
االنتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 لغاية اليوم

انخفاض مستوى العجز بنسبة 38 % خالل النصف األول من العام 2019

المشاريع التنموية تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي أحدثت نقلة نوعية 
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توجيه بإشراك القطاع الخاص في 
تنفيذ المشاريع اإلسكانية وليس 

فقط في تمويلها

البدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق 
سترة الذي سيوفر أكثر من 3000 

وحدة سكنية

اإلعالن عن افتتاح خط الصهر السادس 
لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الشهر 

المقبل ليصبح أكبر مصهر في العالم   

اإلعالن عن إطالق مشروع الجينوم 
الوطني بهدف جمع 50 ألف عينة 

خالل 5 سنوات وإنشاء قاعدة بيانات 
وطنية شاملة 

افتتاح مشروع توسعة مطار البحرين 
الدولي في الربع األول من عام 2020

التوجيه بتطوير إجراءات وخدمات 
التخطيط العمراني

اإلسراع في توسيع نطاق التوثيق 
الخاص ليشمل القطاع العقاري

التوجيه بالبدء الفوري في استحداث 
نظام جديد لفواتير الكهرباء واإلسراع 

في تركيب العدادات الذكية

فتح باب تقديم األفكار والمقترحات في 
النسخة الثانية من مسابقة االبتكار 

الحكومي (فكرة)

تكليف كافة الجهات الحكومية المعنية 
بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 

مليون دينار بحريني لدعم إعادة هيكلة 
االلتزامات المالية لشركات القطاع 

الخاص

الشكر لفريق البحرين المتمّيز بحبه 
للتحدي وعشقه لإلنجاز

االنتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة من 
أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم 

بمتابعة من مجلس الخدمة المدنية 
لتطوير العمل الحكومي

الشكر ألشقائنا بالمملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة ودولة الكويت على وقفتهم 
التاريخية في دعم االستقرار في مملكة 

البحرين

توجيه كافة الجهات الحكومية المعنية 
باإلسراع في استكمال الخدمات لمدينة 

خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق 
الحد

أعرب عن شكره وتقديره لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر 

على رعايته الكريمة للملتقى 
الحكومي 2019

أكد أن رؤى صاحب الجاللة الملك 
المفدى حفظه الله ورعاه هي مرتكز 

العمل لفريق البحرين، ومستمرون في 
ظل توجيهاته نحو تحقيق التطلعات 

المنشودة

الشكر والعرفان إلى كافة منتسبي 
قوة دفاع البحرين واألمن والشرطة 

على ما يقومون به من جهود وطنية 
نبيلة لحفظ أمن الوطن

انخفاض مستوى العجز بنسبة 38% 
وزيادة اإليرادات غير النفطية بنسبة 
%47 وانخفاض المصروفات اإلدارية 
بنسبة %14 خالل النصف األول من 

العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي

نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي بنسبة %50 في الفترة بين

2008 و 2018

المواطن أساس العمل، وال يوجد َحد 
للتمّيز في الخدمة الحكومية
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لــدى رعاية رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وبحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الحكومــي  للملتقــى  آل خليفــة،  بــن حمــد 
2019 أمــس بمركــز عيســى الثقافــي، أكــد 
ســمو رئيــس الــوزراء أن تطويــر منظومــة 
الخدمــات الحكوميــة والوصــول بهــا إلــى 
واإلنتاجيــة،  الجــودة  مســتويات  أرقــى 
هــو نهــج مســتمر حافظــت عليــه الحكومة 
لقناعتها الراســخة بأهميته كضرورة لدعم 
مســاعي التنميــة المســتدامة واالســتجابة 

لمختلف التحديات.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وشــّدد 
الجهــاز  كفــاءة  تعزيــز  أن  علــى  الــوزراء 
تقديــم  إجــراءات  وتبســيط  الحكومــي 
وســرعة  الحكوميــة  الخدمــات  مختلــف 
ا للنمو وتحقيق  إنجازها يشكل محرًكا مهمًّ
رضا المواطن، والذي يعد المؤشر الرئيسي 
لقياس مســتوى النجاح والتقدم في مسار 

العمل الحكومي.
وقــال ســموه إن مملكــة البحريــن بقيــادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ترتقــي فــي دروب 
ســواعد  علــى  ارتــكاًزا  والتقــدم،  اإلنجــاز 
علــى  واإلصــرار  بالكفــاءة  تتمتــع  وطنيــة 
النجــاح، وتعمــل كفريق واحــد غايته تقدم 

الوطن وازدهاره.
وشــّدد ســموه علــى أن أولويــات منظومــة 
العمــل الحكومي فــي الحاضر والمســتقبل 
والبنــاء  المواطــن،  تطلعــات  تحقيــق  هــي 
علــى مــا تحقــق مــن إنجــازات، والحفــاظ 
على اســتدامة النمو، مشــيًرا سموه إلى أن 
الفرصــة مهيئة أمــام المملكة لمواصلة دفع 
مســيرة النمــاء انطالًقا من األســس القوية 
ومــا  التنميــة  مســيرة  إليهــا  تســتند  التــي 
تتمتــع بــه المملكــة مــن مقومــات تنافســية 

فريدة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأشــاد 
الــذي  الــدؤوب  الــوزراء بالجهــود والعمــل 
يقــوم به صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء ومتابعــة ســموه الحثيثة 
والمســتمرة لمســتوى اإلنجــاز فــي برامــج 

ومبادرات تطوير العمل الحكومي.
ووّجه سموه القيادات التنفيذية واإلدارية 

فــي مختلف األجهزة والجهــات الحكومية 
إلى التمســك بروح المبــادرة واإلنجاز، وأن 
يكــون نهجهــم الراســخ هــو فتــح أبوابهــم 
للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم في 
مختلــف المواقــع، وقــال ســموه إن أبــواب 
المســؤولين يجــب أن تبقــى مفتوحة أمام 

الناس، وتحقيق الرقي للوطن وشعبه.
الجهــود  مضاعفــة  أهميــة  ســموه  وأكــد 
لمواكبــة التحديــات الراهنــة والعمــل علــى 
علــى  تقــوم  متقدمــة  رؤى  استشــراف 
االبتــكار والمشــاركة البنــاءة بمــا يعــّزز من 
تنافســية المملكــة والمكانــة الرائــدة التــي 
حققتهــا، وبمــا يكفل اســتمرار وتيــرة النمو 
فــي جميــع القطاعات لوضــع البحرين على 
تقدمهــا  يضمــن  الــذي  المســتقبل  طريــق 
ويلبــي أولويــات واحتياجــات المواطنيــن 
والذي هو هدف الحكومة وأسمى غاياتها.
وفــق  تعمــل  الحكومــة  إن  ســموه  وقــال 
منهجيــة واضحــة لتعزيــز مبــادئ الحوكمة 
المشــروعات  إنجــاز  مؤشــرات  ورصــد 
عبــر منظومــة إلكترونيــة متكاملــة هدفهــا 
الوقــوف علــى معــدالت اإلنجــاز، وتجــاوز 
البنــاء  عجلــة  تعطــل  قــد  معوقــات  أيــة 
واالســتثمار، وذلــك فــي إطار مــن التكامل 
والمؤسســات  األجهــزة  مختلــف  بيــن 

الحكومية.
وأضــاف ســموه أن مملكــة البحرين بفضل 
سياســاتها االقتصاديــة المرنــة اســتطاعت 
أن تتجاوز العديد من التحديات اإلقليمية 
والعالمية، وحافظت على المكتسبات التي 
حققتها من خالل مبادرات عديدة أسهمت 
في دعم جهود المملكة على صعيد التنمية 

المستدامة.
وأعــرب ســمو رئيــس الــوزراء عــن تطلعــه 
إلى مواصلــة تحقيق المزيد من المنجزات 
المملكــة  التــي تعــزز مــن مكانــة  الوطنيــة 
ودورها الرائد في المنطقة، مشــيًدا ســموه 
منــذ  اســتطاع  الــذي  الحكومــي  بالملتقــى 
انطالقتــه اإلســهام بلــورة الــرؤى واألفــكار 
وتعــّزز  الحكومــة  توجهــات  تخــدم  التــي 
مــن جهودهــا فــي توفيــر مقومــات الحياة 
متمّنًيــا  للمواطنيــن،  والمزدهــرة  الكريمــة 
ســموه للقائميــن علــى الملتقــى النجاح في 
تحقيــق األهداف التي تســهم في االرتقاء 

بجودة الخدمات الحكومية.

 المنامة - بنا

البحرين بقيادة جاللة الملك ترتقي في دروب اإلنجاز ارتكاًزا على السواعد الوطنية سمو رئيس الوزراء للمسؤولين: تمّسكوا بروح المبادرة وافتحوا أبوابكم للمواطنين

تطوير منظومة الخدمات والوصول بهــــــــا إلى أرقـى مستويـــــات الجـــــودة 

 تعزيز كفاءة 
الجهاز الحكومي 
وتبسيط إجراءات 

تقديم مختلف 
الخدمات وسرعة 

إنجازها

الفرصة مهّيأة 
أمام المملكة 
لمواصلة دفع 
مسيرة النماء 

انطالًقا من األسس 
القوية للتنمية

مضاعفة الجهود 
لمواكبة التحديات 

والعمل على 
استشراف رؤى 
متقدمة تقوم 

على االبتكار

بفضل سياساتنا 
االقتصادية 

المرنة استطعنا 
تجاوز العديد من 

التحديات اإلقليمية 
والعالمية

المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة “أننا نجتمع في هذا الملتقى الحكومي الرابع لنعّزز الثقة ونجدد العزم لمواصلة العمل نحو تنفيذ الرؤى المشتركة 
الراميــة إلــى تلبيــة احتياجــات المواطنيــن وتطلعاتهم وتمكينهم في مختلف القطاعات بما يســهم فــي توفير المزيد من 
الفــرص النوعيــة أمامهــم ويخــدم أهداف التنمية المســتدامة ويحقق تطلعات المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.

وتوّجــه صاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء إلــى صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الوزراء بالشــكر 
والتقديــر علــى رعايــة ســموه للملتقــى 
الحكومــي فــي نســخته الرابعــة، وهــو 
مــا يؤكــد مــدى حــرص ســموه الدائــم 
وجهــوده المســتمرة لتطويــر منظومــة 
فــي  كفاءتــه  ورفــع  الحكومــي  العمــل 
كل ما من شــأنه أن يعود بالنفع لصالح 
أن  الوطــن والمواطــن، مؤكــًدا ســموه 
الملتقى الحكومي أصبح يشكل منصة 
التطلعــات  فــي صياغــة  تســهم  مهمــة 
الخطــط  رســم  ومواصلــة  الحكوميــة 
واالستراتيجيات التنموية التي تصب 
فــي صالــح المواطنيــن وتحقــق النماء 

والتقدم لمملكة البحرين.
تقديــم  ضــرورة  علــى  ســموه  وشــّدد 
الخدمة الحكومية المميزة للمتعاملين 
مــع جميــع الجهــات الحكوميــة ســواء 

مســتثمًرا  أم  مقيًمــا  أم  مواطًنــا  أكان 
أم زائــًرا، والحــرص علــى أهميــة رضــا 
مــن  الحكومــة  تقدمــه  عمــا  المواطــن 
خدمــة لــه فــي المقــام األول وتأكيــًدا 
ألهميــة تعزيــز الثقة بــاألداء الحكومي 

من جميع المستفيدين من الخدمة.
وأشــار ســموه إلــى أن مملكــة البحرين 
مستمرة في تقديم الخدمة الحكومية 
بجــودة عاليــة وتميــز مــن خــالل نشــر 
فــي  عليــه  والتحفيــز  االبتــكار  ثقافــة 
القطــاع الحكومــي وتعزيــز تنافســيته 
بمــا يحقق التطلعات المنشــودة ويدفع 

بعجلة التنمية االقتصادية.
وتم خــالل الجلســة االفتتاحية عرض 
فيلم وثائقي استعرض أهم اإلنجازات 
التــي تحققت على صعيــد تطوير أداء 
الخدمــة  وتقديــم  الحكومــي  العمــل 

بجودة عالية.
وتفّضــل صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولي 

العهــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلس الــوزراء بتوزيع جوائز 

األداء المتميز للمؤسسات الحكومية.
وعّبــر ســمو رئيس الــوزراء عن خالص 
تهانيــه للــوزارات والجهــات الحكومية 
علــى  بالجوائــز، مثنًيــا ســموه  الفائــزة 
مــا بذلــوه مــن جهــود متميــزة لالرتقاء 
لتقديــم  األداء  وجــودة  بمؤشــرات 
التــي  الخدمــة  مســتويات  أفضــل 
تواكــب احتياجــات الموطنيــن وتلبــي 
فــازت  إذ  المســتقبل،  نحــو  التطلعــات 
كل مــن وزارة الخارجيــة عــن النموذج 
الدوليــة  الشــراكات  الوطنــي لحوكمــة 
نحــو االســتدامة والتنافســية، ووزارة 
الطيــران   - واالتصــاالت  المواصــالت 
تصاريــح  إصــدار  نظــام  عــن  المدنــي 
الطيران آليا )نورس(، ووزارة الداخلية 
حوكمــة  عــن  الجمــارك  شــؤون   -
والجمركيــة  االقتصاديــة  المعلومــات 

لتسهيل التجارة - نظام أفق.

فــي  التميــز  جائــزة  توزيــع  تــم  كمــا 
التواصل مع العمالء عن أفضل الجهات 
تفاعــالً في النظام الوطني للمقترحات 
والشــكاوى “تواصــل”، إذ فــاز كل مــن 
العقــاري،  المســاحة والتســجيل  جهــاز 
وزارة التربيــة والتعليــم وزارة الماليــة 
واالقتصاد الوطني، وزارة المواصالت 
واالتصــاالت، وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة، مصرف البحرين المركزي، 

هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار، وزارة 
هيئــة  العاصمــة  محافظــة  اإلســكان، 
التنظيــم  مؤسســة  والمــاء،  الكهربــاء 
العقــاري، هيئــة المعلومــات والحكومة 
التعليــم  جــودة  هيئــة  اإللكترونيــة، 
والتدريــب، معهــد اإلدارة العامة )بيبا(، 

المحافظة الشمالية، بلدية المحرق.
الملتقــى  أعمــال  جــدول  وتضمــن 
الحكومي عرًضا قدمه صاحب الســمو 

الملكــي ولــي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
اســتعرض فيــه أهــم اإلنجــازات التــي 
تحققــت طــوال الفتــرة الماضيــة فــي 
العديــد مــن المجــاالت وأهم المشــاريع 
االســتراتيجية التــي يتــم العمــل عليها 
إلى جانب التحديات المختلفة وكيفية 
يتــم  مســتقبلية  فــرص  إلــى  تحويلهــا 

استثمارها لصالح الوطن والمواطن.
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رعايــة ســمو رئيــس الــوزراء للملتقــى الحكومــي 2019 محــل شــكر وتقديرســمو ولي العهد يطلق حزمة من التوجيهات على هامش انعقاد الملتقى الحكومي

صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينــــــار إلعادة هيكلة االلتزامات المالية للشركات

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية الحرص على تقديم الخدمة الحكومية 
للمواطنين بأعلى جودة واستمرار خلق التنافسية؛ من أجل التطوير والتحديث في 
المجــاالت كافــة، وصــوال إلــى التميــز في تقديمهــا بما يعزز مــن ثقة المواطــن في كل 
خدمــة تقــدم مــن الجهات الحكومية، مثمنا ســموه كافة الجهود التي تســعى لتحقيق 

تطلعات ورؤى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الثــروة  هــو  المواطــن  إن  ســموه  وقــال 
الحقيقيــة التــي نســعى دومــا لالســتثمار 
أمامــه،  النوعيــة  الفــرص  وخلــق  فيــه، 
ولذلــك فإنــه مــن الضــروري أن نركــز كل 
التطويريــة لخدمــة  جهودنــا ومشــاريعنا 
المســتثمر والزائــر  إلــى جانــب  المواطــن 
والمقيــم الذيــن يســاهمون أيضــا في نمو 
االقتصــاد الوطني، مشــيرا ســموه إلى أن 
تقديم الخدمة الحكومية بجودة وكفاءة 
نســعى  مســتمرة  أولويــة  هــي  وإتقــان 
علــى  للحصــول  بإتقــان  تنفــذ  أن  دوًمــا 
رضــا المســتفيدين منها، مؤكدا ســموه أن 
المواطــن هو أســاس العمل وال يوجد حد 

للتميز في الخدمة الحكومية. 
قدمــه  الــذي  العــرض  خــالل  ذلــك  جــاء 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائب 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
مجلس الــوزراء خالل الملتقى الحكومي 
2019 الــذي تــم عقــده اليــوم فــي مركــز 
عيســى الثقافــي، برعايــة رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، حيث أعرب سموه عن 
شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي 
الكريمــة  رعايتــه  علــى  الــوزراء  رئيــس 

للملتقى الحكومي 2019.

وقــد تنــاول ســموه خــالل العــرض الــذي 
قدمه أهم اإلنجازات التي تحققت طوال 
الفترة الماضية في العديد من المجاالت، 
التــي  اإلســتراتيجية  المشــاريع  وأهــم 
يتــم العمــل عليهــا إلــى جانــب التحديــات 
المختلفــة، وكيفيــة تحويلهــا إلــى فــرص 
مســتقبلية يتم اســتثمارها لصالح الوطن 
والمواطــن، إلــى جانــب اســتعراض أهــم 
كمــا  والماليــة،  االقتصاديــة  المؤشــرات 
قــام ســموه بإصــدار عدد مــن التوجيهات 
حــول بعض القطاعــات والبرامــج؛ بهدف 
زيادة وتيرة التقدم فيها بما ينعكس على 
تحقيــق المزيــد مــن المنجــزات التنمويــة 

للمملكة وأبنائها.
وفــي بدايــة العــرض، رحب ســموه بكافة 
التنفيذييــن  المســؤولين  مــن  الحضــور 
تحــت  الذيــن يجتمعــون  القــرار  وصنــاع 
الحكومــي  الملتقــى  فــي  واحــد  ســقف 
والعرفــان  بالشــكر  تقــدم  كمــا   ،2019
إلــى كافــة منتســبي قــوة دفــاع البحريــن 
بــه  يقومــون  مــا  علــى  الداخليــة  ووزارة 
مــن أدوار جليلــة، مســتذكرا التضحيــات 
التــي قدموهــا للدفــاع عن ســيادة الوطن 
هــو  الــذي  واالســتقرار  األمــن  وترســيخ 
أســاس التنمية واالزدهــار وذلك بالتزامن 

مع مرور 100 عام على تأســيس الشرطة 
في مملكة البحرين.

وقــال ســموه إنــه بفضــل هللا ثــم حكمــة 
عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
األشــقاء  ودعــم  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
الســعودية ودولــة  العربيــة  المملكــة  فــي 
ودولــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الكويت، استطاعت المملكة الحفاظ على 
االســتقرار، والتــي جــاءت أيضــا نتيجــة 
برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق 
وطنــي بحرينــي هــو محــل فخــر واعتزاز 
مــن الجميــع، معربــا ســموه عــن تقديــره 
لألشــقاء علــى هــذه الوقفــة التــي تؤكــد 
عمــق العالقــة التــي تربــط البحريــن بهــم 
أمنيا واقتصاديا، وشــكره لفريق البحرين 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطة  فــي 
القطاعيــن  فــي  األهليــة  والمؤسســات 
العــام والخاص على إســهاماتهم الوطنية 
بــروح الفريق الواحــد، وللجهود التي قام 
بهــا الفريــق القائــم علــى تنفيــذ مبــادرات 
برنامــج التوازن المالــي، والتي هي محل 

تقديــر لمــا كان لها من أثر كبير، معربا عن 
شــكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من 

أدوار مميزة؛ من أجل خدمة وطنهم.
اليــوم  المالــي  الوضــع  أن  ســموه  وأكــد 
الماضــي،  بالعــام  أكثــر اســتقرارا مقارنــة 
وكل مــا يلزمنــا هــو تجديــد العــزم نحــو 
برنامــج  مــن  المنشــود  الهــدف  تحقيــق 
التــوازن المالــي، وهــو نقطة التــوازن بين 
الحكوميــة  واإليــرادات  المصروفــات 
بحلــول العــام 2022، مشــيرا ســموه إلــى 
التــي  للبرنامــج  األوليــة  أن اإلحصــاءات 
الثقــة  تعــزز  اليــوم  حتــى  تحقيقهــا  تــم 
نقطــة  إلــى  الوصــول  علــى  القــدرة  فــي 
التــوازن، حيــث بينت اإلحصــاءات خالل 
مقارنــة   2019 العــام  مــن  األول  النصــف 
بالنصــف األول مــن العــام 2018 أنــه تــم 
 ،%  38 بنســبة  العجــز  مســتوى  خفــض 
بنســبة  النفطيــة  غيــر  اإليــرادات  وزادت 
 10 بنســبة  النفطيــة  واإليــرادات   ،% 47
المصروفــات  انخفضــت  حيــن  فــي   ،%
اإلداريــة بنســبة 14 %، مؤكــدا ســموه أن 

مؤشــرات  تحقيــق  اســتطاعت  المملكــة 
ماليــة إيجابيــة مــع المحافظة علــى النمو 
اإليجابي لالقتصاد الوطني في السنوات 
العشــر األخيرة، حيث نمــا الناتج المحلي 
اإلجمالــي غيــر النفطي بنســبة 50 % في 
2008 و2018، وهــي نســبة  بيــن  الفتــرة 
تبعــث علــى االرتياح، وتؤكــد ما يتمتع به 

االقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها.
وفــي القطاع الصحي، نوه ســموه بأنه تم 
البــدء فــي تنفيــذ قانون الضمــان الصحي 
بعد إصداره بمشــاركة السلطة التشريعية 
من خالل انشاء صندوق الضمان الصحي 
المجلــس  2018 )صحتــي(، وتعييــن  فــي 
المشــرف عليــه، كمــا تــم إطــالق مشــروع 
اإلســعاف الوطني الذي حســن من ســرعة 
اســتجابة اإلســعاف في الحــاالت الطارئة 
فــي  كانــت  حيــث  مواقعهــا،  زيــادة  عبــر 
السابق 3 مواقع فقط واليوم وصل عددها 
إلى 8 مواقع، وسيصل إلى 13 موقعا عند 
اســتكمال المشــروع، ووجه ســموه الشكر 
لــوزارة الداخليــة علــى جهودهــا الحثيثــة 

في سعيها لنجاح هذا المشروع الحيوي.
وأعلن سموه عن إطالق مشروع الجينوم 
الوطنــي؛ بهدف جمــع 50 ألف عينة خالل 
5 ســنوات وإنشــاء قاعدة بيانــات وطنية 
شاملة؛ بهدف تحسين الجودة واالستمرار 
فــي تبنــي التقنيات الحديثــة في الصحة، 
والتي ستســاعد على التشــخيص، ووضع 

الحلول المبتكرة للمواطنين.
وقــال ســموه إنه تم البــدء في تنفيذ أكبر 
مشروع في تاريخ البحرين، وهو توسعة 
مصفــاة “بابكــو” الــذي يهــدف إلــى زيــادة 
الطاقة االســتيعابية للمصفاة، مشيرا إلى 
العمــل مســتمر لتطويــر حقــل خليــج  أن 
لــوزارة  الشــكر  ســموه  وقــدم  البحريــن، 
النفــط علــى جهودها في تنفيذ المشــاريع 
الحيويــة فــي قطــاع النفــط والغــاز، كمــا 
أعلن ســموه عن قرب افتتاح خط الصهر 
المقبــل  الشــهر  “ألبــا”  لشــركة  الســادس 
ليصبــح أكبــر مصهــر ألمنيــوم فــي العالــم 
وذلــك مواصلــة لتعزيــز تنافســية مملكــة 
البحرين عالميا في هذا القطاع الحيوي.

بــه  ســاهمت  مــا  إلــى  ســموه  وأشــار 
المشــاريع التنموية تحــت مظلة برنامج 
نقلــة  إحــداث  فــي  الخليجــي  التنميــة 
نوعيــة فــي البنيــة التحتية عبــر تطوير 
مشــاريع لخدمــة المواطن فــي قطاعات 
والطــرق  والمــاء  والكهربــاء  اإلســكان، 
والبنية التحتية، مســتعرضا ســموه أهم 
بالمجــاالت  التنميــة  مشــاريع  إنجــازات 
إنشــاء  تــم  اإلســكان  ففــي  المختلفــة، 
خليفــة  ومدينــة  الحــد  شــرق  وحــدات 
شــرق  مدينــة  ودفــان  ســلمان  ومدينــة 
سترة، وفي الطرق تم العمل على حزمة 
من مشــاريع تطوير الطرق الرئيسة. أما 
فــي الكهربــاء والمــاء، فقــد تــم إنشــاء 
محطــات رئيســة والعمــل علــى توســعة 
شــبكة النقــل الوطنية، فــي حين تم في 
التعليــم افتتــاح 6 مــدارس، منوهــا بأنه 
مــن خالل هذه المشــاريع ســيتم ضخ 5 
مليــارات دوالر فــي االقتصــاد المحلــي 

في الفترة المقبلة.
اإلجــراءات  عــن  ســموه  وتحــدث 
والبرامــج المختلفــة التــي تــم تدشــينها 
بيئــة  تحســين  بهــدف  وتحديثهــا؛ 
خدمــة  وتقديــم  للمســتثمرين  األعمــال 
حكوميــة بجــودة أفضــل لتطويــر البيئة 
إلــى  أشــار ســموه  االســتثمارية، حيــث 
“متابعته المستمرة لهذا القطاع الحيوي 
واطالعــه على التحديات التي يواجهها 
المســتثمر وذلــك الهتمامــه بتعزيــز ثقة 
الحكوميــة  الخدمــة  فــي  المســتثمرين 
المقدمــة لهــم، حيــث تــم إطــالق نظــام 
إصــدار  عمليــة  لتســريع   2.0 ســجالت 

الســجالت التجاريــة فــي وقت قياســي 
ال يتجــاوز 93 ثانية، وجاري العمل على 
مواصلة تطوير نظام ســجالت، ونشــكر 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
فــي  مــن جهــود  بــه  يقومــون  مــا  علــى 
ذلــك، كما تم تدشــين نظام بنايات العام 
الماضــي، والــذي يهــدف لتســريع عملية 
إصــدار رخص البناء في فترة ال تتعدى 
5 أيــام، ولكــن بينــت األرقــام أن معــدل 
إصــدار رخــص البنــاء عــن طريــق نظام 
بنايــات وصــل إلــى 2.7 أيــام متجــاوزا 
إلــى  ســموه  منوهــا  المحــدد”،  الهــدف 
أن هــذه المشــاريع زادت مــن تنافســية 
إلــى  مشــيرا  عالميــا،  البحريــن  مملكــة 
الخدمــات  تحســين  الســتمرار  تطلعــه 
معربــا  نفســها،  بالمنهجيــة  الحكوميــة 
ســموه عن شــكره للجنة الوزارية للبنية 
والحكومــة  األشــغال  ووزارة  التحتيــة 
المعنيــة  الجهــات  وكافــة  اإللكترونيــة 
بنجــاح نظــام بنايــات على مــا بذلوه من 
جهــود تكامليــة هدفهــا تقديــم الخدمــة 

الحكومية بالجودة والسرعة المطلوبة.
كمــا وجــه ســموه إلــى تطوير إجــراءات 
خــالل  العمرانــي  التخطيــط  وخدمــات 
توســيع  فــي  واإلســراع  واحــد،  عــام 
نطــاق التوثيــق الخاص ليشــمل القطاع 
العقــاري، معربا عن شــكره لوزارة العدل 
علــى  واألوقــاف  اإلســالمية  والشــؤون 
الموثــق  فــي مشــروع  بــه  يقومــون  مــا 

الخاص.
وتطرق سموه إلى التحديات في القطاع 
الخاص، حيث نوه بأنه وعلى الرغم من 
المبادرات والخطط والبرامج التي تقوم 
الوطنــي  المملكــة، إال أن االقتصــاد  بهــا 
يظــل مرتبطــا بالتحديــات التــي تواجــه 
االقتصــاد العالمي، وســيتم اآلن التركيز 
على دعــم بعض القطاعــات االقتصادية 
تواجــه  التــي  التحديــات  علــى  للتغلــب 
القطــاع الخــاص وتحويلهــا إلــى فــرص 
حيويــة، وقــد كلــف ســموه وزارة المالية 
واالقتصــاد الوطني بالتنســيق مع وزارة 
وغرفــة  والســياحة  التجــارة  الصناعــة 

وصنــدوق  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 
العمل “تمكين” والبنوك الوطنية بإنشــاء 
100 مليــون  للســيولة بحجــم  صنــدوق 
دينــار؛ بهــدف إعــادة هيكلــة االلتزامــات 
شــكره  عــن  معربــا  للشــركات،  الماليــة 
لــوزارة الماليــة وكافة العامليــن بها على 

جهودهم، ومتمنيا لهم التوفيق.
وقــال ســموه “علينا االســتمرار في دعم 
خــالل  أطلقنــا  حيــث  والتميــز،  اإلبــداع 
العــام الماضــي مســابقة “فكــرة” اعتــزازا 
منــا بالكــوادر الوطنية، وتــم تقديم 565 
مبادرة والتي أثمرت عن فوز 4 أفكار تم 
تبنيها لتطبيقها على أرض الواقع، وهي: 
الوطنيــة  والمنصــة  “ضيافــة”،  برنامــج 
للمواعيــد،  الوطنــي  والنظــام  للتطــوع، 
والتــي  المنــزل،  مــن  العمــل  وسياســة 
األفــكار”،  هــذه  تنفيــذ  علــى  العمــل  بــدأ 
وقــد أعلــن صاحــب الســمو الملكــي ولي 
األفــكار  تقديــم  بــاب  فتــح  عــن  العهــد 
والمقترحــات فــي النســخة الثانيــة مــن 

برنامج فكرة ابتداء من أمس.

