
أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة أن نجاح المنطقـــة في مجال 
استضافة السباقات العالمية جاء بفضل 
مـــا تميزت بـــه دول المنطقة في التنظيم 

واإلعداد.
لـــدى حضـــور ســـموه أمـــس  جـــاء ذلـــك 
ســـباق جائـــزة االتحـــاد للطيـــران الكبرى 
فـــي  يـــاس  مرســـى  بحلبـــة  للفورمـــوال1 

أبوظبـــي. وأوضـــح ســـموه أن مـــا يجمـــع 
البحرين واإلمارات الشقيقة من عالقات 
متميـــزة مرتكـــزة على أســـس متينة من 

الروابط التاريخية.
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المنامة - البنك األهلي المتحد

أطلق البنك األهلي المتحد “شهادات حصادي اإللكترونية”، وهو عرض 
رقمي لبرنامج التوفير “حصادي” الرائد في السوق.

“األهلي المتحد” يطلق “حصادي اإللكترونية”

)١٠(

البحرين واإلمارات عالقات متينة وروابط تاريخية
أبوظبي - بنا

رفعـــت وكالـــة التصنيف االئتماني العالمية “ســـتاندرد آنـــد بورز” نظرتها 
لالقتصاد البحريني إلى “إيجابي” في خطوة مهمة تمّهد لرفع التصنيف 

االئتماني للمملكة.

“ستاندرد آند بورز”: نظرة إيجابية لالقتصاد البحريني

)٠٣(
)١١(

علي الفردان



المنامة - بنا

صدر عـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، أمـــر ملكي رقم )63( 
تشـــكيل  بإعـــادة   2019 لســـنة 
مجلـــس أمنـــاء معهـــد البحرين 

للتنمية السياسية. 
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن 
األمـــر الملكـــي: ُيشـــكل مجلـــس 
أمنـــاء معهـــد البحريـــن للتنميـــة 
وزيـــر  برئاســـة  السياســـية 
شـــؤون اإلعام علـــي الرميحي  
الدكتـــورة  مـــن:  كل  وعضويـــة 
العتيبـــي.  ســـليمان  بنـــت  مـــي 

نائبـــًا للرئيـــس، الدكتـــور خليفة 
محمـــد  الفاضـــل،  علـــي  بـــن 
إبراهيـــم السيســـي البوعينيـــن، 
غـــازي فيصـــل آل رحمة، بســـام 
إســـماعيل البنمحمـــد، الدكتورة 
ابتســـام محمـــد صالـــح الـــدالل، 
الدكتورة حورية عباس الديري، 
الدكتورة مها صالح حســـين آل 
شـــهاب. وتكون مدة عضويتهم 

أربع سنوات.
المادة الثانيـــة: ُيعمل بهذا األمر 
مـــن تاريخ صدوره وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء “التنمية السياسية”

اكتشف موديالت سكودا 
وعروضها المدهشة.
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تنطبق الشروط واألحكام.

٣ سنوات /١٠٠٫٠٠٠ كم ضمان مجاناً
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احتفل بموسم األعياد بأناقة.

تملك سيارة سكودا الجديدة اليوم وتمتع بعروض مذهلة تشتمل على:

احجز سيارتك اليوم.
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المنامة - بنا

العاهل يهنئ رومانيا 
والوس وإفريقيا الوسطى

ــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك  بــعــث عــاهــل ال
إلى  تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
رئيس جمهورية رومانيا كاوس يوهانيس، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لباده.
رئيس  إلــى  مماثلة  برقية  جالته  بعث  كما 
الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  الوس  جــمــهــوريــة 
اليوم  ذكــرى  بمناسبة  أتشيث،  فور  بونهانج 

الوطني لباده.
رئيس  إلى  تهنئة  برقية  الملك  جالة  وبعث 
جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج 
تو أديرا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لباده.

العالقات الثنائية تشــهد تطوًرا وتقّدًما على مختلف الصعد

البحرين تهّنئ اإلمارات باليوم الوطني

بعث عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب الســـمو الشيخ خليفة 
بـــن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
وذلـــك  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
واألربعيـــن  الثامنـــة  الذكـــرى  بمناســـبة 
لليـــوم الوطني لدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، وأعـــرب جالتـــه فيهـــا عـــن 
لـــه بموفـــور  أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه 
دولـــة  ولشـــعب  والســـعادة  الصحـــة 
الشـــقيق  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
المزيـــد من التقـــدم واالزدهـــار في ظل 

قيادة سموه الحكيمة.
وأشـــاد جالتـــه بعمق العاقـــات الطيبة 
البلديـــن والشـــعبين  بيـــن  التـــي تربـــط 

الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.
 وبعـــث رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال 
صاحـــب  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة 
السمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك  الشـــقيقة، 
الثامنـــة واألربعين لليوم الوطني لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وأعرب ســـموه في البرقيـــة عن خالص 
تهانيـــه وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحـــة 
اإلمـــارات  دولـــة  ولشـــعب  والســـعادة، 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة المزيد من 
النمـــاء واالزدهـــار، مؤكـــًدا ســـموه عمق 
العاقـــات األخويـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
ومـــا  الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن 
تشـــهده من تطور وتقـــدم على مختلف 

الصعد.
 وبعـــث ســـمو رئيـــس الـــوزراء برقيتي 
إلـــى أخيـــه صاحـــب  تهنئـــة مماثلتيـــن 
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  الســـمو 
مكتـــوم نائـــب رئيـــس دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكـــم دبي، وإلى أخيه صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل نهيـــان ولي 
عهـــد أبـــو ظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى 

للقـــوات المســـلحة، أعرب ســـموه فيهما 
عن خالـــص تهانيه لهما بمناســـبة ذكرى 

اليوم الوطني للدولة الشقيقة.
 كما بعث ســـموه برقيـــات تهنئة مماثلة 
إلـــى إخوانـــه أصحـــاب الســـمو أعضـــاء 
اإلمـــارات  حـــكام  األعلـــى  المجلـــس 
وأولياء العهود، مهنئا ســـموه فيها بهذه 

المناسبة الوطنية.
إلـــى ذلك، بعـــث ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة 
إلـــى صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيـــان رئيـــس دولـــة اإلمارات 
وذلـــك  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
واألربعيـــن  الثامنـــة  الذكـــرى  بمناســـبة 
لليـــوم الوطني لدولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة.
وأعرب ســـموه في البرقيـــة عن خالص 
تهانيـــه وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحـــة 
اإلمـــارات  دولـــة  ولشـــعب  والســـعادة، 

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة المزيد من 
النمـــاء واالزدهـــار، مؤكـــًدا ســـموه عمق 
العاقـــات األخويـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
ومـــا  الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن 
تشـــهده من تطور وتقـــدم على مختلف 

الصعد.
 كما بعث سموه برقيتي تهنئة مماثلتين 
إلى أخيه صاحب الســـمو الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم نائـــب رئيس دولة 
رئيـــس  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
مجلـــس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة، أعرب ســـموه 
فيهما عـــن خالص تهانيه لهما بمناســـبة 

ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة.
كمـــا بعث ســـموه برقيات تهنئـــة مماثلة 
إلـــى إخوانـــه أصحـــاب الســـمو أعضـــاء 
اإلمـــارات  حـــكام  األعلـــى  المجلـــس 
وأولياء العهود، مهّنًئا ســـموه فيها بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

رئيس دولة اإلمارات

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن توجيهـــات محافظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل 
التعـــاون  إطـــار  بتعزيـــز  خليفـــة 
األجهـــزة  مختلـــف  مـــع  والتنســـيق 
البـــر  موســـم  بخصـــوص  األمنيـــة 
وتوفيـــر كافـــة ســـبل األمـــن طـــوال 
الموســـم، نّظمت المحافظـــة، حملة 
توعوية مـــع اإلدارة العامـــة للدفاع 
الحمـــات  سلســـة  ضمـــن  المدنـــي، 
التوعويـــة التي تعزز دور الشـــراكة 
المجتمعيـــة إلبـــراز الجهـــود األمنية 
الســـامة  علـــى  للحفـــاظ  المبذولـــة 

العامة للمواطنين.
الخدمـــات  إدارة  مديـــر  وأكـــد   
خالـــد  واالســـتثمار  الهندســـية 
عبداللطيف، أن الحملة اســـتهدفت 
والمحـــات  البـــر  مرتـــادي  جميـــع 
الترفيهيـــة  والمحـــات  التجاريـــة 
والعامـــة،  العائليـــة  والمخيمـــات 
وانطاًقـــا مـــن أهميـــة نشـــر الوعي 

ومتطلبات السامة لمرتادي البر.
تضّمنـــت  الحملـــة  أن  وأوضـــح   
مرتـــادي  لتوعيـــة  تفقديـــة  جولـــة 
البـــر بحضـــور فريـــق متكامـــل مـــن 
وعـــدد  المخيميـــن  مركـــز خدمـــات 
مـــن الضبـــاط واألفـــراد مـــن اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدنـــي لحثهم على 
اتباع اإلرشـــادات الهامة للمخيمين 
األمـــن  بإجـــراءات  وااللتـــزام 
التعريـــف  بينهـــا  ومـــن  والســـامة، 
بالتوصيـــات الكهربائية الصحيحة 
واســـتخدامها بالطريقـــة الصحيحة 
ضـــرورة  علـــى  والحـــث  واآلمنـــة، 

توفيـــر طفايـــة الحريـــق والتعـــرف 
على كيفية اســـتخدامها، والحرص 
على توفير بيئة آمنة تكفل ســـامة 
الجميـــع، وتجنـــب أي مـــواد قابلـــة 
لاشـــتعال داخـــل الخيـــام، ووضـــع 
مولد الكهرباء في مكان بعيد وآمن 
عـــن الموقـــع، وعـــدم إشـــعال النـــار 

داخل الخيام.
 كمـــا اشـــتملت الحملة علـــى توزيع 
الملصقات العامة إلرشـــادات الوعي 
والسامة في البر وطفايات الحريق 
علـــى رواد الخيام لتشـــجيعهم على 
االلتزام باشـــتراطات األمن وتعزيز 
السامة بأفضل السبل والخدمات.

تنفيًذا لتوجيهات سمو محافظ الجنوبية وبالتعاون مع الدفاع المدني

حملة توعوية للمخيمين عن األمن والسالمة

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

سمو محافظ الجنوبية: موسم البر يشهد إقباال غفيرا
عـــدد المسجليــــن يكســـر حـــاجــــز األلـفـيــــن

أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علي آل خليفة، أن موســـم البر يشـــهد 
إقبـــاالً غفيرًا منذ أول يوم من إطاقه في 
نوفمبر الماضي، حيث بلغ عدد المسجلين 

.2107
أطلقـــت  المحافظـــة  أن  ســـموه  وأوضـــح 
مبـــادرة “خيـــم” اإلعاميـــة، حرصـــًا علـــى 
تعزيز التواصل المباشـــر مع المخيمين من 
خال سلســـلة مـــن الخدمـــات اإللكترونية 
أنـــه  مضيفـــا  مختلفـــة،  اتصـــال  ومواقـــع 
بعـــد إطـــاق المبـــادرة، تلقـــت المحافظـــة 
عبـــر تطبيـــق المحافظة )الجنوبيـــة(، الذي 

يحتـــوي علـــى خدمـــة اســـتثنائية من بين 
المحادثـــة  خدمـــة  وهـــي  المحافظـــات 
الفورية، تلقت 3465 مشـــاركة، األمر الذي 
يعكـــس مســـتوى الخدمـــة فـــي التواصـــل 

الذكي مع المواطنين.
حـــرص  إلـــى  المحافـــظ  ســـمو  وأشـــار 
المحافظة على تعزيز التعاون مع مختلف 
الجهـــات األمنية، تنفيـــذا لتوجيهات وزير 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، بتوفير اشتراطات السامة العامة 
األمنيـــة  والحمـــات  المبـــادرات  وتبنـــي 
المختلفـــة التي تهـــدف إلى تعزيـــز الوعي 

األمني لدى مرتادي البر.

وأكـــد ســـموه أنه تم التنســـيق مـــع اإلدارة 
للدفـــاع  العامـــة  واإلدارة  للمـــرور  العامـــة 
المحافظـــة  شـــرطة  ومديريـــة  المدنـــي 
اللجنـــة  اجتمـــاع  فـــي  وذلـــك  الجنوبيـــة، 
األمنية الذي عقد مؤخرًا برئاســـة ســـموه، 
مركـــز  المحافظـــة  تزويـــد  علـــى  مشـــددا 
الخدمـــات  بأحـــدث  المخيميـــن،  خدمـــات 
المحافظـــة  ســـعي  إطـــار  فـــي  واألجهـــزة 
لتطويـــر الخدمات األساســـية للمواطنين، 
مشـــيدًا ســـموه بمســـتوى التعـــاون الـــذي 
يربـــط المحافظـــة مع العديد مـــن الجهات 
الحكوميـــة والخاصة وتحديـــدا بعد قيام 
ســـموه باإلعان الرســـمي عن بدء موســـم 

البر.
وأكد سمو محافظ الجنوبية أن المحافظة، 
تســـعى إلى تنظيـــم العديد مـــن المبادرات 
األمنيـــة واالجتماعيـــة والتطوعيـــة، فـــي 
األيـــام المقبلـــة خال موســـم البـــر، والذي 

يعكـــس عمـــق التعـــاون والشـــراكة القائمة 
الجهـــات  مـــن  والعديـــد  المحافظـــة  بيـــن 
األهلية، ترسيخا لمبدأ الشراكة المجتمعية 
والتواصـــل االجتماعـــي مـــع كافة شـــرائح 
المجتمع، داعيًا ســـموه لمن يرغب اإلبداء 

عـــن رأي أو مقترح بالتواصل المباشـــر مع 
المحافظـــة من خـــال تطبيـــق “الجنوبية” 
والتفضـــل بزيارة مركز خدمات المخيمين 
أو وحـــدة االســـتعامات والشـــكاوى بمقر 

المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية



أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة أن ما يتحقق من نجاح للمنطقة في مجال 
استضافة السباقات العالمية جاء بفضل ما تميزت به دول 
المنطقـــة في التنظيـــم واإلعداد لها. منوهًا ســـموه بالنجاح 
األخيـــر الذي حققتـــه اإلمارات باســـتضافتها ســـباق جائزة 
االتحـــاد للطيـــران الكبـــرى للفورمـــوال1 لعام 2019، مشـــيرًا 
ســـموه إلى أن دول المنطقة أصبحـــت محط أنظار الجميع 
عبر نجاحاتها المتواصلة في استضافة السباقات الدولية، 
وهـــو ما أســـهم في ظهـــور حلبـــة البحرين الدوليـــة وحلبة 
مرســـى ياس بأفضل صورة عكســـت حجـــم الخبرات التي 
تزخر بها بلداننا، والروح المســـؤولة التي يتحلى بها أبناؤنا 
وحرصهـــم علـــى رفع أســـماء أوطانهم عالميًا، الفتًا ســـموه 
إلـــى الجهود التـــي تتم من أجل تحقيـــق التميز في تنظيم 

سباقات الفورموال1 عامًا بعد عام.
البحريـــن ودولـــة  مـــا يجمـــع مملكـــة  أن  وأوضـــح ســـموه 
اإلمارات العربية الشقيقة من عالقات متميزة مرتكزة على 
أســـس متينة من الروابـــط التاريخية التي يســـعى الجميع 
لتعزيزهـــا علـــى كافـــة األصعـــدة، وذلك في ظـــل ما تحظى 
بـــه العالقات الثنائية الراســـخة من رعايـــة واهتمام حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى و أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
جـــاء ذلك لدى حضور ســـموه أمس ســـباق جائـــزة االتحاد 
للطيـــران الكبـــرى للفورموال1 لعام 2019 في حلبة مرســـى 
يـــاس بأبوظبـــي. حيـــث هنأ ســـموه رئيـــس دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، ونائـــب رئيـــس الدولة رئيـــس الوزراء 
حاكـــم دبـــي صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، وولـــي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد األعلـــى للقوات 
المســـلحة  صاحب السمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
بنجاح اســـتضافة اإلمـــارات لهذا الســـباق، متمنيا لإلمارات 
دوام النمـــاء واالزدهـــار وللقائمين على حلبة مرســـى ياس 

لسباقات الفورموال1 مزيدا من التوفيق والنجاح.
وكان صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء قد قام بجولة تفقديه 
لحلبة مرســـى ياس اطلع خاللها على اإلعداد والتجهيزات 
النهائيـــة قبيـــل انطـــالق الســـباق، حيـــث أشـــاد ســـموه بمـــا 
لقيـــه مـــن تطـــور وحرص علـــى التميـــز في اســـتضافة هذا 
الحـــدث العالمـــي، مؤكـــدا أن تميز حلبة اإلمـــارات في هذه 
االستضافة سيضاف إلى سجل إنجازات دول المنطقة في 
اســـتضافة الســـباقات العالمية. مشـــيرا إلى أن هذا النجاح 

يأتـــي بعد نجـــاح آخر أســـعدنا جميعـــا، وهو تميـــز المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة باســـتضافة السباق االفتتاحي 

لسباقات الفورموال إي لهذا الموسم.
والتقى سموه في حلبة مرسى ياس للفورموال1 أخاه نائب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس الـــوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخاه ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان، وأخـــاه ولي العهـــد نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء وزير الدفـــاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وعـــددا مـــن كبـــار الشـــخصيات 

والمسؤولين.

سمو ولي العهد  لدى حضوره سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال1

أبوظبي - بنا

نجاح المنطقة في استقطاب السباقات العالمية لتميزها في التنظيم واإلعداد
سـمو ولـي العهد: عالقات البحرين واإلمارات مرتكزة على أسـس متينة مـن الروابط التاريخية
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تضافر الجهود الوطنية نحو دعم وتوظيف الشباب في كافة القطاعات اإلنتاجية
أكـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء الشـــيخ 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، مواصلـــة  خالـــد 
الحكومـــة نهجهـــا القائم على دفـــع القطاع 
الخـــاص ليتبـــوأ دورًا أكبـــر كمحـــرك رئيس 
التنميـــة  عمليـــة  فـــي  بفاعليـــة  ومشـــارك 
الشـــاملة فـــي العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
نوعيـــة  فـــرص  لخلـــق  وذلـــك  خليفـــة،  آل 
للمواطنين في مجاالت العمل واالستثمار.

وقال الشيخ خالد بن عبد هللا لدى افتتاحه 
الـــذي  الشـــامل  التوظيـــف  معـــرض  أمـــس 
تنظمـــه وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
بمركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض علـــى 
مـــدى يومين: “إن الدعم الذي يلقاه ســـوق 
العمـــل تعزيـــزًا لـــدور المؤسســـات الناشـــئة 
والصغيرة والمتوســـطة يتطلب االســـتمرار 
فـــي توفير فرص عمـــل للمواطنين وتهيئة 
الشـــباب لمتطلبـــات ســـوق العمـــل، عـــالوة 
على االستمرار في توفير البرامج الداعمة 

لضمان نمو بيئة األعمال”.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن 
رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة  دعـــم  عبـــدهللا 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، للسياســـات 
والبرامـــج الرامية إلـــى توظيف المواطنين 

كافـــة  وتوفيـــر  الخـــاص  القطـــاع  فـــي 
اإلمكانـــات نحـــو تأهيـــل المـــوارد البشـــرية 
وإدماجهـــا فـــي ســـوق العمـــل. مثنيـــًا فـــي 
الوقـــت ذاتـــه علـــى اســـتراتيجية مجلـــس 
التنميـــة االقتصاديـــة، برئاســـة ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، الرامية 
إلـــى إيجاد بيئة عمل جاذبة لالســـتثمارات 
العالمية، وتســـويق البحريـــن كونها منطقة 

تستقطب الفرص والمشاريع الحديثة.
ذات  االســـتراتيجية  تلـــك  “إن  وأضـــاف: 
النظرة الثاقبة استطاعت على مدى األعوام 
الماضيـــة تحقيق نتائـــج إيجابية بارزة من 
حيـــث النمـــو الـــذي يشـــهده ســـوق العمـــل، 
فضـــالً عن إصدار المؤسســـات التشـــريعية 
للقوانين والتشريعات الوطنية التي تتسق 
مع هذه االستراتيجية، وهو ما يعزز فرص 

استفادة المواطنين من الوظائف المناسبة 
التي توفرها تلك الشركات”. وأشار إلى أن 
إطالق المبادرات الهادفة لتســـريع توظيف 
المواطنيـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل بالتوازي 
مـــع توفيـــر حزمـــة مـــن الحوافـــز والمزايـــا 
تســـتقطب  التـــي  والمؤسســـات  للشـــركات 
العمالة الوطنية، ستســـهم بشـــكل كبير في 
المحافظة على نســـبة البطالة في معدالتها 
الطبيعيـــة، وذلك لما يمثله ذلـــك من تعزيز 
ضـــرورة  يعـــد  الـــذي  االجتماعـــي  لألمـــن 
االســـتثمارات  مـــن  المزيـــد  الســـتقطاب 
المولدة للوظائف ذات القيمة المضافة في 
ســـوق العمل. كما أشاد بالتعاون القائم بين 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية والقطاع 
الخاص في مجـــال تنمية الكوادر الوطنية 
وتوظيفها، مشيرًا إلى أن المشاركة الالفتة 
مـــن قبـــل منشـــآت القطـــاع الخـــاص يؤكد 
أهميـــة تضافر كافة الجهـــود الوطنية نحو 

دعم وتوظيف الشباب البحريني في كافة 
القطاعات اإلنتاجية. ويشارك في المعرض 
500 منشـــأة عاملة فـــي مختلف القطاعات 
اإلنتاجية، حيـــث تعرض فرصها الوظيفية 
إلى جانب ما تعرضه وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة مـــن فـــرص توظيـــف متوفرة 
في مختلـــف القطاعات المالية والمصرفية 
الضيافـــة  وقطـــاع  التجزئـــة  وتجـــارة 
والســـياحة والفندقـــة، عـــالوة علـــى قطاع 
التعليم الخاص والقطاع الصحي للراغبين 
في االلتحـــاق بها من مختلف التخصصات 
والمؤهالت الدراســـة، ومشاركة مؤسسات 

دعم ريادة األعمال.
مـــن جانبـــه، أشـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة 

بتفضـــل  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا برعايـــة وافتتاح 
المعرض، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص 
الحكومـــة علـــى دعـــم ومســـاندة مشـــاريع 
فـــي  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
تنمية الموارد البشـــرية وتأهيلها وإدماجها 
في ســـوق العمـــل، وجعلها الخيـــار األفضل 

عند التوظيف لدى أصحاب العمل.
للشـــركات  الالفتـــة  بالمشـــاركة  كمـــا أشـــاد 
والمؤسســـات في هذا المعـــرض، الفتًا إلى 
يعـــد شـــريكًا  الـــذي  الخـــاص  القطـــاع  دور 
ومبـــادرات  مشـــاريع  إنجـــاح  فـــي  حيويـــًا 
الـــوزارة، مؤكـــدًا مـــا يتمتع به ســـوق العمل 
توليـــد  فـــي  حيويـــة  مـــن  البحريـــن  فـــي 

الوظائف للمواطنين، ومشيرًا كذلك إلى أن 
الوزارة مســـتمرة بالتعاون مع شركائها في 
إطالق العديد من المبادرات الهادفة لجعل 
البحرينـــي الخيار األفضل عنـــد التوظيف، 
وذلـــك عبـــر حزمـــة مـــن الحوافـــز والمزايـــا 
تأهيـــل  فـــرص  توفيـــر  ومنهـــا  المشـــجعة، 
وتدريـــب الباحثيـــن عـــن عمـــل، واالرتقـــاء 
بهـــم مهنيًا من خـــالل التدريـــب على رأس 
العمـــل وتزويدهم بالمهـــارات الالزمة وفق 
المســـتجدات ومتطلبات السوق، فضالً عن 

دعم األجور.
البشـــرية  المـــوارد  اســـتقطاب  “إن  وقـــال: 
لاللتحـــاق  لهـــا  الفـــرص  وفتـــح  الوطنيـــة 
بالمنشـــآت يعـــد مكســـبًا للقطـــاع الخـــاص، 
وذلـــك لما تتمتع به الكـــوادر البحرينية من 
كفـــاءة مهنيـــة عاليـــة وإخـــالص وظيفـــي 
وحرص على تطوير أدائها والمنشـــأة التي 
تعمـــل بها ومســـاهمتها في رفع مســـتويات 
اإلنتاجيـــة”. وقام الشـــيخ خالد بن عبد هللا 
آل خليفـــة، يرافقـــه وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعية، والمدعوون، بجولة في أروقة 
المعرض، اطلعوا فيها على نوعية الشواغر 
المعروضـــة، واألجور المقدمة الســـتقطاب 
الكفاءات الوطنية فـــي مختلف القطاعات 

اإلنتاجية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله مفتتحا معرض التوظيف الشامل

خالد بن عبد هللا يفتتح 
معرض التوظيف الشامل 

بمشاركة 500 منشأة في 
مختلف القطاعات اإلنتاجية

حميدان: سوق العمل 
في البحرين يتمتع 
بحيوية في توليد 

الوظائف للمواطنين



األول  النائـــب  مكتـــب  عـــام  مديـــر  أشـــاد 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ فهد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، بمـــا وصلـــت إليه 
متميـــزة  مكانـــة  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
ومتقدمة عبر إسهاماتها الجليلة التي كان 
لهـــا دور فـــي تعزيز ريادة مملكـــة البحرين 
يـــوم  أن  مؤكـــًدا  األصعـــدة،  كافـــة  علـــى 
المـــرأة البحرينية هو وقفـــة وطنية ضمن 
محطـــات مســـتمرة مـــن التقديـــر تحظـــى 
بهـــا المـــرأة البحرينيـــة فـــي ظل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
 وأكـــد الشـــيخ فهـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة، ما يوليه ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

دعـــم  مـــن  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 
ومتابعة للمرأة البحرينية بما يعّزز اإلبداع 
واالبتـــكار في عملها ويبـــرز إيمان المملكة 
بقـــدرات المـــرأة فـــي مواصلـــة اإلنجازات 
الرياديـــة كونهـــا شـــريًكا فاعـــاً فـــي فريق 
البحريـــن بجميـــع قطاعاته، منّوًهـــا بالدور 
الحيـــوي للمجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة 
قرينة عاهل الباد صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
في تعزيز تقدم المرأة في كافة المجاالت 

مـــن خـــال مختلـــف المبـــادرات والبرامج 
التي يقدمها المجلس بما يســـهم في إبراز 

إنجازات المرأة على كافة األصعدة.
 جـــاء ذلـــك، فـــي االحتفـــال الـــذي أقامـــه 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  مكتـــب 
الـــوزراء بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينية 
الـــذي يقام هـــذا العام احتفـــاء بالمرأة في 
التعليم العالي وعلوم المستقبل، حيث هنأ 
منتســـبات المكتـــب وجميـــع الرائدات في 
كافـــة المجاالت في البحريـــن، متمنيا لهن 

المزيد مـــن التقدم لتحقيق كافة األهداف 
ويعـــود  التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  المنشـــودة 

بالخير والنماء على الوطن والمواطن.
 مـــن جانبهـــن، أعربـــت منتســـبات مكتـــب 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء عن 
شـــكرهن وتقديرهن لهذه المبادرة الطيبة 
التـــي عكســـت حـــرص واهتمـــام المكتـــب 
باالحتفـــاء بـــدور المـــرأة وإيمانـــه بالـــدور 
الـــذي تقوم به في عمليـــة البناء والتطوير 

في المملكة.

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يحتفل بيوم المرأة البحرينية

local@albiladpress.com

االثنين 2 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الثاني 1441 - العدد 4066
04

الحمر: للبحرينية السبق في التعليم العالي
ــع وحـــــدات وشـــقـــق لــلــطــلــبــات الــنــســائــيــة ــوزيـ ــد تـ ــه احــتــفــال ش

أكد وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن المرأة 
البحرينيـــة كان لهـــا الســـبق على مســـتوى 
دول المنطقـــة في الحصـــول على التعليم 
العالـــي والنظامي، مثّمًنـــا اختيار موضوع 
“المـــرأة في مجـــال التعليـــم العالي وعلوم 
المســـتقبل” كعنـــوان الحتفـــاالت المملكـــة 

بيوم المرأة البحرينية لهذا العام.
 وقال وزير اإلســـكان لدى رعايته احتفال 
وزارة اإلســـكان بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة 
الشـــيخ  اإلســـكان  وزارة  وكيـــل  بحضـــور 
عبـــد هللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة والوكيـــل 
المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية 
خالـــد الحيـــدان، ومدير إدارة السياســـات 
والتخطيط االســـتراتيجي رئيســـة وحدة 
بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  الفـــرص  تكافـــؤ 
خليفـــة بن أحمد آل خليفـــة، أن احتفاالت 
عـــام  كل  وتخصيـــص  البحرينيـــة  المـــرأة 

مجـــاالً وموضوًعـــا جديـــًدا كعنـــوان لتلـــك 
االحتفـــاالت ينـــم عن رؤيـــة ثاقبـــة تبنتها 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
فـــي  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
مختلـــف المجـــاالت، فـــي ظـــل النجاحات 
مختلـــف  علـــى  تـــزال  وال  حققتهـــا  التـــي 

ا. ا ودوليًّ ا وإقليميًّ المستويات محليًّ

مـــع  العالـــي  التعليـــم  دمـــج  أن   وأضـــاف 
علوم المســـتقبل يؤكد النظرة المستقبلية 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة ألن يكـــون دور 
المـــرأة حاضًرا وبقوة فـــي مجاالت العلوم 
المستقبلية.  من جانبها، ثمنت مدير إدارة 
االســـتراتيجي  والتخطيـــط  السياســـات 
بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  اإلســـكان  بـــوزارة 
خليفـــة آل خليفـــة رعايـــة وزيـــر اإلســـكان 

بهـــذا االحتفـــال، والـــذي يأتـــي فـــي إطـــار 
اهتمامـــه بالمرأة البحرينية ســـواء العاملة 
اإلســـكانية  الطلبـــات  أو  اإلســـكان  وزارة 
للمـــرأة البحرينية، مؤكدة أن اإلدارة العليا 
بـــوزارة اإلســـكان دائًمـــا مـــا تدعـــم جهـــود 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص إلنجاز مهـــام العمل 
المناطـــة بهـــا. ووّزع وزير اإلســـكان عقود 
انتفاع وشـــهادات استحقاق على عدد من 
المواطنـــات مـــن ذوي الطلبات اإلســـكانية 
احتفاًء بهذه المناســـبة، كما نظمت وحدة 
بعنـــوان  نقاشـــية  حلقـــة  الفـــرص  تكافـــؤ 
“الريـــادة فـــي العمـــل الحكومـــي”، شـــارك 
بهـــا كل مـــن منـــى الهاشـــمي وهـــي المدير 
التنفيذي الســـابق لشـــركة بتلكـــو والعضو 
للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس  فـــي  الســـابق 
شـــركة  مؤسســـة  وهـــي  نايـــت  وســـاندرا 
حياتـــك، وأدارتهـــا الشـــيخة حصـــة بنـــت 

خليفة بن أحمد آل خليفة.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

أشـــاد عضـــو المجلس االستشـــاري 
للمبادرة الوطنيـــة للتنمية الزراعية 
الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، 
بجهـــود قرينة عاهل الباد، رئيســـة 
للمـــرأة صاحبـــة  المجلـــس األعلـــى 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، لارتقاء بالمرأة 
البحرينيـــة. وأكـــد الشـــيخ خليفـــة 
االحتفـــال  بمناســـبة  عيســـى  بـــن 
بيـــوم المـــرأة، أن اإلنجـــازات التـــي 
حققتها المرأة البحرينية على كافة 
المستويات، يرجع الفضل فيها إلى 
البـــاد صاحـــب  توجيهـــات عاهـــل 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلـــى متابعـــة واهتمام 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بـــن إبراهيـــم التـــي تدعـــم 
المرأة البحرينية في كل ما يفيدها 

في حاضرها ومستقبلها.

 ونـــّوه بالـــدور البـــارز الـــذي لعبتـــه 
مســـيرة  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
التنميـــة علـــى مـــدى عقـــود، حتـــى 
أصبحت المملكة في مصاف الدول 
المـــرأة  “نهنـــئ  وقـــال  المتقدمـــة، 
البحرينيـــة ونقـــّدر دورها البارز في 
خدمـــة الوطـــن، من خـــال حرصها 
علـــى التفـــوق والعطـــاء وأن تكون 
ا في مسيرة التنمية  مساهًما رئيسيًّ

والبناء”.

خليفة بن عيسى يشيد بدعم األميرة سبيكة للمرأة

المنامة - بنا

اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  احتفـــت 
بموظفاتها بمناسبة االحتفاالت بيوم 
المـــرأة البحرينيـــة، والتـــي تقام هذا 
العام تحت شـــعار “المرأة البحرينية 
فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي وعلوم 
المـــرأة  لـــدور  تقديـــرا  المســـتقبل”، 
البحرينيـــة العاملة وعرفانـــا بدورها 
وزارة  مشـــاركة  وتأتـــي  وعطائهـــا. 
شـــؤون اإلعـــام فـــي هـــذا االحتفاء 

تزامنـــا مـــع المبـــادرة الكريمـــة التـــي 
أطلقتهـــا قرينة عاهل الباد، رئيســـة 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، في ظـــل العهد 
الزاهر لعاهـــل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
لتســـلط الضوء على أهـــم المحطات 

في مسيرة المرأة البحرينية.

“اإلعالم” تحتفي بيوم المرأة البحرينية

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

المواصـــات  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
واالتصاالت كمال بن أحمد، احتفلت 
واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة 
أمـــس بمبنـــى الـــوزارة، بموظفاتهـــا، 
بمناســـبة احتفـــاالت المملكـــة بيـــوم 

المرأة البحرينية.
الطيـــران  شـــؤون  وكيـــل  وقـــدم 
المدنـــي وكبار المســـؤولين بالوزارة 

لموظفـــات  تهنئـــة  الكعبـــي،  محمـــد 
ومنتســـبات الـــوزارة بمناســـبة يـــوم 
المـــرأة البحرينيـــة، مشـــيدًا بالـــدور 
الريادي المتميز الذي تقوم به المرأة 
البحرينيـــة بمجـــاالت العمل وبكافة 
قطاعـــات الوزارة، معربا عن شـــكره 
للجهـــود المبذولـــة من جانـــب لجنة 

تكافؤ الفرص.

“المواصالت” تحتفي بموظفاتها

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

شـــهد وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
أيمـــن المؤيد الحفل الـــذي نظمته الوزارة 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية والذي يقام 
تحت شـــعار “المـــرأة البحرينية في مجال 

التعليم العالي وعلوم المستقبل”.
ورفـــع المؤيـــد التهانـــي إلى قرينـــة عاهل 
البـــاد، رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، بيوم المرأة البحرينية 
مشـــيرا إلـــى أن اهتمـــام ودعـــم األميـــرة 
فـــي  ســـاهم  البحرينيـــة  للمـــرأة  ســـبيكة 
تعزيز مكانتها لتكون شـــريكا أساســـيا في 
مختلـــف مجـــاالت والمســـاهمة الحقيقية 
فـــي عملية التنمية التي تشـــهدها المملكة 
في ظل العهد الزاهر لعاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
واســـتذكر الوزيـــر جهود موظفـــات وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة فـــي ترســـيخ 

مـــدى  علـــى  الـــوزارة  وبرامـــج  خطـــط 
ســـنوات حافلة بالبذل والعطـــاء لارتقاء 
فـــي  والرياضـــي  الشـــبابي  بالقطاعيـــن 
المملكة، كما حيا إســـهاماتهن العديدة في 
خدمة الحركتين الشبابية والرياضية في 

المملكة. 
وكان الحفل شهد تكريم المؤيد لموظفات 
الـــوزارة ممـــن قدمـــن مبـــادرات متميـــزة، 
باإلضافـــة إلى الموظفات الحاصات على 

مؤهات علمية وشهادات عليا.

المؤيد: دعم األميرة سبيكة ساهم في تعزيز مكانة المرأة
“البحرينية” شريك أساسي في مختلف مجاالت التنمية 

مبادرة قرينة العاهل منحت البحرينية دورا رياديا
ــا ــهادات العليـ ــة الشـ ــن حملـ ــغال” مـ ــي “األشـ ــة فـ ــف: 63 موظفـ خلـ

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي عصام خلــف إن “مبادرة 
قرينة العاهل رئيسة المجلس االعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة باالحتفال بيوم المرأة البحرينية أسهم في إعطاء المرأة البحرينية 
دورهــا الريــادي والحقيقــي فــي عمليــة التنميــة كمــا أســهم فــي إثــراء مســيرة المــرأة 
البحرينية وتمكينها للوصول إلى أعلى المواقع ومراكز صنع القرار في مملكة البحرين”. 

العـــام  هـــذا  االحتفـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
والذي يقام تحت شـــعار “التعليم العالي 
وعلوم المستقبل” يؤكد ما توليه مملكة 
البحريـــن مـــن اهتمام كبير فـــي التعليم 
وكل مـــا مـــن شـــأنه العمـــل علـــى رفعـــة 
وطننـــا الغالـــي والتعامل مـــع المتغيرات 
الحاصلـــة فيـــه مـــع دخولنـــا فـــي الثورة 
التكنولوجيـــة وما لها مـــن تأثيرات على 

التعليم والحياة في المستقبل”. 

الـــذي  الامحـــدود  الدعـــم  “إن  وقـــال 
للمـــرأة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  تقدمـــه 
البحرينية في مجاالت علوم المستقبل 
وتعزيز مشـــاركة المرأة في مجال علوم 
المســـتقبل جعل مـــن المـــرأة البحرينية 
مثـــاال يحتذى به على مســـتوى المنطقة 
بتبوئها مراكز قيادية مهمة“، مشيرا إلى 
أن كل ذلك جاء في العهد الزاهر لعاهل 
الباد حيث عزز مكانة المرأة البحرينية 

على المستوى المحلي والدولي”.
وأضاف “ينعكس ذلك من خال المواقع 
المناصـــب  فـــي  المـــرأة  تبوأتهـــا  التـــي 
الدعـــم  بفضـــل  الـــوزارة  فـــي  القياديـــة 
الكبيـــر الذي تحظى به المرأة البحرينية 
مـــن لـــدن قرينـــة عاهـــل البـــاد وبفضل 

القيادة السياسية الحكيمة للباد”.
 وتابـــع “إنـــه لمـــن دواعـــي الفخـــر لدينـــا 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني أننا لدينا منتسبات 
لديهـــن كفـــاءات عاليـــة حاصلـــة علـــى 
شـــهادات عليـــا، إذ إن الحاصـــات علـــى 
الشهادات العليا من العنصر النسائي في 

وزارتنا بلغ 63 موظفة”. 
وقـــال “كمـــا أننـــا نفتخـــر كذلـــك بوجود 
ضمـــن  مـــن  وزارتنـــا،  فـــي  قياديـــة   83
672 موظفـــة لدينـــا تعملـــن في مختلف 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قطاعـــات 
البلديات والتخطيـــط العمراني، وكانت 
ومـــا زالـــت ســـببا فـــي اإلنجـــازات التي 
تحققت، وفي مســـيرة البناء المســـتمرة 

وحركة التطور الدائمة”.

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

المســـتدامة  الطاقـــة  كـــّرم رئيـــس هيئـــة 
عبدالحســـين ميرزا عدًدا مـــن الموظفات 
من منتســـبات هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
الـــذي  البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة 

يصادف األول من ديسمبر.
 وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد ميـــرزا بالـــدور 
األساســـي والمهم الذي يقوم به المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة قرينـــة صاحـــب الجالـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  البـــاد  عاهـــل 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
ومـــا يقـــوم به المجلـــس من جهـــود تجاه 
المـــرأة البحرينيـــة وتكريمهـــا على كافات 
اإلنجـــازات فـــي المؤسســـات الحكوميـــة 
والخاصـــة، ويأتـــي هـــذا التكريـــم إيماًنـــا 
واعتـــزاًزا لمكانـــة المـــرأة البحرينيـــة عند 

القيادة والشعب البحريني والعالم.
لهـــذا  المـــرأة  يـــوم  أن  ميـــرزا  وأضـــاف   

العـــام يأتـــي احتفـــاء بالمـــرأة العاملة في 
مجـــال التعليم العالي وعلوم المســـتقبل، 
حيـــث يمثـــل هذا القطاع واحـــًدا من أهم 
المجـــاالت التـــي تمثلها المـــرأة البحرينية 
بمســـتوى عـــال ووصلـــت فيـــه إلـــى أعلى 
الواســـعة  بثقافتهـــا  اإلداريـــة  المناصـــب 

وعلمها الراسخ.
 وأردف أننا في هيئة الطاقة المســـتدامة 
نفخر بوجود عناصر نسائية من منتسبي 
الهيئـــة تعمل بمســـتوى عـــال ومتميز من 

األداء مع باقي أعضاء فريق العمل سعًيا 
إلـــى تحقيـــق األهـــداف الوطنيـــة للطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة.
 وأعـــرب رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
باألصالـــة عن نفســـه وبالنيابـــة عن جميع 
الطاقـــة  قطـــاع  ومنتســـبات  منتســـبي 
المســـتدامة عـــن خالص الشـــكر والتقدير 
للقيادة الحكيمة علـــى دعمهم المتواصل 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة  لمشـــاريع 

الطاقة في مملكة البحرين.

مــــــيــــــرزا أشــــــــــاد بـــــأدائـــــهـــــن الـــمـــتـــمـــيـــز
تكريم عدد من الموظفات بهيئة الطاقة المستدامة

يوم البحرينية وقفة وطنية ضمن محطات مستمرة من التقدير
فهـــد بـــن عبدالرحمـــن يشـــيد بمـــا وصلـــت إليـــه المـــرأة مـــن مكانـــة متقدمـــة

المنامة - بنا



برعاية كريمة من عائلة الحواج، أقامت جمعية البحرين - البوســنة والهرســك للصداقة واألعمال في حدائق الحواج بشــارع البديع 
في حفل اســتقبال على شــرف الرئيس الســابق لمجلس رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك الفيدرالية حارث سيالديتش مساء يوم 
15 نوفمبر الجاري بحضور ســفير جمهورية البوســنة والهرســك الســابق لدى دولة الكويت ياســين الرواشــدة، رئيس مجلس أمناء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، ومحافظ الشمالية علي العصفور، ونائب رئيس مجلس 

أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، رئيسة جمعية “هذه هي البحرين” بيتسي ماثيسون. 

كمـــا حضـــر حفـــل االحتفـــاء برئيس 
جمهورية البوسنة والهرسك السابق 
األعمـــال  رجـــال  مـــن  طيبـــة  نخبـــة 
وكبار األعيـــان البحرينيين والجالية 
البحريـــن  فـــي  المقيمـــة  البوســـنية 
والمهتمين باالســـتثمار في البوســـنة 
والهرســـك، حيـــث كان النائـــب األول 
لرئيـــس جمعيـــة البحريـــن البوســـنة 
والهرســـك للصداقة واألعمال رياض 
الحفـــل  لذلـــك  المقـــدم  هـــو  يوســـف 
المقـــام بهـــذه المناســـبة الطيبة، وقد 
تخلله كلمـــة من قبل رئيـــس جمعية 
والهرســـك  البوســـنة   - البحريـــن 
للصداقـــة واألعمـــال جـــواد الحـــواج 
أشـــار فيها إلـــى دور الجمعيـــة المهم 
والتي ساهمت وما تزال متطلعة إلى 
تحقيق أهدافها الســـامية والســـاعية 
لربـــط البحريـــن وانفتاحهـــا على كل 
دول العالم السيما البوسنة والهرسك 

تطويـــر  إلـــى  بدورهـــا  والمـــؤدي 
العالقات االقتصادية واالســـتثمارية 
فيما بيـــن البلديـــن الصديقين والتي 
تمتيـــن  فـــي  قطعـــا  تســـاهم  ســـوف 
العالقات االجتماعية واألخوية فيما 

بين الشعبين الشقيقين.
زيـــارة  أن  إلـــى  بـــدوره  أشـــار  كمـــا 
رئيس جمهورية البوســـنة والهرسك 
الســـابق إلى البحرين بدعـــوة كريمة 
البحريـــن”  هـــي  “هـــذه  مـــن جمعيـــة 
الملـــك حمـــد  مـــع مركـــز  وبالتعـــاون 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي يعكـــس 
ذلـــك بحـــق تكثيفـــا للجهـــود الجبارة 
القيـــادة  ظـــل  فـــي  البحريـــن  مـــن 
الرشـــيدة لجاللـــة الملـــك والســـاعية 
لدعـــم التعايـــش الســـلمي واالنفتـــاح 
االجتماعي والثقافي لكافة الثقافات 
الســـامية  والمعتقـــدات  والديانـــات 
العـــام أجمـــع  المنتشـــرة حـــول دول 

والتـــي ســـوف تســـاهم بدورهـــا فـــي 
ربط مملكة البحرين بكل دول العالم 
المختلفـــة وذلـــك تحقيقـــا وتطبيقـــا 
للتوجيهات الســـامية والصـــادرة من 

جانب القيادة الرشيدة.
وأضـــاف الحـــواج أن الجمعية تلعب 
الدعـــوة  فـــي  محوريـــا  دورا  اآلن 
تأشـــيرات  إجـــراءات  تســـهيل  إلـــى 
الزيارات المتبادلة بالنســـبة لمقيميها 
األجانب وفتح خط الطيران الدولي 
المباشر فيما بين البحرين والبوسنة 
والهرســـك من خالل طيران الخليج 
باعتبارهـــا الناقـــل الوطنـــي لمملكـــة 
البحرين والتي ســـوف تســـاهم بحق 
فـــي ربـــط منطقـــة الخليـــج العربـــي 
بمنطقـــة جنـــوب شـــرق أوروبـــا، مما 
ســـوف يشـــجع االســـتثمار األجنبـــي 
مشـــاريع  إلقامـــة  البوســـني  الســـيما 
الحضاريـــة  الصـــورة  تدعـــم  مميـــزة 

لمملكـــة البحرين كوجهة اســـتثمارية 
وسياحية دولية.

