الثالثاء 3 سبتمبر 2019 - 4 محرم 1441 - العدد 3976



international
@albiladpress.com

وفاة السفير الروسي 
في مصر بشكل مفاجئ

أعلنت الخارجية الروسية، أمس 
االثنين، عن وفاة السفير الروسي لدى 

مصر، سيرغي كيربيتشينكو، في إحدى 
مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر 

ناهز 68 عاما.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن 

كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل 
مفاجئ. وخدم السفير الروسي في 

السعودية واإلمارات وليبيا وسوريا ثم 
في مصر منذ العام 2011.

وينتمي كيربيتشينكو إلى أسرة عريقة 
من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة 

103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته 
المستعربة الروسية فاليريا نيكوالييفنا 
كيربيتشينكو، وفقا لوكالة ريا نوفستي.

للمرة األولى.. طهران تعترف بما جرى لصاروخ مركز الخميني

إيران تلوح بالتصعيد النووي إذا لم يتحرك األوروبيون

قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة عبــاس موســوي، أمس االثنين، إن طهران مســتعدة التخاذ “خطوة أقــوى” في تقليص التزاماتهــا بموجب االتفاق 
النووي المبرم العام 2015 إذا لم تتحرك الدول األوروبية إلنقاذ االتفاق. ولوحت إيران بتجاوز حدود االتفاق واحدا بعد اآلخر لتصعد الضغط على الدول التي ال 

تزال تعلق آماال على إنقاذه.

وكانــت طهــران قد هددت باتخــاذ خطوات 
أخــرى بحلــول الســادس مــن ســبتمبر؛ مثــل 
تخصيــب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 % 
أو اســتئناف تشــغيل أجهزة الطرد المركزي 

التي تخصب اليورانيوم.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية عن المتحدث 
مســتعدة  “إيــران  قولــه  موســوي  عبــاس 
األطــراف  تبــد  لــم  إذا  التزاماتهــا  لتقليــص 
تــم  العزيمــة...  مــن  يكفــي  مــا  األوروبيــة 
الترتيــب للخطــوة الثالثــة وســتكون أقــوى 
من الخطوتين األولى والثانية لخلق توازن 
بين حقوق إيران والتزاماتها بموجب خطة 
العمــل الشــاملة المشــتركة” فــي إشــارة إلى 

المسمى الرسمي لالتفاق النووي.
اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  ويتوجــه 
للشــؤون السياســية عبــاس عراقجــي إلــى 
باريــس؛ إلجــراء محادثــات مــع مســؤولين 

فرنسيين بشأن االتفاق.
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة اإليرانية 
علــي ربيعــي، أمس االثنيــن، إن هناك تقاربا 
فــي وجهــات نظــر إيــران وفرنســا خصوصا 
بعــد اتصــاالت هاتفيــة بيــن الرئيــس حســن 
إيمانويــل  الفرنســي  ونظيــره  روحانــي 
ماكــرون. وقال ربيعي في تصريحات نقلها 
التلفزيون الحكومي “لحســن الحظ تقاربت 
وجهــات النظــر بشــأن العديــد مــن القضايــا 
واآلن تجــرى محادثــات فنيــة بشــأن ســبل 
)المنصــوص  األوروبيــة  االلتزامــات  تنفيــذ 
لمزيــد  ولــم يتطــرق  االتفــاق(”.  فــي  عليهــا 
لــم  “إذا  قائــال  حــذر  لكنــه  التفاصيــل.  مــن 

تــرض إيــران عــن تنفيــذ أوروبــا لاللتزامات 
فــي الموعــد المحدد، ســنتخذ خطــوة قوية 

لخفض التزاماتنا”.

صاروخ مركز الخميني

أن  األولــى  للمــرة  أمــس،  إيــران،  اعترفــت 
انفجــارا صاروخيــا وقــع فــي مركــز فضــاء 
اإلمــام الخمينــي، حيــث قــال مســؤول إن 

عطال تقنيا تسبب في االنفجار.
علــي  الحكومــة  باســم  المتحــدث  وأضــاف 
التلفزيــون  نقلهــا  تصريحــات  فــي  ربيعــي، 
لــم يســفر  االنفجــار  أن  الرســمي،  اإليرانــي 
عــن وقــوع وفيــات، كمــا أن مســؤولين لــم 

يجــدوا دليــال على أن تخريبا كان ســببا في 
االنفجــار. وأظهــرت صــور بالقمــر الصناعي 
مركــز  فــي  إطــالق  منصــة  علــى  صاروخــا 

الفضاء كان انفجر الخميس.
ويقع المركز على بعد 240 كيلومترا جنوب 

شرق العاصمة طهران.

أدريان داريا قبالة سواحل لبنان

أن  الســفن  حركــة  تعقــب  بيانــات  أظهــرت 
ناقلــة النفــط اإليرانية “أدريــان داريا”، التي 
كانــت تعرف في الســابق باســم “غريس 1”، 
توجد اآلن قبالة ساحل طرابلس في شمال 
لبنــان. وأظهــر موقــع تتبــع الســفن )ماريــن 

ترافيــك دوت كوم( أن الناقلة )أدريان داريا 
اإلقليميــة  الميــاه  قبالــة  ببــطء  تتحــرك   )1
اللبنانيــة، بعــد أن توقفــت قبالــة الســواحل 
الســورية، األحــد. ومن غيــر المعروف حتى 
 2.1 وهــي  الســفينة،  شــحنة  وجهــة  اآلن 
مليــون برميــل من النفط، التــي تبلغ قيمتها 
نحــو 130 مليــون دوالر، وتتبعهــا الواليــات 
المتحــدة. وكان وزير خارجية تركيا مولود 
جاويش أوغلو أشــار، في وقت ســابق، إلى 
أنهــا الناقلــة ســتتوجه إلــى لبنــان، األمر 
الــذي نفــاه مســؤولون لبنانيــون. بينمــا 
زعــم وزيــر الخارجية األميركيــة مايك 
بومبيــو الحقــا أنها متجهــة إلى مصفاة 

في سوريا.

عواصم ـ وكاالت

موسكو ـ وكاالت

إيران تطالب الدول األوروبية بإنقاذ االتفاق النووي

الخرطوم ـ وكاالتدبي ـ العربية نتالجزائر ـ أ ف ب

جــدد رئيــس أركان الجيــش الجزائري، الفريق قايد صالــح، أمس االثنين، تأكيد 
أولويــة الشــروع الجــدي فــي التحضيــر إلجــراء االنتخابــات الرئاســية خــال 

األسابيع القليلة المقبلة.

وأضــاف قايــد صالح “نرى أنــه من األجدر 
أن يتــم اســتدعاء الهيئــة الناخبــة بتاريــخ 
يجــرى  أن  علــى  الجــاري،  ســبتمبر   15
االســتحقاق الرئاسي في اآلجال المحددة 
ومقبولــة  معقولــة  آجــال  وهــي  قانونــا، 

تعكس مطلبا شعبيا ملحا”.
وأكــد صالــح في تصريحات خــالل زيارته 
لوحــدات الناحيــة العســكرية الرابعــة فــي 
تعــد  التــي  “االنتخابــات  أن  علــى  ورقلــة 
موعــدا مهما فــي تاريخ الجزائر، ســتحمل 

حتمــا بيــن طياتها مــا يتيح قطــع المزيد 
مــن األشــواط علــى درب إرســاء دولــة 
بالجهــود  ونــوه  والقانــون”.  الحــق 

الوطنيــة  الهيئــة  مــن  المبذولــة 
مجــددا  والحــوار،  للوســاطة 
الدعــوة للمضــي قدمــا بعمليــة 

اآلليــات  وإيجــاد  النظــر  تقريــب وجهــات 
التــي تجســد المســعى الملــح المتمثــل في 
التســريع في تنظيم االنتخابات الرئاســية 
الجزائريــة. ودعــا إلــى ضــرورة “التنصيب 
المســتقلة  الوطنيــة  للهيئــة  العاجــل” 
لتحضيــر وتنظيــم ومراقبــة االنتخابــات، 
التي ستشــرف على جميع مراحل العملية 
االنتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل 
بعــض مواد قانون االنتخابات ليتكيف مع 

متطلبات الوضع الراهن.

وأشاد صالح في بيان حمل  «
تصريحاته “بشجاعة وإصرار 

رجال العدالة على اجتثاث آفة 
الفساد من البالد، من خالل 

فتح جميع الملفات من 
دون استثناء”.

أعلنــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة، منــح المواطنين القطريين تأشــيرات ســياحية في 
المطارات اإليرانية، حســب ما ذكرت وكالة تســنيم لألنباء الناطقة بالفارسية، نقًا عن 

الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.

وذكر الموقع القطري أن مصدًرا مســؤواًل بإدارة 
الشــؤون القنصليــة بــوزارة الخارجيــة القطريــة 
صرح بأن “السلطات اإليرانية قررت منح حملة 
جوازات الســفر القطرية تأشيرات سياحية لدى 

وصولهم إلى المطارات اإليرانية”.
وأضاف “بإمكان المواطنين القطريين الحصول 
علــى تأشــيرة دخول لســفرة واحــدة أو متعددة 
السفرات من قبل السفارة اإليرانية في الدوحة؛ 
لتجنــب التأخيــر أحياًنا بمطار الوصول إن وجد 
التأشــيرات  مكتــب  لــدى  للمســافرين  تزاحــم 

بالمطار”.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اإليرانية، 
قــد أعلــن يــوم الثالثــاء 6 أغســطس الماضــي، 
بــدء تنفيذ قرار أصدره الرئيس اإليراني حســن 
روحانــي بخصــوص عــدم ختــم جــوازات ســفر 

األجانب الذين يزورون إيران.

وکانــت الحكومــة اإليرانيــة قــد أعلنــت فــي 19 
الجــوازات  لحاملــي  الســماح  الماضــي  يونيــو 
ختــم  دون  أراضيهــا  إلــى  الدخــول  األجنبيــة 
جــوازات ســفرهم. وجــاء القــرار اإليرانــي بغيــة 
الحــؤول دون تعريــض مــن يســافر إلــى إيــران 
مواجهــة مشــاكل أو صعوبــات في حــال العودة 
المتحــدة  الواليــات  إلــى  الســفر  أو  بــالده  إلــى 
إشــارة  فــي  الخطــوة  تلــك  وتأتــي  األميركيــة. 

جديدة على التقارب اإليراني القطري.

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدهللا حمدوك، أمس، باستئناف العام الدراسي 
لمرحلتي األساس والثانوي في جميع واليات السودان كحد أقصى 15 سبتمبر 2019.

جــاء ذلــك لــدى ترؤســه  بمجلــس الــوزراء 
اجتماعًا خاصًا لترتيب اســتئناف الدراسة 
وذلــك  والثانــوي،  األســاس  بمرحلتــي 
بحضــور عدد من الــوزارات والجهات ذات 

الصلة.
عبــدهللا  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ووجــه 
والتخطيــط  الماليــة  وزارة  حمــدوك 
اســتئناف  مطلوبــات  بتوفيــر  االقتصــادي 
العــام الدراســي. مــن جانبه، أوضــح وكيل 
حســن  الطاهــر  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
الترتيبــات  علــى  اطمــأن  االجتمــاع  أن 

التــي اتخذتهــا وزارة التربيــة والتعليــم 
الصلــة  ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
مبينــًا  الدراســي،  العــام  الســتئناف 

علــى  أيضــًا  وقــف  االجتمــاع  أن 
الخاصــة  الفنيــة  الترتيبــات 

التــي  الدراســة  أيــام  بمعالجــة 

فقــدت مــن العــام الدراســي خــالل الفتــرة 
الماضيــة . ونقلــت وكالــة الســودان لألنباء 
عن الطاهر حســن قولــه إن االجتماع وجه 
عطلــة  مــن  باالســتفادة  الصــدد  هــذا  فــي 
الســبت وعطلة الدورة المدرسية لتعويض 
واليــة  والــي  وأعلــن  الدراســي.  العــام 
الدراســي  العــام  اســتئناف  أن  الخرطــوم 
بوالية الخرطوم سيبدأ السبت 14 سبتمبر، 
مؤكدًا االلتزام في اســتمرار تنفيذ حمالت 
المؤديــة  الطــرق  وتعبيــد  البيئــة  إصحــاح 
للمدارس. وفي وقت سابق، أجل المجلس 
الســيادي الســوداني قــرار افتتــاح العــام 
الدراســي إلــى حيــن تشــكيل الحكومة 
االنتقالية، وقد القت هذه الخطوة 
وســط  عديــدة  أفعــال  ردود 
إصــرار علــى تجنيــب الطالب 

االنعكاسات السياسة.

حمدوك يوجه باستئناف الدراسة في السودانغزل إيراني قطري جديد.. تأشيرات سياحية بالمطارقائد الجيش الجزائري يدعو لتسريع إجراء االنتخابات
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بيروت ـ أ ف ب

تونس ـ أ ف ب

الســوري  النظــام  قــوات  قصفــت 
المعارضــة  الفصائــل  مــن  ومجموعــات 
قذائــف صاروخية عدة على ريف إدلب، 
مــا يعــد خرًقا التفــاق وقف إطــالق النار 

الجديد الذي دخل يومه الثالث.
التمانعــة  محــاور  الصواريــخ  وطالــت 
والركايــا  وكفرجنــة  وحــاس  وحيــش 
ومعرة حرمة بالقطاع الجنوبي من ريف 
إدلــب. وأكــد المرصــد الســوري لحقــوق 
اإلنســان أن قــوات النظــام تخــرق اتفاق 

النــار وتقصــف بعشــرات  وقــف إطــالق 
القذائف الصاروخيــة والمدفعية منطقة 

“خفض التصعيد”.
كمــا اســتهدف النظــام بحســب المرصــد 
قطاعــات ريف إدلــب الجنوبي الشــرقي 
ريــف  محــاور  علــى  القريبــة  والغربــي 
الالذقيــة التي تعرضــت بدورها للقصف 
المدفعي والصاروخي. كما طال القصف 
قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي 

الغربي.

الوطنــي  الحــرس  مــن  ضابــط  ُقتــل 
التونســي أمس االثنين في شــمال غرب 
نــار  البــالد أثنــاء عمليــة تبــادل إطــالق 
قضــى خاللهــا 3 مســلحين ُيشــتبه فــي 
أنهــم جهاديــون، وفــق مــا أعلــن الحرس 

الوطني ووزارة الداخلية.
وأعلن المتحدث باســم الحرس الوطني 
أن رئيس مركــز األمن العمومي للحرس 
الوطنــي في حيدرة في والية القصرين 

البالــغ 28 عاما ُقتل صبــاح االثنين أثناء 
عملية نّفذها الجيش والحرس الوطني.

بيــان أن  الداخليــة فــي  وأعلنــت وزارة 
والجيــش  الوطنــي  الحــرس  وحــدات 
مــن  اســتباقية  عمليــة  “خــالل  تمكنــت 
القضــاء علــى 3 إرهابييــن بحيــدرة فــي 
االشــتباك،  وانتهــى  القصريــن”.  واليــة 
لكــّن الــوزارة أشــارت إلــى أن “عمليــات 

التمشيط ال تزال متواصلة”.

إدلب.. قوات النظام تخرق مجددا وقف النار

تونس.. مقتل ضابط و3 “إرهابيين” في اشتباك

لندن ـ رويترز: ذكرت قناة سكاي  «
نيوز، أمس االثنين، أن بريطانيا 

تدرس إرسال طائرات مسيرة 
للخليج العربي، لحماية المالحة 
البحرية في ظل حالة التوتر مع 
إيران. ولدى سالح الجو الملكي 

البريطاني عدد من طائرات )ريبر( 
المسيرة، متمركزة في الكويت، 

للقيام بعمليات في أجواء العراق 
وسوريا، بحسب وكالة رويترز. 

وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه 
الطائرات بمهام أخرى إذا جرى 

اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة 
في الخليج العربي. وأفادت القناة، 

في تقريرها، بأن الطائرات المسيرة 
ستساعد في عمليات االستطالع، مع 

استمرار السفن الحربية البريطانية 
في مرافقة الناقالت التي ترفع علم 

بريطانيا في مضيق هرمز. وكانت 
بريطانيا دعت، الجمعة، إلى دعم 

واسع للتصدي لتهديدات الشحن 
في الخليج العربي، بعدما احتجزت 

إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني 
في المضيق في يوليو الماضي.

لحماية المالحة البحرية.. بريطانيا تبحث إرسال “درونز” للخليج

عواصم ـ وكاالت الرياض ـ وكاالت

أعلنت إسرائيل أمس االثنين أنها ستحافظ على جهوزيتها العسكرية تحسًبا ألي تطور عسكري على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية. 
ونقــل أفيخــاي أدرعــي المتحدث باســم الجيش اإلســرائيلي عــن رئيس األركان خال اجتمــاع مع قائد قــوات اليونيفيل، قوله إن 

“الجيش سيبقى في حالة جاهزية لسيناريوهات متنوعة”، وأضاف أن إسرائيل لن تقبل مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب هللا.