وأشار سموه إلى أن تطوير فريق العمل 
الحكومــي هــي إحــدى األولويــات التــي 
إلــى  للوصــول  لتحقيقهــا؛  نســعى دومــا 
التميــز فــي األداء بمــا يرفــد التطلعــات 
المنشــودة، مشــيرا إلى أنه وبمتابعة من 
مجلــس الخدمة المدنية تم االنتهاء من 
إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 
56 جهــة حكوميــة حتــى اليــوم؛ بهــدف 
تطويــر العمــل الحكومــي، مقدما الشــكر 
لديــوان الخدمة المدنيــة وكافة الجهات 
الحكوميــة على ما بذلــوه من جهود في 
هــذا المجال، وتهــدف إعادة الهيكلة إلى 
إدخال عنصر الشــباب فــي القطاع العام 
منهــم  الكفــاءات  أمــام  المجــال  وفتــح 
لإلسهام في تحقيق اإلنجازات التنموية 
التقنيــات  تبنــي  جانــب  إلــى  للمملكــة، 
الحديثة التي تعزز من األداء الحكومي، 

وتعزيز المحاسبة.
الخدمــة  جــودة  إن  ســموه  وقــال 
الحكومية تعتمد على التحســينات التي 
المقترحــات  علــى  بنــاء  إجراؤهــا  يتــم 

الجهــات  تســتلمها  التــي  والشــكاوى 
الســابقة  الســنوات  ففــي  الحكوميــة، 
بلــغ عــدد الجهــات الحكوميــة الملتزمــة 
بمســتوى الخدمــة المتفــق عليهــا بنســبة 
100 % ثــالث جهــات، فــي حين وصلت 
اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى 
الحكومــي 2019، وهــذا العــدد هــو فخر 
للجميــع علــى مــا يبدونه مــن حرص من 
للمواطــن  الحكوميــة  الخدمــة  تقديــم 

بجودة وكفاءة عالية.
ولــي  الملكــي  الســمو  واختتــم صاحــب 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلس الــوزراء بأن اســتعراض 
إنجازاتنــا ال يعنــي التوقــف عندهــا، بــل 
نجــدد ثقتنــا بعملنــا ونزيــد مــن عزيمتنا، 
وشــدد بأنــه علينــا العمــل بجــد كل يــوم، 
ونبنــي علــى منجزاتنــا بعزيمــة، ونؤمــن 
دائما أنه ال يوجد حد للتميز في الخدمة 

الحكومية.
وقال ســموه إن المرحلة المقبلة تتطلب 
والبرامــج  الجهــود  بكافــة  الثقــة  تعزيــز 
مــن  تقديمهــا  يتــم  التــي  والمبــادرات 
بكفــاءة  الحكوميــة  الجهــات  مختلــف 
وفاعليــة وتجديــد العــزم علــى المضــي 
قدمــا نحــو تقديــم الخدمــة الحكوميــة 
أعضــاء  جميــع  بتكاتــف  عاليــة  بجــودة 
لتحقيــق  الواحــد؛  البحريــن  فريــق 
األهداف التنموية للمملكة، مؤكدا لكافة 
الملتقــى  فــي  المتواجديــن  المســؤولين 
الحكومــي علــى أهمية وضع شــعار حب 
التحــدي وعشــق اإلنجــاز نصــب أعينهم 

لتحقيق كافة التطلعات المنشودة.

المنامة - بنا

عدد الجهات 
الحكومية 

الملتزمة 100 
% بمستوى 

الخدمة يرتفع 
من 3 إلى 16

انخفاض 
مستوى العجز 

بنسبة 38 % 
خالل النصف 

األول من العام 
2019

المواطن هو 
أساس العمل 

وال يوجد 
حد للتميز 

في الخدمة 
الحكومية

فتح باب 
تقديم األفكار 

والمقترحات 
في النسخة 

الثانية من 
“فكرة”

تطوير إجراءات 
التخطيط 

العمراني بعام 
واحد واإلسراع 

بتوسيع التوثيق 
الخاص 

زيادة اإليرادات 
غير النفطية 

بنسبة 47 
%، واإليرادات 

النفطية بنسبة 
% 10

اإلعالن عن 
قرب افتتاح 
خط الصهر 
السادس لـ 

“ألبا” الشهر 
المقبل 

نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 

غير النفطي 
بنسبة 50 % في 
الفترة بين 2008 

و2018 

أشار صاحب السمو الملكي  «
ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء خالل العرض الذي 

قدمه في الملتقى الحكومي 
إلى أن العمل جار على 

استكمال البنية التحتية 
الداعمة لالقتصاد من خالل 

تنفيذ عدد من المشاريع 
الكبرى، والتي منها مشروع 

توسعة مطار البحرين 
الدولي، والذي تم اإلعالن عن 

قرب افتتاحه في الملتقى 
الحكومي السابق، وتم تمديد 

عمليات التشغيل التجريبي؛ 
للتأكد من إجراءات السالمة، 

ومن أن جميع الخدمات 
في المستوى المطلوب، 

وأكد سموه أن الهدف هو 
افتتاح توسعة مطار البحرين 

الدولي في الربع األول من 

العام 2020، مقدما سموه 
الشكر للفريق القائم على هذا 

المشروع اإلستراتيجي.

شدد سموه على االهتمام  «
والحرص الذي توليه المملكة 

لخلق الفرص النوعية أمام 
المواطنين في مختلف 

المجاالت، منوها في هذا 
الصدد بالبرنامج الوطني 

للتوظيف الذي تم إطالقه في 
فبراير الماضي بتوجيه من 

صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء؛ بهدف خلق فرص 

عمل واعدة للمواطنين وفتح 
المجال أمام الشباب للمشاركة 

في عملية التنمية، والذي 
نتج عنه منذ تدشينه وحتى 

اليوم توظيف 5918 بحرينيا، 
وارتفاع متوسط رواتب 

البحرينيين في القطاع الخاص 
بنسبة 4.3 % منذ بداية العام 

الجاري إلى جانب المشاركة 
الفاعلة من 3082 شركة في 

هذا البرنامج بتوفيرها الشواغر 
الوظيفية ألبناء البحرين 

الباحثين عن عمل، مؤكدا أن 
العمل مستمر لمواصلة خلق 

الفرص النوعية، مقدما سموه 

الشكر لوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية والجهات ذات 
العالقة على عملهم بروح 

الفريق الواحد؛ من أجل أبناء 
البحرين والسعي المستمر 
إلنجاح البرنامج الوطني 

للتوظيف.

ارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في الخاص 4.3 % افتتاح توسعة المطار في 2020

أكد سموه أن العمل مستمر على تنفيذ  «
مشاريع إستراتيجية وتنموية كبرى، ففي 

مجال الخدمات اإلسكانية قمنا خالل 
الملتقى الحكومي العام الماضي باإلعالن 

عن 20200 وحدة سكنية تم الوصول إليها، 
ووجهنا باستكمال الوحدات االسكانية؛ بهدف 

الوصول إلى 25000 وحدة سكنية لإليفاء 
بالتزام الحكومة ببرنامجها بتوفير هذا العدد، 

وتم االنتهاء منها في الوقت المحدد، وقدم 
سموه الشكر لوزارة اإلسكان الستطاعتهم 

تعزيز ثقة المواطن في قدرتنا على التنفيذ 
من خالل افتتاح مدينة خليفة، ومدينة 

سلمان، ومدينة شرق الحد، وقد وجه سموه 
كافة الجهات الحكومية المعنية باإلسراع 
في استكمال خدمات البنية التحتية لهذه 

المدن، مشيرا إلى أنه تم تسليم أكثر من 
6000 مفتاح وحدة سكنية للمواطنين خالل 

هذا العام، ووجه سموه بالبدء في تنفيذ 

مشروع مدينة شرق سترة الذي سيوفر 
أكثر من 3000 وحدة سكنية، كما وجه إلى 
إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع 

اإلسكانية، وليس فقط في التمويل لألهمية 
التي تكتسبها مشاركته في ذلك؛ تعزيزا 

للتنافسية وتسريعا لإلنجاز.

شدد سمو ولي العهد على أن التحديات التي تواجهنا يجب أن  «
يتم التعامل معها فورا من خالل دراستها والعمل على تحويلها 
إلى فرص نجاح، مؤكدا أهمية المحافظة على ثقة المواطن في 
أي خدمة تقدمها الحكومة، وقد وجه سموه بالبدء الفوري في 

استحداث نظام جديد لفواتير الكهرباء والماء، واإلسراع في 
تركيب العدادات الذكية.

نظام جديد لفواتير الكهرباءاإلسراع باستكمال خدمات البنية التحتية بمدن “خليفة وسلمان وشرق الحد”



أكــد وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعية جميــل حميدان علــى هامش المؤتمــر الصحفي الذي جمعــه بالصحافة 
المحلية في )الملتقى الحكومي(، نجاح البرنامج الوطني للتوظيف في استقطاب 15 ألف مسجل، منهم 8000 
كانــوا مســجلين وانســحبوا لعــدم جديتهــم فــي قبــول الوظائــف، أو فــي االنتظام فــي المراجعة، حيــث اهتمت 
الوزارة بمنحهم بفرصة جديدة للتسجيل، وبخطوة تعبر عن ثقة الحكومة بقدرتها في توفير فرص العمل لهم.

بتذليــل  الحكومــة  “تهتــم  وأضــاف 
كافــة الصعوبــات والمعيقــات التــي 
العاطليــن  حصــول  دون  تحــول 
لذلــك  المتاحــة،  العمــل  فــرص  عــن 
فنحن ســعدنا؛ ألننا استقطبنا جميع 
المســجلين، والغالبيــن العظمــى تــم 
هــذا  وأدى  بالتوظيــف،  معالجتهــا 
العــدد الكبيــر بتغييــر نســبة ضئيلــة 
فــي البطالــة، من 4.3 % إلى 4.4 % 

وبحدود 1700 مسجل جديد”.
وتابــع حميــدان “وممــا ســاعد علــى 
نجــاح التجربــة، مســارعة واهتمــام 

الشــواغر،  بتقديــم  العمــل  أصحــاب 
وبتعــداد 9000 شــاغر للبحرينييــن، 
بدعــم منقطــع النظيــر، ونشــرنا فــي 
موقع الوزارة أســماء 3400 صاحب 
عمــل ممن قدموا الشــواغر وتعانوا، 
الكفــاءات  يســتقطبوا  ان  وحاولــوا 

الكبيرة”.
وقــال “لهــذه األســباب كلهــا، ومعهــا 
المناخ الصحــي للعمل في البحرين، 
استطاعت الشركات أن توفر فرص 
عمــل جديــدة للمواطنيــن، ونجحت 
الحكومــة بوضــع التــوازن، باعتبــار 

التوظيــف تســاعد علــى  أن عمليــة 
وجهــة  العامــل،  مصلحــة  تحقيــق 
بأســلوب  ســواء،  حــد  علــى  العمــل 
مزايــا  وبتقديــم  طوعــي،  اقناعــي 
نوعيــة لــكال الطرفين، منهــا التأمين 
التدريــب  وفــرص  التعطــل،  ضــد 
فــرص  توفيــر  وكذلــك  المجانيــة، 

العمل في القطاعات المطلوبة”.
رفعــت  المبــادرات،  هــذه  وأردف” 
وحصــة   %  35 بنســبة  الشــواغر 
توظيــف المــرأة إلــى 40 %، ورفــع 
األجــور في القطــاع الخاص 4.3 % 

ســنويا، بمؤشــرات إيجابية تحققت 
والمشــروع  البرنامــج  خــالل  مــن 
بــأن  علمــا  للتوظيــف،  الوطنــي 
القطاعــات الجاذبة مازلت مســتمرة 

بتقديم الفرص”. 
“نوفــر  حميــدان  قــال  ذلــك،  إلــى 
الحريــة الكاملة لصاحــب العمل في 
اختيــار مــن يشــاء، ونســاعده علــى 
توفير بيانات المرشــحين الموفرين 

وفــي  بالــوزارة،  البيانــات  بقاعــدة 
توظيــف  اســتطعنا  الجــاري  العــام 
17700 شخص من كال الشريحتين، 
ونأمل أن يســتكمل توظيف خمسة 
نهايــة  مــع  شــخص  ألــف  وعشــرين 
 2000 وبمعــدل  الماضــي،  العــام 

شخص شهريا”.
وعن الوظائــف التي تواجه صعوبة 
المحليــة،  بالســوق  التوظيــف  فــي 
قال “وظائــف الخدمــة االجتماعية، 
الجغرافيــا  اإلنســانية،  العلــوم 
أكثــر  أن  حيــن  فــي  التطبيقيــة، 
هــي  بالســوق  المطلوبــة  الوظائــف 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  الهندســة 

والمحاماة”.
تتميــز  “البحريــن  حميــدان  وتابــع 
بتقديــم التدريــب المجانــي لجميــع 

وبتعــداد  للوظائــف،  المتقدميــن 
يفــوق الخمســمئة برنامــج، بالمقابل 
المهــن  لترشــيد  حاجــة  فــي  نحــن 
والوظائــف التــي يحتاجهــا الســوق 
المقبلــة،  األعــوام  خــالل  المحليــة 
مــع المالحــظ بــأن أكثــر المجتمعات 
المؤسســات  علــى  تقــوم  المتقدمــة 
والمتوســطة،  الصغيــرة  والمنشــآت 
لــدى  الســائد  الفكــر  يخالــف  بفكــر 
البعــض هنــا بــأن األمــان الوظيفــي 
بالمنشــآت والشــركات  ال يتوفــر اال 

الكبيرة”.
وفي سؤال عن األحاديث المتواترة 
عن وجود تمييز بتوظيف المنقبات 
فــي محــالت البيــع بالتجزئــة، نفــى 

حميدان ذلك وأكد عدم صحته.

حميدان: 17700 شخص وظفوا منذ بداية السنة

06local@albiladpress.com
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إبراهيم النهام
مساٍع لتوظيف 

25 ألفا 
بمعدل 2000 

شهريا

قالت الرئيــس التنفيذي لهيئة 
والتدريــب  التعليــم  جــودة 
الدكتــورة جواهــر المضحكــي 
إن الهيئــة تعمــل علــى إعــداد 
خطــة الهيئة للســنوات العشــر 

المقبلة.
تصريحهــا  فــي  وأشــارت 
لـ”البــالد” علــى هامش الملتقى 
أن  إلــى   2019 الحكومــي 
عدم رصــد موازنات لمشــاريع 
الهيئــة فــي الميزانيــة الحاليــة 
التحــوالت  ســياق  فــي  يأتــي 
بهــا  يمــر  التــي  االقتصاديــة 

العالــم ككل والبحريــن بشــكل 
خاص.

 ولفتت إلى أن ذلك لن يشّكل 
الهيئــة  أمــام  كبيــرة  عقبــة 
أهدافهــا  لتحقيــق  وســعيها 
وأداؤها مســؤولياتها المنوطة 

بها.
وأكدت أن الهيئة على تواصل 
مســتمر مــع المجلــس األعلــى 
ووزارة  والتدريــب  للتطويــر 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
أو  صعوبــات  أي  لمعالجــة 

تحديات يمكن أن تعترضها.

“جودة التعليم” تعد خطتها لـ 10 سنوات مقبلة
سيدعلي المحافظة

للمجلــس  العــام  األميــن  قالــت 
األنصــاري  هالــة  للمــرأة  األعلــى 
للمربيــة  الوطنــي  البرنامــج  إن 
والمعلمــة الوطنية، يعد من برامج 
للمجلــس  االســتراتيجية  الخطــة 
فــي مرحلتها الحاليــة بالتعاون مع 

تمكين.
وأكدت في رّدها على استفسارات 
“البــالد” خــالل المؤتمــر الصحفــي 
الملتقــى  هامــش  علــى  المنعقــد 
الحكومــي 2019 إلــى أن البرنامج 
الــذي يهــدف إلــى تطويــر خدمات 
لــم  المبكــر  التعليــم  مؤسســات 

يتوقف.
ا   وذكرت أن التعليم المبكر يعد همًّ
ــا، وتــم اســتحداث البرنامــج  وطنيًّ
بشرط أن تلتزم المؤسسة بتعديل 
رواتب العاملين بها بعد إخضاعهم 
لبرنامج تدريبي معين، إضافة إلى 

تمديد ساعات العمل.
 ولفتــت إلــى أن جامعــة البحريــن 
ا للعامالت  صّممــت برنامًجا تدريبيًّ
بدأ في 20 سبتمبر الفائت ويستمر 
لمدة 5 أسابيع قادمة، حيث التحق 
فيــه مجموعة من المربيات الالتي 

اختارت مؤسساتهن ضمهن إليه.

برنامج “المربية الوطنية” مستمر
محرر الشؤون المحلية

أكــد وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
اختــالف  وجــود  المطــوع  محمــد 
الجهــات  وبيانــات  معلومــات  فــي 

الرسمية حول موضوع معين.
وبّيــن فــي رّده علــى استفســارات 
الصحفــي  المؤتمــر  “البــالد” خــالل 
الملتقــى  هامــش  علــى  المنعقــد 
يتــم  ذلــك  أن   2019 الحكومــي 
لســببين، األول يعود لعدم تحديث 
إحــدى الجهات معلوماتها، والثاني 
يعــود إلــى اختــالف المعاييــر التي 

تتبعها كل جهة.
أهــداف  مــن صميــم  أن   وأوضــح 

إنشــاء اللجنة الوطنيــة للمعلومات 
أن  مــن  التأكــد  هــو  والســكان 
التــي  واإلحصــاءات  المعلومــات 
للداخــل والخــارج محدثــة  تصــدر 

وبمعايير واحدة.
 ولفت إلى أن األرقام واإلحصاءات 
في الفترة المقبلة لن يتم اعتمادها 

إال بعد موافقة اللجنة الوطنية.
مســؤول  أي  تصريــح  أن  وبيــن 
أو  المعلومــات  ببعــض  حكومــي 
يعــود  الدقيقــة  غيــر  اإلحصائيــات 
إلــى أحــد الســببين اللذيــن ذكرهما 

آنًفا.

اعتماد “المعلومات والسكان” يحسم اختالف البيانات الوطنية
محرر الشؤون المحلية

أكــد عــدد مــن الــوزراء والمســؤولين ما حققته مملكــة البحرين على مختلف الصعد التنمويــة خالل الفترة الماضية، ما انعكس إيجابا على تحســن 
الوضع المالي، بخفض العجز الكلي خالل النصف األول من العام 2019 بنسبة 38 % مقارنة بالنصف األول من العام 2018.

اإلنجــازات  أهــم  المســؤولون  اســتعرض  كمــا 
التــي تــم تحقيقها في مجــاالت البنية التحتية، 
والتعــاون  للمواطنيــن،  األساســية  والخدمــات 
فــي  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن 
مجال ســن القوانين والتشــريعات التي تساهم 
فــي تحقيــق برنامج عمــل الحكومة، إلى جانب 
الــدور الكبيــر والمهم التي تضطلع به المرأة في 

مجاالت التنمية الوطنية الشاملة.
األولــى  النقاشــية  الجلســة  خــالل  ذلــك  جــاء 
للملتقــى الحكومــي الرابــع 2019، والذي افتتح 
أعمالــه، صبــاح أمس، برعاية كريمــة من رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بن ســلمان آل خليفة، ومبــادرة ولي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وشــارك فــي أعمــال الجلســة النقاشــية األولــى، 
والتــي كانــت تحــت عنــوان “برنامــج الحكومــة 
واجتماعــي  اقتصــادي  أمــن   :2022  -  2019
مســتدام فــي إطــار تــوازن مالي”، وزير شــؤون 
مجلــس الــوزراء محمــد المطــوع، وزيــر المالية 
واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفة 
البلديــات  آل خليفــة، وزيــر األشــغال وشــؤون 
والتخطيط العمراني عصام خلف، وزير شؤون 
البوعينيــن،  غانــم  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
هالــة  للمــرأة  األعلــى  للمجلــس  العــام  واألميــن 
إيمــان  اإلعالميــة  الجلســة  وأدارت  األنصــاري، 

مرهون.
أن  الــوزراء،  مجلــس  شــؤون  وزيــر  وأوضــح 
برنامــج الحكومة 2019 - 2022 اســتند بشــكل 
رئيــس علــى مخرجــات ورش عمــل “التطلعــات 
العمــل  تطويــر  مواصلــة  مؤكــدا  المســتقبلية”، 
الحكومــي فــي مختلف مؤسســات الدولة، وبما 

ينعكس إيجابا على المواطنين.
الحكومــة  برنامــج  أن  إلــى  المطــوع  وأشــار 
الحالــي ركــز على مواصلة العمل لوضع الخطط 
خدمــة  فــي  تصــب  التــي  التنمويــة  والبرامــج 
فــي  مكتســباتهم،  علــى  والحفــاظ  المواطنيــن 
ظــل اســتمرار العمــل للوصول إلى تــوازن مالي 
بيــن المصروفــات واإليــرادات، وبالتــوازي مــع 
االســتمرار فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي إيجابي 

واستقرار نقدي وتنمية شاملة.

وأكــد وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه وبعد مرور عام 
علــى إطــالق برنامــج التــوازن المالــي، يتواصل 
العمــل علــى تنفيــذ مبــادرات البرنامــج لتحقيق 
التوازن بين المصروفات واإليرادات الحكومية 
بحلــول العــام 2022، وبمــا يســهم فــي تحقيــق 
األهــداف المنشــودة، مضيفــا “حققنــا بجهودكم 
المخلصــة ودعــم األشــقاء فــي المملكــة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ودولــة الكويــت نتائــج إيجابيــة ومتميــزة منــذ 
إطــالق البرنامــج، ونعمــل علــى مواصلــة وضــع 
اســتدامة  إلــى  الراميــة  والبرامــج  الخطــط 
الوضــع المالي فــي المملكة والحفاظ على النمو 

اإليجابي”.
كمــا أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي أنه 
عــدد  اســتحداث  الماضيــة  الفتــرة  خــالل  تــم 
تنميــة  جانــب  إلــى  الجديــدة،  القطاعــات  مــن 
وتطويــر حزمــة مــن القطاعــات النوعيــة التــي 
تعــود بالنفــع علــى االقتصــاد الوطنــي وتســهم 
فــي تعزيــز وتحفيــز النمــو االقتصــادي، منوهــا 
إلــى مواصلــة العمل لدعــم التنميــة االقتصادية 
البنيــة  اإلجــراءات ودعــم  تســهيل  خــالل  مــن 
والتــي تســاهم  التشــريعات،  التحتيــة وتعزيــز 
فــي اســتقطاب المزيد من الفرص االســتثمارية 
الواعدة ودعم المناخ االســتثماري في المملكة، 

بما في ذلك تطوير اإليرادات غير النفطية وبما 
يرفد االقتصاد الوطني.

نتائــج  وحســب  البحريــن،  مملكــة  أن  وأكــد 
الميزانيــة بعد اإلقفال نصف الســنوي إلى نهاية 
يونيــو 2019، نجحــت في خفض العجز الفعلي 
 ،%  38 وبنســبة  دينــار،  مليــون   246 بمقــدار 
مقارنــة بالعجــز للنصــف األول من العــام 2018، 
والبالــغ 650 مليون دينــار، إذ انخفض إلى 404 
ماليين دينار خالل الشهور الستة الماضية، إلى 
جانــب النجــاح في خفض المصروفــات الفعلية 
وزيــادة   ،%  2.5 بنســبة  الفتــرة  نفــس  خــالل 

اإليرادات الفعلية بنسبة 19 % تقريبا.
آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  واختتــم 
خليفــة بتأكيــد أن صناعــة الفــرص تقــود نحــو 
المســتقبل المشــرق مــن خالل صياغــة الخطط 
واالســتراتيجيات الراميــة إلــى تنويع االقتصاد 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي اســتمرار العمــل لتهيئــة 
البنيــة التحتيــة، وبما يســهم فــي مواصلة دعم 
خطــط التنميــة وتعزيــز االقتصــاد الوطني، من 
خــالل تنفيذ حزمة من مشــاريع البنية التحتية 
اإلســتراتيجية لدعــم االقتصــاد الوطنــي، وبمــا 
يعــود أثره علــى المواطــن بالتزامن مــع برنامج 
التــوازن المالــي، مؤكــدا الحــرص علــى ســرعة 

ترجمــة أمر ســمو رئيــس الــوزراء بتنفيذ حزمة 
مشاريع تطويرية ذات الطابع الخدمي والبلدي 
مثل إنشــاء أســواق مركزية، وتطوير األســواق 
وصيانــة  الطــرق،  شــبكة  وتحســين  المركزيــة، 
وإنشــاء الحدائــق والمالعب، وتطويــر المرافق 
العامــة، إلــى جانــب مواصلــة العمل علــى تنفيذ 
المشــاريع االستراتيجية لتوســعة شبكة الطرق 
خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة، بالتــوازي مع 
تنفيــذ المرحلــة األولــى والثانيــة مــن المشــاريع 
التطويرية العاجلة لتحســين انســيابية الحركة 
المروريــة، مؤكــدا تلبيــة توجيهــات ســمو ولــي 
العهــد فــي تطويــر آليــات التخطيــط العمرانــي 

للتسهيل على المستثمرين.
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  وأشــار 
والتخطيــط العمرانــي إلــى الجهــود المتواصلــة 
لتنفيــذ  متتابــع  بشــكل  العمــل  وتيــرة  لتســريع 
الخطط االســتراتيجية لجميع مراحل مشــاريع 
مناطــق  شــتى  فــي  التحتيــة  البنــى  تطويــر 
البحريــن بصــورة متســارعة دون انتظار انتهاء 
مرحلة والبدء بأخرى، إلى جانب تعزيز الحلول 
مــن  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  فــي  االبتكاريــة 
خــالل االســتخدام األمثــل للمــوارد وتعزيز دور 

القطاع الخاص في هذا المجال.
وفــي كلمتــه خــالل الجلســة النقاشــية األولــى 
في الملتقى الحكومي 2019، أكد وزير شــؤون 
البوعينيــن  غانــم  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
الســلطتين  بيــن  المشــترك  التعــاون  أهميــة 
وبشــكل  أســهم  مــا  والتشــريعية،  التنفيذيــة 
المشــاريع  مــن  العديــد  تحقيــق  فــي  واضــح 

الناجحــة لصالــح الوطــن والمواطن، مستشــهدا 
بمشــروع الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل 
الحكومــة، إلــى جانــب العشــرات مــن المشــاريع 

التنموية الهامة.
تحديــث  فــي  االســتمرار  البوعينيــن  وأكــد 
القطاعــات  جميــع  فــي  الالزمــة  التشــريعات 
الحيوية الداعمة للنمو االقتصادي في المملكة، 
وبمــا يتناســب ومتطلبــات المرحلــة الحالية، إذ 
تم إصدار مجموعة من التشريعات االقتصادية 
المهمــة ومــن أبرزهــا تشــريعات تخــص القطاع 
التجــاري والحوســبة الســحابية والتأميــن ضــد 
التعطل. واختتم وزير شؤون مجلسي الشورى 
العمــل علــى تعزيــز  والنــواب بتأكيــد مواصلــة 
التشــريعات الهادفة لتحقيق االستدامة المالية 
لألجيال الحالية والقادمة، والتي تلبي تطلعات 
األهــداف  تحقيــق  فــي  وتســاهم  المواطنيــن 

االقتصادية الشاملة لدولة.
وتحدثــت األميــن العام للمجلــس األعلى للمرأة 
هالــة األنصــاري فــي الحلقــة النقاشــية، مؤكــدة 
الخطــة  برامــج  تنفيــذ  علــى  العمــل  مواصلــة 
الوطنيــة لنهوض المــرأة البحرينية، وبما يحقق 

أهداف برنامج الحكومة.
مــع  العمــل  فــي  التكامــل  األنصــاري  وأكــدت 
الجهــات الحكوميــة، بما يرفد الجهــود الوطنية 
مســاهمتها  مــن  والرفــع  المــرأة  تقــدم  لتعزيــز 
فــي االقتصــاد الوطنــي، إلــى جانــب االســتمرار 
البحرينيــة  المــرأة  احتياجــات  إدمــاج  فــي 
فــي جميــع برامــج التنميــة الشــاملة، والســعي 
لتعزيــز مســاهمة المــرأة فــي مختلــف البرامــج 

والمبــادرات الحكوميــة الهادفــة لتقــدم المــرأة 
وتحقيق دورها الريادي.

واختتمــت األنصــاري، بتأكيــد مواصلــة جهــود 
والتعــاون  بالتنســيق  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
مــع الجهــات ذات العالقــة لتحقيــق االســتقرار 
األمــن  يحقــق  وبمــا  المملكــة،  فــي  األســري 
إدمــاج  خــالل  مــن  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
احتياجــات المــرأة فــي التنميــة وتوفيــر فــرص 
التميــز القائــم على مبدأ تكافــؤ الفرص بما يعزز 

التنافسية.
وعقــب انتهــاء الجلســة النقاشــية األولــى، عقد 
وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء، ووزير األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
واألميــن العام للمجلــس األعلى للمــرأة، مؤتمرا 
صحافيــا تنــاول تفصيال ألهــم المحاور التي تم 
مناقشــتها خــالل الجلســة األولــى، إضافــة إلــى 
اإلجابــة على أســئلة واستفســارات الصحافيين 

ووسائل اإلعالم.
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أكــد  وقــد 
والتخطيط العمراني عصام خلف، الدور الكبير 
التــي تطلــع بــه الــوزارة فــي توفير بنيــة تحتية 
حديثة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين 

وجذب مزيد من االستثمارات الخارجية.
الدعــم  مــن  األكبــر  النصيــب  أن  إلــى  وأشــار 
الخليجــي المقــرر لمملكــة البحرين، يتــم إنفاقه 
في مشــاريع البنية التحتية، خصوصا اإلســكان 
جانــب  إلــى  والمــدارس،  والطــرق  والكهربــاء 
التوســعة الكبيــرة فــي مطــار البحريــن الدولــي 

وإنشاء المراكز الصحية والمستشفيات.

