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للتزويـــد  “بابكـــو”  شـــركة  طرحـــت 
المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة  فـــي 
والمزايـــدات أمس مزايدة لترخيص 
تثبيـــت وتشـــغيل ماكينـــة الصـــراف 
اآللـــي )ATM( في محطـــات الخدمة 
 )BRC( لشـــركة بابكو للبيع بالتجزئة
الجديـــدة: عوالي، المعامير، الســـاية 
ومدينة سلمان. والمواقع الموجودة 
حاليا: بحير، مدينة عيســـى، النزهة، 
الحورة، الحد، وادي حيان والسهلة، 

لبنـــك  دينـــار  ألـــف   574.5 بنحـــو 
البحريـــن الوطنـــي، وكان قـــد تقـــدم 

إليها 3 عطاءات، وتم تعليقها.
نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت 
المناقصـــات  مجلـــس  موقـــع  علـــى 
والمزايـــدات 5 مناقصات ومزايدات 
وحيـــدة(  ومزايـــدة  مناقصـــات   4(
بإجمالـــي 23 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم 
لجهـــة  منهـــا  عطـــاءات   3 تعليـــق 

وحيدة.

لتشغيل “الصراف اآللي” بمحطات “بابكو”

)09(

0508161913

“الشباب والرياضة” توقع اتفاقية مع “تمكين”البحرين رائدة في رعاية الموهوبينمواجهات دامية في العراقمراحل تطور القطاع المصرفيحكم نادر أمام “التأمينات”
قال المحامي عيسى عبدالنبي  «

إن محكمة االستئناف العليا 
المدنية الثانية قضت في حكم 

نادر ومميز بإلزام الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي بقيد موكله 

لمدة تصل لـ 10 سنوات في 
سجل المؤمن عليهم.

قّدم وزير المالية األسبق إبراهيم  «
عبدالكريم محمد جوانب من رؤيته 

لمراحل تطور القطاع المصرفي 
في البحرين في سبعينات القرن 

الماضي، وقال “كانت البنوك 
الموجودة في البحرين بسبعينات 

القرن الماضي تقليدية”.

أطلقت قوات األمن العراقية  «
النار على محتجين في بغداد، 

أمس، فقتلت ما ال يقل عن 
5 منهم، وفًقا لشاهد من 

“رويترز”. وقطع متظاهرون 
جسر العالوي وطريق المتحف 

في بغداد.

قال المدرب صالح عبدالرضا،  «
المحاضر في اإلبداع ورعاية 

الموهوبين، إن البحرين من الدول 
المتقدمة في رعاية الموهوبين على 
مستوى الوطن العربي، حيث يوجد 

اختصاصيون موهوبون مؤهلون 
ببعض المدارس.

أعلنت وزارة شؤون الشباب  «
والرياضة عن شراكة صندوق 

العمل “تمكين”؛ ليكون ضمن 
أسرة رعاة مبادرة سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة إلنشاء 
100 ملعب في فرجان قرى 

ومدن المملكة.

كلـــف ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفـــة المجلس األعلى للصحة 
بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء دراسة 
تقييميـــة عـــن واقـــع العـــدوى المصاحبة 
للمستشـــفيات في مستشـــفى الســـلمانية 
باالســـتعانة  ذلـــك  يتـــم  وأن  الطبـــي، 

بمختصين وخبرات فنية دولية. وترأس 
ســـموه الجلســـة االعتياديـــة األســـبوعية 
القضيبيـــة  بقصـــر  الـــوزراء،  لمجلـــس 
صباح أمس. وكلف ســـموه ســـموه وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بالتنســـيق مع 

المجلـــس األعلـــى للمرأة باتخـــاذ التدابير 
وتطبيق الموازنات التي تلبي احتياجات 
المرأة على المســـتوى الحكومي وتضمن 
المحافظة على تكافؤ الفرص بين المرأة 

والرجل بشكل متساو.

خبرات دولية لتقييم عدوى “السلمانية”
سمو ولي العهد: موازنات لتبية احتياجات المرأة على المستوى الحكومي

سمو ولي العهد مترئسا جلسة الوزراء أمس

المنامة - بنا
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اآلثم االستهداف  وتداعيات  آثار  لمعالجة  المتخذة  احترافية  إجراءات  الداخلية:  وزير 

حادث “أرامكو” رفع المعنويات الستيعاب العمليات االستهدافية

أشاد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بكفـــاءة 
وجاهزيـــة شـــركة أرامكـــو الســـعودية، 
لإلجـــراءات  تقديـــره  عـــن  معربـــا 
االحترافيـــة التي اتخذتها لمعالجة آثار 
وتداعيات العملية االستهدافية اآلثمة 
التـــي تعرضـــت لهـــا المنشـــآت النفطية 
فـــي محافظـــة بقيـــق وهجـــرة خريص 

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، موضحا 
المعنويـــات  جميـــع  رفـــع  الحـــادث،  أن 
إلمـــكان اســـتيعاب مثل هـــذه العمليات 
االســـتهدافية، وهـــذه فرصـــة لتشـــكيل 
فريق عمل مشترك مع أرامكو في إطار 
التعـــاون واالســـتفادة مـــن اإلجـــراءات 

المتخذة.
وكان قـــد افتتـــح مســـاء أمـــس تحـــت 

رعاية وزير الداخلية المعرض والمؤتمر 
الدولي التاســـع للجمعية الدولية لألمن 
الصناعي بالشرق األوسط، حيث يجمع 
المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار “الثورة 
الصناعيـــة الرابعة وتمكين األمن” عددا 
األعمـــال  وقـــادة  القـــرار  صانعـــي  مـــن 
والشـــركات والخبراء فـــي مجال األمن 

الصناعي.

المنامة - بنا المنامة - وزارة الداخلية

كشـــف التقريـــر ربـــع الســـنوي لرصـــد 
اإللكترونيـــة  الحكومـــة  قنـــوات  أداء 
عـــن نمو في قيمة المدفوعات المالية 
اإللكترونيـــة عبـــر مختلـــف القنـــوات 
بنســـبة 29 % فـــي الربـــع الثالـــث من 
العام الجـــاري، مقارنة بالربع ذاته من 
العام الماضي، لتصل قيمتها إلى أكثر 

من 46 مليون دينار.

29 % زيادة 
المدفوعات عبر 

الحكومة اإللكترونية
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أمل الحامد

المنامة - زين

أعلنـــت شـــركة زيـــن البحريـــن عـــن 
تحقيقهـــا أرباًحا صافيـــة بلغت 3.8 
مليون دينار خالل الشـــهور التسعة 

األولى من العام الجاري بنسبة نمو 
3.5 % قياســـا بالفترة المماثلة من 
العام الماضي، إذ كانت بلغت 3.68 

مليون دينار.

“زين البحرين” تربح 3.8 مليون دينار
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لمطاحـــن  البحريـــن  شـــركة  أعلنـــت 
الدقيـــق عـــن تحقيقها أرباًحـــا صافية 
خـــالل الشـــهور التســـعة األولـــى مـــن 

العـــام الجـــاري بلغـــت 1.454 مليـــون 
دينار، مقارنة بنحو 1.345 مليون في 
الفتـــرة المقابلـــة مـــن العـــام 2018، أي 

بنسبة زيادة وصلت إلى 8 %. 

أرباح “مطاحن الدقيق” في 9 شهور
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المنامة - مطاحن الدقيق
مليون دينار
1.45

صـــدر عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة 
ذكـــرى المولد النبـــوي الشـــريف للعام 

.1441
وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى 
المولـــد النبـــوي الشـــريف يعلـــن يـــوم 

الســـبت الثانـــي عشـــر مـــن شـــهر ربيع 
9 نوفمبـــر  الموافـــق  هــــ   1441 األول 
2019 عطلة رسمية لوزارات المملكة 
وهيئاتها ومؤسستها، وحيث إن هذه 
العطلة تصادف يوم عطلة أســـبوعية 
يعـــّوض عنهـــا بالتعطيـــل يـــوم األحد 

الموافق 10 نوفمبر 2019.

األحد عطلة المولد النبوي
المنامة - بنا

انتقـــل إلى رحمـــة هللا تعالى، فجر أمـــس اإلثنين 
الوجيه، رجل األعمال جاسم عبدالرحمن الزياني، 
رئيس مجموعة شـــركات جاسم الزياني وأوالده، 
عـــن عمـــر ناهز الـ 91 عاًمـــا. والراحل أحـــد التجار 
البحرينيين المعروفين، وهو سليل عائلة تجارية 

اشتهرت منذ زمن طويل بتجارة اللؤلؤ.
وكان المرحـــوم رئيًســـا لمؤسســـة جاســـم الزياني وأوالده، وهـــو أصغر أوالد 
المرحوم عبدالرحمن الزياني، ولديه أخوان راشـــد الذي يكبره بـ 10 سنوات 

ومن بعده أحمد، إضافة إلى 4 أخوات.

جاسم الزياني.. تاريخ تجاري عريق
المحرر االقتصادي

جاسم الزياني

ألف دينار 
574

ــه ــؤديـ ــت تـ ــ ــات ــ ــا والــــــــــدور الـــــــذي ب ــ ــه ــ ــداف ــ ــأن أه ــ ــش ــ ــي ب ــرفـ ــصـ جــــــدل مـ

هل ابتعدت البنوك اإلسالمية عن “مقاصد الشريعة”؟

أثار مصرفيون في مؤتمر عقد بالمنامة تساؤال عما إذا كانت البنوك اإلسالمية قد حققت األهداف التي أنشئت ألجلها، وما الدور 
المستقبلي للبنوك، في الوقت الذي يرى البعض أن هناك “مقاصد شرعية” من وراء إطالق القطاع منذ سبعينات القرن الماضي.

واســـتمرت أمـــس أعمـــال مؤتمر “أيوفـــي البنك 
الدولي” السنوي الرابع عشر تحت عنوان “ثورة 
التغيرات في النظام العالمي للتمويل اإلسالمي 

- الحاجـــة إلـــى الحوكمـــة والتوحيـــد القياســـي 
والدعـــم التنظيمـــي”، والذي ُعقـــد بالمنامة على 
مـــدار يوميـــن بمشـــاركة مجموعـــة مـــن الوزراء 

والمسؤولين في القطاع المالي والمصرفي.
وحملت “البالد” السؤال إلى عدد من المصرفيين 

)09(المشاركين في المؤتمر.

علي الفردان من المنامة



المنامة - بنا

تـــرأس ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة الجلســـة االعتيادية 
وذلـــك  الـــوزراء  لمجلـــس  األســـبوعية 
بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى 
األميـــن العـــام لمجلـــس الـــوزراء ياســـر 
الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
بمناســـبة قـــرب حلـــول ذكـــرى المولـــد 
رفـــع مجلـــس  فقـــد  الشـــريف،  النبـــوي 
الـــوزراء خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وإلـــى 
ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وإلى شـــعب مملكة البحرين 
الكريم، سائال المولى عز وجل أن يعيد 

هـــذه المناســـبة الدينيـــة العظيمة على 
جاللته باليمن والبـــركات وعلى مملكة 
البحريـــن واألمة اإلســـالمية بمزيد من 

التقدم والرفعة واالزدهار.
بعدهـــا، أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء بنجاح 
الدولـــي  البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض 
للدفـــاع )بايدك 2019( الذي أقيم تحت 
وافتتحـــه  الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة 
ســـموه بالنيابـــة عـــن جاللـــة الملك يوم 
اإلثنين الماضي، موجها صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد الشـــكر والتقديـــر 
للـــدول المشـــاركة والعارضيـــن في هذا 
المحفـــل الصناعـــي العســـكري، وأثنـــى 
سموه على المشـــاركة الفاعلة للصناعة 
العســـكرية الوطنيـــة في هـــذا المعرض 

وعلى الجهود المبذولة لتطويرها.
بعد ذلـــك، كلف صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء المجلس 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  للصحـــة  األعلـــى 
الصحـــة بإجـــراء دراســـة تقييميـــة عن 
واقع العدوى المصاحبة للمستشـــفيات 
الطبـــي،  الســـلمانية  مستشـــفى  فـــي 
وأن يتـــم ذلـــك باالســـتعانة بمختصين 

وخبرات فنية دولية.

“الــســلــمــانــيــة” فــي  الـــعـــدوى  ــع  ــ واق لتقييم  دولــيــة  خــبــرات  ــد:  ــه ــع ال ــي  ولـ ســمــو 

موازنات لتلبية االحتياجات الحكومية للمرأة

ارتفاع مؤشر التوازن 
بين الجنسين من 

60 % العام 2016 
إلى 64 % لمتوسط 

2018 - 2017

المحافظة على 
الوتيرة المتسارعة 

في تنفيذ المشاريع 
التنموية التي تخدم 

االقتصاد الوطني

زيادة في المشاريع 
قيد التنفيذ في 

2019 بنسبة 194 % 
مقارنة بـ 2018

بعـــد ذلـــك نظـــر المجلـــس فـــي المذكـــرات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه وذلك على 

النحو التالي:
أوال: أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء بالـــدور الحيـــوي 
الذي تقوم به المرأة البحرينية في تحقيق 
ظـــل  فـــي  للمملكـــة  المختلفـــة  المنجـــزات 
المسيرة التنموية الشـــاملة بقيادة صاحب 
الجاللة الملك، ووجه سموه بمواصلة دعم 
جهود المجلس األعلى للمرأة برئاسة قرينة 
عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة لكل ما من شـــأنه 
اســـتمرار تقدم المرأة فـــي المجاالت كافة، 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  ســـموه  وكلـــف 
الوطنـــي بالتنســـيق مـــع المجلـــس األعلـــى 
للمرأة باتخاذ التدابيـــر وتطبيق الموازنات 
التي تلبي احتياجات المرأة على المستوى 
الحكومـــي وتضمن المحافظـــة على تكافؤ 
الفرص بين المرأة والرجل بشـــكل متســـاو، 
وذلـــك في ضـــوء المذكـــرة المرفوعـــة لهذا 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  مـــن  الغـــرض 

الوطني.
ثانيـــا: وافـــق مجلس الـــوزراء علـــى نتائج 
التقريـــر الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين 

اللجنـــة  بـــه  الـــذي أوصـــت   2018 - 2017
التنســـيقية برئاســـة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء وأعـــده المجلس 
الماليـــة  وزيـــر  وعرضـــه  للمـــرأة  األعلـــى 
واالقتصـــاد الوطنـــي، ووجـــه المجلس إلى 
عرضـــه علـــى اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومات 
والســـكان، وقـــرر تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة 
بيـــن المجلس األعلى للمرأة ووزارة المالية 
واالقتصاد الوطني ووزارة شؤون مجلس 
الـــوزراء لمتابعـــة تنفيـــذ توصيـــات التقرير 
المذكور بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. 
وقـــد بينـــت نتائـــج التقريـــر ارتفاع مؤشـــر 
التوازن بين الجنســـين في مملكة البحرين 
مـــن 60 % فـــي العـــام 2016 إلـــى 64 % 
لمتوســـط الفتـــرة 2017 - 2018، وارتفـــاع 
مؤشر التوازن بين الجنسين في المجاالت 
النوعية من 64 % في العام 2016 إلى 68 
% لمتوســـط الفتـــرة ذاتهـــا، فيمـــا ارتفعت 
مؤشـــرات األداء المؤسسي من 56 % إلى 
59 % في الفترة ذاتها المشار إليها أعاله.

ثالثـــا: وجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة على 
الوتيـــرة المتســـارعة فـــي تنفيذ المشـــاريع 
التنمويـــة التي تخـــدم االقتصـــاد الوطني، 

موجهـــا ســـموه إلـــى اإلســـراع في ترســـية 
المشـــاريع وضمـــان تنفيذها وفـــق الجدول 
المرســـوم لها ماليا وزمنيـــا، وذلك في إطار 
متابعـــة مجلس الـــوزراء لتنفيذ المشـــاريع 
وزارة  عليهـــا  تشـــرف  التـــي  الحكوميـــة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي في ثالثـــة قطاعات هـــي الطرق 
والصرف الصحي والبناء، وذلك من خالل 
التقرير الذي رفعه وزير األشـــغال وشؤون 
والـــذي  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
أظهـــر زيـــادة فـــي المشـــاريع قيـــد التنفيـــذ 
فـــي العـــام 2019 بنســـبة 194 % مقارنـــة 
بالعام 2018، وتضاعف عدد المشاريع قيد 
التنفيـــذ أكثر من مرتين، حيث طرحت في 
العام 2018 ما مجموعه 50 مشروعا بكلفة 
126 مليـــون دينار مقارنة بـ 115 مشـــروعا 

بكلفة 371 مليون دينار في العام 2019.
رابعا: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانـــون 
رقـــم )48( لســـنة 2012 بشـــأن غرفة تجارة 
وصناعة البحرين، وقد استعرض المجلس 
في هذا الصـــدد مرئيات وتوصيات اللجنة 
الوزاريـــة للشـــؤون القانونية والتشـــريعية، 
حيـــث قـــرر اســـتكمال بحثـــه فـــي جلســـة 

مقبلة.
خامســـا: وافق مجلس الـــوزراء على إعادة 

أربـــع لجـــان، وقـــرر  تشـــكيل واســـتحداث 
الموافقـــة على أربعـــة مشـــروعات قرارات 
فـــي هـــذا الخصوص بناء علـــى اقتراح من 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة، األول مشـــروع 
قرار بإنشاء وتشـــكيل اللجنة العليا للعالج 
في الخارج، والثاني مشـــروع قرار بإنشاء 
وتشـــكيل اللجنة الوطنية للشـــراء الموحد 
لألدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة، والثالـــث 
لجنـــة  وتشـــكيل  بإنشـــاء  قـــرار  مشـــروع 
الجـــودة والمعاييـــر اإلكلينيكيـــة بالقطـــاع 
الصحـــي، والرابـــع مشـــروع قـــرار بإنشـــاء 
والتخطيـــط  التدريـــب  لجنـــة  وتشـــكيل 

اإلستراتيجي الصحي.
سادســـا: بحث مجلس الوزراء ســـن قانون 
وطني للفضاء ينظم كل ما يتعلق بالفضاء 
الوطنيـــة  التطلعـــات  ويلبـــي  وتطبيقاتـــه 
المتغيـــرات  مـــع  ويتناســـب  المســـتقبلية 

الدوليـــة لمـــا تشـــكله التقنيـــات الفضائيـــة 
مـــن أهميـــة فـــي البنـــى التحتيـــة الحديثة 
خاصـــة فـــي ظل انضمـــام مملكـــة البحرين 
لمعاهدتيـــن دوليتيـــن في مجـــال الفضاء، 
وكلـــف مجلـــس الـــوزراء الهيئـــة الوطنيـــة 
مـــع  بالتعـــاون والتنســـيق  الفضـــاء  لعلـــوم 
الجهـــات ذات العالقة واالختصاص بإعداد 
مســـودة مشـــروع قانـــون وطنـــي للفضاء، 
وذلـــك فـــي ضـــوء المذكـــرة المعروضة من 
رئيـــس  واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر 
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 

الفضاء.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على تأسيس 
مكتـــب لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة بمملكة 
بيـــن  التعـــاون  ودعـــم  لتعزيـــز  البحريـــن؛ 
المملكـــة وهـــذه المنظمة العالميـــة وتفعيل 
االتفاقية األساســـية الموقعة بينهما بشـــأن 
توفير المساعدة االستشارية الفنية، وذلك 
في ضـــوء المذكرة المرفوعـــة لهذا الغرض 

من وزيرة الصحة.
ثامنـــا: تابـــع مجلس الـــوزراء 94 مشـــروعا 
تشرف على تنفيذها وزارة شؤون الشباب 
فـــي  الـــواردة  المبـــادئ  لتنفيـــذ  والرياضـــة 
برنامـــج الحكومة واألولويـــات والمبادرات 
التـــي تكفـــل االســـتدامة الماليـــة والتنميـــة 
االقتصاديـــة وتؤمـــن البيئـــة الداعمـــة لهـــا، 

وذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء وتطويـــر ودعم 
وتوفير احتياجات البنى التحتية للمنشآت 
الرياضيـــة والشـــبابية فـــي مختلف مناطق 
المملكـــة، منهـــا 62 مشـــروعا قيـــد التنفيـــذ 
إلى جانب 32 مشـــروعا تـــم إنجازه، والتي 
عرضها وزير شؤون الشباب والرياضة في 

المذكرة المرفوعة لهذا الغرض.
الـــوزراء علـــى رد  تاســـعا: وافـــق مجلـــس 
الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة مقـــدم من 
مجلـــس النـــواب بخصـــوص تدريـــس لغـــة 

اإلشارة لطلبة المدارس.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، فقـــد أخـــذ 
مبـــادرة  منتـــدى  بنتائـــج  علمـــا  المجلـــس 
مســـتقبل االســـتثمار الـــذي عقـــد بالمملكـــة 
العربية الســـعودية الشقيقة مؤخرا، والذي 
تـــم علـــى هامشـــه توقيـــع عقد مع الشـــركة 
االستشارية المنفذة لمشـــروع جسر الملك 
حمـــد وربط ســـكة الحديد بيـــن المملكتين 
الشقيقتين والذي عرضه وزير المواصالت 
علمـــا  المجلـــس  أخـــذ  فيمـــا  واالتصـــاالت، 
بنتائج اجتماع لجنـــة وزراء الصحة بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، 
والمؤتمر العـــام الثانـــي والثمانين لمجلس 
وزراء الصحـــة بدول مجلس التعاون الذي 
عقـــد في مســـقط مؤخـــرا، والـــذي عرضته 

وزيرة الصحة.

قرارات المجلس

المنامة - بنا

البحرين تتلقى شكر 
الرئيس التونسي

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة، وولـــي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
ــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل  ــمــل ال
خليفة، برقيات شكر جوابية من أخيهم 
الشقيقة  التونسية  الجمهورية  رئيس 
المهنئة  برقياتهم  على  ردا  قيس سعيد؛ 
الرئاسية  بمناسبة فوزه في االنتخابات 

للجمهورية التونسية الشقيقة.

ــوزراء الـ رئــيــس  سمو  ــدره  أصـ قـــرار  بموجب 

نقل رئيس البعثة الدبلوماسية بمصر إلى الديوان العام في “الخارجية”

صـــدر عن رئيـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، قرار رقم )23( لســـنة 2019 
بنقل ســـفير فـــوق العادة مفـــوض إلى الديـــوان العام في 
وزارة الخارجيـــة. ونصـــت المادة األولى مـــن القرار، على 
أنه ينقل الشيخ راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، 

رئيس البعثة الدبلوماســـية لـــدى جمهورية مصر العربية، 
إلى الديوان العام في وزارة الخارجية.

وجـــاء في المادة الثانية، أن علـــى وزير الخارجية تنفيذ 
هـــذا القـــرار، ويعمل بـــه من تاريـــخ صدوره، وينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء
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شـــارك وفد مملكة البحرين برئاســـة مدير 
والباســـيفيك  األميركتيـــن  شـــؤون  إدارة 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الخارجيـــة  بـــوزارة 
علـــي آل خليفـــة فـــي اجتمـــاع فريق عمل 
التحالـــف اإلســـتراتيجي لمنطقـــة الشـــرق 
بمكافحـــة  المعنـــي   )MESA( األوســـط 
وتـــم  الريـــاض.  فـــي  والمنعقـــد  اإلرهـــاب 
مناقشـــة إســـتراتيجية مكافحـــة اإلرهاب 
وخطـــط التنفيـــذ والخطوات المســـتقبلية 
للتحالف اإلســـتراتيجي للشـــرق األوســـط 
فـــي هـــذا الشـــأن، حيث تـــم التأكيـــد على 
أهمية تعزيز الشـــراكات والتعـــاون متعدد 
األطراف بيـــن دول التحالف وغيرها فيما 
يتعلق بمكافحة اإلرهاب بمختلف أشكاله. 

وأكـــد رئيـــس وفـــد البحرين أهميـــة تعزيز 
التعـــاون والعمـــل الجماعـــي فـــي مواجهة 
اإلرهـــاب وتجفيـــف منابعـــه، مشـــددا على 
أهميـــة توحيد كل الجهـــود وتطوير آليات 
تبـــادل المعلومـــات وتعزيـــز أمـــن الحدود، 
مشـــيًرا إلى أهمية االســـتفادة مـــن المراكز 

التأهيليـــة ومكافحـــة الفكـــر المتطرف في 
المنطقـــة كمركـــز األميـــر محمـــد بـــن نايف 
للمناصحة فـــي إعادة تأهيل المنتمين إلى 
المجموعـــات اإلرهابيـــة، والمركـــز العالمي 
لمكافحـــة الفكر المتطرف )اعتدال( ومركز 

صواب في مكافحة الفكر المتطرف.

”MESA“ البحرين تشارك في اجتماع التحالف اإلستراتيجي

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة برقية 
تهنئـــة من وزيـــر المواصـــات واالتصاالت 
كمـــال بن أحمـــد أعرب خالهـــا عن خالص 
بمناســـبة  لســـموه  والتبريـــكات  التهانـــي 
النجـــاح الكبيـــر الـــذي حظـــي بـــه معـــرض 
ومؤتمـــر البحريـــن الدولي للدفـــاع )بايدك 
أن  منوهـــا  الثانيـــة،  نســـخته  فـــي   )2019
المعـــرض لفت أنظـــار العالم إلى ما تمتلكه 
البحرين من اســـتعدادات ومبادرات قيمة 

على الصعيد األمني  والعسكري.

خـــال  تحقـــق  الـــذي  اإلنجـــاز  إن  وقـــال 
النســـخة الثانية من المعـــرض جاء نتيجة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  دعـــم 
الوزراء وما يقدمه من مســـاندة في شتى 
المجـــاالت، الفتـــا إلـــى أن المعـــرض حجز 
لنفســـه مقعـــدا متقدمـــا ضمـــن المعـــارض 
العســـكرية واألمنيـــة، وجـــذب النخب من 
بموفـــور  لســـموه  العالـــم، داعيـــا  كل دول 
ســـموه  يكـــون  وأن  والســـعادة،  الصحـــة 
دوما خير ســـند وعـــون وأن يحفظ مملكة 

البحرين.
كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة مـــن وزيـــر 

شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد 
بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر الـــذي حظـــي به 
المعـــرض، مؤكـــدا أن اهتمـــام ســـموه بهذا 
الحدث العالمي ســـاهم في إبـــراز الصورة 

المشرفة عن المملكة.
وأضـــاف أن النجـــاح الكبيـــر الـــذي تحقـــق 
الملكيـــة  للرؤيـــة  نتيجـــة  كان  للمعـــرض 
الســـامية التـــي حظـــي بها من قبـــل عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة الحثيثة، 

ودعم ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
قائـــد الحرس الملكي رئيـــس اللجنة العليا 
المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي 
للدفـــاع صاحـــب الســـمو الشـــيخ ناصر بن 
لـــه  حمـــد آل خليفـــة، المســـتمر ممـــا كان 
األثر اإليجابي في نجـــاح الحدث العالمي 
الدولي ووصوله إلـــى األهداف التي وجد 

من أجلها. 
كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء برقية تهنئة من رئيـــس الجمارك 
الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة بمناســـبة 

نجـــاح فعاليـــات معـــرض” بايـــدك 2019”، 
مضيفـــا أن النجـــاح الذي حققته النســـخة 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  مـــن  الثانيـــة 
جميـــع  فـــاق  وبشـــكل  للدفـــاع،  الدولـــي 
التوقعـــات، جعلـــه أحـــد أســـرع، المعارض 
نموا في منطقة الشـــرق األوســـط، واألكثر 
قـــدرة على جذب، واســـتقطاب الشـــركات 
العارضـــة، لمـــا يقدمـــه مـــن فـــرص ممتازة 
الدفاعيـــة  المنظومـــات  أحـــدث،  لعـــرض 

الجديدة والمبتكرة. 
وأضـــاف أن هـــذا اإلنجـــاز الـــذي مـــا كان 
ليتحقـــق لـــوال توجيهـــات ســـموه، والتـــي 
من شـــأنها بلـــوغ أعلـــى المســـتويات وبما 

يتماشـــى مع الرؤية الحكيمة التي أرســـى 
دعائمها صاحب الجالـــة الملك والمتابعة 
الحثيثـــة مـــن صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مـــن األميـــن العـــام 
مصطفـــى  الملكيـــة  الخيريـــة  للمؤسســـة 
فـــي  المعـــرض،  نجـــاح  بمناســـبة  الســـيد 
نســـخته الثانية، معربا عن خالص التهاني 
وأســـمى التبريـــكات لســـموه بنجـــاح هـــذا 
الحـــدث العالمـــي الـــذي رفع اســـم المملكة 

عاليا في مختلف المحافل الدولية.
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سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاني بنجاح “بايدك”
ــوه ــم ــيــتــحــقــق لــــوال دعــــم وتـــوجـــيـــهـــات س ــاز مـــا كــــان ل ــ ــج ــ مـــســـؤولـــون: اإلن
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تلقى ولـــي العهد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة 
شـــكر جوابيـــة مـــن ولي عهد 
دولة الكويت الشـــقيقة سمو 
الشـــيخ نواف األحمد الجابر 
الصباح؛ وذلك ردا على برقية 
التهنئـــة التـــي بعثهـــا ســـموه 
إليه بمناســـبة عودة صاحب 
السمو الشـــيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة، إلى دولة 
الكويت بسامة هللا وحفظه 
الفحوصـــات  إجـــراء  بعـــد 
الطبيـــة فـــي الخـــارج، والتي 
ومنتـــه  هللا  بفضـــل  تكللـــت 

بالتوفيق والنجاح.
أعرب سمو ولي عهد الكويت 
خالهـــا عـــن خالـــص تقديره 
لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس 
مشـــاعره  علـــى  الـــوزراء 
لســـموه  وراجيـــا  الطيبـــة، 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور 

والتوفيق.

سمو ولي العهد يتلقى 
برقية شكر جوابية من 

نظيره الكويتي
وزيـــر الداخليـــة يشـــيد بكفـــاءة وجهوزيـــة “ أرامكـــو”
ـــم ـــتهداف اآلث ـــات االس ـــار وتداعي ـــة آث ـــذة لمعالج ـــة المتخ ـــراءات االحترافي ـــر اإلج تقدي

تحت رعاية وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، افتتح مســاء أمس، المعرض والمؤتمر الدولي 
التاســع للجمعية الدولية لألمن الصناعي بالشــرق األوســط، بحضور وزير النفط ووكيل وزارة الداخلية لشــؤون الجنســية 
والجــوازات واإلقامــة ورئيــس األمــن العام ووكيل وزارة الداخلية ومحافظ العاصمة والرئيــس التنفيذي لهيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.

ويجمع المؤتمر، الذي يعقد تحت شـــعار 
وتمكيـــن  الرابعـــة  الصناعيـــة  “الثـــورة 
األمن”، عـــددا من صانعي القـــرار وقادة 
األعمال والشركات والخبراء في مجال 
األمـــن الصناعـــي، ويهـــدف إلـــى إتاحـــة 
مـــا  آخـــر  لعـــرض  للمشـــاركين  الفرصـــة 
توصلت إليه التقنية في المجال األمني.

وبهذه المناســـبة، أشـــاد وزيـــر الداخلية 
أرامكـــو  شـــركة  وجهوزيـــة  بكفـــاءة 
السعودية، معربا عن تقديره لإلجراءات 
االحترافية التي اتخذتهـــا لمعالجة آثار 
وتداعيات العملية االســـتهدافية اآلثمة 
التي تعرضت لها المنشـــآت النفطية في 
محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة 
العربية الســـعودية، موضحا أن الحادث 
رفع جميع المعنويات إلمكان اســـتيعاب 
مثل هذه العمليات االســـتهدافية، وهذه 
فرصة لتشـــكيل فريق عمل مشـــترك مع 
أرامكـــو في إطـــار التعاون واالســـتفادة 
أن  المتخذة.وأوضـــح  اإلجـــراءات  مـــن 
التجمع الواســـع لخبراء األمن الصناعي 

والســـامة العامـــة، يمثل فرصـــة كبيرة 
لمواكبـــة أحـــدث التطـــورات فـــي مجال 
الســـامة والبيئة بمواقـــع العمل وتبادل 
الخبـــرات والتجـــارب ومواكبـــة أحـــدث 
التقنيات بهذا المجال، موضحا أن هناك 
اســـتهدافا واضحـــا للمواقع والمنشـــآت 
الـــذي  األمـــر  المنطقـــة،  فـــي  النفطيـــة 
يتطلـــب مواصلـــة التدريـــب واالطـــاع 
اإلقليميـــة  والخبـــرات  التجـــارب  علـــى 
يمكـــن  حتـــى  الناجحـــة،  والدوليـــة 
االستفادة من ذلك في حاالت الطوارئ، 

متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.
التنفيـــذي  المديـــر  ألقـــى  جهتـــه،  مـــن 
للســـامة واألمـــن الصناعـــي في شـــركة 
الزهرانـــي،  عالـــي  الســـعودية  أرامكـــو 
رحب فيها براعي الحفل، مشيدا بالدور 
المحـــوري لوزير الداخليـــة في مواصلة 
دعـــم الفعاليـــات المتخصصـــة مثل هذا 
المؤتمـــر، كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره لوزير 

النفط على دعمه.
وأوضـــح أن البحرين هـــي الخيار األول 

الســـتضافة مثـــل هـــذه الفعاليـــات فـــي 
المنطقـــة، منوهـــا إلـــى أن هـــذه الفعالية 
المنطقـــة  فـــي  األمـــن  لتعزيـــز  فريـــدة 
منصـــة  وهـــي  الســـنين  مـــع  وتطـــورت 

للحوار وتبادل المعلومات.
في سياق متصل، رحب رئيس الجمعية 
جودفريـــد  الصناعـــي  لألمـــن  الدوليـــة 
هيندريكـــس، بالحضور، مشـــيدا برعاية 
وزيـــر الداخلية للمؤتمـــر والمعرض، كما 
اســـتعرض دور الجمعيـــة وجهوهـــا فـــي 
مجـــال تعزيـــز األمـــن الصناعـــي وتعزيز 
التعاون بين الجهـــات ذات العاقة على 

مستوى العالم.
كمـــا ألقـــى الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفـــة وزيـــر النفـــط كلمـــة أشـــاد فيهـــا 
الســـريعة لشـــركة أرامكـــو  باالســـتجابة 
الســـعودية فـــي معالجـــة آثـــار الحـــادث 
األثيم، منوها إلى أن ســـرعة االستجابة 
ساهمت في تجنب ارتفاع أسعار النفط.
كما تطـــرق إلى الحديث عن اســـتخدام 
التكنولوجيـــا في قطـــاع النفـــط والغاز، 

منوها إلى اســـتخدام نظم تحكم رقمية 
النفـــط  وآبـــار  المصفـــاة  عمليـــات  فـــي 
والغـــاز واالعتماد على برامج إلكترونية 
للتحكـــم بالتدفق النفطي، وهو ما تطور 
اآلن للـــذكاء االصطناعـــي ويزيـــد يومـــا 
بعـــد يـــوم اعتمادنـــا علـــى التكنولوجيـــا 
فـــي عمليات الصيانـــة والتنبؤ باألعطال 
والعمليات التي ال تعتمد على اإلنسان..
التصـــدي  أن  النفـــط  وزيـــر  وأضـــاف 
الســـيبرانية  الهجمـــات  لتهديـــدات 
األمنيـــة  بالجهـــود  االســـتمرار  يتطلـــب 
مبينـــا  والغـــاز،  النفـــط  مؤسســـات  فـــي 
أننـــا “نحتـــاج للتكنولوجيـــا وأن نكـــون 

متيقظين دوما”.
وزيـــر  قـــام  االفتتـــاح،  حفـــل  وخـــال 

الداخلية بتكريم القائمين على المعرض 
والمؤتمـــر، مشـــيدا بحرصهـــم على عقد 
هذه الـــدورة في مملكة البحرين، والتي 
تعمـــل وبشـــكل مســـتمر علـــى تشـــجيع 
هـــذه النوعية مـــن المؤتمـــرات المتعلقة 
بالســـامة العامة، باعتبارها أمرا رئيســـا 
في جميع البرامج والمشاريع التنموية.

