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العاهل: استهداف “أرامكو” ليس اعتداء على السعودية فقط بل على العالم

جاللة الملك 
يلتقي خادم 

الحرمين 
الشريفين في 
قصر السالم 

بجدة

المنامة - بنا

قال عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة إن اســتهداف معملي شــركة 
“أرامكــو” ليــس اعتــداء علــى المملكــة العربيــة 
الســعودية فقــط بــل هــو اعتــداء علــى العالــم 
باســتهداف إمدادات الطاقة لألســواق الدولية.  
وعقــد جاللــة الملــك اجتماعــا في قصر الســالم 
بمدينــة جــدة أمــس مــع أخيــه عاهــل المملكــة 
الحرميــن  خــادم  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

المملكــة  الشــريفين أن  الحرميــن  وأكــد خــادم 
مــع  التعامــل  علــى  قــادرة  الســعودية  العربيــة 
آثــار هــذا العمــل اإلجرامي الذي يســتهدف أمن 

واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
األوضــاع  تطــورات  آخــر  الجانبــان  وبحــث 

المنطقــة  تشــهدها  التــي  والمســتجدات 
وتداعياتهــا  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
إلــى جانــب تبــادل  علــى األمــن واالســتقرار، 
وجهــات النظر عن عدد من القضايا اإلقليمية 

)02 - 03(والدولية.

)04(

وّجــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة إلى دراسة 
منح المقاول الوطني األفضلية في المشــاريع 
اإلنشــائية الحكوميــة بمــا يتــواءم مــع أنظمــة 
التجــارة الدوليــة والتزامــات مملكــة البحرين، 
وكلف ســموه اللجنة الوزارية للشــؤون المالية 

واالقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات 
بهذا الخصوص.

ووجه ســموه، لدى ترؤسه الجلسة االعتيادية 
األســبوعية لمجلس الــوزراء بقصــر القضيبية 
بــوزارة  المختلفــة  األجهــزة  أمــس،  صبــاح 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
لموســم  المبكــر  االســتعداد  إلــى  العمرانــي 

األمطــار واتخــاذ ما يلزم لمنــع تجمعات المياه 
وتراكماتهــا وضمــان تصريفهــا علــى الطرقــات 

العامة واألماكن الحيوية.
ثــم وجــه ســموه وزارة اإلســكان إلــى دراســة 
مــن  الجنوبيــة  المحافظــة  اســتيعاب  زيــادة 
الوحــدات اإلســكانية مــع مراعــاة خصوصيــة 
المحافظة اجتماعًيا وتاريخًيا والحفاظ عليها 

بيئًيا.
وقــرر مجلــس الــوزراء شــراء أصــول صيــادي 
الروبيــان مــن بوانيش الصيد لمــن رغب منهم 
فــي ذلــك أو تحويــل رخــص صيــد الروبيــان 
إلى رخص صيد األســماك وشــراء عدة الصيد 
منهــم، وقــرر المجلــس اعتمــاد ميزانيــة لهــذا 

الغرض.

الجفير - جمعية الصحفيين

صحافييــن  مــن  متفرقــة  شــكاوى  البحرينيــة  الصحفييــن  جمعيــة  تلقــت 
بمؤسســات صحافيــة عــن نقــل محتوى موادهــم بحســابات إخبارية ربحية 
بوسائل التواصل االجتماعي من دون مراعاة للقوانين المرعية بهذا الشأن.

وقالــت الجمعيــة إنها تتابع بــكل اهتمام 
حــاالت  لضبــط  محليــة  صحــف  تحــرك 
نقل محتوى أعدادها الورقية ومواقعها 
اإللكترونية ومنصاتها الرســمية بوسائل 
التواصــل االجتماعــي مــن دون مراعــاة 
لضوابــط صــون المحتوى بحــق الملكية 

الفكرية.
شــهدت  األخيــرة  الفتــرة  أن  وأضافــت 
حالــة غيــر منضبطــة بإطــالق صفحــات 
إخباريــة بوســائل التواصــل االجتماعي، 
ومــن بينها موقــع “إنســتغرام”، وجنحت 
مــن  تجــاري  صحافــي  نشــاط  بتقديــم 
دون أخــذ الترخيــص الــالزم مــن الجهــة 

الحكومية المختصة.
اإلخباريــة  الحســابات  أن  وأكــدت 
بوســائل التواصــل االجتماعــي باشــرت 
بنقــل واقتبــاس مــواد صحافيــة خاصــة 
ومبتكــرة نشــرتها صحــف محليــة، مــن 
حــق  حمايــة  لضوابــط  مراعــاة  دون 

الملكية الفكرية لهذه المواد. 
وشــددت على أنه ال يجيز القانون أعاله 
أو التقاليــد المهنية نقــل األخبار والمواد 
محليــة  بصحــف  المنشــورة  الصحافيــة 
الكتابيــة  وموافقتهــا  اســتئذانها  دون 
حتــى لو تــم ذكر اســم المصــدر المنقول 

منه المادة الصحافية.

“الصحفيين” للحسابات اإلخبارية بـ “اإلنستغرام”: 
نقلكم من الصحف مخالف للقانون

شراء أصول صيادي الروبيان من البوانيش لمن رغب
سمو رئيس الوزراء: منح المقاول الوطني األفضلية بالمشاريع اإلنشائية الحكومية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

)09(

4 ميداليات لـ “الداخلية” في بطولة إيطاليا
أعرب رئيس االتحاد الرياضي لألمن  «

العام العقيد خالد الخياط عن خالص 
شكره وتقديره لوزير الداخلية؛ لدعمه 

ومساندته التي كان لها الدور األساس 
في إحراز فريق وزارة الداخلية أللعاب 

القوى 4 ميداليات )ذهبيتان وفضية وبرونزية( في اليوم األول لدورة 
األلعاب الدولية للشرطة في ميالنو بإيطاليا.
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للثقافــة  البحريــن  هيئــة  طرحــت 
واآلثار في جلســة مجلس المناقصات 
لتوفيــر  مناقصــة  أمــس  والمزايــدات 
عمالة خاصة بفريق الترميم والتدخل 
التراثيــة  للبيــوت  والصيانــة  الطــارئ 
تقــدم  اللؤلــؤ،  ضمــن مشــروع طريــق 
إليهــا 4 عطــاءات، أقلهــا بـــ 195.6 ألف 

دينار.

195.6 ألف دينار 
لترميم البيوت 

التراثية بالمحرق

النقــل  شــركات  رحــالت  أعــداد  نمــت 
الجــوي المســجلة على مســتوى العالم 
رحلــة  ألــف   57.1 إلــى  البحريــن  فــي 
خــالل العــام الماضــي، مقارنة بـــ 54.5 
ألف رحلة في العام 2017، بنمو نسبته 
إحصــاءات  آخــر  بحســب   ،%  4.77

مجموعة البنك الدولي.

57.1 ألف رحلة 
طيران بالبحرين 

2018

أمل الحامد

زينب العكري
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عواصم ـ وكاالت

قــال رئيــس وزراء بريطانيا بوريس 
جونســون، أمس، إن بالده تعتقد أن 
إيــران مســؤولة عــن الهجمــات التي 
تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان، 
وإنها ســتعمل مــع الواليات المتحدة 
لتحديــد  األوروبييــن  والحلفــاء 
جونســون  وقــال  مشــترك.  رد 
للصحافيين علــى الطائرة التي تقله 

العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  إلــى 
لألمــم المتحدة في نيويورك “نعتقد 
ا أن تكون إيران  أنــه من المرجح جدًّ
مســؤولة فعالً. سنعمل مع أصدقائنا 
األميركييــن وأصدقائنــا األوروبييــن 
تصعيــد  وقــف  يحــاول  رد  لوضــع 

التوترات في منطقة الخليج”.

جونسون: إيران مسؤولة عن “هجمات أرامكو”

بيروت ـ أ ف ب

أبلــغ مســؤول أميركــي أمــس لبنان أن 
بــالده ســتعاقب أي فريــق يقــدم دعما 
قــال  مــا  وفــق  هللا،  لحــزب  “عينيــا” 
مصــدر محلــي مطلــع علــى مضمــون 
إدراج  مــن  أســابيع  بعــد  محادثاتــه، 
واشــنطن مصرفــا لبنانيــا علــى الئحــة 
خدمــات  تقديــم  بتهمــة  العقوبــات 
ماليــة للحــزب. والتقــى مســاعد وزيــر 
الخزانــة األميركيــة لشــؤون مكافحــة 
تمويــل اإلرهــاب مارشــال بيلنغســلي 

أمــس غــداة وصولــه إلى بيــروت، كال 
مــن رئيس البرلمان نبيــه بري ورئيس 

الحكومة سعد الحريري.
علــى  مطلــع  لبنانــي  مصــدر  وقــال 
المســؤول  إن  المحادثــات  مضمــون 
“الواليــات  أن  علــى  شــدد  األميركــي 
يقــدم  فريــق  أي  ســتعاقب  المتحــدة 
دعمــا عينيــا لحــزب هللا، ســواء عبــر 
األسلحة أو المال أو أي وسائل مادية 

أخرى”. 

واشنطن ستعاقب كل من يدعم حزب اهلل

مشاركة ناجحة لـ “دانات” 
ل معهد البحرين للؤلؤ واألحجار  « سجَّ

الكريمة “دانات” هذا العام أنجح 
مشاركة له في معرض هونغ كونغ 

ل منصة  للمجوهرات، حيث حوَّ
العرض الخاصة به إلى مختبر 

يعمل بكامل طاقته إلجراء عمليات 
الفحص، على مدى 5 أيام.
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جاللة الملك وخادم الحرمين يبحثان 
تطورات ومستجدات المنطقة
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عقــد عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة اجتماعا في قصر الســام 
بمدينة جدة أمس مع عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بجالة الملك.

عــن  اللقــاء  الملــك خــال  أعــرب جالــة  وقــد 
العمــل  وإدانتهــا  البحريــن  مملكــة  اســتنكار 
اإلرهابــي التخريبــي علــى معملــي أرامكــو في 
بقيــق وخريــص، والــذي يمثل تصعيــدا خطيرا 
المنطقــة  واســتقرار  ألمــن  كبيــرا  وتهديــدا 
وإلمــدادات النفط في الســوق العالمية، مؤكدا 
جالتــه تضامــن البحرين ووقوفهــا الكامل مع 
الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ضد 
كل مــن يحــاول المســاس بســيادتها ومكانتهــا 
ويهــدد أمنها واســتقرارها، ودعمها الثابت لكل 
مــا تتخــذه مــن إجــراءات؛ للحفاظ علــى أمنها 

وسامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كمــا أعــرب جالتــه عــن خالــص تهانيــه لخادم 
الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده بمناسبة 
ذكــرى اليــوم الوطنــي، ســائا المولــى أن يديم 
علــى المملكة وشــعبها الشــقيق األمــن والرفعة 
والتقــدم والرخــاء فــي ظــل قيادتــه الحكيمــة، 
شــاكرا جالتــه خادم الحرمين الشــريفين على 

حفاوة االستقبال وكرم الضيافة.
عــن  الشــريفين  الحرميــن  أعــرب خــادم  فيمــا 
الشــكر والتقديــر ألخيــه جالــة الملــك علــى ما 
أبداه من مشــاعر أخوية كريمــة، مؤكدا تثمين 
الســعودية قيــادًة وحكومــًة  العربيــة  المملكــة 
وشــعبا للمواقــف األخويــة الثابتــة والمشــرفة 
لمملكــة البحرين بقيادة جالته، والتي تجســد 
أن  ومؤكــدا  الراســخة،  المملكتيــن  عاقــات 
المملكة العربية الســعودية قادرة على التعامل 
مــع آثــار هــذا العمــل اإلجرامي الذي يســتهدف 
الطاقــة  وإمــدادات  المنطقــة  واســتقرار  أمــن 

العالمية.
واســتعرض صاحــب الجالة وخــادم الحرمين 
الشــريفين أواصــر العاقــات األخويــة الوثيقــة 
وســبل تعزيزهــا علــى كافــة الصعــد واالرتقــاء 
بهــا إلــى آفــاق أرحــب مــن التعــاون والتنســيق 

المشــترك بمــا يخــدم مصالــح البلديــن، ويلبــي 
تطلعات الشعبين الشقيقين.

الوثيقــة  العاقــات  الملــك عمــق  وأكــد جالــة 
التــي تجمــع البلديــن الشــقيقين، والتــي تــزداد 
قــوة وتميــزا فــي ظــل الحــرص المتبــادل على 

تطويرها وتوسيع آفاقها.
بمــا يجمــع  العاهــان عــن اعتزازهمــا  وأعــرب 
الوثيقــة  األخــوة  عاقــات  مــن  المملكتيــن 
والتعــاون الوطيــد، وما يشــهده العمــل الثنائي 

من تطور مستمر على مختلف األصعدة.
وأعرب جالة الملك عن شكره وتقديره لخادم 
الحرميــن الشــريفين علــى الوقفــات التاريخية 
المشــرفة التــي تقفهــا دائمــا المملكــة العربيــة 
وشــعبها  البحريــن  مملكــة  تجــاه  الســعودية 
ومــا تقدمــه الشــقيقة الكبــرى مــن دعــم أخوي 

متواصل للبحرين على المستويات كافة.
كمــا بحــث الجانبــان آخــر تطــورات األوضــاع 
المنطقــة  تشــهدها  التــي  والمســتجدات 
والتحديــات التــي تواجههــا وتداعياتهــا علــى 
األمــن واالســتقرار، إلــى جانــب تبــادل وجهات 
النظــر عن عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 

موضع االهتمام المشترك.
وأشــاد جالة الملك في هذا الجانب بالمواقف 
فــي  الشــريفين  الحرميــن  لخــادم  الحكيمــة 
علــى  للحفــاظ  المنطقــة؛  مــع قضايــا  التعامــل 
أمنهــا ومصالــح ومقدرات دولها وشــعوبها في 
ظل ما تشهده من مخاطر وتهديدات، ومؤكدا 
أن المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة تعــد 
الركيــزة األساســية لاســتقرار وصمــام األمــان 
للمنطقة بما تمثله من تأثير وثقل إستراتيجي 
كبير على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، مثمنا 
دورهــا المحــوري فــي الدفاع عــن قضايا األمة 

العربية والحفاظ على مصالحها العليا.
وكان فــي مقدمة مســتقبلي جالــة الملك لدى 

وصولــه مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولي بجدة 
أميــر  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  مستشــار 
منطقــة مكــة المكرمــة صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خالــد الفيصل، وســفير مملكــة البحرين 
لــدى المملكة العربية الســعودية الشــيخ حمود 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، وأميــن محافظــة جدة 
صالــح التركــي، وقنصــل عــام مملكــة البحرين 

بجدة إبراهيم المسلماني. 
وقد تفضل صاحب الجالة الملك لدى وصوله 

بالتصريح التالي:
العربيــة  المملكــة  إلــى  نصــل  ونحــن  يســرنا، 
نلتقــي بأخينــا خــادم  الشــقيقة أن  الســعودية 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
التــي  األحــداث  تطــورات  لبحــث  ســعود؛  آل 
تشــهدها المنطقــة والتحديــات التــي تواجهها، 
وذلك اســتمرارا للتنســيق والتشاور المتواصل 

بيننا لكل ما فيه خير بلدينا وشعبينا ومصلحة 
دولنا وشعوبنا الشقيقة.

كما ويسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم 
الحرمين الشــريفين وسمو ولي عهده بمناسبة 
ذكــرى اليــوم الوطنــي، ســائا المولــى أن يديم 
علــى المملكة وشــعبها الشــقيق األمــن والرفعة 

والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. 
مملكــة  تضامــن  نؤكــد  المناســبة  بهــذه  وإننــا 
البحريــن ووقوفهــا الكامل إلى جانــب المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة فــي التصدي ألي 
محاولــة تســعى للنيــل مــن أمنها واســتقرارها، 
مــن خطــوات  تتخــذه  لمــا  المطلــق  وتأييدهــا 
وإجــراءات لحمايــة مؤسســاتها والدفــاع عــن 
مواطنيهــا  ســامة  علــى  والحفــاظ  مصالحهــا 
إدانــة  مجدديــن  أرضهــا،  علــى  والمقيميــن 
اإلرهابــي  العمــل  البحريــن  مملكــة  واســتنكار 

تابعيــن  معمليــن  اســتهدف  الــذي  التخريبــي 
لشــركة أرامكــو فــي محافظــة بقيــق وهجــرة 
واالســتقرار  األمــن  يقــوض  والــذي  خريــص، 

والسلم في المنطقة.
علــى  تقــف  البحريــن  مملكــة  أن  نؤكــد  كمــا 
الــدوام فــي صــف وخنــدق واحــد مــع المملكــة 
الهــدف  بوحــدة  إليمانهــا  الســعودية؛  العربيــة 
والمصيــر، وأن أمــن الســعودية جــزء ال يتجــزأ 
مــن أمن البحرين، مؤكدين أن المملكة العربية 
األساســية  الركيــزة  هــي  الشــقيقة  الســعودية 
ألمــن المنطقة واســتقرارها وصمــام أمانها في 
مواجهــة المخاطــر والتهديــدات التــي تتعرض 
لهــا، ومثمنين في الوقت ذاتــه الدور المحوري 
للشــقيقة الكبرى فــي مكافحة اإلرهاب وتعزيز 

األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي.
إن اســتهداف معملــي شــركة أرامكــو في بقيق 

وخريــص ليــس اعتــداء علــى المملكــة العربية 
الســعودية فقط بل هو اعتداء على العالم من 
خــال اســتهداف إمــدادات الطاقــة لألســواق 

الدولية.
المملكــة  يحفــظ  أن  القديــر  العلــي  ندعــو هللا 
ويديــم  الشــقيق  وشــعبها  الســعودية  العربيــة 
عليها األمن واألمان والرخاء؛ لمواصلة مسيرة 
القيــادة  التقــدم والتنميــة والتطــور فــي ظــل 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  لخــادم  الحكيمــة 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وولــي عهده 
صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود. إنه سميع مجيب.
وكان حضــرة صاحــب الجالــة الملــك قد غادر 
أرض الوطــن فــي وقــت ســابق أمــس متوجهــا 

إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

جاللة الملك يلتقي خادم الحرمين الشريفين

جاللة الملك لدى وصوله إلى جدة المنامة - بنا

جـاللـة الملك وخادم الحرمين يبحثان التطـــــــــورات والمستجدات والتحديات في المنطـقة
جاللــة الملــك: نقف مع الســعودية ضــد كل من يحــاول المســاس بســيادتها ومكانتها ويهــدد أمنها
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الملــك ســلمان: مواقــف البحريــن األخويــة الثابتــة والمشــرفة تجســد العالقــات الراســخة

جاللة الملك: مواقف 
حكيمة لخادم الحرمين 
في التعامل مع قضايا 

المنطقة

الشقيقة الكبرى 
الركيزة األساس 

لالستقرار بما تمثله من 
تأثير وثقل إستراتيجي

 خادم الحرمين: 
نقدر ما أبداه جاللة 

الملك من مشاعر 
أخوية كريمة

العمل اإلجرامي يستهدف 
أمن المنطقة وإمدادات 

الطاقة والسعودية قادرة 
على التعامل معه

الوطـــنجاللـــــة الملــك يحضــــر مأدبــــــة غــــداء أقامهـــــا خــــادم الحرميــــــن أرض  إلـــى  يعـــود  الملـــك  جاللـــة 

جاللة الملك وسمو ولي العهد يهنئان غينيا بيساو

صاحــب  البــاد  عاهــل  حضــر 
الجالــة الملــك حمد بن عيســي 
آل خليفــة مأدبــة الغــداء التــي 
أقامهــا عاهــل المملكــة العربيــة 
خــادم  الشــقيقة  الســعودية 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود 
لصاحــب  تكريًمــا  أمــس  ظهــر 
الجالــة الملــك بمناســبة زيارته 
إلــى المملكة العربية الســعودية 
الســمو  أصحــاب  حضرهــا 
الملكــي األمراء وأعضــاء الوفد 
المرافق لجالة الملك وعدد من 
المملكــة  فــي  المســؤولين  كبــار 

خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء تكريما لجاللة الملكالشقيقة.

غادر عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة أمــس المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، 
حيــث كان فــي مقدمــة مودعي جالته مستشــار خادم 
الحرمين الشــريفين أمير منطقــة مكة المكرمة صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل، وســفير مملكــة 
البحريــن لدى المملكــة العربية الســعودية، وقنصل عام 
مملكــة البحرين لدى جدة. وعاد جالة الملك إلى أرض 

الوطــن أمــس قادمــا من مدينة جدة بعد زيــارة للمملكة 
العربيــة الســعودية التقى خالها عاهــل المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة بأخيــه خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعقد معه جلسة 
المتميــزة  العاقــات األخويــة  علــى  تركــزت  مباحثــات 
والمستجدات الراهنة في المنطقة، وتطورات األحداث 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

بعــث عاهــل البــاد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة برقيتا تهنئة الى رئيس جمهورية غينيا بيســاو، 
جوســيه ماريــو فــاز؛ بمناســبة ذكــرى اســتقال باده، كما بعث ســمو ولي العهد برقيــة مماثلة إلى رئيــس وزراء جمهورية 

غينيا بيساو أرستيديس جوميز.
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تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الــوزراء بقصر 
القضيبية صباح أمس. وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج 
زيــارة ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة إلــى الواليــات 
المتحــدة األميركيــة، وبالمباحثــات المثمــرة التــي 
المتحــدة  الواليــات  رئيــس  مــع  ســموه  أجراهــا 
األميركيــة دونالــد ترامــب وكبــار المســؤولين فــي 
اإلدارة األميركيــة وباالتفاقــات التــي تــم توقيعهــا 
علــى هامــش هــذه الزيــارة الناجحة علــى مختلف 

الصعد سياسًيا وعسكرًيا واقتصادًيا.
بعدها، هنأ صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، 
المملكــة العربيــة الســعودية ملًكا وحكومة وشــعًبا 
باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
مشــيًدا ســموه بمــا تحقــق فيهــا من نهضــة تنموية 
شــاملة وازدهــار وتقــدم فــي مختلــف المجــاالت 
بقيــادة عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز 

مجلــس  رئيــس  نائــب  العهــد  وولــي  ســعود،  آل 
الــوزراء وزيــر الدفــاع الســعودي صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود، متمنًيــا ســموه للمملكــة الشــقيقة دوام 
التقــدم والرقــي فــي ظــل قيــادة خــادم الحرميــن 
الشــريفين، مشيًدا ســموه ضمن هذا السياق بعمق 
العالقــات األخويــة الوطيــدة بين مملكــة البحرين 
والمملكة العربية الســعودية الشــقيقة وبما تحظى 
به من دعم من قيادتي البلدين على توطيدها في 

المجاالت كافة.
وحرًصــا مــن ســموه علــى منــح المزيــد مــن الدعم 
صاحــب  وّجــه  ومســاندتها،  الوطنيــة  للشــركات 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء إلــى دراســة منــح 
المقاول الوطني األفضلية في المشاريع اإلنشائية 
الحكوميــة بما يتواءم مع أنظمــة التجارة الدولية 
والتزامــات مملكــة البحريــن، وكلف ســموه اللجنة 
الوزاريــة للشــؤون الماليــة واالقتصاديــة والتوازن 

المالي برفع التوصيات بهذا الخصوص.
الملكــي رئيــس  بعــد ذلــك، وجــه صاحــب الســمو 
األشــغال  بــوزارة  المختلفــة  األجهــزة  الــوزراء 
إلــى  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
االســتعداد المبكر لموســم األمطار واتخاذ ما يلزم 
لمنع تجمعات الميــاه وتراكماتها وضمان تصريفها 

على الطرقات العامة واألماكن الحيوية.
ثــم وجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
اســتيعاب  زيــادة  دراســة  إلــى  اإلســكان  وزارة 
المحافظــة الجنوبيــة مــن الوحدات اإلســكانية مع 
مراعاة خصوصية المحافظــة اجتماعًيا وتاريخًيا 
والحفــاظ عليهــا بيئًيــا، فيمــا وجــه ســموه وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني 
والمرافــق  الســاحات  مــن  المزيــد  توفيــر  إلــى 
والحدائــق التــي تشــكل متنفًســا لألهالــي، وكلــف 
ســموه اللجنة الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية 

التحتية بالمتابعة.

المنامة - بنا

منح المقاول الوطني األفضلية في المشاريع الحكومية 
سمو رئيس الوزراء يهنئ السعودية باليوم الوطني ويشيد بنتائج زيارة سمو ولي العهد إلى الواليات المتحدة

المذكــرات  فــي  المجلــس  نظــر  بعدهــا 
المدرجــة علــى جــدول أعمالــه، وذلــك على 

النحو التالي:
أواًل: حرًصــا علــى تحســين أوضاع صيادي 
صيــده  حظــر  بعــد  خصوصــا  الروبيــان 
البيئــة  علــى  للحفــاظ  الكــراف  بواســطة 
وتوفيــر  وحمايتهــا  البحريــة  والثــروة 
الظــروف الالزمة للحياة الطبيعية لألحياء 
البحرية، قرر مجلس الوزراء شــراء أصول 
صيــادي الروبيــان مــن بوانيــش الصيد لمن 
رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد 
الروبيان إلى رخص صيد األســماك وشــراء 
عــدة الصيــد منهــم، وقــرر المجلــس اعتماد 
ميزانية لهذا الغرض وكلف اللجنة الوزارية 
والتــوازن  واالقتصاديــة  الماليــة  للشــؤون 
المالــي بمتابعــة اإلجراءات الالزمــة، وذلك 
فــي ضوء التوصيــة المرفوعة لهذا الغرض 
مــن اللجنــة المذكــورة، التــي عرضهــا نائب 

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

ثانًيا: في إطار تنفيذ المشروعات الخدمية 
التــي وّجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
ومتابعتهــا  وتنفيذهــا  بدراســتها  الــوزراء 
فــي القــرى والمناطــق المختلفة مــن البالد، 
وافــق المجلــس علــى تشــغيل مركز صحي 
الســاعة،  مــدار  علــى  حمــد  مدينــة  فــي 
الماليــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  وكلــف 
بوضــع  المالــي  والتــوازن  واالقتصاديــة 
فيمــا  لذلــك،  الالزمــة  الماليــة  االعتمــادات 
كلف المجلس اللجنة ذاتها بدراســة تمويل 
إنشــاء مركــز صحــي جديــد يخــدم أهالــي 
قاللــي، إذ يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة 
في توسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية 
والطبيــة واســتمراًرا لمســاعيها فــي ضمان 
حصــول المواطن علــى الخدمات العالجية 
فــي كل األوقات، وذلك فــي ضوء المذكرة 

المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
تبذلهــا  التــي  للجهــود  اســتمراًرا  ثالًثــا: 
التأهيليــة  الخدمــات  لتطويــر  الحكومــة 

اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  تقــدم  التــي 
بحــث مجلس الــوزراء زيــادة الدعم المالي 
لمنــح التأهيــل األكاديمــي والمهنــي لــذوي 
للمراكــز  الحكومــة  تقدمــه  الــذي  اإلعاقــة 
العاملــة  والخاصــة  األهليــة  والمؤسســات 
علــى  االطــالع  بعــد  اإلعاقــة،  مجــال  فــي 
المذكــرة المرفوعــة لهــذا الغــرض مــن وزير 
العمل والتنمية االجتماعية، وقرر المجلس 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  إلــى  إحالتهــا 
المالــي  والتــوازن  واالقتصاديــة  الماليــة 

لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها.
مــن  المزيــد  وضــع  علــى  حرًصــا  رابًعــا: 
لمراقبــة  الالزمــة  واإلجــراءات  الضوابــط 
الطبيــة  والمســتحضرات  األدويــة  صــرف 
والحــد مــن إســاءة اســتخدامها، فقد وافق 
مجلــس الــوزراء على مشــروع قرار بشــأن 
إجــراءات تنظيــم مراقبة وصــرف األدوية 
والمســتحضرات الطبيــة التي تحتوي على 
المــواد المدرجة تحــت المجموعة الدوائية 

“جابــا بينتونيد” والتي تنتمي إليها األدوية 
مثل )الريكا(، في ضوء التوصية المرفوعة 
لهــذا الغــرض مــن اللجنة الوزارية للشــؤون 
القانونيــة والتشــريعية والتي عرضها وزير 
اللجنــة  رئيــس  نائــب  والتعليــم  التربيــة 

المذكورة.
خامًسا: وافق مجلس الوزراء على انضمام 

األساســي  النظــام  إلــى  البحريــن  مملكــة 
لمنظمــة تنميــة المــرأة في الــدول األعضاء 
بمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي المعتمــد فــي 
الخارجيــة  وزراء  لمجلــس   137 الــدورة 
بمنظمة المؤتمر اإلسالمي التي عقدت في 
دوشــنبيه بجمهوريــة طاجاكســتان، وذلــك 
على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية 
للشــؤون القانونيــة والتشــريعية وعرضهــا 
وزيــر التربية والتعليم نائــب رئيس اللجنة 

المذكورة.
بالقــرارات  علًمــا  المجلــس  أخــذ  سادًســا: 
المجالــس  أصدرتهــا  التــي  والتوصيــات 
البلدية خالل دور االنعقاد األول من الدورة 
البلدية الخامســة والبالغ عددها 271 قراًرا 
األشــغال  وزيــر  عرضهــا  والتــي  وتوصيــة 
وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني، إذ 
وافقــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمراني على 124 قراًرا بينما 
يتــم دراســة 112 توصيــة من قبــل الوزارة 

والــوزارات الخدميــة األخــرى تمهيــًدا لرفع 
القرارات المناسبة حيالها.

ســابًعا: وافــق المجلــس علــى 3 ردود مــن 
برغبــة قدمهــا  اقتراحــات  علــى  الحكومــة 
مجلس النواب تتعلق بالوحدات اإلسكانية 
بالدائرة الســابعة فــي المحافظة الجنوبية، 
وتوفير خط ساخن في الوزارات الخدمية 
والبكــم،  للصــم  المرئــي  االتصــال  بنظــام 
وبخصوص المشــاركة فــي المؤتمر العالمي 
لريادة األعمال. وفي بند التقارير الوزارية، 
أخــذ المجلس علًما بمشــاركة وزيــر التربية 
والتعليــم في أعمال منتدى االبتكار التقني 
في التعليم بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا الذي عقد في ســلطنة عمان أخيرا، 
فيمــا أخــذ المجلــس علًمــا بنتائــج اجتمــاع 
مجلــس  بــدول  الزراعــي  التعــاون  لجنــة 
التعاون الخليجي التي عقدت في مســقط 
األشــغال  وزيــر  عرضهــا  والتــي  مؤخــًرا، 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

االستعداد المبكر 
لموسم األمطار واتخاذ 

ما يلزم لمنع تجمعات 
المياه وتراكماتها 

وضمان تصريفها

إجراءات لتنظيم 
مراقبة وصرف األدوية 

والمستحضرات التي 
تحتوي مواد مجموعة 

“جابا بينتونيد”

تشغيل مركز صحي 
في مدينة حمد على 
مدار الساعة ودراسة 

إنشاء مركز جديد يخدم 
أهالي قاللي

مجلس الوزراء يقرر 
شراء أصول صيادي 
الروبيان من بوانيش 

الصيد أو تحويل رخص 
الصيد

زيادة استيعاب 
المحافظة الجنوبية 

من الوحدات اإلسكانية 
مع مراعاة خصوصيتها 

اجتماعًيا وتاريخًيا
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سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ سلمان بن خليفة لحفل السفارة الصينية
حبيب اهلل يشــيد بدعم ورعاية األمير خليفة بن سلمان لكل ما يســهم في تعزيز التعاون والصداقة

أناب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، مستشــار صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء سمو 
الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة، وبحضور رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، لحضور 
االحتفــال الــذي أقامــه ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية الصديقة انور حبيب هللا مســاء أمس بفنــدق الدبلومات، وذلك بمناســبة 
الذكرى الســبعين لتأســيس جمهورية الصين الشــعبية، بحضور عدد من كبار المســؤولين وأعضاء الســلك الدبلوماســي المعتمدين 

لدى المملكة.

وقد نقل ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل 
خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء لقيــادة وشــعب جمهوريــة الصيــن 
المناســبة، وتمنيــات ســموه  الشــعبية بهــذه 

للدولة الصديقة دوام التقدم واالزدهار.
الملكــي  الســمو  صاحــب  مستشــار  وأشــاد 
رئيــس الــوزراء بمــا وصلــت اليــه العالقــات 
البحرينيــة - الصينية من تطور في مختلف 

المجــاالت بمــا يعكــس ما يربط بيــن البلدين 
من تفاهم وتنسيق تجاه العديد من القضايا 
االقليميــة والدوليــة، مؤكــدا ســموه اهتمــام 
التعــاون  روابــط  بتوســيع  البحريــن  مملكــة 
الصديقــة  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  مــع 
فــي شــتى المجــاالت بمــا يخــدم المصالــح 

المشتركة.
مــن ناحيتــه، أعرب ســفير جمهوريــة الصين 

عن خالص الشــكر والتقدير لصاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء علــى دعــم ورعايــة 
ســموه لــكل مــا يســهم فــي تعزيــز التعــاون 
والصداقــة بيــن البلدين، مؤكدا ســعي بالده 
إلى تقوية اواصر التعاون الثنائي مع مملكة 
البحرين بالشكل الذي يلبي تطلعات البلدين 
لمملكــة  متمنيــا  الصديقيــن،  والشــعبين 

البحرين استمرار النهضة والتطور.

المنامة - بنا

نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.. سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل السفارة الصينية

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة برقيتي شكر من أخيه سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ولي عهد 
ا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه بوفاة المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ طالل ناصر العذبي  دولة الكويت الشقيقة، األولى ردًّ
ا على برقية سموه للتعزية والمواساة بوفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح، وقد أعرب سمو ولي  الصباح، والثانية ردًّ

عهد دولة الكويت الشقيقة عن خالص الشكر والتقدير لسموه على صادق مواساته ومشاعره األخوية.

كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الوزراء برقية شــكر من أخيه ســمو الشيخ 
جابــر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس 
وذلــك  الشــقيقة،  الكويــت  بدولــة  الــوزراء 

ا علــى برقيــة التعزيــة والمواســاة التــي  ردًّ
بعثهــا ســموه إليــه بوفــاة المغفور لهــا بإذن 
هللا تعالــى الشــيخة أنــوار فيصــل الســعود 
بالــغ  عــن  فيهــا  ســموه  أعــرب  الصبــاح، 

اعتــزازه وتقديــره لمبــادرة صاحــب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء الصادقة ومشــاعره 
المخلصــة، ســائالً هللا أن يحفظ ســموه من 

سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ نواف األحمدكل مكروه.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكـر ولـي عهـد الكويـت
ا علـــى برقيـــات التعزيـــة مـــن ِقبـــل ســـموه ردًّ

السيســي  محمــد  النائــب  أشــاد 
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  البوعينيــن 
الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي 
بمجلــس النــواب بالقــرار الصــادر فــي 
جلســة مجلس الوزراء برئاســة رئيس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
بشــأن  بــن ســلمان آل خليفــة  خليفــة 
الروبيــان مــن  شــراء أصــول صيــادي 
رغــب  لمــن  الصيــد  وعــدة  بوانيــش 
منهــم في ذلك أو تحويل رخص صيد 
الروبيــان إلــى رخــص صيــد األســماك، 
أوضــاع  تحســين  إطــار  فــي  وذلــك 
صيــادي الروبيــان خاصــة بعــد حظــر 
للحفــاظ  “الكــراف”  بواســطة  صيــده 
على البيئة والثروة البحرية وحمايتها 
للحيــاة  الالزمــة  الظــروف  وتوفيــر 
البحرية.وطالــب  لألحيــاء  الطبيعيــة 
البوعينين جميع الجهات ذات العالقة 
مجلــس  قــرار  تنفيــذ  فــي  باإلســراع 

الــوزراء والــذي يقضــي بشــراء أصول 
صيــادي الروبيــان من بوانيــش الصيد 
لمــن رغــب منهــم فــي ذلــك أو تحويل 
رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد 
األســماك وشــراء عــدة الصيــد منهــم، 
إلنهاء المعاناة اإلنسانية التي يتعرض 
لهــا صيــادو الروبيــان بعــد وقفهــم عن 
رزقهــم  مصــدر  تعتبــر  التــي  المهنــة 
الوحيــد، مؤكًدا ضــرورة قيام الجهات 
المعنيــة بالنظــر إلــى الديــون المترتبــة 
على الصيادين بعد حظر مزاولة مهنة 

صيد الروبيان.
شــكره  بالــغ  عــن  البوعينيــن  وعّبــر 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديــره 
رئيــس الــوزراء على اســتجابة ســموه 
واهتمامه الدائم على تخفيف األعباء 
المترتبــة علــى الصياديــن المتضررين 
مــن قرار وقف الصيد بواســطة شــباك 

الجر القاعية )الكراف(.

البوعينين يشيد باستجابة سمو رئيس 
الوزراء لتعويض صيادي الروبيان إطالق برامج تضمن وصول الخدمات للمواطنين

سمو محافظ الجنوبية يؤكد اهتمامه باحتياجات األهالي وتذليل الصعوبات أمامهم

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
بمبنى المخافظة أمس اجتماع المجلس 
ممثلــي  مــن  عــدد  بحضــور  التنســيقي 

الجهات الحكومية.
ســمو  رّحــب  االجتمــاع،  بدايــة  وفــي 
مشــيدا  المجلــس،  بأعضــاء  المحافــظ 
لــوزارات  الفاعلــة  بالمشــاركة  ســموه 
جهــود  دعــم  فــي  المملكــة  وهيئــات 
المحافظــة الجنوبية في اإلشــراف على 
تنفيذ السياســة العامــة للدولة، ومتابعة 
مشــروعات خطط التنمية، والتي تشمل 
اإلشــراف علــى الخدمــات التــي تقدمهــا 
الجنوبيــة،  بالمحافظــة  الدولــة  أجهــزة 
تحقيــق  يكفــل  بمــا  تنفيذهــا  ومتابعــة 

المصلحة العامة.
وأكد ســمو المحافــظ اهتمامه باالطالع 
أهالــي  ومتطلبــات  احتياجــات  علــى 
كافــة  الصعوبــات  وتذليــل  المحافظــة 

إطــالق  علــى  والعمــل  تواجههــم،  التــي 
البرامــج والمشــاريع بالســرعة والكفاءة 
التي تضمن وصــول الخدمات كافة إلى 
المواطنين، والعمل على مشــاركتهم في 

طــرح األفــكار واآلراء مــن خــالل أبواب 
مــن  والتواصــل  المفتوحــة،  المحافظــة 
خــالل الخدمات الذكية بما يوفر الوقت 

والجهد.

سمو محافظ الجنوبية يترأس االجتماع التنسيقي بحضور ممثلي الجهات الحكومية

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمـو رئيـس الـوزراء يشيـد بجـهـود “المـبـرة الخليـفـيـة”
2019 الــــنــــمــــوذج  ــاب  ــ ــشـ ــ الـ ــزة  ــ ــائ ــ ــج ــ ب ــا  ــ ــوزهـ ــ فـ بـــمـــنـــاســـبـــة  ــار  ــ ــجـ ــ الـ حـــصـــة  هـــنـــأ 

بعــث رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
تهنئــة للشــابة حصــة الجــار بمناســبة فوزهــا 

بالنســخة الثانية من )جائزة الشاب النموذج 
البحريــن تحــت رعايــة  عــن مملكــة   )2019

جامعة الدول العربية.

وأشــاد ســموه بالجهــود الوطنيــة المخلصــة 
التي تقوم بها مؤسســة المّبرة الخليفية في 
ســبيل تشــجيع منتســبيها مــن أجــل اإلبداع 

البحرينــي،  بالمجتمــع  والنهــوض  والثقافــة 
والتــي عكســت األثــر الطيــب فــي شــخصية 
حصة الجار، وغرســت فيها الحس الوطني، 

والمبــادئ  القيــم  وتعزيــز  المبــادرة،  وروح 
النبيلة.

وأعــرب ســموه عــن تمنياتــه لهــا بالتوفيــق 

والســداد واإلســهام في خدمة وطننا العزيز 
ورفــع رايتــه عاليــا فــي المحافــل اإلقليميــة 

والدولية.

المنامة - بنا



أكــد النائــب محمد بوحمــود أن اليــوم الوطني 
للمملكة العربية الســعودية يمثل يومًا وفرصة 
لتأكيــد وتوطيــد العالقــة بين مملكــة البحرين 
والمملكــة العربيــة الســعودية، مشــيرًا إلــى أن 
الشــقيقة الكبــرى تمثــل الداعــم األول للبحرين 
واالقتصاديــة  األمنيــة  األصعــدة  جميــع  علــى 

والسياسية.
والتطــور  تنامــي  أن  إلــى  بوحمــود  وأشــار 
المســتمر للعالقة بين البحرين والسعودية في 
جميع المجاالت يؤكد وحدة المصير المشــترك 
بيــن البلديــن، حيــث ان العالقــة بيــن البلديــن 
وإنمــا  فقــط  الرســمي  المســتوى  علــى  ليســت 

العالقــة بيــن الشــعبين الشــقيقين فالعالقــات 

األسرية واالجتماعية ممتدة ووطيدة.

ولفت إلى أن المملكة العربية الســعودية داعم 

واألمتيــن  البحريــن  واســتقرار  ألمــن  رئيــس 
عــام،  بشــكل  والعالــم  واإلســالمية  العربيــة 
وذلــك لمــا تمثلــه الســعودية مــن ثقل سياســي 
الســعودية  أن  مؤكــدًا  وأمنــي،  واقتصــادي 
تمثــل العمــق االقتصــادي للبحريــن فــأي تطور 
اقتصادي وتجاري في السعودية ينعكس على 

البحرين بشكل إيجابي.
وأوضح النائب بوحمود أن المســيرة المشــرقة 
للمملكة العربية الســعودية تشــكل مصدر فخر 
لنــا كبحرينييــن، حيث أن الســعودية مســتمرة 
فــي دعــم قضايا العــرب والمســلمين، وأن خير 

السعودية ممتد لكل العالم.