المنامة - بنا

ــي 2019 ــوم ــك ــح ال لــلــمــلــتــقــى  األولـــــى  ــة  ــقــاشــي ــن ال بــالــجــلــســة  الــمــشــاركــون 

اإلنجازات المتحققة تعزز التنمية الشاملة وتلبي تطلعات المواطن

وزير المالية: 
صياغة الخطط 

واإلستراتيجيات الرامية 
إلى تنويع االقتصاد

البوعينين: تحديث 
التشريعات الالزمة 

في القطاعات 
الحيوية الداعمة للنمو

األنصاري: مواصلة العمل على تنفيذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة

المطوع: مواصلة 
تطوير العمل 

الحكومي في مختلف 
مؤسسات الدولة

خلف: تسريع وتيرة 
العمل وتعزيز 

الحلول االبتكارية 
في البنية التحتية 



قال وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوسري إن البرنامج التدريبي “تطوير” 
لم يكن إلزامًيا.

البرنامــج  إن  لـ”البــاد”  تصريحــه  فــي  وذكــر 
التدريبــي اختيــاري لمــن يرغب مــن الباحثين 
عــن عمــل مــن ذوي التخصصــات الصعبــة في 
سوق العمل االنضمام إليه، وأن عدم دخولهم 
فــي البرنامــج ال يؤدي إلى قطع إعانة التعطل 

عنهم.
للبرنامــج  رشــحت  الــوزارة  أن  إلــى  ولفــت   
200 باحــث عــن عمــل علــى دفعتيــن من ذوي 
التخصصــات التــي تشــبع منهــا القطــاع العــام 
فــرص  علــى  الحصــول  فــي  صعوبــة  وتجــد 
وظيفية في القطاع الخاص كخريجي العلوم 
اإلنسانية، وذلك كجزء من الحلول المطروحة 

لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.
وأكــد الوكيــل فيما يتعلق بدعــوى زيادة فترة 
التوقف عن صرف اإلعانة بعد طرح البرنامج 

الوطنــي للتوظيــف مــن 6 أشــهر إلــى ســنة أن 
فتــرة التوقــف لــم يجــر عليها أي تغييــر، وأنها 
في األساس كانت وال تزال تبلغ سنة كاملة. 

ولفــت على هامــش الملتقى الحكومي إلى أن 
مشاريع الوزارة ومبادراتها لم تتوقف، ودائًما 
ما يتم طرح المبادرات الجديدة على مجلس 

الوزراء للموافقة عليها.
 وذكــر أن البرنامــج الوطني للتوظيف ســاهم 
توظيــف  وتيــرة  تســريع  فــي  كبيــر  بشــكل 
الباحثيــن عــن عمــل، وذلــك مــن خــال ربــط 
العمــل، وذلــك مــن  التوظيــف بســوق  عمليــة 
المرغوبــة  الوظائــف  عــرض  اشــتراط  حيــث 
قيمــة  تشــكل  والتــي  الجيــد  المــردود  وذات 
مضافــة علــى الــوزارة خــال أســبوعين، قبــل 

منح أصحاب العمل تراخيص العمل.
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أكد المشاركون في الجلسة النقاشية الثانية من أعمال الملتقى الحكومي 2019 حرص 
الحكومــة الدائــم علــى تعزيــز جودة الخدمة بمــا يلبي احتياجات المواطنين ويتناســب 
وأهــداف المســيرة التنمويــة لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة.

وأكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات 
القائــد  محمــد  اإللكترونيــة  والحكومــة 
توجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
بضــرورة  عرضــه  خــال  خليفــة  آل  حمــد 
الحــرص علــى تقديــم الخدمــة الحكوميــة 
بجــودة عاليــة، بمــا يحقق رضــا المتعاملين 
وزائريــن  ومقيميــن  مواطنيــن  مــن 

ومستثمرين.
وبيــن القائد أن تشــكيل لجنــة تقييم مراكز 
الخدمة الحكومية بقرار من صاحب السمو 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء في 
العــام 2017، كان هدفه رفع كفاءة الخدمة 
الحكوميــة المقدمة من قبل جميع الجهات 
تقييــم  دليــل  أن  إلــى  الفتــا  الحكوميــة، 
خارطــة  هــو  الحكوميــة  الخدمــة  مراكــز 
طريــق موحــدة ستســاعد مراكــز الخدمــة 
فــي توجيه الجهــود للوصول إلــى النتيجة 

المرجوة.
وأضــاف “قمنــا مــن خــال اللجنــة بزيــارة 
مــدى تحقيــق  المراكــز وتقييمهــا وقيــاس 
مراكــز الخدمة للمعايير المطلوبة، كســهولة 
الوصــول إلــى المركــز والتميــز فــي توفيــر 
الخدمــة، وماءمــة بيئــة المركــز وساســة 
إدارة العمــاء إلــى جانب فاعليــة العمليات 
اإلدارية، وسنســتمر في مراجعة وتحديث 
الحكوميــة  والخدمــات  العمليــات  هندســة 
وتكاملهــا بيــن الجهــات الحكوميــة ودعــم 
التحــول التقني لتحقيق رضــا المتعاملين”، 

الفتا إلى وجود 94 معيارا لقياس األداء.
القائــد خــال المؤتمــر الصحافــي  وكشــف 
عقب الجلســة النقاشــية عن عزم الحكومة 
اإللكترونيــة تدشــين نظــام وطنــي موحــد 

للمواعيــد خال الفترة المقبلة، وقال “نأمل 
أن نشمل 30 إلى 40 مركزا في النظام قبل 
نهايــة العــام الحالــي، علــى أن يتــم االنتهاء 
مــن باقــي المراكــز الخدمية منتصــف العام 

المقبل”.
وأوضــح الرئيــس التنفيــذي أنــه تــم تفعيل 
التحــول اإللكترونــي فــي جامعــة البحريــن 
بشــأن التقديم للطلبة المســتجدين، إذ يتم 
نقل الشــهادات الخاصــة بالطالب من وزارة 
التربيــة والتعليــم إلــى الجامعــة إلكترونيا، 
بما يقلص الوقت والجهد على الطلبة، فيما 
أشــار إلــى طلب بعــض الجامعــات الخاصة 
االنضمــام للنظــام اإللكترونــي ويتــم حاليــا 

دراسة األمر.
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  قــال  مــن جانبــه، 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  الدوليــة،  للشــؤون 
والدوليــة  اإلســتراتيجية  البحريــن  مركــز 

بــن  عبــدهللا  الشــيخ  “دراســات”  والطاقــة 
أحمــد آل خليفــة إن كل موظــف حكومــي 
المواطــن  رضــا  لتحقيــق  يســعى  أن  البــد 
باختــاف موقعه الوظيفي، منوها بأن هذا 
النهــج يجــب أن يكــون متأصــا فــي عمــل 
مراكــز الخدمة الحكومية التي يبلغ عددها 

83 مركزا.
قائــا  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وتابــع 
الخدمــة  مراكــز  تقييــم  فــي  “ماضــون 
الحكومية عبر آليات ومعايير تسعى للتميز 
الميدانيــة  والزيــارات  التقييــم  خــال  مــن 
واســتطاعات  الســريين  والمتســوقين 
الرأي، وتدريب العاملين في مراكز الخدمة 
الازمــة  بالمهــارات  وتمكينهــم  الحكوميــة 
فــي  الجــودة  مســتويات  أعلــى  لتقديــم 

مواقعهم المختلفة”.
وقــال إن عمليــة التقييم تمر عبر 3 مراحل: 
المراكــز  وزيــارة  الميدانــي  التقييــم  أولهــا 

ومراجعــة وتقييم المعاييــر الخاصة بفريق 
الزيــارات الميدانيــة، وفــي المرحلــة الثانية 
يتــم اســتطاع آراء المراجعيــن، وبعــد ذلك 
تبدأ مرحلة المتســوق الســري بقصد قياس 
فــي  الحكوميــة  الخدمــة  تقديــم  ومتابعــة 
المراكــز ومــدى تلبيتهــا لرضــا المتعامليــن، 
الفتا إلى أنه سيتم العمل على زيادة أعداد 
المتســوقين الســريين خال الفتــرة المقبلة 

لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضــاف أن المرحلة الثالثة والمرتبطة بكل 
المعايير السابقة، يتم قياس مدى استجابة 
الشــكاوى والمقترحــات  مــع  الجهــات  هــذه 
التــي تقــدم مــن مواطنيــن ومقيميــن عبــر 
البرنامــج  أن  مؤكــدا  “تواصــل”،  برنامــج 
نتائــج  إرســال  ويتــم  مســتمر،  تطــور  فــي 
الخدمــات  لمراكــز  البرنامــج  اســتطاعات 

إلعطاء الفرصة للتطور.
للمراكــز  الميدانيــة  الزيــارات  أن  وأوضــح 

الذهبيــة  الفئــة  تصنيــف  علــى  الحاصلــة 
هدفــت للمتابعــة بعــد تحقيــق النتائــج، كما 
تم تعليق الدروع في المراكز الفائزة كدليل 

على تميزها.
لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قالــت  بدورهــا، 
جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي 
تطلعــات  تحقيــق  ســتواصل  الحكومــة  إن 
المواطنين من خال تعزيز جودة الخدمات 
في جميع القطاعات بمختلف التخصصات، 
مــع تأكيد كفــاءة الكــوادر الوطنية وقدرتها 
فيمــا  خصوصــا  اإلنجــازات  تحقيــق  علــى 
يتعلــق بتقديــم الخدمة الحكوميــة، مؤكدة 
أن التطوير عملية مستمرة وليست مرهونة 
بوقت معين، والبد من السعي دوما لتقديم 

أفضل خدمة حكومية للمواطنين.
واســتطردت المضحكــي بالقول “ســنواصل 
مراكــز  مــن  المســتفيدين  تجربــة  تعزيــز 
أفضــل  وتعميــم  الحكوميــة  الخدمــة 

الممارسات على جميع الجهات الحكومية”.
للتنظيــم  العــام  المديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
وموازنة الوظائــف بديوان الخدمة المدنية 
جمال العلوي استمرارية مواكبة التطورات 
جميــع  وتمكيــن  اإلداري  الصعيــد  علــى 
خدماتهــا  تقديــم  مــن  الحكوميــة  الجهــات 
بالســرعة المطلوبة وبجودة عالية، مبينا أن 
فــوز المراكــز المتميــزة فــي تقديــم الخدمة 
الحكوميــة يشــكل انطاقة لمرحلــة قادمة، 
ويعتبر تحفيزا للجهات الحكومية الخدمية 
لتقديــم المزيــد، مــع أهميــة مواصلــة عملهــا 
على نفس الوتيرة وتقديم أعلى مستويات 
جودة األداء بما يحقق تطلعات المتعاملين 
مــع مراكــز الخدمــة الحكوميــة، وأشــار إلــى 
أن محــور عمــل الموظــف يجــب أن يرتكــز 
علــى تحقيق رضــا وثقة المواطن من خال 

جودة الخدمة الحكومية التي يقدمها.

المنامة - بنا

ــمــلــتــقــى الــحــكــومــي ــال ــة ب ــي ــان ــث ــة ال ــي ــاش ــق ــن ــة ال ــس ــل ــج ــي ال الـــمـــشـــاركـــون فـ

تحقيق رضا المتعاملين الغاية األسمى من تقديم الخدمة الحكومية

إبراهيم النهام

قــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد بــأن كل المبــادرات الحكومية المختلفــة كالبرنامــج الوطني 
للتوظيــف، وبرنامــج )فــرص(، ومســابقة )فكــرة( تصــب فــي رؤيــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تساعد على إيجاد بيئة تنافسية 

مفتوحة، تساعد الشباب على استكشاف مواهبهم، وصقلها للوصول إلى ما يطمحون إليه.

واســتكمل المؤيــد “األفــواج الكبيرة 
مــن الشــباب، والتــي تقبــل باهتمــام 
الوطنــي  البرنامــج  فــي  للتســجيل 
للتوظيــف، وبأرقــام ليــس لهــا مثيل 
للسابق، وما يواكب ذلك من تدريب 
وتأهيل ودور مهم وإستراتيجي من 
القطاع الخاص، ستســاعد وستكمل 
بعضها لمســاعدة الشباب، وتمكينهم 

في سوق العمل”.
موافقــة  باهتمــام  “ننتظــر  وأردف 

)قانــون  علــى  التشــريعي  المجلــس 
الموافقــة  تــم  والــذي  االحتــراف(، 
عليــه من قبل مجلس الــوزراء، وإذا 
مــا نجحنا في هذه العملية ســتكون 
هنالــك فرصــة للكثيــر مــن الاعبيــن 
االحتــراف  فرصــة  البحرينييــن 

الرياضي”.
وعن التعديــات القائمة على قانون 
المؤيــد  قــال  التجاريــة،  الشــركات 
لجمع الحضور”هي نفســها لألنشــطة 

شــركات  أو  المستشــفيات  فــي 
التأميــن، واذا أخذنــا البنــوك كمثال، 
فهي تتأسس تحت قانون الشركات 
التجاريــة، ثم يوافــق البنك المركزي 
علــى النشــاط التجــاري، وعليه، فإن 
قانــون الشــركات التجارية ســيحدد 
الهيــكل القانونــي الــذي ســتخضع له 
هيئــات العمل المختلفة. أما الرقابة، 
فتكون وفق طبيعة النشاط الخاص 

بها”.

ـــراف ـــون االحت ـــي لقان ـــس النياب ـــة المجل ـــر موافق ننتظ

المؤيد: المبادرات الحكومية تتيح بيئة تنافسية مفتوحة

المنامة - بنا

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  صــرح 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف خــال 
الجلســة الحواريــة فــي الملتقــى الحكومــي 
الــوزراء  رئيــس  برعايــة  عقــد  الــذي   2019
بــن  صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
ســلمان آل خليفة، ومبــادرة ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، بأن العمل مستمر لتهيئة 
البنيــة التحتية بما يســهم فــي مواصلة دعم 

خطط التنمية وتعزيز االقتصاد الوطني.
وأضــاف خــال مؤتمر صحفــي على هامش 
األشــغال  وزارة  أن  الحكومــي  الملتقــى 
مستمرة في تنفيذ حزمة من مشاريع البنية 
االقتصــاد  لدعــم  اإلســتراتيجية؛  التحتيــة 
المواطــن  علــى  أثــره  يعــود  بمــا  الوطنــي 

المالــي،  التــوازن  برنامــج  مــع  بالتزامــن 
مؤكــدا حــرص الــوزارة علــى ســرعة تنفيــذ 
أمــر ســمو رئيــس الــوزراء بتنفيــذ حزمة من 
المشــاريع التطويريــة ذات الطابــع الخدمــي 
والبلدي كإنشاء أســواق مركزية وتطويرها، 
وإنشــاء  صيانــة  الطــرق،  شــبكة  وتحســين 
تطويــر  إلــى  إضافــة  والماعــب،  الحدائــق 

المرافق العامة.
تواصــل  األشــغال  وزارة  أن  الوزيــر  وتابــع 
العمــل علــى تنفيذ المشــاريع اإلســتراتيجية 
لتوســعة شبكة الطرق خال خمس سنوات، 
تنفيــذ  مــن  انتهــت  قــد  أنهــا  إلــى  مشــيرا 
المرحلتيــن األولــى والثانيــة مــن المشــاريع 
انســيابية  لتحســين  العاجلــة  التطويريــة 

الحركة المرورية.
وقــال إن الوزارة تعمل على تلبية توجيهات 

نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
التخطيــط  آليــات  تطويــر  فــي  الــوزراء 
العمرانــي للتســهيل على المســتثمرين، الفتا 
إلى أن وتيرة العمل متتابعة لتنفيذ الخطط 
مشــاريع  مراحــل  لجميــع  اإلســتراتيجية 
البنــى التحتيــة فــي شــتى مناطــق  تطويــر 
االنتظــار  دون  متســارعة  بصــورة  البحريــن 

النتهاء مرحلة والبدء بأخرى.
وأوضــح الوزيــر أن الوزارة أنجزت مشــروع 
الجســر الموصــل لمدينــة ســلمان بنحــو 12 
مليون دينار، فيما تعمل حاليا على مشــروع 
تطوير شــارع الفاتــح بتكلفة تبلغ 50 مليون 
دينــار، مشــيًرا إلــى أن أكثر من 41 مشــروعا 
في مجال الطرق قيد التنفيذ بين المناقصة 

والتخطيط والتصميم.

ــح ــات ــف ال شـــــارع  ــر  ــوي ــط ــت ل ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  50

خلف: 41 مشروعا بمجال الطرق قيد التنفيذ بين المناقصة والتصميم

سيدعلي المحافظة

أفصــح الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة رئيس 
لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية محمد القائد عن أن العمل جار إلطالق 

نظام وطني موحد للمواعيد، يشمل إدارة عملية االنتظار.

 ولفــت إلــى أنــه مــن المؤمــل أن يتــم 
مركــًزا   30 إلــى   20 نحــو  تغطيــة 
لخدمــات المراجعيــن مــع نهايــة العام 
الجاري، واســتكمال بقيــة المراكز في 

منتصف العام المقبل.
 وقــال إن تنفيــذ طلــب أحــد مراكــز 
مــن  اســتثناءه  المراجعيــن  خدمــات 
تقييــم اللجنــة ال يتــم إال بموافقة من 
مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلس 

الوزراء.
ولفت خال المؤتمر الصحفي المنعقد 
على هامش الملتقى الحكومي 2019 
إلــى أن أي مركــز يجــد أنــه غيــر قــادر 

علــى االرتقــاء بمســتوى المركز فعليه 
أن يغلقه.

المعلومــات  هيئــة  أن  إلــى  وأشــار   
اســتفادت  اإللكترونيــة  والحكومــة 
لتقييــم  االسترشــادي  الدليــل  مــن 
خدمــات مراكــز المراجعيــن، وقامــت 
بإلغــاء مركزيــن ال يرقــون بالمســتوى 
المطلــوب أحدهمــا كان بمبنــى وزارة 

اإلسكان.
ترقــى  ال  التــي  المراكــز  أن  وذكــر   
يتــم  أن  إمــا  المطلــوب  بالمســتوى 
إلغــاؤه أو أن يتــم التركيــز عليــه لرفع 

مستواه.

القائد: نظام موّحد للمواعيد بمراكز 
خدمات المراجعين

محرر الشؤون المحلية

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن إستراتيجية الوزارة تقوم على متابعة 
احتياجات المدارس وبشكل مباشر ومستمر والتواصل مع الجهات المختصة أولها 
وزارة األشــغال؛ للنظــر بهــا وفق األولويــات المطلوبة، هذا األمر يحملنا المســؤولية 
الدائمــة لتقديــم أجــود الخدمــات للطالــب، وفــي ظــل وجود منشــأة ســليمة وآمنة، 

وبناء عليه تم إخالء بعض المدارس.

واســتكمل النعيمــي “اهتممنــا بتعزيــز الوضــع 
المرافــق اآلمنــة  المدرســة، واســتثمار  داخــل 
والمتاحــة لتدريــس الطلبــة، وتوزيــع البعــض 
اآلخــر منهــم لفصــول أخــرى، األمــر الــذي أدى 
-ببعــض الحــاالت- لزيــادة عددهــم فــي بعض 
الفصــول، ناهيــك عــن وجــود توجــه حكومــي 
عبــر خطــة إنشــائية شــاملة ستشــمل صيانــة 
وإنشــاء لجميــع المــدارس الحكوميــة، يؤمــل 
بأنــه ســيرفع من الطاقــة االســتيعابية للطلبة، 
وسيساعدهم على توفير مناخ جديد ومتنوع 

لإلبداع والتفوق والتحصيل العلمي”.

وفيمــا يخــص خــروج شــريحة مــن المعلميــن 
والموظفيــن للتقاعــد االختيــاري وأثــره علــى 
العملية التعليمية، قال “نحن مســتعدون لهذه 
المرحلــة، ولقــد تــم توظيــف قرابــة 900 معلم 
ومعلمه بحرينية، ونفذ أكثر من 234 برنامجا 
تدريبيــا للمعلميــن فــي الميــدان، أو للمعلميــن 
الذيــن يشــغلون وظائــف إدارية فــي قطاعات 
الوزارة المختلفة، أو ببعض المدارس، ووفقنا 
ولله الحمد بأن ندمجهم في المســار التعليمي 
الــذي  وبالشــكل  الجديــد،  الدراســي  بالعــام 

يرضيكم”.

النعيمي: وظفنا 900 معلم بحريني 
بعد إتمام التقاعد االختياري

محرر الشؤون المحلية

العلوي: استمرار 
مواكبة التطورات 

على الصعيد 
اإلداري

القائد: تفعيل 
التحول اإللكتروني 

بشأن التقديم 
لجامعة البحرين

المضحكي: تعزيز 
جودة الخدمات 

بمختلف القطاعات 
والتخصصات
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المحرق يبدأ حصاد رفع األثقالجائزة البحرين للكتابتظاهرات غربي ايرانتعزيز سياحة األعراس“الرسوم” الترفع اإليرادات
قال وزير األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف إن ارتفاع كفاءة 

التحصيل والزيادة الطبيعية في 
حركة العمران هو ما أدى إلى 

زيادة اإليرادات و لم تكن بفعل 
زيادة أي رسوم بلدية.

أقامت هيئة البحرين للسياحة  «
والمعارض رحلة تعريفية لوفد 

مكون من عشر شركات مختصة 
في تنظيم األعراس الهندية، 

وذلك في سياق جهودها لتعزيز 
مكانة المملكة كالوجهة المثالية 
الستضافة األعراس واالحتفاالت.

ذكرت مصادر في المعارضة  «
اإليرانية أن آالف المواطنين من 

أبناء مدينة لردغان بمحافظة 
جهارمحال وبختياري قد خرجوا في 
تظاهرات غاضبة لدعم سكان قرية 

“شنار محمودي” غربي إيران، في 
احتجاجاتهم ضد السلطات.

أعلنت هيئة البحرين للثقافة  «
واآلثار عن فتح باب التسجيل 
لجائزة البحرين للكتاب لعام 

2020م والتي ُتمنح ضمن 
فعاليات معرض البحرين الدولي 

للكتاب الذي يقام في مارس 
العام المقبل .

افتتحت العبات “الذيب  «
الحمر” نادي المحرق 
حصاد الفريق في أول 
أيام بطولة أندية غرب 

آسيا لرفع األثقال 
للشباب والناشئين 

والعموم والماستر  بتحقيقهن 30 ميدالية )15 ذهبية و15 فضية(.
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أمر ملكي بدعوة مجلسي 
الشورى والنواب لالنعقاد

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم )51( 
لسنة 2019 بدعوة مجلسي الشورى والنواب لالنعقاد.

وجــاء فــي المــادة األولــى مــن األمــر الملكي أنــه ُيدعى كل من مجلســي الشــورى والنواب 
لالجتمــاع عصــر أمــس األحد الثالث عشــر من شــهر أكتوبــر الجاري، الفتتــاح دور االنعقاد 

الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
)٠٩(ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا األمر في الجريدة الرسمية.

التبادل التجاري مع كوريا

 المنامة - بنا

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  رعايــة  لــدى 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وبحضــور ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
للملتقــى الحكومــي 2019 أمس، بمركز عيســى 

الثقافــي، أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء بالجهــود والعمــل الــدؤوب الــذي يقوم 
بــه ولي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
بــن حمــد آل خليفــة، ومتابعــة  األميــر ســلمان 
سموه الحثيثة والمستمرة لمستوى اإلنجاز في 

برامج ومبادرات تطوير العمل الحكومي.
 ووّجــه ســموه القيــادات التنفيذيــة واإلداريــة 

فــي مختلف األجهــزة والجهــات الحكومية إلى 
التمســك بــروح المبــادرة واإلنجــاز، وأن يكــون 
نهجهــم الراســخ هــو فتــح أبوابهــم للمواطنيــن 
مختلــف  فــي  احتياجاتهــم  علــى  والتعــرف 
المواقــع، وقــال ســموه: “إن أبــواب المســؤولين 
يجــب أن تبقــى مفتوحة أمــام الناس، وتحقيق 

الرقي للوطن وشعبه”.
وقــد قــدم صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء فــي الملتقى الحكومــي 2019 الذي تم 
عقــده أمــس في مركز عيســى الثقافــي، برعاية 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث أعرب سموه 
عــن شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء علــى رعايتــه الكريمــة للملتقــى 

الحكومي 2019.

تنفيــذ  علــى  مســتمر  العمــل  أن  ســموه  وأكــد 
ففــي  كبــرى،  وتنمويــة  إســتراتيجية  مشــاريع 
مجــال الخدمــات اإلســكانية تــم فــي الملتقــى 
الحكومــي العــام الماضــي اإلعــالن عــن 20200 
وحدة ســكنية تم الوصول إليها، وصدر توجيه 
باستكمال الوحدات االسكانية؛ بهدف الوصول 
بالتــزام  لإليفــاء  ســكنية  وحــدة   25000 إلــى 
الحكومــة ببرنامجهــا بتوفير هــذا العدد. وأعلن 

ســموه عن إطالق مشــروع “الجينــوم” الوطني؛ 
بهدف جمع 50 ألف عينة في 5 سنوات، وإنشاء 
قاعــدة بيانــات وطنيــة شــاملة؛ بهدف تحســين 
الجودة واالستمرار في تبني التقنيات الحديثة 
فــي الصحة، والتي ستســاعد على التشــخيص، 

ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين.

ســمو ولــي العهد يعلــن فــي “الملتقــى الحكومــي” عن إطــاق مشــروعات تنمويــة كبرى

سمو رئيس الوزراء للمسؤولين: افتحوا أبوابكم للمواطنين

لــم تتأخــر القــوات األمنيــة العراقيــة فــي اللجــوء إلــى 
“العنــف” لقمــع االحتجاجــات التــي تشــهدها البــالد منــذ 
أيام؛ األمر الذي أثار تساؤالت بشأن األهداف وراء ذلك 
وفــي مصلحــة مــن يصــب؟ وشــهد العــراق أعمــال عنف 
دمويــة علــى مدار األيــام األخيرة، حيــث قتل نحو 104 
أشــخاص، وأصيــب أكثــر من 6 آالف آخريــن، في 5 أيام 
من االحتجاجات الشعبية. وبدأت التظاهرات بالمطالبة 
عمــل،  فــرص  وتوفيــر  األساســية  الخدمــات  بتحســين 
لكــن ســقف مطالبها ســرعان مــا ارتفع ليصــل إلى رحيل 

حكومة عبدالمهدي وتغيير النظام برمته.

البحريــن  مصــرف  محافــظ  أكــد 
أن  المعــراج  رشــيد  المركــزي 
التصنيــف االئتماني للمملكة شــهد 
للجهــود  نتيجــة  كبيــرا  تحســنا 
ضمــن  تمــت  التــي  الحكوميــة 
وأنهــا  المالــي،  التــوازن  برنامــج 
قامــت بتســويق صكوك وســندات 

بنحو ملياري دوالر.

البحرين تسّوق 
صكوًكا وسندات 

بملياري دوالر 104 قتلــى وأكثــر مــن 6 آالف جريــح حصيلــة االحتجاجــات

الدم يكشف عنف قوات األمن العراقية

بغداد ـ وكاالت

)التفاصيل في ملحق خاص مع العدد(

)12()٠٨(

“جيبك” تفوز بدبي للمسؤولية االجتماعية

سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو ولي العهد يتفضل برعاية الملتقى الحكومي 2019 أمس

مليون دوالر
800

جانب من الحضور بمنتدى األعمال البحريني الكوري  جاللة الملك

)٠٩( جواهري لدى تسلمه الجائزة

أمل الحامد من المنامة

متظاهرون عراقيون يحرقون اإلطارات أثناء مظاهرة مناهضة لفساد الدولة. )أ ف ب(
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افتتــح وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة، ملتقــى الفريــق الُقطــري التابــع لألمــم 
المتحــدة، والــذي يضــم وكاالت األمــم المتحــدة التــي تعمــل فــي مملكة البحريــن؛ لمناقشــة أبرز المســتجدات المتعلقــة بإطار 

الشراكة اإلستراتيجية، الموقع بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين مملكة البحرين و16 وكالة أممية مقيمة وإقليمية.

ورحــب الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد فــي 
لألمــم  التابــع  الُقطــري  بالفريــق  كلمتــه 
المتحــدة والحضور، مؤكــًدا أن البحرين 
البــاد  لعاهــل  الحكيمــة  القيــادة  تحــت 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، تأتــي في طليعــة دول العالم 
أهــداف  مــع  والتجــاوب  التفاعــل  فــي 
ومبــادئ األمــم المتحــدة والتعــاون مــع 
الهيئــات التابعة لهــا، كما نجحت المملكة 
في تحقيق شــراكة إســتراتيجية نوعية 
مع المنظمــة الدولية؛ إيماًنا بالدور المهم 
والمســؤول الــذي تضطلــع به فــي إيجاد 

عالم أكثر أماًنا وازدهاًرا.
وأعرب عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها 

أهــداف  تحقيــق  ســبيل  فــي  الحكومــة 
تتبنــي  إذ   ،2030 المســتدامة  التنميــة 
بمختلــف  للتنميــة  شــاملة  اســتراتيجية 
أبعادها الثاثة االقتصادية واالجتماعية 
الدولــي  االحتفــاء  أن  مبيًنــا  والبيئيــة، 
بالتقريــر الطوعي األول لمملكة البحرين 
فــي األمــم المتحــدة مثــل شــهادة أممية 
جديــدة على نجاح السياســات التنموية 

التي تنتهجها مملكة البحرين.
مختلــف  وفــرت  البحريــن  أن  أكــد  كمــا 
البرامــج  لعمــل  والتســهيات  الســبل 
والمكاتب األممية على أراضيها، والعمل 
مًعا لضمان التنســيق واستكشــاف فرص 
إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  مشــيًرا  جديــدة، 
ورشــة العمــل المتخصصــة التــي نظمتها 
مــارس  شــهر  فــي  الخارجيــة،  وزارة 

الماضــي، بعنــوان “تعزيــز الشــراكة بيــن 
مملكــة البحريــن ووكاالت منظمــة األمم 

المتحدة: السبل والتطلعات”.
ونوه بأنه من حســن الطالع أن يعقد هذا 
الملتقــى بالتزامن مــع الملتقى الحكومي 
األداء  تطويــر  إلــى  والهــادف   ،2019

جــودة  تحســين  خــال  مــن  الحكومــي 
ومســتوى خدمــات الــوزارات والجهــات 
بأفضــل  خدماتهــا  لتقــدم  الحكوميــة 
المبــادرة  روح  وإذكاء  الممارســات، 
واالبتــكار والتميــز لبلــوغ أقصى درجات 
رضــا المتعامليــن مع األجهــزة الحكومية 

وتعزيز مشاركة القطاع العام في التنمية 
الشــاملة وزيــادة الجهوزيــة للتعامــل مع 
مختلــف المتطلبــات التنمويــة، الفًتا إلى 
أن مبدأ روح فريق “أمم متحدة واحدة” 
يتاقــي بوضوح مع روح الفريق الواحد 

“فريق البحرين”.