النفـــط  ووزيـــر  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــام 
بجولة في المعـــرض، حيث تم االطاع 
على التقنيات الحديثة في مجال األمن 
الصناعي والســـامة والبيئة، مشـــيدين 
بما يتضمنه المعرض من معدات حديثة 
وتقنيـــات متطورة في هـــذا المجال، بما 
يسهم في فتح آفاق واسعة نحو تعزيز 

استخدام آليات السامة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية
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وزير الداخلية أثناء التكريم

المنامة - وزارة اإلسكان

أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أكـــد 
االجتماعـــات الدوريـــة للـــوزراء المعنيين 
بشـــؤون اإلســـكان بدول مجلس التعاون 
تحظى بأهمية كبيرة على صعيد تحقيق 
األهـــداف الخليجيـــة المشـــتركة المتعلقة 
بقطاع اإلسكان، والمساهمة في االرتقاء 
بهـــذا القطـــاع لـــدى الـــدول األعضـــاء من 
وتبـــادل  والقـــرارات  النقاشـــات  خـــال 
الخليجيـــة  الـــرؤى  وتوحيـــد  الخبـــرات، 
إزاء المشـــاركات واالستحقاقات األممية 
واإلقليميـــة.  وقال الحمر لدى مشـــاركته 
فـــي اجتمـــاع الـــوزراء المعنيين بشـــؤون 
المنعقـــد  التعـــاون  دول  فـــي  اإلســـكان 
بســـلطنة ُعمـــان أن مـــا تـــم مناقشـــته في 
االجتمـــاع مـــن محـــاور ومـــا صـــدر عـــن 

االجتماع من قرارات تســـهم باشـــك في 
دعـــم جهود الـــدول األعضاء فـــي تطوير 
علـــى  والتشـــجيع  اإلســـكانية  سياســـاتها 
ابتـــكار مزيد من الحلول اإلســـكانية التي 
تسهم في تقليص التحديات العالمية في 

قطاع اإلســـكان.وأكد الوزير أن االجتماع 
الـــوزاري الخليجـــي مثـــل فرصـــة مواتية 
بشـــأن  المشـــترك  التنســـيق  مـــن  لمزيـــد 
التعامـــل مع المنظمـــات األممية والدولية 

المعنية بشؤون اإلسكان.

وزير اإلسكان يشارك في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون اإلسكان بدول مجلس التعاون

جانب من االجتماع

التشجيع على ابتكار مزيد من الحلول اإلسكانية

الثالثاء 5 نوفمبر 2019 - 8 ربيع األول 1441 - العدد 4039



األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  تلقى 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بــرقــيــة شــكــر من  بــن حــمــد آل خليفة 
المجلس  رئيسة  الملك  جاللة  قرينة 
الملكي  السمو  صاحبة  للمرأة  األعلى 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قـــرارات  اتــخــاذه مــن  تــم  بمناسبة مــا 
في  البحرينية  ــمــرأة  ال لتقدم  داعــمــة 
وفيما  أمــس،  الـــوزراء  مجلس  جلسة 

يلي نص البرقية:
الملكي  السمو  الــعــزيــز/صــاحــب  االبـــن 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر 

حفظكم هللا
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 

األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

تابعنا  واالعــتــزاز،  التقدير  مــن  بكثير 
ــاع مــجــلــس الـــــــوزراء  ــمـ ــتـ نـــتـــائـــج اجـ
ــرارات  الــمــوقــر ومــا تــم اتــخــاذه مــن قـ
هللا،  حفظكم  سموكم،  برئاسة  نوعية 
مفردات  بصدورها،  استكملت،  التي 
احتياجات  إلدمــاج  الوطني  النموذج 
متطلبات  وأنــهــت  البحرينية،  الــمــرأة 
اعــتــمــاده كــنــظــام وطــنــي يــعــمــل على 
“حــوكــمــة” تــطــبــيــقــات تــكــافــؤ الــفــرص 
وتــحــقــيــق مــســتــويــات مــتــقــدمــة من 
التنمية  فــي  الجنسين  بين  الــتــوازن 

الوطنية.
ــرارات الــمــتــمــيــزة  ــقــ ــ ــأتــي تــلــك ال كــمــا ت
ــهــا، كــتــرجــمــة واضـــحـــة  فــــي مــضــمــون
ورعــاه،  هللا  أيــده  والدكم،  لتوجيهات، 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
ــمــفــدى،  ال ــالد  ــبـ الـ آل خــلــيــفــة، عـــاهـــل 
ــاء ســيــاســات وخــطــط  ــقـ بـــضـــرورة ارتـ
ــتــنــمــيــة بــمــا يــنــســجــم مـــع خــبــراتــنــا  ال
تقدم  مــجــال  فــي  المتأصلة  الوطنية 
أكثر  لنتائج  وصــوالً  البحرينية،  المرأة 
تــقــدمــًا وتـــأثـــيـــرًا، ضــمــن مــرحــلــة عمل 
بتسريع  فيها  الــمــرأة  تساهم  جــديــدة، 
لمسيرتنا  والتحديث  التطوير  خطى 

من  بفضل  باإلنجاز،  العامرة  الوطنية 
هللا، وفضل تلك الرؤية الملكية الرحبة 
والمجسدة لتطلعات المرأة البحرينية. 
على  نـــؤكـــد  أن  إال  هـــنـــا،  يــســعــنــا  وال 
لكل  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  امــتــنــان 
ــؤازرة  مــا تــســاهــمــون بــه مــن دعـــم ومــ
وتوجيهات سديدة، تمثلت في، اتخاذ 
الــمــوازنــات  لتطبيق  الــالزمــة  التدابير 
الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات الـــمـــرأة على 
اعتماد  وكــذلــك  الحكومي،  المستوى 
بين  لــلــتــوازن  الوطني  التقرير  نتائج 
الجنسين لألعوام )2018-2017( كآلية 
البحرينية  الــمــرأة  تنافسية  لــقــيــاس 
ــام وعـــلـــى مــســتــوى  ــعـ ــي الــقــطــاع الـ فـ
مشاركتها في االقتصاد الوطني. ولن 
التوجه هو  بأن هذا  بالقول هنا،  نبالغ 
األول من نوعه على مستوى منطقتنا 
لــحــكــومــة مملكة  الــعــربــيــة، شــاكــريــن 

البحرين قرارها المبارك بهذا الشأن.
حفظكم  لسموكم،  نكرر  الختام،  وفي 
هللا، بالغ تقديرنا واعتزازنا بما تبدونه 
مـــن اهــتــمــام فــائــق ومــتــابــعــة حثيثة 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  أعــمــال  لدعم 
بــدوره  للقيام  المتواصلة  ومساعيه 
الدولــة  مؤسســات  كافة  مساندة  في 
في تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه 
لحقوقها،  حفظًا  البحرينية،  ــمــرأة  ال
في  شــريــك  كخير  لــدورهــا..  وتفعيالً 

بناء حاضر ومستقبل وطنها.
ــارك فـــي مــســاعــيــكــم  ــ ــ وفــقــكــم هللا وب

الجليلة لخدمة البحرين ورفعة شأنها،،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

والــدتــكــم ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم آل 
خليفة

رئيسة المجلس األعلى للمرأة

وبــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
شكر  برقية  ــوزراء  ــ ال مجلس  لرئيس 
ردا على برقية صاحبة السمو الملكي 
المجلس  رئيسة  الملك  جاللة  قرينة 

األعلى للمرأة.
وهذا نصها:

صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قــريــنــة جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى رئيسة 

المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

برقية  واالعــتــزاز  الفخر  ببالغ  تلقينا 
والــــتــــي  هللا،  ــم  ــكـ ــظـ ــفـ حـ ســــمــــوكــــم 
ضــمــنــتــمــوهــا عــظــيــم الــشــكــر عــلــى ما 
تــم اتـــخـــاذه مــن قـــــرارات فــي جلسة 
تأتي  والــتــي  الــيــوم،  ــوزراء  ــ ال مجلس 
المجلس  من  المبذولة  للجهود  داعمة 
ــمــرأة  ــمــرأة والـــتـــي تــضــع ال ــل األعـــلـــى ل
لكل  وتسعى  عينها،  نصب  البحرينية 
تقدمها  على  ينعكس  أن  شأنه  من  ما 
وعلى  المجاالت  كافة  فــي  وتطورها 
جميع المستويات المحلية واإلقليمية 
تحقيقها  فـــي  يــســهــم  بــمــا  والـــدولـــيـــة 

المسيرة  ظل  في  النوعية  للمنجزات 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة 
الملك  العزيز  الــوالــد  الجاللة  صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا 

ورعاه.
صاحبة السمو الملكي، إن المرأة شريك 
أساسي في بناء نهضتنا الوطنية، وما 
من  إال  تقديمه  يتم  الـــذي  الــدعــم  كــل 
الحيوي  الــدور  بأهمية  إيماننا  منطلق 
للمرأة  األعلى  المجلس  به  يقوم  الذي 
نفخر  والــذي  هللا،  حفظكم  برئاستكم 
به لما يحققه بصورة مستمرة، ووتيرة 
المرأة  متسارعة من نتائج برهنت أن 
بتميز  العطاء  على  قــادرة  البحرينية 
إسهاماتها  لتكون  المجاالت  كافة  في 
جـــزًءا مــن تــاريــخ وحــاضــر ومستقبل 

مملكتنا الغالية.
مــا  إن  ــي،  ــكـ ــلـ ــمـ الـ ــو  ــمـ ــسـ الـ ــة  ــبـ ــاحـ صـ
اليوم  البحرينية  الــمــرأة  إليه  وصلت 
مــن نــجــاحــات كــبــيــرة عــلــى األصــعــدة 
من  تولونه  مــا  بفضل  جــاء  المختلفة 
والـــذي عزز  الــمــرأة  تمّيز  حــرص على 
من مكانتها وأتاح أمامها الفرص التي 
بما  منها  االستفادة  المرأة  استطاعت 
يحقق لها الطموح المنشود، ونؤكد لكم 
سنقف  أننا  الملكي  السمو  صاحبة  يا 
بها  التي يقوم  الجهود  دومــًا مع كافة 
حفظكم  برئاستكم  األعــلــى  المجلس 
لكل  وتطلعاتكم  رؤاكـــم  لتحقيق  هللا 
ــدم الـــمـــرأة  ــقـ ــا مـــن شـــأنـــه رفـــعـــة وتـ مـ
والنماء  بالخير  يعود  بما  البحرينية 

على الوطن والمواطن.
وفي الختام، تقبلوا سموكم منا عظيم 
الــشــكــر والــتــقــديــر واالمـــتـــنـــان، داعــيــًا 
المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم 
الــصــحــة  مـــوفـــور  يــديــم عــلــيــكــم  وأن 

والسعادة وطول العمر.
ودمتم بعون هللا سالمين موفقين،،،

ابنكم
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

local@albiladpress.com
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“مايو كلينك” ألمراض القلب والشرايين ينطلق غًدا
القلب شرايين  بأمراض  المتعلقة  الجوانب  تستعرض  محاضرة   39 يشمل 

ينّظــم مركــز محمــد بــن خليفــة ألمــراض القلــب، بالتعــاون مــع مركــز مايــو كلينــك 
بالواليات المتحدة األميركية “مؤتمر مايو كلينك ألمراض القلب والشرايين” والذي 
ســيقام فــي مملكــة البحريــن خــال الفتــرة 6 حتــى 9 نوفمبــر الجــاري، تحــت رعاية 

رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.

بمركز  القلب  أمـــراض  اســتــشــاري  وقـــال   
ألمـــراض  التخصصي  خليفة  بــن  محمد 
أمين:  للمؤتمر هيثم  العام  المنسق  القلب 
المؤتمر  لهذا  السادسة  النسخة  “هذه هي 
ــا في  ــذي يعقد ســنــويًّ ــ الــدولــي الــمــهــم وال
الــبــحــريــن، حــيــث اســتــقــطــبــت الــنــســخــة 
من  مشارًكا   250 على  يزيد  مــا  السابقة 
األطباء العالميين والمحليين، في نسخة 
ــوف يـــقـــوم 12 مــحــاضــًرا  ــام ســ ــعـ ــذا الـ هــ
محاضرة   39 بــإلــقــاء  كلينيك  مــايــو  مــن 
يــســتــعــرضــون مــن خــاللــهــا بــشــكــل شامل 
جميع الجوانب المتعلقة بأمراض شرايين 

الــقــلــب وفــشــل عــضــلــة الــقــلــب وأمــــراض 
للقلب  الخلقية  والعيوب  القلب  صمامات 
واضـــطـــرابـــات الــنــبــض مــع الــتــركــيــز على 
طرق التشخيص المتقدمة والعالج لمثل 
الـــحـــاالت، كــمــا أنـــه سيلقي الــضــوء  هـــذه 
ــم الــتــطــورات الــمــســتــحــدثــة في  عــلــى أهـ
والتداخلية  الجراحية  العالجات  مجال 

باستخدام قسطرة القلب.
ــفــخــر أن  ــمــن دواعــــــي ال  وأضــــــاف إنــــه ل
تحتضن البحرين مثل هذا المؤتمر والذي 
بصورة  المتحدة  الــواليــات  ــارج  خـ يــقــام 
استثنائية حيث إنه يجمع نخبة من رواد 

العالمي  المستوى  على  التخصص  هــذا 
ويقام بصورة سنوية في المركز الرئيسي 
لمايو كلينيك بوالية مينيسوتا على مدى 
الخمسة والعشرين عاًما الماضية ويسهم 
أطباء  وتدريب  تطوير  في  فعال  بشكل 
األميركية  المتحدة  الــواليــات  في  القلب 

خصوصا والعالم بشكل عام”. 
المؤتمر على أرض  إقامة هذا  “إن  وقال: 
القلب في  الفرصة ألطباء  البحرين يوفر 
المملكة والمنطقة لالستفادة من المحتوى 
تكّبد  بدون  المؤتمر  لهذا  المتطور  العلمي 
عناء السفر والتكاليف المادية المصاحبة، 
ويسهم بشكل فّعال في االرتقاء بمستوى 
في  مباشر  بشكل  ينعكس  مما  األطــبــاء 
العناية والعالج لمرضى  تحسين مستوى 

القلب في البحرين والدول المجاورة”. 
 وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس 
االهــتــمــام الــمــتــواصــل لــصــاحــب الــجــاللــة 
البحرين  فــي  األطـــبـــاء  بــتــطــويــر  الــمــلــك، 
كما  خــاص.  بشكل  القلب  وأطباء  عموًما 
الطبي  التعليم  على  المثابرة  يعكس  أنــه 
بن  محمد  مركز  لــدي  والتميز  المتواصل 

خليفه ألمراض القلب.

هيثم أمين

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وزارة  في  األمطار  طــوارئ  فريق  اجتمع 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال 
البلدية؛  المجالس  رؤســـاء  مــع  العمراني 
األمــطــار  لموسم  االســتــعــدادات  لمناقشة 
األشــغــال  شـــؤون  وكــيــل  بحضور  المقبل، 
البلديات  شــؤون  ووكيل  الخياط،  أحمد 
وعدد  خليفة  آل  أحمد  بن  محمد  الشيخ 
المساعد  والوكيل  الـــوزارة  مسؤولي  من 
المساعد  لــلــطــرق هـــدى فــخــرو والــوكــيــل 
والمديرين  مــراد  أسماء  الصحي  للصرف 
توجيهات  تأكيد  للبلديات.وتم  العامين 
وزيـــــــر األشـــــغـــــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 

في  خلف  عــصــام  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
الماضية بشأن ملف األمطار  االجتماعات 
البلدية  المجالس  مــع  بالشراكة  والعمل 
الميداني  العمل  فــي  كبير  دور  لها  الــتــي 

وإيصال بالغات المواطنين. 
وتم عرض خطة عمل الوزارة على رؤساء 
المجالس البلدية للتعامل مع نقاط تجمع 
مياه األمطار. كما تم تقديم عرضا للخطة 
للتعامل  الــوزارة  وضعتها  التي  الميدانية 
األمطار، وتقسيم فرق  مع تجمعات مياه 
حسب  العمل  وأولويات  الميدانية  العمل 

كل منطقة.

“طوارئ األمطار” تجتمع برؤساء المجالس البلدية

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الخارجية

والــمــاء  الــكــهــربــاء  ــؤون  ــر شـ وزيـ استقبل 
الكاتب عادل  المبارك بمكتبه أمس،  وائل 
مــن كتابه  أهـــداه نسخة  الـــذي  الــمــرزوق 
“خــلــيــفــة بــن ســلــمــان مــجــد الـــوطـــن.. رمــز 
ــرب وزيــر  الــعــطــاء وســيــرة الـــوفـــاء”.  وأعـ
شؤون الكهرباء والماء عن شكره وتقديره 
للمرزوق على هذا اإلهداء، منّوًها بالجهد 

الطيب والمبذول في اإلعداد وما تضّمنه 
المشرقة  للمسيرة  مقتطفات  من  الكتاب 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  لرئيس 
األمير خليفة بن سلمان ال خليفة وسيرته 
الملهمة والمؤثرة في مسيرة  وشخصيته 
الغالية في ظل  لمملكتنا  الشاملة  التنمية 

العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

العربية  المملكة  خارجية  وزيــر  استقبل 
فيصل  األمير  السمو  صاحب  السعودية 
بــن فــرحــان آل ســعــود، فــي مكتب سموه 
البحرين  مملكة  سفير  ــس،  أمـ ــالـــوزارة  بـ
الشيخ حمود بن عبدهللا آل  الرياض  في 
أخيه  مــن  دعـــوة  ســمــوه  سلم  إذ  خليفة، 
وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن 
األمــن  مؤتمر  لحضور  خليفة،  آل  محمد 
اللقاء،  المنامة(.وخالل  )حــوار  اإلقليمي 
بن  فيصل  األمــيــر  السمو  أعـــرب صــاحــب 
بالعالقات  اعتزازه  عن  سعود  آل  فرحان 
تجمع  التي  الراسخة  األخوية  التاريخية 

ومملكة  السعودية  العربية  المملكة  بين 
ــا تــســتــنــد إلــيــه مـــن مصير  الــبــحــريــن ومــ

مشترك على مختلف المستويات.
من جانبه، هنأ سفير البحرين في الرياض 
فرحان  بن  فيصل  األمير  السمو  صاحب 
السامية  الملكية  الــثــقــة  عــلــى  ســعــود  آل 
مؤكًدا  للخارجية،  وزيــًرا  تعيينه  بمناسبة 
عمق العالقات األخوية بين البلدين والتي 
الحرص  ظل  في  والــقــوة  بالمتانة  تتسم 
المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  على 
مصالح  يخدم  بما  القضايا  مختلف  إزاء 

البلدين والشعبين الشقيقين.

المبارك يتسلم نسخة من “خليفة بن سلمان مجد الوطن”

وزير الخارجية السعودي يتسلم دعوة لـ “حوار المنامة”

الحسن يستعرض مع وفد إماراتي تنفيذ “العقوبات البديلة”
ــعــام الــلــواء  اســتــقــبــل رئــيــس األمـــن ال
ــن لــجــنــة  ــن، وفـــــــدًا مــ ــسـ ــحـ طــــــارق الـ
بوزارة  العسكرية  المركزية  التظلمات 
العربية  اإلمـــــارات  ــة  ــدول ب الــداخــلــيــة 
المقدم  بــرئــاســة  الشقيقة،  الــمــتــحــدة 
ــــي لــلــمــوارد  األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــنــة دب
الشحي،  أحــمــد  العسكرية  الــبــشــريــة 
بحضور األمين العام للتظلمات نواف 
المعاودة، ومدير إدارة تنفيذ األحكام 

الشيخ خالد بن راشد آل خليفة.
اللقاء، رحب رئيس األمن العام  وفي 
الزائر، مؤكدًا أهمية مثل هذه  بالوفد 
الزيارات في تبادل الخبرات ووجهات 
والتنسيق  ــتــعــاون  ال وتــعــزيــز  الــنــظــر 
البلدين  فــي  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  بــيــن 
وزارة  حــرص  إلــى  مشيرًا  الشقيقين، 
العمل  الداخلية على تطوير منظومة 

وتــأهــيــل الــعــنــصــر الــبــشــري وإعــــداده 
ــج الــتــدريــبــيــة  ــرامـ ــبـ وفــــق أحـــــدث الـ
أدائــه  على  تنعكس  التي  والتعليمية 
باإلضافة  المقدمة،  الخدمات  وجودة 
وزارة  منتسبي  بشئون  االهتمام  إلى 
ــم وظــيــفــيــًا  ــرارهـ ــقـ ــتـ الـــداخـــلـــيـــة واسـ
ومكتسباتهم  وضمان صون حقوقهم 

وتطبيق أحكام القانون.
واستعرض رئيس األمن العام، الجهود 
قانون  أحكام  تطبيق  بشأن  المبذولة 
العقوبات والتدابير البديلة، حيث أكد 
الجاللة  صاحب  حضرة  توجيهات  أن 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  ــمــلــك  ال
المفدى حفظه هللا ورعاه،  البالد  ملك 
تعكس  الــبــديــلــة،  الــعــقــوبــات  بتطبيق 
ــتــه الـــدائـــم عــلــى تــعــزيــز  حــــرص جــالل
مكانة اإلنسان واحترامه، وتعزيز روح 
األمن  حفظ  في  للمساهمة  المواطنة 

تكريس  بجانب  االجتماعي،  والسلم 
المحكومين،  وإصــالح  األســرة  دعائم 
وهـــو مــا يــتــم بــمــا يــتــالءم مــع طبيعة 
بــحــقــوق  الــمــســاس  ودون  الــجــريــمــة 

المجني عليهم والمتضررين منها.
وتم خالل اللقاء، تقديم إيجاز للوفد 
الــقــانــونــيــة  ــشــئــون  ال إدارة  قــبــل  مـــن 

وإدارة تنفيذ األحكام وإدارة المحاكم 
العسكرية وإدارة التدقيق والتحريات 
ــن طــبــيــعــة عــمــل هــذه  الـــداخـــلـــيـــة، عـ
في  تبذلها  الــتــي  والــجــهــود  اإلدارات 
وزارة  منتسبي  حقوق  ضمان  سبيل 
الداخلية وضمان تطبيق القانون ضد 

رئيس األمن العام مستقبال وفدا إماراتياكل من يخالفه.

المنامة - وزارة الداخلية

الــلــواء  الــعــام  األمـــن  رئــيــس  استقبل 
طـــارق الــحــســن، وفـــدا مــن موظفي 
بالواليات  والنواب  الشيوخ  مجلسي 

المتحدة األميركية.
بأعضاء  العام  األمــن   ورحــب رئيس 
الوفد، مؤكدا دور مثل هذه الزيارات 
القائم  التعاون  تعزيز  في  واللقاءات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن، حــيــث 
تبذلها وزارة  التي  الجهود  استعرض 

ــيــة فـــي ســبــيــل حــفــظ األمـــن  ــداخــل ال
البرامج  بجانب  االســتــقــرار،  وتعزيز 
ــة إلـــــى تـــطـــويـــر وتــحــديــث  ــيــ ــرامــ ــ ال
مـــجـــاالت الــعــمــل األمـــنـــي والــســالمــة 
الداخلية  وزيــر  بــدور  مشيدا  العامة، 
تطوير  أجل  من  الدائمة  وتوجيهاته 
يتعلق  فيما  السيما  األمنية،  األجهزة 
بأحدث  والتجهيز  التدريب  ببرامج 
من  واالستفادة  والتقنيات،  المعدات 

خبرات وتجارب الدول المتقدمة في 
هذا الجانب. 

ــات تــطــويــر  ــ ــي ــ وتــــم بــحــث ســبــل وآل
البحرين  مملكة  بين  األمني  التعاون 
العمل  إطــار  المتحدة في  والــواليــات 
كما  الثنائية.  الــعــالقــات  تعزيز  على 
الموضوعات ذات  تم بحث عدد من 

االهتمام المشترك. 
ــوفــد الــمــعــرض الـــذي أقيم  وتــفــقــد ال

نماذج  وتضمن  الزيارة،  هامش  على 
ــفــجــرات الــتــي  ــمــت مـــن األســلــحــة وال
اإلرهــابــيــة،  الــجــمــاعــات  استخدمتها 
 2011 مــن  الــفــتــرة  فــي  وتــم ضبطها 
وحتى اآلن ومن بينها ذخائر وقنابل 
باإلضافة  متفجرة،  وعبوات  يدوية 
إلى المواد واألدوات التي تستخدمها 
بها  ويستهدفون  اإلرهابية  العناصر 

حياة رجال الشرطة.

... ويبحث مع وفد من موظفي الكونغرس األميركي آليات تطوير التعاون األمني

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيمسمو ولي العهد

قرارات نوعية استكملت مفردات نموذج إدماج احتياجات المرأة
ســـمو ولـــي العهـــد يتلقـــى برقيـــة شـــكر مـــن األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم

المنامة - بنا
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره

نتقدم

 بأحر التعازي وصادق المواساه إلى

السيد خالد راشد الزياني
 عضو مجلس االإدارة

 وعموم عائلة الزياني

في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

عـمـه
الوجيه جاسم بن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب الزياني

 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
أعضاء مجلس اإلدارة

والجهاز التنفيذي واإلداري
واالسرة التجارية والصناعية

عباس إبراهيم

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
محمـــد  بنـــت  مـــّي  الشـــيخة  واآلثـــار 
آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا صبـــاح أمـــس، 
ســـفير دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحريـــن، ســـمو 
الشـــيخ ســـلطان بن حمدان بـــن زايد آل 
نهيـــان.  وأكـــدت الشـــيخة مـــّي أهميـــة 
المشـــتركة  الثقافيـــة  العالقـــات  تعزيـــز 
بيـــن البلدين، مشـــيرة إلـــى أن البحرين 
عريًقـــا  تاريًخـــا  تتشـــاركان  واإلمـــارات 
فـــي  يســـاهم  مميـــًزا  ـــا  ثقافيًّ وحـــراًكا 
اســـتقطاب االهتمـــام العالمـــي بالمنطقة 
وأشـــادت  حضـــاري.  إنتـــاج  كمركـــز 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحدة في تعزيـــز المنجزات 
الثقافيـــة لشـــعوب المنطقـــة، معربة عن 

أملها في أن يحقق ما بين دول الخليج 
وبقيـــة دول العالـــم.  مـــن جانبـــه، أثنـــى 
ســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــدان بـــن 
زايـــد آل نهيان علـــى دور هيئة البحرين 
للثقافة واآلثـــار في الحفاظ على اإلرث 
التاريخـــي البحرينـــي، وعلى أنشـــطتها 
الهادفـــة لتعزيـــز الحـــراك الثقافـــي فـــي 
المملكـــة والمنطقـــة، مؤكًدا أن مشـــاركة 
 2020 دبـــي  إكســـبو  فـــي  البحريـــن 
ستســـاهم في إثراء الجهـــود الخليجية 
فـــي الترويـــج لمـــا تمتلكـــه المنطقة من 
كمـــا  عريـــق.  ثقافـــي وحضـــاري  تـــراث 
وأبـــدى ســـمّوه اســـتعداده للتعـــاون مـــع 
هيئـــة الثقافـــة لدعـــم االزدهـــار الثقافي 
في مملكة البحرين وبما يحقق تطلعات 

شعبي البلدين الشقيقين.

تعزيز العالقات الثقافية مع اإلمارات

شركة تمتنع عن تأمين موظف 10 سنوات والمحكمة تلزم “التأمينات”
الــشــركــة ــزم  ــت ــل ت ــم  لـ ــى وإن  ــت الـــقـــانـــون ح بــحــكــم  ــل مــؤمــن عــلــيــه  ــام ــع ال

قال المحامي عيسى عبدالنبي إن محكمة 
االســـتئناف العليـــا المدنيـــة الثانية قضت 
في حكم نادر ومميـــز بإلزام الهيئة العامة 
للتأميـــن االجتماعـــي بقيـــد موكلـــه، الـــذي 
لم يتـــم التأمين عليه لديهـــا باعتباره أحد 
العامليـــن فـــي شـــركة متخصصـــة بأدوات 
األمن والســـالمة، لمدة تصل لـ 10 سنوات؛ 
في ســـجل المؤمـــن عليهم عـــن الفترة من 

يوليو 2005 إلى مايو 2015.

الوقائع

وأشـــار إلـــى أن هـــذا الحكم رفـــع بداية لدى 
المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة اإلداريـــة، علـــى 
اعتبـــار أن المســـتأنف أقام الدعـــوى بتاريخ 
8 نوفمبـــر 2016 طالبـــا فـــي ختامهـــا الحكم 

لصالحه باآلتي:
1. بإلـــزام المســـتأنف ضدهـــا الثانيـــة )الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي( بقيده في سجل 
المؤمـــن عليهـــم فـــي الفتـــرة مـــن 10 يوليـــو 

 2005 وحتى 10 مايو  2015.

2. بإلـــزام المســـتأنف ضدها األولى -شـــركة 
خاصـــة- بدفع رســـوم قيده لدى المســـتأنف 
ضدها الثانية عن الفترة المذكورة. وأوضح 
أن موكلـــه التحـــق بالعمـــل لـــدى المســـتأنف 
ضدهـــا األولى بموجب عقـــد عمل مؤرخ 10 
يوليـــو  2005 وبراتـــب شـــهري 150 دينـــارا 
إضافـــة للعمولة، إال أنها لم تتخذ اإلجراءات 
الالزمة للتأميـــن عليه، وأنها قامت بعد ذلك 
بالتأمين عليه لدى المســـتأنف ضدها الثانية 
اعتبـــارا من 10 مايـــو  2015، وأن موكله قام 

بمراجعـــة الهيئـــة المســـتأنف ضدهـــا الثانية 
لقيده في ســـجل المؤمن عليهـــم في الفترة 
مـــن 10 يوليو  2005 وحتى 10 مايو  2015، 
ولكـــن دون جـــدوى رغـــم أنـــه كان موظفـــا 
فعليا لدى تلك الشـــركة، وهو ما حدا به إلى 
إقامـــة دعواه بطلباته ســـالفة البيـــان، إال أن 
محكمة أول درجـــة حكمت في يناير 2017 
برفض دعواه وألزمته بالمصروفات ورسوم 
الدعـــوى. فلم يقبل المســـتأنف بهـــذا الحكم 
وطعـــن عليـــه باالســـتئناف الماثـــل بموجب 

الئحة وطالـــب فيه بقبول اســـتئنافه، وقبل 
الفصـــل فـــي الموضـــوع بإحالـــة االســـتئناف 
للتحقيـــق ليثبـــت المســـتأنف عالقـــة العمـــل 
القائمة بينه وبين المســـتأنف ضدها األولى، 
وفـــي الموضـــوع بإلغـــاء الحكم المســـتأنف، 
والقضـــاء مجـــددا بإلـــزام المســـتأنف ضدها 
الثانيـــة بقيـــده فـــي ســـجل المؤمـــن عليهـــم 
10 يوليـــو  2005 وحتـــى  فـــي الفتـــرة مـــن 
10 مايـــو  2015، وبإلـــزام المســـتأنف ضدها 
األولـــى بدفع رســـوم قيـــده لدى المســـتأنف 

ضدهـــا الثانية عـــن الفترة المذكـــورة، فضال 
عن إلزام المســـتأنف ضدها الثانية الرســـوم 

والمصاريف عن درجتي التقاضي.

عيسى عبدالنبي

“األعلى للصحة” يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد بشأن “عدوى السلمانية”
محمد بن عبداهلل: تكليف “المهن الصحية” االستعانة بخبراء دوليين لمباشرة التدقيق

رفــع رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة عظيم الشــكر واالمتنان إلى مقــام ولي العهد 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمد آل خليفة بمناســبة تفضله بتكليــف المجلس األعلى 
للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء دراسة تقييمية عن واقع 
العــدوى المصاحبــة للمستشــفيات في مستشــفى الســلمانية الطبي، 
وأن يتــم ذلــك باالســتعانة بمختصيــن وخبــرات فنيــة دوليــة. وذلــك 
خالل ترؤس ســموه الجلســة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء 

أمس.

الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  وأكـــد 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
أنـــه فـــور تلقي األمر الســـامي من 
لـــدن صاحب الســـمو الملكي ولي 
األعلـــى  المجلـــس  وجـــه  العهـــد، 
للصحـــة الجهات المعنيـــة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمـــة للبدء بتنفيذ 
توجيهات سموه السديدة، والتي 
الـــذي  الشـــديد  الحـــرص  تعكـــس 
يوليه ســـموه على سالمة وصحة 

المواطنين والمقيمين.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 

للصحـــة البدء في التنفيذ الفوري 
لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
بالتنســـيق  وذلـــك   - العهـــد  ولـــي 
والتعاون مع وزيرة الصحة فائقة 
الصالـــح - وقيـــام المجلـــس مـــن 
خـــالل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهن والخدمات الصحية بإجراء 
تدقيق ميداني بشـــأن سياســـات 
وإجراءات مكافحـــة العدوى في 

مجمع السلمانية الطبي.
التقييمـــة  الدراســـة  بـــأّن  وشـــدد 
المعاييـــر  وفـــق  ســـتكون 

بشـــأن  المعتمـــدة  الدوليـــة 
واللوائـــح  المستشـــفيات  تقييـــم 
الصـــادرة  الصلـــة  ذات  الوطنيـــة 
للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس  عـــن 
وســـيرأس الفريـــق خبيـــر دولـــي 
بمشـــاركة  الصحـــة  مجـــال  فـــي 
مختصيـــن فـــي مجـــال مكافحـــة 
أن  علـــى  والمختبـــرات،  العـــدوى 
يرفـــع المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
نتائج التقرير إلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد. وأكد الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة أّن 
وبتويجهـــات  البحريـــن  مملكـــة 
القيـــادة الحكيمـــة- تولـــي أهميـــة 
كبيرة لســـالمة وســـالمة المرضى 
فـــي  المخاطـــر  وإدارة  والجـــودة 
العامـــة والخاصة،  المستشـــفيات 
عـــن  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  معربـــا 
االعتـــزاز والتقدير بالـــدور الكبير 
الـــذي يقوم بـــه مجمع الســـلمانية 
الطبـــي - وكافة منتســـبيه- كأحد 
المرافق الطبيـــة الوطنية العريقة 

في خدمة المواطنين والمقيمين 
كافة.