وتابع “على لبنان واليونيفيل العمل لوقف 
مشــروع الصواريخ الدقيقــة التابع إليران 
وحــزب هللا وتطبيــق القــرار 1701 بشــكل 

دقيق”.
وفــي وقــت ســابق أمــس، أفــادت الوكالــة 
أطلقــت  إســرائيل  أن  لإلعــالم  الوطنيــة 
منطــادا تجسســًيا، مقابــل منطقة العاصي 
فــي بلــدة ميس الجبــل المحاذيــة للحدود 
أن  أعلنــت  كمــا  اإلســرائيلية.  اللبنانيــة 
عمليــات  اســتأنف  اإلســرائيلي  الجيــش 
حفــر ورفــع الســواتر الترابية قــرب طريق 
حدوديــة،  لمنطقــة  محاذيــة  عســكرية 

جنوب لبنان.
وفــي وقــت ســابق، أعلنــت وســائل إعالم 
لبنانية محلية رسمية أن طائرة استطالع 

فــوق جنــوب  إســرائيلية مســيرة حلقــت 
لبنان لياًل، في حين لم يتم التصدي لها.

اإلســرائيلية  اللبنانيــة  الحــدود  أن  يذكــر 
أن  بعــد  ملحوًظــا  توتــًرا  األحــد  شــهدت 

أمطــرت إســرائيل بلدات لبنانية بعشــرات 
إطــالق  علــى  رًدا  والقذائــف؛  الصواريــخ 
حزب هللا صاروًخا قال إنه اســتهدف آلية 

إسرائيلية عسكرية.

قــال المتحــدث باســم قــوات دعم الشــرعية في اليمــن العقيد الركن تركي المالكــي، أمس االثنين، إن اللجنة الســعودية اإلماراتية 
المشتركة عملت على تهدئة األوضاع في مناطق يمنية عدة.

وأوضــح المالكــي خالل مؤتمر صحافي من العاصمة الرياض، أن 
قوات ســعودية وصلت إلى محافظة شــبوة جنوبي اليمن لتهدئة 

األوضاع، على إثر اشتباكات استمرت أياًما عدة.
وأعــرب المتحــدث باســم التحالــف العربي عن تقديره الســتجابة 
جميع األطراف اليمنية إلى دعوة وقف إطالق النار في محافظة 

عدن جنوبي البالد.
قطــع  علــى  تعمــل  العربــي  التحالــف  قــوات  أن  المالكــي  وأعلــن 
إمــدادات ميليشــيات الحوثــي المدعومــة مــن إيران فــي مديرية 

كتاف في محافظة صعدة معقل المتمردين.
وأكــد أن ميليشــيات الحوثــي تكبــدت خســائر كبيــرة علــى جبهة 
كتــاف، وعــرض مقاطــع مصورة من اســتهداف طائــرات التحالف 
العربي تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديريتي كتاف والبقع 

في صعدة.
الصواريــخ  إطــالق  يواصلــون  الحوثيــن  أن  المالكــي  وأوضــح 
والطائرات المسيرة من محافظة صعدة، مشيرا إلى أن العمليات 

العسكرية ضد معاقل المتمردين هناك ال تزال مستمرة.

وشــدد على أن قوات التحالف العربي تواصل اســتهداف قدرات 
ميليشيات الحوثي اإليرانية من الصواريخ الباليستية والطائرات 
من دون طيار. وأوضح المالكي أن المتمردين الحوثين يواصلون 
انتهاك القوانين الدولية من خالل تخزين الطائرات المســيرة في 

المناطق السكنية.

جنود إسرائيليون قبالة الحدود اللبنانية )رويترز(

العقيد الركن تركي المالكي

منطاد تجسس فوق الحدود ومطالب بوقف “الصواريخ الدقيقة” قطــع إمــدادات ميليشــيات الحوثي فــي محافظة صعدة
جنوب لبنان مستنفر.. وإسرائيل ترفع جهوزيتها “السعودية اإلماراتية” هدأت أوضاع اليمن
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تناولنــا فــي المقــال الســابق بعــض المبــادرات المهمة التي قام بهــا المجلس األعلــى للمرأة 
في  إطار ســعيه للنهوض بالمرأة البحرينية من جوانب عدة، مثل  ”مبادرة امتياز الشــرف 
 لرائــدة األعمــال البحرينيــة الشــابة”، وبرنامج “المربيــة والمعلمة الوطنيــة”،  وبرنامج دعم 
 مشــاركة المــرأة البحرينيــة في ســوق العمل، فــي ذات الوقت الذي يحــرص فيه المجلس 

 بشدة على تحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة كما شرحناها وعرفناها. 
وكما ذكرنا فإن جميعها مبادرات تستحق الثناء واإلشادة وكان لها أبرز األثر في  ديمومة 
وتنميــة دور المــرأة االقتصادي بشــكل مســتدام في خدمــة االقتصاد الوطنــي، وال  يفوتنا 
أيضا التنويه عن تمكن المجلس األعلى للمرأة من تضمين الخطة الوطنية لنهوض  المرأة 
البحرينية والمعتمدة من قبل جاللة الملك في برنامج العمل الحكومي، حيث تبلغ  نســبة 
توافــق برامجهــا مــع أولويــات عمــل الحكومة للفتــرة الحالية ما يقدر بحوالــي 43 %،  في 
حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030 حوالي 78 %،  وهو 
مــا يدعــم تحقيــق هــدف االنتقــال بالمرأة لتســهم فــي اقتصاد منتــج قادر على المنافســة 

 عالميًا. 
ليس هذا فحسب بل يعمل المجلس األعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة 
مــن  خــالل مبــادرات وطنيــة بالتعــاون مــع كل ســلطات الدولــة )التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائية(  والقطاع الخاص ومؤسســات المجتمع المدني، وأســهم هذا التطور في وضع 
وتفعيل  آليات للرقابة والقياس، وأن تعتمد مملكة البحرين منهجيات علمية دقيقة لرصد 
 الفجــوات وقيــاس التقــدم لتوضيح طبيعة التغييــر على أوضاع المــرأة، وتأثير ذلك على 
 إســهاماتها التنمويــة، وتتــم إدارة ذلــك مــن خــالل منظومــة معرفيــة قائمة علــى التحليل 

 والمقارنة. 
المجتمعــي  التــوازن  لتحقيــق  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  يبذلهــا  جهــود واضحــة وكبيــرة 
 االقتصــادي المطلــوب، ويأتــي ذلــك فــي وقــت مــازال فيــه العالــم يعانــي - وفقــا لعدد من 
التقارير  الدولية - من غياب  المعالجة الســليمة لدى تنفيذ خطط إدماج احتياجات المرأة 
فــي البرامــج  الوطنية، حيث أشــار  أحــد تقارير البنــك الدولي إلى أن التكلفــة  االقتصادية 
لعــدم المســاواة  بين الجنســين عالميًا، تقّدر بـــ )160.2 تريليــون دوالر(، والتي  تم تقديرها 

بناء على الخسائر  الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في دخل العمل  فقط . 
ولم يكتِف المجلس األعلى للمرأة بالقيام بدوره االستشاري من خالل تقديم  االقتراحات 
 ومتابعتها فحســب، إنما َعمد إلى تشــكيل وتنشــيط ثقافة مؤسســية مؤيدة لتقدم  المرأة 
يســرت  تحقيــق التوازن بين الجنســين في شــتى المجاالت التنموية، وركــزت على  تعزيز 
القناعات  المؤيدة لصانعي القرار وراسمي السياسات وواضعي التشريعات  الوطنية، لدى 

التعاطي مع  الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية )2013-2022(. 

ختاما أؤكد أن مملكة البحرين بتاريخها وحاضرها كانت ومازالت  «
سباقة في تحقيق  مبدأ  تكافؤ الفرص بين الجميع على حٍد سواء، 

 وجهود المملكة حثيثة وبارزة في اتجاه  االرتقاء  بدور المرأة االقتصادي 
والمجتمعي، وتعزيز حضورها ومساهمتها في الناتج  المحلي اإلجمالي، 

ودور المجلس األعلى للمرأة في مقدمة هذه األدوار بتفرد وتمكن.

يحاول الشعوبيون الجدد، ماللي إيران وأتباع “العدالة والتنمية”، باإلضافة إلى شعوبيي 
السياســة القطريــة المواليــن، تشــويه دور التحالــف العربــي العســكري واإلنســاني باليمن 
بشتى الوسائل، فالدور العسكري لإلمارات باليمن كان يصب في الدعم العسكري الجوي، 

وتدريب وتجهيز الجيش اليمني الوطني، وإعادة االنتشار من الخطط العسكرية.
لهــذا، فــإن الــدور اإلماراتــي منــذ بدايــة طلــب الشــرعية اليمنيــة مــن الجيــوش العربيــة 
مســاندتها، كان فعــاال، فقــد تم طــرد الحوثيين من المدن والمناطــق والمحافظات وتمت 
محاصرتهــم فــي مناطــق محددة، وتم ويتم اســتنزافهم حاليا، وتم ويتم شــق صفوفهم 
وتحالفاتهــم، هكــذا وبكل بســاطة، وال أحــد ينكر هذه الحقائق إال قنــاة الجزيرة والعربي 
الجديــد والمياديــن والمنــار والعالــم، وهــي القنــوات التــي ال يــكاد يمــر يــوم إال ويقــوم 
مراســلوها ومقدمــو برامجهــا بتشــويه الحقائــق التــي علــى األرض، ولمــاذا ال تقــوم بهذا 

التشويه والتدليس؟ فقد خسرت دولها وفقدت حلمها باحتالل أراضي األمة العربية.
وطبعــا هــذا الــدور اإلماراتــي العســكري واإلنســاني، كان وال يــزال بالتنســيق الكامــل مــع 
الشــريك االســتراتيجي العربــي وهــو المملكة العربية الســعودية، فهذان الشــريكان حمال 
علــى عاتقهمــا التصــدي لمؤامــرات التحالــف الثالثي لتدميــر األمة العربيــة، ومعالجة كل 
اآلثــار التــي ترتبت على هــذا التدمير، وآخرها دعمهما ووقوفهما ومســاندتهما للســودان 
الــذي عبــر إلــى شــاطئ األمــان من خــالل االتفــاق التاريخــي بين قــوى الحريــة والتغيير 
والمجلس االنتقالي، حيث فوتت كل من اإلمارات والسعودية الفرصة الذهبية للتحالف 

الثالثي من أجل استعادة السودان مرة أخرى بعد أن خسره إلى غير رجعة.

هذه الشراكة االستراتيجية اإلماراتية السعودية، هي من زعزعت كيان وأركان  «
وأهداف هذا التحالف الثالثي، وجعلته يترنح ويفقد صوابه وتختل موازينه، 

ويمكن التأكد من حقيقة ضعف هذا التحالف الثالثي في الوقت الحالي، 
بمدى سذاجة رسالته اإلعالمية التحريضية، التي تحاول عبثا التشكيك 

بالتحالف االستراتيجي اإلماراتي السعودي وبكل دور عربي وإقليمي ودولي.

“األعلى للمرأة” ودوره الفعال في التنمية المستدامة )2(

الشعوبيون الجدد... دور اإلمارات باليمن
عالم “الواتساب” بين المصداقية والتواصل )1(

فــي ظــل التطــور التكنولوجــي الــذي أذهلنا فــي اآلونة 
األكثــر  “الواتســاب”  عبــر  التواصــل  أصبــح  األخيــرة، 
الوطــن  فــي  خصوصــًا  العالــم،  فــي  وتــداوالً  انتشــارًا 
العربــي، وقــد تطــور ذلك التواصــل حتى أصبــح ثقافة 
تســتحق الدراســة والوقــوف عندهــا للمناقشــة، ومــدى 

المصداقية في ظل ظهور مجموعات الدردشة.
كيفيــة  الواتســاب  فتحــت  كلمــا  ذهنــي  إلــى  وتتبــادر 
حيــث  مــن  “قديمــًا”،  الجميــل  الزمــن  فــي  التواصــل 
الحصول على المعلومة والمعرفة واألخبار عبر وسائل 
اإلعــالم قديمــًا، وكيــف كنــا نقضــي أيامًا أو شــهورًا في 
الحصــول علــى الخبــر أو المعلومة التي مــن الممكن أن 
نستفيد منها في حياتنا اليومية! واليوم بفضل التطور 
والتقــدم التكنولوجــي في اســتخدام خدمة الواتســاب 
التــي أصبحــت تشــغل الجميــع وأصبحــت هاجســًا عبر 
مختلــف األوقــات واألزمنــة، وتجد البعض يســتخدمها 
أثنــاء قيادتــه الســيارة وهذا أمر في منتهــى الخطورة، 
أو أثنــاء التجــول باألســواق وفــي أي مــكان عــام، فقــد 
أصبــح انتشــار الواتســاب ملموســًا وأكثــر تــداوال فــي 
العالــم، وأصبــح التواصــل مــع الزمــالء واألصدقاء في 
العالــم أينما كانــوا، عكس ما كان في الماضي، فقد كان 
يتطلــب األمــر االتصــال عبــر الهاتف لقريــب كان أو ابن 
يدرس بالخارج حتى يسهل االتصال به، وتجد صعوبة 
فــي التواصــل والتكاليــف الماديــة الباهظــة، والبعــض 
يتواصل عبر الرسائل البريدية التي كانت تسعد كثيرًا 

من الزمالء وأنا واحد منهم!
ومما ال شــك فيه ســهل الواتســاب التواصل بين البشر، 

أعمالهــم تواصــال  الذيــن تتطلــب  أولئــك  بيــن  الســيما 
مســتمرا لنقــل المعرفــة والمعلومــات وكيفيــة التفاعــل 
مــع التعليمــات أوال بأول، وبدورها مكنــت المجموعات 
من فتح الدردشات الجماعية لمناقشة مواضيع معينة 
محــل اهتمــام مشــترك، أو لمجموعــة زمالء فــي العمل 
أو الدراســة أو مــا شــابه ذلــك، وممــا ال شــك فيــه أن 
ثــورة االتصال قربت المســافة من خــالل التواصل عبر 
الواتساب مع اآلخرين، خصوصا لألشخاص الذين البد 
من التواصل معهم للحصول على المعلومات والمعرفة 
أو الخبــر والتوســع فــي الحــوار ومناقشــة المواضيــع 

وطرح األفكار واآلراء.

أصبح البعض يحاول االستفادة من تلك التقنية،  «
إيجابا أو سلبا، ومن السلبيات التي قد يرتكبها 

مستخدمو الواتساب عن غير قصد ما حدث لي، 
حيث قد يرسل لي أحد األصدقاء رسالة تحتوي 

على معلومات صحية عن انتشار أمراض، أو قد 
يرسل خبرا عن قرارات مهمة، أو خبراً عن وفاة 
أحد أعالم التاريخ والثقافة والعلم، حيث قمت 

بإرسال تلك الرسالة إلى مجموعات من أجل 
أن تعم الفائدة. وبعد مضي أقل من 8 دقائق، 

وصلت لي رسالة عبر الواتساب من أحد األصدقاء 
في إحدى الدول المجاورة، يخبرني فيها بأن هذه 

المعلومات غير صحيحة أو الخبر غير صحيح! 
وغير موثق، األمر الذي يجعل الشخص في حرٍج 

شديد، وكان البد من تصحيح الموقف، بإرسال 
رسالة اعتذار إلى أصدقائي الذين أرسلت إليهم 

تلك النصوص سابقا.

opinions
@albiladpress.com

د. هالة جمال

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 

أحمد خليفة الحمادي

“سهل الواتساب التواصل  «
بين الذين تتطلب أعمالهم 

تواصال مستمرا لنقل المعرفة 
والمعلومات والتفاعل أوال 

بأول”.
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سيدي سمو رئيس 

الوزراء.. جهود حاسمة 
ومخططة لراحة شعبه

كعــادة ســموه دائمــا يهتــم ســيدي صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه بتفاصيل الحياة 
اليوميــة للمواطنيــن ومراجعــة الخطط ومتابعة القرارات بشــكل مســتمر، 
ويأتــي أمــر ســموه حفظه هللا ورعاه بوقف ســحب الرمــال ومنع العمليات 
التــي تجــري فــي المناطــق البحريــة فــي شــمال المحــرق وقطعــة جــرادة، 
حتى تتم دراسة تأثير عمليات الحفر وسحب الرمال على البيئة البحرية 
مــن جميــع الجوانــب، تأكيــدا على ما يوليه ســموه مــن اهتمام بالــغ بأبنائه 
المواطنيــن مــن البحــارة وهــواة الصيــد والغــوص وحمايــة البيئــة وتوفير 

السالمة واألمن والراحة والطمأنينة.
ســيدي ســمو رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه يعمــل مــن أجــل توريــث 
األجيــال القادمــة بيئــة صحيــة بعيــدة عــن أخطــار التلــوث، ودائمــا يجــد 
الطــرق والمعالجات لحل جميع المشــاكل من أجــل تحقيق الحياة األفضل 
للمواطن في شــتى أبعاد الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد 
أولى سموه جل اهتمامه لتنمية وتطوير مختلف مجاالت الثروة الزراعية 
والبحريــة بمــا يعود بالنفــع والخير الوفير والنماء والعطــاء على المواطن، 

ويستمع بصورة مستمرة لمالحظات وآراء البحارة وهواة الغوص ويوجه 
الجهات المعنية للعمل بكفاءة عالية ودقة متناهية من أجلهم. 

