
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 200 فلس

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 44 صفر
OCTOBER 2019 33 أكتوبر

Year: 11السنة
No: 4006العدد
THUالخميس

عقد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، اجتماعــا مــع رئيس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
فــي قصــر القضيبية، أمس األربعاء، إذ جرى اســتعراض 
عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي.

تحققهــا  التــي  المتواصلــة  باإلنجــازات  وأشــاد جاللتــه 
مملكــة البحريــن فــي مختلــف مجــاالت العمــل الوطنــي 
رســخت  والتــي  المخلصيــن،  أبنائهــا  ســواعد  بفضــل 
ريادتهــا ومكانتهــا العالميــة وأعلــت رايتهــا فــي مختلف 
المحافــل الدوليــة، إضافة إلــى العمل علــى تعزيز مكانة 
التنمويــة بمــا  التنافســية وتحقيــق األهــداف  البحريــن 
يلبــي تطلعات رؤيــة البحرين االقتصادية 2030، مؤكًدا 
أهمية االســتمرار في البناء على ما تحقق من إنجازات 
ومكتســبات مهمــة لخدمة الوطــن والمواطــن، والهادفة 
للنهــوض بمســتويات األداء فــي المؤسســات واألجهــزة 

الحكومية.

االستمرار في البناء على ما تحقق من إنجازات
جاللته يستعرض مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد القضايا المحلية

المنامة - بنا

)03(جاللة الملك عقد اجتماعا مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

كشــفت حلقــة نقاشــية نظمتهــا صحيفــة 
البالد أمس عن معلومات وأرقام جديدة 
تكشــف تقــدم البحريــن بمجــال التعليــم 
العالــي. وقالــت مديــرة باألمانــة العامــة 
لمجلس التعليم العالي إن التعليم العالي 
مــن  الخمســينات  بعقــد  بــدأ  بالبحريــن 
القــرن الماضــي، ولإلناث، وليــس الذكور 

كما يتوقع كثيرون.

أول مؤسسة تعليم عاٍل بالبحرين 
لإلناث.. وافتتحت قبل 60 عاًما

)07 - 06(

مروة خميس | تصوير  رسول الحجيري

شخصيات رسمية 
وأهلية شاركت 
بمنتدى “البالد” 

بمناسبة يوم المرأة

جاللة الملك: تعزيز القدرات القتالية وتطوير مستويات التدريب

جاللة الملك 
يحضر التمرين 

المشترك 
“سموم 4” 
بالحرس 

الملكي

تفضــل ملــك البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة، 
فشــهد أمس بحضور القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة، المرحلة الختامية للتمرين المشــترك )ســموم 4( الذي يجريه الحرس 
الملكي التابع لقوة دفاع البحرين على مدى عدة أيام بالذخيرة الحية. وشاهد جاللته، 
التمريــن التعبــوي الــذي جــرى بالذخيرة الحية وما امتاز به من دقــة ومهارة، معربًا عن 
اعتــزازه بمــا اتســم بــه المشــاركون فــي التمرين مــن جاهزيــة قتالية عاليــة واحترافية 
مميزة وانسجام دقيق، مؤكدًا جاللته حرصه على المضي في تعزيز القدرات القتالية 
وتطويــر مســتويات التدريــب مــن خــالل التماريــن والــدورات التخصصيــة التــي ترفع 

)02(المستوى االحترافي لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل.

جاهزية عالية 
واحترافية 

مميزة وانسجام 
دقيق في 
“سموم 4”

المنامة - بنا



جاللة الملك يحضر التمرين المشترك “سموم 4” بالحرس الملكي

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

تفضل ملك البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، فشــهد أمس 
بحضور القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 
المرحلة الختامية للتمرين المشــترك )ســموم 4( 
الــذي يجريــه الحــرس الملكي التابــع لقوة دفاع 

البحرين على مدى عدة أيام بالذخيرة الحية.
فلــدى وصــول جاللته، إلــى موقــع التمرين كان 
في االســتقبال مدير التمرين اللواء الركن سمو 
الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة، قائد الحرس 
الملكــي، والمقــدم الركــن ســمو الشــيخ خالد بن 
الملكــي  الحــرس  قــوة  قائــد  خليفــة،  آل  حمــد 

الخاصة، وعدد من كبار الضباط.
الملــك  جاللــة  اســتمع  التمريــن  مســتهل  وفــي 
التمريــن  مجريــات  عــن  إيجــاز  إلــى  المفــدى، 
ومراحل تنفيذه وما حققته من نجاح للوصول 
إلى األهداف التي وضعت له. ثم شاهد، التمرين 
التعبــوي الــذي جرى بالذخيرة الحيــة وما امتاز 
به من دقة ومهارة، معربًا عن اعتزازه بما اتسم 
به المشــاركون في التمرين مــن جاهزية قتالية 
دقيــق،  وانســجام  مميــزة  واحترافيــة  عاليــة 
مؤكــدًا جاللتــه حرصــه على المضي فــي تعزيز 
القــدرات القتاليــة وتطوير مســتويات التدريب 
من خالل التمارين والدورات التخصصية التي 
ترفــع المســتوى االحترافــي لجميــع رجــال قوة 

دفاع البحرين البواسل.
وأعرب جاللته، عن شكره وتقديره للواء الركن 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، قائــد 
الحــرس الملكــي، على إدارتــه المميــزة للتمرين 
وعلى ما يبذله سموه من جهود مثمرة لالرتقاء 
رجــال  بهــا  يتمتــع  التــي  القتاليــة  بالكفــاءات 

الحرس الملكي.
وأشــاد جاللته بمشــاركة رجــال الحرس الملكي 
البحريــن  البواســل وأشــقائهم مــن قــوة دفــاع 
الشــجعان بالتكاتــف مــع إخوانهــم ضمــن قوات 
التحالف العربي في عملية )إعادة األمل( بقيادة 
الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وما 

حققــوه من نجاحات وانتصارات وما يتســمون 
للحــق  دعمــًا  صلبــة،  وعزيمــة  إقــدام  مــن  بــه 
والتصــدي لإلرهــاب وتقديــم اإلغاثة اإلنســانية 
لألشــقاء فــي اليمن العزيز. مؤكــدًا أنهم وجميع 
إخوانهم من قوة دفاع البحرين موضع التقدير 
بــكل  واحــده  يــدًا  لوقوفهــم  دائمــًا  واالعتــزاز 
شــجاعة  للــذود عــن وطننــا العزيــز ومســيرته 
التنمويــة والمســاهمة في أمــن منطقتنا، متمنيًا 

للجميع دوام التوفيق والسداد. 
ثــم تشــرف عــدد مــن المشــاركين بالســالم على 
جاللتــه  شــاكرا  األعلــى،  القائــد  الملــك  جاللــة 
حضــر  التمريــن.  إلنجــاح  المثمــرة  جهودهــم 

التمرين رئيس هيئة األركان.

بــعــث عــاهــل صــاحــب الــجــالــة الملك 
ورئيس  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
وولــي  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
رئيس  إلــى  تهنئة  برقيات  خليفة  آل 
فرانك  االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية 
يوم  بمناسبة ذكرى  فالتر شتاينماير؛ 

الوحدة األلمانية لباده.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء وصاحب السمو الملكي ولي 
إلى  مماثلة  مماثلتين  برقيتين  العهد 

المستشارة األلمانية أنجيا ميركل.

المنامة - بنا

جاللــة الملــك: تماريــن ودورات تخصصيــة لرفــع المســتوى االحترافــي للرجال البواســل

جاهزية عالية واحترافية مميزة وانسجام دقيق في “سموم 4”

البحرين تهنئ بيوم 

02الوحدة األلمانية

إقدام وعزيمة 
صلبة دعما 

للحق والتصدي  
لإلرهاب

إشادة بمشاركة 
رجال الحرس 

الملكي وقوة دفاع 
في “إعادة األمل”

شكر وتقدير لقائد 
الحرس الملكي 

على إدارته 
المميزة للتمرين
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بعــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
وولــي  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
جمهوريــة  رئيــس  إلــى  تهنئــة  برقيــات 

كوريــا الجنوبيــة يون جاي إن؛ بمناســبة 
ذكرى يوم التأسيس الوطني لبالده.

كمــا بعــث صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول 
برقيتيــن  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
مماثلتيــن إلــى رئيــس وزراء جمهوريــة 

كوريا الجنوبية لى ناك يون.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ كوريا بيوم التأسيس الوطني
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عقــد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، اجتماعا مع 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
وولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة، فــي قصــر القضيبيــة، أمــس 
األربعــاء، إذ جــرى اســتعراض عــدد مــن 
القضايــا والمواضيع ذات الصلة بالشــأن 

المحلي.
وأشــاد جاللتــه باإلنجــازات المتواصلــة 
فــي  البحريــن  مملكــة  تحققهــا  التــي 
مختلــف مجاالت العمــل الوطني بفضل 
والتــي  المخلصيــن،  أبنائهــا  ســواعد 
العالميــة  ومكانتهــا  ريادتهــا  رســخت 
وأعلــت رايتهــا فــي مختلــف المحافــل 
الدوليــة، إضافــة إلــى العمل علــى تعزيز 
وتحقيــق  التنافســية  البحريــن  مكانــة 
األهــداف التنمويــة بمــا يلبــي تطلعــات 
 ،2030 االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة 
مؤكًدا أهمية االســتمرار في البناء على 
ومكتســبات  إنجــازات  مــن  تحقــق  مــا 

مهمة لخدمة الوطن والمواطن.
كما أثنى صاحب الجاللة  «

الملك على الجهود المخلصة 
والمتواصلة لصاحب السمو 

الملكي رئيس الوزراء، وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، في خدمة البحرين 

وترسيخ دعائم نهضتها، وسعي 
سموهما الدائم لتبني الخطط 

واالستراتيجيات المواكبة للتطور 
والهادفة للنهوض بمستويات 
األداء في المؤسسات واألجهزة 

الحكومية.

جاللة الملك يعقد اجتماعا مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

المنامة - بنا

جاللة الملك: تحقُّق اإلنجازات المتواصلة بفضل سواعد أبنائنا المخلصين
جاللته يستعرض مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الموضوعات ذات الشأن المحلي

تبني الخطط 
واإلستراتيجيات الهادفة 

للنهوض بمستويات األداء 
بمؤسسات الحكومة

العمل على تعزيز 
مكانة البحرين 

التنافسية وتحقيق 
األهداف التنموية

المنجزات المتواصلة 
ترّسخ مكانة المملكة 
وترفع رايتها بمختلف 

المحافل الدولية

جاللته أثنى على 
جهود سموهما في 

خدمة البحرين وترسيخ 
دعائم نهضتها

أهمية االستمرار 
في البناء على ما 
تحقق من إنجازات 
ومكتسبات مهمة
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مواصلة التعاون مع الجهات الحكومية لمتابعة المشاريع

مواصلة اجتماعات المشاورات السياسية بين البحرين وفنلندا

ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي يؤكد أهميــة إبــراز الصــورة التنمويــة والحضارية

ــوق ــل وموث ــي فاع ــريك دول ــن ش ــة: البحري ــؤون الدولي ــة للش ــل الخارجي وكي

استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
وأعيــان  وجهــاء  بالمحافظــة،  األســبوعي  بالمجلــس  خليفــة  آل 
المحافظــة وعــددا مــن كبار المســؤولين وضبــاط وزارة الداخلية 

واإلعالميين.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو المحافظ بالحضور، مؤكدا سموه 
أن مــا يحظــى به المجلس األســبوعي من تواصل مســتمر وقرب 
مع األهالي، يأتي ضمن التوجيهات السديدة لملك البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبدعم ومتابعة رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي الوالد األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وبمــؤازرة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفة. وأكد ســمو الشــيخ خليفة بن علــي آل خليفة أن 
المحافظــة الجنوبيــة فــي تعاون مســتمر مــع الجهــات الحكومية 
ذات العالقــة؛ لمتابعــة مشــاريع البنيــة التحتيــة بمدينــة عيســى 
ومختلــف المناطــق؛ للنهوض برؤى وتطلعــات األهالي في توفير 

السبل الكفيلة بإبراز الصورة التنموية والحضارية.
وأشــار ســمو المحافــظ إلــى أن المحافظة الجنوبية تضــع العديد 
مــن البصمــات المحليــة لتواصــل القيــام بالمبــادرات المجتمعيــة 

والخيريــة والصحيــة التــي تعــود بالخيــر علــى المواطنين، حيث 
تنهــض المحافظة بدور إنســاني واجتماعي أكثر شــموال وتفاعال 
مــع مختلــف فئات المجتمــع؛ تحقيقــا للتكافل والشــراكة الرائدة، 
مثمنا ســموه دور القطاع األهلي في هذه المســاهمة والمشــاركة، 
األمــر الذي يبــرز دور القطاع األهلي والمجتمعي في تعزيز القّيم 

اإليجابية ونشرها بين مختلف الشرائح والفئات المجتمعية.

من جهتهم، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم للتواصل الدائم 
الــذي يحــرص علــى تجســيده ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن 
خليفة آل خليفة وتبني اآلراء والتطلعات لدى األهالي، مشيدين 
فــي الوقــت نفســه بالجهــود والمســاعي التــي يقــوم بهــا ســموه 
لبلوغ الغايات المنشــودة التي تحقق النماء واالزدهار في أرجاء 

المحافظة.

عقــد االجتمــاع الثانــي للمشــاورات السياســية بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة فنلنــدا أمــس 
فــي مبنــي “دار الطبقــات” التاريخــي بالعاصمــة هلســنكي، برئاســة الشــيخ عبدهللا بــن أحمد آل 
خليفة، والسفيرة لينا كايزا ميكوال، وهي المدير العام إلدارة إفريقيا والشرق األوسط بوزارة 

الخارجية الفنلندية.

مجــاالت  الجانبــان  بحــث  االجتمــاع،  وخــالل 
كمــا  تطويرهــا،  وســبل  المشــترك،  التعــاون 
األوضــاع  حــول  النظــر  وجهــات  تبــادل  تــم 
والتطورات الجارية على الســاحتين اإلقليمية 

والدولية.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
عــن ارتياحــه لمواصلــة اجتماعات المشــاورات 
السياسية مع جمهورية فنلندا الصديقة؛ بهدف 
تكثيف الجهود لتعزيز عالقات التعاون الثنائي 
فــي مختلــف المجــاالت، بمــا يلبــي التطلعــات 
المشــتركة، مثمًنــا مخرجات جولة المشــاورات 
السياســية األولــى بيــن البلديــن، والتــي عقدت 

في مملكة البحرين في شهر أبريل 2017.

وأوضــح أن مملكــة البحريــن تعد شــريًكا دولًيا 
فاعــاًل وموثوًقــا، ولديهــا الكثير مــن اإلنجازات 
لرفاهيــة  القيمــة  والمســاهمات  النوعيــة 
قضايــا  أن  مبيًنــا  اإلنســانية،  وخدمــة  شــعبها 
االســتقرار اإلقليمــي واألمــن الدولــي والتنميــة 
وحقــوق  الديمقراطــي  والتطــور  المســتدامة 
اإلنســان ومكافحــة التطــرف واإلرهــاب وبنــاء 
الشــراكات تأتي في مقدمة اهتمامات المملكة، 
وتعمــل بشــكل دائم على االرتقــاء بها، وحماية 

المقدرات الوطنية.
وأبدى الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة رغبة 
مملكــة البحريــن في تطوير التعــاون مع فنلندا 
علــى األصعــدة كافــة قائــال: “فــي ظــل توافــق 

الــرؤى والمواقــف بيــن البلديــن بشــأن أهميــة 
العمل لسيادة األمن واالزدهار، فضال عن عقود 
طويلــة مــن العالقــات الدبلوماســية المتميــزة، 
فــإن األمــر يتطلــب اســتثمار الفــرص الواعــدة 
المتاحــة، وأن نتوســع فــي بحــث آفــاق جديدة 

على أرضية التفاهم واالحترام المتبادل”.
ونــوه وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
التــي  المتواليــة  والمبــادرات  اإلجــراءات  إلــى 
المتميــز، وتوافــر  المنــاخ االســتثماري  تعكــس 
للمعاييــر  وفقــا  الالزمــة،  القانونيــة  الضمانــات 

العالميــة، وطبًقــا لرؤيــة البحريــن االقتصاديــة 
التطــور  موازنــة  مــن  تمكنــت  والتــي   ،2030
الديمقراطــي مــع نمــو مطــرد لالقتصــاد الذكي، 
يحميهــا  وعصريــة  محفــزة  بيئــة  إطــار  وفــي 
البحرينــي  االقتصــاد  أن  موضحــا  القانــون، 
مملكــة  تعتبــر  إذ  والنمــو،  بالتنــوع  يتســم 
البحريــن مركزا للمال وريادة األعمال، وتطوير 
األداء الحكومــي، وبوابــة رئيســة للتجــارة مــع 
منطقــة الخليــج، بفضل الموقع اإلســتراتيجي، 

والخدمات اللوجستية.

المجلس األسبوعي لسمو محافظ الجنوبية   

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة فــي 
القيــادة العامة صباح أمس، ســفير 
الشــقيقة  الســودان  جمهورّيــة 
البحريــن  مملكــة  لــدى  المعتمــد 
أحمــد  الحســن  محمــد  إبراهيــم 
يرافقــه وفد مــن أكاديمية نيميري 
الدفــاع  بــوزارة  العليــا  العســكرية 
بجمهورية السودان، برئاسة اللواء 
الركن أبوبكر عيســى النور مساعد 

المدير للشؤون األكاديمية. ورّحب 
القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
الســودان  جمهورّيــة  بســفير 
مملكــة  لــدى  المعتمــد  الشــقيقة 
البحريــن وبوفــد أكاديمية نيميري 
الدفــاع  بــوزارة  العليــا  العســكرية 
بجمهورية السودان، مشيًدا خالل 
اللقــاء بالعالقــات الثنائيــة القائمــة 
والتــي  الشــقيقين،  البلديــن  بيــن 
تشــهد علــى الدوام تطــوًرا وتقدًما 

في مختلف المجاالت.

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفاع 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة فــي 
أمــس،  صبــاح  العامــة  القيــادة 
رئيــس هيئــة األركان البريطانــي 
الســابق الجنرال المتقاعــد اللورد 
ديفيد ريتشــارد؛ بمناســبة زيارته 

للبالد. 
وخــالل اللقــاء رحب القائــد العام 
لقــوة دفاع البحرين برئيس هيئة 

كمــا  الســابق،  البريطانــي  األركان 
تــم اســتعراض عالقــات التعــاون 
والصداقــة المتميــزة التــي تربــط 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
جــذور  لهــا  والتــي  المتحــدة 
تاريخيــة متينة، مؤكدا أن مملكة 
البحريــن تعمــل دائمــا علــى دعــم 
وتقوية وتعزيز التعاون المشترك 
بين البلدين الصديقين في شــتى 

المجاالت. 

هيئــة  رئيــس  مســاعد  اســتقبل 
والتمويــن  لإلمــداد  األركان 
يوســف  بحــري  الركــن  اللــواء 
القيــادة  فــي  هللا  مــال  أحمــد 
وفــدا  أمــس،  صبــاح  العامــة 
النــواب  مــن موظفــي مجلســي 
المتحــدة  بالواليــات  والشــيوخ 

زيارتهــم  بمناســبة  األميركيــة؛ 
للبــالد. وتــم خــالل اللقــاء بحث 
عدد مــن المواضيــع التي تصب 
بيــن  العالقــات  تنامــي  فــي 
واالرتقــاء  الصديقيــن  البلديــن 
بالتعــاون المشــترك فــي المجال 

العسكري.

القائد العام يشيد بالعالقات الثنائية مع السودان

... و يستعرض عالقات الصداقة مع بريطانيا

االرتقاء بالمجال العسكري بين المنامة وواشنطن

المنامة - بنا

حضــر مستشــار صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بن 
خليفة آل خليفة حفل االســتقبال الذي 
أقامه سفير جمهورية ألمانيا االتحادية 
لــدى مملكــة البحريــن كاي بوكمــان فــي 
فندق الدبلومات مســاء أمس بمناســبة 
عــدد  بحضــور  لبــالده،  الوطنــي  اليــوم 
الســلك  وأعضــاء  المســؤولين  مــن 
الدبلوماســي المعتمديــن لــدى المملكــة 

والمدعوين.
وأكد ســمو الشيخ ســلمان بن خليفة آل 
خليفــة عمــق ومتانة عالقــات الصداقة 
مملكــة  بيــن  تربــط  التــي  الوطيــدة 
البحريــن وجمهورية ألمانيــا االتحادية، 
مشــيدا بما يشــهده مســار التعــاون بين 
البلدين من تطور مستمر في المجاالت 
كافــة تجســيدا لمــدى حــرص واهتمــام 
قيادتــي البلديــن الصديقيــن باالرتقــاء 

يخــدم  بمــا  الثنائــي  التعــاون  بأوجــه 
المصالح المشتركة.

مــن ناحيته، أعرب الســفير األلماني عن 
شــكره وتقديــره لســمو الشــيخ ســلمان 
حضــوره  علــى  خليفــة  آل  خليفــة  بــن 

الحفل، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي 
وصلــت إليه عالقات البلدين وما يجمع 
بيــن الشــعبين الصديقيــن مــن عالقــات 
وديــة متميــزة، متمنيا لمملكــة البحرين 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

تـــطـــور مستمر فـــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ ــار  مـــسـ ــة:  ــف ــي ــل بـــن خ ــان  ــم ــل ــخ س ــي ــش ال ــو  ــم س

عــالقــات صــداقــة وطيــدة مــع ألمــانيـــا

أعلــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة عن عقــد الملتقى 
الحكومــي 2019 برعايــة كريمــة مــن 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 

وذلــك يــوم األحــد الموافــق 6 أكتوبــر 
الجاري.

الحكومــي  الملتقــى  انعقــاد  ويأتــي 
العمــل  مواصلــة  علــى  للتأكيــد   2019
على المشــاريع والمبــادرات التي تعود 
بالنفــع علــى الوطــن والمواطنيــن فــي 
ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
يذكر أن الملتقى الحكومي يعد إحدى 
المنصــات الحيويــة التــي تســهم فــي 
تعزيــز أداء القطــاع العــام وفــق أعلــى 
درجــات التنســيق وتحقيــق األهــداف 
تطويــر  ومواصلــة  اإلســتراتيجية 
مختلــف  فــي  الحكوميــة  الخدمــات 
القطاعات التنموية، واستمرار الجهود 

نحــو تطوير المخرجــات والتعامل مع 
إلــى  التحديــات المختلفــة وتحويلهــا 
الحكومــة  نهــج  وفــق  وذلــك  فــرص، 
تحقيــق  نحــو  المســتمرة  وخطواتهــا 
التنميــة المســتدامة في إطــار برنامج 
ورؤيــة   2022  –  2019 الحكومــة  
البحريــن 2030 ومبادئهــا القائمة على 

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءاالستدامة والتنافسية والعدالة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: سمو رئيس الوزراء يرعى الملتقى الحكومي 6 أكتوبر الجاري
ــام ــاع العـ ــز أداء القطـ ــي تعزيـ ــهم فـ ــة تسـ ــة حيويـ منصـ
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المنامة - بنا المنامة - وزارة اإلسكان

عقــد ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة المتحدة الشــيخ فواز 
بــن محمــد آل خليفة لقاءات عدة خالل زيارته مدينة مانشســتر، 
 Abid Latif Chohan  حيــث اجتمــع مع محافظ مدينة مانشســتر
فــي مقــر مجلــس المحافظــة، وتقــدم الســفير بالشــكر والتقديــر 
لحفــاوة االســتقبال والترحيــب في مدينــة مانشســتر، وهو األمر 
الــذي اســتمع لــه خــالل لقائــه بعــدد كبيــر مــن الطلبــة البحرينيين 
الدارسين في جامعات مانشستر المختلفة، حيث أكد العديد من 
الطلبــة البحرينيين تفضيلهم الدراســة في هــذه المدينة الجميلة 
ذات التاريــخ العريــق والمليئــة بالمتاحــف والمكتبــات ووســائل 

الترفيه.
وتطــرق الســفير إلــى ســبل تعزيز االســتثمار بين مملكــة البحرين 
ومانشســتر، خصوصــا مــع بــزوغ عــدد مــن المشــاريع اإلنشــائية 
الجديــدة فــي البحرين ومدينة مانشســتر، وأهميــة التواصل بين 
غــرف التجــارة لعقــد اجتماعات مســتقبلية يتم مــن خاللها بحث 
سبل االستثمار المباشر، منوها بعمق العالقات القائمة بين مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة، وأهمية تطويرها في المجاالت كافة 

ومع المدن كافة خصوصا مدينة مانشستر.
وبــدوره، أشــار محافــظ مدينــة مانشســتر إلــى اعتــزازه وتقديره 
الكبيرين لزيارة السفير والوفد المرافق إلى المدينة خصوصا إلى 

مقــر مجلــس المحافظة، وابــدى اهتمامه بالحضــور الكبير للطلبة 
البحرينييــن فــي جامعــات مانشســتر، وإعجابــه الكبيــر بتجربــة 

مملكة البحرين الرائدة لتعزيز التسامح والتعايش بين األديان.
البريطانيــة  البحرينيــة  البرلمانيــة  اللجنــة  عضــو  مــن  وبدعــوة 
المشــتركة، والنائــب عــن حــزب العمــال لمدينــة مانشســتر النائب 
أفضــال خــان، زار ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة المتحــدة 
اإلســالمي  التــراث  مركــز  خليفــة  آل  محمــد  بــن  فــواز  الشــيخ 

البريطاني في مبناه التاريخي بمدينة مانشستر.

كشــف وزيــر اإلســكان باســم الحمر عن شــروع الوزارة فــي تطبيق نظام 
إنــارة الشــوارع الداخليــة بمشــروع ضاحيــة الرملي اإلســكاني بمصابيح 
الطاقة الشمســية، في خطوة تهدف إلى تنفيذ القرارات الحكومية التي 
تهدف إلى الحفاظ على الموارد غير المتجددة، واعتماد سياسة المباني 

الخضراء بالمملكة.
 وقــال وزيــر اإلســكان إن الــوزارة قامت مؤخًرا بتركيــب عدد من أعمدة 
مصابيــح إنــارة الطاقة الشمســية في جزء من مشــروع ضاحية الرملي، 
وتــم إجــراء االختبــارات الالزمــة يوم أمس، وكشــف االختبــار عن نجاح 
المرحلــة التجريبيــة مــن حيث قوة اإلنارة ومحيــط الضوء الخاص بكل 
مصبــاح، مشــيًرا إلــى شــروع الــوزارة فــي تثبيــت 594 عمــود إنــارة فــي 
الشــوارع الداخلية للمشــروع، باإلضافة إلى عدد من الشوارع الخارجية 

التي تربط المشروع بمنطقة سلماباد.
 وأوضــح المهنــدس الحمــر أن وزارة اإلســكان قامت باالتفاق مع شــركة 
G- Tec الســعودية الرائــدة فــي مجــال مصابيح إنارة الشــوارع بالطاقة 
الشمسية لتركيب أعمدة اإلنارة في مشروع ضاحية الرملي الممول من 
حصــة وزارة اإلســكان فــي برنامــج التنمية الخليجي، مؤكــًدا أن تركيب 
مصابيــح اإلنارة بالطاقة الشمســية ســيتم تطبيقه على جميع المشــاريع 
المستقبلية التي تنفذها الوزارة بعد نجاح التجربة في ضاحية الرملي.

وأردف أن كلفــة تركيــز مصابيــح اإلنــارة بالطاقــة الشمســية في إســكان 
ضاحية الرملي تبلغ 750 ألف دينار بحريني، وهي مشمولة ضمن أعمال 

توفيــر شــبكات الكهرباء وإنارة الطــرق ضمن خطة تنفيذ البنية التحتية 
الثانوية للمشروع المصاحبة لتنفيذ 1261 وحدة سكنية.

وأكد الوزير أن خطوة تنفيذ أعمدة إنارة الطاقة الشمسية في المشروع 
تأتي ضمن حزمة من اإلجراءات التي تقوم بها وزارة اإلســكان للحفاظ 
علــى مــوارد الطاقة غير المتجددة، وتنفيًذا لمبــادرات الطاقة الخضراء، 
مشــيًرا إلى قيام الوزارة في وقت ســابق بتطبيق اســتخدام مواد البناء 
والعمــارات  الوحــدات  تنفيــذ  فــي  الحــراري  والعــازل  للبيئــة  الصديقــة 

السكنية، بهدف الحد من استهالك الكهرباء والحفاظ على البيئة.

الشيخ فواز بن محمد زار مركز التراث اإلسالمي 

فــواز بــن محمــد: البحريــن تشــجع كافــة الجهــود لتعزيــز التســامح “اإلســكان” تشــرع فــي التنفيــذ بعــد نجــاح التجربــة األوليــة

الطلبة البحرينيون يفضلون الدراسة بمانشستر استخدام مصابيح الطاقة الشمسية إلنارة “الرملي”

ورشة عمل سياسة العمل من المنزل

المنامة - وزارة الداخلية

بشــؤون  والمتابعــة  البحــث  إدارة  نظمــت 
بالتعــاون  واإلقامــة  والجــوازات  الجنســية 
مع مكتب التثقيف الصحي بإدارة الشؤون 
الداخليــة  بــوزارة  واالجتماعيــة  الصحيــة 
األمــراض  مــن  الوقايــة  حــول  محاضــرة   ،
رئيــس  عاشــور  لولــوة  قدمتهــا  المعديــة، 

مكتب التثقيف الصحي.
األمــراض  عــن  نبــذة  المحاضــرة  تناولــت 
منهــا  والوقايــة  انتقالهــا  وطــرق  المعديــة 
للحــد مــن انتشــارها؛ لرفع مســتوى الثقافة 
الجنســية  شــؤون  لمنتســبي  الصحيــة 

والجوازات واإلقامة.