مـــن جانبـــه، قدم المستشـــار لرئاســـة 
البحريـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
للصداقـــة  والهرســـك  البوســـنة   -
الديـــن  صـــالح  يوســـف  واألعمـــال 
بكلمـــة عبر فيهـــا من خاللـــه ترحيبه 
الحـــواج  لعائلـــة  وشـــكره  بالحضـــور 
البحريـــن  ولرئيـــس جمعيـــة  الكـــرام 
أتـــاح  البوســـنة والهرســـك والـــذي   -
لـــه الفرصـــة للمشـــاركة فـــي تحقيـــق 

أهـــداف وطموحـــات الجمعية، مبديا 
بهـــذا  المشـــاركين  للضيـــوف  شـــكره 
الحفـــل مع تأكيده الكامل لدعم كافة 
توجهات جمعية البحرين - البوســـنة 
والهرســـك للصداقـــة واألعمـــال ممـــا 
ســـوف يســـاهم إيجابـــا فـــي عكـــس 
صورة البحرين الحضارية باعتبارها 
الدولـــة الرائـــدة في منطقـــة الخليج 
بانفتاحها على دول العالم والساعية 
االقتصـــادي  التعـــاون  آفـــاق  لفتـــح 
والتجـــاري واإلســـتثماري مـــع كافـــة 

القيـــادة  لتوجيهـــات  وفقـــا  الـــدول 
الرشيدة والحكيمة. 

رئيـــس  قـــام  الحفـــل  ختـــام  وفـــي 
جمعية البحرين البوســـنة والهرســـك 
للصداقـــة واألعمـــال جـــواد الحـــواج 
بتكريـــم حـــارث ســـيالديتش وقـــدم 
تذكاريـــة  هديـــة  الســـابق  للرئيـــس 
قيمة تقديـــرا لجهوده التاريخية في 
تمثيل جمهورية البوســـنة والهرسك 
اإلقليميـــة  المحافـــل  بمختلـــف 

والدولية بوقت رئاسته السابقة.

المنامة - جمعية البحرين - البوسنة والهرسك

تشجيع االستثمار األجنبي البوسني إلقامة مشاريع مميزة
ــرات الــــــزيــــــارات الـــمـــتـــبـــادلـــة ــ ــي ــ ــأش ــ ــواج: تــســهــيــل إجـــــــــــراءات ت ــ ــ ــح ــ ــ ال
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بدور المالكي من المنامة

العالقات مع اإلمارات نموذج للشراكة اإلستراتيجية
وزيـر اإلعالم يهّنئ الدولة الشـقيقة قيادة وحكومة وشـعًبا باليوم الوطني

أشاد وزير شؤون اإلعالم، رئيس مجلس 
أمناء معهد البحرين للتنمية السياســـية 
علـــي الرميحـــي بالعالقـــات البحرينيـــة 
اإلماراتية الوطيـــدة، باعتبارها نموذًجا 
والشـــراكة  الخليجيـــة  الوحـــدة  فـــي 
االســـتراتيجية المتميـــزة والقائمة على 
أســـس مـــن الـــود واالحتـــرام المتبـــادل 
ورابطة الدين والدم والتاريخ ووشائج 
الواحـــد،  والمصيـــر  والقربـــى  النســـب 
والحـــرص المشـــترك على أمـــن الخليج 
العربي وتقدمه وتعزيز التضامن العربي 
التســـامح  رســـالة  ونشـــر  واإلســـالمي، 

والسالم في المنطقة والعالم.
البحريـــن  الرميحـــي أن مملكـــة   وأكـــد 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
تشـــارك دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة احتفاالتهـــا بيومهـــا الوطنـــي 
للروابـــط  تقديـــًرا  واألربعيـــن،  الثامـــن 
األخويـــة المتينـــة، واعتـــزاًزا بإنجازاتها 
انطـــالق  منـــذ  والحضاريـــة  التنمويـــة 
الوالـــد  يـــد  علـــى  االتحاديـــة  مســـيرتها 
المؤســـس الشيخ زايد - طيب هللا ثراه، 
وتواصلها بقيـــادة رئيس دولة اإلمارات 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد 

آل نهيان، ودعم حكومته الرشيدة.
البحرينيـــة  العالقـــات  أن  وأضـــاف   
عريـــق  تاريـــخ  ذات  اإلماراتيـــة 
وخصوصيـــة فريدة في قوتها ومتانتها 
بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، 
إنســـانية  قيـــم  مـــن  يجمعهمـــا  ومـــا 

وحضاريـــة راقيـــة تكمـــن فـــي تبنيهمـــا 
سياســـة حكيمـــة ومعتدلـــة تدعم األمن 
والســـلم اإلقليمي والدولـــي، والتعايش 
والثقافـــات  األديـــان  بيـــن  الســـلمي 
ـــا واحـــًدا  والحضـــارات، ووقوفهمـــا صفًّ
إلـــى جانب المملكـــة العربية الســـعودية 
في قيادتهـــا الحكيمة للتحالـــف العربي 
فـــي مكافحة اإلرهاب، ودعم الشـــرعية 

وإعادة األمل في اليمن.
حـــرص  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  وأكـــد   
اإلعالم البحريني على مشـــاركة الشعب 
بيومـــه  احتفاالتـــه  الشـــقيق  اإلماراتـــي 
الوطنـــي، باعتبـــاره عيـــًدا فـــي كل بيت 
بحرينـــي وعربـــي، الفًتـــا إلـــى االهتمـــام 
األخويـــة  التاريخيـــة  العالقـــات  بإبـــراز 
الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن  النموذجيـــة 

ـــا والمتقدمة  ومكانتهمـــا الرائـــدة إقليميًّ
اإلنســـان  احتـــرام حقـــوق  فـــي  ـــا  عالميًّ
والتنمية البشـــرية والحرية االقتصادية 
وترســـيخ المجتمع المعرفي واالقتصاد 

الرقمي بشهادة المنظمات الدولية.

علي الرميحي

المنامة - بنا

انتهاكات “السفارة”
Û  فــي غياهــب األزمنــة الســحيقة يختلف النــاس أو يتفقــوا، يتصارعوا

أو يتصافحــوا، يدعــون إلى الحرب أو يحملون مباخر الســالم، لكنهم 
يجلســون أمام تحدي الطبيعة بكل وحدة وتكاتف واحتراز، ينســون 
خالفاتهم، ويقبلون جبهات بعضهم بعضًا، ويتفقون على كلمة سواء.

Û  في حالة “الســفارة” أو جماعتها، الفريق الذي انحرف وهو يجتهد أو
الــذي ضــل وهو يحــاول، أو حتى الذي انجرف وهــو يقاوم، أولئك أو 
هــؤالء مكتــوب لهم النجــاة من المصيــر المحتوم، مكتــوب عليهم أن 
يتركوا سفينة نوح وهي تحاول انقاذهم من األمواج المتالحقة ومن 

الموت المحقق، لكنهم كابروا، وضلوا، وغرقوا في سيئات أعمالهم.
Û  السفارة” أو “التجديد” أو الجماعة التي جاءت من األطراف أو التي“

هرع إليها المتشدقين من بعيد، أو تلك المسماة بالجموع القليلة في 
مواجهة أمم غفيرة، جميعهم اتفقوا على:

Û  1. أن تكــون اجتماعاتهــم فــي الســر رغــم أن جمعيتهــم مشــهرة فــي
العلن.

Û  2. أن تكون وصاياهم قاصرة على فئة مســتعدة بالتضحية من أجل
ما يسمونه “التجديد” أو التغيير.

Û  رغم أنهم يحاولون إسناد محاوالتهم إلى فكر تم ترحيله من العراق
حســب بعــض الــرواة أو إلــى حــكاوي كانــت تتناقلهــا مقاهــي الفئــات 

المهمشة.
Û  3. أن ينكفئ هؤالء المتشدقون على ذواتهم وأن يصدروا تعليماتهم

لمن يعتقدوا أنه مغسول الدماغ وأن انتمائه للفئة قد جاء عن اقتناع 
وعــن شــعور خــاص بضــرورة التغييــر أيا كانــت نتائجــه، ومهما بلغت 

خطورة أهدافه.
Û  4. أن يتزوجــوا فيمــا بيــن بعضهــم البعــض، وأال يســمحوا بدخيــل أن

ينال شــرف النســب أو االنتســاب ل “الدماء النقية” التي يحملها فكر 
مقلوب القاعدة، منبوذ القوام “ومعتل اآلخر”.

Û  5. اعتبار أن مؤسســات الدولة على خطأ وعلى باطل وأنهم وحدهم
على حق وعلى ســراط مســتقيم، وعلى نور المهدي يهتدون وباإلمام 

المنتظر يلتفون وبوجوده )عجل( يتحاورون.
Û  6. أنهــم يعتبــرون الخــارج عــن صفوفهــم مــن “الخــوارج الجــدد” أو

الضالين غير المبجلين أو القاطعين لطريق الدعوة عن المؤمنين.
Û  7. إقامــة الحــدود علــى مــن يخرج عــن أجماعهم المحــدود تصل إلى

حــد تحديــد اإلقامــات والحبــس داخــل البيــت لفتــرات يحددهــا نفــر 
مختار داخل “الجمعية” أو الجماعة.

Û  علــى النهــج الــذي أطلقتاه مــن قناعات للنخــب، واجتماعــات مرتفعة
الصــوت على “الســفارة” المســتعارة من فكٍر وأصــول نابتة من حقول 
شــيطانية فــإن التوفيــق بيــن مــن لديــه حجــة ليقيمهــا علــى آخــر، 
والتوثيــق لخطــى عبثيــة تبتعــد أو تقتــرب مــن مقــر مهجور ل “شــبه 
جمعية” فإن المواجهة والتحجيم والتنفيذ لتحركات وحركات أفراد 
هذه المجموعة المتداخلة في شرايين المجتمع، والمتصببة عرقًا من 
جلده الزكي، البد وأن يكون هدًفا ال تساق له األفكار، وصًدا ال يقابله 

مضمار، وعزًفا أكثر قدرة على الوفاء بقوانين المواجهة لتيار.
Û .و.... للحديث بقية

عادل المرزوق

“المهن الصحية” يستقطب 700 مشارك
ناقش استخدام الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية و“نهرا” تعد للنسخة الثانية

أسدل مؤتمر “تنظيم المهن والخدمات 
الصحية”، الذي نظمته الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة 
“نهـــرا”، الســـتار علـــى نســـخته األولـــى 
التي اســـتمرت لمـــدة 3 أيام بمشـــاركة 

37 متحدثا.
وقد تناول المتحدثون خالل جلســـات 
المؤتمـــر أكثـــر مـــن 24 قضيـــة وملـــف 
الحيويـــة  التنظيميـــة  القضايـــا  مـــن 
والموضوعـــات ذات صلة فـــي القطاع 
الصحيـــة،  المرافـــق  لوائـــح  ومنهـــا 
واإلعالنـــات الصحية وممارســـة الطب 
البديل، والمعدات الطبية والمؤسسات 
علـــى  الضـــوء  وألقـــوا  الصيدالنيـــة، 
التنظيميـــة  الجوانـــب  مـــن  الكثيـــر 
األخـــرى للقطاع الصحـــي في البحرين 
والمنطقة، مثل الذكاء االصطناعي في 
الرعايـــة الصحيـــة، وبيانات الشـــكاوى 
الطبية، والقرارات والمراسيم المتعلقة 

بالقطاع الصحي.
وحظي مؤتمـــر البحرين األول لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية، بمشـــاركة 

واســـعة إذ شـــهد حضـــور 700 مشـــارك 
ومتحـــدث وخبير ومختص في مجال 
الرعايـــة الطبية، والذيـــن كان لهم دور 
ورش  وورش  جلســـات  أثـــراء  فـــي 
والجلســـات  والمحاضـــرات  العمـــل، 
النقاشـــية والتـــي ســـلطت الضوء على 
الوضـــع الحالي والتحديـــات والخطط 
الصحـــة  قطـــاع  فـــي  المســـتقبلية 

التنظيمية.
مريـــم  المؤتمـــر  رئيـــس  وكشـــفت 
الجالهمة في تصريحـــات صحفية أن 
“نهـــرا”، وبعـــد النتائـــج االيجابيـــة التي 
التـــي  والتوصيـــات  المؤتمـــر،  حققهـــا 
صدرت عنه، واإلشادة التي حظي بها، 

وردود الفعـــل اإليجابية التي تلقيناها، 
فســـنخطط إلصـــدار النســـخة الثانيـــة 
للتوســـع في ورش العمل والمتحدثين 
األجانب لضمان أقصـــى فائدة وتبادل 

الخبرات.
منـــح  ســـيتم  أنـــه  الجالهمـــة  وبينـــت 
المشاركين وحضور المؤتمر 30 ساعة 
تعليـــم طبـــي مســـتمر مـــن قبـــل الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة، فيمـــا أعطي الذين شـــاركوا 
كل  عـــن  ســـاعات   4 الـــورش  فـــي 
شـــاركوا  الذيـــن  وأمـــا  عمـــل،  ورشـــة 
منحهـــم  فتـــم  العـــروض،  بملصقـــات 
ســـاعة واحـــدة علـــى كل ملصـــق. كمـــا 

وحصل المشـــاركون فـــي ورش العمل 
التخصصيـــة حـــول مكافحـــة العـــدوى 
والحيلولـــة دون حـــدوث ذلـــك علـــى 6 

ساعات.
وأشـــارت إلـــى أن المؤتمـــر ركـــز علـــى 
مناقشـــة واستكشـــاف خطـــط تنظيـــم 
الصحـــة اإلقليميـــة والعالميـــة. وهدف 
إلـــى جمـــع مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة 
ومنتجـــي األدويـــة ومنظمـــات الرعاية 
الصحية وســـالمة المرضى واألساتذة 
الطبييـــن وخبراء معاييـــر االعتماد من 
المنطقـــة والعالـــم تحـــت ســـقف واحد 
تنفيـــذ وإدارة  األفـــكار حـــول  لتبـــادل 

اللوائح التنظيمية الصحية.

عائلة الحواج تقيم حفل استقبال على شرف الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف فـــي مكتبـــه الكاتـــب الصحافـــي 
عـــادل المرزوق الذي أهداه نســـخة من 
كتابه “خليفة بن ســـلمان مجد الوطن.. 
رمـــز العطاء وســـيرة الوفـــاء”. وأعرب 
خلف عن شـــكره وتقديره للكاتب على 
اإلهـــداء، منوهـــا بالجهد المبـــذول في 

التأليـــف واإلعداد وما تضمنـــه الكتاب 
المشـــرقة  للمســـيرة  مقتطفـــات  مـــن 
لرئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وسيرته وشـــخصيته الملهمة والمؤثرة 
فـــي مســـيرة التنمية الشـــاملة لمملكتنا 
الغاليـــة في ظل العهـــد الزاهر لصاحب 

الجاللة الملك.

خلف يشيد بجهود المرزوق في التوثيق

“الداخلية” و“البلديات” تطلعان على “سامع”
ــة” ــل ــدي ــب ــات ال ــوبـ ــقـ ــعـ ــذ “الـ ــي ــف ــن ــا مـــع إجــــــــراءات ت ــي ــاش ــم ت

قامـــت مديـــر إدارة التنميـــة الحضريـــة 
التخطيـــط  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
وبحضـــور  المناعـــي،  راويـــة  العمرانـــي 
مديـــر إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة 
الداخليـــة علـــي أمينـــي بزيـــارة تفقديـــة 
لموقع مشتل عذاري لالطالع على انجاز 
برنامـــج ســـاعي أعمـــال المنفعـــة العامة 
“ســـامع” الذي يعتبر ضمن احـــد البرامج 
التـــي تقوم بهـــا وزارة الداخلية تماشـــيا 
مـــع إجـــراءات تنفيـــذ قانـــون العقوبـــات 
برامـــج  )حضـــور  البديلـــة  والتدابيـــر 
التدريب والتأهيل( حيث ساهمت ادارة 
تنفيذ االحكام بالتعاون مع ادارة الوقاية 
مـــن الجريمـــة فـــي اعـــداده واالشـــراف 
المهـــام  علـــى  الحضـــور  واطلـــع  عليـــه. 

التـــي يقـــوم بهـــا المحكوميـــن بتطبيـــق 
برنامج “ســـامع” حيث تشـــمل مجموعة 
المجتمعيـــة  والخدمـــات  األعمـــال  مـــن 
منهـــا األعمـــال الزراعية وتتضمـــن مهام 
التشـــجير والتنظيـــف والبـــذر والتقليـــم 
والغرس والحرث والتنســـيق والتجميل 
لألراضي والمساحات الزراعية المحددة 
مـــع  وبالتنســـيق  البحريـــن  فـــي مملكـــة 
ذات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  عـــدد 
االشـــراف  عمليـــات  لتيســـير  العالقـــة 
والمتابعـــة والتأكيد علـــى تنفيذ العقوبة 
بصـــورة تعكـــس التغييـــر اإليجابـــي في 
ســـلوك المتهـــم وتعزز المواطنـــة والعمل 
لديـــه وتزويـــده  والجماعـــي  التطوعـــي 

بالمهارات الالزمة لتنفيذ هذه المهام.
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مساعد وزير الخارجية يشيد بجهود الهالل األحمر بالعمل التطوعي
اســتقبل مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدهللا الدوســري، بالديــوان العام للــوزارة، 
األحمــر  والهــال  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد  مكتــب  رئيــس 
لمجموعــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فوزي أمين، واألميــن العام لجمعية 

الهال األحمر البحريني مبارك الحادي.

 وخـــالل اللقـــاء، رّحـــب مســـاعد وزيـــر 
وفـــوزي  الحـــادي  بمبـــارك  الخارجيـــة 
الـــذي  الكبيـــر  بالـــدور  مشـــيًدا  أميـــن، 
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  بـــه  تضطلـــع 
البحريني من أجـــل االرتقاء والنهوض 
بالعمـــل التطوعـــي واإلنســـاني بشـــتى 
صوره وأشـــكاله داخل مملكة البحرين 
المشـــرفة  وبإنجازاتهـــا  وخارجهـــا، 
والحثيثـــة فـــي العديـــد مـــن المجاالت 
اإلغاثيـــة  المســـاعدات  كتقديـــم 
والتوعيـــة  االجتماعيـــة  والخدمـــات 
الصحية واإلســـعافات األولية وغيرها 

مـــن المجاالت، موّجًها للجمعية التهنئة 
بمناســـبة مـــرور تســـعة وأربعيـــن عـــام 
التطوعـــي  والعمـــل  التأســـيس  علـــى 

واإلنساني.
 كمـــا أشـــاد باســـتجابة جمعيـــة الهـــالل 
األحمـــر البحرينـــي الفعالـــة فـــي تقديم 
المســـاعدات اإلغاثيـــة جـــّراء الكوارث 
اإلنســـانية علـــى المســـتويين اإلقليمي 
والدولـــي، وإلـــى المبـــادرات والبرامـــج 
تنظمهـــا  التـــي  المتميـــزة  والنـــدوات 
بالقانـــون  الوعـــي  نشـــر  فـــي  وتســـهم 
الدولـــي اإلنســـاني وثقافـــة المســـاعدة 

والمساندة اإلنسانية للشعوب المنكوبة 
مما لـــه بالغ األثر فـــي التغلب على آثار 
الكـــوارث والمصاعـــب الطبيعيـــة وفي 
إعادة بناء مجتمعاتها بفعالية والقدرة 
علـــى المضـــي بســـير الحيـــاة البشـــرية 
وتحسين التكاتف اإلنساني والصداقة 

والتعاون بين الشعوب.
 وأكـــد مســـاعد وزير الخارجـــي أهمية 
المشـــترك  التعـــاون والتنســـيق  تعزيـــز 
بيـــن وزارة الخارجيـــة وجمعية الهالل 

األحمـــر البحرينـــي لتذليـــل المصاعـــب 
والعقبـــات التـــي تواجـــه الجمعيـــة في 
ســـبيل تكملة مســـيرة عملها اإلنســـاني 
علـــى الوجـــه األكمـــل متمّنًيـــا للجمعية 

المزيد من التقدم والنجاح.
 مـــن جانبهمـــا، أعـــرب أميـــن والحـــادي 
عـــن اعتزازهمـــا بلقـــاء مســـاعد وزيـــر 

وزارة  لدعـــم  وتقديرهمـــا  الخارجيـــة 
الخارجية المتواصل ألنشطة وفعاليات 
البحرينـــي،  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة 
مؤكَدين أهمية التشاور والتنسيق بين 
الجانبيـــن لمـــا لجمعيـــة الهـــالل األحمر 
البحرينيـــة مـــن مشـــاركات فعالة على 
المستوى الدولي والذي يعبر عن تراث 

مملكة البحريـــن التاريخي في اإلغاثة 
اإلنسانية.

الهـــالل  جمعيـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر   
األحمـــر البحريني تأسســـت وســـجلت 
فـــي مملكة البحريـــن بتاريخ 29 يونيو 
الدولـــي  االعتـــراف  تـــم  وقـــد   ،1970
بهـــا مـــن قبل اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
األحمـــر والرابطـــة الدوليـــة لجمعيـــات 
الهالل األحمر والصليب األحمر في 14 
ســـبتمبر 1972، وأصبحـــت العضو رقم 
116 فـــي المجموعـــة الدوليـــة، وتلتزم 
ا وكامـــاًل بالمبادئ  الجمعيـــة التزاًما تامًّ
األساسية السبعة للعمل اإلنساني التي 
تم اإلعـــالن عنها بمدينة فيينا في عام 
1965م وهي: اإلنســـانية وعدم التحيز 
والخدمـــة  واالســـتقاللية  والحيـــاد 

التطوعية والوحدة والعالمية.
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تعزيز التنسيق 
المشترك لتذليل 

المصاعب أمام 
الجمعية

“األشغــال” تطبـق الوميـض األخضـر فـي إشـارات الجنبيـة
ــة ــب ــرك م ألـــــف  مــــن 50  ــر  ــ ــث ــ أك يـــبـــلـــغ  ــارع  ــ ــشـ ــ الـ ــى  ــلـ عـ الـــيـــومـــي  ــرور  ــ ــمـ ــ الـ ــم  ــجـ حـ

باشــرت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بتطبيــق 
نظــام الوميــض األخضــر المتقطــع علــى اإلشــارات الضوئيــة الواقعــة علــى 
شــارع الجنبية، وذلك بحضور وكيل شــؤون األشــغال أحمد الخياط، ومدير 
إدارة تخطيــط وتصميــم الطرق كاظم عبداللطيــف، ورئيس المجلس البلدي 

للمنطقة الشمالية أحمد الكوهجي.

وقال الخياط إن الوزارة ومن منطلق 
مـــع  تعمـــل  الشـــراكة  مبـــدأ  ترســـيخ 
مختلـــف الجهـــات لمـــا فيـــه المصلحة 
العامة ولســـالمة مســـتخدمي شـــبكة 
الطرق، مؤكدًا أن تعميم تطبيق نظام 
التقاطعـــات  فـــي  األخضـــر  الوميـــض 
الرئيســـية للشـــوارع هـــو دليـــل علـــى 
نتائـــج  اظهرتـــه  مـــا  حســـب  نجاحـــه 
اإلحصائيات خـــالل الفترة التجريبية 

من تطبيق النظام.

من جانبـــه، قال مديـــر إدارة تخطيط 
وتصميـــم الطـــرق أن الـــوزارة قامـــت 
بتطبيـــق النظام في وقت ســـابق على 
30 إشـــارة ضوئية علـــى 10 تقاطعات 
فـــي  الطـــرق  شـــبكة  علـــى  رئيســـية 
المملكـــة وفي مواقع متفرقـــة، والتي 
اثبتـــت فعاليتهـــا فـــي خفـــض نســـبة 
قطع اإلشـــارة الضوئية بنســـبة 46%، 
والحـــوادث المروريـــة عند اإلشـــارات 
مســـتوى  رفـــع  وبالتالـــي  الضوئيـــة 

السالمة المرورية لدى المواطنين.
وأشار عبد اللطيف الى انه تم التنسيق 
مـــع اإلدارة العامة للمرور الســـتحداث 
نظـــام الوميض األخضـــر المتقطع في 
معظـــم اإلشـــارات بصـــورة تدريجية، 

الفتـــًا إلـــى أن شـــارع الجنبية شـــريان 
رئيســـي لنقـــل الحركـــة المروريـــة من 
مناطق مدينة ســـلمان وســـار والبديع 
وبنـــي جمـــرة والـــدراز إلـــى المنامـــة، 
اليومـــي  المـــرور  يبلـــغ حجـــم  حيـــث 

علـــى هـــذا الشـــارع أكثـــر مـــن 50 ألف 
مركبة، وقد شـــهدت بعض التقاطعات 
حـــوادث مروريـــة مؤســـفة لـــذا فإنـــه 
تقرر اســـتحداث نظـــام الوميض على 

اشاراته السبع.

وتهيـــب الوزارة بمســـتخدمي شـــبكة 
الســـرعة  تخفيـــف  بضـــرورة  الطـــرق 
عند رؤية الوميـــض األخضر المتقطع 
لتجنب قطع اإلشارة الضوئية حفاظا 

على سالمة الجميع.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

إنجــــــاز 25 % من مشــــــروع تطويــــر شــــــارع الـزالق
ــج الــــبــــحــــريــــن إلــــــــى شــــــــــارع بــــــــاج الــــجــــزائــــر ــ ــي ــ ــل ــ ــد مــــــن شــــــــــارع خ ــ ــت ــ ــم ــ ي

البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  وزيـــر  قـــام 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف بزيارة 
شـــارع  تطويـــر  مشـــروع  إلـــى  ميدانيـــة 
الـــزالق للوقـــوف على ســـير العمل حســـب 
البرنامـــج الزمني المتفـــق عليه يرافقه كل 
مـــن مدير إدارة مشـــاريع وصيانـــة الطرق 
ســـيد بدر علوي، ورئيس قســـم إنشـــاءات 
الطـــرق فتحي الفـــارع، باإلضافة إلى عدد 
مـــن مهندســـي الطـــرق والمقـــاول المنفـــذ 

للمشروع.
وأســـتهل خلـــف الزيـــارة بتوضيـــح أهمية 
المشـــروع علـــى شـــبكة الطـــرق الرئيســـة 
وارتبـــاط عدد من الفعاليات الوطنية بهذا 
الشـــارع الحيوي والممتد من شارع خليج 
البحرين إلى شـــارع بـــالج الجزائر – فندق 

سوفيتيل.

وأوضح أن إعادة تأهيل الشـــارع تتضمن 
الســـالمة  حالـــة  رفـــع  منهـــا  أمـــور  عـــدة 
المرورية على الشـــارع مـــن خالل تركيب 
حواجـــز الســـالمة المروريـــة فـــي الجزيرة 
الوســـطى وعلـــى طرفي الشـــارع، وتمديد 
أطـــوار المســـارات المنعطفـــة على شـــارع 
الـــزالق عنـــد التقاطعـــات ممـــا يرفـــع مـــن 
كفاءتهـــا باإلضافة الى تحويل اإلشـــارات 
المروريـــة العاديـــة عند بعـــض التقاطعات 
إلى إشارات ضوئية معلقة مما يعمل على 

تعزيز الرؤية عند سائقي المركبات. 
ويشـــتمل المشـــروع على إنشـــاء محطتي 
نقل عام على طرفي شـــارع الزالق بالقرب 
مـــن فنـــدق ســـوفتيل، كمـــا يحتـــوي علـــى 
تمديد خطوط شـــبكة نظام المرور الذكي 

تمهيدا الستخدامه في المستقبل. 

وأوضـــح الوزيـــر أن تأهيـــل شـــارع الزالق 
في المنطقة المحصورة بين تقاطع خليج 
البحرين الى فندق السوفتيل يأتي نتيجة 
الصيانـــة المتكررة للشـــارع بســـبب ارتفاع 
منســـوب الميـــاه الســـطحية فـــي المنطقة 
الدفـــان  مـــواد  تماســـك  علـــى  يؤثـــر  ممـــا 
المســـتخدمة في إنشـــاء الشـــارع، وسوف 

يتـــم وضع طبقـــة من الحصـــى تعمل على 
منـــع ارتفاع المياه الســـطحية الى طبقات 
الدفـــان العليـــا مـــن الشـــارع وفـــي الوقت 
نفســـه ســـوف يتـــم رفع مســـتوى الشـــارع 
مـــع المحافظـــة علـــى انســـيابية المداخـــل 

والمخارج المتصلة بالشارع. 
وتشمل أعمال المشـــروع التمهيد والحفر، 

ووضـــع طبقات الدفـــان المختلفة ومن ثم 
الرصف بطبقات األســـفلت بطول يبلغ 5.6 
كلم طولي، باإلضافة إلى إنشـــاء األرصفة 
وتطويـــر شـــبكة تصريـــف ميـــاه األمطـــار 
الحاليـــة مـــن خـــالل إعـــادة إنشـــاء القنـــاة 
المائيـــة الموجـــودة علـــى إمتـــداد شـــارع 
الـــزالق مـــن الجهة الشـــمالية وذلك بالعمل 

على تعميقها وتوسعتها.
إنشـــاء  المشـــروع  أعمـــال  ضمـــن  ومـــن 
القنوات األرضية لالســـتخدام المستقبلي 
وتركيـــب  الحاليـــة،  االنـــارة  وتطويـــر 
اإلشـــارات والعالمات المرورية التنظيمية 
والتحذيريـــة الالزمـــة لتحقيـــق الســـالمة 

المطلوبة على الشارع.
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دخلت أزمة نقص الكوادر الطبية ذروتها أمس بوزارة الصحة؛ لخروج الدفعة 
الثالثــة واألخيــرة من المتقاعدين االختياريين الذين يبلغ عددهم نحو 100 من 
الكادر الطبي ذوي الخبرات والتخصصات العالية من المختصين الذين يصعب 

الحصول على خبرتهم ومهاراتهم.

أفـــق  انغـــاق  بعـــد  األزمـــة  وتتعمـــق 
الحلـــول لـــدى الـــوزارة، إذ أفـــاد مصدر 
مطلـــع لـ “الباد” بـــأن الجهات المختصة 
أجـــل  مـــن  للـــوزارة  طلًبـــا  رفضـــت 
اســـتثنائها مـــن التعاقـــد مـــع الموظفين 
الذين ســـيتقاعدون على سبيل برنامج 
بصـــورة  ســـواء  االختيـــاري  التقاعـــد 
بعـــد  كلـــي،  بـــدوام  بعقـــود  أو  مؤقتـــة 
ســـمحت لهـــا تمديـــد فتـــرة خروجهـــم 

لثاثة شهور.
وأشـــار إلى أن الـــوزارة حاولت جاهدة 

إبقـــاء آخر دفعة أكبر فتـــرة ممكنة في 
أروقتها، واســـتثنتهم بتوقيعهم وثيقة 
حصلـــت “الباد” على نســـخة منها جاء 
تحـــت عنوان “اســـتمارة تأجيـــل تاريخ 
الخـــروج علـــى التقاعـــد ضمـــن برنامج 
التقاعـــد االختيـــاري بـــوزارة الصحـــة”، 
أدنـــاه  الموقـــع  أنـــا  “أقـــر  فيهـــا:  جـــاء 
بأننـــي قمـــت طواعية وبكامـــل إرادتي 
بالموافقـــة على تأجيـــل تاريخ الخروج 
علـــى القاعـــد ضمـــن برنامـــج التقاعـــد 
 2019 االختيـــاري ليصبـــح 1 ديســـمبر 

بـــدال مـــن 1 ســـبتمبر 2019، وعليه أود 
التأكيد على رغبتي في االستمرار على 
رأس العمل حتى 1 ديمسبر 2019، كما 
أنني أوافق على أن تقوم وزارة الصحة 
وديـــوان الخدمة المدنيـــة بتعليق كافة 
المزايـــا والمســـتحقات الوظيفيـــة بمـــا 

يتماشى مع التاريخ الجديد.
وأشار المصدر إلى أن الوثيقة لم توزع 
على كافة المتقاعدين االختياريين في 

الـــوزارة البالغ عددهـــم 1323 متقاعدا، 
بـــل قامـــت الـــوزارة باختيـــار أصحـــاب 
التخصصات التي يصعب على الوزارة 
إفتقادهـــا أو االســـتغناء عنهـــا وفق أي 

برنامج في الوقت المنظور.
وكشـــف المصـــدر عـــن أن أقســـاًما مثل 
الـــوالدة، والمختبـــر، واألشـــعة(  )قســـم 
وبعض األقســـام التخصصية ســـتعاني 
افتقـــاد خبـــرات كبيـــرة وكثيـــرة،  مـــن 

ونقص شديد على مستوى العمالة.
وأوضـــح ســـيواجه مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي مـــن نقـــص حـــاد على مســـتوى 
التخصصات النادرة من أطباء وقابات 
وأخصائـــي أشـــعة وتجبيـــر، وأخصائي 
المختبر، والممرضات، متوقًعا أن تزداد 
فترات االنتظار على مستوى  المواعيد 

والتطبيب في كافة األقسام.
وذكر المصدر أن الوزارة قامت بتقديم 

عروض للمتقاعدين بشكل اعتيادي من 
الوزارة، وذلك لســـد العجز في األقسام 
التخصصيـــة  األيـــادي  فـــي  والنقـــص 

النادرة.
ويأتـــي وقـــت خـــروج الدفعـــة الثالثـــة 
النـــادرة  التخصصـــات  أصحـــاب  مـــن 
بالوزارة وسط تحركات واسعة لرئيس 
لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية 
بمجلس النواب محمد عيســـى ورئيس 
لجنـــة المرافق العامة حمـــد الكوهجي، 
ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح 
وعـــدد من النواب من أجل اســـتجواب 
وزيرة الصحة فائقة الصالح على جملة 
أسباب يقف على رأسها قصور الوزارة 

عن أداء مهامها على أكمل وجه.

“التأمينات” تصرف دنانير “التعطل” دون تدقيق
الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي وقعــت فــي المحظــور بصــرف مبالغ إعانة التعطــل دون تدقيــق، ولكنها بعد 8 ســنوات من ذلك 

استيقظت إدارتها لتكتشف أنها أودعت دنانير مخالفة بحساب مواطن، وطالبته باسترداد المبالغ.

واســـتلم المواطن رسالة قبل أقل من 
شـــهر تطالبه باســـترجاع مبالـــغ إعانة 

التعطل.
وطلبت الهيئة من المواطن اســـترداد 
مبلـــغ 240 عـــن فتـــرة صرفهـــا اإلعانة 

لشهرين هما يناير وفبراير 2011.
“الهيئـــة  الرســـالة:  نـــص  فـــي  وجـــاء 
المبالـــغ  إعـــادة  بضـــرورة  تشـــعركم 
المصروفـــة بغير وجه حـــق والمقدرة 
أســـبوعين  240 دينـــار خـــال  بمبلـــغ 
مـــن تاريخه وفي حال عـــدم المبادرة 

مضطـــرة  الهيئـــة  ســـتكون  بالســـداد 
التخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيال 

ذلك”.
وذيلـــت الرســـالة بتوقيع شـــخص من 

إدارة المستحقات التأمينية بالهيئة.

المرباطي لم تجب

وليســـت هـــذه القصـــة األولـــى التـــي 
تتلقاها “الباد” عن سوء تدبير الهيئة 
بشؤونها مع المؤمن عليهم، ومن بين 
أبـــرز القصـــص العالقة منـــذ فترة ولم 

تجب عليها الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
ايمان المرباطي قصة كشـــط محامي 
بـــأوراق  وردت  معلومـــات  الهيئـــة 
رســـمية مقدمـــة للقضاء إلثبـــات عمر 
مواطن خافـــا للحقيقة وتقديم هذه 

الورقة.
ومن بين الشكاوى أيضا قصة مواطن 
قـــررت الهيئـــة وفاتـــه ولكنه مـــا يزال 
علـــى قيـــد الحياة، وماحقـــة مواطن 
لمطالبته بســـداد مديونية وهمية ألن 
الهيئـــة مصرة على أنه يتقاضى مبالغ 

شـــهرية منهـــا باعتبـــاره وريثـــا لجـــده 

المتوفى.

نقص حاد في 
الفنيين في 

الوالدة واألشعة 
والمختبر

الوزارة حاولت 
جاهدة إبقاء آخر 
دفعة أكبر فترة 

ممكنة

الوزارة تلجأ 
إلى االستعانة 

بالمتقاعدين

local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

راشد الغائب

“تنمية الطفولة” تنظم محاضرة “كوني مميزة مهما كانت التحديات”
والتربـــوي  التنويـــري  بالـــدور  إيمانـــا 
والثقافـــي الـــذي تضطلـــع بـــه الجمعيـــة 
البحرينيـــة لتنمية الطفولـــة في خدمة 
األســـرة بشـــكل عـــام والطفولة بشـــكل 
االحتفـــال  برنامـــج  وضمـــن  خـــاص، 
أقامـــت  للطفولـــة،  العالمـــي  باليـــوم 
الجمعيـــة محاضـــرة تثقيفيـــة بعنـــوان 
“كونـــي مميـــزة مهما كانـــت التحديات” 
حاضرت بها إيمان الفلة باحثة ومدربة 
ومرشـــدة بمركـــز بتلكو لرعايـــة حاالت 
العنف األســـري، وتناولت بهـــا المهارات 
لتمكيـــن  المطلوبـــة  واالســـتراتيجيات 
االفراد من مواجهة التحديات والتغلب 
عليهـــا ، كمـــا تناولـــت التطبيـــق العملي 
والتدريبـــات  األلعـــاب  مـــن  لمجموعـــة 
المصاحبـــة لتثبيت األفـــكار والمهارات 
المشار إليها بالمحاضرة، حيث استمتع 
فـــي  التدريبـــات  المشـــاركون بتطبيـــق 

تثبيـــت  فـــي  ســـاهم  المـــرح  مـــن  جـــو 
االســـتراتيجيات والمهـــارات المطلوبـــة 

لديهم. 
فـــي بدايـــة اللقـــاء، رحب رئيـــس مركز 
األمير ســـلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
لتنميـــة الســـمع والنطـــق فـــؤاد شـــهاب 
“يتعاظـــم  قائـــا  وتحـــدث  بالحضـــور 
دور األســـرة والبيـــت في تنشـــئة الفرد 
الطفـــل  مـــع  الدائـــم  األهـــل  فتواجـــد 

وشموله بحبهم يجعل الوالدين قادرين 
على تعليم طفلهما في أي وقت وتكون 
لـــدى الطفل رغبة للتعلم”، كما إن إظهار 
يجعـــل  وحبهمـــا ألطفالهـــم  ســـعادتهما 
المـــردود كبيرا فـــي مواجهة التحديات 
والتغلب عليها ممـــا ينعكس إيجابا في 

المجتمـــع، فلغـــة الحـــب كلغـــة تخاطب 
مهمة لجميع البشـــر، ولهـــذا فإن نظرية 
التحدي واالستجابة للمؤرخ البريطاني 
ارنولـــد تونبـــي تنـــص علـــى أن األمـــم 
التحديـــات  بمواجهـــة  اقـــوي  تصبـــح 
وهـــذا يشـــملنا كأفـــراد فعندمـــا نتغلـــب 

على مشـــاكلنا ونتعلم كيفية مواجهتها 
والتغلـــب عليهـــا والتعلـــم منهـــا فنحـــن 
نـــزداد قـــوة ونصبـــح أكثـــر تأثيـــرا فـــي 

محيطنا وفي مجتمعاتنا.
وأشار شـــهاب خال المحاضرة إلى أن 
المركـــز دأب علـــى تقديـــم المحاضرات 

الخبـــرات  تبـــادل  بهـــدف  المتنوعـــة 
األخـــرى  المؤسســـات  مـــع  والتواصـــل 
العاملة بنفس المجال ولرغبة الجمعية 
فـــي تطويـــر العامليـــن بهـــا فـــي جميـــع 
المهـــارات الازمة ألداء عملهم بحرفية 
عاليـــة وإكســـابهم المهـــارات المطلوبـــة 

لذلك. 
وحضـــر الفعاليـــة عـــدد مـــن المهتميـــن 
بقضايـــا المـــرأة والطفـــل مـــن أعضـــاء 
األطفـــال  أمـــور  وأوليـــاء  الجمعيـــة 
والمدرســـات  بالمركـــز  الملتحقيـــن 
وذلـــك إيمانـــا منهم بضرورة المشـــاركة 
لتلقـــي أكبـــر قـــدر مـــن االســـتفادة مـــن 
لاســـتفادة  القيمـــة  المحاضـــرة  هـــذه 
والمشـــاركة من خال مداخاتهم التي 
تصب حول كيفية القدرة على مواجهة 
التحديـــات والضغوطـــات التـــي تواجه 

األفراد وكيفية التغلب عليها.

صورة المحاضرة

شهاب: التغلب على 
التحديات تصقل 
الشخصية وتؤثر 
إيجابا في حياة 
الفرد والمجتمع

إيمان المرباطي

خـروج 100 مــن التخصصييــن النــادريــن مــن الصحــة
ــرات ــب ــخ ــع ال ــعــاقــد مـ ــت ــل ــا لــــلــــوزارة ل ــًي ــائ ــن ــث ــت ــا اس ــًب ــل ــمــخــتــصــة تـــرفـــض ط الـــجـــهـــات ال

“أمانة التظلمات” تطلع على آليات العمل بمؤسسات رقابية بريطانية
ــم ــ ــه ــ ــارات ــ ــه ــ تـــــقـــــي: تـــعـــظـــيـــم قــــــــــــدرات الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن وتـــــعـــــزيـــــز م

قــام وفــد مــن األمانــة العامــة للتظلمــات برئاســة مديــر إدارة مراقبــة مراكــز اإلصــاح والتوقيــف حمــد تقــي، يرافقهم أحــد أعضاء 
وحــدة التحقيــق الخاصــة، بجولــة عمل إلى المملكة المتحدة مؤخًرا، وذلك من باب التعاون وتبادل الخبرات بالتنســيق مع الســفارة 
البريطانية بالمنامة، تضّمنت إجراء زيارات لبعض المؤسســات الرقابية في مجاالت العمل الشــرطي، وذلك ضمن أنشــطة التعاون 

ا في مجاالت عملها. الدولي والتطوير التي تتبعها األمانة، لاستفادة من خبرات وآليات العمل المتبعة دوليًّ

 وبهذه المناســـبة تحّدث تقي عن مراحل 
هذه الجولة، قائاً إنها بدأت بزيارة “إدارة 
المعاييـــر المهنيـــة” بمقاطعـــة هامبشـــاير”، 
وهـــي إدارة تابعـــة لمكتـــب رئيـــس األمن 
وميزانيتهـــا  المتحـــدة،  بالمملكـــة  العـــام 
مرصودة من جانب وزارة الداخلية، وهي 
تتلقـــى الشـــكاوى المقدمة مـــن مواطنين 
ضد أفراد الشـــرطة، أو المقدمة من أفراد 

شرطة ضد آخرين.
 أمـــا الزيـــارة الثانيـــة فكانـــت لـــــ “مكتـــب 
مفـــوض الجرائم والشـــرطة”، وهو مكتب 

حكومـــي وميزانيتـــه مرصـــودة مـــن قبل 
الحكومة وكذلك مـــن األموال المتحصلة 
بمراقبـــة  يعنـــي  وهـــو  الضرائـــب،  مـــن 
اإلجـــراءات التي يقوم بها أفراد الشـــرطة 
التوقيـــف  مراكـــز  فـــي  المتهميـــن  بحـــق 
والحبـــس، والتأكـــد مـــن قيامهـــم بإتبـــاع 
األنظمـــة والقوانين المعمـــول بها في هذا 

الشأن.
مراكـــز  مراقبـــة  إدارة  مديـــر  وأضـــاف   
العمـــل  جولـــة  أن  والتوقيـــف،  اإلصـــاح 
تضّمنـــت أيًضـــا زيـــارة المكتب المســـتقل 

لسلوك الشرطة )IOPC (، في مدينة لندن، 
وهو مكتـــب تابع لـــوزارة الداخلية، ويتم 
تعيين رئيســـه من جانب ملكـــة بريطانيا، 
وميزانيته مرصودة من جانب الحكومة، 
ويقوم المكتب بإعداد خطة عمل لعرضها 
على وزيـــر الداخلية، للموافقـــة عليها من 
أجـــل تمريـــر الميزانيـــة المطلوبـــة لعملـــه، 
وهو يختص بتلقي الشكاوى المقدمة من 
مواطنين ضد أفراد الشـــرطة، أو المقدمة 
من أفراد شرطة ضد أفراد شرطة آخرين.
 وكذلـــك قـــام الوفـــد بزيـــارة لــــ “تظلمـــات 

الســـجون وإطـــاق الســـراح المشـــروط”، 
بمدينـــة لنـــدن، وهـــي مؤسســـة تظلمـــات 
مســـتقلة، وميزانيتهـــا مرصـــودة من قبل 
وزارة العـــدل، وتختـــص بتلقي الشـــكاوى 
ينفـــذون  الذيـــن  الســـجناء  مـــن  فقـــط 

عقوباتهم في سجون المملكة المتحدة.

 وأضـــاف أن أعضـــاء الوفـــد قامـــوا أيًضا 
احتجـــاز  “مركـــز  إلـــى  ميدانيـــة  بزيـــارة 
هامبشـــاير،  بمقاطعـــة  بايسينجســـتوك” 
حيـــث تـــم لاطاع علـــى ســـير العمل في 
اطلـــع  كمـــا  ومنشـــأته،  وأقســـام  المركـــز 
أعضاء الوفد علـــى برنامج تأهيل النزالء 

الذين ال تزيـــد عقوبتهم عن الحبس لمدة 
عاميـــن في ســـجن “هـــاي تـــاون” بمنطقة 
“ســـيوتون” وذلك لتمكينهم من العمل في 
مجال إعداد وجبات الطعام بعد تنفيذهم 

لفترات عقوباتهم في السجن.
 واختتـــم تقي تصريحه باإلشـــارة إلى أن 
ا،  هـــذه الجولة كانـــت مفيدة ومثمـــرة جدًّ
التدريـــب  لمســـيرة  اســـتكماالً  وجـــاءت 
والتطويـــر التي تنتهجهـــا أمانة التظلمات 
والتـــي بدأت منذ األيام األولى لتدشـــينها 
قبـــل أكثر من ســـت ســـنوات، األمـــر الذي 
منتســـبي  ومهـــارات  خبـــرات  مـــن  يعـــّزز 
األمانة ويســـاعدهم علـــى أداء واجباتهم 
ويعـــّزز  ومهنيـــة،  باحترافيـــة  الوظيفيـــة 
أيًضـــا من قدراتهـــم على تقديـــم خدمات 

أفضل للجمهور.