إن سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه يرسم األهداف الصحيحة 
والوسائل اآلمنة والمعرفة النظرية والتطبيقية وأساليب العمل والتنظيم 
والتوجيهــات الفكريــة، وتوجيهاتــه تصــب دائمــا فــي مصلحــة المواطنين 
كافة بما فيهم فئة الصيادين، إضافة إلى المحافظة على الثروة الســمكية 
ومهنــة الصيــد باعتبارهــا مــن أقــدم المهــن الرئيســية التي عرفها اإلنســان 
البحرينــي، ومــن هــذا المنطلــق تحظــى الثروة الســمكية والبيئيــة بنصيب 
وافــر مــن دعم واهتمام الحكومة الموقــرة ودعم قطاع الصيد والصيادين 
وتشــجيعهم علــى االســتمرار في مهنة الصيد والمحافظــة عليها وذلك من 
خالل تحديث أســاليب تنمية الثروة الســمكية واســتغاللها بشــكل يضمن 

الحفاظ على مخزونها.

سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، جهود حاسمة  «
ومخططة إلحراز التقدم والتطور في شتى الميادين من أجل راحة 

أبناء شعبه على اختالف مستوياتهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الماللي يعرفون كم يكرههم الشعب اإليراني
مكروهــا  نظامــا  أبــدا  المعاصــر  التاريــخ  يشــهد  لــم 
ومرفوضــا مــن جانــب الشــعب كمــا الحــال مــع نظام 
الماللــي فــي إيــران، هــذا النظــام الــذي نــرى بين كل 
فتــرة وأخــرى أحــد وجوهــه القبيحــة تطــل وتعلــن 
بصراحة أن الشــعب يكرههم ويرفضهم ويسعى من 
أجل إســقاطهم ورميهم فــي مزبلة التاريخ، فرئيس 
النظــام المــال روحاني الذي كان قــد صرح قبل فترة 
بــأن الشــعب لــم يعــد يثــق بهــم كمــا أن مســؤولين 
يطيقهــم  يعــد  لــم  الشــعب  بــأن  صرحــوا  آخريــن 
ويمقتهــم إلــى أبعــد حد، وضمن سلســلة االعترافات 
المخزية والفاضحة لهذا النظام وإلى أي حد يكرهه 
الشــعب اعترف المال هاشــم زادە هریســي عضو في 
الشــعب ورفضــه  بكراهيــة  النظــام  مجلــس خبــراء 
قائــال: “نتصــور أن الوضــع ال يمكــن تحســينه أفضــل 
ممــا هــو عليــه اآلن! لــم نــدرس الحالــة بدقــة، ليــس 
الوضع هكذا! نتغافل عن الوضع ونمضي قدما، بالله 
والقــرآن علينــا أن نصحــو، الشــعب يكرهنا ومســتاء 

منا”.
بهــذا  ابتلــي  أن  ومنــذ  اإليرانــي  الشــعب  إن  نعــم 
النظــام القمعــي الديكتاتــوري، فإنــه لــم يجــد ســوى 

الشــر والقمــع والظلــم والمــوت واإلعدامــات والفقــر 
والمعانــاة، فكيــف ال يكرههــم الشــعب؟ هــذا النظــام 
الرجعي الذي يســعى منــذ 4 عقود إلى فرض أجواء 
القرون الوسطى على الشعب اإليراني وإجباره على 
أن يتقبــل أفكارا ومفاهيم أكل عليها الدهر وشــرب، 
والــذي جعــل مــن إيران ســجنا كبيــرا ويقــوم بإهدار 
ثروات الشــعب ومقدراته على مغامراته ومشــاريعه 
المشــبوهة التــي تخــدم مصالحــه الضيقــة الخاصة، 
تمــادى كثيــرا فــي اإلضــرار بالشــعب وجعلــه يعانــي 
األمريــن خصوصــا عندمــا عزلــه عــن العالــم وجعلــه 
معــزوال عن ركب التقدم والحضارة، فهل يمكن لهذا 
الشــعب أن يكــن لهكــذا نظام إجرامي غيــر الكراهية 

والمقت؟

عندما قام الشعب اإليراني بإسقاط نظام  «
الشاه فإنه كان ينتظر نظاما سياسيا ينعم 

في ظله بالحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة 
االجتماعية، لذلك فإن منظمة مجاهدي خلق 

عندما رفضت نظام والية فإنها عبرت بذلك عن 
موقف وإرادة الشعب اإليراني والسيما أنها أكبر 
وأكثر تنظيم سياسي في إيران شعبية ويعرف 
ما يريده الشعب اإليراني وما يتمناه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“ لم يجد الشعب اإليراني من  «
الماللي سوى الشر والقمع 

والظلم والموت واإلعدامات 
والفقر والمعاناة”.

3 سبتمبر 2019 الثالثاء
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وصلــت بعثــة نادي البحرين لكرة الطاولة إلى مدينة أغادير المغربية للمشــاركة 
فــي بطولــة األنديــة العربيــة الحادية والثاثين التي ســتقام خــال الفترة من 2 

لغاية 10 سبتمبر الجاري على صالة االنبعاث الرياضية.

عضــو  البحريــن  نــادي  بعثــة  ويتــرأس 
كــرة  جهــاز  رئيــس  اإلدارة  مجلــس 
الطاولــة الســيد محمــد بوكمــال، فيمــا 
تضــم البعثــة اإلداريــة للفريــق كال مــن 
الفريــق،  الحــداد مديــر  الســيد عيســى 

وحمد بوحجي، مدرب الفريق.
العبــا  البحريــن  نــادي  فريــق  ويمثــل 
الفريــق  ونجمــي  األول  المنتخــب 
ولــؤي  عبــاس  ومحمــد  ســند  راشــد 
والالعــب  البوفالســة  ويوســف  جمــال 
المصنــف  ارونــا  النيجيــري  المحتــرف 
واختتــم  عالميــًا.  وعشــرون  واحــد 
الفريــق معســكره الداخلــي بقيادة بطل 
البحريــن والعرب الســابق المدرب حمد 
بوحجــي على صالة االتحــاد البحريني 

لكــرة الطاولــة وشــهد المعســكر حضور 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ومتابعــة 
للوقــوف على الجاهزية الكاملة للفريق 
قبــل المغــادرة للمشــاركة فــي البطولــة 

العربية.
عيســى  الفريــق  مديــر  أكــد  وقــد  هــذا 
رغبــة  عــن  ســبورت  للبــالد  الحــداد 
اللقــب  علــى  المنافســة  فــي  البحريــن 
العربــي، خصوصــا بعدمــا حقــق المركــز 
فــي  البرونزيــة  والميداليــة  الثالــث 
أن  إلــى  مشــيرا  الماضيــة،  النســخة 
الفريــق يمتلك فرصة ذهبية للمنافســة 
بعــد اســتقطاب الالعــب محمــد عبــاس 
قادمــا مــن نــادي ســار والــذي سيشــكل 
قــوة ضاربــة فــي صفــوف الفريــق مــع 

المحتــرف  أن  كمــا  الالعبيــن،  باقــي 
وعشــرين  واحــد  المصنــف  النيجيــري 

عالميا سيشكل اضافة كبيرة.
وصــل  الفريــق  أن  الحــداد  وأوضــح 
الجاهزيــة  مــن  متقدمــة  مرحلــة  إلــى 
الفنيــة والبدنية بهدف تشــريف ســمعة 
والعــودة  البحرينيــة،  الطاولــة  كــرة 

خالــص  عــن  معربــا  مشــرف،  بإنجــاز 
شــكره وتقديره لوزارة شــئون الشــباب 
والرياضــة علــى دعمها للنــادي كما ثمن 
متابعــة اتحــاد كــرة الطاولــة واهتمــام 
ادارة النــادي والتــي كان لهــا أبلــغ األثــر 
فــي  الفريــق  مشــاركة  تســهيل  فــي 

المعترك العربي.

بعثة نادي البحرين لدى مغارتها إلى المغرب

للمشــاركة ببطولــة األنديــة العربيــة وتحقيق إنجاز مشــرف

بعثة طاولة البحرين تصل المغرب
قام أمين الســر العام لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة عبدالرزاق الهرمي 
بجولــة لمتابعــة تحضيــرات المنتخبات 
التــي ستشــارك فــي منافســات بطولــة 
غــرب آســيا البارالمبيــة الثانيــة، والتــي 
تســتضيفها األردن فــي الفتــرة مــن 15 

وحتى 22 سبتمبر الجاري.
وسيشــارك 27 العبا في البطولة ضمن 
منافســات ألعــاب القــوى، وكــرة الســلة 

على الكرسي المتحرك، والبوتشي.
صبــاح  لالتحــاد  الفنــي  المديــر  وأكــد 
الــذوادي على تجهيز جميع المنتخبات 
المشــاركة بأفضل اإلمكانات من خالل 
اختبــارات  يتضمــن  مكثــف  برنامــج 
بدنيــة وتدريبات األحمــال والتدريبات 

الفنية.

التحضير لبطولة 
14غرب آسيا البارالمبية

أكد نائب رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة، رئيس لجنة المنتخبات 
جهــاد خلفــان اهتمــام االتحاد بدعم منتخب الناشــئين للشــواطئ الفائز 
بلقــب البطولــة العربيــة األولــى التــي اختتمت مؤخرا فــي مدينة صالة 
بســلطنة عمــان، مشــيدا باإلنجــاز الرائــع الــذي حققــه المنتخــب بفــوزه 

بالميدالية الذهبية والفضية.

وأضــاف خلفــان لـــ “البالد ســبورت” 
عمــان  منتخــب  تطويــر  ســبب  أن 
هــو  األول  الفريــق  مســتوى  علــى 
الخارجيــة  المشــاركات  كثــرة 
لالعبيــه ودخولهــم فــي التصنيــف 
الدولي وحرصهم على المشــاركات 
نفقتهــم  اإلقليميــة والدوليــة علــى 
ماليــة  مكافــآت  ونيلهــم  الخاصــة 
مــا  وهــو  المشــاركة،  تلــك  جــراء 

يحتاجه الالعب البحريني.
وتابــع “لعبــة الشــواطئ غيــر مكلفة 

تمامــا مقارنــة بلعبة الصــاالت؛ ألنها 
فقــط  اثنيــن  العبيــن  مــن  تتكــون 
وفــي الكثيــر من الحــاالت من دون 
الالعبــون  يحتاجــه  ومــا  مــدرب، 
المشــاركات  وكثــرة  االحتــكاك  هــو 

الخارجية..”.
النســخة  بإقامــة  خلفــان  وأشــاد 
العربيــة  البطولــة  مــن  األولــى 
انعكاســات  مــن  لهــا  لمــا  للناشــئين 
علــى  اللعبــة  تطــور  فــي  إيجابيــة 
المســتوى العربــي والمســاهمة فــي 

بروز مواهب واعدة لرفد المنتخب 
األول، معربــا عــن ســعادته البالغــة 
بقــدرة منتخبنــا علــى الفــوز باللقب 
األول، وهــو ما يعكس قوة القاعدة 

لدينا وتتعدد المواهب المحلية.
مــدى  عــن  إيــاه  ســؤالنا  ولــدى 
بإقامــة تجمعــات  االتحــاد  اهتمــام 
الناشــئين  لمنتخــب  مســتمرة 
تســبق  التــي  التجمعــات  مــن  بــدال 

البطــوالت فقــط، أجــاب “المشــكلة 
تفــرغ  عــدم  هــي  تواجهنــا  التــي 
جميعــا  يشــاركون  فهــم  الالعبيــن، 
فــي منافســات الصــاالت، وهــو مــا 
يحــول دون القــدرة علــى تجمعهــم 
علــى مــدار العــام، ومــع ذلــك فإننــا 

خطونا خطوة متميزة بعدما نظمنا 
أول دوري للكرة الطائرة الشــاطئية 
تجربــة  وكانــت  واألول،  للناشــئين 
ناجحــة، ونأمــل بلــورة العديــد مــن 
فــي  التــي تســهم  األفــكار األخــرى 

االرتقاء باللعبة بنسبة أكبر”.

الناشــئين  منتخــب  بــأن  وأوضــح 

أي  فــي  يخســر  لــم  العــرب  بطــل 

مبــاراة، وهــو نــواة لمنتخــب واعــد 

قــادر علــى تمثيــل المملكــة بأفضل 

صورة في االستحقاقات القادمة.

خلفان: نسعى لدعم منتخب الناشئين بطل العرب

منتخب الناشئين للكرة الطائرة الشاطئية بطل العربجهاد خلفان

اتحاد السباحة

ضمــن اســتراتيجية االتحــاد البحريني للســباحة والرامية إلــى تبني تقنية 
المعلومــات بهــدف تســهيل عمليــة تســجيل العضويــات لجميــع مشــتركي 
برامــج االتحــاد، قــام االتحــاد بإطــاق منصــة التســجيل اإللكترونــي عبــر 
تطبيــق تمــّرن )Tamarran(؛ لكي تضع نفســها من ضمــن أوائل االتحادات 
الرياضيــة التــي تبــادر إلــى اســتغال التكنولوجيــا بشــتى أنواعهــا إلثــراء 

الساحة الرياضية.

وســتتيح صفحة االتحــاد البحريني 
للســباحة على تطبيــق وموقع تمرن 
تفاصيــل  علــى  الحصــول  للزبائــن 
إمــكان  مــع  المتوفــرة  البرامــج 
التسجيل فيها عبر اإلنترنت والقيام 
بالدفــع اإللكترونــي بشــكل ســهل و 

سريع.
يذكر أن تطبيق “تمرن” هو األول من 
نوعــه فــي مملكة البحريــن، ويهدف 
األنشــطة  جميــع  وربــط  جمــع  إلــى 
الرياضيــة  والبرامــج  والمالعــب 
المتوافــرة فــي البحريــن مــع النــاس 
لتســهيل عملية البحث والحجز. كما 
أنــه يعتبر التطبيق األســرع انتشــارا 
علــى مســتوى األنديــة واالتحــادات 
الرياضيــة؛ لمــا يوفــره مــن مميــزات 
وتســويق  إلدارة  مفيــدة  وخدمــات 

مثل هذه األندية واألنشطة.
وبــدأ التســجيل ابتــداًء مــن أمس ٢ 
ســبتمبر الجاري، إذ بإمكان الراغبين 
Tamar�  بالتســجيل تنزيــل تطبيــق

ran على الهاتف وتسجيل االشتراك 
من خالله.

اتحاد السباحة يبدأ التسجيل لبرامجه

واصــل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
سلســلة تدريباتــه التحضيريــة اســتعدادا 
المقبــل  الخميــس  يــوم  العــراق  لمبــاراة 
الموافق 5 ســبتمبر الجــاري، ضمن الجولة 
األولــى للمجموعــة الثالثة فــي التصفيات 
المزدوجــة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 
وكأس آسيا 2023، إذ ستقام المباراة عند 

7.30 مساء على االستاد الوطني.
يــوم  مرانــه  الوطنــي  المنتخــب  وخــاض 
بــن  علــي  الشــيخ  اســتاد  علــى  أمــس 
محمــد آل خليفــة، فيمــا مــن المؤمــل أن 
تكتمــل صفوفــه اليــوم )الثالثــاء( بوصول 
المحترفيــن ســيد ضياء ســعيد مــع النصر 
الكويتي وعبدهللا يوسف مع سالفيا براغ 
لمعســكر  االثنــان  ســينضم  إذ  التشــيكي، 
المنتخــب فــي فنــدق “داون تــاون روتانا” 

إضافة إلى انتظامهما في التدريبات.
إلى ذلك، تحدد أن يعقد المؤتمر الصحافي 

الذي يســبق المبــاراة يوم األربعــاء المقبل 
في قاعة المؤتمرات باالســتاد الوطني، إذ 
ســيعقد مؤتمــر مــدرب العــراق عنــد 7:15 
مساء، فيما سيعقد مؤتمر مدرب منتخبنا 
عند 7:30 مســاء، علــى أن يحضر المؤتمر 

العب من كل منتخب أيضا.

مــن جهــة أخــرى، وصــل يــوم أمــس وفــد 
المنتخــب العراقــي وخاض أولى حصصه 

التدريبية.
وســيخوض المنتخبان الحصة التدريبية 
ملعــب  علــى  األربعــاء  يــوم  الرســمية 

المباراة.

من تدريبات المنتخب الوطني

ــر الــصــحــافــي ــم ــؤت ــم ــًدا ال ــ ــ ــس وغ ــاف ــن ــم ــول ال ــ وصـ
“األحمر” يواصل التدريبات للقاء العراق

حقــق فريــق الرفــاع فوزا مســتحقا على حســاب النجمــة بنتيجة 
٨٠/١١٢، فــي المبــاراة التي جمعتهما مســاء أمــس )اإلثنين(، على 
صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصــم، فــي ختــام منافســات الجولــة 

الرابعة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
واســتعاد فريــق الرفــاع نغمة االنتصارات ســريعا عقب الخســارة 
الماضيــة أمــام األهلــي، رافعــا رصيــده إلــى ٧ نقــاط، فيمــا هــي 
الخســارة الثالثــة للنجمــة مقابــل فوز واحــد وأصبــح رصيده إلى 

٥ نقاط.
وبســط ســماوي الرفاع ســيطرته وفرض أفضليته على مجريات 
أشــواط المبــاراة األربعــة التــي خــرج بهــا فائــزا بالنتائــج اآلتيــة: 

٢١/٢٩، ١٦/٣١، ٢٤/٢٧ و١٩/٢٥.
وفــي المبــاراة األولــى، تمكــن فريق االتحــاد من الخــروج بنتيجة 

الفوز أمام مدينة عيسى بواقع ٦٠/٨٧.
وبذلــك، حقــق االتحــاد الفــوز األول له هذا الموســم بعــد ٣ هزائم 
تلقاهــا الفريق على التوالي في مســتهل مشــواره بالــدوري العام، 
بــدون  بقــي مدينــة عيســى  فيمــا  نقــاط،   ٥ إلــى  رافعــا رصيــده 

انتصارات بتلقيه الخسارة الرابعة وبات رصيده إلى ٤ نقاط.
واســتحق البنفســج عالمــة االنتصــار بعــد أن قــدم مســتًوى فنيــا 

جيدا استطاع من خالل فرض أفضليته على أشواط اللقاء التي 
جــاءت نتائجهــا كاآلتــي: ١٥/٢١ االتحــاد، ٩/٢٨ االتحــاد، ١٤/١٥ 

المدينة، ٢١/٢٤ االتحاد.