محاضرة عن الوقاية من األمراض المعدية

ورشة عن تطبيق الفترة التجريبية للعمل الحكومي من المنزل
الموظف واحتياجات  الوظيفة  مصلحة  بين  التوازن  خلق  “الخدمة”: 

ورشــة  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  عقــد 
عمــل تعريفية لمديري ورؤســاء الموارد 
البشــرية والماليــة بالجهــات الحكوميــة 
حول تطبيق الفترة التجريبية لسياســة 
بعــد  المنــزل  مــن  الحكومــي  العمــل 
إقرارهــا مــن اللجنة التنســيقية برئاســة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة، والتــي تأتي ضمن المشــاريع 
الفائــزة فــي مســابقة االبتــكار الحكومي 
“فكرة” التي أطلقها مكتب النائب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء وذلك إيماًنا من 
الحكومــة بالشــراكة والتطويــر، وتحفيز 

اإلبــداع واالبتــكار لدى موظفــي القطاع 
الحكومي.وأكــد رئيــس ديــوان الخدمــة 
المدنيــة أحمــد الزايــد أن سياســة العمل 
الحكومــي مــن المنــزل ســيتم تنفيذهــا 

وفــق شــروط وضوابــط محددة مســبقا 
بحيــث تتيــح للموظــف مزاولــة مهامــه 
وواجباتــه الوظيفية من مواقع مختلفة 
مــن  بنــاًء علــى طلــب  العمــل  عــن مقــر 

السلطة المختصة بموافقة الديوان.
وأوضح أن الهدف من تطبيق السياســة 
هــو خلــق التــوازن بيــن مصلحــة العمــل 
واحتياجات الموظف، وزيادة اإلنتاجية 
إضافــة  الخدمــات،  تقديــم  وســرعة 
وانتمــاء  الوظيفــي  الرضــا  زيــادة  إلــى 
بالعمــل  واالبتــكار  والتميــز  الموظفيــن، 

الحكومي.
وأوضح مدير إدارة السياسات وشؤون 
اللوائح ســعد النفيعي أن سياســة العمل 
علــى  ســتنطبق  المنــزل  مــن  الحكومــي 
وظائف معينة سيحددها ديوان الخدمة 
الحكوميــة  الجهــات  لجميــع  المدنيــة 

الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

المنامة - بنا

الصخير- الحرس الوطني

المجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
الشــيخ فيصــل  للبيئــة ســمو  األعلــى 
بمكتبــه  أمــس  خليفــة  آل  راشــد  بــن 
الخليــج  شــركة  رئيــس  بالمجلــس 
لصناعــة البتروكيماويات عبدالرحمن 

جواهري.
ورحب ســمو الشــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفــة بجواهــري، مشــيدا ســموه 
بالجهــود التــي تبذلهــا شــركة الخليج 
لصناعــة البتروكيماويــات فــي ســبيل 
الحفــاظ علــى البيئــة، ومثنيــا ســموه 
ومســاهماتها  الشــركة  حــرص  علــى 
الفاعلــة فــي االرتقــاء بدورهــا تجــاه 

المســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة مــن 
الرائــدة  وبرامجهــا  مشــاريعها  خــالل 

على الصعيد المحلي والدولي.
مــن جانبه، عبــر جواهري عــن خالص 
تهانيه لســمو الشــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفــة بمناســبة تعيينــه بالتزكيــة 
مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة رئيســا تنفيذيا للجنة التنسيق 
والتنفيــذ والمتابعــة بالمجلس األعلى 
للشــباب والرياضة، ومشــيدا بالجهود 
فــي  ســموه  يوليهــا  التــي  الحثيثــة 
ســبيل الحفاظ على البيئة في مملكة 

البحرين.

رعــى مديــر أركان الحــرس الوطنــي 
اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن 
سعود آل خليفة، حفل تخريج إحدى 
دورات االختصــاص للضبــاط، وذلــك 
صبــاح األربعــاء )2 أكتوبــر( بمعســكر 
ضبــاط  كبــار  بحضــور  الصخيــر، 

الحرس الوطني.
وقّدم آمر مدرسة التدريب كلمة بهذه 
المناسبة، مشيًدا بدعم رئيس الحرس 
الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ 
محمــد بن عيســى آل خليفة ومتابعة 
مديــر أركان الحــرس الوطنــي اللــواء 
الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود 

بمســتويات  لالرتقــاء  خليفــة  آل 
واألكاديميــة،  العســكرية  التدريــب 
باعتبارهمــا ركائز أساســية في تأهيل 
الضبــاط بالحــرس الوطنــي. كمــا تــم 
تقديــم إيجــاز عــن الــدورة مــن قبــل 
فيلــم  عــرض  تالهــا  عنهــا،  المســئول 
قصــر لمجريات الــدورة، بعدها تفضل 
مديــر األركان بتوزيع الشــهادات على 
الخريجين والجوائز على المتفوقين.
مديــر  نقــل  الحفــل،  نهايــة  وفــي 
رئيــس  تحيــات  للخريجيــن  األركان 
الحــرس الوطني، وهنــأ الضباط على 

تخرجهم.

تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة

تخريج دورة للضباط في الحرس الوطني

تطوير االحتياجات الخدمية لمدينة خليفة

ناصر بن حمد يقدم واجب العزاء في وفاة الكتبي

ــات الــمــواطــنــيــن ــظ ــاح ــان م ــع ــاب ــت ــات ي ــدي ــل ــب ــان وال ــكـ ــا اإلسـ ــي وك

سموه نقل مواساة جالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لمحمد بن زايد

عبــدهللا  الشــيخ  اإلســكان  وزارة  وكيــل  تفّقــد 
بــن أحمــد آل خليفــة ووكيــل الــوزارة لشــؤون 
البلديــات في وزارة األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي الشــيخ محمــد بــن أحمد 
آل خليفــة مشــروع مدينــة خليفــة اإلســكانية 
الجنوبيــة  المنطقــة  بلديــة  عــام  مديــر  برفقــة 
عاصــم عبداللطيــف وعــدد مــن المســئولين في 
الوزارتين، وذلك ضمن االجتماعات التنســيقية 
بيــن وزارة اإلســكان و وزارة األشــغال وشــئون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي لمتابعة األمور 

الخدمية في المدن اإلسكانية. 
واطلع الوكيالن على المشاريع الخدمية البلدية 
الحدائــق  المنطقــة خصوًصــا  فــي  واإلســكانية 
إلــى  الداخليــة  الشــوارع  وتجميــل  والمياديــن 
جانــب االهتمام بالمزروعات والمناظر الجمالية 

في مدينة خليفة اإلسكانية. 
كمــا زار الوكيــالن عــدًدا من المواقــع في مدينة 

خليفة اإلسكانية، وبحثا سبل التطوير الممكنة 
وإســكانية  بلديــة  خدمــات  أفضــل  يؤمــن  بمــا 

لقاطني المنطقة.
وأوضــح وكيــل وزارة اإلســكان الشــيخ عبدهللا 
بــن أحمــد آل خليفــة أن وزارة اإلســكان تتابــع 
األشــغال  وزارة  مــع  وبالتنســيق  دوري  بشــكل 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــئون 
االحتياجات الخدمية للمدن اإلســكانية، منّوًها 

اإلســكانية  خليفــة  مدينــة  تولــي  الــوزارة  أن 
اهتمــام كبيــر فــي الخطــط والبرامــج المتعلقــة 

بالقطاع الخدمي. 
 وأكــد توفيــر المتطلبــات اإلســكانية والتنموية 
لمدينــة  الحضاريــة  الصــورة  تعكــس  التــي 
مدينــة  كونهــا  المجــاالت،  بمختلــف  خليفــة 
المشــاريع  مــع  تتناســب  ونموذجيــة  حديثــة 
التنمويــة الرائــدة التي تلبي مختلــف التطلعات 

المستقبلية المشرقة.
وأكــد وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات الشــيخ 
مــن  الهــدف  أن  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  محمــد 
زيــارة مدينــة خليفــة اإلســكانية هــو الوقــوف 
علــى احتياجــات المدينــة عــن قــرب، وتلمــس 
احتياجــات المواطنيــن والمتطلبــات الخدميــة، 
الخطــط  ضمــن  االحتياجــات  تلــك  إلدراج 
الــوزارة  تعتــزم  التــي  والمشــاريع  التطويريــة 
تنفيذهــا خــالل المرحلــة المقبلــة. ونــّوه وكيــل 
شؤون البلديات إلى أن نهج الحكومة في إدارة 
القطاع الخدمي يقوم في األســاس على تلمس 
احتياجــات المواطنيــن، وترجمتهــا إلــى برامــج 
عمل تســهم في استمرار دفع المسيرة التنموية 
وتحقيــق تطلعــات أبنــاء المملكــة، عبــر تنســيق 
ومؤسســات  وزارات  بيــن  ومتكامــل  مشــترك 
أن مشــروع مدينــة خليفــة  المملكــة. وأضــاف 
اإلسكانية من المشــاريع االستراتيجية الرائدة، 
التــي تحظــى باهتمام من شــؤون البلديات في 

توفير الخدمات البلدية على أكمل وجه. 

الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  نقــل 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة تعازي ومواساة عاهل البالد صاحب 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
لرئيــس مجلــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، إلى ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان فــي وفاة خالــه المغفور لــه بإذن هللا 

تعالي سهيل الكتبي.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمــد آل خليفــة مــع ممثــل حاكــم أبوظبي في 
منطقــة الظفــرة ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايد 
آل نهيان، إذ أعرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بهــذا المصــاب الجلــل، داعًيــا المولــى تعالى أن 
يشــمل الفقيــد الغالــي بعظيــم عفــوه ومغفرتــه 
ورضوانــه، ويلهــم أهلــه وعائلتــه جميــل الصبر 

والسلوان.
كما قام ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 

بزيارة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم 
اإلمــارات” وقــدم واجب العزاء والمواســاة في 

الفقيد الغالي.
وحمل ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان، 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة جزيل 
شــكره وتقديره إلى جاللة الملك وســمو رئيس 
العهــد؛ علــى مشــاعرهم  الــوزراء وســمو ولــي 
األخوية النبيلة، ســائاًل هللا عز وجل أن يحفظ 

مملكة البحرين ويديم ازدهارها ورفعتها.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا
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أشــارت مديــر البحــث العلمــي باألمانــة العامــة 
لمجلــس التعليــم العالــي فرزانــة المراغــي إلــى 
الســتين  الذكــرى  حلــول  المصادفــات  مــن  أن 
قبــل يوميــن إلنشــاء أول مؤسســة تعليــم عاٍل، 
وهــي مدرســة التمريض بمستشــفى الســلمانية 
الطبــي، والتــي تأسســت فــي 1 أكتوبــر 1959، 
وكانــت مخصصــة لإلنــاث، وتختــص بتدريــب 
الممرضــات، وتقبــل الطالبــات من ســن 17 عاما 

لغاية 25 عاما، وتدربهن لمدة 3 سنوات.
وذكرت أن نســبة اإلناث فــي التعليم العالي زاد 
من 55 % في 2007 إلى 59 % في 2018، بينما 
زاد معــدل نســبة اإلنــاث فــي الدراســات العليــا 
مــن 49 % فــي 2014 إلــى 58 % فــي 2018، 
وزادت نســبة اإلنــاث فــي برامــج الدكتوراه من 
59 % فــي 2014 إلــى 63 % فــي العــام 2018، 
وشــكلت نســبة الخريجــات مــن التعليــم العالي 
64 % في 2017 مقارنة بعام 2007 بنســبة 60 
%، إذ بلغت نســبة الخريجات في التخصصات 

العلمية 54 % في العام 2017.
جاء ذلك بحلقة نقاشية نظمها مجلس التوازن 
بيــن الجنســين بصحيفــة “البــاد” بمناســبة يوم 
المــرأة البحرينيــة المخصــص لاحتفــاء بالمرأة 

بالتعليم العالي وعلوم المستقبل.

وأردفــت المراغــي أن نســبة اإلنــاث فــي العلوم 
الطبيعية والرياضيات واإلحصاء زادت من 63 
% فــي 2014 إلــى 85 % في 2018، فيما كانت 
نسبة األكاديميات في مؤسسات التعليم العالي 

41 % في 2018.
ولفتت إلى أن عدد األكاديميات في مؤسســات 

عــدد  كان  فقــد  ازديــاد،  فــي  العالــي  التعليــم 
األكاديميــات 793 فــي 2014 حتــى بلغ عددهن 

913 أكاديمية في 2017.
وقالــت “المــرأة البحرينية لها حضور كأكاديمية 
في التعليم العالي، وتبوأت مناصب وصلت إلى 
عميــد، ونائــب رئيــس ورئيس جامعة، إذ نســبة 

المرأة في األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
وصلت إلى 95 % من الموظفين البحرينيين”.

وأضافــت أن “بدايــة التعليــم العالــي للمــرأة بدأ 
منــذ ابتعاث الطالبــات المتفوقات للدراســة في 
الخارج، إذ كانت أول فتاة بحرينية تم ابتعاثها 
مــن قبــل الحكومة هــي لولوة الزياني للدراســة 

بالكليــة البريطانيــة الســورية ببيــروت لتدريب 
المعلمات في العام 1937.

وقالــت “تــم اعتمــاد 3 مبــادئ لزيــادة مشــاركة 
المرأة في التعليم الجامعي، منها إتاحة الفرصة 
لهــا كاملــة لالتحاق بأية تخصصــات ترغبها، إذ 
تــم أخيــرا قبــول فتيــات فــي كليــة عبــدهللا بن 

خالد للدراســات اإلســامية التي تخــرج قضاة، 
إلــى جانــب ابتعــاث الفتيــات إلكمــال دراســتهن 

في الداخل والخارج.
عــاٍل  تعليــم  مؤسســة   19 هنــاك  أن  وأردفــت 
فــي مملكــة البحريــن 4 منها حكوميــة وواحدة 

إقليمية، و14 مؤسسة تعليم عالي خاصة.

جانب من الحلقة النقاشية المراغي: 95 % نسبة النساء باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي

المراغـــي: قبـــول طالبـــات للدراســـة بكليـــة عبـــداهلل بـــن خالـــد لتخريـــج قاضيـــات

أول مؤسسة تعليم عاٍل بحرينية لإلناث.. وعيدها الستين قبل يومين

الشيراوي: 66 % من عمداء “األهلية” نساء
إنـــاث يدرســـن تخصصـــات تجتـــذب الذكـــور مثـــل ماجســـتير اإلدارة الهندســـية

أشــارت مســاعدة رئيــس الجامعــة األهليــة لشــؤون اإلعــالم والعالقــات العامة والتســويق ثائــرة الشــيراوي إلى أن 
إدارة الجامعــة حرصــت علــى تحفيــز النســاء على االلتحاق بالدراســات العليا فكانت المرأة األكثــر التحاًقا بمختلف 
برامج الماجســتير ســواء مما اعتادت الفتيات على االنخراط فيها كبرنامج الماجســتير في إدارة اإلعمال وبرنامج 
الماجســتير فــي اإلعــالم والعالقات العامة أو تلك البرامج التي يتوقع اآلخــرون أن تجتذب الذكور بالدرجة األولى 
كبرنامــج الماجســتير فــي اإلدارة الهندســية الــذي تقدمــه الجامعة بالشــراكة مع جامعة جورج واشــنطن األميركية 
ا  العريقة والذي حقق قصة نجاح رائعة متوجة بحضور الفت للمرأة في هذا البرنامج حيث شكلت نسًبا عالية جدًّ

في مختلف دفعاته.

تحتجــز  اليــوم  األهليــة  الجامعــة  فــي  “المــرأة  وقالــت:   
موقعيــن مــن بيــن المواقــع القياديــة العليــا الخمســة فــي 
مجلــس الجامعــة مــن خــال وجــود مســاعدتين لرئيــس 
أمــا  دفتهــا،  قيــادة  فــي  مســؤوليات  تتحمــان  الجامعــة 
مواقــع العمــادة فالمــرأة تملــك 4 مواقــع عمادة مــن بين 6 
فــي الجامعــة األهليــة لتشــكل بذلك مــا نســبته 66 % من 
العمــداء، وال تقــل أعــداد النســاء فــي هيئــة التدريــس عن 
الرجل فالنســب متقاربة بينهما، وتشــكل النســاء أكثر من 

ثلثيها”.
وتابعــت: والقصــة األروع كانــت فــي برنامجــي الدكتوراه 
تقدمهمــا  اللذيــن  المعلومــات  وتكنولوجيــا  اإلدارة  فــي 

الجامعة بالشــراكة مع جامعــة برونيل البريطانية واللذين 
ا، وكانت المرأة  حققا إنجازات عظيمة ودراسات مهمة جدًّ
البطلة فيهما بامتياز فهنالك عدة نساء بحرينيات حصلن 
علــى مؤهل الدكتــوراه من خال هذين البرنامجين وعدد 
منهن التحق بالجامعة األهلية أيًضا ويقمن بدور رائع في 

تمكين المرأة في مجاالت الدراسات العليا.
وأضافت: تحفز الجامعة طلبتها ذكوًرا وإناًثا على اإلبداع 
واالبتــكار والبحــث العلمــي والريــادة في األعمــال، وكانت 
إحــدى ثمــار هــذه السياســات خريجــة الجامعــة األهليــة 
المخترعــة البحرينية أمينة الحــواج التي حصدت العديد 

ثائرة الشيراويمن الجوائز واألوسمة العالمية تقديًرا الختراعاتها.

بث برنامج “السادسة” بقناة البحرين 
تقريــًرا عــن فعاليــة مجلــس التــوازن 

بين الجنسين بصحيفة الباد.
وتحــدث رئيــس الفريــق السياســي، 
مقّرر المجلس، الزميل راشــد الغائب 
بإنشــاء  بــادرت  البــاد  دار  أن  عــن 
المجلــس الذي يعتبر األول من نوعه 

بمؤسسة إعامية وصحافية.
 وذكــر أن المجلــس يعّبــر عــن انتقال 
نشــر  مرحلــة  مــن  الصحيفــة  دور 
بمجــال  الجهــات  مختلــف  مبــادرات 
التــوازن بيــن الجنســين إلــى مرحلــة 
خــال  مــن  بالمبــادرات  الشــراكة 
األفــكار  بتوليــد  الفاعــل  حضورهــا 

المبدعة واالقتراحات الملهمة.
 وذكــر أن المجلــس شــرع فــي تنفيذ 
اختصاصاته منذ صدور قرار إنشائه، 
وبمباركــة من رئيس مجلــس اإلدارة 
عــدًدا  قــّرر  إذ  الشــعلة،  عبدالنبــي 
مــن المزايــا والمحفــزات للموظفيــن 

والموظفات على حد سواء.
ويــرأس المجلــس الرئيــس التنفيذي 
عنــه  وتنــوب  البحــر،  أحمــد  للــدار 
رئيســة المــوارد البشــرية والخدمات 
وعضويــة  المطلــق،  منــى  الزميلــة 
رئيــس قســم الرياضــة الزميــل أحمد 
التحصيــل  قســم  ورئيســة  كريــم، 

الزميلة نسرين حمد.

تقرير تلفزيوني عن فعالية “^”

حرص موظفو وموظفات دار الباد من 
مختلف األقسام على حضورهم فعالية 
الحلقة النقاشــية. وشاركوا بفعالية في 

إثراء النقاش.

وســاهم الموظفــون في تســهيل انعقاد 
الفعالية وخروجها بنحو يليق بمستوى 
طاولــة  علــى  عــرض  ومــا  الحضــور 

النقاش.

أسرة “^” أصغت.. واستفادت.. ووّثقت

مروة خميس تدون المداخالت

أسامة الماجد مصغًيامداخلة راشد الغائب

أمل الحامد ولبيبة فارسسميرة المبروك ونسرين حمد

محمد الستراوي، حسين الصباغ، مازن النسور، عبدالله يوسف، علي رجب، نسرين حمد
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البحرينية تبوأت قيادة مؤسسات التعليم العالي “قوال وفعال”
نظم مجلس التوازن بين الجنسين بصحيفة 
“البــاد” حلقــة نقاشــية عن موضــوع التوازن 
بمناســبة  العالــي؛  بالتعليــم  الجنســين  بيــن 
تخصيــص يــوم المــرأة البحرينيــة لاحتفــاء 

بالمرأة بالتعليم العالي وعلوم المستقبل.
وشــارك بالفعاليــة مجموعــة مــن المســؤولين 
واألهليــة  والخاصــة  الرســمية  الجهــات  مــن 
دار  إدارة  لعضــوي مجلــس  المعنيــة إضافــة 
جــواد  والتوزيــع  والنشــر  للصحافــة  البــاد 

الحواج وباقر النجار.
وأكــد عضــو مجلــس اإلدارة جــواد الحــواج 
أن الخطــوات البحرينيــة الداعمــة للمــرأة لــم 
فتحــت  وإنمــا  محــدد  مجــال  علــى  تقتصــر 
اآلفــاق لخــوض غمــار التحدي بمفتــاح األمل 

واإللهام، وأن الجميع يعمل بشــغف؛ من أجل 
غاية واحدة وهي تقدم البحرين وازدهارها.

ورحــب الرئيــس التنفيذي بــدار الباد رئيس 
بالحضــور،  البحــر  أحمــد  التــوازن  مجلــس 

لتســليط  تهــدف  الفعاليــة  هــذه  إن  وقــال 
المــرأة  واقــع حضــور حضــور  علــى  الضــوء 
التعليــم  بمؤسســات  األكاديميــة  البحرينيــة 
لتحقيــق  والتحديــات  والطموحــات  العالــي، 
التــوازن بيــن الجنســين بمؤسســات التعليــم 
دعــم  فــي  اإلعــام  وســائل  ودور  العالــي، 
مبادرات التوازن بين الجنســين بالمؤسسات 

األكاديمية.
أثبتــت  البحرينيــة  المــرأة  أن  البحــر  وأكــد 
جدارتهــا بتبوء المواقع القيادية بمؤسســات 
لغــة  وأثبتــت  وفعــا،  قــوال  العالــي  التعليــم 
األرقام بالفعالية ذلك، وأن الطريق لذلك كان 
نتــاج سياســة واضحة المعالــم تبنتها القيادة 

الرشيدة.

تصوير: رسول الحجيري
الرئيس التنفيذي أحمد البحر وعضو مجلس اإلدارة جواد الحواج

راشد الغائب ومروة خميس
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قالــت رئيســة لجنــة تكافــؤ الفــرص بجامعــة البحريــن ســلوى الــذوادي إن لجنــة تكافؤ 
الفــرص تشــجع وترصــد ممارســات فــي الجامعــة لصالــح تعزيــز فــرص التكافــؤ منهــا 
مراعــاة المــرأة األكاديميــة الحامــل بتعديــل جدولهــا التدريســي ليتناســب مــع ظرفهــا 
الصحــي، ومراعــاة المــرأة األكاديميــة المســتحقة لســاعات رعايــة الطفــل فــي توزيــع 
الجداول الدراسية والمهام الوظيفية األخرى، ومراعاة المرأة الحامل التي تعمل في 
المختبرات في العبء التدريسي وفي نوعية المختبر بحيث ال يؤثر سلبا على صحتها 

وصحة الجنين.

جــاء ذلــك بحلقــة نقاشــية نظمهــا مجلــس 
التــوازن بيــن الجنســين بصحيفــة “البــاد” 
بمناســبة يوم المــرأة البحرينية المخصص 
لاحتفــاء بالمــرأة بالتعليــم العالــي وعلــوم 

المستقبل.
وودعت لتشــجيع المرأة اإلدارية في كثير 
من إدارات الجامعة على استكمال تعليمها 
والحصول على أعلى الدرجات العلمية مع 
مراعــاة ظروفهــا العائليــة مــن خــال إقرار 
مراعــاة  إلــى جانــب  المــرن،  العمــل  وقــت 
احتياجــات الطالبة في العمليــة التعليمية، 
حيث يتم السماح للطالبة الحامل بحضور 
المحاضــرات حســب ظروفهــا الصحية كما 
يســمح لهــا بتأجيــل أو تقديــم االمتحانات 
حســب وقت الوضع مما يهيأ لها اســتكمال 

بزمائهــا  مســاواة  توقــف  دون  دراســتها 
اآلخرين.

وتحدثــت الــذوادي عــن أن الجامعة قامت 
التــوازن  مبــدأ  تدعــم  نوعيــة  بمبــادرات 
مجموعــة  إنشــاء  منهــا  الجنســين،  بيــن 
المــرأة بالتعــاون  بحثيــة تعنــى بدراســات 
مــع عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة 
األول  العلمــي  المــرأة  منتــدى  وتنظيــم 
لدفــع عجلــة المســاواة وتمكين المــرأة في 
مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 
المجلــس  رعايــة  تحــت  والرياضيــات 
األعلــى للمــرأة، إلى جانــب التأكد من دمج 
البرامــج  بعــض  فــي  المــرأة  احتياجــات 
فــي  الجامعــة  تطرحهــا  التــي  والمقــررات 

البكالوريوس والماجستير.

اختفاء وظائف

مــن جهتــه، توقــع رئيــس جمعيــة الذكاء 
االصطناعــي جاســم حاجــي بــأن 80 % 
مــن الوظائــف ال نعلم عن مصيرها بالعام 
التــي  الوظائــف  مــن   %  60 و   ،2030
نعمــل بهــا اليــوم ســتختفي، لذلــك تجب 

المراجعة السنوية للمناهج الدراسية.
تحــدث  األمريكــي  الرئيــس  ان  وأكــد 
بعلــوم  كبيــرة  ميزانيــة  تخصيــص  عــن 
المســتقبل والدفــاع من أجل مشــروعات 

الذكاء الصناعي.
خريجــات  مــن  كثيــرا  أن  إلــى  ولفــت 
المســتقبل  بعلــوم  البحريــن  جامعــات 

والحاســوب يعانيــن قلــة وجــود فــرص 
تخصصاتهــم  مــن  وينتقلــن  العمــل، 

لوظائف مالية.
وتســاءل عن نســبة توظيف البحرينيين 
المعروفــة  التقنيــة  العالميــة  بالشــركات 
التي تفتح فروعا بالمنامة، مستدال على 
ذلــك بشــركة “أمــازون ويــب ســيرفيس” 

موظفــا،   60 قرابــة  الموظفيــن  فعــدد 
ونسبة البحرنة أقل من 50 %.

االقتصاديــة  المقومــات  لتطويــر  وحــث 
بالبحريــن  التقنيــة  التحتيــة  والبنيــة 
لتتحــول المنامة إلى مركز اقليمي لعلوم 
المســتقبل؛ مــن أجــل اجتذاب الشــركات 

األجنبية.

سيما زينل، جاسم حاجي، دنيا أحمد سلوى الذوادي

رئيــس “الذكاء الصناعــي”: خريجات جامعيات بعلوم المســتقبل يعانيــن قلة فرص العمل

الذوادي: تعديل جدول الموظفة الحامل بجامعة البحرين

قالــت رئيــس قســم تخطيــط التطويــر الوظيفــي وتقييــم 
التدريــب بوزارة الصحة ســما الرئيــس إن أعداد الملتحقين 
مــن الجنســين فــي البرامــج االحترافيــة واألكاديمية خال 
األعــوام 2017 حتــى 2019 بلــغ نحــو 85 طبيًبــا وطبيبــة 
حيث كانت 75 % من النســاء، حيث شــّكل عدد المبتعثين 
للحصول على الشــهادات االحترافية من النســاء نســبة 77 
%، فيمــا حظيــت الطبيبــات الملتحقــات ببرامج الشــهادات 

األكاديمية 86 % مقارنة باألطباء.
وذكــرت أن وزارة الصحــة تملــك خطًطــا تدريبيــة لطريقــة 
التعامــل مــع التطوير الوظيفي، إذ إن هناك أمراًضا تكشــف 
يــوم بعــد يــوم، وفــي وزارة الصحة نقوم بالمســح الســنوي 
لحاجــة المستشــفيات لمثل تلك التخصصــات وعليها تقوم 

وزارة الصحة بابتعاثهم للخارج للتخصص”.
 وأشــارت نائــب رئيــس لجنــة تكافــؤ الفرص ومديــرة إدارة 
الخدمــات والمــواد بــوزارة الصحــة ســيما زينــل بــأن وزارة 
الصحــة حصلــت على جائزة صاحبة الســمو الملكي األميرة 
ســبيكة بينــت إبراهيــم آل خليفة لتمكين المــرأة البحرينية 
كأكثر الجهات الرسمية قدرة على تمكين المرأة البحرينية، 

إذ إن الموظفين من وزارة الصحة غالبيتهم من النساء.
بــأن  النجــار  باقــر  البــاد  دار  إدارة   وعلــق عضــو مجلــس 

وزارة الصحــة محظوظــة بأنهــا أكثــر وزارة تقلدتهــا نســاء 
بحرينيات.

بيــن  التــوازن  نّظمهــا مجلــس  جــاء ذلــك، بحلقــة نقاشــية 
الجنســين بصحيفــة البــاد بمناســبة يــوم المــرأة البحرينية 
وعلــوم  العالــي  بالتعليــم  بالمــرأة  لاحتفــاء  المخصــص 

المستقبل.

تحــدث عضــو مجلــس إدارة دار البــاد أســتاذ 
المؤشــرات  أن  النجــار  باقــر  االجتمــاع  علــم 
اإلحصائيــة البحرينيــة تكشــف تطور مشــاركة 
وازديــاد  العالــي،  التعليــم  بمؤسســات  النســاء 
حصــة النســاء بالمراكــز اإلداريــة وهــو يعكــس 
ــا، مقارًنــا ذلــك بإحصائيــة قرأها  تطــوًرا إيجابيًّ
عن بريطانيا بأن نسبة 22 % من المراكز العليا 

تشغلها نساء.
وقــال: تطــور حضــور المــرأة يحتاج إلــى دعم 
سياســي وقانوني وشــعبي، وقبل ذلك يحتاج 
إلى ثقافة مســاندة، ألن كثيــًرا من المجتمعات 
ونتيجــة لعــدم وجــود ثقافــة داعمــة لتوجهات 
تقــدم المــرأة يصــاب بارتدادات تعكــس غياب 
الثقافــة المســاندة لحضــور المــرأة بمراكز صنع 
القرار. وتحدثت مستشار التخطيط والتطوير 
االســتراتيجي بالمجلــس األعلــى للمــرأة دنيــا 
أحمــد أن البحرينية ومنذ عقود قديمة ســابقة 
خــارج  أو  بداخــل  ســواء  وتعلمــت  درســت 
األعلــى  المجلــس  وقالــت: حــرص  البحريــن.  
للمــرأة علــى أال يقتصــر يــوم المــرأة البحرينية 

وإنمــا  العالــي  بالتعليــم  بالعامــات  باالحتفــاء 
المســتقبل،  علــوم  اليــوم موضــوع  يشــمل  أن 
وارتبــاط ذلــك بالثــورة الرابعــة، والتــي تشــمل 

وظائف المستقبل والتطوير الرقمي.
وأشارت إلى اكتساح عدد الطالبات بمؤسسات 
التعليــم العالــي، وعنــد زيــارة أّي جامعــة فهــم 

األغلبية العددية.
ولفتت إلى من المؤشــرات اإليجابية المرتبطة 
بالثقافة الوطنية انتقال األسرة البحرينية من 

نمــط ابتعــاث الذكور لابتعاث خــارج البحرين 
وقصر دراسة اإلناث بداخل البحرين إلى نمط 
وجود حالة تشجيع لدراسة اإلناث بمؤسسات 
تعليم عاٍل خارج البحرين وهي من المؤشرات 

اإليجابية الحميدة.
مجلــس  نظمهــا  نقاشــية  بحلقــة  ذلــك،  جــاء 
التوازن بين الجنسين بصحيفة الباد بمناسبة 
البحرينيــة المخصــص لاحتفــاء  المــرأة  يــوم 

بالمرأة بالتعليم العالي وعلوم المستقبل.