منـــح  القانـــون  أن  إلـــى  وأشـــار 
الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة مســـؤولية 
تقييم الخدمات الصحية المقدمة 
في جميـــع المؤسســـات الصحية؛ 
من أجـــل ضمان الجـــودة واألداء 
العالـــي لتلـــك الخدمـــات، وضمان 
والمعاييـــر  للوائـــح  االمتثـــال 
المتعلقة بسالمة المرضى واألداء 
العـــدوى،  ومكافحـــة  الســـريري، 
واســـتمرارية  الـــدواء،  وإدارة 
المخاطـــر  وإدارة  الرعايـــة، 
األخـــرى،  التقنيـــة  والمعاييـــر 
المســـتمرة  والمراقبـــة  والتقييـــم 
وذلك للحفاظ علـــى الثقة العالية 
فـــي الخدمات الصحيـــة المقدمة 
فـــي مملكـــة البحرين األمـــر الذي 
يضـــع المريض في قلـــب الرعاية 
وفقـــا  المملكـــة  فـــي  الصحيـــة 

لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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الصخير - جامعة البحرين

آن  الفرنســـية  القاضـــي  أكـــدت 
البديلـــة  الوســـائل  أن  روزنزويـــغ 
ضـــرورة  تعتبـــر  النزاعـــات  لفـــّض 
وطنيـــة لخدمـــة االقتصـــاد وتنميـــة 
االســـتثمارات األجنبية، مشـــيرة إلى 
أن المســـتثمرين األجانـــب يجـــدون 
فـــي الوســـائل البديلـــة أداة إضافية 
رؤوس  وحفـــظ  حقوقهـــم  لصيانـــة 

أموالهم من العبث والضياع.
 جـــاء ذلـــك، خـــال حواريـــة نظمتها 
كليـــة الحقـــوق في جامعـــة البحرين 
مؤخًرا، تحـــت عنوان: “الدور الفعال 
للوســـائل البديلة في فض النزاعات 

في القانون الفرنسي”.

 وعرفت القاضي الفرنسية الوسائل 
 )ADR( البديلـــة لتســـوية المنازعـــات
التـــي يلجـــأ  أنهـــا الطـــرق واآلليـــات 
إليها األطـــراف لحل نزاعاتهم خارج 
نطـــاق المحاكم والهيئـــات القضائية 

الرسمية.
البديلـــة  الوســـائل  أن  وأوضحـــت   
والوســـاطة،  التحكيـــم،  “تشـــمل: 
انتشـــاًرا  عرفـــت  التـــي  والتوفيـــق، 
واســـًعا فـــي اآلونـــة األخيـــرة، بفعـــل 
تطـــور ظـــروف التجارة واالســـتثمار 
علـــى الصعيديـــن الوطنـــي والدولي، 
لمـــا تتضمنه من اقتصـــاد في الوقت 

والنفقات لحل النزاعات.

المستثمرون األجانب يفّضلون “التحكيم” لفض المنازعات

تقرير لـ“اليونسكو”: جهوزية البحرين القتصاد المعرفة.. متدنية
قلـــة اســـتخدام اإلنترنـــت فـــي المـــدارس وانخفـــاض أعـــداد خريجـــي العلـــوم 

معهـــد  عـــن  صـــادرة  إحصائيـــة  صّنفـــت 
اليونســـكو لإلحصاء مملكة البحرين ضمن 
البلـــدان ذات الجهوزيـــة المتدنية القتصاد 
فـــي  اإلحصائيـــة  واعتمـــدت  المعرفـــة. 
تقييمها للجهوزية على مؤشرين أساسيين 
وهمـــا مؤشـــر درجـــة اســـتخدام اإلنترنـــت 
فـــي المـــدارس، إلـــى جانـــب مؤشـــر نســـبة 
خريجـــي التخصصات العلميـــة في التعليم 
العالـــي.   وبلغت درجة مملكة البحرين في 
اســـتخدام اإلنترنـــت فـــي المـــدارس معدل 
ثـــاث دول  5.2 % متقدمـــة بذلـــك علـــى 
خليجيـــة وهـــي الكويت والمملكـــة العربية 
الســـعودية وســـلطنة عمان.  يأتي ذلك في 
وقـــت بلغت حلت فيـــه المملكة في المرتبة 
الرابعـــة علـــى مســـتوى دول الخليـــج فـــي 
نســـبة خريجـــي التعليم العالي فـــي العلوم 
7.64 %، متقدمـــة علـــى دولتـــي الكويـــت 
وقطـــر. ويعد اقتصـــاد المعرفة الـــذي يركز 
علـــى االســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري 
والـــذكاء واإلبـــداع والتكنولوجيـــا وطـــرق 

إدارة المعرفة، أحد روافد التقدم للبلدان.
 وتتحقق جهوزية الدول القتصاد المعرفة 
المتخصصـــة  التحتيـــة  البنيـــة  بتوفيـــر 
التكنولوجـــي  للتطـــور  والمواكبـــة 
والمعلوماتي، وتوفير اإلمكانات والطاقات 
العاليـــة  والكفـــاءة  المهـــارة  ذات  البشـــرية 
والقادرة علـــى االبتكار والتجديد، وبالتالي 
وبيـــن  بينهـــا  الرقميـــة  الفجـــوة  تقليـــص 
الـــدول المتقدمة. وتعتبر درجة اســـتخدام 
البوابـــة األولـــى  المـــدارس  فـــي  اإلنترنـــت 
لانفتـــاح علـــى العالـــم، واكتســـاب مختلف 
المعـــارف والعلوم، واالطاع على التجارب 

الدولية في شتى المجاالت.

وبالرغـــم من قيـــام بعـــض البلـــدان العربية 
بوضع خطط تطويـــر وتوظيف تكنولوجيا 
األهـــداف  ضمـــن  واالتصـــال  المعلومـــات 
والسياســـات  للخطـــط  اإلســـتراتيجية 
التعليميـــة التـــي انتهجتهـــا، إال أن إدمـــاج 
فـــي  واالتصـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
البرامـــج التعليميـــة وطـــرق التدريـــس لـــم 

يتطور بالقدر الكافي. 

مستوى اإلنفاق

 ورغـــم مســـتوى اإلنفـــاق علـــى التعليم في 
الوطـــن العربي، إال أنه ما زالت المؤشـــرات 
المتعلقـــة بالنفـــاذ واإلنصـــاف والمردوديـــة 

وجودة المكتسبات في الدول العربية دون 
المأمول مقارنة بالدول األكثر تقدًما.

 ويدعو ذلك إلى إمعان النظر في مســـتقبل 
التعليـــم كخيـــار تنموي حقيقي، عبر رســـم 
تعليميـــة  لسياســـة  استشـــرافية  رؤيـــة 
تطويرية تصبو لتحقيق تنمية مســـتدامة، 
تمكـــن مـــن توفير مخرجـــات تتملـــك الحد 
األدنـــى مـــن الكفايـــات والمهـــارات، ويكون 
لهـــا فرصـــة لاندماج بنجاح فـــي االقتصاد 
مـــن  الـــدول  تتمكـــن  وحتـــى  والمجتمـــع. 
وشـــامل،  منصـــف،  جيـــد،  تعليـــم  تحقيـــق 
العمـــل علـــى تطويـــر األداء  يجـــب عليهـــا 
العـــام لمنظوماتها التربوية من خال وضع 
اســـتراتيجية تربويـــة وطنيـــة تنبثـــق مـــن 

خيارات مجتمعية واسعة.
 وباإلضافـــة إلى ذلـــك إعداد اســـتراتيجية 
وطنية لتطوير التعليم وتجويده، في إطار 
سياســـة عامة مندمجة تجعل التعليم على 
رأس أولوياتهـــا، وتتضمـــن خطـــة تنفيذية 
تكـــون أهدافهـــا واضحـــة وقابلـــة للتنفيـــذ، 
وتحتوي على إجراءات مزمنة تحدد فيها 

المسؤوليات بكل دقة ووضوح.

أحد الفصول اإللكترونية )أرشيف الوزارة(

ــف الــــجــــامــــعــــات بــــبــــرامــــج “إنــــــجــــــاز الـــبـــحـــريـــن” ــ ــري ــ ــع ــ ت

نّظمت إدارة التقييـــم والمتابعة باألمانة 
العامة لمجلس التعليم العالي، االجتماع 
وورش  باألنشـــطة  الخـــاص  التعريفـــي 
الخاصـــة  التدريبيـــة  والبرامـــج  العمـــل 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  بطلبـــة 
الحكوميـــة والخاصـــة، وذلـــك فـــي مقـــر 
االجتماعـــات باألمانـــة العامـــة، بالتعاون 
مع مؤسســـة إنجاز البحرين ومؤسسات 

التعليم العالي الحكومية والخاصة. 
 وخـــال االجتماع، دعـــت القائم بأعمال 
مديـــر إدارة التقييـــم والمتابعـــة عائشـــة 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  الطهمـــازي 
إلى تشـــجيع الطلبة علـــى االنخراط في 

البرامـــج التدريبيـــة وورش العمـــل التي 
تطرحها مؤسســـة إنجاز البحرين، والتي 
مـــن المؤمـــل أن تســـاهم فـــي تدريبهـــم 
مـــن  وتمكينهـــم  شـــخصياتهم  وصقـــل 
االنخراط في ســـوق العمل بعد التخرج، 
لمؤسســـات  اإلدارة  مـــن  دعًمـــا  وذلـــك 
التعليم العالي وطلبتها من خال تقديم 
خدمات نوعية لهـــا، ولتمكين الطلبة من 

الحصـــول علـــى شـــهاداتهم األكاديميـــة 
مدعمًة بشهاداتهم المهنية واالحترافية، 
تنفيًذا لمبادرات االستراتيجية الوطنية 
بشـــأن   2014-2024 العالـــي  للتعليـــم 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  تحســـين 
الفنـــي والمهنـــي مـــع ضمـــان مواءمتهـــا 
مـــع متطلبـــات ســـوق العمل.  يأتـــي هذا 

االجتماع في ضوء سعي األمانة العامة 
المســـاعدة للتقييم واالعتمادية باألمانة 
العامـــة لمجلـــس التعليم العالـــي لتفعيل 
البنـــود الواردة فـــي اتفاقية التعاون بين 
وزارة التربية والتعليم ومؤسســـة إنجاز 
البحرين، وتحقيًقا للشـــراكة المجتمعية 

القائمة بين المؤسستين.
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتماع إدارة التقييم والمتابعة مع الجامعات

تخريج طلبة 
مؤهلين الحتياجات 

سوق العمل

سيدعلي المحافظة

المنامة - جامعة الخليج العربي

أعلن رئيس قســـم طب النســـاء والوالدة 
بجامعـــة الخليـــج العربي ضيـــاء رزق عن 
المؤتمـــر  لعقـــد  الجاريـــة  االســـتعدادات 
والـــوالدة  النســـاء  لطـــب  األول  الدولـــي 
تحـــت شـــعار )التطـــورات الحديثـــة فـــي 
صحة المرأة( الذي تنظمه جامعة الخليج 
العربي مطلع العام القادم بمشـــاركة نخبة 
مـــن األطبـــاء والباحثيـــن واألكاديمييـــن 

المتخصصين.
وقـــال رزق إن المؤتمـــر الـــذي ينعقـــد في 
الفتـــرة مـــن 9 لغايـــة 11 ينايـــر 2020 في 
فنـــدق الدبلومات راديســـون بلـــو بمملكة 
البحريـــن، يتوقع أن يشـــهد حضـــور 200 
شخص من العاملين في القطاع الصحي 
للمرأة، حيث يســـتعرض 34 ورقة علمية، 
ويقـــدم ورشـــتين متخصصتيـــن، مشـــيرا 
ســـيتناولها  التـــي  الموضوعـــات  أن  إلـــى 
معـــارف  تطويـــر  إلـــى  تهـــدف  المؤتمـــر 

ومهـــارات العامليـــن فـــي قطـــاع الرعايـــة 
منطقـــة  فـــي  للمـــرأة  المقدمـــة  الصحيـــة 
دول الخليـــج العربية، من خال مناقشـــة 
فـــي  والســـريرية  العلميـــة  المســـتجدات 
العديـــد مـــن الموضوعات مثل مشـــكات 
الخصوبـــة  ضعـــف  الحـــوض،  قـــاع 
األورام  اإلنجـــاب،  علـــى  والمســـاعدة 
النســـائية، الحمـــل الحـــرج، مـــع التركيـــز 

بشـــكل خاص على اإلجراءات الجراحية 
بالمناظير، والتقنيات العاجية الجديدة، 
والمتقدمـــة  الحديثـــة  واإلســـتراتيجيات 
فـــي مجال صحة المـــرأة. إلى جانب ذلك 
يقدم المؤتمر ورشتين متخصصتين في 
بأمـــراض  الخاصـــة  الســـريرية  المهـــارات 

النساء والوالدة.
ودعـــا ضيـــاء رزق العامليـــن فـــي القطاع 
والـــوالدة،  النســـاء  كاستشـــاريي  الطبـــي 
فـــي  والمتدربيـــن  المقيميـــن  األطبـــاء 
قســـم النســـاء والـــوالدة، أطبـــاء العائلـــة، 
والممرضـــات،  القابـــات  الطـــب،  طلبـــة 
اختصاصيي العاج الطبيعي؛ للتســـجيل 
التـــي  العلميـــة  المـــادة  مـــن  واالســـتفادة 
يطرحهـــا المؤتمـــر، الفتـــا إلـــى أن المؤتمر 
ســـيخصص جائزة ألفضل ملصق بحثي، 
كمـــا يخصـــص المؤتمـــر معرضـــا مصاحبا 
للمراكز الطبية والشركات المساهمة التي 

تقدم خدماتها الصحية للمرأة.

ضياء رزق

يعقــد فــي ينايــر 2020 ويســتعرض 34 ورقــة عمــل

“الخليج العربي” تنظم المؤتمر الدولي األول للنساء والوالدة

حقق عدٌد من الطلبة المبدعين بمدرســـة 
الجابرية الثانوية الصناعية للبنين المركز 
األول في مسابقة وزارة التربية والتعليم 
لعلماء المستقبل، على مستوى المدارس 
الثانويـــة، وذلـــك مـــن خـــال مشـــروعهم 
المتمثل في صناعة طابعة ثاثية األبعاد 
بمواصفـــات متطـــورة، مـــن خـــال إعادة 
تدويـــر المـــواد المســـتخدمة، بمـــا يجمـــع 
بيـــن جـــودة المنتـــج وســـعره االقتصادي 
مقارنـــًة بالســـوق.  وقـــد تعـــاون الطلبـــة: 
السيد هشـــام أحمد، وطلحة ساجد علي، 
ومرتضـــى عبدالرحيـــم فـــي صناعة هذه 
الطابعة من خال االســـتعانة بالعديد من 
المواد غير المستفاد منها، مثل الطابعات 
القديمة المســـتبعدة، وبقايا الخشـــب من 
قسم النجارة بالمدرسة، والباستيك من 

عبوات المياه المعدنية الفارغة.

 وتتميـــز هـــذه الطابعـــة بدقتهـــا الفائقـــة 
وجودتهـــا العاليـــة فـــي الطباعـــة، ولديهـــا 
القـــدرة علـــى طباعـــة األجـــزاء المعقـــدة 
وتعـــد  والمتداخلـــة،  والبـــارزة  والكبيـــرة 
أســـرع وأوفر وأســـهل في االستعمال من 

الطابعات األخرى المماثلة.
 وتقـــوم الطابعـــة بعملهـــا من خـــال نفث 
البعـــض،  بعضهـــا  فـــوق  رقيقـــة  طبقـــات 
نمـــاذج  تنزيـــل  المســـتخدم  ويســـتطيع 
الطباعـــة ثاثيـــة األبعاد مـــن خال بعض 

وضـــع  فـــي  رغـــب  وإذا  الويـــب،  مواقـــع 
تصاميم خاصة به، فيمكنه االعتماد على 
برنامج للرســـم الرقمي لتصميم األشـــياء 
القيـــام  أو  بـــه،  الخاصـــة  والمجســـمات 
بالنســـخ من خال ناســـخ ضوئـــي ثاثي 
األبعـــاد.  ويأتي تنفيذ هذا المشـــروع في 
إطـــار التطبيقـــات العمليـــة المنفذة ضمن 
القائمـــة  والمهنيـــة  الفنيـــة  التخصصـــات 
علـــى تشـــجيع االبتكار واإلبـــداع والذكاء 

االصطناعي.

صورة جماعية لفريق المدرسة المنفذ للمشروع

التدويــر إعــادة  عبــر  األبعــاد  ثالثيــة  طابعــة  صنعــوا 

“طالب الجابرية” األول بمسابقة “علماء المستقبل”

الصخير - جامعة البحرين

عرضت األســـتاذة المساعدة في هندســـة الحاسوب بكلية تقنية المعلومات 
حصـــة الجنيـــد، تجربة جامعة البحريـــن في تعليم المرأة تقنيـــة المعلومات 
ونســـبة التحـــاق المـــرأة البحرينيـــة فـــي هـــذه التخصصـــات، وذلـــك خـــال 
مشـــاركتها في برنامـــج “القيادة للـــزوار العالميين”، الذي عقـــد بعنوان “دعم 
المـــرأة في مجـــاالت العلـــوم، والتقنية، والهندســـة، والفنـــون، والرياضيات” 
)STEAM(، في الواليات المتحدة األميركية في الفترة من 7 إلى 25 أكتوبر 
2019م.  وتحدثـــت الجنيد عن التجربة الناجحـــة لبرنامج ومختبر “فرصتي” الذي 
أنشـــأته كليـــة تقنية المعلومات لدعـــم المرأة وحصولها على فـــرص أعلى في مجال 
البرمجـــة في ســـوق العمل، وكذلـــك تميز الطالبات في الكلية من خال مشـــاركاتهن 

وتنافسهن فوزهن في المسابقات المحلية والعالمية.

عرض تجربة المرأة البحرينية التقنية بأميركا المعلمة حال تتغلب على الصعوبات الدراسية بمسرح الظل
نشر حساب وزارة التربية والتعليم على 
تطبيق التواصل االجتماعي “انستغرام” 
قصـــة تمّيـــز إلحـــدى المعلمـــات الاتـــي 
يحرصن علـــى تطبيق االســـتراتيجيات 
التـــي  والمحّفـــزة  الجاذبـــة  التعليميـــة 
تساعد الطلبة على فهم الدروس بشكل 

سهل وبسيط ومحبب.
 وتطـــّرق الحســـاب إلـــى الحديـــث عـــن 
وهـــي  االســـتراتيجيات،  تلـــك  إحـــدى 
اســـتراتيجية التعلم باســـتخدام مسرح 

الظل.
 وتنفـــذ المعلمـــة حـــا طـــارق بمدرســـة 
خالد بـــن الوليـــد االبتدائيـــة للبنين هذه 
االســـتراتيجية من خـــال تنظيم الطلبة 

في مجموعات متفرقة داخل الفصل 
زميلهـــم  دخـــول  ينتظـــرون  الدراســـي، 
خلـــف الســـتار، لتمثيل مشـــهد من قصة 

ويتســـابقون  مســـبًقا،  بقراءتهـــا  قامـــوا 
بعد ذلـــك إلى نيل فرصتهـــم في تقمص 
إحـــدى الشـــخصيات األخـــرى، لتمثيلهـــا 
أمـــام أقرانهـــم.  وفي هذا الصـــدد، قالت 
التعليـــم  اســـتراتيجية  إن  األســـتاذة 
بالتمثيل قد ســـاعدت طابهـــا على فهم 

الـــدروس بشـــكل أســـرع، ألنهـــا تحاكـــي 
أعمارهم الصغيرة.

وأشـــارت إلـــى أن مســـرح الظـــل يعتمـــد 
تربويـــة  رســـائل  توصيـــل  علـــى  كثيـــًرا 
مشـــّوق  ترفيهـــي  بأســـلوب  وتوعويـــة 
وجـــذاب، كما أن التعلم باللعب قد أثبت 

قدرته
المعرفـــة  الكتســـاب  ناجحـــة  كوســـيلة 

وتعزيز مهارات التواصل االجتماعي.
 وأكـــدت أن “التعليـــم اإلبداعـــي يعـــود 
الطـــاب،  علـــى  المباشـــرة  بالمنفعـــة 
خصوًصـــا فـــي صفـــوف الحلقـــة األولى، 
إضافة إلى إمكانية اكتشاف العديد من

المواهب كالكتابة والخطابة”.
هـــذه  عبـــر  تمكنهـــا  إلـــى  ولفتـــت   
االســـتراتيجية من صقل شـــخصية أحد 
الطـــاب الـــذي كان يعاني من مشـــكات 
تحصيلـــه  علـــى  ســـلًبا  تؤثـــر  ســـلوكية 
العلمـــي، وتعزيز ثقته بنفســـه عن طريق 

حفظ األدوار التي يمثلها في المسرح.
 وبينـــت أن مثل هـــذه االســـتراتيجيات 
تســـاعد الطـــاب علـــى اكتســـاب الثقـــة 
التنافســـية  روح  وتعزيـــز  بالنفـــس 

وتحّفزهم على االبتكار.

صورة نشرها حساب الوزارة للمعلمة داخل الفصل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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ق مشـــاريع الجمهوريـــة اإلســـامية اإليرانيـــة فـــي العـــراق ولبنـــان  ُتطـــوَّ
وسوريا واليمن لدرجة يجب أن تجعل قادتها يخافون، ويخافون كثيرًا. 
في ســـوريا تم تطويق المشـــروع اإليراني عبر صفقة أميركية – تركية – 
غمـــزت روســـيا مواِفقًة عليهـــا – أّدت عمليًا إلى قطـــع الطريق على الممر 
الذي أرادته طهران أساســـًا الســـتراتيجية الهال الفارســـي الذي يربطها 
بالبحـــر المتوســـط عبر االمتداد في العراق وســـوريا ولبنـــان. في العراق 
هنـــاك نقمـــة شـــيعية على تمـــادي إيـــران في العـــراق وصلـــت درجة رفع 
شعارات “إيران بّرا، بّرا” واجهها بلطجّية “الحشد الشعبي” - المدعومون 
مـــن “الحـــرس الثـــوري” فـــي طهـــران – بإطـــاق النـــار علـــى المتظاهرين 
المدنييـــن فـــي كربـــاء، عقـــر دار علماء شـــيعة العراق. في لبنان، ســـقط 
الخوف من “حزب هللا” وســـقطت حكومته – حكومة التسوية – وسقط 
إصبـــع التهديد الشـــهير الـــذي اعتاد أن يهّزه أمين عام حزب هللا، حســـن 
نصـــرهللا، لحشـــد االنصياع لـــه والرعب منـــه. فارتجفت طهـــران، ثم زاد 
اليمن من توسيع رقعة المأزق اإليراني الناتج عن التوّسع خارج الحدود 
الذي تعتمده أركان القيادة في طهران أساسًا لمنطق النظام الحاكم في 
الجمهورية اإلسامية اإليرانية. ذلك أن استراتيجية الخروج من حرب 

اليمـــن لكل من الســـعودية واإلمارات بـــدأت تثمر وبات أمـــام الحوثيين 
خيـــار لـــم يكن متاحـــًا في الســـابق، وهـــو خيار االنتمـــاء إلـــى اليمن عبر 
الفيدرالية بدالً من التشـــّوق إلى طهران عبر حرب بائســـة وأموال جّفت 

بسبب العقوبات األميركية.
ماذا ستفعل القيادات اإليرانية أمام هذا التطويق؟ ليس معروفًا، لكن خياراتها  «

صعبة إذا أصرّت على رفض تعديل وتطويع وإصالح منطق النظام التوّسعي، 
ولعّل ما تبّقى أمام هذه القيادات هو الرهان على عدم حصول دونالد ترامب 

على والية رئاسية ثانية، وهذا فعاًل بات وارداً اآلن بسبب استفحال االعتباطّية 
لدى ترامب، ما أدى إلى نفاذ صبر األكثرية األميركية سيما أمام استهتاره 

بقواعد الحكم والدستور األميركي، وحتى إذا لم يحصل دونالد ترامب على 
والية ثانية، فقد وضعت المؤسسة العسكرية والمدنية سياسة واضحة نحو 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قوامها الردع عسكريًا detterrance، وممارسة 

أقصى الضغوط االقتصادية عبر العقوبات، والتأهب إلجراءات إذا اقتضت 
الضرورة، واإلصرار على عدم االنجرار إلى الحرب. هذه سياسة ستبقى ثابتة ما 
لم تتحرّش إيران أو أذرعتها بالقوات األميركية في الشرق األوسط، فتستدرج 

الرد عليها عسكريًا، وما لم تنّفذ توّعداتها بالخروج من معاهدة منع انتشار 
األسلحة النووية NPT، فتواجه إجراءات نوعية، هذه سياسة الواليات المتحدة 

ضربة... ليست قاضيةاألميركية وليست مجرد سياسة دونالد ترامب. “إيالف”.
مـــن حـــق الرئيس األميركي دونالد ترامب أن يفرح ويغرد على حســـابه 
علـــى تويتـــر لمقتل واحد مـــن أبرز اإلرهابييـــن الذين عرفتهم البشـــرية 
والذيـــن أحدثـــوا دمـــاًرا هائاً فـــي فترة وجيـــزة، وهو أبوبكـــر البغدادي 
زعيم تنظيم داعش، كما أن من حق العالم العربي واإلســـامي أن يهلل 
الختفاء هذا المجرم إلى األبد آماً أن يكون هذا االختفاء بداية لمرحلة 
أكثـــر أمًنـــا وأقل عنًفا تجر معهـــا تنظيم القاعدة إلـــى مرحلة من التردي 

والضعف بما يعجزه عن القيام بأي عمل إرهابي كبير على األقل.
بـــل إن مـــن حق العالم أجمع أن يبتهـــج للتخلص من أمثال هؤالء القتلة 
الذيـــن يســـفكون دمـــاء المســـلمين وغير المســـلمين في كل مـــكان دون 

تفرقة وحتى دون ذنب وينشرون الدمار أينما كانوا وحيثما حلوا.
لكـــن الحذر من أن يتم التوقف واالســـترخاء عند هـــذا الحدث أكثر مما 
ينبغي واالرتكان إليه على أساس أنه كفيل بالقضاء على اإلرهاب ونشر 
األمـــن والطمأنينة في العالم، فـــإذا كان أبوبكر البغدادي قد قتل، فإنه ال 
يعـــدو بالنهايـــة إال أن يكون صاحـــب فكر إرهابي لم ولـــن يتوقف عليه، 
بل ســـيظل ســـاريا في عقول الكثيرين مادامت األســـباب التي أوجدت 

البغدادي باقية دون معالجة أو مواجهة.
وعلينا العودة إلى الوراء قليال عندما انتشى العالم لسماع خبر مقتل  «

أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة، والذي كان يمتلك باًعا من الفكر 
المتشدد والعمل اإلجرامي يفوق ما لدى البغدادي، وظن الجميع أن 

تنظيم القاعدة لن تكون له قائمة بعد أسامة بن الدن، فإذا بتنظيم 
داعش يظهر للوجود كنسخة معدلة ومطورة من تنظيم القاعدة ليؤكد 

أن محاربة اإلرهاب ال يجب أن تقتصر على أشخاص أو حتى تنظيمات هنا 
وهناك، إنما يجب أن تتزامن مع معالجة أسباب هذا اإلرهاب واجتثاث 
التربة التي تخلق هذه التنظيمات اإلرهابية وتنمو فيها وتشتد لتمثل 

خطرا على البشرية بأسرها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

راغدة درغام

قة بثورة لبنان وانتفاضة العراق وصفقة سوريا وتطّورات اليمن )1( طهران مطَوّ

يســـتيقظ لحظة استيقاظ الشمس عند الســـاعة الرابعة فجرا، ثم 
يقوم بالجري لمسافة 5 أميال دون توقف، يأخذ حماما ساخنا ثم 
يجلس لمواجهة شاشة كمبيوتره المحمول للكتابة طوال ساعات 
الصباح، يسأل نفسه في كل يوم سؤاالً واحدًا فقط )ترى ما الذي 
ســـأكتبه اليـــوم؟( والمدهـــش أن إجابـــة هذا الســـؤال نتجـــت عنها 

مجموعة روايات رشحته لجائزة نوبل لألدب لعدة مرات.
يلتـــزم الروائـــي اليابانـــي هاروكـــي موراكامـــي الذي يعتبـــر أعظم 
الروائييـــن األحياء بهذا النمط الصباحي بكل إخاص على امتداد 
سنوات طويلة، فهذا الروتين هو الذي مكنه من الحياة وفق نظام 
موحد يساعده على التواصل بأفضل طريقة مع قوة خياله حتى 

يقتنص منها القصص الفانتازية التي ال يجاريها أي كاتب آخر.
يؤمن موراكامي أن الحياة المنظمة امتداد أصيل للحياة الجيدة، 
وال يمكنـــه االســـتغناء عـــن هـــذا الروتيـــن ســـواء كان فـــي اليابان 
مســـقط رأســـه أو فـــي نيويورك حيـــث يعيش مع زوجتـــه، ويقول 

إن هـــذا هـــو ســـر نجاحه، فلـــوال هذا الروتيـــن لم يكن سيســـتطيع 
االســـتمرار بالكتابـــة بهـــذه اللياقـــة والحضـــور الذهنـــي وهـــو على 

مشارف السبعين من العمر.
 يحـــاول الكثيـــر من الناس االقتـــداء بهاروكي وااللتـــزام بروتينه، 
لكـــن اختـــاف الفهـــم لمعنى هذه الكلمة ســـبب لبســـًا لـــدى البعض 
ومنحهم إيحاء سلبيا يدل على أنه فعل منبوذ ألن جوهره يوحي 

بالملل والرتابة وعليهم االبتعاد عنه قدر المستطاع.
إن أغلـــب األشـــخاص الذيـــن التزمـــوا بروتيـــن واضـــح تمكنوا من 
اللحـــاق بأحامهـــم، علـــى عكـــس الذين تركـــوا الظروف تســـيرهم 
كيفما اتفق وغرقوا في دوامة الحياة المتسارعة، فاقدين بوصلة 

الهدف الرئيسي لحياتهم.
إن الغاية من الروتين تحسين جودة الحياة وتنظيم العقل المرهق  «

بالمهام، فلو حددت يومك مسبقا كما تحب فالبد أن تلمس النتائج 
الباهرة قريبًا. لم ال تجرب ذلك منذ اليوم؟.

Ameerasulaibeekh 
@gmail.com

أميرة صليبيخ

الروتين الحميد لهاروكي موراكامي

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

للتواصل: 17111483

أشجار “ميتة” منذ سنوات في الشوارع... أين المتابعة؟
يخيل إلي أننا بحاجة إلى رفع مســـتوى الخدمات في أقســـام الحدائق 
والمنتزهـــات فـــي الهيئـــات البلديـــة التابعـــة  لوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، ومضاعفة الجهـــد والكفاءة، خصوصا 
فيمـــا يتعلق بتشـــجير الشـــوارع الداخلية في عدد مـــن المناطق، فعلى 
ســـبيل المثـــال توجد علـــى طول شـــارع بغداد بمدينة عيســـى أشـــجار 
“ميتـــة” منـــذ ســـنوات ومهملة بدرجـــة ال توصف، فالمواطن لم يســـتفد 
منهـــا كمشـــهد بصري جميـــل، وفي الوقت نفســـه وجودهـــا أصبح بغير 
قيمة، والبد من استبدالها بأشجار ونباتات مزهرة بدل منظرها الكئيب 

وذبولها وتمددها على فراش الموت منذ سنوات طويلة. 
إذا مفتاح األزمة هو التقصير والكسل والجمود وكل من يزور الشوارع 
الداخليـــة بمدينـــة عيســـى من الســـهل عليه مشـــاهدة األشـــجار الميتة، 
وأنفاســـها الاهثـــة خلـــف قطرة ماء، حتـــى لو كانت من األشـــجار التي 
تتحمل وتتكيف مع الظروف البيئية الجافة والحارة، ولكن ال يعقل أمر 
تركها لسنوات طويلة دون عناية ومتابعة حتى أصبحت تعرقل حركة 

السير في الشوارع أثناء هبوب الرياح القوية في بعض المناطق.

قبـــل أيـــام أرســـل لي صديق صـــورة معلم شـــال المـــاء بالمحرق 
وهـــو في حالة يرثى لها من اإلهمال والنســـيان، وكأن الصيانة لم 
تمســـه لعقود من الزمن، ومن المؤكـــد أن هناك حاالت مماثلة في 
مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى متابعة وخطة عمل وتنســـيق 
ورؤيـــة واضحـــة المعالـــم، فالحكومـــة الموقـــرة خصصـــت مبالـــغ 
كبيرة لتجميل الشـــوارع ونظافتها وتشجيرها ومن غير المقبول 
االهتمـــام فقط بالشـــوارع الرئيســـية “الهايوي” وإهمـــال المناطق 
الســـكنية والطرقـــات الداخليـــة كمـــا هـــو الحاصـــل اآلن، فالرقعة 
الخضراء ليســـت معدومة في تلك المناطق، إنما ال يوجد شـــيء 
مـــن األســـاس يمكن أن نقول عنه إنه يســـاعد في إعـــادة التوازن 
في البيئة ويكســـر جمود األبنية. أشـــجار ماتت قبل أوانها بسبب 
اإلهمال وتشـــققت شـــفاهها من شـــدة الظمأ ولبســـت الكفن وهي 

تبكي بكاء الثكلى التي جرحها الزمن حتى الموت.
كل ما نريده هو متابعة مشاريع التشجير في الشوارع الداخلية  «

وإزالة األشجار التي لم تعد منها أية فائدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

َمن هو المسؤول؟
اتهم النظام اإليراني واشـــنطن وأجهزة االستخبارات الغربية وتل أبيب 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية بـــإذكاء االضطرابـــات في العـــراق ولبنان 
مدعًيـــا “أن هذه االحتجاجـــات هدفها الفصل بين العـــراق وإيران”؛ وأن 
“تلـــك الجهات تعمل على زعزعة اســـتقرار العراق ولبنـــان”، وفي الوقت 
ذاته أعلن ناطق حكومي بأن “مطالب المحتجين مشـــروعة”، فإذا كانت 
مطالب المحتجين مشروعة فإن منعها غير مشروع، وتستوجب دعمها، 
وإذا كان النظام اإليراني ُيناهض دعم هذه االحتجاجات ويمنعها فلماذا 
يســـمح لنفســـه بدعـــم الميليشـــيات التابعة له نهًجـــا وهدًفا فـــي العراق 

ولبنان؟
النظام اإليراني يفرض ســـيطرته الكاملة على ميليشيات العراق ويحق 
لمسؤولي إيران التصرف بمقدرات العراق كيفما يشاءون دون رقيب أو 
حســـيب، فكل ما حدث من مســـاوئ في العراق منُذ 2003م حتى يومنا 

سببه االحتال اإليراني، إذا من هو المسؤول؟
في لبنان اســـتطاع النظام اإليراني أن يخترق سيادة وأمن لبنان بذراع 
ميليشياته التي تمثل توجهه وسياسته، وأصبح لها ثبات في السياسة 
الداخلية اللبنانية كجزء ال يتجزأ من الحلول عندما يتعرض لبنان ألزمة 
سياســـية، وال يمكن أن تتشـــكل الحكومة أو يتم تنفيذ قرار إال بموافقة 
هذه الميليشـــيات التي تسببت بحدوث شرخ في عاقات لبنان العربية 

واألجنبية نتيجة سلوكها. إذا من هو المسؤول؟
لقد توجهت ميليشيات النظام اإليراني إلسكات صوت الشعب العراقي 
واللبنانـــي وتعاملـــت كتعامـــل النظـــام اإليرانـــي في إخمـــاد احتجاجات 
الشـــعب اإليرانـــي التي اندلعـــت في ديســـمبر 2017م وامتدت ألكثر من 
ثمانيـــن مدينة إيرانيـــة حتى يناير 2018م وبنفس أســـباب احتجاجات 
العـــراق ولبنـــان )تدهـــور الوضـــع المعيشـــي، تفشـــي الفســـاد، وتســـلط 
الميليشـــيات(، وإذا كانـــت احتجاجـــات العراقيين واللبنانيين مشـــروعة 
فإن احتجاجات الشـــعب اإليراني التي نهضت لنفس األسباب مشروعة 

أيًضا.
األمن العراقي واللبناني وسيادتهما لن تتحقق إال بعد أن يرفع النظام  «

اإليراني وميليشياته اليد عنهما، وما أحدثته الميليشيات اإليرانية من عنف 
وضرب المتظاهرين في لبنان والعراق سببه الخوف من انهيار سيطرة 

النظام اإليراني على األوضاع في البلدين، فقد كشفت هذه المظاهرات التي 
تعد ضربة موجعة إليران عن الوجه الحقيقي للميليشيات اإليرانية ورفض 

الشعب اللبناني والعراقي لتواجدها على أرضه العربية، وتكشف أيًضا ادعاء 
النظام اإليراني الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، فالنظام اإليراني 

ال ُيدافع إال عن نفسه ومصالحه ورغبته الجامحة في احتواء المنطقة 
العربية وتفريسها مذهبًيا وسياسًيا واقتصادًيا. إذا من هو المسؤول؟.