من لقاء الرفاع والنجمة

٤ الجولة  خــتــام  فــي  المدينة  على  يتفوق  ــاد  ــح االت
الرفاع يستعيد االنتصارات بدوري زين

حسن علي

مشاركة الالعبين 
بالصاالت يحول 
دون تجمعهم 

باستمرار

أحمد مهدي

حسن علي

3 سبتمبر 2019 الثالثاء
4 محرم 1441

اتحاد القوى

شــهدت بطولة بياروســيا الدولية لمســابقات الرمي بألعاب القوى تألق الاعب 
البحرينــي عبدالرحمــن محمــود الــذي حقــق المركــز األول فــي دفــع الجلــه بعدما 
حققــت رميتــه 19:31 مترا ليســجل رقمــا بحرينيا جديدا ويحطم الرقم الســابق 
المســجل باســمه 18:68 متــرا ليقدم نفســه بصــورة متميزة فــي البطولة ويظهر 

إمكانات رائعة في مسابقة دفع الجله ويبرهن عما يتمتع به من قدرات عالية.

أمــا العــب رمي القــرص مــروان مدني، 
ذات  فــي  الســابق  المركــز  حقــق  فقــد 
بحرينيــا  رقمــا  حقــق  لكنــه  البطولــة، 
وشــخصيا جديــدا 52:66 متــرا ليقــدم 
هو اآلخر أداء رائعا ويقدم نفســه بقوة 
في مســابقة رمــي القرص بعــد تحقيق 
تلك النتيجة التي تعكس روح العزيمة 
لتطويــر  بهــا  يتحلــى  التــي  واإلصــرار 

قدراته البدنية بشكل تدريجي.
مــن  جاســم  نــورة  الالعبــة  وتمكنــت 

تحقيق المركز الثالث في مســابقة دفع 
الجلــة بعدمــا أنهت المســابقة بـــ 17:36 

مترا.
العــداءة  تمكنــت  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
المركــز  تحقيــق  مــن  يافــي”  “وينفــرد 
موانــع  متــر   2000 ســباق  فــي  الثانــي 
فــي  الدولــي  برليــن  ملتقــى  ضمــن 
ألمانيــا، واســتطاعت أن تحطــم رقمهــا 
الشــخصي في الســباق بزمــن 5:56:83 
فــي  أدائهــا  تطــور  لتعكــس  دقيقــة 

وتؤكــد  الطويلــة  المســافات  ســباقات 
للمنافســة  بقــوة  قادمــة  بأنهــا  للجميــع 
علــى الســاحة القاريــة والعالمية، حيث 
العــداءات  مــن  يافــي  وينفــرد  تعتبــر 
عليهــن  يعــول  واللواتــي  المتميــزات 
االتحاد البحريني أللعاب القوى الكثير؛ 

لتحقيــق نتائــج إيجابيــة مشــرفة فــي 
االســتحقاقات المقبلــة. وكان آخــر أهم 
إنجاز حققته وينفرد يافي في البطولة 
الدوحــة  فــي  أقيمــت  التــي  اآلســيوية 
بدمــا فــازت بذهبيــة ســباق 3 آالف متر 

موانع للسيدات.

عبدالرحمن محمود

للسيدات مــوانــع  متر   2000 فــي  الشخصي  رقمها  تحطم  وينفرد 
تألق بحريني بدولية بيالروسيا لـ “أم األلعاب”

محمد الدرازي



حققــت الفــرس عالــي فريــد المركــز األول فــي بطولــة بريطانيا لجمــال الخيــل العربية التي 
شهدت مشاركة واسعة من مختلف دول العالم وسط منافسة قوية في مختلف الفئات.

واســتطاعت الفرس عالي فريد للمالك مربط 
العالــي الــذي تعــود ملكيته إلى علــي عبدهللا 
العالي من تحقيق المركز األول في فئته في 
إنجــاز جديــد يضاف إلــى سلســلة اإلنجازات 
التــي حققتهــا مملكــة البحريــن فــي بطــوالت 
الخارجيــة،  المشــاركات  فــي  الخيــل  جمــال 
كمــا تمكنــت الفــرس عالــي فريد مــن تحقيق 
الميداليــة البرونزيــة والمركــز الثالث في فئة 

بطل األبطال.
وحصلــت الفــرس عالــي فريــد علــى المركــز 
األول في فئة 4 - 6 سنوات بنتيجة إجمالية 
)91.50(، متفوًقــا علــى الفــرس ســاري الــذي 
حصــل علــى نتيجــة إجماليــة )91.25(، فيمــا 
الثالــث فــي فئــة بطــل  المركــز  حصــل علــى 

األبطال بنتيجة إجمالية )4.00(.
عبــدهللا  علــي  العالــي  مربــط  مالــك  وأعــرب 

العالــي عن شــكره وتقديره إلــى ممثل جاللة 
الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة؛ على 
دعم ســموه المتواصل للمشاركات الخارجية 
فــي مســابقات جمــال الخيــل، مشــيًرا إلى أن 
األول  المركــز  بتحقيــق  ســاهم  ســموه  دعــم 

والمركز الثالث.
الخيــل  جمــال  بطولــة  أن  العالــي  وأكــد 
إثــارة  وشــهدت  مثيــرة  كانــت  ببريطانيــا 
كبيــرة وتنافــس قوي بيــن المشــاركين الذين 
يمتلكــون إمكانات عالية، مشــيًرا إلى أن فوز 

مربــط العالــي بالمركــز األول والمركــز الثالث 
دافــع كبيــر لمواصلــة المشــاركات الخارجيــة 
وتحقيــق النتائــج المشــرفة لمملكــة البحرين 
تشــهدها  التــي  المشــرقة  الصــورة  وعكــس 
رياضــة الخيــل فــي المملكــة علــى المســتوى 

الخارجي.
وبّيــن أن تحقيــق المركــز األول فــي بطولــة 
بريطانيــا جــاء بعــد عمــل جبــار فــي الفتــرة 
صــورة؛  بأفضــل  الفــرس  بتهيئــة  الماضيــة 
خصوًصــا أنهــا المشــاركة الخارجيــة األولــى، 
مقدًمــا شــكره وتقديره للطاقــم الفني لمربط 

العالي.

الفرس فريد تحرز ذهبية بريطانيا لجمال الخيل

استطاع متسابقا فريق البحرين للتحمل ١٣ فينشنت لويس ولورين باركر أن يسجال 
اســميهما مــن ذهب وذلــك بعد تتويجهمــا ببطولة العالــم للترايثلــون والباراترايثلون. 
وأصبح لويس أول متسابق فرنسي يفوز بلقب بطولة االتحاد الدولي للترايثلون منذ 
إطالق سلســلة العالم للترايثلون بســتة سباقات في العام 2009، فيما أصبحت باركر 
هي بطلة بطولة العالم للبراترايثلون والتي يضمها أيًضا اإلتحاد الدولي للترايثلون.

واستطاع لويس أن يفوز بلقب العالم لفئة 
األشــبال فــي 2008، فيمــا أنهــى السلســلة 
بالســباق  بالفــوز  و2018   2017 عامــي 
الختامــي الكبير، ولذلــك كان الفوز باللقب 
مــن أولوياتــه الرئيســة هذا العام. وســاهم 
مســتواه الثابت هذا الموســم في صدارته 
للترتيــب العــام للبطولــة، وقد اســتطاع أن 
يحقــق اللقــب بحصولــه علــى مركــز بيــن 

الخمسة األوائل في النهائي الكبير.
وقال في هذا السياق وهو يحتفل باللقب: 
“أنــه شــعور مذهــل، لحــد اآلن ال أصدق إن 
هــذا حقيقي. إذا اســتيقظت غدا ســأعرف 
اذا كان هذا حلم أو حقيقة”. وأضاف: “لقد 
كان سباًقا صعًبا للغاية، لغاية هذه اللحظة 

أنا ال أستطيع أن أصدق ما جرى. لقد بدت 
الثالثــة كيلومترات األخيرة وكأنها عشــرة 
كيلومتــرات، ولكن الجمهور كان رائًعا، لقد 
كان والــدَي بيــن الحضــور ولذلــك ضغطت 
علــى نفســي كثيــًرا ألحقــق هــذا االنجــاز”. 
وحقــق لويــس المركــز الخامــس، وقد كان 
ذلــك كافًيــا ألن يخطــف اللقــب وذلــك بعد 

منافسة شديدة على المراكز األولى.
وذكــر لويس في هذا الصدد: “لقد ســعيت 
بيــن  مركــزي  علــى  أحافــظ  ألن  جاهــًدا 
المراكــز المتقدمــة. لقــد كنــت أعــرف بــأن 
الســادس  المركــز  علــى  أحصــل  أن  علــي 
فــي  اللقــب.  أحقــق  أن  أســتطيع  حتــى 
اللفتيــن األخيرتين انخفض مســتواي. أنا 

ســعيد بأننــي أنهيــت الســباق فــي المركــز 
للفــوز  كافًيــا  كان  ذلــك  ألن  الخامــس؛ 
بالبطولــة. مهمــا كان لديــك فــي الحيــاة، 
ال يمكنــك أن تشــتري هــذا اللقــب. يجــب 
عليــك العمــل بقــوة لتحقيقــه وإظهــار كل 
طاقتك. التفوق على متسابقين من طينة 
ماريو موال وخافيير مارتينيز ليس باألمر 
السهل. أنا مسرور للغاية بأن يكون اسمي 

من بينهم”.
فــي األثنــاء، اســتطاع زميلــه فــي الفريــق 
خافييــر غوميــز بأن يفــوز بالمركــز الثالث 
في الترتيب العام وذلك بعد حصوله على 
المركــز الســادس فــي البطولــة. وقــال بعد 
نهاية الســباق: “هذه هي المرة الـ 11 التي 
أنهي في سلســلة بطولة العالم للترايثلون 
علــى منصة التتويــج )5 ذهبيات، 4 فضة، 

2 برونــز(. لــم يكــن ســباًقا جيــًدا بالنســبة 
لــي. لقــد شــعرت بأننــي متوســطا طــوال 
بجهــدي  مــا  كل  بذلــت  ولكننــي  اليــوم، 
للحفــاظ علــى مركــزي علــى المنصــة.” من 
جهــة أخــرى، اســتطاعت باركــر أن تحقــق 
لقــب الباراترايثلون في مشــاركتها األولى 
هــذا العــام. وقالــت بعــد نهاية الســباق: “ال 
الفــوز  بعــد  شــعوري  أصــف  أن  أســتطيع 

لقــد  للغايــة.  ســعيدة  أنــا  اللقــب.  بهــذا 
عملــت جاهــدة جــًدا للفــوز بــه والوصــول 
لهــذه اللحظــة. أنــا ســعيدة للغايــة بأننــي 
بــي  فخوريــن  وأصدقائــي  أهلــي  جعلــت 
للتحمــل  البحريــن  فريــق  وكذلــك  للغايــة 
13.” وبهذيــن اللقبيــن، وصــل عــدد ألقــاب 
متســابقي فريق البحريــن للتحمل 13 في 

هذه البطولة إلى 17.

المكتب اإلعالمي

كــــــتــــــب اســـــــمـــــــه مــــــــن ذهـــــــــــب فــــــــي “عـــــــصـــــــر الــــــذهــــــبــــــي”

“البحرين للتحمل 13” بطال للعالم للترايثلون

فرحة متسابق فريق البحرين بالفوز

اتحاد المبارزة

االتحــاد  رئيــس  نائــب  افتتــح 
جاســم  للمبــارزة  البحرينــي 
التدريبيــة  الورشــة  الدوســري 
فــي إعــداد وتأهيــل المدربيــن 
فــي المبارزة وذلــك على صالة 
االتحــاد البحريني للمبارزة بأم 

الحصم.
وتقــام الــدورة تحــت إشــراف 
األولمبــي  التضامــن  برنامــج 
االتحــاد  ســر  أميــن  بحضــور 
صالح فرج والمدربين والجهاز 
لمنتخــب  واإلداري  الفنــي 
المبارزة، والتي ستســتمر لمدة 

أسبوع.
ويحاضــر في الدورة المحاضر 
ماتيــو  اإليطالــي  الدولــي 
ســكاماردا بالتعاون مــع المدير 
الفنــي الوطني أحمــد الدرازي، 
المشــاركين  عــدد  بلــغ  حيــث 

مــن  مشــارك   27 الــدورة  فــي 
الجنســين من العبي المنتخب 
وبعض منتســبي وزارة الدفاع 

والشرطة.
 وســتكون الــدورة مكثفــة مــن 
الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة 
صباحيــة  فترتيــن  وعلــى 
علــى  للمشــاركين  ومســائية 
البحرينــي  االتحــاد  صالــة 
الحصــم. ودورة  بــأم  للمبــارزة 
لعبــة  مدربــي  وتأهيــل  إعــداد 
المبــارزة والتي تقــام بالتعاون 
مــع برنامج التضامن األولمبي، 
خاللــه  مــن  تقــوم  والــذي 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
مــن  سلســلة  باســتقطاب 
الفنيــة  التدريبيــة  الــدورات 
واإلدارية التــي تخدم مختلف 

االتحادات الوطنية.

دورة إلعداد مدربي المبارزة تعيين إدارة مؤقتة لنادي االتحاد
أشــــهــــر  6 ولــــــــمــــــــدة  شــــــــــرف  أنـــــــــــــور  بــــــرئــــــاســــــة 

عينــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة مجلــس إدارة مؤقــت لنادي االتحــاد الثقافي 
والرياضي .

وجاء في القرار رقم )٧٧( لسنة ٢٠١٩ عن 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضة المنشور 
عــن  الصــادرة  الرســمية  الجريــدة  فــي 
وزارة شــؤون اإلعــالم: “بعد االطالع على 
قانــون الجمعيــات واألنديــة االجتماعيــة 
والثقافيــة والهيئــات العاملــة فــي ميــدان 
الشــباب والرياضة والمؤسســات الخاصة، 
 )21( رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
الالئحــة  وعلــى  1989وتعديالتــه،  لســنة 
لألنديــة  األساســي  للنظــام  النموذجيــة 
العامــة  المؤسســة  إلشــراف  الخاضعــة 
للشــباب والرياضــة، الصــادرة بالقــرار رقم 
)1( لسنة 1990، وعلى القرار رقم )4( لسنة 
1990 بشــأن نشــر أرقــام ْقيــد وملخصات 
األنظمــة األساســية لبعــض األنديــة التــي 

أعيد تشــكيلها بالمؤسســة العامة للشــباب 
والرياضــة، وعلــى النظام األساســي لنادي 
وعلــى  والرياضــي،  الثقافــي  االتحــاد 
دمة من القائم بأعمال الوكيل  المذكرة المقَّ
المســاعد للرقابــة والترخيــص، المتضمنــة 
لنــادي  العموميــة  الجمعيــة  انعقــاد  عــدم 
االتحــاد الثقافــي والرياضي لمــدة عامين 
متتالييــن، وعــدم انتخــاب مجلــس إدارة 
للنــادي، وبنــاء على عــرض القائــم بأعمال 
الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص، قرر 
ين مجلس إدارة  اآلتــي: المادة األولــى: يعَّ
مؤقــت لنادي االتحــاد الثقافي والرياضي 
لمدة ســتة أشهر، برئاسة أنور علي شرف، 
وعضويــة كل مــن: ميــادة المعــراج نائبــا 
للرئيــس، أحمــد الدفاري أمينا للســر العام، 

علــي المشــخص أمينــا ماليــا، إلــى جانــب 
عضوية: عدنان التوبالني، عبدهللا الحمر، 
عبدالوهــاب أحمــد، شــوقي مكــي، وعلــي 

الصفار.
وبموجــب هــذا القــرار الــوزاري، فــإن على 
كامــل  تســليم  القديــم  اإلدارة  مجلــس 

العهــدة الماليــة واإلدارية لمجلــس اإلدارة 
الجديد.

وكلــف مجلــس اإلدارة الجديــد بفتح باب 
تمهيــدا  العموميــة؛  للجمعيــة  العضويــة 
إلجــراء انتخابات جديدة لمجلس اإلدارة 

خالل 6 أشهر.