المنامة - بنا

البحرين في طليعة الدول المتفاعلة مع أهداف المنظمة الدولية

سمو ولي العهد: رفع مستوى الجاهزية للوحدات العسكرية
الــوطــنــيــة ــات  ــب ــس ــت ــك ــم وال الــمــنــجــزات  ــة  ــاي ــم ح ــي  فـ ــاع  ــ ــدف ــ ال لـــقـــوة  ــوري  ــحـ مـ دور 

أكــد ولي العهــد نائب القائــد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
تطويــر  علــى  العمــل  مواصلــة  خليفــة  آل 
البحريــن  دفــاع  قــوة  منتســبي  قــدرات 
وتزويدهــم بأحدث المنظومات العســكرية 
لرفــع مســتوى جاهزيتهــم ألداء واجباتهــم 
الوطنيــة بــكل احترافيــة وفاعلية، مشــيًدا 
ســموه بالمســتوى المتميز والمشــرف الذي 
وصــل إليــه منتســبو قــوة دفــاع البحريــن 
أمــن  علــى  المحافظــة  فــي  وإســهاماتهم 
واســتقرار الوطــن، وبجهودهــم المخلصــة 
إخوانهــم  إلــى جانــب  بهــا  يقومــون  التــي 
مــن الــدول الشــقيقة والصديقة فــي تعزيز 

االستقرار بالمنطقة.
 جــاء ذلــك، لــدى زيــارة ســموه أمــس إلــى 
القيــادة العامــة لقوة دفــاع البحرين، حيث 

كان في االســتقبال القائد العام لقوة دفاع 
البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفة بن 
األركان  هيئــة  ورئيــس  آل خليفــة،  أحمــد 
النعيمــي،  بــن صقــر  الركــن ذيــاب  الفريــق 

وعدد من كبار الضباط.
وخــال الزيــارة، اســتمع ســموه إلــى إيجاز 
وآليــة  االســتراتيجية  الخطــط  حــول 
وتحديــث  وتقويــم  ومتابعتهــا  تنفيذهــا 
االستراتيجية لارتقاء بمستوى الجاهزية 
القتاليــة واإلداريــة لقــوة دفــاع البحريــن، 
الــذي  المحــوري  بالــدور  ســموه  منّوًهــا 
تقــوم بــه قــوة دفــاع البحريــن فــي حمايــة 
المنجــزات والمكتســبات الوطنية بما يرفد 
تطور ونهضة مملكة البحرين، معرًبا سموه 
عــن شــكره وتقديــره لمنتســبي قــوة دفــاع 
البحرين على جهودهم السامية في خدمة 

ا لهم التوفيق والنجاح. وطنهم متمنيًّ

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية شــكر 
وتقديــر مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة؛ وذلــك بمناســبة رعايــة ســموه الملتقى 

الحكومي 2019.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيــز الوالــد 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيس 

الوزراء الموقر حفظه هللا
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم أسمى 
آيات الشكر والتقدير على رعايتكم الكريمة 
للملتقــى الحكومــي 2019 للعــام الرابــع على 
التوالي، وهو ما يعكس مدى حرص سموكم 
واهتمامكــم بتنفيــذ رؤى وتطلعــات ســيدي 
حضــرة صاحب الجالة الوالــد العزيز الملك 
البــاد  عاهــل  آل خليفــة  بــن عيســى  حمــد 
المفــدى حفظه هللا ورعــاه بما يدعم أهداف 
مســيرتنا التنموية الشــاملة التــي تصب في 

صالح الوطن والمواطن.

صاحب السمو،،،

إن رعايــة ســموكم للملتقى الحكومي 2019 
تؤكــد نهجكــم المتواصــل لتطويــر منظومــة 
دعائمــه  أرســيتم  الــذي  الحكومــي  العمــل 
المتينــة، والبناء على ما تحقق من منجزات 
نفخــر بهــا، وكان لها عظيــم األثر في تحقيق 
نمــاء وازدهــار الوطــن  إليــه مــن  مــا نصبــو 

وتحقيق تطلعات المواطنين.

إننا اليوم وفي هذا الملتقى بنسخته الرابعة 
نحرص جميعا على المشــاركة فيه؛ من أجل 
اســتعراض المنجزات التــي تحققها مختلف 
مــن  كذلــك  ونتشــارك  الحكوميــة،  الجهــات 
خاله مع القيادات التنفيذية بالحكومة نحو 
والخطــط  اإلســتراتيجيات  رســم  مواصلــة 
الفــرص  صناعــة  فــي  يســهم  بمــا  التنمويــة 
المســتقبلية الواعــدة للجميــع، ســائا هللا أن 
البحريــن وتحقيــق  يوفقنــا لخدمــة مملكــة 
التطلعــات المنشــودة لمــا فيــه خيــر وصالــح 
الوطــن والمواطــن، داعيــا هللا العلــي القدير 
أن يمتــع ســموكم بموفور الصحة والســعادة 
وطــول العمر، وأن يســدد علــى طريق الخير 
خطاكــم، وأن يوفقنــا جميعا لخدمة مملكتنا 

الغالية.

ودمتم سموكم سالمين موفقين ،،،

ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وبعث رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقية 
شــكر ردا علــى برقية ولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 

حمد آل خليفة فيما يلي نصها:

صاحــب الســمو الملكــي االبــن العزيــز األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه 

ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،

اطلعنا بمزيد من السرور على برقية سموكم 
الــذي  الكبيــر  النجــاح  بمناســبة  لنــا  المهنئــة 
حققته النســخة الرابعــة “للملتقى الحكومي 
2019”، والــذي عقد تحــت رعايتنا وبمبادرة 

كريمة من سموكم.
وإننــا لنعــرب عــن اعتزازنــا بجهــود ســموكم 
الزاهــر لحضــرة  العهــد  فــي ظــل  المخلصــة 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل  خليفــة  آل 
هللا ورعــاه، والــذي يتواصــل تحــت قيادتــه 
التقــدم  مــن  المزيــد  تحقيــق  الحكيمــة، 

واالزدهار لمملكة البحرين.
الملتقــى،  هــذا  انعقــاد  اســتمرار  أن  ونؤكــد 
يعكــس مــا تولونه ســموكم من جهــود طيبة 
تســهم فيمــا نســعى إليــه جميعــا؛ مــن أجــل 
تطويــر أداء القطاع العــام، وتنفيذ األهداف 
اإلســتراتيجية للخطــط التنمويــة للحكومة؛ 

تحقيقا لما فيه خير الوطن والمواطن.
وإننــا لعلى ثقة بــأن نتائج منتدى هذا العام، 
ستشــكل إضافــة مهمــة علــى طريــق تطوير 
مجــاالت  مختلــف  فــي  الحكومــي  األداء 
العمــل، وســتدفع إلى رفــد مختلــف الجهات 
مــن  بالمزيــد  العــام،  والقطــاع  الحكوميــة 
التأثيرات اإليجابية التي تسهم في تحقيق 
النتائج المرجوة، داعين المولى عز وجل أن 
يحفظكم وأن يوفقكم فيما تبذلونه سموكم 

من أجل الوطن.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادالن الشكر بمناسبة “الملتقى”
ســموهما يؤكــدان حرصهمــا علــى تطويــر منظومــة العمــل الحكومــي

سمو رئيس الوزراء: انعقاد المؤتمر يعكس 
جهود سمو ولي العهد لالرتقاء بأداء “العام”

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

بعث عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس 
وذلــك  بوتيــن،  فاديميــر  االتحاديــة  روســيا 

بمناسبة عيد مياده.

جاللة الملك يهنئ 
بوتين بعيد ميالده

المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، ورئيــس الوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
جوابيــة  شــكر  برقيتــي  خليفــة  آل  ســلمان 
مــن رئيــس جمهوريــة الصيــن الشــعبية شــي 
ا علــى برقيتــي جالتــه  جيــن بينــغ، وذلــك ردًّ
وســموه المهنئتين له بمناســبة اليوم الوطني 

لجمهورية الصين الشعبية.

جاللة الملك وسمو 
رئيس الورزاء يتلقيان 

شكر الرئيس الصيني

جاللة الملك

وكيل الخارجية للشؤون الدولية يفتتح ملتقى 
الفريق الُقطري التابع لألمم المتحدة
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تــرأس رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن، وفد وزارة الداخليــة في االجتماع المشــترك الذي عقد أمــس بنادي ضباط األمــن العام مع وفد 
أميركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير األمن الداخلي بالواليات المتحدة األميركية ديفيد بيكوسك، بحضور رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن 

حمد آل خليفة، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، وعدد من كبار الضباط.

األمــن  رئيــس  نقــل  االجتمــاع،  مســتهل  وفــي 
العــام، تحيــات وزيــر الداخلية وترحيبــه بنائب 
وزير األمن الداخلي األميركي والوفد المرافق، 
األهــداف  الزيــارة  هــذه  تحقــق  وتطلعاتــه ألن 
المرجــوة؛ من أجل تعزيز أطر التواصل وتبادل 
وجهــات النظــر والحرص المشــترك علــى تبادل 
البلديــن  بيــن  األمنيــة  والخبــرات  التجــارب 
الصديقين، معربا عن شــكره وتقديره للواليات 
ســبيل  فــي  المســتمر  الدعــم  علــى  المتحــدة 

تحقيق األمن المشترك.
وأكــد رئيــس األمــن العــام أن مملكــة البحريــن 
عانت لســنوات طويلــة وال تزال من التهديدات 
والتدخــات الخارجيــة فــي شــؤونها الداخليــة 
ومحــاوالت اختــراق الجبهــة الداخليــة لزعزعة 
أمنها وضرب استقرارها، ولكنها تمكنت، بفضل 
هللا، ثــم بفضل حكمة جالة الملك من التصدي 
لتلــك المحــاوالت وتجاوزهــا بــل ونجحــت في 
شــتى  فــي  النجــاح  معــدالت  أفضــل  تحقيــق 

المجاالت السيما األمنية.
مــن  اســتطاعت،  الداخليــة  وزارة  أن  وأضــاف 

خال مســيرة التطوير والتحديث التي يرعاها 
وزيــر الداخليــة وترتكــز علــى تطويــر العنصــر 
البشــري واألداء الوظيفــي المبني علــى معايير 
واضحــة ومحــددة أهمهــا الشــفافية والفاعليــة 
والمســاءلة، تعزيز القدرات في مجال مكافحة 
اإلرهاب والتصدي له والمســاهمة بشــكل فاعل 
فــي خفــض معــدالت الجريمــة إلــى مســتويات 
للعــام  اإلحصــاءات  تشــير  إذ  مســبوقة،  غيــر 
الحالــي إلــى مســتوى أفضــل ممــا كانــت عليــه 
قبــل نحــو 10 أعــوام، مشــيرا إلــى إدراك وزارة 
الداخلية لخطورة المحاوالت المستمرة لضرب 
الوحــدة الوطنيــة وتشــتيت االنتمــاء والــوالء 

الوطني.
وفــي هــذا الصــدد، أوضــح رئيــس األمــن العــام 
أن وزيــر الداخلية تقــدم بمبادرة وطنية، تنبثق 
عنهــا إســتراتيجيات وبرامــج عــدة تهــدف إلــى 
حماية الجبهة الداخلية من خال تعزيز الهوية 
بعيــًدا  واالنتمــاء،  المواطنــة  مبــادئ  وترســيخ 
عــن كل أشــكال التمييــز العرقــي أو الطائفي أو 
الدينــي، حيــث القت الخطــة الوطنيــة، ترحيبا 

واسعا من مختلف شرائح المجتمع.
وأعــرب عــن تطلعــه ألن يعــزز هــذا االجتمــاع، 
االتفاقــات  وتفعيــل  الثنائــي  التعــاون  ســبل 
الثنائيــة المتعلقــة بالتعــاون فــي مجــال األمــن 
الداخلــي وتبــادل الخبرات وبنــاء القدرات وبما 
يحقــق طمــوح وتطلعــات القيــادة فــي البلديــن 

الصديقين.
التعــاون  أوجــه  بحــث  االجتمــاع،  خــال  وتــم 
األمنــي القائمــة بين مملكة البحريــن والواليات 
مشــاريع  بجانــب  تطويرهــا،  وســبل  المتحــدة 
مكافحــة  مجــاالت  فــي  المســتقبلية  التعــاون 
والمســاعدات  والتقنــي  اإللكترونــي  اإلرهــاب 
الفنيــة في مجال التدريب، بما يســهم في فتح 
آفــاق جديدة لتوثيــق التعاون وتبادل الخبرات 

في المجال األمني. 
الموضوعــات  مــن  عــددا  الجانبــان  بحــث  كمــا 
المســافرين  إجــراءات  بتســهيل  المتعلقــة 
باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة، 
في إطار التعاون القائم بين البلدين الصديقين، 
كمــا تم التطرق إلــى عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
مــن جهة أخرى، وقع رئيــس األمن العام ونائب 
وزيــر األمــن الداخلــي األميركي، مذكــرة تفاهم 
تتضمــن  الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  مشــتركة 
العمــل علــى تبادل المعلومات وحفظ األمن في 
مجال تأمين المنشآت وتعزيز األمن السيبراني 

وتبادل الخبرات التدريبية.
مــن جهــة أخــرى، عقد رئيــس شــؤون الجمارك، 

اجتماعــا مــع بيكوســك تــم خاله بحث الســبل 
الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق بين البلدين 
والجهــود  الجمركــي،  المجــال  فــي  الصديقيــن 
المبذولــة لتبادل الخبرات والتجارب بما يســهم 
فــي تطويــر التعــاون الجمركــي بيــن البحريــن 
التطــرق خــال  تــم  كمــا  المتحــدة،  والواليــات 
اللقــاء إلــى بحــث عــدد مــن الموضوعــات ذات 

االهتمام المشترك.

كمــا قــام نائــب وزيــر األمــن الداخلــي، يرافقــه 
نائــب رئيــس األمــن العــام، بجولــة ميدانية في 
قاعــدة المحــرق التابعــة لقيادة خفر الســواحل، 
إذ اطلع على أحدث الزوارق ومنظومات األمن 
البحري وما يتمتع به خفر السواحل من قدرات 
وإمكانــات، تســهم فــي تعزيــز األمــن وحمايــة 
الســامة البحريــة في الميــاه اإلقليميــة لمملكة 

البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

تفاهم مع واشنطن لتبادل المعلومات وتعزيز األمن السيبراني
رئيــس األمن العام ونائب وزير األمن الداخلي األميركــي يبحثان مكافحة اإلرهاب اإللكتروني

وكيل األشغال: الملتقى الحكومي تأكيد لتعزيز التنمية الشاملة
المواطن محور التنمية وأساسها وتوجه إليه جميع المشاريع والبرامج الحكومية

بــوزارة األشــغال  أكــد وكيــل شــؤون األشــغال 
والبلديــات والتخطيط العمرانــي أحمد الخياط 
أن الملتقــى الحكومــي 2019 الــذي عقــد بمركــز 
عيســى الثقافي برعاية رئيــس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة، ومبادرة ولي العهــد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
يســهم في تأكيد مواصلة العمل على المشــاريع 
الوطــن  علــى  بالنفــع  تعــود  التــي  والمبــادرات 
إســهامات  تعزيــز  إلــى  إضافــة  والمواطنيــن، 

وزيــادة  الشــاملة  التنميــة  نحــو  العــام  القطــاع 
المتطلبــات  مختلــف  مــع  للتعامــل  الجهوزيــة 

التنموية.
هــذا  أن  األشــغال  شــؤون  وكيــل  وأضــاف 
الملتقــى الرفيــع المســتوى، يجمع صنــاع القرار، 
والموظفين التنفيذيين في الحكومة؛ لمناقشــة 
المســتقبلية  والتوجهــات  الرئيســة  التحديــات 
لتعزيــز وتطويــر كفــاءة اإلنتــاج وجــودة األداء 
فــي إطــار العمــل الحكومي الموحــد الذي يتفق 
مــع رؤى وتطلعــات البحريــن، بجانــب أنه يعتبر 
نقطــة انطــاق جديدة نحــو المزيد مــن التطور 

والتقــدم للمملكــة على شــتى األصعــدة ويصب 
في دعم مســيرة التنمية الشــاملة التي تشهدها 

المملكة.
وأشــار الخياط إلى أن الملتقى الحكومي نجح 
في جمع جميع المستويات في الحكومة تحت 
مشــيدا  القيــادة،  تطلعــات  وفــق  واحــد  ســقف 
بجهــود الحكومــة فــي ســبيل إنجــاز المزيد من 
المكتسبات للمواطنين وتحقيًقا لرؤية البحرين 
االقتصاديــة 2030 من منطلق حرص الحكومة 
على أهمية تكاتف الجهود والتطوير في األداء 

أحمد الخياطالمؤسسي الحكومي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الصحة

نظــم قســم رعايــة األمومــة والطفولــة 
فــي الرعايــة الصحيــة األوليــة برئاســة 
منى المهري ورشة عمل ألطباء العائلة 
والممرضــات فــي المراكــز الصحية عن 
للفحــص  المحــّدث  اإلرشــادي  الدليــل 
تــم  الورشــة،  وأثنــاء  الــزواج.  قبــل 
مــن  المحاضــرات  مــن  عــدد  تقديــم 
قبــل  الفحــص  لجنــة  أعضــاء  ِقبــل 
الــزواج عــن الدليل اإلرشــادي المحّدث 
للفحــص قبل الــزواج، إذ تم وضع هذه 
الدليــل إلرشــاد الطاقــم الطبــي بجميــع 

قبــل  بالفحــص  المتعلقــة  اإلجــراءات 
الزواج والفحوصات المخبرية وتقديم 
وجــود  حــال  فــي  للطرفيــن  المشــورة 
أمراض الدم الوراثية أو أحد األمراض 
المعدية والتحويل للرعاية الثانوية إذا 

لزم األمر.
كما يشــمل الخدمــات الوقائية كخدمة 
تقديم التطعيمــات الضرورية للمقبلين 
على الزواج وخدمة المشورة الزواجية 
المقدمــة مــن ِقبل الباحثــة االجتماعية 

في المركز.

ورشة عن الدليل اإلرشادي 
المحّدث للفحص قبل الزواج

“األطباء” تعلن عن شركائها بتنظيم “المؤتمر األول لطب الطوارئ”
ــيــة وائـــل ــك” وصــيــدل ــب ــي ــن” و”ج ــي ــك ــم ــة “الــداخــلــيــة” و”ت ــاي ــرع ــام ب ــق ي

أن  البحرينيــة  األطبــاء  جمعيــة  أعلنــت 
الطــوارئ”  لطــب  األول  البحريــن  “مؤتمــر 
الداخليــة،  وزارة  مــن  كل  برعايــة  ســيقام 
وشــركة  “تمكيــن”،  العمــل  وصنــدوق 
الخليــج لصناعــة البتروكيماويات “جيبك”، 

وصيدلية وائل.
وأعربــت الجمعيــة عــن شــكرها وتقديرهــا 
لرعــاة هــذا المؤتمــر الــذي تقيمــه الجمعيــة 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  رعايــة  تحــت 

الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وبالتعاون مع رابطة طب الطوارئ 
 11 9 وحتــى  مــن  الفتــرة  فــي  البحرينيــة 
أكتوبــر المقبل في قاعــة المؤتمرات بفندق 

الخليج.
جمعيــة  كشــفت  صلــة،  ذي  صعيــد  علــى 
الجهــات  مــن  الشــركاء  قائمــة  أن  األطبــاء 
الرســمية لـــ “مؤتمــر البحريــن األول لطــب 
الطــوارئ” تضــم كا مــن المجلــس األعلــى 

والخدمــات  الصحــة،  ووزارة  للصحــة، 
الطبيــة الملكيــة )مستشــفى قــوة الدفــاع(، 
ومستشــفى الملــك حمد الجامعــي، والهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
والطبيــة، وجامعة البحريــن الطبية )الكلية 
وجامعــة  للجراحيــن(،  اإليرلنديــة  الملكيــة 

الخليج العربي.
القاســم،  غــادة  األطبــاء  جمعيــة  رئيســة 
ثمنــت الرعايــة الكريمــة لهــذا المؤتمــر مــن 

قبــل كل وزارة الداخليــة وتمكيــن وجيبك، 
الــذي  بالدعــم  ذاتــه  الوقــت  فــي  منوهــة 
الشــراكة  خــال  مــن  المؤتمــر  بــه  حظــي 
مــع الجهــات الصحيــة والطبيــة العليــا فــي 
مملكــة البحريــن. وقالــت إن كل مــن هــذه 
الرعاية والشراكة تضمن تفعيل التوصيات 
المرتقــب أن يخــرج بهــا “مؤتمــر البحريــن 
يعــزز  بمــا  وذلــك  الطــوارئ”،  لطــب  األول 
مــن األثر المنشــود لهــذا المؤتمر الــذي يقام 

برعايــة ســمو رئيــس الــوزراء، وبمــا يســهم 
فــي إبــراز الجهــود الحكوميــة الكبيــرة؛ من 
أجــل النهوض بالقطــاع الصحي في مملكة 
البحريــن عمومــا، وتقديــم خدمــات طبيــة 
والمقيــم وفقــا ألرقــى  للمواطــن  وصحيــة 
المعاييــر العالمية في مختلف التخصصات 
الطــوارئ  طــب  تخصــص  وفــي  الطبيــة، 
الــذي  المؤتمــر  هــذا  خــال  مــن  تحديــدا 

يستقطب مشاركين عالميين.

الجفير -  جمعية األطباء

غادة القاسم

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إنه يجري العمل على إنشاء مركز خبرة وتدريب إقليمي في 
مجال مكافحة االتجار باألشخاص بدعم من مكتب األمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

ولفــت إلــى أن هــذا المكتــب ليقــوم بــدوره 
ا مع مكتــب األمم المتحدة  يتــم العمل حاليًّ
مختصــة  التدريــب  مناهــج  وضــع  علــى 
بالشــرق األوسط، وليست مجرد أدلة عامة 
دوليــة قــد ال تأخــذ بعين االعتبــار األوضاع 
والســكانية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

للمنطقة.
 وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع مكتب 
األمــم المتحــدة للجريمة والمخــدرات على 
وضع هذه األدلة والمناهج التدريبية للبدء 

مطلع العام المقبل في عملية التدريب.
 وأوضــح أن المركــز إقليمــي وليــس فقــط 

اآلن  حتــى  دربــت  الهيئــة  وأن  للبحريــن، 
1300 مواطــن بحريني في مختلف مواقع 
العمــل علــى االتجار باألشــخاص، وتم عمل 
أكثر من 85 ورشــة عمــل تدريبية مع األمم 
المتحــدة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى 

مدى 4 سنوات الماضية.
وأكــد أن المركــز عبــارة عن بيــت خبرة، وال 

يقتصر عمله على الجانب التدريبي فقط.
وذكر أن المركز أنشــئ وأنهم اآلن في طور 
وضع أدلة عمــل ومناهج تدريبية بالتعاون 
مع األمم المتحدة ويجب أن يقرها مجلس 

الجريمة في فيينا لتصبح رسمية.

العبسي: بدء التدريب في “المركز اإلقليمي” مطلع العام المقبل

1300 بحريني تدّربوا على مكافحة االتجار باألشخاص

قــال وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي إن الــوزارة لديها خطة إنشــائية لصيانة المــدارس والمباني التــي تم إخالؤها 
وتطوير البنية التحتية فيها، وإنه ال صحة الدعاءات اإلغالق النهائي لتلك المدارس أو تحويلها إلى مراكز أخرى.

 وذكر على هامش الملتقى الحكومي 
إلــى جميــع  الــوزارة تنظــر  2019 أن 
التحديــات علــى أنهــا فرصــة لتطوير 

التعليم واالستفادة منها.
مــن  تمكنــت  الــوزارة  أن  وأضــاف 
تحقيــق إنجــاز كبيــر، فعلــى الصعيــد 
وفــق  الــوزارة  قامــت  اإلنشــائي 
أعدتهــا  التــي  الهندســية  الخطــة 
شــؤون األشــغال بعملية إخاء بعض 
المدارس التي تشكل تهديدًا لسامة 
مــدارس  إلــى  ونقــل طلبتهــا  الطلبــة 
أخــرى، كمــا تــم إعــادة هيكلــة بعــض 

توفيــر  مــن  يمكنهــم  بمــا  المــدارس 
مقعد لكل طالب وهو ما نجحت فيه 

الوزارة.
 وأكد أن كل الطلبة الذين تقدموا هذا 
العام ممن نص الدســتور على ضمهم 

للمسيرة التعليمية تم استيعابهم.
ســنوية  خطــة  هنــاك  أن  وأوضــح 
أكاديميــة،  ومبــاٍن  مــدارس  إلنشــاء 
حيث إن هناك مدارس كثيرة بحاجة 
إلــى إعــادة صيانــة أو إنشــاء، وذلــك 
بعــد مــرور نحــو 100 عــام علــى بــدء 
التعليم النظامي في مملكة البحرين.

النعيمــي: طلبــة بعــض الفصول فــوق المعدل وســامة الطلبــة “فــوق كل اعتبار”

ال صحة لتحويل مدارس لمنشآت حكومية أخرى

محرر الشؤون المحليةسيدعلي المحافظة

ماجد النعيميأسامة العبسي
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بقلــوب مؤمـنـة بقضــاء الّلـه وقــدره
تنــعـــى

اأ�ســــرة الـــزامـــل
فقــيـدهــا الغــالـــي

معـالـي المـهـنـد�س

عبـدالعـزيـز بـن عبـداهلل بن حـمـد الـزامـل
وزير الصناعة والكهرباء السابق

الذي انتقل إلى رحمة اهلل صباح أمس األحد ۷ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٦ أكتوبر ۲۰۱۹
وسيصلى على الفقيد اليوم االثنين بعد صالة العصر في مدينة الرياض في جامع الملك خالد

وسيوارى جثمانة الثرى في مقبرة عرقة
يتقبل العزاء للرجال والنساء أيام )االثنين والثالثاء واألربعاء( في منزل الفقيد الكائن في حي 

المعذر الشمالي بالرياض من الساعة ٤ عصرًا وحتى الساعة ٩ مساء 
وسيكون العزاء للرجال يوم الخميس ١١ صفر ١٤٤١هـ الموافق ١٠ أكتوبر ۲۰۱۹م في مجلس أسرة 

الزامل في مدينة الخبر شارع الملك سلمان من الساعة ٤ عصرًا وحتى الساعة ٩ مساًء
وكذلك على األرقام التالية: 

هاتف: ٠٠٩٦٦۱۱۲۰۳۷۷۰۷ / ٠٠٩٦٦۱۱۲۰۳۷۷۰۳ - فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٣٧٧٨٨
info@zamil.com ايميل: 

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسنكه فسيح جناته

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

االثنين 7 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 - العدد 4010



أفصحت الوكيل 
للطرق  المساعد 
األشغال  بـــوزارة 
وشــــــــــــــــــــــــــــؤون 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات 
ــط  ــ ــي ــطــ ــخــ ــ ــت ــ وال
الـــــــعـــــــمـــــــرانـــــــي 

هـــــدى فـــخـــرو إن 
التصاميم  الــوزارة انتهت من إعــداد 
تقاطع  تطوير  لمشروع  التفصيلية 
ســلــمــابــاد.ولــفــتــت فـــي تــصــريــحــهــا 
ــى هـــامـــش الــمــلــتــقــى  ـــ “الــــبــــاد” عــل لـ
المشروع  أن  إلــى   2019 الحكومي 
ســيــتــم تــنــفــيــذه عــلــى غــــرار تــقــاطــع 
الـــســـيـــف، مـــن خــــال إنـــشـــاء جسر 
إلى  ــارت  وأشـ التقاطع.  فــوق  علوي 
ا عن الحلول  أن الــوزارة تبحث حاليًّ
وتطّرقت  المشروع.  لهذا  التمويلية 
إلى قرب إعان الوزارة عن الحزمة 
الثالثة من الحلول العاجلة لتحسين 
الطرق  خال األشهر القليلة القادمة.

المنامة - وزارة الداخلية

أن  العصفور  علي  الشمالية  محافظ  اعتبر 
العقوبات  قــانــون  ألحــكــام  الفعال  التطبيق 
على  إيجابيا  ينعكس  الــبــديــلــة،  والــتــدابــيــر 
والتنسيق  التعاون  أن  إلى  منوها  المجتمع، 
ــعــدل والــشــؤون  ــي الــداخــلــيــة وال ــ بين وزارت
المجتمع  بشأن خدمة  واألوقــاف  اإلسامية 
يعكس  والتدريب،  التأهيل  برامج  وحضور 
الحرص على تنفيذ بنود القانون بالتعاون مع 
الجهات المختصة وفقا لآلليات واإلجراءات 
المتبعة. جاء ذلك خال االجتماع التنفيذي 
لــلــجــنــة األمــنــيــة بــالــمــحــافــظــة، حــيــث بين 
الــمــحــافــظــة وبــالــتــعــاون مع  الــمــحــافــظ أن 
وإدارة  الشمالية  المحافظة  شرطة  مديرية 

الجريمة  من  الوقاية  وإدارة  األحكام  تنفيذ 
بوزارة الداخلية وبلدية الشمالية تعمل على 
تنفيذ برنامج ألعمال المنفعة العامة )سامع(، 
برامج  حــضــور  لفقرة  تنفيذا  يــأتــي  والـــذي 
التأهيل والتدريب من بنود قانون العقوبات 
والتدابير البديلة.وأوضح أن هدف البرنامج 
دمج المحكوم عليهم اجتماعيا وبذل العناية 
يعود  بما  سلوكهم  تقويم  فــي  والــمــســانــدة 
في  ذلك  وأثر  المجتمع  وعلى  عليهم  بالنفع 
المحافظة  أن  مضيفا  والتهذيب،  اإلصــاح 
المناسبة  الوظيفية  الشواغر  بتوفير  بــدأت 
بــمــا يــتــطــابــق مـــع خــدمــة الــمــجــتــمــع حسب 

تعريف القانون.