المنامة - األمانة العامة للتظلمات
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المنامة - النيابة العامة

  صـــّرح رئيس النيابـــة بنيابة 
التنفيذ حمد القالف بأنه في 
إطار تطبيـــق النيابـــة العامة 
قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلة والذي يجيز استبدال 
بالعقوبـــة  البديلـــة  العقوبـــة 
الســـالبة للحرية، واســـتمراًرا 
لتقييم النيابة ألوضاع نزالء 
مؤسســـة اإلصالح والتأهيل 
فقـــد قامـــت بدراســـة حالـــة 
اإلصـــالح  بـــدور  نزيـــالً   85
والتأهيـــل للتحقـــق من مدى 
انطباق الضوابط والشـــروط 

القانونيـــة عليهـــم، ومـــن ثـــم 
اتخذت اإلجـــراءات المقررة 
بالقانون في ضوء ما انتهت 
إليه هذه الدراســـة، فعرضت 
تنفيـــذ  قاضـــي  علـــى  األمـــر 
العقـــاب الـــذي أصـــدر قـــراره 
بإبدال مدة العقوبة الســـالبة 
علـــى  المتبقيـــة  للحريـــة 
بعقوبـــات  عليهـــم  المحكـــوم 
بديلـــة تختلف ما بين اإللزام 
بالعمل في خدمـــة المجتمع، 
واإللحـــاق ببرامـــج تأهيليـــة 

وتدريبية.

عقوبات بديلة لـ 85 نزياًل بدور 
اإلصالح والتأهيل

أّيدت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
األولى معاقبة شابين مدمنين للمخدرات 
تمّكنـــا مـــن ســـرقة 30 دينـــاًرا مـــن أموال 
وافـــد باإلكـــراه، إذ أبلـــغ ضدهمـــا مواطن 
أفاد بأنه شاهدهما وهما يسرقان المجني 
عليـــه الـــذي كان يجمـــع العلـــب المعدنية 
بمنطقة ســـلماباد، فيما لم يبلغ المســـروق 
عنها بذات الوقت مبّيًنا أنه كان في حالة 
مـــن الخـــوف خصوًصـــا وأنهمـــا اّدعيـــا له 
أنهما من أفراد الشـــرطة؛ وذلك بسجنهما 
لمدة 3 سنوات عن تهمة السرقة باإلكراه، 
كل  وتغريـــم  أشـــهر   6 لمـــدة  وبحبســـهما 
منهما مبلغ 500 دينار عن تهمة التعاطي.

ذكرتهـــا  حســـبما  التفاصيـــل  وتشـــير   
المحكمـــة أن المســـتأنفين كانـــا قـــد اتفقا 
الوافديـــن ممـــن  العمـــال  علـــى اصطيـــاد 
انتهت فترة إقامتهـــم بالبالد “فري فيزا”، 

وتهديدهـــم باالدعـــاء بأنهـــم مـــن رجـــال 
الشرطة، وسرقة أموالهم.

 وبالفعل توّجها بســـيارة المستأنف األول 
إلـــى منطقـــة ســـلماباد بتاريـــخ 11 مايـــو 
2019، وهنـــاك شـــاهدا المجني عليه وهو 
يقوم بجمع علب المشـــروبات الغازية من 
حاويـــات القمامة، فاقتربا منه بالســـيارة، 
الوافـــد حالـــة مـــن  بـــدت علـــى  وعندهـــا 
الخـــوف خصوًصا بعد صرخة المســـتأنف 
األول عليـــه، فنـــزل المســـتأنف الثاني من 
الســـيارة وســـحب المجني عليـــه من يده 
بقـــوة وأدخلـــه للمقعـــد الخلفـــي للســـيارة 

وجلس بجانبه.
 وأوضـــح المجني عليه أنـــه بذلك الوقت 
كان فـــي حالة مـــن الرعـــب للموقف الذي 
هـــو فيـــه وال يعلـــم مـــا الســـبب، وعندهـــا 
صرخ عليه المســـتأنف الثاني وطلب منه 
إخـــراج األمـــوال التـــي بحوزتـــه، فما كان 
منـــه إال أن أخـــرج مبلـــغ 30 دينـــاًرا كانت 

كل مـــا يمتلكه فـــي محفظتـــه، وأعطاهم 
إيـــاه، فتحرك المســـتأنف األول بالســـيارة 
لمسافة بســـيطة وبعدها أنزاله منها والذا 

بالفرار.
 وأشـــارت األوراق إلـــى أن المجنـــي عليه 
ونظًرا إلى أن إقامته منتهية في المملكة 
فلـــم يبلغ ضدهمـــا بالواقعة، لكـــن مواطًنا 
كان قـــد شـــاهد الحادثـــة بالكامـــل أثنـــاء 
وقوفه أمام منزله، تمّكن من التقاط رقم 
لوحـــة الســـيارة وأبلغ الشـــرطة بالحادثة، 
وباستعالم الشـــرطة عن صاحب المركبة 
تبين أنه المســـتأنف األول، وبســـؤاله قّرر 
بمشاركة المتهم الثاني معه في ارتكابها، 
واعترفـــا أنهمـــا اقتســـما المبلـــغ مناصفـــة 

بينهما.
وثبـــت بتحليـــل عينـــة إدرار المســـتأنفين 
احتواؤها على المؤثـــر العقلي الديازيبام 
لـــكل منهمـــا، وكذلـــك المورفيـــن بالنســـبة 

للمستأنف األول.

فــي ســلماباد المعدنيــة  العلــب  يجمــع  كان  الضحيــة 
سجن مدمَنين 42 شهرا لسرقة وافد باإلكراه

نزيل “يستعرض عضالته” بضرب شرطي
ــوات ــ ــن ــ س  3 الـــمـــتـــهـــم  ــن  ــ ــج ــ س قـــــــــررت  ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ الـ

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى، 
فـــي معارضـــة شـــاب عشـــريني محكوم 
العتدائـــه  ســـنوات،   3 لمـــدة  بالســـجن 
على شـــرطي بالركل والخنـــق في مركز 
اإلصـــالح والتأهيـــل “ســـجن جـــو” حال 
تواجده في ســـاحة التشـــمس “الفنس”، 
وذلـــك باعتبارها كأن لم تكن نظرا لعدم 

مثول المتهم أمام المحكمة.
وتشـــير التفاصيل إلى أنه وحال تواجد 
المجني عليه الشرطي أول على واجب 
عملـــه بمركـــز اإلصـــالح والتأهيل، حضر 
له المتهم مـــن الخلف وركله على ظهره 
ومن ثم دفعه وحاول خنقه فأحدث به 

اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

بمـــا  اعتـــرف  المتهـــم  مـــع  وبالتحقيـــق 
نســـب إليـــه، وقـــرر أنـــه وحـــال خروجه 
مـــن الزنزانة بمركز اإلصـــالح والتأهيل، 
وأثناء تواجده في الممر المؤدي لساحة 
التشـــمس “الفنس”، شاهد المجني عليه 
فاعتـــدى عليـــه بالضـــرب برجلـــه علـــى 
ظهـــره مرتيـــن متتاليتيـــن، كمـــا التفـــت 

عليه وصرخ عليه ومشى عنه.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة على 
 ،2019 مـــارس   7 بتاريـــخ  أنـــه  اعتبـــار 
اعتـــدى علـــى ســـالمة جســـم عضـــو من 
قـــوات األمن العـــام وهو الشـــرطي أول 
المجنـــي عليه وكان ذلك أثناء وبســـبب 
تأديته لوظيفتـــه، فأحدث به اإلصابات 

الموصوفـــة بالتقرير الطبي المرفق، ولم 
يفض االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن 

أعمالـــه الشـــخصية لمدة تزيـــد على 20 
يوما.

9 ديسمبر مرافعة الموظف “الخائف على أموال الوزارة” من السرقة
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
الصحـــة  وزارة  فـــي  موظـــف  محاكمـــة 
متهـــم باختالس أكثر مـــن 27 ألف دينار 
واالحتفـــاظ فيها بمنزلـــه، مدعيا أنه كان 
خائفـــا علـــى أموال الـــوزارة من الســـرقة 
ألنـــه الموظـــف المختص لـــم يحضر إليه 
ويســـتلمها لمـــدة ســـنتين، حتـــى جلســـة 
9 ديســـمبر الجـــاري، وذلـــك للمرافعة مع 
التصريـــح لوكيـــل المتهـــم بصـــورة مـــن 
أقوال الشـــاهد األول مع األمر باســـتمرار 

حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.
وعلـــى الرغم من عمل موظف في وزارة 
بـــرر  أنـــه  1988، إال  الصحـــة مـــن العـــام 
ســـبب عدم توريده مبلـــغ 27415 دينارا 
مـــن األموال التي يســـتلمها من األجانب 
إلـــى  ســـنتين  لمـــدة  وظيفتـــه،  بحكـــم 
خزانة الوزارة، بأنـــه ينتظر حضور أمين 

الصندوق إليه ليســـتلم منه تلك األموال 
حتـــى ال يعتبـــر القســـم المســـؤول عـــن 
اســـتالمها تقديمه بنفســـه لتلـــك األموال 
لهم بأنه تقبل وظيفته الذي عارض نقله 
إليها فيما ســـبق، وادعـــى أنه يحتفظ بها 
فـــي منزله خوفا عليها من الســـرقة على 
حـــد زعمـــه، وبالفعل ســـلم تلـــك األموال 
للـــوزارة على دفعتين مدعيـــا أنه يخاف 
أن يخطأ الموظف في احتساب األموال 

وتكون مهمته سهلة عليه.
وتشير التفاصيل حسبما وردت في ملف 
القضيـــة، إلـــى أن إدارة مكافحة الفســـاد 
كانـــت تلقـــت بالغـــا مـــن وزارة الصحـــة، 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  مطالبـــة  تضمـــن 
القانونية تجاه منســـق مواعيد سجالت 
صحية يعمل في مجمع السلمانية الطبي، 
والذي ثبت اختالســـه لمبلـــغ يتجاوز 27 
ألـــف دينـــار، والتـــي يتحصـــل عليهـــا من 
المراجعين األجانب للمستشـــفى كرسوم 

األجانب لطوارئ المستشفى، إذ أنه كان 
يســـلم الـــوزارة إيصاالت اســـتالم المبالغ 
إلـــى أمين الصندوق دون تســـليم المبالغ 
المحصلة، وذلك منذ العام 2016 وحتى 
للجنـــة  اعتـــرف  إذ  للتحقيـــق،  إحالتـــه 
التحقيق بأنه يحتفـــظ بالمبلغ في منزله 

وبالفعل قام بتسديد جزء منه.
المتهـــم  الموظـــف  أن  األوراق  وبينـــت 
يعمل في المستشفى مسؤوال عن رسوم 
اســـتقبال الطـــوارئ لألجانـــب، وأنه قبل 
العـــام 2016 كان نظام الدفع يتم يدويا، 
حيـــث يســـتلم المتهـــم المبالـــغ وبحوزته 
دفتر إيصاالت يقوم بتسليمه آخر اليوم 
إلـــى أميـــن الصنـــدوق مـــع المبالـــغ التـــي 

حصلها.
لكـــن وبعـــد تشـــغيل النظـــام اإللكتروني 
وإلغـــاء النظام اليـــدوي القديـــم كان من 
المفتـــرض أن يقـــوم الموظـــف بالدخول 
إلـــى حســـابه عـــن طريـــق اســـمه ورقـــم 

ســـري خاص به ويقوم بتســـجيل أسماء 
المتردديـــن علـــى المستشـــفى ويتحصل 
تســـليمها  مقابـــل  األمـــوال  علـــى  منهـــم 
ألمين الصندوق مع كشف مرفق بأسماء 
المرضـــى، علـــى أن تتولـــى شـــركة لنقـــل 
األمـــوال نقل تلـــك المبالغ إلى حســـابات 
الـــوزارة البنكيـــة. وأفـــادت الـــوزارة فـــي 
بالغهـــا أنه ونظرا لصعوبة عملية الرقابة 
علـــى تلـــك العمليـــة حيـــث يعمـــل أمنـــاء 
الصنـــدوق في أقســـام أخـــرى بعيدة عن 
أماكـــن منســـقي المواعيد، فـــكان المتهم 
يقـــوم باالســـتيالء علـــى هـــذه األمـــوال 
وينقلهـــا معـــه لمنزله، حتى تم اكتشـــافه 
مـــن قبل موظـــف آخـــر، والذي علـــم بأن 
المتهـــم ومنذ تطبيق النظـــام االلكتروني 
يقـــم  لـــم   2016 العـــام  فـــي  الجديـــد 
بتســـليمهم كشـــوفات المرضـــى األجانب 

وال األموال المتحصلة منهم.
وبالتحقيـــق مـــع المتهـــم بمعرفـــة النيابة 

العامـــة أنكـــر مـــا نســـب إليـــه مـــن تهمـــة 
االختالس، وبين بأنـــه يعمل في الوزارة 
منـــذ العـــام 1988، وتـــم نقلـــه فـــي العام 
2003 إلـــى قســـم إدخـــال المرضـــى فـــي 
طـــوارئ الســـلمانية علـــى غيـــر موافقته، 
وكان فـــي الســـابق يقـــوم بشـــراء دفاتـــر 
األرصـــدة مـــن زمالئـــه ولـــم يكـــن يذهب 
إلى قســـم المحاسبة إطالقا نظرا لرفضه 
التعامل معهـــم، إذ كان يحتفظ باألموال 
فـــي الدرج الخاص بمكتبـــه حتى يطلبها 
أحـــد المراجعيـــن فيقـــوم بتســـليمها لهم 
برفقـــة الدفاتـــر التـــي تثبت ذلـــك، مبررا 
ذلك التصرف بأنه لو اعتاد التوجه لقسم 
الماليـــة بالوزارة فســـيعتقد المســـؤولين 

بأنه تقبل العمل الموكل إليه.
وتابع، أنه بعد تطبيق النظام اإللكتروني 
ظل على نفس الحال، إذ يستلم الرسوم 
من المترددين على الطوارئ حتى وصل 
المبلـــغ بحوزتـــه إلـــى أكثـــر مـــن 27 ألـــف 

دينـــار، وألنه يخـــاف عليهم من الســـرقة 
فقـــد قام بنقلهم لمنزلـــه، على ادعاء بأنه 
ال يـــزال ينتظـــر أميـــن الصنـــدوق يحضر 

إليه ليتسلم تلك األموال منه.
وعندما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل 
الـــوزارة معـــه، اعتـــرف لهم بـــأن األموال 
المتحصلة موجودة بحوزته في المنزل، 
وأنـــه بالفعل ســـلمهم إياها على دفعتين، 
وذلك حتى تكون عملية الحســـاب سهلة 
بالنسبة للموظف الذي سيعاين العمليات 
الخاصـــة به، مؤكدا عـــدم تصرفه في أي 
من تلك المبالغ خالل السنوات الماضية.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة على 
 2016 أنـــه فـــي غضـــون يوليـــو  اعتبـــار 
وحتـــى أبريل 2018، وحال كونه موظفا 
عاما -منســـق مواعيد ســـجالت صحية- 
اختلـــس أمـــواال عامـــة وهي مبلـــغ نقدي 
قـــدر ب 27415 دينـــارا وجد في حيازته 

بسبب وظيفته كونه مأمور تحصيل.

عباس إبراهيم

المنامة - النيابة العامة

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
بـــأن  خميـــس  حســـين  المحـــرق 
النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت بالغـــًا 
الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  مـــن 
اإللكترونية بشـــأن انتشـــار مقطع 
ويتضمـــن  شـــخص  فيـــه  يظهـــر 
حديثـــه فيـــه مـــا يشـــكل إســـاءة 
التواصـــل  وســـائل  الســـتخدام 
االجتماعـــي، وقد باشـــرت النيابة 
العامـــة التحقيق فـــور تلقيها ذلك 
البـــالغ حيـــث اطلعـــت علـــى ذلك 
واســـتجوبت  المتـــداول  المقطـــع 
المتهـــم وواجهتـــه بذالـــك المقطع 
مـــن  تضمنـــه  ومـــا  نشـــره  الـــذي 
ألفـــاظ وعبـــارات وأمرت بحبســـه 
التحقيـــق  ذمـــة  علـــى  احتياطيـــا 
التحقيقـــات  اســـتكمال  وجـــاري 

تمهيدا للتصرف في القضية.

 توقيف 
شخص نشر 

مقطعا مسيئا
سنتـان حبـس لـ 5 مدانين بالتجمهر وحـرق إطارات

استجـابـــــوا إلعــالن يبـــث عبـــر “اإلنستغــــرام” ويــدعــــو للتجمـــع فـــي المعــاميـــر 

حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة خمســة متهميــن تعمــدوا إحــراق عدد مــن اإلطــارات بمنطقــة المعامير اســتجابة لدعوة 
للتجمهر أطلقت عبر موقع التواصل االجتماعي “اإلنستغرام”، وذلك لمدة سنتين عما أسند إليهم.

وقالـــت المحكمـــة في أســـباب حكمها 
إنه نظرا لظروف الدعوى ومالبساتها 
وكـــون المتهميـــن مـــن الثالـــث وحتى 
الخامس وإن تجاوزوا ســـن الخامسة 
مـــن  ال18  يبلغـــوا  لـــم  لكنهـــم  عشـــر 
معـــه  يتوافـــر  الـــذي  األمـــر  عمرهـــم، 
بحقهم العذر المخفف عمال بالمادتين 
)70 و71( مـــن قانـــون العقوبـــات، بيد 
أنـــه وقـــد اجتمع مـــع العـــذر القانوني 
-كثـــرة  مشـــددة  ظـــروف  المخفـــف 
عددهـــم- إال أنها تغّلب العذر المخفف 
تحقيقـــا للعدالـــة عمال بالمـــواد )75/ 5 
و77( مـــن قانـــون العقوبـــات المعـــدل 

بالقانـــون رقـــم )38( لســـنة 2014، كما 
انـــه ونظـــرا لحداثـــة ســـن المتهميـــن 
األول والثاني فإنها أخذتهم بقدر من 
الرأفة في حدود ما تســـمح به المادة 

)72( من ذات القانون.
وأوضحـــت أن الواقعـــة تتحصل في 
أفكارهـــم  اجتمعـــت  المتهميـــن  أن 
الشـــيطانية علـــى الفعـــل وانصرفـــت 
األرض  فـــي  اإلفســـاد  إلـــى  نواياهـــم 
وترويـــع اآلمنيـــن واإلخـــالل باألمـــن 
الشـــرطة  رجـــال  واســـتهداف  العـــام 
باســـتخدام العبـــوات الحارقـــة، حيث 
علـــى  إعالنـــا  األول  المتهـــم  شـــاهد 

االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  أحـــد 
“اإلنســـتغرام” يدعـــو للتجمـــع يوم 27 
يوليـــو 2019 بالقرب من أحد األماكن 
فـــي منطقـــة المعاميـــر الســـاعة 4:30 
عصـــرا، للخروج فـــي تجمع، فتواصل 
األول مـــع المتهم الثانـــي واتفقا على 

تلبية تلك الدعوة المؤثمة.
وفـــي الموعد المحـــدد التقيا وتوجها 
للمكان المشـــار إليه، حيـــث تقابال مع 
المتهميـــن من الثالث حتـــى الخامس 
ومتهمين آخريـــن مجهولين، وتلثموا 
جميعا وساروا متجهين ناحية محطة 
وحملـــوا  المنطقـــة،  بـــذات  للكهربـــاء 

“المولوتـــوف”  وعبـــوات  اإلطـــارات 
المخزنـــة فيهـــا، وانطلقـــوا إلـــى مكان 
آخـــر بالقـــرب مـــن مدخـــل المعاميـــر، 
الشـــارع  ســـد  إلـــى  عمـــدوا  وهنـــاك 
باإلطارات وحاويـــات القمامة، والتي 
أشـــعلوا فيهـــا النـــار، كمـــا اســـتهدفوا 
قوات األمـــن المتمركزة هناك برميهم 

بالزجاجات الحارقة.
وبالقبض على المتهمان األول والثاني 
بارتكابهمـــا  بالتحقيقـــات  اعترفـــا 
للواقعـــة ومشـــاركة باقـــي المتهميـــن، 
كما دلت تحريات شاهد اإلثبات على 
لغـــرض  للواقعـــة  المتهميـــن  ارتـــكاب 

إرهابي.
فأحالتهـــم النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة 
علـــى اعتبـــار أنهـــم بتاريـــخ 27 يوليو 

2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين 
حريقـــا فـــي المنقـــوالت المبينـــة فـــي 
األوراق كان مـــن شـــأنه تعريض حياة 
النـــاس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا 

لغرض إرهابي.
ثانيـــا: اشـــتركوا وآخريـــن مجهوليـــن 
فـــي تجمهر في مـــكان عام مؤلف من 
أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه 
اإلخـــالل باألمـــن واســـتخدموا العنف 

لتحقيق تلك الغاية.
وآخريـــن  وأحـــرزوا  حـــازوا  ثالثـــا: 
مجهوليـــن عبـــوات قابلـــة لالشـــتعال 
“مولوتـــوف” بقصـــد اســـتخدامها في 
واألمـــوال  النـــاس  حيـــاة  تعريـــض 

للخطر.

عاقبـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية 
األولـــى وافدا حضـــر إلـــى المملكة 
كميـــة  أمتعتـــه  فـــي  وبحوزتـــه 
عقليـــا،  المؤثـــرة  األقـــراص  مـــن 
لمـــادة  قـــرص   2847 عددهـــا  بلـــغ 
كانـــت  والتـــي  الميتامفيتاميـــن، 
مخبأهـــا فـــي علبـــة “آجـــار مانجو” 
محاوال تهريبها وتوصيلها لشخص 
آخر، وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات 
وأمـــرت بتغريمه مبلغ 3000 دينار، 
فضال عـــن إبعاده نهائيـــا عن البالد 
بعـــد تنفيـــذ العقوبـــة المقضـــي بها 

وبمصادرة المضبوطات.
وتتمثـــل تفاصيل القضية حســـبما 
جـــاءت بالملف الخاص بها، في أن 
المتهم -في أواخر العشـــرينات من 
عمره- تم ضبطه حال وصوله إلى 

مطـــار البحرين الدولي شـــهر مايو 
الماضـــي قادمـــا مـــن بـــالده، ولدى 
تمريـــر حقيبة مالبســـه علـــى جهاز 
الكشـــف باألشعة الســـينية، لوحظ 
وجود أجسام غريبة داخل علبتين 

من البالستيك.
بشـــكل  حقيبتـــه  تفتيـــش  وأثنـــاء 
علبتيـــن  علـــى  فيهـــا  عثـــر  دقيـــق 
معجـــون  تحويـــان  بالســـتيكيتين 
“آجـــار المانجو” ملفوفيـــن بنايلون 
أزرق اللون وبشريط الصق شفاف 
اللـــون، وبفتحهما تبيـــن احتوائهما 
على عدد 2847 قرصا طبيا يعتقد 
أنهم من المؤثـــرات العقلية، والتي 

بلغ إجمالي وزنها 280.9 جراما.
وخالل التحقيق مع الشاب اعترف 
بمـــا نســـب إليـــه مـــن حيـــازة لتلك 
العلبتيـــن، لكنـــه أنكر أيـــة عالقة له 
بتلك األقراص، إذ انه لم يكن يعلم 

بمـــا تحتويانـــه من أقـــراص مؤثرة 
علـــى العقل، إذ أن أحد جيرانه في 
بالده حضر إليه قبل مغادرة بالده 
وحضوره للبحرين، وهو من سلمه 
كيسا يحتوي على بعض األغراض 
طالبا منه توصيلهم إلى زوج ابنته 
الـــذي يعمل فـــي المملكـــة، وعندما 
ســـأله عـــن محتويـــات الكيس قال 
لـــه جـــاره أن به مالبـــس عبارة عن 
فانيلتيـــن وســـروالين، فأخذه منه، 
وأعطاه رقم هاتـــف زوج ابنته، إال 
أنـــه عندمـــا حـــاول االتصـــال بذلك 
الرقـــم بعـــد القبض عليـــه تبين أنه 

غير مستعمل.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 7 مايـــو 
2019، جلـــب بقصد االتجار المؤثر 
العقلـــي “الميتامفيتاميـــن” في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.

ســنوات  5 الشــاب  المتهــم  بســجن  قضــت  المحكمــة 
يخبئ 2847 قرص “ميتامفيتامين” في “آجار”

محرر الشؤون المحلية
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المسقطي: 22 مليون دينار إيرادات “المساحة” المتوقعة 2019

أشـــار الشوري خالد المســـقطي إلى أن 
إيرادات التســـجيل العقـــاري كانت 38 
مليون دينار في العام 2018، فيما تبلغ 
اإليرادات المتوقعة في 2019 نحو 22 

مليون دينار، أي أقل بنسبة 42 %.
وقال المســـقطي: كيف سيتم استرداد 
الكلفـــة إذا تم إعفـــاء المواطن من دفع 
رسوم 2 % من سعر الوحدة للتسجيل 
العقـــاري، وأنـــا مـــع رأي لجنـــة المرافق 
وذكـــر  القانـــون”.  رفـــض  فـــي  العامـــة 
الشوري منصور سرحان أن رأي اللجنة 
حول ما ذكرته في البنود يتناقض في 
آخره، وتساءل إن كانت اللجنة رفعت 
كتاب البيانات واألرقام بشـــأن رســـوم 
التســـجيل العقـــاري، حتى يتســـنى لها 

تقديـــم رأيها بشـــأن مشـــروع القانون، 
فهل تم طلبها من سنة ونصف. ولفتت 
دالل الزايـــد إلـــى أن مشـــروع القانـــون 
ويجـــب  مكتســـبات  لوضـــع  يهـــدف 
مناقشـــته عند عرض الميزانية العامة، 

وبحث اآلليـــات الدســـتورية لتطبيقه. 
وبيـــن عـــادل المعـــاودة أنـــه ال يتوافق 
مـــع اللجنـــة فيمـــا اتخذتـــه ويجـــب أن 
مجلـــس  قبـــل  مـــن  التعديـــل  يؤخـــذ 
النـــواب، وهـــو أعدل لحـــق المواطنين، 

مـــن  تأخـــذ  مبينـــًا أن وزارة اإلســـكان 
ذوي الدخل المحـــدود وتدعم غيرهم، 
فـــكل المواطنيـــن لهم الحـــق. وأضاف: 
“هل أنـــت متأكد أن البنـــد الرابع يؤدي 
إلـــى اإلخـــال بمبـــدأ العدالـــة.. أنتم لن 
تعدلوا بهذا في حق المواطن”. وأشـــار 
عبدالعزيـــز أبـــل إلـــى أن هنـــاك مواطنا 
مليونيـــرا ومواطنـــا “ملتـــي” مليونيـــر، 
المحـــدد؛  الصنـــف  يحـــدد  أن  فيجـــب 
لوجـــود عـــدم عدالـــة فـــي التعامـــل مع 
اآلخريـــن. وأردف خميـــس الرميحـــي 
أنه يجـــب أن نحدد من هم المواطنين 
ذلـــك  إذ  األعفـــاء،  يســـتحقون  الذيـــن 
ســـيؤثر على الميزانية العامـــة للدولة، 

وأتفق مع العضو عبدالعزيز أبل.

مطرقة رئيس مجلس الشورى علي الصالح

رفض توفير منصات إلكترونية للمعاقين
ــع لـــــن يـــخـــدمـــهـــم ــ ــري ــ ــش ــ ــت ــ “خــــــدمــــــات الــــــــشــــــــورى”: ال

رفـــض مجلس الشـــورى مشـــروع قانون بتعديـــل المادة 
)3( مـــن القانـــون رقـــم )74( لســـنة 2006م بشـــأن رعايـــة 
وتأهيـــل وتشـــغيل المعاقيـــن، والـــذي ينـــص علـــى إلزام 
جميع الـــوزارات والجهات الحكوميـــة بتوفير مكاتب أو 
منصـــات إلكترونيـــة لخدمـــة ذوي اإلعاقة، بمـــا في ذلك 
مترجـــم لغة اإلشـــارة ومعين لخدمـــة المكفوفين ووضع 

الفتات بطريقة برايل.
 حيث رأت لجنة الخدمات بالمجلس أن ذلك يســـتوجب 
توفيـــر مكاتـــب وتوظيـــف أشـــخاص بقـــدرات مختلفـــة 
ا كان نوع اإلعاقة، الفتة إلى  للتعامل مع ذوي اإلعاقة أيًّ
أن جمعيـــة الصداقة للمكفوفين ونـــادي الصم البحريني 
الرياضـــي أّكدوا أن توفير منصات إلكترونية حســـب ما 
ورد فـــي مشـــروع القانـــون ال يخـــدم فئـــة ذوي اإلعاقة؛ 
وذلك لتعذر اســـتخدام هذه المنصات وصعوبة الوصول 

إليها من قبل المكفوفين.
 وأشـــارت الشـــورية دالل الزايـــد إلـــى أن مـــا يتضمنـــه 
النـــص من تغيير لـــن يخدم ذوي اإلعاقـــة، إذ إن الجانب 
التشـــريعي بالمجلـــس لن يامـــس الحاجـــة الفعلية التي 

ينتظرونها من القانون.
 وأردفـــت: يجب أن تكـــون هناك خدمـــة تطوعية وذلك 
بالتعـــاون مع الجهات التي تفتـــح أبواب لتقديم الخدمة 

االجتماعية ليكونوا مع ذوي اإلعاقة لمساعدتهم.
 وقالـــت الشـــورية ســـبيكة الفضالـــة: دائًمـــا يقولـــون إني 
أدافـــع عـــن هذه الفئة وينســـبونه إلـــى أن لـــدي ابن لديه 
أعاقـــة، ولكن ذلـــك عار من الصحة، وأنا أفتخر بأن أكون 

والدة ألي معاق.
فـــي  ووجودنـــا  كمشـــرعين  مشـــاعرنا  “إن  وأضافـــت:   
المجلـــس لدعم ومســـاندة المواطنيـــن، وإن جالة الملك 

يوصي المشرع بخدمة المواطن”.
وأشـــاد الشـــوري أحمد الحداد بما قدمته إدارة تلفزيون 
البحريـــن بأحد البرامج التلفزيونيـــة حول ما طرحه من 
معاناة األطفال من ذوي التوحد، ما استجاب ذلك وزارة 

الداخلية ألحامهم.
التـــي  الرســـمية واألهليـــة  الجهـــات  “نشـــكر كل  وقـــال: 
لفئـــة ذوي اإلعاقـــة وتلبـــي تطلعاتهـــم  تقـــدم خدمـــات 

وطموحاتهم”.
وأردف الشـــوري أحمـــد العريـــض أن هنـــاك صعوبـــة في 
تطبيـــق االقتـــراح، وأقتـــرح أن يتـــم إرســـال متطوعيـــن 

لخدمة هذه الفئة في منازلهم.

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  رفـــع 
الشورى المستشار أسامة أحمد 
العصفـــور خال جلســـة مجلس 
الشـــورى المنعقـــدة يـــوم أمـــس 
بمناســـبة يوم المرأة البحرينية، 
والـــذي عبر من خالـــه المجلس 
واالعتـــزاز  الفخـــر  عظيـــم  عـــن 
بالـــدور الـــذي تنهـــض بـــه المرأة 
البحرينيـــة فـــي مختلف مناحي 
الحيـــاة، وإســـهامها المهـــم فـــي 
تحقيـــق نهضـــة المملكـــة، ورقي 
جعلهـــا  مـــا  وهـــو  المجتمـــع، 
تســـتحق عن جـــدارة، كل الدعم 
والمساندة، من لدن عاهل الباد 
صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، والحكومـــة 
الرشيدة، برئاسة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
واهتمـــام ومتابعة مســـتمرة من 
ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
لرئيـــس مجلـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 

خليفة.
مجلـــس  توجـــه  بيانـــه  وعبـــر 
الشورى في هذه المناسبة والتي 
يحتفى فيها بالمـــرأة البحرينية 
هـــذا العـــام تحت شـــعار “ المرأة 
في مجال التعليم العالي وعلوم 
المســـتقبل”، بخالص التهنئة إلى 

قرينـــة العاهل رئيســـة المجلس 
االعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
بنـــت  األميـــرة ســـبيكة  الملكـــي 
إبراهيـــم آل خليفـــة، وإلى كافة 
نساء البحرين، معرًبا عن تقديره 
للـــدور الكبيـــر الـــذي تضطلـــع به 
ســـموها في دعم قضايـــا المرأة 
البحرينيـــة وتقدمهـــا على كافة 
المســـتويات والصعـــد، بمـــا كان 
لـــه أكبر األثر فـــي تحقيق المرأة 
البحرينية للكثير من اإلنجازات 
التـــي كانت تتطلـــع إليها، تفعيا 
لخطـــط واســـتراتيجيات تدعم 
نهوض المـــرأة، وتكافؤ الفرص، 

والتوازن بين الجنسين.
ولمناســـبة يوم المرأة البحرينية 

والـــذي يتزامـــن مـــع مـــرور 100 
النظامـــي  التعليـــم  علـــى  عـــام 
فـــي البحريـــن – أشـــاد المجلس 
المـــرأة  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود 
تواجدهـــا  لتعزيـــز  البحرينيـــة 
العلـــم  ســـاحات  مختلـــف  فـــي 
والعمـــل، وتفوقهـــا فـــي العديـــد 
مـــن المواقـــع، معرًبا عـــن عظيم 
الفخر باإلنجازات التي ساهمت 
فـــي صناعتها المـــرأة البحرينية 
عبر ممارســـة دورها الفاعل في 
ومتابعـــة  التعليميـــة،  العمليـــة 
الجيـــل الناشـــئ وتثقيفـــه ونقل 
التجـــارب إليه بالمســـتوى الذي 
يواكب تقدم المجتمع ونهوضه.

“الشـــورى” يشـــيد بـــدور األميـــرة ســـبيكة فـــي دعـــم قضاياها

المرأة تفوقت في العديد من المجاالت

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة )59( من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم )13( 
لســنة 2013م، والــذي يتنــاول ســداد المواطنيــن لرســوم تســجيل ونقل ملكية العقــار المنصوص عليهــا في قانون 
التســجيل العقاري ألجل الســكن ألول مرة.ولفت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فؤاد حاجي، إلى أن تلك 
رســوم تقدم للتســجيل العقاري، وفي الســابق أرجعناه ألنه بعد التجربة العملية اكتشــفنا بأن هناك مضرة بنســبة 
غيــر معقولــة، ونحــن نتكلــم عــن مــن أخذ من بنــك اإلســكان، ويجب أن تســقط عنه الرســوم ألنه مواطــن محدود 

الدخل، فهذا يستحق اإلعفاء.

 وأشـــار عضـــو مجلس الشـــورى 
ا  جمال فخـــرو، هذا ليس منطقيًّ
ـــا، وأن ذوي الدخل  وليـــس عمليًّ
وال  النظـــام  راعهـــم  المحـــدود 
داعي أن نشـــمل النظام الجميع، 
وأنـــا ال أجد مبّرًرا فـــي حيثيات 
تعديـــل  مشـــروع  وتفاصيـــل 
قانون التسجيل العقاري بحيث 
يعطينـــي قناعـــة إلعفـــاء جميع 
المواطنيـــن دون اســـتثناء مـــن 
رســـوم التســـجيل العقاري ألول 

مرة.
 وأردف الشـــوري فؤاد الحاجي 
العقـــاري  التســـجيل  رســـوم  أن 
المســـاحة  جهـــاز  يقدمهـــا 
ففـــي  العقـــاري،  والتســـجيل 
 %  3 النســـبة  بلغـــت  الســـابق 
1 % بموجـــب  وأصبحـــت اآلن 
تعديـــل قانونـــي، الفًتـــا إلـــى أن 
بتخفيـــض  بهـــا ضـــرر  التجربـــة 

النسبة على التسجيل العقاري.
 وبّينت الشـــورية ابتسام الدالل 

بأنها تطالب بتصنيف آخر، وهو 
تصنيف ذوي الدخـــل المحدود، 
المتوســـط،  الدخـــل  وتصنيـــف 

وذوي الدخل العالي.
وأشـــارت إلى أن الشـــباب الذين 
يعملون بجد واجتهاد، وتتجاوز 
الدخـــل  ذوي  مبالـــغ  رواتبهـــم 

مســـكًنا  ويشـــترون  المحـــدود 
ألول مـــرة أال تســـتطيع الدولـــة 
أن تكافـــئ هـــؤالء الشـــباب مـــن 
لرفعـــة  بذلوهـــا  التـــي  الجهـــود 
ومكانـــة مملكـــة البحريـــن، وأن 
يوضـــع تصنيف آخر لاســـتفادة 

من الخدمات السكنية.

حاجــي: يجب أن تســقط عن المســتفيد من “اإلســكان”

رفض إعفاء المواطن من رسوم تسجيل العقار

المعتذرون
تــغــّيــب عــضــو مــجــلــس الــشــورى 
الجلسة  ــن   بــوحــســيــن عـ ــواد  جــ
ــن دور  ــلــمــجــلــس مــ ل الـــســـابـــعـــة 
ــاد الـــثـــانـــي مـــن الــفــصــل  ــقـ ــعـ االنـ

التشريعي الخامس.

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري
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المنامة - إدامة

وّقعـــت شـــركة البحريـــن لالســـتثمار 
العقـــاري “إدامة”، مؤخـــًرا عدة عقود 
تأجيـــر مـــع عـــدة مشـــاريع تجاريـــة 
كروســـفت  وورلـــد،  فـــوود  وهـــي: 
المحـــرق، مطعـــم نصيف، َبنـــز فوود 
تَرك، كشـــري بوليفارد، قهـــوة وكرك، 
البحريـــن(،  )كـــرم  ومقهـــى  ومطعـــم 
ضمـــن  فروعهـــا  ســـتفتتح  والتـــي 
واالستراتيجي  التطويري  المشروع 

“سعادة”. 
 وقـــال الرئيس التنفيذي لــــ “إدامة”، 
أميـــن العرّيض “نحن ســـعداء للغاية 
بالتوقيـــع مع عدد من المســـتأجرين 

من شتى القطاعات”.
وأضاف “فعالً ُيعد مشـــروع “سعادة” 

فـــي  نوعـــه  مـــن  فريـــًدا  مشـــروًعا 
البحريـــن، الـــذي يســـهم فـــي تعزيـــز 
الســـياحة الداخليـــة ويوفر متنفًســـا 
والوافديـــن  للمواطنيـــن  جديـــًدا 
أعمـــال  الكتمـــال  ونظـــًرا  والســـياح، 
البناء والتشييد، وتأجير حوالي 30 
% مـــن الوحدات التجاريـــة، نود أن 
نشّجع ونحّفز الجميع على استغالل 
مـــن  االســـتثمارية  الفرصـــة  هـــذه 
خالل فتـــح المجال أمامهـــم لتقديم 
إشـــغال  قبـــل  مبكـــًرا،  عطاءاتهـــم 

المساحات بالكامل”.
مشـــروع  إطـــالق  المتوقـــع  ومـــن 
“ســـعادة” فـــي الشـــهر القـــادم تزامًنا 
فـــي  األول  المســـتأجر  افتتـــاح  مـــع 

المشروع، )مقهى ومطعم نصيف(.

“إدامة” توّقع اتفاقيات مع مستأجرين لـ “سعادة”

ــة ــي ــم ــرق ال ــر  ــيـ ــوفـ ــتـ الـ ــادات  ــ ــه ــ ــش ــ ل مــنــصــة  أول 

“األهلّي المّتحد” يطلق “حصادي اإللكترونّية”

أطلـــق البنك األهلي المتحد “شـــهادات 
عـــرض  وهـــو  اإللكترونّيـــة”،  حصـــادي 
“حصـــادي”  التوفيـــر  لبرنامـــج  رقمـــي 
الرائد في الســـوق. “شـــهادات حصادي 
اإللكترونّيـــة”، تجعـــل شـــراء شـــهادات 
التوفيـــر أســـهل مـــن أي وقـــت مضـــى 
فـــي  بالمشـــاركة  للنـــاس  يســـمح  ممـــا 
الســـحوبات بشـــكل متكرر أكثر. تعمل 
“شـــهادات حصـــادي اإللكترونّية” على 
تبسيط المعامالت دون حاجة العمالء 
الجـــدد أو الحالييـــن لزيـــارة أي فـــرع، 
ممـــا يســـهل إضافـــة شـــهادات التوفير 
حصـــادي الخاصـــة بهـــم فـــي معاملـــة 
واحدة. وتماشـــيا مع التحـــول الرقمي 
الذي يشـــهده البنك، يقدم هذا العرض 

العديد من المميزات الفريدة مثل:
* إلغـــاء الحاجـــة إلـــى تنزيـــل تطبيـــق 
لشـــراء الشـــهادات، إذ يمكن اســـتكمال 
الطلـــب والشـــراء مـــن خـــالل متصفح 

اإلنترنت.
* الدفع الفوري للشهادات من خالل أي 

بطاقة خصم.

عبـــر  ـــا  إلكترونيًّ الشـــهادات  اســـتالم   *
البريد اإللكتروني.

 وصّممـــت هـــذه الخدمـــة بحيث يمكن 
للعمـــالء بدء المعاملة مع البنك األهلي 
المتحـــد واســـتالم شـــهادات حصـــادي 
اإللكترونّيـــة الخاصة بهم فـــي معاملة 
واحدة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع 

أو االنتظار إلتمام عملية الدفع.
الّتنفيـــذّي  الّرئيـــس  نائـــب  وقـــال   
المصرفّيـــة  الخدمـــات   - للمجموعـــة 
لألفـــراد فـــي البنـــك األهلـــّي المّتحـــد، 
نشـــجع  أن  “نريـــد  ســـوفرات ســـايغال 
تســـهيل  كان  لذلـــك،  االدخـــار.  عـــادة 
عملية التوفير عبر “شـــهادات حصادي 
اإللكترونّية” مبادرة رئيســـية بالنســـبة 
لنـــا كجزء من تحولنـــا الرقمي. لم نكن 
نرغب في أن يشـــكل الذهاب إلى فرع 
عائًقـــا للنـــاس ليتمكنـــوا مـــن التوفيـــر 
والحصـــول على فرصة للفـــوز بالعديد 
مـــن الجوائـــز المثيـــرة. لذلـــك، حرصنا 
على تمكين العمـــالء الحاليين والجدد 
على حد ســـواء من اســـتالم شهاداتهم 

مـــن خـــالل تفاعـــل رقمـــي واحـــد مـــع 
البنك”.

 يذكـــر أّن كّل عملّيـــة شـــراء لشـــهادات 
حصـــادي اإللكترونّية بقيمة 50 ديناًرا، 
مدفوعـــة مـــن خـــالل أي بطاقة خصم 
دخـــول  العمـــالء  ســـتخّول  بحرينيـــة، 
علـــى  للحصـــول  حصـــادي  ســـحوبات 
فرصـــة للفـــوز بجوائـــز قيمـــة بمـــا فـــي 
ذلك الفـــوز بالجائزة الكبـــرى التي تبلغ 
قيمتهـــا مليـــون دوالر أميركـــي والتـــي 
ســـيتم اإلعالن عنها في شـــهر ديسمبر 

.2019

برامـــج  أقـــدم  مـــن  باعتبـــاره واحـــًدا   
االدخار فـــي البحريـــن، تمكن حصادي 
مـــن تأميـــن أكبـــر عـــدد مـــن الفائزيـــن، 
أكثـــر مـــن أي برنامـــج ادخـــار آخـــر في 
البحرين. ومنذ إنشـــائه، استحوذ أكثر 
من 16000 عميـــل من عمالء حصادي 
علـــى أكثـــر مـــن 67 مليـــون دينـــار في 
شكل جوائز نقدية. لقد تمكن حصادي 
من تغيير وتقديـــم األمن المالي لحياة 
العديـــد مـــن عمالئـــه من خـــالل عرض 

“الراتب مدى الحياة”.

المنامة - البنك األهلي المتحد

أثناء إطالق منصة شهادات التوفير الرقمية

المنامة - بورصة البحرين

إدراج 10 أذونات خزينة 
وصكوك بـ 646 مليون دينار

عن  أمــس  البحرين  بــورصــة  أعلنت 
ســوق  فـــي  إصــــــــدارات   10 إدراج 
التأجير  وصــكــوك  الخزينة  أذونـــات 
اإلسالمية اعتباًرا من اليوم اإلثنين 
إجمالية  بقيمة   2019 ديــســمــبــر   2
قدرها 646 مليون دينار صادرة عن 
الــمــصــرف الــمــركــزي بــأســعــار فــائــدة 
 % و2.82   % بــــيــــن2.57  ــراوح  ــ ــت ــ ت
ولفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهر. 
ووصل عدد اإلصدارات لـ 20 إصدار 

بقيمة 1.43 مليار دينار.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة نفط 
البحرين )بابكو( وعضـــو مجلس إدارة 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفط والغـــاز )نوغا(، 
داوود نصيف، عن أن مشـــروع توسعة 
مصفـــاة “بابكو” تم االنتهاء من حوالي 
33 % منـــه، وهـــو فـــي طـــور اإلنجـــاز 
ـــا، ويســـير وفـــق جميـــع الخطـــط  حاليًّ

الموضوعة له.
 وأوضـــح نصيف للصحافييـــن مؤخًرا 
المشـــروع  يعـــد  المصفـــاة  أن توســـعة 
األضخم في الشركة قيد التنفيذ، ومن 
المتوقـــع أن يتم االنتهاء منه في العام 

2022 وسيضيف نقلة نوعية للمملكة.
 ومشروع توســـعة مصفاة “بابكو” يعد 
المشـــروع الصناعـــي األكبـــر واألضخم 
في تاريخ البحرين، بحجم استثمارات 
يصل إلى 4.2 مليار دوالر، ويســـتهدف 
رفع الطاقة اإلنتاجية في المصفاة من 
ا إلى  ا حاليًّ نحو 267 ألـــف برميل يوميًّ

ا. 360 ألف برميل يوميًّ
مناقصـــات  بطـــرح  يتعلـــق  وفيمـــا   
للمشـــروع، أوضـــح نصيـــف أنه ســـيتم 
قريًبا طرح مناقصات لمشروع توسعة 

بالمصفاة.
وعـــن آخر تطـــورات محطـــات الوقود، 
أوضح نصيف أن الشركة ستنتهي من 

بناء 4 محطات وقود جديدة مع نهاية 
العـــام الجـــاري أو مطلـــع العـــام المقبل، 
وهـــذه المحطـــات موزعة فـــي مناطق 
مختلفـــة، مضيًفـــا أن الشـــركة لديهـــا 6 
محطات إضافية سوف تدشنها خالل 

العام المقبل 2020.
 تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه يتـــم بنـــاء 4 
محطـــات وقـــود بريـــة بتكلفـــة تصـــل 
إلـــى 4 مالييـــن دينـــار تقريًبـــا، أي نحو 
مليـــون دينـــار للمحطة الواحـــدة منها. 
هذه المحطات ســـيتم إنشاؤها في كل 
مـــن مدينـــة ســـلمان، المعاميـــر بجانب 
المصفاة، المنطقـــة الواقعة بين عوالي 
والرفـــاع فيـــوز، ومنطقـــة الســـاية في 

البسيتين.
وعـــن موعـــد طـــرح شـــركة تزويد في 
بورصـــة البحرين، أوضـــح نصيف “أننا 
نسعى في هذا الموضوع إلدراج أسهم 

الشركة في البورصة”.