عبدعلي الغسرة
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مليون دينار

أهمية رقمنة الخدمات المالية “فنتك”
يلعـــب القطـــاع المصرفـــي بالبحريـــن دوًرا كبيـــًرا فـــي نهضة البـــاد، حيث يقوم 
بتمويل المشـــاريع الكبيرة لكافة القطاعات، ولوال التســـهيات المالية لما قامت 

المشاريع وظلت حبيسة األفكار واألوراق.
 وتطـــّور القطاع المصرفي بالبحرين والحـــق الزمن، بل وتخطاه في العديد من 
الحـــاالت، بفضل وجود قيادة متطلعة جريئة لهذا القطاع على مســـتوى غالبية 

البنوك وأيًضا على مستوى السلطة الرقابية.
 منذ فترة طويلة، خرجت البنوك البحرينية وعملت خارج الحدود في المنطقة 
والعالـــم. وما كانت تحظى هذه البنوك باالســـتقبال وتمنح التراخيص، لوال ثقة 

السلطات الرقابية واإلشرافية المختصة في هذه الدول بها.
 والثقة هنا، تتمثل أساًسا في القناعة التامة بقدرة البنوك البحرينية على القيام 
بالعمل المصرفي الســـليم وفق الممارسات المتعارف عليها والمعايير المصرفية 
الدوليـــة. إضافـــة إلى ذلك، ســـارعت العديد من البنوك األجنبيـــة للحصول علي 
التراخيص لممارســـة األعمال المصرفيـــة بالبحرين، وذلك لقناعتها بأن األرضية 
القانونية والفنية والتجارية متوفرة. وفي ظل هذه المهنية والمنافسة الشريفة 
تعمل البنوك الوطنية واألجنبية جنًبا إلى جنب، ما يوفر مساحة واسعة لتبادل 

الخبرات والثقافات المصرفية.
ونظًرا للتطورات التي يشـــهدها القطاع المصرفي، وليبقى في المقدمة وبموقع 
الريادة، على البنوك ولوج كل الطرق لتطوير األعمال واآلن، ويأتي في مقدمتها 
التقنية، حيث ال بد من ارتياد هذا المجال الحيوي واالستفادة من التكنولوجيا 

المالية في كافة األعمال المصرفية )فنتك(. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

مليون  45.8 تسجل  واإليــرادات   ...%  3.5 بنسبة  مرتفعة 

“زين البحرين” تربح 3.8 مليون دينار

أعلنــت شــركة زيــن البحريــن عــن تحقيقهــا أرباًحــا صافية بلغــت 3.8 مليون دينار خالل الشــهور التســعة األولــى من العام 
الجــاري، بنســبة نمــو 3.5 % قياســا بالفتــرة المماثلــة من العــام الماضي والتي كانــت 3.68 مليون دينار. وكشــفت في بيان 
أن أرباحهــا التشــغيلية حققــت قفــزة كبيرة عن هذه الفترة، بنســبة نمو بلغت 27.1 %، لتصل إلــى نحو 4.64 مليون دينار، 

مقارنة مع 3.65 مليون عن نفس الفترة من العام 2018. 

النتائـــج  هـــذه  أن  وذكـــرت 
اإليجابيـــة جاءت بالرغم من 
انخفـــاض اإليـــرادات بنســـبة 
7 % مـــن 49.2 مليـــون دينار 
فـــي العام 2018 إلـــى 45.78 
مليـــون دينار خال التســـعة 
العـــام  مـــن  األولـــى  أشـــهر 
األداء  أن  مبينـــة  الجـــاري، 
القوي في األرباح التشغيلية 
باســـتمرار  مدفوعـــا  جـــاء 
الشركة في خططها الموجهة 
التشـــغيلية،  الكفاءة  لتعزيـــز 
ومبادراتها فـــي تقليل حجم 
النفقات إضافـــة إلى مكانتها 
وقدراتها علـــى صعيد قطاع 
والتـــي  البيانـــات،  خدمـــات 
تمثـــل مـــا ال يقل عـــن 48 % 
من حجم إجمالي اإليرادات.

 وبالنســـبة لفترة الربع الثالث 
مـــن الســـنة الماليـــة الحالية، 
أوضحت الشـــركة أن األرباح 
الصافية بلغـــت 1.28 مليون 
دينار، بانخفاض 5 % مقارنة 
مـــع نفـــس الفتـــرة مـــن العام 
 1.35 بلغـــت  حيـــث   ،2018

مليون دينار. 
األربـــاح  أن  وأفـــادت   
التشغيلية لفترة الربع الثالث 
ارتفعت بنســـبة 15.6 %، من 
1.331 مليون دينار بحريني 
)3.52 مليون دوالر أميركي( 
عـــن الربـــع الثالـــث فـــي العام 
 1.538 إلـــى  لتصـــل   ،2018
مليون دينـــار بحريني )4.07 
مليـــون دوالر أميركـــي( عـــن 

نفس الفترة من العام 2019.
وذكرت الشـــركة أن إيراداتها 
عـــن فتـــرة الربـــع الثالـــث من 
السنة المالية الحالية شهدت 
ا مقارنة بنفس  استقراًرا نسبيًّ
الفترة من العام 2018، حيث 
انخفضـــت بنســـبة 6 % إلـــى 
مـــن  دينـــار  مليـــون   15.24

16.19 مليون.
وحافـــظ العائـــد على الســـهم 
الســـابقة  مســـتوياته  علـــى 
حيـــث بلغ 10 فلوس للســـهم 
الواحد خال التســـعة أشـــهر 
الماليـــة  الســـنة  مـــن  األولـــى 
الحاليـــة كما في 30 ســـبتمبر 
2019 و4 فلوس للربع الثالث 

من العام 2019.
 وبلغ إجمالي حقوق الملكية 
كمـــا فـــي 30 ســـبتمبر 2019، 
دينـــار،  مليـــون   70.8 نحـــو 
مليـــون   70.21 بــــ  مقارنـــًة 
المســـجلة فـــي نهايـــة العـــام 
حجـــم  بلـــغ  فيمـــا   .2018
األصـــول خال الربـــع الثالث 
مـــن العـــام الجـــاري 2019 ما 
مليـــون   116.06 مجموعـــه 
علـــى   % 22 بزيـــادة  دينـــار، 

أساس سنوي مقارنة بتاريخ 
31 ديسمبر 2018 حين بلغت 
أصول الشركة 94.8 مليون.

 وقـــال رئيس مجلس اإلدارة 
بـــن علـــي آل  الشـــيخ أحمـــد 
خليفـــة “تمثـــل هـــذه النتائج 
ثمرة التزامنا المستمر بتقديم 
مبتكـــرة  وخدمـــات  حلـــول 
لعمائنـــا والتي تتماشـــى مع 
احتياجات المجتمع المتصل 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، 
العماء  بتفضيات  مدفوعة 
وطموحات الرقمنة لحكومة 

المملكة”.
الشـــركة  “تواصـــل  وأضـــاف 
علـــى  التميـــز  نحـــو  ســـعيها 
مستوى عملياتها التشغيلية، 
مبادراتهـــا  مســـتوى  وعلـــى 
فـــي تجـــارب العمـــاء، وهي 

تمضي قدًما باالســـتثمار في 
تبنـــي أحدث التقنيـــات التي 
ســـتمكنها مـــن رفع مســـتوى 
الخدمـــة المقدمة إلى قاعدة 
وقطـــاع  األفـــراد  العمـــاء 

المشاريع واألعمال”.
الشـــركة  ولّخصـــت   
الفتـــرة  خـــال  إنجازاتهـــا 
مبيعـــات  بإطـــاق  الماضيـــة 
 11 سلســـلة هواتـــف آيفـــون 
وسامســـونغ جاكســـي نوت، 
ويوم العميل والذي ركز على 
القنـــوات الرقميـــة بمـــا فيهـــا 
خدمة Live chat، والروبوت 
 Zain Smart وجهـــاز Z-bot
زيـــن  ومتجـــر   Branch
إلـــى  إضافـــة  اإللكترونـــي، 
إدارة المركبات الذكية حيث 
وقعـــت الشـــركة اتفاقيـــة مع 
شـــركة “سمارت ســـيكيورتي 
البحرين” لتوفير حلول إدارة 

المركبات الذكية. 
كما تعاقـــدت “زين البحرين”، 
مع “شرف دي جي البحرين”، 
أجهـــزة  توفيـــر  بهـــدف 
حيـــث  مختـــارة  إلكترونيـــة 
يمكن للعماء شراء األجهزة 

عبر متجر زين اإللكتروني.
كذلـــك  الشـــركة  ونّظمـــت   
ـــا  وعمليًّ ـــا  تعليميًّ برنامًجـــا 
المبـــرة  مؤسســـة  لطـــاب 
الخليفيـــة، حيـــث قـــدم لهـــم 
أول تجربـــة عمليـــة ومنحهم 
فرصـــة التعـــرف علـــى ثقافة 

العمل في أقسام الشركة.

المنامة - زين

الشيخ أحمد بن علي 

القاهرة - رويترز

4.4 مليار دوالر 
تحويالت المصريين 

في شهرين

أمس  المصري  المركزي  البنك  قــال 
اإلثنين إن البالد تلقت تحويالت من 
بقيمة  بالخارج  العاملين  المواطنين 
شهري  خالل  دوالر  مليار   4.4 بلغت 
يــولــيــو وأغــســطــس مــن هـــذا الــعــام، 
مقابل نحو 4.2 مليار دوالر قبل عام، 

أي بنسبة زيادة 4.7 %.
المصرية  األســر  من  الكثير  وتعتمد 
ــن أبــنــائــهــا  ــى تـــدفـــق األمـــــــوال مـ عــل

العاملين في الخارج.

الثالثاء 5 نوفمبر 2019 - 8 ربيع األول 1441 - العدد 4039

جاسم الزياني.. تاريخ تجاري عريق

انتقــل إلــى رحمــة هللا تعالــى فجــر أمس اإلثنيــن الوجيه، رئيــس مجموعة 
شركات جاسم الزياني وأوالده، رجل األعمال جاسم عبدالرحمن الزياني، 
عن عمر ناهز الـ 91 عاًما. والراحل أحد التجار البحرينيين المعروفين، وهو 

سليل عائلة تجارية اشتهرت منذ زمن طويل بتجارة اللؤلؤ.

لمؤسســـة  رئيًســـا  المرحـــوم  وكان   
جاســـم الزيانـــي وأوالده، وهو أصغر 
أوالد المرحـــوم عبدالرحمن الزياني، 
ولديه أخوان راشد الذي يكبره بـ 10 
سنوات ومن بعده أحمد، إضافة إلى 

4 أخوات.
“البـــاد”  معـــه  أجرتـــه  لقـــاء  وآخـــر   
نشـــر فـــي 25 ســـبتمبر 2016، حيث 
تحـــّدث عـــن حياتـــه، مؤكـــًدا أنه ولد 
في صيـــف العـــام 1928، في منطقة 
القضيبيـــة، ثم ســـافر للهند في ســـنٍّ 

مبكـــرة. وتلقى الفقيـــد تعليمه األول 
فـــي مدرســـة الهدايـــة الخليفية في 
أربعينـــات القـــرن الماضـــي، ثـــم إلـــى 
مومبـــاي فـــي ســـن الرابعـــة عشـــرة، 
ليحصـــل علـــى شـــهادة الدبلـــوم في 

اللغة اإلنجليزية والمحاسبة.
وكان المرحوم يجيـــد اللغة الهندية، 
بصـــورة  أخـــرى  لغـــات  درس  فيمـــا 

مبسطة كاأللمانية.
وأوضح أن البداية الفعلية لشركتهم 
فـــي  كانـــت  جـــده  أسســـها  التـــي 

األربعينات.
بعد عودتي من الهند فاجأني والدي 
بعقـــد صفقـــة مـــع تاجر هندي اســـمه 
رامو دارداس، تقضي بشـــراء والدي 
محله التجاري الواقع في شارع باب 
البحريـــن بمبلـــغ 4 آالف روبية، وهو 
مبلغ يعد كبيًرا في ذلك الوقت، لكن 
الوالـــد وجـــد في شـــراء المحل - من 
صاحبـــه الـــذي كان يصّفـــي تجارتـــه 
لمغـــادرة البحريـــن - صفقـــة رابحـــة 

وانطاقة جديدة وداعمة لتجارتنا.
وعلـــى رغـــم أن والـــدي هـــو صاحب 

الفكـــرة ومنّفذ الصفقة، اعتبر شـــراء 
المحل من أجلي.

الزيانـــي  شـــركة  أن  المعلـــوم  ومـــن 
عملـــت فـــي مجـــاالت عديـــدة منهـــا 
تجـــارة التجزئة، وتجارة الســـيارات 
الفكـــرة  إن  قـــال بخصوصهـــا  الـــذي 

راودته عندما كان بالهند.
 وتابـــع “بعـــد عودتـــي إلـــى البحرين 
ســـيارات  اســـتيراد  فكـــرة  كانـــت 
ذهنـــي،  فـــي  مختمـــرة  “االوســـتين” 
وتـــم األمر بعد التواصل مع الشـــركة 

الصانعة.
وبعد ذلك، قرأت إعاًنا عن سيارات 
بالدفـــع  المعروفـــة  “الندروفـــر”  الــــ 
الرباعـــي، وطلبـــت مـــن شـــركتها أن 
البحريـــن،  فـــي  وكاءهـــا  نصبـــح 
ســـيارة  إلينـــا  وأرســـلت  ووافقـــت، 

واحدة منها.
 عنـــد وصـــول الســـيارة، اتصلت إلى 
حاكم البحرين حينها الشـــيخ سلمان 
بـــن حمد آل خليفة الـــذي أعجب بها 
أشـــد اإلعجاب حتـــى اقتناها، وأقام 

مأدبة عشاء على شرفي أنا ووالدي، 
إذ كان مسروًرا بالسيارة.

 ثـــم حصلنـــا علـــى وكاالت ســـيارات 
والحًقـــا  األميركيـــة،  “دزوتـــو” 

“ميتسوبيشي”.
 وبّيـــن الزيانـــي فـــي مقابلتـــه للبـــاد 
االنفتـــاح  مـــع  كبـــرت  المؤسســـة  أن 
الذي شـــهدته البحرين على األسواق 
األعمـــال.  وتوســـعت  الخارجيـــة، 
إلـــى العقـــارات، ثم تأســـيس الفنادق 
فنـــدق  وبعدهـــا  “دلمـــون”،  أولهـــا 
“المركيور” بإدارة شركة فرنسية، ثم 

“السوفيتيل” مع شركاء.
رحـــم هللا الوجيـــه جاســـم الزيانـــي، 

وتغمده بواسع رحمته.

انتقل أمس إلى 
الرفيق األعلى 

عن 91 عاًما

ــون ــي ــل م  19.6 ــى  ــ ــ إل الـــمـــســـاهـــمـــيـــن  ــوق  ــ ــق ــ ح وصــــعــــود   ...%  8 ارتـــفـــعـــت 

أربــاح “مـطـاحــن الدقـيــق” في 9 شـهــور

أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق عن تحقيقها أرباًحا صافية خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري بلغت 
1.454 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.345 مليون في الفترة المقابلة من العام 2018، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 8 %. 

 وحققـــت الشـــركة ربـــح تشـــغيلي خال 
التســـعة أشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 
مـــن العـــام الحالـــي 340.47 ألـــف دينار، 
مقارنـــة مع 358.34 دينـــار لنفس الفترة 
من العـــام الســـابق أي بانخفاض قدره 5 

 .%
 وأما علـــى صعيـــد اإليرادات/المبيعات، 
فقد حققت الشـــركة في الشهور التسعة 
األولـــى من العام الجـــاري 5.245 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 5.32 مليـــون لنفس 
الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض 
قدره 1 %. وبلغت ربحية السهم الواحد 
خـــال الفتـــرة ذاتها )9 شـــهور( من العام 

الحالي 59 فلًسا مقارنة مع 54 فلًسا في 
الشهور التسعة األولى من 2018.

ســـبب  بيـــان  فـــي  الشـــركة  وأرجعـــت   
االرتفاع في صافي الربح للتســـعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2019 إلى صعود 
تقييم الســـوق لاستثمارات الجيدة في 
األســـهم ويعـــود ســـبب االنخفـــاض فـــي 
األرباح التشـــغيلية للتسعة أشهر األولى 
من هـــذا العام مقارنة بنفـــس الفترة من 
العـــام الســـابق إلى االنخفـــاض في كمية 

المبيعات للفترة.
 وبذلك، بلغ إجمالي حقوق المســـاهمين 
)بعـــد اســـتبعاد حقـــوق األقليـــة( خـــال 

التســـعة أشـــهر من العام الحالـــي 19.67 
مليـــون دينار، مقارنة مـــع 18.985 دينار 
لنفـــس الفتـــرة من العـــام الســـابق، وذلك 

بارتفاع قدره 4 %.
 وبلـــغ مجموع الموجـــودات حتى نهاية 
ســـبتمبر من العام الحالي 29.99 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 24.68 مليـــون دينار 
لنفـــس الفتـــرة من العـــام الســـابق، وذلك 

بارتفاع قدره 22 %.
 وعلـــى صعيـــد الربـــع الثالـــث مـــن العام 
الجـــاري فقد خســـرت الشـــركة خســـرت 
الشـــركة 30.56 ألـــف دينـــار، مقارنـــة مع 
صافـــي ربح بواقع 101.8 ألف دينار في 

الربع الثالث من العام الماضي، متراجعة 
البحريـــن  شـــركة  وحققـــت   .%  130
لمطاحـــن الدقيـــق ربـــح تشـــغيلي خال 
الثاثـــة أشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 
من العام الحالي 101 ألف دينار، مقارنة 
مـــع 119.4 ألـــف دينار لنفـــس الفترة من 
العام السابق أي بانخفاض قدره 15 %. 
وأمـــا على صعيـــد اإليـــرادات/ المبيعات 
فـــي الربع الثالث، فقـــد بلغت 1.7 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 1.62 مليـــون دينـــار 
لنفـــس الفتـــرة من العـــام الســـابق وذلك 
بارتفـــاع قـــدره 5 %. وقـــد بلغت ربحية 
السهم الواحد للثاثة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر من العام الحالي ما قدره )1( 
فلـــس مقارنة مع 4 فلـــوس لنفس الفترة 

من العام السابق.

المنامة - مطاحن الدقيق
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المنامة - المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي عن 
 ISIN(  1780 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة 
أذونـــات  مـــن   )BH000253GN15
الخزانـــة األســـبوعية التـــي يصدرهـــا 
نيابـــة عـــن الحكومـــة.  وتبلـــغ قيمـــة 
لفتـــرة  دينـــار  مليـــون   70 اإلصـــدار 
استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 6 نوفمبر 
2019 وتنتهـــي فـــي 5 فبرايـــر 2020، 
كمـــا بلـــغ معـــدل ســـعر الفائـــدة علـــى 
هـــذه األذونات %2.65 مقارنة بســـعر 
الســـابق  لإلصـــدار   %  2.79 الفائـــدة 
بتاريـــخ 30 أكتوبر 2019. وبلغ معدل 
ســـعر الخصـــم 99.333 % وتم قبول 
أقل ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 99.322 
% علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار 
بنسبة 156 %. كما بلغ الرصيد القائم 
ألذونـــات الخزانة مـــع هذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

تغطية أذونات 
حكومية بقيمة 
70 مليون دينار

لتشغيل “الصراف اآللي” بمحطات “بابكو”
ــار ــنـ ديـ ألـــــف   94.3 ـــ  ــ ب الـــصـــحـــي”  ــرف  ــ ــصـ ــ “الـ مـــيـــاه  ــط  ــ خ بـــنـــاء  إعــــــــادة 

طرحــت شــركة بابكــو للتزويــد في جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس مزايدة لترخيــص تثبيت 
وتشــغيل ماكينة الصراف اآللي )ATM( في محطات الخدمة لشــركة بابكو للبيع بالتجزئة )BRC( الجديدة: 
ا: بحير، مدينة عيســى، النزهة، الحورة،  عوالي، المعامير، الســاية ومدينة ســلمان. والمواقع الموجودة حاليًّ
الحد، وادي حيان والسهلة، بنحو 574.5 ألف دينار لبنك البحرين الوطني، وكان قد تقدم إليها 3 عطاءات، 

وتم تعليقها.

 ووفًقـــا لوصـــف المزايدة، فـــإن المســـتفيد يقوم على 
المدنيـــة  األعمـــال  جميـــع  بتنفيـــذ  الخاصـــة،  نفقتـــه 
واألعمـــال الكهربائية المتبقية )التوصيالت الكهربائية 
والهاتفيـــة( الالزمـــة لتثبيـــت أجهـــزة الصـــراف اآللي. 
ويجـــب أن يدفـــع المســـتفيد أيًضـــا تكلفـــة االتصـــال 
أخـــرى  حكوميـــة  أو  بلديـــة  رســـوم  وأي  الهاتفـــي 
)باســـتثناء رســـوم الكهرباء( التي قد يتكبدها بســـبب 
اســـتخدامه لهذا الموقـــع. وتخضـــع أي تعديالت على 
النظام الكهربائي لمراجعة شركة بابكو للبيع بالتجزئة 
)BRC( وموافقتهـــا وعلـــى حســـاب المســـتفيد وحده. 

ســـيتم تزويد المســـتفيد بفترة ســـماح مدتها 60 يوًما 
وفًقا للشروط واألحكام العامة لالتفاقية.

وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على موقـــع مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات 5 مناقصـــات ومزايـــدات )4 
مناقصـــات ومزايدة وحيدة( بإجمالـــي 23 عطاء، في 
حيـــن تم تعليـــق 3 عطاءات منها لجهـــة وحيدة. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 897.6 ألف 

دينار.
 وفتـــح المجلس مناقصتين لشـــركة تطويـــر للبترول، 
أولهمـــا لتوفيـــر اتفاقية خدمة اإلنترنت بســـرعة 100 

ميجابت في الثانيـــة وذلك عبر “اوبتيكل فايبر كابل” 
مـــع تنزيل وتحميل متماثل إضافـــة إلى الحفاظ على 
عناويـــن “اي بـــي” الحاليـــة والخاصـــة للشـــركة لمدة 3 
ســـنوات، تقدم إليها 8 عطاءات أقلها بنحو 24.9 ألف 

دينار، وأكبرها بقرابة 47.6 ألف دينار. 
 أما المناقصة الثانية لتوقيع عقد لـ 3 ســـنوات لتوفير 
برنامج “سبوت فاير” مع الصيانة السنوية فتقدم إليها 
عطـــاء وحيد بنحـــو 80.9 ألـــف دينـــار. ووفًقا لوصف 
المناقصـــة فـــإن “ســـبوت فايـــر” هـــي أداة اإلبـــالغ عن 
ذكاء األعمال، والتي تســـتخدم لتحليـــل البيانات عبر 
اإلنترنت من قبل مختلف اإلدارات داخل الشركة. كما 
يوفر البرنامج التحليل الديناميكي للبيانات والتصور 

مع إمكانات أعلى للتخصيص والتصفية.
 كما فتح المجلس مناقصة لوزارة األشـــغال وشـــؤون 
)شـــؤون األشـــغال(  العمرانـــي  البلديـــات والتخطيـــط 
لتنفيـــذ المرحلة األولى من مشـــروع إعادة بناء الخط 
الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة )بقطر 
ا تقدم إليها 10 عطاءات أقلها  800 مم( الموجود حاليًّ

بـ 94.3 ألف دينار وأكبرها بقرابة 190.9 ألف دينار.
 وســـوف يتم من خالل هذا المشـــروع تصحيح مسار 
الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة 
وقطـــره 800 ملـــم وذلك عن طريق بناء خط رئيســـي 
ناقـــل للميـــاه المعالجة وطوله 300 متـــر وإزالة الخط 
الرئيســـي القائم المراد إلغائه في منطقة وادي البحير 
بمجمـــع 934. ويتضمـــن نطـــاق األعمـــال بنـــاء جميـــع 
الرئيســـي  بالخـــط  المرتبطـــة  والعناصـــر  الصمامـــات 
إضافة إلى ربطه بالخط الرئيسي القائم في المنطقة.

 وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة لجامعـــة البحريـــن 
لتوفيـــر جهـــاز الجـــدار النـــاري )Firewall( تقـــدم إليها 
عطـــاء وحيد بنحـــو 80.9 ألـــف دينـــار. ووفًقا لوصف 
المناقصة فإنه ســـيتم توفير خدمة الروابط الرئيسية 
)MPLS( التي تربـــط الجامعة بفروعها، خدمة عنوان 
 ،)Public IP Address( العـــام  اإلنترنـــت  بروتوكـــول 
والمشـــتركة،  الخاصـــة  اإلنترنـــت  روابـــط  خدمـــات 
الخاصـــة   VPN خدمـــات  توفيـــر  وكذلـــك  وغيرهـــا. 

بالشبكات المحلية متعددة األغراض.

أثــار مصرفيــون خــال مؤتمر عقد بالمنامة حول ما إذا كانت البنوك اإلســامية قد حققت 
األهــداف التــي أنشــئت ألجلهــا، ومــا هــو الــدور المســتقبلي لهــذه البنــوك، في الوقــت الذي 
يــرى البعــض أن هناك “مقاصد شــرعية” مــن وراء إطاق هذا القطاع منذ ســبعينات القرن 

الماضي.

 واســـتمرت أمـــس أعمـــال مؤتمـــر “أيوفـــي 
البنـــك الدولـــي” الســـنوي الرابـــع عشـــر تحت 
عنـــوان: “ثورة التغيرات فـــي النظام العالمي 
للتمويـــل اإلســـالمي - الحاجة إلـــى الحوكمة 
والتوحيد القياســـي والدعم التنظيمي الذي 
ُعقـــد بالمنامـــة علـــى مـــدار يومين بمشـــاركة 
فـــي  والمســـئولين  الـــوزراء  مـــن  مجموعـــة 

القطاع المالي والمصرفي.
إلـــى عـــدد مـــن  الســـؤال  “البـــالد”   وحملـــت 
المصرفيين المشـــاركين فـــي المؤتمر، حيث 
قـــال الرئيـــس التنفيذي للمصـــرف الخليجي 
التجاري ســـطام القصيبي أن نقاش موضوع 
مقاصد الشـــريعة كتوجه أساســـي للمصارف 
المنتجـــات”  “نســـخ  بخـــالف  اإلســـالمية 

التقليديـــة يحتاج إلى مؤتمرات. وأضاف أن 
هنـــاك أهداًفـــا تعمـــل عليها البنـــوك يمكن من 

خاللها تحقيق “مقاصد الشريعة”.
 ومضـــى القصيبـــي “اليـــوم تمـــول لتحقيـــق 
التقليديـــة،  البنـــوك  عليـــه  تعمـــل  أهـــداف 
الفكرة هي اســـتخدام التمويالت اإلسالمية 
لتحقيـــق بعض المشـــروعات التي تفيد مثال 
في التنمية المســـتدامة وغيرها”. واســـتبعد 
أن يكـــون دور البنوك اإلســـالمية هي تقديم 
القروض الحسنة ورأى أنها موضوع مختلف 
عن “مقاصد الشـــريعة”.  وتابـــع “وجود بنوك 
إســـالمية توفـــر منتجات تعطي المســـتخدم 
حاجتـــه مـــن التمويل هـــذا واقـــع، وقامت به 
البنـــوك اإلســـالمية، لكن اليـــوم المطلوب من 

البنـــوك اإلســـالمية الظهـــور بلـــون مختلـــف، 
فالبوصلة توجه نحو مقاصد الشريعة والتي 

يمكن تحقيقها عبر البنوك اإلسالمية”.
 وأشـــار إلـــى أن “التمويل اإلســـالمي” ينبغي 
أن يحقـــق قيمـــة مضافة، من حيـــث التنمية 

االقتصادية وخلق الوظائف.
وحول ما إذا كانت البنوك اإلســـالمية قادرة 
علـــى اللحاق بالتطور المتعلـــق بالتكنولوجيا 
المالية أو الرقمنة، أشار القصيبي إلى البنوك 
اإلســـالمية ســـتكون في مقدمة هذا التوجه 

وقـــادرة تماًمـــا علـــى مواكبـــة هـــذا التطـــور، 
مبّيًنـــا أن أول البنوك التي كانت متوائمة مع 
“البنـــوك المفتوحـــة” هو المصـــرف الخليجي 

التجاري، وهو إسالمي.
التمويـــل  لبيـــت  التنفيـــذي  الرئيـــس  أمـــا   
الكويتـــي – البحريـــن عبدالحكيـــم الخيـــاط 
فيتفق مع القول بأن على البنوك اإلســـالمية 

تحقيق مقاصد الشريعة.
“مقاصـــد  بــــ  المقصـــود  أن  الخيـــاط  ويـــرى 
الشريعة” هي بشـــكل عام تنمية المجتمعات 

وليـــس  تنمويـــة،  مشـــاريع  فـــي  والدخـــول 
التركيـــز علـــى نـــوع محـــدد من القـــروض أو 

التمويالت فقط.
البنـــوك  مـــن  المطلـــوب  أن  إلـــى  وأشـــار   
اإلسالمية هو تظافر الجهود والتنسيق بينها 
خالل هذه المرحلة، والتعاون ألقصى درجة 
ممكنـــة لتحقيـــق النمـــو خصوًصـــا أن أغلـــب 
القضايـــا والتحديات هي مشـــتركة بين هذه 
البنـــوك.  وبّيـــن أن التحديات التـــي تواجهها 
البنـــوك اإلســـالمية لـــم تعـــد مقتصـــرة ضمن 

نطـــاق جغرافـــي محدد خصوًصا مع انتشـــار 
تكنولوجيـــا الخدمات الماليـــة )الفنتك( التي 
مـــن شـــأنها تحقيـــق االنتشـــار بصـــورة أكبـــر 
للبنـــوك اإلســـالمية.  وتحـــدث الخيـــاط عـــن 
مبـــادرات واجتماعات تنســـيقية بين البنوك 
اإلســـالمية بشـــأن توحيـــد الجهـــود التعاون 
الممكنـــة بين هذه البنـــوك.  أما المختص في 
المصارف اإلســـالمية الشـــيخ نظـــام يعقوبي 
فيـــرى أن البنـــوك اإلســـالمية تقـــوم بعملهـــا 

وتعمل في السوق على خير ما يرام.
ويـــرى يعقوبـــي وهـــو عضـــو هيئـــة شـــرعية 
للعديـــد من المصـــارف والمؤسســـات المالية 
اإلســـالمية، أن هنـــاك حديـــث مرســـل فيمـــا 
يتعلـــق بــــ “مقاصـــد الشـــريعة”، إذ ليس هناك 
مفهـــوم أو إطار محـــدد لهـــذه المقاصد التي 
ـــا تعمـــل عليـــه البنـــوك  يمكـــن أن تكـــون خطًّ

اإلسالمية.
وأشـــار يعقوبـــي إلـــى أن البنوك تعمـــل اليوم 
وال تواجـــه أي مشـــكلة فـــي لعب وممارســـة 

أدوارها.

سطام القصيبيالشيخ نظام يعقوبي عبدالحكيم الخياط

هل ابتعدت البنوك اإلسالمية عن “مقاصد الشريعة”؟
ــه ــؤديـ ــت تـ ــ ــات ــ ــأن أهــــدافــــهــــا والــــــــــدور الـــــــذي ب ــ ــش ــ ــي ب ــرفـ ــصـ جــــــدل مـ

إبراهيم عبدالكريم يسرد كيف أصبحت البحرين مركزا ماليا
تحتفل مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأســيس القطاع المصرفي، 
وقد أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إطاق هذه االحتفالية خال شهر إبريل 
الماضــي، وتتضمــن جملــة مــن الفعاليــات واإلصــدارات واللقــاءات، وصــوالً ليــوم 
االحتفــال الرســمي بهــذه المناســبة بتاريــخ 11 ديســمبر المقبل تحــت رعاية رئيس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

 ويقـــّدم وزيـــر الماليـــة األســـبق إبراهيم 
عبدالكريـــم محمـــد جوانـــب مـــن رؤيتـــه 
لمراحـــل تطـــور القطـــاع المصرفـــي فـــي 
البحريـــن في ســـبعينات القـــرن الماضي، 
حيـــث يقـــول “كانـــت البنـــوك الموجودة 
في البحرين بســـبعينات القـــرن الماضي 
تقليدية، وكذلك األمر بالنسبة لمنتجاتها 

والخدمات التي تقدمها. 
عـــدد  أن   1972 العـــام  فـــي  ووجدنـــا 
البنـــوك في البحرين كان محـــدوًدا، وكنا 
لمصـــارف  تراخيـــص  إصـــدار  نتحاشـــى 

عالمية جديدة خوًفا من منافســـتها، غير 
العادلة، مع البنـــوك المحلية. ولكن كانت 
الفوائـــض النقديـــة من عوائـــد بيع النفط 
تتضاعـــف في دول الخليج العربي، وهو 
ما فتح شـــهية المؤسســـات االستثمارية 
العالمية، ولـــم يكن هناك مصارف كبيرة، 
تمتلك الوسادة المالية، والخبرة الكافية 

التي تؤهلها للتعامل مع تلك المبالغ.
تطويـــر  موضـــوع  فـــي  فكرنـــا  حينهـــا   
البحريـــن كـــي تكـــون مؤهلـــة ألن تصبح 
ا متطوًرا في المنطقة، وبدأنا  مركـــًزا ماليًّ

نتلقـــى طلبـــات نيـــل رخص لفتـــح فروع 
لبنـــوك عالمية في البحريـــن، لذلك أخذنا 
الفكـــرة وطورناهـــا إلى رخـــص مصارف 

األفشور )الوحدات الخارجية(. 
البحريـــن  “وتمتلـــك  عبدالكريـــم  وزاد 
مميزات ســـاعدت على جذب “األفشور”، 
كالكوادر البشـــرية المؤهلة، وعدم وجود 

ضرائـــب أو رســـوم، إضافـــة إلـــى انفتاح 
البحريـــن االجتماعي، فضـــال عن الموقع 
االســـتراتيجي”. وقال “ثـــم طرحنا فكرة 
المركـــز المالـــي للمناقشـــة فـــي مجلـــس 
لـــدن  مـــن  استحســـاًنا  والقـــت  الـــوزراء 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ 
الـــذي  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 

شـــجعها. ولما عرض األمر بعد ذلك على 
صاحب السمو المغفور له الشيخ عيسى 
بن ســـلمان آل خليفة وافق وأمر بإصدار 
نظام مصارف األفشور”.  وحول ترؤسه 
لبنك البحرين الوطني، يقول عبدالكريم 
“عندمـــا أصبحـــت عضـــوا فـــي مجلـــس 
الحكومـــة  لحصـــة  ممثـــالً  البنـــك  إدارة 

وجـــدت أن مـــن ضمـــن المالكيـــن، بنـــك 
كرندليز البريطاني بنسبة 25 %، إضافة 
إلـــى مالك هنود وســـعوديين. وحيث إن 
الهدف من وراء تأسيس البنك كان، وما 
ا خالًصـــا، فقد تم  يـــزال، أن يكـــون وطنيًّ
تغيير اسمه، وحصرنا ملكيته في الدولة 

والمؤسسات واألفراد البحرينيين”.