سما الرئيس

المستشــفيات لحاجــة  ســنويًّا  مســًحا  تجــري  الــوزارة  مستشارة بـ“مجلس المرأة”: أغلبية عددية للطالبات بالجامعات

الرئيس: 75 % من مبتعثي “الصحة” طبيبات النجار: غياب ثقافة مساندة المرأة يؤّدي الرتدادات بالتمكين

دنيا أحمد

مؤنس المردي

باقر النجار

المناعي: 22 % نسبة المرأة بالوظائف القيادية
دليل سياحة فضائية وممرض طب الفضاء وأخصائي زراعة مخ من وظائف المستقبل

أشارت مدير عام إدارة مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بهيئة جودة التعليم والتدريب هيا 
المناعي إلى أن الخطة اإلستراتيجية الوطنية للمجلس األعلى للمرأة، فيما يتعلق بمؤشرات قياس “تكافؤ 
الفــرص” تشــير بــأن متوســط نســبة اســتفادة المرأة من الفــرص المتاحة مقارنــة بالرجل في العــام 2018، 

وصل تقريًبا إلى 40 %، والمرجو أن يزداد بنسبة 6 % في العام 2022 ليصل إلى 46 %.

التــوازن  مجلــس  نظمهــا  نقاشــية  بحلقــة  ذلــك  جــاء 
بيــن الجنســين بصحيفــة البــاد بمناســبة يــوم المــرأة 
البحرينيــة المخصص لاحتفــاء بالمرأة بالتعليم العالي 

وعلوم المستقبل.
وبينــت بــأنَّ نســبة تواجــد المــرأة فــي المناصــب العليــا 
والقياديــة، والمراكــز التوعويــة في مختلــف القطاعات 
فــي العــام 2018، وصل تقريًبا إلــى 22 %، والمرجو أن 
يزداد بنسبة 13 % في العام 2022 ليصل إلى 35 %.

المســتوى  علــى  الجنســين  بيــن  التــوازن  بــأن  أردفــت 
الوطنــي فــي العــام 2018، وصــل تقريًبــا إلــى نحــو 66 
%، والمرجــو أن يــزداد بنســبة 9 % فــي العــام 2022 
ليصــل إلــى 75 %. وقالت: ســتكون هناك تحديات البد 
مــن حصرهــا ومواجهتهــا، ومــن أهمهــا العمــل على رفع 
الوعــي وثقافــة المجتمــع في جميــع مســتوياته وفئاته 

وشرائحه في القطاعات المختلفة نحو أهمية التمكين 
التكنولوجي، والتمهن في التخصصات الفنية الدقيقة.

وقالت: “من خال تصفح المواقع اإللكترونية المختلفة 
للتعرف على التوقعات المستقبلية للمهارات والوظائف 
التطــور  يــؤدي  أنَّ  المتوقــع  مــن  فإنَّــه  أجــًرا،  األعلــى 
يقــارب خمســة  مــا  إلــى فقــدان  الســريع  التكنولوجــي 
مايين وظيفة في العام 2025، إال أنه في المقابل، فإن 
هــذا التطور ســيؤدي إلى إنتاج وظائــف جديدة متعلق 
معظُمهــا بصناعــة المعرفــة واالبتــكار، ومنهــا وظيفــة: 
مستشــار التأهيــل الرقمــي، ودليــل الســياحة الفضائية، 
والصيدلــي الحرفــي، وممرض طب الفضــاء، ومهندس 
النقــل الرقمــي الســريع، ومطــور مبرمــج فــي محــاكاة 
الواقع، ومنسق األمن البيئي، وأخصائي صناعة أجزاء 

أعضاء الجسم، وأخصائي زراعة المخ.
هيا المناعي

قال رئيس تحرير صحيفة 
المــردي  مؤنــس  البــاد 
المؤشــرات  أغلــب  إن 
اإلحصائية عن تقدم المرأة 
بمؤسســات التعليــم العالي 
إيجابيــة ومرتفعــة،  تعتبــر 
ومتســائاً عن الطموح عما 
بعــد هــذه النســب المبّشــرة 

بالخير.
مــن  هواجســه  عــن  وعّبــر 
تأثيــر علوم المســتقبل في 
زيــادة عــدد العاطليــن عــن 
العربيــة،  بالــدول  العمــل 
وذلك ألن التقارير التنبؤية 

عن وظائف المستقبل تتحدث عن إلغاء مايين من الوظائف الحالية، 
ومطالًبــا الجهــات المعنية بالبحرين لضرورة التخطيط بشــكل حثيث 
مــن أجــل أن تســتوعب المناهــج الدراســية الحاليــة علــوم المســتقبل 

والوظائف المطلوبة باألعوام المقبلة.

المردي: يجب أن تستوعب 
المناهج وظائف المستقبل
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المصــرف يشــارك بالمؤتمــر العالمــي للتســويق في لوكســمبورغ

“المركزي” يبحث تعزيز الصناديق االستثمارية بالبحرين

شــارك وفــد مــن مصــرف البحرين المركزي بالتنســيق مع بنــك HSBC، في المؤتمــر العالمي 
لتســويق الصناديق االســتثمارية المنظم من قبل رابطة قطاع الصناديق االســتثمارية في 
لوكســمبورغ، الــذي عقــد يومي 24 و25 ســبتمبر 2019 في المركز األوروبــي للمؤتمرات في 
لوكســمبورغ، وذلــك انطالقــًا من ســعي المصرف المركزي المســتمر لتعزيز جهــوده الرامية 
لتطويــر إطــاره الرقابــي مــن خــالل التواصل مــع الجهــات الرقابيــة للمراكز الماليــة الرائدة 

والمؤسسات المالية العالمية.

ويعتبــر المؤتمــر أحــد أكبــر مؤتمــرات إدارة 
الصناديــق االستشــارية فــي أوروبــا ويعقــد 
ســنوًيا، بمشــاركة أكثــر من 200 مــن المدراء 
العالمييــن للصناديق االســتثمارية، وبحضور 

600 ممثل من أكثر من 25 دولة.
مــع  فرديــة  اجتماعــات  عــدة  الوفــد  وعقــد 
العديــد مــن المتخصصيــن فــي هــذا القطاع، 
بمــا فــي ذلــك مــدراء عالمييــن فــي مجــال 
المعنيــة  الرقابيــة  والجهــة  األصــول،  إدارة 
بالقطــاع المالــي فــي لوكســمبورغ( وبورصــة 
هــذه  مــن  الهــدف  كان  حيــث  لوكســمبورغ، 
الصناديــق  قطــاع  تعزيــز  االجتماعــات 
االســتثمارية فــي البحرين، فضــا عن تبادل 
هــذا  فــي  الممارســات  وأفضــل  الخبــرات 

المجــال، حيــث أن لوكســمبورغ تعــد مركــًزا 
مالًيــا رائــًدا فــي مجــال صناديــق االســتثمار 

على المستوى العالمي. 
وقالت مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية 
العريــض،  ابتســام  المركــزي،  المصــرف  فــي 
بشــأن مخرجات المؤتمــر “كانت هذه الزيارة 

فرصــة للتواصل مع الجهات الرقابية الرائدة 
فــي مراقبــة الصناديــق االســتثمارية ونخبــة 
مــن المتخصصيــن في هذا القطاع. إذ شــكل 
المؤتمر منصة مهمة لتبادل خبرات البحرين 
الواســعة في مجــال الصناديق االســتثمارية 
الثمانينيــات، حيــث  التــي تمتــد مــن أوائــل 
كانــت المملكــة وال زالــت رائــدة فــي إصــدار 
األنظمــة التشــريعية للصناديق االســتثمارية 
فــي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث أن 
لــدى المملكة إطــار رقابــي وتنظيمي متطور 

وفعال”.
يذكــر أن قطــاع الصناديــق االســتثمارية هــو 
أحــد قطاعــات إدارة األصــول االســتثمارية 
التــي تشــهد نمــوا ٌمّطــردا، حيــث تبلــغ قيمــة 
مليــار   7.8 ال  يقــارب  مــا  المــدارة  األصــول 
 2100 عــن  يزيــد  مــا  خــال  مــن  دوالر، 
صندوق اســتثماري. وفيما يخص الصناديق 
عــدد  بلــغ  فقــد  اإلســامية،  االســتثمارية 
الصناديق المسجلة والمؤسسة في البحرين 
80 صندوقًا استثماريًا بإجمالي أصول بلغت 
1.2 مليار دوالر مع نهاية شهر يونيو 2019.

المنامة - المصرف المركزي

الوفد المشارك في مؤتمر لوكسمبورغ 

بوتين: الثقة العالمية 
في الدوالر تتراجع

بوتيــن  فاديميــر  الروســي  الرئيــس  قــال 
أمــس إن اســتخدام واشــنطن للــدوالر كأداة 
سياســية يؤتــي بنتائــج عكســية، مــع قيــام 
مــن  حيازاتهــا  بخفــض  الــدول  مــن  المزيــد 
عمــات  إلــى  والتحــول  األميركيــة،  العملــة 
أخــرى فــي العقود التجاريــة. وأضاف بوتين 
أن الواليــات المتحدة ”تتدخــل بوقاحة“ في 
شــؤون أوروبــا مــن خــال االعتــراض علــى 

إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم.
الغــاز  لنقــل  ســتريم  نــورد  خــط  ويهــدف 
فــي روســيا  فيبــورغ  مــن مدينــة  الطبيعــي 
إلــى مدينة غرايفســفالد فــي ألمانيا، ويتألف 
فعــا مــن خطين متوازييــن؛ ُوضع األول في 
الخدمــة بنوفمبــر 2011، أمــا الثانــي فوضــع 

في الخدمة بأكتوبر 2012.

موسكو - رويترز

الهملة - بتلكو

عبــرت جمعية البحرين لشــركات التقنية 
“بتك” عن ســعادتها باإلعان عن انضمام 
“بتلكــو”، المــزود الرائــد للحلــول الرقميــة 
البحرينــي  للجنــاح الوطنــي  مــن جديــد 
فــي  ســيقام  الــذي  “جيتكــس”  بمعــرض 
دبــي فــي الفترة مــن 6 وحتى 10 أكتوبر 
الجــاري. يعتبــر معــرض “جيتكــس” أكبــر 
فعاليــة تكنولوجية فــي المنطقة، بمعدل 
شــخص،  ألــف   150 يتجــاوز  حضــور 
وأكثــر مــن 4500 عــارض.  وقــال المدير 
التنفيــذي لشــركة “بتلكــو” ميــكل فينتــر” 
إنــه لمــن دواعي الفخر لبتلكــو بأن تكون 
واحــدًة من الشــركات الرائــدة في قطاع 
االتصاالت وكواحدة من أفضل الشركات 
تكنولوجيــا  حلــول  تقديــم  مجــال  فــي 
لمــن  وإنــه  واالتصــاالت.  المعلومــات 
دواعي سرورنا أن نقيم شراكة مع “بتك” 
مــن أجــل المشــاركة في جيتكــس 2019 
الرائــدة  إلــى جنــب مــع الشــركات  جنًبــا 
األخــرى المشــاركة فــي الجنــاح الوطنــي 
المعــرض  “يشــكل  وأضــاف  البحرينــي”. 
الســنوي  التقويــم  فــي  مهًمــا  عنصــًرا 
الخــاص ببتلكــو؛ لمــا يمثلــه مــن فرصــة 
تتمثــل فــي منح فريقنا فرصــة التواصل 
مــع شــركائنا الحاليين وااللتقاء بشــركاء 

جــدد. كمــا يوفــر المعرض فرصــة لتبادل 
التجاريــة  الفــرص  واكتشــاف  المعرفــة 
مــن  للطرفيــن”.  المتبادلــة  المنفعــة  ذات 
لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  جانــب آخــر، قــال 
الشــراكة  “إن  عبيدلــي  عبيدلــي  “بتــك” 
االســتراتيجية بيننــا وبيــن بتلكــو تمثــل 
منفعــة كبيرة للجنــاح البحريني الوطني 
فــي جيتكس؛ لحرص بتلكــو الدائم على 
تمثيــل وإلبــراز البحريــن كمرفــأ متقــدم 
لتكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت، كما 
ترحــب بتلكو أيًضا بالمبــادرات والفرص 
كافــة مــن أجــل الشــراكة والتعــاون فــي 
التقنــي؛ بهــدف المســاهمة فــي  القطــاع 
دعــم وتعزيــز التقــدم التكنولوجــي فــي 

البحرين”.

“بتلكو” تنضم لـ 60 شركة في “جيتكس”

السنابس - الغرفة

عقــد المجلــس التشــاوري بغرفــة تجارة 
الثانــي  اجتماعــه  البحريــن  وصناعــة 
ســمير  الغرفــة  رئيــس  برئاســة  مؤخــرًا 
نــاس وبحضــور كبــار وجهــاء البحريــن، 
مســتجدات  علــى  االطــاع  تــم  حيــث 
دراســة تأثيــر تملــك األجانب للســجات 
ســوق  تحديــات  ودراســة  التجاريــة، 
العمــل. واشــار رئيس الغرفــة إلى أهمية 
المتعلقــة  القضايــا  مختلــف  فــي  النظــر 
بتطوير القطاع الخــاص والتباحث فيها 
بهــدف إيجاد الحلول المناســبة لمختلف 
فــي  التجــار  يواجههــا  التــي  المشــكات 
الوطنــي  باالقتصــاد  النهــوض  ســبيل 
والتغلــب علــى مختلف التحديــات التي 

يواجهونها.
وأكــد ناس بــأن حلحلة كافــة الصعوبات 
التــي يواجههــا القطــاع الخــاص بشــكل 
تحظــى  خــاص  بشــكل  والتجــار  عــام 
باهتمــام ودعــم حكومــي برئاســة رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة،  وولي العهد 
نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، الفتًا 
فــي ذات الوقــت بأن الشــراكة والتعاون 
الوثيــق بيــن الغرفة والحكومــة الموقرة 
ســيصب فــي مصلحــة الجميــع ويدعــم 

المسيرة التنموية االقتصادية.

“الغرفة” تبحث تملك األجانب للسجالت

قيمة األصول 
المدارة تبلغ ما يقارب 

الـ 7.8 مليار دوالر

ميكل فينتر
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المشــتركة االقتصاديــة  العالقــات  تعميــق  يســتهدف 

انطالق المنتدى البحريني الكوري األحد

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين جميع التجــار واصحاب األعمــال البحرينيين والمهتميــن لحضور منتدى األعمــال البحريني 
الكــوري الثالــث بالبحريــن والــذي تنظمــه الغرفة بالتعاون مع كل من الســفارة الكوريــة لدى المملكة وغرفة تجــارة وصناعة كوريا 

الجنوبية، وذلك يوم األحد المقبل 6 أكتوبر 2019 من الساعة 10:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا بفندق ويندهام جراند.

 وأوضحــت الغرفــة أن الوفــد الكوري ســيضم ممثلين عن 
عدد من القطاعات االقتصادية الرائدة في كوريا الجنوبية 
منهــا قطــاع الكهربــاء، الغــاز والبتــرول، المــواد الكيميائية 
والصناعيــة، البنــوك والتكنولوجيــا الماليــة، التكنولوجيــا، 
مســتحضرات التجميــل، الرعاية الصحية والمستشــفيات 
والصيدلة، المعدات الطبية وإدارة المستشــفيات، الزراعة 
والتكنولوجيــا الزراعيــة، األغذيــة والمشــروبات، التصنيع 
وأعمال البناء، والخدمات اللوجستية، مؤكدة بأن تنظيم 
هــذا المنتــدى في ظــل اهتمــام قيــادة البلديــن الصديقين 

والزيــارات المتبادلــة رفيعــة المســتوى التــي تمــت مؤخرًا 
بيــن الجانبيــن، وبهــدف االلتقــاء بالتجــار والتشــبيك بيــن 
أصحاب األعمال البحرينيين والكوريين في سبيل تعميق 

العاقات االقتصادية والثنائية المشتركة.
 وبينــت الغرفــة بــأن زيــارة الوفــد التجاري الكوري ســيتم 
خالهــا بحــث الكثيــر مــن الموضوعــات التــي تســتعرض 
تنميــة عاقــات التعــاون االقتصادي بيــن البحرين وكوريا 
الجنوبيــة، كمــا ســيتخلل الزيــارة إجــراء لقــاءات ثنائيــة 
الفــرص  استكشــاف  ســبيل  فــي  التجــار  بيــن  مباشــرة 

قطاعــات  بيــن  الروابــط  وتقويــة  المتاحــة  االســتثمارية 
البحرينييــن  األعمــال  رجــال  بيــن  واالســتثمار  األعمــال 

ونظرائهم الكوريين.

السنابس - الغرفة

أثناء توقيع عقد ايجار موقع المشروع

“التسهيالت” تستعد للسحب الكبير لحاملي “امتياز”
ــا ــق ــي مـــوعـــد ســـيـــحـــدد الح ــ ــر” ف ــ ــب ــ ــك أك ــ ــح ــ تـــحـــت شـــعـــار “رب

أعلنت شــركة تســهيات البحرين عن انطاق 
االســتعدادات إلقامة مهرجان الســحب الكبير 
الثامــن لكافــة حاملي بطاقات “امتياز ماســتر 
2019 تحــت شــعار )ربحــك  كارد” االئتمانيــة 

أكبر(، وذلك في موعد سيتم تحديده قريبًا.
بشــركة  االئتمــان  بطاقــات  مديــر  وقــال 
تسهيات البحرين، رسول العالي “إننا سعداء 
باســتمرار هــذا الحــدث المهــم والــذي يتزامــن 
مــع الذكــرى العاشــرة إلطــاق بطاقــات إمتياز 
اإلئتمانيــة فــي البحريــن” وأضاف أن الشــركة 
ممتنة بالثقة الكبيرة التي تتلقاها من عمائها 
باســتمرار والتي تعكس نجاح بطاقات امتياز 
بمختلــف فئاتها في تلبية احتياجاتهم المالية 
لألفضــل،  بحياتهــم  ترتقــي  مميــزة  بصــورة 
حيــث أصبحــت اليــوم بطاقــة امتيــاز عامــة 
مهمة في ســوق البطاقات االئتمانية. وأضاف 
العالي “عبر السنوات الماضية احتفلنا بتقديم 
فــي  لعمائنــا  القيمــة  الجوائــز  مــن  العديــد 

مهرجانات الســحب الكبير، ســعيًا منــا لتقديم 
تجربــة عماء ذات جــودة عالية، حتى أصبح 
الحــدث  هــذا  فــي  المشــاركة  يتنظــر  الجميــع 

السنوي العائلي”.
وتســتعد شــركة تســهيات البحريــن لتنظيــم 
عــن  ومختلفــة  متجــددة  بصــورة  المهرجــان 
األعوام السابقة ليتناسب مع تطلعات العماء 

تحــت شــعار “ربحــك أكبر” مع جوائــز أكبر عن 
أي وقــت مضــى. كمــا تحضــر الشــركة للمزيــد 
مــن المفاجــآت االســتثنائية للحضور، وســيتم 
الفتــرة  فــي  التفاصيــل  كافــة  عــن  اإلعــان 

القادمة عبر القنوات الرسمية للشركة.
وتقدم تســهيات البحرين 4 أنواع مميزة من 
بطاقــة امتيــاز االئتمانيــة وهــي التايتينيــوم، 

الباتينيــوم،  فــور هيــر المخصصــة للســيدات 
وبطاقة امتياز ورلد لكبار الشخصيات. وتوفر 
تتضمــن  لعماءهــا  حصريــة  مزايــا  البطاقــة 
مختلــف  فــي  للتســوق  عــروض وخصومــات 
المجانــي  الدخــول  البحريــن،  فــي  المتاجــر 
لقاعات المطارات، باقات السفر، باإلضافة إلى 

اجتماع  المجلس التشاوري لـ” الغرفة”برنامج الوالء المميز وغيرها.

رسول العالي

المنامة - تسهيالت البحرين

“الصناعة” و “ألبا” تبرمان عقد إيجار لـ “معالجة المخلفات”
سنويا ــن  ط ألـــف   35 تــصــل  استيعابية  بــطــاقــة  مصنع  ــاء  ــش إن

أبرمــت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة متمثلــة بــإدارة المناطــق الصناعية 
عقد إيجار لموقع مشــروع شــركة ألمنيوم البحرين “ألبا” الهادف لمعالجة وتدوير 
مخلفــات األلمنيــوم الناتجــة مــن عمليــة إنتاجهــا علــى مســاحة 26 ألف متــر مربع 
بالقرب من موقع الشركة بطاقة استيعابية تصل إلى 35 ألف طن سنوًيا لمعالجة 
بقايــا بطانــة خاليا الصهر الناتجة عن عملية صهر وســبك األلمنيوم الســتخدامها 

في صناعات أخرى. 

لتنميــة  المســاعد  الوكيــل  وصــرح 
الصناعة عبدالكريم الراشــد بأن الوزارة 
تولــي اهتماًمــا لدعم ومســاندة المصانع 
تطويــر  فــي  تســاهم  التــي  والشــركات 
القطاع الصناعي، والتي ينعكس أداؤها 
القومــي  الدخــل  فــي  إيجابــي  بشــكل 
مــن خــال تقديــم التســهيات المتاحــة 
ومواكبــة  الصناعيــة  عملياتهــا  لتطويــر 

أحدث التكنولوجيا.
لـــ  باإلنابــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأعــرب 
“ألبا” علي البقالي عن ســعادته وتقديره 
الشــركة  فكــرة  بتبنــي  الــوزارة  لجهــود 
االســتراتيجي،  المشــروع  هــذا  بإقامــة 
أهــداف  تحقيــق  فــي  سيســاهم  الــذي 
الشركة في مجال االستدامة البيئية، ما 
سيجعل ألبا األكبر في الطاقة اإلنتاجية 

والوحيــد في الشــرق األوســط المتاكه 
مؤكــدا  الحديثــة،  التكنولوجيــا  هــذه 
اســتعداد الشــركة لتنفيذ هذا المشــروع 

مــن خــال البدء في تشــيده خــال هذا 
المصنــع  يبــدأ  أن  المؤمــل  ومــن  العــام 

الجديد أعماله بالربع األول 2021.

المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة - جمعية التكنولوجيا

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد 
التكنولوجيــا واألعمــال مشــعل الحلو، 
األفــراد  لــدى  الوعــي  تعزيــز  أهميــة 
القطاعــات  فــي  المؤسســات  وجميــع 
العامــة والخاصــة بمختلــف الجوانــب 
معالجــة  خالهــا  مــن  يتــم  التــي 
الشــخصية،  البيانــات  واســتخدام 
البحرينــي  المشــّرع  أن  إلــى  مشــيًرا 
واكــب التطــورات الحاصلــة في قطاع 
حقــوق  علــى  للحفــاظ  التكنولوجيــا 
األفــراد وحمايــة بياناتهــم الشــخصية، 
البحريــن  التــزام  مــدى  يعكــس  وهــو 
بتطبيــق المعاييــر العالميــة فــي تعزيــز 
حمايــة البيانــات الشــخصية والحقوق 
التــي  الــدول  إن  إذ  والواجبــات، 
الشــخصية  للبيانــات  الحمايــة  تمنــح 
لمواطنيهــا تعتبــر من الــدول المتقدمة 

والرائدة في قطاعات التكنولوجيا.
جاء ذلك على هامش الحلقة النقاشية 

التكنولوجيــا  جمعيــة  نظمتهــا  التــي 
المخاطــر  إدارة  بعنــوان  واألعمــال 
التكنولوجية “التحديات واالتجاهات”، 
االجتماعــات  قاعــة  فــي  التــي عقــدت 
بمبنــى آركابيتــا فــي خليــج البحريــن. 
قانــون  النقاشــية  الحلقــة  وتناولــت 
الصــادر  الشــخصية  البيانــات  حمايــة 
بمرســوم ملكــي العــام الماضــي والــذي 
 ،2019 أغســطس  فــي  تطبيقــه  بــدأ 
ويمنــح القانــون األفــراد والمؤسســات 

الحق في إدارة بياناتهم الشخصية.

“حماية البيانات” يعزز الريادة بالتكنولوجيا

الحلو متحدثا في الحلقة النقاشية
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كشف المدير التنفيذي لمركز البحرين لتنمية الصادرات “صادرات البحرين”، ناصر قائدي، أن المركز ساعد شركات 
ومؤسسات بحرينية على تصدير سلع ومنتجات بقيمة 10 ماليين دينار في النصف األول من العام الجاري.

معــرض  فــي  “البــاد”  قائــدي  وأبلــغ 
رده علــى مــدى تجــاوب الشــركة مــع 
أن  البحريــن”،  “صــادرات  خدمــات 
المركز قدم يد العون لنحو 19 شركة 
فــي النصــف األول من العــام الجاري. 
وتشــمل خدمــات صــادرات البحريــن 
كل مــن تمويــل الصــادرات، وتأميــن 
ائتمــان الصــادرات، والتدريــب علــى 

التصدير وورش عمل التصدير.
 وهــذه أولــى نتائــج يعلنها المســؤول 
لمركــز  األولــى  التشــغيلية  للســنة 
البحرين لتنمية الصادرات الذي باشر 
بغيــة  الماضــي  نوفمبــر  فــي  أعمالــه 
دعــم القطاع الصناعي والتجاري في 
المملكــة مــن خــال تقديم تســهيات 

ماليــة تســاعد الشــركات المحلية في 
تصدير منتجاتها إلى الخارج.

ووصــف قائــدي أداء المركــز النتائــج 
وســتخدم  جيــدة  بأنهــا  المحققــة 
الشــركات والمؤسســات في الوصول 

إلى األسواق والتوسع في أعمالها.
وأشــار الرئيس التنفيــذي لـ ”صادرات 
البحريــن” فــي وقــت ســابق، أن الفئة 
المستهدفة تنقسم إلى 3 مراحل وهي 
كاآلتــي: األولــى: المؤسســات التي ال 
تصــدر حالًيــا ولكــن لديهــا الرغبة في 
التصدير، الثانية: المؤسســات التي ال 
تقــوم حاليا بالتصديــر ولكنها جاهزة 
للتصديــر، والثالثة: المؤسســات التي 
تقــوم حالًيــا بالتصدير ولكنهــا تتطلع 

إلى زيادة حجم صادراتها.
خدمــات  مــن  االســتفادة  شــروط   *

المركز
لاســتفادة  القبــول  شــروط  وتتركــز 
يكــون  أن  فــي  المركــز  مــن خدمــات 
نشــط  تجــاري  ســجل  للمؤسســة 
المحتــوى  يقــل  وأال  البحريــن،  فــي 
البحريني في السلعة عن 20 %، وأن 
تقــل إيــرادات الشــركة عــن 3 مايين 

دينار.
“تمويــل  المركــز  خدمــات  وتشــتمل 
تكاليــف  بتغطيــة  الصــادرات“ وذلــك 
مــا قبــل التشــغيل أو ما قبل الشــحن، 
وخطابــات االعتمــاد، إذ ســيتم دعــم 
المؤسســة لغايــة 50 % مــن الرســوم 

اإلداريــة و70 % دعــم لمعدل الفائدة 
ســقف  بإجمالــي  وذلــك  الســنوية، 
دينــار.  مليــون  إلــى  يصــل  تمويــل 
كذلــك  المركــز  خدمــات  وتشــمل 
المتعلقــة  العمــل  وورش  التدريــب، 

بالتصدير.
ويــرى قائدي أن “صــادرات البحرين” 

صعيــد  علــى  مهًمــا  منعطًفــا  يمثــل 
الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيز 
خــال  مــن  الوطنــي  االقتصــاد  نمــو 
وتمكيــن  الدخــل،  مصــادر  تنويــع 
بشــكل  الخــاص  القطــاع  مؤسســات 
عــام، ال ســيما المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة، في التوسع االقتصادي 
والمنتجــات  األنشــطة  لمختلــف 
البحرينيــة، والمســاهمة الفعليــة فــي 
دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــال 
فــي  الروافــد  أبــرز  كأحــد  التصديــر 

التنمية االقتصادية.

*تحفيز نشر ثقافة التصدير

وتأتي مبادرة المركز من أجل تحفيز 
وتشــجيع  التصديــر،  ثقافــة  نشــر 
فــرص  علــى  لاطــاع  المؤسســات 
الدعم المقدمة في هذا الصدد، والذي 

مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى دفــع 
عجلــة االقتصــاد الوطنــي ومنافســة 
المؤسســات  وخدمــات  منتجــات 

البحرينية في األسواق العالمية.
يذكــر أن مركــز “صــادرات البحريــن” 
يشــرف  التــي  المبــادرات  أبــرز  أحــد 
المؤسســات  تنميــة  مجلــس  عليهــا 
الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات 
لدعــم  الراميــة  التنســيقية  اللجنــة 
ســوق العمــل وتعزيــز دور مؤسســات 
اطــاق  ويأتــي  الخــاص.  القطــاع 
المركــز بالتعــاون مــع صنــدوق العمل 
“تمكين” لتشجيع وترويج الصادرات 
البحرينيــة واالرتقاء بجودتها لتعزيز 
تجــاري  كشــريك  المملكــة  مكانــة 
عالمــي، عبــر توفيــر األدوات الازمــة 
المضافــة  القيمــة  ذات  والخدمــات 

لتنمية الصادرات غير النفطية.

قائدي: دعم صادرات بـ 10 ماليين دوالر خالل النصف األول
ــة ــي ــارج ــخ ال ــواق  ــ ــ ــى األسـ ــ إل ــول  ــ ــوص ــ ال ــي  ــد 19 شـــركـــة فـ ــاع ــس ــز” ي ــركـ ــمـ “الـ

المنامة - مصارف البحرين المنامة - فين مارك

أكــد الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة مصــارف البحرين،وحيد القاســم، 
اســتعداد الجمعيــة لتقديــم الدعــم اللوجســتي والتنســيق الــازم 
البحرينيــة  التجربــة  مــن  األلمانــي  المصرفــي  القطــاع  الســتفادة 
المتقدمــة فــي مجــال صناعــة الصيرفــة اإلســامية، خاصــة وأن 
الماليــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  عالمًيــا  مركــًزا  أصبحــت  البحريــن 
اإلســامية، والدولــة المضيفة ألكبــر تجمع من المؤسســات المالية 

اإلسامية في الشرق األوسط.
وخــال اســتقباله في مقر الجمعية للســفير األلمانــي لدى البحرين 
كاي بوكمــان، أوضح القاســم أن تقــدم القطاع المصرفي البحريني 
نتيجــة تراكــم الخبرات في هــذا القطاع على مدى قرن من الزمان 
إضافــة إلــى الجهــود التشــريعية والتنظيميــة لمصــرف البحريــن 
المركــزي جعلــت منــه نموذجــا يحتــذى حتى بالنســبة للــدول ذات 

االقتصاديات العماقة مثل ألمانيا االتحادية.
وأكــد أهميــة تحقيق المزيد من التعاون بين القطاع المصرفي في 
كل مــن البحريــن وألمانيــا، والدفع فــي جهود زيادة حجــم التبادل 
التجــاري البحرينــي األلمانــي الــذي وصــل في عــام 2017 إلى نحو 
632 مليون دوالر بحسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز 
المركزي للمعلومات. كما رحب القاســم بمشــاركة السفارة األلمانية 
فــي البحريــن وممثلين عــن القطاع المصرفي األلمانــي باحتفاالت 

البحرين بمرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي.
مــن جانبــه أكــد الســفير األلماني حرص بــاده على تعزيــز التعاون 
االقتصــادي مــع البحريــن، وخلــق عاقــات تعاون وشــراكة وبحث 
مزيٍد من الفرص واإلمكانات االقتصادية واالســتثمارية المتوافرة 

في الجانبين في مختلف المجاالت.