داوود نصيف

33 % اإلنجاز بمشروع توسعة مصفاة “بابكو”
أمل الحامد

المنامة - المواصالت واالتصاالت

  أعلنت وزارة المواصالت واالتصاالت البدء في منح الترخيص األول من نوعه في البحرين لخدمة التأجير الذكي للمركبات، إذ تم الترخيص لشركة يويو 
ديجيتال درايف ذ.م.م. )YOYO( والمتخصصة في التأجير الذكي للمركبات، حيث ســيتم إطالق خدمات يويو في البحرين من قبل مجموعة زين بالشــراكة 

مع إبراهيم خليل كانو.

 يذكـــر أن خدمـــة يويـــو للتأجيـــر الذكـــي 
للمركبات ســـتعتمد علـــى تطبيق إلكتروني 
عبـــر الهواتف الذكيـــة يوفر خيـــار التأجير 
التطبيـــق  خـــالل  مـــن  للمركبـــات  الفـــوري 
مباشـــرة، ممـــا يوفر ســـهولة الوصـــول إلى 
الخدمة علـــى مدار الســـاعة، حيث يتمكن 
المســـتخدم مـــن الدخـــول علـــى التطبيـــق 
واختيـــار نـــوع المركبـــة ومـــن ثم اســـتالم 
المركبـــة مـــن أي موقع تكون فيـــه الخدمة 
متوفـــرة، وبالتالي فتـــح المركبة من خالل 
التطبيـــق نفســـه. كمـــا تتـــم عملية تســـليم 
المركبـــة مـــرة أخـــرى بالطريقة ذاتهـــا. كما 

ســـيتم توفيـــر الخدمـــة فـــي جميـــع أنحاء 
مدينـــة المنامة، على أن يتـــم االنتقال إلى 
التشـــغيل التدريجـــي وصـــوالً إلـــى جميـــع 

مناطق البحرين.
المواصـــالت  وزيـــر  أشـــار  جانبـــه،  مـــن   
أن  إلـــى  أحمـــد،  كمـــال  واالتصـــاالت، 
لألهـــداف  تحقيًقـــا  تأتـــي  الخطـــوة  هـــذه 
االســـتراتيجية لقطـــاع النقل البـــري والتي 
مـــن بينهـــا توفير خدمـــات نقـــل إلكترونية 

آمنة.
التأجيـــر  لخدمـــة  “الترخيـــص  وأضـــاف    
اإللكترونـــي للمركبـــات مـــن شـــأنه إحداث 

نقلـــة نوعيـــة لخدمـــات تأجيـــر المركبـــات، 
والـــذي ســـيعمل علـــى تطويـــر الخدمـــات 
إلـــى  باإلضافـــة  للمســـتخدمين  المقدمـــة 

الحفاظ على استدامة البنية التحتية”.
 كمـــا بّيـــن الوزير أن الـــوزارة تســـعى دائًما 
لالرتقـــاء بجـــودة الخدمـــات المقدمة، وأن 
هـــذه الخطـــوة ليســـت إال بدايـــة الطريـــق 

للمزيد من الخدمات عالية الجودة. 
وبهذه المناسبة، أشـــار المدير العام لشركة 
زيـــن البحرين، محمـــد زيـــن العابدين، إلى 
أن إطـــالق خدمـــات يويـــو يشـــّكل طريقة 
جديـــدة مبتكـــرة للنظر فـــي حلـــول النقل، 

كمـــا يؤكـــد ثقافـــة االبتـــكار التـــي تتبعهـــا 
شركة زين والمتمثلة في تقديم الخدمات 
الرقمية المتطورة، مضيفًا “نثّمن دعم وزير 
المواصـــالت واالتصـــاالت، ودعـــم مجلس 
التنمية االقتصادية، والذي ســـاهم بشـــكل 
ملحـــوظ في جعـــل هـــذا المشـــروع ممكًنا 
وذلـــك مـــن خـــالل خلـــق البيئـــة المناســـبة 
لتقديـــم هذا االبتـــكار لمملكة البحرين، مما 
ينم عن رؤيتهم وسعيهم الدائم للتطوير”.

 كمـــا عّبـــر طـــالل كانـــو العضـــو المنتـــدب 
إلبراهيم خليل كانو عن سعادتهم بالتعاون 
مـــع مجموعة زين وأن يكونوا شـــركاء في 

دعـــم االبتـــكار الـــذي يوفـــر للعمـــالء أعلى 
مستويات الجودة في الخدمات المقدمة. 
وقـــال كانـــو “لدينـــا كل الثقة فـــي أن يويو 
ســـتقدم خدمات ناجحة ومتطورة للغاية، 
ونتطلـــع لتقديـــم الدعـــم الكامـــل لتشـــغيل 

الخدمة”.
 أما المؤســـس المشارك والرئيس التنفيذي 

لشـــركة يويو بيركمان كافوســـوغلو فقال: 
“إنـــه إنجـــاز أن نـــرى خدماتنـــا تطبـــق فـــي 
البحرين، ونتطلع إلى الدخول إلى أســـواق 
أخرى جديـــدة عبر مجموعة زيـــن لنتمكن 
بذلك من رفع الموثوقية لخدماتنا وإضافة 

أفق أكبر للعمالء”.

وزير المواصالت واالتصاالت

ــو” ــجــيــتــال درايــــــف بـــالـــشـــراكـــة مـــع “زيــــــن” و “إبـــراهـــيـــم كــان ــو دي ــويـ ــشــركــة يـ ل

منح أول ترخيــص للتأجيــر الذكـي للمركبـات بالبحريـن

خدمة يويو 
ستعتمد على 

تطبيق إلكتروني 
عبر الهواتف 

الذكية

توقعات بتجاوز إنتاج “ألبا” 1.4 مليون طن متري 2019
قال رئيس مجلس إدارة شــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( الشــيخ دعيج بن ســلمان آل 
خليفــة أنــه “مــع اســتكمال خط الصهر الســادس، سنســعى بكل جد لتوســعة رقعة 
منتجاتنــا وزيــادة مبيعاتنــا مــع التركيــز على األســواق األميركية.عــالوة على ذلك، 
فإننــا نهــدف إلنهــاء العــام 2019 بتحقيــق األداء الجيد، إذ من المتوقــع أن يتجاوز 
إنتاجنــا لهــذا العــام 1.35 مليــون طــن متــري ألول مــرة فــي تاريخ الشــركة، بفضل 
التشغيل التدريجي اآلمن لخط الصهر السادس، ونعتزم في الوقت نفسه تحقيق 

15 مليون ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت مع نهاية العام 2019”.

 جـــاء ذلـــك، فـــي تصريح للشـــيخ دعيج 
خـــالل االجتماع الفصلـــي الرابع لمجلس 
اإلدارة لعام 2019 الذي عقد أمس األحد 
1 ديســـمبر 2019 بشـــركة ألبـــا. وأضـــاف 
“يعتبـــر مشـــروع خـــط الصهـــر الســـادس 
تحـــول  نقلـــة  ألبـــا  بشـــركة  للتوســـعة 
نوعيـــة بالنســـبة للشـــركة وبدايـــة حقبة 
جديـــدة مـــن النمـــو واالزدهـــار للبحرين. 
إن التدشـــين الرســـمي مـــن قبـــل حضرة 

صاحـــب جاللـــة الملـــك لهـــذا المشـــروع 
الحيـــوي الضخـــم يضـــع ألبا فـــي مقدمة 
صناعة األلمنيوم مع تحولها ألكبر مصهر 
لأللمنيـــوم فـــي العالم باســـتثناء الصين. 
كما يســـرني في هذه المناسبة أن أتقدم 
المشـــروع  هـــذا  فـــي  لشـــركائنا  بالشـــكر 
وهـــم كل مـــن شـــركة اإلمـــارات العالمية 
إكـــس  دي  تقنيـــة  الختيـــار  لأللمنيـــوم 
بلـــس ألتـــرا المملوكـــة مـــن قبل الشـــركة 

لمصهـــر الخط الســـادس، وشـــركة بكتل، 
المقـــاول المســـؤول عن أعمال الهندســـة 
والمشتريات وإدارة اإلنشاء لخط الصهر 
الســـادس، ومجموعـــة جنـــرال إلكتريـــك 
وجامـــا، المقـــاول المســـؤول عـــن أعمال 
الهندسة والمشـــتريات واإلنشاء لمحطة 
وشـــركة   ،)5( رقـــم  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
سيمنز المسؤولة عن وضع نظام التوزيع 
الكهربائـــي، وجميـــع شـــركات المقاوالت 
العاملة على المشـــروع، وأخص بالشـــكر 

ســـاهموا  الذيـــن  المحلييـــن،  المقاوليـــن 
جميعًا في نجاحه”.

 ووافـــق مجلـــس اإلدارة علـــى محضـــر 
االجتماع الســـابق والذي عقد بتاريخ 25 
ســـبتمبر 2019، وراجع المجلس التقارير 
المقدمـــة مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة ولجنة 

التدقيـــق التابعة لمجلـــس اإلدارة ولجنة 
الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، صـــادق المجلـــس 
علـــى الخطـــة التشـــغيلية الســـنوية لعام 
2020 والبيانـــات المالية للربع الثالث من 
العـــام 2019. كمـــا اطلـــع المجلـــس أيًضا 

على آخـــر تطورات الشـــركة على صعيد 
الســـالمة واألداء التشـــغيلي والمالي من 
قبل اإلدارة التنفيذية، وذلك على خلفية 
األوضاع الحالية التي يشـــهدها السوق، 
وكذلك مشروع تايتن – المرحلة الرابعة، 

إلى جانب التوقعات العامة للصناعة.

عسكر - ألبا

اجتماع مجلس إدارة “ألبا” أمس

الشركة تعتزم 
تحقيق 15 مليون 

ساعة عمل دون 
مضيعة للوقت
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 رفعــت وكالــة التصنيــف االئتمانــي العالميــة “ســتاندرد آنــد بــورز” نظرتهــا لالقتصــاد 
البحريني إلى “إيجابي” في خطوة مهمة تمّهد لرفع التصنيف االئتماني للمملكة. 

البحريـــن  تصنيـــف  الوكالـــة  وأكـــدت   
للجـــدارة االئتمانيـــة عنـــد B+ فـــي حين 
عدلـــت نظرتهـــا لالقتصـــاد من “مســـتقر” 
إلى “إيجابي” مع تحســـن وضع البحرين 

المالي.
 وأشـــارت الوكالـــة أنـــه علـــى الرغـــم من 
أن الوضـــع المالـــي فـــي البحريـــن ال يزال 
حّساًســـا بســـبب أســـعار النفـــط، إال أنهـــا 
بعـــد  أكثـــر،  األمـــر  يتحّســـن  أن  تتوّقـــع 
تنفيـــذ تدابيـــر الحكومـــة لخفـــض العجز 
فـــي الميزانيـــة وغيرها مـــن اإلصالحات 
تتراجـــع  أن  وتوقعـــت  االقتصاديـــة. 
الضغـــوط علـــى الحســـاب الجـــاري، مـــع 
تلقـــي الدعم من حكومـــات دول مجلس 

التعاون الخليجي األخرى.
 وعدلـــت الوكالـــة نظرتهـــا إلـــى البحرين 
إلـــى إيجابيـــة من مســـتقرة، مؤكدة على 
التصنيـــف االئتمانـــي الســـيادي الطويـــل 

.”B  / + B“ األجل والقصير عند

اإليجابيـــة  التوقعـــات  هـــذه  أن  وبينـــت 
تصنيفاتهـــا  ســـترفع  أنهـــا  إلـــى  تشـــير 
للبحرين خالل االثني عشر شهًرا القادمة 
إذا ثبـــت أن أداء المملكـــة المالـــي أقـــوى 
ـــا. وأوضحت أن زيادة  ممـــا تتوقعه حاليًّ
تعزيـــز احتياطيـــات النقـــد األجنبي، إلى 
جانـــب التباطؤ فـــي اســـتخدام العمالت 
طريـــق  عـــن  نشـــأت  والتـــي  األجنبيـــة، 
تحســـين الحســـاب الجـــاري، قـــد تدعـــم 

أيًضا رفع التصنيف االئتماني.
وتوقعـــت الوكالة تنفيـــذ الحكومة لمزيد 
مـــن اإلصالحـــات للحفـــاظ علـــى العجـــز 
المالـــي فـــي مســـار متناقـــص، وأن يتـــم 
دعـــم عمليـــة توحيد الموازنـــة من خالل 
اإلصـــالح  خطـــة  مـــن  ركيزتيـــن  تنفيـــذ 
المالي في البحرين وهي تطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافة )VAT( وبرنامج التقاعد 

الطوعي.
 وتوقعـــت الوكالـــة أن ينخفـــض العجـــز 

المالـــي إلـــى 4.2 % مـــن الناتـــج المحلي 
مقارنـــة   ،2022 عـــام  فـــي  اإلجمالـــي 
الفتـــرة  خـــالل   %  12 قـــدره  بمتوســـط 
2017-2015، بنـــاًء علـــى زخـــم اإلصالح 
المضافـــة  القيمـــة  إدخـــال ضريبـــة  بعـــد 
فـــي  العاملـــة  القـــوى  وتقليـــص  بنجـــاح 
 .%  18 حوالـــي  بنســـبة  العـــام  القطـــاع 

وعّبـــرت الوكالة عن اعتقادها بأن تدابير 
تعزيـــز الميزانية اإلضافيـــة للحكومة قد 
تـــؤدي إلى انخفـــاض عجـــز الموازنة عما 

ا. تتوقعه حاليًّ
 وعلـــى الرغم من أن الوكالة توقعت نمو 
رصيـــد الدين الحكومي، إال أن جزًءا من 
هـــذا النمو ســـينبع من اإلقراض الميســـر 
من قبـــل دول مجلس التعاون الخليجي 
األخـــرى، والتي تم تلقي 3.7 مليار دوالر 
وذلـــك  دوالر،  مليـــارات   10 أصـــل  مـــن 
ضمـــن برنامـــج التـــوازن المالـــي. إذ مـــن 
المتوقـــع أن يكـــون المبلـــغ المتبقـــي مـــن 

هـــذا “المارشـــال الخليجـــي” متاًحـــا على 
مدار الســـنوات القادمة، دون أي شروط، 
إذ تتوقـــع الحكومـــة أن يلبـــي 50 % من 
احتياجاتهـــا التمويليـــة حتى عام 2022، 
حيـــث إن هذا اإلقـــراض له فترة ســـماح 
مدتها سبع سنوات وبسعر فائدة صفري، 
مما يســـاعد على خفض متوســـط تكلفة 
الفائدة للحكومة البحرينية وزيادة دعم 

الموازنة. 
 كمـــا توضح النظـــرة اإليجابيـــة الموقف 
الخارجـــي األكثـــر اســـتقراًرا، فبدعم من 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي األخرى 

تعـــّزز أصـــول االحتياطي، فمـــن بين 3.7 
مليـــار دوالر تلقتهـــا البحرين، ذهب جزء 
لدعم مركز احتياطي العمالت األجنبية. 
ويتوّقـــع بقاء هـــذه الودائع، مما يســـاعد 
على تحســـين مرونة البحرين الخارجية 
والحفـــاظ علـــى الثقـــة فـــي ربـــط ســـعر 

الصرف.

“ستاندرد آند بورز” ترفع نظرتها لالقتصاد البحريني إلى “إيجابي”
ــة ــك ــل ــم ــم ــل ــي ل ــ ــان ــ ــم ــ ــت ــ ــيـــف االئ ــنـ ــصـ ــتـ فـــــي خــــطــــوة تـــمـــّهـــد لــــرفــــع الـ
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المنامة - جمعية المصارف

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
مصـــارف البحريـــن، والرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة البركـــة اإلســـالمية، عدنـــان 
يوســـف،  “إن هنـــاك تعـــاون دائـــم بيـــن 
مصـــرف البحرين المركـــزي والمصارف 
األنظمـــة  يخـــص  مـــا  فيمـــا  األخـــرى 
والقواعد الجديدة، حيث يتم التشـــاور 
والتحـــاور بيـــن الطرفيـــن، ممـــا أســـهم 
فـــي تطويـــر القطاع.وأوضـــح يوســـف 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء   رئيـــس  أن 

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة  لطالما حرص على لقاء رؤســـاء 
الوفـــود المصرفية التـــي تأتي للبحرين 
إلعطاء الدعم الحكومي لتســـهيل عمل 

المصارف في البحرين.
جاء ذلك في مقابلة ليوسف مع جمعية 
مصارف البحرين بمناسبة إعداد كتاب 
يوثـــق مســـيرة القطـــاع المصرفـــي بعد 

مرور 100 عام على تأسيسه.
وأشـــار يوســـف فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى 

هللا  رحمـــه  األســـبق  التجـــارة  “وزيـــر 
حبيـــب قاســـم، والـــوزراء مـــن أمثـــال 
إبراهيـــم عبد الكريم وعبد هللا ســـيف. 
علـــى  يحرصـــون  جميعـــا  كانـــوا  لقـــد 
االستماع الى رؤوســـا الوفود األجنبية 
لمعرفـــة متطلباتهـــم وإدخـــال القوانين 

الالزمة لتسهيل عملهم في البحرين”.
وتابع أنه “في العام 1985 قام محافظ 
مصرف البحرين آنذاك عبد هللا ســـيف 
)مؤسســـة نقد البحرين ســـابقًا( بمباركة 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  ســـمو  مـــن 
الشـــيخ  البـــالد  أميـــر  مـــن  وتشـــجيع   ،
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة، بالعمل 
مـــن أجـــل تســـهيل إجـــراءات تنشـــيط 
اإلســـالمية.  المصـــارف  إنشـــاء  حركـــة 
وبفضـــل ذلـــك نجحـــت البحريـــن فـــي 
)مـــع  اإلســـالمية  المصـــارف  احتضـــان 
العلم بأن بنك البحرين اإلســـالمي كان 
قد تأســـس فـــي العـــام 1987( وفتحت 
تلك الخطوة المجال أمام تلك النوعية 

من المنتجات المصرفية، مؤكدا بأنه لو 
تأخـــرت تلك المبادرة لـــكان من الممكن 
أن تذهب المصارف اإلسالمية الى بلد 

آخر”.
واســـتطرد قائـــال “كان التعـــاون آنـــذاك، 
وال يـــزال، قويا، حتى اآلن، بين القطاع 
المالـــي والحكومة، حيث دائما تســـتمع 
السلطات الرقابية الى آراء ومالحظات 
المؤسســـات  العامليـــن  المســـؤولين 

المالية”.

يوسف: تعاون الحكومة والمصارف يسهم بتطوير القطاع

أثر الحرب التجارية بين أميركا والصين على قطاع الطاقة
المتحـــدة  الواليـــات  حظـــر  أثـــار 
تصديـــر المكونـــات التكنولوجية 
شـــركتي  لمنتجـــات  الالزمـــة 
الصينيتيـــن   Huaweiو  ZTE
عـــدة تســـاؤالت حـــول المخاطـــر 
المحتملـــة والمترتبة مـــن اعتماد 
الصيـــن علـــى الواليـــات المتحدة 
الطاقـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي 
الالزمة لدعم اقتصادها الوطني. 
ففـــي حيـــن أن الحـــرب التجارية 
االقتصاديتيـــن  القوتيـــن  بيـــن 
حتـــى اآلن ارتكـــزت علـــى قطاع 
التكنولوجيـــا، إال إنـــه من الممكن 
أن ُتوّسع الواليات المتحدة نطاق 
الحـــرب لتشـــمل قطـــاع الطاقـــة، 
الـــذي يعتبـــر قطاعًا حيويـــًا مهمًا 
لالقتصاد الصينـــي. وعلى الرغم 
مـــن أن تعـــرُّض الصيـــن المباشـــر 
تجـــاه مخاطـــر صـــادرات الطاقة 
األميركيـــة قـــد يكـــون ضئيـــالً أو 
معدومـــًا، إال إن هـــذا ال يعنـــي أن 
الصيـــن ُمحّصنـــة اقتصاديـــًا ضد 
سياســـات الطاقـــة األميركية. إن 
القائمة الســـوداء التـــي أصدرتها 
مؤخـــرًا  األميركيـــة  الســـلطات 
ناقـــالت  مـــن  عشـــرات  تحـــوي 
النفـــط التـــي تديرهـــا عـــدد مـــن 
شـــركات المالحـــة الصينية – من 
بينهـــا شـــركة COSCO العمالقة 
والمملوكـــة للســـلطات الصينية – 
والتـــي تزعـــم الواليـــات المتحدة 
بأنها خرقت العقوبات المفروضة 
علـــى إيران. وصـــدور القائمة في 
ســـبتمبر الماضي أدى إلى ارتفاع 
في أسعار الشحن بناقالت النفط 
الخام، وخلق صعوبات لوجستية 

في تجارة النفط في الصين.

الطاقـــة  قطـــاع  أن  حيـــن  وفـــي 
هو أحـــد أكثر الخيـــارات جاذبية 
لتخفيـــض العجز التجاري للصين 
مع الواليات المتحدة؛ إال أن الثقة 
بين البلدين أخذت في التالشـــي 
علـــى المـــدى القصيـــر، خصوصـــًا 
فيمـــا يتعلق باتفاقيـــات إمدادات 
الطويلـــة  الصيـــن  إلـــى  الطاقـــة 
ضروريـــة  تعتبـــر  والتـــي  األجـــل 
الطبيعـــي  الغـــاز  صناعـــة  لنمـــو 
الُمســـال فـــي الواليـــات المتحدة. 
قطـــاع الطاقة مهم لكونـــه داعمًا 
للنهضة االقتصاديـــة في الصين، 
وبدون توافر الطاقة الالزمة فإن 
االقتصاد الصيني ســـيتوقف عن 
النمـــو. حيـــث أن الصيـــن ال ُتعـــد 
أكبـــر مســـتهلك للطاقـــة األوليـــة 
فحســـب، بل أيضًا أكبر مســـتورد 
للنفط والغاز على مستوى العالم. 
وبحســـب صندوق النقد الدولي، 
ُتعـــد واردات الصيـــن مـــن النفـــط 
ثاني أكبـــر وارداتها بعد المعدات 
الكهربائيـــة – والتـــي غالبًا ما يتم 

إعادة تصديرها.

أمن الطاقة

مـــن  الفـــرد  نصيـــب  تقلـــص  مـــع 
احتياطـــي النفـــط والغاز نســـبيًا، 
مـــن المتوقـــع أن تعتمـــد الصيـــن 
بشـــكل متزايد على ما تســـتورده 
من الطاقة لتلبية الطلب المحلي 
المتزايـــد. ففـــي العـــام الماضـــي، 
ارتفع اعتماد الصين على الطاقة 
المســـتوردة إلى %20 وهو أعلى 
مســـتوى على اإلطالق. وبحسب 
تقرير صادر في سبتمبر الماضي 
عـــن اإلدارة الوطنيـــة للطاقة في 

الصيـــن، فإنـــه مـــن المحتمـــل أن 
يرتفع اعتماد الصين على الطاقة 
المستوردة إلى %30 بحلول عام 
2030، مما قد يخلق مخاطر أكبر 
حـــول أمـــن الطاقـــة فـــي الصين. 
الشـــيوعي  للحـــزب  بالنســـبة 
الصيني الحاكم، فإن أمن الطاقة 
يأتـــي فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن 
بعـــد االســـتقرار  حيـــث األهميـــة 
فمـــع  والسياســـي.  االجتماعـــي 
بكيـــن  فـــي  المخـــاوف  تصاعـــد 
حول اآلثـــار المترتبة من الحرب 
التجارية مع الواليـــات المتحدة، 
بـــات من الواضـــح أن هنـــاك قلق 
متزايد في األوســـاط السياســـية 
ضعـــف  نقطـــة  حـــول  الصينيـــة 
رئيســـية في استراتيجية الصين 
للطاقة، اذ يمر معظم النفط والغاز 
الطبيعي الُمســـال المســـتورد إلى 
الصين عبر “مضيق ملقا” – الواقع 
جنـــوب شـــرق آســـيا، بيـــن شـــبه 
جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة 
اإلندونيسية – باإلضافة إلى عدد 
مـــن الممـــرات البحريـــة األخـــرى، 
والتـــي يمكن للبحريـــة األميركية 
أن تغلقهـــا في حال ارتـــأت ذلك. 
وعلـــى الرغم مـــن أن لدى الصين 
خطـــوط أنابيب بديلة الســـتيراد 
النفـــط الخام عبر ُكٍل من روســـيا 
لـــن  أنهـــا  إال  الوســـطى،  وآســـيا 
تكـــون كافيـــة لتعويـــض النقـــص 
فـــي الطاقـــة الالزمـــة فـــي حـــال 
تم فـــرض حظـــر بحري مـــن ِقبل 
الواليـــات المتحدة، مما قد يؤدي 

إلى شلل االقتصاد الصيني.
المتزايـــدة،  للتوتـــرات  اســـتجابًة 
أعـــادت الصيـــن تركيـــز جهودهـــا 

علـــى زيـــادة اإلنتـــاج المحلي من 
النفـــط والغـــاز. ففـــي يوليـــو مـــن 
الرئيـــس  الماضـــي، طلـــب  العـــام 
الصينـــي شـــي جيـــن بينـــغ  مـــن 
المؤسســـات الحكومية وشركات 
تدابيـــر  تنفيـــذ  الصينيـــة  النفـــط 
النفـــط  إنتـــاج  لزيـــادة  وخطـــط 
شـــركات  اســـتجابت  والغـــاز. 
النفـــط الصينيـــة الثـــالث الكبـــرى 
و   Sinopec و   PetroChina
CNOOC ودعمت رؤوس أموال 
استثماراتها في عمليات التنقيب 
واإلنتـــاج هـــذا العـــام بحوالي 77 
مليار دوالر – بزيادة قدرها 18% 
عن العام الماضي. ولكن كثير من 
المراقبيـــن يرون أن هذه التدابير 
محدودة األثر وغير مجدية. فقد 
بلغ إنتاج النفط في الصين ذروته 
عام 2015 عند 4.3 مليون برميل 
فـــي اليوم وتراجع من بعدها إلى 
اليـــوم  فـــي  برميـــل  مليـــون   3.8
نتيجـــة إغـــالق عـــدد مـــن حقول 
النفط الغير ُمربحة. وعلى الرغم 
مـــن إعـــالن الصيـــن عـــن تنامـــي 
اإلنتـــاج المحلـــي مـــن النفط مرة 
أخـــرى، إال أن اإلجـــراءات التـــي 
تـــم تنفيذهـــا إلـــى اآلن لـــن تكون 
كافيـــة لمواكبـــة النمو المتســـارع 
فـــي الطلب المحلـــي على الطاقة 
 %  4 إلـــى   3 بــــ  يقـــدر  والـــذي 
بحســـب إدارة معلومـــات الطاقة 
األميركيـــة، لذا فإنـــه من المتوقع 
أن تواصـــل واردات الصيـــن مـــن 

النفط في االرتفاع.
وبالمثل، أدى النمو المتسارع في 
الطلـــب علـــى الغاز في األســـواق 
الصينيـــة إلـــى ارتفاع ســـريع في 

واردات الصيـــن من الغاز، إلى أن 
باتت الصين ثاني أكبر مســـتورد 
للغاز في العالـــم بعد اليابان. فقد 
بلغ حجم ســـوق الغاز في الصين 
272 مليـــار متـــر مكعـــب في عام 
مليـــار   152 إنتـــاج  تـــم   ،2018
متر مكعـــب منه محليـــًا بينما تم 
استيراد ما يقارب 120 مليار متر 
مكعـــب – تتضمـــن 69 مليـــار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي الُمسال 
و51 مليار متر مكعب عن طريق 
وبحســـب  األنابيـــب.  خطـــوط 
Sino-  مصدر مسؤول من شركة

للحكومـــة  المملوكـــة   pec Gas
الصينيـــة، فإنـــه مـــن المتوقـــع أن 
يزيـــد الطلـــب المحلي علـــى الغاز 
بمقـــدار %10 بحلول نهاية العام 

الحالي.

ارتفاع الطلب على الطاقة

ذكـــر تقريـــر صـــدر فـــي 2018 مـــن 
والتكنولوجيـــا  األبحـــاث  معهـــد 
التابـــع لمؤسســـة البتـــرول الوطنية 
الصينيـــة  بـــأن بكيـــن ترغـــب فـــي 
أن ُيشـــكل الغـــاز %15 مـــن مزيـــج 
الطاقـــة بحلـــول 2030، ممـــا يعنـــي 
بأن حجم الطلب عليه سيصل إلى 
600 مليار متر مكعب بحلول العام 
نفســـه. وعلى افتـــراض أن اإلنتاج 
المحلـــي من الغـــاز ســـيزيد ليتمكن 
الطلـــب  نصـــف حجـــم  تلبيـــة  مـــن 
المتوقع، فإن حجم واردات الصين 
من الغـــاز الـــالزم لتغطيـــة المتبقي 
من حجم الطلب ســـيصل إلى 300 
مليـــار متـــر مكعـــب. وهـــذا يعنـــي 
زيادة في إمدادات الغاز المستورد 
تقـــارب 100 مليار متـــر مكعب من 

عبـــر  أو  الُمســـال  الطبيعـــي  الغـــاز 
خطـــوط األنابيب من روســـيا – أي 
ما يعـــادل إضافة في حجم الطلب 
على مدى الســـنوات العشـــر المقبلة 
ُتقـــدر بحجـــم الطلـــب الحالي على 

الغاز في اليابان!.
والواليـــات  الصيـــن  كانـــت  إذا 
المتحـــدة تتجهـــان إلـــى حالـــة مـــن 
الصيـــن  فـــإن  العدائـــي،  التعايـــش 
قـــد تحـــاول الحد مـــن الطلب على 
النفط والغاز من الواليات المتحدة 
وفي الوقـــت ذاته اتخـــاذ خطوات 
جادة في زيـــادة اإلنتاج. ولكن من 
الواضح أن هذا ســـيؤثر ســـلبًا على 
أســـواق النفـــط والغـــاز نظـــرًا إلـــى 
الدور الرئيســـي الـــذي تلعبه الصين 
في العالم كسوق استهالكي ضخم 
ذو نمـــو متســـارع، مـــن المتوقـــع له 
أن يمثـــل حوالـــي %40 مـــن النمـــو 
العالمي المتزايد على النفط والغاز 
خالل العقد المقبل، بحسب الوكالة 
الدولية للطاقـــة. وفي الوقت الذي 
تقـــوم فيـــه الصيـــن ببـــذل كل مـــا 
فـــي وســـعها إلنتـــاج النفـــط والغاز 
حـــدود  هنـــاك  أن  إال  الصخـــري، 
لمـــا يمكـــن أن تحققـــه. ويبـــدو أنـــه 
مـــن الُمحتـــم أن تســـتمر وارداتهـــا 
مـــن النفـــط والغـــاز فـــي التصاعـــد. 
خســـارة الواليات المتحـــدة لقطاع 
توريد الطاقة إلى الصين سيشـــكل 
مـــن  حيـــث  لآلخريـــن،  مكســـبًا 
المرجح أن تكون كٍل من أســـتراليا 
الطاقـــة  مـــوردي  أكبـــر   – وروســـيا 
إلـــى الســـوق الصينيـــة فـــي الوقت 
الحـــرب  مـــن  الرابحـــان   – الراهـــن 
التجارية المتصاعـــدة بين القوتين 

االقتصاديتين.

alsabbagh.ali@gmail.com

علي محمد الصباغ

علي الفردان

التطورات اإليجابية 
جاءت بعد التدابير 
الحكومية لخفض 

العجز

انخفاض العجز 
المالي من 12 

% إلى 4 % خالل 
عامين

تلقي 3.7 مليار 
دوالر من أموال 
الدعم الخليجي 

حتى اآلن 

تحسن احتياطي 
العمالت األجنبية 

يدعم صرف 
الدينار البحريني 

عدنان يوسف



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١٤٥٧٧٥-CR2019( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير االسم التجاري

 للفرع رقم ٣ لشركة ركن ابو كريم للمفروشات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 

اصحاب شــركة ركن ابو كريم للمفروشــات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم ١٢٤٤٠٢، 

طالبين تغيير االســم التجاري  للفرع رقم ٣ من شــركة ركن ابو كريم للمفروشــات ذ.م.م 

الى شركة ركن الدرعية للمفروشات ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه الــى االدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد : ١٢٤٤٠٢ 

 تاريخ: 2019/٣/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفيةشركة

شركة كيرتي لالستشارات ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٧٥٧٦

بناء على قرار الشركاء في شركة كيرتي لالستشارات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
 KRITHIV ASAN NATHAN /رقم ١١٧٥٧٦، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة

مصفيا 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:
KRITHIV ASAN NATHA :اسم المصفي

رقم الموبايل: 32188988 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية  

الى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )160080( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة تضامن  

الى شركة ذات مسئولية محدودة مع تغيير االسم التجاري 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )160045( لسنة 2019
بشأن تحويل فرعين من مؤسسة فردية  

الى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  لسنة 2019
بشأن تحويل فرع الخامس من مؤسسة فردية  

الى شركة الشخص الواحد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع لشركة اجنبية  الى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )147844( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة  

الى شركة الشخص الواحد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد عرفات ســعيد عبدالحميد محمد المالك فاكهة شريفة )مؤسسة 
فرديــة( والمســجلة بموجب القيد رقم ٤٢٠٥٠-١٩، طالبا تحويل المؤسســة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠ الف دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. عرفات سعيد عبدالحميد محمد

AKASH MEPRATHU ASHOK KUMAR .٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السادة أصحاب شركة شركة سامانثا التجارية شركة تضامن بحرينية 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٨٥١٢، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي  
للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة وتغيير االسم التجاري 
دينــار  )الــف  د.ب   ١٫٠٠٠ وقــدره  برأســمال  ذ.م.م   زيــون  ذا  الــى  للشــركة 

بحريني(، بين كل من:
١. عبدالهادي عبدهللا يعقوب النشمي

RAJAN MANI .٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد اســماعيل مجيد اسد قاســم الهرمي المالك لـ مؤسسة اسماعيل 
مجيــد اســد قاســم )مؤسســة فردية( المســجلة بموجــب القيد رقــم ٥٧٢٨٠، 
طالبين تحويل الفرع رقم٢ )متجر اشرف للدراجات الهوائية( والفروع رقم 
١٤ )متجر اشرف للدراجات الهوائية( من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ١٠٠٠٠، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية زسمائهم:
١. اسماعيل مجيد اسد قاسم الهرمي

ASHRAF KATTISSERI .٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســيد/ شــوقي عبدالرحيم سلمان عبداللطيف البناء المالك لـ مؤسسة 

شوقي عبدالرحيم للمقوالت األنشائية )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب 

القيد رقم ١٦٥٣٨، يطلب  تحويل فرع الخامس من مؤسسة المذكورة التي 

تجمل اســم )برادات جوهرة الخليج(  الى شــركة الشــخص الواحد برأسمال 

وقدره ١٠٠٠ دينار لتصبح مملوكة من السيد.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 
بروبيــل كونســلتس لميتــد فــرع لشــركة اجنبيــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧٥٠٩١، 
طالبين تحويل الشكل القانوني لفرع الشركة األجنبية المذكورة إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠٠، دينار، بين كل من:
JAMIE PETER GROOM .١

BARRY ANDREW PROST .٢
SHAMIL SHAHEED .3

SANGEETA ANIL PARMAR .4
وتعديل االسم التجاري ليصبح بروبيل كونسلتس لميتد ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 
عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســادة الشــركاء في شــركة ســيتيز القابضة ذ.م.م. المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 83369، طالبيــن تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى 
شــركة الشــخص الواحد، لتصبح مملوكة من الســيد/ عبدهللا إبراهيم ســعد 

الرميحي.
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه الــى االدارة المذكورة خالل 

قيد رقم: ٦-٦٦٠٩٦مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٥٦٩١٥
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.
اســـــــم التاجـــــــــــر: اسياانجم غالم حسين عبدالرشيد فيروز دين

االسم التجاري الحالي: جولدن فريندز لأللكترونيات
االســـــم التجـــاري الجديد: بريطانيا للمواد الغذائية

 تاريخ: 2019/٢٧/١١

القيد : ٤٢٠٥٠ 

 تاريخ: 2019/٢٨/١١

القيد : 128512 

 تاريخ: 2019/٢٨/١١

القيد : 57280 

 تاريخ: 2019/٢٨/١١

القيد : ٥-١٦٥٣٨ 

 تاريخ: 2019/٢٨/١١

القيد : ٧٥٠٩١ 

 تاريخ: 2019/١/١٢

)CR2019-إعالن رقم )١٥٨٥٤٦
تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٥٨٠٥٩
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن ادناه: ورثة المرحومة امنه عبدهللا دعبل بطلب  تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد محمد علي مهدي علي الجنبي 

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

تقدم إلينا المعلن ادناه: محسن عبدالرحيم احمد يوسف الشويخ بطلب  تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد مرتضى عبدالرحيم احمد يوسف الشويخ 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-٣٦٦٦١

٢-٣٦٦٦١

رقم القيد

١-٨١٦٣٤

٢-٨١٦٣٤

٣-٨١٦٣٤

٥-٨١٦٣٤

االسم التجاري

مدينة الفواكه

سندويشات مرسيم

االسم التجاري

الطلعة الرشيدة موبايل

خدمات المتسارعة ألجهزة القياس والتحكم
الطلعة الرشيدة للمقاوالت

يعجبك للمأكوالت

 تاريخ: 2019/٢٦/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٧٤٤٤
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة المعلنة مريم احمد حسن صالح بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد محمد سعيد محمد ناصر محمد سعيد 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٥٧٦٩٥-٥

االسم التجاري
مطعم هدايتي

 تاريخ: 2019/٢٥/١١

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ SANJEEV KUMAR CHADHA باعتبــاره المصفــي القانوني 

لشركة فيرنسميث لألثاث ذ.م.م والمسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة 

تحــت رقــم 125653-1، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فيرنسميث لألثاث ذ.م.م
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مسيرات حداد على أرواح ضحايا االحتجاجات في عموم العراق

البرلمان يوافق على استقالة عبدالمهدي

أمس  العراقي  النواب  مجلس  وافــق 
عــادل  حكومة  استقالة  على  األحـــد 
من  شهرين  نحو  بعد  الــمــهــدي،  عبد 
ــفــــرت عــن  ــة احـــتـــجـــاجـــات أســ ــوجـ مـ
شــارك  شخصًا   420 مــن  أكــثــر  مقتل 
آالف العراقيين بمسيرات حداد على 
ــم فــي مــحــافــظــات عـــدة من  ــهـ أرواحـ

البالد.
الـــعـــراقـــي، على  الـــبـــرلـــمـــان  ووافــــــق 
استنادا  المهدي،  عبد  عــادل  استقالة 

إلى المادة 75 من الدستور العراقي.
سليم  الــنــواب  مجلس  رئيس  وأعــلــن 
الحلبوسي أنه ستتم مخاطبة رئيس 
حكومة  رئيس  لتسمية  الجمهورية 
جديد، حسب المادة 76 من الدستور 

العراقي. 
األمن  لجنة  البرلمان  كما وجه رئيس 
والدفاع للذهاب فورًا إلى محافظتي 

النجف وذي قار.
ــيــة الــدســتــوريــة إلقــالــة  يــذكــر أن اآلل
بموافقة  تتم  الــعــراق  فــي  الحكومة 
األغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقًا 
المادة  هــذه  بموجب  أوالً،   81 للمادة 
فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى 

رئاسة الوزراء.
وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في 
آخر  مرشحًا  يــومــًا،   15 أقصاها  مــدة 

لتشكيل الحكومة.
البرلمان  من  أعضاء  لخمس  ويمكن 
ــيـــس مــجــلــس  طـــلـــب اســـتـــجـــواب رئـ
الحكومة  إقــالــة  يمكن  كما  الــــوزراء، 
بــاألغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة لـــعـــدد أعــضــاء 

البرلمان.

حالة  فــي  مستقيلة  الحكومة  وتــعــد 
إقالة رئيسها.

السبت  أعلن  قــد  المهدي  عبد  وكــان 
“خطوة  إلى  مشيرا  استقالته،  تقديم 
مهمة لتفكيك األزمة وتهدئة األوضاع 

في العراق”.
إلـــى أن عـــدد قتلى  تــجــدر اإلشـــــارة 
ــي الــــعــــراق تـــجـــاوز  ــتـــجـــاجـــات فــ احـ
أوردتـــــــه  إحــــصــــاء  ــق  ــ ــ وف ال420، 
“رويترز” نقال عن مصادر من الشرطة 

ومستشفيات، الجمعة.
ــط  وســ ــات  ــظــ ــافــ ــحــ مــ  9 وأعــــلــــنــــت 
الــحــداد على قتلى  الــعــراق وجــنــوبــه 
الــتــظــاهــرات الـــذيـــن ســقــطــوا خــالل 
محافظتي  فــي  الماضيين  اليومين 

النجف وذي قار.

ــنــت  ــي بـــيـــانـــات مـــنـــفـــصـــلـــة، أعــل ــ ــ وف
ــيـــة،  ــمــثــنــى والـــديـــوانـ مــحــافــظــات ال
والبصرة،  وميسان،  وبــابــل،  وديــالــى، 
وكربالء، إضافة إلى النجف وذي قار، 
أعلنت الحداد لثالثة أيام على أرواح 
قتلى التظاهرات، إضافة الى تعطيل 
لفترات  الــرســمــي  الــدراســة والــــدوام 
ــى يــومــيــن في  ــوم إلـ تـــتـــراوح بــيــن يـ
محافظات النجف وذي قار وكربالء.

الــعــراقــي،  الــرئــيــس  مــن جــانــبــه تعهد 
لما  ناجعة  برهم صالح، بوضع حلول 

يحصل في محافظة النجف.
وتجددت االشتباكات بين ميليشيات 
مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون 
الحكيم،  بــاقــر  محمد  مــرقــد  اقتحام 
وتــم اســتــخــدام الــرصــاص الــحــي في 

محافظة  في  العشرين،  ثــورة  ساحة 
النجف. واستمرت المواجهات الليلية 
مرقد  حماية  وقوة  المتظاهرين  بين 
الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة 
ــن شـــيـــوخ عـــشـــائـــر ورجـــــــال ديـــن  مــ
قطع  كــربــالء،  وفــي  المحافظة.  فــي 
الرئيسية  الطرق  من  محتجون عددا 
بينها  من  المدينة،  وســط  والتجارية 
البلدية والجاير  طرق الضريبة وحي 

والسناتر ومجسر الضريبة.
كبيرة،  طالبية  تظاهرة  خرجت  كما 
الــذيــن  الــقــتــلــى  أرواح  عــلــى  حـــــدادا 

سقطوا في النجف والناصرية.
ــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد، انــطــلــقــت  ــ وفـ
مـــســـيـــرات طــالبــيــة حـــاشـــدة وســط 

المدينة، باتجاه ساحة التحرير.

بغداد - وكاالت

بيروت أ ف ب

لقي نحو 70 مقاتال حتفهم في الساعات ال 24 االخيرة في اشتباكات بين 
قوات النظام السوري وفصائل جهادية واخرى معارضة في محافظة إدلب 
في شمال غرب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق االنسان أمس 
األحد. وقال المرصد إّن االشتباكات أسفرت عن مقتل 36 عنصرا من قوات 
النظام و33 من الفصائل المسلحة. وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
دخول  منذ  إدلب  محافظة  في  عنفا  األكثر  “االشتباكات  أنها  برس  لفرانس 

وقف إطالق النار حيز التنفيذ” والذي أعلنه النظام وحليفه الروسي.
وفر سكان القرى المتضررة الى المناطق الشمالية، لينضموا إلى مئات االالف 
اندالعه في وقت  منذ  العنف  من  تعاني  التي  المحافظة  من  الذين خرجوا 
معرة  سماء  في  الدخان  أعمدة  األحــد  صباح  وتصاعدت  العام.   من  سابق 
ومقاتلين  لجهاديين  مواقع  على  غــارات  تنفذ  طائرات  كانت  حيث  النعمان 
القتلى  االحد عدد  المرصد  برس. وقدر  لفرانس  معارضين، بحسب مراسل 

جراء القتال ب69 مقاتال منذ اندالع المعارك في اليوم السابق.

أكثر من 70 قتيال إثر معارك في إدلب

القدس المحتلة - أ ف ب

اليميني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزيــر  أمر 
بالتخطيط  بالبدء  المسؤولين  الجديد 
في  جــديــدة  يهودية  مستوطنة  لبناء 
قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية 
المحتلة. ويأتي ذلك مع توجه متزايد 
في  الثالثة  هي  انتخابات  اجــراء  نحو 
إسرائيل منذ ابريل الفائت، مع اعتماد 
على  بقوة  بينيت  نفتالي  الدفاع  وزير 

أصوات المستوطنين في االقتراع.
إّن  اإلسرائيلية  الــدفــاع  وزارة  وقالت 
اإلدارة  ــــى  ال تــعــلــيــمــات  بــيــنــيــت وجــــه 
المحتلة  ــغــربــيــة  ال بــالــضــفــة  الــمــعــنــيــة 
بالتخطيط  الــخــلــيــل  بــلــديــة  “بــإخــطــار 

لحي يهودي جديد في مجمع سوق 
الجملة”. وتقع منطقة السوق 

في  الشهداء  شــارع  فــي 
ــذي كــان  ــ ــيــل، الـ ــخــل ال
شــارعــا نــابــضــا يــؤدي 
يعتقد  مقدس  لموقع 

أن النبي إبراهيم ُدفن فيه.
وجه  في  مغلقا  اآلن  بات  الشارع  لكّن 
مـــرارا  ــبــوا  طــال الـــذيـــن  الفلسطينيين 
وتشكل  الـــمـــرور.  حــركــة  ــام  أمـ بفتحه 
المدينة نقطة ساخنة لالشتباكات بين 
مستوطن   800 نحو  ويقيم  الطرفين. 
حماية  تــحــت  الخليل  فــي  إســرائــيــلــي 
عــســكــريــة مــشــددة ووســــط 200 ألــف 
إّن  بيان أمس األحد  فلسطيني. وقال 
مشروع البناء الجديد “سيضاعف عدد 

السكان اليهود في المدينة”.
ــي اجــتــمــاع الــحــكــومــة االســبــوعــي  وفـ
االحد، تعهد نتانياهو تقديم 40 مليون 
لتحسين  دوالر(  مليون   11,5( شيكل 
الخدمات األمنية في المستوطنات.