المنامة - جمعية مصارف البحرين

إبراهيم عبدالكريم، وزير المالية واالقتصاد الوطني السابق )يمين( 
وحسن النصف وكيل وزارة التجارة السابق في السبعينات

وزير المالية السابق إبراهيم عبدالكريم يفتتح بنك ناشونال 
جريندليز في نوفمبر 1973

في إطار االحتفال 
بمئوية القطاع 

المصرفي

المنامة - بنا

كشــف التقرير ربع الســنوي لرصد أداء قنوات الحكومة اإللكترونية عن نمو في قيمة المدفوعات المالية اإللكترونية عبر مختلف القنوات بنســبة 29 % خال الربع 
الثالــث مــن العــام الجــاري، مقارنــة بالربــع ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى أكثر من 46 مليون دينار أنجزت خال الفترة من يونيو إلى ســبتمبر 2019، وذلك 

بزيادة في عدد المعامات المالية تصل نسبتها إلى 24 %، أي ما يزيد عن 445 ألف معاملة مالية.

 ،Bahrain.bh وقال التقرير إن البوابة الوطنية 
القناة الرئيســـية للحكومة اإللكترونية، ســـجلت 
ا ملحوًظـــا في معدالت  خـــالل هذه الفتـــرة، نموًّ
االســـتفادة مـــن خدماتهـــا بلغـــت نســـبته 42 %، 
إذ فـــاق عـــدد الزيـــارات للبوابـــة مليونـــي زيارة، 
ا في المدفوعات المالية بنســـبة 25  وحققت نموًّ

%، أي ما يتجاوز 39 مليون دينار بحريني، في 
حين ارتفعت المعامالت المالية المنجزة بنســـبة 
18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشـــف تقرير الربع الثالث مـــن العام عن تطور 
ملحوظ في اإلقبال على مجموعة من الخدمات 
لإلشـــعارات  الوطنـــي  النظـــام  خدمـــة  أبرزهـــا 

الحكومية )إشـــعارات( التي سجلت أكثر من 19 
ألف زيارة بزيـــادة قرابة أربعة أضعاف، وخدمة 
)تقديـــم طلب الحصول علـــى وظيفة حكومية( 
التـــي ســـجلت قرابة 37 ألف زيـــارة بزيادة  نحو 
الضعفين، هذا باإلضافة إلى الخدمات الجديدة 
التـــي طرحت فـــي الربـــع الثالث من العـــام مثل 

خدمـــة )شـــراء الكتب الدراســـية لطلبـــة جامعة 
البحريـــن( التـــي حققت أكثر مـــن 28 ألف زيارة، 
وخدمـــة )إصـــدار التقريـــر االئتمانـــي( التي فاق 

عدد زياراتها 5500 زيارة.

 وأوضـــح التقرير أنه مقارنة بالربع الســـابق من 
العام الحالي، شـــهدت خدمـــة )الموثق الخاص( 
زيادة بنحو 10 أضعاف، كما ارتفعت المعامالت 
الماليـــة لخدمـــة )إصـــدار الشـــهادات المروريـــة( 
بمقدار الضعفين، كذلك شـــهدت خدمة )إصدار 
عـــدد  فـــي  ارتفاًعـــا ملحوًظـــا  الهويـــة(  بطاقـــة 

المدفوعات المالية عبرها بنسبة 59 %.

46 مليون دينار مدفوعات مالية عبر الحكومة اإللكترونية

الثالثاء 5 نوفمبر 2019 - 8 ربيع األول 1441 - العدد 4039

في الربع الثالث 
ومن خالل 445 ألف 

معاملة

علي الفردان من المنامة
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 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          
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أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
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128311.42790,501
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركةمومي لتوفير 
المعلومات باستخدام الكمبيوتر ذ.م.م

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

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة واشنطون للخياطة واالقمشة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها  الســادة 

اصحــاب شــركةمومي لتوفيــر المعلومات باســتخدام الكمبيوتــر ذ.م.م، المســجلة بموجب 

القيــد رقــم ١-٧٦٣٥٣، طالبيــن تغييــر االســم التجاري من شــركةمومي لتوفيــر المعلومات 

باستخدام الكمبيوتر ذ.م.م الى مومي إيفنتس ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 

اصحاب شركة واشنطون للخياطة واالقمشة ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم ٨٨٧٩٤، 

طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة واشــنطون للخياطة واالقمشــة ذ.م.م الى شــركة 

واشنطون سوت ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١-٧٦٣٥٣ 

 تاريخ: 2019/٣/١١

القيد : ٨٨٧٩٤ 

 تاريخ: 201/٣/١١

إخالء مسؤولية

نود أفادتكم نحن توليب ان سوتس اند ريزدنسيس 

بإخــالء   77802-2 رقــم  تجــاري  ســجل  تحــت 

مســؤوليتنا مــن المدعــو / وائــل جــالل تــرك لبنانــي 

الجنســية ويحمل رقم شخصي 650243005 وأنه ال 

يمثل الفندق في اي معامالت متعلقة بالفندق ونحن 

ال نتحمــل اي مســؤلية مــع أي جهــة كانت ســواء فرد 

أو مؤسســة أو شــركة فــي داخــل البحريــن وخارجها 

قيد رقم: ٣-٧٨٢٥٠وبهذا الشأن وجب التنويه لذلك.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٤٣٧٢٣
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نورية حسن احمد رضي

االسم التجاري الحالي: تايم سيزر صالون 
االسم التجاري الجديد: مخبز وكافيه وايت بريد 

 تاريخ: 2019/٣/١١

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركة طيبة القابضة ش م ب مقفلة

سجل تجاري رقم ٧٠٢١٣

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة الوريس الصناعية ذ م م 

سجل تجاري رقم ١١٦٤٧٧-١

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة طيبــة القابضــة ش م ب مقفلة المســجلة بموجب 
القيد رقم ٧٠٢١٣، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / محمد عادل علي حسن 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٣٣٧٠٨٩٩ )973+(
info@ijawda.com :البريد االلكتروني

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة الوريس الصناعيــة ذ م م المســجلة بموجب القيد 
 HUI CHIN KWAK / رقــم ١-١١٦٤٧٧، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39453520 )973+(
royalart@ymail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )137762( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
لتصبح فرع من  شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )135953( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها  السادة شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه ) شركة 

تضامــن( نيابــة عــن أصحــاب شــركة ســنغافورة للتنظيفــات ذ.م.م المســجلة 

بموجــب القيــد رقــم ٣-٢٢٩٠٤، طاليبــن تحويــل  الشــكل القانونــي للشــركة 

المذكورة لتصبح فرع من  شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة اساس 

لالستشارات االدارية ذ.م.م ومسجلة تحت قيد رقم ٧٩٥٥٥.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد ســميرة عبــدهللا راشــد عبدهللا بورشــيد المالك لـ مطعــم بايولي كينج 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم  ٧٤٥٢٣فرع٣  ، طالبا تحويل  
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. سميرة عبدهللا راشد عبدهللا بورشيد

KURIAKOSE JOJI THAITHARA .٢
MOHAMED SHIHAB PUTHUR RAHIMAN .3

JOHN BIJU STEPHEN .4

القيد : 3-22904 

 تاريخ: 2019/١٠/23

القيد : 74523 

 تاريخ: 3/11/2019

)CR2019-إعالن رقم )١٤٥٠٩٨
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة: خواجه نياز احمــد خواجــه محمددين نبي 
بخــش بطلــب تحويل المحل التجاري التالي: إلى الســيد/ الســيد ة شــمايلة 

محمد سليم بركت علي  
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-٥٨٧٦٥

٣-٥٨٧٦٥

االسم التجاري
مقاوالت خواجه نياز

درخشان لالتصاالت والكمبيوتر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 2019/٣٠/١٠
)CR2019-143214( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة فضيلــة دل مــراد شــاه مراد البلوشــي بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي إلى اشه بابو الل تلسداس جاال  

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

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

رقم القيد

٩١٤٧١-١

االسم التجاري
صالون سايا للتجميل
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اللجنة اإلعالمية

وقعت اللجنة البارالمبية البحرينية مذكرة تفاهم مع شــركة ميدي كاب للتســويق بمقر االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة، على 
هامش ســباق خالد بن حمد الخيري الثالث للجري لذوي العزيمة الذي أقيم األحد الماضي؛ بهدف تقديم الرعاية الصحية لمنســوبي 

اللجنة واالتحادات المنضوية تحتها والعبي ذوي العزيمة.

 ووقـــع االتفاقية كل من رئيس اللجنة 
الشـــيخ محمد بن دعيج آل خليفة من 
جانـــب اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية، 
ومصطفـــي الدكـــروري نائـــب الرئيس 
التنفيذي من جانب شركة ميدي كاب 
للتســـويق، بحضور األمين العام للجنة 
الماجـــد  البحرينيـــة علـــي  البارالمبيـــة 
والمديـــر الوطنـــي لألولمبيـــاد الخاص 
البرنامـــج  ومديـــرة  جمـــال  وفيقـــة 
ومديريـــن  بهمـــن  د.جميلـــة  الصحـــي 

آخرين. 

البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينيـــة أن توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة 
فـــي  اللجنـــة  أهـــداف  ضمـــن  يأتـــي 
الحرص على توفيـــر الرعاية الصحية 
المتميـــزة لجميـــع منتســـبيها والعبـــي 
ذوي العزيمـــة خصوصـــا، موضحـــا أن 
اللجنـــة حريصـــة علـــى تهيئـــة أفضـــل 
الخدمـــات الصحية والعـــاج بالتعاون 
مع الجهات ذات الشأن، مما يسهم في 
رقي الخدمات المقدمة لذوي العزيمة 
ويخلق لهم جو من الشعور بالطمأنينة 

والراحة النفســـية وبالتالي تشجيعهم 
على مواصلة مسيرة العطاء الرياضي 

المتميز.
مـــن جانب آخر، أوضـــح نائب الرئيس 
دور  الدكـــروري  مصطفـــى  التنفيـــذي 
الشـــركة في دعمها، مؤكدا مسؤوليتها 
المجتمعية في تقديم جميع الخدمات 
الصحية الســـيما للمؤسســـات الداعمة 
بمميـــزات  منوهـــا  العزيمـــة،  لـــذوي 
البطاقـــة والخصومـــات التـــي تقدمهـــا 
والمراكـــز  المستشـــفيات  لمختلـــف 

الصحيـــة، ومـــا تضمنـــه البطاقـــة مـــن 
مزايا تلبي احتياجات الاعبين.

ومقرهـــا  كاب”،  “ميـــدي  أن  يذكـــر 
الرئيـــس المملكـــة العربية الســـعودية، 
قدمـــت علـــى مدار 10 ســـنوات خدمة 
تعـــد األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي الخليج، 
إذ إنهـــا تمنـــح خصومات علـــى معظم 
المستشفيات والعيادات الطبية، وهي 
تضم شـــبكة بأكثر من 10000 منشـــأة 
طبية بفروعها في جميع التخصصات 
الطبية، ويمكن استخدام البطاقة في 
فروعهـــا كل من )البحرين، الســـعودية، 
تركيـــا(، ومـــن مســـؤوليتها المجتمعية 
أن تمنـــح هـــذه البطاقة كهديـــة لذوي 

جانب من توقيع المذكرةالعزيمة.

العزيمــة لــــذوي  الــخــيـــــــــــري  حــمـــــــــــد  بـــن  خــالـــــــــــد  ســبــــــــــــــاق  ــش  ــام ه ــى  ــل ع

البارالمبية توقع مذكرة تفاهم مع “ميدي كاب” للرعاية الصحية

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

المـــوروث  رياضـــات  أعلنـــت 
للجنـــة  التابعـــة  الشـــعبي، 

األولمبية البحرينية، عن 
فتحـــت باب التســـجيل 
مـــن  الثانيـــة  للنســـخة 
فـــارس  مســـابقة 
تقـــام  التـــي  المـــوروث 

برعاية كريمة من ممثل 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 

مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.
وســـيكون بـــاب التســـجيل مفتوحا لمن 
يرغـــب في المشـــاركة بمســـابقة فارس 
المـــوروث خـــال الفتـــرة مـــن 5 نوفمبر 
وحتى 25 من الشـــهر ذاتـــه عبر الموقع 
اإللكتروني لرياضات الموروث الشعبي 

.)www.almawroothbh.com(

فـــارس  مســـابقة  وتشـــمل 
رياضـــات   4 المـــوروث 
الخيـــل،  هـــي  تراثيـــة 
الهجن، الرماية والصقور 
مـــدى  علـــى  وتســـتمر 

يومين متواصلين.
وتبـــدأ النســـخة الثانيـــة 
فـــارس  مســـابقة  مـــن 
الموروث فـــي 31 نوفمبر 
 3 لــــ  الجـــاري، إذ سيقســـم المشـــاركين 
مجموعـــات بحيث يتأهـــل الفائز بأعلى 
عـــدد من النقاط من كل مجموعة للدور 
النهائـــي الـــذي ســـيقام في 20 ديســـمبر 

المقبل.
لمســـابقة  المنظمـــة  اللجنـــة  ويتـــرأس 
معيـــوف  أحمـــد  المـــوروث  فـــارس 
الرميحي وهو المتســـابق الذي استطاع 
مـــن  األولـــى  النســـخة  لقـــب  تحقيـــق 

المسابقة العام الماضي.

فتح باب التسجيل لمسابقة فارس الموروث
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المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

عمومية عربية الجودو

شــــارك رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي 
ــودو يـــوســـف الـــكـــوهـــجـــي فــي  ــجـ ــلـ لـ
لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع 
العربي للجودو، الذي عقد بالعاصمة 
هامش  على  ويأتي  عّمان،  األردنية 
ــامـــة الــنــســخــة 19 مـــن الــبــطــولــة  إقـ

العربية للجودو.
ــرأس االجــتــمــاع رئــيــس االتــحــاد  ــ وت
خالد  الركن  العميد  للجودو  العربي 
االجتماع  وشــهــد  العريني،  عــبــدهللا 
انتخاب نائب رئيس االتحاد العربي 

وتعيين مدربين في االتحاد.

أعــدت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة إحصاًء عن عــدد األندية المنضوية تحت مظلــة االتحادات الوطنية 
التي تمتلك جمعيات عمومية والتي تزاول عددا من األلعاب الرياضية.

وأظهـــر اإلحصاء الذي نشـــرته وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة علـــى حســـابها الرســـمي عبـــر “اإلنســـتغرام” 
تفوق اتحاد كرة القدم من حيث عدد أعضاء الجمعية 
العموميـــة بوجـــوده 19 ناديـــا تمارس اللعبـــة، وهو أمر 
طبيعـــي علـــى اعتبـــار أنها اللعبـــة الشـــعبية األكبر التي 

تحظى بمزيد من االهتمام الشعبي والجماهيري.
وجـــاءت لعبة الكرة الطائرة في المرتبة الثانية بوجود 
14 ناديا تحت مظلة االتحاد؛ لتكون ثاني لعبة شـــعبية 
فـــي األوســـاط المحلية من حيث عدد األندية. وســـبق 
ألربعـــة أنديـــة أن جمـــدت نشـــاط الكرة الطائـــرة خال 
الســـنوات الماضية بعد أن كانت أعضاء رســـمية فاعلة 
وهـــي الرفـــاع، الرفاع الشـــرقي، البحرين، الحـــد، األمر 
الذي كان سيظهر تفوق الكرة الطائرة على حساب كرة 

القدم.
وتعتبـــر كـــرة الســـلة فـــي المرتبـــة الثالثـــة بوجـــود 13 
ناديـــا تليهـــا كـــرة اليد فـــي المركـــز الرابـــع بانضمام 12 
ناديـــا تحت مظلـــة اتحاد اللعبة. وعلـــى صعيد األلعاب 
الجماعيـــة تأتـــي لعبة كـــرة الطاولة وألعـــاب القوى في 
المركـــز الخامس في الترتيب بوجود 10 أندية أعضاء 
فـــي االتحاديـــن تزاول اللعبـــة لتتصدرا قائمـــة األلعاب 
الفرديـــة، تليهمـــا بعد ذلك لعبة رفع األثقـــال في المركز 
الســـادس بانضمـــام 9 أنديـــة تحـــت مظلة االتحـــاد، ثم 
لعبـــة البولينـــج فـــي المرتبة الســـابعة بوجـــود 8 أندية، 
وأخيرا لعبة الدراجات بوجود 5 أندية لتكون أقل لعبة 
مـــن حيث الممارســـين رغم شـــعبية اللعبـــة واعتمادها 

إحصاء وزارة شؤون الشباب والرياضةكرياضة أولمبية بدورة األلعاب األولمبية.

ــة ــي ــاض ــري ــدد األنـــديـــة الــمــمــارســة لــألــعــاب ال ــ ــث ع ــي ــن ح مـ
القدم والطائرة األكثر شعبية بالبحرين

قـــدراتـــهـــم ودعــــــم  الـــعـــزيـــمـــة  ذوي  لـــدمـــج  ــاخ  ــنـ ــمـ الـ ــة  ــئ ــي ــه ت هـــدفـــنـــا  ــوه:  ــ ــم ــ س

خالد بن حمد يرعى “ الخيري الثالث” للجري

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة أقيم، 
سباق سموه الخيري الثالث للجري لذوي 
العزيمـــة، الـــذي نظمه االتحـــاد البحريني 
مـــع  بالتعـــاون  اإلعاقـــة  ذوي  لرياضـــة 
االتحاد البحريني أللعـــاب القوى، وبدعم 
مـــن اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة، فـــي 
الساحة الخلفية الستاد البحرين الوطني 
بمدينة عيســـى الرياضية، وتم تخصيص 
ريع هذا الســـباق لدعم فئـــة ذوي العزيمة 

في المجاالت كافة.
وشـــهد الســـباق مشـــاركة أنجـــال ممثـــل 
جالـــة الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأنجال 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وبهذه المناســـبة، قال ســـمو الشيخ خالد 

بـــن حمد آل خليفـــة “ســـعداء بإقامة هذا 
الملتقـــى الرياضي الســـنوي الثالث لدعم 
إخوانـــي مـــن ذوي العزيمـــة فـــي المجال 
الرياضي. فهدفنا دائًما تسخير اإلمكانات 
لتهيئـــة المنـــاخ المائـــم لدمج هـــذه الفئة 
المميـــزة فـــي المجتمـــع، ودعمهـــا إلبـــراز 
طاقاتهـــا وقدراتها المبدعـــة في مختلف 
المجـــاالت، بحيـــث يمكـــن لهـــا أن تســـهم 
فـــي المشـــاركة الحقيقيـــة فـــي العمليـــة 
التنمويـــة وتكـــون قادرة علـــى حمل لواء 
المنتخبـــات  مـــع  والمشـــاركة  الوطـــن 
الوطنيـــة وتقديـــم المســـتويات الكبيـــرة 
لحصد المزيد من اإلنجازات التي تضاف 
لسلســـلة النتائج المشـــرفة التـــي حققتها 
رياضـــة ذوي العزيمـــة لســـجل الرياضـــة 
البحرينيـــة”، مقـــدًرا ســـموه التعـــاون بين 
االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة واالتحاد 
البحرينـــي أللعـــاب القـــوى ودعـــم اللجنة 
البارالمبيـــة البحرينية إلقامة هذا الحدث 
بالصـــورة المميـــزة التـــي تخـــدم تطلعات 

ســـموه فـــي إبـــرازه وإنجاحـــه وتحقيـــق 
لـــذوي  الداعمـــة  المنشـــودة  األهـــداف 

العزيمة.
وانطلقت فعاليات الســـباق برفقة الفرقة 
الداخليـــة،  لـــوزارة  التابعـــة  الموســـيقية 
والتـــي بـــدأت بفعاليـــة المشـــي لمســـافة 
500 متـــر بصحبـــة ذوي العزيمة البصرية 
العزيمـــة  ذوي  مـــن  داون  ومتازمـــة 

الحركية. 
بعد ذلك، أقيمت الســـباقات التي تشتمل 

على مراحل عدة حسب المراحل العمرية 
ونوع “اإلعاقة” على النحو التالي: ســـباق 
العموم لألسوياء 3 كم، وسباق الدراجات 
لذوي العزيمة 3 كم، وسباق الناشئين من 

11 - 15 سنة 1 كم.
هـــذا وتخلـــل الســـباق فعاليـــات ترفيهية 
لألطفال وعروض حية إضافة إلى إهداء 

ميدالية لكل مشارك.
فـــوز  عـــن  الســـباقات  نتائـــج  وأســـفرت 
المتســـابق سيد ســـجاد بالمركز األول في 

ســـباق 500 متر، فيما حل المتسابق علي 
حسين في المركز الثاني وحل المتسابق 
عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفة في المركز 
الثالـــث. وفـــي ســـباق األشـــبال لمســـابقة 
أحمـــد  إينـــاد  المتســـابق  فـــاز  كيلومتـــر، 
بالمركز األول، فيما حل المتســـابق محمد 
فيصل في المركز الثاني وحل المتســـابق 
عمار نجار في المركز الثالث. وفي سباق 
الدراجـــات لمســـابقة 3 كيلومتـــرات، فـــاز 
المتســـابق نصار علي بالمركز األول، فيما 

حل المتسابق يوسف جناحي في المركز 
الثاني وحل المتســـابق محمد جاسم في 
المركز الثالث وحل المتسابق أحمد جعفر 
فـــي المركـــز الرابـــع وفـــي ســـباق العمـــوم 
لمســـابقة 3 كيلومتـــرات، فـــاز المتســـابق 
عبداللطيف عيســـى بالمركـــز األول، فيما 
فـــي  ميـــرزا  ياســـمين  المتســـابقة  حلـــت 
المركـــز الثانـــي وحلت المتســـابقة معالي 

تاور في المركز الثالث.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

حسن علي



أعلنت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
العمـــل “تمكيـــن”  عـــن شـــراكة صنـــدوق 
ليكـــون ضمن أســـرة رعاة مبـــادرة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلنشـــاء 
100 ملعـــب فـــي فرجـــان قـــرى ومـــدن 

المملكة. 
 ووقع اتفاقية الشراكة من جانب وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد 
وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة ومـــن 
جانب صنـــدوق العمل )تمكيـــن( الرئيس 
وتنـــص  جناحـــي.  إبراهيـــم  التنفيـــذي 
االتفاقيـــة المبرمـــة بيـــن الطرفيـــن التي 
وقعت في مبنى وزارة شـــؤون الشـــباب 
العمـــل  صنـــدوق  دعـــم  إلـــى  والرياضـــة 

)تمكين( إلنشـــاء عدد من المالعب ضمن 
مبادرة 100 ملعب. 

شـــؤون  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
الشباب والرياضة أهمية المبادرات التي 
يطلقهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة تجاه الحركة الشبابية والرياضية 
وقـــال “تحظى المبـــادرات التـــي يقودها 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
للمعانـــي  نظـــًرا  كبيـــر  وطنـــي  بالتفـــاف 
النبيلة التي تحملها تلك المبادرات تجاه 
القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي الـــذي بات 
يســـير بخطى ثابتة نحو التطور والنماء 
بفضل السياسات واالستراتيجيات التي 
يطبقها ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة والتـــي ضمنت تحقيـــق الرياضة 
البحرينية للعديد من اإلنجازات النوعية 

في العصر الذهبي”. 

المبـــادرات  بيـــن  المؤيـــد “مـــن  وأضـــاف 
الرائدة التي قدمها سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مبادرة 100 ملعب والتي 
ـــا واســـًعا مـــن قبـــل  القـــت صـــًدى إيجابيًّ
مختلف الجهات ونحـــن نفتخر بانضمام 
صنـــدوق العمل )تمكين( إلـــى عائلة رعاة 
المبـــادرة الرائـــدة على مســـتوى المنطقة 
وهـــو األمـــر الـــذي يتوافق مع سياســـات 
الشـــبابية  الحركـــة  دعـــم  فـــي  “تمكيـــن” 
والرياضيـــة والعمل علـــى توفير مالعب 
فـــي الفرجـــان بطريقة حديثـــة وعصرية 
ليســـتغلها الشـــباب في ممارسة أنشطهم 
اكتشـــاف  إلـــى  باإلضافـــة  الرياضيـــة 

المواهب الرياضية”. 
وأعرب وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
عـــن تقديـــره للجهود الكبيـــرة التي بذلها 
“تمكيـــن” وجمـــع  لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس 

الكـــوادر العاملة؛ من أجـــل االنضمام إلى 
عائلة رعـــاة المبادرة مشـــيًرا إلى أن هذا 
التعـــاون يفتـــح مزيدا من أفـــاق التعاون 
بيـــن وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 

وصندوق العمل )تمكين(. 
أّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي   ومـــن جانبـــه، 

لصندوق العمـــل “تمكين” ضرورة تكاتف 
الجهـــود الوطنيـــة فـــي ســـبيل االرتقـــاء 
بالقطـــاع الرياضي في مملكـــة البحرين، 
مشـــيًدا بالتقـــّدم الملحوظ الذي شـــهدته 
الرياضة فـــي المملكة أخيرا في مختلف 

المجاالت الرياضية.

وأضاف جناحي “تزخـــر مملكة البحرين 
بالعديـــد مـــن المواهـــب المتميـــزة التـــي 
الكتشـــافها  المناســـبة  الفـــرص  تنتظـــر 
االحترافيـــة،  إلـــى  لتصـــل  واحتضانهـــا 
علـــى  نحـــرص  “تمكيـــن”  فـــي  ونحـــن 
دعـــم جميـــع الفـــرص التـــي تشـــجع مبدأ 
االحتـــراف الرياضـــي وتســـاهم في خلق 
قطاع رياضي مزدهر يعود بمردود مجٍز 
علـــى االقتصاد الوطني، وذلك من خالل 
المســـاهمة فـــي خلـــق قطاعات مســـاندة 
مثل الســـياحة الرياضية واالســـتضافات 
مراكـــز  إنشـــاء  إلـــى  إضافـــة  الدوليـــة 
التدريب واألنديـــة وغيرها والتي تؤدي 
إلـــى إيجـــاد فرص عمـــل نوعيـــة لألفراد 
البحرينيين، وتســـاهم في إثراء المشهد 

الرياضي في المملكة”.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

“الشباب والرياضة” و“تمكين” يوقعان اتفاقية

 المؤيد يوقع االتفاقية مع جناحي

Sports@albiladpress.com13

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

بعــد إنجازه المشــّرف فــي بطولة رومانيا للمحترفين في بناء األجســام 
التــي أقيمــت بالعاصمــة الرومانيــة بوخارســت في الفترة مــن 1 وحتى 
3 مــن شــهر نوفمبــر الجــاري، وبعــد تحقيقــه للميداليــة الفضيــة وســط 
منافســات شرســة مــن قبــل نخبــة مــن محترفــي رياضــة العضــات مــن 
مختلــف دول العالــم ســجل البطــل العالمــي المحتــرف ســامي الحــداد 
اســم مملكــة البحرين كبلــد رائد في عالم الرياضــة عموًما ورياضة بناء 
األجســام خصوًصــا، حيــث إنــه يعتبــر المحتــرف العربــي الوحيــد الــذي 
أحرز عدد 15 ميدالية ملونة في عالم احترافه خال ثماني ســنوات )5 
ميداليــات ذهبيــة، 9 ميداليــات فضية وواحدة برونزيــة( وهي حصيلة 

لم تحقق من قبل على مستوى الوطن العربي.

البحرين في الريادة

 ومـــع آخـــر إنجـــاز فضيـــة رومانيـــا 
للحداد باتت مملكـــة البحرين البلد 
يحقـــق  الـــذي  الوحيـــد  الخليجـــي 
لقـــب بطل أبطال العالم ولقب بطل 
أبطال بطولة مســـتر أولمبيا للهواة، 
وأكثر بلد خليجـــي لديه ميداليات 
ملونـــة فـــي عالـــم احتـــراف رياضة 
بنـــاء األجســـام مـــن خـــالل البطـــل 

العالمي المحترف سامي الحداد.
ووعـــده  عهـــده  جـــّدد  الحـــداد 
بمواصلـــة مشـــوار العطـــاء وحصد 
المشـــرفة  اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد 
للوطن الحبيب أينما شـــارك ليكون 
بذلـــك خير ســـفير لوطنه في أقوى 
بطوالت العالمية لمحترفي رياضة 
بناء األجســـام وأنـــه لن يتوقف عن 

ذلك.
 

 بطولة شرسة

  وحول مشـــاركته األخيرة ببطولة 
رومانيا للمحترفيـــن وصف الحداد 
ا  البطولـــة قائـــالً “كانـــت بطولـــة جدًّ
شرســـة بـــدًءا من أول العـــب أحرز 
البطولة ووصـــوالً لجميع الالعبين، 
لديهـــم تميز كبيـــر وجاهزية عالية، 
بطاقـــات  لديهـــم  جـــدد  العبيـــن 
احتراف شـــاركوا من أجـــل تفعيلها 
فـــي هـــذه البطولـــة، الالعـــب الـــذي 
فـــاز بلقب بطل األبطـــال في بطولة 
الهواة حصل على بطاقة االحتراف 
شـــارك مباشـــرة بعدهـــا فـــي اليـــوم 
التالـــي ونافس بقـــوة وحقق المركز 

الســـادس وهذا تأكيـــد واضح على 
قوة المشـــاركين وقوة المنافســـات 
ا  جـــدًّ بطولـــة  كانـــت  وشراســـتها، 
قوية، حتى نشـــافة أجســـامنا نحن 
 212 الـــوزن  المشـــاركين فـــي فئـــة 
باوند كانت أفضـــل من المحترفين 
في الوزن المفتوح التي كان جميع 
الجماهيـــر تترقبها لكنهـــم جميعهم 
فضلـــوا فئة الــــ 212 باوند لجاهزية 
الجميع والنشـــافة الحادة ألجســـام 
جميـــع الالعبين، منافســـتي لالعب 
أنجلو فيها قصة جميلة، بعد مستر 
أولمبيا كنت متغلًبا عليه في مستمر 
أولمبيـــا الماضيـــة بـــالس فيغـــاس، 
حيث إنني كنت في المركز السادس 
البطولـــة  بعـــد  العاشـــر،  كان  وهـــو 
وخلف المســـر قـــال لي ســـأراك في 
البطولـــة القادمـــة وســـأفوز عليـــك 
ومرت األيـــام وجّهزنا أنفســـنا لهذه 
البطولة وكنت على علم بمشـــاركته 
في هذه البطولـــة وتمكن من الفوز 
علـــي، ورغـــم ذلـــك إال أن الجمهـــور 
أشـــاروا ألفضليتـــي  العـــام  والـــرأي 
عليـــه لكن القرار كان للحكام، حيث 
كل  وللحـــكام  الفائـــز  بأنـــه  أقـــروا 
احترام والكلمـــة األخيرة تعود لهم 
ا قابل بالنتيجة، وبعد  وأنا شـــخصيًّ
بصديقـــي  التقيـــت  النتيجـــة  هـــذه 
ومنافسي اإلسباني أنجلو وقلت له 
إنـــك وفيت بالوعد وأنـــا أقولك لك 
أنه جاء دوري اآلن وأنني سأالقيك 
في بطولة العالم للمحترفين مستر 
أولمبيا وســـأفوز عليك مـــرة أخرى 
وكنـــا نضحك مًعـــا ولكـــن أعني كل 

كلمة قلتها له”.

ترتيب الالعبين األوائل

أنجـــل  اإلســـباني  الالعـــب  وكان   
كالديـــرون قـــد حقـــق المركـــز األول، 
المركـــز  الحـــداد  ســـامي  البحرينـــي 
الثاني، الســـلوفاكي تومـــاس تاباكيار 
غياتانـــو  األميركـــي  الثالـــث،  المركـــز 

كيســـتيرنينو رابعًا، الروســـي أشـــوت 
كاغارمانيان خامًســـا واإلســـباني دام 

كريسيتان سادًسا.
 

 االستعداد لمستر أولمبيا 2020

 وأشـــار العالمـــي المحترف ســـامي 

الحداد إلى أن هذه المشاركة تقّربه 
أكثـــر مـــن التأهـــل لمســـتر أولمبيـــا 
أقوى بطوالت العالم لمحترفي بناء 
األجســـام للعام القادم التي يســـعى 
لتسجيل اسم مملكة البحرين فيها 
بقـــوة بعـــد ظهـــوره المشـــرف فيهـــا 
وحلوله سادًســـا بين كبار محترفي 
رياضة بناء األجســـام مـــن مختلف 
“حرصـــت  وقـــال  العالـــم،  أرجـــاء 
علـــى المشـــاركة فـــي هـــذه البطولة 
جـــدول  ضمـــن  ليســـت  أنهـــا  رغـــم 
أجـــل  مـــن  المدعومـــة  البطـــوالت 
حجـــز المقعـــد مبكًرا للمشـــاركة في 
بطولة مســـتر أولمبيا للعـــام القادم، 
ومـــن أجـــل إضافـــة إنجـــاز جديـــد 
للمملكة الحبيبـــة إضافة إلى جميع 
اإلنجـــازات التـــي يحققهـــا أخواني 
وأخواتـــي الرياضيـــون فـــي العصر 

الذهبي”.
 

 شكًرا لقائدي الرياضة 

البحرينية

  وأعـــرب البطل ســـامي الحداد عن 
عميق شكره وامتنانه لقائد الشباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 

حمد آل خليفـــة ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــئون الشباب، 
رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن  مستشـــار 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
على دعمه المســـتمر له في مختلف 
المشاركات، كما وّجه شكره العميق 
وامتنانـــه لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
علـــى الدعـــم المتواصـــل لـــه، مثّمًنا 
دعم اللجنة األولمبية البحرينية له، 
وثّمن دعم االتحـــاد البحريني لرفع 
األثقال وعلى رأســـه سلطان الغانم 
لبنـــاء  آســـيا  غـــرب  اتحـــاد  رئيـــس 
األجســـام واللياقة البدنيـــة، النائب 
األول لرئيـــس اتحـــاد غـــرب آســـيا 
لرفع األثقال مساعد رئيس االتحاد 
العربـــي رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لرفع األثقال وجميع أعضاء مجلس 
اإلدارة، وعاهد الحداد ببذل أقصى 
درجـــات العطـــاء لتشـــريف المملكة 
الحبيبة في هـــذا المحفل الرياضي 
المهـــم ورفـــع راية البحريـــن خفاقة 

عالًيا أينما يشارك.

ــي ــب ــذه ــر ال ــص ــع ــي ال ــن فـ ــوطـ ــة الـ ــ ــع رايـ ــ ــة رف ــل ــواص ــم ــدد عـــهـــده ووعــــــده ب ــ ج

الحـــّداد يحـــرز الميداليـــة الفضيــة في رومانيــا

الحداد خالل مشاركته ببطولة رومانيا للمحترفين  الحداد مع صاحب المركز األول اإلسباني أنجلو

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

هنأ رئيس االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس سعيد اليماني، سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة؛ بمناسبة تعيين 
سموه عضًوا بمجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية بقرار صادر من النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، وانتخاب مجلس إدارة اللجنة األولمبية لســموه نائًبا 

لرئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

وقـــال اليماني “باألصالة عن نفســـي 
وبالنيابـــة عن أعضـــاء مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر 
والدارتـــس، أتقّدم بخالـــص التهاني 
والتبريكات إلى سمو الشيخ عيسى 

بـــن علـــي آل خليفـــة بعـــد نيلـــه تلك 
الثقة الغالية”. 