يوســف  الجعفريــة  األوقــاف  رئيــس  بعــث 
الصالــح برقيــة تهنئــة للقائــم بأعمال الســفارة 
البحريــن  مملكــة  فــي  باإلنابــة  الســعودية 
الوطنــي  اليــوم  بمناســبة  عســيري  ظافــر 
التاســع والثمانيــن للمملكة العربية الســعودية 

الشقيقة.
وقــال الصالــح:” يطيــب لنــا بمناســبة حلــول 
والثمانيــن  التاســع  الوطنــي  اليــوم  ذكــرى 
للمملكــة العربيــة الســعودية أن نــزف أســمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام خــادم 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة 

الســعودية، وإلــى ولــي عهــده األميــن صاحب 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود وإلــى حكومــة وشــعب 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، حيــث 

تمثل هذه المناسبة ذكرى غالية للجميع”.
وعبــر الصالح عن المشــاعر األخوية الصادقة 
التي تربط البلدين والشــعبين الشــقيقين، في 
ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
وأخيــه  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
العربيــة  المملكــة  بمــا تشــهده  الصالــح  ونــوه 
الســعودية الشــقيقة مــن منجــزات حضاريــة 
كبرى في شتى المجاالت. سائالً المولى العلي 
القدير أن يديم على المملكة الشقيقة - مهبط 
المســلمين-  وقبلــة  الحرميــن  وبــالد  الوحــي 
دوام األمــن واألمــان والتقــدم واالزدهــار فــي 

ظل قيادتها الحكيمة.

احتفلت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
باليوم الوطني السعودي الـ 89 والذي يصادف 
23 من سبتمبر الجاري وذلك في منفذي جسر 
الملــك فهــد ومطــار البحريــن الدولــي، بحضور 
مديــر عــام المؤسســة العامة لجســر الملك فهد 

المكلف عماد المحيسن.

واشــتمل برنامج االحتفال علــى عرض للفرقة 
الموسيقية للشــرطة يعبر عن التراث والفلكور 
الســعودي وتزييــن كافة المنافــذ بعلمي مملكة 

البحرين والمملكة العربية السعودية.
وعبر موظفو المنافذ عن سعادتهم بمشاركتهم 
إخوانهم السعوديين في هذه الذكرى السعيدة 
والمصيــر  والتــراث  الوحــدة  تعكــس  التــي 

الوثيقــة  فالعالقــات  البلديــن،  بيــن  المشــترك 
أصبحــت  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  والمميــزة 

نموذجا يحتذى به في العالقات بين الدول.
والجــوازات  الجنســية  شــؤون  بــادرت  كمــا 
واإلقامــة بتقديــم جميع التســهيالت وتســخير 
األشــقاء  لخدمــة  واإلمكانــات  الجهــود  كل 

السعوديين القادمين.

احتفت الصحف المحلية الصادرة صباح امس باحتفاالت األشــقاء بالمملكة العربية الســعودية بالذكرى 89 لتأســيس المملكة 
العربيــة الســعودية، راصــدة ألهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الريــاض علــى مــدار الفتــرة الماضيــة، وقوة الوشــائج التــي تربط 

المملكتين الغاليتين منذ أمد بعيد، والجهود المبذولة لتطويرها وإزالة اية عقبات تعترض تقدمها.

مــن  األولــى  الصفحــات  تزينــت صــدور  وقــد 
الجرائــد اليوميــة باللــون األخضــر، وُخصصت 
التطــور  مالمــح  لبيــان  كاملــة  صفحــات 
التاريخــي للعالقات المشــتركة، والركائز التي 
تســتند إليهــا، ووصفــت افتتاحيــات وتقاريــر، 
فضــال عــن كتــاب الــرأي، العالقات التــي تربط 
المملكتيــن بالتفرد والتميز، معتبرة إياها بأنها 

ذات طبيعة خاصة.
“البــالد”  صحيفــة  كتبــت  افتتاحيتهــا،  وفــي 
تحــت عنــوان “وحــدة الــرؤى والمصيــر” بــأن 
البحريــن “تنظــر بــكل فخــر واعتــزاز إلــى مــا 
تشــهده الشــقيقة الكبرى من إنجــازات مذهلة 
وتطور سريع وتقدم حضاري غير مسبوق في 
جميــع المجــاالت”، مشــيدة “بالــدور المحــوري 
الــذي تضطلــع بــه المملكــة منــذ توحيدهــا في 

خدمة قضايا األمتين اإلسالمية والعربية”.
وتحــت عنــوان “هنيئــا لكــم ولنــا هــذا اليــوم” 
وجهــت صحيفة “األيام” في صدر افتتاحيتها 
تحية من القلب لإلخوة واألشقاء في المملكة 
الشــقيقة  أن  مؤكــدة  الســعودية،  العربيــة 
الســعودية تمثلنــا جميًعــا، وأنهــا “لم تتــرّدد أو 
تتواَن يوًما في الوقوف إلى جانب البحرين”. 
هــي  الشــقيقة  الســعودية  أن  إلــى  وأشــارت 
“الخيــار األول واألخيــر الذي ســتظل البحرين 

تتمّسك به دوًما”.
ووصفت العالقات بين المملكتين بأنها “عالقة 
اســتثنائية وفريدة” انطالقا من “وحدة الرؤى 
والمصيــر وحــرص قيادتي البلدين الشــقيقين 
علــى ترســيخ الشــراكة االســتراتيجية بينهمــا 
والمســتقبلية”،  الحاليــة  التحديــات  لمواجهــة 
مــا “يحتم علينا الوقوف معها صفا واحدا في 
وجه أية محاوالت تســتهدف المســاس بأمنها 

واستقرارها”.
التــي حملــت  “الوطــن”  كلمــة صحيفــة  وفــي 
يوســف  لفــت  الســحب”،  هــام  “فــوق  عنــوان 
البنخليــل إلى أن الشــقيقة الســعودية “تعاظم 
ثقلهــا السياســي واالقتصــادي بمــرور الوقــت 
منــذ بدايــة تأسيســها، وهــو ما مكنهــا من كبح 
كل مشاريع التغول والتقسيم التي استهدفت 
العربيــة  المملكــة  أن  إلــى  الفتــا  المنطقــة”، 
السعودية ظلت هدفًا لكل المشاريع اإلقليمية 
علــى مــدار 89 عامــا، والــذي زاد مــع التحــول 

الكبير الذي تقوده البالد منذ 3 سنوات”.
القائــم باألعمــال باإلنابــة فــي الســفارة  وكان 
فــي  أكــد  قــد  عســيري  ظافــر  الســعودية 
تصريحــات لــه للصحف البحرينيــة أن العالقة 
بيــن المملكتين “عالقــة أخوية أبدية تاريخية 
تشــهد تطــوًرا مســتمًرا على كل المســتويات”، 
الســعودية  “االســتثمارات  أن  إلــى  مشــيرا 
فــي البحريــن زادت خــالل األعــوام الماضيــة 
التجــاري  التبــادل  %51، وبلــغ حجــم  بنســبة 
بيــن البلديــن 27 مليــار ريــال، ومــن المتوقــع 
المقبلــة،  الســنة  فــي  ثابًتــا  الرقــم  يبقــى  أن 
وتشــكل الصادرات السعودية ما نسبته 40% 
بينمــا تشــكل الصــادرات البحرينيــة ما نســبته 
%60، وتعــد المملكــة الشــريك التجاري األول 

للبحرين”.
واعتبــرت فوزية رشــيد ب “أخبار الخليج” أن 
االحتفال باليوم الوطني السعودي هو “عنوان 
لكل المشاعر النبيلة..، مؤكدة أن الحديث عن 
هــذا اليوم هو “حديث القلــب والوعي بأهمية 
وقيمــة وقامــة هــذا البلــد العزيز بدينــه وأهله 
وأمتــه، وحديــث الثقة في قادته لمواجهة كل 

التحديات والتهديدات”.

العــرب”،  درع  “الســعودية  عنــوان  وتحــت 
أكــد ابراهيــم نــور ب “األيــام” أن البحريــن “لن 
تنســى للشــقيقة الريــاض أبدا موقفهــا الحازم 
والحاســم ودعمهــا ومســاندتها فــي مختلــف 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وتحقيق 
تاريخيــة  محطــات  فــي  واســتقرارها  أمنهــا 
مختلفــة وحساســة، حيــث كان لهــا دور كبيــر 
الخبيثــة  والمخططــات  األخطــار  درء  فــي 

ضدها”.
فيمــا أشــار عباس ناصر بصحيفــة “البالد” إلى 
جــذور  فــي  والضاربــة  الوثيقــة  العالقــة  “أن 
التاريــخ بين المملكتيــن تم تأكيدها من خالل 
كثيــر من المواقف الصادقة وفي كل الظروف 
التــي مــرت بمنطقتنــا، وهو أمــٌر حرصت عليه 
قيادتــا البلديــن”، الفتــا إلــى أن هنــاك “العديــد 
من المشتركات الثنائية ذات الطابع التاريخي 
علــى  كانــت  والتــي  والجغرافــي  والحضــاري 

الدوام حاضرًة وشاهدة”.
وقــال ســعد راشــد بصحيفــة “الوطــن” تحــت 
هــي  الريــاض  إن  الســعودية”  “كلنــا  عنــوان 
مركــز القــرار العربــي واإلســالمي، وهــي اليوم 
فــوق هامــات الســحب تزاحم الكبــار وتنافس 
احتفالهــا  واصفــا  شــيء”،  كل  فــي  العمالقــة 
بيومهــا الوطني وكأنه احتفال انتصار على ما 
مرت به من تحديات وقد نجحت بها جميعا”.
وأبــرز تقريــر بصحيفــة “البالد” حجــم التبادل 
التجــاري بيــن البحرين والســعودية والذي بلغ 
أكثــر مــن 647.1 مليون دينــار منذ بداية العام 
2019 وحتى يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة 
الســلع التــي صدرتهــا البحرين إلى الســعودية 
461.8 مليون دينار، فيما اســتوردت البحرين 
سلعا بقيمة 185.3 مليون دينار من السعودية 

بحســب بيانــات شــؤون الجمارك عــن التجارة 
الخارجية أصدرتها الحكومة اإللكترونية”.

مــن  يعتبــر  الســعودي  الســوق  “أن  وذكــر 
األســواق المهمــة لالقتصــاد البحرينــي، وبلــغ 
 14614 الســعوديين  المســتثمرين  عــدد 
حســب   ،2019 ســبتمبر   22 حتــى  مســتثمر 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  إحصائيــات  آخــر 
والســياحة، وبحسب آخر أرقام صرح بها )في 
2018( كان حجم االســتثمارات السعودية في 

البحرين قد بلغت 2.3 مليار دينار”.
في حين قال هشام الزياني ب “أخبار الخليج” 
إن اليوم الوطني السعودي هذا العام جاء في 
ظــرف حســاس، وموقــف صعــب”، وذلــك فــي 
إشــارة إلــى التطــورات األخيــرة، وبالرغــم من 
ذلك، فإن الشــقيقة الســعودية “دولــة كبرى، ال 
يهزها شيء، وتمضي دائما إلى األمام، وتنجز 

كل يوم انجازات هي مثار لإلعجاب”.

دولــة  والســعودية  البحريــن  أن  إلــى  ولفــت 
يفصــل  “فــي ضميرنــا ووجداننــا وال  واحــدة 
او  اقتصــادي  او  سياســي  حاجــز  بينهمــا 
“هــي صمــام  الريــاض  اجتماعــي”، مؤكــدا أن 
امان واســتقرار للمنطقة، وأن كل دول ساحل 
الخليــج بحاجــة إلى الســعودية، التــي وصفها 

بأنها بمثابة العمود الفقري لنا جميعا”.
بصحيفــة  الصديقــي  فاطمــة  اعتبــرت  بينمــا 
“الوطن” أن “المملكة أصبحت اليوم في القمة 
بــل تعدت حــدود الغيــوم”، مؤكــدة أن “مملكة 
البحريــن تقــف دائمــًا مــع الســعودية فــي كل 
البحريــن،  مــع  الســعودية  تقــف  كمــا  أحوالهــا 
وإنمــا   ،2011 وليــدة  ليســت  الروابــط  وهــذه 
تعود إلى تاريخ أخوي مشترك منذ أمد بعيد”.
ووصف “أســعد حمــدون الســعدون” بصحيفة 
“أخبار الخليج” الشقيقة السعودية بأنها “دولة 
لــم يقتصــر ظلهــا وعطاؤهــا المتواصــل علــى 

شــعبها فــي حــدوده الجغرافية، وإنمــا امتدت 
مســؤولياتها الدينيــة واإلنســانية واألخالقيــة 
إلى حيث يوجد كل عربي أو مســلم في بقاع 

األرض الواسعة”.
بالســعودية  البحريــن  عالقــات  أن  واعتبــر 
“متفردة ومتميزة وضاربة بجذورها في عمق 
التاريــخ، وتتداخــل فيها الروابــط االجتماعية 
المصالــح  عــن  فضــال  واألســرية،  القبليــة 
االقتصاديــة والتفاهمــات والــرؤى السياســية، 
وتزيدها التحديات االستراتيجية واإلقليمية 

والدولية تأصال وتشابكا وتناميا”.
“البــالد”  بصحيفــة  المالكــي  بــدور  وذكــرت 
قلــوب  فــي  الســعودي  باليــوم  االحتفــال  “أن 
البحرينييــن يحمــل طابعــا خاصــا، لمــا يربــط 
متجــذرة  تاريخيــة  عالقــات  مــن  البلديــن 
ووشــائج قربــة ومودة راســخة عبــر التاريخ”، 
ورأت أن هنــاك “إنجــازات غيــر مســبوقة فــي 
واالجتماعيــة  السياســية  المجــاالت  شــتى 
خصوصــا  األشــقاء،  يعيشــها  واالقتصاديــة 

المرأة السعودية”.
آل  هللا  عبــد  بــن  حمــود  الشــيخ  ووصــف 
خليفــة ســفير البحريــن بالســعودية فــي حوار 
البحرينيــة  العالقــات  “الوطــن”  صحيفــة  مــع 
ومحبــة  “مــودة  عالقــات  بأنهــا  الســعودية 
علــى كل المســتويات”، مشــيدا بــدور المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي حفــظ األمــن وصيانة 
واالســتقرار فــي المنطقــة والعالميــن العربــي 

واإلسالمي وعلى الساحة الدولية.
وفــي الســياق ذاتــه، قــال عبــد علــي الغســرة 
البحريــن  “عالقــة  إن  “البــالد”  بصحيفــة 
التاريــخ  عبــر  ممتــدة  عالقــة  بالســعودية 
وتمضــي بخطــى واثقــة ورؤيــة واضحــة فــي 
جــل المواقــف”، مشــيرا إلــى وقــوف البحريــن 
قيادة وشــعبا مع السعودية في ملحمة الحزم 
عــن ســيادة  المتربصيــن دفاًعــا  والعــزم ضــد 
أقطارنــا وشــرعية خليجنــا العربــي ومــن أجل 

نقاء عروبتنا”.

المنامة - بنا

الصحف البحرينية تحتفي باليوم الوطني السعودي... تاريخ مشترك ومصير واحد
ــدل” ــعـ ــف الـ ــيـ ــن وسـ ــيـ ــادتـ ــهـ ــا بــــألــــوان عـــلـــم “الـــشـ ــه ــات ــح ــف تـــزيـــنـــت ص
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البحرين تولي اهتماًما كبيًرا بالتغطية الصحية الشاملة

شــارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة فــي “االجتمــاع رفيــع 
المســتوى حول التغطية الصحية الشــاملة”، 
وفــي “قمــة األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجل 
المتحــدة  األمــم  مقــر  فــي  وذلــك  المنــاخ”، 

بمدينة نيويورك.
 وأعــرب وزيــر الخارجيــة عن خالص شــكره 
وتقديــره إلــى األميــن العــام لألمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش على دوره وجهوده في 
عقد مثل هذه االجتماعات رفيعة المســتوى 
والتي تبحث قضايا مهمة للمجتمع الدولي.

اهتماًمــا  تولــي  البحريــن  أن  الوزيــر  وأكــد   

كبيــًرا بالتغطية الصحية الشــاملة التي تأتي 
فــي صــدارة أولوياتهــا االســتراتيجية كونها 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  ا  أساســيًّ محــرًكا 
لهــا  المتعلقــة بالصحــة، كمــا أن  المســتدامة 
تجربــة مميــزة فــي تقديــم خدمــات الرعاية 
توفيــر  علــى  وتحــرص  األوليــة،  الصحيــة 
ذات  ووقائيــة  عالجيــة  صحيــة  خدمــات 

جــودة وكفــاءة عاليــة وفًقا ألفضــل المعايير 
والممارسات الدولية.

وأشــار إلــى أن المملكة قامــت بإنجاز العديد 
مــن المبادرات ألجل حمايــة البيئة والحفاظ 
علــى  وتحــرص  الطبيعيــة،  مواردهــا  علــى 
تعزيــز التعــاون مع دول العالــم لتحقيق هذه 

األهداف.

وزير الخارجية يشارك في “االجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة”، و “قمة األمم المتحدة للعمل من أجل المناخ” في نيويورك

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبلت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة هال بنت محمد آل خليفة مســاء أمس وفدا من 
معهــد الدراســات الشــرقية في مدينة بريشــتينا بكوســوفو برئاســة مديــر المعهد محمــد موفاكو، حيث تباحث الطرفان ســبل 

تعزيز التبادل الثقافي ما بين البلدين، في ظل العمل على مشروع التعاون الثقافي ما بين الجهتين حاليا.

وقالت الشــيخة هال بنــت محمد إن التبادل 
لبنــاء  الثقافــي يعــد أحــد أفضــل الوســائل 
الجســور مــا بين مملكة البحرين والشــعوب 
حــول العالــم، مؤكــدة أن الثقافــة هــي لغــة 
بالمجتمعــات  االرتقــاء  شــأنها  مــن  عالميــة 
البعــض.  ببعضهــا  الحضــارات  وتعريــف 
هيئــة  بيــن  مــا  البّنــاء  بالتعــاون  وأشــادت 
فــي  الشــرقية  الدراســات  ومعهــد  الثقافــة 
مــع  المشــترك  العمــل  إن  قائلــة  كوســوفو، 
المشــاريع  مــن  العديــد  ســيثمر  المعهــد 
واألنشــطة التــي ســتثري الحــراك الثقافــي 

البحريني.
معهــد  بيــن  بيــن  مــا  التعــاون  ويتضمــن 

الدراسات الشرقية في بريشتينا- كوسوفو 
وهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار مجموعــة 
من المحاضرات وترجمة مجموعة مختارة 

وشــعراء  وأدبــاء  كّتــاب  إصــدارات  مــن 
ترتيــب  ســيتم  حيــث  البحريــن،  مملكــة 
قســم  ورئيــس  موفاكــو  لمحمــد  مقابــالت 
االستشــراق فــي جامعــة بريشــتينا عيســى 
واألدبــاء  الشــعراء  مــن  عــدد  مــع  مميشــي 
والكّتــاب البحرينييــن الختيــار مجموعــات 
البلقــان؛  فــي  لترجمتهــا  وروايــات  شــعرية 
بهــدف التعريف بــاألدب البحريني المعاصر 

واإلنتاج الثقافي الغزير لمبدعي البحرين.
إلــى  بالشــكر  موفاكــو  توّجــه  جانبــه،  مــن 
الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، ولرئيسة 
هيئــة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفة لجهودهما في تعزيز 

الحــوار الحضاري ما بين البحرين وشــعوب 
العالم. وأشــاد بالحــراك الثقافــي البحريني، 
قائــال إنــه يأمل بــأن يثمر التعــاون مع هيئة 
الثقافــة عن مشــاريع ثقافية تثــري األجواء 

الحضــور  وتعــزز  كوســوفو  فــي  الثقافيــة 
اإلنساني البحريني في البلقان.

يتضمنهــا  التــي  المحاضــرات  بيــن  ومــن 
التعاون الثقافي بين المعهد وهيئة الثقافة، 

محاضــرة “القهــوة مــن اليمن إلى البوســنة: 
ثقافــة وهويــة” لموفاكــو، فــي تمام الســاعة 
فــي   2019 ســبتمبر   25 يــوم  مســاًء   7:00

المكتبة الخليفية بالمحرق.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

بحث تعزيز التعاون الثقافي بين البحرين وكوسوفو

وزير الخارجية يناقش قضايا الجمعية العامة مع باندي
اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بن أحمــد بن محمد آل خليفــة مع رئيس الــدورة الرابعة 
والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تيجانــي محمــد بانــدي، وبحضــور رئيســة هيئــة 
البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بمقر األمم المتحدة في نيويورك.

وخــالل االجتمــاع، تقــدم وزيــر الخارجيــة 
بالتهنئــة لبانــدي علــى ما حظي بــه من ثقة 
مــن قبل الــدول األعضــاء باألمــم المتحدة 
وانتخابــه رئيًســا للــدورة الحاليــة للجمعية 
فــي  التوفيــق  كل  لــه  متمنيــا  العامــة، 
االضطــالع بمهامــه وتعزيــز دور الجمعيــة 
العامة بما يخدم مصالح جميع دول العالم.
وقــد أكــد الوزيــر التــزام مملكــة البحريــن 
بالعمــل علــى تطويــر مختلف أطــر التعاون 
مــع األمــم المتحــدة، وذلك إيماًنــا بما تقوم 
بــه من دور محوري في كافة القضايا التي 
تهــم المجتمــع الدولــي وفي تحقيــق األمن 
التنميــة  جهــود  ودفــع  الدولييــن  والســلم 

المستدامة.
مــن جانبه، أعرب باندي عن خالص شــكره 
بمــا  منوهــا  الخارجيــة،  لوزيــر  وتقديــره 
تشــهده البحرين من تطــور وتقدم كبيرين 
الرائــدة  وجهودهــا  المجــاالت  شــتى  فــي 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
مشــيدا بسياســة المملكة التــي ترتكز على 
دعــم التعاون الدولــي؛ لضمان التغلب على 

التهديدات المحدقة بدول العالم أجمع.
وخــالل االجتمــاع، تــم التطــرق إلــى أهــم 
علــى  المدرجــة  والموضوعــات  القضايــا 
للجمعيــة  الحاليــة  الــدورة  أعمــال  جــدول 

العامة لألمم المتحدة. وزير الخارجية مع رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

المنامة - وزارة الخارجية

مدير الثقافة 
والفنون تلتقي وفد 

معهد الدراسات 
الشرقية في بريشتينا

07 local@albiladpress.com

الثالثاء
24 سبتمبر 2019 
25 محرم 1441

Û  النياحــة االقتصاديــة، وتوزيــع مناديــل البكاء على التجــار ال تصلح
حيــث  إلــى  االقتصاديــة  والتراجيديــا  الدرامــا،  مــن  دعونــا  اآلن. 
االســتراتيجية وخطــة طــوارئ لوقف النزيف. التجــار أصبحوا مثل 
قيــس يبكــون على ذكريات الحب والغرام مع ليلى األرباح، ومدراء 
الوزارات ومسؤولوها يحنون إلى دالل االمتيازات، وتغنج الرواتب 
أيــام مــا كان أســعار النفــط ترقــص ارتفاًعــا فــي البراميــل الذهبيــة. 
النرويــج دولــة مــن شــمال أوروبا، نفطية لكنها اســتخدمت سياســة 
النبــي يوســف، وهــو اســتغالل الســنين الســمان مــن النفــط للســنين 
العجــاف مــن قحطــه وتقلــب ســوقه؛ وذلــك عبــر تأســيس صنــدوق 

تخزن فيها أموال الوفرة تحسًبا لو حاول النفط الغدر بها.
Û  تملــك النرويــج، أكبــر صنــدوق ســيادي فــي العالــم تقــارب قيمتــه

تريليــون دوالر )ألــف مليــار دوالر(، تعــول عليــه البــالد لمواجهــة أي 
صعوبات مقبلة، وقد أسس العام 1990.

Û  لكــن الحكومــة انتظــرت حتــى مايــو 1996. لتبــدأ بتمويلــه بشــيك
متواضــع تقــل قيمته عــن ملياري كورون )نحــو 305 ماليين دوالر(. 
إن منجــم الذهب هــذا، هو مصباح عالء الدين للحكومة النرويجية 
وللشــعب واألجيــال القادمــة، ويتــم اســتثمار أموالــه فــي البورصــة 
العالميــة، وفــي قطاعــات كثيــرة منهــا العقارية. وهو صديــق للبيئة، 
وعــدو ألي شــركات عالميــة تمتلــك شــبه تعد علــى البيئــة أو حقوق 
اإلنسان. البحرين عرفت بمرونتها السياسية، والمالية واالقتصادية، 
وتمتــاز بالحكمــة عنــد أي تقليعــة ثوريــة أو اقتصاديــة فــي العالــم، 
واســتطاعت بفضــل حكمــة القيــادة ومهــارة الشــعب جعــل الجزيرة 
ا يرفع له القبعة على مستوى العالم. وهي مريضة باألمل،  مركًزا ماليًّ
وتتوّحــم دائًمــا علــى التحــرش بخيــوط الشــمس؛ لهــذا بقيــت رغــم 
األزمات العالمية قوية. لهذا علينا أن نفكر في خطط اســتراتيجية، 
وندرس كمثال تجربة النرويج، فنزول أســعار النفط ســبب لها جزء 
إرباك لكنها تحوطت له من التسعينات بهذا الصندوق، إضافة كانت 
تمتلــك أجهــرة قوية الصطياد بعوض الفســاد الــذي عادة يمتص دم 
االقتصــاد لــو وجــد، وكانــت محّصنــة مــن أســماك )البيرانا( البشــرية 
المتوحشة التي تورطت بها اقتصاديات أميركا الالتينية كالبرازيل 
ا يمتاز  واألرجنتيــن والمكســيك. وتمتلــك النرويــج حضًنا اســتثماريًّ
بالحنــان التشــريعي لــرؤوس األمــوال، وتملــك الســلطة التشــريعية 
بندقية صيد الصطياد البيروقراطية والقضاء عليها بخالف تجربة 
فنزويال النفطية التي لديها بعض من أكبر احتياطيات النفط والغاز 
الطبيعــي فــي العالم، ومن بين أكبر عشــر دول منتجة للنفط الخام. 
التي راحت تدلل الشــعب بالمال، والشعارات الهائجة وكانت تسخر 
من أميركا بنرجســية ثورية واســتخفاف، إنها ستدعم فقراء أميركا 
أمــا اليــوم فهــي تعاني مــن أزمة اقتصادية وسياســية وشــبح الفقر 
يخّيم على البالد. االقتصاد قبل كل شيء قرار وإدارة. أحياًنا قرار 
من مسؤول بسيط يسبب بقراره ذبحة صدرية لقطاع كبير، تنتقل 
الحمى لبقية القطاعات. أنا اجتهد للبحث عن حلول ابستمولوجية، 
ا في المعرفة، وتيمًنا لجمال عيون  وأنا أدرس اقتصادات العالم، حبًّ
البحريــن، فهــي تســتحق منــا كل فكــرة ناضجة لنجعلها تتســامر مع 
الحضارة على ضوء القمر. إن االدخار في زمن الوفرة لزمن الجفاف 
نظريــة يوســفية كمــا فــي اآليــة ) قــال تزرعون ســبع ســنين دأًبا فما 
حصدتم فذروه في سنبله إال قلياًل مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهّن إال قلياًل مما تحصنون. ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون( )يوســف، اآليات 46 
- 49(. هكذا فعلت النرويج، وعلينا أن نبدأ اآلن بصندوق االحتياط 
المــدروس. االقتصــاد نفس المعادلة الكيميائية، كل شــيء يؤّثر في 
اآلخر؛ لهذا أدعو وزارة التجارة والصناعة لدراسة ما يعانيه التجار، 
وســبب غلــق الســجالت، والبــد مــن النظر البعيــد لسياســة الضرائب 
والرســوم من هيئة الكهرباء التي جعلت القطاعات تصاب بالذبحة 
الصدريــة، بمــا فيهــا القطــاع العقــاري، فجعلــت منهم قاًعــا صفصًفا. 
كذلــك هنــاك قرارات عقارية ســببت اإلحباط للســوق. هنــاك اكتئاب 
عقاري في البلد بسبب الرسوم، وشوزيفرينيا في القرارات. صحيح 
قد توفر هذه المؤسسات مااًل من الضرائب والرسوم، لكنه سيتبّخر 
غــًدا إذا طَفَشــت وهربــت رؤوس األمــوال، وإذا رفعــت الفائــدة في 
البنوك، فلن يكون هناك سيولة في السوق، ومال لمشاريع؛ وبالتالي 
يتراجــع النمــو؛ فيفــرخ بيــض بطالــة، فينتــج انخفاًضــا فــي القيمــة 
الشــرائية لعــدم المال وبســبب التضخم وارتفاع األســعار. االقتصاد 
عبارة عن حلقة دائرية. بعض مسؤولي الوزارات بحاجة إلى ثقافة 
أنثربولوجيــة، أي معرفة العلوم اإلنســانية لمعرفة مخاطر القرارات 
التــي تنــزل كنيزك علــى القطاعات.أقول، دعونا نقــّدم رؤى تنويرية 
لهــذه الجزيــرة الجميلــة التي تســتحق منــا كل عصف ذهنــي لتكون 
األجمــل، واألقــوى تحت راية وقيادة أبي ســلمان، وحكمة أبي علي 

وتنوير أبي عيسى، وشعبهم الوفي.

النرويج واستخدام 
نظرية النبي يوسف 

سيد ضياء الموسويفي االقتصاد

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

تكثيف الجهود الرامية لترسيخ االنفتاح بين الشعوب والتواصل
الــعــالــمــي” ــداء  ــنـ “الـ فــعــالــيــة  عــلــى  ــب  ــرام ت يشكر  الــخــارجــيــة  وزيـــر 

شــارك وزيــر الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
رفيعــة  الفعاليــة  فــي  خليفــة  آل  محمــد  بــن 
حريــة  لحمايــة  العالمــي  “النــداء  المســتوى 
األديــان”، والتــي اســتضافها رئيــس الواليــات 
المتحــدة األميركية دونالــد ترامب بمقر األمم 

المتحدة في نيويورك. 
وأعــرب وزيــر الخارجيــة عن تقديــره للرئيس 
ترامــب على تنظيم هذه الفعالية التي تعكس 
حرصــه على تعزيز التعاون الدولي بما يضمن 
الحرية الدينية في جميع دول العالم، مشــدًدا 
علــى أهميــة تكثيــف الجهود الرامية لترســيخ 
االنفتــاح بيــن الشــعوب والتواصــل والتفاعــل 
بيــن جميع الثقافات واألديــان بما يعود بالنفع 

على الجميع. 
ويهــدف النداء العالمــي لحماية حرية األديان 
إلــى دعــم وحمايــة حريــة األديــان ومكافحــة 
مختلف أشكال االضطهاد والتصدي للهجمات 
التــي تســتهدف دور العبــادة، وضمــان احترام 

وزير الخارجية يشارك في فعالية “النداء العالمي لحماية حرية األديان”التراث الثقافي والديني للدول.

المنامة - وزارة الخارجية



الرفاع - قوة الدفاع

قــام وفــد عســكري مصــري مــن إدارة 
مديــر  برئاســة  العســكرية  المتاحــف 
بالقــوات  العســكرية  المتاحــف  إدارة 
المسلحة المصرية اللواء أركان حرب 
صبــاح  محمــود،  جبــر  محمــد  عمــاد 
العســكري  للمتحــف  بزيــارة  أمــس، 
بقــوة دفــاع البحريــن، حيــث كان في 
االســتقبال مديــر اإلعــام والتوجيــه 
قطامــي  محمــد  اللــواء  المعنــوي 

الكبيســي. وخال الزيارة أطلع الوفد 
مختلــف  علــى  المصــري  العســكري 
قاعــات وأقســام المتحــف، التي تضم 
التاريخيــة  المقتنيــات  مــن  تشــكيلة 
واللوحات الفنية العســكرية والنماذج 
للتاريــخ  التــي تعــد إرشــيًفا توثيقًيــا 
العصــر  فــي  البحرينــي  العســكري 
الحديــث والمعاصــر، كمــا تــم تقديــم 

شرح مفصل عنها.

وفد عسكري مصري يزور متحف قوة الدفاع

08local@albiladpress.com

الثالثاء
24 سبتمبر 2019 

البحرين تستضيف “شبكة التغطية الصحية الشاملة”25 محرم 1441
ــة ــاركة 34 دولـ ــة بمشـ ــات العالميـ ــارب والممارسـ ــل التجـ ــث أفضـ يبحـ

عــن  للصحــة  األعلــى  المجلــس  أعلــن 
أعمــال  البحريــن  مملكــة  اســتضافة 
المؤتمر الســنوي للشبكة الدولية للتعليم 
المشــترك للتغطية الصحية الشــاملة في 
بالتعــاون   ،2019 ديســمبر   7  2- الفتــرة 
ووزارة  للصحــة  األعلــى  المجلــس  بيــن 

الصحة والشبكة الدولية.
وقــال رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة 
الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة خال استقباله أمس وفدا من 
الشــبكة الدوليــة للتعــاون الصحــي: “إن 
مملكــة البحريــن تفخــر باســتضافة هــذا 
المؤتمــر الدولي الســنوي، والــذي يبحث 
أفضــل التجــارب والممارســات الدوليــة 
فــي مجــال التغطيــة الصحيــة الشــاملة، 
حيــث ســيقام المؤتمر بمشــاركة ممثلين 

عن 34 دولة”.
وأشــار إلى أّن اختيار البحرين لعقد هذا 
المؤتمــر يمثــل تقديــرا دوليــا لإلنجازات 
الصحية الكبيرة والمتميزة التي حققتها 
المملكة على الصعيد الدولي، والتي نالت 
مراتب متقدمة في المؤشــرات الصحية 

الكبيرالــذي  الدعــم  بفضــل  العالميــة 
يحظــاه القطــاع الصحــي من لــدن عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى 
صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولي العهــد والنائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 

الدوليــة  الشــبكة  وتنضــوي  خليفــة.  آل 
التغطيــة  أجــل  مــن  الصحــي؛  للتعــاون 
منظمــات  تحــت  الشــاملة  الصحيــة 
المجتمع المدني الدولي وتعمل مباشــرة 
الصحــة  ومنظمــة  الدولــي  البنــك  مــع 
العالميــة فــي نشــر التوعيــة والدراســات 
الخاصــة بالضمــان الصحــي الشــامل من 
خــال أهداف التنمية المســتدامة. وأكد 

خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  محمــد  الشــيخ 
أن البحريــن تعمــل علــى تطويــر النظــام 
توفيــر  واســتدامة  لضمــان  الصحــي؛ 
التغطية الصحية الشاملة للسكان وذلك 
عالميــًا،  المتبعــة  المعاييــر  ألفضــل  فقــا 
وقــال إن المملكــة اتخــذت مجموعة من 
التغطيــة  بتحقيــق  الكفيلــة  اإلجــراءات 

الصحية الشاملة.

رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل وفد الشبكة الدولية للتعاون الصحي

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الصالح تتسلم كتاب “خليفة بن سلمان.. مجد الوطن”
الوطنيـــة بالـــدروس  والغنيـــة  الثريـــة  إشـــادة بتوثيـــق مســـيرة ســـموه 

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح في مكتبها بمبنى الوزارة بالجفير الكاتب عادل 
المرزوق، والذي أهداها نسخة من كتاب )خليفة بن سلمان.. مجد الوطن(.

وقــد رحبــت وزيــرة الصحــة فــي مســتهل 
اللقــاء بالضيــف الكريــم، وأشــادت بمؤلفــه 
ومــا تضمنــه مــن لمحــات ووقفــات هامــة 
في مســيرة رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
بعد ذلك استعرضت والمرزوق خال اللقاء 
وتوجيهاتــه  لســموه،  اإلنســانية  المواقــف 
تــزال تصــب فــي خدمــة  التــي كانــت وال 
ومصلحــة الوطــن والمواطــن، مؤكــدة فــي 

الوقت نفسه أهمية هذا الكتاب في توثيق 
مســيرة ســموه الثريــة والغنيــة بالــدروس 

الوطنية والتي يستفيد منها األجيال.
فــي  الصحــة  وزيــرة  الصالــح  وجــددت 
وأعربــت  بالكتــاب  أشــادتها  اللقــاء  ختــام 
عــن تمنياتهــا فــي إنجــاز المزيــد مــن هــذه 
المؤلفــات القيمة ومــن جانبه تقدم الكاتب 
عــادل المــرزوق بالشــكر الجزيــل لهــا علــى 

استقبالها وكرم ضيافتها.

المنامة - وزارة الصحة

القضيبية - مجلس النواب

شــارك وفــد مجلــس النــواب برئاســة النائــب حمــد الكوهجــي، وعضويــة 
النائــب فاضــل الســواد فــي إطــاق مشــروع مركــز الملــك حمــد للســام 

السيبراني لتعزيز التسامح بين الشباب في نيويورك.

بدعــم  النيابــي  الوفــد  وتأتــي مشــاركة 
النــواب  مجلــس  رئيــس  وتوجيهــات 
فوزية زينل، انطاقا من دور ومسؤولية 
مجلــس النواب “بيت الشــعب” في إبراز 
ظــل  فــي  البحريــن  مملكــة  منجــزات 
العهــد اإلصاحــي الشــامل لعاهــل الباد 
صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وإيصــال صــوت المواطنيــن 

المجتمــع  بــه  ينعــم  مــا  وبيــان  للعالــم، 
البحرينــي مــن أمــن واســتقرار، وتقــدم 
ونمــاء وتنميــة، وقيــم ومبادئ إنســانية 
وحضاريــة رفيعة، جعلت من التســامح 
ومتجــذرة  أصيلــة  ســمات  والتعايــش 
ومكانــا  المجتمــع،  مكونــات  كافــة  بيــن 
جاذبــا وآمانا لــكل الوافديــن والمقيمين 

والسياح.

“النواب” يشارك في “التعايش السلمي”

دعــا مديــر عام اإلدارة العامة لإلعام والثقافة األمنية 
األســرية  الثقافــة  لتطويــر  دينــة،  بــن  محمــد  العميــد 
نحــو اســتخدام الطفل للهاتــف واأللعــاب اإللكترونية، 
وإخضاعهــم  التوعيــة  علــى  القائميــن  أعــداد  وزيــادة 
لــدورات تدريبيــة مكثفة. وقــال في مداخلتــه بمؤتمر 
الشــراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، الذي تنظمه 
وزارة الداخليــة برعايــة وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
الركــن الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفــة “إن جهود 
مكافحــة المخــدرات بــدأت فــي مملكــة البحريــن منــذ 
حوالــي 70 ســنة، وحققــت نجاحات واضحــة وأثبتت 
قــدرة علــى مواجهــة التحديــات، ونــوه إلــى احتفــال 
الشــرطة بمملكــة البحريــن هذا العام بمئوية تأسيســها 
ومســيرتها فــي حفظ األمــن وحماية المجتمــع”. وقال 
العميــد بــن دينة “إن مفهــوم الشــراكة المجتمعية ظهر 

فــي مملكــة البحريــن منــذ عــام 2005، حيــن قدمــت 
الشــرطة خدماتهــا للمجتمــع من عــدة قنــوات كان من 
بينها شــرطة خدمة المجتمع التي تم اســتحداثها في 
أحــد  تعتبــر  المجتمعيــة  الشــراكة  “أن  مؤكــدا   ،2005
مؤشــرات تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتعتمــد علــى 
قواعد الفهم المشــترك بين كافة المؤسسات بما يؤدي 
إلحــداث تأثيــر إيجابــي يعتمــد علــى تفاعــل مكونــات 
المجتمــع األساســية وهــي الحكومة والقطــاع الخاص 
والمجتمــع المدنــي. حيــث تعمل الحكومــة على تهيئة 
البيئــة المطلوبــة للمســاعدة علــى عمل كافــة األطراف 

بما يضمن تحقيق تلك الشراكة”.
وأوضح العميد بن دينة “إن مكافحة المخدرات تعتبر 
الفعاليــات  مســؤولية مجتمعيــة تتكاتــف فيهــا كافــة 
والمؤسســات مــن أجــل مجتمــع خــال من المخــدرات، 

والتأكيــد علــى دور األســرة البــارز فــي الحفــاظ علــى 
األبناء من هذا الخطر، وتفعيل الشراكة المجتمعية”.

وحصــر األســباب التــي تــؤدي إلــى اإلدمان فــي غياب 
الثقافــة والــوازع الدينــي واللــذان يمثان خــط حماية 
يجــب تعزيــزه، باإلضافــة إلــى التفــكك األســري، ودور 
أصحــاب الســوء فــي التأثيــر علــى أقرانهــم، وكذلــك 
الســماح لألطفــال باســتخدام الهاتــف المحمــول فــي 
للغايــة، وإدمــان األطفــال علــى األلعــاب  ســن مبكــرة 
للمخــدرات  كمصيــدة  تســتغل  التــي  اإللكترونيــة 
واالنحــراف. ودعــا العميــد بــن دينــة األســرة لتحمــل 
عمليــة  ودعــم  المخــدرات  مكافحــة  فــي  المســؤولية 
التوعيــة، بعــدم  جعــل الهاتــف المحمول جزًء رئيســيا 
في حياة الطفل، وضبط ممارسة األلعاب اإللكترونية، 
االفتراضــي،  العالــم  فــي  األصدقــاء  شــبكة  ومراقبــة 

وقال: ال يمكن بناء رســالة توعوية ســليمة ومدروســة 
عــن جمهــور ال تتوفــر معلومــات بشــأنه، ولذلــك يجب 
وضع الخطط والبرامج التوعوية المدروسة بمشاركة 

االسرة.وأشــار العميــد محمــد بــن دينــة إلــى “أن وزارة 
الداخليــة تمتلــك ســبل الرصــد والتقييــم لســلوكيات 
المجتمــع ومتغيراتــه، والقــدرة علــى تشــخيص الواقع 
وتطــور، واتخــاذ الوســائل الوقائيــة فــي التعامــل مــع 
المشــكات اآلنيــة، عبــر التعــاون والتنســيق مــع كافــة 

قطاعات الدولة والمجتمع”.
الرســالة  وصــول  مــدى  فــي  النظــر  بإعــادة  وأوصــى 
االهتمــام  وزيــادة  المســتهدف،  للجمهــور  التوعويــة 
بالقائميــن علــى التوعية مــن حيث العــدد وإخضاعهم 
لــدورات تدريبيــة مكثفة، والعمل على اختيار وســيلة 
التوعيــة المناســبة للجمهــور المســتهدف، فضــا عــن 
وضــع برامج وخطط توعويــة قابلة للتنفيذ والقياس، 
والعمــل علــى تطويــر الثقافة األســرية نحو اســتخدام 

الطفل للهاتف واأللعاب اإللكترونية.