ا مناقشة مشروعات “التربية” في “ثانية وثالثة الشمالية”“الشمالية” تطلق برنامجا لدمج المحكوم عليهم اجتماعًيّ
ــان ــم ــل ــة س ــنـ ــديـ ــمـ ــة بـ ــ ــدرسـ ــ ــة لـــبـــنـــاء مـ ــي ــل ــب ــق ــت ــس خـــطـــة م

التقــى العضــو البلــدي محمــد الدوســري ممثــل الدائــرة الثالثــة بالمحافظــة الشــمالية 
والعضــو البلــدي بدريــة عبــد الحســين ممثــل الدائــرة الثانيــة، مديــر إدارة التخطيــط 
والمشــاريع بــوزارة التربيــة والتعليم شــيخة عبدهللا مفيــز، وبحث الطرفان المشــاريع 

الحالية والمستقبلية في كال الدائرتين الثانية والثالثة من المحافظة الشمالية.

ــري  ــدوســ ــ ــان ال ــديـ ــلـ ــبـ وأعـــــــرب الـــعـــضـــوان الـ
للقاء  وارتياحهما  وعبدالحسين عن شكرهما 
المشاريع،  إدارة  أبدته مديرة  الذي  والتعاون 
حيث تم تزويد العضوين البلدين بالمعلومات 
فيما يخص مشاريع  الدائرتين  المطلوبة عن 
وزارة التربية والتعليم، وذلك بتوسعة بعض 
ــدارس وتــوفــيــر صــفــوف إضــافــيــة، فمن  ــمـ الـ
والتعليم  التربية  وزارة  تقوم  الصيانة  ناحية 
محمد  الشيخ  سمو  مدرسة  من  كل  بصيانة 

بن خليفة وكذلك مدرسة الجسرة والكائنتين 
مدرسة  صيانة  وكــذلــك  الثالثة  الــدائــرة  فــي 

البديع االبتدائية للبنين في الدائرة الثانية.
مدرسة  بتوفير  الدوسري  طالب  جهته،  من   
بــهــا أي  تــوجــد  الــهــمــلــة حــيــث ال  فــي منطقة 
وازدياد  فيها  العمراني  التطور  برغم  مدرسة 
عن  الــســؤال  اللقاء  تناول  كما  السكان،  عــدد 
مدينة  في  والتعليم  التربية  وزارة  مشاريع 
ا  حاليًّ توجد  ال  بأنه  مفيز  بينت  وقد  سلمان، 

توجد  ولــكــن  سلمان  مدينة  فــي  مــدرســة  أي 
مخصصة  أراض  المستقبلية  الــخــطــة  فــي 
بانتظار  والــــوزارة  والتعليم  التربية  لـــوزارة 
ملكية  نقل  مرحلة  في  ا  وحاليًّ لها،  تسليمها 
إلى وزارة  هذه األراضــي من وزارة اإلسكان 

التربية والتعليم.
للمنطقة  ــبــلــدي  ال الــمــجــلــس  عــضــوا  ــدى  ــ وأبـ  
التربية  وزارة  لقاء  مــن  ارتياحها  الشمالية 
في  تعاونها  األخــيــرة  أبــدت  حيث  والتعليم 

طلبات أعضاء المجلس البلدي.
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الــجــاهــمــة ــدر  ــ ب اإلدارة  مـــديـــر  بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم  بـــقـــيـــادة 

بــدأ فريــق مــن إدارة مشــروع جاللة الملــك حمد لمدارس المســتقبل بوزارة 
التربيــة والتعليــم، بقيــادة القائــم بأعمــال مديــر اإلدارة بــدر الجالهمة، في 
تنفيــذ برنامــج زيــارات لعــدد من المدارس مــن مختلف المراحــل التعليمية؛ 
لمتابعــة تطبيــق مشــروعات التمكيــن الرقمــي فــي التعليــم، ورصــد قصــص 

النجاح المتميزة في هذا المجال.

وشــمــلــت زيــــــارات الــفــريــق حــضــور 
حصص دراسية تم دمج التقنية فيها 
المتنوعة،  الرقمية  األدوات  وتطبيق 
ومنها المختبرات االفتراضية للعلوم 
ــًة إلـــى جــهــود  ــافـ والـــريـــاضـــيـــات، إضـ
الــوزارة  بوابة  تفعيل  في  الــمــدارس 
ومبادراتها  اإللكترونية،  التعليمية 
ــاج الـــمـــحـــتـــوى الــتــعــلــيــمــي  ــتــ ــ فــــي إن

الرقمي. 
من  ــدد  عــ آراء  اســتــطــاع  ــم  تـ كــمــا 
التمكين  اســتــخــدام  أثــر  عــن  الطلبة 
أشادوا  والذين  التعليم،  في  الرقمي 
اإللكترونية  التقنيات  أضــافــتــه  بما 
ــن ســهــولــة  ــي مـ ــدراســ ــ لــلــتــحــصــيــل ال

ومــتــعــة وتـــشـــويـــق، مــتــطــلــعــيــن إلــى 
ــدارس  ــمـ ــد الـ ــزويـ ــي تـ ــرار فـ ــمـ ــتـ االسـ

بمستجدات التعليم اإللكتروني.
الجاهمة  أشـــاد  الــمــنــاســبــة،  ــهــذه  وب
الــمــدارس  بها  تــقــوم  الــتــي  بالجهود 
التمكين  أدوات  وتطبيق  تفعيل  في 
مشروعات  من  تقدمه  ومــا  الرقمي، 
تفعيل  متميزة، خصوًصا في مجال 
أن  إلــى  مــشــيــًرا  التعليمية،  الــبــوابــة 
اإلدارات  لــقــاء  على  حــرص  الــفــريــق 
احتياجات  على  للوقوف  المدرسية 
تحقيق  على  تعينهم  التي  المدارس 
المزيد من النجاح في مجال توظيف 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

التعليم.
زنوبيا  مــدرســة  ــارات  ــزيـ الـ وشــمــلــت 
اإلعـــــــداديـــــــة لـــلـــبـــنـــات، ومــــدرســــة 
للبنات، ومدرسة  الثانوية  جدحفص 
آل  عيسى  بــن  عبدهللا  الشيخ  سمو 

للبنين،  الصناعية  الثانوية  خليفة 
والمعهد الديني، والعروبة االبتدائية 
للبنات، والزالق االبتدائية اإلعدادية 
االبــتــدائــيــة  الــســيــل  ووادي  للبنين، 

اإلعدادية للبنين.
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لتقويم  الــوطــنــيــة  اللجنة  تــدارســت 
اجتماعها  خــال  العلمية  الــمــؤهــات 
وزارة  ــل  ــ ــي ــ وك ــة  ــاســ ــ ــرئ ــ ب الــــــــــدوري 
التعليم  لــشــؤون  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
بمبنى  ــــجــــودر  ال فـــــوزي  والــمــنــاهــج 
الــمــحــولــة إليها  الــمــؤهــات  الـــــوزارة، 
ــي تــخــصــصــات عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة  فــ
ــطــب والــهــنــدســة والــعــلــوم  شــمــلــت ال
السياسية  والعلوم  والقانون  العامة 
اإلنسانية  والــعــلــوم  األعــمــال  وإدارة 
معايير  مــع  يتوافق  بما  والتمريض، 
وضوابط اللجنة، كما أجلت البت في 
المزيد  تتطلب  التي  الطلبات  بعض 
من الــدراســة والــرجــوع إلــى الجهات 
ذات العاقة خارج المملكة لتزويدها 

الــقــرار  التــخــاذ  الــازمــة  بالمعلومات 
بشأنها.

اللجنة  تـــدارســـت  ــر،  آخــ مـــن جــانــب 
طلبات االستشارة المقدمة لالتحاق 
ببرامج التعليم العالي المطروحة في 
األجنبية  العالي  التعليم  مؤسسات 

خارج المملكة.
تأكيدها  الوطنية  اللجنة  وجـــددت 
ضرورة مراجعة الطلبة لقسم معادلة 
ــوزارة قبل  ــالـ ــشــهــادات األجــنــبــيــة بـ ال
الخارجية  الجامعات  في  التسجيل 
ألي  تجنًبا  تقدمها؛  الــتــي  والــبــرامــج 
التخرج  بعد  تواجههم  قد  إشــكــاالت 
يــتــعــذر مـــن خــالــهــا مــعــادلــة مؤهله 

العلمي.

اللجنة الوطنية تتدارس تقويم مؤهالت أجنبية

هدى فخرو

البحرين  تــجــارة وصناعة  غــرفــة  رئــيــس  أعـــرب 
التجارية  واألســرة  تقديره  بالغ  عن  ناس  سمير 
العهد  ولي  بتكليف  البحرين  بمملكة  والصناعية 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة لوزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة 
وغــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن وصــنــدوق 
العمل “تمكين” والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق 
للسيولة بحجم 100 مليون دينار؛ بهدف إعادة 
القطاع  في  للشركات  المالية  االلتزامات  هيكلة 
الــذي قدمه  العرض  والــذي جاء خال  الخاص، 
 2019 الحكومي  الملتقى  افــتــتــاح  فــي  ســمــوه 
أمس األحد، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
خــلــيــفــة.وأضــاف  آل  ســلــمــان  بــن  األمــيــر خليفة 
رئيس الغرفة أن هذا التوجيه يعكس دعم سمو 
السمو  صاحب  برئاسة  والحكومة  العهد  ولــي 
الملكي رئيس الوزراء المستمر للقطاع التجاري 
بمسؤولياته  النهوض  مــن  لتمكينه  البحريني؛ 

والقيام بأدواره الريادية، والمساهمة في تحريك 
تقوية  تجاه  وكذلك  الوطني،  االقتصاد  عجلة 
الحكومة والغرفة، وتفعيل  المشترك بين  العمل 
شراكة  خلق  فــي  الــخــاص  للقطاع  البناء  الـــدور 
حقيقية وفاعلة بين الطرفين، والذي تجلى في 
تكليف سموه لوزارة المالية بالتنسيق مع الغرفة 
باشك  له  الــذي سيكون  الصندوق  ذلك  إلنشاء 
مؤسسات  مشكات  معالجة  فــي  إيجابي  دور 
القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه مشكات 

في السيولة؛ لتمكينها من االستمرار والنمو. 
كما أشاد ناس بانعقاد الملتقى الحكومي 2019 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل  لتوجيهات  تلبية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لمواصلة العمل 
التي  التنموية  واألهــداف  األولويات  نحو  الجاد 
المواطنين  تطلعات  لتحقيق  المملكة  حددتها 
من  كريمة  وبرعاية  المستويات،  مختلف  على 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 
العهد  آل خليفة، وبدعم ولي  بن سلمان  خليفة 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  ــــوزراء  ال

طريق  خارطة  يعد  ــذي  وال خليفة،  آل  حمد  بن 
واضــحــا لــكــافــة الــخــطــط الــرامــيــة إلـــى تحقيق 
للرؤية  تحقيقا  المنشودة؛  التنموية  ــداف  األهـ
 ،2030 المستقبلية  الوطنية  واإلستراتيجية 
العمل  مــن  جــديــدة  مــرحــلــة  األبــــواب  وستفتح 
ــتــعــاون بــيــن جميع  االقــتــصــادي والــتــنــمــوي، وال
ــتــطــورات جــوهــريــة فــي مسيرتنا  ــراف وال األطــ

االقتصادية والتنموية المستقبلية.
وقال رئيس الغرفة في ختام تصريحه بأن هذا 
أمر  العهد  ولــي  سمو  لــدن  مــن  الكريم  التكليف 
يبعث على االرتياح في أوساط ودوائر األعمال 
والصناعة واالستثمار في داخل مملكة البحرين 
وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ 
من  المزيد  نحو  وسيدفع  الباد،  في  االستثمار 
مؤكدا  االقتصادية،  الحركة  في  والنمو  التطور 
تدخر  لــن  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  بــأن 
جهدا لمساندة وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
وباقي الجهات المعنية، وهي على أتم استعداد 
للتعاون معها في سبيل هيكلة االلتزامات المالية 

للشركات في القطاع الخاص.

“صنــدوق الســيولة” يمّكن “المتعثــرة” من النهوض واالســتمرار

رئيس “الغرفة”: تعاون تام لتنفيذ تكليف سمو ولي العهد

أمس  الحايكي  كلثم  الــنــائــب  التقت 
القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق 
الشقيق محمد عدنان محمود، وذلك 
في مكتبه في مبنى سفارة جمهورية 

العراق.
وقد تطّرق اللقاء إلى تفعيل العاقات 
ال  الشقيقين  البلدين  بين  البرلمانية 
كما  المشتركة،  الصداقة  لجنة  سيما 
تم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات 
ــواب في  ــ ــن ــ بــيــن أعـــضـــاء مــجــلــس ال

وصوالً  القادمة  المرحلة  في  البلدين 
لــتــبــادل الــخــبــرات فــي مــجــال العمل 

البرلماني.
ــحــايــكــي أن  ــهــا، أكـــــدت ال ــب ــن جــان  مـ
بجمهورية  البحرين  مملكة  عــاقــات 
العراق الشقيق عاقات متجذرة وأن 
من  لمزيد  العاقة  هذه  لنقل  الطموح 
أواصر  يعكس  بما  والتطور  التنسيق 
مصالح  ويــعــّزز  البلدين  بين  المحبة 

البلدين المشتركة.

الحايكي: تفعيل العالقات 
البرلمانيـــة بين المنامة وبغداد

التمويل يعيق تطوير 
تقاطع سلماباد

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ــال وزيــــر األشـــغـــال وشـــــؤون الــبــلــديــات  قــ
ــعــمــرانــي عــصــام خــلــف إن  والــتــخــطــيــط ال
عن  عــبــارة  هــي  البلدية  الهيئات  ميزانية 
الــذي  األســـاس  وإنــهــا  مــيــزانــيــات مستقلة، 

ترتكز عليه في مصاريفها.
“الــبــاد”  وبــيــن فــي رده على اســتــفــســارات 
خـــال الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الــمــنــعــقــد على 
هامش الملتقى الحكومي 2019 أن ارتفاع 
في  الطبيعية  ــزيــادة  وال التحصيل  كــفــاءة 
ــادة  ــ ــى زي ــ ــا أدى إل حـــركـــة الـــعـــمـــران هـــو مـ
الزيادة التي شهدتها  اإليــرادات، مؤكدا أن 
لم  الماضية  الفترة  في  البلدية  ــرادات  اإليـ

تكن بفعل زيادة أي رسوم بلدية.
ولفت إلــى أن هــذه الــزيــادة في اإليـــرادات 
وتحسين  زيــادة  على  انعكاساتها  لها  كــان 
الــخــدمــات الــبــلــديــة، ســــواء عــلــى مستوى 
خــدمــات الــنــظــافــة واألســـــواق والــمــشــاريــع 

البلدية والمماشي.

الـــوزارة استفادت من هذه  إلــى أن  وأشــار 
المماشي  من  أكبر  عدد  إنشاء  في  الزيادة 
والــمــرحــلــة  عــــراد  كممشى ســتــرة ودوحــــة 
ــى جــانــب  ــ األولـــــى مـــن مــمــشــى تــوبــلــي، إل
العمل على إنشاء ممشى سماهيج وقالي 

ومدينة حمد وباربار وغيرها.
ــه تم  وأضــــاف عــلــى مــســتــوى األســـــواق أنـ
االنتهاء من إنشاء سوق المحرق المركزية، 
وتــم طــرح مــزايــدة إلقــامــة ســوق مركزية 
على  العمل  جــانــب  إلــى  حــمــد،  مدينة  فــي 
مشروع تطوير سوق جدحفص، وتحسين 
الخدمات في سوق المنامة المركزية، حيث 
تم االنتهاء من المرحلة األولى من تكييفه. 

ــتــعــاون مع  ــوزارة كــذلــك وبــال ــ ــ وتــابــع أن ال
القطاع الخاص أنجزت عددا من المشاريع 
كمجمع األفنيوز، وأن هناك توجها الستمرار 
هذه المشاريع كمشروع ممشى في منطقة 
السيف؛ باعتبارها منطقة استثمارية، مبينا 
أن أي زيادة في الميزانية ستنعكس بشكل 

مباشر في تحسين الخدمات.

بـــــوزارة  الـــجـــويـــة  األرصـــــــاد  إدارة  ذكـــــرت 
المواصات واالتصاالت في تقريرها الشهري 
أشهر  أحر  ثالث  كان   2019 أن شهر سبتمبر 
سبتمبر في تاريخ البحرين منذ العام 1902.

الحرارة  المتوسط الشهري لدرجات  بلغ  فقد 
بالمعدل  قياًسا  2.0م  قدرها  بزيادة  34.4م 
العام لشهر سبتمبر.  ويعتبر هذا ثالث أعلى 
منذ  سبتمبر  لشهر  الــحــرارة  لــدرجــات  معدل 
العام 1902. وكانت األرقام القياسية السابقة 
سبتمبر  لشهر  الــحــرارة  درجــات  لمتوسطات 
و34.5م   2017 المسجل في سبتمبر  34.6م 

المسجل في سبتمبر 1998، 2015 و2018.
الحرارة  لدرجات  الشهري  المتوسط  بلغ  كما 
قياًسا  2.1م  قدرها  بزيادة  38.6م  العظمى 
أعلى  خــامــس  هــذا  ويعتبر  ــعــام.  ال بالمعدل 
ــرارة الــعــظــمــى لشهر  ــــحــ مــعــدل لـــدرجـــات ال

سبتمبر منذ العام 1946.
وكانت األرقام القياسية السابقة لمتوسطات 
سبتمبر:  لشهر  الــعــظــمــى  الـــحـــرارة  ــات  درجــ

38.9م   ،2017 سبتمبر  في  المسجلة  39.1م 
المسجلة في سبتمبر 2018، 38.8م المسجلة 
في  المسجلة  و38.7م   2015 سبتمبر  فــي 

سبتمبر 2001 و2008.
وبــلــغــت درجـــة الـــحـــرارة الــعــظــمــى أكــثــر من 
أيام في شهر سبتمبر. وبلغت  40م خال 6 
بتاريخ  42.7م وسجلت  حــرارة  درجة  أعلى 
1 سبتمبر في مطار البحرين الدولي. ويعتبر 
هذا تاسع أعلى درجة حرارة ألشهر سبتمبر 
الدولي.  البحرين  العام 1946 في مطار  منذ 
ــرارة فــي 16  ــحـ الـ ــذه  ــم تسجيل مــثــل هـ وتـ
حــرارة  درجــة  أعلى  أن  علًما   ،2015 سبتمبر 
في  والمسجلة  45.5م  بلغت  سبتمبر  لشهر 

4 سبتمبر 2013 في مطار البحرين الدولي.

وبلغت أعلى درجة حرارة في حلبة البحرين 
الدولية 47.5م بتاريخ 1 سبتمبر، أما في درة 
في  سجلت  والتي  45.2م  فبلغت  البحرين 
لدرجات  الشهري  المتوسط  أما  اليوم.  نفس 
بــزيــادة  كــان 31.2م  الــصــغــرى فقد  ــحــرارة  ال
ويعتبر  الــعــام.  بالمعدل  قياًسا  2.6م  قدرها 
ــحــرارة  هـــذا ثــالــث أعــلــى مــعــدل لـــدرجـــات ال
 .1946 الــعــام  منذ  سبتمبر  ألشــهــر  الــصــغــرى 
وكانت األرقام القياسية السابقة لمتوسطات 
لــشــهــر سبتمبر  الــصــغــرى  ــرارة  ــحـ الـ ــات  ــ درجـ
و31.4م  المسجل في سبتمبر 2015  31.5م 
أدنــى  وبلغت   .2018 سبتمبر  فــي  المسجل 
بتاريخي  درجة حرارة لشهر سبتمبر 29.4م 
الدولي  البحرين  مطار  في  سبتمبر  و18   16
ولكن تم تسجيل 26.0م بتاريخ 15 سبتمبر 
الشهري  المتوسط  وبلغ  البحرين.   درة  في 
للرطوبة النسبية في شهر سبتمبر 59 %. في 
حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية 
الشهري  الــمــتــوســط  وبــلــغ   .%  77 الــعــظــمــى 

للرطوبة النسبية الصغرى 35 %.

ال يد لـ “الرسوم” في ارتفاع إيرادات البلديات سبتمبر الماضي األحر منذ العام 1902
درجة الحرارة العظمى 

بلغت أكثر من ٤٠ 
مئوية خالل 6 أيام

خلف: ستنعكس 
على إنشاء المزيد 

من المشاريع الخدمية

سيدعلي المحافظة

عصام خلف



عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهمــا فــي منتصــف األربعينات من عمره، بالســجن لمــدة 3 ســنوات؛ إلدانته 
باالعتــداء علــى 3 مــن أفراد الشــرطة بواســطة أداة فنون قتالية “ننشــاكو”، والذين حضروا للقبــض عليه كونه مطلوب 

بقضية حيازة أسلحة وذخائرها ومحكوم عليه سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات.

الجهــات  أن  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
تلقــت  قــد  كانــت  المختصــة  األمنيــة 
المتهــم  وجــود  تضمنــت  معلومــات، 
المطلــوب القبض عليــه بمحيط منزله، 
إذ إنــه مطلــوب لتنفيــذ حكــم بالســجن 
10 ســنوات فــي قضيــة حيــازة  لمــدة 
أســلحة وذخائرهــا مــن دون ترخيــص 
مــن الجهــات المختصــة، فتــم إرســال 

دورية أمنية مؤلفة من 3 أفراد شرطة 
للموقع ليتمكنوا من القبض عليه، وهم 
كل مــن نائــب عريــف ورئيــس عرفــاء 
وناطــور المجني عليهــم. وعند وصول 
الشــرطة لمنزله شــاهدوا المتهم بجوار 
منزلــه فعال، وبعــد إبالغه من الشــرطة 
رفــض  عليــه  للقبــض  حضــروا  أنهــم 
االمتثــال ألمــر الضبط، وأخرج ســكينا 

متوســطة الحجــم وحــاول الهــرب مــن 
قبضتهــم، لكنه فشــل وســقط الســكين 

من يده.
وتفاجــأوا بــه يخــرج مــن بيــن طيــات 
مالبســه أداة الـ “ننشــاكو” وبدأ التلويح 
بها محاوال إبعادهم عنه، ما تسبب في 
إصابــة المجنــي عليهــم، لــذا اســتعملوا 
يســقط  جعلــه  مــا  الفلفــل  رذاذ  ضــده 

أرضــا، إال أنــه اســتمر بالتلويــح بتلــك 
فــي  إصابتهــم  فــي  تســبب  مــا  األداة 
الســيطرة  مــن  تمكنــوا  حتــى  أيدهــم، 
إلــى  واقتيــاده  بالقــوة وضبطــه  عليــه 

مركز الشرطة.
أنــه  اعتــرف  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
منــذ  القتاليــة  الفنــون  علــى  متــدرب 
ســنوات عدة؛ بهدف الدفاع عن نفسه، 
وأنــه هــارب مــن تنفيــذ حكــم الســجن 
حيــازة  قضيــة  فــي  بحقــه  الصــادر 
اخــرج  أنــه  حصــل  مــا  وأن  األســلحة، 
األداة المذكورة سلفا وبدأ بالتلويح بها 
حتــى ال يقتــرب منــه أحد، لكنــه عندما 

يرتــدي  عليهــم  المجنــي  أحــد  شــاهد 
المعطــف الخاص بــوزارة الداخلية قام 

بالتوقف وترك األداة.
ويدعي أن أفراد شــرطيين هجما عليه 
وقيــداه مــن الخلــف، وتعــرض حينهــا 
لركلــه فــي عينــه اليســار، إال أنــه وبعــد 
صرف التقرير الطبي له بشــأن اإلصابة 
رفــض اتخاذ أي إجراء ضدهم حســب 

تعبيره.
وثبــت للمحكمــة أن المتهــم بتاريخ 17 
ســالمة  علــى  اعتــدى   ،2018 أكتوبــر 
وهــم  الثالثــة  عليهــم  المجنــي  جســم 
أعضاء من قوات األمن العام، وأحدث 

بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات  بهــم 
االعتــداء  فعــل  يفــض  ولــم  الطبــي 
القيــام  إلــى مرضهــم أو عجزهــم عــن 
بأعمالهم الشخصية مدة تزيد على 20 
يوما، وكان ذلك بسبب وأثناء تأديتهم 

لوظيفتهم.
يذكــر أن المتهــم األربعينــي لديــه مــن 
24 بالغــا  يقــل عــن  مــا ال  األســبقيات 
حيــازة  قضيــة  ضمنهــم  مــن  ضــده، 
األســلحة المشــار إليهــا، كمــا أنــه حاول 
 2010 العــام  فــي  مــرة  ذات  االنتحــار 
بقطــع أوردة يــده إال أنــه تــم مداركتــه 

بالعالج الالزم.

ســـنـــوات  10 بــالــســجــن  ــوم  ــكـ ــحـ ومـ ــة  ــ ــاري ــ ن أســـلـــحـــة  لـــحـــيـــازتـــه  مـــطـــلـــوب 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بسجن شابين في العشرينات من عمرهما، لمدة 5 سنين وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البالد عقب 
تنفيــذ العقوبــة وبمصــادرة المضبوطــات؛ إثــر إدانتهمــا بحيازة وترويج عملية نقدية متداولة من فئة 500 ريال ســعودي، إذ حاوال صرفها في مجمع تجاري معروف لشــراء 

“والعة” قيمتها دينارين فقط، وعندما الحقهما حراس األمن تعمد أحدهما إغراق 1400 ريال مزورة في دورة المياه.

بــه  أبلــغ  فيمــا  التفاصيــل  وتتمثــل 
حراس أمن المجمع التجاري الشــهير 
أحدهمــا  قــال  إذ  المحــرق،  بمنطقــة 
إنــه وأثنــاء ما كان علــى واجب عمله 
بالمجمــع تلقــى بالغــا مفــاده وجــوده 
مشــاجرة في أحد المحــالت، فتوجه 
مســرعا للمحل المشار إليه، وتبين أن 
المتهــم األول قــدم لصاحــب المحــل 
مبلغ 500 ريال سعودي مزورة لشراء 
أحد المنتجات، وأنه هرب من المحل 
برفقــة صديقــه المتهــم الثانــي، لكنــه 
تمكــن من القبــض على األخيــر، الذي 
طلــب منه بعد ذلك التوجه إلى دورة 
المياه لقضاء حاجته، وهناك شــاهده 
نقديــة  مــن مالبســه عمــالت  يخــرج 
ســعودي  ريــال   500 فئــة  مــن  عــدة 

ويلقيها في المرحاض للتخلص منها، 
إال أنــه تمكن من إيقافه والتقطها من 
الشــرطة  المرحــاض وقدمهــا ألفــراد 

كدليل على ارتكابهما للجريمة.
أن  المحــل،  فــي  الموظــف  وأوضــح 
المتهميــن حضــرا إليــه وطلبــا شــراء 
ديناريــن  قيمتهــا  )والعــة(  قداحــة 
فقــط، لكنهمــا عرضــا عليــه مبلغ 500 
باقــي  ريــال ســعودي ليحصــال علــى 
المبلغ، فشــّك بأمرهما وفحص المبلغ 
ليكتشــف أنهــا عملــة مــزورة، لكنهمــا 
بأنهــا حقيقيــة وليســت  عليــه  أصــّرا 
األمــن  حــراس  فاســتدعى  مــزورة، 
مــن  بالفــرار  الشــابان  الذ  وعندهــا 

المكان.
واعتــرف المتهمــان بأنهمــا هربــا مــن 

األمــن  حــراس  أن  والحظــا  المحــل 
يتبعانهما، فما كان من أحدهما إال أن 
توجه إلى دورة المياه مسرعا، وألقى 
بمــا فــي حوزتــه مــن مبالــغ مــزورة، 
المرحــاض  فــي  ريــال،   1400 بلغــت 
وحــاول ســحب “الســيفون”، لكنــه لم 
يتمكــن مــن طمــس الدليــل، إذ التقط 
الحارس ذلك المبلغ قبل اختفائه من 
المرحــاض، فيمــا خرج المتهــم اآلخر 
مــن المجمــع وقبــض عليــه الحــارس 
الثانــي الــذي واصــل اللحــاق بــه قبل 

اختفائه.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير 
أن العملتين الورقيتين المضبوطتين 
مــن فئة 500 ريال ســعودي مزيفتين 
عــن  الكلــي  التزييــف  أســلوب  وفــق 

جهــاز  باســتخدام  التقليــد  طريــق 
وطابعــة  ضوئــي  وماســح  كمبيوتــر 

تقليدهمــا  درجــة  وأن  ملونــة، 
بحالتهمــا  وأنهمــا  متوســطة 

أن  الممكــن  مــن  الراهنــة 
تنطلي على األشــخاص 

فيقبلونهــا  العادييــن 
علــى  التــداول  فــي 

نقديــة  عمــالت  أنهمــا 
صحيحة.

أن  للمحكمــة  وثبــت 
المتهميــن فــي غضــون العــام 
ورقــة  وروجــا  حــازا   ،2018
مقلدة فئة 500 ريال ســعودي 

العمــالت  أحدهمــا  قــدم  بــأن 
المقلدة للبائع في أحد المحالت.

قــال المحامــي عبــدهللا مراشــدة إن المحكمــة الصغــرى الجنائيــة )الدائــرة المروريــة( بــرأت موكله مما نســب إليه من اتهــام بالقتل الخطــأ لطفل عبر 
الطريق الســريع “هايوي” أثناء قيادته الســيارة مما تســبب في وفاته؛ نظرا للخطأ المرتكب من المجني عليه وفترة الـ 5 ثوان لم تســعف المتهم من 

تفادي االصطدام به.

وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت 
المتهــم للمحاكمــة علــى اعتبــار أنه، 
أوال: تسبب بخطئه في وفاة الطفل 
ناشــئا  ذلــك  وكان  عليــه،  المجنــي 
عــن قيادتــه المركبــة دون أن يبــذل 
أقصــى عنايــة ولــم يلتــزم الحيطــة 
دون  مركبــة  قــاد  ثانيــا:  والحــذر، 
التــزام الحيطــة والحــذر، ثالثــا: قاد 
مركبة بصورة تعرض حياة المشــاة 

الطريــق  نهــر  فــي  الذيــن يســيرون 
للخطر.

الواقعــة  أن  مراشــدة  وأوضــح 
وخــالل  المتهــم  أن  فــي  تتحصــل 
اســتقالل ســيارته متوجها إلى مقر 
عملــه، وفــي الطريــق الســريع الــذي 
 120 إلــى  القصــوى  ســرعته  تصــل 
كان  وأنــه  الســاعة،  فــي  كيلومتــرا 
يقــود ســيارته فــي المســار األيســر 

بســرعة تقل عن الســرعة القانونية، 
تفاجــأ بدخــول طفــل مــن الحاجــز 
كان  الــذي  المســار  نحــو  الحديــدي 
يقــود مركبتــه فيه، ولســرعة وقوع 
عليــه  المجنــي  ارتطــم  الحــادث 

بالسيارة ونتج عن ذلك وفاته.
وأمــام المحكمــة دفــع بانتفاء ركني 
بحــق  الســببية  والعالقــة  الخطــأ 
موكلــه، مبينــا أنــه كان متوجها إلى 

وكان  طبيعــي،  بشــكل  عملــه  مقــر 
ملتزما بالمســار األيســر من الطريق 
الســرعة  حــدود  وفــي  الســريع 
المســموح بهــا فــي الشــارع، وظــل 
لــه  يســير فــي االتجــاه المخصــص 
ولم ينحن أو ينحرف على اإلطالق 
أمــور  زمــام  فــي  متحكمــا  وكان 
المركبــة، لكنــه تفاجأ بقيــام المجني 
عليــه بالعبــور على الطريق الســريع 

ممــا لــم يســمح لــه بتفــادي وقــوع 
الحــادث؛ كون الواقعة لم تســتغرق 

أكثر من 5 ثوان.
ودفع أيضا باستغراق خطأ المجني 
مــن  إنــه  إذ  المتهــم،  لخطــأ  عليــه 
قــدر المتهــم أن يقــود ســيارته على 
الطريق الســريع وإذا بالمجني عليه 
يعبر الطريق السريع غير المخصص 
مــن  المتهــم  يتمكــن  ولــم  للمشــاة، 
تفــادي االصطــدام بالمجنــي عليــه، 
والــذي اتضــح أنــه لــم يتمكــن مــن 

سماع جرس التنبيه.
ولفــت إلى أنــه البد للحكــم باإلدانة 
فــي جريمة القتل الخطأ من صدور 

خطأ غير عمدي من الجاني، موضحا 
أن الخطــأ غيــر العمــدي يعــرف بأنه 
كل فعــل أو ترك تترتب عليه نتائج 
إجراميــة لــم يردهــا الفاعــل، وكان 
ذلــك  وكان  يتوقعهــا،  أن  بوســعه 
ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم 
احتــرازه أو عدم مراعاتــه القوانين 
والقرارات واللوائــح واألنظمة مثل 
اإلهمــال أو الرعونــة أو الخطأ الذي 
ينطــوي عليه نشــاط إيجابي يتميز 
متحقــق  بالعواقــب  التبصــر  بعــدم 
عــدم االحتيــاط والتحــرز إذا أقــدم 
الجانــي علــى فعلــه، وهــو يعلــم أنه 
يمكــن بخطورتــه أن تترتــب عليــه 
آثــار ضــارة ومــع ذلــك ال يتخــذ مــن 
االحتياطات ما يكفل درء المخاطر 
أو عــدم مراعاة القوانين والقرارات 

واللوائح واألنظمة.

عبدالله مراشدة
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الـــــبـــــائـــــع شــــــك بــــأمــــرهــــمــــا لــــــــدى شــــرائــــهــــمــــا “قــــــداحــــــة”

ــه بـ االصــــــــــطــــــــــدام  لــــــتــــــفــــــادي  كـــــافـــــيـــــة  غـــــيـــــر  ثــــــــــــوان   5

5 سنوات لشابين يروجان عملة مزورة من فئة 500 ريال

بـــراءة متهــم من قتــل طفــل دهسـًـا علــى “الهايــوي”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

سجن العـب فنون قتالية 
ضــــــرب 3 شرطييــــن
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للمملكة ــي  ــان ــم ــت االئ الــتــصــنــيــف  فـــي  كــبــيــر  تــحــســن 

البحرين تسّوق صكوًكا وسندات بملياري دوالر

أكــد محافــظ مصــرف البحرين المركزي، رشــيد المعراج، أن التصنيــف االئتماني للمملكة 
شهد تحسًنا كبيًرا نتيجة للجهود الحكومية التي تمت ضمن برنامج التوازن المالي.

لــلــصــحــافــيــيــن على  الــمــعــراج -   وأوضـــــح 
هــامــش فــعــالــيــة بـــورصـــة الــبــحــريــن “قـــرع 
يوم  المالية  الثقافة  نشر  بهدف  الــجــرس” 
الماضي  البحرين  أن   - الماضي  الخميس 
في  األســبــوع  خــال  كبيًرا  إنــجــاًزا  حققت 
ملياري  بنحو  وســنــدات  صــكــوك  تــســويــق 
كبيًرا  إقــبــاالً  العملية  شهدت  حيث  دوالر، 
باألسواق، خصوًصا مع حصولنا على أسعار 
الماضية، وهذا  بالفترة  قياًسا  ا  ممتازة جدًّ
دليل على التحسن الذي طرأ على المستوى 
االئتماني للمملكة، وذلك بناًء على ما قامت 
المالي  ــتــوازن  ال برنامج  فــي  الحكومة  بــه 
الذي تم تطبيقه وااللتزام به فالنتائج التي 
الوضع  إلى تحسن  التي أدت  تحققت هي 
ذلك  ينعكس  أن  ونأمل  للمملكة،  االئتماني 
المالية  والمؤسسات  الشركات  بقية  على 

العاملة في البحرين.
التمويل يأتي  إلى أن هذا  المعراج   وأشار 
للدولة  العامة  الميزانية  احتياجات  ضمن 
ضمن  الــمــوضــوعــة  الــمــالــيــة  للخطة  وفــًقــا 

برنامج التوازن المالي.
به  قــام  الــذي  التقييم  نتائج  أن  إلــى  يشار 
برنامج  تنفيذ  لسير  العربي  النقد  صندوق 
الـــتـــوازن الــمــالــي خــلــص إلـــى وجـــود تقدم 
كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما 
يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود 
العام  بحلول  الــتــوازن  نقطة  إلــى  للوصول 

.2022
 وحقق تنفيذ برنامج التوازن المالي نتائج 
الفعلي  العجز  انخفاض  إلى  أدت  إيجابية 
بنسبة   2019 العام  من  األول  النصف  في 
العام  مــن  الفترة  بنفس  مقارنة   %  37.8
الماضي، إضافة إلى زيــادة اإليــرادات غير 

النفطية بنسبة 47 % خال نفس الفترة.
ــهــدف نشر  وعـــن فــعــالــيــة قـــرع الـــجـــرس ب
ــح الــمــعــراج أهمية  الــثــقــافــة الــمــالــيــة، أوضـ
توعية  بهدف  االستثمار  ظــروف  تحسين 
بالقنوات  لــديــه  الــوعــي  وزيـــادة  المستثمر 
ــدى الــشــركــات  االســتــثــمــاريــة الــمــوجــودة لـ

والقوانين.

مــع  ــعـــاون  ــتـ ــالـ بـ الـــبـــورصـــة  أن   وأضـــــــاف 
لتوفير  الكثير  عملت  المختصة  الجهات 
لمساعدة  الظروف  وتهيئة  المناسب  الجو 
المستثمرين الحاليين وكذلك المقبلين على 
هذا الجانب، )...( هذا أمر جيد إذ كلما زاد 
الوعي أصبح المستثمر لديه أدوات علمية 
الصائب  الــقــرار  اتخاذ  على  تساعد  وفنية 
إيجابي ويحسن  له مردود  والذي سيكون 
البحرين،  فــي  عموًما  االستثمار  بيئة  مــن 
خــصــوًصــا بــالــتــداول فــي الــبــورصــة، مبيًنا 
الخدمات  قطاع  تطوير  مرتكزات  أحد  أن 
ــو تــطــويــر الـــبـــورصـــة وتــطــويــر  ــيــة هـ ــمــال ال
ــداول وتــوســعــتــه وتــشــجــيــع الــشــركــات  ــتـ الـ
ــى شــركــات مــســاهــمــة مــدرجــة  لــلــتــحــول إلـ

بالبورصة.
 وعن رؤيته لموقع البورصة خال األعوام 
ــح الـــمـــعـــراج أن  ــ الــخــمــســة الــمــقــبــلــة، أوضـ
االقتصادية  التطورات  مع  تسير  البورصة 
ــي الـــبـــحـــريـــن والـــمـــنـــطـــقـــة بــشــكــل عـــام  فــ
والـــتـــعـــديـــات الـــتـــي تــمــت عــلــى األنــظــمــة 
األعوام  في  بالبورصة  الخاصة  التشريعية 
مع  بالتعاون  “الــمــركــزي”  بها  قــام  الماضية 
مجلس إدارة البورصة مما أعطى البورصة 
المستوى  على  األنظمة  حيث  من  مكانتها 
الدولي سواء من حيث متطلبات اإلفصاح 
في  أساسية  ركائز  جميعها  وهــذه  لالتزام 

عمل أي بورصة في العالم.

“البترول الصينية” تنسحب 
من “بارس” اإليراني

أعلن وزير النفط اإليراني بيجان نمدار 
البترول  شركة  انسحاب  أمس  زنقنة 
الوطنية الصينية “سي ان بي سي” من 
11 من حقل  مشروع تطوير المرحلة 
“بارس”، مؤكًدا أن شركة “بتروبارس” 
اإليرانية ستتولى المشروع. وكان من 
“توتال”  شركتا  تتعاون  أن  المفترض 
الفرنسية و”سي ان بي سي” الصينية 
مع “بتروبارس” اإليرانية لتطوير حقل 
بارس بموجب صفقة بقيمة 4.8 مليار 
ولكن   ، ــورو(  ــ ي مــلــيــارات   4,1( دوالر 
بعد  المشروع  من  انسحبت  “تــوتــال” 
األميركي  الرئيس  قرار  أشهر عقب   3
العقوبات  فرض  إعادة  ترامب  دونالد 

على طهران.

طهران - أ ف ب

دبي - مباشر  المنامة - البحرين االسالمي

عن  المالية،  إتــش  إف  جــي  مجموعة  أعلنت 
ــســوق الــتــي تمت  تــفــاصــيــل عــمــلــيــات صــنــع ال
“سيكو”  للمجموعة  الــســوق  صــانــع  قــبــل  مــن 
خال شهر سبتمبر 2019 في كل من بورصة 

البحرين، وسوق دبي المالية.
 وأوضحت المجموعة بحسب بيان صحافي، 
األوراق  عــدد  مجموع  بلغ  أنــه  األحـــد،  أمــس 
المالية المشتراة نحو 54.4 مليون سهم، فيما 
بلغ عدد األوراق المالية المبيعة 48.60 مليون 

ورقة بسوق دبي المالي.
المدفوعة  المبالغ  بلغت  أنــه  البيان  وأضــاف   
بلغ  حــيــن  فـــي  درهـــــم،  مــلــيــون   49.38 نــحــو 
إجمالي مجموع المبالغ المتسلَّمة نحو 43.91 
المالية  األوراق  رصيد  ليصل  درهـــم،  مليون 
92.81 مليون ورقة مالية، فيما وصل الرصيد 

النقدي 18.65 مليون درهم.
عدد  مجموع  فبلغ  البحرين،  بورصة  في  أمــا 
مليون   8.49 نحو  المشتراة  المالية  األوراق 
المبيعة  المالية  األوراق  عــدد  بلغ  فيما  سهم، 

6.62 مليون ورقة.
المدفوعة  المبالغ  بلغت  أنــه  البيان  وأضـــاف 

نحو 2.08 مليون دوالر، في حين بلغ إجمالي 
مليون   1.59 نحو  المتسلَّمة  المبالغ  مجموع 
 78.29 المالية  األوراق  رصيد  ليصل  دوالر، 
مليون ورقة، فيما وصل الرصيد النقدي 4.16 

مليون دوالر.
ــش الــمــالــيــة”  ــي إف إتـ وكـــانـــت مــجــمــوعــة “جـ
الماضي،  العام  من  مايو  شهر  في  أعلنت  قد 
–صانع  سيولة  كموفر  سيكو  تعيين  إعـــادة 

سوق- ألسهمها في سوق دبي المالي وبورصة 
إلى  الفتة   ،2019 نوفمبر   29 حتى  البحرين، 
أن أي تمديد إضافي سيكون خاضًعا لموافقة 

مسبقة من مصرف البحرين المركزي.
ــت بــأنــه يــمــكــن لــســيــكــو بــمــوجــب هــذا  ــّوهـ ونـ
بنسبة  الخزينة  بأسهم  تحتفظ  أن  التعيين 
إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى 3 % فــقــط مــن إجمالي 

أسهم المجموعة المصدرة.

أعلن بنك البحرين اإلسامي )BisB(، عن 
فوزه بجائزة “البنك الرقمي األكثر ابتكاًرا 
لعام 2019 في البحرين”، والممنوحة من 
 International Finance Magazine قبل
المجات  أبــرز  أحــد  تعتبر  والتي   ،))IFM
العالمية في القطاع المالي، والتي ينتشر 
قّراؤها عبر 200 دولة من مختلف أنحاء 

العالم.
 ويـــأتـــي فـــوز بــنــك الــبــحــريــن اإلســامــي 
إطاقه  بسبب  الجائزة  بهذه  الــعــام  هــذا 
ضمنها:  من  المبتكرة،  الحلول  من  لعدد 
خــدمــة الــتــمــويــل اإلضــافــي اإللــكــتــرونــي، 
طريق  عن  المصرفية  بالخدمات  القيام 
استخدام  غير  من  اآللــي  الــصــراف  جهاز 
البطاقة، خدمة اإلصدار الفوري للبطاقات 
ــروع، خــدمــة الــطــبــاعــة الــفــوريــة  ــفـ فــي الـ
اآللــي  الــصــراف  خــدمــة  الشيكات،  لدفتر 
اإللكتروني،  اإلسامي  تطبيق  التفاعلي، 
للشركات،  اإللكتروني  اإلسامي  تطبيق 

والــذي  المتكامل  الرقمي  الــفــرع  افتتاح 
المعامات  إجراء مختلف  للزبائن  يسمح 
أول  عــن  والكشف  بأنفسهم،  المصرفية 
إضافًة  “دانـــة”،  للبنك  افتراضية  موظفة 
ا  تــكــنــولــوجــي سنويًّ إلـــى تــدشــيــن حـــدث 
التنفيذي  الرئيس  ــال  BisB#.وقــ بعنوان 
للبنك، حسان جرار  “ستتواصل سياستنا 
ــزبــائــن،  ــهــادفــة إلـــى تــبــســيــط تــجــربــة ال ال
عمل  بيئة  لتحقيق  جاهدين  وسنسعى 

مناسبة لتبسيط أمورهم المالية”.
ــال جــائــزة “الــبــنــك  يــذكــر أن الــبــنــك قــد نـ
ــي األكـــثـــر ابـــتـــكـــاًرا – الــبــحــريــن  ــامـ اإلسـ
الحثيثة  توجهاته  نظير  وذلـــك   ”2018
لمواكبة  وسعيه  واالبتكار،  الرقمنة  نحو 
وذلك  المجال،  هذا  في  التقنيات  أحــدث 
الخدمات  نطاق  وتوسيع  تحسين  بهدف 
ُيقدمها  التي  المصرفية اآلمنة والمبتكرة 

لزبائنه.

حسان جرار

الماليــة دبــي  وســوق  البحريــن  بورصــة  مــن  لــكل  يفــوز بالجائــزة إلطالقــه عــدًدا مــن الحلــول المبتكــرة
“جي إف إتش” تعلن تفاصيل توفير السيولة بسبتمبر “البحرين اإلسالمي” البنك الرقمي األكثر ابتكاًرا

المنامة - أندرا للعالقات العامة

أعلنــت شــركة أنــدرا للعالقــات العامة، بالتعاون مع نادي كابيتال كلوب البحرين، عن تنظيمها للنســخة الرابعة 
مــن سلســلة الجلســات الحواريــة فــي التكنولوجيــا الماليــة “فنتــك”، تحــت عنــوان “لمــاذا ال يوجد وقــت أفضل 
للتحــول الرقمــي؟” وذلــك فــي يوم الخميس الثالث من شــهر أكتوبر الجــاري بمقر النادي بمرفــأ البحرين المالي 

في المنامة.

ــط حــضــور   ُأقــيــمــت الــجــلــســات وســ
العاملين  مــن  مــشــارًكــا   60 مــن  أكــثــر 
ــــراء  ــب ــــخــ ــــي وال ــال ــمــ ــ ــقــــطــــاع ال ــ فــــي ال
ــدة فـــي مــجــال  ــ ــرائ ــ مـــن الـــشـــركـــات ال
التكنولوجيا المالية. واشتملت قائمة 
شركة  عــن  ممثلين  على  المشاركين 
التكنولوجيا  منصة  ديجيتال”،  أيون 
المالية الرائدة في البحرين،  وشركة 
مجال  فــي  المبتكرة  الشركة  داون، 
المصادقة  حلول  واستخدام  تطوير 
الــبــيــومــتــريــة وضــمــان الــهــويــة حــول 

العالم. 
الجلسة عدة  إلى ذلــك، فقد ناقشت   
مواضيع ذات األهمية والمتعلقة بعدة 
ومنها  المالية،  للتكنولوجيا  جوانب 
ومرحلة  الرقمي  والــتــحــّول  الرقمنة 
ــداد لــهــمــا، بــاإلضــافــة إلـــى أبـــرز  ــ اإلعــ
تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات 
التعامل  وكيفية  المالية  التكنولوجيا 

معها. 
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  ــط   وســّل
ــوجــيــا  ــتــكــنــول ــل خـــلـــيـــج الـــبـــحـــريـــن ل

ــيــة، خــالــد ســعــد، الـــضـــوء على  ــمــال ال
المتعلقة  المهمة  المواضيع  من  عــدد 
الرائد  كالدور  المالية،  بالتكنولوجيا 
ــذي تضطلع بــه الــبــحــريــن فــي هــذا  الـ
بمثابة  المملكة  تعتبر  حيث  المجال، 
المالية  للتكنولوجيا  رئيسي  مــركــز 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 
أفــريــقــيــا. وأشـــار سعد إلــى عــدد من 
التكنولوجيا  بمشهد  المتعلقة  الــرؤى 
النظام  وتــنــوع  الــعــالــم  حــول  المالية 
الــبــيــئــي، بــاإلضــافــة إلـــى الــخــطــوات 

البحرين  اتخذتها  الــتــي  التنظيمية 
لتنظيم هذا القطاع المهم. 

 وكان من بين المتحدثين أيًضا آشر 
نظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أيون 
مستشار  الخاجة،  أسامة  ديجيتال، 
مجلس اإلدارة بشركة أيون ديجيتال،  
األعمال  تطوير  مدير  المحري،  أحمد 
بــشــركــة بــنــفــت، كــولــن أونـــيـــل، مدير 
المبيعات في أوروبا والشرق األوسط 
نظيم،  داون، شارق  بشركة  وأفريقيا 
في  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئيس 
ديــجــيــتــال، فهد كاظم،  أيـــون  شــركــة 
أيــون  بشركة  األعــمــال  تطوير  مــديــر 
من  المحللة  الــمــا،  بـــدور  ديــجــيــتــال، 
وحــــدة االبـــتـــكـــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية في مصرف البحرين المركزي.

كلــوب” “كابيتــال  مــع  بالتعــاون  العامــة”  للعالقــات  “أنــدرا  بتنظيــم 

جلسات حوارية لـ“الفنتك” تشهد نقاشات حول الرقمنة
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الرياض - أ ف ب

ســمحت السلطات السعودية للســياح األجانب باإلقامة في فنادقها 
دون الحاجــة إلثبــات العالقــة العائليــة، وبينها الزواج، عبر مســتند، 
حسبما أفادت هيئة السياحة والتراث في حسابها على تويتر أمس 

األحد.

السعوديين   وكان يتوجب على 
باإلقامة في  الراغبين  واألجانب 
فندق في المملكة إثبات العاقة 
الــعــائــلــيــة فـــي حـــال رغـــب رجــل 
ــرأة الـــنـــزول مــعــا فــي غرفة  ــ وامـ
السياحة  واحدة. وبحسب هيئة 
الحكومية، ال يزال يتوجب على 
“الـــعـــائـــات” الــســعــوديــة “إثــبــات 
بينما  ــا،  ــرادهــ ــ أف بــيــن  الـــعـــاقـــة” 
“يكتفى بجوازات السفر للعائات 
كما  +السياح+”.  للمملكة  الزائرة 
ــات يسمح  ــه بـ ــ ــرت الــهــيــئــة أّن ذكــ
ــقــيــم فــــي غــرفــة  ــأن ت ــ ــرأة بـ ــمـ ــلـ لـ

فندقية وحدها من دون محرم.
وجــــــاء الــــقــــرار بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
الماضي  الشهر  نهاية  السعودّية 
في  األولـــى  للمّرة  سُتصدر  أّنــهــا 
تــاريــخــهــا تـــأشـــيـــرات ســيــاحــّيــة، 
لتفتح بذلك أبوابها أمام السّياح؛ 
بــهــدف تــنــويــع اقــتــصــادهــا الــذي 

يعتمد على النفط حاليا.
ــا  ــضـ ــت الــــســــعــــوديــــة أيـ ــ ــامــ ــ ــ وق
اللباس  قــواعــد  مــن  بالتخفيف 
للنساء األجنبيات على أن تسمح 
لــهــّن بــالــتــنــّقــل مــن دون ارتــــداء 

العباءة.
السياحة  قطاع  إطــاق  وُيعتبر 
 ،2030 ــة  ــ ــّم أســـس رؤي أحـــد أهــ
وهي خّطة طموحة طرحها ولّي 
العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان إلعداد أكبر اقتصاد عربي 
وسُتقّدم  النفط.  بعد  ما  لمرحلة 
سياحّية  تــأشــيــرات  الــســعــودّيــة 
عبر اإلنترنت لمواطني 49 دولة، 
بينها الواليات المتحدة. وأجرت 
الــمــمــلــكــة تــغــيــيــرات اجــتــمــاعــّيــة 
مــهــّمــة وإصـــاحـــات اقــتــصــاديــة، 
ــع الــحــظــر عــن قــيــادة  أبـــرزهـــا رفـ
فتح  وإعـــادة  للسيارات،  الــمــرأة 

دور السينما.

مزايا جديدة للسياح بالسعودية

“السياحة” تستعرض صناعة األعراس مع وفد هندي
ــبــحــريــن لــلــســيــاحــة  ــامـــت هــيــئــة ال أقـ
والمعارض رحلة تعريفية لوفد مكون 
من عشر شركات مختصة في تنظيم 
األعراس الهندية، وذلك خال الفترة 
ما بين 21 و 24 سبتمبر 2019، وذلك 
فــي ســيــاق جــهــودهــا لــتــعــزيــز مكانة 
المثالية الستضافة  المملكة كالوجهة 

األعراس واالحتفاالت.
الــزائــر فــي الرحلة  ــوفــد  ال  وتــضــّمــن 
التعريفية شركات ووكاالت مختصة 
مومباي  مثل  هندية  مــدن  عــدة  مــن 
ودلــــهــــي وأحــــمــــد آبــــــــاد، وســــــورات 
بالفرص  حافلة  مدن  وهي  وجايبور، 
ــعــديــد مـــن الــعــائــات  كــونــهــا تــضــم ال

ــراد مــن ذوي الــدخــل  ــ ــ ــارزة واألف ــبـ الـ
البحرين  هيئة  نظمت  وقــد  المرتفع. 
للسياحة والمعارض على مدار يومين 

اجــتــمــاعــات  ســبــتــمــبــر  و23   22 ــن  مـ
البحرينية  والمؤسسات  التجار  بين 
الــعــامــلــة فــي هـــذا الــمــجــال بــمــا فيها 

فئة  من  والفنادق  األعــراس،  منظمي 
5 نجوم باإلضافة إلى الشركات  4 و 
المقدمة للخدمات المساندة ووكاالت 
وأمــاكــن  وإدارة  والــســيــاحــة  الــســفــر 

إقامة الفعالية. 
التعريفية على  الرحلة  اشتملت  كما   
ــة فـــي أبــــرز الــمــعــالــم واألمـــاكـــن  جــول
حيث  المملكة  أنحاء  في  السياحية 
ــارة حلبة  ــ ــزي ــ ب الـــهـــنـــدي  ــد  ــوفـ الـ قــــام 
الــكــارتــنــغ، وســـوق الــمــنــامــة الــقــديــم، 
وحلبة  بالعاصمة  الهندوسي  والمعبد 
للوفد  ُأتيحت  كما  الدولية.  البحرين 
فــنــادق  مــن  ــارة مجموعة  ــ زي فــرصــة 

المملكة الفاخرة.

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

أمل الحامد من المنامة | تصوير رسول الحجيري

المعراج مصرحا للصحافيين

جانب من لقاء “السياحة” بالوفد الهندي الزائر

المنامة - المصرف المركزي

أوضــح مصــرف البحريــن المركــزي أن المعلومــات التالية التي نشــرت 
فــي المقــال “4 شــركات فنتــك جديــدة بالبحريــن” في صحيفــة “البالد” 
العــدد 4009 بتاريــخ 6 أكتوبر 2019 غير صحيحة، وهي: تم ذكر اســم 
“شــركة الجزيــرة” كإحــدى الشــركات المســجلة فــي البيئــة التجريبيــة 
واالســم الصحيــح للشــركة هــو “شــركة الزيــرة للتكنولوجيــا”، وللعلــم 
نمــوذج الشــركة مخصــص للقروض بشــكل عــام، وليس فقــط لقروض 

السيارات.

 وأن لوائح األصول المشفرة 
البحرين  بــمــصــرف  الــخــاصــة 
الــمــركــزي صــــدرت فـــي شهر 
شهر  ولــيــس   2019 ــر  ــراي فــب
مارس 2019. كما أن الصورة 
بنك  مصدرها  للخبر  المرفقة 

ــمــركــزي، والــرســم  الــكــويــت ال
ــورة  ــصـ الــتــوضــيــحــي فــــي الـ
البيئة  خطوات  يوضح  الــذي 
على  يــنــطــبــق  ال  الــتــجــريــبــيــة 
عــمــلــيــات مــصــرف الــبــحــريــن 

المركزي.

“المركزي”: الزيرة للتكنولوجيا وليس 
“الجزيرة” بـ“البيئة التجريبية”
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قال سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى البحرين كو هيون مو إن بالده ترى فرًصا 
اســتثمارية واعــدة فــي البحرين في عدد مــن المجاالت الحيوية مثنًيــا على المناخ 

االستثماري الذي توفره المملكة وعمق العالقات بين البلدين.

“البــاد” فــي معــرض  الكــوري  وأبلــغ الســفير 
ه علــى ســؤال بشــأن التبادل التجــاري بين  ردِّ
البلديــن، على هامش ملتقــى تجاري بالمنامة 
 800 قرابــة  بلــغ  التبــادل  حجــم  أن  أمــس، 
مليــون دوالر فــي العام 2018 وأن الســيارات 
ومنتجــات األلمنيــوم والبتروكيماويــات تعــد 

من أبزر السلع التي يتم تبادلها بين البلدين.
 وأشــار كو هيون مو أن باده اســتوردت من 
البحريــن منتجــات بقيمــة تناهــز 600 مليــون 
دوالر فــي حين صدرت إلى المملكة منتجات 

تقارب قيمتها 200 مليون دوالر. 
 وبيــن أن كوريــا تصــدر الســيارات والكابات 
إلى جانب الحديد في حين أنها تســتورد من 
البحريــن بشــكل رئيســي منتجــات األلمنيــوم 

إلى جانب المنتجات البترولية مثل “النافثا”.
التجاريــة  العامــات  مــن  الكثيــر  أن  وأكــد   
البحرينيــة  الســوق  فــي  تنشــط  الكوريــة 
الشــركات  تعقــده  وثيــق  تعــاون  إلــى جانــب 
الكوريــة فــي البحرين منها في مجال الســفن 
والطاقــة والموانئ والبنيــة التحتية والقطاع 

اللوجستي.
 وقــال إن الشــركات الكوريــة مهتمــة بالقطاع 
المالــي في البحرين وإنها ترى أن هناك فرًصا 

مستقبلية واعدة بين البلدين.
البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  ونّظمــت 
صبــاح أمــس األحــد وبالتعــاون مــع كل مــن 
الســفارة الكورية لدى البحرين وغرفة تجارة 
وصناعــة كوريــا الجنوبيــة “منتــدى األعمــال 

البحرينــي الكــوري الثالــث” بفنــدق ويندهــام 
جرانــد – خليــج البحرين، وقد حظي المنتدى 
بحضــور مــن التجــار وأصحــاب األعمــال مــن 

الجانبين.