وأضاف أن ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفة يعتبـــر من الكفاءات 
الرياضية التي شقت طريقها بنجاح 

بفضـــل ما يتميز به من قدرة وخبرة 
ورؤية ثاقبة ســـاهم مـــن خاللها في 
تحقيـــق إنجـــازات ونجاحـــات عـــدة 
على مختلف األصعدة والمستويات 
ليتـــرك بصمـــة متميـــزة فـــي مختلف 

الرياضيـــة  والمناصـــب  المواقـــع 
التـــي شـــغلها، ودون شـــك ســـيكون 
لوجود ســـموه بمجلس إدارة اللجنة 
األولمبية دور مهم في تعزيز مسيرة 
العمـــل باللجنـــة، وتحقيـــق تطلعـــات 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
الشـــباب، مستشـــار األمـــن  وشـــئون 
الوطنـــي، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة، وســـمو الشـــيخ 

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بتحقيق 
المزيـــد من الرقي والتقـــدم للرياضة 

البحرينيـــة، متمنيا لســـموه التوفيق 
والنجاح في خدمة مملكتنا الغالية.

سعيد اليماني يهنئ سمو الشيخ عيسى بن علي
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سعيد اليماني سمو الشيخ عيسى بن علي



استخدام الكرات الجديدة الموسم المقبل
جابـــر: لـــن نقيـــم دورة للمســـتجدين ونتطلـــع لتخريـــج حكمـــة دوليـــة

قــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة، رئيــس لجنــة الحــكام 
راشــد جابر أن االتحاد ليس لديه توجه حتى اآلن الســتخدام الكرات الجديدة في 

منافسات الموسم الجاري 2019 -  2020.

وذكـــر جابر لـ “البالد ســـبورت” أن االتحاد 
القديمـــة  الكـــرات  اســـتخدام  ســـيواصل 
فيمـــا تبقـــى مـــن الموســـم الحالـــي لحين 
التـــي  الجديـــدة  الكـــرات  اســـتقطاب 
تـــم الكشـــف عنهـــا قبـــل عـــدة أشـــهر فـــي 
كونجرس االتحـــاد الدولي الذي عقد في 
المكسيك، مشـــيرا إلى احتمال استخدام 
الكرات الجديدة خالل البطولة اآلسيوية 
تحت 18 سنة، والتي ستحتضنها مملكة 
البحرين الصيف المقبل أو خالل الموسم 

المقبل.
الكـــرات  وصلتنـــا  لـــو  “حتـــى  وأضـــاف 

الجديـــدة، فإن اســـتخدامها في منتصف 
الموســـم ربما لن يكون عمليا؛ ألن األندية 
اعتـــادت على الكـــرات القديمـــة، وينبغي 
لالعبيـــن أن يتدربـــوا علـــى الجديدة قبل 

استخدامها في المنافسات الرسمية..”.
وتحمل الكرة الجديدة تصميما ديناميكيا 
متوازنـــا مـــن ثمانية عشـــر وجهـــا، والذي 
يحســـن حركـــة الكـــرة ويمنـــح الالعبيـــن 
تحكمـــا أكبـــر وزيادة وضوح فـــي الرؤية، 
كمـــا يعلـــم ســـطح الكـــرة الثنائـــي األبعاد 
على تثبيت مســـار الطيران للكرة ويخلق 
تحكمـــا إضافيا، إضافـــة إلى وجود تقنية 

جديدة مضادة للعرق وتمنع تبلل ســـطح 
الكرة، وأن تصبح زلقة أثناء اللعب.

والكـــرة الجديـــدة مصنوعـــة مـــن جانـــب 
 ،”Mikasa“ الشـــركة اليابانيـــة المعروفـــة
وعليهـــا شـــعار االتحـــاد الدولـــي فيمـــا لم 
تتغيـــر ألوان الكرة، وهمـــا اللونان األصفر 

واألزرق.
رئيـــس  أبـــدى  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
لجنـــة الحـــكام ارتياحه من عـــدد الحكام 
المنتســـبين تحت مظلة االتحاد بمختلف 
درجاتهـــم والذيـــن يبلغ عدهـــم 64 حكما 
وحكمـــة، موضحا بـــأن اللجنة ليس لديها 
توجـــه فـــي المســـتقبل القريـــب لعمل أي 
دورة للحكام المستجدين في ظل وجود 
العـــدد الجيد مـــن الحكام حاليـــا، والذين 
يجـــب أن يأخـــذوا فرصتهـــم الكافية في 

إدارة منافسات الموسم المحلي.
وأضـــاف “يســـعدنا فـــي االتحـــاد وجـــود 
بلغـــن  الحـــكام  قائمـــة  ضمـــن  حكمـــات 
الدرجة الثانية، وكلي أمل بأن أرى حكمة 
بحرينية تنال الشارة الدولية، وهو هدف 
نتطلع إليه إذا ما سنحت الظروف لذلك”.

راشد جابر

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  ـــن  عيَّ
السلة نوح نجف مديرا للمنتخب 
بـــدأ  إذ  الســـلة،  لكـــرة  األول 
)الخبيـــر( نجف مهمته رســـميا مع 
أحمر الســـلة الـــذي يســـتعد حاليا 
لخوض منافســـات بطولة الخليج 
لمنتخبات الرجال، والتي ســـتقام 
في العاصمة الكويتية في الفترة 
من 23 نوفمبر الجاري لغاية األول 
بمشـــاركة  المقبـــل  ديســـمبر  مـــن 
خمســـة منتخبات خليجية، وهي 
إحدى محطات التحضير لخوض 
المرحلـــة األخيـــرة مـــن تصفيـــات 
كأس آسيا 2021، والتي ستنطلق 

في شهر فبراير 2020.
ويأتـــي تعيين نوح نجف في هذا 
المنصـــب اإلداري؛ نظـــرا لخبرتـــه 
الكبيـــرة في هذا المجـــال، وكونه 
أحـــد الالعبيـــن التاريخييـــن فـــي 
كرة الســـلة البحرينية، إذ لعب مع 
نـــادي المنامـــة ومثـــل المنتخبات 

الســـالوية لســـنوات طويلـــة وفي 
علـــى  البطـــوالت  مـــن  العديـــد 
مختلـــف الفئات العمريـــة، وصوالً 
للمنتخب األول الذي مثله كثيرا، 
قبل أن يبدأ مشـــواره اإلداري في 
نـــادي المنامـــة حتـــى اآلن وتبـــوأ 
وصـــوال  المناصـــب  مـــن  العديـــد 
لرئاســـة جهاز كرة الســـلة، إضافة 
إلـــى العمل اإلداري مع المنتخبات 
ســـبق  إذ  عليـــه،  بالجديـــد  ليـــس 
أن تبـــوأ منصـــب مديـــر المنتخب 

األول.

نوح نجف مديًرا لمنتخب رجال السلة

نوح نجف

اللجنة اإلعالمية

6 أيام تفصلنا عن انطالق أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 على أرض مملكة البحرين، والذي سينظمه االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
BMMAF بالتعاون مع منظمة بريف BRAVE واالتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF-WMMAA في الفترة من 10 - 16 نوفمبر المقبل 
علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضية، حيث تتضمن فعاليات أســبوع بريف الدولي للقتال، الذي يقام للمــرة الثالثة على أرض المملكة، إقامة بطولة 
العالم السادسة للهواة لفنون القتال المختلطة لفئة الكبار والشباب في نسختها الثانية، وبطولة بريف للمحترفين في نسختها التاسعة والعشرين 
للمحترفيــن لفنــون القتــال المختلطــة. كمــا أن منظمــة بريف قد اســتحدثت بطولة جديــدة، هي: بطولــة KHK العالمية للوزن المفتــوح للمحترفين، 

والتي ستقام لليلة واحدة إلى جانب منافسات بطولة بريف. 

حـــدة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  ورفعـــت 
التنظيميـــة  الخطـــة  تحضيراتهـــا ضمـــن 
التـــي رســـمتها، والتي تتوافـــق مع رؤية 
وتطلعـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية رئيس اللجنة العليا 
 ،2019 ألســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال 
للوصـــول  خاللهـــا  مـــن  تســـعى  والتـــي 
للجاهزيـــة النهائيـــة قبـــل بـــدء فعاليـــات 

الحدث العالمي.
 

 نتطلع لنجاح جديد 

من جانبه، أكد أمين سر االتحاد البحريني 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة رئيـــس لجنـــة 
التنسيق والمتابعة ألسبوع بريف الدولي 
للقتـــال 2019 فـــواز صالـــح شمســـان أن 
هناك العديد من االجتماعات التنســـيقية 
التي عقـــدت في الفتـــرة الماضية، والتي 
ســـتواصل من خاللها اللجان اجتماعاتها، 
تمهيـــدا إلقامـــة مملكـــة البحرين أســـبوع 
بريـــف الدولي، موضحـــا أن جميع اللجان 
تقـــوم بواجبها علـــى أكمل وجه خصوصا 
أن كافـــة اللجـــان وضعـــت خطـــة عملهـــا 

وتطبقها بشكل مميز للغاية. 
وقـــال شمســـان: “إن اللجـــان تعمـــل على 
ضاعفـــت  إنهـــا  حيـــث  الســـاعة،  مـــدار 
جهودهـــا؛ بهـــدف تحقيق أعلـــى معدالت 
النجـــاح فـــي التنظيـــم لهذا الحـــدث الذي 
يقـــام للمـــرة الثالثـــة علـــى أرض المملكة، 
والـــذي سيشـــهد مشـــاركة أكثر مـــن 600 
العـــب والعبـــة وإداري ومـــدرب، والـــذي 
النســـخة  شـــهدته  الـــذي  العـــدد  يفـــوق 

الماضية”.
 وأضـــاف “كل هـــذا العمـــل الجبـــار الـــذي 
تقـــوم بـــه اللجـــان يأتـــي وســـط متابعـــة 
واهتمام ودعـــم من النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، الذي 
يتابـــع ســـير العمل بشـــكل كبير ويحرص 
على تقديم الدعم لكافة اللجان العاملة”، 
مشـــيرا إلـــى أن عمـــل اللجـــان سيســـتمر 
بكل مثابرة خالل األيـــام القليلة المقبلة، 
والتي تســـعى من خاللهـــا لتوفير أفضل 
الخدمـــات للمشـــاركين كافـــة مـــن فـــرق 
ورياضييـــن، علـــى الشـــكل الـــذي يخـــدم 

نجاح البطولة. 
وأشـــاد رئيس لجنـــة التنســـيق والمتابعة 
البحرينـــي  المجلـــس  وحـــرص  باهتمـــام 
لأللعـــاب القتاليـــة برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة؛ لتســـخير 
اإلمكانـــات الداعمة كافـــة لجهود االتحاد 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي 
لتنظيـــم هذا الحدث الرياضي األول على 
مســـتوى قـــارة آســـيا فـــي رياضـــة فنـــون 
القتـــال المختلطـــة، مؤكـــدا أن الحضـــور 
رونقـــا  البطولـــة  ســـيعطي  الجماهيـــري 
رائعـــا من خالل التشـــجيع المميز للجميع 
خصوصـــا لمنتخبنا الوطني لفنون القتال 
المختلطة، متطلعا أن تشـــهد نســـخة هذا 
العـــام الحضـــور الجماهيري القـــوي الذي 
يزيـــد من نجاح هـــذا الحـــدث على أرض 

المملكة.
 

العمل متواصل لتركيب الحلبات 

تشـــارف اللجنـــة المنظمـــة علـــى االنتهاء 
مـــن عملية تركيـــب “الحلبـــات” في صالة 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، وســـط عمـــل 
مضاعـــف مـــن الجميع؛ من أجـــل االنتهاء 
اللجنـــة  تســـعى  كمـــا  التحضيـــرات،  مـــن 
مـــن االنتهـــاء من وضـــع كافـــة اإلعالنات 
الخاصة بالبطولة في الصالة؛ من أجل أن 
تظهـــر الصالة الرياضية في أبهى صورها 

يوم افتتـــاح البطولة المقرر انطالقه يوم 
10 نوفمبر الجاري. 

وبذلـــت اللجنـــة المنظمـــة جهـــودا كبيرة 
فـــي األيام األخيرة لتجهيـــز صالة مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة مـــن جميـــع النواحي؛ 
كـــي تكون فـــي أفضل صورة الســـتقبال 
البـــدء  تـــم  الكبيـــر، إذ  العالمـــي  الحـــدث 
لإلضـــاءة  متكامـــل  نظـــام  توزيـــع  فـــي 
فـــي الصالـــة، يضمـــن مشـــاهدة الحـــدث 
بأفضـــل طريقـــة بالنســـبة للجماهير التي 
ســـتتواجد في الصالة، إضافة للمساهمة 
فـــي نقاء الصورة أثناء النقل التلفزيوني 
هـــذه  مثـــل  أن  خصوصـــا  للمنافســـات، 
البطـــوالت تتطلب نظاما خاصا بالنســـبة 

لإلضاءة ووفق بعـــض القوانين الخاصة 
باالتحاد الدولي للعبة.

 

اهتمام كبير 

ويحظـــى أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال 
باهتمـــام كبيـــر مـــن الجماهيـــر البحرينية، 
وهـــو مـــا اتضـــح فـــي األيـــام الماضية من 
خـــالل اإلقبـــال الكبير على شـــراء التذاكر 
 29 بريـــف  بطولـــة  منافســـات  لحضـــور 
وبطولـــة KHK العالميـــة للـــوزن المفتـــوح، 
إضافة لالستفســـارات الكثيرة التي تلقتها 

اللجنة المنظمة.

توافد أعضاء االتحاد الدولي

الدولـــي  االتحـــاد  أعضـــاء  وصـــول  وبـــدأ 
IMMAF-WM-  لفنون القتـــال المختلطـــة

MA، حيث شـــهدت المملكة وصول رئيس 
االتحـــاد الدولـــي كاريث بـــراون والرئيس 
التنفيذي دانزيـــن وايت وعدد من أعضاء 
االتحـــاد، علـــى أن يكتمـــل وصـــول بقيـــة 

األعضاء خالل اليومين المقبلين.
 

استكمال التجهيزات الستقبال 

الوفود

المنظمـــة االســـتعدادات  اللجنـــة  أكملـــت   
البطولـــة  ضيـــوف  الســـتقبال  النهائيـــة 
االتحـــادات  مـــن  الكبيـــرة  والشـــخصيات 
المشـــاركة  والوفـــود  والعالميـــة  الدوليـــة 
عمـــل  وفـــرق  االســـتقبال  لجنـــة  عبـــر 
الجوانـــب  جميـــع  ســـتتولى  خاصـــة 
التنظيمية ســـواء في االســـتقبال أو إنهاء 
وصـــوال  بالدخـــول  الخاصـــة  اإلجـــراءات 
إلـــى المواصـــالت الخاصـــة، التي ســـتنقل 
الوفـــود والشـــخصيات مـــن المطـــار لحين 
وصولهـــا لمقار الســـكن. ومـــن خالل وضع 
جدول خاص بوصول المنتخبات وممثلي 
الـــدول المشـــاركة، وذلك حســـب تأكيدات 
لوصولهـــا  المشـــاركة  للـــدول  الحجـــوزات 
للمملكـــة. وســـتبدأ الوفـــود والشـــخصيات 
بالتوافـــد علـــى المملكـــة بداية مـــن الثامن 

من نوفمبر.
 

 برج المؤيد يتزين بـ “بوستر 

الحدث”

 اكتســـى بـــرج المؤيد بـ “بوســـتر” أســـبوع 

بريف الدولي للقتال 2019، والذي احتوى 
على صورة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة والعبـــي المنتخـــب الوطني لفنون 
القتـــال المختلطـــة المشـــاركين في بطولة 
العالم للهواة السادســـة، وكذلـــك الالعبين 
الذيـــن سيشـــاركون في بطولـــة بريف 29 
وإعـــالن عـــن بطولـــة KHK العالمية للوزن 
المفتـــوح من خالل لقطة تصويرية لحزام 
البطولـــة الـــذي يـــزن 6.2 كيلوجـــرام مـــن 
الذهـــب، والـــذي ســـيحصل عليـــه الالعب 
الذي يجتـــاز الدور قبل النهائـــي والمباراة 
الختامية بنجاح، كما سيمنح الالعب مبلغ 
100 ألـــف دوالر كجائـــزة ماليـــة عن فوزه 

بلقب هذه البطولة.
 

 أحمر MMA يكثف التحضيرات

القتـــال  لفنـــون  الوطنـــي  منتخبنـــا  رفـــع   
المختلطـــة حـــدة تحضيراتـــه؛ اســـتعدادا 
لخوض غمار منافســـات النسخة السادسة 
مـــن بطولـــة الهـــواة والنســـخة الثانية من 
أســـبوع  ضمـــن  للشـــباب،  العالـــم  بطولـــة 
بريـــف الدولي للقتال مـــن خالل الحصص 
التدريبيـــة الصباحيـــة والمســـائية الصالـــة 
الرياضيـــة التابعـــة لفريـــق خالـــد بـــن حمد 
 .KHK MMA المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
المشـــاركة  هـــذه  فـــي  المنتخـــب  وينـــوي 
للظهور بالصورة المشـــرفة وتقديم أفضل 
المستويات؛ لتحقيق الهدف الرئيس، وهو 
إحـــراز المركـــز األول فـــي الترتيـــب العـــام 
للمنتخبات، بما يعزز من صدارته لتصنيف 
االتحاد الدولي. وسيشـــارك منتخبنا بـ 28 
العبـــا، منهـــم 22 العبـــا في عالميـــة الهواة 
لفئة الكبارة، و6 العبين في عالمية الهواة 

لفئة الشباب.

2019 ــال  ــت ــق ــل ل ــي  ــ ــدول ــ ال ــريـــف  بـ أســـبـــوع  انـــطـــاق  عـــن  مــتــبــقــيــة  أيـــــام   6
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يختتم منتخبنا للشــباب لكرة القدم، اليوم الثالثاء، تحضيراته اإلعدادية لتدشــين 
مشــواره في تصفيات بطولة آســيا تحت 19 عاًما 2020، إذ ســتقام التصفيات في 

البحرين خالل الفترة 6 وحتى 10 نوفمبر الجاري.

تدريبـــه  الشـــاب  منتخبنـــا  وســـيخوض 
األخير مســـاء اليوم، وذلك قبل مواجهة 
بنغالديـــش األربعـــاء عنـــد 7 مســـاء على 
اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، ضمن 
إطار الجولة األولى للمجموعة للخامسة 

في التصفيات. 
 يشـــار إلـــى أن منتخبنـــا الشـــاب يلعـــب 
فـــي المجموعة E التي تضـــم إلى جانبه 

منتخبات بنغالديش وبوتان واألردن.
النهائيـــات  التأهـــل فـــي   وينـــص نظـــام 
اآلســـيوية إلـــى تأهـــل أصحـــاب المراكز 
فـــي  الــــ11  المجموعـــات  مـــن  األولـــى 
 4 أفضـــل  إلـــى  باإلضافـــة  التصفيـــات، 

مـــن  الثانـــي  المركـــز  تحتـــل  منتخبـــات 
بيـــن هـــذه المجموعـــة، لتكـــون بذلك 15 
منتخًبا إلى جانب المســـتضيف منتخب 
أوزبكستان بما مجموعه 16 منتخًبا. إلى 
ذلك، ســـتتدرب باقي المنتخبات الثالثة 
أيًضـــا اليـــوم تدريبهـــا األخيـــر تحضيـــرا 

النطالق التصفيات.

االجتماع الفني

 يعقد عند 10 من صباح اليوم )الثالثاء( 
االجتمـــاع الفنـــي التنســـيقي للتصفيات، 
وذلـــك فـــي فنـــدق الريجنســـي. ويشـــهد 
المباريـــات  مراقبـــي  حضـــور  االجتمـــاع 

ومقيـــم الحـــكام، باإلضافة إلـــى األجهزة 
اإلداريـــة للمنتخبات المشـــاركة، لالتفاق 
اإلداريـــة وتحديـــد  األمـــور  كافـــة  علـــى 
ألـــوان المنتخبـــات في المباريات الســـت 

للمجموعة.

اليوم المؤتمر الصحافي

 يعقد اليوم )الثالثاء( المؤتمر الصحافي 
وذلـــك  المجموعـــة،  بمدربـــي  الخـــاص 
فـــي فندق الريجنســـي. وســـيعقد مؤتمر 
الوطنـــي  الشـــاب،  منتخبنـــا  مـــدرب 
إســـماعيل كرامي عند 12 ظهًرا مع بقية 
مدربي منتخبات المجموعة. وتخصص 
تســـبق  التـــي  الصحافيـــة  المؤتمـــرات 
انطالقـــة المباريـــات لحديـــث المدربيـــن 
النطـــالق  منتخباتهـــم  جاهزيـــة  حـــول 

التصفيات غًدا )األربعاء(.
باالتحـــاد  اإلعالمـــي  المركـــز  ويوّجـــه   

البحريني لكرة القدم الدعوة إلى ممثلي 
لحضـــور  المختلفـــة،  اإلعـــالم  وســـائل 

المؤتمر وتغطية وقائعه.

وصول المنتخبات

المشـــاركة  المنتخبـــات  أمـــس  وصلـــت   

الخامســـة  المجموعـــة  منافســـات  فـــي 
للتصفيـــات اآلســـيوية تحـــت 19 عاًمـــا. 
وكان فـــي االســـتقبال خالـــد خليـــل مـــن 
العالقات العامة باالتحاد. وكان منتخب 
يـــوم  وصـــل  إذ  الواصليـــن،  أول  األردن 
األحـــد، فيمـــا وصلـــت بقيـــة المنتخبـــات 

أمس اإلثنين.

زيارة تفقدية

 زار وفـــد االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضية، الملعب 
مباريـــات  جميـــع  ســـيحتضن  الـــذي 
التصفيـــات اآلســـيوية تحـــت 19 عاًمـــا. 
علـــى  االطـــالع  بهـــدف  الزيـــارة  وتأتـــي 
المختلفـــة،  االســـتاد  ومرافـــق  منشـــآت 
والتأكد من اســـتيفاء جميـــع المتطلبات، 
التغطيـــة  أمـــور  مناقشـــة  تمـــت  إذ 
االعتمـــاد،  وبطاقـــات  التلفزيونيـــة 
المالبـــس  غـــرف  تفقـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
وأرضيـــة الملعـــب، باإلضافـــة إلـــى قاعة 
المؤتمرات الصحافية ومنطقة اللقاءات 
في أرضيـــة الملعـــب ومنطقـــة اللقاءات 
المختلطـــة، عـــالوة على مناقشـــة األمور 

األمنية والصحية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أحمر الشباب يختتم التحضيرات للتصفيات اآلسيوية

من تدريب المنتخب

علي مجيد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اســـتقبل نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم للشـــؤون اإلداريـــة والمالية 
علـــي البوعينيـــن، نائب رئيـــس االتحاد 
الرياضـــي البحرينـــي للجامعـــات محمد 
راشـــد الشـــحي، بحضـــور األميـــن العام 
لالتحـــاد البحريني لكرة القـــدم إبراهيم 
البوعينيـــن. وخـــالل االجتمـــاع، رّحـــب 
علـــي البوعينيـــن بنائب رئيـــس االتحاد 
الرياضـــي للجامعـــات، ناقـــالً لـــه تحيات 
رئيس مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة. وبحث الجانبان ســـبل التعاون 
المختلفـــة، وآلية التواصل بما يعّزز دور 

كل مؤسسة.
البـــارز  الـــدور  البوعينيـــن  علـــي  وأكـــد 

الذي يلعبـــه اتحاد الجامعـــات في كونه 
تعزيـــًزا للمشـــاركة الطالبية في البرامج 
الرياضية المختلفة بما فيها أنشطة كرة 
القـــدم، مشـــيًرا إلـــى أن أنشـــطة االتحاد 
الجامعـــي تعتبـــر رافـــدا مهمـــا لألنديـــة 
بمختلـــف  واالتحـــادات  والمنتخبـــات 

الالعبين في عدة ألعاب رياضية.
الشـــحي  راشـــد  محمـــد  أشـــاد  بـــدوره، 
االتحـــاد  قبـــل  مـــن  المقـــدم  بالدعـــم 
البحرينـــي لكرة القدم ألنشـــطة االتحاد 
الجامعـــي، مؤكـــًدا أن ذلـــك يعـــّزز مـــن 
مـــن  لتكـــون جـــزًءا  االتحـــاد  توجهـــات 
النـــشء،  وتربيـــة  التعليميـــة  العمليـــة 
معرًبـــا عن االعتزاز بالتعاون مع االتحاد 

البحريني لكرة القدم.

البوعينين يستقبل محمد راشد الشحي

تأهل فريق البسيتين للدور ربع النهائي من مسابقة كأس جاللة الملك إثر إسقاطه النجمة بركالت الجزاء بنتيجة )3/4( 
بعدما انتهى الوقت األصلي بالتعادل )2/2( في المباراة التي جمعتهما أمس في افتتاح مرحلة اإلياب من دور الـ 16.

أحرز هدفّي البسيتين ديمبو في الدقيقة )17( وعبدهللا الحشاش 
فـــي الدقيقـــة )27(، فيمـــا ســـجل هدفـــّي النجمـــة علـــي مـــدن في 

الدقيقة )38( وايمانويل من ركلة جزاء )58(. 
وفـــي ركالت الجـــزاء، أضاع للبســـيتين صالـــح عبدالحميد الركلة 
األولى فيما ســـجل متتالًيـــا كل من ماركوس وعبدالعزيز الشـــيخ 
ومحمـــد طـــاووس وعبـــدهللا الحشـــاش، بينمـــا النجمة أضـــاع له 
ايمانويـــل الركلـــة األولى وعلي مدن الركلة الثالثة فيما ســـجل له 

مالو اغوستا وسموأ السر عبدهللا واوسومبا.
ويدين البســـيتين بهذا التأهل إلى حارســـه عبدهللا الذوادي الذي 
ظهـــر بصـــورة مميـــزة خـــالل المبـــاراة برمتهـــا، وتمكن مـــن صد 3 
ركالت جـــزاء، واحـــدة في الوقـــت األصلي واثنتـــان في الركالت 
الترجيحيـــة، ليرجـــح كفـــة فريقـــه بجـــدارة واســـتحقاق. وقـــدم 

البســـيتين مبـــاراة قوية وأضـــاع الكثير من الفـــرص المحققة كما 
لعـــب منقـــوص العدد فـــي الدقائـــق العشـــرة األخيرة لطـــرد العبه 
محمد أحمد. أما النجمة فقد ظهر بصورة متذبذبة للغاية كما أنه 
لم يحســـن استثمار الفرص التي أتيحت له أمام مرمى البسيتين 

ومنها ركلة الجزاء التي أهدرها علي مدن )53(.

قاللي يفاجئ الحالة وفوز قاتل للمنامة

فـــي مبـــاراة أخـــرى، حقق فريق قاللـــي مفاجأة من العيـــار الثقيل 
بعدمـــا أطـــاح بنظيـــره الحالـــة مـــن مســـابقة “أغلى الكـــؤوس” إثر 
التغلـــب عليـــه يوم أمـــس بنتيجـــة )1/3( و)3/4( بمجمـــوع أهداف 

المباراتين. 
وســـجل أهـــداف قاللي عيســـى علـــي فـــي الدقيقـــة )9( وإبراهيم 

مبـــارك )69( وعبدالعزيـــز خالـــد )72(، فيمـــا ســـجل هـــدف الحالـــة 
إبراهيـــم المشـــخص )94(. وبذلـــك تأهل قاللي للـــدور ربع النهائي 

ليالقي الفائز من لقاء المحرق والبحرين.
وفي اللقاء األخير، أنقذت رأسية حسين داد هللا المنامة من عناد 
البديـــع بعدمـــا أحرز هـــدف الفوز في الوقت بـــدل الضائع من عمر 
اللقـــاء، ليخطـــف بطاقة التأهل للـــدور ربع النهائي بشـــق األنفس. 
وقـــد أضاع محمـــود عبدالرحمن ركلة جزاء للمنامـــة في الدقيقة 
)65( والتي شهدت فيها طرد العب البديع عزيز شاهد. وسيلتقي 

المنامة في المرحلة المقبلة مع فريق البسيتين.

مباريات اليوم

لحساب الجولة نفسها تقام اليوم 3 مباريات، يالقي األهلي خطر 
الخـــروج حينمـــا يواجـــه الرفاع في تمـــام الســـاعة 6 وبعدها لقاء 
مفتوح على مصراعيه يجمع المالكية والحد، على استاد المحرق 
بعـــراد، فيمـــا ســـتكون مهمـــة مدينة عيســـى صعبـــة أمـــام الرفاع 

الشرقي على استاد النادي األهلي عند الساعة 6.

قاللي يفاجئ الحالة ويطيح به من دور الـ 16 لكأس الملك

البسيتيـــن يسقــط النجمــة... وداد اهلل ينقــذ المنامـة

لقاء قاللي والحالةلقاء البسيتين والنجمة

Sports@albiladpress.com

الثالثاء 5 نوفمبر 2019 - 8 ربيع األول 1441 - العدد 4039
15

االجتماع األول للجنة منتخبات السلة
ــي يــتــمــتــعــون بها ــت ــار األعـــضـــاء نــظــًرا لــلــخــبــرة الــكــبــيــرة ال ــي ــت اخ

والتطويـــر  المنتخبـــات  لجنـــة  عقـــدت 
باالتحـــاد البحريني لكرة الســـلة اجتماعها 

األول بمقر االتحاد بأم الحصم. 
وناقشـــت اللجنة في اجتماعها األول بعد 
إعادة تشكيل اللجنة برئاسة علي الخاجة 
عددا مـــن المواضيع المدرجة على جدول 
األعمـــال، وتم اختيـــار عضو مجلس إدارة 
اتحاد السلة أسامة الكوهجي نائًبا لرئيس 
اللجنة، وبقية األعضاء هم: عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الســـلة جليـــل خضيـــر ونوح 

نجف وعبدهللا الفحل.
علـــى  تعمـــل  اللجنـــة  أن  الخاجـــة  وأكـــد   
تحقيق أقصى درجات النجاح المنشـــودة 
فـــي تطويـــر مختلف المنتخبـــات الوطنية 
خصوًصـــا في ظل الســـمعة الكبيـــرة التي 
حققتهـــا المنتخبـــات البحرينيـــة فـــي كل 
المشـــاركات الخارجية الســـابقة ووصولها 

لمنصات التتويج. 
وقـــال الخاجـــة إن اللجنـــة ســـوف تعقـــد 
المزيـــد مـــن االجتماعات من أجـــل اعتماد 
أجـــل  مـــن  بهـــا  الخاصـــة  اإلســـتراتيجية 
تحقيـــق هذه الغاية، مؤكًدا أن لدى اللجنة 
تطلعات عالية للرقي بالمنتخبات الوطنية 
لتكـــون خيـــر ممثـــل لمملكـــة البحرين في 

العديد من االستحقاقات. 
وأكـــد الخاجـــة أن اختيـــار أعضـــاء اللجنة 
جـــاء نظًرا للخبرة الكبيـــرة التي يتمتعون 
بهـــا، معرًبا عن ثقة مجلـــس إدارة االتحاد 
طـــالل  برئاســـة  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
كانـــو فـــي أن تترجم جهود اللجنة بشـــكل 
إيجابي على مستوى المنتخبات الوطنية 
بمـــا يعـــود بالنفـــع العـــام علـــى كرة الســـلة 

البحرينية. 
مـــع أعضـــاء لجنـــة  الخاجـــة  واســـتعرض 

االجتمـــاع  خـــالل  والتطويـــر  المنتخبـــات 
أدوار وأهـــداف اللجنـــة للمرحلـــة المقبلـــة، 
منّوًها بالـــدور الكبير المناط بها للعمل في 

سبيل االرتقاء بالمنتخبات الوطنية. 
 كمـــا ناقشـــت اللجنـــة خطة العمـــل العامة 
للفترة القادمة، والتي ستشـــهد مشاركات 
حيـــث  الوطنيـــة،  للمنتخبـــات  عديـــدة 
المشـــاركات  أبـــرز  علـــى  اللجنـــة  اطلعـــت 

واالستحقاقات المختلفة للمنتخبات. 
وأكـــد الخاجة في ختـــام االجتماع أهمية 
تكثيف الجهود للمرحلة المقبلة، إذ تنتظر 
اللجنة العديد من المهـــام المختلفة، مبينا 
ضـــرورة رســـم الخطـــوط التفصيلية لعمل 
اللجنـــة المرتبـــط بجوانـــب مختلفـــة لعمل 
المنتخبـــات الوطنيـــة، وذلك تطوير كل ما 

يتعلق بكرة السلة البحرينية.

جانب من االجتماع

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تـــرأس نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم للشـــؤون اإلداريـــة والمالية 
علـــي البوعينيـــن االجتمـــاع التنســـيقي 
لالطـــالع علـــى كافة التجهيـــزات الفنية 
لمباراتـــي  األول  للمنتخـــب  واإلداريـــة 
هونـــج كونـــج والعـــراق ضمـــن مباريات 
المجموعة الثالثة ضمن المرحلة الثانية 

مـــن التصفيات المؤهلـــة لنهائيات كأس 
العالـــم 2022 والمؤهلـــة لنهائيات كأس 

آسيا 2023.
واطلـــع البوعينـــي علـــى خطـــة متكاملة 
قدمهـــا الجهازيـــن الفنـــي واإلداري عـــن 
ســـيجريها  التـــي  التحضيـــرات  كافـــة 

ا. المنتخب محليًّ

البوعينين يجتمع مع جهاَزي منتخب القدم

الرفاع يهزم الحالة بكأس اتحاد السلة
ــاءان ــ ــقـ ــ ــاز االتـــــــــحـــــــــاد... والــــــيــــــوم لـ ــ ــت ــ ــج ــ ــرة ي ــ ــتـ ــ سـ

حقق فريقا الرفاع وســـترة نتيجة الفوز 
فـــي  واالتحـــاد،  الحالـــة  حســـاب  علـــى 
المباراتين اللتين جمعتهما مســـاء أمس 
)اإلثنيـــن(، علـــى صالة اتحاد الســـلة بأم 
الحصـــم، ضمـــن منافســـات بطولة كأس 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
الرفـــاع  األولـــى، حقـــق  المبـــاراة  وفـــي 
فوزا صعبا على حســـاب الحالة بنتيجة 

.78/68
وهـــذا هـــو االنتصـــار الثانـــي للســـماوي 
رافعـــا رصيـــده إلى 4 نقـــاط، فيما وصل 
رصيـــد الحالـــة إلـــى 5 نقاط مـــن فوزين 

وخسارة.
وتفوق الرفاع في الشـــوط األول بفوزه 

فـــي الربعيـــن األول والثانـــي بــــ 16/15 
و16/14، ثـــم فـــاز الحالـــة بالربـــع الثالث 
22/21، قبل أن يحســـم الحالـــة المباراة 

بفوزه في الربع األخير 25/17.
ســـترة  خـــرج  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
بانتصار مســـتحق على حســـاب االتحاد 

بنتيجة 87/71.
ورفـــع ســـترة رصيـــده إلـــى 5 نقـــاط من 
فوزيـــن وخســـارة، فيمـــا وصـــل االتحاد 

إلى 4 نقاط من فوز وخسارتين.
وبســـط بحـــارة ســـترة الســـيطرة علـــى 
مجريـــات اللقـــاء، إذ فـــاز فـــي الربعيـــن 
و20/15،   22/18 بــــ  والثانـــي  األول 
فيما تعـــادل الفريقين فـــي الربع الثالث 

22/22، قبـــل أن يعود ســـترة ويفوز في 
الربع األخير 23/16.