بن دينة يدعو لتقنين استخدام الطفل للهاتف واأللعاب اإللكترونية

مكافحة المخدرات إحدى أولويات العمل األمني والمجتمعي
المخـــدرات” لمكافحـــة  المجتمعيـــة  “الشـــراكة  يفتتـــح مؤتمـــر  العـــام  األمـــن  رئيـــس 

تحــت رعايــة وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل خليفة، بــدأت أمس فعاليات 
مؤتمــر الشــراكة المجتمعيــة لمكافحــة المخــدرات، والذي افتتحه رئيــس األمن العــام اللواء طارق 
الحسن، ويعقد في الفترة 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري بحضور مشاركين من دول مجلس التعاون 
الخليجــي، يمثلــون إدارات مكافحة المخــدرات والمراكز العاجية والوقائية بدول المجلس، فضا 

عن أساتذة وخبراء إعاميين من داخل مملكة البحرين وخارجها.

وقــد رحــب رئيــس األمــن العــام فــي كلمتــه بالحضور، 
ونقــل إليهــم تحيــات وزيــر الداخليــة، راعــي المؤتمــر 
وتمنياتــه أن يحقــق المؤتمــر أهدافه في التصدي آلفة 

المخدرات وحماية شبابنا.
وأوضــح أن مكافحة المخــدرات في مجتمعاتنا إحدى 
أولويــات العمــل األمنــي والمجتمعي، والــذي يأتي في 
إطــار إســتراتيجي شــامل يجمــع مــا بيــن كافــة جهــود 
لمواجهــة  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  المؤسســات 
المخــدرات  لمشــكلة  المتناميــة  واألضــرار  المخاطــر 

والمؤثرات العقلية وإساءة استخدامها.
وأشــار إلــى آثــار وتداعيــات مشــكلة المخــدرات علــى 
كافة المســتويات الصحيــة واالجتماعية واالقتصادية 
المجتمعــات  مــن  أي  منهــا  ينــُج  لــم  حيــث  واألمنيــة، 
الحديثــة  التكنولوجيــة  الثــورة  وأســهمت  المعاصــرة، 
ومــا أفرزتــه مــن تطــور هائــل فــي مجــال االتصــاالت 
قــدرات  تطــور  علــى  بــدوره  انعكــس  والمواصــات 
عصابــات اإلجــرام المنظم ونشــاطها المرتبط بمشــكلة 
وترويجهــا  تهريبهــا  وأســاليب  وطــرق  المخــدرات 

وتعاطيهــا ممــا يشــكل تحديــا متعاظمــا أمــام أجهــزة 
المكافحة والجهات المعنية بالتصدي لهذه المشكلة.

وأوضح اللواء طارق الحسن أن كافة التقارير الدولية 
تؤكــد تنامــي االتجــاه العام المتصاعد لمشــكلة إســاءة 
اســتخدام المواد المخــدرة والمؤثــرات العقلية وتزايد 
أعــداد المجربيــن والمتعاطين والمدمنيــن لهذه المواد، 
رغــم مــا توليه الدول والمنظمــات الدولية المتخصصة 
مــن جهود كبيــرة وما تتحمله من نفقــات باهظة لدعم 

مشاريع وبرامج المكافحة والتوعية والعاج.
المخــدرة  المــواد  اســتخدام  إســاءة  ان  وأضــاف 
ا في تفعيل  والمؤثرات العقلية يدعونا إلى التفكير مليًّ
الــدور المجتمعــي واألســري لدعــم هذه الجهود؛ ســعيا 
إلــى تحقيق شــراكة مجتمعية حقيقيــة تضمن النجاح 
الفعلــي لجهــود التصــدي لهــذه المشــكلة ومحاصرتهــا 
والتقليــل مــن أضرارهــا؛ وهــو األمــر الــذي يتفــق مــع 
التوجه الدولي الذي أعلنت عنه الجمعية العامة لألمم 
المتحــدة، مضيفــا أن هــذا يتطلب تفاعــا وتعاونا بين 
كافة شــرائح وأطياف المجتمع المحلي مع مؤسســات 

إســتراتيجية  إطــار  فــي  المعنيــة  الحكوميــة  الدولــة 
وطنية تتضمن توزيع األدوار والمسؤوليات من خال 
عاقــة تعاونيــة واضحــة تقــوم علــى قناعــة الشــركاء 
للعمــل معــا؛ مــن أجل هــدف واحد، وهــو التصدي آلفة 

المخدرات.
وبيــن أن هــذا المؤتمــر يأتــي نتاجا لتوصيــات المؤتمر 
26- الفتــرة  فــي  البحريــن  بمملكــة  عقــد  الــذي  األول 
28 يونيــو 2018 بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي 
توجــه  عــن  تعبيــرا  يمثــل  كمــا  المخــدرات،  لمكافحــة 
البحريــن الثابــت نحــو مشــاركة المجتمــع الدولــي فــي 

حربه ضد المخدرات.
وأكــد أن مؤتمــر هــذا العــام يكتســب أهميــة خاصة لما 
زمهمــة،  حيويــة  ومحــاور  موضوعــات  مــن  يتضمنــه 

المجتمعيــة  للشــراكة  المختلفــة  الجوانــب  تتنــاول 
ومعوقــات  تحديــات  مــن  تواجهــه  ومــا  وحتميتهــا 
ومــا تصبــو إليــه مــن غايــات نبيلــة تســعى إلــى حماية 
المجتمــع والنشء من أخطــر الجرائم التي تهدد األمن 

االجتماعي ومسيرة التنمية.
وفــي هذا اإلطار أشــار رئيس االمــن العام إلى التجربة 
الرائدة لمملكة البحرين في هذا الميدان، والتي تجلت 
الداخليــة بتدشــين اإلســتراتيجية  فــي تفضــل وزيــر 
العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  لمكافحــة  الوطنيــة 
فــي يونيــو 2015، والتــي تضمنــت فــي شــقها الخــاص 
بخفــض الطلــب على المخــدرات رؤية لحشــد وتحفيز 
مشــكلة  تجــاه  بمســؤولياتهم  للنهــوض  الشــركاء 
األولويــات،  فــي مقدمــة  تأتــي  باعتبارهــا  المخــدرات 
وذلــك وفقــا ألدوار محــددة لهم تضمــن تكامل الجهود 
وتجنب ازدواجيتها أو تكرارها وتخضع بدقة للتقييم 

والتقويم وقياس األثر.
ثــم تطــرق رئيــس األمــن العام إلــى برنامج “مًعــا” الذي 
دشــن بالبحريــن فــي ســنة 2011، وهو برنامــج طموح 
يهــدف لحشــد طاقــات الشــباب وتعزيــز القــدرة لديهم 
لتجنــب العنف واإلدمان في المدارس، وإنه بات اليوم 
أحــد أهــم آليــات التصــدي لخطــر المخــدرات وحمايــة 
مستقبل الشباب الناشئ من العنف واإلدمان من خال 
تفعيل دور الشــراكة المجتمعية وحقق البرنامج نســًبا 
عالية جًدا من القبول لدى الفئات المستهدفة، وأصبح 
يغطــي عــدد 173 مدرســة مــن مجمــوع 300 منشــأة 
تعليميــة حكوميــة وخاصــة وقد اســتفاد مــن البرنامج 

حتــى اآلن عــدد 120 ألــف طالــب مــن أبنائنــا وبناتنــا 
الطلبــة، كمــا تم تأهيل 100 مدرب ومدربة من شــرطة 

خدمة المجتمع من خال البرنامج.
وأضــاف أنــه يجــري العمــل علــى تحقيــق تلــك الرؤيــة 
مــن خــال تهيئــة مناخ ثقافــي إيجابي يقوده الشــباب 
الدينيــة  والمؤسســات  واإلعــام  األســرة  وتدعمــه 
والتعليميــة، ويســاهم فــي تشــكيله ومســاندته كافــة 
المؤسســات وقادة الفكر والــرأي بالمملكة، وقد حققت 
المجتمعيــة  الشــراكة  وجهــود  اإلســتراتيجية  تلــك 
نجاحــات مشــهودة في خفض الطلب علــى المخدرات 

والتصدي لتلك اآلفة.
وفي ختام كلمته توجه العام بالشكر والتقدير للجميع 
وللقائمين على هذا المؤتمر، متمنيا أن تتضمن جلسات 
المؤتمر نقاشــات وحوارات بناءة تشمل كافة محاوره 
وموضوعاتــه بأمــل الخــروج بنتائج وتوصيات تســهم 
فــي دعــم سياســات وبرامــج وجهود التصدي لمشــكلة 

المخدرات وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في ذلك.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات وأوراق العمل 
المطروحــة، ومــن بينهــا واقــع مشــكلة المخــدرات فــي 
البحريــن وجهــود األجهــزة االمنيــة بالتعــاون مــع دول 
مجلــس التعاون وبرامج الشــراكة المجتمعية للتصدي 
للمخــدرات والبرامــج العاجيــة لمتعاطــي المخــدرات 
وســبل التأهيــل ومخاطــر تعاطــي المخــدرات وآثارها 
على المجتمع ودور المجتمع المدني في خفض الطلب 

على المخدرات.

المنامة - وزارة الداخلية



تلقــت جمعيــة الصحفييــن البحرينية شــكاوى متفرقة من صحافيين بمؤسســات صحافية عن نقــل محتوى موادهم 
بحسابات إخبارية ربحية بوسائل التواصل االجتماعي من دون مراعاة للقوانين المرعية بهذا الشأن.

محليــة  صحــف  تحــرك  اهتمــام  بــكل  الجمعيــة  وتتابــع 
لضبــط حــاالت نقــل محتــوى أعدادهــا الورقيــة ومواقعها 
التواصــل  بوســائل  الرســمية  ومنصاتهــا  اإللكترونيــة 
االجتماعــي من دون مراعاة لضوابط صون هذا المحتوى 

بحق الملكية الفكرية.
وترســيخا لدور جمعية الصحفيين لحماية شــؤون المهنة 
المهنــي  الموقــف  تثبيــت  لضــرورة  وتأكيــدا  ومزاوليهــا، 
واألخالقــي تجــاه هــذا الموضــوع، تؤكــد الجمعيــة علــى 

اآلتي:
ــر عــن هــذه المهنــة  -  تمثــل الصحافــة مهنــة نبيلــة، ويعبَّ
بإصدار صحيفة أو مجلة أو أّي مطبوع آخر يصدر باســم 

واحــد وبصفــة دوريــة بما في  ذلــك الصحــف اإللكترونية 
التي تصدر أو تبث بالوسائل اإللكترونية.

عــن  بالتعبيــر  الدســتوري  الحــق  بيــن  التفريــق  يجــب    -
حــق التعبيــر عــن الــرأي ونشــره بالقــول أو الكتابــة، وبيــن 
مزاولــة مهنــة الصحافة، ألن حق التعبير عن الرأي بالنشــر 
مربــوط  وغيــر  للمواطــن  مشــروع  حــق  هــو  الكتابــة  أو 
بالممارســات التجارية الربحية ويمارس بســقوف مرتفعة 
شــامال مختلــف وســائل التواصــل االجتماعي، أمــا مزاولة 
مهنــة الصحافة فهذا يعني مأسســة العمــل وفق الضوابط 
المقــررة بالقوانيــن ومــن بينها الحصول علــى الرخص من 
الجهــات الرســمية المعنيــة ومــؤدى ذلــك تأســيس شــركة 

تجارية تخضع لقواعد العمل التجاري وبما يتيح لها نشــر 
اإلعالنات لتمويل نشاطها وصرف رواتب موظفيها.

-  شــهدت الفتــرة األخيــرة حالــة غيــر منضبطــة بإطــالق 
صفحــات إخباريــة بوســائل التواصــل االجتماعــي، ومــن 
بينها موقع “إنســتغرام”، وجنحت بتقديم نشــاط صحافي 
الجهــة  مــن  الــالزم  الترخيــص  أخــذ  دون  مــن  تجــاري 

الحكومية المختصة.
التواصــل  بوســائل  اإلخباريــة  الحســابات  باشــرت    -
خاصــة  صحافيــة  مــواد  واقتبــاس  بنقــل  االجتماعــي 
ومبتكرة نشرتها صحف محلية، من دون مراعاة لضوابط 
حمايــة حــق الملكيــة الفكريــة لهــذه المــواد، إذ أن القانــون 
رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق 
المجــاورة وتعديالتــه، ينــص علــى تمتع األخبــار بالحماية 
القانونيــة إذا كانــت مبتكــرة مــن حيــث اختيــار أو ترتيب 

محتوياتها. 

-  ال يجيــز القانــون أعــاله أو التقاليــد المهنيــة نقل األخبار 
دون  محليــة  بصحــف  المنشــورة  الصحافيــة  والمــواد 
لــو تــم ذكــر اســم  اســتئذانها وموافقتهــا الكتابيــة حتــى 

المصدر المنقول منه المادة الصحفية.
-  دأبــت بعــض الحســابات اإلخباريــة بوســائل التواصــل 
االجتماعــي علــى نقل أو اقتباس مواد منشــورة بالصحف 
المحليــة، وعند اإلشــارة للمصــدر فإنها تذكره باســتحياء، 
وتبيــن من الشــكاوى الــواردة للجمعية بأن هــذه المنصات 
لم تســلك المســار القانوني الالزم باســتئذان الصحف قبل 

نشر المواد، وهو ما يوقعها في حومة مخالفة القانون.
-  تــرى الجمعيــة أن مــن حق المؤسســات الصحفية صون 
الحمايــة  وســائل  بمختلــف  والرقمــي  الورقــي  محتواهــا 
القانونيــة، واحتفاظهــا بحقها القانوني فــي اتخاذ ما يلزم 

من إجراءات إدارية وقضائية.
-  تحث الجمعية مســؤولي الحســابات اإلخبارية بوســائل 

التواصل االجتماعي بتصحيح أوضاعهم القانونية وإزالة 
مــن  مشــروعة  قانونيــة  مســاءلة  ألّي  تفاديــا  المخالفــات 

المؤسسات الصحفية أو الصحفيين أو غيرهم.
-  تؤكد الجمعية على أن التشريعات الوطنية تتيح تنظيم 
الصحافــة اإللكترونية بشــكل مؤسســي، وفق اشــتراطات 
يضبطهــا القانــون، ويمكــن لمســؤولي منصــات التواصــل 
االجتماعــي التــي تقــدم خدمــات إخباريــة االســتفادة من 
ذلك، ويســر الجمعية تقديم االستشــارة الفنية والقانونية 

بشأن ذلك.
المرخصــة  اإللكترونيــة  بالصحافــة  العاملــون  يعتبــر    -
مــن فئــات العضويــة المقــررة بالنظــام األساســي لجمعيــة 
الصحفييــن البحرينيــة، ومجلــس اإلدارة لــن يتوانــى عــن 

الدفاع عن حقوق هؤالء األعضاء.

الجفير - جمعية الصحفيين

“الصحفيين” للحسابات اإلخبارية بـ “اإلنستغرام”: نقلكم ألخبار الصحف مخالف للقانون
مواقــع تواصــل تقتبس مــواد صحافيــة خاصة ومبتكــرة دون مراعــاة لضوابط حمايــة حق الملكيــة الفكرية

قال فريق متابعة األمطار بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنه وبناء على توجيهات 
خالل اجتماعه مع “شؤون األشغال” واجتماعه أمس االول مع “شؤون البلديات” بشأن استعدادات الوزارة 
لهــذا الموســم والعمــل علــى بناء القدرات لدى الــوزارة فيما يتعلق بملف األمطار، فقــد اجتمع فريق طوارئ 
االمطار لمناقشــة اســتعدادات الوزارة لموســم األمطار المقبل، وذلك بحضور وكيل شــؤون األشغال أحمد 

الخياط، ووكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن احمد آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة.

وتــم خــالل االجتمــاع التأكيــد علــى توجيهــات وزير 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
عصام خلف خالل االجتماعات الماضية بشــأن ملف 
األمطار وتشــكيل فرق العمل والعمل على اســتكمال 

االستعدادات لهذا الموسم.
أخيــرا  اجتماعــات  سلســلة  عقــد  قــد  الوزيــر  وكان 
لمناقشــة خطــط العمــل وبرامــج الوزارة فيمــا يتعلق 
بموســم األمطــار. وقــد أكــد الحضور علــى توجيهات 
خلف بشأن العمل على معالجة المنازل التي تضررت 
العام الماضي وإيجاد الحلول المناســبة قدر اإلمكان 
لضمــان عــدم تكرار تضررها من جديد، مشــيرين في 

الوقــت ذاتــه إلــى تشــكيل فــرق عمــل لــكل محافظة 
مكــون مــن البلديــات واألشــغال مهمتــه متابعــة هــذا 

الملف والعمل بالنزول الميداني بدء من اليوم.
وقد تم استعراض إمكانيات الوزارة ومناقشة آليات 
مــن  واالســتفادة  الماضيــة  الفتــرة  خــالل  تطويرهــا 
قاعــدة البيانــات لدى الــوزارة في الســنوات الماضية 

وتحديثها هذا العام.
وضعتهــا  التــي  العمــل  خطــة  مناقشــة  تمــت  كمــا 
الــوزارة للتعامل مع نقاط تجمــع مياه األمطار والتي 
تنقســم إلى قســمين: القســم األول من الخطة يتعلق 
والعامــة،  الرئيســية  الشــوارع  ومهمتــه  باألشــغال 

والقســم الثانــي متعلــق بالبلديــات ومهمته الشــوارع 
الداخلية واالحياء الداخلية، كما تم تقسيم المناطق 
إلــى أربعــة حســب النطــاق الجغرافي لــكل بلدية من 

البلديات وأمانة العاصمة.
وتم تشكيل فريق طوارئ في كل محافظة لمباشرة 
العمــل والتأكــد مــن االســتعدادات والبــدء فــي زيارة 
المواقــع وتحديــد االحتياجــات، كمــا تــم تخصيــص 

خطــوط ســاخنة لتلقي البالغات علــى تجمعات مياه 
األمطــار فــي البلديات األربع والشــوارع العامة تعمل 
على مدار الســاعة لتلقي البالغات وايصالها للجهات 
المعنية في األشــغال والبلديات األربع وتشكيل فرق 
إعالميــة مــن مهامهــا الرئيســية اســتقبال البالغــات 

وتحويلها الى المعنيين.
وتم توجيه فريق األشغال للتأكد من سالمة شبكات 

بهــا  يقــوم  ميدانيــة  زيــارة  عبــر  الصحــي  الصــرف 
المســؤولون خــالل اليوميــن المقبلين وعــرض تقرير 
عــن متابعــة قنوات الصــرف وتنظيفها خالل األشــهر 
الماضيــة، وتحديــث وتحليــل قاعــدة البيانــات التــي 
تم جمعها خالل الســنوات الماضية لوضع األولويات 
المــدارس  عنــد  بالــذات  الميــاه  شــفط  عمليــة  فــي 
والمستشــفيات والبيــوت التــي غمرتها ميــاه األمطار 
خــالل الســنوات الماضيــة نتيجة النخفاض مســتوى 

األرض.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“طوارئ األشغال” يجتمع لمناقشة استعدادات موسم األمطار

التعريف باستراتيجيات الخطة الوطنية للتوجيه المهني
للفرص المطلوبة  بالمهارات  عمل  عن  الباحث  الشباب  توعية  الدوسري: 

والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  افتتــح 
االجتماعية، صباح الدوســري، امس االثنين 
بمبنى الوزارة أعمال الورشة النقاشية حول 
نظمتــه  الــذي  المهنــي،  والتوجيــه  اإلرشــاد 
اللجنــة الوطنية لإلرشــاد والتوجيــه المهني 
ووفــد  البريطانيــة  الســفارة  مــع  بالتعــاون 
Careers Eng- االستشــارية  (المؤسســة 

land(، وذلــك بحضــور عــدد مــن المدعويــن 
المعنيين.

وتهــدف الورشــة التــي شــارك فيهــا أعضــاء 
اللجنة الوطنيــة وعدد من ذوي االختصاص 
إلــى التعريف باالســتراتيجيات والسياســات 
لإلرشــاد  الوطنيــة  الخطــة  المتعلقــة بوضــع 
البحريــن،  مملكــة  فــي  المهنــي  والتوجيــه 
واإلشــراف على خطــط التنفيــذ الخاصة بها 
ومتابعــة تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا مــن قبــل 
مجلس الوزراء، كما تناولت كذلك المبادرات 
والفعاليــات واألنشــطة والبرامج والخدمات 

الخاصــة باإلرشــاد والتوجيــه المهنــي والتي 
تشرف اللجنة على إعدادها والترويج لها.

هــذه  ان  الدوســري  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
تبــادل  إطــار  فــي  تأتــي  النقاشــية  الورشــة 
أجــل  مــن  الدوليــة،  والخبــرات  المعلومــات 
الهادفــة  اللجنــة  خطــط  عمــل  اســتكمال 

للنهوض ببرامج اإلرشــاد والتوجيه المهني، 
ومخرجاتــه  التعليــم  بسياســات  وربطهــا 
واحتياجــات ســوق العمــل، مشــيرًا إلــى أن 
توجيــه  فــي  تســهم  الملتقيــات  هــذه  مثــل 
الباحثيــن عــن عمــل نحــو التدريــب النوعي 
األمثل ونوعية الوظائف واحتياجات سوق 

العمــل الفعليــة، فضــالً عــن توعيــة الشــباب 
المطلوبــة  بالمهــارات  عمــل  عــن  الباحــث 
واشــراكهم  الوظيفيــة،  والشــواغر  للفــرص 
فــي برامــج تدريبيــة لتزويدهــم بالمهــارات 
فــي  إدماجهــم  لتســهيل  المطلوبــة  المهنيــة 

سوق العمل.

جانب من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات 
المختصــة ببحرنــة النائــب إبراهيــم النفيعــي عــن عــزم اللجنــة 
االجتمــاع بشــركة طيــران الخليــج األســبوع المقبــل؛ للتباحــث 
عــن بعــض النقــاط المتعلقــة بملــف البحرنة.وذكــر أن اللجنــة 
بصــدد إعــداد توصياتهــا النهائيــة، إال أنهــا مازالــت فــي انتظــار 
ردود بعــض الجهــات المعنيــة، مؤكــدا “أن اللجنــة حريصــة كل 
الحــرص علــى الخــروج بتوصيات جدية ومتقنــة لحلحلة ملف 
بحرنــة الوظائف في القطاعين العــام والخاص”. ودعا النفيعي 
إلــى ســرعة التجاوب مع اللجنة، لتوفيــر المعلومات والمرئيات 
الوطــن  مصلحــة  فيــه  لمــا  فــي  مهمتهــا  لتســهيل  المطلوبــة 
والمواطنيــن. وكانــت لجنــة التحقيــق البرلمانيــة بشــأن عــدم 
قيــام الجهــات المختصة ببحرنة الوظائف فــي القطاعين العام 
والخــاص قــد اجتمعــت صبــاح اليــوم برئاســة النائــب إبراهيــم 
النفيعــي، حيــث اســتعرضت الــردود الــواردة مــن قبــل الجهات 
األوليــة  والتوصيــات  النتائــج  بعــض  بحثــت  كمــا  الحكوميــة، 

بخصوص ملف البحرنة.

“بحرنة الوظائف” تجتمع بـ 
“طيران الخليج” األسبوع المقبل ميرزا يبحث التعاون بمجال الطاقة مع “فيفا”

أولوياتنــا رأس  علــى  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  دعــم  بانبيلــه: 
استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بمكتبه الرئيس التنفيذي لشركة VIVA البحرين نزار بانبيله 
يرافقــه رئيــس الخدمــات التجارية بالشــركة كريم طبــوش، وفي بداية اللقــاء رحب الوزيــر بالحضور، وقدم 
خالــص التهانــي والتبريــكات للمهنــدس بانبيله على تعيينه في منصبه الجديد بشــركة VIVA البحرين، متمنيا 

له التوفيق والسداد في مهام عمله.

 وأشــاد ميــرزا بــدور شــركة VIVA فــي تطويــر قطــاع 
االتصــاالت في مملكة البحرين، مؤكــدا ضرورة تعزيز 
التعــاون المشــترك بيــن الجهــات الحكوميــة وشــركات 
القطــاع الخــاص لمــا من شــأنه رفعــة وازدهــار القطاع 
االقتصــادي بالمملكــة.  وتــم خــالل اللقــاء اســتعراض 
رغبة شــركة VIVA في االســتفادة من الطاقة النظيفة 
وتحقيــق الترشــيد وكفــاءة االســتهالك فــي مرافقهــا 
ومنشــآتها مــن خالل تركيــب أنظمة الطاقة الشمســية 

بالتعــاون مــع مركــز الطاقــة المســتدامة التابــع للوزير، 
والــذي ســيعمل علــى تقديــم الدعــم الفني والهندســي 
هــذا  فــي  القــادم  مشــروعهم  لتنفيــذ   VIVA لشــركة 
 VIVA المجــال. وقــد ثّمــن الوزير ميــرزا مبادرة شــركة
نحــو الطاقــة النظيفة والخضــراء، وقال إن ذلك كفيل 
للطاقــة  الوطنيــة  األهــداف  تحقيــق  فــي  بالمســاهمة 
المتجددة وكفاءة الطاقة التي تسعى مملكة البحرين 
إلــى تحقيقهــا بحلــول العــام 2025، مؤكــدا تقديــم كل 

الدعــم الممكــن لتســهيل ذلــك من خــالل مركــز الطاقة 
المستدامة.

 VIVA لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  ومــن 
التنميــة  أهــداف  دعــم  أن  بانبيلــه  نــزار  البحريــن 

المســتدامة يأتــي علــى رأس أوليــات عمــل الشــركة، 
موضحــا أن الطاقــة المتجددة وكفــاءة الطاقة تأتيان 
ضمن الحلول التي تعمل VIVA البحرين على تطويرها 

ضمن إستراتيجيتها على المدى القصير والبعيد.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

تشكيل فريق في كل 
محافظة لمباشرة 

العمل وزيارة المناطق 
وتحديد االحتياجات

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تنفيــذًا لتوجيهــات مجلــس الوزراء 
التوظيــف  معــارض  تنظيــم  بشــأن 
لعــرض فــرص العمــل المناســبة في 
منشآت القطاع الخاص للمواطنين، 
وزارة  جهــود  تكثيــف  إطــار  وفــي 
العمل والتنمية االجتماعية لتسريع 
وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في 
ســوق العمــل، تنظــم الــوزارة اليــوم 
 24-25( األربعــاء  وغــدا  الثالثــاء 
سبتمبر الجاري(، “معرض التوظيف 
بمدينــة  الــوزارة،  بهــو  فــي  العــام”، 

زايد.
الــوزارة  دعــت  المناســبة،  وبهــذه 
الباحثيــن عــن عمــل، مــن مختلــف 
التخصصات والمؤهالت الدراســية 
إلى حضــور المعرض، الذي يفتتحه 
وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية، 
مســؤولي  للقــاء  حميــدان،  جميــل 
الجهــات  لــدى  البشــرية  المــوارد 

المشــاركة مباشرة، واستثمار فرص 
التوظيــف فــي هــذه المنشــآت، إلى 
الشــواغر  بنــك  يوفــره  مــا  جانــب 
بــوزارة العمــل والتنمية االجتماعية 
مــن فــرص توظيف وتدريــب، بدءًا 
من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا 

على مدى اليومين المذكورين.

معرض التوظيف العام اليوم وغًدا

09 local@albiladpress.com
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جميل  حميدان



“علوم” جامعة البحرين تحصل على اعتمادية مؤسسة ألمانية مرموقة
ــل ــم ــع ــن الـــتـــقـــدم لـــســـوق ال ــيـ ــج حـ ــ ــّري ــ ــخ ــ ــادة ال ــ ــه ــ ــة ش ــويـ ــقـ ــي تـ ــ ــم ف ــه ــس ــت س

هنــأ رئيــس جامعــة البحريــن األســتاذ الدكتــور رياض يوســف حمزة، كليــة العلــوم والقائمين عليها بمناســبة حصــول أربعة من 
برامجها األكاديمية على االعتماد األكاديمي من قبل مؤسسة االعتماد األلمانية )ASIIN(. وتقّدم رئيس جامعة البحرين بالشكر 
والعرفــان إلــى القيــادة الحكيمــة والحكومة الرشــيدة على الدعم الكبير والالمحــدود الذي تحظى به الجامعــة، مما يمكنها من 

تنفيذ خططها التطويرية.

رئيــس  إلــى  الجزيــل  بالشــكر  تقــدم  كمــا 
المجلــس األعلى لتطويــر التعليم والتدريب 
علــى  األمنــاء،  مجلــس  وأعضــاء  ورئيــس 
مــا تحظــى بــه جامعــة البحرين مــن اهتمام 

ودعم لبرامجها الطموحة.
وقــال رئيــس جامعــة البحريــن إن حصــول 
برامــج كليــة العلــوم علــى االعتمــاد الدولــي 
ليس مستغرًبا لكون الكلية تزخر بالكفاءات 
العلميــة، وتقــدم أحدث المناهــج األكاديمية 
وأفضــل الممارســات التدريســية واإلداريــة، 
إضافة إلــى تجهيزات مختبراتها المتطورة، 
وتوفــر مختبــرات متجــددة تحاكــي أرقــى 
التجــارب العالميــة فــي مجــال برامــج كليــة 
العلوم، وتماشــي األولويــات الوطنية، وهذا 
مــا مّكنهــا ســابًقا مــن الحصــول علــى “الثقــة 
التعليــم  جــودة  هيئــة  قبــل  مــن  الكاملــة” 

والتدريب.
 وقــال حمــزة إن اعتمــاد البرامج األكاديمية 

البحريــن  لجامعــة  ا  اســتراتيجيًّ هدًفــا  يعــد 
لضمــان جودة المخرجات التعليمية وتوفير 
فــي  للمســاهمة  متميــز  بمســتوى  كــوادر 
التنميــة الشــاملة فــي مملكــة البحريــن بمــا 
يتوافــق ودور الجامعــة الوطنية في الرؤية 

االقتصادية البحرين 2030.
واستطرد قائالً: “إن الخطة التطويرية التي 
بدأتهــا الجامعــة تعمــل علــى حصــول القــدر 
لالعتمــاد  األكاديميــة  البرامــج  مــن  األكبــر 
برامــج  حصلــت  فقــد  والعالمــي،  الوطنــي 
 ABET كليــة الهندســة علــى اعتمــاد كل مــن
وNAAB لجميــع برامجهــا، وحصلــت كذلــك 
 ABET كلية تقنية المعلومات على اعتمادية
لجميع برامجها، أما كلية إدارة األعمال فقد 
حصلــت على اعتمــاد AACSB، وســبق وأن 
حصــل برنامــج البكالوريــوس فــي الكيمياء 
علــى اعتماد الجمعية الكنديــة للكيميائيين، 
فــي الوقــت الذي تتخذ فيــه منظمة الصحة 

العالمية كلية العلوم الصحية مركًزا متعاوًنا 
معهــا منــذ ثمانينات القرن العشــرين، إضافة 
إلــى االعتــراف بهــا من قبــل مركــز التدريب 
الدولي – جمعية القلب األميركية، وحصول 
الكثيــر مــن البرامــج األخرى علــى ثقة هيئة 
أن  أكــد  كمــا  والتدريــب”،  التعليــم  جــودة 
انعكاس هذه االعتماديات بات واضًحا على 
تقدم مستويات الطلبة قبل التخرج وبعده، 
وقدرتهــم العالية على التفــوق في المحافل 
مــن  عليــه  يتحصلــون  مــا  بفضــل  العالميــة 

معارف حديثة ومهارات متنوعة.

أولويات الكلية

العلــوم  كليــة  عميــد  أشــار  جانبــه،  ومــن   
األســتاذ الدكتــور محمد مصطفى الحلو إلى 
أن اعتمــاد برامــج الكليــة مــن قبــل هيئــات 
أولويــات  مــن  ُيعتبــر  الدوليــة،  االعتمــاد 
الكليــة، حيــث اعتمــدت مؤسســة االعتمــاد 

البكالوريــوس  برامــج   )ASIIN( األلمانيــة 
فــي  والبكالوريــوس  الحيــاة،  علــوم  فــي 
الفيزيــاء، والبكالوريــوس فــي الرياضيــات، 
وبحــوث  اإلحصــاء  فــي  والبكالوريــوس 

العمليات.
الجامعــة  هــي  البحريــن  جامعــة  أن  وبّيــن 
الوحيــدة فــي المملكــة التــي تحصــل علــى 
هــذا االعتمــاد بمــا يجعل برامجهــا المعتمدة 
متوافقــة مــع البرامــج الشــبيهة فــي اإلطــار 

األوروبي للمؤهالت والتعلم مدى الحياة. 
وأضــاف العميــد أن مســيرة االعتمــاد هــذه 

بدأت منذ ســنة، وشارك فيها منتسبو الكلية 
ا  مــن أكاديمييــن وإدارييــن، وعــدد كبيــر جدًّ
مــن الطلبــة في مختلــف التخصصــات “وقد 

كللت هذه الجهود بالنجاح”.
وختــم الحلــو “أن من شــأن هــذا االعتماد أن 
يجعــل خريجي برامج كليــة العلوم بجامعة 
بيســر  االنخــراط  علــى  قادريــن  البحريــن 
وســهولة فــي أهــم وأعــرق الجامعــات فــي 
العالم لمواصلة دراســاتهم العليا، كما تضفي 
هــذه االعتماديــة قــوة علــى شــهادة الخريج 

حين التقدم إلى سوق العمل”.

مؤسسة مرموقة

مكتــب  مديــر  قــال  نفســه،  الوقــت  وفــي 
ضمــان الجــودة فــي كليــة العلــوم الدكتــور 
 ASIIN أســين  مؤسســة  إن  ناصــر،  حمــود 
التــي  للبرامــج  األكاديمــي  االعتمــاد  تمنــح 
والمهنيــة  األكاديميــة  المتطلبــات  تلبــي 
علــى أعلــى المســتويات، وتهتــم المؤسســة 
شــروط  بتوافــر  للبرامــج  اعتماديتهــا  فــي 
التعليــم الجيــد والتعلــم الناجــح الــذي يتــم 
تقديمــه. هــذا وتمنــح االعتماديــة بنــاء على 
معاييــر محــددة متعلقــة بمخرجــات التعلــم 

والمتوائمــة مــع إطــار المؤهــالت األوروبيــة 
والمعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة األوروبيــة 

في التعليم العالي. 
 وتعد مؤسســة االعتماد األكاديمي األلمانية 
أســين من المؤسســات المرموقة في ضمان 
قامــت  وقــد  األكاديميــة،  البرامــج  جــودة 
باعتماد حوالي 2000 برنامج على مســتوى 
جامعات العالم، وهي متخصصة في اعتماد 
برامج الهندســة وتقنيــة المعلومات والعلوم 
بالذكــر  والجديــر  والرياضيــات.   الطبيعيــة 
أن برنامــج البكالوريــوس فــي الكيميــاء قــد 
حصل على االعتماد األكاديمي من الجمعية 
الكنديــة للكيميــاء منــذ العــام 2009 وبهــذا 
تصبــح كافــة برامج البكالوريــوس في كلية 

ا. العلوم معتمدة دوليًّ
كمــا قــد تمــت مراجعــة برامــج كليــة العلــوم 
من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب وقد 
حصلــت جميــع برامــج البكالوريــوس فيهــا 
علــى الثقــة التامة. إضافة إلــى ذلك، فقد تّم 
تســكين برنامــج علــوم الحياة ضمــن اإلطار 
ــا  الوطنــي للمؤهــالت، ويجــري العمــل حاليًّ
على تســكين بقية برامــج البكالوريوس في 

الكلية.

الصخير - جامعة البحرين

رياض يوسف

local
@albiladpress.com 10

24 سبتمبر 2019 الثالثاء
25 محرم 1441

مدارسنا تتأهب للمشاركة بمسابقة اليونيسكو
التربيــة  بــوزارة  لليونســكو  المنتســبة  البحريــن  مملكــة  مــدارس  لجنــة  نظمــت 
والتعليــم، بالتعــاون مع مركــز رعاية الطلبة الموهوبين بالــوزارة، فعالية إلعداد 
الرســومات الفنية الطالبية، بمشــاركة 25 من المدارس المنتســبة لليونسكو من 
مختلــف المراحــل التعليميــة، وذلــك اســتعداًدا للمشــاركة فــي المســابقة الفنيــة 

العالمية التي دعت إليها منظمة اليونسكو تحت شعار “مدرستي تحميني”.

التفكيــر  تحفيــز  إلــى  الفعاليــة  هدفــت 
النقــدي والتعبيــرات اإلبداعية لــدى الطلبة، 
لتشــجيعهم علــى التعبيــر الفنــي عــن مــدى 
التعليميــة،  بيئتهــم  فــي  باألمــان  شــعورهم 
العالميــة  المســابقة  هــذه  تحقيًقــا ألهــداف 
التــي تتماشــى مــع أجنــدة التعليــم 2030، 
خاصــًة ما يتعلق بالهــدف الرابع من أهداف 
التنميــة المســتدامة وهــو “التعليــم الجيــد”، 
“التعليــم اآلمــن  إلــى توفيــر  والــذي يدعــو 

وغيــر العنيــف والشــامل والفعــال للجميــع”، 
الحيويــة  التحتيــة  بالبنيــة  يتعلــق  والــذي 
ومرافــق التعليــم . هــذا وقــد كرمــت لبنــى 
خليفــة صليبيــخ وهــي األميــن العــام للجنة 
البحريــن الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 
والمنســق الوطني لمــدارس مملكة البحرين 
المنتســبة لليونســكو أكثــر مــن 100 طالــب 
وطالبة ممن شــاركوا في الفعالية. والجدير 
للمشــاركات  معــرض  ســيقام  أنــه  بالذكــر 

اليونســكو  بمقــر  المســابقة،  فــي  الفائــزة 
اليــوم  بذكــرى  االحتفــال  خــالل  بباريــس، 
الدولــي للحــد مــن مخاطر الكــوارث، والذي 

يصادف 13 أكتوبر من كل عام. إضافًة إلى 
إنشاء معرض افتراضي على منصة الموقع 

االلكتروني لليونسكو.

مشاركة 25 من المدارس المنتسبة لليونسكو 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شــكا طلبــة وموظفــون بجامعــة البحريــن عبــر صحيفــة البــالد مــن تدنــي 
مستوى نظافة دورات المياه بكلية إدارة األعمال.

وقــال الشــاكون للصحيفــة إن دورات 
الميــاه بالكليــة في وضع ال يطــاق أبًدا، 
وتنبعــث منهــا روائــح كريهة، والســبب 
عدم صيانتها أو تنظيفها بشكل دوري.
وذكر الشــاكون أن وضــع دورات المياه 
غير الئق بمؤسســة تعليم عال، ويجب 
علــى إدارة الجامعة إصــدار توجيهاتها 
أجــل  مــن  المعنيــة  لــإدارات  الفوريــة 
الموضــوع  لهــذا  عاجــل  حــل  وضــع 
وبيئــة  اإلنســان  بصحــة  المرتبــط 

الدراسة والعمل.
ومــن خــالل صــور الطلبــة والموظفين 
المــزري  الوضــع  يتبيــن  بالجامعــة 
عليهــا  يبيــن  حيــث  الميــاه،  لــدورات 

وتعقيــم  تنظيــف  وعــدم  االهتــراء 
المرافق باإلضافــة إلى تعطل مصابيح 
ناطقــة  مشــاكل  مــن  وغيرهــا  اإلنــارة 

بالصور المرفقة بالموضوع.

حمامات “البزنس” بجامعة البحرين... خايسة!

تجربة مخبرية لطالبين بكلية العلوم )صورة ارشيفية(

محرر الشؤون المحلية

المرافق 
مكسرة وغير 

نظيفة وبال 
اهتمام

أزيل المرحاض ولم يوضع بديل لهقذارة بال حدود

اضاءة قوس قزح قديمة بمصباح مكسورال تعليق

فوضى بمنطقة “اللوكرات” هل هذا صالح لالستخدام؟

اعتمادية كلية العلوم مشروطة لعام.. وكلفتها 20 ألف دينار
ســتــسـحـــب فــي حـــال لـــم تـشـــتـــر الجـامـعـــة أجـهـــزة بـكـلــفـــة 100 ألــف ديـــنـــــار

وضــع موظــف بجامعــة البحريــن النقــاط علــى الحــروف بموضــوع نيــل البرامــج األربعــة بكليــة العلــوم االعتمــاد األكاديمــي من قبل 
مؤسسة االعتماد األلمانية )ASIIN(. وقال المصدر لصحيفة البالد إن الجامعة أنفقت مبلًغا يصل إلى قرابة 20 ألف دينار لنيل هذه 
االعتماديــة، وهــو مبلــغ يتناســب مــع النفقات بهذا الشــأن، وفي بعــض األحيان تطلب بعض مؤسســات االعتماد هــذا المبلغ العتماد 

برنامج واحد وليس أربعة برامج، وبالتالي فإن المبلغ يتناسب مع الكلفة.

مشروطة لعام

تذكــره جامعــة  لــم  مــا  أن  المصــدر  وذكــر 
البحريــن بخبرهــا بشــأن نيــل االعتماديــة 
بأنها مشروطة من قبل المؤسسة األلمانية.

وبين المصدر أن االعتمادية مشروطة لعام 
لتنفيــذ عــدد مــن المالحظــات التــي يتعين 
األخــذ بهــا وإال فــإن المؤسســة ستســحب 
هــذه االعتماديــة. وتحدث المصــدر أن من 
بيــن التوصيات الواجــب تنفيذها من أجل 
إمضــاء االعتمادية لما بعد العام هو شــراء 
أجهــزة متطــورة بمختبــرات كليــة العلــوم 

وتكــون أفضــل مــن األجهــزة المســتخدمة 
ا. حاليًّ

مختبرات قديمة

ولفــت المصــدر أن أغلب أجهــزة مختبرات 
كليــة العلــوم قديمــة، وبعضها مضــى عليه 
20 عاًمــا، وفــي بعــض األحيــان ال يتمكــن 
الموظفــون بالكلية من الحصول على قطع 

غيار لبعض األجهزة بسبب قدمها.
الجامعــة  أن  للصحيفــة  الموظــف  وأكــد 
األجهــزة  شــراء  تحــدي  أمــام  ســتكون 
المتطــورة، وهــذه األجهــزة كلفتهــا مرتفعة 

ا، وتصــل قيمتهــا إلــى قرابــة 100 ألف  جــدًّ
خطــوة  الجامعــة  ســتخطو  فهــل  دينــار، 
لألمــام بشــراء مثل هذه األجهــزة وبالتالي 
تحقيق أصعب مالحظة ســجلتها مؤسسة 
االعتمــاد األلمانيــة وبمــا يثبــت االعتمادية 

بدالً من سحبها.