أنور شرف
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ُتختتــم اليــوم مســابقات الجاليــات والفتيــات والــوزارات ضمــن دوري خالــد بن حمد الســابع لكــرة قدم الصــاالت لألندية والمراكز الشــبابية 
ولذوي اإلعاقة والفتيات والوزارات والجاليات والبنوك والشركات.

مبــاراة  عصــًرا   5 الســاعة  فــي  وســتقام 
الجاليتيــن الســودانية واليمنية، بعــد تأهلهما 
مــن دور المجموعــات، وكان اليمــن قــد تأهل 
إلــى النهائــي فــي النســخة السادســة وخســر 
أمــام مصر، بينما ُيشــارك الســودان ألول مرة 
واســتطاع إقصــاء مصر وتأهل بــداًل منه بعد 
فــي  لمثلهــا  أهــداف  بثالثــة  معــه  تعــادل  أن 

مباراة قوية.
وتليهــا مبــاراة الفتيــات بيــن فريقــي ســوبر 
ســوكر وريفنــز فــي الســاعة 6 مســاء، وكان 
ســوبر ســوكر قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه 
بســهولة علــى فريــق بــالك كاســل فــي الــدور 
نصــف النهائــي بـــ 4 أهــداف دون مقابــل بعــد 
أن أنهــى الشــوط األول بهدفيــن دون مقابل، 
بينما سجل الهدفين اآلخرين في آخر خمس 

دقائق وهو ما جعل مهمة منافسه صعبة في 
العودة إلى اللقاء.

وجــاء تأهــل فريــق ريفنــز إلــى النهائــي بعــد 
فــوزه على فريق شــعلة الشــرقية بـ 3 أهداف 
دون مقابــل، ولــم يكــن الفــوز ســهاًل إذ تقــّدم 
ريفنــز بهدف في الدقيقة السادســة، وأضاف 
الشــوط  مــن  األخيــرة  الدقيقــة  فــي  الثانــي 
األول، أمــا الهــدف الثالــث فقــد جــاء بعــد 12 

دقيقة من بداية الشوط الثاني.
نهائــي  الداخليــة  وزارة  فريــق  يلعــب  فيمــا 
العــدل  وزارة  فريــق  ضــد  الــوزارات  دوري 
واألمانة العامة للقضاء في الساعة 7 مساء.

وتأهــل حامــل اللقــب فريــق وزارة الداخليــة 
بفــوز كبيــر على فريق هيئــة المعلومات بـ 17 
هدًفا دون مقابل وبســهولة بالغة، بينما تأهل 

فريــق وزارة العــدل بفــوز صعــب جــًدا علــى 
وزارة الخارجيــة بهدفيــن دون مقابــل جــاءا 

في الشوط الثاني.

العيسى: نحن األقرب لرفع الكأس

حصــة  ســوكر  ســوبر  فريــق  العبــة  أكــدت 
العيســى أن “فريقنا األقــرب إلى الفوز بكأس 
الفتيــات مــن فريــق ريفنز، إال أننــا ال نعلم عن 
تجهيــزات واســتعدادات الطــرف اآلخر،لكــن 
الفنــي  والجهــاز  والبــدالء  الفنيــة  إمكاناتنــا 
يرجحــون كفتنا بشــكل كبيــر للمحافظة على 

اللقب”.
وقالــت العيســى “رغم تلك المعطيــات إال أنه 
علينــا أال نســتهين بالفريــق المنافــس ونضــع 
جميــع االحتمــاالت حتــى تســير المبــاراة مــن 

دون مشــاكل بالنســبة لنــا، وحتــى نتمكن من 
االطمئنــان علــى وضعنــا وعلينــا أن نحاســب 

ألي ظرف”.
يتميــز  فريقهــا  أن  إلــى  العيســى  وأشــارت 
بأفضليــة مهاراته علــى العبات ريفنز، إال أنها 
تؤمــن تماًمــا بأن “الظروف ال يمكن أن تســير 

بالطريقــة التــي تريدها، وقد تحــدث هفوات 
أو إصابــات وأي ظــروف أخــرى حتــى نضــع 

الخطة البديلة وُنسّير المباراة”.
وعن خسارة اللقب في النسخة قبل الماضية 
قالت العيســى “ال نتوجس من الخسارة أمام 
ريفنــز بعــد أن أصبحــت لدينــا خبــرات كبيرة 

مــن المباريــات والبطــوالت وارتفعــت الثقــة 
وطردنا الرهبة”.

فاطمة أحمد: ال نخشى منافسنا 

بل نتحداه

اعتبــرت العبــة فريــق ريفنــز فاطمــة أحمــد 
أن مواجهــة فريق ســوبر ســوكر فــي المباراة 
النهائيــة هــي مبــاراة الغريميــن التقليدييــن، 
وقالــت إن فريقها ســبق وأن التقى معه، لكن 

العبات ريفنز لم يكّن في مستواهن.
“نعــرف العباتــه جيــًدا وال  أحمــد  وأضافــت 
نخشــاهن بــل ســنخل فــي تحد معهــن ونأمل 
أن نتمكن من الفوز عليه والتتويج باللقب”.

واســتبعدت أحمد إمكان حــدوث ارتباك 
فــي صفــوف فريقهــا اليــوم أمــام ســوبر 
ســوكر، مشــيرة إلــى أن العبــات فريقهــا 
“يتطلعن إلى الفوز بأداء جماعي يقودنا 

إلى الكأس وتعويض خسارة اللقب.

وزارة الشباب

“العدل” يتطلع لتجريد “الداخلية” من لقبه... واليمن للتعويض أمام السودان

جانب من التتويج

محمد الدرازي

المكتب اإلعالمي

جانب من التتويج



عــاد المهاجــم اإلســباني فرنانــدو يورنتــي 
إلــى إيطاليــا مــن بوابــة نابولــي قادًمــا من 
توتنهام اإلنجليزي، بعدما أصبح العًبا حًرا 
بعد موســمين أمضاهما في لندن، بحســب 
مــا أعلــن وصيــف بطــل الــدوري اإليطالــي 

لكرة القدم اإلثنين.
أي  عــن  الجنوبــي  النــادي  يفصــح  ولــم 
تفاصيــل بمــا خــص الصفقــة، لكــن تقاريــر 
صحافيــة محليــة أشــارت إلــى أن العــب 
وقــع   )2013-2015( الســابق  يوفنتــوس 
عقدا لمدة عامين. وكان الدولي اإلســباني 
كأس  بلقــب  بــاده  منتخــب  مــع  المتــوج 
قــد   ،2012 أوروبــا  وكأس   2010 العالــم 
أبطــال  دوري  نهائــي  “ســبيرز”  مــع  بلــغ 
أوروبا الموســم الفائت قبل الخســارة أمام 

ليفربول.
وتنقــل الاعــب البالــغ مــن العمــر 34 عاما، 
بيــن أنديــة أوروبيــة عــدة منهــا إشــبيلية 
الويلــزي،  ســيتي  وسوانســي  اإلســباني 
لكــن نجمــه لمع مــع أتلتيك بلباو اإلســباني 
الــذي لعــب في صفوفــه بين عامــي 2005 
و2013، مســجا لــه 118 هدفــا فــي 333 

مباراة )بحسب موقع النادي(.

بداية محبطة
ســلط تقرير صحافي إســباني الضوء على انطالقة المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، 
هــذا الموســم ومقارنتــه بالموســم الماضي الذي بدأه جولين لوبيتيجي علــى رأس القيادة الفنية 

للميرنجي.

بعــد  ديبورتيفــو”،  “مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
مــرور 3 جــوالت، حصــد زيــزو 5 نقــاط من أصل 
9، ويحتــل المركــز الخامــس بفــارق 4 نقــاط عن 
المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما الموســم الماضي 
كان يحتــل الفريق المركز الثاني خلف برشــلونة 

بفارق األهداف فقط برصيد 9 نقاط.
وكان لوبيتيجــي قــد قــاد الملكــي لانتصار على 
خيتافــي وجيرونــا وليجانيــس، وســجل الفريق 
10 أهداف واســتقبل هدفين، بينما هذا الموسم 
فاز الميرنجي على ســيلتا فيجو وتعادل مع بلد 

الوليد وفياريال، وسجل 6 أهداف واستقبل 4.
مــع  لوبيتيجــي  أن  إلــى  الصحيفــة،  وأشــارت 
الفريــق كان فــي الوصافة حتى الجولة الســابعة 
حيــن تعادل مــع أتلتيكو قبــل أن يتراجع للمركز 
التاســع فــي الجولــة العاشــرة بعد الخســارة 1-5 
وتعييــن  إقالتــه  تمــت  ووقتهــا  برشــلونة،  ضــد 

سانتياجو سوالري بداًل منه.
ُيذكــر أن زيــدان تولــى القيادة الفنيــة للميرنجي 
بنهايــة الموســم الماضــي، فــي واليــة ثانيــة مــن 

أجل إنقاذ الفريق الملكي بعد موسم كارثي.

مجواير يطالب بالتطوير

وكاالت

زين الدين زيدان

طلب هاري مجواير المنضم في صفقة قياسية لمانشستر يونايتد من زمالئه 
الســيطرة علــى المباريــات بشــكل أكبــر وتطويــر مســتواهم بعــد إهــدار نقاط 

للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يونايتد بهدف رائع من دانييل 
لكــن  األول،  الشــوط  فــي  جيمــس 
يونايتــد تعــادل 1-1 مع ســاوثامبتون 
الــذي ســجل بواســطة المدافــع يانيــك 
فســترجارد بعد االســتراحة في استاد 

سانت ماري يوم السبت الماضي.
يملــك  يونايتــد  الهزيمــة  وتركــت 
خمــس نقــاط مــن أربــع مباريــات بعــد 
أمــام  أرضــه  علــى  الفريــق  خســارة 
فــي  والتعــادل  بــاالس  كريســتال 
ضيافــة ولفرهامبتون واندرارز الشــهر 

الماضي.
بأولــد  التحــق  الــذي  مجوايــر،  وقــال 
ترافــورد قادمــا من ليســتر ســيتي في 
للصحفييــن  الجــاري،  الموســم  بدايــة 
ال  لكــن  هجوميــة،  كــرة  نلعــب  ”نحــن 
تفهموني بشــكل خاطــئ، فإننا ال نزال 

في حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة 
عند االستحواذ على الكرة“.

وأضــاف ”نفقــد الكــرة بســهولة ونحــن 
نحتــاج تطويــر أنفســنا في هــذا األمر، 

واللعب بثقة عند االستحواذ عليها“.
وتابــع ”نحن مانشســتر يونايتد ونحن 
نريــد الســيطرة علــى المباريــات. فــي 
آخر 20 دقيقة من الشوط األول وفي 
الثانــي  الشــوط  مــن  دقيقــة   20 أول 
لــم نســيطر علــى الكــرة بشــكل جيــد 

وعوقبنا على ذلك“.
وســدد يونايتــد 21 كــرة علــى المرمى 
وضغط بشدة بحثا عن االنتصار قرب 
النهايــة خاصــة أن ســاوثامبتون كان 
يلعــب بعشــرة العبيــن بعد طــرد كيفن 

دانسو.
وقــال مجوايــر إن يونايتــد يجــب أن 

يســتغل الفرص المتاحــة أمام المرمى 
إذا كان يريــد المنافســة علــى الوجــود 

في المربع الذهبي.
كنــا  أخــرى  مبــاراة  ”هــذه  وأضــاف 

أغلــب  الفــوز وصنعنــا  فيهــا  نســتحق 
الفــرص وفقدنــا نقطتين، كنا نســتحق 
المزيــد مــن النقــاط بأدائنــا، ســنواصل 

العمل بجدية ونتطور“.

هاري مجواير

وكاالت

وكاالت

وكاالت

يورنتي يعود إليطاليا

شــهد دوري الدرجــة األولــى اإليطالــي، إســاءة 
عنصرية جديدة مطلع األسبوع بعد أن تعرض 
روميلــو لوكاكــو مهاجــم إنتــر ميــان لهتافــات 
تقليــد أصوات القردة من جماهير كالياري، مع 

استعداده لتنفيذ ركلة جزاء.
فــي  الجــزاء  ركلــة  مــن  الشــباك  لوكاكــو  وهــز 
الشــوط الثاني ليقود فريقه الجديد للفوز 2-1 

خارج ملعبه على كالياري.
وأرســل لوكاكــو، الحــارس روبــن أولســن إلــى 
علــى  دقيقــة   20 تبقــي  مــع  الخاطئــة  الجهــة 
النهايــة ليســجل هدفــه الثانــي فــي مباراتيــن 
مــع ناديــه الجديــد، قبــل أن يســتدير وينظــر 

للجماهير المسؤولة عن الهتافات العنصرية.
مــن  سلســلة  فــي  حلقــة  أحــدث  والواقعــة 
األحــداث العنصريــة التــي وقعــت علــى ملعب 

كالياري.
كيــن  مويــس  تعــرض  الماضــي،  أبريــل  ففــي 
مهاجــم يوفنتــوس الســابق، الذي يلعــب حاليا 
فــي إيفرتــون، إلســاءة عنصرية من مشــجعي 

كالياري في االستاد نفسه.
الواقعــة  إيطاليــة،  إعــام  وســائل  وتناولــت 

لكنهــا لــم تتصــدر الصفحــات األولــى للصحــف 
الرياضية الرئيسة الثاث.

ونقــل موقــع إنتــر ميان علــى اإلنترنت، بعض 
التصريحات عن لوكاكو، لكنه لم يذكر الواقعة.
بتحقيــق  تســعني  ال  “الســعادة  لوكاكــو  وقــال 

انتصارين في أول مباراتين وأيضا باألداء”.
وأضــاف “كانــت مبــاراة صعبــة وتعيــن علينــا 
القتــال وهو ما يجــب أن نفعله في كل مباراة. 

أنا سعيد للفريق والجماهير”.

وتابــع “التســجيل بقميــص هــذا الفريق شــعور 
رائــع. أرغــب فــي مســاعدة الفريــق أكثــر مــن 
خال صناعة األهــداف. هدفنا مواصلة اللعب 

بهذا األداء”.
وأوضــح أنطونيــو كونتــي مــدرب إنتــر ميان 
إنــه لــم يســمع الهتافــات المســيئة مــن خــال 
موقعــه علــى مقعــد البدالء، لكنــه طالب بمزيد 
من الجهود لتوعية الجماهير رغم أنه لم يشــر 

بشكل خاص للعنصرية.

روميلو لوكاكو 

لوكاكو يتجاهل العنصرية

وكاالت

أول  المصنــف  اإلصابــة  حرمــت 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش مــن 
لقبــه  الدفــاع عــن  مواصلــة حملــة 
المتحــدة  الواليــات  بطولــة  فــي 
المفتوحــة، آخــر البطــوالت األربــع 
الكبرى في كرة المضرب، وأرغمته 
علــى االنســحاب مــن الــدور الرابــع 
ستانيســاس  السويســري  أمــام 

فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين.
وكان ديوكوفيتــش المتوج بأربعة 
خمــس  آخــر  فــي  كبــرى  ألقــاب 
بطــوالت غرانــد ســام، قــد عانــى 
منــذ  االيســر  كتفــه  فــي  ألــم  مــن 
بداية البطولة، وانســحب من لقائه 
ضــد فافرينــكا عندمــا كان متأخــرا 
وقــال  و2-1.   7-5  ،6-4 بنتيجــة 
فــي  لقبــا   16 بـــ  المتــوج  الصربــي 
البطــوال الكبــرى “إنــه أمــر محبــط، 
محبــط جــدا. بالطبــع ليســت المرة 
العــب  بهــا  يصــاب  التــي  االولــى 
ويخــرج من إحدى أكبــر البطوالت 

في الرياضة”.

منــذ  موجــوًدا  االلــم  “كان  وتابــع 
أكثــر  بــه  أشــعر  أحياًنــا  أســابيع، 
وأحياًنــا أخــرى أقل، وقــد تجرعت 
عليــه،  للقضــاء  المســكنات  بعــض 
وقد نجح األمر أحياًنا وفي أحيان 

أخرى ال”.
اعطــاء  عاًمــا   32 الـــ  ابــن  ورفــض 
مكتفًيــا  اإلصابــة،  عــن  تفاصيــل 
بالقــول “لقــد انســحبت وقلــت لكم 
إنه الكتف األيسر، ليس لدي شيء 
ألضيفــه. ال أريــد أن أتحــدث عــن 
إصاباتي، هذا أمر قلته في السابق 

وألتزم به”.

انسحاب ديوكوفيتش

sports@albiladpress.com
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وكاالت

سجل تيمو فيرنر مهاجم اليبزيج، 
أول ثاثية شخصية له في دوري 
الدرجة األولى األلماني لكرة القدم 
في االنتصار 1-3 على مستضيفه 
بوروســيا مونشنجادباخ ليتصدر 

المسابقة.
وحقق اليبزيج تسع نقاط من أول 
ثــاث مباريــات فــي أفضــل بداية 
لــه لموســم فــي الــدوري األلمانــي، 
حيــث هــز فيرنــر الشــباك فــي كل 

المباريات الثاث حتى اآلن.
مهاجــم  ألكاســير  باكــو  وواصــل 
بوروســيا دورتمونــد تألقــه، حيث 
المباريــات  كل  فــي  الشــباك  هــز 
الخمــس التــي خاضهــا فريقه في 

كل المسابقات هذا الموسم.
الاعــب اإلســباني ســتة  وســجل 
أهــداف حتــى اآلن، وهــز الشــباك 
 1-3 فــي خســارة مفاجئــة  أيضــا 

الوافــد  برليــن  يونيــون  أمــام 
الجديد.