وتقام اليوم )الثالثاء( مباراتان لحساب 
المجموعة الثانية، إذ يلتقي في المباراة 

األولـــى المنامـــة ومدينـــة عيســـى فـــي 
الســـاعة 5:30 مســـاء، وتليهـــا مباشـــرة 
مباراة البحرين وســـماهيج في الســـاعة 

7:15 مساء.

محمد الدرازي
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بكربالء اإليرانية  القنصلية  بأحداث  آخرين  و3  مقتل 5 محتجين في بغداد 

مواجهات دامية بين األمن والمتظاهرين بالعراق

أطلقــت قــوات األمــن العراقيــة النــار علــى محتجين في بغــداد، أمس اإلثنين، فقتلت ما ال يقل عن 5 منهم، وفًقا لشــاهد مــن رويترز. وأظهر تقرير 
ا بالرصاص. فيما أكد مصور رويترز أنه شاهد مصرع ما ال يقل عن 4 آخرين. الوكالة أن قوات األمن أردت محتجًّ

كمـــا وقعـــت العديد مـــن اإلصابات من 
جـــراء اشـــتباكات عنيفـــة بيـــن قـــوات 
األمـــن والمحتجيـــن فـــي بغـــداد. فيما 
العـــاوي  جســـر  متظاهـــرون  قطـــع 

وطريق المتحف في بغداد.
المحتجيـــن  آالف  وتجمـــع  هـــذا   
المناهضيـــن للحكومـــة العراقيـــة فـــي 
وســـط العاصمـــة بغـــداد، أمـــس، فـــي 
تحـــدٍّ لمناشـــدة رئيس الـــوزراء، عادل 
عبـــد المهدي، إنهاء االحتجاجات التي 
يقـــول إنهـــا تكلـــف االقتصـــاد العراقي 
مليـــارات الـــدوالرات وتعطـــل الحيـــاة 

اليومية.
 وكان من المقّرر أن يبدأ ناشطون في 
ا بـــدًءا من، االثنين،  بغـــداد إضراًبا عامًّ
علـــى  للضغـــط  آخـــر،  إشـــعار  وحتـــى 
السلطة لتحقيق المطالب، فيما أفادت 
مصـــادر طبيـــة بمقتـــل 3 متظاهريـــن 
بالرصـــاص أمـــام القنصليـــة اإليرانيـــة 
فـــي كربـــاء، بحســـب ما نقلـــت وكالة 

“فرانس برس”.
 وفـــي المتابعـــات الميدانيـــة، وصلـــت 
مينـــاء  بوابـــة  إلـــى  أمنيـــة  تعزيـــزات 
أم قصـــر فـــي البصـــرة، والتـــي تجمهر 
المعتصمـــون أمامها وأشـــعلوا النيران 

في إطارات.
المفوضيـــة  أعلنـــت  جانبهـــا،  مـــن   
العليـــا لحقـــوق اإلنســـان فـــي العـــراق 
عـــن مقتـــل 3 متظاهريـــن بالرصـــاص 
الحـــي وإصابـــة 12 مـــن المتظاهريـــن 
والقـــوات األمنيـــة فـــي كربـــاء أمس، 
فيمـــا أدانت الخارجيـــة العراقية قيام 
بعـــض المتظاهريـــن باالعتـــداء علـــى 
قنصلية إيران فـــي كرباء، مؤكدة أن 
أمن البعثات والقنصليات خط أحمر ال 

يسمح بتجاوزه.
 ودعت المفوضية القوات األمنية إلى 

االلتزام التام بتطبيق معايير االشتباك 
الرصـــاص  اســـتخدام  وعـــدم  اآلمـــن 
الحي، كما دعت إلى إحالة األشخاص 
الذيـــن قامـــوا بالرمـــي المباشـــر تجـــاه 

المتظاهرين للتحقيق.
 ودعت المفوضية المتظاهرين للبقاء 
فـــي األماكـــن المخصصـــة للتظاهرات 
وعدم تعريـــض المباني الدبلوماســـية 
للخطر، محـــذرة كافة األطراف من أن 
أي احتـــكاك يولد ســـقوط ضحايا بين 

الطرفين.
 يأتي ذلك، فيما حذرت قيادة القوات 
الحـــرق  أن  مـــن  العراقيـــة  المســـلحة 
والتدميـــر علـــى جســـر الجمهورية قد 

يؤدي إلى انهياره.
وأمنـــت قـــوى األمـــن مبنـــى القنصلية 
اإليرانيـــة فـــي كربـــاء بعـــد أن فرقت 
االحتجاجـــات الصاخبـــة التي اندلعت 

في محيطها الليلة قبل الماضية.

قـــد  متظاهـــر  ألـــف  مـــن  أكثـــر  وكان 
توافـــدوا فـــي محافظـــة كربـــاء أمام 
العلـــم  ورفعـــوا  اإليرانيـــة،  القنصليـــة 
العراقـــي علـــى حائـــط قنصليـــة إيران 
فـــي كربـــاء، تعبيـــًرا عـــن غضبهم من 

تدخات طهران في شؤون بادهم.
 وفي تطّور سياســـي جديد، اســـتقبل 
برهـــم  الدكتـــور  العراقـــي،  الرئيـــس 
صالح، في قصر السام ببغداد، رئيس 

تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم.
تنفيـــذ  بحـــث  اللقـــاء  خـــال  وجـــرى 
للمتظاهريـــن  المشـــروعة  المطالـــب 
األمـــن  حمايـــة  وأهميـــة  الســـلميين، 
العـــام بمـــا يحفـــظ الممتلـــكات العامـــة 

والخاصة.
وتـــم التأكيد على اإلســـراع في إجراء 
اإلصاحـــات السياســـية واالقتصادية 
الكريمـــة  الحيـــاة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 

للشعب العراقي.

 وطالـــب رئيس الـــوزراء العراقي، في 
بيان له، المتظاهرين بعودة الحياة إلى 
طبيعتهـــا فـــي البـــاد، بعد ُمضـــي أكثر 
من شهر على التظاهرات االحتجاجية 
التي قال إنها دفعت السلطات الثاث 

إلى مراجعة مواقفها.
 كمـــا نفى عبد المهدي مهاجمة القوات 
األمنيـــة للمحتجين، بل أشـــار إلى أنها 
كانت ترد على هجمات الخارجين عن 
القانـــون، وأن هنـــاك تحقيقـــات تجري 
لمعرفة نوع الساح الذي استخدم من 
قبل القوات األمنية في االحتجاجات.
وحـــّذر عبـــد المهـــدي مـــن أن تهديـــد 
المصالـــح النفطيـــة يتســـبب بخســـائر 

كبيرة تتجاوز المليارات.
وقـــد قتـــل أكثر مـــن 250 شـــخًصا في 
اســـتهدفت  التـــي  األمنيـــة  الحملـــة 
حســـب  الشـــهر،  هـــذا  المظاهـــرات 

تقديرات محلية.

بغداد ـ وكاالت

عراقيون يشيعون جثامين 3 محتجين قتلوا أمام القنصلية اإليرانية في كربالء )أ ف ب(

بيروت ـ وكاالت

دخلـــت قـــوات أميركية، إلـــى مدينة 
مـــن  القريبـــة  الســـورية  الدرباســـية 
الحـــدود التركيـــة، واســـتقرت قـــرب 
فـــي  الموجـــودة  النفـــط  حقـــول 
ســـوريا  قـــوات  ترافقهـــا  المنطقـــة، 
الديموقراطية. وكان الرئيس دونالد 
ترامـــب أعلـــن فـــي وقت ســـابق، أن 
عدًدا محدوًدا من القوات األميركية 
ســـتبقى في ســـوريا، لتأميـــن حقول 
النفط الموجودة في شـــمال وشـــرق 

هذا البلد من تنظيم داعش.
 فبعـــد تخبـــط البيت األبيض بشـــأن 
اإلبقـــاء علـــى قواتـــه مـــن عدمه في 

ســـوريا، جـــاء قـــرار ترامـــب األخيـــر 
بشـــأن إعـــادة تموضـــع تلـــك القوات 

لتأمين حقول النفط.
حمايـــة  فـــإن  مراقبيـــن،  وبحســـب 
حقول النفط شمالي وشرقي سوريا 
من فلـــول تنظيم داعش، هو الهدف 
المعلـــن لإلدارة األميركيـــة، لكن بات 
مـــن المعلـــوم، أن األمر يتعـــدى ذلك، 
فواشـــنطن تريد االســـتفادة من تلك 
فـــي  والتحكـــم  النفطيـــة،  الحقـــول 

المستفيدين منها.
ومـــع ذلـــك، لـــم تتوقـــف تصريحات 
ترامـــب، وكان آخرهـــا أن عّبـــر عـــن 
حبه للنفط، خـــال إحدى مداخاته 

للصحفيين بشأن سوريا.

قوات أميركية تتمركز قرب حقول نفط بسوريا

لندن ـ العربية نت

اعترف وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، أن غسيل األموال 
ا، متهًما جهــات متنفذة  فــي البــاد يصــل إلى مليــارات الــدوالرات ســنويًّ

بالوقوف وراء انتشار الظاهرة.

 ووفقـــًا لوكالـــة األنباء االيرانيـــة “إرنا”، 
فقـــد أعلـــن ظريـــف فـــي كلمـــة لـــه أمام 
البرلمـــان، أن “النظام بريء من عمليات 
غســـل األموال”، لكنه في الوقت نفســـه 
اتهـــم مـــا وصفها بــــ “جماعـــات الضغط” 
و”عصابـــات التهريـــب”، بالوقـــوف وراء 

الظاهرة.
خـــال  ظريـــف  تصريحـــات  وجـــاءت   
حـــول  عقـــدت  التـــي  البرلمـــان  جلســـة 
منـــح إيران مهلـــة أخيرة لمدة 4 أشـــهر 
حتى فبرايـــر المقبل، من قبل مجموعة 
العمـــل المالـــي الدولية لمكافحة غســـل 
 FATF اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال 
لانضمام لاتفاقيـــات الدولية المتعلقة 
بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة 

السوداء.
بالحملـــة  وصفهـــا  مـــا  ظريـــف  وانتقـــد 
الشـــعواء مـــن قبـــل التيارات المنافســـة 
للحكومـــة، علـــى مجموعة من مشـــاريع 
القوانيـــن التـــي قدمهـــا الرئيس حســـن 
األمـــوال  غســـل  لمكافحـــة  روحانـــي 
الجريمـــة  مكافحـــة  اتفاقيـــة  وأهمهـــا 

المنظمة “باليرمو”.

ظريف: غسيل األموال في إيران بالمليارات

طهران ـ وكاالت

ذكـــر رئيس منظمـــة الطاقة الذريـــة اإليرانية علي أكبر 
صالحـــي أن طهـــران دّشـــنت أمـــس االثنيـــن 30 جهاًزا 
اللتزاماتهـــا  تقليـــص  فـــي  المركـــزي،  للطـــرد  متطـــوًرا 

بموجب االتفاق النووي مع القوى الكبرى. 
 وقال صالحي للتلفزيون الرسمي خال زيارته محطة 
“نطنـــز” النوويـــة بمحافظة أصفهـــان أن: “إنتاج طهران 
من اليورانيـــوم منخفض التخصيب ارتفع 10 أضعاف 

خال الشهرين الماضيين”.
وأوضح أنه: “خال الشـــهرين الماضيين قمنا بتشغيل 

ا من الجيل المتطور”. 15 جهاًزا مركزيًّ
 وتابـــع: “أنشـــطتنا النووية لم تتباطـــأ أو تتوقف خال 
الســـنوات الماضية، وإنتاجنا مـــن اليورانيوم منخفض 
التخصيـــب ارتفـــع خـــال الشـــهرين الماضييـــن، بعـــد 
ـــا إلـــى 5 آالف  الخطـــوة الثالثـــة مـــن 450 غراًمـــا يوميًّ

غرام”.
 ونـــّوه صالحي إلى أن طهـــران تمتلك اآلن في مفاعل 
نطنز 60 جهاز طرد مركزي من الجيل الســـادس، وقال 
إنه “تم تشـــغيل 30 جهاز طرد مركزي كان على جدول 

أعمالنـــا بعـــد نحو 3 أو 4 ســـنوات، لكننا عجلنا في ذلك 
جراء التحديات السياسية التي نواجهها”.

 وتأتـــي زيارة رئيـــس منظمة الطاقة الذريـــة اإليرانية 
روشـــن”  أحمـــدي  “مصطفـــى  مجمـــع  إلـــى  التفقديـــة 
للتخصيـــب فـــي نطنز عشـــية المرحلـــة الرابعة لخفض 
إيـــران التزاماتها النوویة من جـــراء عدم تنفيذ أوروبا 
اللتزاماتهـــا، ولمتابعـــة اإلجـــراءات المتخـــذة في إطار 

المراحل الثاث السابقة، خاصة الثالثة منها.

رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي

في تقليص اللتزاماتها بموجب االتفاق النووي مع القوى الكبرى
إيران تدشن 30 جهازا متطورا للطرد المركزي

بيروت ـ وكاالت

أغلـــق متظاهـــرون، أمـــس اإلثنيـــن، طرًقا 
رئيســـية فـــي لبنـــان وعدًدا مـــن المناطق، 
بينما نجـــح الجيش بفتح طرقات أخرى، 
وســـط دعوة إلضـــراب عام بالبـــاد حتى 
بتشـــكيل  المحتجيـــن  مطالـــب  تحقيـــق 
حكومة غير سياســـية تبـــدأ باإلصاحات 

الازمة وبمكافحة الفساد.
 وفـــي أحـــد الطـــرق الرئيســـية ببيـــروت، 
يعتـــذرون  منشـــورات  متظاهـــرون  وّزع 
فيها عن إغـــاق الطرق، قائليـــن: “الطرق 
ســـتبقى مغلقة حتى يتم تشكيل حكومة 

مستقلة”.
الوطنيـــة لإلعـــام أن  الوكالـــة   وذكـــرت 
عـــدة  فـــي  الطـــرق  أغلقـــوا  المحتجيـــن 
مناطق، منها مدينة طرابلس في الشمال 
وفـــي منطقة خلدة بجنـــوب بيروت على 
الطريـــق الســـريع الرئيســـي المـــؤدي إلـــى 
جنـــوب لبنـــان. كمـــا أغِلـــق عـــدد كبير من 

المـــدارس والجامعـــات والشـــركات أمس 
بينما بقيت أخرى مفتوحة.

وعمـــد عدد مـــن المتظاهريـــن إلى إخراج 
الموظفين من داخل فرع لبنك في مدينة 
طرابلس )شـــمال لبنـــان(، وســـط هتافات 
تطالـــب بإســـقاط حاكـــم مصـــرف لبنـــان 
ا، أعلنت الرئاسة  رياض ســـامة.  سياســـيًّ
اللبنانيـــة على حســـابها في “تويتـــر” نقاً 

عـــن الرئيـــس ميشـــال عـــون قولـــه خال 
لقاء مع مســـؤول أممي: “مـــن أولى مهام 
الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة 
الفســـاد، والتحقيق ســـوف يشـــمل جميع 
المســـؤولين فـــي اإلدارات مـــن مختلـــف 
المستويات”، مضيًفا أنه “ال بد من الحوار 
مـــع المتظاهريـــن مـــن أجـــل التوّصل إلى 

تفاهم على القضايا المطروحة”.

متظاهرون يفترشون األرض في بيروت لقطع الطريق

قطــع الطــرق مســتمر رغــم محــاوالت األمــن والجيــش
“إضراب عام” في لبنان.. وعون يدعو للحوار

الخرطوم ـ أف ب

أعلنت “قوى إعان الحرية والتغيير” قائدة الحركة االحتجاجية التي 
أطاحت بالرئيس الســوداني الســابق عمر البشير، أن ال تحفظات لديها 

على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

الحريـــة  “قـــوى  فـــي  القيـــادي  وقـــال   
والتغيير” إبراهيم الشـــيخ، يوم األحد: 
“قـــوى الحرية والتغييـــر توافقت على 
تســـليم البشـــير إلى المحكمة الجنائية 
فـــي  الدوليـــة، وال توجـــد أي مشـــكلة 
الجنائيـــة  المحكمـــة  وكانـــت  ذلـــك”.  
الدوليـــة قد أصـــدرت مذكرات توقيف 
ارتـــكاب جرائـــم  بتهـــم  البشـــير  بحـــق 
حرب وضد اإلنســـانية، وجرائم تطهير 
عرقـــي. وينفـــي البشـــير الـــذي أطاحه 
الجيش الســـوداني في أبريل الماضي، 
بعـــد أشـــهر مـــن االحتجاجـــات ضـــده، 

التهم التي وجهتها له تلك المحكمة.
 واندلعـــت االحتجاجـــات ضـــد نظـــام 
البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة 

أسعار الخبز، واتسعت رقعتها والقوى 
المشـــاركة فيها، حتـــى أطاحه الجيش 

في 11 أبريل الماضي.
ـــا في الســـودان   ويتولـــى الحكـــم حاليًّ
المدنييـــن  مـــن  ســـيادة  مجلـــس 
والعســـكريين لفتـــرة انتقاليـــة تنتهـــي 
بإجـــراء انتخابـــات تنقل الســـلطة إلى 

المدنيين بالكامل.

“الحرية والتغيير” ال تعارض تسليم البشير للجنائية
واشنطن ـ وكاالت

طلــب الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب مــن وســائل اإلعــام تســمية 
المبلغيــن عــن الشــكوى بخصــوص االتصــال بينــه والرئيــس األوكرانــي 

فولويمير زيلينسكي الذي أثار أزمة المساءلة في مجلس النواب.

 وقـــال ترامـــب، إن مثـــل هـــذه التقارير 
التي ســـوف تكشـــف الحقيقة “ستكون 
بمثابـــة خدمـــة عامـــة”.  وأكـــد ترامـــب 
أن “المبلغيـــن قدموا تقريـــًرا غير دقيق 
حـــول اتصاله مـــع الرئيـــس األوكراني”، 
مضيًفـــا: “مكالمتي كانـــت مثالية.. فقد 

كان األمر مناسًبا تماًما”. 
وقال ترامب إن وســـائل اإلعام الذين 
انشـــغلوا بهـــذه القضيـــة، يعرفـــون مـــن 
هـــو أو مـــن هـــي وراء ذلـــك، “لكنكـــم ال 
تريدون أن تسمونه!”.  وأشار بالتحديد 
إلـــى شـــبكة “ســـي إن إن”، وقـــال إنهـــم 
يعرفـــون من هو الفاعـــل، وأكد أنهم إذا 
قاموا بتسمية الشخص المعني فسوف 
يقدمـــون خدمـــة للجمهـــور. ولـــم يقّدم 

ترامـــب أي أدلـــة على مســـؤولية “ســـي 
إن إن”، أو أيـــة وســـيلة إعـــام أخـــرى، 
بشـــأن معرفـــة هويـــة الشـــخص المبلـــغ 
عن الشـــكوى. لم يتـــم اإلباغ عن هوية 
المبلغيـــن عـــن المخالفـــات عانية، على 
الرغم مـــن أن صحيفة نيويـــورك تايمز 
ذكـــرت بعـــض التفاصيل عن الشـــخص 
الذي حّرك ذلك الموضوع، في سبتمبر.

ترامب يطالب بالكشف عن أصحاب شكوى أوكرانيا

الجيش المصري: مقتل 83 
مسلًحا منذ نهاية سبتمبر

القاهرة ـ وكاالت

المصري  للجيش  الــعــامــة  الــقــيــادة  أعــلــنــت 
المسلحة  العناصر  مــن  شخًصا   83 مقتل 
سلسلة  فــي  الــمــاضــي  سبتمبر  نــهــايــة  مــنــذ 
مداهمات. وجاء في بيان القيادة العامة أن 
“جهود القوات المسلحة والشرطة أسفرت 
خال الفترة من 28 سبتمبر الماضي ولغاية 
ونفقين  وملجأ  مخبأ   14 تدمير  عن  اليوم 
باإلضافة  اإلرهابية،  العناصر  استخدمتها 
إلى تدمير 115 آلية )عربة دفع رباعي(، و33 
كما  لهم”.  تابعة  نارية  دراجــة  و93  سيارة، 
تم “ضبط العشرات من األسلحة والمعدات 

ا”. والقبض على 470 إرهابيًّ
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األميركيـــة  الجامعـــة  أطلقـــت 
بالبحريـــن سلســـلة فعالياتها للفصل 
مـــع  “الركـــض  بمســـابقة  األول 
الرئيســـة” لمســـافة ميل واحد حول 
رئيســـة  وقـــادت  الجامعـــة.  حـــرم 
الجامعـــة ساكســـتون الطـــاب فـــي 
أول فعاليـــة فـــي سلســـلة الفعاليات 
التـــي تهـــدف إلى بنـــاء روح الفريق 
والمقـــرر أن تجـــري فـــي هـــذا العام 

األكاديمي االفتتاحي.
وانضمت لرئيسة الجامعة والطاب 
نائـــب رئيـــس البعثـــة فـــي الســـفارة 
األميركيـــة ماجي ناردي للمشـــاركة 
شـــارك  فيمـــا  الفعاليـــة،  هـــذه  فـــي 

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وموظفو 
الجامعـــة وأوليـــاء األمـــور وغيرهم 
في تشـــجيع المشاركين في السباق 
وقاموا بجولة على مرافق ومنشآت 
الجامعة المتطـــورة للغاية في حرم 

الجامعة في الرفاع. 
األقمصـــة  الطـــاب  وارتـــدى 
تحمـــل  التـــي  الخاصـــة  والقبعـــات 
اســـم الجامعـــة أثنـــاء الركـــض على 
الحلبـــة التي بلـــغ طولها ميل واحد. 
وفـــي نهاية الســـباق هتـــف الطاب 
“نصنـــع التاريـــخ” قبـــل أن يتجمعوا 
بالترفيه والمشـــروبات  لاســـتمتاع 

المنعشة.

“األميركية” تطلق حزمة فعاليات لتشجيع روح الفريق

فرصــة ســانحة للتملــك بأعلــى بــرج ســكني فــي البحرين

“غولدن غيت” راعيا ذهبيا لمعرض الخليج العقاري

أعلنــت نائــب الرئيــس - المبيعــات والتســويق إيمــان المناعــي، عــن مشــاركة “غولــدن غيــت” راعيــا ذهبيــا فــي معــرض الخليــج العقــاري 
الــذي ســيقام فــي مجمــع األفنيــوز، فــي الفترة مــن 6 إلى 9 نوفمبر، إذ ســيكون الفريــق الذهبي موجودا للــرد على استفســاراتكم وتلبيه 

احتياجاتكم السكنية واالستثمارية.

وأضافت “تمثل مشـــاركة غولدن غيت 
 )GPS( فـــي معـــرض الخليـــج العقـــاري
التنمويـــة  البحريـــن  لنظـــرة  كداعـــم 
وللرؤيـــة الملكيـــة 2030 لبيئـــة عقارية 
فـــي  تعـــد مشـــاركتنا  مســـتدامة. كمـــا 
معـــرض الخليج العقاري مهمة لكل من 
المســـتثمرين البحرينييـــن الخليجيين 
وكذلك جميع الجنسيات األخرى التي 
ســـتزور معرض العقارات في األفنيوز، 
حيـــث ســـنقدم مشـــروع غولـــدن غيت 
الـــذي يبعـــد بضـــع خطـــوات فقـــط عن 
المجمع ويمكن للزائرين رؤية أساساته 
التـــي بـــدأت ترتفـــع عن ســـطح األرض 
لتشـــق عنان الســـماء ببرج سيعد أعلى 

بـــرج ســـكني للتملـــك الحر فـــي مملكة 
البحرين”. وفي إطار هذا الحدث، علق 
المدير التنفيذي في غولدن غيت أنس 
الكوهجـــي بالقـــول “أود أن أنتهـــز هذه 
الفرصـــة ألتقدم بالشـــكر الجزيل لمقام 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة، على الدعـــم المتواصل للقطاع 
العقـــاري كافة ولغولدن غيت خصوصا 
بتذليـــل جميـــع الصعوبـــات للحصـــول 
وترخيصـــه  المشـــروع  اعتمـــاد  علـــى 
والـــذي يوفـــر فـــي نهاية المطـــاف ثقة 
تامـــة للمشـــترين والمســـتثمرين علـــى 
حد ســـواء. فترخيص المشروع يعني 

وجود األموال المســـتثمرة في حساب 
أميـــن صنـــدوق  مـــن  المـــدار  الضمـــان 
تعينه الحكومـــة وهو ما يعطي طمأنة 
وراحـــة لـــكل المـــاك” . وقال “ســـنوفر 
4 أيـــام ذهبية لكل مـــن يحجز وحدته 
الســـكنية خال أيـــام المعـــرض فقط.. 
يتكـــرر وســـيجعل  لـــن  ذهبـــي  عـــرض 
حلمكم ســـواء في االســـتثمار العقاري 
أو الســـكني حقيقـــة بواســـطة غولـــدن 
غيت من خال تقديـــم هذه الصفقات 
الذهبيـــة فا تفوتوهـــا. يمكنكم معرفة 
مزيـــد من المعلومـــات والتفاصيل عند 
زيارتكـــم جناحنـــا فالمعـــرض. نســـعى 
لتحقيـــق أرقـــام جديدة فـــي المبيعات 

خال أيام المعرض سنعلن عنها بعده، 
لذلك فهي دعوة شخصية مني لجميع 
الجنســـيات وزوار البحرين لتشـــريفهم 
لنـــا، حيـــث ســـأكون موجودا شـــخصيا 

الستقبالهم”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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أقيـــم أخيرا عشـــاء جميعـــة الذواقة 
العالميـــة )فـــرع البحريـــن( في فندق 
البحريـــن،  بلـــو  راديســـون  ومنتجـــع 
مـــن  عضـــًوا   40 اســـتمتع  حيـــث 
بعشـــاء  ضيوفهـــم  مـــع  الجمعيـــة 
المأكوالت البحرية المميز من إعداد 
رئيـــس طهاة الفندق الشـــيف يونس 
رمضـــان، الذي تـــم تكريمه خصوصا 
مـــن قبـــل الجمعية؛ نظيـــر تميزه في 
إعـــداد األطبـــاق والخدمـــة وحســـن 

الضيافة.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وصـــرح 
الجمعيـــة خالـــد المؤيـــد قائـــًا “نحن 
فـــي جمعيـــة الذواقة فـــرع البحرين 
دائًمـــا نتتبع مشـــوار الشـــيف يونس 
االحترافي في مهنة الطهي باهتمام 

كبير من بداية مسيرته العام 1999، 
إذ يعتبـــر الشـــيف يونـــس أول طباخ 
بحريني يشـــغل منصب كبير الطهاة 
فـــي فندق 5 نجـــوم، وهذا يدل على 

مـــدى مثابـــرة واجتهـــاد يونـــس منذ 
منـــذ البدايـــة حتى وصل إلـــى أعلى 
مجـــال  فـــي  الدوليـــة  المســـتويات 
وحرفـــة الطهي، ويبقـــى يونس مثا 

للتفانـــي واإلخـــاص يحتـــذى به من 
قبـــل الشـــباب البحريني الـــذي يهتم 
ويرغـــب فـــي االنخـــراط والعمل في 

قطاع الضيافة والفندقة”. 
بالفخـــر  نشـــعر  “نحـــن  وأضـــاف 
واالعتـــزاز بتكريـــم الشـــيف يونـــس 
رمضـــان واإلشـــادة بمـــا يملكـــه مـــن 
حـــب وشـــغف لهـــذه المهنـــة الرائعة، 
ونقـــدر دوره فـــي مواصلـــة تشـــجيع 
وإلهام العديد من الشـــباب البحريني 
المهتم لهذا القطاع والفن، مستدركا 
بالقـــول، إذ تبيـــن أخيـــرا أن قطـــاع 
الســـياحة والضيافة يعتبر من أسرع 
القطاعـــات نمًوا فـــي المملكة ويوفر 
العديـــد مـــن الفـــرص الواعـــدة علـــى 

مختلف األصعدة”.

إلخــاصــه تــقــديــرا  ــان  ــض رم يــونــس  البحريني  الــشــيــف  تــكــريــم 

“الذواقة العالمية” تقيم عشاءها الدوري

”Apple Watch Series 5 Cellular“ بتلكو” تنظم حفال خاصا بتدشين“
الرائـــد  المـــزود  بتلكـــو،  أقامـــت 
لخدمـــات االتصـــاالت الرقميـــة في 
خاصـــا  حفـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
 Apple Watch تدشـــين  بمناســـبة 
Series 5 Cellular؛ كونهـــا شـــركة 
االتصـــاالت األولـــى والوحيـــدة في 
المملكـــة التـــي توفر هـــذه الخدمة. 
وشـــهد الحفل حضور فريق اإلدارة 
التنفيذيـــة وفـــي مقدمتهم الرئيس 
التنفيذي ميكيل فينتر، إضافة إلى 
عـــدد كبير مـــن أبرز شـــركاء وزبائن 

القطاع التجاري.
واشـــتمل الحفـــل، الـــذي أقيـــم فـــي 
قاعـــة كابيتـــال كلـــوب يـــوم األحـــد 
علـــى   ،2019 نوفمبـــر   3 الموافـــق 
 Cellular لخدمـــة  تفصيلـــي  شـــرح 
التي تنفرد شـــركة بتلكـــو بتوفيرها 
وكذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 

عـــن خصائـــص ومميـــزات الســـاعة 
الضيـــوف  حظـــي  كمـــا  الجديـــدة. 
بفرصـــة التجربـــة الفعليـــة للســـاعة 
أهـــم  علـــى  والتعـــرف  الرقميـــة، 
مميزاتهـــا بمســـاعدة مختصين من 
قســـم المبيعات في بتلكو، ما جعل 

فريـــدة  الرقميـــة  الســـاعة  تجربـــة 
ومميزة.

الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
ميكيـــل  بتلكـــو  لشـــركة  التنفيـــذي 
فينتر “نحن فخورون للغاية بكوننا 
الشركة األولى الوحيدة التي تقوم 

 Apple Watch Series بتوفيـــر 
تقديـــم  إلـــى  إضافـــة   5 Cellular
حصـــري  بشـــكل   Cellular خدمـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن. وتأتـــي هذه 
مســـاعينا  إطـــار  ضمـــن  الخطـــوة 
المســـتمرة لتقديم أحدث الخدمات 

والمنتجات الرقمية لزبائننا. كما أننا 
 Apple قمنـــا بتقديم فرصـــة تجربة
أثنـــاء   Watch Series 5 Cellular
الحفـــل بمصاحبـــة فريـــق مختص؛ 
استفســـارات  عـــن جميـــع  لإلجابـــة 

الزبائن”.

بحضور نخبة 
من زبائنها 

وشركائها

أعلنــت تســهيالت البحريــن، مــزودة بطاقات امتيــاز االئتمانية، عــن موعد إقامة مهرجان الســحب 
الكبير الثامن لحاملي بطاقات امتياز االئتمانية، بتاريخ 29 و30 نوفمبر، في مركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات.

وفـــي هـــذا الصـــددر صـــرح مديـــر بطاقـــات 
االئتمان بشـــركة تســـهيات البحرين رســـول 
العالي بأن الشـــركة تتوقع أن يشهد الحضور 
الجماهيري ارتفاًعا عن العام الماضي؛ بفضل 
ازدهار اسم امتياز واإلقبال الكبير على هذه 

الفعالية من قبل العماء. 
وأوضـــح أن الهـــدف مـــن إقامـــة المهرجـــان 
المرونـــة  توفيـــر  هـــو  يوميـــن  مـــدى  علـــى 
للزبائـــن الختيـــار اليـــوم المفضـــل لهـــم فـــي 
عطلة األســـبوع لقضاء وقـــت ممتع مع أفراد 
عائاتهم في السحب، مشيًرا إلى أن الشركة 
تســـعد بتنظيـــم هـــذا اللقـــاء ســـنوًيا لتبـــادل 

اآلراء مـــع الزبائن لتحســـين تجربـــة العماء 
في المجاالت كافة.

وأضاف العالي أنه سيتم فتح باب التسجيل 
امتيـــاز  بطاقـــات  حاملـــي  داعًيـــا  قريًبـــا، 
الســـتخدام بطاقاتهم في الدفع واالســـتفادة 
من العـــروض والخصومات التي تقدمها عبر 
العديد من المحات والمتاجر في البحرين.

وأشـــار إلى أنه ســـيتم اإلعان عن فتح باب 
التسجيل قريًبا عبر القنوات الرسمية للشركة 
 )@imtiazcard( وهـــي حســـاب اإلنســـتغرام
وتطبيـــق الهواتـــف الذكيـــة )BCFC( إضافـــة 

إلى الموقع اإللكتروني للشركة.

وشـــهد العام 2018، الســـحب على 11 سيارة 
GAC و50 جائزة قيمة، بحضور أكثر من 20 

ألفا من حاملي بطاقات امتياز.

رسول العالي

ــا ــب ــري ــل ق ــي ــج ــس ــت ــاب ال ــ ــن فـــتـــح بـ ــ اإلعـــــــان ع

14 سيارة لحاملي بطاقات امتياز االئتمانية نهاية نوفمبر



قد تشعر بأزمة ثقة وعليك أن تقوم بما عليك 
بدقة.

حاول أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة.

الحظ يساعدك على تحقيق مكسب وتواصل 
جديد.

منزل المدخرات يدفعك لتحقق أرباح وفوائد.

قد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في 
المستقبل.

ال تتسرع في أقوالك وقراراتك حتى ال تتأخر.
 

عليك بالمثابرة لتحقيق المطلوب فهي طريق 
النجاح.

أنت مقبل على مشروع كبير جدا في العمل. 

التزم الصراحة واألمانة في مهمتك الجديدة.

هناك شيء ما يجعلك في سرحان وقلق دائم. 

ال تتعب نفسك في التفكير بما مضى فاأليام ال 
تنتظر.

اتبع نصيحة الشريك وال تبرر أفعالك تجاهه.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1757
ــوش بــــروســــيــــا بـــقـــيـــادة  ــ ــيـ ــ جـ
اإلمـــبـــراطـــور فـــريـــدرخ الــثــانــي 
تهزم جيوش فرنسا األكثر عدًدا 
وعــــدة فـــي مــعــركــة روســبــاش 
ــرب  ــال حـ ــ خــ
األعــــــــــــــــــوام 
الـــــســـــبـــــعـــــة 

بينهما.

طرح المطرب موسى على قناته الرسمية على اليوتيوب 
فيديو كليب جديًدا بعنوان “الحلوة”، من كلمات وألحان 
عزيز الشــافعي، وتوزيع الموزع المغربي الشــهير جالل 
حمداوي صاحب أغنية سعد المجرد “انت معلم”، وتعد 

هذه األغنية التعاون الثاني بين موســى وعزيز الشافعي 
بعد نجاح أغنية “يا معدي” وكليب “الحلوة”، تم تصويره مع 

إدارة المخرج الشــاب محمد القاضي في أول تعــاون بينهما ومدير التصوير 
أحمد عبدالقادر والمنتج المنفذ طارق األحمدي.