كوميونيكيشــنز  مــارك  فيــن  شــركة  أقامــت 
العمــل  صنــدوق  مــع  اســتراتيجية  بشــراكة 
الخليــج  مجموعــة  مــن  وبدعــم  )تمكيــن( 
للتأميــن اللقاء المفتوح مع الفرق المشــاركة، 
لإلعــان  واإلعامييــن  المهتميــن  الرعــاة، 
عــن التحدي الســنوي لــرواد األعمــال، والذي 
ســيقام في 6 حتى 10 من أكتوبر 2019 في 

مجمع السيف التجاري. 
فيــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وشــرحت 
مــارك كوميونيكيشــنز زهراء طاهــر، برنامج 
 4 مــن  تتألــف  التــي  المنافســة،  ومراحــل 
فــرق   4 أمســية  كل  فــي  يشــارك  أمســيات، 
ينتمــون إلــى نفس القطاع ويتنافســون فيما 
بينهــم لتأهــل للجولــة النهائيــة لتعزيــز روح 
التعــاون بيــن أفــراد الفريق الواحد، وتشــمل 
المنافســة هــذا العــام علــى أربعــة قطاعــات 
قطــاع  والمالــي،  المصرفــي  القطــاع  وهــي 
التأميــن، قطــاع الطيــران، وقطــاع الخدمات 

العامة.

وأوضحت طاهر “نحن فخورون أن المنافسة 
تنطلق بســنتها السابعة على التوالي، وهدفنا 
المنافســة علــى مســتوى دول  هــذه  إيصــال 
مجلــس التعــاون، وندعــو جميــع الجهات في 
هــذه  دعــم  والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن 
المنافســة؛ ألنهــا تعــزز التعــاون فــي المجتمع 
المحلــي وتبرز الثقافــة والمعرفة واإلمكانات 
لــدى األفــراد في جميع القطاعات. إلى جانب 
ذلك، تهدف المنافســة إلى اكتشاف المواهب 

الكامنــة فــي المجتمــع البحرينــي ودعمها من 
خال منحها فرصة الظهور وتقديم ما لديها، 
وندعــو جميــع المواهــب البحرينيــة لتقديــم 
لعــرض مواهبهــم  للتأهــل  االشــتراك  طلبــات 

أمام الجمهور في البحرين”. 
وتهــدف المنافســة أيضا إلى تســليط الضوء 
واألفــراد  والشــركات  الصناعــات  علــى 
المميزيــن الذيــن لــم يحظــوا بفرصــة الظهور 

إعاميا.

لقاء جمعية المصارف بالسفير األلماني

لقاء “فين مارك” مع الفرق المشاركة 

البلديــن بيــن  التجــاري  التبــادل  دوالر  مليــون   632 للعــام الســابع علــى التوالي وبحضــور الفرق المشــاركة

القاسم: نقل الصيرفة اإلسالمية أللمانيا “تحدي رواد األعمال” ينطلق األحد

وقــع بنــك البحريــن والكويــت اتفاقيــة مــع شــركة أمازون ويــب سيرفســيز )AWS( مؤخًرا؛ من أجل االســتفادة مــن التقنيات 
والممارسات المبتكرة كجزء من إستراتيجية البنك نحو التحول المالي الرقمي. وتأتي هذه االتفاقية بين البنك وAWS بعد 
إطالق مركز البيانات الجديد ألمازون في البحرين في أغسطس من هذا العام والشراكة اإلستراتيجية بين حكومة البحرين 

.AWS ؛ إلدخال البنية التحتية والخدمات في سحابةAWSو

وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك، ريــاض 
ســاتر “يحــرص بنــك البحريــن والكويــت 
الحكوميــة  المؤسســات  بعــض  بجانــب 
والخاصــة فــي البحريــن علــى أن يكــون 
 AWS مــن أوائــل البنــوك التــي تســتخدم
وخدمات الكاود، حيث نسعى باستمرار 

إلــى تبنــي التقنيــات التــي تتماشــى مــع 
تبنــي المملكة ألحــدث التقنيات المبتكرة 
والتقــدم التكنولوجــي التــي تســتند إلــى 
نحــن   .FinTech الماليــة  التكنولوجيــا 
علــى ثقــة أن هــذا المســعى ســيمكننا من 
الشــروع فــي المرحلــة التاليــة مــن النمــو 

لبنــك البحريــن والكويت. كخطــوة أولى، 
يهــدف البنــك إلــى االســتفادة مــن مراكــز 
البيانــات لخدمات الــكاود لتكون منصة 
لتشــغيل بعــض خدماتــه وتطبيقاتــه في 
بطريقــة  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال 
فعاليــة  تعزيــز  بهــدف  وموثوقــة  آمنــة 

مبــادرات  تســويق  فــي  البنــك  وســرعة 
جديدة، إضافة إلى تعزيز كفاءة وقابلية 

البنك للتطوير في المستقبل”. 
مــن  األولــى  المرحلــة  “شــهدت  وأضــاف 
إســتراتيجية تبنــي الســحابة الخاصة بنا 
الترحيل الناجح لموقع البنك اإللكتروني 
 .AWS إلــى   )www.bbkonline.com(
عاوة على ذلك، في خطوة إستراتيجية 
لتحســين إمكان تنقــل الموظفين والعمل 
عن ُبعد، قام البنك بتنفيذ برنامج التنقل 
بنجاح على السحابة )الكاود(. وكخطوة 

أخيرة لتحســين مرونة أنظمــة البنك، تم 
كبديــل   AWS بيانــات  اســتخدام مراكــز 
األعمــال  اســتمرارية  لخطــط  إضافــي 

الحالية للبنك”.
ويمثل هذا  التوجه من قبل بنك البحرين 
والكويــت مــن بيــن مشــاريع أخــرى التــي 
يقــوم البنــك ببذلهــا لتعزيــز التكنولوجيــا 
المالية FinTech من خال االستثمار في 
الخدمــات التكنولوجيــة؛ من أجــل تعزيز 
المخاطــر  وتقليــل  التشــغيلية  الفعاليــة 

الناتجة من األتمتة والرقمنة.

“BBK” و”أمازون” يوقعان اتفاقا لتعزيز إستراتيجية الرقمنة
المنامة - البحرين والكويت

رياض ساتر

علي الفردان من المنامة

ناصر قائدي

المنامة - إنفستكورب

وحــدة  فــوز  عــن  أمــس  “إنفســتكورب”،  أعلــن 
أعمالــه للعوائــد الُمطلقــة بجائزة “أفضــل منّصة 
تمويــل أولــي” خــال حفل جوائــز “هيدج ويك” 

األميركية 2019.
وأطلــق “إنفســتكورب” منّصــة رؤوس األمــوال 
األوليــة العــام 2004، وشــّكلت فــي حينه إحدى 
األصــول  إدارة  مجــال  فــي  المبــادرات  أول 
البديلة لدعم مديري األصول الناشــئين الســيما 
الذيــن يمتلكون خبرات عملية واســتراتيجيات 
متنوعة في هذا المجال. وساهم “إنفستكورب” 
حتــى اليوم فــي تقديم رؤوس أمــوال أولية أو 

أصــول ضمــن  20 مديــر  لـــ  إضافيــة  تمويــات 
مجموعة واسعة من االستراتيجيات.

فــي  لاســتثمار  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
وحــدة اســتثمارات العوائــد الُمطلقــة” التابعــة لـ 
“إنفســتكورب” ليونيــل إردلــي” نشــكر عماءنــا 
منصتنــا  نمــو  فــي  ســاهموا  الذيــن  وشــركاءنا 
المبتكــرة علــى مدار الـ 15 عاًما الماضية. نتطلع 
إلــى مواصلــة التعــاون مع أبــرز فرق االســتثمار 
وحــدات  تأســيس  فــي  دعمهــا  علــى  والعمــل 
ناجحة إلدارة األصول وتعزيز نموها لكي توفر 

منتجات مختلفة للمستثمرين”.

“إنفستكورب” يحصد “أفضل منّصة تمويل”

أثناء تسلم جائزة “هيدج ويك”

انطالق “العالمي للمصارف اإلسالمية” 2 ديسمبر
الـــوزراء رئــيــس  سمو  بــرعــايــة  والــتــمــويــل  الــبــنــوك  قضايا  يناقش 

تنعقد الدورة الـ26 من المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية، الملتقى الرائد عالمًيا الذي تقيمه شركة الشرق األوسط 
لالستشارات العالمية وأكبر وأعرق منصة لقادة القطاعين المصرفي وقطاع الصيرفة اإلسالمية في العالم، برعاية 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبالتعاون االستراتيجي مع مصرف البحرين 

المركزي، على مدى 3 أيام ابتداء من 2 و3 و4 ديسمبر 2019 في فندق الخليج.

وســيجمع الملتقــى الفريــد مــن نوعــه 
الصناعــة  قــادة   1000 مــن  أكثــر 
اإلســامية  والماليــة  المصرفيــة 
والمبتكريــن  السياســات  وصانعــي 
وأصحــاب المصالــح؛ ليكــون مســاحة 
الحوار والنقاش األوسع واألكثر تنوًعا 
المحــوري  الموضــوع  بشــأن  وغنــًى 
لنســخة هذا العام “االتجاهات الكبرى 

في القطاعات البنكية والتمويل”.
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 

الشرق األوسط لاستشارات العالمية 
إحســان عبــاس “علــى مــدى ربــع قرن 
العالمــي  المؤتمــر  رّســخ  الزمــان  مــن 
للمصــارف اإلســامية مكانتــه منصــة 
عالية المســتوى للمديرين التنفيذيين 
مــن  يعملــون  والتــي  المرموقيــن، 
خالها على مناقشــة االســتراتيجيات 
الموضوعــة للتغلــب علــى التعقيــدات 
الصلــة  ذات  الدقيقــة  والمســائل 

باالقتصاد العالمي”. 

التنفيــذي  المديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
للرقابــة المصرفيــة بمصــرف البحرين 
المركــزي خالــد حمد “يســرنا أن نكون 
شريًكا اســتراتيجًيا للنسخة السادسة 
العالمــي  المؤتمــر  مــن  والعشــرين 
للمصــارف اإلســامية، والــذي يناقش 
القضايــا المحوريــة الراهنة في مجال 
بشــكل  اإلســامي  والتمويــل  البنــوك 
الرئيســة  المحــاور  وتشــمل  دوري. 
التمويــل  العــام توحيــد معاييــر  لهــذا 

الرقمــي،  والتحــول  اإلســامي، 
وعمليــات  المســتدام،  والتمويــل 
والدمــج  واالســتحواذ  االندمــاج 
التعــاون  مجلــس  دول  منطقــة  فــي 
الخليجــي. ويتضمن البرنامج جلســة 
خاصة عن توجه الصناعة فيما يتعلق 
بأهداف الشريعة، وتقديم عروض من 
قبــل خبراء عالميين بشــأن التوقعات 
االقتصاديــة العالميــة، ونقــاش بشــأن 
فرص التمويل اإلسامي التي تقدمها 
الصينيــة،  والطريــق  الحــزام  مبــادرة 
للرؤســاء  خاصــة  حواريــة  وجلســة 
القضايــا  أبــرز  لمناقشــة  التنفيذييــن 

التي تشغل السوق”.

المنامة - تراكس 
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ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركه سنة واحدة لتشييد المباني ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 93050

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركه ســنة واحــدة لتشــييد المبانــي ذ.م.م 
المســجلة على قيد رقم ٩٣٠٥٠، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ 

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

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

رقم الموبايل: ٣٦٧٧٠٦٠٧ )973+(
malklfan@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة ٢٠١٩
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقــدم  بأنــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيد عمــار حســين ابراهيم عبــاس المالك لـــ عجائب الدنيــا للمقاالت 
)مؤسســة فوديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ١-٧٣٣٥٤، طالبــًا تحويل 
المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٢٠٠٠ 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. عمار حسين ابراهيم عباس

MAMMUKTTY KIZHAKKE PEEDIAKKAL .2

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
عــادل صالــح محمد ابراهيم صاحب القصر لالكترونيات )مؤسســة فودية( 
والمســجلة بموجب القيد رقم ٢٦٣٩٨، طالبًا تحويل المؤسســة الفردية الى 
شــركة ذات مســئولية محدودة  لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة التالية 

اسمائهم:
١. عادل صالح محمد ابراهيم

RAKESH MOHAN SHARMA .2
BALBIR KAUR .3

القيد : 73354-1 

 تاريخ: 1/10/2019

القيد : ٢٦٣٩٨ 

 تاريخ: 10/2019/٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة ماقدو لإلدارة 
تضامن الصحابها غزالن سالمي وشركاؤها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة زين المنامه لتجارة 
المواد الغذائية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة شركة ماقدو لإلدارة تضامن الصحابها غزالن سامي 
وشــركاؤها، المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٥٩٨٩-١، طالبين تغيير االســم 
التجــاري من شــركة شــركة ماقــدو لإلدارة تضامــن الصحابها غزالن ســامي 

وشركاؤها الى صالون الف الم للتجميل شركة تضامن بحرينية
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة زين المنامه لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م، المســجلة 
بموجب القيد رقم ١١٦٦٤٥، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة شركة 
زيــن المنامــه لتجــارة المــواد الغذائيــة ذ.م.م الــى شــركة شــركة زيــن المنامــه 

للديكور الداخلي والصيانة ذ.م.م
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 115989 

 تاريخ: 1/10/2019

القيد : ١١٦٦٤٥ 

 تاريخ: 2019/٢٤/٩

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســيد/ ســمير عبدهللا عقان علي باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

مطعــم مــأرب للمنــدي ذ.م.م، والمســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة 

بموجــب القيــد رقم ١-١٠٤٣١٢، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 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 مطعم مأرب للمندي ذ.م.م

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية 
بأن المدعي: حبيب حسن احمد مدن وغيره
محامي المدعي: حسين عبدالرحيم الشويخ

قد اقام هذه الدعوى ضد المدعي عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
طالبيــن فيهــا أثبــات المدعيــة للعقــار الكائــن في باربــار من المنامــة لذا قإن 
كل مــن لديــه اعتراض على طلب المدعيين أن يتقدم لهذة المحكمة بطلب 
مشــفوع بأوجــه اعتراضــه وقد حــددت المحكمة جلســة ٢٠١٩/١٠/٧ للنظر 

في الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001970948 :رقم الدعوى: 02/2019/13259/6  -  رقم الكتاب

التاريخ: 25-9-2019
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-129624( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة واي أند أي إلدارة 
المطاعم والمقاهي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة اصحاب شركة واي أند أي إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م، المسجلة 

بموجب القيد رقم ٩٩٧٢٨، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة واي أند 

أي إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م الى بانت كافيه ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 99728 

 تاريخ: 2/10/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٠٥٦٢( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل شركة تضامن 
إلى شركة الشخص الواحد

تقــدم  بأنــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 

إليها الســادة أصحاب شــركة عا كافيه - شــركة تضامن بحرينية المســجلة 

بموجــب القيد رقم ١٢٢١١٥طالبين الشــكل القانوني للشــركة المذكورة الى 

شــركة الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره ٥٫٠٠٠ د.ب )خمســة آالف دينــار 

بحريني(، لتصبح مملوكة من نجيبة محمد ابراهيم حسن علي ال ماجد

القيد : ١٢٢١١٥ 

تاريخ: 10/2019/٠٢
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الجولة الثانية من انتخابات 
الرئاسة التونسية 13 أكتوبر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
في تونس، أمس األربعاء، أن موعد انطالق 

الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، سيكون 
في 13 أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها “بذلت ما 

يكفي من العناية في مسألة نبيل القروي”، 
في إشارة إلى المرشح المسجون. وقال 

رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات نبيل 
بفون، إن الهيئة “ملزمة بإجراء االنتخابات 

وفق اآلجال الدستورية”، مشيرا إلى أن 
الهيئة “ال يمكنها تأخير أو تقديم االنتخابات 

الرئاسية، التزاما بالمواعيد االنتخابية 
والدستورية”. وأكدت الهيئة أنها “ملتزمة 
بتوفير مناخ مالئم لالنتخابات الرئاسية”، 

التي أثارت جدال كبيرا في ظل وجود أحد 
مرشحيها في السجن على ذمة قضية فساد.

هتافــات ضــد إيــران ومطالــب برحيل عــادل عبــد المهدي

7 قتلى و294 مصابا حصيلة تظاهرات العراق

ارتفعت حصيلة تظاهرات العراقيين التي اندلعت في بعض المدن العراقية واتسعت أمس األربعاء لعدد كبير من المناطق إلى 7 قتلى وذلك وفق حصيلة عراقية 
أوليــة حيــث أعلنــت مصــادر طبيــة أمــس فــي محافظة ذي قار عن مقتل 4 أشــخاص بينهم أحد رجال الشــرطة. فيما أعلنــت مفوضية حقوق اإلنســان العراقية عن 

حصيلة ضحايا تظاهرات العراق بلغت ،أمس، 4 قتلى و294 جريحا.

وفــاة  عــن  العراقــي  التلفزيــون  وذكــر 
 5 بينهــم  مــن   25 وإصابــة  متظاهــر 
مــن قــوات األمــن فــي المواجهــات فــي 
محافظــة ذي قــار، فيمــا ذكــرت مصادر 
عراقية رســمية أن حصيلة المواجهات 
بيــن األمــن والمحتجين،أمــس، قتيالن 

و82 مصابًا في بغداد.
العراقيــة  األمــن  قــوات  وفرقــت 
المتظاهرين بالرصاص الحي في بغداد، 
للدمــوع  المســيل  بالغــاز  فرقتهــم  كمــا 
 10 إصابــة  إلــى  أدى  مــا  بالديوانيــة 
أشــخاص، وذلك بعد تجدد االشتباكات 

بين قوى األمن والمتظاهرين.
والمثنــى  بعقوبــة  مــدن  وانضمــت 
والبصــرة  والنجــف  والديوانيــة 
قــام  حيــث  أمــس،  للتظاهــرات، 
محافظــة  مبنــى  بحــرق  المحتجــون 
ذي قــار بالكامــل التي تحاول ســيارات 
بــه كمــا قــام  اإلطفــاء إخمــاد الحريــق 
فــي  حزبيــة  مقــار  بحــرق  محتجــون 

المحافظات الجنوبية العراقية.
عــن  الناتجــة  الدخــان  ســحب  ومــأت 
الدواليب المحترقة ســماء شرق بغداد، 
كمــا احتــدت المواجهات مع قوى األمن 
حيــث حلقــت مروحيــات عراقيــة فوق 
العاصمة وقيام الســلطات بغلق جســور 

رئيسية لمنع اتساع االحتجاجات.
وتجددت االشــتباكات بيــن متظاهرين 
التحريــر،  ســاحة  قــرب  األمــن  وقــوى 
الشــعلة  منطقــة  بيــن  الطريــق  وقطــع 
كبيــرة  أعــداد  تدفــق  بعــد  والمطــار 
للمياديــن اســتجابة لدعــوات لمليونيــة 
إلســقاط النظام وســط أصــوات إطالق 
نــار فــي ســاحة الطيران وســط بغــداد، 
فيمــا أطلقــت قــوات األمن قنابــل الغاز 
علــى المتظاهريــن، ممــا أســفر عن عدد 

من اإلصابات وسط المتظاهرين.
وفيما دوت هتافات ضد إيران بشوارع 
األمــن  قــوات  إن  شــهود  قــال  بغــداد، 
النــار  ومواليــن إليــران قامــوا بإطــالق 

على المتظاهرين، وشــوهدت ســيارات 
اإلسعاف تنقل عددًا من المصابين.

الــوزراء  رئيــس  رأس  حيــن  وفــي 
العراقــي جلســة طارئــة لمجلــس األمن 
االتصــاالت  وزارة  قامــت  الوطنــي، 
التواصــل  مواقــع  بحجــب  العراقيــة 
تــم قطــع  كمــا  التظاهــرات.  مــن  للحــد 
الطريــق الرابــط بيــن المطــار والمنطقة 
الخضــراء، فيمــا هتــف متظاهرون ضد 
فســاد المســؤولين. وتراوحــت طلبــات 
النظــام  إســقاط  بيــن  المتظاهريــن 
وإسقاط الحكومة وإيجاد فرص عمل، 
مشــيرًا إلــى أن التظاهــرات عفويــة وال 
باســم  متحدثــون  أو  ممثلــون  يوجــد 

المتظاهرين.
وكانت وكالة األنباء العراقية قد أفادت 
قــرروا  المتظاهريــن  عــن  ممثليــن  أن 
إنهاء التظاهرات بعد لقائهم مســؤولين 
اشــتباكات  عقــب  وذلــك  حكومييــن، 
صباحيــة بيــن متظاهرين وقــوى األمن 

قرب ساحة التحرير ببغداد.
وانتشــرت قــوات مــن مكافحة الشــغب 
والشــرطة  الســريع  والــرد  والطــوارئ 
وســط بغــداد، كمــا أغلــق األمــن جســر 
المنطقــة  إلــى  المــؤدي  الجمهوريــة 
الخضــراء ببغــداد. ومــن جانبهــا قالــت 
مفوضيــة حقــوق اإلنســان العراقية إن 
الحكومــة فشــلت بحمايــة المتظاهرين 
من المندســين، مشيرًا إلى وقوع ثالثة 
قتلى من المدنيين في تظاهرات بغداد 
وذي قــار بين يومي الثالثاء واألربعاء. 
مؤكــدا اعتقالـــ37 مــن المتظاهريــن في 

البصرة وواسط والنجف.
برهــم صالــح  العراقــي  الرئيــس  ودعــا 
قــوات  أمــس،  المتحــدة،  واألمــم 
األمــن إلــى ضبــط النفــس غــداة مقتــل 
عنــف  أعمــال  فــي  اثنيــن  متظاهريــن 
حمــل رئيس الــوزراء والقــوات األمنية 

مسؤوليتها إلى “مندسين”.
وعلــق صالــح علــى “تويتــر” بالقــول إن 

 )...( الســلمي حــق دســتوري  “التظاهــر 
مكلفــون  األمنيــة  القــوات  فــي  أبناؤنــا 

بحماية حقوق المواطنين”.
وأضاف “أبناؤنا شباب العراق يتطلعون 
إلــى اإلصــالح وفــرص العمــل، واجبنــا 

تلبية هذه االستحقاقات المشروعة”.
مــن جانبهــا، أعربــت الممثلــة الخاصــة 
لأمين العام لأمم المتحدة في العراق 
جينيــن هينيس-بالســخارت عــن “قلق 
“ضبــط  إلــى  الســلطات  داعيــة  بالــغ”، 

النفس في التعامل مع االحتجاجات”.
وفــي آخر التطورات، دعا عمار الحكيم 
زعيــم تيــار الحكمة إلــى اجتماع طارئ 

للبرلمان يبحث تظاهرات بغداد.
بدوره، أعلن مقتدى الصدر أن االعتداء 
العيــش خيبــة  بلقمــة  المطالبيــن  علــى 

وليست هيبة.
وقــال الصــدر “علــى الرئاســات الثــالث 
ســاحة  بأحــداث  عــادل  تحقيــق  فتــح 

التحرير في بغداد”.

بغداد - وكاالت

تونس ـ أ ف ب

محتجون يتظاهرون ضد الفساد وسط بغداد

دبي ـ العربية نتواشنطن ـ أ ف بدبي ـ العربية نت

قــال تقريــر فريــق الخبــراء الدولييــن البارزيــن التابــع لمجلــس حقــوق اإلنســان 
إن حصــار الحوثييــن المســتمر لمدينــة تعــز يعد “عقابــًا جماعيًا وانتهــاكًا متعدد 

األوجه لحقوق اإلنسان والقوانين الدولية واإلنسانية”.

عرضــه  تــم  الــذي  الفريــق  تقريــر  وأضــاف 
خــالل علــى الــدورة الـــ42 لمجلــس حقــوق 
اإلنســان فــي جنيــف، أن جماعــة الحوثــي، 
ومنــذ طردهــا مــن قبــل القــوات الشــرعية 
اليمنيــة مــن مدينــة تعــز فــي يوليــو 2015، 
واســتعادة  المقاومــة  إضعــاف  تحــاول 
عليهــا  وفرضــت  المدينــة،  علــى  الســيطرة 

حصارًا وعقابًا جماعيًا لسكانها.
وأوضــح التقريــر أن الحصــار الــذي فرضته 
جماعة الحوثيين أّثر بشكل كبير على تعز، 
وتســبب بانعــدام الســلع الغذائيــة والميــاه 
وبندرة األدوية وانعدام الخدمات الصحية 
وتراجع التعليم وغيرها من أشكال الحياة.

المرحلــة  اســتمرت  فقــد  التقريــر،  ووفــق 
األولى من “حصار” تعز حتى مارس 2016، 
حيــث “كانــت نقــاط التفتيــش التي ســيطر 

عليهــا الحوثيــون تغلــق بشــكل اعتباطــّي” 
كما تم في هذه النقاط “إيقاف الناس لعدة 
ســاعات، وتم تفتيشــهم ومصــادرة البضائع 
التــي كانوا يحملونها بمــا فيها الخضراوات 

والمواد الغذائية األخرى”.

وأشار التقرير إلى “معبر الدحي”  «
خاصًة، وهو معبر سيئ السمعة 

بسبب المعاملة القاسية لليمنيين التي 
حصلت هناك. وكان هذا المعبر كانت 

نقطة العبور الرئيسية للمدنيين من 
وإلى مدينة تعز، وأجبر الناس على 

المشي لمسافات طويلة )تتراوح من 
400 متر إلى أكثر من كيلومتر واحد( 
للوصول إليها. وأشار التقرير إلى أن 
هذا األمر شّكل “مهمة شاقة بالنسبة 
لأشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين”.

صّعــد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب من حــدة هجومه علــى التحقيق الــذي أطلقه 
الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبرًا إياه “انقالبًا”.

وقــال ترامــب فــي تغريدتيــن على تويتــر “لقد 
توّصلــت إلــى اســتنتاج مفــاده أّن مــا يحــدث 
ليس عزاًل بل هو انقالب هدفه االستيالء على 
ســلطة النــاس وتصويتهم وحرياتهــم”. واعتبر 
أن مــا يحــدث هو انقالب كذلــك “على التعديل 
والجــدار  والجيــش  وعلــى  )للدســتور(  الثانــي 
الحــدودي وعلــى حقوقهــم التــي وهبهــا إياهم 

هللا كمواطنين للواليات المتحدة األميركية”.
ووفقــا آلخــر التطــورات فــي األزمــة، أرســلت 

اللجان الثالث النافذة في مجلس النواب 
الديمقراطيــون  عليــه  يســيطر  الــذي 
جوليانــي،  لــرودي  اســتدعاء  أمــر 

الشــخصي،  ترامــب  محامــي 
ســعيا للحصــول علــى وثائــق 
ومســتندات تتعلــق بعملــه في 

أوكرانيا نيابة عن ترامب.
وحســب تلــك اللجــان النيابيــة، 

أقــر جوليانــي بطلبه مــن الحكومــة األوكرانية 
اســتهداف نائــب الرئيــس الســابق جــو بايــدن 

بسبب أنشطته في أوكرانيا.
وأشارت اللجان إلى أن جولياني ملزم بتقديم 
الوثائــق ذات الصلة بحلول الخامَس عشــَر من 

أكتوبر الجاري.
ويأتــي اســتدعاء جوليانــي فــي إطــار اتهامــه 
بالتصــرف كعميــل لترامــب، خدمــة لمصالحــه 
السياســية والشــخصية، مــن خــالل اســتغالل 

سلطة مكتب الرئيس األميركي.
التطــورات  هــذه  خضــم  فــي 
ويهاجــم  مؤيديــه  ترامــب  يحشــد 
الديمقراطيين بضراوة، وأحدث 
هذه االنتقادات وصفه لمســرب 
بالمزيــف  الهاتفيــة  المكالمــة 
الــذي طلب ترامــب أن يقابله 

وجها لوجه.

كشــف تحقيــق اســتقصائي أجرتــه صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة أن قطــر 
تســتغل العمال الوافدين وتســخرهم للعمل تحت وطأة درجات حرارة شــديدة 

االرتفاع، مما يتسبب بموت المئات منهم جراء اإلجهاد الحراري كل عام.

تكــدس مئــات اآلالف مــن العمــال األجانــب 
فــي قطــر للعمل أكثر من 10 ســاعات يوميًا 
هذا الصيف، تحت درجات حرارة تصل إلى 
45 درجــة مئويــة، تنفيــذًا لرغبــة الســلطات 
هنــاك فــي تحقيــق طفــرة في عمليــات بناء 
قبــل كأس  بلغــت ذروتهــا  التــي  المنشــآت، 

العالم لكرة القدم 2022.
مــع  تمشــيا  القطريــة،  الســلطات  وزعمــت 
دول أخــرى فــي منطقة الخليج، أنها تحمي 
العمــال مــن اإلصابــات المرتبطــة بالحــرارة 
مــن خــالل حظر العمــل الذي يقضــي بوقف 
المفتوحــة  المناطــق  فــي  اليــدوي  العمــل 
الخارجيــة غير المظللة بين الســاعة 11.30 
والســاعة 3 بعــد الظهــر مــن منتصــف يونيو 

إلى أغسطس.
ولكــن أظهــر تحقيق “الغارديــان”، من خالل 

تحليل لبيانات الطقس الرسمية، على مدى 
فتــرة 9 ســنوات فــي قطــر، وتقاريــر طبيــة 
أخــرى أن حظــر العمــل في الفترات المشــار 

إليها ال يكفل األمان والحماية للعمال.
غيــر  فــي  العمــل  أن  التحقيــق  وأوضــح 
الخارجيــة  األماكــن  فــي  الحظــر  ســاعات 
المكشــوفة يجعل العمال عرضة لمستويات 
شــهري  بيــن  الحــراري  اإلجهــاد  مــن  قاتلــة 

يونيو وسبتمبر.

وفي كل عام يموت مئات العمال  «
األجانب، والعديد من الشباب الذين 

تتراوح أعمارهم بين 25 و35 
سنة، أثناء العمل في قطر. وُتعزى 

غالبية هذه الوفيات إلى أمراض 
القلب واألوعية الدموية أو “الوفاة 

الطبيعية” من قبل السلطات القطرية.