ــات الــضــفــة  ــنـ ــوطـ ــتـ ــسـ وتــــعــــد مـ
بموجب  شرعية  غير  الغربية 
ويعارضها  الدولي  القانون 

الفلسطينيون بشدة.

إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة جديدة في الخليل

دبي - العربية نت

بــعــد مــضــي مــا يــقــارب أســبــوعــيــن على 
عمت  التي  واالحتجاجات،  التظاهرات 
تقريبًا،  اإليرانية  والبلدات  المدن  جميع 
والــتــي بـــدأت احــتــجــاجــًا على االرتــفــاع 
يوميًا  تصل  البنزين،  ألســعــار  المفاجئ 
فــيــديــوهــات وصــــور وتـــقـــاريـــر جــديــدة 
لحظر  النسبي  الــرفــع  بــعــد  ــداخــل  ال مــن 
ــرنـــت، تـــؤكـــد مــمــارســة الــســلــطــات  ــتـ اإلنـ
اإليرانية القمع الوحشي ضد المحتجين، 
هذا واإلنترنت ال يزال معزوالً في معظم 
جنوب البالد، وخاصة في إقليم األهواز 

وبلوشستان.
ــد،  ــ ــــس األحـ ــع “كـــلـــمـــة”، أمـ ــوقـ ــر مـ ــشـ ونـ
القتلى  من   40 جثث  نقل  حــول  تقريرًا 
بمدينة  الحسين  اإلمـــام  مستشفى  إلــى 
األولــى  أيــام  شهريار وحدها خــالل ال3 

من االحتجاجات.
 300 حــوالــي  الفترة  نفس  فــي  نقل  كما 

جريح للمستشفى، وتفيد تقارير عن نقل 
من  مجهول  مكان  إلــى  وجــرحــى  جثث 

قبل الحرس الثوري.
ووفقًا للتقرير، فإن القتلى سقطوا نتيجة 
إصابات أعيرة نارية في الرأس، وتعرض 
الجرحى إلى إصابات بالرصاص والضرب 
التي  اإلصــابــات،  من  وغيرها  بالهراوات 
إلــى جــروح خطيرة فــي األطــراف  أدت 

وفي الظهر والعمود الفقري.

وحــســب تــقــريــر “كــلــمــة” تــم إجــــراء 50 
و74  األول  الــيــوم  فــي  جــراحــيــة  عملية 
في اليوم الثاني، ولكن في اليوم الثالث 
والحافالت  العام  النقل  مركبات  وصلت 
وتم  الــثــوري،  للحرس  التابعة  الصغيرة 
ومصادرة  بالمستشفى  العاملين  تهديد 
جميع الهواتف والصور ومقاطع الفيديو 
الجرحى  أخـــذ جميع  تــم  ثــم  الــمــتــاحــة، 

والقتلى إلى مكان مجهول.

من احتجاجات ثورة البنزين في إيران

أعيرة نارية في الرأس وضرب بالهراوات خالل االحتجاجات
مدينة إيرانية تشهد سقوط 40 قتيال و330 جريحا

الدوحة - أ ف ب

قـــالـــت خــبــيــرة مــســتــقــلــة مـــن األمـــم 
المتحدة ان العمال األجانب في قطر 
جنسيتهم  بسبب  التمييز  يواجهون 
واصلهم القومي ويعانون من “انتشار 

التنميط” العرقي واالتني. 
ــة تــدفــقــا لــلــعــمــال  ــدوحــ ــ وشـــهـــدت ال
النامية  الدول  من  خصوصا  االجانب 
الفقيرة، استعدادا لبطولة كأس العالم 
 90% أن  يعني  ما   2022 القدم  لكرة 
من سكان قطر هم من غير القطريين. 
ــيـــوم، الــمــقــررة  وصـــرحـــت تـــنـــداي أشـ
فرانس  لوكالة  التمييز  الخاصة حول 
قطر  في  الكثيرين  تمتع  “يتأثر  برس 
بحقوق اإلنسان إلى حد كبير بأصلهم 

القومي وجنسيتهم”. 
وأضـــافـــت أن “الـــعـــديـــد مـــن الــعــمــال 
ــزءا  ــل يـــمـــضـــون جــ ــدخــ ــ الـــمـــتـــدنـــي ال
قطر،  في  العملية  حياتهم  من  كبيرا 

جدية  عوائق  ذلك  خالل  ويواجهون 
بحقوق  الــكــامــل  التمتع  مــن  تمنعهم 

اإلنسان األساسية”. 
وقالئل جدا هم العمال األجانب الذين 
دائمة،  إقامة  للحصول على  يتأهلون 
الجنسية  على  منهم  أي  يحصل  وال 
به  يتمتع  التي  االجتماعية  والمزايا 

القطريون. 
النهائي  تــقــريــرهــا  اشــيــوم  وســتــقــدم 

حول زيارتها لقطر إلى مجلس حقوق 
اإلنسان األممي في يوليو 2020. 

ينتشر  “الــتــنــمــيــط  ان  مـــن  ــذرت  ــ وحـ
الــخــاص والــعــام وانــه  القطاعين  فــي 
افريقيا  من  الرجال  أن  افتراض  يتم 
نظيفين،  لــيــســوا  الــصــحــراء  جــنــوب 
كما  جنسيًا،  مــبــاحــات  الــنــســاء  بينما 
يعتبر القادمون من جنوب اسيا أنهم 

غير أذكياء”.

العمال األجانب في قطر يواجهون عوائق جدية تمنعهم من التمتع بحقوقهم األساسية

العمــال األجانــب يواجهون التمييز بســبب جنســيتهم
خبيرة أممية: انتشار التنميط العرقي في قطر

عدن - العربية نت

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــ شـــــدد رئ
ــشــرعــيــة، مــعــيــن عــبــدالــمــلــك، على  ال
ضرورة اتخاذ موقف حازم من األمم 
ما  تجاه  الدولي  والمجتمع  المتحدة 
قبل  من  الرعناء  “التصرفات  أسماها 
ــحــوثــيــة”، وتــحــديــهــا  الــمــيــلــيــشــيــات ال
لتحقيق  الرامية  الجهود  لكل  السافر 
السالم، مشيرا إلى ما تواجهه البعثة 
ــن تعنت  الـــحـــديـــدة مـ ــي  األمـــمـــيـــة فـ
مــســتــمــر لــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي في 
وانقالبها  ستوكهولم،  اتــفــاق  تنفيذ 
على كــل االتــفــاقــات والــقــفــز على أي 
فرصة لتحقيق السالم تنفيذا ألجندة 

داعميها في طهران.
واعتبر عبدالملك، أثناء لقائه 

المؤقتة  الــعــاصــمــة  فــي 
بعثة  رئـــيـــس  عـــــدن، 
في  المتحدة  األمـــم 
الـــحـــديـــدة الــجــنــرال 

أباهيجيت غوها، أن استمرار التعنت 
والمماطلة من قبل ميليشيات الحوثي 
اتفاق  بموجب  الــتــزام  أي  تنفيذ  فــي 
ديسمبر  في  توقيعه  منذ  ستوكهولم 
ــم  ــام الــمــاضــي بــرعــايــة األمـ ــعـ ــن الـ مـ
جديتها  عــدم  على  تأكيدا  المتحدة، 
ــمــضــي نــحــو تــحــقــيــق الــســالم  ــي ال فـ
والــدولــيــة،  األممية  الجهود  وتــحــدي 
في  الحوثيين  اســتــمــاتــة  أن  مــؤكــدا 
بشأن  االتفاق  تنفيذ  تجزئة  محاولة 
المتحدة  ــم  األمـ وتــغــاضــي  الــحــديــدة 
السالم  لمسار  تهديدا  يعد  ذلــك  عــن 
الحكومة  رئــيــس  الــمــقــتــرح. ووصـــف 
اليمنية، التصعيد والخروقات التي 
الحوثية  الميليشيات  ارتكبتها 
بأنها  الماضية  األيـــام  خــالل 
“غير مبررة ويجب إدانتها 
بكل صراحة ووضوح”.

اليمن: الحوثي يرفض السالم تنفيذا ألجندة طهران
لندن - رويترز

بوريس  بريطانيا  وزراء  رئيس  قــال 
جــونــســون أمـــس األحـــد إنـــه سيشدد 
األمن  بتعزيز  متعهدا  السجن  أحكام 
ــدان  ــي لـــنـــدن مـ ــعــد هـــجـــوم نـــفـــذه فـ ب
باإلرهاب تم اإلفراج عنه قبل انقضاء 

مدة العقوبة.
وقبل أقل من أسبوعين من االنتخابات 
القضايا  قــفــزت  بريطانيا  فــي  العامة 
في  الــعــام  الــنــظــام  وقــضــايــا  القانونية 
االنتخابية  البرامج  مقدمة  إلى  البالد 
بــعــد أن قـــام عــثــمــان خـــان الـــذي كــان 
ويمسك  وهميا  ناسفا  حــزامــا  يــرتــدي 
الجمعة  يــوم  شخصين  بقتل  سكينا 

قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
الذي  المحافظين  حزب  وأعلن 

يتزعمه جونسون أنه يركز 
الشرطة  صــرامــة  على 
السجون  وإجـــــراءات 
لكن أحزاب المعارضة 

على  لقيامه  الحاكم  الــحــزب  انتقدت 
ميزانيات  بتخفيض  تقريبا  عقد  مدى 

الخدمات العامة.
وفي محاولة منه للنأي بنفسه عن تلك 
إذا  إنــه  جونسون  قــال  التخفيضات، 
فاز في االنتخابات التي ستجرى يوم 
12 ديسمبر الجاري سيخصص المزيد 
وتشديد  السجون  لنظام  األمــوال  من 

األحكام.
وقــال لبرنامج )أنــدرو مــار( الــذي تبثه 
البريطانية )بي.بي.سي(  هيئة اإلذاعة 
”سنطرح عقوبات أشد على المجرمين 
الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة 

وعلى اإلرهابيين“.
وأضاف ”أشعر بأسف بالغ لحقيقة 
ــان طــلــيــقــا..  ــذا الـــرجـــل كـ أن هـ
بــغــيــض  ــر  ــ ــ األمـ أن  ــقـــد  ــتـ أعـ
للغاية وسنتخذ إجراءات 

حياله“.

جونسون: إذا فزت سأشدد عقوبات اإلرهاب

مصرع طفل وسيدة 
داخل كنيسة مصرية

القاهرة - سكاي نيوز عربية

ــقــي طــفــل عـــمـــره 4 ســـنـــوات وســـيـــدة في  ل
داخــل  حـــادث  فــي  مصرعهما،  الخمسينات 
المصرية،  المنيا  بمحافظة  أثــريــة  كنيسة 
القاهرة.  جنوب  كيلومتر   250 نحو  بعد  على 
ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن مصادر 
أمــنــيــة وطــبــيــة، قــولــهــا إن الــطــفــل والــســيــدة 
الكنيسة  داخــل  حائط  انهيار  نتيجة  توفيا 
المنيا. كما أسفر  أبوفانا في  األثرية في دير 
الــحــادث، حسب الــمــصــادر، عــن إصــابــة عدد 
بدأت  فيما  الكنيسة،  داخــل  الموجودين  من 

السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

أصدرت محكمة عراقية، أمس األحد، حكما باإلعدام على ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطالق االحتجاجات الشعبية العارمة في البالد  «
قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات. وحكمت محكمة استئناف واسط، باإلعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل 
المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في األول من أكتوبر في محافظة واسط. من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء األعلى، عبدالستار بيرقدار، أمس األحد، 

إصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف. وقال البيرقدار في تصريح صحفي، إن “الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف األشرف تصدر 
مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة”.

أول حكم بإعدام ضابط قتل متظاهرين
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التصريـــح الـــذي فاجأنا بـــه أحد النواب حول اســـتفحال مرض الســـرطان وتضاعف 
المصابيـــن بـــه ليس أمـــرًا عاديا ُيمكن قراءتـــه كبقية التصريحـــات، وال يجب أن يمر 
دون التوقف أمامه بجدية واهتمام كبيرين، إنه ينبهنا إلى حجم الكارثة التي تحدق 
بنـــا جميعـــا، فالضحايـــا في زيـــادة مخيفة والحاالت التـــي تم اكتشـــافها في مراحل 
متقدمة، وهذا يعني بشـــكل بديهي أن عالجها ليس أمرا يســـيرا كما يتصور البعض. 
والذي أثار دهشتنا واستغرابنا الشديد هو تأكيد وزيرة الصحة أنه ال توجد ميزانية 
مخصصـــة لمـــرض دون اآلخـــر، إنما ترصـــد ميزانية لتوفيـــر العالج وفـــق حاجة كل 
مريض، ليس معقوال التعامل مع حاالت مرضى السرطان كاألمراض األخرى الممكن 
التعاطـــي معهـــا نظـــرا لخطورته من جهـــة وما يتطلبه مـــن كلفة عالجيـــة من الجهة 

الثانية.
صحيـــح أن الدولـــة أخذت على عاتقها متابعة ما يســـتجد حـــول المرض من بحوث 
ودراســـات وكيفية التصدي له انطالقا من واجبها تجاه المواطن، بيد أننا كنا نتمنى 

لـــو تم تخصيص ميزانية للمصابين بالســـرطان. قبل ســـنتين وجـــه المجلس النيابي 
لوزيرة الصحة ســـؤاال مفاده التالي: هل لدى الوزارة خطة على المدى القريب للحد 
مـــن اإلصابـــة بالســـرطان؟ وهـــل وزارة الصحـــة بصدد إنشـــاء مستشـــفى متخصص 
بأحـــدث األنظمـــة والمعـــدات والخبرات لمواجهـــة هذا المرض؟ لكـــّن رد الوزيرة كان 
مخيبـــا لآلمـــال بإعالنهـــا أّن جهود الوزارة تقتصـــر فقط على التعامل مـــع المنظمات 
الدوليـــة كمنظمـــة الصحـــة العالميـــة! المتوفـــر حاليـــا لعـــالج مرضى الســـرطان مركز 
بمستشـــفى حمد الجامعي وال تتعدى قدرته االســـتيعابية مئة سرير، بالطبع إّن عدد 
األسرة المشار إليه ال يمكنه استيعاب أعداد المصابين الذين قدروا بـ 1784 مريضًا.

والذي يبدو لنا إزاء خطر بحجم السرطان أّن الوضع بحاجة - من المسؤولين  «
بالصحة - إلى أخذ كل االستعدادات المطلوبة، وكان البد من اتخاذ خطوات 

تتناسب مع خطورة المرض، فالمواطن بات يشعر برعب حقيقي، ومن واجب 
الوزارة طمأنة كل فرد بإعداد البرامج التثقيفية للوقاية من المرض، وليس 

خافيا أّن األغلبية تجهل طبيعة المرض فضال عن أعراضه.

اإلمارات... خمسة عقود من المعجزات
تحتفـــل دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة الحبيبة في هـــذا اليوم بالعيد 
الوطنـــي الثامـــن واألربعيـــن، فتتزيـــُن ُمدنهـــا الجميلـــة بعناقيـــد الفـــرح 
وشوارعها بالزينِة واأللوان. األعالُم فوق البيوت ترفرف، وصور قيادتها 
الرشيدة فوق الرؤس وعلى الصدور بكل فخٍر واعتزاز، إنُه يوٌم مختلف 
ولحظاتُه مليئٌة بمشـــاعر الحب والوالء واالنتمـــاء الصادق لهذه األرض 

الغالية والطاعة التامة لقيادتها الرشيدة، إنها أجواُء روُح االتحاد.
عايشـــُت هـــذه الفرحُة المجيدة لســـنواٍت عديدة أثناَء دراســـتي بمدينة 
أبوظبـــي الشـــامخة، ال يمكنني أن أنســـاها أبدًا، وحتى بعـــد انتهائي من 
الدراســـة الجامعية أحرُص قدر المســـتطاع على الســـفر إلى هناك ُملبيًا 
دعوة المحبة التي انغرست في مكاٍن خاص في قلبي لهذا البلد العظيم 
تـــارًة، ودعـــوِة إخوانـــي وأصدقائـــي وزمالء الدراســـة اإلماراتييـــن تارًة 
أخرى، فالمحبة ُمتبادلة بين الشـــعبين الشـــقيقين والجذور راســـخٌة في 

األعماق.
مســـيرة االتحـــاد التي تعيُش فـــي وجدان كل إماراتي لهـــا مكانة مميزة 
فـــي قلـــب كل إماراتي، وحكاية عشـــٍق لم يعرفها الزمان مـــن قبل، ألنها 
مرتبطـــة بباني النهضة ومؤســـس الدولة الحديثة وصانع ســـعادة البالد 
المغفـــور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 

نهيان طيب هللا ثراه وأسكنُه فسيَح جناته.
نحتفُل مع الشـــعب اإلماراتي الشـــقيق هذا العام أيضًا وكعادتنا السنوية 
بيومه الوطني، ونحُن نشهد آفاقا واسعة من التعاون في كل المجاالت 
بيـــن البلديـــن، وطموحـــا نحـــو الريادة ال يعـــرُف المســـتحيل. نحتفُل مع 
إمـــارات المحبة ألننـــا أدركنا منُذ أمٍد بعيد أن مســـتقبلنا واحد ومصيرنا 

مشترك، مشتركين في ذاِت التحديات والمصاعب.

على مدى عقوٍد خمسة مضت نستطيُع القول إن اإلمارات العربية  «
المتحدة تسير اليوم بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، بفضل من الله 

سبحانه وتعالى وإرادة حكامها الكرام وشعبها األبي، وستبقى مسيرة 
االتحاد خفاقة “والبيت متوحدا”، وكل عام وقيادة اإلمارات وشعبها الكريم 

في تقدم وازدهار وأمٍن وأمان.

عباس ناصر

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

السرطان يتفشى والوزارة تتفرج

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

للتواصل: 17111483

إنجازات حكومية عظيمة تستحق أن نفاخر بها
هناك عوامل عديدة ســـاهمت في نجاح برامج الحكومة وتحقيق شعار رفاهية 
المواطـــن ووضعـــه موضـــع التطبيـــق، وأبـــرز هـــذه العوامـــل وأهمهـــا من يرســـم 
األهداف الصحيحة والوســـائل اآلمنة والمعرفة النظرية والتطبيقية وأســـاليب 
العمـــل والتنظيـــم والتوجيهـــات الفكريـــة، ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه الذي يقود 
ســـفينة التنميـــة بكل حنكـــة واقتدار، ووضع أيـــده هللا الهياكل األساســـية التي 
تخلـــق الريادة في المعرفة والعلم واالختصاص مهما كبرت التضحيات والثمن، 
وجاء رد ســـموه حفظـــه هللا حول رؤية البحرين االقتصادية 2030، شـــامال بما 
تحقـــق مـــن المنجزات التي تعـــود بالخير على الوطـــن والمواطنين في مختلف 
المجاالت، وإظهار االستراتيجيات والسياسات التي انتهجتها الحكومة وصوال 

إلى تحقيق كل الخطط واألهداف والتغلب على التحديات.
أســـتحضر جزءا من رد ســـموه أيـــده هللا )إن مملكة البحريـــن تمكنت من تنفيذ 
األهداف اإلنمائية لأللفية باعتراف األمم المتحدة، كما تم ربط أولويات برنامج 
الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 2030، ومنذ عام 2008، 
فإن جميع المشاريع والبرامج الواردة ضمن الموازنات العامة تهدف إلى تحقيق 

تطلعـــات رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030، وقد درجـــت الحكومة على إصدار 
التقاريـــر الدوريـــة حول مـــا تحقق من برامجها وتم نشـــر هـــذه التقارير بصورة 

مستمرة(. 
كمـــا تحـــدث ســـموه عـــن أهم المؤشـــرات التـــي تبين التقـــدم المحرز فـــي تنفيذ 
أهـــداف رؤية البحريـــن االقتصادية 2030 وهي مؤشـــرات كثيرة تعكس أفضل 
الخدمـــات والمســـتويات مـــن حيـــث الكفـــاءة والجودة التـــي تقدمهـــا الحكومة 
وتتوافق أهدافها مع أهداف أجندة 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، ما 
جعـــل البحرين عالمة فارقة بالبذل والعطاء والتميـــز وتحتل المكانة المرموقة 
التـــي تســـتحقها، وتوج ذلك بحصـــول مملكة البحرين علـــى جوائز دولية كثيرة 
من مختلف المنظمات تؤكد المستوى العالي للتخطيط واإلعداد الرائع المحكم 
للرؤية المستقبلية وحشد الطاقات لتحقيق كل ما يتطلع له المواطن البحريني 

ويدعم المسيرة.

إنجازات حكومة سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه لتنفيذ رؤية  «
2030 إنجازات عظيمة تستحق أن نفاخر بها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أحالم العثماني الجديد
في ظل الحالة العربية التي نعيشها هذه األيام، خصوصا المتعلقة بالوضع 
في ليبيا وســـوريا والعراق واليمن، بـــدأت تظهر إلى الوجود مصطلحات 
معينة في األدبيات والتصريحات التركية المختلفة تدل على استفحال 
األوهام التركية األردوغانية واســـتفحال حالة الشيزوفرينيا التي تحكم 
السياســـات التركيـــة تجـــاه العالم مـــن ناحية وتجـــاه الـــدول العربية من 

ناحية ثانية.
ومن بين المصطلحات والتعابير األردوغانية، الحكم العثماني، والسيادة 
التركيـــة، وميـــراث األجـــداد، والوريـــث الشـــرعي لألراضـــي العثمانيـــة، 
والكومنولـــث العثماني، إلى آخر هذه المصطلحات التي يجري بعثها من 
تابـــوت التاريخ والتي تعكس النهم في التهـــام األراضي العربية وتقنين 

احتاللها بموجب هذه المصطلحات الزائفة.
هـــذه المصطلحـــات تصاحبهـــا عمليـــات وتحـــركات مشـــبوهة على وجه 
األرض، فقـــد اســـتغلت الدولـــة التركية حالـــة التفكك التي تعيشـــها ليبيا 
وقامـــت بإرســـال الســـالح والمـــال والعتـــاد للجماعـــات المواليـــة لها على 
األراضي العربية الليبية والتي تتولى تنفيذ المخطط التركي في الهيمنة 

على ليبيا استنادا ألحالم الخالفة التي تسيطر على عقل أردوغان.
وقبل أيام قليلة قامت بتوقيع اتفاق مع حكومة السراج الموالية لها في 
مجال التعاون األمني ومجال المناطق البحرية، وهو اتفاق باطل قانونا 
ألنـــه يخالف مواد اتفاق الصخيرات الـــذي أرادته جميع الفصائل الليبية، 
إلى جانب أن حكومة السراج نفسها ال تمثل جميع الليبيين وال يحق لها 

توقيع اتفاقات دولية باسم الليبيين.
وقبـــل ذلك اســـتغلت حالة التفـــكك التي تمر بها ســـوريا والعراق وقامت 
باحتـــالل الشـــمال الســـوري والشـــمال العراقـــي، وقامـــت خـــالل الفتـــرة 
الماضية بترويج خريطة تركية جديدة من خالل وســـائل إعالمها، وهي 
الخريطة التي تضم مدينتي الموصل وكركوك العراقيتين ومدينة حلب 

السورية. 
وبالتزامن مع كل هذا تقوم الدولة التركية بعملية منظمة ضد األكراد كما  «

تولت األرمن في الماضي لتوسيع هذه الخريطة واستعادة االمبراطورية 
العثمانية واستعادة مجد األجداد.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

تحتفل دولة اإلمارات العربية الشـــقيقة وقيادتها وشـــعبها بالعيد الوطني )48( 
وُيصـــادف ذكـــرى قيام اتحاد اإلمارات الســـبع، في هذه األيـــام تنبض اإلمارات 
باألنشـــطة والفعاليـــات الوطنيـــة الجذابـــة إحيـــاء لهـــذه الذكـــرى الوطنية التي 
ُيشارك فيها األشقاء الخليجيون والعرب، والجاليات األجنبية المتواجدة على 
أرض دولـــة اإلمارات العربية المتحدة. وخالل )48( عاًما حققت دولة اإلمارات 
إنجـــازات كبيـــرة ورائـــدة فـــي الكثيـــر مـــن المجـــاالت السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية واإلنســـانية، بجانب محافظتها على العادات والتقاليد اإلماراتية 

العربية العريقة.
لقد أصبحت دولة اإلمارات عاصمة تجارية دولية بفضل سياستها االقتصادية، 
وتحولـــت تلـــك الرمال إلى واحـــة خضراء تهـــوي إليها األفئدة مـــن كل صوب، 
إذ قامـــت أسســـها على أنظمة حديثة شـــأنها شـــأن الكثير من الـــدول المتقدمة، 
وأعطت المجال الواسع لمن يرغب في العمل واالستثمار على أرضها بما يتوافق 
مع قوانينها وسياستها االقتصادية وفق رؤية اإلمارات 2021م، ولتحقيق ذلك 
فهي تواصل جهودها في االنتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشـــجيع 
االبتـــكار، وتعزيز األطـــر التنظيمية لجميـــع القطاعات االقتصادية والســـياحية 

والتجارية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ولتعزيـــز اقتصاد دولة اإلمارات العربية فإنها وضعت مجموعة من المؤشـــرات 

لألداء االقتصادي بهدف زيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة نصيب 
الفـــرد مـــن الدخـــل القومـــي اإلجمالي، ورفع نســـبة صافـــي تدفقات االســـتثمار 
األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة نسبة المواطنين العاملين 
فـــي الدولة، ورفع نســـبة مســـاهمة الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة في الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي غير النفطي وغيرها من المؤشـــرات التـــي تعمل على تعزيز 

االقتصاد الوطني اإلماراتي وصوال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وترتبـــط مملكـــة البحريـــن بدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة بعالقات راســـخة 
وتوافق سياسي وتبادل اقتصادي عزز قوة البناء والتنمية واالستثمار بينهما، 
كما يربط الشقيقتين تحالٌف ُمظفر ضد حروب الفوضى واإلرهاب والعمل مًعا 
بحـــزم وعزيمة لتحقيق األمن واالســـتقرار في بلديهما ومنطقة الخليج العربي 

واألمة العربية. 
والشعب البحريني يحتفي مع أشقائه اإلماراتيين بعيدهم الوطني المجيد،  «

فعيد اإلمارات عيد للبحرين وفرحة اإلماراتيين بهجة للبحرينيين، فنحن جميًعا 
شعٌب واحد، ومشاركة البحرين دولة اإلمارات في احتفاالتها تجسد ُعمق 

العالقات التاريخية واألخوية التي نمت بالثوابت والرؤى المشتركة الثنائية 
والخليجية والعربية والدولية، وهي ثوابت غرسها األجداد وسار على نهجها 
اآلباء وأطرها األبناء بكثير من المحبة والمودة التي أضفت عليها التماسك، 

وتجلت في المواقف اإلنسانية واإلنمائية والسياسية بين الشقيقتين.

عبدعلي الغسرة

يوم اإلمارات الوطني



طالـــب العبـــو الفريـــق األول للكـــرة 
الطائـــرة بعـــودة رئيـــس الجهاز عالء 
الحلواجـــي وعدولـــه عن االســـتقالة 
التـــي تقـــدم بها لمواصلـــة عمله على 
رأس الجهـــاز اإلداري للعبـــة لتعزيـــز 
مسيرة النجاحات والمكتسبات التي 
حققتها الكرة الطائرة األهالوية على 

امتداد السنوات ال 10 الماضية.
وأكـــد قائـــد الفريـــق علـــي الصيرفي 
تمسك الالعبين والجهاز الفني بعالء 
الحلواجـــي للبقاء علـــى رأس الجهاز 
اإلداري مشيرا إلى أن وجوده يعتبر 
أمر مهم لتحقيق االســـتقرار اإلداري 

للعبة واستمرار عطاء الالعبين.
وأضاف “ لقد فضـــل جميع الالعبين 
تجديد عقودهـــم والبقاء مع الفريق 

حبـــا وتعلقا في النادي من جهة ومن 
أجـــل األشـــخاص الموجوديـــن فـــي 
الجهـــاز اإلداري وفي مقدمتهم عالء 
الحلواجـــي مـــن جهة أخـــرى، فنحن 
اســـرة واحدة وســـنبقى كذلـــك بإذن 

هللا..”.
التقـــى  بأنـــه  الصيرفـــي  وأوضـــح 
الحلواجـــي قبـــل عـــدة أيـــام ووعده 
األخير بالعودة إلى الفريق والعدول 
عـــن اســـتقالته، مشـــيرا إلـــى أهميـــة 
عودته لقيادة العمل اإلداري المرتبط 
بشـــكل كبير مع العمل الفني، كما أكد 
بأن ما تحقق في الســـنوات الماضية 
هـــو نتاج جهد جماعي وحمل بصمة 
خـــالل  مـــن  للحلواجـــي  واضحـــة 
اختياراتـــه وحســـن إدارتـــه ولذلـــك 

فإننا متمسكون به.
الالعـــب ناصر عنان دعـــا الحلواجي 
للتراجـــع عـــن القـــرار بهـــدف تحقيق 
االســـتقرار اإلداري واالســـتمرار فـــي 
العطاء، خصوصـــا وأن الفريق مقبل 
االســـتحقاقات  مـــن  العديـــد  علـــى 

الهامة داخليا وخارجيا.
وأضاف “ ال شك أن عالء الحلواجي 
كانت لـــه بصمات واضحة في النقلة 
النوعيـــة التـــي شـــهدتها لعبـــة الكرة 
قيادتهـــا،  تســـلم  أن  منـــذ  الطائـــرة 
والمحافظـــة علـــى تلك المكتســـبات 

تلـــك  لمواصلـــة  بقائـــه  تســـتوجب 
اإلنجـــازات، خصوصا وأننـــا مقبلون 
األنديـــة  ببطولـــة  المشـــاركة  علـــى 
العربيـــة التـــي ســـتقام العـــام المقبل 
فبرايـــر 2020 عـــالوة علـــى بطولتي 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  وكأس  الـــدوري 

المحليتين”.
 وأكـــد عنـــان أن وجـــود الحلواجـــي 
مهـــم إلدارة شـــئون اللعبـــة فـــي ظل 
التـــي  والتناغـــم  االنســـجام  حالـــة 
عاشتها اللعبة خالل الفترة الماضية 
كالعبيـــن وأطقم فنيـــة وإدارية، كما 
أنـــه ملـــم بكافـــة النواحـــي اإلداريـــة 
اللعبـــة  لمتطلبـــات  متابعـــا  وكان 
وحاضـــرا فـــي الحصـــص التدريبيـــة 

واإلشراف على التعاقدات.

الصيرفي وعنـــــان يطالبـــان الحلواجي بالعـــودة

عالء الحلواجي ناصر عنان علي الصيرفي
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اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

بدء منتخبنا الوطني للبليارد والســنوكر مرحلة حصاد الميداليات في بطولة الخليج 
والمقامة حاليًا في العاصمة العمانية )مسقط( وتستمر حتى 8 ديسمبر الجاري.

العـــب منتخبنـــا الناشـــئي خليل بوســـيف 
خـــاض مســـابقة لعبـــة الســـنوكر 6 كـــرات، 
واســـتهل مشـــواره بالفوز علـــى اإلماراتي 
محمـــد الجوكـــر )3/4(، ليخســـر فـــي ثانـــي 
مبارياته أمام علي العبيدلي القطري )2/4(، 
ليعـــود بعدهـــا ويحقـــق فـــوزه الثاني على 
العماني طه حســـن )3/4(، ليتلقى خسارته 
العتبـــي  نـــواف  الســـعودي  أمـــام  الثانيـــة 
)2/4(، ليخـــوض بعدها مرحلـــة الدور قبل 
النهائـــي والذي واجه فيهـــا العب منتخبنا 
اآلخـــر حبيـــب صبـــاح، ليخســـر بوســـيف 
المواجهـــة ويحتل المركـــز الثالث ويضمن 

وبـــرز  البرونزيـــة.  بالميداليـــة  تتويجـــه 
بوســـيف في هـــذه المســـابقة بمســـتوياته 
العالية واستطاع من إثبات قدراته الفنية 
وخصوصـــًا بعد تغلبه علـــى الخبرة ونجم 
اإلمارات الجوكر بجدارة واســـتحقاق في 
مفاجأة كبيرة بالبطولة، والوصول لمرحلة 
قبـــل النهائـــي والتي اصطدم فيهـــا بخبرة 

وحنكة حبيب صباح.
أمـــا علـــى صعيـــد مســـابقة لعبـــة البليـــارد 
8 كـــرات، تقلـــد العـــب منتخبنـــا الوطنـــي 
إبراهيـــم القائـــد الميداليـــة البرونزيـــة بعد 
احتاللـــه المركز الثالث. وجـــاء ذلك بعدما 

فـــاز علـــى محمد الحســـيني )4/7( وخســـر 
فـــي مواجهتين أمـــام بدر العوضـــي )6/7( 
القائـــد  وقـــدم   .)5/7( الشـــمري  وعبـــدهللا 
مســـتويات الفتة في المباريات التي لعبها 
وخصوصـــًا أمام بـــدر العوضـــي، وكان ندًا 
صعبـــًا ولوال ســـوء الطالع الـــذي الزمه في 

بعـــض األلعاب لخرج بنتيجـــة الفوز. وفي 
المسابقة ذاتها، خرج العبنا اآلخر عبدهللا 
عيســـى من المنافســـات بعد خســـارته في 
مباراتيـــن أمـــام عبدالرحمـــن العمـــار )4/7( 
وبـــدر العوضـــي )3/7( وفـــوزه فـــي مباراة 

واحدة على عبدهللا الكلباني )5/7(.

مشاركات أخرى

وستكون ألفراد منتخبنا مشاركات أخرى 
فـــي البطولـــة ذاتهـــا علـــى صعيـــد لعبتـــّي 
البليارد والسنوكر، إذ من المنتظر أن يلعب 
هشـــام الصقـــر ويونـــس صقـــر مســـابقتي 
فريق الماسترز وفردي الماسترز للسنوكر، 

حبيـــب صبـــاح ســـيلعب مســـابقة 15 كرة 
ســـيلعب  عبدالغنـــي  صـــادق  للســـنوكر، 
مســـابقتّي الفرق و15 كرة، خليل إبراهيم 
بوســـيف ســـيكون حاضـــًرا فـــي مســـابقة 

الفرق.
أما في مسابقة البليارد، سيخوض إبراهيم 
القائد وفهد خلف مسابقة 9 كرات، ووائل 
القاســـمي وفهـــد خلف مســـابقة 10 كرات، 
وعلـــى صعيـــد مســـابقة زوجـــي 9 كـــرات 
ســـيلعب فهد خلف وإبراهيم القائد ووائل 
“ضربـــة  زوجـــي  مســـابقة  أمـــا  القاســـمي، 
بضربـــة” فسيشـــارك إبراهيـــم القائد وفهد 
خلـــف، على أن يكون إبراهيم القائد وفهد 
خلـــف ووائـــل القاســـمي وعبدهللا عيســـى 

في مسابقة الفرق.

الــخــلــيــج بـــطـــولـــة  ــي  ــ ف ــرات”  ــ ــ كـ  8“ ــارد  ــيـ ــلـ ــبـ الـ بـــرونـــزيـــة  ــد  ــل ــق ــت ي ــد  ــائـ ــقـ الـ

خليل بوسيف يتوج ببرونزية السنوكر “6 كرات”

لقطة لالعب إبراهيم القائد

تقام على مالعب النادي الملكي بمشاركة 96 العبا

المفتوحــة الميــاه  فــي  البحريــن”  “بوســت  بطولــة  فــي 

انطالق بطولة كأس الملك الدولية للجولف اليوم

مشاركة ناجحة لمنتخب السباحة

تبدأ في السادســـة والنصف مـــن صباح اليوم االثنين 
2 ديســـمبر اولـــى جوالت بطولـــة كأس جاللـــة الملك 
حمـــد الدوليـــة الثانيـــة عشـــر للجولف والتي يشـــرف 
على تنظيمها االتحـــاد البحريني للجولف وتقام على 
مالعب النادي الملكي للجولف ويشارك فيها 96 العبا 
منهم 35 العبا محترفا و61 هاو يمثلون اكثر من 20 

دولة من دول المنطقة وآسيا واوربا.
وقد حظت هذه البطولة بسمعة طيبة بين البطوالت 
التي تقام في المنطقة لما تحويه من قوة المنافســـة 
ودقـــة فـــي التنظيم  وأصبحت مـــن ذلك منصة هامة 
لعشـــاق رياضـــة الجولـــف يســـعى الكثيـــر منهـــم على 
بقـــوة  فيهـــا  والمشـــاركة  البطولـــة  لهـــذه  االســـتعداد 

للحصول علي النتائج الممتازة. 
ويأتي تنظيم هذه البطولة الســـنوية من قبل االتحاد 
البحرينـــي للجولـــف بهـــدف االرتقـــاء بمســـتوى لعبة 
بايجـــاد  البحريـــن وتطويرهـــا وذلـــك  فـــي  الجولـــف 
بطـــوالت دوليـــة يشـــارك فيها العبـــون لهـــم خبراتهم 
الميدانية لالحتكاك بالالعبين البحرينيين واكتســـاب 
الخبرات لتطوير مســـتوياتهم الفنية والتقنية. وتقام 
البطولة ســـنويًا برعاية شـــركة بتلكو الراعي الرئيس 
للبطولـــة حيث قامت هـــذه الشـــركة الوطنية برعاية 
ودعـــم البطولـــة منذ انطالقتها في عـــام 2007م وقد 
ســـاهم هـــذا الدعـــم علـــى إقامـــة البطولة ســـنويًا في 

وقتها. اما بالنسبة لألمور الفنية للبطولة فانها ستقام 
علـــى مـــدار 3 أيام متتابعة وســـوف يتم عمل تصفية 
لالعبين حسب قوانين البطولة للمشاركة في األدوار 

النهائية والذين سيتنافسون على لقب البطولة.
وســـتكون المنافســـة بيـــن 35 العـــب محتـــرف مـــن 
إنجلتـــرا وإســـبانيا والهنـــد والمغرب والملكـــة العربية 
الســـعودية وتونـــس والواليـــات المتحـــدة األميركية 
وسكتولندا. وهناك الفئة الثانية وهم الالعبين الهواة 
ويمثلهـــم 61 العبا من دول مجلـــس التعاون والدول 
العربيـــة والعبيـــن مـــن أوربـــا المتواجديـــن فـــي دول 

مجلس التعاون. 
هـــذا وســـيمثل المملكـــة المغربيـــة 10 العبيـــن وهـــذا 
يأتـــي ضمن اتفاقية التوأمة التي وقعت بين االتحاد 

البحريني للجولف وجمعية الجولف المغربية.
ويتوقع المراقبون ان تحظى البطولة بمنافسة قوية 
وخاصة بعد العمل الكبير الذي تم في تجهيز الملعب 
حتى يكون في مســـتوى الحـــدث الدولي اضافة الى 
ان االســـماء المشـــاركة اســـماء لهم خبراتهم في مثل 
هـــذه البطولـــة فـــي مثل هـــذه البطوالت التي تتســـم 
بقـــوة المنافســـة و المثابـــرة للفـــوز بـــكأس البطولـــة 
وخاصـــة ان هذه البطولة معتمدة من االتحاد الدولي 
في تحســـين المراكـــز العالميـــة ضمن قوائم الســـجل 

الدولي لالعبين الهواة.

هـــذا وقـــد اعد االتحـــاد البحرينـــي برنامجـــا متكامال 
لتنظيـــم جميـــع االمـــور اإلداريـــة والتنظيمية إلخراج 
هـــذه التظاهرة الدولية بالمســـتوى الذي يليق باســـم 
البطولـــة خاصـــة انهـــا تـــدار بكـــوادر بحرينيـــة كاملة 
لهـــم خبراتهم في مجال التنظيم واإلدارة وســـاهمت 
إدارتهم الســـابقة في نجاح وتميز البطوالت السابقة. 
وقـــد قـــام الالعبـــون المشـــاركون يـــوم امـــس بجولة 
تدريبيـــة على مالعب النادي الملكـــي والذي كان في 
مستوى راقي حيث سيكون في مستوى الحدث من 
حيث الصعوبات الفنية التي تم وضعها خصيصا لهذه 
البطولة وسيكون توقيت البطولة في الجولة األولى 
في تمام الســـاعة السادســـة والنصف وسوف يستمر 
اللعب حتى الرابعة والنصف وسيقسم الالعبون على 
مجموعات وكل مجموعه 3 العبين وســـتكون أبواب 
النـــادي الملكـــي للجولـــف مفتوحة للجميع لمشـــاهدة 

ومتابعة هذه البطولة والدعوة عامة.

البحرينـــي  االتحـــاد  مـــع  بالتنســـيق 
بوســـت  شـــركة  أقامـــت  للســـباحة، 
البحريـــن للفعاليـــات الرياضية، سلســـلة 
ســـباقات الســـباحة “ بحريـــن بوســـت “ 
للميـــاه المفتوحـــة والتـــي أقيمـــت فـــي 
لفنـــدق  المحاذيـــة  الســـاحلية  المنطقـــة 
الريتزكارلتون، حيث شمل السباق على 
ســـباق مســـافة 500 متـــر و1900 متـــر 

وبمشـــاركة 270 متســـابقًا على مختلف 
األعمـــار، حيـــث جـــاءت نتائجهـــا علـــى 

النحو التالي:
فئة األوالد تحت 14 ســـنة في مســـابقة 
500 متر، حقق الســـباح أحمد عبد النبي 
المركـــز األول والميداليـــة الذهبيـــة فيما 
أحـــرز الســـباح أحمـــد العلـــوي الميدالية 
الفضية والمركز الثاني وحصل الســـباح 

الثالـــث  المركـــز  علـــى  القوتـــي  ناصـــر 
والميداليـــة البرونزيـــة، أما في مســـابقة 
1900 متـــر فئـــة األوالد 15 - 17 ســـنة، 
أحرز الســـباح عبد العزيـــز الدراج المركز 
األول والميداليـــة الذهبيـــة فيمـــا حقـــق 
الســـباح ســـعود صـــالح المركـــز الثانـــي 
محمـــد  والســـباح  الفضيـــة  والميداليـــة 
الدوســـري الميدالية البرونزيـــة والمركز 

الثالـــث. يذكـــر أن ممثـــل جاللـــة الملـــك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة قد شارك بسباق السباحة في 
المياه المفتوحة، وتعد مشـــاركة ســـموه 
بمثابة استعداده لخوض السباق الكبير 
“آيرون مان البحرين” بتاريخ 7 ديسمبر.

االتحاد البحريني للجولف

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

ــاراة  ــ ــ ــب ــ ــ الــــــخــــــســــــارة فـــــــي م
واإلخـــــفـــــاق فــــي بـــطـــولـــة أمـــر 
دراســة  ويجب  للغاية،  طبيعي 
والعمل  والــمــســبــبــات  ــاب  األســب
ــق أســـس  ــ عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا وفـ

صحيحة للمرحلة المقبلة.

منتخبنا  مـــــدرب  تــخــبــطــات 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم فـــــي تــشــكــيــلــة 
ــّي عـــمـــان والــســعــوديــة  ــاراتـ ــبـ مـ
بكأس الخليج والخروج بنقطة 
مفهوم  غير  أمــر  فقط،  واحـــدة 

للشارع الرياضي بتاًتا!

حسن علي
أشادا بدوره في 

اإلنجازات التي 
حققتها لعبة 

الطائرة

جاللة الملك

فــي إطــار توجهــات االتحــاد البحرينــي للتنــس لالهتمــام برياضــة 
المــرأة، وضمن برنامجه الســنوي لألنشــطة المحليــة 2019م، ينظم 
االتحاد بطولة البحرين المفتوحة الثامنة للســيدات، التي انطلقت 

فعالياتها يوم السبت 30 نوفمبر وتستمر حتى 7 ديسمبر2019م.

إدارة  مجلـــس  عضـــو  وأشـــارت 
االتحاد مسؤولة النشاط النسائي 
نادية حســـين مرادي أن االتحاد 
البطولـــة  إقامـــة  علـــى  يحـــرص 
الســـيدات  بمشـــاركة  ســـنويا 
البحرينيـــات والمقيمـــات وللمرة 
الشـــقيقات  دعـــوة  يتـــم  الثانيـــة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن 
الكويـــت  دولـــة  تشـــارك  حيـــث 
بخمـــس العبـــات، مما ســـيضفي 
القوة والمنافســـة علـــى البطولة، 
بمشـــاركة  البطولـــة  وتحظـــى 
واســـعة تعدت الخمســـين سيدة 
المبتدئـــات،  فـــردي  فئـــات  فـــي 
المتوســـط،  المســـتوى  وفـــردي 
المتقـــدم  المســـتوى  وفـــردي 
حســـب  الزوجـــي  ومســـابقة 
إلتاحـــة  الالعبـــات  مســـتويات 
المجال ألكبر عدد للمشـــاركة في 

البطولة. 
والجدير بالذكر أنه يشـــرف على 
بحرينـــي  فنـــي  طاقـــم  البطولـــة 
الفنـــي هشـــام  المديـــر  بإشـــراف 
مـــال هللا، والحكـــم الدولي أحمد 
محمد الحواج حيث جرى إعداد 
جـــداول البطولـــة والتواصل مع 
المشـــاركات عن طريـــق الواتس 
آب وموقع االتحـــاد اإللكتروني، 
وفي اليـــوم األول أقيمت خمس 
مباريـــات لفئة المبتدئـــات حيث 
فـــازت الالعبـــة ســـارة األنصاري 
6/1,6/4 علـــى خديجـــة عاشـــور 
نـــوف  علـــى  الزعبـــي  وفاطمـــة 
غزوان 6/0,6/0، بشرى الجباس(
 ،6/0,6/0 عبيـــد  زينـــب  علـــى 
مـــي الخـــال علـــى مريـــم مجيـــد 
6/1,6/0، )ريـــم الهاشـــمي( علـــى 

)مريم المطوع( 6/0,6/0.

انطالق بطولة البحرين لتنس السيدات



واصــل االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم التزامه بتطوير المســابقات، لتكون ضمــن نخبة البطوالت العالميــة، حيث صادق المكتب 
التنفيــذي فــي االتحــاد خــال اجتماعــه فــي هونغ كونغ )األحد( برئاســة الشــيخ ســلمان بــن ابراهيــم آل خليفة علــى منح الدول 
المضيفة للنسخ المستقبلية من البطولة المزيد من الوقت من أجل االستعداد الستضافة البطولة، وبحيث يتم اختيار الدولة 

المضيفة لنسخة عام 2027 بأسرع وقت ممكن. 