خفض الميزانية

وقــال المصــدر إن الجميــع يعلــم الظــروف 
وتأثيــر  بالبحريــن،  الصعبــة  االقتصاديــة 
سياســة خفــض المصروفــات العامــة علــى 
ميزانيــة  إلــى خفــض  أداه  ومــا  الجامعــة، 

الجامعــة  إدارة  فــإن  وبالتالــي  الجامعــة، 
أمــام قرار صعب لدراســته وبلورة الموقف 
منــه، وبخاصــة أن الجميــع يتمنــى الخيــر 
األم  الوطنيــة  األكاديميــة  للمؤسســة 
بالبحريــن، ولتكــون في مصاف مؤسســات 

أن  إلــى  المصــدر  ولفــت  العالــي.  التعليــم 
التصريح الصادر عن رئاسة الجامعة بشأن 
نيل االعتمادية أشار إلى التجهيز المتطور 
لمختبــرات كليــة العلــوم، ولكــن الواقــع ال 

يعكس ما ذكر بالخبر.

طالبان بالمجموعة

توصيــات  ضمــن  مــن  إن  المصــدر  وقــال 
مؤسســة االعتمــاد األلمانيــة ضــرورة خفض 
يجــري  التــي  بالمجموعــات  الطلبــة  عــدد 
تشــكيلها بالمختبــرات العمليــة أثنــاء تنفيــذ 
التجــارب المخبريــة، ومشــيًرا المصــدر إلــى 
أن المعاييــر الفضلــى أال يتجاوز عدد الطلبة 
بالمجموعة اثنين، بينما في جامعة البحرين 
والطلبــة  المقبوليــن  عــدد  زيــادة  وبســبب 
بالكليــات، فإن عــدد الطلبة بالمجموعات قد 
يصل إلى 5 طالب، وهو عدد يفوق المعايير 
االعتمــاد.  مؤسســات  ببعــض  المعتمــدة 
عــن  أعلنــت  الجامعــة  إدارة  أن  إلــى  يشــار 
 )ASIIN( اعتماد مؤسســة االعتمــاد األلمانية
الحيــاة،  علــوم  فــي  البكالوريــوس  برامــج 
والبكالوريوس في الفيزياء، والبكالوريوس 
فــي  والبكالوريــوس  الرياضيــات،  فــي 

اإلحصاء وبحوث العمليات.

ليلى مال اهلل



إخالء سبيل امرأة تسببت بعاهة لجارتها واتهمتها بالتحرش
ــا مــو مــيــتــة عليه” ــ “أن ــيــن زوجـــــــي؟”... واألخـــــرى:  “تــغــازل ســيــدة: 

أمرت المحكمة بإخالء سبيل سيدة تشاجرت مع أخرى، كالهما بمنتصف األربعينات من عمرهما وتسكنان في بناية تابعة لوزارة اإلسكان بمنطقة سلماباد، إثر خالف بينهما 
بشأن وجود عمال في المبنى بدعوى إصالح الباب الرئيس للعمارة، فطلبت إحداهما من العمال مغادرة الموقع والعودة بتصريح رسمي من وزارة اإلسكان، إال أن الثانية لم 
تقبل بأن يتم منع العمال الذين جلبتهم، مدعية أنها مديرة المبنى ولها الحق بالتصرف فيه، وأدى الشــجار بينهما إلى إصابات بكل منهما، إال أن حالة األولى كانت تســتدعي 

نقلها باإلسعاف لتلقي العالج بعدما تعرضت للكمات أسقطت بسببها أسنانها األمامية.

وقــررت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولــى تأجيل قضية 
اعتــداء كل منهمــا علــى األخرى، وتســبب المتهمة األولى 
بعاهة مســتديمة للمتهمة الثانية تقدر بنســبة 4 %، حتى 
جلســة 6 أكتوبــر المقبــل؛ لاطــاع والــرد مــع التصريــح 
بصــورة مــن األوراق، وأن يكــون إخــاء ســبيل األولــى 
بضمــان محــل إقامتهــا مــا لــم تكــن موقوفة أو محبوســة 

على ذمة قضية أخرى.
وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما 

بتاريخ 28 أكتوبر 2018 ارتكبتا اآلتي:
أوال: المتهمة األولى: اعتدت على ســامة جســم المتهمة 
الثانيــة وأحدثــت بهــا اإلصابــات المبينــة بالتقريــر الطبي 
وأفضى فعل االعتداء إلى حدوث عاهة مســتديمة تقدر 
بـــ4 % دون أن تقصــد إحداثهــا، بــأن قامــت بلكمهــا علــى 

وجهها لكمات مما أدى لسقوط أسنانها.
ثانيــا: المتهمة الثانية: اعتدت على ســامة جســم األولى 
ولــم يفــض فعــل االعتــداء إلــى مرضهــا أو عجزهــا عــن 
أعمالهــا الشــخصية لمــدة تزيد على 20 يومــا بأن ضربتها 

ضربات عدة في صدرها وظهرها وفمها.
باأللفــاظ  البعــض علنــا  المتهمتــان: رمتــا بعضهمــا  ثالثــا: 
المبينة باألوراق بما يخدش من شرفهما واعتبارهما دون 

أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وعن تفاصيل القضية يتبين من أوراقها أن زوج المتهمة 

الثانية كان قد أبلغ الشرطة بأنه وأثناء وجوده في 
مســكنه اتصــل ابنه بــه بحوالي الســاعة 4 عصرا 

وطلــب منــه النــزول إلــى الطابــق األرضــي من 
البنايــة التــي يســكن بهــا، وعندمــا توجه إلى 

هنــاك شــاهد زوجته مصابة بأن تكســرت 
أســنانها وأنهــا تعرضــت للعــّض فــي 

يدهــا كمــا أبصــر وجود دمــاء في 
رقبتهــا  فــي  وإصابــات  وجههــا 

الحقــا  منهــا  وعــرف  وفمهــا، 
المتهمــة األولــى اعتــدت  أن 

أن  حيــث  بالضــرب  عليهــا 
عمــال  جلبــت  المذكــورة 
للبنايــة وعندمــا تناقشــت 
معها زوجته قامت األولى 
باالعتداء عليها بالضرب.

تســكن  ســيدة  قــررت  كمــا 
العمــارة  ذات  فــي  معهمــا 

أنهــا فــي وقــت العصر، ســمعت صوت صراخ فــي الطابق 
األرضــي مــن البنايــة التي تســكن بهــا، وعندمــا نزلت إلى 
هنــاك شــاهدت المتهمتيــن كل منهمــا ممســكة باألخــرى، 
وكانتا في وضعية شجار، وأنها الحظت وجود دماء في 
وجه كلهما، وأوضحت بأنها سمعت الثانية تسب األولى، 
فــردت  يالوصخــة”،  تغازليــن زوجــي  “إنتــي  لهــا  وقالــت 
عليهــا األولــى “مالت عليج أنا مــو ميتة على ريلج”، وبعد 
الشــجار حضرت سيارة اإلسعاف ونقلت المتهمة الثانية. 
وأوضحت المتهمة الثانية أنها وأثناء ما كانت في شقتها 
بالــدور األول للعمارة ســمعت صوت تكســير فــي العمارة، 
وعليــه توجهــت للطابــق األرضــي، وهنــاك شــاهدت عماال 
برفقــة المتهمــة األولــى، وكان العمــال يقومــون بتكســير 
البــاب الرئيــس للبنايــة، فســألتهم عمــا إذا كانــوا مــن قبل 
وزارة اإلســكان فأجابوهــا بالنفــي، بــل إن المتهمة األولى 

هي من جلبتهم.
ولفتــت إلــى أنها صرخت على العمــال وقالت لهم ممنوع 
تكســير البــاب مــن دون إذن رســمي مــن الــوزارة، وعليــه 
غادر العمال الموقع، وعندها قامت األولى بالصراخ عليها 
- رغــم أنــه ال توجــد بينهمــا أيــة خافــات - بــأن نهتها عن 

فعلهــا وتلفظــت عليهــا بألفاظ غيــر الئقة، إال أنهــا أجابتها 
بأن ما تفعله خاطئ وممنوع.

وأضافــت أن األولــى قــررت لهــا بأنهــا مديــرة المبنى، فلم 
تــرد عليهــا، وتوجهــت لمصعــد البنايــة، وفي تلــك األثناء 
تفاجــأت بقيــام األولــى بضربهــا بآلــة حــادة علــى رأســها 
)ســبانة( فســقطت علــى األرض، كمــا حضــر لمســاندتها 3 
أو 4 نســاء واعتديــن جميعهــن عليهــا بالضــرب بأرجلهــن 
وأيديهــن أثنــاء ما كانت علــى األرض، كما عضتها األولى 
فــي ســاعدها األيمن وضربتهــا 3 أو 4 لكمات على وجهها 
ما أدى لســقوط أســنانها، وأنها بعدما تلقت تلك الضربات 
واللكمــات تركتها النســوة وغادرن المكان حتى شــاهدها 
شــخص آســيوي واتصــل باإلســعاف فتــم نقلهــا لمجمــع 

السلمانية الطبي.
مــن جهتهــا، أنكــرت المتهمة األولى ما نســب إليها، وبينت 
الرئيــس  البــاب  ليصلــح  أنهــا جلبــت عامــا  الحاصــل  أن 
للعمارة، لكنها تفاجأت به يتصل بها ويبلغها بأن تنزل إليه 
فــي الطابــق األرضــي، إذ أوضــح لهــا أن امــرأة مقيمة في 
المبنى حضرت لهم ومنعتهم من العمل في تصليح الباب، 
فطلبت منه أن يواصل عمله، وهنا قام بتشــغيل “الدريل” 
فنزلــت مجــددا المتهمــة الثانيــة ومعهــا ولدهــا، وقامــت 
بالصــراخ عليهــا وعلــى العمــال، كمــا تعرضــت لها بالســب، 

فضا عن اتهامها باتهامات غير الئقة بحق عرضها.
وتابعــت بأنهــا أحّســت أن الثانيــة ترغــب فــي ضربها 
الثانيــة  قامــت  البنايــة  لمصعــد  توجهــت  وعندمــا 
باإلمســاك بهــا مــن الخلــف وعندهــا دافعــت عــن 
بعــّض يدهــا وتشــاجرتا،  نفســها وقامــت 
مشــيرة إلى عدم إحساســها بنفســها في 
تلــك اللحظــة؛ كــون أنهــا بحالــة غضب 
شديدة فانهالت عليها بالضرب حتى 
وقامــت  الجــارات  إحــدى  حضــرت 
فتوجهــت  بينهمــا،  الشــجار  بفــك 
المقيمــة  صديقتهــا  إلــى  مباشــرة 
معهم في ذات العمارة؛ ألن حالتها 
بذلــك  منهــارة  كانــت  النفســية 
الوقــت، وأفــادت بأنهــا ال تتذكــر ما 
حصــل تحديــدا نتيجــة لضربهــا لهــا 
إال بعدمــا  لــم تســتعيد وعيهــا  وأنهــا 
تــم فــك الشــجار بينهما، وهنا شــاهدت 

وجود الدماء في فم الثانية.

خففت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى عقوبة شاب عشريني من السجن 
المؤبد واكتفت بسجنه 15 عاما؛ وذلك إلدانته برفقة 17 متهما آخرين سبق الحكم 
عليهــم بتهــم الشــروع فــي قتــل شــرطيين وحــرق دورية أمنية على شــارع الشــيخ 

عيسى بن سلمان.

وكانــت المحكمة في العــام 2014 قضت 
بمعاقبــة 16 متهمــا في القضية بالســجن 
المؤبــد ومعاقبــة آخَريــن بالســجن لمــدة 
10 ســنوات عمــا أســند إليهــم جميعــا من 

اتهامات.
تفاصيــل  أن  إلــى  المحكمــة  وأشــارت 
المتهميــن  قيــام  فــي  تتحصــل  الواقعــة 
وآخريــن مجهوليــن اتفقــوا فيمــا بينهــم 
االجتماعيــة  التواصــل  وســائل  عبــر 
واللقــاءات المباشــرة واالتصــال بالهاتف 
بمنطقــة  مســيرة  فــي  الخــروج  علــى 
الشــيخ  شــارع  إلــى  ثــم  ومــن  عــذاري، 
“الهايــوي”؛  الســريع  ســلمان  بــن  عيســى 
لحــرق اإلطــارات وإعاقــة حركــة المرور، 
فضــا عــن االعتــداء علــى رجــال األمــن 

وآلياتهم.
وأعدوا لذلك االتفاق عددا من اإلطارات 
عبوتيــن  إلــى  إضافــة  والحجــارة، 
مملوءتيــن بالبنزيــن وأخــرى فيهــا زيت، 
وجهــزوا العبوات الحارقــة “المولوتوف”، 
وخبأوهــا في مزرعة قرب منطقة تمركز 

الدوريات األمنية بجانب “الهايوي”.
 30 نحــو  خــرج  المحــدد  الموعــد  وفــي 
شــخصا مــن ضمنهــم المتهمــون وحملــوا 
األدوات التي جهزوها للعملية، وانقسموا 
تحمــل  إحداهمــا  مجموعتيــن،  إلــى 
واألخــرى  والزيــت  والبنزيــن  اإلطــارات 
عبوات “المولوتــوف” والحجارة، وقاموا 
بوضع أكثر من 20 إطارا بعرض الشــارع 

المتفق عليه فيما بينهم.

األخــرى  المجموعــة  أفــراد  كان  فيمــا 
الشــرطة  أفــراد  علــى  الحجــارة  يرمــون 
زجــاج  كســر  إلــى  أدى  ممــا  ومركبتهــم، 
نوافــذ الدوريــة، وأثنــاء ذلــك قــام البقية 
“المولوتــوف”  الحارقــة  العبــوات  برمــي 
ناحيتها بقصد حرقها بمن فيها من أفراد 
شــرطة، فاحترقت السيارة كلها وأصيب 
إثر ذلك الشرطيين )نائب عريف ورقيب 

أول ناطور( لتواجدهما بداخلها.
أفرادهــا  فــكان  األولــى،  المجموعــة  أمــا 
يستغلون انشغال الشرطة مع المجموعة 
المذكــورة  اإلطــارات  ووضعــوا  األخــرى 
وحرقوهــا وســكبوا الزيــت علــى الطريق 
العام، مما تسبب في إعاقة حركة المرور 
فــي الطريق بقصــد الحيلولــة دون مرور 

السيارات.
علــى إثر تلــك الواقعة توصلــت تحريات 
االتصــال  عبــر  مرتكبيهــا  إلــى  الشــرطة 
التحريــات  وتكثيــف  الســرية  بالمصــادر 
عنهــم، ممــا نتــج عنــه معرفــة هويــة 18 

شخصا من الجناة.

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاكمة 4 متهمين، بينهم موظف مختص بإجراءات 
رفــع المنــع مــن الدخــول للبالد، وآخر شــرطي، واللذان عمدا إلى إزالة أســماء 11 أجنبيا من 
قوائــم المبعديــن عــن البــالد مقابل رشــاوى ماليــة تحصال عليها ألنفســهما واقتســماها فيما 
بينهما، والتي تراوحت بين 500 و800 دينار، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 8800 دينار، لجلسة 
9 أكتوبر المقبل؛ وذلك لالستماع لشهود اإلثبات، وأمرت باستمرار حبس المتهمين األربعة.

وتتحصل الوقائع فيما ورد إلدارة التحقيقات 
ســرية،  مصــادر  مــن  باغــات  مــن  الجنائيــة 
مفادهــا أن المتهم األول الموظف في اإلدارة 
العامــة للجنســية والجــوازات واإلقامة يعمل 
علــى رفــع القوائم المدرجة فــي نظام اإلدارة 
بالمنــع مــن العــودة للبــاد ألشــخاص أجانــب 
تــم إبعادهــم بموجــب أوامــر من قبــل النيابة 
العامة والمحاكمة، وذلك مقابل حصوله على 

مبالغ مالية يتلقاها من المتهم الثاني.
وتــم التأكــد من تلــك المعلومــات بعدما طلب 
المتهــم عدة رشــاوى مالية مــن المتهم الثاني 
أجانــب  أشــخاص  دخــول  عــن  المنــع  لرفــع 
لمملكــة  الرســمية  القوائــم  فــي  مدرجيــن 

البحريــن، مســتغا بذلك وظيفتــه، وذلك من 
خــال الدخــول إلى النظــام الرقمــي الخاصة 
بــاإلدارة بواســطة الحســاب الخــاص والرمــز 
الســري الخاصيــن بموظف آخــر، والذي تبين 
أنــه طلبهما مــن زميله بالمكتب الــذي لم تبدأ 
بعــد نوبــة عمله، مدعيا إليه أن حســابه ورمز 

كلمة المرور ال يعمان.
وباالطــاع على تســجيل الكاميــرات األمنية 
الخاصــة بالمكتــب اتضــح فعــا أن الموظــف 
رأس  علــى  يكــن  لــم  المــرور  كلمــة  صاحــب 
المكتــب  فــي  المتهــم األول كان  عملــه، وأن 
أنهــا نوبــة عملــه فــي ذلــك الوقــت،  باعتبــار 
وبالفعل أدخل 3 قوائم خاصة برفع المنع عن 

أشــخاص أجانب ممنوعين من العودة للباد، 
وقــد بلغ عدد األشــخاص رفــع عنهم المنع 11 

شخصا.
وبالتحقيق مع األول اعترف وأقر بأنه استلم 
مبلــغ 500 دينــار مــن المتهــم الثانــي، والــذي 
تعــرف عليــه أثنــاء تــردده على أحــد الفنادق 
الكائنــة بمنطقــة المنامــة، إذ كان يحصل منه 
علــى مبلــغ 500 دينــار مقابــل رفــع المنــع عــن 
كل قائمــة، كمــا حصــل علــى مبلــغ 800 دينــار 
مــن المتهــم الثالث مقابل رفــع المنع عن فتاة 

أجنبية لتتمكن من الدخول للمملكة.
اتفــق  أنــه  بالقضيــة  الثانــي  المتهــم  وقــرر 
مــن  عــدد  علــى  المنــع  رفــع  علــى  األول  مــع 
األشــخاص بمبلــغ 500 دينــار عــن كل قائمــة، 
كمــا اعتــرف الثالــث أنــه بالفعــل ســّلم لــأول 
والرابــع “شــرطي” مبلغــا ماليا لرفــع المنع عن 
فتــاة صدر بحقهــا حكم باإلبعاد، فيما اعترف 
الشــرطي أنه أرســل المتهم الثالث إلى األول 
لرفــع المنــع عن تلك الفتــاة مقابل مبلغ 1000 

دينار.

دوريـــة وحـــرق  شـــرطيين  بقتـــل  وآخـــرون  شـــرع  4 متهميــن بينهم موظف مختص بإجــراءات رفع الحظر

تخفيف عقوبة شاب من المؤبد للسجن 15 عاما جلب شهود تالعب المتهمين بأسماء الممنوعين من الدخول

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى الحكم الصادر بحق عاملة منزلية بإعفائها من المسؤولية الجنائية لشروعها في قتل أخرى 
عبــر طعنهــا بســكين 8 مــرات، مدعية دفاعها عن نفســها رغــم أن المجني عليها كانت بتلك اللحظة تؤدي صالة المغــرب وال توجد بينهما أية 
خالفات أصال، كما أيدت حكم إبعادها عن البالد نهائيا؛ نظرا لمعاناتها من حالة ذهانية حادة أكد فيها الطبيب المختص عدم مســؤوليتها 

عن تصرفاتها ونصح بتسفيرها لبالدها.

وكان قد نصح الطبيب النفســي معد التقرير 
الخــاص بالمتهمــة، والــذي ثبت لــه أنها تعاني 
حالــة ذهانيــة حــادة بــأن يتــم تســفيرها إلــى 
بادهــا؛ ألنهــا غيــر مســؤولة عــن تصرفاتهــا 
وقــت وقوع الحادثة، إذ حدثت لها انتكاســة 
في حالتها النفسية وتكررت حالتها الذهانية 
الحــادة رغــم أنها تلقت العــاج الازم بتاريخ 
23 نوفمبــر 2018 أي بعد يومين من ارتكابها 
واقعة الشروع في قتل المجني عليها بمنزل 
كفيلها أثناء أدائها لصاة المغرب، عبر طعنها 
8 مرات دون أي ســبب مفهوم حتى للمجني 

عليهــا، مدعيــة دفاعهــا الشــرعي عــن نفســها 
بعدما جرحت نفسها متعمدة.

أنــه  أســباب حكمهــا  فــي  المحكمــة  وذكــرت 
لمــا كان الثابــت مــن تقريــر اللجنــة المشــكلة 
مــن مستشــفى الطب النفســي المــودع بملف 
ذهانيــة  حالــة  تعانــي  المتهمــة  أن  الدعــوى 
متكررة ووضعها النفسي مستقر على العاج 
المعطى لها، وأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها 
وقت الحادثة، كما تشــكل خطرا على نفســها 
واآلخريــن ويــرى معــد التقرير تســفيرها إلى 

بادها.

وأضافــت أنــه لمــا كان المــرض النفســي الذي 
تعانــي منــه المتهمة وفقــا للمســتقر عليه في 
يلعــب  عقلــي  اضطــراب  أنــه  النفســي  علــم 
فــي  التغييــر  الكيميائــي وخصوصــا  بالتغيــر 
نســب هرمونــي الدوباميــن والســيروتونين، 
وهما الموجودان في المخ ولهما دور أساس، 
كما أن هناك عوامل أخرى تسهم في حدوثه، 
منهــا االســتعداد الوراثي ونوعية الشــخصية 
أو  الشــدة  علــى  القائــم  التربيــة  وأســلوب 
النفســية  والضغوطــات  الزائــدة  الحمايــة 
مــن  وهنــاك  العضويــة،  األمــراض  وبعــض 

الذهــان ممــا يســمى باالضطهــاد الــذي يتميــز 
الشــخص المصاب به بحالة شــك شديدة في 
اآلخريــن وغاياتهم وحتى يشــعر أنه معرض 
لاضطهاد مــن قبلهم بأمور لم يقوموا بفعلها 
أو يفهم ما فعلوه بأسلوبه الخاص كما يتميز 
هــذا المريــض بالحساســية الزائــدة وياحــظ 
واالضطــراب  الهيجــان  حــاالت  بعــض  عليــه 
والحــزن الشــديد وبعــدم الثقــة فــي النفــس، 
ويميل المريض إلى تكوين أفكار خاطئة عن 
نفســه ومن حولــه، فيعتقد أنه إنســان ناقص 
واآلخريــن يتآمرون عليه ويريدون التخلص 
خاطــئ  بشــكل  األمــر  علــى  فيحكــم  منــه، 
ويفتقد الصبر والتروي وال يثق بأحد وتكون 
عنــده  يكــون  مــا  ونــادرا  محــدودة  عاقتــه 
صديــق مقرب، وهنــاك ذهان متعلق بالعشــق 
والغيــرة المرضيــة وأن المصــاب بهذا المرض 

ال يعترف بمرضه.

وتتمثــل وقائــع القبــض علــى المتهمــة في أن 
كفيلهــا كان قــد أبلغ الشــرطة بتعرض العاملة 
المنزليــة الخاصــة بوالــدة زوجتــه للطعن في 
منزلــه، مبينــا أنــه عنــد ســماعه صــوت صراخ 
المجنــي عليهــا المتواجــدة حينهــا فــي غرفة 
للغرفــة  مســرعا  توجــه  -المتهمــة-  خادمتــه 
لمعرفة سبب صراخها، إال أنه تفاجأ بالمجني 
علــى  نزفــت  التــي  بدمائهــا  مضرجــة  عليهــا 
سجادة الصالة التي كانت تصلي عليها صاة 
المغــرب، فتــم نقلهــا علــى الفــور للمستشــفى 

بواسطة سيارة اإلسعاف.
وأضــاف أنــه عنــد رجوعــه مــن المستشــفى 
لجهــاز  فتوجــه  المتهمــة،  اختفــاء  لــه  تبيــن 
تســجيل فيديــو الكاميــرات األمنيــة المثبتــة 
بمنزلــه، وفيــه شــاهد خادمتــه تتســور ســور 
المنــزل وتلــوذ بالفــرار، كما الحظ بالتســجيل 
أيضا أنها كانت قد أخذت سكينا من المطبخ 

وتوجهت بها إلى غرفتها التي كانت تتواجد 
بهــا المجنــي عليها وفيهــا طعنتهــا 8 طعنات، 
وحاولت تبرير فعلتها من خال طعن نفســها 
عدة مرات والتســبب لنفسها بجروح بسيطة 
قبــل أن تهــرب وتتوجه لمكتــب جلب األيدي 
العاملــة الــذي اســتقدمها لــه، والذيــن أبلغــوه 

حينها أنها بحوزتهم.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنهــا بتاريــخ 21 نوفمبــر 2018، شــرعت فــي 
قتــل المجنــي عليهــا عمدا مــع ســبق اإلصرار 
والترصد بأن بّيتت النية لقتلها وأعدت لذلك 
الســكن وباغتتها وهي تــؤدي الصاة وقامت 
بطعنهــا عــدة طعنــات، قاصدة مــن ذلك قتلها 
فأحدثــت بهــا اإلصابــات الموصوفــة بالتقرير 
الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل 
لها فيه وهو استغاثة المجني عليها بكفيلتها 
ونقلها للمستشفى ومداركتها بالعاج الازم.

تأييد إعفاء عاملة من عقوبة الشروع بالقتل إلصابتها بحالة ذهانية حادة

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبــا على مقطــع مصور متداول بشــأن الواقعة، 
صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلة 
الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية، تمكنت من 
القبض على مشتبه به )27 عاما( قام بسرقة هاتف 

نقال من أحد المحالت بمجمع تجاري.

وأوضــح أنــه اثــر ورود بــاغ مــن المجمــع التجــاري 
المذكور، تم مباشرة عمليات البحث والتحري والتي 
أســفرت عن تحديــد هوية المشــتبه بارتكابه الواقعة 

والقبض عليه.
 وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث  «

|واألدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية الالزمة حيال الواقعة.

قــال المحامــي محمــد العثمــان إن المحكمــة الصغــرى 
الجنائيــة الرابعــة، قــررت فــي أولى جلســات محاكمة 
الطبيبة النفســية والمتهمين معها بواقعة القذف علنا 
في حق عدد من الشاكين ونشر أخبار كاذبة وإساءة 

استعمال وسائل االتصال.

البــث المباشــر   بعدمــا نشــرت الطبيبــة عبــر خدمــة 
“Live” في برنامج التواصل االجتماعي “االنستغرام” 
مقابلــة كاملــة مــع طالبــة أثنــاء عرضها لمشــكلتها إثر 
فصلها من المدرســة بسبب ترويجها لعقار “الاريكا”، 

تأجيل القضية لجلسة 1 أكتوبر المقبل.
مــن  بصــورة  التصريــح  مــع  والــرد  لاطــاع  وذلــك   
ا وال  األوراق، علــى الرغــم مــن أن الموعــد قريــب جــدًّ
يســمح باستخراج نســخة من األوراق ألجل دراستها 

وتقديم الطلبات بشأنها.

القبض على سارق “موبايل” 
من محل تجاري بمحمع

تأجيل قضية الطبيبة النفسية 
لمطلع أكتوبر لالطالع على األوراق
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62.8 مليون دينار ألنابيب “تطوير”... و19.8 مليون دينار لمســتودع بابكو

قيمة المناقصات المحالة في أغسطس

تجاوزت قيمة مجلس المناقصات والمزايدات المرساة في 
شــهر أغســطس الماضــي، 166 مليــون دينــار، لـــ 76 مناقصة 

ومزايدة تابعة لـ 22 جهة حكومية.
وشــهد أغسطس الماضي اســتحواذ قطاع النفط على 79.8 
% مــن إجمالــي قيمة ترســيات المناقصــات والمزايدات، أي 
نحــو 132.4 مليــون دينــار تمثــل 22 مناقصــة، وكان أبرزها: 
مناقصــات لشــركة تطويــر للبتــرول؛ منهــا: مناقصــة لتوقيــع 
عقد لمدة 5 ســنوات لتوريد األنابيب المســتخدمة في حفر 
آبــار النفــط والغــاز، فــازت بها 4 شــركات بنحــو 62.8 مليون 
دينــار، ونحــو 11.3 مليــون دينــار لتقديــم خدمــات الحفــر 
البريــة، ونحــو 6.7 مليون دينار لتقديــم خدمات االتصاالت 
الســلكية والالســلكية فــي صناعة النفــط والغــاز، ونحو 5.6 
مليــون دينــار لتوقيع عقد لمدة 5 ســنوات لتوريد شــماعات 
الخطــوط المالحية المنتظمة في الحفر، وقرابة 3.7 مليون 
دينــار لتقديــم خدمــات تحليل إنتــاج آبار النفــط، ونحو 2.9 
مليــون دينــار لتوفيــر الخدمات الهندســية العامة للمشــاريع 
الكبيــرة. كمــا تمت ترســية مناقصات لشــركة نفــط البحرين 
“بابكــو” ضمــن قطــاع النفــط؛ منها: نحــو 19.8 مليــون دينار 
التكســير  لرواســب  المحفــزة  للمــواد  مســتودع  إلنشــاء 
الهيدروجينــي، ونحــو 8 ماليين دينار لتقديــم خدمة إعداد 
وصباغــة الخزانــات ومرافــق التشــغيل بالشــركة، ونحو 5.1 
مليون دينار لتوفير خدمة السقاالت لـ “بابكو”، و1.5 مليون 
دينار لتوفير خدمة إزالة التلوث لوحدة العمليات بالمصفاة، 
و1.1 مليــون دينــار للصيانــة الوقائيــة وإصــالح واســتبدال 
ومرافــق  وســترة  التكريــر  مصنــع  فــي  التكييــف  معــدات 

التسويق والميناء.

10.8 مليون دينار لتنظيفات “المطار”

واســتحوذ قطــاع مشــاريع المطــار على 6.7 % مــن إجمالي 
قيمــة ترســيات المناقصــات والمزايدات بنحــو 11.2 مليون 
3 مناقصــات لشــركة مطــار البحريــن، أبرزهــا  دينــار تمثــل 
مطــار  فــي  العامــة  التنظيفــات  خدمــات  تقديــم  مناقصــة 
البحريــن الدولــي والواجهــات المرتفعــة للمبانــي والمرافــق 

بنحو 10.8 مليون دينار.
كما اســتحوذ قطاع الخدمات والمزايدات واالســتثمار على 
5.2 % مــن إجمالــي قيمة ترســيات المناقصات والمزايدات 
بنحــو 8.7 مليــون دينــار تمثــل 19 مناقصة ومزايــدة. وكان 
أبرزهــا: مناقصــة لحلبــة البحريــن الدوليــة لمشــروع إضاءة 
البــرج الرئيســي للحلبــة بنحــو 2.9 مليــون دينــار، ومناقصة 
لشــركة البحريــن لالســتثمار العقــاري لتأجيــر العقــار الواقــع 
فــي مدينــة عيســى المنطقــة التعليميــة بمجــال المجمعــات 
الطبيــة بنحــو 2.1 مليون دينــار، ومناقصة لمجلــس التنمية 
 CNN لقنــاة  والمعتمــد  الوكيــل  مــع  للتعاقــد  االقتصاديــة 

العالمية بـ 601.6 ألف دينار، ومناقصة لهيئة الكهرباء والماء 
لتزويــد خدمــة تقديــم األطعمــة لموظفي الهيئة فــي مواقع 
مختلفــة لمــدة عاميــن بنحــو 510.7 ألــف دينــار، ومناقصــة 
لــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات، لطلــب تعاقــد مباشــر 
لمشــروع معالجــة مشــكلة الــكالب الضالــة بنحــو 57.8 ألــف 
دينــار، مناقصــة لـ “تمكيــن” لتطوير السياســات واإلجراءات 
لقســم االســتثمار في “الصندوق” بـ 59 ألف دينار، ومناقصة 
لــوزارة المواصــالت واالتصــاالت لمشــروع الخطــة الوطنية 

الخامسة لالتصاالت بنحو 125.5 ألف دينار.

2.8 مليون دينار لجناح البحرين في “اكسبو 2020”

كما استحوذ قطاع اإلنشاءات واالستشارات الهندسية على 
4.3 % مــن إجمالــي قيمة ترســيات المناقصات والمزايدات 
بنحــو 7.2 مليــون دينــار تمثــل 14 مناقصــة. وكان أبرزهــا: 
مناقصة لهيئة البحرين للثقافة واآلثار لبناء جناح البحرين 
في “اكســبو 2020” بدبي بنحــو 2.8 مليون دينار، ومناقصة 
لــوزارة اإلســكان للقيام بأعمــال البنية التحتية لـ 355 وحدة 
ســكنية بموقــع رقــم 230 فــي مجمــع 937 بمنطقــة البحيــر 
بنحــو 1.7 مليــون دينــار، ومناقصة لوزارة األشــغال لتطوير 
شــبكة الصــرف الصحــي في المحــرق بنحو 367 ألــف دينار، 
ومناقصــة لهيئــة الكهربــاء والماء الســتبدال وتمديد شــبكة 
توزيــع الميــاه بميناء خليفة بن ســلمان بـــ 237.3 ألف دينار، 

ومناقصــة لــوزارة األشــغال لتقديــم الخدمــات االستشــارية 
لمســح الكميات قبل وبعد التعاقد لمبنى احتياطي األجيال 

القادمة بنحو 91.8 ألف دينار.

1.9 مليون دينار لشراء لوازم المختبرات
واســتحوذ قطــاع المــواد والمعدات علــى 2.8 % من إجمالي 
قيمــة ترســيات المناقصــات والمزايــدات بنحــو 4.6 مليــون 
مناقصــة  أبرزهــا:  كان  ومزايــدة،  مناقصــة   12 تمثــل  دينــار 
لــوزارة الصحــة للشــراء الموحــد لمناقصــة لــوازم المختبرات 
وخدمــات نقــل الدم مــن خالل مجلس الصحــة لدول مجلس 
التعــاون بنحــو 1.9 مليــون دينــار، ومناقصــة لــوزارة شــؤون 
اإلعــالم لمشــروع توفيــر مركبتــي نقــل خارجــي تلفزيونــي 
عالــي الوضــوح ضمن المرحلة األولى بنحو 1.9 مليون دينار، 
ومناقصة لوزارة األشغال وشؤون البلديات لتزويد وتوصيل 

أكياس قابلة للتحلل للبلديات األربع بنحو 186 ألف دينار.

1.1 مليون دينار لخدمات نقل “طيران الخليج” 

واســتحوذ قطــاع الطيــران علــى 1.1 % مــن إجمالــي قيمــة 
المناقصــات والمزايــدات التــي أرســيت في أغســطس بنحو 
1.9 مليون دينار تمثل 6 مناقصات لشــركة طيران الخليج، 
أبرزها: مناقصة لتقديم خدمات النقل للشــركة في البحرين 

بنحو 1.1 مليون دينار.
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70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  1774 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH0006994782

الحكومية األسبوعية.
دينــار  مليــون   70 اإلصــدار  هــذا  قيمــة  تبلــغ 
لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 25 سبتمبر 
2019 وتنتهــي فــي 25 ديســمبر 2019، كمــا 
بلغ معدل ســعر الفائــدة عليها %2.82 مقارنة 
بسعر الفائدة %2.79 لإلصدار السابق بتاريخ 
11 ســبتمبر 2019. وبلــغ معــدل ســعر الخصم 
%99.293 وتــم قبــول أقــل ســعر للمشــاركة 
بواقــع %99.277 علمــًا بأنــه قد تمــت تغطية 
اإلصدار بنسبة %146. كما بلغ الرصيد القائم 
ألذونــات الخزانــة مــع هــذا اإلصدار مــا قيمته 

2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي
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166
مليــون دينــار

1.7 مليون دينار 
للبنية التحتية لـ 

355 وحدة في 
البحير

1.9 مليون دينار 
لتوفير مركبتي 

نقل خارجي 
تلفزيوني

186 ألف دينار 
لتزويد “البلديات” 

بأكياس قابلة 
للتحلل

توقع محللون  أن تواصل أغلب أســواق الخليج الصعود تزامنًا مع ترقية أســهم شــركات مدرجة بمؤشــرات 
“فوتسي راسل”، و”ستاندرد آند بورز داو جونز” لألسواق الناشئة رغم سيطرة حالة الترقب على المستثمرين 

لتطورات الحرب التجارية واألوضاع الجيوسياسية.

وتبايــن أداء بورصــات الخليج في 
نهاية جلســة أول االســبوع الجاري 
حيــث ارتفعــت الســوق الســعودية 
لثالــث جلســة علــى التوالــي، فيمــا 
للجلســة  دبــي  بورصــة  انخفضــت 

الرابعة على التوالي.
وعلــى مســتوى ترقيــات األســواق 
الناشــئة فتترقب األوســاط المالية 
الكويــت  بورصــة  ترقيــة  انعــكاس 
آنــد  ســتاندرد  مؤشــر  إلــى  رســميًا 
بــورز وذلــك بحســب أســعار إغالق 
الماضي.وفــي  الخميــس  جلســة 
السوق السعودي أيضًا ستنضم 25 
% من وزن السوق لمؤشر فوتسي 

راســل “المرحلــة الرابعــة”، و50 % 
لمؤشر ســتاندرد آند بورز “المرحلة 

الثانية واألخيرة”.
وبذلــك يكــون قــد ضمــت 100 % 
مــن الســوق لمؤشــر ســتاندرد آنــد 
فوتســي  لمؤشــر   % و75  بــورز، 
راســل، و100 % لمؤشــر مورجــان 
ســتانلي. ويتبقى للسوق السعودي 
بذلك محطة أخــرى بالترقية وهي 
المرحلــة األخيــرة مــن ضمــه علــى 
مؤشــر فوتسي راســل بوزن 25 % 

في 23 مارس 2020.
وعضــو  الفنيــة  المحللــة  وقالــت 
بالمجلــس  العلميــة  اللجنــة 

بعــض  ترقيــات  إن  االقتصــادي 
األســواق الخليجية على مؤشرات 
األسواق الناشئة إشارة جيدة ومن 
المتوقــع أن يجــذب أمــواالً أجنبية 
تتجــاوز المليــاري دوالر ببورصتي 
الكويت والسعودية في هذه المرة 

من الترقية.
أن  مصطفــى  منــى  وأضافــت 
السوقين يشــهدان منذ فترة قليلة 
تقريبــًا  بأســبوع  الترقيــة  وقبــل 
وتدفــق  بالمؤشــرات  ارتفاعــات 

لبعض االستثمارات األجنبية.
الســوق  شــركة  لبيانــات  ووفقــًا 
فــإن  “تــداول”،  الســعودية  الماليــة 

حصة المستثمرين األجانب قفزت 
الماضــي، ألعلــى  األســبوع  بنهايــة 
 8.44 عنــد  تاريخيــًا  مســتوياتها 
 158.2 بلغــت  ســوقية  بقيمــة   %
تلــك  ارتفعــت  فيمــا  ريــال،  مليــار 
االستثمارات منذ أول العام وحتي 
 78.9 بـــ  الماضــي  األســبوع  نهايــة 

مليار ريال.

تدفقات بأكثر من 1.3 مليار دوالر

لمجموعــة  ســابق  تقريــر  وتوقــع 
هيرميــس الماليــة أن تــؤدي مراجعة 
التــي  “فوتســي”،  مؤشــرات  أوزان 
إلــى  مؤخــرًا،  التنفيــذ  حيــز  دخلــت 
دخــول تدفقــات بأكثر مــن 1.3 مليار 
دوالر إلى الســوق السعودي المدرجة 
في مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة.
بعــض  أن  إلــى  مصطفــى  وأشــارت 
األســواق مــا زالــت فــي وضــع ترقب 
لمــا ســتؤول إليــه أوضــاع األســواق 
العالمية بعد كشف الرئيس األمريكي 
صفقــة  عقــد  لعــدم  مســاعيه  عــن 
الرئاســية  االنتخابــات  قبــل  تجاريــة 

العام المقبل.
تشــهد  أن  مصطفــى  وتوقعــت 
األســواق الخليجية  ارتفاعات حذرة 
تأثرًا باألداء الصاعد المتوقع للسوق 

القائد بالمنطقة وهو “السعودي” على 
وقع تلك الترقية بمؤشرات األسواق 

الناشئة.

إغالقات شهرية

ومــن جانبه، توقع المحلل االقتصادي 
نــواف الشــايع  أن تتحــول األســواق 
ســعي  بفعــل  لإليجابيــة  الخليجيــة 
المحافظ لتحسين اإلغالقات الشهرية 
مــن خــالل المضاربــات الســريعة على 
األســهم التــي وصلــت إلى مســتويات 
متدنية.وأشار الشايع إلى أن األسواق 
من الناحية الفنية أمام اختبار حاســم 
حيــث إنهــا تواجه مســتويات مقاومة 
هامــة فــي ظــل تلــك األجــواء وإذا ما 
نجحــت خالل الجلســات المتبقية من 
الشــهر الجاري في تجاوزها فســتعود 

مباشرة لعمليات التصحيح.