الغارديان: مئات العمال يموتون بقطر سنوياترامب: ما يجري حاليا هو محاولة انقالبتقرير أممي.. حصار الحوثيين لتعز جريمة حرب
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القامشلي ـ أ ف ب

القدس المحتلة ـ اف ب

تظاهر مئات األشــخاص أمس األربعاء 
الغالبيــة  ذات  القامشــلي  مدينــة  فــي 
الكردية في شمال شرق سوريا، تنديدا 
الكرديــة  الذاتيــة  اإلدارة  “إقصــاء”  بـــ 
عــن عضويــة اللجنــة الدســتورية التــي 
فــي  مؤخــرا  المتحــدة  األمــم  شــكلتها 
تســوية  إلــى  للتوصــل  إطــار جهودهــا 

سياسية للنزاع.
وأعلنت األمم المتحدة في 23 سبتمبر 
 150 مــن  دســتورية  لجنــة  تشــكيل 

عضــوا، 50 منهم اقترحتهــم الحكومة، 
و50 ســّمتهم المعارضة، إضافة إلى 50 

آخرين يمثلون المجتمع المدني. 
وتجمــع المتظاهــرون أمــام مقــّر األمــم 
المتحــدة في القامشــلي، وفق مراســل 
فرانــس برس. ورفعــوا الفتات باللغات 
كتــب  والســريانية،  والعربيــة  الكرديــة 
علــى إحداها “الدســتور الذي ال نشــارك 
فيه لن نلتزم به”، و”من حقنا المشاركة 

في صياغة الدستور”.

إســرائيل  فــي  األربعــاء  أمــس  بــدأت 
القضــاء  فيهــا  حــدد  اســتماع  جلســات 
مــا إذا كان سيســند اتهاماتــه فــي ثــالث 
قضايــا فســاد لرئيــس الــوزراء المكلــف 

بنيامين نتنياهو.
وســتعقد الجلســات التــي ستســتغرق 4 
أيام في مكتب النائب العام والمستشــار 
القانونــي للحكومة أفيخــاي ماندلبليت، 
فــي  بإفاداتــه  نتنياهــو  ســيدلي  حيــث 

القضايا الثالث على التوالي.

وفــي البدايــة ســيطرح المدافعــون عــن 
نتنياهــو طعونهم فــي القضية المعروفة 
بالملف رقم 4000، وهي تتعلق بشبهات 
أن نتنياهــو تلقــى رشــاوى علــى شــكل 

تغطية إعالمية.
األحــد  يومــي  القضــاء  سيســتمع  ثــم 
واإلثنيــن لطعون نتنياهو في القضيتين 
رقــم  بالملفيــن  المعروفتيــن  األخرييــن 
اتهامــات  1000 و2000، حيــث يواجــه 

باالحتيال وإساءة استخدام الثقة.

تظاهرة في سوريا تنديدا بـ “إقصاء” األكراد

بدء الجلسات التمهيدية لمحاكمة نتنياهو

عواصم ـ وكاالت القاهرة ـ رويترز

قال المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي إن “األميركيين هزموا في سياسة الضغوط القصوى”، بحسب تعبيره، مهددًا بأن بالده 
ستواصل تقليص التزاماتها، والتي ستستمر بجدية تامة.

وأضــاف خامنئــي علــى حســابه فــي “تويتــر”: “ينبغي أن يســتمر تقليص 
االلتزامــات الــذي أعلنتــه إيران بشــكل دقيق وكامل وشــامل حتى نصل 

إلى النتيجة المرجوة”.
“إجبــار”  حاولــوا  األميركييــن  المســؤولين  إن  اإليرانــي  المرشــد  وقــال 
الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي علــى لقــاء الرئيــس األميركــي دونالد 

ترامب، بهدف “إظهار إيران مستسلمة”، حسب تعبيره.
مــن جانــب آخــر، قــال روحاني أمــس األربعاء خــالل اجتمــاع وزاري بثه 
التلفزيــون علــى الهــواء مباشــرة إن خطــة للمحادثــات عرضهــا الرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون علــى الواليات المتحدة وإيــران تلقى قبوال 
على نطاق واسع في بالده. وأضاف أن بعض الصياغات تحتاج لتعديل 
في الخطة التي تنص على أال تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية 
وأن تساعد في أمن المنطقة وممراتها المائية وأن ترفع واشنطن جميع 
العقوبــات. وتســمح الخطة إليران كذلك باســتئناف مبيعــات النفط على 
الفــور. لكــن روحانــي أبلــغ اجتمــاع مجلــس الــوزراء كذلــك بأن الرســائل 
المتضاربــة التــي تلقاهــا مــن الواليــات المتحــدة بشــأن العقوبــات أثنــاء 

وجوده بها األسبوع الماضي تقوض إمكانية إجراء محادثات.

ذكر وزير الدولة الســعودي للشــؤون الخارجية 
إرســال  عــن  إيــران  إعــالن  أن  الجبيــر  عــادل 
المملكــة رســائل لرئيســها حســن روحانــي مــن 

خالل دول أخرى “أمر غير دقيق”.
وتلقي الســعودية بالمســؤولية علــى إيران في 
هجــوم اســتهدف اثنتين من منشــآتها النفطية 
فــي 14 ســبتمبر، وهــو اتهــام تنفيــه طهــران.  
وزعــم متحــدث حكومــي إيرانــي يــوم االثنين 
الرئيــس  إلــى  برســائل  بعثــت  الســعودية  أن 
اإليراني عبر زعماء دول أخرى، لكنه لم يحدد 
محتواهــا. وقــال الجبيــر في تغريدات نشــرها 
للتهدئــة  ســعت  شــقيقة  دوال  أن  تويتــر،  عبــر 
مــع إيــران، وأن الســعودية أبلغتها بــأن موقفها 

يسعى لأمن واالستقرار في المنطقة.
للــدول  أوضحــت  المملكــة  أن  تابــع  كذلــك 
الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف 

الذي يصعد وينشر الفوضى.
كمــا أوضــح قائال: “الســعودية لــم ولن تتحدث 
عــن اليمــن مــع النظــام اإليرانــي فاليمــن شــأن 

اليمنيين”. وتساءل الجبير بأنه إذا كان النظام 
اإليراني يريد السالم في اليمن فلماذا لم يقدم 

له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟.
بموقــف  التذكيــر  الجبيــر  أعــاد  ذلــك  إلــى 

الســعودية الرافــض لدعــم اإلرهــاب والتدخــل 
فــي الشــؤون الداخلية للــدول العربيــة، مؤكدا 
على أن آخر ما يريده النظام المارق في إيران 

المرشد اإليراني علي خامنئيهو التهدئة والسالم في اليمن.

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير

روحاني: الخطة الفرنسية للمحادثات مقبولة على نطاق واسع ذكر بموقف الســعودية الرافض لدعم اإلرهــاب والتدخل في الدول
خامنئي يهدد بمواصلة تقليص االلتزامات النووية الجبير: ادعاء إيران بشأن الرسائل “غير دقيق”
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رؤية ثاقبة
لمستقبل ناجح

هل تنسحب أوروبا من االتفاق النووي مع إيران؟

دعــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة رئيس 
الــوزراء الُموقــر المجتمــع الدولــي لمواجهــة ومعالجــة مســببات زعزعــة 
األمن واالســتقرار في العالم، من خالل الكلمة التي ألقيت بمنتدى “رؤى 
البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح”، والذي نظمه ديوان سموه في 
مقــر األمــم المتحــدة بنيويــورك على هامــش اجتماعات الجمعيــة العامة 
لألمــم المتحــدة تحــت شــعار “القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 
المستدامة”، بحضور عدد من المسؤولين البحرينيين والعرب واألجانب 
واإلعــالم، وفــي هــذا المنتــدى تــم التحــدث عــن اعتمــاد األمــم المتحــدة 

مبادرة سمو رئيس الوزراء بإعالن يوم 5 أبريل يوًما دولًيا للضمير.
وفي الكلمة التي ألقيت نيابًة عن سموه دعا حفظه هللا المجتمع الدولي 
إلــى )تبنــي القيــم المســتمدة من الضمير اإلنســاني وتطويرهــا إلى آليات 
متكاملــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة(، مــا يعمل على 
تحقيــق الرفاهيــة اإلنســانية للشــعوب والنمــاء لبالدهــا، وهــذه الدعــوة 
تتميــز بالكثيــر مــن الرســائل الهادفــة، ومنها أن صحــوة الضميــر العالمي 
تتمتع بقوة تكون قادرة على تخفيف النزاعات العســكرية واالختالفات 
السياسية لتتمكن تالًيا من تحقيق السالم واألمن واالستقرار والتنمية.

إن الدعوة لالحتفاء بيوم الضمير العالمي نتاج رؤية ثاقبة وفكر ســديد 
لسمو رئيس الوزراء، حيث تؤكد عالقة السالم بالتنمية، فكالهما مرتبط 

باآلخر، فالسالم المرادف لنماء الدول ورخاء شعوبها حاضًرا ومستقبال، 
فــال يمكــن ألي بلــد أن ُيحقق التنمية بغياب األمن واالســتقرار، وال يمكن 
أن يحــل الســالم السياســي واالقتصــادي واالجتماعي بعيــًدا عن أهداف 
التنميــة، وهــي رؤية تتناغم مع رؤى وسياســات وأهداف األمم المتحدة 
اإلنمائية التي تعتبر عاماًل ُمحفًزا لترسيخها من أجل مواجهة ما ُتعانيه 

دول العالم من تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية.
وهــذه المبــادرة الوطنيــة والعالميــة التــي جــاءت مــن لــدن ســمو رئيــس 
الــوزراء أضافــت مســاحة إلــى البحريــن كبلــد فاعــل ومؤثــر فــي الحراك 
الُعنــف  علــى  والقضــاء  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الدولــي 
وتحقيــق األمن واالســتقرار. وصحــوة الضمير العالمــي تتطلب النهوض 
لعــالج مــا ُتعانيــه دول العالــم وشــعوبها مــن صراعات وحــروب وإرهاب 
ُمدمر، والعمل على بذل الجهود لتعزيز األمن وتنشيط الحقائق لحل كل 

مشكالت العالم.

إن جميع دول العالم والمنظمات الدولية مسؤولة مسؤولية  «
كاملة للتخفيف من آالم الدول وأوجاع الشعوب، وتحقيق األمن 

االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فالضمير هو الذي يجعل 
اإلنسان يسلك طريق الخير ويعمل ألجل الغير.

كان الفًتــا أن تكــون الــدول األكثــر دفاًعــا عن إيران 
واألكثر تمســًكا باالتفاق النــووي المبرم معها طوال 
الفتــرة الماضيــة وهــي ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا 
إيــران مســؤولية االعتــداء  فــي تحميــل  المبــادرة 
اإلرهابــي على منشــآت نفطية فــي المملكة العربية 
الرئيــس  لموقــف  أكثــر  تقتــرب  وأن  الســعودية، 
األميركــي ترامــب الــذي انســحب من هــذا االتفاق، 
حيث دعت هذه الدول في بيان مشترك إلى إعادة 

النظر في االتفاق النووي.
هذا البيان األوروبي يحمل العديد من التفســيرات، 
فهــو قــد يعنــي إحباًطــا من تصرفــات إيــران وعدم 
تجاوبهــا مــع كل المبــادرات واألطروحــات الراميــة 
إلصالح العالقة بينها وبين أميركا والعودة لالتفاق 
آخرهــا  وكان  ســنوات،  عــدة  قبــل  المبــرم  النــووي 

المبادرة الفرنسية.
يمكــن أن ينظــر لهــذا البيــان أيًضــا علــى أنــه ورقــة 
للضغط على إيران لكي تقبل باللقاء بين الرئيسين 
األميركي واإليراني دون أية شروط يمكن أن تعيق 
هذا اللقاء الذي قد يحمل الجديد في حل الخالف 
وقــد  تصاعــده،  مــن  والحــد  اإليرانــي  ـ  األميركــي 

يرمي البيان المشــترك عن الدول الثالث إلى إجبار 
الفرنســية وتقديــم  بالمبــادرة  القبــول  إيــران علــى 
تنــازالت تســهم في تلييــن الموقــف األميركي الذي 
يبدو متشــددا تجاه إيــران، حيث يعتمد حتى اآلن 
علــى سياســة الضغــط األقصــى وفــرض العقوبــات 

المتصاعدة على طهران.  
االنســحاب  إلعــالن  تمهيــًدا  البيــان  يكــون  وقــد 
األوروبــي مــن االتفــاق النــووي واالصطفــاف فــي 
العنــاد  مــن  بعــد فتــرة طويلــة  الجانــب األميركــي 

والتمسك بموقف مخالف للموقف األميركي.

األكيد في األمر أن أوروبا حين اتخذت  «
موقفا معاكسا للموقف األميركي من 

االتفاق النووي كان ذلك بقصد الحفاظ على 
مصالحها وتجارتها مع إيران واستثماراتها 

فيها، وهي إن قررت االنسحاب من هذا 
االتفاق فإن ذلك سيكون أيًضا حفاًظا على 

مصالحها وليس ألي سبب آخر حتى إن 
ادعت ذلك.

opinions
@albiladpress.com

Ata2928@gmail.com

عبدعلي الغسرة

عطا الشعراوي

“ربما يمهد البيان األوروبي  «
لالنسحاب من االتفاق النووي 

واالصطفاف في الجانب 
األميركي”.

13
يمجدون الغرب 

ووجوههم مغموسة 
في الوحل

مــن أكبــر المآخــذ علــى الــدول األوروبيــة أنهــا تنشــد رفاهية شــعوبها على 
حســاب أمــم األرض جمعــاء، وتنكر على هذه األمــم أي حق لها في التقدم 
والتطــور، وعندمــا حاولــت أن تبــرز أنانيتهــا هــذه، قدمت أســوأ التبريرات 
المتعجرفــة، “رســالة الرجــل األبيــض”، ومــا هــي فــي جوهرهــا إال ادعــاء 
العرقيــن السكســوني – الجرمانــي بالحــق في إبادة األمــم واحتالل مكانها 
فــي أرض نشــأتها، طــرد األفارقــة مــن جنــوب أفريقيــا، طــرد العــرب مــن 

فلسطين، وقبل ذلك بقرنين إبادة الهنود الحمر من األميركيتين.
إن التاريــخ لــم يعــرف شــعبا جعــل الرفــاه غايتــه إال قضــى عليــه بالهــالك، 
فالثــروة عنــد األمــم وســيلة للقــوة والعلــم والكشــف العلمــي ثانيــا، ولرفــع 
مســتوى الخدمــات للمواطنيــن ثالثــا، باألولــى تدافــع األمــم عــن حدودهــا 
ووجودهــا، وبالثانية تســاهم في تقــدم المعرفة اإلنســانية، وبالثالثة تزيد 
من تضامن المجتمع وكرامته، غير أن األمم التي تحمل الرساالت والعرب 
فــي طليعتهــا تســتخدم الصفــات الثــالث معا لتنشــر رســالتها وقيمها التي 
ترى فيها خالص اإلنسانية، وال تضحي من أجلها بالمال فقط، بل باألبناء 
أيضــا، وبفضــل الرســاالت التي تحملها األمــم تتقدم اإلنســانية وتعلو نحو 

تحقيــق غــد أفضــل، ولــن ينســى التاريــخ فضــل العــرب وتضحياتهــم أيام 
كانت دولتهم “باسم اإلسالم” تنشر المساواة والتسامح في آسيا وأفريقيا 

وإسبانيا وتعلمهما لإلنسانية جمعاء.
تدخــل في عوالم الدهشــة عندمــا تجد عربيا يمجد الغــرب ويعتبرهم فئة 
مــن البشــر “علــى راســهم ريشــه”، فقبــل أيــام شــاهدت برنامجا فــي إحدى 
الفضائيــات العربيــة فضلــت أن أمــوت بــكل صمــت وبــطء قبل أن أســتمع 
لتعليــق المذيعــة وهــي تخاطــب الضيــف، كان تعليقا يثير االشــمئزاز وفي 
أعلــى درجــات الوقاحــة ويصيــب اآلخرين بالغثيــان وهو “لمــاذا ال نتعلم - 
وتقصد العرب طبعا- من الغرب ومجتمعاتهم المزدهرة وشرف حريتهم؟”.

تعسا لعقلك الفارغ وهذه المعتقدات المريضة والجهل والغباء،  «
فأمثالك كفروا برسالة العرب العظيمة وغرقوا حتى الموت 

في مستنقعات الغرب “الخائب” أمام التاريخ وأمام المأل أنتم 
تعيشون وستعيشون ووجوهكم مغموسة في الوحل.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

3 أكتوبر 2019 الخميس
4 صفر 1441

بمباركة ودعم إيراني افتتح يوم االثنين معبر البوكمال البري الذي يربط بين سوريا 
والعــراق بعــد إغالقــه منــذ أكثــر من خمس ســنوات إثــر ســيطرة داعش علــى العديد 
مــن المناطــق العراقيــة، ما اقتضــى إغالق المنافذ بين الدولتين لتجنب ســهولة عبور 

وتنقل مقاتلي التنظيم اإلرهابي “داعش”.
المعلن أن افتتاح الممر وإعادة تفعيله خطوة لتسهيل عبور البضائع والسلع التجارية 
وذلــك فــي ســبيل إنعــاش الوضع االقتصــادي للبلدين، لكــن في خافي األمــر أن الممر 
أعيد افتتاحه خدمة للمصالح اإليرانية التي تمر بأوقات عصيبة اقتصاديًا وذلك إثر 

العقوبات األميركية عليها.
فبعــد أن تــم تحريــر المعبــر من قبــل القــوات العراقية بــات تحت الســيطرة اإليرانية 
المتغلغلة في جميع مفاصل الدولة العراقية ممثلة في الحشد الشعبي كأبرز أذرعتها 
في العراق، كما ال يمكن ألحد أن ينفي أو ينكر التواجد والنفوذ اإليراني في سوريا، 
وبذلك فإن فتح إمداد بين العراق وسوريا يصلها بلبنان حيث يتواجد حليف طهران 
األبرز في المنطقة حســن نصر هللا مهم جدًا من حيث سالســة التنقالت بين طهران 

والدول الثالث كما أن هذا الطريق يشكل طوق نجاة اقتصادي للنظام اإليراني. 
المخطــط اإليرانــي لــم يكن وليد اللحظــة بل دأب اإليرانيون علــى التخطيط والعمل 
عليه منذ فترة طويلة حيث ظهر قائد فيلق القدس قاسم سليماني منذ فترة طويلة 
في مقاطع مصورة في منطقة دير الزور السورية التي يقع فيها معبر البوكمال وهو 
يقــود العمليات العســكرية ضد داعش، حيــث إن المخطط اإليراني يقضي بأن تكون 
هذه المنطقة تحت الســيطرة اإليرانية لكي تتســنى لطهران الســيطرة على مســاحة 

المئتي كيلومتر بين طهران ولبنان.
طهران لن تكتفي ببسط سيطرتها على هذه المناطق فقط، فوزير الطرق وبناء المدن 
اإليرانــي اجتمــع مع وزير األشــغال العامة واإلســكان الســوري بهدف شــراء العقارات 

المدمرة واستمالكها وبذلك تضمن طهران السيطرة التامة على معبر البوكمال.

السؤال المطروح دائمًا كيف تعاقب الواليات المتحدة األميركية النظام  «
اإليراني وتحاصره اقتصاديًا فيما تنجح طهران أمام المجتمع الدولي بأكمله 

في بسط سيطرتها على طريق الحرير اإليراني الذي يمر بأربع دول عربية 
دون أن تحرك ساكنًا.

طريق الحرير اإليراني

بدور عدنان

رغــم مــرور أســابيع على بدء الدراســة النظاميــة الحكومية، إال أن الوضــع بالمدارس 
ال يــزال يعانــي مــن ربكــة وتخبــط وعشــوائية، ففتــح البــاب علــى مصراعيــه للتقاعد 
االختياري للمدرســين أحدث هزة في التركيبة التعليمية، فال معلمون يســدون نقص 
عــدد المعلميــن كمــًا وال حتــى كيفــًا، حيــث ال تمرس فــي المهنة يمكــن أن يواجهوا به 
تبعات التسرع في تطبيق فكرة التقاعد االختياري في وزارة من أهم وزارات الدولة، 

والتي كما يبدو تدفع اليوم ضريبة عدم وجود استراتيجية مدروسة وواضحة.
فليــس مــن المنطقــي أبــدًا أن ُتــوكل عمليــة التدريــس لموظفيــن ال يحملــون المؤهل 
التربوي، وتخصصاتهم الجامعية بعيدة تمام البعد عن المواد الدراسية التي ُرشحوا 
لهــا، فكيــف يقــوم خريــج إعــالم بتدريــس مــادة الرياضيــات أو العلوم أو حتــى اللغة 
العربيــة؟ وكيــف يــدرس خريــج التاريــخ مــادة اللغــة اإلنجليزيــة؟ وإذا مــا اعتــرف 
الموظــف بعــدم تمكنــه من القيام بهذه المهام التدريســية، حاولــوا إقناعه بأنها عملية 
ال تتطلــب منــه القلــق أو حتــى العنــاء، فكلها أحــرف أبجدية وكلمات بســيطة ُتدرس 

ألطفال في الحلقة الدراسية األولى!
أي تخبــط أكثــر مــن ذلك، أليــس هناك من بين طابــور العاطلين عن العمل مدرســون، 
ُبحت حناجرهم وهم يشكون مرارة البطالة لسنوات امتدت ألكثر من عشر؟ لماذا ال 
يتم توظيفهم؟ أليســوا أفضل من خريج ال عالقة له بالســلك التعليمي، لم يدرس أو 
يتــدرب يومــًا علــى طرق إيصال المعلومــة للطلبة؟ الحال ذكرني بالجيل الســابق من 
المعلميــن، الذيــن مــا إن ينهــوا المرحلــة االبتدائية، حتى تقدم لهــم حقائب التدريس، 

دون تأهيل تربوي، هل نتقدم، أم نتراجع للوراء؟
مــا الــذي نتوقعــه من طلبة يتلقون علومهــم على أيٍد غير متخصصــة؟ كيف نطالبهم 
بالتفــوق والتميــز؟ الطالــب هنا مضطــر ألن يعتمد على ذاته، وأن يكــون تعليمه ذاتيًا 
وبشكل كامل. إن كانت عملية التدريس بهذه البساطة، وال تتطلب المؤهل التربوي، 
إذًا نحــن قــادرون ومــن خــالل وزارة التربيــة والتعليــم وحدهــا علــى أن نقضــي على 
مشــكلة البطالــة، وتوظيــف كل العاطلين عن العمل كل حســب تخصصه الجامعي أو 

حتى اختياره الشخصي للمادة التي تمنى يومًا أن يدرسها!

ياسمينة: إال التخبط في التعليم.. فنتائجه المستقبلية كارثية. «

التخبط الكارثي

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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رحب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني للســيارات الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة بانطالق الموســم الجديد لموسم 
رياضة الســيارات الحافل بمختلف الســباقات والبطوالت في الموســم الجديد 2019 - 2020، والذي ســتنطلق أولى بطوالته 

بأولى جوالت تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 سي سي مساء غد الجمعة الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأشــــار الــشــيــخ عــبــدهللا بــن عيسى 
الــســيــارات  ريـــاضـــة  أن  خــلــيــفــة  آل 
شوطا  قطعت  البحرين  مملكة  فــي 
طــويــا، حــيــث إن الــبــحــريــن الــيــوم 
أصــبــحــت تــصــدر خــبــراتــهــا لــلــخــارج، 

بطوالت  تنظيم  ونساهم في 
إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــالـــمـــيـــة، 

تدريب  على  ونــشــرف 
المنظمين والمحكمين 
لدينا  والمتطوعين، 
كــــفــــاءات بــحــريــنــيــة 
تتبوأ  امتياز  بــدرجــة 

ــة تــابــعــة  ــيـ ــي لـــجـــان دولـ مــنــاصــب فـ
واالتحاد  للسيارات،  الدولي  لاتحاد 
إقليمي  مركز  للسيارات  البحريني 
رياضة  لتدريب طواقم طب  معتمد 
ــى جــانــب  ــ ــ الــــســــيــــارات إل
اعــتــمــاده الــرســمــي 
لتدريب  لمركز 
ــي  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ مـ
ــمـــي  ــنـــظـ ومـ
ــة  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ريـ

السيارات، وبالعودة للنشاط المحلي 
لرياضة السيارات محليا، فإن بطولة 
تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 
سي سي من أفضل وأقوى البطوالت 
العديد  جذبت  والتي  المنطقة،  في 
أو  داخل  من  المتسابقين سواء  من 
البحرين خارجها، االنطاقة للموسم 
الــريــاضــي الــجــديــد لــمــوســم ريــاضــة 
جوالت  أولى  مع  ستكون  السيارات 
يوم  أن  كما  المحلية،  البطولة  هــذه 
ينطلق  الــمــوافــق  يليه  الـــذي  السبت 
موسم الكارتنغ الذي يضم 7 جوالت 
مـــثـــيـــرة، 5 جـــــوالت لــســبــاقــات 
الــســرعــة الــتــي تــعــد مــن أقــوى 

بــطــوالت الـــدراغ ريــس فــي المنطقة 
نوفمبر  شــهــر  مــن   12 فــي  وتــنــطــلــق 
الـــمـــقـــبـــل، وســـبـــاقـــات أوتــــوكــــروس 
كبيرا  نجاحا  حققت  التي  البحرين 
المقبل،  نوفمبر  مــن   7 فــي  وتنطلق 
 29 فــي  وتنطلق  ــدرفــت  ال ســبــاقــات 

نوفمبر، إلى جانب البطوالت العالمية 
8 ساعات في  للتحمل  العالم  بطولة 

11 ديسمبر.
السيارات جميع  وحث رئيس اتحاد 
جميع  في  والمشاركين  المتسابقين 
ــوالت بـــااللـــتـــزام  ــطـ ــبـ الــســبــاقــات والـ
بــالــقــوانــيــن واألنــظــمــة الــمــعــمــول بها 
في عالم رياضة السيارات وجوانب 
ــن والـــســـامـــة الـــتـــي تـــأتـــي في  ــ األمـ

رياضة  ممارسة  خال  األول  المقام 
الـــســـيـــارات، فــالــجــمــيــع شـــريـــك في 
يعمل  والجميع  الموسم،  هذا  إنجاح 
ضمن فريق البحرين، ونؤكد للجميع 
بأن أبواب اتحاد السيارات مفتوحة 
للجميع، ونحن نعمل من أجل خدمة 
في  بها  واالرتــقــاء  الحبيبة  مملكتنا 
جميع المجاالت، واالتحاد البحريني 
المنضوية  األندية  وجميع  للسيارات 
يبذلون  جميعهم  ومنتسبيه  تحته 
برياضة  لــلــوصــول  جهدهم  قــصــارى 
ــمــســتــويــات  ــارات ألفـــضـــل ال ــ ــي ــســ ــ ال
األصــعــدة،  مختلف  على  وإنــجــاحــهــا 
ورسالتي للمتسابقين لنتعاون جميعا 
مــن أجـــل الــبــحــريــن، حــيــث سيكون 
الشريف  بالتنافس  مــلــيء  موسمنا 
البحرين  حلبة  مضمار  على  والمثير 

الدولية.

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

عبداهلل بن عيسى: تسخير اإلمكانات كافة إلنجاح البطوالت

 عبدالله بن عيسى 

الــمــبــاراة  دولـــي،  عماني  تحكيم  طــاقــم  يــديــر 
القدم  لكرة  األول  الوطني  لمنتخبنا  الــوديــة 
يوم  والــتــي ستقام  األذربــيــجــانــي،  نظيره  مــع 
األربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، على 

االستاد الوطني، ضمن أيام “الفيفا”.
بن  أحــمــد  العماني  الحكم  الــمــبــاراة  وســيــديــر 
بن  أبوبكر  مواطناه  ويعاونه  الــكــاف،  أبوبكر 

سالم العمري وراشد بن حمد الغيثي.
وتقام المباراة ضمن إطار تحضيرات منتخبنا 
الوطني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا 
الــمــزدوجــة  التصفيات  فــي  الــثــالــثــة  لــلــمــبــاراة 
آسيا  وكــأس   2022 العالم  كــأس  إلــى  المؤهلة 
2023، والتي ستجمعه بمنتخب إيران يوم 15 
أكتوبر الجاري، عند 7.30 مساء على االستاد 
الرابعة  الجولة  منافسات  إطــار  في  الوطني، 

للمجموعة الثالثة.
تحضيراته  الوطني  منتخبنا  دشن  ذلــك،  إلى 
ــران، إذ  ــ اإلعـــداديـــة لــمــبــاراتــي أذربــيــجــان وإيـ

مرانه  )األربعاء(  أمس  المنتخب مساء  خاض 
األول على الماعب الخارجية التابعة لاتحاد 
البحريني لكرة القدم، في التجمع الحالي الذي 

يستمر حتى 15 أكتوبر.
وشهدت التدريبات غياب العبي أندية المنامة 
الرتباطهم  نظرا  والــرفــاع،  والمحرق  والحالة 
مــع فــرقــهــم بــمــبــاريــات دوري نــاصــر بــن حمد 

المحترفين  الاعبين  غياب  وكذلك  الممتاز، 
خــارجــيــا وهــمــا:عــبــدهللا يــوســف مــع سافيا 
النصر  مع  التشيكي وسيد ضياء سعيد  براغ 

الكويتي.
المنتخب  صــفــوف  تكتمل  أن  الــمــؤمــل  ومـــن 
خال األسبوع المقبل بانضمام جميع الاعبين 

قبل مباراة أذربيجان.

منتخبنا يواصل تحضيراته للقاء الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة

ــاف ــكـ ــد الـ ــ ــم ــ ــم الـــــدولـــــي أح ــكـ ــحـ بـــقـــيـــادة الـ
طاقم عماني لودية “األحمر” وأذربيجان

الصخير- حلبة البحرين الدولية

تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية 
ــســيــارات فــي الــشــرق  “مــوطــن ريــاضــة ال
الجاري  أكتوبر   4 الجمعة  يــوم  األوســط” 
الوطنية  الــســبــاقــات  يـــوم  أولـــى جـــوالت 
ــك بــانــطــاق  ــ بــبــطــولــتــيــن مــحــلــيــتــيــن، وذل
البحرين  حلبة  تحدي  المحلية”  البطولة 
الــدراجــات  بطولة  CC“و   2000 الدولية 

.BMR600 النارية
وتـــبـــدأ الــفــعــالــيــات فـــي يــــوم الــســبــاقــات 
ــارة  اإلثـ مــســاء وتستمر   4 مــن  الــوطــنــيــة 
تفوتكم  فا  مساء،   10 حتى  والسباقات 
السائقين  وتــشــجــيــع  ــتــحــدي  وال ــارة  ــ اإلثـ
التذاكر  ظل  في  المشاركين  البحرينيين 
للكبار  دينارين  بسعر  المتوفرة  الرمزية 
ــلــصــغــار، وتـــدعـــو حلبة  ل ــد  ــ وديـــنـــار واحـ
البحرين الدولية جميع الوسائل اإلعامية 
في  ــك  وذلـ الــفــعــالــيــة،  وتغطية  للحضور 

النادي اإلعامي بحلبة البحرين الدولية.
األولــى ستشهد  الجولة  أن  المؤكد   ومن 

إثارة كبيرة ومشاركة واسعة، وذلك بعد 
يوم التجارب الذي أقيم األسبوع الماضي 
وشهد مشاركة واسعة استعداًدا النطاقة 
بطولة  ضمن  المشاركين  وأبــرز  الموسم، 
الشيخ  ســي  ســي   2000 الحلبة  تــحــدي 
حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان 
بن  الشيخ عبدهللا  آل خليفة،  بن عيسى 
ناصر  القصاب،  محمد آل خليفة، مارتينا 
حمو،  ماجد  سالرينو،  جيوفاني  العلوي، 

رفيعي  رائــد  بيلو،  ويبكي  بيلو،  أندريس 
عبدهللا  التاجر،  طــارق  خنين،  بــن  أحمد 
الـــقـــائـــد، مــحــمــد فــقــيــهــي، بــاســم الــعــلــوي 

وحسين الغانم.
ــة  ــجــول ــجــمــعــة ال ــوم ال ــ كـــمـــا ســتــنــطــلــق يـ
الــنــاريــة  الـــدراجـــات  لبطولة  االفــتــتــاحــيــة 
أولــى  تــفــّوتــوا حــضــور  ال  لـــذا   BMR600
المحلية  البطوالت  مــن  الموسم  جــوالت 

في حلبة البحرين الدولية.