وأكد الشـــيخ ســـلمان بن ابراهيم آل خليفة 
في كلمة القاها في االجتماع حرص االتحاد 
القـــاري علـــى توفير أعلى درجـــات التنظيم 
المثالي لبطولة كأس آسيا باعتبارها واجهة 
البطوالت اآلســـيوية وقال: خـــال اجتماع 
الجمعية العمومية التاســـع والعشـــرون في 
باريـــس، قمنـــا باختيـــار الصيـــن مـــن أجـــل 
اســـتضافة النســـخة المقبلة من كأس آســـيا 
عـــام 2023، وأنـــا أعرف أن الصين ســـتنظم 
بطولة على مســـتوى عالمـــي، لتحافظ على 
مكانة هذه البطولة، لكن الصين أمامها أربع 
ســـنوات فقـــط من أجـــل االســـتعداد، ورغم 

قدرتهـــم الكاملة علـــى اســـتضافة البطولة، 
إال اننـــا نفضل إتاحة المزيد من الوقت أمام 
الدول المضيفة للنســـخ المســـتقبلية، حيث 
أنـــه من خال توســـيع البطولـــة اعتبارًا من 
نســـخة 2019 فـــي اإلمارات، بـــات لدينا 24 
منتخبـــًا و51 مباراة، ولهذا نحتاج ما بين 8 

إلى 10 ماعب على مستوى عالمي.
وأوضـــح رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم: حجـــم البطولـــة الحالي قـــد يتطلب 
المزيد من أعمال اإلنشـــاءات، وهو بالتأكيد 
يحتاج للمزيد من التخطيط والوقت، نحن 
نحتـــاج لتطويـــر أفضـــل المرافـــق لاعبيـــن 

البـــث  فـــي  لشـــركائنا  وكذلـــك  والجماهيـــر 
التلفزيونـــي والتســـويق، وبمـــا يتوافـــق مع 
قيمـــة ومكانـــة كأس آســـيا علـــى المســـتوى 
العالمـــي. ووافـــق المكتـــب التنفيـــذي أيضًا 
على توصيات اللجنة القانونية، في أن يتم 
اختيـــار الدولـــة المضيفـــة من قبـــل المكتب 
الجمعيـــة  خـــال  مـــن  وليـــس  التنفيـــذي، 
العموميـــة. واتفـــق االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم مع االتحاد الدولـــي، بانتظار موافقة 
يتـــم  أن  علـــى  الدولـــي،  االتحـــاد  مجلـــس 
تخصيـــص ثاثـــة مقاعد ونصـــف في كأس 
العالـــم لألنديـــة 2021 في الصيـــن، وبحيث 

يكون هنالك مقعد للدولة المضيفة )الصين( 
ومقعـــد لمنطقة غرب آســـيا ومقعد لمنطقة 
شـــرق آســـيا، إلى جانب نصف مقعد يتأهل 
للمنافســـة عليـــه الفريـــق الفائز مـــن المباراة 
التـــي تجمـــع بيـــن الفريقين الخاســـرين في 
نهائـــي كل منطقة )قبـــل نهائي دوري أبطال 

آسيا(.
 وأكـــد المكتـــب التنفيـــذي موقفـــه الداعـــم 
لمجموعة من المبادئ الرئيسية في االتحاد، 
ومن ضمنها الترويج لكرة القدم النســـائية، 
ومكافحـــة التحرش بـــكل أشـــكاله وحماية 
القاصرين، بحسب مقترح اللجنة القانونية 

فـــي االتحـــاد. وعشـــية إقامـــة حفـــل توزيع 
الجوائـــز الســـنوي، قـــرر المكتـــب التنفيـــذي 
إقامة حفـــل توزيع الجوائز الســـنوي 2020 
فـــي قطـــر، على أن يقـــام اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة الثاثين في العاصمـــة الماليزية 

كوااللمبور يوم 6 أبريل 2020.

هونغ كونغ - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم: مساحة زمنية كافية للدول المستضيفة لكأس آسيا

سلمان بن ابراهيم يترأس اجتماع المكتب التنفيذي
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اللجنة اإلعالمية

قـــرر مجلـــس ادارة نـــادي النجمـــة فـــي اجتماعه رقم 
التاســـع والخمســـون بتاريـــخ 26/ 11/ 2019 تحديـــد 

موعـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة 
للنـــادي يـــوم االربعـــاء الموافـــق 25/ 12/ 

الســـابعة  الســـاعة  تمـــام  فـــي   2019
والنصـــف فـــي مقـــر النـــادي بضاحيـــة 

الفاتح.
وتقـــرر تحديد فترة الترشـــح لرئاســـة 

وعضويـــة مجلـــس االدارة لتكـــون من 
2/ 12/ 2019 وحتـــى 9/ 12/ 2019، كمـــا 

يدعو مجلس االدارة جميع اعضاء النادي المسجلين 
فـــي كشـــوفات النـــادي والمنتهيـــة عضوياتهم تجديد 
الجمعيـــة  حضـــور  لهـــم  ليتســـنى  العضويـــة 
العموميـــة، علمـــا بأن اخر موعد لتســـديد 
 /12  /9 يـــوم  العضويـــة  اشـــتراكات 
2019 الســـاعة الثامنة مساءا وسوف 
تعقـــد الجمعيـــة العموميـــة باالعضاء 
المسددين لاشـــتراكات والذين يحق 
لهـــم التصويـــت على انتخـــاب مجلس 

االدارة.

دعوة الجتماع عمومية نادي النجمة

أشـــار مديـــر لعبـــة كـــرة اليـــد بنادي 
أن  إلـــى  الجوكـــم  علـــي  باربـــار 
مفاوضـــات نادي الجزيرة اإلماراتي 
لاعب فريقه أحمد المقابي لم تتعد 
“الشـــفهية” حتـــى اآلن ولـــم تصـــل 
بيـــن األطـــراف  الرســـمية  للقنـــوات 

المعنية.
 وقال الجوكم في تصريح لـ “الباد 
ســـبورت” إن النـــادي اإلماراتي فتح 

بـــاب المفاوضات مع نجـــم منتخبنا 
الوطني أحمد المقابي واســـتمر في 
ذلك دون أن يلجأ للقنوات الرسمية، 
والتـــي تحّتم عليه طـــرق باب نادي 
باربار والتقدم بشـــكل رسمي ألجل 
معرفـــة العـــرض ومناقشـــته ووضع 

النقاط على الحروف.
وبحســـب  أنـــه  المقابـــي  وبّيـــن 
المعلومـــات التـــي علـــم بهـــا ناديـــه 

اإلماراتـــي  الفريـــق  أن  مؤخـــًرا، 
إلدارة  الرســـمي  عرضـــه  سيرســـل 
نادي باربار خال اليومين المقبلين.

الجوكم: ال يوجد عرض رسمي للمقابي
علي مجيد

تشــير التوقعــات إلــى مشــاركة ممثل جالــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب مستشــار األمــن الوطني رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي بطولــة الشــرق األوســط للرجل 

الحديدي والتي تنظمها مملكة البحرين في 7 من ديسمبر الجاري. 

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في تصريح له بهذه المناســـبة “تعد بطولة 
الشرق األوسط من البطوالت المهمة التي 
تقـــام علـــى أرض المملكـــة والتي تســـاهم 
في دعـــم توجهـــات المملكة نحـــو صناعة 
وجعـــل  الرياضـــي،  والترفيـــه  الرياضـــة 
البحريـــن وجهة مفضلة إلقامـــة الفعاليات 
الرياضيـــة على أرضها باإلضافة الى كونها 
عاصمة الشـــباب والرياضة والتي تســـاهم 
في اســـتقطاب الجماهير وتسليط الضوء 
على مملكة البحرين ومنجزاتها الحضارية 

والتنموية في مختلف المجاالت”. 
وتعتبـــر بطولـــة الرجل الحديـــدي الدولية 
بالبحريـــن حدثا مهما يســـتقطب عددا من 
الرياضييـــن المحليين والعـــرب واألجانب 
المحترفيـــن والهـــواة، حيث تشـــكل أرض 
البحريـــن مكانـــا للتنافس بين المشـــاركين 
نتائـــج  تحقيـــق  إلـــى  يتطلعـــون  الذيـــن 
متقدمـــة ومســـتويات مشـــرفة، ويرفعون 
راية التحـــدي لكون البطولـــة تتميز بروح 

تنافسية مغايرة. 

أهمية التواجد في البطوالت 

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “تأتـــي مشـــاركة أبطـــال العالم في 
العميـــق  ايمانهـــم  مـــن  انطاقـــا  البطولـــة 
بأهميـــة التواجد في البطـــوالت التي تقام 
على أرض مملكة البحرين ودعمها بصورة 
متميزة والسعي الى أن تكون ناجحة في 
جميـــع المقاييس والعمل على االرتقاء بها 
كون البحرين باتـــت حاليا موطنا لرياضة 
الترايثلون في الشـــرق االوسط وأضحت 
الشـــرق  بطولـــة  خـــال  مـــن  تســـتقطب 
األوســـط العديـــد من الاعبيـــن المتميزين 
فـــي رياضة الترايثلـــون وابطالهـــا والذين 
يتنافســـون على لقب البطولة األفضل في 

الشرق االوسط”. 
وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “نـــرى اهتمـــام كبيـــر مـــن الاعبين 
والاعبـــات المشـــاركين فـــي البطولـــة عبر 

التدريبـــات اليومية للمشـــاركة في بطولة 
الشـــرق األوســـط والتي نتطلع من خالها 
مشـــاهدة المنافسة القوية بين المشاركين 
والتنافـــس القـــوي على المراكـــز المتقدمة 
والعمـــل علـــى تعزيـــز مكانـــة البطولـــة في 

مملكة البحرين بصورة مستمرة”. 

 تحدي جديد 

وســـيكون ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أمـــام تحـــد جديد فـــي تاريخه 
جديـــد  انجـــاز  اضافـــة  الـــى  وسيســـعى 
لسموه ويؤكد مكانته العالمية في رياضة 
الترايثلـــون ومقارعـــة ســـموه ألبطالها بعد 
ان حقـــق إنجازات رائدة فـــي فترة زمنية 

قياسية جدا. 

 تاريخ ناصع باإلنجازات 

وكان الظهـــور األول لســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمـــد آل خليفة في رياضة الترايثلون 
الحديـــدي  الرجـــل  بطولـــة  فـــي  خارجيـــا 
بالعاصمـــة األلمانيـــة برليـــن والتي شـــارك 
فيها ســـموه بجانب نخبة من ابطال العالم 
ورغم حداثة المشـــاركات الخارجية اال أن 
سموه تمكن من قطع مسافة السباحة في 
40:15 دقيقة والدراجـــات في 02:41:27 
وحقـــق   01:39:24 فـــي  والجـــري  ســـاعة 
العمريـــة  فئتـــه  علـــى   27 المركـــز  ســـموه 
)29-25( بعد ان قطع مســـافة المســـابقات 
الثـــاث البالغـــة 133 كيلومتـــر فـــي زمـــن 

05:06:27 ساعة. 
وجـــاءت نتيجـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة في الظهور األول مشـــرفة 
جدا وقوية األمر الذي جعل من الصحافة 
حققـــه  الـــذي  باإلنجـــاز  تتغنـــى  األلمانيـــة 
ســـموه في البطولة التي شارك فيها نخبة 
من االبطال إضافة الى تحقيق سموه بعد 
الرجل الحديدي مباشـــرة لبطولة ديلنجن 

للقدرة. 
ولم تتوقف طموحات ســـمو الشيخ ناصر 
بـــل تجـــاوز انجـــاز  بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ألمانيـــا ووصـــل الـــى بطولـــة العالـــم فـــي 

فلوريدا، اذ دخل ســـموه متسلحا بالخبرة 
التـــي اكتســـبها وبالتدريبـــات التـــي خضع 
لهـــا ليتمكـــن مـــن قطـــع مســـافة الســـباحة 
فـــي  والدراجـــات  ســـاعة   01:06:47 فـــي 
05:02:37 والجـــري في 04:08:05 ســـاعة 
المركـــز  وفـــي  الكلـــي 10:27:31  والزمـــن 
ال18 علـــى فئته العمرية من 25 - 29 عام 

بين مشاركة 102 مشارك. 
وبالنظـــر الـــى النتيجـــة التي حققها ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فإنهـــا 
تـــدل داللة واضحـــة على التطـــور النوعي 
والمتصاعد في الجانب الفني لسموه وهو 
االمـــر الذي كشـــفته بطولة برليـــن وبطولة 

فلوريدا.
وفـــي محطـــة أخرى بجنوب شـــرق اســـيا 
وتحديـــدا بالفلبيـــن مع نخبة مـــن االبطال 
العالميين حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد 
فـــي هـــذه البطولـــة إنجـــازا نوعيـــا جديدا 
بحقيق ســـموه للمركز الثالث على مستوى 
البطولـــة بعـــد أن قطـــع مســـافة الســـباحة 
00:33:40 دقيقـــة والدراجـــات 03:20:22 
ســـاعة والجـــري بزمـــن 01:36:07 وحقـــق 
الزمـــن  بإجمالـــي  الثالـــث  المركـــز  ســـموه 

05:33:02 ساعة. 
ونثر في جنوب افريقيا ابداعاته المتميزة 
فـــي رياضة الترايثلون عندما ســـطر أروع 
اإلنجازات في هذا المحفل العالمي الكبير 
فئتـــه  علـــى  الســـادس  المركـــز  بتحقيقـــه 
بإجمالي الزمن10:26:56 ســـاعات بعد أن 
تمكـــن مـــن قطـــع الســـباحة لمســـافة 3.80 
كيلومتر في زمن وقدره 01:05:35 ساعة 

والدراجـــات الهوائية مســـافة 90 كيلومتر 
فـــي 05:43:34 ســـاعة ثـــم الجـــري قطـــع 
المســـافة 42 كيلومتر في زمن 03:31:58 

ساعات. 
بـــن حمـــد  الشـــيخ ناصـــر  وواصـــل ســـمو 
رحلـــة الحصـــاد المتميـــزة مـــع موقـــع آخر 
في واليـــة نيويورك بســـباق ســـيراكيوس 
االبطـــال  مـــع  القويـــة  منافســـة  وســـط 
العالمييـــن حيث تمكن ســـموه من تحقيق 
زمـــن قياســـي فـــي البطولـــة وذلـــك بعـــد 
تجاوز الســـباق بزمـــن 4:42:10 وذلك في 
المشـــاركة الخامســـة لســـموه في بطوالت 
الســـباحة:  حيـــث  الخارجـــي  الترايثلـــون 
ســـاعة   02:32:47 الدراجـــات   00:31:56

والجري: 01:33:13 ساعة. 
ووضع في سباق هنغاريا هدفا واضحًا له 
وهو تحقيـــق المراكـــز المتقدمة وتحطيم 
األرقام التي حققها في البطوالت السابقة 
وبالفعـــل تمكـــن ســـموه من تحطيـــم رقمه 
الســـابق فـــي منافســـات بطـــوالت الرجـــل 
الحديـــدي وذلك حينما تمكـــن من اجتياز 
مراحل بطولة بودابســـت بزمن 04:30:38 
الثامـــن حيـــث  للمركـــز  ســـاعة وتحقيقـــه 
مســـافة الســـباحة والبالغـــة 1.9 كيلومتـــر 
في زمن 28:57 دقيقة، فيما اجتاز ســـموه 
منافســـات الدراجات والبالغة 90 كيلومتر 
امـــا  ســـاعة   02:28:21 مســـجا  بنجـــاح 
منافســـات الجـــري 21.1 كيلومتـــر فتمكن 
سموه من تخطيها بزمن 01:29:02 ساعة. 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة لم 
يقبـــل بغيـــر التميز نجاحا له في مســـيرته 

المـــرة  هـــذه  ولكـــن  الترايثلـــون  برياضـــة 
الســـباق بطابـــع خليجـــي صحـــراوي وفي 
امارة دبي حيث شارك سموه في البطولة 
وســـباق  للجـــري  ســـباق  تضمنـــت  التـــي 
الدراجـــات إضافة الى ســـباق القدرة وهو 
السباق الصحراوي الخليجي وتمكن سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة المركز 
األول فـــي أول بطولـــة صحراويـــة بعد أن 
قطـــع مســـافة الجري بزمـــن 18.46 دقيقة 
والدراجـــة بزمـــن37.50 دقيقـــة والقـــدرة 

بزمن 1.18.32 ساعة. 

 تسجيل زمن جديد 

وفي تحدي البحرين تمكن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن تحقيـــق 
المركز الرابع على المســـتوى العام للبطولة 
حيـــث ســـجل زمـــن جديـــد بعـــد أن قطـــع 
مســـافة الســـباق بزمـــن 04:21:11 ســـاعة 
كيلومتـــر   1.9 البالغـــة  الســـباحة  وقطـــع 
والتـــي انطلـــق مـــن خليـــج البحريـــن فـــي 
00:27:37 دقيقـــة ومـــن ثـــم قطع مســـافة 
سباق الدراجات البالغة 90 كيلومتر بزمن 
02:22:19 ومســـافة الجـــري البالغـــة 21.1 

بزمن 01:26:45 ساعة. 

 األول خليجيًا 

وفـــي العـــام 2018 واصل ســـموه مســـيرة 
انجازاتـــه وتمكن من تحقيق المركز األول 
خليجيًا والرابع على المستوى العام التاج 
الثاثـــي وتمكـــن ســـموه مـــن تحقيق زمن 

قياسي في البطولة التي شارك فيها نخبة 
مـــن ابطال العالـــم حيث تمكن ســـموه من 
تجاوز الســـباق في زمن وقدره 04.09.27 

ساعة. 

 األول في تكساس 

وفي بطولة الرجل الحديدي في تكساس 
تمكـــن مـــن مواصلـــة االنجـــازات وحقـــق 
المركـــز االول ايضـــا بعـــد منافســـة قويـــة 
ومثيـــرة بيـــن ابطـــال العالـــم إال أن ســـموه 
تمكن من حسم السباق لصالحة واالرتقاء 
علـــى منصة التتويج بعد ان قطع مســـافة 

السباق بزمن وقدره 09.06.52 ساعة.

 فتح باب التسجيل للتطوع 

مـــن ناحية أخرى، أعلنـــت اللجنة المنظمة 
لبطولة الشـــرق األوســـط للرجل الحديدي 
70.3 البحريـــن عـــن فتـــح باب التســـجيل 
للتطوع للمساهمة في تنظيم هذا الحدث 

المرموق. 
ويأتـــي ذلـــك مـــن منطلـــق إيمـــان اللجنـــة 
المنظمـــة بـــأن التطـــوع فـــي تنظيـــم هـــذه 
البطولـــة العريقـــة سيســـاهم فـــي تحقيـــق 
نجاح أكبر. للتســـجيل: يرجى زيارة موقع 

بطولة الرجل الحديدي: 
أو   www.ironman.com/bahrain70.3
 www.ironman.com/im703-bahrain
وفتحت اللجنة باب التسجيل اعتبارًا من 

أمس وسيستمر حتى موعد السباق.

لقطات لمشاركات سمو الشيخ ناصر بن حمد سابقًا

المكتب اإلعالمي

توقعات بمشاركة ناصر بن حمد في “االيرون مان”
ــازات ــ ــج ــ مـــشـــاركـــة إيــجــابــيــة مـــن أبـــطـــال الـــعـــالـــم لــمــواصــلــة تــحــقــيــق اإلن

أحمد المقابي



“األعلى” للشباب والرياضة يحتفي بيوم المرأة البحرينية
بالمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  احــتــفــلــت 
األعلى للشباب والرياضة بيوم المرأة 
احتفالية  عبر  أمــس،  يــوم  البحرينية 
الــمــجــلــس بمنطقة  أقــيــمــت فــي مــقــر 
السيف بحضور األمين العام المساعد 
ومروان  عسكر  الرحمن  عبد  الدكتور 
فـــؤاد كــمــال الــمــديــر الــعــام للتخطيط 
األمانة  موظفين  من  وعدد  والموارد 
للشباب  األعـــلـــى  لــلــمــجــلــس  الــعــامــة  

والرياضة.
على  المساعد  العام  األمين   وحــرص 
تكريم الموظفات العامالت بالمجلس 
ــوم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة،  ــ بــمــنــاســبــة ي

المرأة  تلعبه  الــذي  الــدور  على  مثنًيا 
ــبــحــريــنــيــة فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت،  ال
الــكــبــيــر فيما  اإليـــجـــابـــي  وتــأثــيــرهــا 
يخص تطوير منظومة العمل والبناء 
والــمــســاهــمــة فــي رفــعــة شـــأن مملكة 
الــبــحــريــنــيــة، مــؤكــًدا عــلــى أن الــمــرأة 
في  الواضحة  بصمتها  لها  البحرينية 
مدى  على  المجتمع  ميادين  مختلف 
عــقــود طــويــلــة، وأنـــهـــا عــنــصــر فــاعــل 
ــرام  ــ ــت ــر واالحــ ــقــدي ــت يــســتــحــق كـــل ال

والتكريم.
عسكر  الرحمن  عبد  الدكتور  وتمنى 
ــى  ــمــجــلــس األعــل ــمــوظــفــات فـــي ال ــل ل

التوفيق  دوام  والــريــاضــة  لــلــشــبــاب 
أبــرز  يشكلن  أنــهــن  معتبًرا  والــتــقــدم، 
في  العامة  األمــانــة  فــي  العمل  ركــائــز 
والعمل  بــالــعــطــاء  مــشــيــًدا  الــمــجــلــس، 
أجل  مــن  ــه،  ب يقمن  الــذيــن  المتفاني 
خدمة قطاعي الشباب والرياضة في 

مملكة البحرين.
ــبــحــريــن بــيــوم   وتــحــتــفــل مــمــلــكــة ال
شهر  من  األول  في  البحرينية  المرأة 

احتفت  عــام، حيث  كــل  مــن  ديسمبر 
المملكة هذا العام بـ “المرأة البحرينية 
وعلوم  العالمي  التعليم  مــجــال  فــي 

االحتفالية  تتزامن  حيث  المستقبل”، 
هذه المرة مع مرور مئة عام على بدء 

التعليم النظامي في البحرين.

عسكر يتوسط الموظفات العامالت بالمجلس

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

أعــرب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة عن اعتــزازه بتفاعل وتعــاون القطاع الخاص فــي دعم مختلف 
األنشــطة والفعاليات الشــبابية والرياضية الســيما الكروية، مضيفا أن هذا التعاون سيســهم في تحقيق الشــراكة وتعزيز دورها كشــريك أساســي في إبراز 
ونجــاح الجهــود الداعمــة للشــباب البحرينــي، نحو تطوير قدراته ومســتوياته، بما يســاهم بشــكل كبير في تطور األلعــاب الرياضية، الذي يدفــع نحو مواصلة 

العمل من أجل تحقيق المزيد من النتائج واإلنجازات المشرفة التي تعزز من موقع مملكة البحرين على صعيد الرياضة القارية والدولية. 

 وقد رحب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
جاللة  كــأس  لرعاية  “جيبك”  شركة  برعاية 
الــقــدم ودوري نــاصــر بــن حمد  لــكــرة  الــمــلــك 
 ،2020  /2019 للموسم  القدم  لكرة  الممتاز 
الــرعــاة  لقائمة  الــشــركــة  انــضــمــام  أن  معتبرا 
لمسابقة كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن 
في  وستسهم  كبيرة،  إضافة  سيكون  حمد 
لها المردود  المميز وسيكون  تحقيق الظهور 
العام  المستوى  وتطوير  دعم  في  اإليجابي 

للمسابقتين.
 وأثنى علي بن خليفة على الدور الذي تلعبه 
شركة “جيبك” في تأكيد حضورها وتواجدها 

في دعم مختلف الفعاليات الرياضية، والذي 
الشراكة  الدائم على تحقيق  يعكس حرصها 
بما  الرياضية  الجهات  مع مختلف  والتعاون 
يسهم في تطور الرياضة البحرينية، موجها 
ــه الــشــكــر والــتــقــديــر لرئيس  فــي الــوقــت ذاتـ
عبدالرحمن جواهري،  الشركة  إدارة  مجلس 
على التفاعل وتقديم الرعاية للمساهمة في 

إبراز وإنجاح المسابقتين. 
 من جهته، أعرب رئيس الشركة عبدالرحمن 
جواهري عن فخره واعتزازه بانضمام شركة 
“جــيــبــك” لــمــجــمــوعــة الـــرعـــاة والــمــســاهــمــيــن 
لدعم مسابقة كأس جاللة الملك لكرة القدم 

لكرة  الممتاز  بن حمد  ناصر  دوري  ومسابقة 
الــقــدم، مــؤكــدا أن الــشــركــة لــم تــتــوانــى عن 
تلبية الدعوة المقدمة من االتحاد البحريني 
الـــدخـــول كــراعــي لهاتين  الــقــدم فــي  ــكــرة  ل

المسابقتين.
ــري أن ذلــك  ــواهـ ــاف عــبــدالــرحــمــن جـ ــ  وأضـ
ــذي يسير  ــ ــح الــنــهــج ال يــعــكــس بــشــكــل واضــ
للشركات  الحقيقي  الــدور  تفعيل  في  عليه 
للمشاركة  والــبــنــوك  الــخــاصــة  والــمــؤســســات 
كرة  السيما  الرياضية  الفعاليات  دعــم  فــي 
القدم، بما يسهم في تنفيذ رؤية سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 

مستشار  الشباب  وشــؤون  الخيرية  لألعمال 
ــن الــوطــنــي رئـــيـــس الــمــجــلــس األعــلــى  ــ األمـ
لــلــشــبــاب والــريــاضــة لــالرتــقــاء بــكــرة الــقــدم 
البحرينية وتشكيل منتخب وطني قادر على 
العالم،  كــأس  مــونــديــال  فــي  تأكيد حــضــوره 
مشيرا إلى أن نجاح المسابقتين سيكون له 

األثر اإليجابي في تحقيق أهداف وتطلعات 
ــذي  ــتــي رســمــهــا ســمــوه لــلــعــبــة والـ الـــرؤيـــة ال
يتوافق في الوقت ذاته مع رؤى وتوجيهات 
ــة الــمــلــك حــمــد بن  ــجــالل حــضــرة صــاحــب ال
النهوض  في  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بجميع األلعاب الرياضية بما فيها كرة القدم، 

أغلى  لمسابقة  الرعاية  تقديم  أن  موضحا 
الكؤوس ودوري ناصر بن حمد الممتاز، نابع 
من التفاعل مع توجيهات ورؤية سمو الشيخ 
القدم  لتطوير كرة  ناصر بن حمد آل خليفة 
النجاحات، مقدرا  بها نحو مزيد من  والدفع 
في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي يبذلها 
االتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ 
علي بن خليفة آل خليفة لتنفيذ رؤية سمو 
لمستقبل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 

أفضل للكرة البحرينية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

علي بن خليفة يشيد برعاية “جيبك” للمسابقات الكروية

عبدالرحمن جواهري علي بن خليفة

اللجنة اإلعالمية

أحــرز فريــق تمكيــن لقــب بطولــة دوري البنــوك والمؤسســات المصرفيــة لكرة القدم للصــاالت 2019 بعد تغلبه علــى فريق المصرف الخليجــي التجاري بهدفيــن مقابل هدف في 
المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النجمة، والتي شهدت حضور الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي وعدد من المسئولين. 

وسجل فريق تمكين نفسه بأحرف من 
ذهب بعدما حقق لقبه األول لمسابقة 
وأحــرز  للفريق  سبق  حيث  الــــدوري، 
لقب بطولة الكأس في العام الماضي، 
وهـــو مــرشــح فـــي نــســخــة هـــذا الــعــام 
لنهائي  تــأهــل  بعدما  الثنائية  ــراز  إلحـ
أمام فريق  يلعب  البنوك، حينما  كأس 
غد  بعد  يــوم  والكويت  البحرين  بنك 

الثالثاء. 
في  مثيرة  النهائية  المباراة  وجــاءت 
أن  تمكين  فــريــق  اســتــطــاع  بــدايــتــهــا، 
هذا  القوية  الفرق  كأحد  نفسه  يظهر 

الموسم، على الرغم من احتالله المركز 
األول  ــالــدور  ب مجموعته  فــي  الــثــانــي 
المصرف  المتصدر  خلف  البطولة  من 
الخليجي التجاري، إال أنه استطاع أن 
يؤكد أحقيته بإحراز اللقب ورد الدين 
في   4-2 بنتيجة  هزمه  الذي  لمنافسه 

الدور األول من البطولة. 
الــمــبــاراة، تـــوج الرئيس  نــهــايــة  وبــعــد 
التجاري  الخليجي  للمصرف  التنفيذي 
سطام سليمان القصيبي فريق تمكين 
الذهبية،  والميداليات  البطولة  بكأس 
الخليجي  المصرف  فريق  تــوج  فيما 

التجاري بالميداليات الفضية. 
كما تتويج الفائزين بالجوائز الفردية، 
حيث نال حارس فريق تمكين بجائزة 
المصرف  أفضل حــارس، ونــال العــب 
الخليجي التجاري عبدالرحمن المالكي 
اختيار  تم  فيما  العــب،  أفضل  جائزة 
كأفضل  عباس  عيسى  تمكين  مــدرب 
مدرب، بينما نال العب تمكين حسين 

القصاب جائزة هداف البطولة. 
شكره  خــالــص  عــن  القصيبي  ــرب  وأعـ
تنظيم  على  القائمين  إلــى  وتــقــديــره 
والــمــؤســســات  ــبــنــوك  ال دوري  بــطــولــة 

المصرفية 2019، مشيدا بالجهود التي 
بهذه  البطولة  المنظمين إلخراج  بذلها 

الصورة الجمالية. 
لفريق  تهانيه  خالص  القصيبي  وقــدم 
بطولة  بلقب  ــوزه  فـ بمناسبة  تمكين 
المصرفية  والمؤسسات  البنوك  دوري 
في نسخة هذا العام بعد األداء المتميز 
المباراة  في  الفريق  أفــراد  قدمه  الذي 
الــنــهــائــيــة، مــشــيــدًا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
بالمستوى الذي ظهر به منافسه فريق 
المصرف الخليجي التجاري، وتمنى له 

حظ أوفر في البطوالت القادمة.

الــــصــــاالت لــــكــــرة  الـــمـــصـــرفـــيـــة  والــــمــــؤســــســــات  الــــبــــنــــوك  دوري 

تمكين يهزم المصرف الخليجي ويتوج باللقب

القصيبي يسلم قائد تمكين كأس البطولة
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عسكر: لها تأثيرها 
وبصمتها الواضحة 

في مختلف 
ميادين المجتمع

جواهري: حريصون 
على دعم 

المسابقات الكروية 
في المملكة

اللجنة اإلعالمية

مع  موعد  على  البحرين  مملكة  ستكون 
حدث رياضي عالمي يقام ألول مرة عندما 
الرياضة  نجوم  أبــرز  من  ثالثة  تستضيف 
 The( األساطير  بفريق  للمشاركة  العالمية 
للتتابع  الترايثلون  سباق  في   )Legends
ضمن  سيقام  الـــذي   )Relay Triathlon(
 IRONMAN( ــحــديــدي  ال الــرجــل  بــطــولــة 
70.3( التي تحتضنها أرض المملكة خالل 
الــفــتــرة مــن 5 لــغــايــة 7 ديــســمــبــر الــجــاري 
بساحة مجمع األفنيوز، األمر الذي سيضع 
ــدارة الــمــشــهــد  ــ ــبــحــريــن فـــي صــ مــمــلــكــة ال

الرياضي العالمي.
The Leg- ــر ــيــ ــاطــ فــريــق األســ ــتــكــون  )وي

المتخصص  البريطاني  العداء  من   )ends
األولمبي  البطل  الطويلة،  المسافات  في 

بارز  نجم  وهو   ،)Mo Farah( فرح  محمد 
العالمية بحصوله  القوى  ألعاب  في سماء 
على الميدالية الذهبية في كٍل من سباقي 
خالل  متر  آالف  والعشرة  آالف  الخمسة 
وهو   .2016 وريـــو   2012 لــنــدن  أولمبياد 
الالعب الثاني الذي احتفظ بلقب الخمسة 
آالف والعشرة آالف متر في تاريخ األلعاب 
األولــمــبــيــة الــحــديــث، حــيــث ســيــزور فــرح 
محبي  ليكون  مــرة  ألول  البحرين  مملكة 
وعشاق ألعاب القوى أمام فرصة ثمينة ال 

تفوت لمتابعة العداء العالمي.
The Leg- األساطير  فريق  يتكون  )كما 
ends( من الدراج البريطاني العالمي مارك 
 )Marksimon Cavendish( كافنديش 
رياضة  محترفي  أكثر  أحــد  يعتبر  ــذي  وال

مستوى  على  شهرة  الهوائية  ــدراجــات  ال
اإلحــتــرافــيــة  بـــدأ مسيرته  عــنــدمــا  الــعــالــم 
باإلنجازات  زاخر  ولديه سجل   2005 في 
اإلحترافي  عامه  في  حقق  حيث  الباهرة 
األول 11 انتصارا، وسبق له الفوز في 30 
مما  للدراجات  فرنسا  مرحلة ضمن سباق 
قائمة  ضمن  الثاني  المركز  يحتل  جعله 
افضل 34 متسابقا في السباق وهو صاحب 
في  االنتصارات  عدد  في  القياسي  الرقم 
بالمركز  فوزه  إلى  باإلضافة  السباق،  ذات 
العالمية.   السباقات  من  العديد  في  األول 
 )The Legends( األساطير  فريق  ويضم 
السباحة األسترالية العالمية كلوي مكاردل 
العديد  على  الحائزة   )Chole McCardel(
ــز الــعــالــمــيــة منها  ــجــوائ مــن الــبــطــوالت وال

 HIGH( 2018 ب  عــام  اســرع سباحة في 
TIDE( والفائزة بالميدالية الذهبية ألسرع 
والحاصلِة   2016 بعام  العالم  في  سباحة 
على جائزة ماراثون السباحين لعام 2014 
والعديد من األلقاب والجوائز األخرى التي 
السباحات  جعلت منها واحــدة من أفضل 

على مستوى العالم.
منافسات  فرح  محمد  العداء  وسيخوض 
فيما  ــم،  كـ  21.1 لــمــســافــة  الـــجـــري  ســبــاق 
سباق  كافنديش  مــارك  الــدراج  سيخوض 
الــــدراجــــات الــهــوائــيــة لــمــســافــة 90 كــم، 
المياه  فــي  مــكــاردل  كــلــوي  ستسبح  فيما 

1.9كــم، وسيقام سباق  لمسافة  المفتوحة 
 The( األساطير  لفريق  للتتابع  الترايثلون 
Legends( يوم السبت 7 ديسمبر الساعة 
صباحا،   11 الساعة  وسينتهي  صباحا   7
مرة  ألول  البحرين  مملكة  تشهد  حيث 

سباق الترايثلون للتتابع.

ــدي ــدي ــح ــل ال ــرجـ ــة الـ ــول ــط ــي ب ــة يــجــتــمــعــون فـ ــي ــم ــال ــع ــة ال ــريـــاضـ أســـاطـــيـــر الـ

البحرين على موعد مع حدث رياضي عالمي

مارك سيمون كلوي مكاردل محمد فرح



اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  أعلـــن االتحـــاد 
الرجـــال  لمنتخـــب  األولـــى  القائمـــة 
للبطولة اآلســـيوية المقبلة التي ستقام 
الشـــهر  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  فـــي 
المقبـــل والمؤهلـــة إلـــى نهائيـــات كأس 

العالم بمصر 2021.
 واختـــار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة 
المدرب اآليســـلندي أرون 25 العًبا في 
القائمة، ضمت كل من الالعبين: حسين 
الصياد ) الوحد الســـعودي(، علي ميرزا 
)الشارقة اإلماراتي(، محمد حبيب مدن 
)أهلي شـــباب دبي(، جاســـم الســـالطنة 
)الخليج الســـعودي(، علي عيـــد )النصر 
اإلماراتي(، محمد عبدالحســـين، حسن 
شهاب، مهدي سعد، محمد ميرزا، بالل 
بشـــام، محمد حبيـــب ) نـــادي النجمة(، 
صادق علي، حسن السماهيجي، محمد 

عبدالرضا، حسن مدن، محمود حسين 
)النادي األهلي(، أحمد المقابي، عيســـى 
خلـــف، قاســـم الشـــويخ، قاســـم قمبـــر 
)نـــادي باربـــار(، أحمـــد جـــالل، عبـــدهللا 
الزيمور )نادي الشـــباب( أحمد حســـين، 
حســـن ميرزا ) نادي التضامن(، حســـين 

محفوظ ) نادي توبلي(. 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
لجنـــة  رئيـــس  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
المنتخبات إســـماعيل باقـــر أن برنامج 

اإلعداد ســـيبدأ مســـاء اليوم )اإلثنين( 
بقيادة المدرب المساعد أحمد منصور، 
وســـيتولى المعد البدني أحمد الشـــيخ 
برنامـــج اإلعـــداد بالتدريبـــات البدنيـــة 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  الالعبيـــن،  لتجهيـــز 
المـــدرب اآليســـلندي ســـيصل المملكة 
يـــوم األربعاء المقبل وســـيتولى مهمة 
اإلشراف الكامل على برنامج اإلعداد.

األوليـــة  التدريبـــات  إن  باقـــر  وقـــال   
ستشـــهد غيـــاب الالعبيـــن المحترفين 
فـــي الخارج خالل الفتـــرة الحالية إلى 
حين تحديد الموعد المناسب النضمام 
المجموعـــة، كما ســـيغيب العبـــو نادي 
باربـــار بســـبب ارتباطهـــم مـــع مبـــاراة 
الســـوبر البحرينـــي اإلماراتـــي والـــذي 
يقـــام يـــوم الجمعـــة المقبـــل، باإلضافة 

إلـــى احتماليـــة عودة الحـــارس محمد 
عبدالحســـين والالعب حسن مدن بعد 

اكتمال برنامج العالج الطبيعي لهما.
 ووفًقـــا لبرنامج اإلعـــداد، أوضح باقر 
أن إقامـــة معســـكر خارجـــي منتصـــف 
الشـــهر الحالـــي فـــي جمهوريـــة مصـــر 
المنتخـــب  خاللهـــا  يلعـــب  العربيـــة 
مباراتيـــن وديتيـــن مـــع منتخب مصر، 

فـــي  العراقـــي  المنتخـــب  يالقـــي  ثـــم 
البحريـــن فـــي مبارتيـــن وديتيـــن فـــي 
شـــهر ينايـــر، ومثلهما في الفتـــرة التي 
تســـبق البطولـــة يلتقـــي مـــع منتخـــب 
كوريا الجنوبية قبيل الســـفر إلى دولة 
الكويـــت، فيما تعذر حضـــور المنتخب 
الياباني ألسباب فنية، على حد قوله.

يقـــع  الوطنـــي  منتخبنـــا  أن  يذكـــر 
بالتصفيـــات  األولـــى  المجموعـــة  فـــي 
اآلسيوية المقبلة والتي تضم منتخبي 
نيوزلنـــدا وإيـــران فـــي المرحلة األولى 
التي تم فيها تقســـيم المنتخبات الـ13 
إلـــى أربع مجموعـــات تبًعا إلـــى الئحة 
المســـابقات باالتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
اليد ثم يتم توزيع المنتخبات المتأهلة 
إلـــى مجموعتيـــن لتحديـــد المنتخبات 
األربـــع المتأهلـــة إلـــى مونديـــال العالم 

القادم.

اللجنة اإلعالمية

القائمـــة األوليـــة لـ “أحمر اليــد” لتصفيات آسيـــا 

لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  يخـــوض 
القـــدم، عند 8 من مســـاء اليـــوم )اإلثنين(، 
ا  اللقاء الثالث في خليجي 24 المقام حاليًّ
بالدوحة، وذلك أمام منتخب الكويت على 
استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثالثة 
للمســـابقة  الثانيـــة  للمجموعـــة  واألخيـــرة 

التي تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري.
 وضمـــن ذات المجموعـــة، يلتقـــي منتخبا 
علـــى  مســـاء   8 عنـــد  وعمـــان  الســـعودية 
استاد عبدهللا بن خليفة، علًما أن مباريات 
الجولة األخيرة للمجموعة األولى ســـتقام 
اليـــوم أيًضا، حيث تلعب العراق مع اليمن، 

وقطر مع اإلمارات.
 وينص نظام التأهل عن المجموعتين على 
ترشـــح صاحبـــي المركزيـــن األول والثاني 
من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، 

وحتـــى اآلن فـــإن المنتخـــب العراقـــي هو 
الوحيـــد الـــذي ضمـــن التأهـــل، ومـــع ختام 
مباريات اليوم ســـتتضح الصـــورة الكاملة 

بشأن مباريات نصف النهائي.

ال خيار سوى الفوز

 يدخـــل منتخبنـــا الوطنـــي مبـــاراة اليـــوم 
غيـــره،  وال  فقـــط  الفـــوز  تحقيـــق  بشـــعار 
خصوًصـــا أن أي نتيجـــة أخرى ســـتخرجه 
من البطولـــة مبكًرا. ورغـــم الحاجة للفوز، 
إال أن المنتخب ســـيكون في انتظار نتائج 
وعمـــان(،  الســـعودية   )لقـــاء  المنافســـين 
برصيـــد  يدخـــل  منتخبنـــا  أن  خصوًصـــا 
نقطة واحدة بعـــد التعادل مع عمان )0-0( 

والخسارة من السعودية )2-0(.
إلـــى  ـــا   ويشـــير ترتيـــب المجموعـــة حاليًّ

 4 برصيـــد  العمانـــي  المنتخـــب  صـــدارة 
نقـــاط، ثم الســـعودية والكويت بــــ 3 نقاط 
لـــكل واحد منهما، ومنتخبنـــا أخيًرا بنقطة 

وحيدة.
حســـابات التأهـــل متعددة، ففـــوز منتخبنا 
وفوز عمان على السعودية يؤهل منتخبنا، 
فيمـــا فـــوز منتخبنـــا وفوز الســـعودية فإن 
المنتخـــب ســـيدخل فـــي فـــارق األهـــداف 
مـــع عمـــان التي تملـــك )1+( فيمـــا منتخبنا 
)2-(؛ األمـــر الذي يحتم على منتخبنا الفوز 
بفـــارق هدفيـــن وأكثـــر أو انتظـــار أهداف 

أكثر من السعودية في مرمى عمان.
 ورغـــم تلك المعطيـــات والحـــاالت، إال أن 
العبـــي منتخبنـــا ســـيكون علـــى عاتقهـــم 
التركيـــز بشـــكل كبيـــر مـــن أجـــل تحقيـــق 
النقـــاط الثالث ومـــن ثم مشـــاهدة نتيجة 

المباراة األخرى.

“األحمر” مستعد

 أكـــد المدرب البرتغالـــي لمنتخبنا الوطني 
تـــدارك  المنتخـــب  أن  ســـوزا،  هيليـــو 
الخســـارة أمام الســـعودية وأعد الجاهزية 
للقـــاء الكويت الـــذي يعد األخيـــر في دور 
المجموعـــات.  وذكـــر ســـوزا فـــي المؤتمـــر 
الصحافي الذي يســـبق مبـــاراة الكويت أن 
ا أمام الســـعودية  “األحمر” خاض لقاًء قويًّ
العبيـــن  ويملـــك  متمـــرس  فريـــق  وهـــو 
مميزين، مشـــيًرا إلـــى أن المنتخبين دخال 

المباراة بهدف تحقيق الفوز.
وأكـــد ســـوزا أهميـــة الفـــوز علـــى الكويـــت 
نحـــو اإلبقاء علـــى حظـــوظ المنتخب في 
بلوغ المربـــع الذهبي، مشـــيًرا إلى ضرورة 
اســـتثمار الفرص التي تسنح لنا في الشق 
الهجومي. وقال ســـوزا إننـــا جئنا من أجل 
منح الفرصـــة لالعبين الذين لم يتواجدوا 

معنـــا خـــالل الفتـــرة الماضيـــة واكتســـاب 
الخبرات، باإلضافة إلى المنافسة على كل 
مباراة وتحقيق الفوز فيها، مؤكًدا أن على 
المنتخـــب الظهـــور بأفضل مســـتوى خالل 

لقاء الكويت واستثمار نقاط القوة.

تحقيق الفوز

 بدوره، قال حارس منتخبنا الوطني سيد 
محمد جعفر إن “األحمر” سيدخل المباراة 

من أجل تحقيق الفوز وال خيار آخر.

وأوضـــح ســـيد محمـــد جعفر فـــي المؤتمر 
محكومـــا  صـــار  التأهـــل  أن  الصحافـــي 
بالنتائـــج األخـــرى أيًضـــا، مشـــيًرا إلـــى أن 
وأن  المبـــاراة  أهميـــة  يدركـــون  الالعبيـــن 
عليهم بذل قصارى جهدهم للفوز والتأهل 

إلى المربع الذهبي.
وقال إن الالعبيـــن يعرفون جيًدا وضعية 
المبـــاراة، مشـــيًرا إلـــى أن المنتخب ســـبق 
لـــه اللعب تحت هـــذه األجـــواء والظروف 

واستطاع الخروج منها بنتائج إيجابية.

24 لخليجي  الذهبي  المربع  بلوغ  نحو  المنافسين  نتائج  انتظار 
“األحمــــر” يواجـــه الكويـــت بشعـــار “الفوز فقــط”

منتخبنا الوطني لكرة القدم

منتخبنا الوطني لكرة اليدإسماعيل باقر
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ضمت مجموعة 
من العبي منتخب 

الشباب وعودة 
صادق علي

اللجنة اإلعالمية

إنــدور ســكاي دايفينــغ” )جرافيتــي( ونــادي “كروســفيت  اختتــم “جرافيتــي 
دلمون” مساء السبت فعالية ”Row to Grow” وهي مسابقة  ماراثون التتابع 
للتجديــف الداخلــي التــي اقامت بمبنى جرافيتي بمشــاركة 200 العبًا والعبة 

من مملكة البحرين ودول الخليج. 