دبي- مباشر

هل تطلق الترقيات شرارة التعافي ببورصات الخليج؟

أمل الحامد

العمــل المصرفــي هــو العمــل الــذي يتم عبــر المصــارف. والمقصــود بالمصرف هو أي شــركة 
مرخصة من السلطات المختصة في البلد لممارسة العمل المصرفي المشار له في الرخصة، 
أو المصــرف المصــرح لــه من قبل الســلطة المختصة في البلد األجنبي، الذي يكون مؤسســا 
فيها للقيام باألعمال المصرفية. والعمل المصرفي يشــمل ممارســة نشــاط واحد أو أكثر من 

النشاطات المذكورة والمرخصة بالقانون، أو يتم الترخيص بها من البنك المركزي. 
وفــي هــذا الخصــوص، يجــب أن يمثل ذلك النشــاط المرخص، الســياق الرئيســي والمنتظم 
لســير العمل كما تحدده وتفســره البنوك المركزية في كل دولة. وبصفة محددة فان العمل 
المصرفــي يشــمل تســليم األمــوال كودائــع طلــب أو ودائــع أجــل، فتــح الحســابات الجاريــة 
وتقديــم االعتمــادات أو تمديدهــا، تســليف األمــوال بضمــان شــخصي أو احتياطي إضافي 
أو عقاري أو غيره، إصدار رســائل الضمان ورســائل االعتماد وتداولها، دفع قيمة الشــيكات 
وأوامــر الدفــع وغيرهــا من المســتندات القابلــة للتــداول وتحصيلها وقبــول األوراق المالية 
والتجارية كالكمبياالت والسندات اإلذنية وغيرها من المستندات القابلة للتداول وخصمها 
وتداولهــا، وبيــع الســندات والشــهادات واألوراق الماليــة وغيرهــا مــن الضمانــات، وقبــول 
الوثائق المالية الخطية لحفظها، وممارســة الســلطات االئتمانية، والمشــاركة في االستثمار 
واألعمــال الصناعيــة واألعمــال المصرفيــة التجاريــة التــي تقرهــا البنــوك المركزيــة، وبيــع 

العمالت والموجودات النقدية في شكل نقد أو قطع نقود أو سبائك، وشراؤها وتبادلها.
هــذه النشــاطات تقــوم بهــا المصــارف التجاريــة يوميــا، وتمثــل ركنــا أساســيا فــي تحريــك 
األعمال والتجارة اضافة لخدمة األفراد من العمالء العاديين. واآلن تتجه البنوك المركزية 
لتشــجيع سياســة “الشــمول المالــي” الــذي يعمل علــى تهيئة المنــاخ ليقوم الجميــع بالتعامل 
عبر المصارف في كل نشــاطاتهم اليومية والتقليل من اســتعمال “الكاش” قدر المســتطاع. 
وبالطبع، فان وضع األموال في المصارف سيمكنها من تقوية المالءة المالية وتوفر المبالغ 
الكبيــرة فــي يدهــا للدرجة التي تمكنها من تلبية كل احتياجات الســوق والعمالء. وكل هذا 

يدعم االقتصاد الوطني ويدعم التنمية الشاملة.

د. عبد القادر ورسمه تعريف العمل المصرفي

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

حالة من الترقب 
لتطورات 

الحرب التجارية 
واألوضاع 

الجيوسياسية

لترميم البيوت التراثية في المحرق
ــار ــن دي ألـــف   372.8 ب  ــات  ــام ــم ص تـــوريـــد  ــرول”:  ــت ــب ــل ل ــر  ــوي ــط “ت

مجلــس  جلســة  فــي  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  طرحــت 
المناقصــات والمزايــدات أمــس مناقصــة لتوفيــر عمالــة خاصــة 
بفريق الترميم والتدخل الطارئ والصيانة للبيوت التراثية ضمن 
مشــروع طريق اللؤلؤ تقدم إليها 4 عطاءات أقلها ب 195.6 ألف 
دينــار، وأكبرهــا 238.9 ألف دينــار. ووفًقا لوصــف المناقصة، فإن 
الهدف منها هو توفير عمال إلنقاذ البيوت اآليلة للســقوط ضمن 
مشروع طريق اللؤلؤ حيث أن العقد الحالي أشرف على االنتهاء 
بينمــا العديــد مــن البيــوت التاريخيــة فــي المحــرق بحاجــة إلــى 
تدخل وصيانة دورية لمنع التدهور اإلنشائي فيها وتشكيل خطر 
علــى الســكان والمارة. وســتكون مهمة الفريق الجديد اســتكمال 
األعمال القائم عليها الفريق الحالي من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 
المجلــس  بيانــات نشــرت علــى موقــع  2021. وأظهــرت أحــدث 
فتــح 5 مناقصــات في جلســة أمــس، تابعة ل 5 جهــات حكومية، 
بإجمالــي 32 عطــاء، فــي حيــن تــم تعليــق 3 عطــاءات تابعة ل 3 
مناقصــات. وبلــغ مجمــوع أقــل العطــاءات المقدمــة للمناقصــات 
ل 28 نحــو 588.4 ألــف دينــار، فــي حين تم اســتثناء 4 عطاءات 

لصعوبة تحصيل المعلومات الفنية بخصوصها.

توريد عوامات للمنتزه البحري 

وطرحــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض مناقصــة لتوريــد 
عوامــات للمنتــزه البحــري تحــت المــاء تقــدم إليهــا 4 عطــاءات، 

وســوف يتــم اســتخدام العوامــات التــي ســيتم شــرائها وتثبيتها 
لتحديــد موقــع المنتــزه البحــري تحــت المــاء، واشــترطت الهيئة 
ضــرورة أن يشــتمل نظــام العوامات على إرســال إشــارة حقيقية 

AIS و7 إشارات تركيبية على كل عوامة.
كمــا طرحــت شــركة تطويــر للبتــرول مناقصــة لتوريــد صمامــات 
العــزل الكــروي تقــدم إليهــا 6 عطــاءات علق أحدهــا، وأقل عطاء 
دينــار.  ألــف   999.3 بقرابــة  وأكبرهــا  دينــار،  ألــف   372.8 بنحــو 
واشــترطت الشــركة وفًقــا لوصف المناقصة بنــاء خطوط أنابيب 
متعــددة للحــد مــن الضغــط علــى آبار غــاز الخــف لتجنــب التأثير 
علــى إنتــاج غــاز الخف فــي الحقل. وستســاعد خطــوط األنابيب 
الجديــدة هــذه علــى تقليــل مســتوى )اتــش 2 اس العالــي( فــي 
المنطقة الشمالية إلى )ار دي بي( سيتم توصيل خطوط األنابيب 

بالقفزات الحالية باستخدام صمام عزل الكرة.
وفتح المجلس مناقصة لديوان الخدمة المدنية مناقصة لتوفير 
استشــاري لقاعــدة تطبيــق أوريــكال واستشــاري بيانــات لنظــام 
المــوارد البشــرية للديوان تقدم إليهــا 12 عطاء علق أحدها وأقل 
عطاء ب 20 ألف دينار، ومناقصة لشــركة طيران الخليج لتوفير 
منتوجــات مــن األلمنيوم تقدم إليها 6 عطاءات علق أحدها، دون 

اإلفصاح عن قيمة أي منها.

طرحــت شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( أمــس مــن خــال مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
الحكوميــة مناقصــة من أجل شــراء 5 محطــات جديدة للتزويد بالوقود، في إطار ســعيها 

لتطوير المرافق الخدمية الخاصة بتزويد الوقود.

وبموجــب االتفــاق يجــب على المــورد الفائز 
التســويق  قســم  تزويــد  العامــة  بالمناقصــة 
المحلــي فــي شــركة نفــط البحريــن )بابكو( بـ 
٥ محطــات متنقلــة للتــزود بالوقــود للمالحة 
المناقصــة  وثيقــة  وأوضحــت  البحريــة. 
المواصفات الواجب توافرها في المحطات.

مــن  الصيــد  وقــوارب  الســفن  وتســتفيد 
محطات الوقود البحرية، إذ من شــأن زيادة 

عمليــة  تســهيل  المحطــات  هــذه  وتطويــر 
الحصــول علــى الوقــود مــن قبــل الصياديــن 
وأصحــاب القــوارب والهــواة الذين يمتلكون 
المحطــات  باســتخدام  خصوصــًا  الــزوارق، 

المتنقلة التي تمنح مرونة أكبر.
وسيغلق باب التقدم بالعطاءات في تاريخ 6 
نوفمبــر المقبل على أن يتم افتتاح مظاريف 

العطاءات بعد يوم من هذا التاريخ.

5 محطات وقود متنقلة للمالحة البحرية
المحرر االقتصادي

195.6
دينـــــــار ألــــــــــف 
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نمت أعداد رحالت شركات النقل الجوي المسجلة على مستوى العالم في البحرين 
إلى 57.1 ألف رحلة خالل العام الماضي، مقارنة ب54.5 ألف رحلة في العام 2017، 

بنمو نسبته %4.77 حسب آخر إحصائيات مجموعة البنك الدولي.

وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن حركــة النقل 
الجــوي فــي البحريــن تذبذبــت علــى مدى 
السنوات الخمس الماضية وأن عام 2015 
كان عدد الرحالت فيها األعلى بينها حيث 
ســجل 57.4 رحلة مرتفًعا عن العام 2014 
ألــف رحلــة،   56 إذ ســجل   ،2.6% بنســبة 
فيمــا كان عــدد الرحــالت في العــام 2016 

قد بلغ 55.6 ألف رحلة. 
للنقــل  الدولــي  البنــك  إحصائيــة  وتبّيــن 
النقــل  شــركات  رحــالت  عــدد  الجــوي 
المســجلة فــي كافــة أنحــاء العالــم، وهــي 
ا وإلى  عبــارة عــن عدد مرات اإلقالع محليًّ
خــارج البــالد التي تقوم بها شــركات النقل 

الجوي المسجلة في البلد.
شــؤون  إحصائيــات  آخــر  أشــارت  فيمــا 

عــدد  أن  البحرينــي  المدنــي  الطيــران 
الرحالت المسجلة ارتفعت بنسبة %2 في 
النصــف األول مــن العــام الجــاري إذ بلغت 
262.4 ألــف رحلة في الفترة من يناير إلى 
يونيو الماضي مقارنة ب256.1 ألف رحلة 

في الفترة نفسها من العام 2018.
فيما بلغت الرحالت المســجلة خالل شــهر 
يونيــو الماضــي 45.3 ألــف رحلــة، مقابــل 
42.3 ألــف رحلــة خــالل نفــس الفتــرة مــن 

العام 2018، أي بزيادة نسبتها 7%.
وزادت أعداد الطائرات القادمة والمغادرة 
عبر المطار في الفترة من يناير إلى يونيو 
الماضــي بنســبة %2 مــن 45.9 ألف طائرة 
إلى 46.7 ألف طائرة في الفترة نفسها من 

العام 2019.

“البنك الدولي”: 57.1 ألف رحلة طيران بالبحرين في 2018
2019 ــن  مـ األول  ــف  ــص ــن ــال ب ألــــف   262.4 ــت  ــغ ــل وب  ..%  4.8 زادت 

عــزز الذهــب مكاســبه ألكثــر مــن 10 دوالرات خــالل تعامــالت أمس اإلثنيــن، مع ترقب 
المستثمرين الوضوح بشأن المحادثات التجارية بين الواليات المتحدة والصين.

وبدت مســألة حدوث انفراجــة تجارية بين 
أكبــر اقتصاديــن بالعالــم غيــر مرجحــة بعــد 
أن أبلــغ الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
يبحــث  ال  بأنــه  الجمعــة  يــوم  المراســلين 
عــن صفقــة جزئيــة كمــا ألغــى المســؤولون 
الصينيــون زيارة النوايا الحســنة للمزارعين 

األميركيين.
الحــق  وقــت  فــي  نشــرا  الجانبيــن  لكــن 

تصريحــات إيجابيــة، حيــث وصــف مكتــب 
محادثــات  األميركــي  التجــاري  الممثــل 
األســبوع الماضــي بأنهــا مثمــرة كمــا علقــت 
وزارة التجــارة الصينيــة علــى الوضــع بأنــه 

“بناء”.
بتوقيــت  صباحــًا   8:04 الســاعة  وبحلــول 
جرينتش، ارتفع ســعر العقود اآلجلة لمعدن 
الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو %0.7 أو 

ما يوازي 10.30 دوالر ليصل إلى 1525.40 
التســليم  ســعر  تحــول  لألوقية.كمــا  دوالر 
الفــوري للمعــدن النفيــس إلــى الصعــود بعــد 
الجلســة،  بدايــة  فــي  الهامشــي  التراجــع 
ليرتفع بنحو %0.1 أو 1.71 دوالر في تمام 
الســاعة 8:13 صباحــًا بتوقيــت جرينتــش، 

ليهبط إلى 1518.61 دوالر لألوقية.
وخالل نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي 
للــدوالر والــذي يتبع أداء الورقــة األميركية 
مقابل ست عمالت رئيسية أخرى بأكثر من 

%0.2 ليصل إلى 98.748.

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس اإلثنين عند مستوى 1,519.43 بارتفاع وقدره 7.56 
نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم األحــد، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند 

مستوى 744.89 بانخفاض وقـدره 1.28 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

مليــون   3.03 الـمستثـــمرون  وتــداول 
سهم، بقيـــمة إجـمـالية قدرها 796.51 
ألــف ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا مــن خــالل 
90 صفقــة، حيــث ركــز الـمستثـــمرون 
تعامالتـــهم علــى أســهم قطــاع البنوك 
التجاريــة، التــي بلغــت قيـــمة أســهمه 
أي  ديـنـــار  ألــف   516.47 الـمتداولـــة 

القيـــمة  مــن   %  64.84 نســبته  مــا 
قدرهــا  وبكـــمية  للتــداول  اإلجـمـــالية 
1.88 مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 

خالل 67 صفقة.
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  وجــاء 
الـمركـــز األول إذ بـــلغت قيـــمة أســهمه 
الـمتداولـــة 397.80 ألــف ديـنـــار أي ما 

نســبته 49.94 % من إجـمـالـــي قيـــمة 
األسهم الـمتداولـة.

للشــركة  فكـــان  الـثـــاني  الـمركـــز  أمـــا 
المتحدة لصناعة الورق بقيـــمة قدرها 
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   109.08
13.69 % من إجـمـالـــي قيـــمة األسهم 

الـمتداولـة.
بقيـــمة  “بتلكــو”  شــركة  جــاءت  ثـــم 
قدرهـا 88.55 ألف ديـنـار أي ما نسبته 
11.12 % من إجـمـالـــي قيـــمة األسهم 

الـمتداولـة.

“البورصة” تربح 7.56 نقطةالذهب يسجل مكاسب 10 دوالرات

“دانات” يسجل أنجح مشاركة بـ “هونغ كونغ للمجوهرات”
ــم ــال ــع ــي ال ــ ــه ف ــوعـ ــن نـ ــ ـــل والـــفـــريـــد م ــد الـــمـــفـــضَّ ــه ــع ــم ــا ال ــن ــح ــب ــر: أص ــي ــش ــم ج

فــي معــرض هونــغ كونــغ  “دانــات”  الكريمــة  للؤلــؤ واألحجــار  البحريــن  شــارك معهــد 
للمجوهــرات واألحجــار الكريمــة الــذي انعقــد فــي الفترة مــن 18 إلى 22 ســبتمبر 2019 
فــي مركــز هونــغ كونــغ للمؤتمــرات والمعــارض، ويعتبر هــذا المعرض التجــاري الرئيس 

للمجوهرات العالمية في عالم المجوهرات.

ل معهــد “دانــات” هــذا العــام أنجــح  وســجَّ
معــرض  فــي  اإلطــالق  علــى  لــه  مشــاركة 
هونــغ كونــغ الذي ســبق وشــارك فيــه ألربع 
ل المعهد منصة  دورات متتاليــة، حيث حوَّ
العــرض الخاصة به هناك إلى مختبر يعمل 
فحــص  عمليــات  إلجــراء  طاقتــه  بكامــل 
الكريمــة والمجوهــرات،  اللؤلــؤ واألحجــار 
وذلــك علــى مــدى ٥ أيام من هــذا المعرض 
الذي جرى بمشــاركة عارضين من 50 دولة 
وزاره نحــو 50 ألــف زائــر مــن شــتى أنحاء 

العالم.
وكان جناح “دانات” في معرض هونغ كونغ 

للمجوهــرات واألحجــار الكريمة واحًدا من 
أكثــر األجنحــة تميــًزا فــي المعــرض، حيث 
والعمــالء  الــزوار  مــن  كبيــرا  عــددا  جــذب 
لزيارتــه؛ كمــا قــام دانــات بتقديــم خدماته 
للؤلــؤ  شــامل  فحــص  لتوفيــر  المتنوعــة 
المعــرض،  فــي موقــع  الكريمــة  واألحجــار 
وكان المعهــد المشــارك الوحيــد الذي يقوم 
واســتقطب  الخدمــة.  هــذه  مثــل  بتوفيــر 
الذيــن  الزائريــن  مــن  كبيــرا  عــددا  دانــات 
اســتمتعوا بفرصــة نادرة لمشــاهدة فحص 
اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمجوهرات من 

قبل خبراء “دانات”. 

تقديم برامج تدريبية متخصصة

المنصــة  هــذه  “دانــات”  معهــد  واســتثمر 
للترويــج لمجموعــة واســعة مــن الخدمــات 
مــع  يقدمهــا،  التــي  التعليميــة  والــدورات 
تســليط الضــوء علــى تاريــخ صيــد اللؤلــؤ 

الثري في البحرين، حيث تعرف الزوار على 
جهــود “دانات” في مجال الحفاظ على هذا 
التــراث الغني للبحرين مــع تطوير الصناعة 
المحليــة واإلقليمية، ودعم اهتمام األجيال 
المقبلــة فــي هــذا المجــال من خــالل تقديم 

برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي البحريــن 
والشرق األوسط.

قالــت  المناســبة  بهــذه  لهــا  تصريــح  وفــي 
مديــرة معــرض المجوهــرات فــي إنفورمــا 
ماركتــس، ســيلين الو “يســرنا مــرة أخــرى 
معرضنــا،  فــي  دانــات  بمعهــد  الترحيــب 
وتتيــح هــذه المشــاركة المتميــزة مــن قبــل 
دانــات في المعرض أمام العارضين والزوار 
والمشــترين فرصــة الوصــول إلــى خدمــات 

التقــدم  علــى  والتعــرف  المختبــر  خبــراء 
اللؤلــؤ  فحــص  مجــال  فــي  التكنولوجــي 

واألحجار الكريمة”.
مــن جهتها، قالــت الرئيس التنفيذي للمعهد، 
نــورة جمشــير “لقــد حــاز معهــد دانــات على 
العاميــن  خــالل  عالمًيــا  متميــزة  ســمعة 
الماضيين في مجال فحص اللؤلؤ واألحجار 
الكريمــة، ونحــن اليــوم نعمــل لتعزيــز هــذه 
الســمعة والمكانــة العالميــة للمعهــد للحفاظ 

على هذه الجودة واألصالة”.
وأضافت جمشير “إن مشاركتنا في معرض 
هونــغ كونغ للمجوهــرات واألحجار الكريمة 
- خصوصا المختبر الذي أنشــأناه في جناح 
المعرض - قد وضع دانات في دائرة الضوء 
والتمييــز كأحــد أفضــل المعاهــد فــي العالم 
لتقديــم خدمــات لفحــص اللؤلــؤ واألحجــار 

الكريمة والمجوهرات”.

المنامة - دانات

جناح “دانات” في معرض هونغ كونغ للمجوهرات

المنامة - بورصة البحريندبي- مباشر

زينب العكري

مشاركة عارضين 
من 50 دولة.. 
ونحو 50 ألف 

زائر للمعرض

انضمام 6 أعضاء جدد لمجلس إدارة إنفستكورب
دوالر مــلــيــار   50 ــى  إلـ ــدارة  ــمـ الـ ــه  ــول أص حــجــم  ــع  رفـ يــســتــهــدف 

عقد إنفســتكورب، أمس، جمعيته العامة العادية للمســاهمين في البحرين، وذلك 
لمناقشــة األداء المالــي والتجاري للســنة المالية المنتهية بتاريــخ 30 يونيو 2019 

وإقراره باإلضافة إلى بنود أخرى أبرزها انتخاب مجلس اإلدارة الجديد. 

وتم انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس اإلدارة. 
وتــرأس االجتمــاع رئيــس المجلــس يوســف 
اإلبراهيم، ورئيــس مجلس اإلدارة التنفيذي 
محمــد العارضــي. وقــال العارضــي “ســتتيح 
لنــا اإلنجــازات في الســنة الماليــة 2019 رفع 
الطويــل.  المــدى  علــى  لمســاهمينا  القيمــة 
قطعنــا أكثــر مــن نصــف الطريــق نحــو بلــوغ 
هدفنا المتمثل في رفع حجم أصولنا المدارة 
إلــى 50 مليــار دوالر، ويعد ذلك إنجــاًزا بارًزا 
العالميــة”.  االقتصاديــة  التقلبــات  ظــل  فــي 
ويضــم المجلــس الجديد يواخيــم فابر، وهو 
تزيــد  خبــرة  يمتلــك  تنفيــذي  أعمــال  مديــر 

عــن 20 عامًا فــي القطاع المالــي والمصرفي 
األوروبــي، حيــث عمــل مــع شــركتي “أليانــز” 
و”ســيتي جــروب”. مــازن فقيه، الــذي يتمتع 
بخبــرة واســعة فــي قطــاع الرعايــة الصحية 
فقيــه  “مجموعــة  رئيــس  وهــو  بالمنطقــة، 
للرعايــة الطبيــة” الســعودية و”مستشــفى د. 

سليمان فقيه”. 
فــي  عمــل  وقــد  فريــزر،  ويليــام  جــون 
رئيــس  منصــب  شــغل  حيــث  إنفســتكورب، 
بــارًزا  دوًرا  ولعــب  االئتمــان،  إدارة  وحــدة 
فــي تنميــة أعمالهــا االئتمانيــة فــي الواليــات 
إلدارة  منصتهــا  وترســيخ  المتحــدة 

استثمارات االئتمان العالمية. 
منصــب  ويشــغل  جريمســتون،  جيــري   
المشــترك  المشــروع  إدارة  مجلــس  رئيــس 
بيــن شــركة “أبردين ســتاندرد إنفســتمنتس” 

وإنفستكورب منذ شهر فبراير 2019. 
عبداللطيــف العثمــان، وهو المالــك والرئيس 

شــركات  كبــرى  مــن  لواحــدة  التنفيــذي 
االستشارات الهندســية والهندسة المعمارية 
العربيــة  المملكــة  فــي  الداخلــي  والتصميــم 
الســعودية. وريجــوري كام ليونج ســو، وهو 
وزيــر التجــارة والتنمية االقتصادية الســابق 

في حكومة هونغ كونغ.

اجتماع عمومية “إنفستكورب”

المنامة - إنفستكورب

لندن - أف ب

أعلنــت مجموعــة الّســياحة والّســفر البريطانّيــة العمالقــة “توماس كــوك” أمس 
إفالســها وبدء خطوات إلعادة 600 ألف ســائح إلى بلدانهم في أكبر عملية من 

نوعها في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانــت الشــركة الرائــدة في مجال 
 178 قبــل  انطلقــت  والتــي  الســفر 
الوقــت  بعــض  منــذ  تواجــه  عامــا، 
مــن  المنافســة  ســببها  صعوبــات 
نســبت  كمــا  إلكترونيــة،  مواقــع 
مــن  المســافرين  قلــق  إلــى  أزمتهــا 
مســألة بريكســت. وحاولت يائســة 
جمع مئتي مليون جنيه اســترليني 
مليــون   250 يــورو،  مليــون   227(
لتجنــب  مســتثمرين  مــن  دوالر( 

انهيارها.
ويأتــي اإلفــالس الــذي أعلــن أمس 
فــي أعقــاب صعوبــات مالية مزمنة 
أعقبت صفقة اندماج كارثية بالعام 
2007. وبات اآلن 600 ألف مســافر 
عالقيــن فــي مختلف أنحــاء العالم، 

أعلنــت  التــي  كــوك  تومــاس  وفــق 
لديهــا  موظــف  ألــف   22 أن  أيضــا 
واضطــرت  عمــل.  دون  مــن  باتــوا 
الحكومــة البريطانية إلطالق خطة 
ســائح  ألــف   150 إلعــادة  طــوارئ 
بريطانــي من وجهــات بينها بلغاريا 

وكوبا وتركيا والواليات المتحدة.

“توماس كوك” تعلن إفالسها



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

56.470
BD األسعار 

تبـــــــدأ من

PRIMARY
SUB-STATION

14
3

14
3

PRIMARY
SUB-STATION

671 671 671 671 671 671 671 671 671

459

363
384

431.9

376

328

376

328

376

328

376

328

376

328

376

328.1

376

328.1328

446

398

446

397.6

543.9

538.2

367

328328

387.4

387.4

329.5

325

377 328 328 328 328 328 328 328

348.6 348.6 348.6 348.6 348.6 348.6 348.6

348.6 348.6 348.6

348.6 387.4

348.6 348.6 387.4

415.5

407

407

407

407

407

435

413

722

671 671 671 671

655

396

413

616

350

350

436436 414414

440.9

382

384.1

364.2

338.4

369.6362.3345.9319343

365.1356.9349.6316.8
426 365 381.4 388.6 395.9 428.6

426
377.1 424.1

396 396
350

374

388

376376376

368

376

368

376

385368425

376

368

376

405

450

368.1

376.1

368.1

376.1

368.1

376.1

447.6

445.6

368.1368.1

368.1368.1368.1391.1

368

391.1

419.6

451.8

470

350

348.6 348.6 348.6 348.6

348.6

407

407

407

407

373.5

379

415.5

407

407

407

407

407

401

414 414

422

425368368

376

368

376

368368

407422

427

376.1 376.1

368.1

376.1

368.1

376.1

368.1

376.1

368.1
368.1

445.6

447.6

368.1368368368391

368.1368.1368.1

391.1

368.1470

350

339.9

684

671 671 671
671 671 655

414

394

413685

384
387416

436

416416 396 396

432.2

413.1

435

514

380.4

340.6
378.6354.1337.7311

374.1341.4333.2308.6340.1

1289

1402

2160

364 357 372

361.9 355.3 362.6 369.9 384.4 391.6

422 376 376 376 376 376 376 376422376376

367377

435393.3

396

414

394

407

407

407

407

459.7

365.9

482.1

417.6

445.9

444.1

TRA

438788
362427

15981598

425

425

425

425

405405

405

405405

405 405 405 405 461

405405405405405405438

483

471

425

475

482.8

425

425

425

621.2

415.2

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1405.1405.1405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

427.6

427.6427.6427.6427.6

427.6

427.6427.6

461.4461.4

486486

428 428 428

428428428428

461 461 461 506

508486486

475

475

475

475

475

475

770 770770770770753.8 745.5

438438438

459

448

815.5\ 770 770 803803 835.2

475

501.6

475

505

521

427.6427.6427.6

428

427.6427.6

427.6

427.6

505.2461.4

520.8486

428 428 428 428 428

428428428428

486

475

475

475

500

475

475

475

475

475

770 770 770 770
770 770770770803770 803

12871687

571

425

425

425

425

425

425

622

405

405

405

405

405

405405

405

405

405

405

415

408 405 405

438 405 405 405 405 405

425405405405

425

425

425

425

425

425

570

407.6

415.1

415.1

460.1

418.5

390.1

405.1

405.1405.1

405.1405.1405.1405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1

405.1405.1

405.1 493

510

528

376

3127

280

279

277

275

274

357 362 363

367

364

366

365 376

380

377

379

378

350

329 330

348

331 332

346

333 334

343 341

338 339

328 327 326 322 321 320 319

307 308

356

283
301

302
284 285 286 287

304

289 297

306

38

3736
48

42
5451

52

1312
96

21

351

130

131 132

134

135

137

136

141

140

145

144

146

147

150

151

110

111

117

120 123 127

10091888779

80

81

82

83

777672
6461

71 75 78

162

160

159

158

157

156

155

154
5855 62

56

34

3533

26

292523

282

281

278

276

273

272

374 373

358

372

359

371

360

370

361

369 368 382

375

381

349 347 345 344

335 336

342

337

340

325 324 323 318

310 311 312 313 314 315 316309 317

353

352

354

355

296 295 294 293 292

288

291

298

305

299 300

303
290

5046
40

494745
41

53

222120191817161514
111087543

129

128

133 138

139

142

143

149

148

153

152

107

106

108

109

113

112

114

115 116

118

119

121 122 125

124

126

1021019897949390898685

1039996959284

73696865
60

66 67 70 74

164

163

161

59 63

57

105

104

32302824

44

4339

488485482481479 483

461 460 457463465

451 452

437 436 435440442443

427 431424423

414 413

407 408 410405403

386

476

475

474

473

472

471

469

468

467

394252

253

398

257

258

401

262 263 266

244245

234232231230 237

222223228 221 220 218

213210208207 214 215 216 217

200201202 199 197

193190188 196

185

178177 180

175

174

173

171

166

496492

455

454

250

187

489487486484480478

459 458 456462464

448 449 450 453447446445444

439 438 434 433441

426 428 429 430 432425422

417 416 415418419420421

406 409404402

388389390391392

387385384383

477

470

466

393251

395

396254

397255

256

399

400

259

260 261 264 265 267 268 269 270 271

246247248249 243 242 241
240

235233 236 238 239

224225226227 219

212211209

203204205 198

192191189 194 195

186 184 183 182

179 181

176

172

170

169

168

167

165 495494493491490

412

411

229

206

Bookingمحجوز Sold مباع

P l a n
مخطط

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

ت
حا

سا
م

308.6ال
832 m

2

تصنيف

RA
بسعر قدم

 جًدامغري

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

رضا عبدهللا

36026333
صادق الشاخوري

36026222

www.grnata.com

مخطط
سكنـي

تحديث
Update01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-124324( إعالن رقم
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: سلمان علي سلمان ال فرحان

االسم التجاري الحالي: مؤسسة أوريسا للعقارات وتخليص المعامات
االسم التجاري: مؤسسة أوريسانا للصباغة والديكور

قيد رقم: ٦٠٦٣١-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١١٥٢٦١
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل
)CR2019-122649( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينا هدى الســيد احمد علــوي احمد بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي: الى رائد محمد السيد عبدالهادي العلوي 

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

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

تقدم إلينا المعلن أدناه: اعجاز احمد محمد نذير محمد اقبال شــيخ بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي: الى الســيد/ الســيدة قيصر شــهزاد محمد 

نزير محمد اقبال شيخ 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
٤٠٧٨٢-٢

رقم القيد
١-٧٨٣٧٢

االسم التجاري
العصر الذهبي لإلستشارات

االسم التجاري
ابكس لمقاوالت الديكور

 تاريخ: 18/9/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة جلف لوجن تيكنولوجيز ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١-119663
بناء على قرار الشــركاء في شــركة جلف لوجن تيكنولوجيز ذ.م.م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١-١١٩٦٦٣، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة 

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

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

رقم الموبايل: ٣٦٤٤٢٦٦٧ )973+(
asaffar83@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 105745-1

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد عبــدهللا عبدالكريــم علــي المــا المالــك لـ عالــم األلــوان للدعاية 
واالعان )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ١-١٠٥٧٤٥، طالبا 
تحويــل مؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة قائمــة برقم 
القيــد ١-١٢٨٨٩٣ برأســمال وقــدره ١٠٠٠٠، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن 

السيد التالية اسمائهم:
1. عبدهللا خالد عبدالكريم الما

2. أنس محمد عبدالكريم علي الما
٣. حمد عبدهللا عبدالكريم الما

٤. معاذ محمد عبدالكريم علي الما

القيد : 105745-1 

 تاريخ: 2019/٩/22

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقدم 

ٕاليهــا نزيــر احمــد باعتباره المصفــي القانوني لشــركة بيلد باســكت للخدمات 

ذ.م.م، المسجلة كشركة  ذات مسئولية محدودة تحت رقم  ١٢٢٧٩٢، طالبا 

ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل 

التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقدم 

ٕاليهــا راشــد عبدالرحمــن ابراهيم مصطفى فقيــه باعتباره المصفــي القانوني 

لشــركة جيتيك إيليفيتورز ذ.م.م، المســجلة كشركة  ذات مسئولية محدودة 

بموجــب القيــد  رقــم  ٨٢٨٥٠ ، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة 

تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2019

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة بيلد باسكت للخدمات ذ.م.م

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

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة جيتيك إيليفيتورز ذ.م.م

القيد : ١٢٢٧٩٢ 

 تاريخ: 2019/٨/٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - إدارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٢٤٩٨٢

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة الســيد المعلــن علــي ابراهيم محمــد احمد بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيد عبدالخالق علي ابراهيم محمد 

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

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

رقم القيد
٣٨٩٤٥-١

٣٨٩٤٥-٢

٣٨٩٤٥-٣

٣٨٩٤٥-٤

االسم التجاري
الشراع لزينة السيارات

الشراع لزينة السيارات

الشراع لزينة السيارات

الشراع لزينة السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري للمجموعة
لشركة البيان للسفر والسياحة ش.ش.و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســادة اصحاب شــركة البيان للسفر والســياحة ش.ش.و، المسجلة بموجب 

القيد رقم ١٢٧٧٨٥-١، طالبين تغيير االسم التجاري للمجموعة
من: 

شركة البيان لتنظيم الرحات السياحية ش.ش.و
ALBAYAN TOUR ARRANGEMENTS CO. S.P.C

الى:
شركة البيان للسفر والسياحة ش.ش.و

ALBAYAN TRAVEL AND TOURISM CO. S.P.C 
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة زونيستا للتسويق ش.ش.و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها  الســادة اصحاب شــركة زونيستا للتسويق ش.ش.و، المسجلة بموجب 

القيد رقم ١-١٢٦٩٠٢، طالبين تغيير االســم التجاري من زونيســتا للتســويق 

ش.ش.و الى زونيستا للتصميم ش.ش.و

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 1-١٢٦٩٠٢ 
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مقتل رئيس مركز محكمة 
االستئناف في بنزرت

أفادت وسائل إعالم تونسية، أمس 
اإلثنين، بمقتل فوزي الهويملي، رئيس 

مركز محكمة االستئناف في بنزرت، 
بعد تعرضه لعملية طعن.

وقالت مصادر محلية إنه جرى اعتقال 
منفذ عملية الطعن، مشيرة إلى انتشار 
أمني مكثف في محيط محكمة بنزرت.

ولم تعرف بعد دوافع عملية الطعن، 
فيما تواصل السلطات األمنية التحقيق 

لتحديد أسباب وخلفيات االعتداء.
وفي بيان على موقعها الرسمي، أعلنت 
وزارة الداخلية أن شخًصا طعن صباح 

اليوم عون أمن قرب مقر محكمة 
االستئناف ببنزرت، مما أسفر عن 

مقتله، كما قام باالعتداء على عسكري.

بعد أســابيع مــن إدراج مصرف لبناني على الئحــة العقوبات

واشنطن ستعاقب كل من يدعم “حزب اهلل”

أبلغ مســؤول أميركي أمس اإلثنين لبنان أن بالده ســتعاقب أي فريق يقدم دعما “عينيا” لحزب هللا، وفق ما قال مصدر محلي مطلع على مضمون محادثاته، وذلك 
بعد أســابيع من إدراج واشــنطن مصرفا لبنانيا على الئحة العقوبات بتهمة تقديم خدمات مالية للحزب. والتقى مســاعد وزير الخزانة األميركية لشــؤون مكافحة 

تمويل اإلرهاب مارشال بيلنغسلي أمس اإلثنين غداة وصوله إلى بيروت، كالً من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأوردت السفارة األميركية في بيروت 
فــي بيــان عقــب وصولــه ليــل األحد أن 
بيلنغسلي خالل لقاءاته مع المسؤولين 
الرسمّيين والمصرفيين “سيشجع لبنان 
علــى اتخــاذ الخطــوات الالزمــة للبقــاء 
علــى مســافة من حــزب هللا وغيره من 
الجهــات الخبيثــة التي تحــاول زعزعة 

استقرار لبنان ومؤسساته”.
ولــم يصــدر أي تصريــح رســمي عن أي 
طرف إثر هذين اللقاءين، إال أن مصدرا 
لبنانيا مطلعــا على مضمون المحادثات 
قــال لوكالة فرانــس برس، متحفظا عن 
ذكر اســمه أن بيلنغســلي شــدد على أن 
“الواليــات المتحدة ســتعاقب أي فريق 
يقدم دعما عينيا لحزب هللا، سواء عبر 

األســلحة أو المــال أو أي وســائل مادية 
أخرى”.

وتأتــي هــذه الزيــارة بعــد إعــالن وزارة 
الخزانــة األميركيــة فــي 29 أغســطس 
إدراجهــا مصــرف “جّمــال تراســت بنك” 
على الئحة العقوبات؛ بوصفه مؤسســة 
ماليــة أساســية لحــزب هللا. وُأدِرجــت 
للمصــرف  تابعــة  تأميــن  أربــع شــركات 

أيضا على الالئحة السوداء.
اللــدود  الخصــم  هللا  حــزب  ويعــّد 
إلسرائيل. ويتلقى دعما من إيران التي 
منــذ  ويقاتــل  والســالح،  بالمــال  تمــده 
العــام 2013 بشــكل علنــي فــي ســوريا 

دعما للرئيس السوري بشار األسد.
ونقــل المصــدر اللبنانــي عــن المســؤول 

“العقوبــات  أن  تأكيــده  األميركــي 
تســتهدف إيران وأتباعها في المنطقة” 
التــي  باألفرقــاء  “المســاس  دون  مــن 
يربطهــا مــع حزب هللا عالقــة أو تعاون 

سياسي” في لبنان.
لبنــان،  فــي  رئيســة  قــوة  هللا  وحــزب 
لديــه كتلــة برلمانية من 13 نائبا وثالثة 
وزراء في الحكومة، ويعد حليفا رئيسا 
لحركــة أمل التــي يتزعمها بري، والتيار 
الوطنــي الحــر الــذي يتزعمــه الرئيــس 

اللبناني ميشال عون.
وكان مساعد وزير الخارجية األميركي 
األدنــى ديفيــد شــنكر  الشــرق  لشــؤون 
قــد لــوح قبل أقل من أســبوعين، خالل 
زيــارة إلى بيروت، بأن بالده قد تفرض 

عقوبــات علــى حلفــاء حــزب هللا فــي 
لبنان.

وأضــاف “في المســتقبل، ســنعلن ضمن 
العقوبــات عــن أســماء أشــخاص جــدد 
يســاندون حــزب هللا بغــض النظــر عــن 

طائفتهم ودينهم”.
حــزب  المتحــدة  الواليــات  وأدرجــت 
اإلرهابيــة  المنّظمــات  قائمــة  علــى  هللا 
فــي العــام 1997. وفرضــت فــي يوليــو 
عقوبــات علــى ثالثة من كبار مســؤولي 
حــزب هللا فــي لبنــان، بينهــم نائبان في 
قــرار طــاول للمــرة األولــى أعضــاء في 

البرلمان اللبناني.

بيروت ـ أ ف ب

تونس ـ أ ف ب

سعد الحريري في مقابلة مع مساعد وزير الخزانة األميركي لتمويل اإلرهاب مارشال بيلنغسلي في القصر الحكومي في بيروت. )اف ب(

تونس ـ وكاالتاألمم المتحدة ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ وكاالت

أيد 55 نائبا إسرائيليا إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى بنيامين نتنياهو، فيما 
أيــد 54 نائبــا تكليــف بينــي غانتــس بهــذه المهمة، وجــاء ذلك خالل المشــاورات 

التي دعا إليها الرئيس رؤوفين ريفلين.

وأوصــى لصالــح نتنياهو، كل مــن “الليكود” 
و”إلى اليمين” و”شاس” و”يهدوت هتوراه”، 
“القائمــة  غانتــس،  لصالــح  أوصــى  بينمــا 
الديمقراطــي”  و”المعســكر  المشــتركة” 

و”تحالف العمل” و”غيشر”.
الوطنــي  “التجمــع  امتنــع  حيــن  فــي 
الديمقراطــي” عــن التصويت لصالح أي من 
المرشــحين. ونقلــت القناة 12 اإلســرائيلية 
نتنياهــو  ريفليــن  يكلــف  أن  تقديراتهــا 
بتشكيل الحكومة، بعد عقده جلسة ثالثية 

ينضــم إليهــا غانتس. وســيصدر الرئيس 
غــد  يــوم  النهائــي  قــراره  اإلســرائيلي 
المشــاورات،  انتهــاء  وبعــد  األربعــاء. 

الطريقــة  إن  نتنياهــو،  قــال 
الوحيــدة لتشــكيل الحكومــة 

هي الحوار لتشكيل حكومة 

وحــدة وطنيــة. وإذا فشــل المكلــف األول 
المنــوط به تشــكيل حكومــة بالمهمة، حتى 
مهلة 4 أســابيع تنتهي فــي الـ23 من أكتوبر 
المقبل، سيتعين على ريفلين تمديد الفترة 
ائتالفيــة  لتشــكيل حكومــة  لــه  الممنوحــة 
جديــدة. وعلــى الرغم مــن التلميحات التي 
صــدرت عن ريفلين ســابقا بأن “تمديد هذه 
المهلة، لـ14 يوما آخر، لن يكون تلقائيا، كما 
كان الحــال فــي االنتخابــات الســابقة”، غير 
أن موافقتــه على التمديد قد تمنح المكلف 
مهلــة إضافيــة تنتهــي فــي الســادس 
مــن  نوفمبــر المقبــل. وخــالل هــذه 
المكلــف  فشــل  إذا  المهلــة، 
الحكومــة  بتشــكيل  األول 
في فترة المهمة، يكون قد 

استنفد فرصه.

أعلــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس أمــس اإلثنيــن تشــكيل اللجنــة 
الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سالم متعثرة.

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من الحكومة 
بهــدف  المدنــي؛  والمجتمــع  والمعارضــة 
مراجعــة الدســتور للتوصــل لحل سياســي 
ينهــي النــزاع العســكري المســتمر منذ أكثر 
8 أعــوام. وقــال غوتيريــس: “أعتقــد  مــن 
بشــدة أن تشــكيل لجنــة دســتورية يتولــى 
وقيادتهــا،  تنظيمهــا  أنفســهم  الســوريون 
يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو 

حل”، وفق ما ذكرت فرانس برس.
وأوضــح األميــن العــام لألمــم المتحــدة أن 
اللجنــة ســتجتمع خــالل األســابيع المقبلة، 
دمشــق  وكانــت  رويتــرز.  وكالــة  بحســب 
إحــراز  الماضــي  يوليــو  فــي  أعلنــت  قــد 

“تقــدم كبير” نحو تشــكيل اللجنة 
الدســتورية، مشــددة على أن 

هــي  الدســتورية  العمليــة 
“شــأن ســوري وهــي ملك 

للســوريين وحدهــم، وأن الشــعب الســوري 
هــو وحــده من يحق له قيادة هذه العملية، 
وتقريــر مســتقبله دون أي تدخــل خارجــي 

ووفقا لمصالحه”. 
وتــرى المنظمــة الدولية فــي اللجنة خطوة 
حــل  إلــى  التوصــل  جهــود  ضمــن  تاليــة، 
سياســي إلنهاء الحرب السورية المستمرة 

منذ ما يربو على 8  سنوات. 
وبحســب خطــة األمــم المتحــدة، يجب أن 
تضــم اللجنــة الدســتورية 150 عضــوا، 50 
تختارهــم  و50  النظــام،  يختارهــم  منهــم 
يختارهــم  و50  المعارضــة، 
لألمــم  الخــاص  المبعــوث 
فــي  األخــذ  بهــدف  المتحــدة؛ 
خبــراء  آراء  االعتبــار 
للمجتمــع  وممثليــن 

المدني.