النارية الدراجات  وبطولة  الدولية  البحرين  حلبة  تحّدي 
الجمعة انطالق أولى جوالت السباقات الوطنية

خالد بن حمد: الدوري حاضن للشباب وداعم لكرة القدم
ــد لـــلـــصـــاالت وتــــــــّوج الـــفـــائـــزيـــن ــمـ ــد بــــن حـ ــ ــال ــ ــات خ ــسـ ــافـ ــنـ ــام مـ ــ ــت ــ ــد خ ــهـ شـ

للشباب  ــى  األعــل الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  تـــّوج 
ــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة سمو  ــري وال
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الفائزين بالمراكز األولى 
ودوري  الوطنية  واألنــديــة  الشبابية  المراكز  دوري  فــي 
نسخته  في  الصاالت  قدم  لكرة  سموه  بــدوري  الشركات 
السابعة، الذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة، في 
الحفل الختامي لهذه البطولة، الذي أقيم يوم الثاثاء 1 
وزير  بحضور  الرياضية،  مدينة خليفة  أكتوبر في صالة 
العام  واألمــيــن  المؤيد  أيمن  والــريــاضــة  الشباب  شــؤون 
عبدالرحمن  والرياضة  للشباب  األعلى  للمجلس  المساعد 
محمد  البحرينية  األولمبية  للجنة  العام  واألمين  عسكر 
النصف وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد 

من المدعوين.
وكان فريق نادي سار قد تمكن من تحقيق المركز األول 
في مسابقة دوري المراكز الشبابية واألندية الوطنية بعد 
فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز شباب سافرة 

بهدف دون مقابل.
دوري  مسابقة  في  األول  المركز  تمكين  فريق  حقق  كما 
فريق  على  النهائية  الــمــبــاراة  فــي  فـــوزه  بعد  الــشــركــات 

مصرف البحرين المركزي بـ 5 أهداف مقابل 3. 

أهداف متوافقة مع الرؤية الملكية
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
تطورا  يشهد  المملكة  في  الشبابي  الرياضي  القطاع  أن 
ملحوظا وتصاعديا؛ عطفا على االهتمام المباشر والدعم 

الملك حمد بن  الــجــالــة  الــبــاد صــاحــب  عــاهــل  مــن قبل 
عيسى آل خليفة.

ــى مــن دوري  وقـــال ســمــوه “مــنــذ انــطــاقــة النسخة األولـ
خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت، حرصنا على أن تكون 
األهداف الموضوعة للدوري متوافقة مع الرؤية الملكية 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  الــوالــد  لسيدي  السامية 
ــادة حجم  زيـ إلــى  والــرامــيــة  ورعـــاه،  المفدى حفظه هللا 
وتنمي  الــشــبــاب  تستقطب  الــتــي  واألنــشــطــة،  ــبــرامــج  ال

مواهبهم الرياضية واكتشافها”.

تنظيم برامج رياضية تنافسية
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن ما حققه 
كبيرا  نجاحا  الــصــاالت  قــدم  لــكــرة  بــن حمد  خــالــد  دوري 
ووصل إلى النسخة السابعة، ويرجع هذا النجاح لاهتمام 
لألعمال  الملك  ممثل جالة  قبل  المباشرة من  والمتابعة 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 

والذي  خليفة،  آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  والرياضة سمو 
تنافسية  شبابية  رياضية  برامج  تنظيم  يؤكد  ما  دائما 

قائمة على مبادئ البيئة التنافسية العادلة المفتوحة. 

حريصون على دعم الشباب والرياضة
وتابع سموه “حريصون دائما على إطاق المبادرات الرياضية 
قــدرات  تنمية  فــي  تساهم  الــتــي  الــبــرامــج  ودعـــم  المختلفة 

الشباب والبحريني وترفع من مستوى الرياضة البحرينية. 

ملتقى رياضي مهم
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن ما شهدت 
واسعة  شبابية  مشاركة  الـــدوري  مــن  السابعة  النسخة 
والفتيات  الوطنية  واألنــديــة  الشبابية  المراكز  قبل  من 
الــدوري أضحى  أن  والشركات والجاليات، وهو ما يؤكد 
ملتقى مهم للشباب لنثر إبداعاتهم في مجال كرة القدم 

وتحقيق قدر كبير من التنافس فيما بينهم.

اهتمام وزارة الشباب والرياضة

وقال سموه “إن النجاح الكبير الذي رافق فعاليات الدوري 
اهتمام  أبرزها  من  عديدة  أسباب  له  كان  انطاقتها  منذ 
المؤيد،  أيمن  برئاسة  والــريــاضــة  الشباب  شــؤون  وزارة 
المنظمة  اللجنة  إضــافــة  ــدوري  الـ إنــجــاح  على  وحرصها 
العاملة،  للجان  انضمت  التي  الوطنية  والكوادر  للدوري 
بحلة  وإخــراجــه  إلنجاحه  مضاعفة  جهودا  بذلت  والتي 

تنظيمية زاهية”.

سموه يشيد بالمستويات الفنية

وحّيا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة العطاء السخي 
ــفــرق فــي دوري الــمــراكــز الــشــبــابــيــة واألنــديــة  لــاعــبــي ال
سموه  مشيدا  الفترات،  طيلة  الشركات  ودوري  الوطنية 
عكس  والـــذي  الــاعــبــون  قــدمــه  الـــذي  المميز  بالمستوى 
ــصــورة اإليــجــابــيــة عــلــى تــقــديــم الــمــســتــوى الــرفــيــع في  ال

التي  العالية  الرياضية  بالروح  سموه  منوها  المنافسات، 
التزام  خال  من  الختامي  اليوم  منافسات  على  خيمت 

باللعب النظيف”.

سموه يتّوج أبطال دوري المراكز واألندية
األول،  المركز  بميداليات  ســار  نــادي  فريق  سموه  وتــّوج 
وفريق مركز شباب سافرة بميداليات المركز الثاني، كما 
هذه  في  الفردية  الجوائز  على  الحاصلين  سموه  وكــرم 
المشاركة، وهم أفضل العب حسين القصاب )مركز شباب 
)نادي سار(  مدينة حمد( أفضل حارس سيد لؤي سلمان 

وهداف الدوري علي صالح )مركز شباب سافرة(. 

سموه يتّوج أبطال دوري الشركات
فريق  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  وتــّوج  كما 
تمكين بميداليات المركز األول، وفريق مصرف البحرين 
المركزي بميداليات المركز الثاني، وكرم سموه الحاصلين 
أفضل  وهــم:  المشاركة،  هــذه  في  الفردية  الجوائز  على 
أفضل  المركزي(  البحرين  )مصرف  العبسي  العب فيصل 
ــارس عــبــدالــرضــا عــلــي )مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي(  حــ

وهداف الدوري ياسر إسماعيل )تمكين(.

تكريم الحكام
وكرم سموه أعضاء اللجنة التحكيمية المكونة من رئيس 
اللجنة الفنية مكي سعيد، والحكام: علي عبدهللا دادهللا، 

عباس عبدهللا مكي، عقيل حسن.
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فالمرزي: ننتظر 
الجواب

النجمة  بنادي  اليد  كــرة  لعبة  مدير  أشــار 
ــه نـــادي ينتظر رد  ــى أن خــالــد فــامــرزي إل
مع  بالتعاقد  طلبهم  بشأن  توبلي  نظيره 
العـــب الــفــريــق األول لــكــرة الــيــد الــشــاب 

محمد حبيب.
ــبــاد  ــال فـــامـــرزي فـــي تــصــريــح لــــ “ال وقــ
األولــى  توبلي  رسالة  على  بناًء  سبورت” 
في  قمنا  ــعــرض،  ال بتفاصيل  والمتعلقة 
ــادي الــنــجــمــة بــعــقــد اجــتــمــاع مــع إدارة  ــ ن
لشراء  الــمــادي  عرضنا  أرسلنا  كما  توبلي 
بطاقة الاعب محمد حبيب، ونحن ننتظر 
أنهم  ردهم حول ذلك. وأضــاف فامرزي 
ينتظرون أيضا رد باربار بخصوص عرضنا 
للتعاقد مع أحمد المقابي للموسم الجديد.

وأكــد فــامــرزي أنــه وفــي حــال لــم ينجح 
النجمة في ضم حبيب والمقابي لصفوف 

فريقه فإنه سيبحث عن العبين آخرين.

علي مجيد

أحمد مهدي

حث جميع 
المتسابقين 

والمشاركين بااللتزام 
بالقوانين واألنظمة



تعاقــد نــادي البحريــن مســاء أمــس األول 
مــع الديــراوي حازم حســن ليشــغر منصب 
المــدرب المســاعد للفريــق األول لكرة اليد 

في الموسم الرياضي 2020/2019.
حيــث جــرت مراســم توقيــع العقــد الــذي 
يمتد لموسم واحد في مقر النادي، وبذلك 
الفنــي  الجهــاز  ملــف  النــادي  إدارة  أنهــت 
للفريــق األول بعدمــا أعلنــت تعاقدها قبل 
المــدوب  أحمــد  المــدرب  مــع  قليلــة  أيــام 
الــذي قــاد تدريــب فريــق توبلي بالموســم 

الماضي.

وفــي اليــوم ذاته، تم التعاقــد مع العب أم 
الحصــم الســابق علــي عبدالحســين ليمثل 
صفــوف “الغــزال” كمــا تجديــد التعاقــد مع 
الحارس علي الحلواجي الذي مّثل الفريق 
فــي منتصف الموســم الماضي، وقبل ذلك 
نجحــت اإلدارة نفســها فــي خطــف توقيع 

الالعبين علي المال وفاضل البدر.
تحضيراتــه  ــا  فعليًّ بــدأ  األول  الفريــق 
للموســم الجديــد بقيــادة المــدرب المدوب 
صالــة  علــى  )الثالثــاء(  األول  أمــس  منــذ 

النادي وبحضور العبي الفريق.

البطولــة  فئــات  لجميــع  وباكتســاح  متســابقين  عشــرة  بمشــاركة 
يســتعد فريــق “Birelart Bahrain” للمشــاركة ببطولــة “روتكــس 
موجو ماكس” يوم الســبت المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري على 

مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج. 
كمــا تنطلــق المشــاركة بفريــق عمــل متكامــل تحت قيــادة وتدريب 
المدرب راشد خليفة المعمري وبإدارة فنية من قبل المدرب خليفة 
 Luca Kaneو  louis safa اليعقوبي وبجهوزية المتسابقين كل من
 ،”Mini Rotax max“ فئــة tyi Mejiaو ،”Micro Rotax max“ بفئــة
 Junior“ المتســابق فهــد المقلــة والمتســابق عبدهللا الدوســري فئــة
Rotax max”، المتســابق أحمــد صــالح، المتســابق مؤيــد العبنــدي 
المتســابق   ،”Senior Rotax max“ فئــة  الخالــد  فهــد  والمتســابق 
.”Master Rotax max“ عيسى الدوسري والمتسابق فريد كلير فئة
وتعــد اســتعدادات الفريــق للعــام الثانــي علــى التوالــي لمــا حققــه 

الفريــق مــن مراكــز أولى العام الماضي بـ 4 فئات، ما يحمل الفريق 
عاتقــا كبيــرا ومســؤولية كبيرة لتحقيق مســتوى وأداء أفضل من 

العام الماضي.

“Birelart Bahrain” جاهز لتحدي البحرينحازم حسن مدرًبا مساعًدا ليد البحرين

حقــق المحــرق فــوزا ثمينــا علــى حســاب الشــباب بخمســة أهــداف مقابــل 
ثالثــة، فــي المبــاراة التي جمعــت الطرفين، أمس، على اســتاد مدينة خليفة 
الرياضية، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم.

حافلــة  أجــواء  المبــاراة  وشــهدت 
نصيــب  كان  أهــداف   8 بتســجيل 
األســد منهــا للمحرق الــذي وصل إلى 
النقطــة السادســة بفوزيــن متتالييــن 
ولــه مباراة مؤجلة أمــام الرفاع، فيما 
لــه لقــاء مؤجــل أمــام الرفــاع ضمــن 

الجولة األولى.
تعــادل  أمــس،  ثانيــة  مبــاراة  وفــي 
المنامة والحالة بهدف لكال الطرفين، 
إذ وصــل المنامــة للنقطــة الخامســة، 
فيمــا الحالة أحرز نقطتــه األولى بعد 

خسارتين متتاليتين.

المحرق والشباب

بالعــودة إلــى مجريــات المبــاراة، فقد 
إســماعيل  المحــرق  العــب  تمكــن 
هــدف  تســجيل  مــن  عبداللطيــف 

الســبق بعد خطــأ في تقديــر الخروج 
لحارس الشباب علي عيسى؛ ليسجل 
إســماعيل هدف التقــدم عند الدقيقة 

.)2(
وعادل الشــباب النتيجة بكرة رأسية 

لمحمود مختار )7(.
أخــرى  مــرة  للتقــدم  المحــرق  وعــاد 
بهدف ســجله حســن الكراني من كرة 
أن  قبــل   ،)13( الدقيقــة  فــي  رأســية 
يحــرز ويســلي كوريــا الهــدف الثالــث 

عند الدقيقة )15(.
جــزاء  ركلــة  علــى  الشــباب  وحصــل 
المنطقــة،  داخــل  برنــس  إعاقــة  بعــد 
وتقدم للكرة أيمن عبداألمير وســجل 
فــي مرمــى ســيد محمد جعفــر هدف 

التقليص )22(.
وحصل المحرق على ركلة جزاء بعد 

إعاقــة إســماعيل عبداللطيف، وتقدم 
للكــرة إيفرتون وســجل الهدف الرابع 

لفريقه وصوال للدقيقة )31(.
وســجل البديــل الشــبابي ســيد علــي 
عيسى هدف التقليص للشباب )68(.

الســابق  الشــباب  العــب  وســجل 
حســين  البديــل  حاليــا،  والمحــرق 
جميل الهدف الخامس للمحرق )81(.
عبدالشــهيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
جــالل  ســيد  وعاونــه  عبداألميــر، 

محفوظ وأحمد جابر، والحكم الرابع 
أحمد الغريب.

المنامة والحالة

تقــدم المنامــة بهــدف عنــد الدقيقــة )18( 
حمل إمضاء الالعب محمد عادل، قبل أن 

يعــادل الحالــة النتيجة عنــد الدقيقة )35( 
عبر الالعب راكان مفلح من كرة رأسية.

أدار المبــاراة الحكــم ســيد عدنــان محمــد، 
وعاونه محمد جعفر وســيد فيصل علوي، 

والحكم الرابع وليد محمود.

الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري  الثانيــة  الجولــة  فــي  يتعــادالن  والحالــة  المنامــة 

المحرق يحقق فوًزا ثميًنا على الشباب

علي بن محمد يشيد بدعم خالد بن حمد
ــاد الــطــائــرة ــح ــيــة ودعــمــهــا االســتــثــنــائــي الت ــمــب ــاد بــجــهــود األول ــ أش

أشــاد رئيــس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشــيخ علي بــن محمد آل خليفة بالدعم 
الالمحــدود الــذي يلقــاه االتحــاد مــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، 
والــذي أثمــر عــن تحقيق العديد مــن اإلنجازات على كافة األصعدة والمســتويات للعبة 

الكرة الطائرة خصوصا، والرياضة البحرينية عموما.

خليفــة  آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  وأضــاف 
“باألصالــة عــن نفســي ونيابة عن مجلــس إدارة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة، أتقدم بخالص 
الشــكر والتقدير إلى ســمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة على دعم سموه االستثنائي لالتحاد، 
وتوجيهــات ســموه للجنــة األولمبيــة البحرينية 
بتقديم كافة أشــكال الدعم والمساندة لالتحاد، 
وهــو مــا أثمــر عــن نجــاح مملكــة البحريــن فــي 
 21 تحــت  للشــباب  العالــم  بطولــة  اســتضافة 
فــي  االمتيــاز  تقديــر  علــى  وحصولهــا  عامــا 

االستضافة..”.
وأكــد بــأن مــؤازرة واهتمــام وتوجيهــات ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة كان لهــا األثر 

البالــغ فيمــا وصــل إليــه االتحــاد مــن نجاحــات 
ســواء على صعيد اإلنجازات التي تحققت في 
الفترة الماضية، والتي كان آخرها فوز منتخب 
الناشــئين بالبطولة العربية الشاطئية، وتحقيق 
منتخــب الناشــئين المركــز الثانــي فــي البطولــة 
العربيــة، إضافــة إلــى نجاح االتحــاد مؤخرا في 
استضافة بطولة العالم تحت 21 عاما وتحقيق 

منتخب الشباب للمركز الثامن عالميا.
وأضاف الشــيخ علي بن محمد آل خليفة “نقدر 
عاليــا الجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بهــا اللجنــة 
الشــيخ  ســمو  برئاســة  البحرينيــة  األولمبيــة 
خالــد بــن حمــد آل خليفة في دعــم اتحاد الكرة 
الطائــرة، والتــي نعتبرها شــريك أســاس وفاعل 

فــي تحقيــق كل نجاحاتنــا وإنجازاتنــا بفضــل 
تنفيــذا  وخدمــات  تســهيالت  مــن  تقدمــه  مــا 
لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الحريص كل الحرص على تذليل كافة العقبات 
أمام االتحادات الوطنية لتكون واجهة مشرفة 

للوطن”.

أن  خليفــة  آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد 
الرياضــة البحرينيــة بقيــادة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة تمضــي قدما نحــو تحقيق 
المزيــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات المتتاليــة، 
وأن أســرة الكــرة الطائــرة تعــرب عــن اعتزازهــا 
وتقديرها للدور البارز الذي يقوم به ســموه في 
ســبيل النهــوض باللعبة انطالقا مــن الدور الذي 
تقــوم به اللجنة األولمبية البحرينية في تقديم 
كافــة أشــكال الدعــم المــادي والمعنــوي لســائر 
االتحــادات الرياضيــة، مجــددا شــكره وامتنانه 
لســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، معاهدا 
ســموه على بذل المزيد من الجهد إلعالء شــأن 
الخارجيــة  المحافــل  فــي  البحرينيــة  الرياضــة 

كافة.
بــن محمــد آل خليفــة  نــوه الشــيخ علــي   كمــا 
بالمتابعة الحثيثــة والجهود التي يبذلها األمين 
العــام للجنــة األولمبيــة محمــد حســن النصــف، 
والتــي هي محــل تقدير واعتــزاز جميع أعضاء 

مجلس اإلدارة.

علي بن محمد 
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الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

حقق فريقا المنامة والمحرق نتيجة الفوز على حساب االتحاد 
والبحريــن علــى التوالــي، فــي اللقاءيــن الذيــن جمعهمــا مســاء 
أمــس )األربعاء(، على صالة االتحاد البحريني لكرة الســلة، في 
افتتاح منافســات الجولة التاســعة من الــدور التمهيدي لدوري 

زين الدرجة األولى. 
وحقــق المنامــة انتصارا متوقعا على حســاب ســترة في اللقاء 

األول بنتيجة قوامها ٦٧/١٠٧.
وهذا هو الفوز الثامن لزعيم السلة رافعا رصيده إلى ١٦ نقطة 
فــي ريــادة الترتيب، فيما تلقى االتحاد الضربة الســابعة مقابل 
فــوز يتيــم وبــات رصيــده إلــى ٩ نقــاط فــي المركــز ١١ وقبــل 

األخير.
وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: ١٥/٢٥، ١٦/٢٩، ١٥/٢٣ 

و٢١/٣٩ جميعها للمنامة.
وفي المباراة الثانية، خرج المحرق بفوز مستحق على حساب 

البحرين بنتيجة ١٠٠/١١٩.
ورفــع المحــرق رصيــده إلــى ١٣ نقطــة مــن ٧ لقــاءات حقــق 
خالهــا الفــوز ٦ مرات مقابل خســارة واحدة، فيما وصل رصيد 

البحرين إلى ١٣ نقطة من ٥ هزائم و٤ انتصارات.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: ٢٠/٣٧ المحرق، ٢٢/٣٠ 
المحرق، ٢٩/٣٦ المحرق و١٦/٢٩ البحرين.

وتستكمل اليوم )الخميس( منافسات الجولة ٩، بإقامة لقاءين، 
إي يلتقــي فــي المبــاراة األولى ســترة )١٠ نقاط( وســماهيج )٩ 
نقاط( في الســاعة ٦ مســاء، وتليها مباشــرة مباراة األهلي )١٥ 

نقطة( والنويدرات )١٢ نقطة( في الساعة ٧:٤٥ مساء.

ينظم االتحاد البحريني للكرة الطائرة مهرجان شــووت األول لفئة المهرجان 
للموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020 والذي سيقام يوم الجمعة 11 أكتوبر 

الجاري.

للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ووّجــه 
إلــى  تعميمــا رســميا ودعــوة  الطائــرة 
جميــع األندية الوطنية للمشــاركة في 
المهرجــان، علمــا أن آخر يوم الســتالم 
الطلبات وتسجيل المشاركين سيكون 
الجــاري،  أكتوبــر   3 الخميــس  اليــوم 
النظــام  بنفــس  المهرجــان  وســيقام 

السابق في الموسم الماضي.
إدارة  مجلــس  عضــو  أكــد  وبــدوره 
الطائــرة،  للكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
رئيس لجنة المســابقات حســين حماد 
عن اســتعداد االتحــاد إلقامة مهرجان 
“شــووت” األول والــذي يقــام في إطار 
حــرص االتحــاد علــى احتضــان هــذه 
اللعبــة  ثقافــة  وزرع  العمريــة  الفئــة 

وتعلــق األطفــال بها بما يغــرس لديهم 
فــي  ويســاهم  الطائــرة  الكــرة  حــب 
تكويــن جيــل عاشــق للعبــة بمختلــف 

األندية الوطنية.
ودعا حماد األندية كافة إلى المشاركة 
فــي مهرجــان “شــووت” األول، إذ كلما 
زادت المشــاركة كلمــا تحقــق النجــاح 
والهــدف مــن وراء إقامــة المهرجــان، 
مؤكــدا أهميــة الحــدث في اســتقطاب 
المزيــد مــن األطفــال وإتاحــة الفرصة 
األســبوع  نهايــة  عطلــة  فــي  أمامهــم 
الرياضيــة  باألجــواء  لالســتمتاع 
اللعبــة  وتعلــم  الرائعــة  والترفيهيــة 
واكتســاب مهاراتهــا البدائية بما ينمي 

لديهم حب الكرة الطائرة.

وأوضــح أن مهرجــان “شــووت” األول 
يعتبــر باكــورة أنشــطة االتحــاد لهــذه 
شــركة  مــع  بالتعــاون  العمريــة  الفئــة 
“شــووت” للتجهيــزات الرياضيــة على 
أمــل أن يســتمر هــذا التعــاون إلقامــة 
اإلعــالن  ســيتم  إضافيــة  مهرجانــات 
عنها الحقا تنفيذا لبرنامج المســابقات 

لهذا الموسم الرياضي.

من لقاء المحرق والبحرين

من لقاء المنامة والحالة المحرق تخطى الشباب

حسين حماد

المشــاركةاليوم ســترة أمام ســماهيج... واألهلي يواجــه النويدرات طلبــات  الســتقبال  موعــد  آخــر  اليــوم 

اتحاد الطائرة ينظم مهرجان “شووت” األولانتصاران للمنامة والمحرق بدوري السلة

15

جانب من توقيع العقد

لقطة ألحد المتسابقين

علي مجيد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أعلن المدرب التونسي لمنتخبنا األولمبي 
لكرة القدم سمير شمام، عن قائمة مكونة 
مــن 24 العبــا؛ اســتعدادا لتجمــع منتخبنا 
أيــام  القــدم خــالل  لكــرة  الوطنــي األول 

“الفيفا” في شهر أكتوبر الجاري.
وســيبدأ منتخبنــا األولمبــي تجمعه في 4 
أكتوبر ويستمر حتى 14 من ذات الشهر.
دوليتيــن  مباراتيــن  أكتوبــر  ويشــهد 
وديتيــن لمنتخبنــا األولمبــي أمــام نظيره 
 10 يــوم  األولــى  ســتقام  إذ  الســوري، 
أكتوبــر، والثانيــة يــوم 14 أكتوبــر، علــى 
الرياضيــة؛ ضمــن  اســتاد مدينــة خليفــة 
إطــار تحضيرات المنتخب للمشــاركة في 
بطولــة آســيا تحــت 23 عاما التي ســتقام 
فــي تايلنــد خالل ينايــر من العــام المقبل 

.)2020(
هــم:  القائمــة  فــي   25 الـــ  والالعبــون 
عبدالرحمــن األحمــدي، فيصــل إبراهيــم، 
أحمــد  الكرانــي،  حســن  الجبــن،  حمــزة 
الشــروقي، حســين جميــل، أحمــد صالــح 
)المحــرق(، أنــور أحمــد )النجمــة(، حســين 

الخيــاط )الرفــاع الشــرقي(، عدنــان فواز، 
محمــد  غــازي،  فيصــل  العســم،  ســعود 
هاشــم  وســيد  شمســان  حمــد  مرهــون، 
وجاســم  مــدن  حســن  )الرفــاع(،  عيســى 
يحيــى  حســن  علــي  )الشــباب(،  محمــد 
)المالكيــة(،  حبيــب  يوســف  )ســترة(، 
عبدالعزيز الكندري )مدينة عيســى(، عمار 
محمــد )المنامة(، عبدالعزيز خالد )قاللي(، 
محمود الحايكي وجاسم خليف )الحالة(.

24 العًبا لتجمع األولمبي في أكتوبر

سمير شمام

محمد الدرازي

أحمد مهدي | تصوير أيمن يعقوب
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األنظار تتجه نحو سلوى عيد في نهائي 400 متر سيدات
ــيـــدات ــال والـــسـ ــلـــرجـ ــالـــم أللـــعـــاب الـــقـــوى لـ ــابـــع مـــن بــطــولــة الـــعـ الـــيـــوم الـــسـ

تبــدو اآلمــال معلقــة علــى العداءة ســلوى عيــد إلحراز الميداليــة الذهبية في نهائي ســباق 
400 متــر للســيدات والــذي ســيقام اليــوم الخميس الســاعة 11:50 مســاء ضمن منافســات 
اليوم ال بنسختها السابعة عشر والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة حتى 6 أكتوبر 

الجاري.

وكانــت العــداءة ســلوى عيد قــد بلغت الدور 
نصــف النهائــي بعدمــا حققــت المركــز األول 
في التصفية األولى بزمن 50:74 ثانية، قبل 
أن تصعــد إلى النهائي بعدما تصدرت ســباق 
الــدور قبــل النهائــي بزمــن 49:79 متخطيــة 

حاجز ال 50 ثانية.
و”الماســية”  العالميــة  البطلــة  وتتصــدر 
ســلوى عيــد قائمــة المرشــحات لخطف لقب 
هــذا الســباق بعــد أن فــازت بالمركــز الثانــي 
والميداليــة الفضيــة ببطولــة العالــم الماضية 
التــي أقيمــت في لنــدن 2017 كمــا أنها بزمن 
)50:06 ثانيــة(، كمــا أنهــا حــازت علــى ذهبية 
البطولة اآلســيوية التــي أقيمت في الدوحة 
51:34 ثانيــة،  بشــهر ابريــل الماضــي بزمــن 
الــدوري الماســي  باإلضافــة إلــى أنهــا بطلــة 

لعامي 2018 و2019.

نورة جاسم تخوض نصف 
نهائي رمي الجلة

تخــوض  الرمــي،  مســابقات  صعيــد  وعلــى 
الالعبة نورة جاســم اليوم نهائي رمي الجلة 

الساعة 10:35 مساء )في حال تأهلها(.

ابراهام روتش يشارك 
بتصفيات 1500 متر رجال

مشــاركته  روتــش  ابراهــام  العــداء  يســتهل 
بخــوض  القــوى  أللعــاب  العالــم  بطولــة  فــي 
التصفيات األولية لســباق 1500 متر للرجال 
اليــوم  مســاء   10 الســاعة  ســينطلق  الــذي 

بطموح التأهل للدور نصف النهائي.

بن جالل.. دعم ومتابعة مستمرة 
للوفد البحريني

يحــرص رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب 
التواصــل  علــى  جــالل  بــن  محمــد  القــوى 
المستمر مع وفد منتخبنا الوطني في بطولة 
والســيدات  للرجــال  القــوى  أللعــاب  العالــم 
والتعــرف  النتائــج  كافــة  ورصــد  لمتابعــة 
علــى اســتعدادات العدائين والعــداءات قبل 

خوض جميع السباقات.

ويتابع بن جالل جميع السباقات حتى وقت 
األبطــال  بتهنئــة  ويبــادر  الليــل  مــن  متأخــر 
وافــراد البعثــة وهــو علــى اتصــال دائــم مــع 
المعنــوي  المســاندة والدعــم  لتقديــم  الوفــد 
بمــا يكفــل نجــاح المشــاركة البحرينيــة فــي 

المحفل العالمي.