أكثر من 43 عاًما العالقات بين البلدين

 ونســب بيــان إلــى رئيــس الغرفة ســمير ناس 

أشــارته إلى عمق ومتانة العاقات السياسية 
واالقتصاديــة والتجارية واالســتثمارية التي 
ألكثــر  والممتــدة  الصديقيــن  البلديــن  تربــط 
مــن 43 عاًمــا، والتــي تخللتهــا زيــارات رفيعة 
المســتوى أثمر عنها التوقيع على 3 اتفاقيات 
و 12 مذكــرة تفاهــم بيــن الجانبيــن،  موضًحا 
أن الغرفــة حريصــة كل الحــرص علــى تعزيــز 

العاقــات االقتصادية مع مختلف دول العالم 
فــي  االقتصاديــة  التنمويــة  المســيرة  لدعــم 

البحرين.
شــكل  المنتــدى  أن  الغرفــة  رئيــس  وبّيــن 
التجاريــة  الشــراكات  لخلــق  مثاليــة  فرصــة 
مشــيًدا  الطرفيــن،  بيــن  الخبــرات  وتبــادل 
بالتطــور االقتصادي والتجاري واالســتثماري 
الملحوظ في كوريا الجنوبية التي تعتبر قوة 
اقتصاديــة كبــرى علــى الســاحتين اآلســيوية 

والعالمية.
 وأكــد رئيــس الغرفــة أهميــة االســتفادة مــن 
قطاعــات  فــي  وخاصــة  الكوريــة  الخبــرات 
ذات  فــي  مثنًيــا  والصناعــة،  التكنولوجيــا 
الوقت النمو المستمر لحجم التبادل التجاري 
بيــن البلديــن الصديقيــن، مشــيًرا أن المملكــة 
ا لتطوير التبادل التجاري  تبدي اهتماًما خاصًّ
وتشــجيع االســتثمارات مع دول العالم ومنها 
القطاعــات  مــن  عــدد  فــي  الجنوبيــة  كوريــا 

الصيرفــة،  كالتصنيــع،  الواعــدة،  االقتصاديــة 
والخدمــات  النقــل  الماليــة،  التكنولوجيــا 
المعلومــات  تكنولوجيــا  اللوجســتية، 

واالتصاالت، الصحة، والمعدات الطبية.

61 % زيادة التبادل التجاري

تضافــر  أهميــة  علــى  الغرفــة  رئيــس  وشــّدد 
الجهود المشــتركة بين مختلــف الجهات ذات 
العاقة من أجل االرتقاء بمستويات العاقات 
االقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع دول 
العالــم، مبيًنــا أن الغرفــة ســتواصل جهودهــا 
الحثيثــة فــي اســتقطاب الوفــود االقتصادية 
والتجاريــة من مختلف الدول الصديقة لدعم 
القطــاع الخاص المحلــي واالقتصاد الوطني. 
وأشــارت الغرفــة فــي بيانها أن حجــم التبادل 
التجــاري بيــن البحريــن وكوريــا الجنوبية زاد 

بنسبة 61 % مقارنة بالعام الماضي.

السفير الكوري: 800 مليون دوالر حجم التجارة مع البحرين
والصناعة الــمــالــيــة  ــات  ــدم ــخ وال التحتية  البنية  ــي  ف بــاالســتــثــمــار  مهتمون 

بــدأ االنتعــاش الذي شــهدته الصناعــات األميركية يتداعى في عهد الرئيــس دونالد ترامب 
رغم وعوده الكثيرة، بعد التحســن الذي شــهده القطاع لفترة وجيزة خالل ســنواته األولى 
فــي الســلطة. وبــدأت مصانــع الســّيارات والصلــب تغلــق أبوابهــا في وقــت تعلن الشــركات 
تسريح موظفين ومنحهم إجازات بدون راتب. ووصل إنتاج المصانع إلى مرحلة الخطر. 

غيــر  العــام  لنهايــة  التوقعــات  وتبــدو   
مطمئنــة، مع تزايد المخاوف من احتمال 
دفع حــروب ترامب التجاريــة مع الصين 
وأوروبــا عبــر فرض رســوم جمركية على 
منتجــات بقيمة مليارات الــدوالرات أكبر 
قــوة اقتصادية في العالــم باّتجاه الركود 

على وقع تباطؤ االقتصاد العالمي.
مناطــق  فــي  المشــهد  ســوداوية  وتشــّكل 
بفــارق  الفــوز  أهــدت ترامــب  التــي  البــاد 
األبــرز  القلــق  مصــدر   2016 عــام  ضئيــل 
بالنسبة للرئيس في وقت يسعى إلى الفوز 
بواليــة ثانيــة العــام المقبــل. لكــن يبــدو أن 

البيت األبيض غير مستعد لإلقرار بذلك.
فــرص  تباطــؤ خلــق  مــع  وفــي ســبتمبر، 
عمــل جديــدة وتراجــع ثقــة المســتهلكين 
نشــاط  وتباطــؤ  الرئيســية  والمؤشــرات 
المعامــل، هاجــم ترامــب الديموقراطيين 
واالحتياطــي الفدرالــي وكل شــيء عــدا 
سياســته التجارية مّتهًما وســائل اإلعام 

بـ”استجداء” حدوث ركود.
صحافــي  مؤتمــر  فــي  ترامــب  وقــال   
بتاريخ 25 ســبتمبر “ارتفع مؤشــر مديري 
ملمــوس.  بشــكل  الصناعــي  المشــتريات 

وقــت  أي  مــن  ــا  اقتصاديًّ أقــوى  بلدنــا 
مضى”.

 لكن في الواقع، تراجع مؤشر معهد إدارة 
التوريــد الصناعــي -- الــذي يعــد مقيــاس 
صحــة المصانــع األميركية األكثــر متابعة 
- إلى مستوى الخطر في أغسطس ألول 
مــّرة منــذ ثــاث ســنوات. وبعــد أســبوع 
مــن تصريحات ترامــب، تراجع إلى أدنى 

مستوياته منذ األزمة المالية العالمية.
وقــال رئيــس  لجنة المســح التجاري في 
معهــد إدارة التوريــد الصناعــي تيم فيور 

إن التراجــع هــذا العــام كان األشــد خــال 
القرن برمته.

مــن  بهبــوط”، محــّذًرا  أشــبه  “إنــه  وقــال 
وأفــاد  ركــود.  حــدوث  مخاطــر  تزايــد 
“أعتقــد إنــه إذا بقينــا تحــت 50 % لعــدة 
أشــهر إضافيــة، فلــن يكــون األمــر جيــًدا 

كثيًرا”. 
واعتبــاًرا مــن أغســطس، انخفــض عــدد 
كل  فــي  الصناعــة  قطــاع  فــي  العامليــن 
مــن ويسكنســن وبنســيلفانيا وكاروالينــا 
الشــمالية وميشيغن مقارنة بأواخر العام 

2018، بحسب بيانات وزارة العمل.
علــى  غاضبــة  تصريحــات  فــي  لكــن 
التلفزيــون، اّتهم كبير مستشــاري ترامب 
فــي مجــال التجــارة بيتــر نافارو وســائل 

اإلعام بـ”التغّني” بتراجع االقتصاد.
ســي”  بــي  إن  “ســي  شــبكة  عبــر  وقــال 
قــوي  ترامــب  عهــد  فــي  “االقتصــاد 
كالصخــرة. والصناعــة قويــة كالصخرة”. 
واعتبر أن الحديث عن خسارة الوظائف 
في بنسيلفانيا هو مجّرد تعامل “انتقائي 

مع المعلومات” واألرقام.

الصناعات األميركية تتعثر... وواشنطن تؤكد متانة االقتصاد

“جيبك” تفوز بعالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية
ــر ــي ــمــعــاي ــل ال ــضـ ــن ألفـ ــ ــري ــ ــم اآلخ ــه ــل ــة ي ــرك ــش ــل ــادي ل ــ ــريـ ــ ــدور الـ ــ ــ ــري: الـ ــ ــواهـ ــ جـ

فــازت شــركة الخليــج لصناّعــة البتروكيماويــات “جيبك” بعالمة غرفة دبي للمســؤولّية االجتماعّية للمؤسســات والتي حصلت عليها 
الشــركة لتميزهــا فــي تنفيذ برامجها المبتكرة في خدمة المجتمع واالســتدامة، حيث ُتعتبر هــذه العالمة أداة مثالية لقياس امتثال 
الشــركات ألفضــل الممارســات العالميــة المســتدامة فــي خدمة البيئــة والمجتمع، وذلك في حفــل كبير أقيم مؤخًرا فــي مدينة دبي، 
بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد ســيف الغرير، وجمع كبير من رؤســاء الشــركات والمؤسســات ورجال 

األعمال.

 وقــدم الغريــر الجائــزة خــال الحفــل إلــى 
جواهــري،  عبدالرحمــن  الشــركة،  رئيــس 
معرًبــا عــن تهانيه لشــركة الخليــج لصناعة 
هــذا  علــى  لحصولهــا  البتروكيماويــات 
التكريــم الــذي يختص به مركــز أخاقيات 
هــذا  أن  إلــى  وأشــار  بالغرفــة،  األعمــال 
التكريم الذي تمنحه غرفة تجارة وصناعة 
فــي  الشــركات  ريــادة  إبــراز  يهــدف  دبــي 
مجال المســؤولية االجتماعية للمؤسسات 
وأماكــن  نشــاطاتها  فــي  واالســتدامة 
البتروكيماويــات  أظهــرت  وقــد  عملهــا، 

تمّيــًزا والتزاًمــا كبيــًرا في هــذا الجانب من 
خــال العديــد من المبــادرات التي أطلقتها 
الشــركة لخدمــة المجتمــع وقضايــا التنمّية 
الشــركات  كاّفــة  أن  مؤكــًدا  المســتدامة، 
الحاصلــة على العامــة باتت مثاالً يحتذى 
في مجتمع األعمال للشركات المتميزة في 

خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة. 
 من جانبه، تقّدم جواهري بالشــكر الجزيل 
للغريــر على كل االهتمام الذي تبديه غرفة 
تجارة وصناعة دبي لخدمة المجتمع والذي 
ُيعتبر مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كاّفة 

الجهات، مضيًفا “أشعر بالكثير من السعادة 
وأنا أرى تزايد االهتمام الدولي بشكل عام 
والمجتمــع العربــي بشــكل خــاص بمفهــوم 
المســؤولية االجتماعيــة، وآمــل أن ُيســهم 
الــدور الريــادي الــذي تقــوم به الشــركة في 
مجــال المســؤولية االجتماعيــة إلــى إلهــام 
لبــذل  مــن شــركات ومؤسســات  اآلخريــن 
المزيد والمزيد من المبادرات للوصول إلى 
أكبر عدد ممكن من أفراد مجتمعاتهم التي 

تحتضن شركاتهم، وتمنحهم النجاح”.
كمــا أشــاد جواهــري بأهميــة العامــة فــي 

تحفيــز الشــركات والمؤسســات فــي العمل 
أفضــل  مــع  ممارســاتهم  مواءمــة  علــى 
المعاييــر العالميــة، ومؤكــًدا أن مثــل هــذه 
المبادّرة تشــّكل نموذًجا متطوًرا لمســاعدة 

أولوياتهــا  تحديــد  علــى  الجهــات  هــذه 
وتطبيــق المبادرات والممارســات التي من 
شــأنها أن ُتعــّزز مــن ســمعة هــذه الكيانــات 

كمؤسسات مستدامة.

 كما قّدم التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس 
فريــق  أعضــاء  وجميــع  الشــركة  إدارة 
مــن  يبذلونــه  مــا  علــى  بالشــركة  العمــل 
جهــود متواصلة لتحقيق أهداف الشــركة 
ذات الصلــة باألبعــاد االجتماعيــة وتعزيــز 
مكانتها كواحدة من أكثر وأبرز الشــركات 
الملتزمة بتطوير المجتمع المحلي وتلبية 
حاجاته ومســاعدته علــى مواكبة التطور 
الهائــل الــذي تشــهده المملكــة علــى كاّفــة 

األصعدة.
التــي  الشــركة  مبــادرات  أن  وأوضــح   
تنفذهــا بخدمة المجتمــع وقضايا التنمية 
المســتدامة أصبحــت محل تقدير الجميع 
علــى  مشــدًدا  والخــارج،  الداخــل  فــي 
ضــرورة أن تتحمــل الشــركات مســؤولية 
مــن  جديــدة  أنمــاط  لتطويــر  إضافيــة 

التفاعل مع المجتمع.

سترة - جيبك

قال محللون إن أســواق الخليج تترقب قرارات حاســمة خالل تداوالت األســبوع 
الحالي تحدد مسار مؤشراتها التي تواجه مستويات مهمة من الناحية الفنية.

الماضــي  الخميــس  جلســة  وبنهايــة   
تراجعــت معظم األســواق الخليجية وفي 
صدارتهــا الســعودية بنســبة 0.8 %. فيمــا 
ارتفــع ســوق دبي المالي بنســبة ال تتجاوز 
األســهم  بأســواق  المحلــل  وقــال   .% 0.1
والمستشار االقتصادي إبراهيم الفيلكاوي 
أن  المرجــح  مــن  الخليجيــة  األســواق  إن 
تشــهد في األسبوع الحالي استمرار لحالة 

الترقب من قبل المستثمرين.
 وبّيــن الفيلــكاوي أن مســتثمري األســواق 
الخليجيــة فــي األســبوع الماضــي فضلــوا 
االنتظــار حتــى تتضح الرؤيــة فيما يتعلق 
باتجاهات األسواق العالمية، والتي أصبح 
لهــا تأثيــر علــى تحــركات المحافــظ حيال 

األسهم بالمنطقة.
الكبــرى مــا   وأكــد أن األســهم الخليجيــة 
زالــت تحمــل فرًصــا اســتثمارية إيجابيــة 
لمســتويات  األســعار  وصــول  مــع  تزامًنــا 

ومتدنية لم تصل إليها منذ عدة سنوات.
 وتوقــع أن تســهم نتائــج الربــع الثالث في 
تعافي األســواق بعد فترة مــن التراجعات 
الماضــي،  بالجلســات  شــهدتها  والتــي 
خصوًصا بعدما بلغت أسعار بعض األسهم 

لمكررات ربحية جيدة ومغرية للشراء.
البيــع  ضغــوط  أن  الفيلــكاوي  وأضــاف   
التــي تعرضــت لها معظم األســهم القيادية 
المدرجــة، جــاءت متزامنــة مــع حالة عدم 
اليقيــن الســائدة بخصوص توقعــات النمو 

االقتصادي العالمي، وظهور بيانات سلبية 
تتعلق بالقطاع الصناعي األميركي.

 وتوقع أن تتواصل الضغوط البيعية على 
األســهم خــال جلســات األســبوع الحالــي 
الخــروج  آثــار  مــن  تحذيــرات  مــع ظهــور 
علــى  التجــاري  والصــراع  البريطانــي 

االقتصادي العالمي.

النتائج بوصلة

بحــوث  بقســم  الرئيــس  نائــب  وقــال   
االســتثمار فــي شــركة كامكــو، رائــد دياب 
“اســتقرت األســواق بعد موجة مــن األداء 
السلبي وقد ناحظ تذبذبات في المرحلة 
القادمة بانتظار محفزات جديدة كالنتائج 

المالية للربع الثالث من العام الحالي”.
لألســواق  تأثــًرا  هنــاك  أن  ديــاب  وأكــد   
بنظيراتهــا العالميــة علــى ضــوء انكمــاش 
قطــاع التصنيع بالواليــات المتحدة ألدنى 

نتيجــة  ســنوات  عشــر  فــي  لــه  مســتوى 
التوتــرات التجارية بين الواليات المتحدة 

والصين.
 وأوضــح أنــه وإضافــة إلــى ذلــك تراجــع 
اليــورو  منطقــة  فــي  التصنيــع  أنشــطة 

والمخــاوف المترتبــة من خــروج بريطانيا 
علــى  ذلــك  وأثــر  األوروبــي  االتحــاد  مــن 

منطقة اليورو.
مــن  موعــد  علــى  نكــون  “قــد  وأضــاف:   
التفــاؤل فــي العاشــر مــن الشــهر الجــاري 

الواليــات  بيــن  المرتقبــة  والمحادثــات 
المتحــدة والصيــن فــي إطار بــذل الجهود 
للتوصــل إلــى اتفــاق يرضــي الطرفين بعد 
تأثرهــا بالحــرب الدائرة بينهــم؛ األمر الذي 
مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل إيجابــي علــى 

شعور المستثمرين”.
مــن جانبــه، قــال المحلــل المالــي بأســواق 
“إن  األســواق  الظفيــري  عايــد  األســهم 
الخليجيــة ككل مــن الطبيعــي أن تتحــرك 
ــا مــن األســبوع  بشــكل تصاعــدي تدريجيًّ
مــن  أن  إلــى  الظفيــري  وأشــار  الجــاري”. 
الســيولة  مســتويات  تتزايــد  أن  المرجــح 
بأســواق المنطقة لمواكبة موســم إعانات 

الشركات والبنوك الفصلية.
وتوقــع أن تفصــح اإلعانــات عــن تحســن 
ملمــوس بنتائــج أغلــب الشــركات الكبــرى، 
األســواق  يســاعد  ســوف  الســبب  وهــذا 

للنهوض مرة أخرى.

دبي - مباشر

أسواق الخليج تترقب قرارات حاسمة

جواهري لدى تسلمه الجائزة

واشنطن - أ ف ب

7 أكتوبر 2019 االثنين
8 صفر 1441

علي الفردان من المنامة

جانب من الحضور بمنتدى األعمال البحريني الكوري 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
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Call.
www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:




36744700
أحمد سلمان

36799711
أحمد ثامر

36026333
رضا عبد هللا

36779771
جعفر أحمد

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

39442411
.Callحسين علي

)CR2019-إعالن رقم )١٢١٣٤٢
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: السيد احمد حسن احمد محمد احمد حماده بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي الى السيدة  مريم احمد حسن حماده 

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

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

رقم القيد

٠١-١٢٧٢٥٠

االسم التجاري
٢٠١٩ للتنظيفات

 تاريخ: 9/2019/١٦

قيد رقم: ٨٨٧٤٨-٢

قيد رقم: ٦-٤١٦٣٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١١٢٥٦٢
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٢٨٠٦٧
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر:السيد ماجد احمد ماجد علي

االسم التجاري الحالي: أرمان باشن للعطور
االسم التجاري الجديد: بوابة أرمان للعطور

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فخرية احمد علي عبدهللا

االسم التجاري الحالي: مركز فاتنة الخليج سبا للتجميل

االسم التجاري الجديد: مركز فاتنة الخليج للتجميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

 شركه الفنية للفحص والمعاينة ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ٩٢٥٩٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

 شركه األقصى لالستشارات التسويقية ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ٩١٣٩٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

 شركه الكتريكا بي بي سي للتجارة ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ١١٣٠٥٠

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  شــركه الفنية للفحــص والمعاينــة ذ.م.م  المســجلة على 
قيد رقم ٩٢٥٩٣، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ ميال بحرين بروفيشونال 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٦٩٦٥٠٦ )973+(
melabahrain@yahoo.com

بناء على قرار الشــركاء في   شــركه األقصى لالستشــارات التســويقية ذ.م.م المسجلة 
علــى قيــد رقــم ٩١٣٩٧، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/ ميــال بحريــن 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ميال بحرين بروفيشونال بودي - تضامن

رقم الموبايل: ٣٩٦٩٦٥٠٦ )973+(
melabahrain@yahoo.com

بناء على قرار الشــركاء في شــركه الكتريكا بي بي ســي للتجارة ذ.م.م  المســجلة على 
قيــد رقــم ١١٣٠٥٠، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ حســين صالح حســين 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسين صالح حسين عبدهللا محمد

رقم الموبايل: ٣٩٦٩٦٥٠٦ )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
الســيد مرتضى ســالم ســلمان الســلوم المالك لمؤسســة االرجوان للمقاوالت 
والمســجلة بموجب القيد رقم ٥٨١٩٥، طالبًا تحويل المؤسســة الفردية الى 
شركة ذات مسئولية محدودة برسمال وقدره ٥٠٠٠ دينار بحريني،  لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
STANLY PAUL .١

SURESH KUMAR PONNAYYAN .2
3. مرتضى سالم سلمان صباح السلوم

القيد : ٥٨١٩٥ 

 تاريخ: 2019/١٨/٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٢٧٢٠٢

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا علي مهدي علي بطلب تحويل المحل التجاري التالي الى محمد 

علي مهدي علي الجنبي 

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

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

رقم القيد

٤٧٢٣٧-١

االسم التجاري
مطعم دلمون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٠٩٧٦( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ناسك للحلول 
الرقمية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة ناسك للحلول الرقمية ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم ١٣١٩٤١، طالبين تغيير االسم التجاري 
من شركة ناسك للحلول الرقمية ذ.م.م
Nasek Digital Solutions Co.W.L.L

الى شركة ناسك البحرين ذ.م.م
NASEK BAHRAIN CO.W.L.L

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

القيد : ١٣1٩٤١ 

 تاريخ: 2019/٣/١٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
رفيــق علــي حســين وللســيدة وفــاء محمــود  ايــه محمــذ  الســيدة/  إليهــا 
عبداللطيــف ســالمه باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة شــركة ريــو بلــس 
للتجارة ذ.م.م، والمســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب القيد 
رقم ١٢٣٣٣٤، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )95080( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة ريو بلس للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )٢٤١١٢

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا حصه علي محمد الجار بطلب تحويل المحل التجاري التالي 

الى منير محمد عقالن علي علي عقالن 

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

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

رقم القيد

٢٢١٨٤-١

االسم التجاري
مركز الفضيلة لالغذية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
الســيد فــالح خليــل ابراهيم علي المالك لـــ بيت الرفاه لفــك وتركيب االثاث 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم ٥١٣٧٨، طالبًا تحويل الفرع 
األول للمؤسسة الفردية المسماه بيت الرفاه لفك وتركيب االثاث الى شركة 
ذات مسئولية محدودة برسمال وقدره ١٠٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
SUBAIR MANCHERI SO KUNHIMOYIN MANCHERI .١

فالح خليل ابراهيم علي
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة بيت الرفاه لفك وتركيب االثاث ذ.م.م

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

القيد : ٥١٣٧٨ 

 تاريخ: 2019/٦/١٠
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  38344464 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية

 شركه عزان للتجارة ذ.م.م

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركه أوبتيما االستشارات ش.ش.و لمالكها جونيد سليم خان

سجل تجاري رقم ٩٧٤٩٨-١

بناء على قرار المالك في شركه عزان للتجارة ذ.م.م المسجلة على قيد رقم ١٢٠٤٧٥، 
ASHIQ THOMMAN VALPPIL KHA�  بتصفي��ة الش��ركة اختياري��ا وتعيي��ن الس��يد /

DAR مصفيا للشركة.
به��ذا يعل��ن المصف��ي أن س��لطة المديري��ن ق��د انتهت وفق��ا لنص الم��ادة 325 من قانون 
الش��ركات التجاري��ة البحرين��ي الصادر بالمرس��وم بقان��ون رقم )21( لع��ام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الش��ركات يدعو المصفي جميع دائني الش��ركة إلى تقديم 
مطالباته��م إلي��ه، مدعوم��ة بالمس��تندات الالزم��ة، خ��الل 15 ي��وم م��ن تاري��خ نش��ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 36603378 )973+(
arun@sanford-me.com

بناء على قرار المالك  لشركه أوبتيما االستشارات ش.ش.و لمالكها جونيد سليم خان
 المسجلة على قيد رقم ٩٧٤٩٨-١، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة /  جونبد 

سليم خان مصفيا للشركة.
به��ذا يعل��ن المصف��ي أن س��لطة المديري��ن ق��د انتهت وفق��ا لنص الم��ادة 325 من قانون 
الش��ركات التجاري��ة البحرين��ي الصادر بالمرس��وم بقان��ون رقم )21( لع��ام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الش��ركات يدعو المصفي جميع دائني الش��ركة إلى تقديم 
مطالباته��م إلي��ه، مدعوم��ة بالمس��تندات الالزم��ة، خ��الل 15 ي��وم م��ن تاري��خ نش��ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: جونبد سليم خان
رقم الموبايل: ٣٩٥٤١٩٨٢ )973+(

roysamue161@sanford-me.com

القيد : ١٢٠٤٧٥ 

 تاريخ: 2019/٦/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )127594( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل��ن إدارة التس��جيل بوزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة بأنه تقدم إليها 
الس��يدبدرية احم��د جل��ود الرويل��ي المالك ل� موسس��ة ديار الماس��ة التجارية 
)مؤسس��ة فردي��ة( والمس��جلة بموج��ب القي��د رق��م ٨١٥٥٨، طالب��ًا تحوي��ل 
ال��ى ش��ركة ذات مس��ئولية مح��دودة برس��مال وق��دره  المؤسس��ة الفردي��ة 
٢٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب )عش��رين الف دينار بحريني(، لتصبح الش��ركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
١. شركة مينا االبداع ذ.م.م

٢. بدرية احمد جلود الرويلي

القيد : 81558 

 تاريخ: 2019/١٠/2
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خادم الحرمين يستقبل 
البرهان وحمدوك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس ، رئيس 

مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، 
ورئيس الوزراء عبدهللا حمدوك، في أول 

زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين 
هياكل السلطة االنتقالية في السودان في 

أغسطس الماضي. وعقد الملك سلمان جلسة 
مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك. وأبدى 

خادم الحرمين الشريفين تمنياته لجمهورية 
السودان الشقيق دوام االستقرار واالزدهار. 
وأبدى البرهان اعتزاز بالده بمواقف المملكة 
مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره. 

وكان البرهان وحمدوك قد غادرا السودان 
صباح أمس إلى السعودية، في إطار جولة 

خليجية تشمل أيًضا اإلمارات.

بغــداد: مقتــل 104 وإصابة أكثر مــن 6000 في االحتجاجات 

دم المتظاهرين يكشف “دولة الميليشيات” في العراق

لــم تتأخــر القــوات األمنيــة العراقيــة 
لقمــع  “العنــف”  إلــى  اللجــوء  فــي 
البــالد  تشــهدها  التــي  االحتجاجــات، 
منــذ أيــام، األمــر الــذي أثــار تســاؤالت 
وفــي  ذلــك  وراء  األهــداف  بشــأن 

مصلحة من يصب؟
الناطــق الرســمي باســم وزارة  وقــال 
الداخليــة وعمليات بغداد، ســعد معن 
104 أشــخاص قتلــوا،  الموســوي، إن 
وأصيــب أكثر من 6000 آخرين خالل 
االحتجاجــات في البــالد، فيما أفادت 
 5 بمقتــل  طبيــة  ومصــادر  الشــرطة 
أمــس  اشــتباكات،  فــي   15 وإصابــة 
األحد، بين المتظاهرين وقوات األمن 

شرق بغداد.
وأضاف الموســوي أن من بين القتلى 

8 مــن قــوات األمــن، مشــيرا إلــى أن 
المحتجين أضرموا النار في 51 مبنى 
سياســية. ألحــزاب  مقــار  و8  عامــا، 

وبدأت التظاهرات بالمطالبة بتحسين 
الخدمــات األساســية وتوفيــر فــرص 
عمــل، لكــن ســقف مطالبها ســرعان ما 
ارتفــع ليصــل إلى رحيــل حكومة عبد 

المهدي وتغيير النظام برمته.
ورغــم أن المظاهــرات انطلقت عفويا 
دون وجــود ظهير أو تنظيم سياســي 
خلفهــا، إال أن التعامــل األمني العنيف 
وغضــب  توتــر  حــدة  مــن  زاد  معهــا 

الشارع العراقي.
أعمــال  االحتجاجــات  وشــهدت 
عنــف وإطــالق نــار وحــرق لعــدد مــن 
التــي  السياســية،  األحــزاب  مقــرات 

يتهمهــا المتظاهــرون بالوقــوف وراء 
أعمــال الفســاد. وفي المقابــل، اتهمت 
السلطات العراقية “قناصة مجهولين” 
األمــن  قــوات  علــى  النــار  بإطــالق 

والمدنيين.
فــي  المتحــدة  األمــم  بعثــة  ودعــت 
أعمــال  وقــف  إلــى  الســبت،  العــراق، 
العنف في البالد، مشّددة على وجوب 
أعمــال  عــن  المســؤولين  محاســبة 

العنف.
جنــوب  الناصريــة  مدينــة  وشــهدت 
الســبت،  عنيفــة،  تظاهــرات  العــراق، 
نتيجــة خــروج تجمعــات كبيــرة مــن 
الشــباب الناقمين علــى الوضع الراهن 
عراقيــة  مصــادر  البالد.و أكــدت  فــي 
لـ”العربية.نت”، اليوم األحد، أن مدينة 

شــهدت  العــراق  جنــوب  الناصريــة 
إحراق مقار لعدة أحزاب إسالمية من 
غاضبين.وأضافــت  متظاهريــن  قبــل 
المصــادر أن عمليــات الحــرق شــملت 
صورا لمســؤولين دينيين ورجال دين 
وكذلــك صــورا للمرشــد اإليراني علي 
خامنئي الذي يتهمه الشــباب العراقي 
االســتقرار  بزعزعــة  وإيــران  هــو 
هــؤالء  ســلط  مــن  وأنــه  البــالد،  فــي 
السياســيين واألحــزاب المنتفعــة منذ 

سنين على مقدرات البلد.
العراقــي،  التلفزيــون  نقــل  ذلــك  إلــى 
الــوزراء  لرئيــس  أمــس األحــد، كلمــة 
جلســة  خــالل  المهــدي  عبــد  عــادل 
بــأن الحكومــة  أفــاد فيهــا  الحكومــة، 

تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء. 

بغداد ـ وكاالت

الرياض ـ واس

جانب من التظاهرات العراقية

بيونغ يانغ ـ رويترزواشنطن ـ وكاالتالقاهرة ـ وكاالت

المصرييــن  أن  األحــد،  أمــس  السيســي،  عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  أكــد 
ســيواصلون مســيرتهم نحــو التنمية والحفاظ على وطن حــر ال يقبل المهانة أو 

الخضوع وال تخدعه األكاذيب أو تهزمه الحرب النفسية.

 وقــال فــي كلمتــه بمناســبة الذكــرى الـــ46 
لنصر الســادس من أكتوبر، إن مصر ستظل 
أبــًدا بإذن هللا وطًنا منصوًرا مرفوع الراية، 
أعدائــه وخيبــة  انكســارات  علــى  وشــاهًدا 
أملهم مهما تعّددت أشكال الحرب وتغيرت 

أساليبها.
 وأضــاف أن قــدر هــذا الوطــن أن يتعــّرض 
ألمــواٍج عاتيــة يأتــي أغلبهــا مــن الخــارج، 
ولكنهــا تتحطم دوًما أمام صالبة وتماســك 
الشــعب المصــري الذي يربطــه بأرضه رباط 
ميثــاق  الوطنــي  بجيشــه  ويربطــه  وثيــق 

وعهــد بالحفــاظ علــى األرض وحمايــة 
الشعب.