رفضــت المحكمــة اإلداريــة فــي تونس، أمــس اإلثنيــن، الطعون الســتة المقدمة 
على نتائج الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية.

مــن  طعــون   3 برفــض  المحكمــة  وقضــت 
حيث الشــكل، فيما رفضت 3 طعون أخرى 

من حيث الموضوع.
وتقــدم 6 مرشــحين لالنتخابــات الرئاســية 
مــن  األولــى  الجولــة  نتائــج  علــى  بطعــون 
االنتخابــات. والمرشــحون الســتة هــم عبــد 
الكريم الزبيدي، ويوســف الشــاهد، وســيف 
مخلوف، وناجي الجلول، وســليم الرياحي، 

وحاتم بولبيار.
الجولــة  فــي  المرشــحون  هــؤالء  وخســر 
األولــى االنتخابــات الرئاســية، التــي جــرت 

األحــد الماضــي، وقدمــوا الطعــون إلــى 
المحكمــة اإلداريــة فــي تونــس، 

التي قالت إنها تلقت الطعون 
مــن المرشــحين جميًعــا فــي 
الخميــس.  مســاء  ســاعات 

وتعهــدت المحكمة بالنظر 

في هذه الطعون، “وفق اإلجراءات والصيغ 
واآلجــال المنصــوص عليهــا طبًقــا للقانــون 

االنتخابي”.
وكانــت الهيئة العليــا المســتقلة لالنتخابات 
فــي تونس أعلنت، الثالثــاء الماضي، نتائج 
الجولــة األولــى مــن االنتخابــات الرئاســية، 
التــي لــم يحصــل فيها أي مرشــح على أكثر 

من 50 %، لذا قّررت عقد جولة ثانية.
وتأهــل إلى الدورة الثانية فــي االنتخابات، 
المرشــح المستقل واألكاديمي قيس سعّيد، 
فيمــا  األصــوات،  مــن   %  18.4 نــال  الــذي 
حصل رجل األعمال، القابع في الســجن 

ا نبيل القروي، على 15.58 %. حاليًّ
ومن المقــرر أن تجرى الجولة 
االنتخابــات  فــي  الثانيــة 
الرئاســية التونســية في 29 

سبتمبر الجاري.

تونس.. رفض طعون نتائج الجولة األولىغوتيريس يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السوريةنتنياهو يخطو بجدية نحو تشكيل الحكومة
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القاهرة ـ وكاالت

أنقرة ـ أ ف ب

قالــت قــوات األمــن المصريــة، أمس 
ــا  إرهابيًّ  15 قتلــت  إنهــا  اإلثنيــن، 
مشتبًها بهم، في تبادل إلطالق النار 
في الجزء الشــمالي من شبه جزيرة 

سيناء.
وذكــرت أن تبــادل إطــالق النار وقع 
األحــد عندما داهمت الشــرطة مخبأ 
العريــش،  مدينــة  غــرب  مســلحين 
ســيناء،  شــمال  محافظــة  عاصمــة 

المطلة على البحر المتوسط.
وأفــاد مســؤولو األمــن بأنهــم عثروا 
علــى أســلحة ومــواد متفجــرة فــي 
إلــى  الجثــث  نقــل  وتــم  المخبــأ، 

مستشفى قريب للتعرف عليها.
وبشكل منفصل، ذكر المسؤولون أن 
ســتة من قوات األمن أصيبوا عندما 
انفجرت عبوة ناســفة بسيارتهم في 

بلدة الشيخ زويد القريبة.

ُقتــل جنديــان تركّيان أمــس اإلثنين 
بهجــوم فــي شــمال العــراق، وفق ما 
أعلنت وزارة الدفاع التركية محّملة 
عناصــر حــزب العمــال الكردســتاني 

المسؤولية.
وأفــادت الــوزارة أن الجندييــن قتال 
بعدمــا “انفجرت عبوة ناســفة زرعها 
حــزب  مــن  انفصاليــون  إرهابيــون 
العمال الكردستاني لدى مرور قافلة 

إمدادات”. 

فــي  األتــراك  الجنــود  وينتشــر 
شــمال العــراق منــذ مايــو فــي إطــار 
عمليــة عســكرية ضــد حــزب العمال 

الكردستاني المحظور في أنقرة. 
ًدا ضد الدولة  ونّفذ حزب العمال تمرُّ
التركيــة منــذ العام 1984، أســفر عن 

مقتل أكثر من 40 ألف شخص. 
وتصّنــف أنقــرة وحلفاؤهــا الغربيون 
“منظمــة  أنهــا  علــى  المجموعــة 

إرهابية”.

ا باشتباكات غرب العريش تصفية 15 إرهابيًّ

مصرع جنديين تركّيين بهجوم شمال العراق

واشنطن ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

رد الرئيس األميركي دونالد ترامب على سؤال عن احتمال االجتماع مع نظيره اإليراني حسن روحاني، قائال: “سنرى ما سيحدث”. 
وكان ترامب يتحدث للصحافيين لدى وصوله مقر اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك أمس اإلثنين.

وترددت أنباء مؤخرا عن إمكان عقد لقاء بين ترامب وروحاني على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة، إال أنه لم يتم التأكيد على أي من 

تلك األنباء.
مــن جهته، أعلن وزير الخارجيــة األميركي مايك بومبيو أن الواليات 
المتحــدة ستســعى خــالل أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
إلــى الحصــول علــى مســاندة دوليــة فــي مواجهة إيــران التــي تتهمها 

واشنطن باستهداف منشأتين نفطيتين في السعودية.
 وأكــد مجــددا أن مــا تعرضت لــه الســعودية كان “هجومــا إيرانيا ُنّفذ 

بصواريخ كروز”.
وفي لقاء على شبكة “سي بي اس نيوز”، حينما سئل بومبيو عن نفي 
وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف ألي مســؤولية إليــران 
بخصوص هجوم الســعودية وما إذا كانت الواليات المتحدة ستكشــف 
عــن الدليــل الــذي يبرهن بأنه كاذب، قال: “نعم لدينا.. فهناك أدلة كافية 
تثبــت تــورط إيــران.. وال أعلــم لمــاذا ينصــت أي أحــد لوزيــر الخارجية 
اإليراني؟ ليس لديه )ظريف( أي عالقة بالسياسة الخارجية اإليرانية.. 

لقد كذب لعقود ثم استقال.. األمر حتى ال يستحق الرد عليه..”.

قــال رئيــس وزراء بريطانيــا بوريس جونســون، أمس االثنين، 
إن بالده تعتقد أن إيران مســؤولة عن الهجمات التي تعرضت 
لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الواليات المتحدة 

والحلفاء األوروبيين لتحديد رد مشترك.

وقــال بوريس جونســون للصحفيين على الطائــرة التي تقله إلى 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمم المتحدة فــي نيويورك “نعتقد 
ا أن تكون إيران مســؤولة فعالً”. “ســنعمل مع  أنه من المرجح جدًّ
أصدقائنــا األميركييــن وأصدقائنــا األوروبييــن لوضــع رد يحاول 

وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج”.
وقــال مســؤول حكومــي بريطانــي إن إعالن ميلشــيات الحوثي، 
يمكــن  “ال  أمــر  الهجمــات  عــن  مســؤوليتها  بإيــران،  المرتبطــة 

تصديقه”.
وذكر: “ال يمكن تصديق أن الحكومة اإليرانية لم تجزه”.

وأضــاف أنــه ســيناقش أفعــال إيــران فــي المنطقــة مــع الرئيــس 
المتحــدة،  األمــم  اجتماعــات  خــالل  روحانــي  حســن  اإليرانــي 
باإلضافــة إلــى الحــث علــى اإلفــراج عــن إيرانييــن مــن مزدوجي 
الجنسية اعتبر أنهم محتجزون “بشكل غير قانوني وغير عادل”.

مــن جانبــه، قــال الرئيس الصيني شــي جين بينــغ لرئيس الوزراء 

العراقــي فــي بكين أمــس إن الخالفات في منطقة الخليج ينبغي 
ا عــن طريــق الحــوار ويتعّيــن علــى كل األطــراف  أن ُتحــل ســلميًّ

التحلي بالهدوء وضبط النفس.
وقال الرئيس الصيني: “في الوقت الراهن الوضع معقد وحساس 

الرئيس األميركي دونالد ترامبفي منطقة الخليج”.

بوريس جونسون

بومبيــو: ظريف ال عالقة له بالسياســة الخارجية اإليرانية الصين تدعو لحــل الخالفات في الخليج عــن طريق الحوار
ترامب عن احتمال لقاء روحاني: سنرى جونسون: إيران مسؤولة عن “هجمات أرامكو”
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بــدأ البنيــان المتيــن للشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية بمــا جــاء 
بالمرســوم الملكــي الــذي أصــدره المؤســس األول جاللــة الملــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمــن آل ســعود طيــب هللا ثراه بتوحيد كل مناطق الدولة إلى مســمى 
المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي عــام 1932م، وهو بمثابة إعــالن قيام 
اتحاد المملكة العربية السعودية الذي بدوره وحد المملكة تحت راية واحدة.

ومنــذ ذلــك الوقــت وهذه الدولة العظمــى تتبوأ مكانة دولية رفيعة المســتوى 
على كل األصعدة والمجاالت، وأصبح لها تأثير كبير على االستقرار اإلقليمي 
والدولــي وذلــك لمــا وهبهــا هللا تعالى مــن قيــادة حكيمة ورشــيدة تعمل على 
جمــع كلمــة العــرب والمســلمين وتوحيــد صفوفهــم، وقيادتهــا كانــت ومازالت 
حريصــة علــى أن تكــون ســباقة فــي الوقــوف مع األشــقاء واألصدقــاء عندما 
تلــم بهــم كوارث أو محن ومســاندتها المشــاريع التنموية الراميــة إلى تحقيق 
االزدهار لمختلف شعوب العالم انطالقا من مسؤوليتها نحو المجتمع الدولي، 
إضافة إلى ذلك دورها العالمي الرائد في محاربة كل أنواع اإلرهاب والتطرف 

والسعي لتجفيف منابعه.
ســيظل يــوم 23 ســبتمبر مــن كل عام ذكــرى مجيدة وتعبيــرا صادقا عن مدى 
حــب الوطــن والدفــاع عنه والوالء واالنتماء واإلخــالص والوفاء له ولقيادته 
وشــعبه وضــرورة الحفــاظ علــى أمنــه واســتقرارة وتنميتــه ورفعــة شــأنه في 
شــتى المحافل وإنعاش الذاكرة الوطنية وتذكير األجيال باإلنجازات الكبيرة 

التي قام بها المؤسسون األوائل.
لذلك فاليوم الوطني الســعودي له مكانة كبيرة، تتجدد ذكرى مولده الســنوي 
واالحتفــال بــه ليس فــي قلوب أبناء المملكة العربية الســعودية فحســب إنما 
فــي قلــب كل بحرينــي وخليجــي وعربي ومســلم غيــور على أرضــه وعروبته 

ودينه. 
نحن في مملكة البحرين نقف وقفة واحدة وفي خندق واحد ومصير مشترك 
مــع الســعودية العظمــى ضــد كل مــن يحــاول المســاس بأمــن بــالد الحرميــن 
الشــريفين، وســنبقى مع المملكة العربية الســعودية العظمى في كل ما يحفظ 
أمنها واســتقرارها تجســيدا لعمق العالقات األزلية الراسخة التي تجمع بلدينا 
الشــقيقين والضاربــة فــي جــذور التاريــخ والتي ترتكــز على دعائــم قوية من 

التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجاالت المختلفة دون استثناء.

حفظ الله تعالى السعودية مالذ العرب والمسلمين بقيادة قائد  «
األمة العربية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمير محمد 

بن سلمان حفظهما الله وحفظ الشعب السعودي العزيز. وعساكم 
عالقوة.

هنــاك أســر بحرينية كثيرة تعكف على تعليــم أبنائها اللغة اإلنجليزية، 
مع إهمال واضح للغة األم، بذريعة أنها لغة السوق، ولغة العالم األولى، 
وهــذا اإلهمــال يأتــي إلــى درجــة أن بعض األبنــاء أصبحــوا ال يتقنون 
حتــى الحديــث بلغتهــم األســاس، أو التعبيــر باســتخدام مفرداتها، بل 
إنهــم يعانــون من ضعف شــديد ويفضلون اســتخدام اللغة اإلنجليزية 

للحديث والتعبير لسهولة ذلك عليهم حسب قولهم!
هــذا التغيــر الكبيــر فــي العقليــة التربويــة، والتغيــر الكبيــر في تنشــئة 
األجيال، البد أن تكون له انعكاســات ســلبية مستقبلية، ونحن نالحظ 
تبعــات ذلــك في يومنا الحاضر، فما بالكم بامتداد تأثيراتها على اللغة 
في المستقبل، فهو تهديد واضح لمكانة اللغة العربية وسيادتها على 
التعامــالت والعالقــات في المجتمع، والقصــد من هذا الطرح؛ أن تعلم 
أية لغة أخرى، ال ينبغي أن يكون على حساب اللغة األم، فمن الواضح 
تمامًا، ودون أدنى شــك، أن من انتهجوا هذا النهج في تعليم أبنائهم، 
صاروا أمام وهن واضح جدًا في قدرتهم على اســتخدام لغتهم األم، 
والطامــة الكبــرى أن هذا النتاج الســلبي من ناحية، غــدا مضربًا للفخر 
لــدى اآلبــاء، فــأي فخــر تزعمــون وأنتــم تنالون مــن هويتكــم، والمميز 

األساس لكيانكم كأفراد ومجتمع.

ال ضير في تبني نهج مستقبلي أساسه القدرة على التعامل  «
والمجابهة مع المستقبل بأدوات تناسبه، لكن هذا ال يعني أن 

نهمل الجانب األهم، فمن الواجب جداً علينا الحفاظ على لغتنا 
األساس، إلى جانب اكتساب لغة أخرى أو أكثر، دون إهمال لغتنا 
إلى حد قد يجعلنا غير قادرين على التعبير بها، أو كتابة سطرين 

دون أخطاء، أو الحديث بلغة واهنة!.

السعودية العظمى مالذ العرب والمسلمين

لغتنا

ال تظلموا المعلم

وصفة غربية للتنمية في الدول النامية

ليــس جديــدا القــول إّن المهمــة التي ينهض بهــا المعلمون من أشــق المهن 
علــى اإلطــالق، وليــس المــراد فقــط الواجبــات المســندة للمعلــم كالتربيــة 
والتعليــم، لكــن مــا يفاقــم وضــع المعلــم اليوم هو أنــه أصبح مجــردا تماما 
من أية صالحّيات تمكنه من االضطالع بمسؤولياته، أما الذي يبعث على 
القلق لدى القائمين على شؤون التربية والتعليم فإنه يتمثل في أّن مهنة 
التعليم لم تعد المهنة الجاذبة كما كان الوضع قبل عقود وحتى ســنوات، 
وال أّدل علــى هــذا مــن أن آالفــا مــن المنتســبين إلــى حقــل التربيــة قــرروا 
مغــادرة المهنــة عندمــا ســنحت لهــم الفرصــة بمجــرد اإلعالن عــن التقاعد 

االختياري.
طبعــا ليــس الهــدف الذي نرمي إليه هنــا البحث في األســباب التي جعلت 
اإلخــوة المعلميــن يهجــروا التعليم، لكن يمكننا أن نشــير إلــى أّن المعلم لم 
يعد بوســعه ممارســة دوره كمرب عندما وجد نفســه غير قادر على الحد 
من اســتفزاز بعض الطلبة المشــاغبين. إّن أســاس المعضلة كما يعّبر عنها 
المعلمــون أّن الــوزارة أصدرت على مدى األعوام الفائتة اللوائح واألنظمة 
التي تمثل عائقا أمام الهيئات التعليمية للقيام بواجباتها، ولعل ما ضاعف 

المعضلة أّن نسبة من أولياء األمور ال تقدر الجهود واألعباء الثقيلة التي 
تقــع علــى كاهــل المعلميــن. لــذا أصبح مــن االعتيادي جدا أن يســارع ولي 
األمــر برفــع شــكوى إلــى وزارة التربيــة والتعليــم ألتفه األســباب كأن ينهر 

المعلم الطالب لما يبدر منه من سلوك غير أخالقي. 
ربمــا يذهــب خيــال البعض إلــى أننا نقر العقوبــات البدنية التي من شــأنها 
المساس بصحة الطلبة، لكّن الواقع هو عكس ذلك تماما، وسبق أن أشدت 
شــخصّيا بقرار أصدره وزير التربية والتعليم بتشــكيل لجنة تحقيق بحق 
أحــد المعلميــن، حيــث اعتــدى هــذا المعلــم علــى طالــب وكان قــرار لجنــة 
التحقيــق هــو فصــل المعلــم مــن المهنــة وتــم اتخــاذ اإلجــراءات التأديبية 

الالزمة بحقه.

مسألة العقوبات البدنية أصبحت قضية جدلية في األعوام األخيرة ففريق  «
من المربين يرون أّن العقاب البدني ضرورة البد منها إذا أردنا القضاء على 

السلوك السيئ لكن الذي توصلت إليه العديد من األبحاث أن التعليم 
باستخدام أية عقوبات بدنية ال يمكن أن يفضي إلى أية نتائج إيجابية بل 

ينشئ جيال مضطربا نفسّيا وفكريا.

المصريــة حــوارا ثريــا،  الشــروق  نشــرت صحيفــة 
خصوصــا من الناحيتيــن االقتصادية واالجتماعية 
مع بيني ديمبيتزر وهو بريطاني كان ضمن الفريق 
الحائــز علــى جائزة نوبل فــي االقتصاد عام 1995، 
حيــث وضــع عالمــات أساســية لمــن يريــد الســير 
التنميــة  علــى طريــق  بجديــة وهمــة واســتقاللية 

االقتصادية.
كثيــر مــن الدول الناميــة اآلن تجد نفســها خاضعة 
والصنــدوق  الدولــي  كالبنــك  دوليــة  لمؤسســات 
الدولــي وتكون مضطرة لتنفيذ “روشــتة اإلصالح” 
التــي تــكاد تكــون وصفة موحــدة لكل الــدول دون 
كانــت جوهريــة  لــو  بينهــا حتــى  الفــروق  مراعــاة 
وتقــوم  متشــابهة  الوصفــة  تظــل  لكــن  وهيكليــة، 
باألســاس علــى إلغــاء الدعم الذي ينظــر إليه وكأنه 
بئــر عميــق يبتلــع ميزانيــة الدولة فيمــا ال طائل من 

ورائه.
هنا نقطة االنطالق األولى في رؤية ديمبيتزر الذي 
كان يتحــدث تحديــدا عــن الوضــع فــي أفريقيا، إذ 
يؤكــد أن الخطــأ األكبــر في عمليــات اإلصالح بهذه 
الــدول أنهــا تعتمــد علــى نمــاذج اقتصاديــة غربيــة 
لتحقيق إيرادات مثل ما يتم في أوروبا أو اليابان، 
محــذرا مــن أن هــذه األنظمــة تفتــح طرقا للفســاد، 

معتبــرا أن صنــدوق النقــد والبنك الدولييــن بمثابة 
وحوشين.

أمــا البديل الذي يقدمــه ديمبيتزر لهذه الدول ومن 
يعيش ظروفها وأوضاعها فهو االعتماد على أنظمة 
اقتصادية تشــجع الشــعوب على إنتاج احتياجاتها 
المحلية من الطعام وإنتاج سلع تستطيع تصديرها 

وتستفيد من عائداتها.
ويقــع اإلبقــاء على الدعم فــي صلب اهتمام ورؤية 
ديمبيتــزر لتحقيــق التنمية، إذ يؤكــد أن هذا الدعم 
الذي يستفيد منه محدودو الدخل بصور شتى من 
أهمهــا الغــذاء والدواء والســكن الطريــق الصحيح 
لهذه الدول كما فعل الرئيس البرازيلي السابق لوال 
دي ســيلفا حيــث قــام بدعــم النســاء الالئــي لديهن 

أسر كبيرة ويحتجن المساعدة.
باالقتصــاد  أكثــر  االهتمــام  إلــى  ديمبيتــزر  ودعــا 
وتقليــل التركيــز على السياســة، التــي لعبت بنظره 
دورا رئيسيا في الدفع باألوضاع نحو األسوأ وفي 
إضعاف العدالة االجتماعية، وتضخم األسلحة في 

القارة السمراء على حساب تنميتها.

إن اإلبقاء على الدعم الحكومي الطريق الصحيح  «
للتنمية في الدول النامية ويجب أن يكون ضمن 

اهتمامات الدولة.

opinions
@albiladpress.com

عبدالعزيز الجودر

علي الصايغ

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

sm.adnan56@hotmail.com

Ata2928@gmail.com

محمد المحفوظ

عطا الشعراوي

“من الخطأ أن تعتمد  «
الدول على النماذج الغربية 
االقتصادية لتحقيق إيرادات 

مثل ما يتم في أوروبا أو 
اليابان”.
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الوعي واليقظة.. طليعة 
حراسة وطننا ومجتمعنا

الوضــع الــذي تمــر بــه المنطقــة بصراحــة وبــال مغــاالة يســتوجب القلق 
والحذر أكثر من أي وقت مضى، فقد بات واضحا أن هناك من يستهدف 
دولنا في كيانها ووجودها وأن هناك رؤى إقليمية واستراتيجية ال نعلم 
حصيلتهــا، ومثــل هــذه األوضاع تتطلــب وعيا في التعامل ومســؤولية 
وطنيــة يضطلــع بهــا المواطــن قبل كل شــيء، فمع كامل االســتعدادات 
األمنية والعســكرية لحماية أراضينا ومكتســباتنا - ونحن قادرون على 
دحــر المعتديــن - إال أن الوعــي لــدى الجميــع سيشــكل طليعــة حراســة 
وطننــا ومجتمعنــا في وجه األخطار والتهديــدات، فجميعنا على جبهة 
واحــدة قــادة وشــعوبا ننطلق من نفس طويل وصبــر ال حدود له، لدحر 

كل من يحاول أن يقترب من السياج الخارجي ألوطاننا.
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الكبــرى  والشــقيقة  اليــوم  نحــن 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســتهدفون بشــكل خــاص، فالمخططــات 
الرامية إلى المزيد من التخريب والفوضى أخذت أبعادا خطيرة وغير 
مســبوقة، واألحقــاد اإليرانيــة ضــد دولنــا أصبحــت أكثــر شراســة، وكل 
الدالئــل والوقائــع العلميــة تؤكد أن هــذا البلد المريــض بتخلفه وعفونة 

عقول مالليه لن يكف عن حقده ومؤامراته وتخريبه ضد دولنا، فنحن 
بالنســبة إليهــم مــن القضايا األساســية، يخوضــون معارك علــى جبهات 
متعــددة لكــن جوهرها واضح محدد وهو ضرب منجزات دولنا في كل 

االتجاهات.
هناك تحديات وأعاصير، وعواصف دامية وتكالب قوى الشر والعدوان 
والمؤامــرة علــى دولنا طويلة األمد، وكما قلنا في الســابق دول الخليج 
علــى المحــك اليــوم والــدول فــي مختلــف بقــاع العالــم تتكتــل وتتحــد 
لمواجهــة أيــة محاولــة لالختــراق أو العبــث باألمــن، بل حتــى ان بعض 
التكتــالت تريــد إدخال أكبر عدد ممكن من الدول تحت مظلة التحالف 

لتسير على الطريق الصحيح واآلمن.

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس  «
الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه يؤكد لنا دائما أن الطريق السليم 

والفعال لتحقيق أمننا واستقرارنا هو التعاون ووحدة الصف وخلق 
تالحم وحدوي وجبهة واحدة للتصدي لكل من يريد الشر لبلداننا التي 

يجب أن تكون أقوى من أي وقت مضى.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد



Sports
@albiladpress.com

قام األمين العام للجنة األولمبية البحرينية 
االتحــاد  إلــى  بزيــارة  النصــف  محمــد 
البحرينــي للمبــارزة بحضــور عضو مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية رئيسة لجنة رياضة 
المــرأة الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
خليفــة؛ للوقــوف علــى جهوزيــة منتخبنــا 
بالنســخة  للمشــاركة  للســيدات  الوطنــي 
السادســة مــن دورة رياضــة المــرأة بــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، التــي ســتقام 
أكتوبــر   30 لغايــة   20 مــن  الفتــرة  خــال 

المقبل.
وكان فــي اســتقبال األميــن العــام، رئيــس 
االتحاد البحريني للمبارزة الشــيخ إبراهيم 
بن سلمان آل خليفة ونائب الرئيس صالح 
اإلدارة  أعضــاء مجلــس  مــن  فــرج وعــدد 

والكادر الفني واإلداري.
تدريبــات  الزيــارة  خــال  النصــف  وشــهد 
منتخب الســيدات بقيادة المدرب الوطني 
أحمــد الدرازي، واســتمع إلى شــرح مفصل 
عــن برامج وأنشــطة االتحاد خــال الفترة 
المقبلة، كما اطلع على تحضيرات منتخب 

ومــدى  الخليجيــة  للمشــاركة  الســيدات 
جهوزيتهن، مؤكدا وقوف اللجنة األولمبية 
بجانــب منتخب المبارزة للســيدات وســائر 
لتحقيــق  األلعــاب  باقــي  فــي  المنتخبــات 

أفضل النتائج والمستويات.
كمــا التقــى النصــف بالاعبــات المشــاركات 
خــال  والعطــاء  البــذل  علــى  وحثهــن 
بالحصــص  وااللتــزام  المقبلــة  المرحلــة 
التدريبيــة والســعي لتطويــر قدراتهــن بمــا 
فــي  مشــرفة  نتائــج  تحقيــق  فــي  يســهم 
المعتــرك الخليجــي، مضيفــا “إننــا على ثقة 
الرياضــة  ســمعة  تشــريف  فــي  بقدراتكــن 

البحرينيــة وتحقيــق النتائــج التــي تعكس 
مدى التطور الذي تعيشــه رياضتنا... نحن 
نقــف معكــن ونشــد علــى أياديكــن للظهــور 
بأفضــل صورة والتحلي بالــروح الرياضية 
والعزيمــة واإلصرار للعودة بحصيلة جيدة 

من الميداليات الملونة..”.
وأكــد النصــف أن الفتــاة البحرينيــة أثبتت 
جدارتهــا فــي مختلــف المياديــن الرياضية 
وبشــتى األلعــاب وكانــت رقمــا صعبــا عبــر 
تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات المشــرفة 
جديــد  تحــد  تخــوض  وهاهــي  للوطــن، 
يتمثــل بــدورة رياضــة المــرأة الخليجيــة، 

إمكانــات  مــن  تمتلكــه  مــا  مجــددا  لتؤكــد 
وقدرات، متمنيا لمنتخب سيدات المبارزة 
التوفيــق والنجاح للعودة بحصاد وافر من 
الميداليــات التي تعزز موقف البحرين في 

الترتيب العام لجدول الميداليات.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  عبــر  وبــدوره، 
آل  ســلمان  بــن  إبراهيــم  الشــيخ  للمبــارزة 
للجنــة  وتقديــره  شــكره  بالــغ  عــن  خليفــة 
األولمبيــة البحرينية برئاســة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ لمــا تقدمــه مــن 
دعــم ومســاندة التحــاد المبــارزة أثمــر عــن 
خــال  اإلنجــازات  مــن  العديــد  تحقيــق 
بمتابعــة  كذلــك  مشــيدا  الماضيــة،  الفتــرة 
األميــن العام وحرصــه على توفير مختلف 
الظــروف المثاليــة أمــام الاعبــات وتذليــل 
مختلــف العقبــات أمامهن، كما نوه باهتمام 
الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة 
ودورهــا البارز في االرتقاء برياضة المرأة، 
معربــا عــن أمله في أن تتكلــل تلك الجهود 
بتحقيق نتائج باهرة لمنتخب المبارزة في 

دورة رياضة المرأة الخليجية.

محمد النصف يتوسط منتخب سيدات المبارزة 

ُقبيل مشاركتهن في دورة رياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي

النصف يطلع على استعدادات “سيدات المبارزة”
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يســتهل فريــق المحــرق مشــاركته فــي البطولــة اآلســيوية لألنديــة األبطــال التــي 
تحتضنها العاصمة التايلندية بانكوك في الفترة من 24 وحتى 29 سبتمبر الجاري، 
بمواجهة فريق نفط أبدان اإليراني، في الساعة 9 صباًحا بتوقيت مملكة البحرين.

واستعد ممثل الوطن في االستحقاق 
اآلســيوي للقاء االفتتاحي جيدا بعد 
أن خــاض عــددا مــن التدريبــات فور 
وصوله إلى بانكوك يوم أمس األول، 
األميركــي  الفريــق  مــدرب  وقــف  إذ 
موري علــى الجهوزية الفنية لألحمر 

قبل انطاقة المنافسات.
وكانــت القرعــة قــد أوقعــت المحرق 
إلــى  األولــى  المجموعــة  فــي 
التايلنــدي  بانكــوك  هايتــك  جانــب 
“بطــل  أبــدان  نفــط  “المســتضيف”، 
إيــران” وفوبــون بريفــز “بطل الصين 

تايبيه”.
وســيواجه المحرق فــي لقائه الثاني 
بالبطولــة المســتضيف فريــق هايتك 
بانكوك التايلندي في الساعة الثانية 
من مســاء يوم غــٍد األربعاء، قبل أن 
يختتم دور المجموعات بلقاء فريق 
فوبــون بريفز التايواني في الســاعة 

11:30 من صباح يوم الخميس.
ويتكــون وفــد المحــرق مــن رئيــس 
الشــيخ  بالنــادي  الســلة  كــرة  جهــاز 
خليفــة،  آل  ناصــر  بــن  عبدالرحمــن 
اللعبــة  مديــر  مــن:  كا  ويضــم 
الفريــق  ومــدرب  الــدرازي  حســين 

إبراهيــم  ومســاعده  مــوري  دايــان 
محمــد  واالختصاصــي  الــدرازي، 
حاجــي وإداري الفريــق جــال حمزة 
واختصاصي العــاج الطبيعي ايفان 

منديز والمصور محمود يوسف.
العبــا   12 المحــرق  قائمــة  وتضــم 

ماجــد،  كاظــم  حســن،  محمــد  هــم: 
بــدر عبــدهللا، أحمــد حســن، محمــد 
محمــد  هللا،  شــكر  علــي  بوعــاي، 
ناصــر، علي ربيعة، علي أصغر، ســيد 
محمــد حميد، مايك هاريس، وكيفن 

مورفي.

وســيخضع الفريقــان صاحبــا المركــز 
األول والثانــي مــن كل مجموعة إلى 
الراحــة قبل خوض منافســات نصف 
الجــاري،  ســبتمبر   28 فــي  النهائــي 
علــى أن يقام النهائي يوم 28 الشــهر 

نفسه.

المحرق يستهل “آسيوية السلة” بلقاء نفط أبدان

جانب من تحضيرات المحرق )تصوير: محمود يوسف(

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

انطلقــت يوم أمس األول األحد بطولة 
للســيدات  األولــى  المفتوحــة  البليــارد 
التي ينظمها االتحاد البحريني للبليارد 
والســنوكر والدارتس وذلك على صالة 

توب 10 بالرفاع.
وأقيمــت فــي اليــوم األول 4 مباريــات، 
وأســفرت النتائج عن فوز عائشــة نبيل 
فاطمــة   ،)1/3( الدوســري  علــى جميــه 
)1/3(، ريــم  رجــب علــى عائشــة نبيــل 
 )2/3( البحارنــة  بيــان  علــى  الدوســري 
وجميــه الدوســري علــى أمانــي صالــح 

.)0/3(
وشــهدت المنافســات حضــور ومتابعــة 
باالتحــاد  النســائي  النشــاط  رئيســة 
البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس 

ســامية القطــان وإداري االتحــاد نبيــل 
سعيد، إذ كان للقطان كلمة قبل انطاق 
المباريــات، أثنــت فيهــا علــى مشــاركة 
الاعبات في البطولة وإنجاح تنظيمها 
وإقامتهــا، كما طالبتهــن بتقديم أفضل 
المســتويات واالســتفادة القصــوى مــن 

مواجهاتهن لبعضهن البعض. 
ويشــارك فــي البطولــة 6 العبــات هــن: 
نبيــل، جميــه  عائشــة  الدوســري،  ريــم 
الدوســري، فاطمة رجب، أماني صالح، 
بيــان البحارنــة، وســتلعب المشــاركات 
أن  أي  الــدوري،  بنظــام  البطولــة  فــي 
لانتصــارات  تحقيقــا  األكثــر  الاعبــة 
ســتكون هــي المتوجــة بجائــزة المركــز 

األول.

انطالق بطولة البليارد المفتوحة للسيدات

كأس  نهائيــات  إلــى  منتخبــا   16 تأهــل 
آســيا للناشــئين تحــت 16 عاًمــا، والتــي 
ستحتضنها مملكة البحرين العام المقبل 
)2020(، خال الفترة 16 ســبتمبر وحتى 

3 أكتوبر.
وحجــز المنتخــب البحرينــي مقعــده في 
المنافســات اآلســيوية بشــكل مباشر بعد 
إعان االتحاد اآلســيوي عن إسناد مهمة 
استضافة وتنظيم البطولة إلى البحرين. 
وكانــت التصفيــات قــد انطلقــت يوم 22 
ســبتمبر الجــاري فــي 11 دولــة آســيوية، 
واختتمــت منافســاتها يــوم أمــس األول 

)األحد(.
وتأهــل إلــى المنافســات 11 منتخبا نالت 
المركــز األولــى علــى مجموعاتهــا، وهــي 
الســعودية،  إيــران،  الهنــد،  طاجكســتان، 
استراليا، قطر، اإلمارات، الصين، فيتنام، 

كوريا الجنوبية واليابان.
وانضــم إلى قائمــة المتأهلين المنتخبات 

األربعة الحائزين على مركز أفضل ثاني، 
المجموعــة  عــن  اليمــن  منتخــب  وهــي 
عــن  إندونيســيا  منتخــب  الخامســة، 
المجموعة الســابعة، منتخب أوزبكستان 
عــن المجموعــة الثانيــة ومنتخــب عمان 

عن المجموعة الرابعة.
التصفيــات  للناشــئين  وخــاض منتخبنــا 
فــي المجموعة الثانية التي اســتضافتها 

إلــى  طشــقند  األوزبكيــة  العاصمــة 
تركمنســتان  الهنــد،  منتخبــات  جانــب 
إذ  المســتضيف،  البلــد  وأوزبكســتان 
حصــل األحمــر علــى المركــز الرابــع فــي 
المجموعــة بعــد أن خســر جميــع لقاءاته 
أمــام   )3-1( اآلتيــة:  بالنتائــج  الثاثــة 
و)2-1(  الهنــد  أمــام  و)5-0(  أوزبكســتان 

أمام تركمستان.

منتخبنا الوطني للناشئين

البحريــن تحتضن البطولة العام المقبل وتتأهل مباشــرة
تأهل 16 منتخبا لكأس آسيا للناشئين

تحــت رعاية رئيــس جامعــة البحرين رياض 
األول  الملتقــى  فعاليــات  تنطلــق  حمــزة، 
لشــركاء كلية العلوم الصحيــة يوم الخميس 
ذا  فنــدق  فــي   2019 ســبتمبر   26 الموافــق 
مــن شــركاء  عــدد  أمــواج بحضــور  قــروف/ 

أقسام الكلية. 
ويتناول الملتقى عددا من القضايا والمحاور 
التــي تصب في تطوير برامج أقســام الكلية 
العليــا  والدراســات  البكالوريــوس  بدرجــة 

والتدريب المستمر.
العــاج  برنامــج  يطــرح  أن  المؤمــل  ومــن 
الطبيعــي عددا من المحــاور تتعلق بمراجعة 
بكالوريــوس  برنامــج  تطويــر  فــي  التقــدم 
فــي  التطــورات  ليواكــب  الطبيعــي  العــاج 
التأهيــل  وإعــادة  الطبيعــي  العــاج  مجــال 
ونتائــج  العالميــة  التوصيــات  إلــى  اســتناًدا 

الدراسات المحلية للسوق وأرباب العمل.
تطويــر  الصحيــة  العلــوم  قســم  ويناقــش 
والتدريــب  الدراســية  والخطــط  المناهــج 

اإلكلينيكي بالمراكز الصحية والمستشــفيات 
إضافــة إلــى تقييــم نوعية مخرجــات برامج 
القســم ومــدى ارتباطهــا باحتياجــات ســوق 
العمــل وفــرص التعــاون فــي مجــال البحــث 

العلمي وأبحاث التخرج.
التمريــض  يناقــش قســم  فــي حيــن ســوف 
بمناقشــة  تتعلــق  التــي  القضايــا  مــن  عــددا 
البرامــج األكاديمية الحالية ومدى ماءمتها 
الحتياجــات ســوق العمــل، وإمــكان طــرح أو 
اقتــراح برامــج أكاديميــة جديــدة بنــاء على 

احتياجــات ســوق العمــل، ومناقشــة إيجــاد 
واقتــراح  العملــي  التدريــب  ألماكــن  بدائــل 
برامــج للتعليــم المســتمر، إضافــة إلــى بحث 
وســبل  المجتمعيــة  الشــراكة  تعزيــز  ســبل 

التعاون في مجال البحث العلمي.
ومن المؤمل أن يضع قسم التربية الرياضية 
المواضيــع  النقــاش عــددا مــن  علــى طاولــة 
األكاديميــة  البرامــج  بمناقشــة  المتعلقــة 
الحاليــة والمطورة في ضوء نتائج الدراســة 
المرجعية ونتائج دراســة الخريجين وأرباب 
برامــج  اقتــراح  أو  طــرح  ومناقشــة  العمــل، 
أكاديمية جديدة على مستوى البكالوريوس 
ســوق  احتياجــات  علــى  بنــاء  والماجســتير 
درجــة  دراســة  نتائــج  ومناقشــة  العمــل، 
التربيــة  بكالوريــوس  برنامــج  مواءمــة 
الحتياجــات  البحريــن  بجامعــة  الرياضيــة 
لتخصصــات  الحاجــة  ومــدى  العمــل  ســوق 
أكاديميــة مســتحدثة، باإلضافة إلــى اقتراح 

برامج للتعليم المستمر.

رياض حمزة

يشــمل محاور العــاج الطبيعي وبرامج التربيــة الرياضية
الملتقى األول لشركاء كلية العلوم الصحية

خيارات يد البحرين

عــدد  بيــن  البحريــن  نــادي  إدارة  تفاضــل 
مــن المدربيــن الوطنييــن؛ من أجــل انتقاء 
أحدهــم وإنهاء ملف الجهــاز الفني للفريق 

األول لكرة اليد للموسم الجديد.
وُطرحت أســماء عــدة على طاولة مجلس 
اإلدارة منهــا المــدرب خالــد المراغــي الذي 
تولــى قيــادة تدريــب التضامــن بالموســم 
المنصــرم وأيًضــا عبدهللا الحــاج الذي كان 

على رأس الجهاز الفني لفريق البحرين.
ــا تعمــل على جبهتيــن، األولى  اإلدارة حاليًّ
فــي إبــرام التعاقدات مــع العبين واألخرى 
فــي إنهــاء ملــف المــدرب الــذي يبــدو أنــه 
لــن يســتغرق وقًتــا كثيــًرا في ظــل حدوث 
المدربيــن  مــن  عــدد  مــع  فعليــة  جلســات 
ومنهــم مراغــي، وقد يكون هــو من يتولى 
قيــادة التدريب والتحضير الذي ســينطلق 

بداية أكتوبر المقبل.

علي مجيد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أكــد مــدرب منتخبنــا الوطنــي للســيدات 
للمبارزة أحمد الدرازي جهوزية المنتخب 
النســخة  منافســات  غمــار  لخــوض 
السادسة لدورة رياضة المرأة الخليجية 
التي ســتحتضنها دولة الكويت الشقيقة 
مــن 20 لغايــة 30 أكتوبــر المقبــل، بعدمــا 
خاضــت الاعبات سلســلة مــن الحصص 
التدريبية المحلية استعدادا لاستحقاق 

الخليجي المرتقب.
وأضاف الدرازي أن قائمة المنتخب تضم 
7 العبــات هــن مــرام محمــد، دانــة خليل 

الســعدون، ليلى فردين، ضي الســعدون، 
منى أحمد قاســم، مها الدوســري، ســمية 
خالــد البوعينيــن، وجميعهــن ســبق وأن 
شــاركن فــي اســتحقاقات خارجيــة عدة 
مــن بينها دورة رياضة المــرأة الخليجية 
كمــا حققــن ميداليــات ملونة عــدة، األمر 
الــذي يبعث على التفاؤل بتحقيق نتائج 
طيبة في الدورة لتعزيز موقف البحرين 

في الترتيب العام لجدول الميداليات.
بــدأ  المنتخــب  أن  الــدرازي  وأوضــح 
تحضيراتــه منــذ فتــرة ليســت بالقصيرة 
واقتصرت على التدريبات المحلية، ومع 

ذلــك فإن الاعبــات قادرات على تحقيق 
نتائــج طيبــة فــي الــدورة عطفــا علــى ما 
يتمتعــن به من إمكانات وقدرات وخبرة 
جيدة من شأنها أن تقودهن إلى الصعود 
لمنصــة التتويج والعودة بحصيلة جيدة 
مــن الميداليــات، مشــيدا بالجهــود التــي 
تبذلهــا الاعبــات في االلتــزام بالحصص 
التدريبية والســعي لتطوير مســتوياتهن 
الجهوزيــة  مراحــل  أعلــى  إلــى  وصــوال 
الفنيــة والبدنيــة متطلعــا ألن تتكلل تلك 
نتائــج مشــرفة ترفــع  الجهــود بتحقيــق 

اسم الوطن في االستحقاق الخليجي.