وكان فــوز بايرن ميونخ الســاحق 
رقــم  االنتصــار  ماينــز،  علــى   6-1
 321 فــي  مولــر  لتومــاس   232
الــدوري  فــي  خاضهــا  مبــاراة 

األلماني مع ناديه.
كمــا حقق هيرتا برليــن أيضا رقما 
قياســيا رغــم أنــه ليــس إيجابيــا، 
فقد ســجل الفريق مرتين بالخطأ 
واحــدة  مبــاراة  فــي  مرمــاه  فــي 

بالدوري ألول مرة.

فيرنــــــــر يتوهـــــج

وكاالت

دور  إلــى  ويليامــز  ســيرينا  وصلــت 
الثمانية في بطولــة أمريكا المفتوحة 
للتنــس، لكــن ربمــا يكــون حــدث ذلــك 
علــى حســاب تعــرض الفائــزة باللقــب 
ست مرات إلصابة في كاحلها األيمن.
وكانــت ســيرينا تعرضت اللتــواء في 
دور  فــي  الخســارة  خــال  الكاحــل 
الثمانيــة ببطولة أســتراليا المفتوحة، 
لكنهــا قالت إنها لم تفكر بعد في مدى 
جاهزيتها للعب بعد اإلصابة األخيرة، 

وأكدت أنها ستعلن ذلك قريبا.
وقالــت ســيرينا بعــد الفــوز 3-6 و6-4 
علــى بتــرا مارتيتــش يــوم األحد “في 
المعتاد أعرف مدى سوء اإلصابة في 
وقــت مبكــر. أعنــي أنــي كنــت أعانــي 
إصابــة ســيئة فــي الكاحل فــي يناير. 
لــن يكــون  حينهــا قلــت مباشــرة إنــه 
الاعبــة  وأضافــت  اللعــب”.  بوســعي 
األمريكيــة المخضرمــة “لكــن بالنســبة 
أحــاول  )اإلثنيــن(..  غــدا  ســنرى  لــي 

التعامل مع األمر وسنرى غدا”.
وأصيبــت ســيرينا فــي كاحلهــا خــال 
المجموعــة  مــن  الخامــس  الشــوط 
إلــى  بســرعة  التقــدم  أثنــاء  الثانيــة 
الشــبكة وســقطت أرضــا بعــد ضربــة 
خلفيــة. واحتاجــت المصنفــة الثامنــة 
إلــى نحــو 15 ثانيــة للنهــوض، لكنهــا 
لتكســر  التاليتيــن  بالنقطتيــن  فــازت 
ثــم   3-2 وتتقــدم  منافســتها  إرســال 

حصلت على وقت للعاج.
مــدرب  أوغلــو  مــراد  باتريــك  وقــال 
كبيــر.  بألــم  تشــعر  لــم  “هــي  ســيرينا 
شــعرت بألــم، لكنــه مقبــول وســنعرف 

غدا موقفها”.
الرقــم  إلــى معادلــة  وتتطلــع ســيرينا 
فــي   24 لقبهــا  وتحقيــق  القياســي 
البطوالت األربــع الكبرى، وحصد أول 
لقــب كبيــر منــذ أســتراليا المفتوحــة 
2017 ومن المنتظر أن تلعب في دور 

الثمانية أمام الصينية وانج جيانج.

سيرينا تثير الشكوك

نوفاك ديوكوفيتش

تيمو فيرنر

وكاالت

أصــر مهاجــم توتنهام هــاري كين على 
أنــه لــم يتعمد الســقوط للحصول على 
ركلــة جزاء فــي اللحظات األخيرة من 
عمر مباراة فريقه امام آرســنال )2-2(، 
فــي ختــام الجولة الرابعة مــن الدوري 

اإلنجليزي.
ســوكراتيس  آرســنال  مدافــع  وشــعر 
عندمــا  بالغضــب،  باباســتادوبولوس 
ســقط كيــن داخــل منطقة الجــزاء في 
الدقيقة 85 من عمر اللقاء، الذي أقيم 
علــى ملعــب “اإلمــارات”، وبعــد اللقــاء 
صفــوف  فــي  الســابق  الاعــب  اتهــم 
نيفيــل،  جــاري  يونايتــد  مانشســتر 
مهاجم توتنهام كين، بادعاء السقوط.

خــال  مــن  ذلــك  نفــى  كيــن  لكــن 
تصريحــات أبرزتهــا صحيفة “ذا صن”، 
قال فيها: “لم أتعمد الســقوط، المدافع 
أنهــا  وأعتقــد  كســولة،  بمخالفــة  قــام 
لــو حدثــت فــي منتصــف الملعــب لتــم 

احتسابها كخطأ”.
أننــي  الحكــم  اعتقــد  “ربمــا  وأضــاف: 
كنــت أســعى للفــوز بركلــة جــزاء، لكنه 
)ســوكراتيس( جــاء إلــيَّ مــن الخلــف، 
كانت لقطة محيرة لكن تقنية الفيديو 
ربما كانت لتســاند قرار الحكم في كل 

األحوال”.
وكان نيفيــل أكــد فــي معــرض تحليله 
للمباراة لشــبكة “ســكاي سبورتس”، أن 
كين تحايل للحصول على ركلة جزاء، 
وهو ما وافقه عليه أســطورة ليفربول 

جرايام سونيس.

كين ينفي التحايل

هاري كين
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إعداد: هبة محسن

مــن ذوي  مــن موظفيهــا  )بــاس( 176  البحريــن  كرمــت شــركة خدمــات مطــار 
الخدمــات الطويلــة، والتــي امتــد بعضهــا إلــى نحو 40 عاًمــا.  وأقيــم الحفل في 

فندق موفنبيك البحرين، بحضور عدٍد من المسؤولين في الشركة.

الرئيــس  ألقــى  الحفــل  مســتهل  وفــي 
التنفيــذّي ســلمان المحميد كلمــة قال فيها 
“ليــس هذا اللقاء حدثــا روتينًيا واعتياديا، 
بل هو تعزيز لثقافة الشــكِر بيننا، أن يشكر 
المســؤول موظفيــه إن أحســنوا فــي أداء 
أعمالهم، ويشــكر الموظفون مســؤولهم إن 
أحســن فــي إدارتهــم وعــدل بينهــم، وقبــل 
ذلك أن نشــكر هللا تعالى على نعمِة األمان 

الوظيفي واالستقرار”. 
وأضــاف المحميــد في كلمته “أشــهرنا قبل 
أياٍم عدة )نادي متقاعدي باس(، والذي بدأ 
فــي مراحلــه التأسيســية األولى. وســيركز 
النــادي علــى اندماجكــم فيــه مــا إن تصلوا 

إلى ســن التقاعــد؛ لتكونوا أعضــاًء فاعلين 
تخلــق  أن  تريــد  )بــاس(  وألن  ومؤثريــن، 
لكــم جســًرا مــن التواصــِل معهــا حتــى بعد 
مغادرتكم منها. ســنحرُص في النادي على 
للمتقاعديــن،  اســتفادة  أقصــى  نحقــق  أن 
لنــرد  واحتياجاتهــم؛  متطلباتهــم  وتوفيــر 
لهم الجميــل واإلخالص الذي بذلوه طوال 
المحميــد  توجــه  كمــا  عملهــم”.  ســنوات 
بشكره للموظفين المكرمين على جهودهم 
“بــاس”  فــي  االســتمرارية  فــي  ورغبتهــم 
كلمــة  ذلــك  تلــى  الســنوات.   تلــك  طــوال 
للمكرميــن ألقاهــا نيابة عنهــم نواف القعود 
من إدارة الشــحن، وقال فيها “الجميل في 

)بــاس( أنهــا دائمــة الحركة والنشــاط، هناك 
حيويــة دائمــة، وتجديــد مســتمر، تجعلنــا 

أمــام تحديــات مختلفة فــي كل مرة، لذلك 
استمتعنا بسنوات عمرنا هنا”.

المحميد: أشــهرنا نــادي متقاعدين لخلق جســر من التواصل

“باس” تكرم 176 من قدامى الموظفين

اســتقبلت شــركة منــارة للتطويــر العقــاري بمقرهــا فــي برج التجــارة وفدا 
من مجموعة غرناطة العقارية وخالل االجتماع تم مناقشــة وضع الســوق 
العقاري والمشاريع التي من شأنها تسريع عملية التداول عبر طرح ما هو 

ممّيز وجاذب لالستثمار المحلي. 

التنفيــذي  المديــر  االجتمــاع  حضــر 
لشــركة منارة حسن البستكي وعدد 

من مديري األقسام. 
التســويق  مديــر  أكــد  جانبــه،  مــن 
“غرناطــة”  فــي  العامــة  والعالقــات 
التــي  الخدمــات  أن  حبيــب  أحمــد 
احتياجــات  تلبــي  غرناطــة  تقدمهــا 

كبرى الشــركات ســواًء على مستوى 
أو  الجــدوى  ودراســات  التثميــن 
العقاريــة  الوســاطة  أو  التســويق 
اللقــاء  هــذا  أن  مؤكــًدا  وغيرهــا 
يأتــي ضمــن توطيــد العالقــات مــع 
الحكوميــة  والشــركات  المؤسســات 

والخاصة.

“غرناطة” و “منارة” تناقشان األوضاع العقارية

كشف مجمع السيف، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه العائلي في مملكة البحرين، عن الفائز الثاني بجائزة السحب الشهري في حملته 
الترويجية األضخم حتى اآلن والمنطلقة تحت عنوان “تسوق واربح كاش”، والتي يصل إجمالي قيمة جوائزها إلى 100 ألف دينار.

ويوفــر مجمــع الســيف مــن خــالل حملتــه 
ضاحيــة  فــي  للمتســوقين  الترويجيــة 
السيف والمحرق تجربة حافلة بالمكافآت 
مــع مجموعة من الجوائز النقدية الوفيرة 
أكثــر  أو  30 دينــار  بقيمــة  لــدى تســوقهم 
فــي متاجــر ومطاعــم المجمــع المتنوعــة، 
وتســتمر هــذه الحملــة الترويجيــة لغايــة 

نهاية ديسمبر 2019. 
وُأجري الســحب وســط حضور مسؤولين 
مــن إدارة مجمــع الســيف بجانــب ممثــل 
عــن وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة. 
وتــم اإلعــالن عــن الفائز الثانــي وهو خالد 
يوليــو  شــهر  ســحب  بجائــزة  الرميحــي 
والبالغة قيمتها 2000 دينار بحريني نقًدا. 
وال تــزال الحملــة توفــر فرص ربــح وفيرة 

للمتسوقين في األشهر المقبلة.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة عقــارات 

الســيف أحمد يوســف “أود أن أهنئ الفائز 
الثاني في حملة )تســوق واربح كاش( من 
بيــن 8 فائزيــن محظوظيــن. كمــا نتمنــى 
فــي  التوفيــق والفــوز  لجميــع متســوقينا 

ســحوبات الحملــة المقبلة، التي ستســتمر 
حتــى نهاية هذا العام، كما نشــجعهم على 
التسوق أكثر خالل هذه الفترة؛ لمضاعفة 

فرصهم للفوز”.

أطلقــت “جينيتيــك” الشــركة الرائــدة فــي مجــال التطويــر والتدريــب دورات تدريبيــة متخصصــة بـ “القيمــة المضافــة” )VAT( في 
البحرين بالتعاون مع مدربين من “لودستار” و “كنز” للخدمات االستشارية. ومع التطبيق الحديث لـ “القيمة المضافة” في المملكة، 

أصبح من الضروري على الشركات فهم نظام الـ )VAT( واالمتثال إلصالحاته وسياساته.

تســاعد هــذه الــدورات رجــال األعمال 
علــى فهم “القيمة المضافة” وتمكينهم 
مــن تنفيذهــا وإدارتهــا فــي أعمالهــم. 
و6  ســبتمبر،   15 فــي  الــدورات  تبــدأ 
أكتوبــر، و20 أكتوبــر حيــث تســتغرق 

كل منها 24 ساعة. 
األعمــال  رجــال  دعــم  أجــل  ومــن 
رعــى  أحجامهــا،  بــكل  والشــركات 
برنامج تمكين للتدريب ودعم األجور 
فــي  يجعلهــا  ممــا  الــدورات،   )TWS(
متنــاول جميــع المهتميــن مــن خــالل 
المتمّيــز  التدريــب  تطويــر  برنامــج 

الخاص بـ “تمكين”.
شــركة  تقــوم   ،2006 العــام  ومنــذ 
“جينيتيك” الرائدة في مجال التطوير 
تدريــب  برامــج  بتقديــم  والتدريــب 

احتياجــات  ُتلّبــي  الجــودة  عاليــة 
وتكنولوجيــا  التجاريــة  الشــركات 
والتصنيــع  واالتصــاالت  المعلومــات 

والبناء والخدمات. 
أمــا شــركة “لودســتار” فتوفــر برامــج 
التنميــة الخاصــة. فيمــا تقــوم شــركة 

فــي  والمتخصصــة  العريقــة  “كنــز” 
وضريبــة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
مــن  عامــًا   25 لديهــا  والتــي  الدخــل 
الخبــرة، بتقديــم خدمــات فّعالــة فــي 
فــي  الضريبيــة  االستشــارات  مجــال 

مملكة البحرين والمنطقة.

كاش” واربــح  “تســوق  حملــة  فــي  مقبلــة  ســحوبات  ــن “لـــودســـتـــار” و ”كــنــز” ــيــن م ــع مــدرب ــتــعــاون م بــال

“السيف” يمنح الرميحي 2000 دينار “جينيتك” تطلق دورات في “القيمة المضافة”

للتواصل: 17111509

أعلــن بنــك البحرين والكويــت، البنك الرائد 
فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة التجارية 
وخدمــات األفراد، امس عــن توقيع مذكرة 
تفاهــم مــع شــركة جولــدن جيت، بمــا يمهد 
يقــوم  إســتراتيجية  لشــراكة  الطريــق 
بموجبهــا بنــك البحريــن والكويــت بتوفيــر 
خدمة التمويل العقاري لزبائن مشروع برج 

جولدن جيت. 
دولــي  مشــروع  هــو  جيــت  جولــدن  بــرج 
مشــترك بين شــركة كوهجي جولدن جيت 
مــن  مايفيــر  جميــرا  وشــركة  البحرينيــة 
الهنــد ويقــع البرج في قلب مشــروع خليج 
االتفاقيــة،  شــروط  وبموجــب  البحريــن. 
جولــدن  بــرج  مشــروع  عمــالء  ســيتمكن 
جيــت مــن االســتفادة مــن خدمــة التمويــل 
العقاري المميزة التي يوفرها بنك البحرين 

والكويت.
الشــراكة  هــذه  عــن  اإلعــالن  حفــل  وفــي   

الرئيــس  نائــب  علــق  اإلســتراتيجية، 
التنفيــذي لبنــك البحريــن والكويــت محمد 
ملــك “فــي ظــل جهودنــا الدؤوبــة لتزويــد 
زبائننــا بأفضــل الخدمــات، يســرنا الدخــول 
في هذا الشــراكة اإلســتراتيجية مع شــركة 
جولدن جيت، شركة متخصصة في مجال 
التطويــر العقــاري والتي تعمــل على توفير 
احدث الحلول السكنية التي يمكن لعمالئنا 
االســتفادة منهــا. فــي المقابــل، يوفــر بنــك 
العقاريــة  التســهيالت  والكويــت  البحريــن 

للزبائــن مــن جميــع الجنســيات والمقيميــن 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
الراغبيــن فــي امتــالك وحداتهــم الخاصــة 
فــي مشــروع بــرج جولدن جيــت من خالل 
تمويــل  تنافســية، وشــروط  فائــدة  أســعار 

متميزة يقدمها البنك.”
مــن جانبــه قــال المديــر التنفيــذي وعضــو 

مجلس اإلدارة لشــركة جولــدن جيت أنس 
الكوهجي “يسعدنا أن نبدأ هذه الشراكة مع 
بنــك مرمــوق مثل بنــك البحريــن والكويت 
والتــي تعــد خطــوة نحــو عصــر مــن الراحة 
لعمالئنا نهدف من خاللها إلى توفير أفضل 
الحلول الســكنية بأســعار مناســبة للراغبين 

بامتالك عقاراتهم الخاصة في المشروع”.