وقد نظمت هذه الفعالية لدعم المركز 
البحريني للحراك الدولي حيث سيتم 
التبـــرع بجميـــع عائـــدات هـــذا الحدث 
يدعـــم  الـــذي  المركـــز  إلـــى  الخيـــري 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة )إعاقـــات 

جسدية وصم ومكفوفين(.     
وقد شهدت المسابقة منافسات قوية 
بيـــن الفـــرق التـــي قدمـــت أداء باهـــرًا 
تميـــز بالحمـــاس واإلثارة والتشـــجيع 
 42.2 مســـافة  الكمـــال  المســـتمر 
كيلـــو متـــر عن طريـــق آلـــة التجديف، 
وعكست الروح الرياضية التي يتمتع 
بهـــا العبي الفرق الذيـــن حرصوا على 
تقديـــم أفضـــل جهودهـــم الرياضيـــة، 
مما ســـاهم فـــي نجاح المســـابقة التي 
شـــهدت حضـــورًا جماهيريـــًا وتفاعـــال 

ملحوظا مع المتسابقين.
من جانبه أشـــاد رئيـــس مجلس إدارة 
المركز البحريني للحراك الدولي عادل 
ســـلطان المطوع بالجهود التي قامت 
بهـــا جرافيتـــي انـــدور ســـكاي دايفينغ 
بالتعاون مع نادي “كروسفيت دلمون” 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  وتحملهـــم 
بدعم أعضاء المركز البحريني للحراك 
المجتمـــع  بخدمـــة  والمعنـــي  الدولـــي 
وذوي اإلعاقـــة، ومـــا قامـــوا به خطوة 
لتحويـــل  المركـــز  ســـيعمل  إيجابيـــة 
الدعـــم المخصص مســـابقة الماراثون 
إلى أطفال أزهار الحراك واســـتثمارها 
في تطوير تعليمهم، وهذا هدف نبيل 
تقوم به هذه الجهات ومن يعمل على 

نفس نهجهم في خدمة المجتمع.
وقد عبرت مدير التسويق بجرافيتي 
الفعاليـــة  انتهـــاء  بعـــد  مريـــم فتحـــي 
عـــن مـــدى ســـعادتها على نجـــاح هذه 
التفاعـــل  هـــذا  أن  مشـــيرة  المســـابقة 
دليـــل على القيـــم العالية الـــذي يتميز 
واضافـــت:  البحرينـــي  المجتمـــع  بهـــا 
“اود ان اعبـــر عن تقديرنا لكل الجهود 
الـــذي يبذلـــه المركـــز لتنميـــة األطفال 
والكبـــار فـــي الســـن مـــن ذوي اإلعاقة 
فنحن فـــي غاية الســـعادة للمســـاهمة 
في نشـــر التوعية عن التحديات الذي 
يواجههـــا ذوي االعاقة فـــي مجتمعنا. 
كمـــا اود ان اوجـــه الشـــكر إلـــى جميع 
الرعـــاة الذيـــن ســـاهموا فـــي تنظيـــم 
هذه المســـابقة وتوفير جميع الجوائز 
للفائزيـــن والحضور منهـــم الرعاة في 
الفئة الذهبية: فنـــدق الريتز كارلتون، 
تريـــدر  ومطعـــم  بوشـــيدو،  ومطعـــم 
فيكـــس، ونـــادي بيـــور يوغـــا ســـايكل، 
ونـــادي رايـــد نيشـــن. بإالضافـــة إلـــى 
الرعـــاة فـــي الفئـــة الفضيـــة: طيـــران 

الخليج والبحرين الوطنية للتأمين.”
وأضـــاف أحمـــد الشـــرف مديـــر نـــادي 
كروســـفيت دلمـــون قائـــال: “رأينـــا في 
حدت Row to Grow الخيري الجانب 
االجتماعـــي الـــذي يتميـــز بـــه مجتمع 
CrossFit والدائـــرة الرياضية عموما. 
وقـــد أثبـــت “ Row to Grow “ ذلـــك 
بالتأكيـــد، وأوجـــد فرًصـــا لألشـــخاص 
من جميع المســـتويات المختلفة لدفع 

بعضهم البعض في التحديات الصعبة 
مثـــل ماراثـــون التجديـــف. باالضافـــة 
فـــان هـــذه الفعاليـــات تمثـــل مهمتنـــا 
األساســـية فـــي نشـــر الوعي عـــن لعبة 
CrossFit فـــي مملكـــة البحريـــن فمن 
خـــالل الروح الرياضيـــة واالجتماعية 
نتمكـــن من تحســـين صحـــة الالعبين 
وأســـلوب حياتهـــم بغـــض النظـــر عـــن 
يمكـــن  وال  وقدراتهـــم.  خلفياتهـــم 
تحقيق ذلك إال من خالل الوحدة في 

المجتمع.”
المبـــادرة  هـــذه  ان  المطـــوع  وقـــال 

حملت معـــان إنســـانية بإقامـــة حدث 
وتخصيـــص  متقـــدم  مســـتوى  علـــى 
ريـــع الحـــدث لخدمـــة أعضـــاء المركز 
البحرينـــي للحـــراك الدولي ويفعل من 
لجانـــه المتنوعـــة التـــي تشـــكل نقطة 
تحـــول فـــي حيـــاة كل فـــرد مـــن ذوي 
اإلعاقـــة ممـــن يطمحون إلـــى التغيير 
واالنطالق نحو مســـتقبلهم بعيدًا عن 
العوائـــق النفســـية والجســـدية التي ال 
تغـــدو كونهـــا مرحلـــة يمكـــن تجاوزها 
وعيـــش حياة طبيعية بفكـــر وجهد ال 

يستهان به.

ــي ــج ــي ــل خ العـــــــب   200 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب “جــــرافــــيــــتــــي”  ــا  ــهـ ــتـ ــنـ ــضـ ــتـ احـ

نجـــــاح فعاليـــة “Row To Grow ” الخيريــة  

أحمد مهدي من الدوحة  |  تصوير سيد علي شبر



الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطلقــت يــوم الســبت الماضــي منافســات الجولــة الثالثة لبطولتــي الكارتنج المحليــة المتمثلة فــي بطولة البحريــن روتاكس ماكس 
للكارتنج وبطولة ســودي ســبرنت للكارتنج، وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج واللتين شــهدتا مشــاركة كبيرة ضمن 

فئات البطوالت المختلفة.

 CIKوانطلقـــت البطولـــة علـــى مضمـــار الـ 
والبالـــغ طوله 1.414 كيلومتـــر، كما وتقام 
البطولة بتنظيم من حلبة البحرين الدولية 
واالتحـــاد البحريني للســـيارات وبالتعاون 

مع نادي البحرين للكارتنج. 
وخالل منافســـات الســـباق قبـــل الختامي 
وضمن فئة ماكس فتصدر الســـباق راشـــد 
المعمـــاري وذلك ب 11 لفة وفي 10 دقائق 
و14.522 ثانيـــة، وثانيا فهـــد الخالد بفارق 
3.052 ثانية، وثالثا نجاشـــي رشـــدان، فئة 
الجونيـــور تصدرهـــا لويس ســـميث وذلك 
وثانًيـــا  ثانيـــة،  دقائـــق و19.787   10 فـــي 

فهـــد المقلـــة وثالًثا عبدهللا الدوســـري، فئة 
وثانيـــا  النجـــار  المايكـــرو تصدرهـــا خالـــد 
غراســـي روز، وثالًثا لويس النابلســـي، فئة 
المينـــي خطـــف مركزها لـــوكا كيـــن، وثانًيا 
سانتوش كومار، وثالًثا أحمد السيسي. أما 
فئة ماكس ماستر فتصدرها أسامة أزوكا.

 أما السباق الختامي فتمكن المعماري من 
الحفـــاظ على مركزه منهيا الســـباق في13 
دقيقـــة و 52.129 ثانيـــة بينمـــا حـــل ثانيا 
فهـــد الخالد وبفـــارق 0.0310 ثانية وثالًثا 
عمـــر الدريان وذلك ضمن فئة ماكس، فئة 
جونيـــورز فقـــد تمكـــن لويس ســـميث من 

الحفاظ على مركزه األول بينما جاء ثانيا 
عبد هللا الدوسري وثالًثا سليمان الكندري، 
فئـــة المينـــي أوالً ســـانتوش كومـــار بينمـــا 
حصل أحمد السيســـي على المركز الثالث، 
فئـــة المايكـــرو غراســـي روز وثانيا لويس 
النابلســـي، فئـــة الماكس ماســـترز تصدرها 

أسامة أزوكا.
 ويتصـــّدر البطولـــة بعد منافســـات الجولة 
الثالثـــة وضمـــن فئـــة الماكس فهـــد الخالد 
برصيـــد 83 نقطـــة، وثانيـــا محمـــد مطـــر بـ 
75 نقطـــة، ثالثـــا عمر الدريان بــــ 68 نقطة، 
فئـــة ماكـــس ماســـترز يتصدرهـــا أســـامة 

أزوكا برصيـــد102 نقطة، فئـــة الجونيورز 
يتصدرها لويس سميث برصيد 95 نقطة، 
فئـــة المينـــي يتصدرهـــا ســـانتوش كومار 
برصيـــد97 نقطـــة، فئـــة المايكرو غراســـي 
روز بــــ104 نقطـــة.  أمـــا البطولـــة الثانيـــة 
وهـــي بطولـــة ســـودي ســـبنرت فشـــهدت 

مشـــاركة كبيرة على خط االنطالق وجاء 
 13 لفـــة فـــي   11 علـــي بســـلر منهيـــا  أوالً 
دقيقـــة و25.407 ثانيـــة، وثانيـــا عبـــدهللا 
بوهنـــدي بفـــارق 0.226 ثانية عـــن المركز 
األول، بينما جاء ثالثا إبراهيم مبارك وكما 
وتمكن علي بسلر من الحفاظ على مركزه 

للجولـــة  الختامـــي  الســـباق  خـــالل  األول 
الثالثـــة وثانيا عبدهللا بوهنـــدي وثالثا أبو 
بكـــر علـــي. ويتصـــدر البطولـــة علي بســـلر 
برصيد150 نقطة، وثانيا عبدهللا بوهندي 
علـــي  بكـــر  أبـــو  برصيد100نقطـــة وثالثـــا 

برصيد 62 نقطة.

ــة ــي ــدول ــن ال ــري ــح ــب ــار حــلــبــة ال ــم ــض ــى م ــل ــت ع ــرن ــب ــس مــاكــس وســـــودي س ــاكـ روتـ

إثارة وتنافس في ثالث جوالت بطوالت الكارتنج
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بيبا تحرز لقب المسابقة األولى وحسين أصغر للمسابقة الثانية

شــهدت بطولــة االتحــاد الملكي لقفــز الحواجز لموســم قفز الحواجــز لالتحاد 
الملكي للفروســية وســباقات القدرة تحت رعاية رئيس االتحاد ســمو الشــيخ 
عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة والتي أقيمــت بميــدان القفز بالرفة منافســات 

قوية في مسابقتي الناشئين في الفترة الصباحية.

 نتائج )مسابقة مع جولة تمايز(

حيـــث أقيمت أولى المســـابقات وهي 
الناشـــئين  لفئـــة  االولـــى  المســـابقة 
المســـتوى األول )مســـابقة مـــع جولـــة 
 85-95 الحواجـــز:  وارتفـــاع  تمايـــز( 
متـــر/    350 المســـلك  ســـرعة  ســـم، 
دقيقة منافســـات قوية بين الفرســـان 
والفارســـات الذيـــن شـــاركوا فـــي هذه 
المســـابقة مما يؤكد على استعدادهم 
المســـابقات،  ولبقيـــة  لهـــا  الجيـــد 
وتمكنت الفارســـة الناشـــئة بيبا فوري 
علـــى صهـــوة جوادهـــا غارديـــان مـــن 
تحقيـــق  مـــن  الخاصـــة  االســـطبالت 
المركز األول بأفضل زمن وبلغ 28.91 
ثانيـــة دون أخطاء، وفي المركز الثني 
حلـــت الفارســـة جميلـــة هاســـيد على 
صهـــوة الجـــواد مانـــدور مـــن اســـطبل 
ســـار منهية المســـلك بزمن بلغ 32.51 
فـــي  وجـــاء  أخطـــاء،  ودون  ثانيـــة 
المركـــز الثالث الفارس حســـين أصغر 
مـــع الجـــواد كابـــري كولر من اســـطبل 
صحـــارى بزمـــن بلـــغ 32.28 ثانيـــة مع 
4 أخطـــاء، المركـــز الرابـــع مـــرة أخرى 
الفـــارس حســـين أصغـــر مـــع الجـــواد 
الفـــارس  الخامـــس  المركـــز  كاتاليـــا، 
الصغير ســـلطان الرميحـــي مع الجواد 
أرجنتينـــي من اســـطبل عوالـــي بزمن 
بلـــغ 43.42 ثانيـــة و4 أخطـــاء، المركز 
الســـادس الفارس فارس يحيى أحمد 
مع الجواد آي ترســـت يو من اســـطبل 

الوسيم.

 نتائج مسابقة على مرحلتين

وفـــي المســـابقة الثانية فئة الناشـــئين 
علـــى  )مســـابقة  الثانـــي  المســـتوى 
مرحلتين( وإرتفاع الحواجز: 95-105 
ســـم ســـرعة المســـلك 350 متر/ دقيقة 
والتـــي لم تخلو من االثارة والتشـــويق 
مـــع رفـــع مســـتوى الحواجـــز للفرســـان 
تفوقـــًا  اظهـــرو  والذيـــن  والفارســـات 
جاهزيتهـــم  يؤكـــد  والـــذي  واضحـــًا 
واســـتعدادهم المبكـــر لهـــذه البطولـــة، 
وكان التألق والنجومية للناشئ المتميز 
حسين أصغر الذي عاد مجددًا العتالء 
مـــع جـــواده كاتاليـــا  التتويـــج  منصـــة 
محققـــًا المركـــز األول ومنهيًا المســـكل 
بأفضـــل زمن وبلـــغ 32.82 ثانية، تاركا 
المركز الثاني ألقرب منافسيه الفارس 
ســـلطان  اآلخـــر  المتميـــز  الناشـــىء 
الرميحي مـــع الجواد بريســـفول بزمن 
بلـــغ 31.61 ثانيـــة مـــع أربعـــة أخطـــاء، 
المركز الثالث مرة أخرى يعود حســـين 
أصغـــر مـــع الجـــواد كابـــري كولـــر بزمن 
أخطـــاء،  وأربعـــة  ثانيـــة   31.68 بلـــغ 
المركـــز الرابع الفارســـة جميله هاســـيد 
مـــع الجـــواد منـــدور بزمـــن بلـــغ 31.96 
ثانية وأربعة أخطـــاء، المركز الخامس 
الفارس علـــي العلواني مع الجواد ماي 
بريشـــيز من اسطبل صحارى بزمن بلغ 
41.44 ثانية وخمسة أخطاء، والمركز 
السادس ســـلطان الرميحي مع الجواد 
أرجنتينـــي بزمـــن 42.16 ثانية وأربعة 

أخطاء.

 داد اهلل وجناحي يتوجان الفائزين 

 وتـــوج الفائزيـــن والفائـــزات بالمراكز 
األولى في مســـابقتي المستوى األول 
والثاني للناشـــئين )مســـابقة مع جولة 
مرحلتيـــن(  )علـــى  ومســـابقة  تمايـــز( 
محمـــد دادهللا مديـــر البطولـــة وهدى 
جناحـــي صاحبة مؤسســـة عـــز الخيل 

لمستلزمات الفروسية.

 أصغر: سعيد بنتائجي 

مـــن جهتـــه أعـــرب الفـــارس الناشـــئ 
حســـين أصغر عـــن ســـعادته بالنتائج 
التـــي حققها فـــي منافســـات البطولة 
الثانية لهذا الموســـم وقال “ حرصت 
خـــالل  جيـــد  بشـــكل  التـــدرب  علـــى 
الفترة الماضية مـــن أجل دخول هذا 
الموســـم بجاهزيـــة عاليـــة وتحقيـــق 
افضل النتائج، لم أوفق في المسابقة 
األولى واألخطاء أبعدتني عن المركز 
تمكنـــت  الحمـــد  وللـــه  ولكـــن  األول، 
مـــن تعويـــض النتيجة في المســـابقة 
الثانيـــة وخطـــف المركـــز األول رغـــم 
المنافســـة القويـــة وتفـــادي األخطاء 
التدريبـــات  األولـــى،  المســـابقة  فـــي 
واالســـتعدادات ســـتتواصل من أجل 

حصـــد المزيد النتائج وكســـب الكثير 
من الخبرة”.

وأضـــاف قائالً “ أود أن أوجه شـــكري 
وامتنانـــي للجنـــة المنظمـــة للبطولـــة 
على جهودها الكبيرة وجميع الحكام 
والمنظمين لما قاموا به وما يقومون 
بـــه من أجل تطوير هذه المســـابقات، 
فلـــوال جهودهم لمـــا ظهـــرت البطولة 

بهذا المستوى “.

 المسلك رائع ويرفع مستوى اإلثارة

ســـلطان  الناشـــئ  الفـــارس  أمـــا 
الرميحي فقـــال “ تمكنت من احراز 
المركـــز الثاني في المســـابقة الثانية 
المســـابقة  فـــي  الخامـــس  والمركـــز 
األولى، في كل مسابقة وكل بطولة 
اتعلـــم أكثيـــر بوجود أخـــي معيوف 
وهـــو قدوتـــي فـــي رياضـــة الخيل، 
المنافســـات بدأت تشتد مع انطالق 
الموســـم،  لهـــذا  الثانيـــة  البطولـــة 
سترتفع المنافسات أكثر وتشتد مع 

البطوالت القادمة”.

وأضاف الرميحي الصغير “البطولة 
المشـــاركة  قويـــة،  الموســـم  هـــذا 
واســـعة، المســـالك رائعة من ناحية 
نبـــذل  تجعلنـــا  والتـــي  التصميـــم 
جهـــودا كبيـــرة كي نقرأهـــا بالصورة 
نصـــل  تجعلنـــا  التـــي  الصحيحـــة 
أعلـــى  وتحقيـــق  التتويـــج  لمنصـــة 
المراتب والمراكز، سأواصل العطاء 
وســـأبذل قصـــارى جهـــدي لتحقيق 
المزيـــد من النتائـــج المتقدمة، أخي 
معيـــوف هـــو قدوتـــي وأتعلـــم منـــه 
الكثيـــر، وألول مـــرة هـــذا الموســـم 
أشـــارك في مســـابقات العموم التي 
ســـتضيف لي الكثير من الخبرة من 

خالل االحتكاك مع الكبار”.

 غلوم: المسابقات في تطور 

وصف علـــي غلوم المفـــوض المعتمد 
من قبـــل االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة لمسابقات وبطوالت 
قفـــز الحواجـــز والحكـــم الدولـــي في 
فئـــات  مســـابقات  القـــدرة  ســـباقات 

الناشئين بالمتميزة وقال “ مسابقات 
الناشئين رائعة هذا الموسم والبداية 
واضحـــة مـــن ذلك، مشـــاركة واســـعة 
وجهوزيـــة  كبيـــرة  واســـتعدادات 
عالية ومســـتوى فني مرتفع، األخوة 
الحكام ومصممي المســـالك الدوليين 
والقائميـــن على البطولة ومســـابقات 
قفـــز الحواجز اخـــذوا بعيـــن االعتبار 
مالئمـــة  فنيـــة  مواصفـــات  وضـــع 
والفارســـات،  الفرســـان  لمســـتويات 
كل  بعـــد  الفنـــي  المســـتوى  وقـــراءة 
مســـابقة حيـــث أننـــا جميعـــًا نســـعى 
لخلق أفضل األجواء التنافسية التي 
ترفع من مستوى جميع المشاركين”.

 وأضـــاف غلـــوم أن اللجنـــة المنظمـــة 
للبطولـــة قامـــت بجهـــود جبـــارة فـــي 
الميـــدان  بتجهيـــز  الماضيـــة  الفتـــرة 
الراحـــة  وســـعت  صـــورة  بأفضـــل 
الفرســـان من ناحية انسيابية األرض 
كي ال تشـــكل أي خطورة على الخيل 
والفرســـان بتعـــاون جميـــع الفرســـان 
مـــع لجنة التحكيـــم واللجنة المنظمة 
وأن ال تشكل أي خطورة على سالمة 
المشـــاركين، وقد لمســـنا ارتياح كبير 
مـــن قبلهـــم حـــول ذلـــك، األخـــوة في 
قصـــارى  يبذلـــون  المنظمـــة  اللجنـــة 
كبيـــرا  اهتمامـــا  ويولـــون  جهدهـــم 
بتطويـــر مســـابقات فئـــات الناشـــئين 

الذين نتمنى لهم كل التوفيق”.
 ويقـــوم علـــي غلـــوم باالشـــراف على 
منطقـــة االحماء والتدريـــب ودخول 
الفرســـان لميدان المسابقات ومتابعة 
جاهزيتهـــم والمشـــاركة فـــي عمليـــة 
بأفضـــل  البطولـــة  الظهـــار  التنظيـــم 

صورة.

علي غلوم

جانب من التتويج

تغطية - اللجنة االعالمية

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

يواصـــل االتحاد البحريني لرفـــع األثقال اســـتعداداته المكثفة 
لتنظيـــم بطولـــة العيد الوطنـــي لبناء األجســـام والمقـــرر اقامة 
منافساتها في الفترة من 25 وحتى 27 من شهر ديسمبر الجاري 

ب بمركـــز شـــباب المحـــرق النموذجـــي حيـــث ســـيفتح  بـــا
الـــوزن للميزان في اليوميـــن األربعاء وكذلك يوم 

الخميـــس فـــي االتحـــاد البحريني لرفـــع االثقال 
فـــي ام الحصـــم لمنـــح الفرصـــة للمشـــاركين من 

خـــارج المملكـــة فـــي إتمـــام عملية الوزن حســـب 
التواريخ المذكورة بينما تقام المنافسات للبطولة لجميع 
الفئات يوم الجمعة الموافق 27 من ديســـمبر بمركز شباب 

المحرق النموذجي.
حيـــث قررت اللجنة المنظمة للبطولة وبالتنســـيق مع مجلس 

ادارة االتحـــاد بـــأن تكـــون البطولـــة مفتوحـــة لجميـــع 
المشـــاركين البحرينيين والمقيميـــن وجميع الراغبين 
بالمشـــاركة مـــن خـــارج المملكـــة وذلـــك لرفع مســـتوى 
المجـــال  وافســـاح  والتشـــويق  واالثـــارة  المنافســـات 

أمام جميـــع الراغبين لدخول أجواءها والتنافس على خشـــبة 
المســـرح، وتقـــام هـــذه البطولة بالتعـــاون مع اللجنـــة األولمبية 

البحرينية ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
وســـتقام منافســـات البطولة للفئـــات التاليـــة: الفيزيك للرجال، 
مســـكلر فيزيك للرجال، كالســـيك بناء أجســـام للرجـــال وبناء 
األجسام للرجال، وتضم مسابقة الفيزيك 
 170 التاليـــة  الطوليـــة  الفئـــات  للرجـــال 
ســـم فما فوق، 174 ســـم فما فـــوق، 178 
ســـم وفوق 178 ســـم، مســـابقة المســـكلر 
فيزيـــك وتتضمـــن الفئـــات الطوليـــة 174 ســـم 
وفوق 174 ســـم، مســـابقة الكالسيك بناء أجسام 
للرجـــال الفئـــات الطولية 168 ســـم، 171 ســـم، 175 
سم، وفوق 175 سم، مسابقة بناء األجسام 
للرجـــال وتتضمن الفئـــات الوزنية لغاية 65 
كيلوغـــرام، لغايـــة 75 كيلوغـــرام، لغاية 85 

كيلوغرام وفوق 85 كيلوغرام.

نظمـــت األكاديميـــة األولمبيـــة التابعـــة 
للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 3 دورات 
في التحليل الحركي لأللعاب الرياضية 
العـــام  خـــالل  فيـــش(  الـــدارت  )دورة 
الجـــاري 2019 اســـتقطبت الكثيـــر مـــن 
المدربيـــن مـــن داخـــل وخـــارج مملكـــة 
البحرين، حتى اصبـــح برنامج )الدارت 
فيـــش( مصدر دعـــم هـــام للمدربين بما 
له مـــن قدرة على تحليـــل كم هائل من 
بأســـلوب يرصـــد مســـتويات  البيانـــات 
والقـــوة  الضعـــف  ومواطـــن  األداء 

ومتطلبات التطوير.
وقد أقامت األكاديمية األولمبية الدورة 
المتقدمـــة في البرنامـــج ألول مرة منذ 
الحصول على حقوق تدريس البرنامج 
فـــي عـــام 2005، حيث تتضمـــن الدورة 

الخصائـــص  مـــن  مجموعـــة  المتقدمـــة 
والمميـــزات الجديـــدة لبرنامـــج الدارت 
فيش بعدما حدث اإلندماج بين شـــركة 
أميركية جديدة والشـــركة السويسرية 
المصنعـــة للبرنامـــج بـــإدراج مجموعـــة 
مجـــال  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات  مـــن 

التحليل الرياضي، فيما يعتبر المحاضر 
والمدرب الوطنـــي أ. محمود فخرو هو 
الوكيـــل المعتمـــد في الشـــرق األوســـط 
السويســـرية  فيـــش  دارت  لشـــركة 

األميركية.
وقـــد أشـــاد المدربـــون المشـــاركون في 
الدورة بما اكتســـبوه من معرفة ومهارة 
فـــي اســـتخدام هـــذا البرنامـــج لتعزيـــز 
مـــع  ســـواء  الفنـــي  عملهـــم  مخرجـــات 
األنديـــة او المنتخبـــات، حيـــث أكـــدت 
مدربة لعبة رفع األثقال وإدارية فريقي 
الرماية والكرة الطائرة بوزارة الداخلية 
فاطمة علـــي ناصر، اســـتفادتها الكبيرة 
مـــن برنامـــج )الـــدارت فيـــش( والدورة 
بصـــورة عامـــة لتحديـــد نقـــاط الضعف 

والقوة في تحليل األداء.

فاطمة ناصر

تقــام فــي 25 ديســمبر بمركــز شــباب المحــرق النموذجــي التنويــه بجهــود األكاديمية األولمبية في اســتقطاب أفضل الدورات
تواصل االستعدادات لبطولة العيد الوطني لبناء األجسام إشادة كبيرة بدورة التحليل الحركي لأللعاب الرياضية

ــز ــدرة للقفـ ــباقات القـ ــية وسـ ــاد الفروسـ ــة اتحـ ــي بطولـ ــئين فـ ــة للناشـ ــات قويـ منافسـ



multaqa@albiladpress.com 21

للجراحين  الملكية  الكلية  احتفلت 
في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية 
)RCSI Bahrain( يوم أمس بتخريج 
وذلـــــك في  طـــالـــبـــًا   100 مـــن  أكـــثـــر 
في  الجامعة  حــرم  فــي  أقــيــم  حفل 

البسيتين. 
ــان مــن ضــمــن هـــؤالء طـــاب في  وكـ
بـــرامـــج الــبــكــالــوريــوس فـــي الــطــب 
ــاإلضــافــة إلـــى طــاب  والــتــمــريــض ب
الـــرعـــايـــة  إدارة  فــــي  ــمــاجــســتــيــر  ال

الــجــودة وطــاب  الصحية وســامــة 
الـــرعـــايـــة  إدارة  فــــي  ــمــاجــســتــيــر  ال
الصحية من معهد القيادة)IOL( الذي 
الطبية.  البحرين  جامعة  تستضيفه 
ــم مــنــح اطــبــاء آخــريــن عضوية  وتـ
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا 
للجراحين  الملكية  الكلية  وعضوية 

في طب األسنان.
ميلي  كينيث  الكلية  رئــيــس  وقـــدم 

الشهادات للخريجين. 

وحــضــر الــحــفــل اســـاتـــذة ومــوظــفــي 
الجامعة وضيوف وعائات الطاب، 
بــاإلضــافــة إلــى أعــضــاء فــي مجلس 
الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا 

واإلدارة العليا للكلية في دبلن.
ــفـــل هــنــأ  وفـــــي كـــلـــمـــة لــــه فــــي الـــحـ
انــجــازاتــهــم  عــلــى  الخريجين  ميلي 
الملكية  الكلية  بين  بالعاقة  وأشــاد 
ــي ايـــرلـــنـــدا ومــمــلــكــة  لــلــجــراحــيــن فـ

البحرين.

عقد  عــن  ــارج”  ــكـ “أفـ منظمة  أعــلــنــت 
أول ندوة حوارية نسائية لها بعنوان 
“إنتي” يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 
2019 من الساعة 9:30 صباًحا حتى 
 Upstairs مطعم  فــي  مــســاء   4:30

Downstairs بمنطقة العدلية. 
تقبل  مـــوضـــوع  مــنــاقــشــة  وســتــتــم 
على  والــتــغــلــب  المجتمعي  الــتــنــوع 
ــواجــه الــنــســاء في  الــصــعــاب الــتــي ت

المجتمع البحريني. 
ــام 2017  ــعـ الـ ــي  مــنــذ انــطــاقــتــهــا فـ
بتوفير  ــارج”  ــكـ “أفـ منظمة  الــتــزمــت 
ــنــســاء في  ــلــتــواصــل بــيــن ال فــــرص ل
ــاحــــة الـــمـــجـــال لــدعــم  ــ ــبــحــريــن وإت ال

بعضهن البعض. 
ــحــواريــة أحــد  وتــعــد هـــذه الـــنـــدوة ال
ــارج”  ــكـ الــســبــل الــتــي تــجــمــع بــهــا “أفـ
الـــنـــســـاء مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات 
للتعاون مًعا  البحرين  والثقافات في 

ولتكوين مجموعات اجتماعية ثابتة 
“إنتي”  نــدوة  تركز  لذلك،  ومستمرة. 
ــهــذا الـــعـــام عــلــى مـــوضـــوع الــتــنــوع  ل
فـــي الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي واالحــتــفــاء 
بانصهار جميع الجنسيات والديانات 

وهو  مجتمعنا،  فــي  مًعا  والثقافات 
البحرين  مملكة  يجعل  الـــذي  األمـــر 
ــار.  واالزدهـ للعيش  استثنائًيا  مكاًنا 
جريئة  مناقشات  الندوة  وستتضمن 
زاويـــة  فيها  بــمــا  مختلفة  وأنــشــطــة 
فرص  من  والعديد  األعمال  لرائدات 
ستعقد  ذلك،  إلى  وإضافة  التعارف. 
ورشـــة عــمــل بــعــنــوان “الــتــغــلــب على 

الصعاب” بالتعاون مع “ورشة”. 
وعــلــقــت رئــيــســة مــنــظــمــة “أفـــكـــارج” 
التي  “الــفــكــرة  قائلة  الــعــمــادي  مــريــم 
ــن خـــــال هـــذه  نـــريـــد تــوصــيــلــهــا مــ
ــنــدوة الــحــواريــة هــي أن مــا حدث  ال
زال  ما  وأنــه  مهم،  غير  ماضيك  في 
ــق مــســتــقــبــل مــضــيء  ــإمــكــانــك خــل ب
وجميل لنفسك. هذه الندوة مفتوحة 
لتشجيع  رائعة  فرصة  وهي  للجميع 
رائدات األعمال وتسليط الضوء على 

المشاريع النسائية في مجتمعنا”.

مريم العمادي

تقبــل التنــوع والتغلــب علــى الصعــاب أبــرز محاورهــا
“أفكارج” تعقد أول ندوة نسائية بعنوان “إنتي”“الملكية للجراحين” تحتفل بتخريج طالبها
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فــنــادق  مجموعة  مــن  دعــًمــا 
الخيرية  للنشاطات  الخليج 
ــرئــيــس  ــّدم ال ــ ــ ــكــة، ق ــمــمــل ــال ب
ــيــــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  ــفــ ــ ــن ــ ــت ــ ال
بمبلغ  شيًكا  جونز  جارفيلد 
المدير  إلــي  السنوي  التبرع 
الـــعـــام لـــــدار يـــوكـــو لــرعــايــة 
ــديـــن ريـــمـــا بـــن شمس  ــوالـ الـ

ثابت  لــلــدار  المالي  واألمــيــن 
ــــك  ــــشــــروقــــي، وذل مــحــمــد ال
بالدور  المجموعة  من  إيماًنا 
المهم الذي يقوم به الدار في 
بمملكتنا  الــســن  كــبــار  رعــايــة 
الحبيبة وحرًصا على تقديم 
الــمــســاهــمــة لــدعــم خــدمــات 

وبرامج الدار.

فنادق الخليج تدعم دار يوكو لرعاية الوالدين

الفطيم في  مــاجــد  الــتــي تديرها شــركــة  كــارفــور،  وّقــعــت 
مملكة البحرين، اتفاقية تعاون مع كريدي مكس، الشركة 
مملكة  في  االئتمان  بطاقات  وقبول  إصــدار  في  الــرائــدة 
نظام  من  االستفادة  من  العماء  لتمكين  وذلك  البحرين، 
الدفع بفائدة 0 % على بطاقات كريدي مكس عند شرائهم 
كارفور  متاجر  فــي  اإللكترونيات  مــن  مختارة  منتجات 

لغاية 31 مارس 2020.
كــريــدي مكس  بــطــاقــات  عــلــى حــامــلــي  الــعــرض   ينطبق 
اإللكترونية  مكس  كريدي  محفظة  تطبيق  ومستخدمي 
األجهزة  من  مجموعة  شرائهم  عند  وذلــك   ،MaxWallet
اإللكترونية من متاجر كارفور بحد أدنى قدره 50 ديناًرا 

ا أو بحد أقصى قدره 1000 دينار بحريني. بحرينيًّ
 وقال مدير كارفور في مملكة البحرين لدى ماجد الفطيم 
الخدمة  هـــذه  بتقديم  ’’نــفــتــخــر  عــقــل:  جــيــروم  للتجزئة 
ومن  لعمائنا.  الدفع  عملية  لتسهيل  والمناسبة  السلسة 
للمتسوقين  يمكن  مكس،  كريدي  مع  الشراكة  هذه  خال 
مالية  أعــبــاء  دون  اإللكترونية  المنتجات  أحـــدث  شـــراء 

إضافية. العرض متاح لفترة محدودة، لذلك ندعو جميع 
شهر  نهاية  قبل  متاجرنا  لزيارة  منه  باالستفادة  الراغبين 

مارس 2020‘‘.
التنفيذي لشركة كريدي مكس  الرئيس   ومن جهته، قال 
يوسف ميرزا: ’’ نعمل باستمرار لتوفير مزايا جديدة تعزز 
تجربة عمائنا عند كل استخدام لبطاقاتنا، ولقد تعاوّنا مع 
كارفور لتوفير فائدة 0 % لعماء كريدي مكس على جميع 

مشترياتهم من المنتوجات اإللكترونية‘‘.

تمكيــن المتســوقين مــن شــراء أحــدث المنتجــات اإللكترونيــة دون أعبــاء إضافيــة
“كارفور” و “كريدي مكس” يطلقان نظام دفع بفائدة 0 %

تتميز “غرناطة” بتوفير بيئة عمل صحية 
وجــاذبــة عــبــر تــوفــيــر امــتــيــازات خاصة 
لموظفيها ضمن خطط اإلدارة التي تعمل 
على التطوير المستمر لكادرها الوظيفي، 
فـــبـــاإلضـــافـــة إلــــى الــــرواتــــب الــمــجــزيــة 
الترفيهية  والـــرحـــات  والــمــخــصــصــات 
ــحــريــن لــلــمــوظــفــيــن  ــب داخـــــل وخــــــارج ال
التدريبية  ــــدورات  ال وتوفير  وعوائلهم 
وخارجًيا  داخــلــًيــا  واألكــاديــمــيــة  المهنية 
المتعلقة  كتلك  إضافية  إجـــازات  ومنح 

بالمناسبات الدينية والوطنية، فقد قّررت 
إدارة الشركة أيضا توفير تغطية التأمين 
الــصــحــي لــجــمــيــع الــمــوظــفــيــن والــعــمــال 
والبحرينيين عبر شبكة شاملة  األجانب 
الخاصة والعيادات  المستشفيات  لجميع 
ــيــات تــشــمــل كــامــل الــبــحــريــن  ــصــيــدل وال
وكذلك جميع الدول العربية وشرق آسيا. 
أقيم في فرع جدحفص  وخال مؤتمر 
العامة  والعاقات  التسويق  مدير  قــال 
على  الثانية  السنة  “إنــهــا  حبيب  أحــمــد 

هذه  بتوفير  فيها  نــقــوم  الــتــي  الــتــوالــي 
ــا  ــّررنـ ــمــوظــفــيــن، حـــيـــث قـ ــل ــتــغــطــيــة ل ال
الــتــغــطــيــة جميع  تــشــمــل  الــعــام أن  ــذا  هـ
توفير  ــك  وكــذل الــبــحــريــن  مستشفيات 

التغطية الدولية”. 
التأمين  شركة  ممثلة  أّكــدت  جانبها  من 
أول  هــي  “غــرنــاطــة”  أن  المطّوع  زهـــراء 
شركة عقارية في البحرين تتقدم بطلب 
توفير تغطية التأمين الصحي لموظفيها، 

معربة عن شكرها لثقة غرناطة.

والعمــال الموظفيــن  لجميــع  جديــدة  امتيــازات 
“غرناطة” توفر تأمينا صحيا شامال لكوادرها

التقنية الــعــالــمــيــة  الــحــلــول  بــأفــضــل  الــعــمــاء  ــد  ــزوي ت

الخليج فــي  واالنــتــشــار  ــع  ــوس ــت ال هــدفــنــا  الــحــمــادي: 

Aruba كانو لتقنية المعلومات” تحظى بشهادة“

“تكة وكباب أمين” يفتتح الفرع األول في أبوظبي

المعلومات،  لتقنية  كانو  شركة  أعلنت 
تقنية  مـــجـــال  ــي  فـ ــدة  ــ ــرائ ــ ال الـــشـــركـــة 
عن  البحرين،  مملكة  فــي  المعلومات 
تجديد شهادة الشريك الذهبي المعتمد 
 Aruba( ــا نــتــووركــس  ــ مــن شــركــة أروب
التابعة  الشركات  إحــدى   ،)Networks
Hewlett-( هــيــولــيــت-بــاكــارد  لــشــركــة 

.)Packard
الرائد  الدور  على  الشراكة  وتؤكد هذه 
تطبق  التي  المعلومات  تقنية  لشركات 
مجالي  في  المتبعة  العالمية  المعايير 
في  البيع  بعد  مــا  وخــدمــات  المبيعات 
ــهــا. ويــأتــي  ــتــي تــتــواجــد ب األســـــواق ال
على  المعلومات  لتقنية  كانو  حصول 
سجاً  المتاكها  نتيجة  الشهادة  هــذه 
بتقديم أجـــود خــدمــات مــا بعد  حــافــاً 
حاليًا  وهــي  الشبكات،  وخدمات  البيع 
المصنفة  المملكة  الوحيدة في  الشركة 

كشريك ذهبي معتمد.

في  اإلدارة  مــجــلــس  عــضــو  وتـــحـــدث 
كانو،  وليد  كانو،  خليل  إبراهيم  شركة 
“نهدف  قائاً:  الشراكة  هذه  أهمية  عن 
في شركة كانو لتقنية المعلومات للبقاء 
في المقدمة من خال مواكبة توجهات 
المحليين  عــمــائــنــا  ــد  ــزويـ وتـ الـــســـوق 
ــول الــعــالــمــيــة الــتــقــنــيــة.  ــحــل بــأفــضــل ال
ونعمل من خال شراكتنا مع الشركات 
على  نتووركس  أروبــا  أمثال  العالمية 

توفير أجود الخدمات العالمية لعمائنا 
خبرائنا  خــال  من  لهم  الدعم  وتقديم 
بعد  مــا  خــدمــات  مــجــال  فــي  العاملين 
البيع. وتؤكد هذه الشهادة على ثقتهم 
فينا كما تعزز من موقعنا كشركة رائدة 
في مجال الحلول التقنية في المملكة”.

من جانبه، علق المدير اإلقليمي لمنطقة 
الـــشـــرق األوســــــط وجـــنـــوب افــريــقــيــا 
فــي شــركــة أروبـــا نــتــووركــس جيكوب 

تشاكو، قائاً: “نهنئ شركة كانو لتقنية 
ــددًا على  ــجـ الــمــعــلــومــات لــحــصــولــهــا مـ
شهادة الشريك الذهبي المعتمد. تعمل 
ــا نــتــووركــس عــلــى تقديم  ــ شــركــة أروب
االبتكارات في مجال التواصل الشبكي 
بشكل مستمر وذلك لارتقاء بمستوى 
ظهور  ومــع  الذكية.  الرقمية  التجارب 
شبكات الجيل الجديد الُمعرفة واآلمنة 
والمصممة لتتناسب مع أجهزة الموبايل 
مع  تعاوننا  يـــؤدي  األشــيــاء،  وانــتــرنــت 
المعلومات  لتقنية  كانو  مثل  شركائنا 
على تمكين العماء من تحقيق المزيد 
من التطور في مجال التحول الرقمي. 
وقد لمسنا من خال تعاملنا مع شركة 
كــانــو لــتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات امــتــاكــهــم 
مجال  في  الواسعة  والمعرفة  الخبرة 
تزويد  عنه  نتج  مما  التقنية،  الحلول 

العماء بأفضل الخدمات التقنية”.

آل  طحنون  بن  سعيد  الشيخ  برعاية 
ديفيدند جيت  احتفلت شركة  نهيان، 
كــابــيــتــال حــديــًثــا بــافــتــتــاح فـــرع لتكة 
وكباب أمين، المطعم البحريني، واحد 
من مشاريعها في أبوظبي، وأول فرع 

خارج مملكة البحرين. 
المستوى  رفــيــع  وفــد  االفــتــتــاح  حضر 
من السفارة البحرينية وعدد من كبار 
اإلمــاراتــي  المجتمع  فــي  الشخصيات 
وحــشــد مــن رجـــال اإلعـــام ومشاهير 

وسائل التواصل االجتماعي.
التنفيذي لشركة دي  الرئيس  وتحدث 
جــي ســي خــالــد الــحــمــادي قــائــًا “إنــنــا 

لتحقيق  الصحيح  المسار  على  نسير 
الخليج،  دول  في  التوسع  في  رؤيتنا 
أمــيــن مطعًما  وكـــبـــاب  تــكــة  ويــعــتــبــر 

تقديم  في  متخصصا  عريًقا  بحرينًيا 
من  ويعمل  التقليدي  والكباب  التكة 
1948. ومنذ  العام  محله األصلي منذ 

التوسع واالنتشار  الشراكة، هدفنا هو 
المحطة  وبــدأنــا  الخليج،  منطقة  فــي 
األولــــى مــن الــتــوســع وكــــان االخــتــيــار 
في  افتتاح  التخطيط  وفــي  أبوظبي 

المملكة العربية السعودية”. 
ــمــــادي: ســنــســتــمــر فــي  ــــحــ ــاف ال ــ ــ وأضـ
بصمة  لنا  ليكون  واالنــتــشــار  الــتــوســع 
الشركات  وتطوير  تنمية  في  واضحة 

البحرينية والخليجية. 
هو  أمين  وكباب  تكة  مطعم  أن  يذكر 
جيت  ديفيدند  شــركــة  مــشــاريــع  أحــد 
كــابــيــتــال واســتــثــمــاراتــهــا فـــي قــطــاع 

المأكوالت والمشروبات.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509



تعيش حالة من االستقرار في العمل.

قد تصادفك بعض المشكالت التى سرعان ما 
تنتهى. 

إهمالك فىي صحتك خالل هذه الفترة صعب. 

تغيرات اإليجابية في حياتك المهنية واألسرية.

احرص على زيارة الطبيب، وال تهمل العالج.

من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة ناجحة. 

قد تحصل على وظيفة جديدة هذه األيام.

تخطط للمستقبل لتحقيق أهدافك الجميلة.

حاول أن تحرص على االهتمام باألهل.

تنجح فيى إنجاز أولى الخطوات المهمة 
بمشاريعك.

احرص على ممارسة التمارين الرياضية.

حاول أن تصلح األمور بينك وبين زمالئك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 ديسمبر

 1956
 فيدل كاســـترو يصـــل إلى كوبا 
على متـــن قارب بعـــد نحو عام 
قضاه في المنفى بين المكسيك 

والواليات المتحدة.

انهمرت الفنانة البحرينية شــيالء سبت في البكاء عندما 
تم عرض صــورة تجمعها بمدرب البوكســينيج الخاص 
بها، أثناء استضافتها في برنامج “عالسيف”، المذاع على 
التليفزيــون الكويتي، مؤكدة أن هــذا المدرب توفي وهو 

في عمر صغيــر ومنذ ذلك الوقت لم تذهب للتدرب على 
البوكسينيج مرة أخرى.

وعــن إمكان تــرك الفن من أجل الزواج، أوضحت شــيالء، أن هــذا غير ممكن، 
مضيفة: “أنا ما بسوي شيء غلط، الفن رسالة”.

كشــف الفنان محمد رمضان عن فوزه بجائزة المغني األكثر 
جماهيريــة فــي إفريقيــا وذلك ضمــن حفل توزيــع جوائز 
“AFRIMA”، ونشــر عبر صفحته الخاصــة على أحد مواقع 
التواصل االجتماعي مقطع فيديو من الحفل لحظة تسلمه 

الجائزة الذي أقيم يوم أمــس، وعّلق بالقول: “الحمد لله رب 
العالمين مبروك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة الُمغني األكثر 

جماهيريــة في إفريقيا، ثقة في الله نجاح. الجدير ذكره أن آخر أعمال محمد رمضان 
مسلسل “زلزال” الذي كان قد عرض في شهر رمضان الماضي العام 2019.

اســتقر الفنــان عبداللــه التركماني، مخرج مسلســل “أمر 
إخــالء”، أخيرا، على اســم مسلســله الجديــد المرتقب أن 
يخوض به المنافسة في السباق الدرامي لرمضان المقبل. 
وأطلــق التركمانــي الملصق الجديد “أمر إخــالء”، كعنوان 

نهائــي للمسلســل الذي يتكون مــن 30 حلقة، مــن تأليف 
الكاتبة مريم الهاجري، وتتصدى لبطولته الفنانة البحرينية في 

الشــرقاوي، ويشــاركها في العمل عدد كبير من الفنانين والنجوم، منهم مشعل 
الشايع، وفوز الشطي ويوسف البلوشي، وعبدالعزيز مندني، وضاري عبدالرضا.

أمر أخالءفوز رمضانبكاء شيالء
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فـــي  حاليـــا  القفـــاص  يســـتقر 
الكويـــت لتصوير عمله الدرامي 
الفنانـــة  مـــع  “شـــغف”  الجديـــد 
هـــدى حســـين، ويقول عـــن هذا 
المسلسل: “يمكن وصفه بالسهل 
بصمـــة  يحمـــل  فهـــو  الممتنـــع، 
رومانســـية وفيه صراع نفسي، 
وأتمنـــى أن نوفق فـــي أن نقدم 
عمـــا مختلفـــا من خـــال قصة 
حب مضطربة أكثر من الجانب 
االجتماعـــي، وتلعـــب هـــدى في 

العمل دور فنانة رسامة.
تكـــرار  وراء  الســـر  أن  وكشـــف 
التعـــاون مـــع هدى للعـــام الثاني 

التفاهـــم،  هـــو  التوالـــي  علـــى 
مستطردا “أتفق مع هدى بنسبة 
أكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة، لذلك 
يأتـــي هـــذا التعـــاون المســـتمر، 
وجميـــع األعمال التـــي قدمناها 
دراميـــة  قوالـــب  فـــي  كانـــت 
مختلفـــة، كما أن إيقاع اإلخراج 

مختلف أيضا.
وأكـــد أن مـــا يشـــغله هـــذا العام 
هـــو أن يقـــدم رؤيـــة إخراجيـــة 
مختلفة عما كانت موجودة في 
أمنيات بعيدة”، وهو المسلســـل 
الذي جمعه مع هدى خال شهر 

رمضان الماضي.