ــيــجــيــة لـــريـــاضـــة الـــمـــرأة ــخــل ــاب ال ــ ــع ــ بــــــدورة األل

الدرازي: سيدات المبارزة يتطلعن للمنافسة

حسن علي

أحمد الدرازي

سبورتمحمد الدرازي

محمد الدرازي

خاض حصته 
التدريبية مساء 

أمس بقيادة 
األميركي موري

سامية القطان تتوسط بعض الالعبات المشاركات



تأهــل منتخبنــا الوطنــي للســنوكر المتمثل مــن حبيب صباح ويونــس صقر إلى 
دور الـ 16 من بطولة العالم لمسابقة الفرق والمقامة حالًيا في ميانمار.

جاء ذلك بعدما احتل منتخبنا المركز الثاني في مجموعته التي ضمت كال من 
تايلنــد والصيــن وقطــر. واســتهل منتخبنا مشــواره أمس األول األحد بخســارة 
أمام المنتخب التايلندي بنتيجة )0/ 3( وتاله فوز جدير على المنتخب القطري 
بنتيجة )1/ 3(، ليحقق الفوز الثاني له يوم أمس االثنين، وكان ذلك على حساب 
المنتخب الصيني في اللقاء الحاسم بنتيجة )2/ 3(؛ ليقطع بذلك تذكرة التأهل 

للمرحلة الثانية ويضع نفسه بين أفضل 16 فريق عالمي.
وســينتظر منتخبنــا االنتهاء مــن مراحل مواجهات باقــي المجموعات واكتمال 
أضــالع دور الـــ 16؛ مــن أجــل تحديد ومعرفة هوية الخصم الذي ســيالقيه في 

الدور المقبل.

أســند االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، مهمة إدارة مباراة 
منتخبنــا الوطني األول لكرة القــدم مع إيران، ضمن الجولة 
الرابعة للمجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى طاقم تحكيم 

دولي أوزبكستاني.
وســتقام المباراة يوم الثالثاء الموافق 15 أكتوبر المقبل في 

البحرين على االستاد الوطني، عند 7.30 مساء.
وســيدير المبــاراة الحكــم valentin kovalenko، وســيعاونه كل مــن 
iigiz tanta� والحكــم الرابــع ،timur gaynullin و andrey tsapenko

.shev
 janagaraj مراقبــا للمباراة، فيما الماليــزي pairit وســيكون التايلنــدي

مقيما للحكام.
يشــار إلى أن منتخبنا الوطني يلعب في المجموعة الثالثة 
التي تضم أيضا منتخبات هونج كونج وكمبوديا والعراق.

ويتصــدر منتخبنــا الوطنــي المجموعــة برصيــد 4 نقاط من 
تعــادل مع العراق وفوز علــى كمبوديا، خلف العراق وإيران 
اللذيــن يملــكان 3 نقــاط فقط، وتملك هونــج كونج وكمبوديا 

نقطة واحدة لكليهما.
للراحــة  لخضوعــه  نظــرا  الثالثــة؛  الجولــة  عــن  “األحمــر”  ســيغيب  و
اإلجبارية في المجموعة، إذ سيستغل الجهاز الفني للمنتخب لخوض 
لقــاء دولــي ودي أمــام منتخــب أذربيجان يــوم 9 أكتوبــر المقبل على 

االستاد الوطني أيضا.

صافرة أوزبكية للقاء األحمر وإيرانمنتخب السنوكر يتأهل لدور الـ 16 للفرق

حظــي البطــل العالمي المحترف ســامي الحداد باســتقبال كبير ومميــز بمطار البحرين الدولي لدى وصوله أرض المملكة مســاء يوم 
الجمعــة الماضــي بعــد مشــاركته الناجحة والمشــرفة في أقــوى البطوالت العالمية لمحترفي بناء األجســام “مســتر أولمبيا” في الس 
فيغاس، إذ تمكن فيها فخر رياضة بناء األجســام من إحراز المركز الســادس وتســجيل اســمه ضمن قائمة أفضل العبي ومحترفي 

العالم لرياضة بناء األجسام.

وحرصــت أســرة رياضــة بنــاء األجســام 
وعــدد من الالعبيــن ومحبي رياضة بناء 
األجســام ومحبــي البطل العالمي ســامي 
الحــداد علــى الحضور للمطار واســتقبال 
البطــل بالــورود واألهازيــج، معربيــن لــه 
وافتخارهــم  وتقديرهــم  لــه  حبهــم  ــن  ع

باإلنجاز المشرف.
الحــداد عــن  ـن جهتــه، أعــرب ســامي  مـ
الشــباب  لقائــد  وامتنانــه  شــكره  ق  ـ ـ ي م ع
والرياضــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة الداعم األول له 
وحرص ســموه علــى تهنئته بعــد إنجازه 
المشــرف بالواليــات المتحــدة األميركية 
عبــر الرســالة الصوتيــة التــي أرســلها لــه، 

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للنائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  لجنــة  ل ا س  ـ ـ ي ئ ر ة  ـ ـ ض ا ي ر ل ا و
البحرينية ســمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة علــى الدعــم الالمحــدود، مشــيدا 
بدعــم اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة لــه، 
ومنوهــا بدعــم االتحــاد البحرينــي لرفــع 
األثقــال وعلى رأســه رئيــس اتحاد غرب 
آســيا لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة 
النائــب األول لرئيــس اتحــاد غــرب آســيا 
لرفــع األثقــال مســاعد رئيــس االتحــاد 
العربــي رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع 
األثقــال ســلطان الغانــم، وجميــع أعضاء 
مجلــس اإلدارة، كمــا أعــرب عــن فخــره 
واعتــزازه بــكل من حــرص بالحضور في 
اســتقباله ما يعكس تلك الروح والتقدير 

الذي يكنونه له، مؤكًدا أن هذا بحد ذاته 
يدفعــه لبــذل المزيــد مــن أجــل الوطــن 

الحبيب.
وكان األبطال العرب قد احتكروا المراكز 
األولى في بطولة مستر أولمبيا، إذ حقق 
المركــز األول ونال اللقــب العالمي البطل 
الليبــي كمال القرنقــي، والمركز الخامس 
البطــل الكويتي أحمد اشــكناني والمركز 
السادس البطل البحريني سامي الحداد، 
وهــذه هــي المــرة الخامســة التــي يتأهل 
فيهــا البطــل ســامي الحــداد لمنافســات 
مســتر أولمبيا لفئة 212 باوند، وبلغ عدد 
الالعبيــن الذيــن شــاركوا فــي الفئــة التي 
تنافــس فيهــا الحــداد 20 العًبــا عالمًيــا 

محترًفا من مختلف بلدان العالم.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

اتحاد البليار والسنوكر والدارتس

ــا وإحــــــــرازه الـــمـــركـــز الـــســـادس ــي ــب ــم ــر أول ــت ــس ــة م ــول ــط ــب ــازه الـــمـــشـــرف ب ــ ــج ــ إلن

أسرة رياضة بناء األجسام تستقبل البطل الحداد

من استقبال سامي الحداد

ميرفي وهاريس يعززان صفوف المحرق
ــة ــوي ــي ــلــبــطــولــة اآلس ــى الــتــأهــل ل ــ ــب” إل ــ ــذي ــ ــادا “ال ــ الـــاعـــبـــان قـ

سيشــارك الثنائــي األميركــي كيفــن ميرفــي ومايــك هــارس مــع المحــرق فــي كأس آســيا 
لألنديــة األبطــال لكــرة الســلة 2019، التــي ســتنطلق الثالثــاء المقبــل فــي العاصمــة 
التايالندية بانكوك، وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة 8 من أقوى فرق القارة.

وكان الوفــد البحرينــي قد وصــل إلى بانكوك 
مســاء أمس األحــد اســتعداًدا للمشــاركة في 
البطولــة، إذ ســيلعب فــي المجموعــة A التــي 
تضــم إلــى جانبــه كاًل مــن هايتــك بانكــوك 
ســيتي التايلنــدي “المســتضيف”، وفوبــون 
بريفــز “بطل الصيــن تايبيه”، “ونفــط عبادان“ 

بطل إيران.
وكان الالعبــان األميركيــان قــد شــاركا مــع 
المحرق الموسم الماضي، وقادا فريقهما إلى 
تحقيــق لقب الدوري المحلي، والمركز الثاني 
في كأس خليفة بن سلمان، علًما أن هاريس، 
صاحــب الـــ36 عاًما، توج بلقــب أفضل العب 
أجنبــي فــي النهائيات بعدمــا حصد 24 نقطة 

و16.7 كرة مرتدة في المباراة الواحدة.
وســيقود الفريق بالبطولة اآلســيوية المدرب 
األميركــي دين موراي، الذي يعلم كرة الســلة 
ـارك مــع فورموســا  ًدا، إذ شـ ـ ـيوية جيـ اآلسـ

دريمرز من الصين تايبيه الموسم الماضي.
وســيعتمد مــوراي علــى عــدد مــن الالعبيــن 
المحلييــن المميزيــن فــي كأس آســيا لألندية 
البطلــة 2019، لعــل أبرزهــم محمــد بوعــالي، 
الذي قدم موســًما الفًتا مع الرفاع البحريني، 
وتوج بلقب أفضل العب محلي في الدوري، 
حيــث حقــق معــدل 13.9 نقطــة و8 كــرات 
مرتــدة و7.1 تمريــرة حاســمة فــي المبــاراة 

الواحدة.
كيفن مورفي

الثالثاء 24 سبتمبر 2019 
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حقــق ممثــل مملكــة البحريــن فريــق الــدوي 
للتايكواندو المركز الثالث في فئتين ببطولة 
ألبانيا الدولية المصنفة G1، التي أقيمت في 
الفترة 20 � 22 سبتمبر في العاصمة األلبانية 
“تيرانــا”، بعــد أن حــل الالعــب معــاذ إبراهيم 
فــي المركــز الثالــث فــي وزن 53 كيلوجرامــا 
فئــة األشــبال - ذكــور، فيمــا حلــت الالعبــة 
فــرح إبراهيــم في المركز الثالث في وزن 55 
كيلوجراما فئة األشــبال - إناث، في البطولة 
التي شهدت مشاركة واسعة فرق من الدول 
األوروبيــة والعربيــة ومــن دولــة اإلمــارات 

العربية المتحدة الشقيقة.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي 
أن  دوي  ـ ـ ل ا ى  ـ ـدهللا عيسـ ـ دو عب ـ ـ ن لتايكوا ل
الهــدف مــن المشــاركة رفــع مســتوى األداء 
ن  ـ ـ عدي وا ل ا ن  ـ ـ ي لالعب د  تعدا ـ واالسـ ي  ـ ـ ن ف ل ا
للمشــاركة في البطوالت العالمية واألولمبية، 
ـن ألول  ارك بالعبيـ ـ ـق شـ ا أن الفريـ ـ مضيفـ
مــرة يشــاركون فــي مثــل هــذه البطــوالت 

الدوليــة علــى المســتوى األوروبــي، مشــيرا 
إلــى أن هــذه البطولــة ســتزيد مــن خبــرات 
واحتــكاك الالعبيــن، بالصــورة التــي ترفــع 
ا  ـ م، موضحـ ـ ـ ه ت تهم وجهوزي ا توي ـ مسـ ن  ـ ـ م
أن االتحــاد وضــع الخطــط والبرامــج التــي 
ـة  ـن فــي مملكـ ـن الواعديـ ـن الالعبيـ تحتضـ
البحريــن، عبــر تعزيــز الشــراكات مــع المراكز 
والمــدارس الخاصــة بهــذه الرياضــة، والتــي 

يمكــن مــن خاللها صقل موهبتهــم وقدراتهم 
ليكونــوا قادرين على تمثيل الوطن بالصورة 
المشــرفة فــي البطــوالت المقبلة، مشــيدا فيا 
الوقــت ذاتــه بالمســتوى الــذي قدمــه العبــو 
الفريــق في هــذه المشــاركة، والــذي حصدوا 
مــن خاللهــا هــذه النتيجة التي تســجل ألول 

مرة على مستوى هذه البطولة الدولية.

أعــرب رئيــس االتحــاد الرياضــي لألمــن 
العــام العقيــد خالــد الخيــاط عــن خالــص 
شــكره وتقديــره لوزيــر الداخليــة؛ علــى 
دعمــه ومســاندته التــي كان لهــا الــدور 
األساس في إحراز فريق وزارة الداخلية 
4 ميداليــات )ذهبيتــان  أللعــاب القــوى 
ـة( فــي اليــوم األول  ـة وبرونزيـ وفضيـ
لدورة األلعاب الدولية للشرطة والمقامة 

حاليا في ميالنو بإيطاليا.
يــر  ز و ت  ا ـ ـ ه ي ج و ت ب ط  ا ـ ـ ي خ ل ا د  ا ـ ـ ش أ و
الداخليــة التــي تعــد مــن أبــرز أســباب 
تحقيــق اإلنجازات الرياضيــة، من خالل 
توفير المعسكرات التدريبية التي تسبق 
البطــوالت واختيــار المدربيــن المؤهليــن 
وذوي الخبــرات فــي مجــال التدريــب، 
إضافــة إلــى وضــع الخطــط والبرامــج 
ـوبي  ـتوى منسـ ـع مسـ ـى رفـ ـ ل إ ة  ـ الهادفـ
االتحاد، منوها في الوقت ذاته بالمتابعة 
الحثيثــة مــن قبــل رئيــس األمــن العــام 

لجميــع الفــرق بــوزارة الداخليــة وتوفيــر 
االحتياجات كافة.

الرياضــي  حــاد  ت ال ا س  ـ ـ ي ئ ر ى  ـ ـ ن ث أ و
لألمــن العــام علــى أداء أعضــاء الفريــق 
وإصرارهم علــى تحقيق الذهب، مضيفا 
أن هــذا اإلنجــاز يضــاف إلــى اإلنجــازات 
التــي حققتهــا فــرق وزارة الداخليــة، كما 
أشــاد بالمســتوى الفنــي واألداء البدنــي 

المتميــز الــذي يقدمــه جميــع المشــاركين 
فــي البطولة فــي جميع األلعــاب، والذين 
ق  ـ ـ ي ق ح ت ى  ـ ـ ل ع ر  ـ ـ ي ب ك ر  ا ر ـ ـ ص إ م  ـ ـ ه ي د ل

اإلنجازات.
يذكر أن بعثة وزارة الداخلية في الدورة 
تضم )32( مشــاركا في األلعاب الرياضية 
التكتيكــة،  الرمايــة  شــوزن،  ل ا ة  ـ ـ ي ا م ر (

الجودو، ألعاب القوى، والجيوجستو(.

لقطات من التتويجرئيس االتحاد يتوسط فريق الدوي للتايكواندو

الخيــاط يشــيد بتوجيهــات الوزيــر الهادفــة لتحقيــق اإلنجــازات الرياضيــةرئيــس االتحــاد: الهــدف رفــع مســتوى األداء واســتعداد الالعبيــن الواعديــن

4 ميداليات لوزارة الداخلية في بطولة إيطاليا الدولية“الدوي للتايكواندو” يحرز برونزيتين ببطولة ألبانيا الدولية
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ضياء سلمان يوقع عقده الجديد مع مدينة عيسى

حبيب صباح

أحمد مهدي

محمد الدرازي

عيســى  مدينــة  نــادي  إدارة  برمــت  أ
التعاقد مــع 3 العبين؛ تعزيزا لصفوف 
فــي  القــدم  لكــرة  األول  لفريــق  ا
منافســات الموســم الرياضــي الحالــي 

.2020 � 2019
وتعاقــدت إدارة نــادي مدينــة عيســى 
مــع الالعبيــن: ضيــاء ســلمان، محمــد 
مكــي وعلــي العنــزي، فــي 3 صفقــات 

حرة.

وجــاء التعاقــد مــع الالعبيــن الثالثــة 
المــدرب  فريــق  لصفــوف  ا  ـ ـ م ي ع د ت
الوطنــي محمــد المقلــة في منافســات 

دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
محمــد  الوطنــي  رب  د ـ ـ م ل ا ى  ع ـ ـ س ي و
المقلة لتعزيز تشكيلة فريقه جيدا في 
الموســم الجديد؛ خصوصــا أن الفريق 
تعــرض للخســارة فــي الجولــة األولــى 

أمام المالكية بهدف دون مقابل.

كرة المدينة تضم 3 العبين

أحمد مهدي
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تــرأس عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس لجنــة التنســيق والتنفيــذ 
والمتابعــة التابعــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن 
راشــد آل خليفــة، اجتمــاع اللجنــة األول بحضور أيمن المؤيد وزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة واألميــن العــام المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضــة عبدالرحمن 

عسكر وعدد من المسؤولين في المجلس األعلى والوزارة. 

وفــي بدايــة اللقاء، رحب ســمو الشــيخ 
فيصــل بــن راشــد آل خليفــة بالحضور، 
مؤكــًدا أهميــة العمــل الجــاد والمخلص 
ممثــل  جيهــات  و ت ذ  ـ ـ ي ف ن ت ل  ي ب ـ ـ س ي  ـ ـ ف
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة، الراميــة إلــى تحقيق أقصى 

درجــات التعاون بيــن مختلف الجهات؛ 
بابي  ـ الشـ ل  ـ لعمـ ا ة  ـ اء بمنظومـ ـ ـ لالرتق
والرياضي وتطبيق المبادرات الشبابية 
والرياضيــة بصــورة متميــزة للوصــول 

إلى األهداف التي وجدت من أجلها. 
وبّيــن ســموه أن اإلســتراتيجية التــي 
وضعها ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة للحركــة الرياضيــة البحرينيــة 

ستشــكل خارطــة طريــق لرســم البيئــة 
المناســبة للشــباب البحرينــي؛ مــن أجل 
تحقيــق آمالــه وتطلعاتــه فــي الجانــب 
الشبابي والرياضي وتحقيق اإلنجازات 

الفريدة له في مختلف المجاالت، مؤكًدا 
أهميــة دور لجنــة التنســيق والتنفيــذ 
والمتابعة في االطالع على ســير العمل 
فــي تنفيــذ المبــادرات واألفــكار التــي 

تقدمهــا المؤسســات التابعــة للمجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة وضمان سير 
العمل فيها بالشــكل المتميز وصوالً إلى 
تحقيق أهداف التي وجدت من أجلها. 
واطلــع ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد 
آل خليفــة خــالل االجتمــاع علــى ســير 
ـؤون  ـادرات وزارة شـ ـي مبـ ـل فـ العمـ
الشباب والرياضة، وهي مبادرة تسليم 
ت  ـ ـ ل ص و ا  ـ ـ م و ن  ـ ـ ي ب ع ال ل ا ت  ا ق ح ت ـ ـ س م
إليــه مــن تقــدم مــن الناحيــة اإلداريــة، 
مبــادرة 100 ملعــب فــي فرجــان قــرى 
ومــدن البحريــن واإلنجــاز الــذي تحقق 
للمشروع، إضافة إلى البرنامج الوطني 
“فــرص” واإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
ـي  ـروع الرامـ اح المشـ ـ ـوزارة إلنجـ ـ ل ا

لتدريب الشباب. 

ـة تســليط الضــوء  ـموه أهميـ ـد سـ وأكـ
علــى المنجــز والمقصــر باإلضافــة إلــى 
أهمية تحديــد تواريخ معينة ومحددة 
لالنتهاء من تنفيذ المشاريع التي تقوم 
بهــا وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
وااللتــزام بتلــك المواعيــد والتقيــد بهــا 
وبــذل جهــود أكبر لتنفيذهــا في الوقت 

المحدد. 
وأشــار سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفــة إلــى أنه ســيتم عقــد اجتماعات 
الشــباب  شــؤون  ة  ر ا ز و ع  ـ ـ م ة  ـ ـ ي ر و د
فــي  العمــل  ة ســير  ـ لمتابعـ ة  ـ لرياضـ وا
تنفيــذ تلك المشــروعات ومدى االلتزام 
بخطــة العمــل ومواعيــد االنتهــاء مــن 

المشروعات.

فيصل بن راشد يتابع سير العمل بالمبادرات
ــة ــع ــاب ــت ــم وال والــتــنــفــيــذ  ــق  ــي ــس ــن ــت ال ــة  ــن ــج ــل ل األول  ـــمـــاع  ت ـ ـ ـ ج ال ا س  أ ر ـــ ـ ـ ـ ت

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

 جانب من االجتماع

الرفاع - اتحاد الطاولةضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

واصل فريق مركز شباب سافرة عروضه القوية وسحق مركز شباب السهلة 
الشمالية بـ 11 هدًفا مقابل 3 أهداف ضمن الدور الثالث لدوري خالد بن حمد 

السابع لكرة قدم الصاالت لألندية والمراكز الشبابية.
وسجل لسافرة: علي صالح )7 و10 و23 و33 و35 و36 و40(، عبدهللا صالح 
)1 و31(، أحمد غالب )22( وأيمن علي )25(، وســجل للســهلة الشــمالية طاهر 
المطوع )24(، إلياس شــاكر )30( وعلي محمد )39(، ونال العب ســافرة علي 

صالح جائزة أفضل العب.
اســتغل فريــق ســافرة إمكاناته فــي أول 10 دقائق وســجل 3 أهداف بمهارة 
وبكــرات مرســومة بدقــة، بينمــا لــم يســتطع العبــو الســهلة الشــمالية تهديــد 
مرمى حارس سافرة حمد دساس بشكل صريح إال في أواخر الشوط األول 

الذي انتهى بـ 3 أهداف دون مقابل لصالح سافرة.
وفي الشوط الثاني سجل سافرة 3 أهداف في خمس دقائق، وسجل السهلة 
الشــمالية هدفين بعد محاوالت كثيرة لكن مهارة علي صالح صنعت الفارق 

لسافرة بالتسجيل والتمرير والمراوغة واالحتفاظ بالكرة وتوزيع اللعب.

السهلة الجنوبية يقصي سند
تأهــل فريــق مركــز شــباب الســهلة الجنوبيــة إلى الــدور الرابع بفــوزه على 
مركــز شــباب ســند بـ 4 أهداف مقابــل هدفين بعد مباراة قويــة ومتكافئة، 
وســجل للســهلة الجنوبيــة: الســيد محمــد موســى )20 و21(، الســيد علــي 
موســى )37( والســيد جــواد أميــن )39(، وســجل هدفــي ســند حســين 

عبدالعزيــز )6( ومحمــود عبداألحــد )21(، وحصــل العب الســهلة الجنوبية 
علي المالكي على جائزة أفضل العب.

بوري يتأهل بصعوبة
تأهــل فريــق نــادي بــوري إلــى الــدور الرابع بفــوز متأخر بــركالت الترجيح 
علــى مركز شــباب مدينــة زايد بـ 4 أهداف مقابل هدفيــن بعد التعادل في 
الشــوطين بهدفين لمثلهما، وســجل لبوري السيد حســن جواد )7( والسيد 
حســين حســن )28(، وســجل لمدينــة زايــد يوســف الزيانــي )27( ومحمــد 
يعقــوب قبــل عشــر ثوان مــن صافرة نهاية الشــوط الثانــي، وحصل العب 

بوري السيد حسن جواد على جائزة أفضل العب.

أعربــت رئيســة مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة 
بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة عــن بالــغ شــكرها وتقديرها لوزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة أيمــن المؤيــد بالنيابــة عــن نفســها وأصالــة عــن إخوانهــا أعضــاء 
مجلــس إدارة االتحــاد، مؤكــدة اعتزازهــا بمضمــون الرســالة التــي تلقتهــا من 
المؤيد المهنئة بمناسبة احتراف العب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلياس 
الياســي فــي نــادي “أولوت” اإلســباني واعتباره أول العــب بحريني وخليجي 

يسجل اسمه في سجل المحترفين بالدوري اإلسباني لكرة الطاولة.

 وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
أن احتراف الالعب الياسي يأتي ثمرة 
مــن ثمــرات رؤية ممثــل جاللــة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب 
ب  ا ب ـ ـ ش ل ل ى  ـ ـ ل ع أل ا س  ـ ـ ل ج م ل ا س  ـ ـ ي ئ ر
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة واهتمــام ورعايــة ســموه 
لشؤون الشباب والرياضة ودعمه لكل 
العاملين في قطاع الشــباب والرياضة 
إداريين والعبين، ومبادرات البرنامج 
الوطنــي “اســتجابة”، كمــا نوهت بدور 

النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
ة  ـ ـ لجن ل ا ـس  رئيـ ة  ـ لرياضـ باب وا ـ لشـ ل
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة واهتمامــه البالــغ 

بكافة العبي المنتخبات الوطنية.
وأشادت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
ـي  فـ د  ـ ـ مؤي ل ا ن  ـ ـ يم أ ر  ـ ـ لوزي ا ود  ـ ـ بجه
المجــال الرياضــي مــن واقــع متابعتــه 
واهتمامه، مؤكدة أن احتراف الالعب 
الياســي وغيره من الالعبين من أبناء 
مملكتنــا الغاليــة مبعــث اعتــزاز وفخر 

اء  ـ و االرتقـ ـ ـن نحـ لرياضييـ ل ز  ـ وحافـ
ـا يمكنهــم مــن  بأدائهــم وعطائهــم بمـ
تشــريف مملكة البحرين في المحافل 
ة كل  ـ ة، متمنيـ ـ ـ ي الدول ابقات  ـ والمسـ
التوفيــق والنجاح لالعب الياســي في 

مهمته االحترافية.

جانب من المنافسات

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

تلقت رســالة تهنئة بمناسبة احتراف الياسي في إسبانياالسهلة الجنوبية يقصي سند في دوري خالد بن حمد للصاالت

حياة بنت عبدالعزيز تشيد بجهود وزير الشباب والرياضةسافرة يستعرض في شباك السهلة الشمالية

األهلي يتصدر الجولة األولى بدوري ناصر بن حمد الممتاز
وركـــــلـــــة جـــــــــزاء ضـــائـــعـــة ــا  ــ ــدفـ ــ يـــل 12 هـ تـــســـجـــ ـة شـــــهـــــدت  ـ ـ ـ ول ـ ـ ـ ــجـ ـ ـ ل ا

اختتمت يوم الســبت الماضي منافســات الجولة األولى من مســابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموســم الرياضي 2019 
- 2020. وأســفرت نتائــج المباريــات عــن فــوز فريق نادي الحد بهدف مقابل ال شــيء على حســاب فريق نادي الرفاع الشــرقي، وفوز 
فريــق النــادي األهلــي بـــ 4 أهــداف نظيفة على حســاب فريق نادي الشــباب، وفوز فريق نــادي النجمة بـ 4 أهــداف مقابل هدف لفريق 

نادي الحالة، وتعادل فريق نادي المنامة وفريق نادي البسيتين بهدف لهدف. 

وبهــذه النتيجــة تصــدر األهلــي ســلم ترتيــب 
الفــرق فــي الجولــة األولــى وبفــارق األهــداف 
عــن فريق النجمة الذي حــل ثانيا، واحتل الحد 
المركز الثالث وجاء البسيتين في المركز الرابع 

والمنامة في المركز الخامس.
وشــهدت الجولة غياب المحرق والرفاع اللذين 
شــاركا في بطولة كأس محمد السادس لألندية 
ـال، إذ حــل األول فــي المركــز  العربيــة األبطـ
الســادس والثانــي فــي المركــز الســابع، يليهمــا 
الرفــاع الشــرقي في المركز الثامــن والحالة في 

المركز التاسع والشباب في المركز العاشر.
وشــهدت الجولــة األولــى احتســاب ركلــة جزاء 
واحــدة كانــت لصالــح فريــق الشــباب، والتــي 

نفذها البديل علي حسن سعيد.

 النقاط الثالث األهم

قــال قائــد فريــق نــادي الحــد األول لكــرة القدم 
ـة، أبــارك لالعبيــن  ـود “بدايـ ـاب المالـ عبدالوهـ
والجهازيــن الفنــي واإلداري الفــوز فــي أول 
مواجهــة فــي مســابقة دوري ناصــر بــن حمــد 
الممتــاز لكرة القــدم. فهذه النتيجة دافع معنوي 
كبيــر للفريــق في بداية مشــواره في المســابقة. 
ورغم األداء الذي لم يكن بالشكل المطلوب، إال 
أن الفريق نجح في تحقيق األهم بحصد نقاط 
المبــاراة، التي تدفعــه للتحضير بالشــكل الجيد 

للمباريات المقبلة”.

 المحك الحقيقي بالجوالت المقبلة

قــال مــدرب فريــق النــادي األهلــي األول لكــرة 
القــدم المــدرب الوطنــي عيســى الســعدون “إن 
الفريــق نجــح فــي تحقيــق نتيجــة طيبــة فــي 
المباراة االفتتاحية له في مســابقة دوري ناصر 
بن حمد الممتاز. كان إعدادنا جيدا لهذه المباراة 
وركزنــا على إعطاء أهمية لفريق الشــباب، رغم 
الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا الفريــق بعــدم 
وجــود محترفيــن ســوى المحتــرف العمانــي. 
أعتقــد أن هــذا الفــوز ليــس المقيــاس الحقيقي 
ة،  ـ ـ ل المقب ـوالت  الجـ ـك  المحـ ـل إن  ـ ب ـق،  لفريـ ل

التــي أتطلــع فيهــا إلــى أن يقــدم الفريــق أفضل 

المستويات وأن يحرز النتائج المطلوبة”.

النجمة استحق الفوز

قــال مــدرب فريق نادي الحالــة األول لكرة 

القــدم محمــد زويــد “لعــب فريــق النجمــة 
المبــاراة بشــكل منظــم وتميــز باإلمكانــات 
ـرص  ـ ف ل ا تغالل  ـ اسـ ي  ـ فـ ح  ـ ة ونجـ ـ ـ ي ل عا ل ا
ـه  ـة لديـ ـ ـه. الحال ـوز لصالحـ ـق الفـ وتحقيـ
الفرصــة للتعويض فــي المباريــات المقبلة، 

وقد تأثر الفريق بإصابة عدد من الالعبين، 
الذين نأمل عودتهم قريبا لصفوف الفريق. 
وبالنســبة لالعــب الدولــي الســابق فــوزي 
عايــش، فقد تدرب مع الفريق أخيرا، وكلنا 
أمــل في الالعب أن يقدم اإلضافة للكتيبة 

الحاالوية”.

اليوم الوطني السعودي

حــرص االتحاد البحريني لكــرة القدم على 
ـاركة فــي االحتفــاالت التــي تقيمهــا  المشـ
مملكــة البحريــن بمناســبة اليــوم الوطنــي 
شــهدته  مــا  الل  ـ خـ ن  ـ ـ م  ،89 عودي  ـ سـ ل ا
الجولــة األولــى مــن مســابقة دوري ناصــر 
بــن حمــد الممتــاز لكرة القــدم، مــن أهازيج 
ة  ـ ـات تهنئـ ـرة والفتـ ـة معبـ ـان وطنيـ وأغـ
للقيادة الســعودية الشــقيقة بهذه المناسبة 

الوطنية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

من منافسات الدور األول

حقــق فريــق النويدرات فوزا مســتحقا على 
حساب االتحاد بنتيجة ٧٠/٨٤، في المباراة 
التــي جمعتهمــا مســاء أمس )اإلثنيــن(، على 
الحصــم، ضمــن  بــأم  لة  ـ لسـ ا اد  ـ اتحـ ة  ـ ـ ل صا
الــدور  مــن  ة  ع ب ا ـ ـ س ل ا ة  ـ ـ ل و ج ل ا ت  ا ـ ـ س ف ا ن م

التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
ورفــع النويــدرات رصيده إلــى ١١ نقطة من 
٤ انتصــارات و٣ هزائــم، فيمــا وصــل رصيد 
االتحــاد إلــى ٨ نقــاط بالخســارة السادســة 

مقابل فوز واحد.
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 
 ١٨/٢٠ ت،  ا ر د ـ ـ ي و ن ل ا  ١ ٩ /٢ ٥  ،٢ ٠ /٢ ٠

النويدرات و١٨/٢٠ االتحاد.
وفــي المبــاراة األولــى، حقــق الرفــاع فــوزا 
ســهال علــى حســاب مدينــة عيســى بنتيجة 
٥٥/٩٣، رافعــا رصيــده إلــى ١٢ نقطــة من ٥ 

انتصــارات وخســارتين، فيما تلقــى المدينة 
الهزيمة الســابعة على التوالي وبات رصيده 

إلى ٧ نقاط.
ولم يواجه السماوي أدنى صعوبة من فرض 
أفضليتــه على أشــواط المباراة التي جاءت 
 ١٤/٢٣ الرفــاع،   ٧/٢٦ ــي:  ت آل ا ك ا  ـ ـ ه ج ئ ا ت ن
الرفــاع، ١٧/١٨ ســماهيج و١٦/٢٧ الرفــاع. 

وتختتــم اليــوم الثالثــاء منافســات الجولــة 
بإقامــة لقــاء واحــد ســيجمع بيــن البحريــن 
وسترة في الساعة ٦ مساء، إذ يتنافس كال 
الفريقين اللذين يحمالن الرصيد نفســه من 
النقاط )٨ نقاط لكل منهما(، نحو نقاط الفوز 
التــي ســتحافظ علــى حظــوظ صاحبها في 
المنافسة على التأهل إلى الدور السداسي.

أسفرت نتائج افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم عن 
تعــادل ســترة مع االتفاق ســلبيا بال أهداف، وفــوز البديع على قاللي 

بهدفين دون رد.
على ملعب الرفاع، خرج فريقا ســترة واالتفاق بالتعادل الســلبي من 

دون أهداف؛ ليتقاسما النقاط ويحققا أول نقطة لهما في الدوري.
أدار اللقــاء الطاقــم التحكيمــي المكــون مــن حكــم الســاحة محمــد 
مرشــد، وعاونــه ســلمان طالســي وعبــدهللا يعقــوب، والحكــم الرابع 

عبدالشهيد عبداألمير.
وعلــى ملعــب النجمــة، حقــق البديــع فــوزا علــى قاللــي بهدفين دون 
مقابــل. وســجل الهدفيــن: عبدالعزيــز فــالح ومحمــود عصــام فــي 

الدقيقتين )١٦( و)٧٥(.
أدار اللقــاء الطاقــم التحكيمــي المكــون مــن حكــم الســاحة حســين 
البحــار، وعاونه ســيد فيصل علوي ومحمود الديــري، والحكم الرابع 

شاكر عبدهللا.
وتختتم اليوم )الثلثاء( منافسات الجولة الثانية بإقامة لقاءين عند 
٦.٣٠ مســاء. يلعــب البحريــن مع مدينة عيســى على ملعــب النجمة، 

ويلعب االتحاد مع المالكية على ملعب الرفاع.
يملــك البحرين ٣ نقاط بقيــادة المدرب الوطني عدنان إبراهيم أمام 
مدينــة عيســى بقيادة المــدرب الوطني محمد المقلــة، وكان المدينة 

خسر الجولة األولى أمام المالكية.
وفــي المبــاراة الثانيــة يلعــب االتحــاد الذي اســتقال مــدرب مرتضى 
عبدالوهــاب بعــد الخســارة فــي الجولــة الماضية أمــام المالكية الذي 

يقوده المدرب الوطني أحمد يعقوب.

من لقاء النويدرات واالتحاد من لقاء سترة واالتفاق

الرفــاع يجتاز المدينــة.. والبحرين يواجه ســترة اليوم اليــوم ختــام الجولــة الثانية لــدوري الدرجــة الثانية

النويدرات يتخطى االتحاد بدوري السلة فوز البديع.. وسترة واالتفاق يتعادالن سلبًيا

محمد الدرازيأحمد مهدي
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إعداد: هبة محسن

أعلــن بيت التمويل الكويتي - البحرين 
بشــقة  عبدالناصــر  فيصــل  فــوز  عــن 
مارينــا  درة  فــي  فاخــرة  مفروشــة 
الجوائــز  فــي  فائــًزا   60 إلــى  إضافــة 
الخاصــة لفئات “لبشــارة” خالل ســحب 
التوفيــر  حســاب  مــن  أغســطس  شــهر 
 ،2019 للعــام  “لبشــارة”  االســتثماري 
والــذي تــم إجــراؤه بالمقــر الرئيس في 
مركــز البحرين التجــاري العالمي، تحت 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  إشــراف 
والســياحة وبحضــور عــدد مــن أعضاء 

الفريق اإلداري. 
ورئيــس  تنفيــذي  مديــر  وصــرح 
فــي  لألفــراد  المصرفيــة  المجموعــة 
البحريــن   - الكويتــي  التمويــل  بيــت 
خالــد المعرفــي قائــاًل “نتقــدم بالتهنئــة 

الكبــرى،  بالجائــزة  لفــوزه  لعبدالناصــر 
وهي شــقة فاخرة في درة مارينا. ومع 
تبقي شــقتين فقط، فإننا ندعو الجميع 
اســتثماراتهم  وفتــرة  معــدل  لزيــادة 
فــي حســاب )لبشــارة( ونتمنــى للجميــع 

التوفيق في السحوبات المقبلة”.
وعبــر الفائز عن ســعادته بهــذه الجائزة 
التمويــل  بيــت  أشــكر  أن  “أود  بقولــه 
الكويتــي - البحريــن علــى منــح عمالئه 
الرائعــة،  الجوائــز  بهــذه  الفــوز  فرصــة 
سأستمر باالســتثمار ألزيد من فرصتي 
لربــح الجوائــز األخــرى الُمقدمــة. وأود 
أن أشــجع الجميــع علــى انتهــاز الفرصة 
للفــوز بإحــدى الجوائــز القّيمة عبر فتح 

حساب لبشارة”.

“بيتـــك” يعلـــن 60 فائـــزا آخريـــن فـــي فئـــات الجائـــزة

“لبشارة” يمنح عبدالناصر شقة بـ “درة مارينا”

برنامجــا  بنــز”  “مرســيدس  أطلقــت 
جيــدا يحمــل شــعار “اإلصــالح مــن قبل 
الســيارات  أضــرار  إن  إذ  الخبــراء”، 
الناتجــة عن الحــوادث غير المتوقعة أو 
ســوء أحوال الطرق أو الحصى الطائرة 
مزعجــة للغايــة وقد تكون باهظة الثمن 
مــع  إلصالحهــا.  األحيــان  بعــض  فــي 
برنامــج مرســيدس بنــز “اإلصــالح مــن 
قبــل الخبــراء”، لــم تعــد هــذه الحــاالت 

مشكلة.
يجمــع برنامج مرســيدس بنز “اإلصالح 
إصالحــات  بيــن  الخبــراء”  قبــل  مــن 
التصــادم وخدمــات اإلصــالح الصغيــرة 

وأيضــا  والوقــت  المــال  لــك  لتوفــر 
إجــراء  يتــم  مريحــة.  قيــادة  تجربــة 
اإلصالحــات بواســطة فنييــن معتمدين 
مــن مرســيدس بنــز باســتخدام معــدات 
معتمــدة فقط من مرســيدس بنز وقطع 
“GenuineParts”؛ لضمــان أعلــى  غيــار 

مستويات الجودة والسالمة.
بعــد االنتهــاء مــن التصليحــات، يحصل 
العمالء على شــهادة برنامج مرســيدس 
بنــز “اإلصــالح مــن قبــل الخبــراء” التــي 
تشير إلى أن العمل المنجز على السيارة 
معتمد من مرســيدس بنز وهذا يســاعد 

في تحسين االحتفاظ بالقيمة.

“مرسيدس” تطلق “اإلصالح من قبل الخبراء”

أعلنــت “بتلكــو” عــن باقات فايبــر لإلنترنت المنزلــي الجديدة بتوفير ســرعات أكثر 
للباقــات وســعة اســتخدام أكبــر مــن دون أي تغييــر في اإليجــار الشــهري للباقات، 
وبذلك فإنها تقدم قيمة أكبر للمشتركين وترقية تجربة االستخدام إلى مستويات 

متقدمة من المتعة والسرعة والمرونة.  

وحرصــت “بتلكــو” علــى تطويــر باقاتهــا 
وتلبيــًة  الزبائــن  اقتراحــات  علــى  بنــاًء 
والمتغيــرة.  المختلفــة  الحتياجاتهــم 
مــع هــذه الباقــات الجديــدة، سيســتفيد 
بعــض  ســرعة  فــي  بزيــادة  المشــتركون 
ســعة  فــي  كذلــك  وزيــادة  الباقــات 
االســتخدام التي تصــل إلى 1 تيرابايت. 
يمكن لمشتركي باقات الفايبر االستمتاع 
فــي وقــت قصيــر جــًدا  تنزيــل األفــالم 
ومشــاهدتها بــكل ســرعة، مع االســتفادة 
كذلك من بث الفيديوهات عالية الجودة 
والوضــوح، وتجربة األلعاب اإللكترونية 
بــال انقطــاع أو تأخيــر إضافــة إلــى رفــع 

الملفات ذات الحجم الكبير بكل يسر. 
ســتعمل الباقــات الجديــدة علــى ترقيــة 

فإنهــا  وبالتالــي  االســتخدام  تجربــة 
للطــالب  المثالــي  الخيــار  ســتكون 
أو  دراســي جديــد  عــام  علــى  المقبليــن 
اإللكترونيــة  األلعــاب  ومحترفــي  هــواة 
أو مســتخدمي اإلنترنــت بصــورة كثيفة 
مختلــف  تنزيــل  أو  رفــع  فــي  ســواًء 
المســتخدمون  ســيواصل  الملفــات. 
االتصــال  وســرعة  بجــودة  االســتمتاع 
المتفوقــة من غير أن تتأثر بنوع أو عدد 

األجهزة المتصلة.
وقالــت المدير العام لقطاع المســتهلكين 
طــرح  علــى  معلقــًة  عبدالرحمــن،  مهــا 
تســتمر  بتلكــو  “إن  الُمحّدثــة  الباقــات 
فــي ســعيها لطــرح خيــارات متنوعة من 
باقــات اإلنترنت المنزلية لتناســب جميع 

االســتخدامات واالحتياجــات وتحــرص 
علــى المواصلــة فــي تحديــث وتطويــر 
وزيــادة مميزاتهــا تماشــًيا مــع متطلبــات 
المســتخدمين بكلفــة مناســبة. إن هــذه 
الخطــوة تــدرج تحــت مســاعينا لتقديم 
أفضــل خدمــات اإلنترنــت فــي المملكــة 

بمميزات استثنائية”.