شراكة بين “BBK” و “جولدن جيت”

مــع  بالتعــاون  للشــطرنج  البحريــن  نــادي  نظــم 
اتحــاد األلعــاب الذهنيــة يــوم الســبت الموافــق 
31 أغســطس، بطولــة البحريــن للفئــات الســنية 
النســخة الثالثة في مقر صالة نادي العروبة في 

المنامة.  
شــارك فــي البطولــة أكثــر مــن 40 العبــا )تحــت 
العشــرين عامــًا( مــن شــتى مناطــق البحرين في 
منافســات شــطرنجية اتســمت بحــدة اللقــاءات 
وتبايــن المســتويات األمــر الــذي زاد مــن فرصــة 
االحتــكاك وصقل مواهــب التفكير واألبداع بين 
الالعبيــن والبــدء فــي تشــكيل منتخــب للفئــات 
الســنية يمثــل مملكــة البحريــن فــي البطــوالت 

العربية واإلقليمية. 
حقق النجم الواعد عيســى أحمد الجودر المركز 
األول برصيــد 6 نقــاط ونصــف مــن أصــل ســبع 
جــوالت يليــه بالمركــز الثانــي أيمن باســم والذي 
قدم مســتويات غير متوقعة جديرة بالمالحظة 
علــى الرغــم مــن انضمامــه لألســرة الشــطرنجية 
حديثــًا ويليــه بالمركــز الثالث أحمــد زكي والذي 
أيضــًا يعتبر مــن الوجوه الشــطرنجية الجديدة. 
أدار المباريــات ثلــة مــن كادر الحــكام الوطنييــن 
للبطولــة  السويســري  النظــام  علــى  باللعبــة 
تترأســهم وفاء الغســرة رئيســا للحــكام وحافظ 

إبراهيم ومليحة الجمري مساعدين حكام.

الجودر بطاًل لـ  ”األلعاب الذهنية”

17

الكوهجي: 
خطوة نحو 

عصر من الراحة 
لعمالئنا
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برنامج تمكين 
للتدريب ودعم 

األجور يرعى 
الدورات

برامج تدريب 
عالية الجودة 

ُتلّبي احتياجات 
الشركات
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تسمح لك الظروف اليوم بالتقدم بمشروع جديد.
 

ال تكن قاسًيا ومتسلًطا وكن أكثر مرونة.

 أنت على موعد مع تطورات كثيرة.
 

تواجه بعض األمراض نتيجة شعورك باإلرهاق.

يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم.

ال تقبل بأنصاف الحلول أو بالتسويات غير 
المقنعة.

تخشى وضًعا صحًيا وتعيش إرباكات.

الخالفات الدفينة قد تظهر إلى العلن.

ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسًيا.
 

تعّرض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة.

عليك التفكير بعض الشيء قبل الموافقة.

قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطالقة مميزة 
عنوانها النجاح الكبير.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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القوات العثمانية تحقق  

انتصار كبير في 
معركة فيينا 

وذلك عندما 
تمكنت من 
فتح ثغرة 

في الدفاع عن 
المدينة التي كانت 

واحدة من أهم العواصم 
األوروبية

كشفت الفنانة اللبنانية 
كارول سماحة عن 
موعد طرح أحدث 
أعمالها السينمائية 

وهو فيلم “بالصدفة” 
حيث سيعرض في 26 

سبتمبر في دور العرض 
السينمائية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

محاربــة في الفتــرة األخيرة مــن بعض األشــخاص في الفن

ريم أرحمة تبحث عن دور مركب أو شخصية أخرى

قالــت الفنانــة البحرينيــة ريــم أرحمــه إنها تشــعر بوجود من يحاربها، كاشــفة عــن تعرضها 
أكثر من مرة لالستبعاد من األعمال الدرامية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها على يقين بأنه 

لكل مجتهد نصيب.

مــن جهة أخرى، أكدت أرحمه أن مشــاركتها 
مــع الفنــان عبدالرحمــن العقل في مســرحية 
“رحلــة بدينــار ونــص” أضافــت إليهــا الكثيــر 
والمهنــي،  الشــخصي  الصعيديــن  علــى 
قدموهــا  التــي  العــروض  أن  موضحــة 
طــوال أيــام عيــد األضحــى الماضــي فاقــت 
التوقعــات، وعلــى الصعيــد الدرامي أشــارت 
إلــى تلقيهــا عرضيــن مــن البحريــن، أحدهما 
المقبــل واآلخــر  الرمضانــي  الموســم  ضمــن 
خارجــه، الفتــة إلــى أنهــا تنتظــر النصــوص 
لتقــرر انضمامهــا مــن عدمــه فــي حــوار مــع 

“الراي” الكويتية مؤخرا.
علــى الصعيــد نفســه، أوضحــت أن غالبيــة 
صّناع الدراما في الكويت ما زالت في طور 
التحضير األولي واالختيار األنسب لألعمال 
المقبلة، وأنها ســوف تحاول قدر المستطاع 
انتقــاء األدوار واختيار المناســب لمســيرتها 

الفنية المتواضعة في الفترة المقبلة.
وعن تجربتها في “رحلة بدينار ونص” قالت 
في الحوار: “ النجاح الذي حققته المسرحية 
هو بحد ذاته تقييم ُمرض بالنسبة إلّي، ألنه 

التــي  الجميلــة  أصدائهــا  تجاهــل  يمكننــا  ال 
فاقــت التوقعــات، خصوصًا أنها ُعرضت في 
موســم عيد األضحى الذي يفضل الكثيرون 
الشــخصي  الصعيديــن  وعلــى  الســفر.  فيــه 
والمهنــي، يمكننــي القول إن هذه المشــاركة 
أضافــت إلــّي الكثيــر لناحية العمــل مع فنان 
ترّبيت على فنه، وهو عبدالرحمن العقل. وال 
أنســى أيضــًا الفنانين شــهاب حاجيــه وخالد 
العجيــرب اللذين يمتلكان الخبرة ويتمتعان 
بالحــّس الفنــي الكوميــدي الرائــع والخبــرة، 

وبقية فريق العمل من دون استثناء.
ريــم تلقــت فــي الوقــت الراهــن عرضين من 
البحريــن، أحدهمــا مــن المفتــرض أن يكــون 
المقبــل واآلخــر  الرمضانــي  الموســم  ضمــن 
خارجــه، لكنهــا لــم توقــع عقــودًا مــع الجهــة 
المنتجــة حتــى اللحظــة، ومــا زلــت بانتظــار 
لهــا  يتســنى  كــي  رســميًا  النصيــن  تســلم 
الشــخصية  فــي  والتعمــق  كامــاً  قراءتهمــا 
المفتــرض أن تؤديهــا، وتقــول عــن طبيعــة 
األدوار التي تطمح إلى تقديمها بأنها تطمح 
إلــى التميز من خــال الحصول على أي دور 
جديد مهما كان، دور مركب 
أو شخصية أخرى لم يسبق 
لــي تقمصهــا، وقالــت: “فــي 
هــذه الســنة، ســأحاول قــدر 
األدوار  انتقــاء  المســتطاع 
واختيار المناسب لمسيرتي 
الفنيــة المتواضعة “أبي دور 
لــه”.  وأضيــف  لــي،  يضيــف 
مخرجــون  هنــاك  وبالطبــع 
أحــّب  متميــزون  ومؤلفــون 
دون  مــن   - معهــم  العمــل 
يبقــى  لكــن  أســماء-  ذكــر 
األهم بالنســبة إلّي أن يكون 
وكشــفت  متكامــاً”  العمــل 
بأنهــا نوعــا مــا محاربــة فــي 
الفترة األخيرة واجابت عن 
هــذا الســؤال: “ إننــي أشــعر 
مــن  مــا،  نوعــًا  األمــر  بذلــك 
مــن  ألكثــر  تعرضــي  خــال 

مــرة لاســتبعاد من العمل بعدما كان اســمي 
مطروحــًا. مــع ذلــك كلــه، أنــا علــى يقيــن أنه 
لكل مجتهد نصيب، وفي النهاية لن نحصل 
يفعــل  مــن  أن  وأتوقــع  رزقنــا،  علــى  ســوى 
ذلــك يحــاول جاهــدًا الحصــول علــى مكاني 
أو مــكان غيــري حتــى، وألنــه ضعيــف تــراه 
يســعى إلــى الحصــول علــى أي فرصــة مهما 
كانــت الوســيلة”. واضافــت: “الصداقــة مــن 
ضمــن نطــاق المجــال الفنــي بالنســبة إلّي ما 
زالــت موجــودة، لكننــي لم أعــد أعطيها أكبر 
من حجمها كما كانت حالي في الســابق، وال 
أخفيك القول إن هذا األمر بات مريحًا لي”.
بأنهــا  المتميــزة  البحرينيــة  الفنانــة  وتؤكــد 
وصلت اليوم من النضوج الفكري والمهني: “ 
على الصعيد المهني، ال أذكر أنني منذ بدأت 
فــي مجــال التمثيــل إلى يومنــا الحالي أنني 
أقدمــت علــى تخبطــات كبيــرة كونــي أســير 
وفــق اســتراتيجية معينــة، ودائمــًا يحالفني 
صعيــد  علــى  أمــا  اختياراتــي.  فــي  الحــظ 
النضــوج الفكــري، فقــد نجحــت وأصحبــت 
أتعلــم مــن أخطائــي التــي أحترمهــا وأحبهــا 

بشكل ال تتوقعه “ما أعيش بحالة ندم”، هي 

أشــبه بالكتــب والعبر والــدروس، وهذا دافع 

قوي بالنسبة إلّي يساعدني على النجاح”. تفاعــل جمهــور الفنانــة هند البحرينية، مع الصور التي نشــرتها عبــر صفحتها الخاصة 
على “إنستغرام”، وهي داخل الجيم، حيث بدت فيها بمامح جديدة، وقوام رياضي 
مشدود. وعلقت هند البحرينية على إطالتها الرياضية قائلة: ”كوني قوية”، موجهة 
رسالة إلى النساء أن يحرصن على صحتهن، ويسرن على نهجها في ممارسة التمارين 

الرياضية، خاصة أن جسدها ظهر مكتسًيا العضات من الذراعين وحتى الساقين.
واعتقد الجمهور أن المرأة التي كانت رفقة هند هي الفنانة العمانية بثينة الرئيســي، 
ليتبيــن أنهــا ليــس بثينــة، بل المدربــة الخاصة بالفنانــة هند. األولى، التي تشــبه بثينة 
الرئيســي إلــى حــد كبيــر. وأشــادت متابعــات هنــد برشــاقة جســدها، متســائات عــن 
الخطوات التي عليهن اتباعها حتى يصلن إلى هذا القوام، مشيرات إلى أن معظمهن 
مارســن أكثــر مــن تجربــة رياضيــة لتخســيس الــوزن، والظهور بجســد رشــيق، إال أنها 

جميعها باءت بالفشل.

هند البحرينية بمالمح جديدة
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 الواليات المتحدة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية باريس التي مثلت نهاية حرب االستقال األميركية.

 
 1905

اليابان وروسيا توقعان معاهدة بورتسموث التي أنهت الحرب الروسية اليابانية.

 1936
 اندالع معركة بلعة بين المجاهدين العرب والجيش البريطاني وذلك ضمن معارك الثورة الفلسطينية.

1939
المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

 1945
 القوات اليابانية في الفلبين تستسلم للحلفاء وذلك مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

18

كشــفت الفنانة ديانا حداد عن أن ألبومها الغنائي الجديد أوشك 
على االنتهــاء، حيث تضع اللمســات األخيرة عليــه، وهو من 

إنتاج شركة روتانا.
وحول سر ابتعادها عن األغنية اللبنانية، قالت ديانا، لم أبتعد 
عن األغنية اللبنانية، لكنني قدمت أعماال باللهجة الخليجية، 

وقبل فترة طرحت أغنيــات باللهجة العراقية، وقد القت كلها 
رواجــا وحققت نجاحا باهرا في الوطن العربي، وخاصة أغنية “إلى 

هنا” التي تخطت 84 مليون مشاهدة.

تحــدث الفنان أحمــد حلمي للمــرة األولى عن الجــدل المثار 
حول المستوى الفني ألحدث أفالمه “خيال مآتة”، مؤكدا أن 
العمــل يمثل تجربة جديدة ومرعبة ألنها لم يســبقه إليها 
أحــد، الفتــا إلى أن االختــالف يثير الجــدل بطبيعته، ونفى 
أن يكــون تأخره في طرح أفالم جديدة “كســال فنيا”، مؤكدا 

أنه ســيخوض تجربة “بحث المحــارب” للتفتيش عن أفكار 
جديدة. وأضاف حلمي، أن فيلــم “خيال مآتة” تجربة ال يوجد ما 

سبقها للقياس عليها.

منحت مؤسسة الصحافيات اإليطاليات، الفنانة هند صبري جائزتها 
لهذا العام، وهو االختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة لموهبتها 

الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة
وتأتي هذه الجائزة تكريمًا لمشوار صبري الفني المتميز، لتصبح 

أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام 2014. 
وتشــارك صبري حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي 

الدولي في دورته ال76 كعضو لجنة تحكيم مســابقة العمل األول التي 
تم استحداثها أخيرا.

جائزة لهند صبريجدل حلميألبوم ديانا

متابعة محرر مسافات
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بدء عرض الفيلم اإلمارتي “مســك” في “ســينكو”

ستعود بريانكا شوبرا إلى بوليوود بعد غياب أكثر من ثالثة أعوام  «
بفيلمها الجديد “ The Sky Is Pink” وهو فيلم من إخراج شونالي 

بوس ويشارك في بطولة الفيلم فرحان اختر وزايرا وسيم، ومن المقرر 
أن يعرض الفيلم في شهر أكتوبر في هذا العام.

ــبـــوع فـــي الــبــحــريــن عــبــر شــركــة  بـــدأ هـــذا االسـ
جانب  الــى  سينكو  وفوكس  للسينما  البحرين 
الدول المجاورة عرض الفيلم االماراتي”مسك” 
لــلــمــخــرج حــمــيــد الــســويــدي بــعــد الــنــتــجــاحــات 
الكبيرة في العديد من المهرجانات الدولية ومن 
المرتقب إطالقه قريبًا في بقية الدول العربية، 
توزيعه  مهام  سولوشينز”  “مــاد  شركة  وتتولى 
وفيه  السينمائي  العين  مهرجان  في  وشاهدته 

حقق جائزة أفضل فيلم إماراتي.
الــســويــدي،  حميد  وتــألــيــف  إخـــراج  مــن  الفيلم 
وبطولة محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاغن 

جمعة ومناهل العوضي.
عن  يتخلى  ــذي  الـ “أحــمــد”  عــن  الفيلم  يحكي 
والده  لرعاية  المتاحف  إدارة  في  الواعد  عمله 
الراكدة  عائلته  أعمال  إلدارة  ويتفرغ  المريض، 
في مجال العطور، ليتحول بعد تلك التضحية 
وطالقه أيضًا لرجل ناقم على الطبيعة البشرية. 
ويؤثر هذا التحول على عالقته بطفله المنعزل 
“عبد الرحمن” البالغ من العمر 12 عامًا، وبمرور 
الوقت يتضح أن األب واالبن ال يفهمان بعضهما 
وكأن لكل منهما لغته الخاصة، كما يشك “أحمد” 

الهدف وراء عودة أخته من رحلتها حول  في 
العالم، إذ يعتقد أنها عادت لتحصل على حصتها 
الوقت  وفــي  والدهما.  وفــاة  حــال  الميراث  من 
دعــوى  بــرفــع  الــجــمــيــع  طليقته  ــفــاِجــئ  ُت نفسه 
قضائية ضده لمنعه من رؤية ابنه، ُمدعية أنها 

ال تريد أن يرى ابنها موت جده البطيء.
مهرجان  فــي  مــؤخــرا  االمــاراتــي  الفيلم  شـــارك 
تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، ومهرجان 

ــــرض في  جـــاغـــران الــســيــنــمــائــي بــالــهــنــد، كــمــا ُع
لألفالم  اإلماراتية  الجوية  الخطوط  مهرجان 
ظبي،  بأبو  الــســوربــون  جامعة  وفــي  القصيرة، 

ــدورة ال  ــ وشــهــد عــرضــه الــعــالــمــي األول فــي ال
الصحراء  عبر  للفيلم  الدولي  المهرجان  15 من 

بالمغرب.
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طارق البحار

عبدالحميــد القائــد شــاعر وكاتــب ومترجــم، عشــق اللغة االنجليزيــة فأبدع في بحــور اللغة وترجــم العديد من 
الكتــب والمقــاالت العلميــة والمجــات، ويمتلــك القائــد عمــا روائيــا و4 دواوين شــعرية وهي عاشــق في زمن 
العطش، وصخب الهمس، وغربة البنفسج، وما عاد شيء يهمني، والقائد علم من أعام الترجمة في البحرين 

فكان لنا حوار معه حول الترجمة وأحوالها وكيف تسير؟

كيف تقيم حركة الترجمة في  «
البحرين؟

بدأت  البحرين  في  الترجمة  حركة 
بسيطة،  فترة  منذ  نسبًيا  تنتعش 
محترفون  مــتــرجــمــون  هــنــاك  لــكــن 
ومــبــدعــون يــعــدون عــلــى األصــابــع 
يعود  ربما  العدد  قلة  في  والسبب 
فعملية  والدعم،  الحافز  غياب  إلى 
مضنية،  بل  سهلة  ليست  الترجمة 
الشباب ألن  مهنة ال تجتذب  وهي 
المقابل المادي ضئيل، حتى خريجو 
األدب اإلنجليزي - تخصص ترجمة 
ال يفضلون العمل كمترجمين. هذه 
الــمــهــنــة أضــبــحــت خــاســرة مــؤخــًرا 
انفسهم  أنــاس يسمون  بعد دخــول 
بل  كــذلــك  لــيــســوا  وهـــم  مترجمين 
هم “غوغوليون” أي يعتمدون على 
المترجم  اإللــكــتــرونــيــة.  الــتــرجــمــة 
موسوعًيا  مثقًفا  يــكــون  أن  يجب 
ولكن مع األسف الكثير ممن قابلتهم 
الــقــراءة  يحبون  وال  كــذلــك  ليسوا 
إلى  تنقسم  والترجمة  واالطــــالع. 
تجارية  ألغــراض  الترجمة  نوعين: 
والتي  ابداعية  ألغراض  والترجمة 
الثقافية  الكتب  أنـــواع  كــل  تشمل 
والــنــوع األخــيــر عــددهــم قليل في 
ــا بــســبــب صــعــوبــة الــتــرجــمــة  بـــالدنـ

اإلبداعية وقلة عائدها.