كشــفت الفنانة البحرينية أبرار سبت عن أن شقيقتها 
شــيالء هي التي تغطــي نفقات دراســتها الجامعية، 
الفتة إلى أنها تكفلت في وقت ســابق بعالج والديها، 
مؤكــدة أن شــقيقتيها األخرييــن شــيماء وشــذى ال 

تقصــران أيضا.. كالم أبرار جاء خالل اســتضافتها هي 
وشــيالء في برنامج “صدى المالعب” على شاشة “ام بي 

ســي 1”، وتسبب في تأثر شــيالء كثيرا، ما دفعها إلى البكاء، إذ قالت إنها لم 
تعتد أن يقوم أحد ما بمدحها.

احتفل الممثــل المصري عمرو يوســف وزوجته الممثلة 
الســورية كنــدة علوش بعيد ميــالد ابنتهمــا “حياة” في 
عامهــا األول مــع العائلــة والمقربين. وشــارك يوســف 
متابعيه عبر حســابه الخاص على أحــد مواقع التواصل 

االجتماعي صــورة جمعته بابنته حياة، التــي كانت ترتدي 
فســتانا باللون الوردي وتضع فراشــة على رأســها وتمسك 

بقميــص والدهــا، أثناء االحتفال بمناســبة بعيــد ميالدهــا األول. وعلق عليها 
يوسف كاتًبا “كل عام وأنتي بخير يا حبيبتي، حبيبتي تمت سنة النهارده”.

عيد ميالدشيالء تبكيالحلوة
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وتصدرت  بها  تألقت  ناجحة،  موسيقية جماهرية  فنية  وسهرة  ليلة 
“برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد جميع قوائم النجاح في 
المملكة العربية السعودية، بالليلة الغنائية “ليلة بيروت” في “موسم 
التي  الحاضرة  الجماهير  وتفاعل  بتواصل  وقدمت   ،2019 الرياض” 
تخطت 6 آالف شخص مجموعة من أهم أغنياتها العاطفية والوطنية 
في حب لبنان وحب السعودية، شكلة خالها تنوًعا مختلًفا وجميًا 

القى تفاعل وتجاوب جميع الحضور.
وفي ليلة بيروت التي أحياها الفنانين ديانا حداد وعاصي الحاني 
#ديانا_حداد_في_الرياض  وســم  تصدر  كــرم،  ونجوى  زيــن  وملحم 
“التريند” في السعودية وعدد من الدول العربية، بعد اعتائها خشبة 
من  مجموعة  “البرنسيسة”  بها  قدمت  كبير،  تفاعل  وســط  المسرح 
األغنيات الوطنية في حب لبنان بدأتها بوصلة منفردة بأغنية “بحبك 

يا لبنان”

ديانا حداد تتألق بتفاعل جماهيري في الرياض

1789
الجمعية الوطنيةالفرنسية توافق على قانون المساواة بين المواطنين.

 1914
بريطانيا تحتل قبرص بالتعاون مع فرنسا وتعلنان الحرب على الدولة العثمانية

 1944
منظمة شتيرن تغتال الوزير البريطاني المقيم في فلسطين اللورد موين.

1630
انتهاء الحرب بين إنجلترا وإسبانيا بتوقيع اتفاقية مدريد.

 1990
اغتيال مائير كاهانا مؤسس حركة كاخ اليمينية المتطرفة على يد السيد نصير.

أكدت الفنانة ريم البارودي 
أنها تواصل استعداداتها، 

مع أسرة مسرحية ”جوازة 
مرتاح” لعرضها مرة أخرى 

قبل نهاية العام الحالي. 
وكشفت البارودي ن موعد 

استكمال العروض التي 
بدأت في يوليو الماضي 

بمدينة الغردقة.

الهنديــة الســينما  فــي  أفــام   10 أجمــل  مــن  واحــد 

“dhanak”ثمة ألم يكمن في صلب وجدان العالم

المعاصرة  الهندية  السينما  تميزت 
بــتــعــبــيــرهــا عـــن مــحــنــتــهــا نــحــو آفـــاق 
التعبير الفني الخاق ، فالهند العريقة 
يعد  الذي  الحضاري  الرصيد  صاحبة 
تلفت  العالم دومــا  أرصــدة  أغنى  من 
وهنا سوف  القوية،  بأفامها  االنتباه 
من  يعتبر  الــذي  الفيلم  عــن  أتــحــدث 
ــام خـــال العشر  ــ ــوى األفـ ــ أهـــم وأقـ
سنوات األخيرة والحائز على جائزة 
ــاك” كتبه  ــ مــهــرجــان بــرلــيــن وهـــو “دانـ
وأخـــرجـــه نــاغــيــش كـــوكـــونـــور، ومــن 
غادا وكريش  هيتال  الطفلين  بطولة 
مساعده  أدوار  في  ومعهما  تشابريا 
مجموعة من نجوم السينما الهندية، 
وتدور قصة الفيلم الذي عرض العام 
رحلة  فــي  تذهب  فتاة  بشأن   2017
ممثل  إلى  األعمى  أخيها  الصطحاب 
يعتقدون أنه يمكنه مساعدة شقيقها 
ولعل  بصره،  الستعادة  عملية  لعمل 
التناغم في الفيلم هو الذي حدا بنقاد 
يختاروا  أن  إلــى  الهند  فــي  السينما 
ــاك” واحـــدا مــن أجمل 10 أفــام  ــ ”دان

خال السنوات الماضية. 
روعة  من  نشوة  في  يجعلك  الفيلم 
ــتــي تــمــتــأ بــهــا األعــيــن،  الــتــصــويــر ال
فــســرعــان مــا تــبــدأ فــي طـــرح أسئلة 
الـــرأس  تــظــل تعتمل فــي  لــهــا  ال عــد 
طــيــلــة انــســيــاب الــفــيــلــم. فــنــتــســاءل 
األعمى  الطفلة شقيقها  كيف ستقود 
ــا الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــى حـــلـــمـــه، مــ ــ إلـ

ستواجههما؟ 
نظل فــي حــيــرة مــن األمـــر ال تنتهي 
التي  الفيلم،  األخيرة من  باللقطة  إال 
لها  ورمــز  كوكونور  المخرج  صورها 
نشاهد  إن  فــمــا  والــعــطــاء،  بــالــحــيــاة 
الــذي  المشهور  الممثل  وظهر  أرجــل 
يتجه  وهو  األعمى  الطفل  سيساعد 
أوراق  تـــوقـــيـــع  بـــعـــد  ســـيـــارتـــه  ــى  ــ إلـ
العملية، ينتهي نهر الفيلم، ينتهي بعد 
تدفقه عبر كل آالم الطفولة وعذابها، 

ينتهي بالخلق منتصرا.
كوكونور  ناغيش  المخرج  رائعة  إن 
ــلـــى تــحــويــل  ــي الـــمـــثـــل الـــحـــي عـ هــ
يعبر  أن  يستطيع  فــن  إلــى  السينما 
البشرية،  النفس  أعــمــاق  أعــمــق  عــن 
فــالــبــنــاء الــــدرامــــي لــلــقــصــة مــذهــل 
اختيار  فــي  بــراعــة  المخرج  وســجــل 
تدريجيا  تنتقل  فالمشاهد  الممثلين، 
ــام كـــمـــا فــي  ــعــ ــ ــى ال ــ ــاص إلـ ــخــ ــ ــن ال مــ
الــتــحــلــيــل الـــجـــدلـــي لــلــفــن. كــمــا أن 
ــيــســار إلــى  حـــركـــات الــكــامــيــرا مـــن ال
الدائرية  واللقطات  والعكس،  اليمين 
أكثر  الشقيقان  يركب  عندما  خاصة 
مقصدهما  إلــى  للوصول  حافلة  مــن 
فوتوغرافية  صورة  المشاهد  أعطت 
الحياة،  جوانب  من  لجانب  مباشرة 
ـــارة  ــي إثـ وكـــــأن الـــمـــخـــرج يــتــعــمــد فـ
انفعال المشاهد تجاه الطفلين. كانت 
يعطي  الـــذي  المعجم  مثل  الكاميرا 

القول  ويمكنني  والتعابير  الكلمات 
اكتسب هذه  ناغيش قد  المخرج  إن 
االحـــتـــرافـــيـــة مـــن الــمــخــرج الــهــنــدي 
مانموهان ديساي صاحب الروائع في 
السينما الهندية مثل أفام “امر اكبر 

انتوني” و “دهرام فير“ وغيرها.
عموما قدم هذا الفيلم قوة أخاقية 

وخبرة  المشاعر  في  وانهمارا  عالية 
حملها  السينمائي  الــفــن  فــي  عــالــيــة 
وتقنيته،  تمرسه  خــال  من  المخرج 
الذي  السينمائي  المخرج  أقــوى  ومــا 
تظل بوصلته تتحرك قلقة مادام ثمة 

ألم يكمن في صلب وجدان العالم.
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مخرج الفيلم كوكونور

نشوة من روعة التصوير

آالم الطفولة وعذابها،

انهمار في المشاعر

أسامة الماجد



الثالثاء
5 نوفمبر 2019

 8 ربيع األول 1441

تكريم الخان بمهرجان الموسيقى العربية
تســـلم المؤلف الموســـيقي المايســـترو 
وحيـــد الخـــان درع التكريم من وزيرة 
الثقافـــة المصريـــة إينـــاس عبدالدايـــم 
مساء الجمعة في دار األوبرا المصرية، 
وأعرب عن ســـعادته بهذا التكريم في 
مهرجان الموسيقى العربية في دورته 

الثامنة والعشرين.
وقـــال وحيـــد الخـــان إنـــه فخـــور بهذا 
التكريـــم؛ ألنـــه مـــن أكبـــر مهرجانـــات 

العالم.
الفنانيـــن  لـــكل  “هـــو تكريـــم  وأضـــاف 
والموسيقيين البحرينيين، وما قدمناه 
للفـــن، وأتمنـــى أن نســـعد بـــه جميعـــا، 
وهو دفعـــة لألجيال الحاليـــة والمقبلة 
فمثلما ســـعدت به لنفســـي. سعيد جدا 
لزمالئـــي الفنانيـــن ومـــا حققنـــاه فـــي 
مشـــوارنا، وأشكر إدارة المهرجان على 
التكريم وعلى رأســـهم الوزيرة إيناس 
عبدالدايم، كما أشـــكر كل من أحبوني 
وأســـعدهم التكريم وموســـيقى وحيد 

الخان”.

ومـــن أبـــرز الفنانيـــن المشـــاركين فـــي 
المهرجـــان  اللبنانـــي عاصـــي الحالني، 
والســـورية  زبـــادي،  فـــؤاد  والمغربـــي 
أصالة نصري، والعراقي همام إبراهيم، 

واألردنية نداء شرارة
ومن مصر يشـــارك محمد الحلو وعلي 
الحجار ومدحت صالح وأنغام وهاني 
شـــاكر ومحمد ثروت ونادية مصطفى 
وحنـــان ماضـــي وريهـــام عبدالحكيـــم 

ومي فاروق وكارمن سليمان.

ويصاحب المهرجـــان وحفالته مؤتمر 
مـــن  باحثـــا   45 فيـــه  يشـــارك  علمـــي 
هـــي  محـــاور،   3 ويناقـــش  دولـــة،   15
“العالقـــة بين الشـــباب العربـــي وتراثه 

الموســـيقي”، “أثـــر الحـــراك المجتمعي 
الموســـيقى  فـــي  المـــرأة  إبـــداع  علـــى 
العربية” و ”الموسيقى والطفل العربي 

بين الماضي والحاضر”.

عبدالرضا: البحرين من الدول المتقدمة عربيا في رعاية الموهوبين
ــه عــــدم وجـــــود الــتــشــويــق الــمــنــاســب فـــي تــدريــســهــا ــب ــب ــات س ــيـ ــاضـ ــريـ ــة مـــن الـ ــب ــل ــط ــور ال ــفـ نـ

ال شــك أن الطفــل الموهــوب يختلــف كثيــرا عــن أقرانــه، وهنــاك دالئل وإشــارات منذ 
نعومــة األظافــر تبيــن نبــوغ وتميــز الطفــل فــي أي مجــال كان؛ ألن النســبة العظمــى 
لمواهــب األطفــال تبــرز في الســنوات األولى من العمر. وتلعب األســرة دورا كبيرا في 
تنمية موهبة االبن ورعايتها، أو بخالف ذلك إهمالها وخنقها وهي في المهد. “البالد”، 
وألهميــة الموضــوع، التقــت المدرب صالــح عبدالرضــا، المحاضر في اإلبــداع ورعاية 

الموهوبين وأحد أبرز العاملين في هذا المجال.

كيف تكتشف الطفل الموهوب عن  «
غيره؟

عملية الكشف عن الموهوب تمثل البداية 
والمدخل الصحيح لرعايته، وللكشف عن 
هذا الموهوب يجب أن يتشارك مجموعة 
عـــن  للكشـــف  بالطفـــل  المحيطيـــن  مـــن 

موهبته، وهم:
مالحظـــة  طريـــق  عـــن  األســـرة:  أوًل:   -
الخصائص الســـلوكية التي يبرزها طفلهم 
ترتبـــط بخصائـــص  والتـــي  المنـــزل،  فـــي 
حـــب  مثـــل:  والمتميزيـــن،  المبدعيـــن 
الســـتطالع، كثـــرة األســـئلة، البحـــث عـــن 
فـــي طـــرح  الطالقـــة  للمشـــكالت،  حلـــول 

األفكار وغيرها
- ثانًيـــا: المعلـــم: للمعلـــم دور مهـــم وفـــي 
ترشيح الموهوبين عبر مالحظته الدقيقة 
للخصائص السلوكية للموهوب: من خالل 
تفاعله في الحصة الدراســـية مـــع الطلبة، 
وأن تكـــون تلك الخصائص بارزة، وهي ما 

تسمى باستمارة ترشيح المعلمين
- ثالثـــا: المقاييس والختبـــارات: ويقصد 
الخاصـــة  الموضوعيـــة  الختبـــارات  بهـــا 
بالكشف عن الموهوبين التي تطبق داخل 
مثـــل:  متخصصيـــن  قبـــل  مـــن  المدرســـة 

اختبارات الذكاء واإلبداع
ويجـــب أن نركـــز علـــى نقطـــة مهمـــة هنـــا، 
وهـــي أن الموهبة التـــي تركز عليها معظم 
األدبيات التربوية ل تعني فقط التحصيل 

الدراسي، وإنما أشمل من ذلك.

ما دور األهل تجاه طفلهم الموهوب؟ «

ســـأبدأ حديثـــي هنـــا بقـــول لبلـــوم يقـــول 
فيـــه “إن األســـرة تلعـــب الـــدور األهـــم في 
تشـــكيل الموهبة لـــدى الطفل، وإذا لم تقم 
األســـرة بتشـــجيع الطفل وتقديره وتوفير 

المنـــاخ المالئـــم فـــي البيـــت فـــإن الموهبة 
قـــد تبقـــى كامنة”. تقـــدم لنا هـــذه المقولة 
إشـــارة واضحـــة ألهمية مالحظة األســـرة 
لســـلوك أبنائهـــا منذ الصغـــر وتوفير فرص 
لتنميـــة تلـــك المواهـــب الواعـــدة، وعلـــى 
األســـرة أن تعـــي أن الموهـــوب لـــه تفكيره 
الخـــاص وخصائصه التـــي تميزه، التي قد 
تكون مختلفة عن األم واألب، وأن تشجع 
اهتمامـــات هذا الطفـــل الموهوب حتى لو 

كانت من وجهة نظر الوالدين عادية.
ولكن الســـؤال الذي نطرحه: ما الخطوات 
مراعاتهـــا  األســـرة  علـــى  التـــي  العمليـــة 
للمســـاهمة فـــي تنمية قـــدرات الموهوب؟ 
ونقـــول فـــي هـــذا الصـــدد بعضـــا مـــن تلك 

الخطوات:
- يجب على األسرة أن تتثقف بمحاضرات 
وورش عمـــل ومراجـــع فـــي مجـــال تربية 

الموهوبين.
- معرفة األسرة بأنه ليس من الضرورة أن 
يحصـــل الموهوب على الدرجـــات الكاملة 

في جميع المواد الدراسية. 
- أن تتفهم األسرة أن للموهوبين حاجات 
نفســـية واجتماعية، وبالتالي وعي أولياء 
ضـــروري؛  أمـــر  الحاجـــات  بهـــذه  األمـــور 
حتى يســـتطيعوا مســـاعدة الموهوب في 
التغلـــب علـــى المشـــكالت النفعاليـــة التي 
قـــد يتعرض لها، والتي يمكـــن أن تعيق أو 

تخفي موهبته
المهـــام  إنجـــاز  يســـتطيع  الموهـــوب  أن   -
الموكلـــة إليـــه فـــي وقت أقـــل مـــن أقرانه 

العاديين وبأسلوب مختلف أحياًنا.
- توفيـــر مكتبـــة فـــي المنزل تتوافـــر فيها 
قصـــص لمبدعين وألغـــاز تعليمية وبرامج 
علميـــة  وموســـوعات  التفكيـــر  لتعليـــم 

وغيرها.
- توفيـــر مصـــادر متنوعـــة لتنميـــة الذكاء 

وحـــل  واإلبـــداع  العاطفـــي  والـــذكاء 
المشكالت والخيال.

- تقديـــم خبرات للموهـــوب مثل: الندوات 
التـــي  واألفـــالم  العلميـــة  والمحاضـــرات 
تنمي الخيال وزيارة المكتبات والمتاحف 
والمســـارح والمراكـــز العلميـــة والمشـــاركة 

في الورش وخدمة المجتمع.
- تعويد الموهوب على التعامل مع الفشل 

واإلحباطات.
- هذا المربع هو من وجهة نظري مهم لكل 
أســـرة، بحيث تراعي الجوانـــب المختلفة 
علـــى  جـــزءا  وليـــس  الموهـــوب،  للطفـــل 

حساب آخر.

هل هناك إستراتيجية اكتشاف ورعاية  «
الموهوبين في البحرين؟

المتقدمـــة  الـــدول  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
مســـتوى  علـــى  الموهوبيـــن  رعايـــة  فـــي 
الوطـــن العربي، حيث يوجـــد اختصاصي 
موهوبيـــن مؤهـــل داخل بعـــض المدارس 
يقوم بالكشـــف عن الموهوبيـــن ورعايتهم 
بأســـاليب علمية )ل أســـتطيع أن اســـتطرد 

فـــي الموضـــوع لعـــدم تخويلـــي مـــن قبل 
الوزارة المعنية(.

إلى أي مدى تستفيد الدولة من  «
الموهوبين؟

يتـــم الســـتفادة منهـــم فـــي بعثـــات ســـمو 
ولـــي العهـــد أو بعثـــات “بابكـــو”، وللبحرين 
دور مميـــز مرتبـــط بالمواهـــب الرياضيـــة 
والمشـــاركة فـــي المحافـــل الدوليـــة، كمـــا 
ملحوظـــا  اهتمامـــا  الرســـم  لموهبـــة  أن 
ومشـــاركات عالمية، ولكن المأمول هو أن 
نحدد المواهب التـــي نحتاجها في مملكة 
البحريـــن بمـــا يتناســـب والمشـــكالت التي 
نحتـــاج لحلـــول لهـــا والرؤية المســـتقبلية 
للملكة، والعمل على اكتشاف المواهب من 
المرحلـــة البتدائيـــة؛ لعمل برامـــج نوعية 
لهم ومن ثم تحديد التخصصات المناسبة 

لهم في البعثات الدراسية.

لماذا ينفر كثير من الطلبة من مادة  «
الرياضيات؟

مـــادة الرياضيـــات محـــط اهتمـــام الـــدول 
المتقدمة؛ ألنها مادة رئيســـة لـــكل العلوم، 
وينفـــر بعـــض الطلبـــة منهـــا ألســـباب مـــن 

وجهة نظري:
- عـــدم وجـــود التشـــويق المناســـب فـــي 

تدريسها.
أن  مـــن  الجتماعـــي  بالســـياق  التأثـــر   -

الرياضيات مادة معقدة وصعبة.
- عـــدم التركيز على التطبيقـــات الحياتية 
المرتبطـــة ببيئـــة الطالب، بحيث تســـاعده 

على فهم المادة بصورة أكبر.

ما دور التكنولوجيا في الموهبة؟ «

جميعـــا،  حياتنـــا  فـــي  دور  للتكنولوجيـــا 
والموهوب جزء من هذه المنظومة.

هل يقو م أولياء األمور أو الطلبة  «
بطلب االستشارات الفنية منكم؟

بأخـــذ  األمـــور  أوليـــاء  بعـــض  يقـــوم 
الطلبـــة  بعـــض  وكذلـــك  الستشـــارات 
الموهوبيـــن، وغالبـــا مـــا يكون ذلـــك أثناء 

تقديم المحاضرات والورش.

ما البرامج التي تقدمها للمجتمع؟ «

فـــي معظـــم  قدمـــت ورش ومحاضـــرات 
وبعـــض  الحكوميـــة  البحريـــن  مـــدارس 
المـــدارس الخاصـــة، وتقـــدم البرامـــج لــــ 3 
فئـــات: الطالـــب الموهوب، المعلـــم، أولياء 
أمـــور الطلبـــة الموهوبين، كمـــا أقدم بعض 
والنـــوادي  الخيريـــة  للصناديـــق  البرامـــج 

وبعض الجمعيات.

هل قمت بتأليف كتاب في المجال؟ «

نعـــم، “مهـــارات حـــل المشـــكالت الحياتية 
والمهنيـــة”، وهـــو دليـــل تطبيـــق وتدريبي 
لمهـــارات مهمـــة في الحياة وســـوق العمل 
وبعض البرامج العالمية في تعليم التفكير 

.

طموحاتك المستقبلية؟ «

جديـــدة  خدمـــات  يقـــدم  مركـــز  فتـــح 
ومفيـــدة للطلبـــة الموهوبيـــن والمبدعين، 
تكـــون محطـــة للطلبـــة لتنميـــة مواهبهـــم 
وإبـــراز إبداعاتهم وتطوير تلـــك المواهب 
تهتـــم  أكاديميـــة  فتـــح  واإلبداعـــات، 
بالرياضيـــات تكشـــف عـــن الموهوبين في 
الرياضيـــات بحيـــث أقـــدم طلبـــة قادريـــن 
المســـابقات  فـــي  البحريـــن  تمثيـــل  علـــى 
العالميـــة تشـــرف مملكتنا الغاليـــة، والعمل 
مـــع أســـتاذ جامعـــي أو مركـــز أبحـــاث في 
تقنين اختبارات للكشـــف عـــن الموهوبين 

في منطقة الخليج العربي.

صالح عبدالرضا في إحدى المحاضرات

تعويد الموهوب على التعامل مع الفشل واإلحباطات

األسرة تلعب الدور األهم في تشكيل الموهبة لدى الطفل

أشادت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بقرار مجلس النواب  «
األميركي، الذي اعترف باإلبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطنة 

العثمانية ضّد األرمن، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أرفقتها بصورة 
ُتظهر عدد األصوات التي حصل عليها قرار االعتراف، وعلقت كاتبة 

“نجاح باهر، انظروا إلى هذه األرقام غير المعقولة”، معّبرة عن فرحتها 
بتأييد كبير لمشروع القرار وأضافت “اعترفت الواليات المتحدة 

باإلبادة الجماعية لألرمن”.
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“عالقة سرية” تهز عرش “ماكدونالدز”
رئيســها  العالميــة،  “ماكدونالــدز”  مطاعــم  سلســلة  أقالــت 
التنفيــذي، وذلــك بســبب عالقــة محرمــة جمعتــه بإحــدى 

الموظفات، ما يعد خرقا لسياسة الشركة.
وقالــت سلســلة المطاعــم األميركيــة في بيــان، إن الرئيس 
الســابق والمدير التنفيذي، ستيف إيستربروك، أظهر سوء 
التقدير بفعلته، وأن “ماكدونالدز” تمنع المديرين من إقامة 
عالقــات رومانســية مــع المرؤوســين المباشــرين أو غيــر 

المباشرين، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” لألنباء.
واعترف “إيســتربروك”، بإقامته عالقة مع الموظفة، وقال 
إنها كانت خطأ، وأيد قرار الشركة بإقالته، قائال: “أتفق مع 
مجلس اإلدارة على أن الوقت قد حان بالنسبة لي للمضي 

قدما”.
وصــوت مجلــس إدارة “ماكدونالــدز” علــى مغادرة ســتيف 
إيســتربروك، يــوم الجمعــة، والــذي شــغل منصــب المديــر 

التنفيذي منذ عام 2015.
ولــم تكشــف “ماكدونالــدز” تفاصيــل عــن الموظفــة التــي 
تــورط معهــا إيســتربروك، كما رفــض محاميــه اإلجابة عن 

أي أسئلة.
بجامعــة  القانــون  أســتاذ  وهــو  توبيــاس،  كارل  وفســر 
ريتشــموند، قــرار “ماكدونالــدز” بإقالة ســتيف إيســتربروك 

قد يكون عالمة على التقدم في قضايا التحرش الجنسي 
في أماكن العمل، والتي برزت في عهد حملة “#مي_تو”.

وقال “توبياس”: “ال تطرد الشركات األخرى رئيسها  «
التنفيذي من أجل ذلك السبب، ولكن يبدو أن 

“ماكدونالدز” تحاول تطبيق سياسة صارمة للغاية 
بشأن هذا الموقف”. يشار إلى أن مطاعم “ماكدونالدز” 
واجهت اتهامات بالتحرش في مكان العمل، وف شهر 

في مايو، أعلنت الشركة عن توفيرها خطا ساخنا جديدا 
للموظفين، بعد أن وجه العشرات منهم تهم التحرش 

الجنسي ضد الشركة.

اكتشــف العلمــاء أن الدمــاغ يغســل 
نفســه بســائل منظــف أثنــاء النــوم، 
وقــد يكــون هــذا عامــال وقائيــا ضد 

الخرف. 
فــي  البحــث  شــملت  دراســة  وفــي 
أدمغــة 13 شــابا أثنــاء نومهــم، رأى 
العلمــاء فــي جامعة واشــنطن شــيئا 
الســائل  يندفــع  حيــث  “مذهــال”، 
النخاعــي إلــى المــخ كل 20 ثانية أو 

نحو ذلك، عبر موجات نابضة.
ويعتقد أن السائل الدماغي الشوكي 
 ،)CSF( أو السائل الدماغي النخاعي
وهو ســائل صــاف موجود أيضا في 
العمود الفقري، يطرد المواد الســامة 

التي تشارك في تطوير الخرف.

وألول مرة، تمكن العلماء من  «
التقاط هذه العملية بالصور، 

ويأملون أن يمهد الطريق لفهم 
أمراض الدماغ.

 النوم الجيد 
 ينظف الدماغ 

من السموم
دخلــت شــيرلي هايــر مــن مدينة بريســتول البريطانيــة في غيبوبــة بعد أن 

خدشتها قطتها التي تدعى تشان.

كانــت المــرأة البالغــة 65 من العمــر تعمل 
في حديقتها عندما خدشــت القطة يدها 
ما تســبب فــي دخول بكتيريا ســامة في 

الجرح، بحسب صحيفة “ميرور”.
وأحمر الجرح بســرعة ثم شعرت شيرلي 
بــدوار وفقــدان الشــهية وآالم عضالتهــا. 

وبعد بضعة أيام، بدأ يسود لون الذراع.
المستشــفى  إلــى  شــيرلي  نقــل  وتــم 

والصدمــة  اإلنتــان  بمــرض  وتشــخيصها 
الداخليــة  األعضــاء  وفشــل  اإلنتانيــة 
اللفافــة  والتهــاب  الرئــوي  وااللتهــاب 
النخريــة. واضطــر األطبــاء لوضــع المرأة 
أيــام   5 لمــدة  اصطناعيــة  غيبوبــة  فــي 
وقطــع جــزء مــن ســطح الــذراع التالــف. 
فــي المجمــوع، أمضــت اإلنجليزيــة أكثــر 

من شهرين في المستشفى.

سدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن وجبة 
عشاء بسيطة بمشاركة ثالثة من أصدقائه في مطعم جديد افتتح في نفس المساء. 

وقــد بلغــت قيمة وجبة العشــاء ألربعة 
أشــخاص مبلغ 85 يــوان وفق الفاتورة 
التــي قدمها نادل المطعم. فقرر الرجل 
باســتخدام  يــوان   100 مبلــغ  تســديد 
ولكــن  اإللكترونيــة.  البطاقــة 
الهاتــف  وضــع  عندمــا 

المحمــول علــى الجهاز تم ســحب أكثر 
من مليون يوان من حسابه.

هــذا  المطعــم  فــي  العاملــون  اكتشــف 
المبلغ الكبير في اليوم التالي فقط. 

وقد أكد ممثل شركة الدفع هذا الخطأ 
وأعاد المبلغ إلى حساب الزبون.

امرأة تدخل في غيبوبة بسبب قطة

وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان

امرأتان تمشيان في غرين بارك وسط األشجار التي 
تظهر ألوان خريفية في وسط لندن )اف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ألقــت شــرطة فلوريــدا القبــض على 
طالــب مدرســة يبلــغ مــن العمــر 18 
ســنة، عقب محاولته اســتئجار قاتل 
للتخلــص مــن أحــد الموظفيــن فــي 

مدرسته. 
وتبعــا لشــرطة مقاطعــة باســكو فــي 
مدرســة  فــي  طالبــا  فــإن  فلوريــدا، 
Fivay، يدعــى نيكــوالس غودفــري، 
اســتخدم أحــد عناوينــه اإللكترونية 
على منصة “إنســتغرام” ونشر رسالة 
طلب فيها مساعدته في إيجاد قاتل 
مأجــور للتخلــص مــن أحــد موظفي 

المدرسة التي يرتادها.

وفي نص الرسالة كتب غودفري:  «
“أحتاج إلى شخص لقتل أحد ما.. أنا 

ال أمزح، أريد التخلص منه بأسرع 
وقت، سأدفع 100 ألف دوالر لقاء 

التخلص من موظف في المدرسة”.

تالحــق الشــرطة التايلنديــة امــرأة تبلــغ مــن 
العمــر 28 عاما متهمة باالحتيال على 3 آالف 
شــخص، وتحصلــت منهــم علــى مبلــغ يقارب 

الـ28 مليون دوالر أميركي.
المواطنــة التايلنديــة المعروفة باســم وانتاي 
تيبافيــث، تمكنت مــن االحتيال على 3 آالف 
شــخص، من خالل مشروعها المعروف باسم 
ضمانــات  قدمــت  حيــث  بونــزي”،  “سلســلة 

بأرباح تصل لـ93 % للمستثمرين.

وكانت تقوم باالحتيال رفقة زوجها  «
البالغ من العمر 20 عاما، حيث 

استطاع االثنان إقناع المستمثرين 
باألرباح الخيالية. وقامت بافتتاح 

متجر للذهب من أجل جذب زبائنها 
بالغضافة لنشرها على مواقع التواصل 

صورا تظهر حياتها الفارهة. وقامت 
السلطات بتجميد أصول تيبافيث في 

الوقت الذي ال تزال الشرطة تطاردها 
إللقاء القبض عليها.

طالب أميركي حاول 
استئجار قاتل عبر 

“إنستغرام”

 سيدة تحتال 
على 3 آالف شخص 

بـ 28 مليون دوالر
تتموضــع علــى ضفــاف البوســفور التركــي 
عشــرات مــن قصور الســالطين العثمانين، 
صيفيــة  بيوتــا  منهــا  الكثيــر  كان  والتــي 
قصــور  مــن  الكثيــر  الســالطين.  لهــؤالء 
ضفــاف  علــى  العثمانيــن  الســالطين 
البوســفور أصبحت معروضة للبيع بأسعار 

تتراوح مابين 10و100 مليون دوالر.
فبحســب الخبــراء فــإن 20 منــزال صيفيــا 

أصبــح معروضــا للبيــع، فكمــا تتميــز هــذه 
المنــازل بأنها تعــود للحقبة العثمانية فإنها 
تتميــز أيضا بطابعها الخشــبي الذي يدخل 

في الكثير من تصاميمها وديكوراتها.
البوســفور،  مضيــق  علــى  تطــل  أنهــا  كمــا 
بحســب مــا صــرح أحــد المســاهمين فــي 
شــركة “Bosforce” العقاريــة التــي تعمــل 

في السوق التركية منذ 20 عاما.

قصور “العثمانيين” على البوسفور معروضة للبيع

الممثلة األميركية كاثرين ماكفي تصل حفل توزيع الجوائز السنوية الثامنة لجائزة 
االختراق في مركز أبحاث أميس التابع لناسا في ماونتن فيو ، كاليفورنيا )أ ف ب( وتختلف أسعار البيوت بحسب موقعها ومساحة العقار إضافة للخدمات المتوافرة داخل كل 

قصر.

وّثــق شــريط فيديــو لحظــات إنقــاذ 
4 روس علقــوا فــي غابــة “متجمدة” 
شــمال شــرقي البالد، فــي موقع يقع 

ضمن نطاق القطب الشمالي.
وأظهــرت لقطــات نشــرتها صحيفــة 
الروســية،  تايمــز”  “موســكو 
األشــخاص األربعــة وهــم يصارعون 
الريــاح العاتية والثلــوج التي غطت 
المنطقــة، بغيــة الوصول إلــى طائرة 
مروحيــة هبطت في المكان، بعد أن 

رأتهم بمحض الصدفة.
وكانــت الطائــرة بمثابــة طــوق نجاة 
رجــال   3 وهــم  الــروس،  لهــؤالء 
وسيدة، خرجوا في رحلة على متن 

العربات التي تسير على الثلوج.
 270 مســافة  األربعــة  وقطــع 

كيلومتــرا، مــن أجــل الوصــول إلــى 
فــي  سريدنيكوليمســك  مدينــة 
االتحــاد  شــرقي  شــمال  ياقوتيــا 
الروســي، وهــي منطقــة تقــع ضمــن 

دائرة المنطقة القطبية الشمالية.
لكــن أثنــاء الرحلــة، تعطلــت عربــات 
المجموعة، وبــات عليهم أن يبحثوا 
عن ملجأ مشــيا علــى األقدام، وذلك 
البــرودة،  شــديد  طقــس  ظــل  فــي 
ودرجة حرارة وصلت إلى 18 تحت 
منهــم  أي  يحمــل  أن  دون  الصفــر، 

هاتفه الشخصي.
طائــرة  هنــاك  كانــت  وبالصدفــة، 
مروحيــة تلحــق في المــكان، ورصد 
قائدهــا وجــود األربعة، الذيــن بدأوا 

في التلويح بأياديهم عندما رأوها.

الصدفة تنقذ 4 من قلب “الجحيم األبيض”

التواصــل  مواقــع  عبــر  انتشــر 
االجتماعــي، مقطــع فيديو لمشــاجرة 
ثانــوي  وطالــب  معلمــة  بيــن  عنيفــة 
داخل الفصل الدراسي أمام الطالب.

ووفقــا لصحيفة “ديلــي ميل”، حدثت 
الواقعة في مدرســة إيروكوا الثانوية 
كنتاكــي  بواليــة  لويزفيــل  بمدينــة 
المعلمــة  تبادلــت  حيــث  األميركيــة، 
والطالــب اللكمات والــركالت. ويظهر 
علــى  يعتــدي  وهــو  الطالــب  المقطــع 
تقــوم  حيــن  فــي  بالضــرب  المعلمــة 

بدفعه بعنف ليقدم المراهق على لكمها وســط مشــهد غير مألوف. وذكرت الصحيفة 
أنــه تــم إلقــاء القبــض على الطالــب الذي يبلغ مــن العمر 16 عاما بتهمــة االعتداء من 

الدرجة الثالثة. وتم إيقاف المعلمة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات معها.

مشاجرة عنيفة بين طالب ومعلمته بالفصل

إيستربروك خارج ماكدونادز بسبب عالقة محرمة
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