أتفق مع هدى بنسبة أكثر من 90 %

 1957
بدء العمل في أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الواليات المتحدة.

 1979
حرق السفارة األميركية في طرابلس من قبل نحو 2000 متظاهر.

 1990
القوات المتمردة في تشاد بزعامة ديبي تسيطر على العاصمة إنجامينا.

 1947
وقوع معارك بين العرب واليهود في القدس عقب قرار تقسيم فلسطين.

 1942
 تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو األميركية.

استقر النجمان علي ربيع 
ومصطفى خاطر على مسلسل 
“وصل أمانة” من تأليف فاروق 

هاشم مصطفى عمر وإخراج معتز 
التوني وإنتاج شركة سينرجي، 

لتقديمه في شهر رمضان المقبل، 
إذ ينتظران بدء مؤلفي العمل في 

كتابة الحلقات األولى من أجل 
البدء في التحضيرات.

الجماليـــة والبنـــى  بالنجوميـــة  حافلـــة  عالميـــة  أفـــام 

“الثقافة” مع  بالتعاون  المسابقة  نظمت  اإليطالية  السفارة 

نادي البحرين للسينما يصدر برنامج ديسمبر

“مورتر بيستو” ألول مرة في الشرق األوسط

للســـينما  البحريـــن  نـــادي  أصـــدر 
برنامجـــه لشـــهر ديســـمبر الجـــاري، 
حيث ســـيعرض بتاريخ 4 ديسمبر 
الفيلـــم اإلســـباني “مـــرض األحـــد” 
للمخرج رامون ســـالزر والفيلم من 
2018 ومدتـــه ســـاعة و50  إنتـــاج 
دقيقـــة ويتحـــدث عـــن زيـــارة غير 
متوقعة من ابنـــة لمها التي تركتها 
منـــذ اكثر مـــن 30 عاما. أما بتاريخ 
النـــادي  ســـيعرض  ديســـمبر   11
الفيلم التركي المقدوني الفرنســـي 
البلجيكـــي  البوســـني  األلمانـــي 
“شـــجرة  المشـــترك  الســـويدي 
الكمثـــرى البريـــة” للمخـــرج نـــوراي 
بليـــج ومدتـــه 3 ســـاعات وإنتاجه 

بالعـــام 2018 ويســـرد الفيلم قصة 
كاتـــب طمـــوح يعـــود الـــى مســـقط 
رأســـه حيث يتعين عليـــه التعامل 

مع مشاكل والده المالية.
وســـيكون جمهـــور النـــادي بتاريخ 
18 ديســـمبر على موعـــد مع الفيلم 
الفرنســـي “وصايـــة” للمخرج اكفير 
ونصـــف،  ســـاعة  ومدتـــه  ليجـــراد 

ويتحـــدث   2017 اإلنتـــاج  وســـنة 
الفيلـــم عن زوج فاشـــل يـــؤدي الى 
معركـــة حضانة مريـــرة لطفل يجد 
نفسه طرفا في معركة لم يخترها. 
ديســـمبر  شـــهر  برنامـــج  ويختتـــم 
بعرض الفيلم البلجيكي الفرنســـي 
ســـوريا”  “فـــي  المشـــترك  اللبنانـــي 
للمخـــرج فيليب ليو ومدته ســـاعة 

ونص وســـنة اإلنتاج 2017 وتدور 
تحـــاول  أم  حـــول  الفيلـــم  قصـــة 
الحفـــاظ علـــى أمـــان اســـرتها مـــن 
الحرب المندلعة ومن قناص يكمن 

في االنتظار خارج منزلها.
يـــوم  كل  مســـاء  االفـــام  تعـــرض 
أربعـــاء في تمام الســـاعة 7 مســـاء 

بمقر النادي بالجفير.

قدمـــت ســـفارة إيطاليـــا لـــدى مملكـــة 
البحريـــن بالتعـــاون مع هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار، وجمعيـــة باالتيفيني 
الثقافية وبلدية جنوة، مسابقة “مورتر 
بيســـتو” العالمية للبطـــوالت ألول مرة 
فـــي الشـــرق األوســـط ضمـــن برنامـــج 
األســـبوع العالمـــي للمطبـــخ اإليطالـــي 

.2019
الســـبت،  يـــوم  المســـابقة  وأقيمـــت 
الموافـــق 30 نوفمبـــر 2019، في مقهى 
دارســـين بمتحف موقع قلعة البحرين 
فـــي منطقة الســـيف، بحضور الســـفير 
المملكة دومينيكـــو  لـــدى  اإليطالـــي 
بياتو والمدير العـــام للثقافة والفنون 

الشيخة ها بنت محمد آل خليفة.
وتنافـــس خـــال المســـابقة 10 طهـــاة 

تـــم اختيارهـــم مـــن بين طـــاب معهد 
البحرين للضيافـــة والتجزئة باإلضافة 
إلـــى الطهـــاة الشـــباب المدعوميـــن من 
اليونيدو. إذ ابتكر المتنافســـون أفضل 
طريقة لعمل صلصة البيستو اإليطالية 
المكونـــات  باســـتخدام  التقليديـــة 

مـــن  الحضـــور  وتمكـــن  لهـــا.  األصليـــة 
تـــذوق عمل المشـــاركين باإلضافة إلى 
االســـتمتاع بتجربة التـــذوق لمجموعة 
مـــن المنتجات اإليطالية الشـــهية التي 
تـــم عرضهـــا ضمـــن أجـــواء موســـيقية 

رائعة.

محرر مسافات
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سعاد علي  مع حياة الفهد في “أم هارون” رمضان المقبل
تستعد الفنانة سعاد علي لتجربة جديدة، 
الفهد،  حياة  القديرة  الفنانة  مع  بالتعاون 
“أم  الرمضانية  الــدرامــا  مــن خــال  وذلــك 
هـــــــارون”، الــمــقــرر عــرضــهــا فـــي رمــضــان 

المقبل.
ينال  أن  متمنية  الفهد،  لقاء  سعاد  ثمنت 
شمس  وعــلــي  محمد  كتبه  الـــذي  الــعــمــل 
الجمهور  ــا  ــعــدل رضـ ال مــحــمــد  ويــخــرجــه 

“حسب الجريدة” الكويتية.
من جهة أخرى، تقول سعاد عن مشاركتها 
من  فنانين  مع  بالتعاون  فنية  أعمال  في 
الجميل  الجيل  “عاصرت  أجيال مختلفة: 
أعمالهم،  وشاركتهم  منهم  تعلمت  الذين 
وكـــذلـــك الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الــشــبــاب 
في  وبصمتهم  وجــمــهــورهــم  بحضورهم 
الساحة الفنية التي ال ينكرها أحد، وآخر 
أعمالي الدرامية كان )عذراء( مع شجون 
ونخبة جميلة من الشباب للمخرج محمد 
القفاص، ومن تأليف علي ومحمد شمس.

كانت مختلفة، وأن  “التجربة  أن  وذكــرت 
الــعــمــل طـــرح قضية المــســت الــجــمــهــور”، 

مسلسات   3 يمثل  ــذراء”  “عــ أن  معتبرة 
درامية في عمل واحد “مع تنوع الخطوط 
في  شجون  وفترة  والنقات،  والقصص 
في صعيد  للتصوير  االنتقال  ثم  السجن، 

مصر”.
وأكدت أن تلك النوعية من األعمال التي 
تشهد نقات درامية كبيرة وتدور أحداثها 
التشويق  وتــيــرة  ترفع  عــدة  مناطق  بين 
المتابعة  على  الجمهور  وتحفز  واإلثـــارة، 

للتعرف  أخـــرى؛  مجتمعات  إلــى  وتنقلهم 
على جوانب ربما تكون خفية عنهم.

من  متخوفة  كــانــت  أنــهــا  ســعــاد  وكشفت 
دورها في “عذراء”، وأنها استغرقت وقتا 
القفاص  محمد  المخرج  مــع  النقاش  فــي 
حــتــى تــخــرج بـــالـــصـــورة الــتــي شــاهــدهــا 

الجمهور.
درامية،  قوالب  من  يستهويها  ما  وحــول 
قالت: “قدمت الكوميديا، واستمتعت بها، 

وكذلك التراجيديا، ويبقى أنني أميل إلى 
القالب  النظر عن  ما هو جميل بغض  كل 
الــذي تــدور فيه األحــداث، فكل شخصية 
الجمهور  إلــى  ووصــلــت  قدمتها  درامــيــة 

أعتبرها جزءا مني وأحبها.
لها  الخليجية  الــدرامــا  أن  على  وشـــددت 
يحمل  نقدمه  “أي عمل  بصمتها، مضيفة: 
بأخرى، ومن  أو  الواقع بصورة  جزءا من 

يهاجم الدراما، فهذه مشكلته
أحــداث  يسرد  عندما  الكاتب  أن  وأكــدت 
ــع،  ــواقــ ــ ــن ال قـــضـــيـــة، فـــإنـــه يــســتــقــيــهــا مــ
فهناك  مثاليا،  مجتمعا  “لسنا  مستطردة: 
الــتــي يــجــب أن نسلط  الــســلــبــيــات  بــعــض 
الضوء عليها بحدود، وليكن الهدف إيجاد 

عاج لها.
وأعـــربـــت الــنــجــمــة الــبــحــريــنــيــة عــن حبها 
ـــ كويتية،  “بحرينية  أنها  للكويت، مؤكدة 
ــنــتــي كــويــتــيــة ودراســـــتـــــي كــويــتــيــة  فــب
الــكــويــت،  مــن  كــانــت  الفنية  وانــطــاقــتــي 
أديــن  ولــذلــك  بها،  كــان  الفني  وتأسيسي 

بالكثير لهذا البلد.

تستعد فرقة البيرق المسرحية “تحت 
للمعاقين”  الوطنية  المؤسسة  مظلة 
ــمــهــرجــان  بــتــمــثــيــل الــبــحــريــن فـــي ال
والــذي  لاعاقة،  الخليجي  المسرحي 
الفترة  في  الكويت  دولــة  في  سيقام 
“سالفة  بمسرحية  ديسمبر   9  –  3 من 
الفنان  تأليف  مــن  المسرحية  بــايــق”. 
الفنان طاهر  يعقوب يوسف وإخــراج 
ــمــخــرج الــمــســاعــد الــفــنــان  مــحــســن وال
جــاســم الــعــالــي والــديــكــور والــمــابــس 
للفنان حسن حمد، واإلضاءة عبدهللا 
البكري والحان وموسيقى وعزف علي 
من  مــكــون  التمثيل  وطــاقــم  عــلــيــوي، 
الشيخ  ونــادر  العصفور  حسن  ،الفنان 
وولــيــد بشير، ومــنــى ســبــت، وزهـــراء 
ــمـــة وحــســيــن  الـــســـبـــاع ونـــرجـــس رحـ
مشكور وبسام المحمود، وأحمد بشير 

وميرزا حسن ومحمد أبو خماس.
تم  والــتــي  المسرحية  أحـــداث  تـــدور 

الثقافية،  بالصالة  أيــام  قبل  عرضها 
ــاب أجــبــرتــه الـــظـــروف على  ــول شـ حـ
رغبة  فكانت  االنتقام،  قــرار  يتخذ  أن 
الحب  ولكن  المسيطرة،  هي  االنتقام 
تسلل إلى قلبه عندما رأى المسن ابو 
التي كانت  أم جاسم  جاسم وزوجته 
تعاني مرض الزهايمر في البيت الذي 
الشاب؛ رغبة منه في  أن يسرقه  قرر 

االنتقام. 
على  الضوء  المسرحية  سلطت  وقــد 

قضايا عديدة بأسلوب مرح وفكاهي 
مــثــل عــقــوق الــوالــديــن ومــعــانــاة كبار 

السن.
وحظي العرض بحضور متميز، حيث 
أظهر فيها الممثلون من ذوي اإلعاقة 
ــهــم ومــواهــبــهــم الــفــنــيــة، بما  ــداعــات إب
مكنهم  عــاٍل  فني  حس  من  يمتلكونه 
من الوقوف على خشبة المسرح بكل 
على  قــــادرون  أنــهــم  ليثبتوا  جــــدارة؛ 

العطاء في مجال الفن.

MK Studios  ضمن اهداف مؤسسة
الرامية إلى طرح العديد من الخدمات 
الفنية وإنتاج األعمال الفنية المختلفة 
مؤخرا  تــم  وحــديــث،  متطور  بشكل 
 – الخاجة  محمد  السيد  بين  التعاون 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة والمخرج 
العمل  سياسة  لرسم  العطاوي  نضال 
ــأن  ــر بـــالـــذكـــر ب ــديـ الــمــســتــقــبــلــيــة، وجـ
المرافق  من  بالعديد  تتميز  المؤسسة 
االنتهاء  تم  التي  والمطورة  الحديثة 
من تجهيزها في مطلع العام الجاري.

ــرح الــخــاجــة بـــأن هـــذا الــتــعــاون  وصــ
المؤسسة  انــتــشــار  تــعــزيــز  مــن شــأنــه 
ــط الــفــنــي  ــ ــوسـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــهــ ــ ــات ــدمــ وخــ
ــرف عــن  ــ ــي وذلــــــك لـــمـــا عـ ــ ــامـ ــ واإلعـ
الــمــخــرج نــضــال الــعــطــاوي مــن خبرة 
المسرحي  الفني  المجال  في  طويلة 
والتلفزيوني واإلداري عموما، إضافة 

الى إدارة الفعاليات.

نضال  المخرج  ذكر  آخر،  جانب  ومن 
العطاوي بأنه يتم اإلعداد حاليا لطرح 
والــتــي تشمل  الــخــدمــات،  مــن  العديد 
واإلعــامــي  الفنية  القطاعات  جميع 
والــخــارجــي،  المحلي  المستوي  على 
كما سيتم طرح برامج لدعم المواهب 
ــواء  الــفــنــيــة واإلعـــامـــيـــة وخــلــق أجــ

تعكف  كما  مواهبهم،  لتنمية  عملية 
أعمال  إعــداد  على  المؤسسة  أقسام 
التصريح  يتم  للعائلة  موجهة  فنية 
ذكر  وقــد  الــعــاجــل،  القريب  فــي  عنها 
العطاوي بأن المؤسسة تعمل بسياسة 
لجميع  صديقة  مؤسسة  لتكون  مرنة 

القطاعات.

ــر محسن ــاه وإخـــــراج ط ــف  ــوس ي يــعــقــوب  ــيــف  تــأل ــرج الـــعـــطـــاوي والـــخـــاجـــة ــخـ ــمـ ــاون بـــيـــن الـ ــ ــع ــ ت

“سالفة بايق” في المهرجان المسرحي الخليجي لإلعاقة MK Studios...  آفاق فنية جديدة

البحرين  هيئة  تــنــّظــم 
فعالية  واآلثــار  للثقافة 
بعنوان  القصص  ســرد 
“وطـــــنـــــي حـــكـــايـــتـــي” 
المكتبة  فــي  لــأطــفــال 
الــخــلــيــفــيــة بــالــمــحــّرق، 
يوم السبت الموافق 7 
وتقام   .2019 ديسمبر 
بالتعاون  الفعالية  هذه 
نقرأ”،  “كلنا  جمعية  مع 
برنامج  ضــمــن  وتــأتــي 

الوطنية  باألعياد  الثقافة  هيئة  خاله  من  تحتفي  الــذي  الوطن”  “أعياد 
لمملكة البحرين.

ونوهت الهيئة بأنه على الراغبين في مشاركة أطفالهم في هذا النشاط من 
8 وحتى 12 عاًما التسجيل عبر زيارة موقع هيئة الثقافة على اإلنترنت 
)www.culture.gov.bh(، وسيتم تنظيم هذه الفعالية ما بين الساعة 10 
اإلبداعي  إلى محاكاة خيالهم  وتهدف  لأطفال،  12 ظهًرا  صباًحا وحتى 
األطفال  خاله  من  يعبر  إبــداعــي  نشاط  يتبعها  الوطن  عن  قصة  وســرد 
المشاركون عن حبهم وانتمائهم لوطنهم، عبر رسم لوحات لمشاهد مختلفة 

من القصة يكون أبطالها األطفال أنفسهم.

يعرض نادي البحرين للسينما يوم 
اإلسباني  الفيلم  المقبل  األربــعــاء 
الفيلم  ويتحدث  األحـــد”.  “مــرض 
أمها  عنها  تخلت  التي  كــيــارا  عــن 
ــذار  انــابــيــل فــجــأة دون ســابــق إنـ
وتــركــتــهــا مـــع والـــدهـــا وهــــي في 
عاما   35 بعد  عمرها.  من  الثامنة 
والدتها  عنوان  على  كيارا  عثرت 
غريب،  بطلب  وواجهتها  فقابلتها 

أيـــام   10 مــنــهــا قــضــاء  إذ طــلــبــت 
معها. ترى انابيل في ذلك الطلب 
ال  لكنها  ابنتها  الســتــعــادة  فــرصــة 
تعرف أن كيارا لديها أجندة خفية 
مواجهة  إلــى  تضطر  ســوف  وأنها 
حياتها.  في  أهمية  األكثر  الــقــرار 
فيلم  ألفــضــل  الفيلم  ترشيح  تــم 
روائي دولي في مهرجان ترابيكا 

السينمائي.

إبراهيم  الشيخ  مــركــز  يستضيف 
لــلــثــقــافــة  ــيــفــة  ــن مــحــمــد آل خــل ــ ب
ــيـــر األلـــبـــانـــي  ــفـ ــوث، الـــسـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ألبانيا  لجمهورية  الــدائــم  والممثل 
نيويورك  في  المتحدة  األمــم  لــدى 
ــي مــحــاضــرة  ــا، فــ ــكـ ــوسـ فـــريـــت هـ
اإلليريين  من  “األلبانيون،  عنوانها 
ــنــضــال،  ــن ال ــى يــومــنــا: رحـــلـــة مـ ــ إل
القرون”،  عبر  والمرونة  والمقاومة، 
إذ ســيــتــحــدث فـــي ســيــاقــهــا حــول 
تاريخ األلبانيين نشأتهم وتطورهم، 
هويتهم  خصوصية  سيطرح  كما 
مع  التاريخية  والعاقات  الثقافية، 
الـــدول األوربــيــة والــعــربــيــة، يكون 
“وبي  الثقافي  الموسم  خــال  ذلــك 
أمل يأتي ويذهب ولكن لن أودعه”، 
ديسمبر   ٢ الموافق  اإلثنين  اليوم 
مساًء  الثامنة  الساعة  عند   ،٢٠١٩

في مقر المركز.

نشاط سرد القصة “وطني حكايتي” لألطفال “مرض األحد” بنادي السينما السفير األلباني في مركز الشيخ إبراهيم

كشفت صحيفة بريطانية أن عارضة األزياء واإلعالمية كاتي برايس قد  «
أعلنت إفالسها رسميا أمام محكمة الديون والشركات في مدينة لندن 

بعد أن حاولت تجنب هذا الموقف على مدى العام الذي التزمت فيه 
منذ شهر ديسمبر 2019 بخطة لدفع المستحقات عبر اتفاقية رسمية 

تتيح للمدينين سداد ديونهم عليهم بمبالغ وأسعار معقولة لتجنب 
اإلفالس.

٢٣
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local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

توجت بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل أحمد المزروعي 
بطال للكنعد ب36 كيلو وعبد هللا الرميثي بطال للسكل ب27 كيلو.

ــه صــحــيــفــة  ــرتـ ــشـ ــا نـ ــمـ ووفــــقــــا لـ
المزاد  أقيم  اإلماراتية،  “البيان” 
افــتــتــاحــه  ــم  ــ وت األول  الــخــيــري 
الكنعد  لسمكة  درهـــم   7600 ب 
 20.43 الــعــاشــر  الــمــركــز  صــاحــبــة 
درهم   125000 وانتهى ب  كلغم 

صاحبة  البطولة  في  كنعد  ألكبر 
وزنها  وصل  والتي  األول  المركز 
كــيــلــوغــرام.”الــدوالر   36.41 إلــى 

يساوي 3.67 درهم”.
ــي الـــمـــزاد الــخــيــري  وبــلــغ إجــمــال
بالمؤسسات  المتعثرين  للنزالء 

ــوزارة  ــ الــعــقــابــيــة واإلصــاحــيــة ب
الداخلية 290700 ألف درهم.

ــقــة إلــــى خلق  ــمــســاب وتـــهـــدف ال
بين  الصيد  في  تنافسية  أجــواء 
خصبة  بيئة  وإيجاد  المشاركين 
والتعريف  الــشــريــفــة،  للمنافسة 
والسكل  الكنعد  سمكة  بأهمية 

في التراث اإلماراتي.

بيع سمكة بـ 125 ألف درهم في اإلمارات

رسالة من خبير استشاري...
  مفهوم الخدمة االستشارية كما قرأتها في أحد إصدارات المنظمة العربية 
بحكم  مؤّهل  استشاري  خبير  بين  تفاعلية  ’’عاقة  هو:  اإلداريــة  للتنمية 
تكوينه العلمي وتجربته العملية ومقدرته الفنية وعميل يحتاج إلى هذا 
الخبير‘‘. انتهى. واآلن سيدي القارئ لنّطلع مًعا على الرسالة التالية التي 
رفعها أحد المستشارين أو الخبراء إلى رئيس المؤسسة التي يعمل فيها.

 
  سيدي: ربما تتملكك المفاجأة إذا اعترفت لك بأني لم أقّدم حتى اآلن 
ذي  مشروع  أي  في  أساهم  أو  تعييني،  على  سنة  من  أكثر  مــرور  ورغــم 
أقدمه ال يتعدى  مــردود يعادل ما أستلمه من مرتبات ومزايا مالية، فما 
بعض  بسبب  مسؤولي  عــن  نيابة  االتــصــاالت  وإجـــراء  الــمــذكــرات  كتابة 
الضبابية في قدراته المهنية. أنا على يقين سيدي، بأن هناك مسؤوليات 

أكبر من تلك دعت المؤسسة لتوظيفي.
 

أداؤه  سيكون  ومهنيته  كفاءته  درجــة  كانت  مهما  الخبير  إن  سيدي:    
محدوًدا وغير مرٍض إذا لم يكن مسئوله المباشر على درجة معقولة من 
للتوجيه والتحليل واألصول األساسية  الازمة  القدرات  المهنية ويمتلك 
نفسه  المسئول، يضع  أي هذا  فإنه،  كذلك  المسؤول  يكن  لم  إذا  للنقاش. 
يحرقه  حتى  الــدرج  في  العمل  أو  المشروع  حبس  األول  خيارين،  أمــام 
الحقيقية  وكلفته  لتبعاته  كــاٍف  فهم  دون  إجازته  الثاني  والخيار  الزمن 

مقابل جودته ومردوده ومدى تحقيقه للهدف المرسوم له.
 

هذه  تقاضي  في  االستمرار  أستطيع  ال  فأنا  مبدأ.  مسألة  إنها  سيدي:    
من  وأكثر  يوازيها  ما  تقديم  دون  السخية  المالية  واالمتيازات  المرتبات 
ا مع االعتذار وبصراحة  عمل وإنجاز، فالمبدأ هو األجر مقابل عمل وأنا حاليًّ
لقد  المهنية.  ومبادئي  أخاقياتي  مع  يتماشى  ال  وهذا  المبدأ  هذا  خارج 
شرحت هذا وبالتفصيل لمسئول الموارد البشرية وال أدري إن تم نقل هذا 
لكم أم ال. الغريب في األمر، سيدي إنه تم تجديد عقدي بأمر من مسئولي 

المباشر دون أخذ رأيي.

ــأن مــقــدرات المؤسسة    ســيــدي: أنــت خير مــن يــعــرف ويــقــدر ويــؤمــن ب
وأموالها أمانه ال يجب التصرف فيها إال بوجود معايير وأسس تجيز وتبرر 
ذلك. أعرفك سيدي الرئيس تماًما وأقّدر كفاءتك العالية وأسلوبك الراقي 
منك  طالًبا  مباشرة  إليك  توّجهت  لذا  المؤسسة،  هذه  إدارة  في  والمهني 
الرئيس  أنت  لو كنت  القارئ  قبول استقالتي مع خالص تحياتي. سيدي 

ماذا سيكون موقفك؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

في  أميركية  عائلة  تعيش 
مــنــزل عــلــى شــكــل صحن 
الباستيك  من  صنع  طائر 
ويــقــع   1969 الـــعـــام  صــنــع 
مرتفعة  صخرية  تلة  على 

في مدينة كاليفورنيا.
وتـــــم بـــنـــاء هـــــذا الــشــكــل 

الهندسي والذي تبلغ مساحته 520 قدما، في الفترة التي شهدت فيها أميركا تحمسا 
شديدا للسفر إلى الفضاء باإلضافة إلى شائعات الصحون الطائرة التي انتشرت في 
ليكون  ماتي سورونين  يدعى  فلندي  معماري  البناء مهندس  الحقبة. وصمم  تلك 
شاليها للتزلج يمكنهم من خاله تبديل مابسهم ووضع أمتعتهم، حيث كان الهدف 

منه هو إنشاء منزل خفيف الوزن يمكن وضعه وحملة في أي وقت بسهولة.
وتم تصنيعه ألول مرة في فنلندا، حيث تم بناء ما يصل إلى 100 صحن بين عامي 

1968 و1978، وبقي منها 67 فقط، مع 20 في الواليات المتحدة.

عائلة تعيش في صحن طائر منذ 50 عاما الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

 04:45

 11:27

 02:26

 04:46

06:16
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ومن ضمن أهداف المسابقة أيضا تخصيص مساحة للعمل 
الخيري ضمن المسابقة وخدمة األعمال اإلنسانية وذلك من 

خالل المزاد الخيري الذي يصاحب كل جولة من جوالتها.

أولى سيارات دائرة اإلطفاء التي كانت تابعة لبلدية المنامة في الثالثينات من القرن الماضي، حيث كان يتم تعليق األجراس الستخدامها في حال نشوب حريق.



عالقات راسخة ومتينة عّززها التعاون 
الثنائي بالمجاالت االقتصادية والسياسية

موقف ثابت للبحرين بمساندة حق اإلمارات 
بالسيادة على جزرها الثالث المحتلة

مواقف موحدة للشعبين الشقيقين ووقوفهما 
لجانب بعضهما في األفراح واألتراح

اإلمارات داعمة لمملكة البحرين بكافة 
إمكاناتها السياسية واألمنية واالقتصادية 
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 وللبلديـــن مواقـــف ناصعـــة فـــي دعم 
هنـــا  ونســـتحضر  البعـــض،  بعضهمـــا 
موقـــف البحرين الثابت في مســـاندة 
حق اإلمارات في السيادة على جزرها 
الثـــاث المحتلة من قبل إيران “طنب 
الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى”، 
باعتبارهـــا جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، مطالبـــة 
بضـــرورة االنســـحاب اإليرانـــي منهـــا 

وحل القضية عـــن طريق المفاوضات 
المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل 
الدوليـــة. ولم يكن من المســـتغرب أن 
تدعـــم اإلمـــارات وامتـــداًدا لمواقفهـــا 

اإلنســـانية واإلنمائيـــة الســـابقة بكافة 
واألمنيـــة  السياســـية  إمكاناتهـــا 
واالقتصاديـــة البحريـــن فـــي األفـــراح 

واألتراح.

 وعلـــى المســـتوى االقتصـــادي، تعـــد 
اإلمـــارات ثانـــي أكبـــر شـــريك تجاري 
عربـــي للمملكـــة بعـــد الســـعودية ومن 
تجارييـــن  شـــركاء   10 أكبـــر  ضمـــن 

للبحريـــن علـــى مســـتوى العالـــم، فيما 
تأتـــي البحريـــن فـــي المرتبـــة الرابعـــة 
ـــا من حيـــث أكبر  ـــا والــــ23 عالميًّ عربيًّ

الشركاء التجاريين لدولة اإلمارات.

وعلـــى المســـتوى العســـكري، تحرص 
قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة 
اإلماراتية بجميع وحداتهما العسكرية 
التماريـــن  علـــى إجـــراء سلســـلة مـــن 
التعبويـــة المشـــتركة بصـــورة ســـنوية 
لارتقـــاء بمســـتويات األداء القتالـــي 
القـــدرة  ودعـــم  المســـلحة  للقـــوات 
الدفاعيـــة لـــدول مجلس التعـــاون لما 

فيه خير وصالح شعوبها.

الشقيقين ــن  ــدي ــل ــب ال تــجــمــع  قـــربـــى  ووشـــائـــج  مــتــجــذرة  ــات  ــاقـ عـ

البحرين تشارك اإلمارات احتفاالتها بالعيد الوطني

تشارك مملكة البحرين، دولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعًبا، احتفاالتها اليوم باليوم الوطني الـ48.
ويرتبط البلدان بعالقات راسخة ومتينة عّززها التعاون الثنائي بينهما في المجاالت االقتصادية والسياسية األخوية 
الوثيقــة القائمــة بيــن البلديــن، الذي يحظى باالهتمام المباشــر لعاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
العالقــات بيــن البلديــن الشــقيقين تاريخيــة تمتــد جذورها لعقود طويلة ســاعد في نموهــا وتطورهــا الثوابت والرؤى 

المشــتركة التي تجمع حكومتي وشــعبي البلدين، وهي العالقات التي تنبع خصوصيتها من وشــائج القربى والصالت 
الحميمة والعالقات األخوية المتميزة بين البلدين، عالوة على ما يجمع بينهما من روابط مشــتركة، ســواء في إطار 

مجلس التعاون الخليجي، أو في اإلطارين العربي واإلسالمي، وعلى مستوى األمم المتحدة.
 وال شــك فــي أن مــن يســتحضر تاريــخ عالقــات البلدين يســتذكر علــى الفور المواقف المشــتركة للشــعبين الشــقيقين 

ووقوفهما إلى جانب بعضهما في األفراح والمحن.

ثاني أكبر شريك تجاري عربي بعد 
السعودية وضمن أكبر 10 شركاء تجاريين 

قوة الدفاع والقوات المسلحة اإلماراتية  
ا ينفذون تمارين تعبوية مشتركة سنوّيً
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اإلمارات تحتفل باليوم الوطني وتسعى لتكـــــــــــون ضمن أفضل الدول بحلول اليوبيل الذهبي
اإلمـــارات واحـــدة مـــن أهـــم الـــدول المناصـــرة لتوفيـــر حلـــول الطاقـــة البديلـــة والمتجـــددة 

تحتفــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم بالذكــرى الثامنة واألربعيــن لقيام 
اتحاد اإلمارات الســبع. وتأتي هذه المناســبة ترجمة صادقة لمســيرة االتحاد 
التــي امتــدت عبــر 48 عاًمــا مضيئــة وحافلــة باألحــداث والمهمــات الكبيــرة 
واإلنجــازات التــي رســم مالمحهــا األولــى وأرســى دعائمهــا مؤســس الدولــة 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان )رحمــه هللا(، وإخوانــه اآلباء 
المؤسســون وســار علــى دربــه رئيــس دولــة اإلمــارات صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، الذي قاد مســيرة وطن العطاء لتتواصل مســيرة 

التقدم واالزدهار على مختلف المستويات واألصعدة.

ويمثـــل هـــذا اليـــوم الوطني، مناســـبة 
لالحتفـــاء بإنجـــازات دولـــة اإلمـــارات 
التي حققتهـــا خالل األعوام الماضية، 
بتوجيهـــات  الحكومـــة  حرصـــت  إذ 
رئيـــس دولة اإلمارات صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
وقيـــادة نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حاكم دبـــي صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم، ومتابعـــة ولي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان، علـــى االســـتثمار فـــي بناء 
اإلنســـان والكـــوادر الوطنيـــة، وعملت 
علـــى أن تكـــون دولة اإلمـــارات ضمن 
أفضـــل دول العالـــم بحلـــول اليوبيـــل 
الذهبـــي التحـــاد الدولـــة وفًقـــا رؤيـــة 

اإلمارات 2021.
تخطيطهـــا  فـــي  اإلمـــارات  ونجحـــت 
المســـتقبل  بقـــراءة  االســـتراتيجي 
واستشـــرافه ومواكبـــة كل التقنيـــات 
الحديثة وتســـخيرها لخدمة اإلنسان 
وسعادته، إذ ركزت على تطوير جميع 
القطاعـــات، وترجمت هذا التوجه إلى 
واقـــع ملمـــوس، من خـــالل إنجـــازات 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  قياســـية 
والعالمـــي، أســـهمت في تعزيـــز مكانة 
الدولـــة بيـــن أكثـــر دول العالـــم تقدًما، 
وفـــق أرقـــى مســـتويات التنميـــة، بمـــا 
ينســـجم وطموحات القيادة الرشيدة 
ومســـيرتها  اإلمـــارات  لمســـتقبل 
وتحقيق مستهدفات مئوية اإلمارات 
2071 التـــي أطلقهـــا صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم، 
التي تمثل رؤية شاملة؛ لتعزيز سمعة 

الدولة وقوتها الناعمة.
للعـــام  اإلمـــارات  دولـــة  وحافظـــت 
الســـادس علـــى التوالي علـــى مكانتها 
ضمـــن أكبـــر المانحيـــن الدولييـــن في 
مجال المســـاعدات التنموية الرسمية 
اإلجمالـــي،  القومـــي  بدخلهـــا  قياًســـا 
وتبـــوأت المركز األول خـــالل األعوام 
2013 و2014 و2016 و2017. فيمـــا 
بلغت المســـاعدات اإلماراتية المقدمة 
 2009( الســـابقة  ســـنوات   10 خـــالل 
درهـــم  مليـــار   170 قرابـــة   )2018  -

إماراتي )46 مليار دوالر(.
اإلنســـاني،  الدولـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
واصلت اإلمـــارات مســـاعيها الحثيثة 
لتحقيق الســـالم واالزدهـــار في العالم 
للمســـاعدات  سياســـتها  خـــالل  مـــن 
التنمويـــة  وبرامـــج  الخارجيـــة 
واإلنســـانية، إذ حافظـــت الدولـــة على 
مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين 
التنمويـــة  المســـاعدات  مجـــال  فـــي 
الرسمية قياسا لدخلها القومي، بنسبة 
ضعـــف  مـــن  يقتـــرب  وبمـــا   %  1.31
النسبة العالمية المطلوبة 0.7 % التي 
حددتها األمم المتحدة مقياسا عالميا 

لقياس جهود الدول المانحة.
وتســـعى دولـــة اإلمارات إلـــى إحداث 
تأثير إيجابـــي ملموس؛ ألجل تحقيق 
وهـــو  لإلنســـانية  األســـمى  الهـــدف 

القضـــاء علـــى الفقر وتحقيـــق التنمية 
 .2030 العـــام  بحلـــول  المســـتدامة 
وتحتل اإلمارات موقـــع الصدارة بين 
دول العالم في بـــذل الجهود لمحاربة 
الفقـــر وتقديم المســـاعدات الخارجية 
للمحتاجيـــن، بمـــا فيهم الفئـــات األكثر 
ضعًفـــا وهشاشـــة. وتنوعـــت مشـــاريع 
اإلمـــارات التنمويـــة المقدمـــة للـــدول 
القطاعـــات  شـــملت  والتـــي  الناميـــة 
التعليـــم،  التحتيـــة،  البنيـــة  التاليـــة: 
الصحة، الطاقة، المساعدات الغذائية، 

الزراعة والبيئة.
باعتبارهـــا  اإلمـــارات  بـــرزت  وعليـــه، 
المناصـــرة  الـــدول  أهـــم  مـــن  واحـــدة 
البديلـــة  الطاقـــة  حلـــول  لتوفيـــر 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  والمتجـــددة 
ولمواجهـــة تداعيات التغيـــر المناخي 
خصوصـــا دعـــم الـــدول الجزرية مثل 
جزر الكاريبـــي وجزر المحيط الهادئ، 
وعليـــه أسســـت اإلمـــارات صندوقين 
لتوفيـــر الحلول ودعـــم برامج الطاقة 

المتجددة للدول الجزرية. 
اإلمـــارات  مســـاعدات  قيمـــة  وبلغـــت 
اإلجماليـــة الموجهـــة لقطـــاع الطاقـــة 
المتجددة خالل 10 ســـنوات الماضية 
تعتبـــر  إذ  دوالر،  مليـــار   1.25 نحـــو 
المســـاعدات اإلماراتية لقطاع الطاقة 
الدافعـــة  العوامـــل  مـــن  المتجـــددة 
الوظائـــف  نمـــو  وتعزيـــز  لالقتصـــاد 
وتمكين النساء، إلى جانب المساهمة 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
والمنافـــع علـــى مســـتوى البيئـــة فـــي 

الوقت ذاته.
الوجـــه  اإلنجـــازات  تلـــك  وتعكـــس 
ومـــا  اإلمـــارات  لدولـــة  الحضـــاري 
تحظـــى به مـــن احتـــرام وتقدير على 
الصعيدين اإلقليمـــي والدولي، والذي 
تقـــف وراءه سياســـة حكيمـــة وقيادة 
رشـــيدة عملت بجد على بناء صورتها 
الناصعـــة فـــي الخارج حتـــى أصبحت 
واالعتـــدال  للحكمـــة  عنواًنـــا  الدولـــة 
والتعايش والسالم، وفي الوقت ذاته 
رمـــًزا لإلنجـــاز والتفـــوق والتميز على 
المســـتوى العالمـــي، إذ أســـهمت رؤية 
المغفـــور لـــه الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيـــان )طيب هللا ثراه( في توجيه 
اإلمارات العربيـــة المتحدة نحو تبني 
ناجحـــة ونشـــطة،  سياســـة خارجيـــة 
وعـــدم  واالعتـــدال  التـــوازن  قوامهـــا 
التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 
األخـــرى، مـــن منطلـــق إدراك القيـــادة 
الرشـــيدة أن للدولـــة موقًعـــا مســـؤواًل 
واإلقليميـــة  العربيـــة  الصعـــد  علـــى 

والدولية كافة.
من جهة أخرى، قدمت اإلمارات للعالم 
نموذًجـــا ملهًمـــا للتســـامح والتعايـــش 
ولألخـــوة اإلنســـانية، إذ أخـــذت علـــى 
الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل  عاتقهـــا 
قيـــادة الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلى 
تعزيز التقارب بين الثقافات واألديان 
والحضارات وبناء الجسور المشتركة، 
فيما بينها وبالشـــكل الذي يســـهم في 
تقدم األمم وتعزيز أمنها واستقرارها. 

نجحت في قراءة المســتقبل واستشــرافه ومواكبة كل التقنيات الحديثة وتســخيرها لســعادة اإلنسان

فقد شـــهدت العاصمـــة أبوظبي خالل هذا 
العام  والدة وثيقة “األخوة اإلنســـانية” من 
قبل بابا الفاتيكان فرنسيس، وإمام األزهر 
األكبر أحمـــد الطيب، ومثلت هذه الوثيقة 
نموذًجـــا فريـــًدا فـــي مجـــال الدعـــوة إلـــى 
الســـلم والسالم، وسيادة الحوار والتقارب 
بيـــن الشـــعوب والثقافـــات والمجتمعـــات، 
إرســـاء  إلـــى  الوثيقـــة  هـــذه  وهدفـــت 
تجربة جديـــدة بين الشـــعوب والثقافات، 
ومقصدهـــا  واألخـــوة،  المحبـــة  عنوانهـــا 
تعزيـــز العالقات اإلنســـانية، وبناء جســـور 
التواصل، والتآلف والمحبة بين الشـــعوب، 

والتصدي للتطرف، والعنف واإلرهاب.
وتزامـــن إعالن وثيقة أبوظبـــي مع إعالن 
رئيـــس اإلمـــارات صاحب الســـمو الشـــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان للعام 2019 “عاما 
للتســـامح”، إذ جـــاء هـــذا اإلعـــالن بهـــدف 
التســـامح باعتبارهـــا عمـــال  تأكيـــد قيمـــة 
مؤسســـيا مســـتداما مـــن خـــالل مجموعة 
من التشـــريعات والسياســـات الهادفة إلى 
تعميـــق قيـــم التســـامح والحـــوار وتقبـــل 
اآلخـــر واالنفتاح علـــى الثقافات المختلفة 
بمـــا  الجديـــدة  األجيـــال  لـــدى  خصوصـــا 
تنعكـــس آثـــاره اإليجابيـــة علـــى المجتمـــع 

عموما.
مكانـــة  ترســـيخ  إلـــى  اإلعـــالن  وهـــدف 
اإلمـــارات عاصمـــة عالميـــة للتســـامح مـــن 
خالل مجموعة من المبادرات والمشـــاريع 
الكبـــرى في هـــذا اإلطار منها المســـاهمات 
االجتماعيـــة  والدراســـات  البحثيـــة 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  والثقافيـــة 
التســـامح وحـــوار الثقافـــات والحضارات، 
وطـــرح تشـــريعات وسياســـات تهدف إلى 
مأسســـة قيم التســـامح الثقافـــي والديني 
خطـــاب  تعزيـــز  وأخيـــرا  واالجتماعـــي، 
التســـامح وتقبل اآلخر من خالل عدد من 
المبادرات الفاعلة في مجال تعزيز الحوار 
بيـــن الشـــعوب واألديـــان مثـــل “البرنامـــج 
محمـــد  “جائـــزة  و  للتســـامح”  الوطنـــي 
بـــن راشـــد للتســـامح” و “المعهـــد الدولـــي 
التســـامح” إلى جانب تأسيسها العديد من 

المراكز الهادفة إلى محاربة التطرف. 
مـــن  العديـــد  اإلمـــارات  تصـــدرت  كمـــا 
المؤشرات اإلقليمية والعالمية فيما يتعلق 
بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، 
والتعليـــم ومحـــو األمية، ونصيـــب المرأة 

فـــي قطـــاع التوظيـــف، ومؤشـــر “معاملـــة 
النســـاء باحتـــرام” ضمـــن مؤشـــرات الرقم 
القياســـي للتقـــدم االجتماعـــي، إلى جانب 
مؤشـــرات عديدة أخرى. عالوة على هذا، 
تســـهم المـــرأة فـــي ملكيـــة مـــا يقـــرب من 
نصف المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 

في المجتمع.
وعلى صعيـــد تمكين المرأة، واصلت دولة 
اإلمـــارات جهودهـــا الراميـــة إلـــى االرتقاء 
بمكانـــة المـــرأة، إذ أصـــدر رئيـــس الدولـــة 
القـــرار رقـــم )1( لســـنة 2019 الخاص برفع 
نســـبة تمثيل المرأة فـــي المجلس الوطني 

االتحادي إلى 50 %. وجاء هذا القرار في 
إطـــار االســـتعدادات النتخابـــات المجلس 
الوطنـــي االتحادي التي أجريت في شـــهر 

أكتوبر الماضي. 
وتدعـــم دولـــة اإلمـــارات مشـــاركة المـــرأة 
فـــي صنـــع القـــرار؛ كونـــه يشـــكل دعامـــة 
رئيســـة لتمكينها اقتصادًيـــا، ولذا أصدرت 
الحكومـــة قانوًنـــا يلزم جميع المؤسســـات 
الحكوميـــة بتمثيـــل العنصر النســـائي في 
مجالـــس اإلدارات، وهـــي تمثـــل اآلن 50 
مـــن  البرلمـــان، و27 %  مـــن عضويـــة   %
للحكومـــة،  الجديـــد  الـــوزاري  التشـــكيل 

بينهم 8 وزيرات.  وتم إغالق الفجوة بين 
الجنســـين في التحصيل العلمـــي للفتيات 
في مراحل التعليم األساســـي والجامعي، 
إذ تبلغ نســـبة الفتيات أكثر من 70 % من 

خريجي الجامعات. 
وعلـــى الصعيـــد االقتصـــادي تمثـــل المرأة 
46.6 % مـــن إجمالـــي القـــوى العاملـــة، إذ 
تشـــغل 66 % مـــن وظائـــف القطـــاع العام 

منها 30  % في مراكز صنع القرار. 
ويبلغ عدد سيدات األعمال 23 ألف سيدة، 
يدرن مشاريع قيمتها نحو 15 مليار دوالر. 
األجنبـــي  االســـتثمار  صعيـــد  وعلـــى 

مجلـــس  اعتمـــد  الكفـــاءات،  واســـتقطاب 
الوزراء قراًرا يمنح للمســـتثمرين األجانب 
التملك بنســـبة تصل إلـــى 100 %، في 13 
قطاًعـــا اقتصادًيـــا مختلًفـــا، وكذلـــك منح 
المســـتثمرين تأشـــيرات إقامـــة تصل لـ10 
سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة 
إلى منح تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام 
المجـــاالت  فـــي  التخصصيـــة  للكفـــاءات 
الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكل 

العلماء والمبدعين.
وتفتخـــر دولـــة اإلمـــارات فـــي اســـتضافة 
الحـــدث  دبـــي”،   2020 الدولـــي  “إكســـبو 

األول فـــي العالـــم لعـــرض إبداع البشـــرية 
وإنجازاتها، حيث سترحب بأكثر من 200 
مشارك من البلدان والشركات والمنظمات 
والمؤسســـات التعليميـــة، وهـــو مـــا يؤكـــد 
العالـــم تحـــت  الدولـــة علـــى جمـــع  قـــدرة 
ســـقف واحد.  وسيساهم “إكســـبو 2020” 
دبي فـــي نمو اقتصـــاد دولة اإلمـــارات، إذ 
ســـيضخ 122.6 مليـــار درهـــم )33.4 مليار 
دوالر( خالل الفترة ما بين 2013 و2031. 
وخـــالل انعقاد الحدث بين 2020 و2021، 
سياهم “إكسبو 2020” دبي بما يعادل 1.5 

% من الناتج الداخلي الخام للدولة. 

نفخر باستضافة “إكسبو 2020 دبي” 
لعرض إبداع البشرية وإنجازاتها

46 مليار دوالر قيمة المساعدات 
اإلماراتية خالل األعوام العشرة الماضية

الدولة قدمت للعالم نموذًجا ملهًما 
للتسامح والتعايش واألخوة اإلنسانية
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