“بولت البحرين” من النجومية إلى 

العمل اإلداري

إداري المنتخبات سالم ناصر، أو كما يحلو لنا 
تســميته “بولت البحرين”.. فالبشرة السمراء 
بينــه  كبيــر  حــد  إلــى  تتشــابه  واالبتســامة 
وبيــن البطــل الجامايكي العالمــي واألولمبي 
الســابق “أوســاين بولــت” والــذي يغيــب عــن 
هذه النســخة من بطولة العالم أللعاب القوى 
بسبب اعتزاله، رغم أن سالم ناصر كان بطال 
العالــي بينمــا “أوســاين  القفــز  بحرينيــا فــي 
بولت” هو نجم المع في ســباقات الســرعات 

100 و200 متر عدو.
ســالم ناصــر الــذي تــرك “أم األلعــاب” بعدمــا 
حقــق ميداليتيــن ذهبيتيــن خليجيتيــن و3 
العربــي  المســتوى  علــى  فضيــة  ميداليــات 
وفضيتين على المستوى القاري اتجه للعمل 
اإلداري فــكان نجمــا متألقــا كعادتــه فــي هذا 

الميدان.
حققهــا  التــي  النتائــج  عــن  ناصــر  ويقــول 
مــن  “الهــدف  اآلن  لغايــة  الوطنــي  منتخبنــا 
المشــاركة كان االســتعداد ألولمبيــاد طوكيو 
2020 ولكننــا وللــه الحمــد حققنــا لغايــة اآلن 
ميداليتيــن، األولــى فضيــة عــن طريــق روز 
والثانيــة  الســيدات  ماراثــون  فــي  شــيليمو 
برونزيــة عــن طريق فريــق التتابــع المختلط 
4x400 وهي نتائج إيجابية بكل المقاييس”.

وأضــاف ناصــر بــأن فريــق التتابــع المختلــط 
الرائــع  بأدائــه  اإلعجــاب  يثيــر  أن  اســتطاع 
ليثبت للجميع بأنه قادم بقوة نحو المنافسة 
فــي أولمبيــاد طوكيــو 2020، مضيفــا “ لقــد 
النهائــي  فــي  األمريكــي  المنتخــب  فاجأنــا 
عندمــا شــارك بأربعــة عناصــر مختلفيــن عــن 
الفريــق الــذي شــارك فــي التصفيــات، بينمــا 

شــاركنا نحــن بنفــس العدائيــن والعــداءات.. 
وأرى بــأن عــودة علــي خميــس إلــى الفريــق 
المســتقبل  فــي  كبيــرة  أضافــة  ستشــكل 
وسيكون فريقنا منافس قوي في األولمبياد 

القادم”.
وأوضــح بــأن المنتخب البحرينــي قادر على 
تحقيــق المزيــد مــن الميداليــات، حيث تبدو 
العــداءة ســلوى عيــد مرشــحة لنيــل احــدى 
متــر   400 ســباق  فــي  الملونــة  الميداليــات 

للسيدات.

جمال وابوبكر يخفقان في 

التأهل 

لــم تنجــح العــداءة امينات جمال فــي بلوغ 
للســيدات  400 متــر حواجــز  نهائــي ســباق 
للرجــال  القــوى  أللعــاب  العالــم  بطولــة  فــي 
والسيدات التي تحتضنها العاصمة القطرية 
الدوحــة حتــى 6 اكتوبر الجاري بعدما حلت 
فــي المركــز الخامس في ترتيــب المجموعة 

بزمن 55:54 ثانية بالدور نصف النهائي.

وفــي مســابقة رمــي الجلة لــم يحالف الحظ 
نهائــي  بلــوغ  فــي  جاســم  نــورة  الالعبــة 
المســابقة بعدمــا جــاءت في المركــز الحادي 
عشــر ضمن ترتيــب مجموعتها )B( بمســافة 
وهــي  األولــى  المحاولــة  فــي  متــرا   17.36
األفضــل بينمــا كانت المحاولــة الثانية خطأ، 
مســافة  ســجلت  الثالثــة  المحاولــة  وفــي 

16.83 مترا.
فــي  األمــل  جاســم  نــورة  فقــدت  وبذلــك 
الصعــود الــى النهائــي بعدمــا حققــت المركز 

البطولــة  فــي  الفضيــة  والميداليــة  الثانــي 
اآلســيوية التــي أقيمت مؤخرا فــي الدوحة 
بشــهر إبريــل الماضــي متمكنــة من تســجيل 

مسافة وقدرها ١٨ مترا.
وفــي التصفيــات األولى لســباق 5 آالف متر 
للسيدات انسحبت العداءة “تاجست غشاو” 
مــن المنافســة مــع تبقــي دورة واحــدة علــى 
نهاية السباق لتستلقي أرضا متأثرة بالتعب 
واإلنهــاك، ليتــم نقلهــا على الفــور الى العالج 
علــى كرســي متحــرك، حيــث تبيــن تعرضها 
لضيق في التنفس أثناء السباق لتضطر إلى 

التوقف حفاظا على صحتها.
وفــي الــدور نصــف النهائي لســباق 400 متر 
للرجال حل العداء عباس ابوبكر في المركز 
بلــوغ  فــي  ليخفــق  الســباق  فــي  الســادس 
النهائــي بعــد أن قطــع مســافة الســباق بزمن 
45:26 ثانيــة، فيمــا تأهل عن المجموعة كال 
مــن العــداء األمريكــي “ كيرلــي” الــذي احرز 
المركــز األول بزمــن 44:25 ثانيــة، والعــداء 
بزمــن  ثانيــا  جــاء  الــذي  كوريــر”   “ الكينــي 

44:37 ثانية.

محمد عبداللطيف بن جاللسالم ناصرسلوى عيد بطلة آسيا هل تعانق ذهب بطولة العالم اليوم؟ابراهام روتش متوجا بذهبية آسيا سباق 1500 متر

نورة جاسم خالل منافسات الكرة الحديدية

أعــرب رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحــرق الشــيخ أحمد بــن علي آل خليفــة عن فخره 
واعتزازه بمشــاركة فريق النادي في النســخة الثانية من بطولة أندية غرب آســيا لرفع 
األثقــال، والتــي مــن المقــرر أن تقام منافســاتها في العاصمة األردنية عمــان في الفترة 

من 4 وحتى 10 من شهر أكتوبر الجاري.

 وأكــد أن هــذه المشــاركة مهمــة بالنســبة للنــادي 
خصوصــا أنــه يمتلــك فريقــا مميــزا لرفــع األثقال، 
وحقق هذا الفريق في نســخة العام الماضي على 
أرض المملكــة لقبهــا، حيــث قــدم العبــو والعبــات 
الفريــق مســتوى مشــرفا عكــس مــا وصلــت إليــه 
الرياضــة البحرينيــة عموما، ورياضــة رفع األثقال 

خصوصا.
وأضاف الشــيخ أحمد بن علي آل خليفة أنهم في 
نــادي المحــرق يتطلعــون إلــى المزيد مــن التآخي 
والتالحم والتواصل والمحبة من خالل البطوالت 

الرياضية سواء تلك التي تقام على أرض المملكة 
الحبيبــة أو التــي تشــارك فيها الفــرق والمنتخبات 
بمثابــة  هــي  الرياضــة  أن  اعتبــار  علــى  الوطنيــة 
رســالة ســالم ومحبــة بيــن الشــباب والرياضييــن، 
ونســأل هللا التوفيــق والنجاح لــكل القائمين على 
تنظيــم هذه البطولة والمشــاركين فيها، ومتمنين 
لالعبي والعبات فريقنا تحقيق النتائج المشرفة.
أتقــدم  أن  المناســبة  بهــذه  “يســعدني  وأضــاف 
بخالــص الشــكر وعظيــم االمتنــان لممثــل الملــك 
رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 

المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفــة، وللنائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
علــى مــا نحظــى به مــن دعم ومســاندة ومــؤازرة 
لكافــة البرامــج واألنشــطة التــي نقــوم بهــا ضمــن 
اإلستراتيجيات والمبادرات المتميزة التي أطلقها 
البحرينيــة  بالرياضــة  الرقــي  ســبيل  فــي  ســموه 
والمحافظة على المكتســبات التي حصلت عليها، 
ويهمنــي أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلى 
وزير شــؤون الشــباب والرياضة على التســهيالت 
أيمن المؤيد التي قدمتها الوزارة؛ من أجل إنجاح 
وتســهيل هذه المشــاركة الخارجية لفريق النادي، 
األثقــال  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وإلــى 
ســلطان الغانــم، وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد 
علــى الجهــود التــي يبذلونهــا مــن أجــل تســخير 
جميــع اإلمكانــات لمشــاركة الفريــق وتهيئة جميع 

الظروف، وتذليل جميع الصعاب للوصول ألفضل 
النتائــج، وأن هــذه الشــاركة والتعــاون مــع اتحــاد 
رفــع األثقــال تعتبــر ثمرة تعاون أخــوي وبناء بين 
االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال ونــادي المحرق، 
وأدعــو هللا العلــي القديــر أن يوفــق العبــي نــادي 
الميداليــات  حصــد  فــي  الجنســين  مــن  المحــرق 
وتشــريف مملكة البحرين ونادي المحرق في هذا 
المحفــل اإلقليمــي المهــم، كمــا وحث جميــع أفراد 
البعثــة البحرينية بالســعي لتحقيق أفضل المراكز 
والمراتــب والنتائــج المشــرفة للمملكــة، فالجميــع 

يمثل فريق البحرين.
وتنتظر فرق أندية غرب آســيا انطالق منافســات 
غــرب  بطولــة  مــن  بطولــة  مــن  الثانيــة  النســخة 
آســيا لرفــع األثقــال للشــباب والناشــئين والعمــوم 
والماســتر، والتــي ســتقام منافســاتها فــي الفتــرة 
مــن 4 حتــى 10 مــن شــهر اكتوبــر المقبــل بتنظيم 
مــن نــادي اليرمــوك - البقعــة علــى أرض المملكــة 

األردنية الهاشمية. 
ويتوقــع للنســخة الثانيــة مــن البطولــة أن تشــهد 
مشــاركة واســعة ومنافســات قوية؛ نظــرا للنجاح 
الكبيــر الــذي شــهدته النســخة األولــى مــن بطولــة 
نــادي  أقيمــت بضيافــة  التــي  آســيا  أنديــة غــرب 
المحــرق العــام الماضي، والتي كان نجاحها تأثيرا 
كبيرا في مشوار رياضة رفع األثقال في المنطقة.
ومــن المقــرر أن يشــارك من نــادي المحرق كل من 
الالعبيــن والالعبــات ابتســام علي عبــدهللا، مريم 
محمــد شــريف، زينب علي عبــدهللا، لطيفة محمد 
شــريف، نــور علــي عبــدهللا، فاطمــة حســن علــي، 
مريم حســن علي، نهى محمد جابو، ضي إبراهيم 
النعيمــي، ســلمان طــارق النوبــي، علــي عبداألمير 
علــي، حســن أنــور ســعيد، حســين علــي عبــدهللا، 
حســين علي ســيف هللا، علي ســيف هللا قهرمان، 

علي يوسف يحيى.

أحمد بن علي يشيد بدعم ناصر وخالد بن حمد
للبحرين مــكــســبــا  ــال  ــق ــأث ل ــا  ــي آس غـــرب  أنـــديـــة  بــبــطــولــة  ــة  ــارك ــش ــم ال ــر  ــب ــت اع

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

أحمد بن علي 

اللجنة اإلعالمية اللجنة اإلعالمية

أشــاد مجلــس إدارة اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة باإلنجــاز الــذي حققــه 
أبطال ذوي العزيمة في بطولة غرب آســيا البارالمبية الثانية التي أقيمت 
فــي العاصمــة األردنية عمان شــهر ســبتمبر الماضي، والتــي تكللت بحصد 
27 ميداليــة ملونــة مــن بينها 8 ذهبيات و10 فضيــات و9 برونزيات. جاء 
ذلك في االجتماع السادس للمجلس، الذي ترأسه الشيخ محمد بن دعيج 

آل خليفة.
البحريــن  باختيــار مملكــة  البارالمبيــة  اللجنــة  إدارة  كمــا رحــب مجلــس 
الســتضافة بطولة غرب آســيا البارالمبية في نســختها الثالثة العام 2021، 
مؤكديــن أهميــة إبــراز هــذه االســتضافة والعمــل الجــاد؛ مــن أجــل تأكيــد 

القدرة التنظيمية الرياضية التي تحظى بها مملكة البحرين.
وناقش اجتماع المجلس العديد من الموضوعات المهمة وأبرزها اإلطالع 
علــى الهويــة الجديــدة للجنــة والتــي ســيتم إطالقهــا فــي الفتــرة المقبلة، 
ومناقشــة الخطــة االســتراتيجية والتــي تتضمــن 3 مراحل ومــن المنتظر 
االنتهاء منها في شهر نوفمبر المقبل، وتشكيل لجنة تدقيق تتبع مجلس 
اإلدارة بشــكل مباشــر. وأطلــع مجلــس إدارة اللجنة البارالمبيــة البحرينية 
علــى أهــم المشــاركات التــي حظيت بهــا اللجنة فــي الفترة الفائتة ســواًء 
للمســؤولين أو للفــرق والمنتخبــات، إضافــة إلــى الــدورات التدريبية التي 

طالــت المعنييــن فــي اللجنــة، وأشــاد المجلــس بخطــة ابتعــاث عــدد مــن 
الممثليــن عــن اللجنة لــدورات تدريبية لجهــات ذات العالقة برياضة ذوي 
اإلعاقة؛ من أجل اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة ما يعود بالنفع على 

عمل اللجنة البارالمبية البحرينية في المستقبل.
كمــا تمــت الموافقــة على أجنــدة الفترة المقبلــة والتي تضمنــت الفعاليات 
والمشــاركات علــى فــي الفتــرة من العام الحالــي 2019 وأبرزها المشــاركة 
في بطولة العالم بمدينة دبي خالل شــهر نوفمبر، واجتماع مجلس إدارة 
اللجنــة البارالمبيــة اآلســيوية في ذات الشــهر، واســتضافة بطولة الخليج 
للناشــئين أللعــاب القوى خالل شــهر ديســمبر، والتفاعل مــع العيد الوطني 

لمملكة البحرين.

خــالل زيــارة رئيــس نــادي البحريــن للتنــس خميــس المقلــة مــع وفــد 
توأمة التنس البحريني العماني برئاســة مستشــار جاللة الملك لشــؤون 
الشــباب والرياضــة صالــح بــن هنــدي المناعــي، التقى رئيــس النادي مع 
رئيــس مجلــس الدولــة العماني يحيى بن محفــوظ المنذري، والذي نوه 
بالتعاون التاريخي المشــترك بين البلدين في مختلف المجاالت، معربا 
عــن ترحيبه بالوفد، مشــيدا بمثل هــذه اللقاءات الرياضية التي جمعت 
كوكبة من رواد التنس في البلدين من كبار المسؤولين ورجال األعمال. 
كما التقى رئيس النادي مع الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف 
الســعدي وزيــر الشــؤون الرياضية بســلطنة عمــان، والذي رحــب بالوفد 

البحريني وأكد أهمية مواصلة وتبادل هذا الزيارات بين البلدين.
وتــم خــالل هذه اللقاءات تبادل الكلمات الترحيبية والهدايا التذكارية، 
وقــد أهدى المقلة نســخة من كتاب “نــادي البحرين للتنس أربعون عاما 
مــن اإلنجــازات والمســيرة مســتمرة”، وذلــك إلــى رئيس مجلــس الدولة 
العمانــي يحيــى بن محفوظ المنذري، كما أهدي نســخة من الكتاب إلى 
الشــيخ ســعد بــن محمــد المرضــوف الســعدي وزيــر الشــؤون الرياضية 

بسلطنة عمان.
وترحيبــا بالوفــد البحرينــي أقام ســفير مملكــة البحرين بســلطنة عمان 

جمعــة الكعبــي حفــل عشــاء على شــرف وفــد توأمــة التنــس البحريني 
العماني، وخالل الحفل أعرب السفير البحريني عن مثل هذه اللقاءات 
األخويــة التــي تســاهم فــي توطيــد العالقــات بيــن البلديــن الشــقيقين، 
وحضــر الحفــل صالح بن هندي المناعي مستشــار جاللة الملك لشــؤون 
الشــباب والرياضة وجاســم بوعالي، وعبدالمجيد مفيز، وخليل سويلم 

أعضاء نادي البحرين للتنس.

جانب من االجتماع

رئيس النادي يقدم درعا تذكاريا لرئيس مجلس الدولة العماني

أشــادت بإنجــاز ذوي العزيمــة فــي بطولة غرب آســيا على هامش زيارة وفد توأمــة التنس البحريني العماني

البارالمبية تناقش الهوية وتعتمد المشاركات خميس المقلة يلتقي كبار الشخصيات العمانية

الدوحة - حسن علي



رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى طعن رجل أعمال فــي الثالثينات من عمره - مطلــوب بقضايا مدنيــة - وأيدت معاقبته 
بالســجن لمــدة 3 ســنوات والحبــس شــهرا واحــدا وإلزامه بتعويــض وزارة الداخلية بمبلغ 240 دينــارا قيمة التلفيات التــي أحدثها بالدورية 
األمنية التي كان يســتقلها أفراد الشــرطة الذين اعتدى عليهما بجوار اإلدارة العامة لشــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة؛ كونه مطلوبا 

للجهات المختصة، إذ حاول الفرار من قبضتهما باتجاه معاكس للسير، فأتلف دورية الشرطة.

وأوضحــت المحكمــة أن الواقعة المدان فيها 
المستأنف، والذي تمكن من الهرب الشرطيين 
الذين حضرا للقبض عليه، أنه بتاريخ 2 يناير 
وعلــى  صباحــا،   10:00 الســاعة  عنــد   2018
إثــر تنفيــذ أمــر ضبــط قضائــي بحــق المتهــم 
ذمــة  علــى  كونــه مطلوبــا  الحــورة؛  بمنطقــة 
قضايــا مدنيــة، وأثناء ما كان شــاهدا اإلثبات 
المجنــي عليهمــا “نائب عريف وشــرطي أول” 
على واجب عملهما، شاهدا المستأنف، والذي 
كان فــي ســيارته خلــف مبنــى اإلدارة العامــة 

للجنسية والجوازات واإلقامة.
ترجــل  إذ  إليــه،  توجهــا  أنهمــا  وأضافــت 

وطلــب  الدوريــة  مــن  األول  عليــه  المجنــي 
مــن المســتأنف التوقــف، إال أنــه رفــض وقــام 
بالتحــرك واصطدم بالدوريــة األمنية، فطلب 
المــدان  أن  إال  نفســه،  تســليم  مجــددا  منــه 
تحــرك مرة أخرى بســيارته واصطدم بجســم 
الشــرطي بواســطة المرآة الجانبية لســيارته، 
كمــا دخــل فــي اتجــاه معاكس لحركة الســير، 
إال أنــه توقــف مرغمــا بســبب وجــود ازدحــام 

مروري.
وتابعــت، أنــه وإبــان ذلــك تبعه المجنــي عليه 
الثاني راجال وطلب منه النزول من ســيارته، 
فقــام بجمــع أغراضــه الشــخصية ونــزل مــن 

تفاجــأ  الثانــي  الشــرطي  أن  إال  الســيارة، 
بالمســتأنف يلكمــه مباشــرة بقبضــة يده على 
رقبته، ما تســبب بسقوطه على األرض، ومن 
ثــم هــرب مــن الموقــع، فتبعــه المجنــي عليــه 
الثانــي حتــى تســور أحــد األســوار، فتســوره 
خلفــه، إال أن المســتأنف قــام بدفعه من فوق 
الســور وتســبب بســقوطه أرضــا مــرة أخــرى، 
وتمكــن مــن الفــرار مــن الموقــع، بعدما أســفر 
الثانــي  عليــه  المجنــي  إصابــة  اعتدائــه  عــن 
وكان  الطبــي،  بالتقريــر  الــواردة  باإلصابــات 
كمــا  وظيفتــه،  تأديتــه  وبســبب  أثنــاء  ذلــك 
نتجــت بالدورية األمنية التلفيات الموصوفة 

بــاألوراق. وقــد ثبــت للمحكمــة بعــد مداولــة 
القضيــة أن المســتأنف بتاريخ 2 يناير 2018، 

ارتكب اآلتي:
أوال: اعتــدى علــى ســالمة جســم اثنيــن مــن 
منتســبي األمــن العــام، وهمــا النائــب عريــف 
والشــرطي أول المجنــي عليهمــا، وكان ذلــك 

أثنــاء وبســبب تأديتهمــا أعمــال وظيفتهمــا، 
وقــد أحــدث بالمجني عليه الثانــي اإلصابات 
ولــم  المرفــق،  الطبــي  بالتقريــر  الموصوفــة 
يفض فعل االعتداء إلى مرضهما أو عجزهما 
عــن أعمالهمــا الشــخصية لمــدة تزيــد عــن 20 

يوما.

ثانيــا: أتلــف عمدا أمالكا عامــة وهي الدورية 
المبينــة الوصــف والنوع بــاألوراق والمملوكة 
لوزارة الداخلية بأن اصطدم بها عمدا وألحق 

بها تلفيات على أجزاء من هيكلها.
فلهــذه األســباب قضــت محكمــة أول درجــة، 
غيابيــا، أوال: بمعاقبــة المــدان بالســجن لمــدة 
3 ســنوات عما أســند إليه من اتهــام في البند 
أوال، ثانيــا: بمعاقبتــه بالحبس لمدة شــهر عما 
أســند إليه من اتهام في البند ثانيا مع إلزامه 
برد قيمة التلفيات إلى وزارة الداخلية والبالغ 
عليــه  القبــض  وعقــب  دينــارا،   240 قدرهــا 
اعتــرض على هذا الحكم، إذ قضت المحكمة 
الموضــوع  وفــي  شــكال  معارضتــه  بقبــول 
برفضهــا وتأييــد الحكــم المعارض فيــه، لكنه 
طعــن مجــددا علــى هــذا الحكم باالســتئناف، 
والذي حكمت فيه محكمة االستئناف بقبوله 
شــكال وفي الموضوع برفضــه وتأييد الحكم 

المستأنف.

3 سنوات وشهر لرجل أعمال ضرب شرطيين وأتلف دورية

المنامة - بنا

المنامة - النيابة العامة

 صــرح رئيــس نيابــة التنفيــذ محمــد المســلم 
بأنــه فــي إطــار تطبيــق النيابة العامــة قانون 
يجيــز  والــذي  البديلــة  والتدابيــر  العقوبــات 
اســتبدال العقوبــة البديلــة بالعقوبــة الســالبة 
للحريــة، فقــد تلقــت النيابــة طلبــا مــن وزارة 
الداخليــة للنظــر فــي تطبيــق أحــكام القانون 
علــى عــدد من المحكــوم عليهــم الذين قضوا 
نصف مدة العقوبة الســالبة للحرية المحكوم 
بها، وذلك باستبدال أي من العقوبات البديلة 
ببقية مدة العقوبات المقضي بها على أولئك 

المحكومين.
وقــد بــادرت النيابــة بدراســة وضعيــة هؤالء 
المحكوميــن فــي ضــوء الشــروط والضوابط 
المقــررة بقانــون العقوبــات والتدابيــر البديلة 
للتحقــق من مدى انطباقهــا عليهم، واتخذت 
إجراءاتهــا المقــررة بالقانون وفقــا لما انتهت 
إليــه هــذه الدراســة، ومــن ثــم عرضــت األمــر 
علــى قاضي تنفيذ العقــاب الذي أصدر قراره 
بإبدال مدة العقوبة الســالبة للحرية المتبقية 
علــى عدد 23 محكــوم عليه ممن نفذوا بدور 
اإلصــالح والتأهيل نصف مدة العقوبة وذلك 
بإلحاقهــم ببرامــج تأهيليــة وتدريبية إضافة 

إلى عقوبات بديلة أخرى.

فرضــه  مــا  بــأن  النيابــة  رئيــس  وأضــاف 
القانــون مــن عقوبــات بديلــة هي فــي الواقع 
جــزاءات جنائيــة ذات طبيعــة إلزاميــة، وأن 
بالعقوبــة  العقوبــات  هــذه  مثــل  اســتبدال 
الســالبة للحريــة يقــوم على اعتبــارات تتعلق 
وإنتفــاء  للمتهــم  الشــخصية  بالظــروف 
الخطــورة اإلجراميــة. مشــيرا إلــى أن إبــدال 
المــدة المتبقيــة مــن العقوبة الســالبة للحرية 
ابتني على ذات االعتبارات فضال عن تحقق 
الشرط التي نص عليها القانون بتنفيذ أولئك 
المحكوم عليهم نصف مدة العقوبة وما ثبت 
من التزامهم المســلك القويم أثناء وجودهم 
بدور اإلصالح والتأهيل، فيما أكد أن القانون 
يرتــب علــى اإلخــالل بتنفيذ العقوبــة البديلة 
العقوبــة  مــن  تبقــى  مــا  تنفيــذ  إلــى  العــودة 

السالبة للحرية مرة أخرى.
ومــن ناحيــة أخــرى، ذكــر رئيــس النيابــة بأن 
أوضــاع  تقييــم  علــى  تعمــل  العامــة  النيابــة 
إليهــا  المحكــوم عليهــم والنظــر فيمــا يقــدم 
مســتقبال من طلبات توطئة إلبدال العقوبات 
الســالبة للحريــة بالعقوبات البديلة المناســبة 
لمن تتحقق فيه الشروط والضوابط المقررة 

بالقانون.

استفادة 23 محكوما عليه بالعقوبات البديلة

صرح رئيس النيابة محمد جمال ســلطان 
تحقيقاتهــا  أنجــزت  العامــة  النيابــة  بــأن 
فــي واقعــة اختــالس موظــف عــام بأحــد 
الصحــة  لــوزارة  التابعــة  المستشــفيات 
لمبلــغ نقــدي ناهــز 28 ألــف دينــار اســتلمه 
بحكــم عمله مقابل رســوم عــالج المرضى 
إلــى  المتهــم  بإحالــة  وأمــرت  األجانــب 

المحاكمة الجنائية.
وتعــود تفاصيل الواقعــة إلى تلقي النيابة 
العامــة شــكوى مــن وزارة الصحــة مفادها 
اكتشــاف قيام المتهم الذي يعمل كمنســق 
باســتالم  المستشــفيات  بأحــد  مواعيــد 
مبالغ رســوم العالج من المرضى األجانب 
المتردديــن علــى المستشــفى واختالســها 
لنفســه دون توريدها إلى أمناء الصندوق 
وقــد  المتبعــة،  اإلجــراءات  حســب 
باشــرت النيابــة تحقيقاتهــا فــي الواقعــة 
بإحالتــه  وأمــرت  المتهــم  واســتجوبت 

للمحاكمة الجنائية.

إحالة متورط 
باختالس 28 ألف 

دينار للمحاكمة

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
وافــدا متهمــا باإلتجار في مادتــي الهيروين 
المخــدرة والمؤثــر العقلــي “الشــبو” بمنطقــة 
مــن  جرامــا   1870 بحوزتــه  ضبــط  عــراد، 
الهيروين، مقســمة في 23 كيســا و74 جراما 
من “الشــبو” مقسمة في 21 كيسا، فضال عن 
مبلغ مالي كبير، والذي قرر أنه يبيعها لصالح 
آخر مقيم في بالده، وذلك بســجنه لمدة 10 
ســنوات وبتغريمه مبلــغ 4000 دينار وأمرت 
بمصــادرة المضبوطات مــع إبعاده نهائيا عن 
البــالد عقب تنفيذ العقوبــة المقضي بها عما 

أسند إليه من اتهامات.
إدارة  أن  إلــى  القضيــة  أوراق  وتفــي 
معلومــات  تلقــت  المخــدرات  مكافحــة 
مفادهــا قيــام وافــد بحيــازة مــواد مخدرة 
بقصــد بيعهــا وتعاطيهــا، وبإجــراء المزيــد 
مــن التحريات حوله، تــم التأكد من صحة 
تلــك المعلومــات، والتوصــل لمقــر إقامتــه 

في منطقة عراد، فاستصدر أفراد الشرطة 
إذنــا مــن النيابــة العامــة لضبطــه وتفتيش 

شخصه ومسكنه.
وعلى إثر ذلك اإلذن، توجهت قوة أفراد من 
الشرطة إلى مسكن المتهم الثالثيني، حيث 
تــم القبــض عليه، وعثر في غرفة نومه على 
حقيبة ظهر، كان بداخلها 23 كيســا بأحجام 
الهيرويــن  مــادة  علــى  تحتــوي  مختلفــة 
المخــدرة بلــغ وزنها اإلجمالــي 1870 جراما، 
وعدد 21 كيســا من أحجام متنوعة تحتوي 
على “الشــبو، بلــغ إجمالي وزنهــم 74 جراما، 
وميزانيــن حساســين، فضــال عن مبلــغ مالي 
أنــه  يعتقــد  والــذي  دينــارا،   1754 مقــداره 

حصيلة بيعه للمواد المخدرة.
وبالتحقيــق معــه قرر بأنه تعــرف على وافد 
فــي  7 أشــهر وأقــام معــه  آخــر منــذ قرابــة 
مســكنه بالمحــرق، ثــم عــرض عليــه األخيــر 
أن يعمــل معــه فــي توزيع المخــدرات مقابل 

حصولــه علــى 600 دينــار شــهريا والســكن، 
فوافــق، وأن ذلك الشــخص رتب له للتعرف 
بـــ  نفســه  يدعــي  بــالده  مــن  شــخص  علــى 
“حجــي” والــذي يعمــل معــه ومســؤول عــن 

عملية توزيع المواد المخدرة.
منــا  طلبــا  ومســاعده  الحجــي  أن  وأضــاف 
معينــة  مناطــق  فــي  المخــدرات  توزيــع 
بالمحــرق، وإرســال الموقــع وصــورة للمكان 
عبر برنامج “واتس آب”، وبعد 5 أشهر سافر 
صديقــه إلــى بــالده، فانتقل للســكن بمنطقة 
عراد، وواصل العمل مع “الحجي” إلى أن تم 

القبض عليه من قبل الشرطة.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنــه بتاريــخ 3 يونيــو 2019، أوال: حــاز وباع 
المخــدرة  الهيرويــن  مــادة  اإلتجــار  بقصــد 
والمؤثــر العقلي “الميتافيتاميــن”، ثانيا: حاز 
وأحرز بقصد التعاطي المادتين المذكورتين 

في غير األحوال المصرح بها قانونا.

ــرق وعـــــــراد ــ ــح ــ ــم ــ ــال ــ ــق ب ــ ــاط ــ ــن ــ ــا م ــدفـ ــهـ ــتـ ــسـ مـ

10 سنوات لوافد يتاجر بالهيروين والشبو
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

تحديد مواقع كاميرات السرعة في تطبيق المرور
ــى الــتــقــيــد بــاألنــظــمــة ــل ــدأ الــشــفــافــيــة وتــشــجــيــعــا ع ــب ــم ــزا ل ــزي ــع ت

خدمــة  عــن  للمــرور  العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
اإللكترونــي تتضمــن  فــي تطبيقهــا  جديــدة 
تحديــد مواقــع كاميــرات الســرعة في جميع 
األقمــار  خدمــة  خــالل  مــن  المملكــة  طــرق 
الصناعيــة GPS وتوفير معلومات تفصيلية 
عن موقع كل كاميرا ســرعة، وذلك بالتعاون 
مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وقــال المديــر العــام لــإدارة العامــة للمــرور 
العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبدالوهــاب 

إلــى  تهــدف  الخطــوة  هــذه  أن  خليفــة  آل 
توجيــه رســالة إلــى مســتخدمي الطريق بأن 
الحفــاظ  هــو  للمــرور  العامــة  اإلدارة  هــدف 
علــى معــدالت الســالمة المروريــة وتجنيــب 
مســتخدمي الطريــق ارتــكاب مخالفــات من 
شــأنها أن تخلــف حــوادث مروريــة، مؤكــدا 
أن أي تغييــر فــي مواقــع الكاميــرات التابعــة 
لــإدارة ســيتم تحديثــه بشــكل مباشــر عبــر 

التطبيق اإللكتروني.