ماذا ينقص البحرين لتزدهر  «
فيها حركة الترجمة؟

ــة الــتــرجــمــة  ــركـ  لـــكـــي تــنــتــعــش حـ
فـــي الــبــحــريــن فــهــذا يــحــتــاج إلــى 
ــن قــبــل  دعـــــم مـــعـــنـــوي ومـــــــادي مــ

الكتب  فطباعة  المختصة،  الجهات 
متواضع  والعائد  مكلفة  المترجمة 
هيئة  المترجمة،  الكتب  بيع  على 
ــكـــورة-  مـــشـ  - تــــحــــاول  ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ
كّتاب  مــن  المبدعين  كتب  طباعة 
ومترجمين لكنها قادرة على طباعة 
والعملية  الكتب  من  محدود  عــدد 
ــا. يــمــكــن إنــعــاش  ــ ــًت ــ تــســتــغــرق وق
الـــحـــركـــة مــثــال بــتــنــظــيــم مــســابــقــة 
في  مترجم  كتاب  ألفضل  سنوية 
كل مجاالت المعرفة أو إنشاء هيئة 
بأمور  تختص  الثقافة  هيئة  ضمن 
البحرينيين  وتــشــجــيــع  الــتــرجــمــة 
ببحرنة  المجال  هــذا  فــي  للدخول 
خلف  يلهثون  المترجمون  القطاع، 
لقمة العيش فإذا كانت الدولة جادة 
الترجمة  حركة  تعزيز  في  وراغبة 
الثقافية فإنه من واجبها  والحركة 
الكفاءة  لديهم  أن  تــرى  من  تفريغ 
والــمــوهــبــة لــلــقــيــام بـــهـــذه الــمــهــمــة 

السامية. 

ما اكثر الكتب التي تحظى  «
بالترجمة؟

ــر الــكــتــب الــتــي  فـــي رأيــــي إن اكــث
ترجمتها  عــلــى  الــمــتــرجــمــون  يقبل 
بعدها  ومــن  ــروايــات  ال هــي  عالمًيا 
ــكــتــب الــســيــاســيــة والــتــاريــخــيــة  ال
البحرين  في  هنا  أما  والفضائحية، 
فـــأكـــثـــر الـــكـــتـــب الــــتــــي حــظــيــت 
التاريخية  الكتب  هــي  بالترجمة 
بالبحرين  عالقة  لها  التي  وخاصة 
ــة الـــتـــي تــرجــمــهــا الــكــاتــب  ــاصـ وخـ
هللا  -طيب  البسام  خالد  المترجم 
ــراه- مــثــل “االحــتــكــاك -حــكــايــات  ــ ث
الخليج  فــي  األمريكية  اإلرســالــيــة 

ــقــوافــل -  والــجــزيــرة الــعــربــيــة” و”ال
في  األميركية  اإلرســالــيــة  رحـــالت 
العربية”  والــجــزيــرة  الخليج  مــدن 
وبـــعـــض كــتــب الـــكـــاتـــب الــمــتــرجــم 
مــهــدي عــبــدهللا والــــروايــــات مثل 
“مــزرعــة الــحــيــوان” لــجــورج اوريــل 
من ترجمة الدكتور محمد الخزاعي 
والسينما  المسرح  عن  والترجمات 
أمين  الــروائــي  الكاتب  للمترجمين 
نعيم  ــي  ــ ــروائ ــ ال والـــكـــاتـــب  صـــالـــح 
آخرون  مترجمون  وهناك  عاشور.، 
الخور  منذر  الدكتور  مثل  بالطبع 
لونا  أمين والسيدة  والسيد فاروق 

العريض وآخرون.

الترجمة هواية أم فن؟ «

الترجمة هي صنعة أو مهنة بشكل 
عــام تتحول إلــى نــوع من اإلبــداع 
عند ترجمة أعمال ابداعية كالشعر 
ــواع الــتــرجــمــة-  ــ ــ ــو أصـــعـــب أن ــ -وهـ
والرواية والمسرح خصوصا إذا كان 
المترجم كاتًبا. المترجم الكاتب هو 
األخطر فهو يترجم ولكنه في واقع 
العمل  صياغة  يعيد  وكــأنــه  الــحــال 
اإلبداعي مضيًفا إليه عوالمه ولغته 
إلى “خائن”  وربما رؤاه أي يتحول 

حقيقي للعمل األصلي.

على أي أساس تقوم باختيار  «
الكتب والمواضيع التي تود 

ترجمتها؟

احترفت  األســـاس مترجم  فــي  أنــا 
الترجمة كمهنة منذ سنوات طويلة 
المجاالت  مختلف  فــي  وتــرجــمــت 

وخـــاصـــة الــتــرجــمــة 
القانونية والتجارية 
والـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة، 
اإلبداعية  الترجمة 
هواية  لــي  بالنسبة 
ــر  ــتــــوافــ ــ عــــنــــدمــــا ي
ــت فـــــــراغ بــيــن  ــ ــ وق
صـــخـــب وازدحـــــــام 
فلقمة  مسئولياتي 
الـــعـــيـــش أصــبــحــت 
عـــــــســـــــيـــــــرة. لـــقـــد 
ــتــــاب  ــت كــ ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ تـ

“اللؤلؤ وأحالم المحار - أنطولوجيا 
الشعر البحريني الحديث” في عام 
لقصائد  ترجمة  عبارة  وهــو   2007
الشعراء  مــن  بحرينًيا  شــاعــًرا   29
اللغة  إلــى  والحداثيين  الحديثين 
اإلنــجــلــيــزيــة كــمــحــاولــة لــتــعــريــف 
طبع  الكتاب  هــذا  عالمًيا،  شعرائنا 
على نفقة مركز الشيخ إبراهيم آل 

خليفة للثقافة بتشجيع مشكور من 
ُطبع  وقــد  خليفة،  آل  مي  الشيخة 
هذا الكتاب في الواليات المتحدة. 
للكاتب  كما ترجمت رواية “نوران” 
جرافيك  عمل  ضمن  رمضان  فريد 
مشترك مع الفنان جمال عبدالرحيم، 
بترجمة  قمُت  ذلــك  إلــى  باإلضافة 
الهولندي  الفنان  رسائل  العديد من 
ترجمة  الفكرة  وكــانــت  جــوخ  فــان 

لكن  كل رسائله ونشرها في كتاب 
جعلتني  ــظــروف  وال الــوقــت  ضيق 
أتوقف عن االستمرار، وفي الواقع 
ــدة مــشــاريــع تــرجــمــة  ــدي عــ ــ ــإن ل فــ
تنتظر  التي  دواويــنــي  إلــى  إضافة 
المطلوب  الثالثة.  وروايــتــي  النشر 
ــوقــت والـــفـــراغ الـــذي اصبح  هــو ال

شحيًحا مع تعقيدات الحياة.

الشاعر والمترجم عبدالحميد القائد

حركة الترجمة في البحرين بدأت تنتعش نسبًيا
ــة ــك ــل ــم ــم ــة فــــي ال ــمـ ــرجـ ــة األكــــثــــر تـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــب الـ ــتـ ــكـ ــد: الـ ــ ــائ ــ ــق ــ ال

حوراء جعفر
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أقــدم حشــد مــن النــاس فــي الهنــد علــى 
ضــرب طبيــب مســن )75 عامــا( وتعذيبــه 
حتــى المــوت، مــا دفــع اتحــادا طبيــا بــارزا 
للدعــوة إلــى اإلضــراب عــن العمــل، حتــى 
تتم محاســبة الجناة. وهاجم 250 شخصا 
وقامــوا  دوتــا،  ديفيــن  المســن،  الطبيــب 
بضربــه بوحشــية، إثــر ادعائهــم أن األخير 
لــم يكــن متواجدا في المشــفى لحظة نقل 
عاملة مصابة إليه بحالة إسعاف، محملين 

الطبيب مسؤولية موتها.
مــع دخــول العاملــة المصابة إلى المشــفى، 
مكثــت هنــاك 3 ســاعات وهــي فــي وضــع 
يحضــر  ولــم  ماتــت  ثــم  حــرج،  صحــي 
زمالءهــا  دفــع  مــا  بعــد،  دوتــا  الطبيــب 

لتحميل الطبيب المسؤولية عن موتها.

وسارعت الشرطة الهندية باعتقال  «
21 مشتبها بهم، من داخل 

المشفى، بعيد دقائق من االعتداء 
على الطبيب المسن، الذي توفي 

خالل ساعات متأثرا بجراحه.

تعذيب وقتل 
طبيب بسبب حالة 

وفاة
حــذرت خبيــرة غذائية بارزة مــن أن الوجبات الغذائيــة “النباتية” يمكن أن تعرض 

معدل الذكاء لألجيال القادمة للخطر.

وقالــت الدكتــورة إيمــا ديربيشــاير إن تزايــد 
حميــة  يســتخدمون  الذينــي  النــاس  أعــدد 
غذائيــة “نباتيــة” تخاطــر بنقــص “الكوليــن”، 
وهــو عنصــر غذائــي مهم لنمــو الدمــاغ، وفقا 

لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
الخبيــرة  بحســب  “الكوليــن”  ويتواجــد 
والبيــض  واألســماك  اللحــوم  فــي  الغذائيــة، 

ومنتجــات األلبــان، وهــو مهــم جــدا خاصــة 
بالنســبة للحوامــل، حيــث يســهم فــي النمــو 

الصحي لعقل الطفل.

وحذرت الدكتورة ديربيشاير من  «
“النتائج غير المقصودة” المتمثلة 

في االبتعاد عن الوجبات الغذائية التي 
تعتمد على اللحوم ومنتجات األلبان.

هــل تعلــم أن اإلفــراط في النــوم يعتبر من عالمات اضطراب النــوم، وقد يكون ذا 
صلة بمشكلة تتعلق بالصحة النفسية مثل االكتئاب؟

 ويوصي الخبراء عادة بأن ينام الشخص 
البالــغ مــن 7 إلــى 9 ســاعات كل ليلــة، إال 
أنهم نّوهوا إلى أن النوم لســاعات طويلة 
ليــال يــؤدي إلــى صعوبــة في االســتيقاظ 
إلــى  إضافــة  الفــراش،  مــن  والنهــوض 
الصــداع النصفي وحساســية من الضوء. 
الذيــن  األشــخاص  هــؤالء  ويعانــي  كمــا 
أهمهــا،  جانبيــة  آثــارا  كثيــرا  ينامــون 

علــى  للتأثيــر  ذلــك  يرجــع  الصــداع: 
بعــض الناقــالت العصبيــة بالدمــاغ مثــل 

السيروتونين.

أيضا آالم في الظهر، حيث يؤدي الرقود  «
لفترات طويلة إلى آالم في الظهر. كذلك 
مشكالت في وظائف الدماغ، حيث يؤدي 
ذلك على المدى البعيد إلى مشاكل في 

الذاكرة وانخفاض في اإلدراك.

الحمية النباتية تقلل معدالت ذكاء األجيال القادمة

اإلفراط في النوم ذو صلة بمشكلة نفسية

أميركيون يعاينون تالطم األمواج على الشاطئ قبل 
بدء سريان أمر اإلخالء اإللزامي بسبب العاصفة 

العاتية “دوريان” التي تواصل طريقها باتجاه ساحل 
فلوريدا في إندياالنتيك. )أف ب(

بصــورة اعتبرهــا البعــض رومانســية، قــررت أوكســانا فويفودينــا، ملكــة 
جمال موســكو للعام 2015 وطليقة ملك ماليزيا الســابق محمد الخامس، 
وألول مــرة الحديــث عــن طالقها مــن زوجها، حيث اعترفت في منشــور 
لهــا عبر “إنســتغرام” يحمل صورتها مع الملــك محمد الخامس أنها ترغب 
بالكشــف عــن األســباب الحقيقيــة النفصالها وزوجها عــن بعضهما، إال أنها 

تفضل الصمت.
وكتبــت مــع الصــورة: “أعرف أن الجميــع يريدون معرفة مــاذا حدث لنا.. 
لم أكن مســتعدة ســابقًا للكشــف عن قصتي.. ربما، إذا قلت لكم الحقيقة، 
فســوف أشــعر بتحســن حالي.. لكنني ال أريد إيذاء أي شــخص؛ ألن ذلك 

سيكون مؤلمًا”.
وفيمــا لــم تصــدر أي بيانــات رســمية بخصــوص أســباب الطــالق مــا أثــار 
مختلــف التســاؤالت والشــائعات حــول الموضــوع، ألمــح محامــي العائلة 
المالكة في ماليزيا، ســابقا، عن ســبب الطالق، حيث قال، إنه ليس هناك 

دالئل حتمية بما يتعلق في هوية األب البيولوجي لمولود فويفودينا.
يذكــر أن ملــك ماليزيا الســابق محمــد الخامس كان تطلق فــي يونيو من 
ملكة جمال روســية ســابقة، منهيًا زواجًا اســتمر بضعة أشــهر تنحى على 

إثره عن العرش، في سابقة بتاريخ البالد.

بعد انفصال 
“مؤلم”.. أول 
صورة لملك 

ماليزيا مع 
طليقته

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األلعاب النارية تقتل مغنية راب في عرض حي
تعرضت مغنية راب إسبانية 
أثنــاء  فــي  قاتلــة  إلصابــات 
عــرض حــي أمــام الجمهــور؛ 

بسبب األلعاب النارية.
الغنائيــة  الفرقــة  وكانــت 
بيرالنــاس  الس  فــي  تغنــي 
فــي أفيــال، وكانــت تضم 15 
عضــوا مــن بينهــم مطربــون 
وراقصــون،  وموســيقيون 
عندمــا وقــع الحــادث، الــذي 

تسببت فيه األلعاب النارية، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفرقة الموســيقية كانت على خشــبة المســرح، وأن المطربة 
جوانــا ســاينز، 30 عامــا، تعرضــت إلصابــة فــي البطن بســبب جهــاز المؤثــرات الخاصة 
باأللعاب النارية، وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث. وبعد محاوالت عالجها، التي 
أدت إلى جروح خطيرة، توفيت في وقت الحق، بينما تداول ناشــطون مقطع فيديو 

يظهر لحظة انطالق الشرر فجأة من لأللعاب النارية.

أعلــن طبيــب يدعــى روجــر بيــارد مقتــل 
ســيدة مســنة في مزرعة جنوبي أســتراليا 
بســبب ديــك. وذكــر موقــع إذاعــة “إيه بي 
ســي” األســترالية أن الديــك قتــل العجــوز 
بجنــوب  بمزرعتهــا  البيــض  أثنــاء جمعهــا 
أســتراليا، بحســب روايــة الطبيب. وصرح 
الطبيب روجر بيارد، أســتاذ علم األمراض 
بجامعــة أدياليــد، فــي ســياق تقريــره بــأن 
المــرأة البالغ عمرهــا 76 عاما، توجهت إلى 
حظيــرة دواجــن بمزرعتهــا الريفية، عندما 
قــام ديــك شــرس بمهاجمتهــا ونقرهــا فــي 
أســفل ساقها، مما تســبب بإصابتها بنزيف 
بأوردتها المتمددة، ومن ثم سقطت أرضا.

وأضاف بيارد، أنه من المهم إدراك  «
خطورة تمدد األوردة أو ما يعرف 
بدوالي الساقين وقال: “إن هذا 
الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى 

الخطورة التي تعرضت لها المرأة 
المسنة، بسبب إصابتها بدوالي 

الساقين”.

ديك يقتل سيدة 
مسنة بمزرعة في 

أستراليا

الممثلة البريطانية سيينا ميلر تصل عرض فيلم “ذا الندرمات” خالل مهرجان 
فينيسيا السينمائي الـ 76 في فينيسيا ليدو. )أ ف ب(
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ابتكار مذهل قد يسجل نهاية حشوات األسنان
أن  يمكــن  جديــدة  مــادة  باحثــون  ابتكــر 
مينــا  إنمــاء  إعــادة  علــى  النــاس  تســاعد 
األســنان الخاصة بهم بشكل طبيعي، ما قد 
يخلصهــم مــن “كابــوس” الزيــارة المتكــررة 

إلى طبيب األسنان.
مــن  الكثيــر  األشــخاص  يتنــاول  وعندمــا 
الســكر، يعانــون ظهور ثقوب في أســنانهم، 
حيــث يتــآكل غــالف المينــا الخارجــي، مــا 

يدفعهم لزيارة طبيب األســنان الذي يغطي 
الثقــب )أو التســوس( باســتخدام الحشــوة، 
أو  محتملــة  عــدوى  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي 

تحتاج للتغيير بعد عدة سنوات.
ومنــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، يحــاول 
الباحثــون اســتبدال الحشــوات عــن طريق 
خــالل  مــن  األســنان،  مينــا  إنمــاء  إعــادة 

تزويدها بفوسفات الكالسيوم.