 )RCSI Bahrain( أقامــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلندا - جامعــة البحرين الطبيــة
الحدث السنوي للجامعة )حفلة الرجوع للدراسة( في الحرم الجامعي الواقع في البسيتين.

ويعــد هــذا الحــدث االفتتــاح الكبيــر لتقويــم 
الفعاليــات االجتماعيــة المقامة فــي الجامعة 
خــالل فتــرة العام الدراســي، ويوفــر الفرصة 
والمســتجدون  العائــدون  للطــالب  المثاليــة 
العطلــة  فتــرة  انتهــاء  بعــد  لالجتمــاع ســويا 
الصيفيــة.  وأقيــم الحدث فــي مركز الرياضة 
والترفيــه في حــرم الجامعــة، وكان موضوع 

اتبــع  إذ   ،”Blast from the Past“ الحفــل 
طــالب الجامعــة أســلوب اللبــس المســتوحاة 
 RCSI“ مــن عصــور مختلفــة. وتتبــع جامعــة
فــي  للجراحيــن  الملكيــة  للكليــة   ”Bahrain
إيرلندا التي تأسســت فــي العام 1784، وهي 
جامعة مرخصة في مملكة البحرين كجامعة 
إيرلنــدا،  فــي  وكنظيرتهــا  مســتقلة.  خاصــة 

فــإن جامعــة RCSI Bahrain هــي مؤسســة 
علــوم صحيــة غيــر ربحية تركز علــى التعليم 
واألبحــاث لدفــع التغييــر اإليجابي في جميع 
مجــاالت صحــة اإلنســان فــي جميــع أنحــاء 

العالم.
وباعتبارهــا واحــدة مــن مؤسســات الرعايــة 
 RCSI الصحيــة الرائــدة فــي المنطقــة، تجمع
Bahrain بين اإلنجازات األكاديمية الناجحة 
مــع برنامــج كامــل مــن األنشــطة الالمنهجية 

والرياضية.

تستعد “فين مارك كوميونيكيشنس”، 
الجهــة المبتكــرة والمنظمــة للمنافســة 
وبشــراكة  األعمــال  لقطــاع  الســنوية 
العمــل  صنــدوق  مــع  إســتراتيجية 
)تمكيــن(، لبــدء النســخة الســابعة مــن 
المنافســة، التــي ســتقام خــالل الفترة 
مــن 6 حتــى 10 أكتوبــر المقبــل فــي 
الســيف  بمجمــع  الجديــدة  التوســعة 

التجاري.
وتشــارك فــي المنافســة قطاعات عدة 
فــي مملكــة البحريــن؛ بغــرض اختبــار 
فــي  والمشــاركة  العامــة  المعلومــات 
تعزيــز  شــأنها  مــن  وتحديــات  ألعــاب 
روح الفريــق الواحــد بيــن المشــاركين 
فــي قالــب مســابقات شــيق يتألف من 
4 أمســيات. ويشارك في كل أمسية 4 
فــرق يتنافســون فيما بينهــم للوصول 
للجولــة النهائيــة فــي الليلــة النهائيــة 
بحضــور  المنافســة  مــن  “الخامســة” 

وأصدقائهــم  شــركاتهم  عــن  ممثليــن 
إعــالن  فيهــا  يتــم  والتــي  وأهاليهــم، 

الفريق الفائز.
وســتقدم اإلعالميــة ســارة أبوالفتــح 
أمســيات المنافســة للمــرة األولــى إلى 
الــذي  جانــب زميلهــا علــي األنصــاري 
الرابــع.  للعــام  تقديمهــا  فــي  يشــارك 
وســارة أبوالفتــح هــي مذيعــة أخبــار 
البحريــن  لقنــاة  برامــج  ومقدمــة 
وتتميــز   ،2007 العــام  منــذ  العالميــة 

باللغتيــن  التقديــم  علــى  بقدرتهــا 
العربيــة واإلنجليزية، ما جعلها مؤهلة 
لتكــون عريفــة للعديــد مــن الفعاليــات 
الفعاليــات  ضمنهــا  والمؤتمــرات 
الرسمية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة كما 
عملــت مديــر عالقــات عامــة لجمعيــة 

التأمين البحرينية.
أمــا علــي األنصاري، فهــو حاصل على 
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمال 

من الواليــات المتحدة، ويمتلك خبرة 
تزيــد عــن 13 عامــا فــي مجــال العمل 
المصرفي، إلى جانب مشــاركته وجًها 

إعالنًيا لعدد من العالمات التجاري.
وأوضحــت المديــر التنفيــذي لـــ “فيــن 
مارك كوميونيكيشــنس” زهراء طاهر 
“نحــن فخورون بأن المنافســة تنطلق 
بســنتها الســابعة على التوالي وهدفنا 
إيصالهــا علــى مســتوى دول مجلــس 
التعــاون الخليجي لمــا فيها من تعزيز 
التعــاون بيــن المجتمعــات. أنــا ممتنــة 
لجميع الفرق المشــاركة في المنافســة 
حفــظ  علــى  ســنويا  تحــرص  التــي 
وهــذا  مشــجعيها،  وإحضــار  مقعدهــا 
الشــركات  وعــي  علــى  واضــح  دليــل 
بأهمية المشــاركة في هذه المنافسات 
والمعرفــة  الثقافــة  تبــرز  التــي 
واإلمكانات لدى األفراد وتخلق الروح 

الرياضية لدى الفرق”.

مها عبدالرحمن

سارة أبو الفتح علي األنصاريزهراء طاهر

ــات أكــــــبــــــر... ســــرعــــة أكـــثـــر ــ ــان ــ ــي ــ ســـعـــة ب

ــا ــوي ــة مــثــالــيــة لـــلـــطـــاب لـــاجـــتـــمـــاع س ــرصـ فـ

الــمــشــاركــيــن ــن  ــيـ بـ ــد  ــ ــواحـ ــ الـ الـــفـــريـــق  روح  ــز  ــزيـ ــعـ تـ

“بتلكو” تعلن المميزات الجديدة لباقات الفايبر

“الملكية للجراحين” تقيم حفل الرجوع للدراسة

“فين كوميونيكيشنس” تستعد لتحدي الرواد أكتوبر المقبل
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 شاركت جمعية سيدات األعمال البحرينية 
مستشــفى  نظمتهــا  التــي  الفعاليــة  فــي 
الكندي  بمناســبة “يوم القلــب العالمي”، في 

مركز سند الطبي األسبوع الماضي. 
وقالت سيدة األعمال النائب األول لرئيس 
الجمعية خلود القطان إن الفعالية اشتملت 
علــى  محاضــرة عن أمراض القلــب وكيفية 
والوقايــة منها والعنايــة بصحة هذا العضو 
المهــم مــن  الجســم البشــري، كمــا اشــتملت 
الفعاليــة علــى فحــوص مجانيــة للحضــور 
إضافــة إلــى  استشــارات التغذيــة، مشــيرة 
المســتمر  للتعــاون  الجمعيــة  ســعي  إلــى 
والفعــال مــع مؤسســات  المجتمــع المدنــي 
والمشــاركة فــي مثل هذه المناســبات التي 
تدعــم وجــود الجمعيــة وتؤســس  لعالقات 
طيبــة ومثمرة علــى الصعيدين االقتصادي 

والمجتمعي. 

من جهته، أكد مستشــفى الكندي مشاركته 
أحــد  تعتبــر  التــي  الدائمــة  المجتمعيــة 
 إســتراتيجياته لنشــر الوعــي الصحــي فــي 

مملكة البحرين. 
اإلعالميــة  اللجنــة  رئيســة  قالــت  فيمــا 

بجمعية ســيدات األعمال  البحرينية سيدة 
الجمعيــة  إن  الصديقــي  منــال  األعمــال 
الصحــي  التثقيــف  علــى  دومــا  تحــرص 
لعضواتها، إذ إن صحة المرأة  واألســرة من 

أولى االهتمامات المجتمعية.        

أعلنت شــركة الســيارات األوروبيــة “جاكوار 
الجديــد  الموســم  بــدء  عــن  روڤر”  النــد 
لفعاليــات تجــارب القيــادة المرتقــب لمركــز 
تجربــة جاكــوار فــي حلبــة البحريــن الدولية 
بالصخير. ويســتقبل موسم “تجارب القيادة 
 10 تاريــخ  ابتــداًء مــن  مــع جاكــوار” زواره 
أكتوبــر 2019، ما ســيمنح عشــاق الســيارات 
الرياضيــة الفرصــة المثاليــة لالطــالع علــى 
ســرعة الحركــة والديناميكيــة المتألقة التي 
يتميــز بهــا طــراز جاكــوار F-TYPE الجديــد 

كلًيا والحائز على جوائز مرموقة. 
وســيتمكن المشــاركون خــالل هــذا الموســم 
من قيادة أشــهر سيارة رياضية من جاكوار، 
فــي تجربــة اســتثنائية تســتعرض القــدرات 
واإلمكانــات العاليــة التــي تجتمــع فــي هــذه 

الطراز. 
الســيارات  لشــركة  العــام  المديــر  وصــرح 

ســتيفن الي  روڤر  النــد  األوروبيــة جاكــوار 
قائالً ”تشــكل قيادة ســيارة رياضية في أحد 
أفضــل مضامير الســباق حــول العالم تجربة 
مميــزة يحلــم بهــا جميــع محبــي الســيارات 
الرياضيــة، ومــن هذا المنطلق نقــدم لعمالئنا 
األعزاء فرصة مثالية لقيادة ســيارة جاكوار 
ثقــة  علــى  نحــن  المتألقــة.   F TYPE 2019
فــي  جاكــوار  عشــاق  وانتظــار  شــغف  مــن 
مملكــة البحريــن والمنطقــة، لموعــد انطــالق 

بفــارغ  القيــادة  لتجــارب  الجديــد  الموســم 
للمبــادرة  األعــزاء  عمالءنــا  وندعــو  الصبــر. 
لحجــز مواعيدهــم بأقــرب فرصــة للحصول 
علــى الفتــرات التــي تالئمهــم لخــوض هــذه 
التجربــة المثيــرة؛ نظًرا لإلقبــال الكبير الذي 
يشــهده المركــز. ومــن هــذا المنطلــق، نتطلــع 
قدًمــا للترحيــب بالجميع في حلبــة البحرين 
الدولية لالســتمتاع بتجربة العمر مع واحدة 

من أروع السيارات الرياضية في العالم”.

الفعالية نظمها مستشفى الكندي وشملت فحوصا مجانية للحضور تمكيـــن المشـــاركين مـــن قيـــادة أشـــهر ســـيارة رياضيـــة

سيدات األعمال  تشارك في “يوم القلب العالمي” انطالق الموسم الجديد لفعالية تجربة جاكوار البحرين



األحد

هذا اليوم أجواء متوترة ومشحونة بالخالفات.

تحاَش االلتباس وسوء التفاهم والعراك.

ال تكن من األشخاص المهملين لوضعهم الصحي.

 أعتقد أن األوان قد آن للتفكير جيدًا في العمل.

حلق عاليًا وتستعيد القدرة على المبادرة.

تتصرف بمهارة مذهلة وتستغل الفرص.

تنجز أعمااًل كثيرة وتتقدم بخطى ثابتة.
 

مارس رياضة جديدة وشارك أصدقاءك.

تبدو اتصاالتك جيدة ومهمة وتتفاعل معها 
بإيجابية.

تتحسن المعنويات وتستفيد من حظ جيد.

تحب أن تتحكم في كل شيء حولك حتى 
صحتك.

تستعيد قدراتك وتثبت حضورك بشكل الئق.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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يصدر قانون 
السلطة القضائية 

وتأسيس 
منصب النائب 

العام ونظام 
القضاء اإلداري وتشكيل 

المحكمة العليا للواليات المتحدة

أعربت الفنانة إيما عن 
سعادتها، بحصولها على 
جائزة أفضل “ميوزيك” 

لفيديو كليب أغنيتها 
“مشيني عالختيارة” 

بمهرجان كابو لألفالم 
في هوليوود بالواليات 

المتحدة األميركية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يبــرز الشــخصيات التــي ســاهمت في الحضــارة اإلنســانية

البحريني المدهون في ملتقى النحت الدولي

يشــارك الفنان البحريني خليل المدهون 
للنحــت  الدولــي  الملتقــى  فــي فعاليــات 
بيلغــورود  مدينــة  فــي  الرخــام  علــى 
الروســية التــي تقــام فــي الفتــرة مــا بين 
21/ 9/ 2019 حتى 1/ 10/ 2019، ويقام 

الملتقى هذا العام.
ســاهمت  شــخصيات  ابــراز  مجــال  فــي 
والفكــر  والهندســة  العلــوم  مجــال  فــي 
االنســاني وتطــور الحضــارة اإلنســانية، 
حيث ســيقوم كل نحات مشارك باختيار 
وعمــل  تاريخيــة  او  عالميــة  شــخصية 
تمثال نصفي )بورتريه( ونحتها باسلوبه 
الفنــي علــى مــادة الرخــام االبيــض فــي 
مســاحة متر ونص مكعــب تقريبا ولمدة 

10 ايام تقريبا.
ســنويا  بيلغــورود  جامعــة  وتحتفــل   
باختيــار مجموعــة معينــة مــن النحاتين 
الماهريــن فــي العالــم في مجــال النحت 
خاصــة على الرخــام، والجدير بالذكر ان 
مــادة الرخــام صعبــة جــدا وقاســية الــى 
جانــب قلــة وجــود النحاتيــن المتمكنين 
من مجال النحت الكالســيكي والواقعي 
ابــراز الشــخصيات واالفــراد، وهــو  فــي 
فــن رغــم اصالتــه وجمالياتــه اال انــه فن 
يحتــاج الــى الخبــرة والصبر والممارســة 
والتخيــل  التركيــز  وقــوة  المســتمرة 
للحصــول على النتيجــة المرضية، وهذه 
ممارســيه  مــن  تجعــل  التــي  العوامــل 
قليلــون فــي مجــال الفن وهو ما تســعى 
فريــدة  قطــع  اكتســاب  الجامعــة  منــه 

وذات اثــر نافــع للطلبــة ولــزوار الجامعة 
لــي ابــراز العلماء الــذي ســاهموا في نمو 
لهــم  وتخليــدا  االنســاني  الفكــر  وتطــور 
فــي عمل هــذه التماثيــل التذكاريــة، كما 
للكثيــر  تتيــح  االســتضافة  فرصــة  ان 
اكتســاب  فرصــة  والــزوار  الطلبــة  مــن 
الخبــرة من النحاتين المشــاركين خاصة 
اســاتذة  فئــة  مــن  هــم  المشــاركين  بــان 
الجامعــات فــي العالــم او المهندســين او 
المتخصصيــن اكاديميــا في مجــال الفن 

وعلم الجمال.
يقــول الفنــان المدهــون عــن الشــخصية 
التي اختارها للمشاركة في هذا المحفل 
الدولــي... هــي شــخصية ســاهمت فــي 
مجال الهندسة والفنون خاصة وهو احد 
العلماء العرب والمسلمين الذين ابتكروا 
أسســا فنيــة ذات قيمة جماليــة عالمية - 

اال انه لألســف الكثير ال يعرف عنه شــيئا 
فــي  الشــخصية  عــن  أفصــح  - وســوف 

مقال خاص عنه بعد االنتهاء من العمل، 
ألنه يستحق االهتمام فعال.

الفنان المدهون

بعــد نجــاح أغنيــة “بعشــق تفاصيلك” ســجلت النجمــة اللبنانيــة نجوى كرم 
أغنيــة ســنغل جديــدة بعنــوان “مين اللي قالــك”، من كلمــات اللبناني أحمد 

ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا.

تقدمهــا  األغنيــة  إن  ماضــي  وقــال 
باللهجــة اللبنانيــة، وتتضمــن كلمات 
حماســية يغلب عليها طابع التحدي، 
ومــن المقــرر أن يتــم طرحهــا خــالل 
ينــال  أن  وأتمنــى  المقبلــة،  األيــام 
وقــت  الجمهــور  إعجــاب  الكليــب 

طرحــه، وأحيت نجوى حفــالً غنائًيا 
أخيــًرا ضمــن مهرجانــات الفحيــص، 
فــي األردن، وذلــك بعــد سلســلة مــن 
الحفــالت الكثيرة التي تــم إحياؤها 
هــذا الصيف، وتوّزعــت بين قبرص، 
ودبي، والسعودية، ولبنان، واألردن.

“من اللي قالك”.. جديد نجوى كرم
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تستعد الفنانة إلهام الفضالة لتصوير دورها في الدراما االجتماعية 
“الكون في كفة”، من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد الهواري، 

وإنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبداألمير.
ومــن المتوقع عــرض العمل خــال رمضان المقبــل، حيث 
يأتي المسلســل ضمن مجموعة من األعمال التي ســيقدمها 

عبداألميــر خــال الفترة المقبلة، على أن يكشــف عــن النجوم 
المشــاركين تباعا وُيعد ذلــك التعاون هو الثاني علــى التوالي بين 

إلهام والكاتب علي الدوحان.

يســتعد الفنان أحمد ســعد للســفر إلــى اإلمــارات األربعاء 
المقبــل إلحياء مجموعــة من الحفــات الغنائيــة بدبي 
وأبوظبــي في الفترة مــن 26 الجاري إلــى 28 منه، ومن 
المقرر أن يشــدو خــال هذه الحفــات بمجموعة كبيرة 

من أغنياته الشهيرة.
يشــار إلى أن أحمد طرح أخيًرا أغنية “يا مدلع” التي دخلت 

قائمــة األكثر رواًجــا على يوتيــوب، إذ حققــت األغنية حوالي 
مليوني مشاهدة بعد أيام من طرحها.

لــن تعــود الممثلــة ماغــي بوغصن إلــى التمثيل فــي عمل 
كوميــدي بعــد انتهاء فتــرة النقاهة الصحيــة التي أعقبت 
خضوعها الســتئصال ورم حميد في الــرأس، وإنما العودة 
ستكون في مسلســل درامي ضخم بدأت االستعدادات له 

لعرضه في شهر رمضان.
ماغي ال تزال تســتريح فــي منزلها وبين عائلتهــا، علما أنها 

قامت أخيرا بزيارة مدينة كان الفرنســية أليام قليلة من الراحة 
لكنها تعرضت هناك لسرقة هاتفها وأوراقها الثبوتية.

سرقة ماغيحفل سعدالكون في كفة



“الراي” على تلفزيون البحرين يناقش القضايا االجتماعية

انشغل رواد مواقع التواصل في أميركا بالصورة األولى لتوأم النجمة  «
بيونسي والتي ظهرت بالفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة األميركية التي 

 Beyoncé Presents: Making تحدثت فيه عن األمومة تحت عنوان
The Gift . عبر شاشة “ أي بي سي”  وفيما فرح المتابعون بالتعرف 

إلى الطفلين رومي وسير، جاءت غالبية التعليقات لتشبههما 
بوالدتهما أكثر من زوجها النجم جاي زي.

ضمــن دورته البرامجية الجديــدة التي انطلقت 
قبــل أيــام يعــرض تلفزيــون البحريــن البرنامــج 
االجتماعــي “الراي” هــو برنامج اجتماعي يطرح 
قضايــا اجتماعيــة جاعــا همــوم المواطــن وكل 
مــا يحتاجــه مــن خدمــات فــي قمــة أولوياتــه، 

ويستعرض جهود مختلف جهات المملكة.
ويســلط البرنامــج الضــوء علــى أحــداث حركت 
الــرأي العــام البحرينــي ويناقشــها بشــكل رصين 
مع مشــاركة جميع األطــراف المعنية بالموضوع 
كمــا  والمصداقيــة،  الشــفافية  مــن  وســط  فــي 

يتنــاول قضايــا وظواهــر اجتماعيــة تشــغل بــال 
المواطن.

كمــا يناقــش البرنامج أهم القضايــا االجتماعية، 
االقتصادية والسياسية المحلية، ويسلط الضوء 
الخليجيــة  والقضايــا  المســتجدات  أبــرز  علــى 
المشــتركة بأسلوب حواري متزن، ليكون بمثابة 
حلقــة الوصــل بيــن المواطن والســلطات الثاث 

التنفيذية، التشريعية، والقضائية.
إن لإلنجــازات الوطنيــة التــي تفخــر بهــا مملكــة 
البحريــن فــي مختلــف المجاالت موقع أساســي 

وهــام فــي “الراي” حيــث يحــرص البرنامج على 
مــع  أبعادهــا  ومناقشــة  اإلنجــازات  هــذه  إبــراز 

أصحاب الشأن.
 ولــم يغفــل البرنامــج أثر ودور مواقــع التواصل 
تحريــك  فــي  ميديــا”  “السوشــيال  االجتماعــي 
الــرأي العــام لــذا خصــص فقــرة لتنــاول أهــم مــا 
جاء في وســائل التواصــل االجتماعي ليطرحها 
بطريقــة جديــدة ويعّلــق أصحــاب االختصــاص 

عليها.
يعرض البرنامج من األحد للخميس عند الساعة 

التاسعة والنصف مساء على الهواء مباشرة.
“الــراي” والــذي يظهــر فــي موســمه الرابــع بحلــة 
جديدة من إشــراف وتقديم هيا القاســم، رئيس 
تحرير ســكينة الطواش، إعداد نورة المنصوري، 
إيهــاب أحمــد، جميلــة النشــابة، هيفــاء عــدوان، 

وفاطمة الصديقي.

الثالثاء
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مهرجــان  ضمــن  المهمــة  النــدوات  مــن 
الجونة الســينمائي المنعقــد حاليا بنجاح 
فــي دورته الثالثة تــم تقديم ندوة ضمن 
سيني جونة حول ترميم األفام واهمية 
من قبل ساندرا شولبرج، رئيس مؤسسة 
»أنــدي كولكــت« لترميــم األعمــال الفنيــة 
وبحضــور  فاريــاب  وبتقديــم  الخاصــة، 
والصحافــة  األفــام  صنــاع  مــن  كبيــر 
المهرجــان  رئيــس  ومتابعــة  وبإشــراف 

انتشال التميمي
واكــدت شــولبرج إن مؤسســتها تقــوم بعمــل 
دقيــق لترميــم األفــام القديمــة فــي امريــكا 
قبــل  األصلييــن  األفــام  صنــاع  علــى  مبنــي 
وفاتهم وبعدها، وأوضحت أن ترميم النســخ 
األصلية لألفام يواجه تحديات كبرى بسبب 
ضعــف التمويــل الموجــه لذلــك، خاصــة أنهــا 
تعتمد بشــكل رئيســي على المنح من الجهات 
المختلفــة، وهذا مــا واجهته مؤسســتها أثناء 
محاوالتها لترميم بعض األفام القديمة التي 
تعــود إلــى إنتــاج عام الســبعينات مــن األفام 
األصــول  ذات  المــرأة  قضايــا  تناولــت  التــي 
األفريقيــة مثــا، وكذلــك قضايــا األمريكييــن 
وهــذه  اآلســيوية،  األصــول  ذوي  أو  الســود، 
عادة مشكات تواجه ترميم األفام الخاصة

وقالت ان المشــكلة في الحصول على النسخ 
أكبــر  مــن  أيضــا  هــي  »نيجاتيــف«  األصليــة 
المشــكات خاصــة أن أغلبيتهــا تــم تخزينهــا 
بصــورة خاطئــة تماما، في مخــازن لم تراعى 
أصــول تخزيــن هــذه المــواد الخــام، موضحة 
أنــه فــي بعــض األحيــان كان يتم اللجــوء إلى 
تخزينهــا فــي ثاجــات المنــازل للحفــاظ على 
جودتهــا ألطــول فتــرة ممكنة، خاصــة أنه »لو 
نجحنــا فــي الوصــول لصيــغ جيــدة لتخزيــن 

وحفــظ األفــام يمكننــا االحتفاظ بهــا لمدة ال 
تقــل عــن 300 ســنة مثــا، وذلــك علــى عكس 
الطريقــة الرقمية لحفظها التي ال تتجاوز في 
أحسن االحوال أكثر من 4 أعوام على األكثر

األزمــة  أن  الشــيق  حديثهــا  فــي  واكــدت 
الحقيقيــة أن تغييــر األلــوان الحقيقية للفيلم 
قــد  التخزيــن،  ســوء  بســبب  تحــدث  والتــي 
تكــون ســببا رئيســيا في تغيير رؤيــة المخرج 
األصلية في وقت إنتاجه، فمثا يطغى اللون 
األخضــر أو األصفــر وأحياًنــا األحمــر بكثافــة 
المخــرج  هــدف  فيدمــر  ككل  الصــورة  علــى 
وصنــاع الفيلــم، وإذا كان الهــدف مثــا إبــراز 
صــورة ألحــد األمريكيين من أصــول أفريقية 
فــإن لونــه قــد يتغيــر بســبب هــذه المشــكلة 
للــون بشــرة آخر. وأعلنت ســاندرا فــي الندوة 
أنه تم عقد شــراكة جديدة مع شــركة جوجل 
للثقافــة  لتكــون منصتهــا جوجــل  األميركيــة 
والفنون منصة رئيســة لألفام الخاصة، لكنها 
فــي الوقــت نفســه قللــت مــن دور المنصــات 
الرقميــة مثــل نتفليكــس مــن تمويــل الحفاظ 
علــى األفــام. وفــي ســؤال لمســافات البــاد 
أو  عربيــة  محــاوالت  أيــة  هنــاك  هــل  حــول 
خليجيــة لترميــم بعض افامهــا القديمة مثل 
بــس يــا بحــر أو الحاجــز فقالــت ســاندرا انــه 
لألسف لم نلتقى اي طلب من مصر التي تنتج 
وأنتجت مايين األفام القديمة التي تحتاج 
االهتمــام  بســبب ضعــف  فــوري  ترميــم  إلــى 
والتمويل في هذه الدول، فهناك أفام كثيرة 

فــي مصر موجودة في المحطات أو يوتيوب 
بصــورة غيــر مريحة وأحتاج حــاال إلى تحرك 
لترميمهــا، وان دولة الخليــج تحتاج اكثر إلى 
ذلــك الن فيلــم مثل بي يــا بحر مثا لن يتكرر 

ويعتبر تاريخا خاصا للسينما الكويتية.

فارايتي

ضمــن فعاليــات مهرجــان الجونــة الســينمائي 
فــي الــدورة الثالثــة 2019 أم اختيــار المخرج 
الســوداني صهيــب قســم البــاري لنيــل جائــزة 
مجلــة فارايتــي التي تمنحها ســنوًيا بالتعاون 
مــع المجلــة العريقــة فــي المنوعات والســينما 

انتشــال  للمهرجــان  الفنــي  المديــر  وبحضــور 
التميمــي والذي ســلمه الجائزة وســط حضور 
كبير ونجاح جديد للســينما السودانية أواخر 

العام الجاري في العديد من المهرجانات
المخــرج صهيــب قســم البــاري حقــق الجائزة 
األفــام  مســابقة  فــي  المشــارك  فيلمــه  عــن 
الوثائقيــة الطويلــة بالمهرجــان “حديــث عــن 
األشجار”، وأعرب عن سعادته بالجائزة وقال 
أن أول مقــال ُكتــب عــن فيلمــه وقــت عرضــه 
األول في مهرجان برلين السينمائي، كان في 

مجلة فارايتي.
الفيلــم يحكــي قصــة أربعة من صنــاع األفام 

في الســودان، يتحدثون عن شغفهم بالسينما 
الغيــاب عنهــا، ومــن أجــل  بعــد ســنوات مــن 
استعادة حلم حياتهم في جعل السينما واقًعا 
فــي الســودان، تكمن مهمتهــم فيتأهيلهم داًرا 
قديمــة للعــرض فــي الهــواء الطلــق، وإحيــاء 

عاقة حب وشغف بالسينما ال ينتهيان.
إنتــاج  وهــو  دقيقــة   93 فــي  األحــداث  تقــع 
مشترك بين “السودان، فرنسا، ألمانيا، تشاد”.

شراكة

بشــراكتها  الجونــة  مهرجــان  إدارة  أعلنــت 
مجموعــة  لتقديــم   Facebook شــركة  مــع 
مدروســة من الفعاليات واألنشطة والتعاون 
المديــر  منســي،  عمــرو  بحضــور  المشــترك، 
وبحضــور  الجونــة،  لمهرجــان  التنفيــذي 
عــدد كبيــر مــن النجوم، وقــال فــارس عقاد، 
رئيــس الشــراكات اإلعامية لمنطقة الشــرق 
األوســط وأفريقيــا وتركيــا: إن بالرغــم مــن 
عمــر مهرجــان الجونــة فــي دورتــه الثالثــة 
وهــو  وفعالياتــه،  بإمكانياتــه  كبيــر  ولكنــه 
المهرجــان  مــا دفــع فيــس بوكللتعــاون مــع 
تعزيــز  وتــم  بشــكل مصغــر  الماضــي  العــام 

هــذا التعــاون خــال الــدورة الثالثــة، ليصــل 
بــوك  لفيــس  خــاص  ســتديو  تدشــين  إلــى 
يمكــن لإلعامييــن والصحفييــن والممثليــن 
موضًحالزيــادة  اســتخدامه،  والمبدعيــن 
التعــاون العــام القــادم. وأضــاف: “أن اختيار 
مهرجــان الجونــة لهــذه الشــراكة جــاء لعــدة 
مهرجانــات  علــى  تفوقــه  أهمهــا  أســباب 
المنطقــة مــن حيــث انتظامــه وعــدم توقفه 
وكذلــك  األخــرى،  المهرجانــات  بعــض  مثــل 
عمليةالتنظيم وطريقــة التحضير والتعامل 
المؤشــرات  هــذه  وكل  كبيــرة،  باحترافيــة 
كانت إيجابية، ونحن نركز على التعاون مع 

مثل هذه المهرجانات”.

أصوات الالجئين في السينما

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مائدة حوار 
بعنــوان “ســينما مــن أجــل اإلنســانية أصــوات 
إيــك،  رانيلــد  فيالســينما”.بادارة  الاجئيــن 
بالجامعــة األلمانيــة، بحضــور ومتابعة رئيس 
شــيخ  وقيــس  التميمــي  انتشــال  المهرجــان 
صبــا  والفنانــة  درة  أميــن  والمخــرج  نجيــب 

مبارك والمخرج عمرو سامة وآخرين.

أهمية ترميم األفالم للحفاظ عليها وعلى تاريخها المهم في الجونة السينمائي
ــزة “فـــارايـــتـــي” ــائـ ــم الـــبـــاري يــحــقــق جـ ــس ــي صــهــيــب ق ــودانـ ــسـ الــمــخــرج الـ

فريق البرنامج

هيا القاسم

طارق البحار
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6 مفاتيح رئيسة تضمن لك السعادة
يشــعر كثيــر مــن النــاس أنهــم يعيشــون حياة بائســة، 
ليــس لهــا مــن مفــر وال مخــرج، لكنهم ال يدركــون أنهم 
هــم مــن يجعلــوا حياتهــم خاليــة مــن السعادة.ونشــر 
ا،  موقــع “اليف هاكر” العلمي المتخصــص تحليالً علميًّ
يضــع أمــام كل شــخص 6 مفاتيــح رئيســية تضمن له 

السعادة، جاءت على النحو التالي:

1 - عالقات حقيقية قوية:

- تنــاول وجبــة واحــدة علــى األقــل كل يــوم مــع آخريــن 
)عائلة أو أصدقاء أو شــريك حياة( مع إغالق أي هواتف 

بحوزتكم.
- ركز على العالقات الحقيقية بعيًدا عن مواقع التواصل 

االجتماعي.
- بادر بلقاء من تحب، ال تنتظر أن يبادر هو بذلك.

زيــادة  فــي  مــن ترغــب  مــع  نّظــم نشــاطات مشــتركة   -
العالقات معهم.

- ابــق علــى تواصل دوري مع من تحبهــم: تناولوا القهوة 
معا مرة في الشهر، اتصل به مرة كل أسبوع مثالً.

- ساعد من تحب على حل مشكالتهم.
- كن أميًنا وصادًقا، حتى لو كنت في أحلك الظروف.

2 - اختيار العمل:
- ضع قائمة باألشياء التي تجعلك سعيًدا.

 - ال يكن قرارك بشأن العمل معتمًدا فقط على المال.

- اختر العمل الذي يطور مهاراتك وينميها.
ا، ضع صورك الشخصية،  - اجعل مكانك في العمل حميميًّ

ومستلزماتك المفضلة.
- عش بالقرب من عملك، لتتجنب المؤرقات.

- اخلق أهداف على المدى الطويل.
- اختر الوظيفة التي تتناسب مع أخالقياتك.

3 - هواية سعيدة:
- ضع قائمة األمنيات للهوايات التي تسعدك.

 - اختــر واحــدة مــن الهوايــات التــي وضعتها فــي القائمة 
وحاول تنفيذها خالل العام.

- ادعو أصدقائك لمشاركتك تلك الهواية.
- ال تخشى التحدي في تلك الهواية.

4 - اهتم بنفسك

- ســر في الشــمس لمنح جســمك “فيتاميــن د” ولتحارب 
االكتئاب.

- اجعل الفواكه والخضروات أساسيين في وجباتك.
 - جرب اليوغا، لها مفعول السحر في قتل االكتئاب.

- نم على األقل 8 ساعات في اليوم.
- سر أو اجِر على األقل ساعة في اليوم.

5 - فلسفة الحياة:
- التأمل، سالح قوي لمحاربة اإلحباط.

ا في يومك. - قبل أن تنام، اكتب ما كان إيجابيًّ
- حــّدد أولوياتــك وســر عليهــا، وال تســر علــى أولويــات 

اآلخرين.
 - ال تزعــج نفســك بالمنغصات الصغيــرة، واهتم بالصورة 

الكبيرة واألهداف طويلة األمد.
6 - مساحة السعادة:

- اطرد األشــياء التي ال تحتاجها، مثل المالبس الفائضة 
عن الحاجة.

- اصنــع شــيًئا بنفســك، حتــى لــو كانــت لوحــة أو مفرًشــا 
صغيًرا.

- لّون غرفتك بلونك المفضل.
 - اهتــم بالزهــور والنباتــات الخضراء، لها مفعول الســحر 

في بث السعادة.
- غّير ترتيب األثاث كل فترة، لكسر الملل واالكتئاب.

أصبــح معرض “تــوت عنخ آمون: كنــز الفرعون” الذي 
أغلق أبوابه مســاء األحد في باريس، المعرض األكثر 
اســتقطاًبا للــزوار في تاريخ فرنســا، بعدمــا زاره 1.42 

مليون شخص.
 وفي خالل 6 أشهر، توافد 1423170 شغوًفا بتاريخ 
مصر القديمة إلى ال فيليت في شــمال شــرق باريس، 
مقبــرة  فــي  عليهــا  عثــر  قطعــة   150 قّدمــت  يــث  ح
الفرعــون اليافــع.  ومن بيــن القطع 60 واحدة عرضت 
للمــرة األولى خارج مصر، حســبما أفــاد القائمون على 

هذا الحدث في بيان.
وســجل معرض “توت عنخ آمون: كنز الفرعون” الذي 
كان يفتــح أبوابه حتى منتصف الليل واختتم مســاء 
ا  األحد، مســتويات قياسية من الوافدين، وبات رسميًّ

المعرض األكثر استقطاًبا للزوار في تاريخ فرنسا.
وأطــاح المعــرض الرقــم القياســي الــذي كان مســجالً 
لحســاب معــرض آخــر عن الفرعــون اليافــع، هو “توت 
عنــخ آمــون وعصره” الــذي زاره 1.24 مليون شــخص 

عام 1967 في باريس.

هوس الفراعنة يجتاح الفرنسيين

جانب من احتفال أهالي منطقة تبوك باليوم الوطني 
السعودي )واس(

100

في مشهد غير معتاد، ألقت طائرات عسكرية روسية مركبات مدرعة من ارتفاع 
5 آالف قدم إلى األرض، إال أن اثنتين تحطمتا؛ بسبب خلل في نظام المظالت.

والتقطت الكاميرات صوًرا للحادث بعد وقوعه، علًما أنه كان جزًءا من تدريبات 
عســكرية ضخمــة حضرهــا الرئيــس الروســي فالديمير بوتيــن، بمشــاركة 8 دول 
ونحو 130 ألف جندي. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية “بسبب خلل 

في أنظمة المظالت، تعرضت مركبتان للتلف أثناء اصطدامهما باألرض”.
والمدرعتان من طراز “BMD 2” وتزن الواحدة منهما 7 أطنان.

وقالــت مصــادر فــي وزارة الدفــاع الروســية إن المدرعتيــن كانتــا خاليتيــن مــن 
األفراد لدى إسقاطهما، فيما لم يصب أحد على األرض جراء الحادث.

وتم اإلســقاط في نفس اليوم الذي كان فيه بوتين يشــرف على التدريبات، رغم 
ا قد شاهد الحادث. وقّرر الجيش فتح  أنه من غير الواضح ما إذا كان هو شخصيًّ
تحقيق؛ للتعرف على سبب عدم فتح المظالت، وقالت مصادر إن هناك “انتهاًكا 
لقواعد الســالمة”. وشــاركت قوات من روسيا والصين وباكستان وقيرغيزستان 

والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان في التدريبات العسكرية.

بحضور بوتين.. مدرعات 
تسقط من السماء

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مصرع 7 تالميذ وإصابة العشرات بمأساة مدرسية
باســم  متحــدث  ــال  ق
 7 إن  كينيــا  مــة  و ك ح
أطفال لقوا حتفهم، بينما 
أصيــب 57 عندمــا انهــار 
فصــل بإحــدى المــدارس 
نيروبــي،  عاصمــة  ل ا ي  ـ ـ ف

صباح االثنين.
وقال المتحدث ســايرس 
أوجونــا “ُنقــل 57 تلميــًذا 
للمستشفى لتلقي العالج 
ونســتطيع تأكيد ســقوط 

7 قتلى”.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي في كينيا عمال الصليب األحمر وهو يفتشون 
بيــن األنقــاض فــي مدرســة بريشــاس تالنــت، ويحملــون أكيــاس الجثــث إلــى ســيارة 

إسعاف.

قــّرر فنــدق تركــي تقديــم خدمــة 
غريبــة تتمثــل فــي قضــاء فتــرة 
فــي “غرفــة التغلــب علــى الضغط 
النفســي”، حيــث يمكــن للضيــف 
اجيــة  ج ز ل ا ق  ا ـ ـ ب ط أل ا م  ـ ـ ي ط ح ت
ــة  ي ن و ر ت ك ل إ ة  ز ـ ـ ه ج أ ر  ي ـ ـ س ك ت و

وغيرها. 
ومكاتــب  وكاالت  ــاد  ح ت ا ل  ا ـ ـ ق و
إن   ،”ATOR“ ياحة  ـ سـ ل وا فر  ـ سـ ل ا
ـي مدينــة أالنيــا  ع فـ ـ ـدق يقـ ـ فن ل ا
التركيــة، ويقــدم لزبائنــه خدمــة 

)غرفة الغضب(. 

وبعد ارتداء مالبس وقاية  «
خاصة، يمكن للسائح بعد 

دخوله الغرفة أن يقوم 
بتكسير األواني الزجاجية 

واألجهزة الكهربائية 
واإللكترونية وغيرها. وبهذا 

الشكل، يرغب أصحاب الفكرة 
في تنويع استجمام وراحة 

السائحين وتخليصهم من 
الملل.

فندق يقّدم لزبائنه 
خدمة “غرفة الغضب”

شــهدت مدينــة هندية، حالة والدة نــادرة، لطفلة بعدة أطراف، رغم أنها جاءت 
مع جنين آخر لم يعان من أي مشاكل صحية. 

ميــل”،  “ديلــي  صحيفــة  ذلــك  ت  ر ـ ـ ك ذ
مشــيرة إلــى أن الطفلــة، ولــدت بأربعــة 
أرجــل وثالث أيــدي. وقالــت الصحيفة 
البريطانيــة: “تلــك الطفلــة ولــدت فــي 
مدينــة راجســتان الهنديــة، وكانــت في 

رحــم األم مــع جنيــن آخــر، ولــد بصحــة 
التــي  ـى أن األم،  ـ ل إ يرة  ـ دة”، مشـ ـ جيـ
تدعــى “راجــو”، 24 عاًمــا، لــم تكن تعلم 
أنها حامل في توأم ألنها لم تجر أشــعة 

بالموجات الصوتية خالل حملها.

حالة نادرة... والدة طفلة بـ7 أطراف

وتغطي إحدى األرجل بطن الطفلة، بالكامل ومنطقة الصدر، حيث كانت تعاني من مشكلة 
في التنفس لكنه سرعان ما تم التعامل معها وعالجها بالتنفس الصناعي.

اختر األشياء التي تجعلك أكثر سعادة قبل أن تتقدم 
في السن

٢٤ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

قتل إيطالي والده ظنًّا منه أنه خنزير 
بــري خــالل رحلــة صيــد فــي جنــوب 
البــالد علــى مــا ذكــرت وســائل إعــالم 
محليــة. وأصيــب مارتينــو غــاودوزو، 
فــي  قاتلــة  بإصابــة  عاًمــا،   55 غ  ـ ـ ل ا ب ل ا
البطــن بعدمــا أطلــق نجلــه البالــغ 34 
عاًمــا النــار عليــه عندمــا كان الرجــالن 
ـراج كثيفــة فــي  ـي أحـ ادان فـ ـ يصطـ
قــرب  ــي  ن ر و ب ل أ ي  ـ ـ ل ي د و  ي ن ا ي ـ ـ ش ت ي س
ســاليرنو. ووقــع الحــادث فــي جــزء 
ادة  ـ عـ ور  ـ ـي محظـ ـ زه وطن ـ ـ ن متن ـ مـ
علــى الصياديــن. وكانــت وزارة البيئة 
اإليطاليــة دعت نهاية العام 2018 إلى 
منــع الصيد على الصعيــد الوطني بعد 
مقتــل شــاب فــي الثامنــة عشــرة فــي 

ظروف مماثلة.

ونّددت مديرة الرابطة  «
الوطنية للرفق بالحيوان، 

ميكيال فيتوريا برابيال، بتحول 
الغابات واألرياف اإليطالية إلى 

“الغرب األميركي” ودعت إلى 
إنزال أقسى العقوبات.

تصور والده 
“خنزيًرا”.. فقتله
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