وأوضــح أن الكاميــرات الموجــودة واضحــة 
لجميع مســتخدمي الطريق وتوجد عالمات 
دالــة علــى مراقبــة الطــرق ورغــم ذلــك يتــم 
لــدى  المروريــة  مخالفــة األنظمــة والقواعــد 
شــريحة محدودة من الســائقين، إذ إن نسبة 
الملتزميــن بالقانــون هــي الشــريحة األكبــر، 
للمــرور  العامــة  تعــّول عليهــا اإلدارة  والتــي 
وليكونــوا  الطريــق،  علــى  الســالمة  بتعزيــز 
بكافــة  للمجتمــع  إيجابيــة  وقــدوة  مثــاال 

شرائحه العمرية. وشدد المدير العام لإدارة 
العامــة للمــرور علــى أن العمــل المــروري لــن 
تتحقــق أهدافــه دون شــراكة حقيقيــة مــن 
المجتمع والقناعة بأن الســالمة على الطريق 
مســؤولية مشــتركة، منوهــا إلى أنــه متى ما 
كان هنــاك التزام باألنظمة المرورية، انعكس 
ذلــك علــى ســالمة المجتمــع مــن الحــوادث 
بفضــل  منهــا  والحــد  وانخفاضهــا  المروريــة 

وعي الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

دور إيران التخريبي خطر على المنطقة برمتها
الحسن يبحث تعزيز التعاون األمني مع مجلسي الشيوخ والنواب األميركيين

طــارق  اللــواء  العــام  األمــن  رئيــس  اســتقبل 
الحســن، وفًدا من موظفي مجلســي الشــيوخ 
والنواب بالواليات المتحدة األميركية، وذلك 

في إطار زيارته إلى البحرين.
 ورّحــب رئيــس األمــن العــام بأعضــاء الوفــد، 
الداخليــة  وزارة  جهــود  علــى  وأطلعهــم 
وتأميــن  العــام  والنظــام  األمــن  حفــظ  فــي 
كافــة  وتحديــث  وتطويــر  العامــة  الســالمة 
مجــاالت العمــل األمني، مثّمًنا في هذا الشــأن 
توجيهــات وزير الداخليــة والتي تؤكد أهمية 
التدريب المكثــف والتجهيز بأحدث المعدات 

والتقنيات.
لقائــه  خــالل  العــام  األمــن  رئيــس  وأشــار   
التدخــالت  إلــى خطــورة  األميركــي،  بالوفــد 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  الســافرة  اإليرانيــة 

لمملكــة البحريــن ودول المنطقــة، منّوًهــا إلى 
أن التصــدي لألعمــال اإلرهابيــة التــي تدعمها 
إيــران مــن خــالل تمويــل وتدريــب العناصــر 
شــهداء  ضحيتهــا  راح  والتــي  اإلرهابيــة 
ومصابــون من رجال األمــن، لم يمنع مواصلة 
وأداء  المتقدمــة  األمنيــة  الخدمــات  تقديــم 
بقــوات  المنوطــة  والواجبــات  المهــام  كافــة 
األمــن العــام لحفظ أمــن وســالمة المواطنين 
العامــة  الممتلــكات  وحمايــة  والمقيميــن 

والخاصة.
البحريــن،  أن  العــام  األمــن  رئيــس   وأوضــح 
باألمــن  اليــوم  تنعــم  هللا،  مــن  وبفضــل 
واالستقرار، مؤكًدا في الوقت ذاته أن الخطر 
اإليرانــي علــى المنطقــة برمتهــا، مــازال قائًما 
ويعمــل علــى التغريــر بالشــباب ودفعهــم إلــى 

اإلساءة إلى أوطانهم وأن ما تشهده المنطقة 
مــن عــدم اســتقرار وتهديد أمني، خير شــاهد 

على دور إيران التخريبي.
اللقــاء، بحــث تطويــر  تــم خــالل  هــذا، وقــد 
والواليــات  البحريــن  بيــن  األمنــي  التعــاون 
المتحدة في إطار العمل على تعزيز العالقات 

موظفــي  وفــد  وتفّقــد  المتميــزة.  الثنائيــة 
األميركييــن،  والنــواب  الشــيوخ  مجلســي 
الزيــارة،  أقيــم علــى هامــش  الــذي  المعــرض 
وتضمــن نمــاذج مــن األســلحة والمتفجــرات 
التــي اســتخدمتها الجماعــات اإلرهابية، وتم 

ضبطها خالل الفترة من 2011 وحتى اآلن.

المنامة - وزارة الداخلية

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشــأن عدم 
قيــام الجهــات المختصــة ببحرنــة الوظائف 
اجتماعهــا  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي 

برئاسة النائب إبراهيم النفيعي. 
اللجنــة  أشــادت  اجتماعهــا  مســتهل  وفــي 
بتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
خريجــي  تأهيــل  علــى  العمــل  زيــادة  إلــى 
الحقــوق، ومضاعفة أعــداد المتدربين منهم 
فــي معهــد الدراســات القضائيــة والقانونية، 
أعــداد  بزيــادة  ســموه  توجيــه  جانــب  إلــى 
بــوزارة  الحقــوق  خريجــي  مــن  المتدربيــن 
واألوقــاف  اإلســالمية  والشــؤون  العــدل 
المجــاالت  فــي  لتأهيلهــم وســرعة دمجهــم 

مملكــة  وازدهــار  تطــور  فــي  تســهم  التــي 
البحرين.

ودعــت اللجنــة جميــع الجهــات الحكوميــة 
مــع  اإليجابــي  التعاطــي  إلــى  والخاصــة 
التــي  الــوزراء،  رئيــس  ســمو  توجيهــات 
ستسهم بشكل كبير في حلحلة ملف بحرنة 

الوظائف.
واجتمعــت اللجنة مع ممثلي شــركة طيران 
الخليــج برئاســة وزيــر التجــارة والصناعــة 

رئيس مجلس اإلدارة زايد الزياني.
وأفــاد النائــب النفيعــي بــأن “نســبة البحرنــة 
فــي شــركة طيــران الخليــج تصــل إلــى  60 
%”، الفتــا إلــى أن “هناك 986 موظفا أجنبيا 

يعملون في الشركة”.

60 % نسبة البحرنة في طيران الخليج

المنامة - وزارة الداخلية

تفعيالً لمبدأ الشــراكة المجتمعية وتعزيًزا للتواصل مع كافة المؤسســات لتحقيق 
التنمية المســتدامة، شــاركت اإلدارة العامة للدفاع المدني في المؤتمر والمعرض 
الدولي الســابع لشــركة )بناغاز( تحت شــعار )الكفاءة، المرونة واالستدامة(، حيث 
قام وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، راعي المؤتمر، بتكريم المدير 
العــام لــإدارة العامــة للدفــاع المدنــي العقيد علــي الحوطي للتعاون المســتمر مع 

الشركات النفطية في مملكة البحرين.

جناح “الدفاع المدني” يتألق بمعرض “بناغاز”

طــارق  اللــواء  العــام  األمــن  رئيــس  اســتقبل 
البحريــن  لحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس  الحســن، 
الدوليــة الشــيخ ســلمان بــن عيســى آل خليفة، 
وذلــك بحضور نائــب رئيس األمن العام ومدير 

األمن والسالمة بالحلبة.
 وخــالل اللقاء، أشــاد رئيس األمــن العام، بدور 
حلبــة البحريــن الدوليــة فــي خدمــة الرياضــة 
بشــكل عام وتنظيم السباقات الدولية لرياضة 
الســيارات بشــكل خــاص وهــو مــا يعــّزز مكانة 

هــذا  فــي  الدوليــة  الخريطــة  علــى  البحريــن 
المجــال ويعكــس قــدرة المملكــة المتميــزة في 
مــا  التــي تجســد أحــدث  الفعاليــات  احتضــان 
توصلــت إليــه التكنولوجيــا وبطاقــات بشــرية 

وطنية.
وأكــد رئيــس األمــن العــام أن أعمــال التطويــر 
التــي تشــهدها منطقــة الحلبــة، تتطلــب مرفًقــا 
ا متكامالً يتابع مهامه في تأمين وســالمة  أمنيًّ

كل الفعاليات التي تشهدها المنطقة.

تعزيز المرافق األمنية لحلبة البحرين الدولية

محرر الشؤون المحلية
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فترة مهمة جدًا بالرغم من التوتر الزائد

 يجب مراعاة الوضع الصحي وأال تغامر

حاذر النزاعات والتذمر والتمرد والكالم السريع

كن واضحا في أولوياتك وال تدع أحد يثير 
انفعاالتك 

ال تؤجل موعدا وال تؤخر عمال كرر المحاولة

 ال تضعف أمام اى ضغط مهما كان 

 تتطور األحداث بشكل ايجابي وسريع 

الجو مشحون بالفن واإلبداع والمراهنة

قد الترتاح بسبب كثافة األعمال

 ال تعرض نفسك لإلرهاق والتعب 

 قد تسمع جوابا يعجبك ال تبالغ بمصروفك

اهتم بالرياضة أكثر هذه األيام

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

3 اكتوبر

 1683
 قوات مملكة تشينغ 

البحرية تصل إلى 
تايوان للحصول 

على االستسالم 
الرسمي من 

زينغ كيشوانغ ملك 
مملكة تونغنينغ بعد معركة 

بينغهو

3 سنوات مرت على 
تقديم الفنانة المصرية 

إلهام شاهين فيلمها “يوم 
للستات”، والذي قدمته 
آنذاك مع الفنانة نيللي 
كريم، والراحل فاروق 

الفيشاوي، ويبدو أن إلهام 
تستعد مجددًا لتقديم عمل 

سينمائي جديد، سيحمل 
عنوان “حظر تجول”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

صــدر عــن دار رؤى للنشــر كتابــان للكاتــب البحرينــي حســين خليــل، وهمــا 
باكورة إنتاجه األدبي، األول قصة لألطفال بعنوان “جلجامش من جديد”، 
وهــي قصــة ولديــن مختلفيــن يغوصان فــي قصــة عمرها آالف الســنوات، 
ويلتقيان بشخصية عاشت في حضارة دلمون، تقودهما في طريق البحث 

عن زهرة الخلود، ويسعيان لتحقيق ما عجز عنه جلجامش من قبل.

القصــة تــدور فــي بيئــات مختلفــة، 
منها بيئة المدرسة، والبيئة البحرية، 

وبيئة التالل األثرية.
يتزامــن صدور القصة مــع ما أعلنته 
منظمــة اليونســكو مــن إدراج تــالل 
مدافــن دلمــون علــى قائمــة التراث 

العالمي في يوليو الماضي.

موجهــة  روايــة  هــو  اآلخــر  الكتــاب 
ســريع”  “مشــي  بعنــوان  لليافعيــن 
وتحتــوي علــى مواقف يتعــرض لها 
مراهــق فــي البيــت وفــي المدرســة، 
تحمــل  طريــق  فــي  وســعيه 
والحريــة  المســؤولية 
في اتخاذ القرار.

كتابان للكاتب البحريني حسين خليل

 1778
المستكشف البريطاني جيمس كوك يصل إلى منطقة أالسكا في أقصى قارة أميركا الشمالية

1866
التوقيع على معاهدة فيينا التي أنهت الحرب بين النمسا وإيطاليا

 1904
 توقيع معاهدة بين فرنسا وإسبانيا من أجل الحفاظ على استقالل المغرب

 1906
 اعتماد إشارة )SOS( رمًزا عالمًيا عند طلب االستغاثة، إال أنها لم تطبق إال سنة 

 1929
 مملكة صربيا وكرواتيا وسلوفينيا يتحدون تحت اسم يوغوسالفيا

18

بعــد مجموعــة من األغنيــات المنفــردة الناجحة، طرحــت الفنانة 
الســعودية داليا مبــارك ألبوم غنائــي جديد تعاونــت في الحان 
جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان “في حياتك 
مســتحيل” تضمنت مجموعة متعددة من األشكال التلحينية 
الخليجيــة الســعودية التي أبرزت جوانب أخــرى في صوت داليا 

المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي
وحملت األغنيات الخمســة فــي األلبوم تعاونات مــع مجموعة من 

الشعراء والموزعين الموسيقيين.

تستعد الفنانة الشــابة رندا حجاج لتصوير أحدث مسلسالتها 
الــذي يحمل عنوان “من حقي أحب” والذي تقدم من خالله 

دوراً مغايراً لما جسدته سابقًا
وقالت حجاج إنها تجســد من خالل دورها في المسلســل 
أزمة المراهقات التي تبحــث دائمًا عن قصة حب مندفعة 

بحماس الشباب وفيض العاطفة
وأعربت عن ســعادتها بالــدور الذي يهم كل فتــاة، متوقعة أن 

يحقق نجاحًا كبيراً وإقبااًل من هذه الفئة العمرية.

يســتعد الفنان عمرو ســعد للقيام ببطولة فيلمين أحدهما 
كوميــدي يقوم بكتابتــه حاليــًا الكاتب واإلعالمــي إبراهيم 
عيســى، وذلك في ثانــي تعاون يجمعه بعمرو ســعد بعد 
فيلمهما الذي أثار جداًل واســعًا “موالنا”، ومرشح إلخراجه 

سعيد الماروق
كمــا يخوض خــالل أيام تجربــة أخرى تنتمي ألفــالم الحركة 

واإلثارة وتعتمد بشــكل أساســي على األكشن وهو فيلم ضخم 
إنتاجيًا، إذ تم االتفاق مع شركة أجنبية لتنفيذ بعض مشاهده.

فيلمان لعمرومن حقي احبجديد داليا

3 أكتوبر 2019 الخميس
4 صفر 1441

للمجتمع الثقافة  سمات  إبــراز  إلى  يهدف  التجريبي  بثها  تدشين 

إعالم البحرين يستعيد موروثه القديم

اســتعاد الكثيــر مــن متابعــي قنــوات تلفزيــون البحريــن، بريق ذكرياتهم األثيــرة، مع إطالق القنــاة التلفزيونيــة الجديدة “البحرين لّول”، والتي دّشــن بثهــا التجريبي 
مؤخًرا بتوجيهات من وزير شــؤون اإلعالم علي الرميحي، بهدف إبراز ســمات الثقافة للمجتمع البحريني، وعنوان هويتها األصيلة، وتراثها االجتماعي الغني، تلك 

الموروثات التي عكستها نتاجات التلفزيون قبل عدة عقود، وجهود االهتمام بها وإبرازها لمختلف األجيال. 

 ومثلت انطالقة قناة “البحرين لّول”، 
البحرينــي،  لإلعــالم  أخــرى  حيويــة 
رســالته  إليصــال  يقدمــه  مــا  وتميــز 
كــوادره  وقــدرة  ريادتــه  ولتأكيــد 
وتوظيــف  اإلبــداع،  علــى  الوطنيــة 
التلفزيــون  مكتبــة  لخاصيــة  متميــز 
وارشــيفها الغني بإعادة عرض كل ما 
تملكــه مــن مواد تعود للقــرن الماضي 
اكتشــاف  عاصــرت  التــي  والفتــرات 
والتحــوالت  البحريــن  فــي  النفــط 
البحرينــي  المجتمــع  شــهدها  التــي 

والخليجي مع بدء صناعة النفط.
 وتؤكــد تدشــين هــذه القنــاة، الجهود 
التــي  الــوزارة  لموظفــي  المخلصــة 
اســتمرت زهاء ســنوات، واستهدفت 
جمــع وحفــظ مــا يملكــه مــن برامــج 
وحفالت ولقاءات، فضالً عما يحوزه 
باتــت  ومســرحيات  مسلســالت  مــن 
تمثــل عالمــة فارقــة فــي تاريــخ الفن 
بالريــادة  لــه  يشــهد  الــذي  البحرينــي 

والتقدم.
 وأســفرت هــذه الجهــود، عــن تجميع 
وتصنيــف حصيلــة هائلة مــن اإلنتاج 
الــذي  اإلعالمــي الرصيــن والمتنــوع، 
ــا  يشــكل فــي الحقيقــة موروًثــا مرئيًّ
يحــق لها أن تفخر به، خاصة أنه ضم 
بيــن جنباتــه الكثيــر ممــا تــم عرضــه 
الوطنــي  التلفزيــون  شاشــات  علــى 
طوال العقود الســابقة من تسجيالت 
ومقابالت نــادرة وفواصل وغير ذلك 
بلــب  وقتهــا  واســتأثرت  مــواد،  مــن 
ومــا  ـ  واســتقطبت  وقلبــه،  الشــارع 
زالــت ـ اهتمامــات أجيال مختلفة من 

المواطنين.
وعبــر بحرينيون عن احتفائهم بكثير 
مــن المــواد التي بثتها قنــاة “البحرين 
لــّول”، وأصبحت مــدار حديث الكثير 
ووجــدوا  البحرينيــة  المجالــس  مــن 

وطنيــة  لذاكــرة  اســترجاعا  فيهــا 
ولماضي البحرين الجميل.

وتعد قناة “البحرين لول” أحدث قناة 
تلفزيونيــة تقــوم ببثهــا وزارة شــؤون 
اإلعــالم التي أطلقت خالل الســنوات 
القليلة الماضية اســتراتيجية شــاملة 
اســتهدفت تطويــر مرافقها وتحديث 
أجهزتها واالرتقاء بمســتوى كوادرها 

الوطنية.
عــدة  دّشــنت  قــد  الــوزارة  وكانــت   
قنوات جديدة قبل ســنوات، رياضية 
ودينيــة وغيرها، جســدت مــن ناحية 
اإلعالمــي  االنفتــاح  أجــواء  حقيقــة 
الــذي تتمتع بــه المملكــة، والثقة التي 
تحظى بها بنيتهــا التحتية اإلعالمية 
من ناحية أخرى، ال سيما أن البحرين 

هي السباقة في هذا المجال.
 يشار إلى أن القناة الجديدة استندت 
في فلســفة رؤيتها على ركيزة مهمة، 
وهــي أن البحريــن تعــد رائــدة للبــث 
الخليــج  منطقــة  فــي  التلفزيونــي 
العربــي ككل، ويحســب للمملكــة أنهــا 
بــث  فــي إطــالق أول  كانــت األولــى 
تلفزيونــي ملون، وكانــت أول محطة 
تلفزيونية حكومية تبث نشــرة أخبار 
كانــت  أنهــا  كمــا  اإلنجليزيــة،  باللغــة 
األولــى في بــث اإلعالنــات التجارية، 
األمــر الذي كان يجــب أن يتعّين معه 
االستمرار في هذه الريادة، ومواصلة 
قنــاة  ببــث  دربهــا  علــى  الخطــى 
تلفزيونيــة جديــدة إلعــادة بــث مواد 
ارشــيفها الــذي يمثل ذاكــرة تاريخية 

سجلت إنجازات الوطن.
المــواد  مــن  الكثيــر  حصلــت  وقــد 
والبرامــج المنوعة على أعــداد كبيرة 
مــن المتابعين والمعجبين، األمر الذي 
ــا علــى أن مثــل هذه  يعتبــر دليــالً قويًّ
النوعيــة مــن المــواد مــا زالــت عالقــة 
باألذهان، وتمثل ألجيال متعددة إرًثا 
ا يمكن استعادته واالستمتاع به؛  مهمًّ

كونه على صلة مباشرة بهم.
قنــاة  متابعــة  للمشــاهدين  ويمكــن 
القمريــن  علــى  لــول”،  “البحريــن 
اســتقطاب  تــردد:12226  عربســات 
أفقــي، ترميــز: 27500 - 3/4، وعلــى 
تــردد:  النايلســات(  )مــدار  يوتلســات 
ترميــز:  عمــودي،  اســتقطاب   11678

.3/4 - 27500

المنامة - بنا



قصــص عبدالقادر مثــل الليل الهادئ الحافــل بالنجوم

فاجأت النجمة العالمية كاردي بي الجمهور حيث تواجدت امام برج  «
إيفل والتقط لها عدد كبير من الصور مع الكثير من السائحين الذين 
تواجدوا في باريس. كانت مالبس كاردي بي غريبة وأثارت الجدل وهي 
من تصميم دار أزياء “ Richard Quinn “ الشهيرة، وكانت قد فاجأت 
كاردي بي الجميع عندما أعلنت أنها تعرضت للتحرش خالل جلسة 

تصوير إلحدى المجالت.

صــدر حديثــا مجموعــة قصصيــة لألديــب عبدالقادر عقيل بعنوان “ يوم آت كســارق في الليل” تقع في 115 صفحة من الحجم المتوســط والصادرة عن مشــروع النشــر 
المشترك، الذي انطلق من العام 2000م بالتعاون ما بين هيئة الثقافة والمؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

عبــد القــادر عقيــل ذلك العلــم الالمع في ميــدان اإلنتاج 
الثقافــي فــي مملكــة البحريــن والخليــج بنتاجــه المبهــر 
والــذي يشــكل لبنــة صلبــة فــي بنيــان القصــة البحرينية 
الليــل”  فــي  كســارق  آت  يــوم   “ مجموعــة  الباهــرة. 
اســتطاعت ببراعــة فائقــة الجــوس فــي أغــوار النفــس 

البشرية واإلبالغ عن نفسيات شخصيات متمركزة.
قصــص ترســم خــط ســير اإلنســان والوجــود وحدائــق 
القمــر، تنفــذ إلــى قلــب القــارئ كالســحر تمامــا، تأخــذك 
إلــى الــدفء، إلــى خارطــة من اإلبــداع التعــرف بدايتها 
مــن نهايتهــا، فلعقيــل أســلوب كســحب الصيــف النــادرة 
واألشجار الواقعة على حافة العالم.أسلوب في الكتابة 

مثل الليل الهادئ الحافل بالنجوم.
مــن  الكثيــر  عقيــل  عبدالقــادر  لألديــب  أن  المعــروف 
 - الوحشــي  العالــم  فــي  “اســتغاثات  منهــا  اإلصــدارات 
- قصــص قصيــرة  البلــورات  “مســاء  قصــص قصيــرة” 
“رؤى  العامــي”  والشــعر  العاميــة  حــول  “موضوعــات   “
الجالــس علــى عــرش قدامــه بحــر زجــاج شــبه البلــور، 
الشوارق “ الشوكران..قصص قصيرة، كف مريم رواية، 
“أيــام يوســف األخيرة..رواية”. باإلضافــة إلى مجموعة 

مــن كتــب األطفال منها “ من ســرق قلم 
نــدى، “ االتفــاق “ الغيمــة الســوداء” “ مــن 
يجيب على سؤال ندى” “حكايات شعبية 

من الخليج”.
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محرر مسافات

بما أن للرؤية العامة للمبدع قفزة خارج المفاهيم، ورحالت في ثقوب الزمن، فمن الطبيعي 
أن يقوم عميد الفوتغرافيين في الخليج عبدهللا الخان برحلة فوق لجنة العناد وليالي الرعود 
لتصوير مرافئ من ســود العيون ونبض القلب، وشــواطئ أغلقتها متاريس الذكريات.. نعم، 
فقــد ســافر المصــور عبدهللا الخان إلى منطقة مرســى مطروح في ســبتمبر الماضي لتصوير 
شــاطئ الغــرام الــذي جلســت عليه الفنانة ليلــى مراد في فيلمها الشــهير “شــاطئ الغرام” من 
إنتــاج 1950 وصــور كذلــك “الصخــرة” التــي كانــت جالســة عليهــا، وهــي تغنيى أغنيــة “الميه 

والهوا” من تأليف صالح جودت، والحان أحمد صدقي. 

الخــان قــال لـــ: “البــالد” أن مشــهد ليلــى مــراد 
فــي الفيلم أنطبع فــي ذهنه منذ فترة طويلة، 
وشــعر بالغربــة عــن العالــم مــا لــم يــزور نفس 
المكان الذي جلســت فيــه ليلى مراد، ثم حزم 
حقائبه وسافر إلى مصر متوجها إلى المنطقة 
البعيدة “مرســى مطروح” الشهيرة بشواطئها 
ذات الرمــال البيضــاء في رحلة متعبة للغاية، 
ويطــوي  الــوراء  إلــى  الزمــن  حــدود  ليعبــر 
الصخــرة  نفــس  بعدســته  ليصــور  المســافات 

والشــاطئ الذي جلســت عليه ليلــى مراد قبل 
نحــو 69 عاما. الخان امتص الذكريات وحلق 
فوق شــعاع ليلى مراد المطبــوع هناك وخرج 
بهذه الصور التي تنفرد “ البالد” بنشرها ألول 

مرة.
فيلــم “شــاطئ الغــرام” مــن بطولــة ليلــى مراد 
وحســين صدقــي ومحســن ســرحان وتحيــة 
كاريــوكا، وإخــراج هنــرى بــركات وعرض في 
العام 1950 وتدور قصته حسب “ويكيبيديا” 

حــول الشــاب عــادل الثــرى الــذي  يعتقــد أن 
لهــا، فيصــرف شــبابه  كلمــة ال معنــى  الحــب 
الهًيــا بيــن حلبــات الســباق ومالهــى الرقص، 
وأحضــان الغانيــات، يقــع أثنــاء تواجــده على 
شــاطئ مرســى مطروح بالمدرســة الحســناء 
كل  لــى  فيطاردهــا  هواهــا،  فــي  يقــع  ليلــى، 
مــكان، تبادلــه الحــب، يطلــب مــن والدهــا أن 

يتزوجهــا، يوافق الوالد موظف التلغراف بعد 
تــردد للفــارق المــادى بينهمــا، يعــود بهــا عادل 
إلــى القاهــرة، تفاجــأ عمتــه وزوجهــا بزواجــه 
المفاجــئ، وهي التي خططــت لتزوجه ابنتها 
منى؛ حتى يمكن لها وبثروته تسديد ديونهم 
وينتشــلهم مــن األفــالس المؤكــد، مــن جهــة 
آخرى تطارده عشيقته سهير بعد هذا الزواج 

يتزوجهــا،  أن  أملهــا  كان  والــذي  المفاجــئ، 
تبــدأ العمــة فــي تدبيــر الخطــط إلفشــال هــذا 
يكــن  ولــم  تحبــط،  خططهــا  أن  إال  الــزواج 
أمامهــا ســوى خطــة واحــدة أن تثبــت خيانــة 
ليلــى، وتنجح فــي ذلك، ويصــدق الزوج هذه 
الخطــة، يطردها مــن منزلها لتعود إلى والدها 
فــي مرســى مطروح، يعلم صديقــه بذلك، فال 

يصــدق خيانة الزوجــة، وأخيرا يعلم أن وراء 
هــذا عمــة الشــاب، وأنهــا تطمــع فــي ثروتــه، 
وترى األمل أن يتزوج ابنتها، يرى أن يصحح 
خطــأه، فيســافر إلــى مرســى مطــروح ويعيد 
زوجتــه مــرة أخــرى للقاهــرة، بعــد أن اهتــدى 

للحقيقة.

عبدالله الخان

قلب المصور عبداهلل الخان يصل إلى شاطئ غرام ليلى مراد
صـــور نفـــس المـــكان الـــذي جلســـت فيـــه ليلـــى مـــراد قبـــل 69 ســـنة

 اسامة الماجد

لقطة بانورامية لشاطئ الغرام

مسرح ليلى مراد بمرسى مطروحليلى مراد في الموقع األصلي وأغنية الميه والهوا

12 ألف جنية كان أجر ليلى مراد في فيلم شاطئ الغرام
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عارضة األزياء األميركية - الفلسطينية جيجي 
حديد خالل عرض مجموعة لربيع وصيف 2020 في 

القصر الكبير في باريس )أ ف ب( 

أثار مقطع فيديو جديد انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي في السعودية 
غضًبا واسًعا في المملكة، ما دفع السلطات إلى التحرك. 

فقد انتشر فيديو ألب يعّذب طفله الذي ال يتعدى عمره الـ7 سنوات، ويحرقه 
بوالعة.   وبعد الغضب الواسع الذي سببه انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل، 
أمــر النائــب العــام الســعودي، اليــوم األربعاء، بإلقــاء القبض علــى األب، وفتح 

تحقيًقا تمهيًدا التخاذ اإلجراءات النظامية بحقه.
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  لــوزارة  الرســمي  المتحــدث  أكــد  مــن جهتــه،   
السعودية، خالد أبا الخيل، أنه “جار اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتحقق بشأن 
المقطــع المتداول”.  وغّرد ســعوديون عبر هاشــتاغ #انقذوا_الطفل_المعنف_
من_المجــرم، فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث أعربــوا عن اســتيائهم 
ا لمثل هذه  مــن المقطــع المتــداول، مطالبيــن بســن قوانيــن صارمــة تضــع حــدًّ

السلوكيات بحق األطفال، التي باتت تظهر بشكل متزايد في المجتمع.
وشــهدت الســعودية األســبوع الماضــي، قضيــة تعنيف طفلة رضيعــة على يد 
والدهــا، مــا دفــع الســلطات إلــى التحــرك والقبــض علــى الوالــد بتهمــة ارتكاب 
فعــل ينطــوي “على ما يهّدد صحة وســالمة الطفل وتعريضه للخطر وإســاءة 

المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر األجهزة الذكية”.

فيديو جديد لتعنيف طفل يثير 
موجة غضب في السعودية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

امرأة تقتحم عرين األسد وتسخر منه
امــرأة  تخطــت  وغريــب،  نــادر  مشــهد  فــي 
الحواجــز ووصلــت إلــى داخــل عرين األســد 
نيويــورك،  بمدينــة  حيوانــات  حديقــة  فــي 
ولــم تكتــف بذلك، بل نفذت حركات ســاخرة 

وراقصة أمام الحيوان المفترس.
وقالــت حديقــة حيوانــات برونكس في بيان 
إن امــرأة مجهولــة الهويــة، تمكنــت من دخل 
عرين األســد وســخرت منه”، مشيرة إلى أنها 

وضعــت نفســها “فــي خطر كبيــر”. وكان زوار حديقة الحيوانات يعتقــدون أن ما تقوم به المرأة 
داخل عرين األسد من حركات ساخرة ورقص، جزء من عرض تنظمه الحديقة، قبل أن يدركوا 
مدى الخطر الذي كانت فيه تلك المرأة، في حين بدا األسد مرتبكا ومذهوال مما يحدث أمامه.

وأظهر مقطع فيديو نشــر على مواقع التواصل االجتماعي “األســد المرتبك” بشــأن المرأة، فيما 
تلوح بيديها وترقص بشكل غريب، فيما كان ينظر باستغراب حوله على ما يبدو.

وقالــت إدارة شــرطة نيويــورك لشــبكة “ســي إن إن” التلفزيونيــة إن حديقــة حيــوان برونكــس 
رفعت شكوى ضد المرأة بتهمة التعدي الجنائي.
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