العقــود  خــالل  أنــه  السيســي  وأكــد   
أشــكال  تغيــرت  األخيــرة 

الحرب وأســاليبها وصوالً 

إلــى اســتهداف الــروح المعنويــة للشــعوب، 
لتصــل إلــى المواطن داخل بيتــه من خالل 
الحديثــة،  واإلعــالم  االتصــال  وســائل 
إثــارة  تســتهدف  حــرب  أنهــا  إلــى  مشــيًرا 
الشــك والحيــرة وبــث الخــوف واإلرهــاب، 
المواطــن  بيــن  الثقــة  تدميــر  وتســتهدف 
ومؤسساته الوطنية، وذلك بتصوير الدولة 
كأنها هي العدو وتصبح الجهات الخارجية 
الحصــن  هــي  كأنهــا  الحــرب  تشــن  التــي 

والمالذ.

 وقال إنه في تلك الحرب  «
التي تعتمد على الخداع 

واألكاذيب والشائعات يكون 
النصر فيها معقوًدا على وعي كل 

مواطن وعلى مفاهيمه 
وأفكاره ومعتقداته.

فتح الرئيس األميركي، دونالد ترامب، جبهة جديدة في معركة مساءلته، قد تزيد 
تعقيد الموقف بالنسبة إلدارته، وشّن هجوًما على عضو بارز في الحزب الجمهوري، 
انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل.

شــّن  الماضيــة  القليلــة  األيــام  وخــالل   
الجمهــوري دونالــد ترامــب هجوًمــا علــى 
ديمقراطييــن ووســائل إعــالم علــى صلــة 
بتحقيــق مســاءلته فــي الكونغــرس، لكنــه 
الســناتور  أن  تويتــر  علــى  اليــوم  كتــب 
غبــي  “شــخص  رومنــي  ميــت  األميركــي 

يحاربني منذ البداية”.
وانتقد رومني الرئيس األميركي، الجمعة، 
ألنــه طلب مــن الصيــن التحقيق مــع نائب 
الرئيــس الســابق جــو بايدن، الذي يســعى 

الحــزب  ترشــيح  علــى  للحصــول 
االنتخابــات  فــي  الديمقراطــي 

الرئاسية األميركية المقررة 
العام المقبل.

خســر  رومنــي  وكان 
عــام  فــي  االنتخابــات 

2012 أمــام الرئيــس الديمقراطي الســابق 
باراك أوباما.

وقــال رومنــي، الســناتور عــن واليــة يوتــا، 
إن طلــب ترامــب مــن الصيــن كان “خطــأ 

وتصرفا مشينا”.
وقــال ترامــب علــى تويتــر “لــو عمــل ميت 
)رومنــي( بهــذا الحمــاس أمــام أوبامــا لفــاز 

بالرئاسة. لكنه لألسف لم يفعل”.

وفي تغريدة الحقة، قال ترامب  «
إنه سمع أن أناًسا في يوتا نادمون 

على انتخاب رومني لمجلس 
الشيوخ العام الماضي، وتابع 

“اتفق معهم! هو شخص 
أحمق ال يفعل سوى ما 

يريده الديمقراطيون الذين 
ال يفعلون شيًئا”.

قــال كبيــر مفاوضــي كوريــا الشــمالية، إن المحادثات النووية التــي كانت تجري 
في السويد على مستوى فرق العمل بين بالده والواليات المتحدة، انهارت.

وقــال كبيــر مفاوضي كوريا الشــمالية، كيم 
ميونــج جيــل للصحفييــن: “المفاوضــات لم 
تــف بتوقعاتنــا وانهــارت في النهايــة”، وفق 
كوريــا  وفــد  ووصــل  “رويتــرز”.  نقلــت  مــا 
الشــمالية إلى ســتوكهولم الخميس، إلجراء 
محادثــات علــى مســتوى فرق العمل بشــأن 
نــزع األســلحة النوويــة. واســتأنفت كوريــا 
الشــمالية تجاربهــا الصاروخيــة بعــد انهيــار 
القمــة الثانيــة بيــن الرئيــس دونالــد ترامــب 
الماضــي،  فبرايــر  فــي  أون  جونــغ  وكيــم 
بعــد أن رفــض الجانــب األميركــي مطالــب 

العقوبــات  تخفيــف  الشــمالية  كوريــا 
التخفيــف  نطــاق واســع مقابــل  علــى 
الجزئــي لقدراتهــا النوويــة. وصعدت 

ذلــك  بعــد  الشــمالية  كوريــا 
وأجــرت  خطابهــا،  مــن 

تجــارب صاروخيــة  عــدة 

قصيــرة المــدى، والتــي اعُتبــرت على نطاق 
واســع محاولــة للحصــول علــى نفــوذ قبــل 

استئناف محتمل للمفاوضات.
باليســتي  صــاروخ  مــن  أجــزاء  وســقطت 
أطلقتــه كوريــا مــن تحــت المــاء، األربعــاء، 
الخالصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  داخــل 
لليابــان، بعد أن كانــت بيونغ يانغ قد أعلنت 
نجاح اختبار صاروخ باليستي من غواصة.

واعتبر مراقبون االختبار األخير لكوريا  «
الشمالية األكثر استفزاًزا وذلك منذ 
استئنافها للحوار مع واشنطن 
في العام الماضي، علًما أن 

القرارات الصادرة عن 
مجلس األمن الدولي 

تحظر على بيونغ يانغ 
استخدام تكنولوجيا 
الصواريخ الباليستية.
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تونس ـ وكاالت

عمان - وكاالت

فتحت مراكز االقتراع في االنتخابات 
التشــريعية فــي تونــس أبوابها، صباح 
األحــد، ولمــدة 3 أيــام، حســبما أفادت 

وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية.
داخــل  االنتخابيــة  العمليــة  وتنطلــق 
تونس في 27 دائرة انتخابية، بعد أن 
بــدأت الجمعــة فــي 6 دوائــر بالخــارج، 
وبموجبهــا سيتشــكل المشــهد النيابي 
البــالد  تاريــخ  فــي  والثانــي  الجديــد 
منــذ احتجاجــات 2010 التي أطاحت 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وســيتم اإلعــالن عــن النتائــج األوليــة 
يــوم 10 أكتوبر، علــى أن تعلن النتائج 

النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل.
المســجلين  الناخبيــن  عــدد  ويبلــغ 
والرئاســية  التشــريعية  لالنتخابــات 
ناخبيــن،  و307  ألفــا  و65  مالييــن   7
أمــا العــدد اإلجمالي لمكاتــب االقتراع 
تونــس  داخــل  مكتًبــا   13830 فيبلــغ 

وخارجها.

اتفقــت الحكومــة األردنية ونقابة المعلمين، فجر األحد على إنهاء األزمة، 
ومنح عالوات وامتيازات للمعلمين مقابل إنهاء إضرابهم.

وبمقتضــى االتفاق فقــد أقّرت الحكومة 
عــالوات على رواتب المعلمين تراوحت 

بين 35 % إلى 75 %.
المعلــم  فــإن  المعلميــن  نقابــة  وبحســب 
المســاعد ســيحصل علــى عــالوة بقيمــة 
35 %، في حين يحصل المعلم على 40 
% عــالوة، وأمــا المعلــم األول فيحصــل 

علــى 50 % عــالوة، فــي حيــن يحصــل 
المعلــم الخبيــر علــى 65 % عــالوة، كمــا 
جرى اســتحداث رتبة المعلم القائد وتم 
منحــه عــالوة 75 %. وجميــع العــالوات 
الســابقة هي على الراتب األساســي، كما 
أن العمل يبدأ بها اعتباًرا من بداية العام 

القادم.

التونسيون ينتخبون ثاني برلمان لهم بعد الثورة

اتفاق ينهي أزمة إضراب المعلمين في األردن

عواصم ـ وكاالت أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

دعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة، المجتمع 
الدولــي إلــى التدخــل، لمنــع تركيــا مــن شــّن 
هجوم على مناطق سيطرتهم، وهددت بأنها 

ستحّول أي هجوم تركي إلى حرب شاملة.
الديمقراطيــة،  ســوريا  قــوات  وطالبــت   
فــي  المتحــدة،  الواليــات  مــن  المدعومــة 
بيــان لهــا المجتمــع الدولــي، بكل مؤسســاته، 
بالضغــط علــى تركيــا لمنعهــا مــن القيــام بأي 

“عدوان يهدد أمن المنطقة واستقرارها”.
 وحّثــت االتحــاد األوروبــي والقــوى الفاعلــة 
فــي ســوريا، بما فيهــا التحالــف الدولي، على 
اتخــاذ مواقــف تحــد مــن التهديــد والخطــر 

التركي.
لكنهــا أشــارت أيًضــا إلــى أنهــا “لن تتــردد في 
تحويــل أي هجــوم )تركــي( غيــر مبــرر إلــى 
حرب شاملة” للدفاع عن منطقتها في شمال 

شرق سوريا.
ا على تهديدات الرئيس التركي  جــاء ذلك ردًّ
بتنفيــذ  الســبت،  أردوغــان،  طيــب  رجــب 

عملية عســكرية جوية وبرية شــرقي الفرات 
تســتهدف المنطقة الخاضعة لســيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية شــرقي نهــر الفرات في 
ســوريا. وأكــد أردوغــان في خطــاب التهديد 
أن قوات بالده أنهت استعدادها لشن عملية 

برية وجوية في مناطق شرقي الفرات.

يصنــف  الــذي  أردوغــان،  تهديــدات  وأتــت 
األكــراد فــي شــمال ســوريا باإلرهابيين، رغم 
أغســطس  فــي  وواشــنطن  أنقــرة  توصــل 
الماضــي إلــى اتفاق على إنشــاء منطقة آمنة 
تفصــل بيــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا 

الديموقراطية والحدود التركية.

ذكــرت مصادر فــي المعارضة اإليرانية أن 
آالف المواطنيــن من أبنــاء مدينة لردغان 
قــد  وبختيــاري  جهارمحــال  بمحافظــة 
خرجوا في تظاهرات غاضبة لدعم سكان 
قريــة “شــنار محمــودي” غربي إيــران، في 

احتجاجاتهم ضد السلطات.
 وأضــرم الشــبان الغاضبون النــار، في مقر 
قائممقامية لردغــان ومكتب إمام الجمعة 
وممثــل خامنئــي وعــدد آخر مــن المقرات 

الحكومية.
مقــر  أمــام  مــن  التظاهــرات  وامتــدت 
دائــرة  مبنــى  أمــام  إلــى  القائممقاميــة، 
الصحــة قبل أن تتحول إلى مواجهات مع 

قوى األمن الداخلي.
بــدأ  اإليرانيــة  المعارضــة  وبحســب 
عناصــر  بالحجــارة  يرشــقون  المواطنــون 
األمــن دفاًعــا عــن أنفســهم، مقابــل هجوم 
األخيــرة علــى المتظاهريــن والتي أطلقت 
المســيل  الغــاز  مســتخدمة  عليهــم  النــار 

للدمــوع ممــا تســبب فــي إصابــة عــدد من 
األشخاص بجروح وكدمات.

المتظاهــرون  رّدد  التظاهــرة  هــذه  وفــي 
هتافات “المــوت للديكتاتور” و”ال تخافوا، 
كلنا يد واحدة”، و”أين الغيرة على صحتنا 

أيها المسؤول غير الكفء”. 
بــدأت  قــد  االحتجاجــات  وكانــت  

ولعبــت  الماضــي،  األربعــاء  يــوم  فــي 
الفًتــا،  دوًرا  فيهــا  اإليرانيــات  النســاء 
المتظاهــرون  وحطــم  للمعارضــة.  وفًقــا 
اإليرانيــون واجهــة مبنــى دائــرة الصحــة 
اليــوم  فــي قريــة شــنار محمــودي، وفــي 
التالــي )الخميس( أغلق المحتجون طريق 

الوصول إلى القرية.

“سوريا الديمقراطية” هددت بأنها ستحول أي هجوم تركي إلى حرب شاملة

جانب من التظاهرات

دعت المجتمع الدولي للتدخل ومنع أي هجوم على مناطقها هتافــات “الموت للديكتاتور” و “ال تخافــوا كلنا يد واحدة”

“سوريا الديمقراطية” تهدد تركيا بحرب شاملة تظاهرات ضد “الفساد والقمع” غربي إيران
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إنجازات حكومية تحقق 
الرؤية المستقبلية 
لسيدي جاللة الملك

أصبــح يقينــا أن القــادة األكفاء ال يظهرون فجأة أو عرضا، وبمعنى آخر ال تتوافر 
القيــادات اإلداريــة عــن طريــق النمــو التلقائي لهذه القيــادات، وإنمــا نتيجة للدور 
الكبيــر الــذي يلعبه التدريب الواعي المخطط والجهــود المنظمة التي توجه نحو 
الكمال، وهذا ما أراده ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه، ونتــج عنه إنجــازات حكومية 
فــي البنــاء والتنميــة ووضــع الخطــط والبرامج الكفيلــة بتحقيق أكبــر قدر ممكن 
مــن التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي وجــودة فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة 
على مختلف المســتويات، ويوم أمس أعلن ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء خــال الملتقــى الحكومــي 2019 الــذي تــم عقده برعاية ســيدي 

سمو رئيس الوزراء: 
)أن جــودة الخدمــة الحكوميــة تعتمــد علــى التحســينات التي يتــم إجراؤها بناء 
علــى المقترحــات والشــكاوى التــي تســتلمها الجهــات الحكوميــة، ففي الســنوات 
الســابقة بلــغ عــدد الجهــات الحكوميــة الملتزمــة بمســتوى الخدمة المتفــق عليها 
بنســبة 100 % ثــاث جهــات، في حيــن وصلت اليوم 16 جهة تــم تكريمها ضمن 

الملتقى الحكومي 2019، وهذا العدد هو فخر للجميع على ما يبدونه من حرص 
من تقديم الخدمة الحكومية للمواطن بجودة وكفاءة عالية(.

في تقديم عرض تحليلي لجوانب وأبعاد أهم اإلنجازات التي تحققت في الفترة 
الماضية في العديد من المجاالت وأهم المشــاريع اإلســتراتيجية التي يتم العمل 
عليهــا، والتــي  تحــدث عنها ســمو ولي العهد تعكس سياســة الحكومــة المتكاملة 
برئاســة ســيدي ســمو رئيس الــوزراء في مختلــف المجاالت وتحقيــق المزيد من 
األهــداف العامــة تحت قيادات إدارية فعالة، كما تمكنت من مواجهة المشــكات 
والمواقــف الصعبــة وحافظــت علــى الرؤيــة المســتقبلية لســيدي حضــرة صاحب 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البــاد المفدى حفظه هللا ورعاه، 

الرامية إلى التقدم والنماء والسعادة والرخاء. 

إن عقد الملتقى الحكومي يحقق الهدف بفاعلية أكبر ويرسم  «

اإلستراتيجيات والخطط الطويلة والقصيرة األجل؛ لتحقيق النتائج 

المثمرة في مختلف المجاالت.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لست دمية!

دقت الساعة: مدفن النفايات )3(
“وهل يصلح العطار ما أفسده 

الدهر”

لماذا يظن البعض أننا يجب أن نتناسب مع أهوائه وحالته المزاجية المتقلبة؟ 
لماذا نحن معرضون دائما لسوء الظن والفهم الخاطئ وألف تفسير وتفسير؟ 
لمــاذا يجــب أن نبــرر لغيرنــا دوما حســن نيتنــا واهتمامنــا المطلق بــه ونوضح 
األســباب التــي جعلتنــا نتصــرف بمثــل هــذا تصــرف؟ أو أننــا يجــب أن نشــرح 
معانــي الكلمــات قبــل تلفظهــا حتــى ال يخيل للبعــض أننا نقصده ويبدأ بنســج 

قصص من خياله تربط الماضي بالحاضر والمستقبل!
توقفــوا عــن اللعــب بمشــاعر الغيــر، كيــف تســمح لشــخص أن يكــون قريبا لك 
وتمازحــه كثيــرا وتجاريــه أكثــر، ثــم مــا إن يتلفظ بمــا ال يعجبك تجعله أســير 
مربع محدد في خطوة لتأطير عاقتك به وكأنما هو فأر تجارب تقيس ردود 

فعله في كل مرة.
حقيقــة ال أحتــاج لهــؤالء فــي حياتــي، ال أحتــاج لمــن يفســرني علــى أهوائــه 
ومزاجــه الخــاص وال يتقبلنــي كمــا أنا، كثيرا ما كنت أؤمن بــأن علي أن أحمل 
أخي على ســبعين محما ملتمســة له العذر، لكن ماذا عني أنا وعن مشــاعري 
وأفــكاري واحترامــي لذاتــي وتجربتــي فــي الحيــاة، لمــاذا يجــب أن أكــون 

األفضــل؟ ال أود ذلــك مطلقــا، ال أود أن ألعــب دور المثاليــة الــذي اعتــدت على 
إتقانــه، فقــط أود أن أعبــر عــن مشــاعر الغضب واالســتياء لمن لــم يقدرن كما 
يجب أن يتم تقديري، وال أدعو هنا للكراهية فأنا فعا أحب السام وال أكره، 
لكنني أدعو لانتفاضة تجاه كل من يؤثر في مشــاعرنا بالســلب، لكل من قرر 
أن وجودنا وقربنا وبعدنا مرتبط بأهوائه هو ال غير، متناســيا ظروف الطرف 

اآلخر ومشاكله الحياتية وما يمر به.

ومضة:  «

قيل في المثل من ال يعدك ربحا ال تعده رأس مال، وها أنا أرفع القبعة لكل  «
مثل يحتذى به وأشد على اهتمام اإلنسان بمشاعره، فقليل من األنانية 
يساهم في حفظ كرامتنا دوما عن االنجراف في ما ال يحمد عقباه. نحن 

البشر لسنا دمى مزينة مبتسمة تجدها كل يوم على نفس الشاكلة دون 
تغيير، تعبث بها وتغير مالمحها ومالبسها دون أن تنبس لها شفة، نحن 

البشر مشاعر في المقام األول يجب احترامها وإن فقد احترام المشاعر فال 
معنى ألية عالقة!

من عنوان المقال نعود لنكمل بيت الشعر لألعرابي بقوله “وما غرني إال خضاٌب 
بكفها وكحٌل بعينيها”، وهذا ما ينطبق على مدفن عسكر الهرم الذي تم تجميله 
بعبــارة خصخصــة. المدفن بقيمه 4.8 مايين دينار في تصريح وزير األشــغال 
والبلديــات أثنــاء زيارتــه الرســمية األولــى للمدفن منــذ توليه حقيبــة البلديات 
وبعــد يــوم واحــد مــن كتابــة مقالــي األول، وأنا أشــكر لســعادته هــذا التجاوب 
الســريع لمــا عــرف عنــه مــن ســرعة تجاوبــه مع مــا يطرح فــي الصحافة بشــأن 
العمــل البلــدي، وهــي ناصيــة خيــر بعد تعييــن الزميــل واألخ المهندس الشــيخ 
محمــد بــن أحمــد آل خليفــة وكيــاً لشــؤون البلديــات، فهــو ابــن البلديــة البــار، 
وترعــرع فيهــا منــذ أن كان مهندســا في البلديــات، ولديه من الخبــرة والمهنية 
لقيــادة البلديــات إلــى بــر األمــان، فهو األعلــم بالشــأن البلدي وهو بحــق الرجل 

المناسب في المكان المناسب.
وعــودًا علــى خصخصــة المدفــن علــى شــركة أوربســر لمــدة 3 ســنوات إلدارة 
وتطويــر المدفــن وإطالــه العمــر االفتراضي إلى ســت ســنوات إضافيــة! وماذا 
بعد هذه الســنوات، مع العلم أن الشــركة ســتقوم باستغال ما بقي من مساحة 
المدفــن الخاليــة التــي ال تشــكل إال مســاحة صغيرة جــدًا من المســاحة الكلية. 
والســؤال المطــروح ماذا بشــأن النفايــات المطمورة حاليًا والتــي تقدر بمايين 
األطنان والتي يزيد عمرها عن أكثر من 30 ســنة، وســمومها تنبعث في الهواء 

الطلــق وعصارتهــا تتغلغل فــي باطن األرض، هل الخطة االســتراتيجية إلدارة 
المخلفات بتســوير الموقع وتجميله إلخفاء ما أفســده الدهر، عجبًا. ولم تبين 
االســتراتيجية كيفيــة التحكــم بانبعــاث الغازات الســامة من المدفــن أو كيفية 
شــفط العصــارة الســامة مــن باطــن األرض. هــل تعلمــون يــا ســادة يــا كــرام أن 
الدراســات الفنيــة تقــول إن الطــن الواحد مــن النفايات يأخذ حيــزا يقدر بـ 1.5 

متر مكعب من األرض على أساس أن عمق المدفن يبلغ 20 مترا تقريبًا.

 وإنتاج المملكة من المخلفات يبلغ 1.7 مليون طن سنويًا )للعام 2017(! أي  «
نحتاج إلى 2.55 مليون متر مكعب، ما يعادل مساحة 128 ألف متر مربع من 
األرض سنويا! أي سنحتاج لمساحة أرض ال تقل مساحتها عن 400 ألف متر 

مربع بافتراض عمق األرض 20 متراً مربعًا للثالث سنوات القادمة حسب 
عقد الخصخصة، وأعتقد أن المساحة المخصصة أقل أو افتراضًا مساوية 
للمساحة المطلوبة، والسؤال المطروح ماذا بعد السنوات الثالث؟ أتمنى 

أن تجيبنا الخطة االستراتيجية إلدارة المخلفات المعدة من قبل الوزارة على 
هذا السؤال ليطمئن الجميع بأن إدارة المخلفات بأيد أمينة تدرك أهمية 
احتواء هذه الكارثة قبل فوات األوان، وإنني على ثقة كبيرة بسعادة الوزير 

لإلجابة على تساؤالتنا باألرقام والتواريخ، وللحديث بقية نكملها إن شاء الله 
إن كان في العمر بقية.

سمر األبيوكي

يوسف الغتم
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مــا يجــري فــي العراق اآلن شــيء يدعو إلى الحــزن على هذا البلد الشــقيق 
الذي لم تندمل جروحه رغم الســنين الطويلة. قبل أعوام أســقط االحتال 
األميركــي نظــام الرئيــس العراقــي صدام حســين وظــن العراقيــون أن أيام 
العــراق الجميلــة ســتبدأ علــى الفــور بعد زوال صــدام ونظامــه، خصوصا أن 
العــراق بلــد غنــي بكل شــيء ويمكنــه بمــوارده وإمكانياته أن يقوم بســرعة 
وأن يعــوض مــا فاته خال وقت قصيــر، فالعراق بلد النفط والماء واألرض 

الطيبة. 
لكــن بعــد هــذه األعوام الطويلة أصبــح العراق القوي برجالــه الغني بموارده 
الطبيعيــة فــي حــال أســوأ بكثير ممــا كان عليه أيام صدام حســين! من كان 
يصــدق أن تتدهــور أحــوال المواطــن العراقي إلى الحد الــذي يجعل رئيس 
الحكومــة العراقيــة يفكــر في إعداد قانــون يمنح راتبا لألســر التي ليس لها 

عائل؟
لقد استيقظ العراقيون صباح الجمعة ٤ أكتوبر على أصوات الرصاص الذي 
يدوي في أرجاء بغداد وغيرها من المدن العراقية التي ال تفتأ تستريح من 
القتــل. عشــرات العراقيين ســقطوا بالرصــاص خال تظاهرهم ضد الفســاد 
ومطالبتهــم بلقمــة العيــش في هذا البلد الغنــي! فما الذي حدث وأين ذهبت 
أمــوال العــراق؟ ومــا الذي جنــاه العراقيون بعد كل هذه الســنوات؟ وهل ما 
يقال في وســائل اإلعام عن نهب مليارات العراق منذ ســقوط نظام صدام 
كام صحيــح؟ وحتــى لــو لــم يكن صحيحا يظل الســؤال األهــم قائما، وهو 
لماذا احتاج العراق لكل هذه السنين لكي ينهض وهو البلد الغني بموارده؟

الرئيس األميركي دونالد ترامب خرج علينا فجأة ليقول إن العراق أيام  «
صدام كان أفضل ألف مرة وإن احتالل العراق كان خطأ كبيرا، فيالها 

من مأساة أن تسير شعوبنا العربية خلف أوهام وسراب! الواليات 
المتحدة قامت بتدمير العراق وإيران قامت بنهب العراق والمواطن 
العراقي لم يحصل على شيء، والديكتاتورية التي قامت الدنيا لتزيلها 
من العراق تم استبدالها بشيء أسوأ بكثير من الديكتاتورية، فال أمن 

وال أمان، وبدال من أن يثور العراقي من أجل الحرية أصبح يثور من 
أجل اللقمة، وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.

العراق إلى أين؟

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

منــُذ 2003م والعــراق يعيــش حالــة مــن الغليان السياســي والتراجــع االقتصادي 
والتــردي االجتماعــي، انتشــر الفســاد وتوســع الفقر، فــزاد ثراء السياســيين وزاد 
عــوز المواطنيــن. 16 عاًما والشــعب العراقي ينتظر حصــاد التحرير المزعوم، 16 
عاًما والعراق وشــعبه مازال خاضًعا للســيطرة األميركية واإليرانية، فالحكومات 
المتعاقبــة لــم تجلــب للعــراق ســوى القتــل والدمــار والتشــريد ونهب واســتنزاف 
ثرواتــه، لــم يعمــل الدينيون والسياســيون إال ألجل مصالحهــم الخاصة وتخزين 
ثرواتهم خارج العراق تاركين الشعب العراقي جائعا وعاطا وغريبا في وطنه.

الشــعب العراقــي ينتفــض ألجــل العــراق وســيادته، ألجــل العراقييــن وعروبتهم، 
ألجل كل ما ُيمثله العراق من ِعلم ومعرفة، ينتفض ليكون ســيَد أمره ومســتقًا 
عــن اإلدارات األجنبيــة التــي تســرق العــراق نهــاًرا وليــًا، واســتخدموا داعــش 
كفزاعــة لتوطئــة أقدامهــم أكثر في العــراق. إنها انتفاضة الكرامــة، كرامة العراق 
بغــداد والبصــرة  تكــون  رفًضــا ألن  األجنبــي،  الــذل  رفــض  والعراقييــن، كرامــة 
والموصــل ســاحات لتصفيــة حســابات اآلخريــن ومــن أجــل الذيــن ال يتوافــق 
وجودهــم علــى أرض العــراق، الذين نكلــوا بالعراق وثقافتــه وحضارته ووطنيته 

وسرقوا عروبته.
قــال أبنــاء العــراق كلمتهــم فــي هــذه االنتفاضة فــي وجــه المحاصصــة الطائفية 
وأصحــاب الصفــات المشــبوهة، نهــض أبنــاء العــراق اليــوم ليهتفــوا ضــد الوجود 
اإليرانــي وميليشــياته وتحالفــه الغربــي الصهيونــي ضــد العــراق. العــراق يعلــن 
بلســاٍن شــعبه )لقد طفح الكيل وبلغ الســيل الزبي( وآن أوان حشــٍد شعبي وطني 
عربــي، نابــًذا للطائفيــة ومحــرًرا العــراق من دنس الميليشــيات، ُيعيد إلــى العراق 
هيبتــه ويعيــده إلــى حضنــه العربــي، وللعراقــي كرامتــه وإنســانيته التي ســلبتها 

الديمقراطية المزيفة.
هذه االنتفاضة رًدا على تردي األوضاع والخدمات المعيشية، فكان ردهم عليها 
قاســًيا، ألنها تهدم معبد تســلطهم وتكشف حقيقة أصحابه الذين يمنون أنفسهم 

باستمرار تلك األوضاع لزيادة ثرائهم الذي زاد من أوجاع العراقيين.

اإلعالم األميركي اإليراني الصهيوني عمل على طمس المالمح الوطنية  «
للعراق وتضليل الرأي العالمي بأن ما يحدث في العراق )تآمر خارجي 

وإرهاب داخلي، وأن القوات األميركية والحشد الميليشاوي اإليراني 
مساند أساسي ألهداف التطلعات الوطنية العراقية(، إال أن حالة العراق 
بعد 16 عاًما أكدت أن القوات األميركية وذلك الحشد الخطر األكبر على 
العراق وشعبه، وحان وقت رحيلهم من العراق لينقى العراق ويعيش 

شعبه الحياة العربية الكريمة.

انتفاضة الكرامة

عبدعلي الغسرة



Sports
@albiladpress.com

شهد مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” يوم 
الجمعــة الماضــي يــوم الســباقات الوطنية 
ببطولتيــن محليتيــن وبمشــاركة نخبة من 
الســائقين من المنطقة، حيث تمكن الشيخ 
ســلمان بــن عيســى آل خليفــة مــن خطــف 
لقب سباقي الجولة االفتتاحية من بطولة 
تحــدي حلبــة البحرين الدولية 2000 ســي 
ســي، بينما تمكن أحمد المعيني من خطف 
الناريــة  للدراجــات  البحريــن  لقــب بطولــة 

.BMR 600
وخالل منافســات يوم الســباقات الوطنية 
مــن  لــكل  األولــى  الجولــة  شــملت  والتــي 
2000 ســي ســي وبطولــة  تحــدي الحلبــة 
وخــالل  الناريــة،  للدراجــات  البحريــن 

التأهيالت تمكن كل من ســلمان بن عيسى 
وأحمــد بن خنيــن ورائد حمو من تصدرها، 
ســيدتين  تشــارك  الموســم  هــذا  وخــالل 

الضمــن البطــوالت وهمــا مارتينــا القصــاب 
حيــث تمكــن مارتينــا مــن الحصــول علــى 
المركــز الرابــع بينمــا ويبكــي بيلــو حصلــت 

علــى المركز الســادس وذلك خالل الســباق 
الثاني من الجولة.

تمكــن  األول  الســباق  منافســات  وخــالل 
الســباق  تصــدر  مــن  عيســى  بــن  ســلمان 
ومنافســة 15 ســائًقا علــى خــط االنطــالق 
والفــوز بالمركــز األول على مضمــار الحلبة 
الداخليــة منهيــا الســباق بـــ 12 لفــة في 15 
دقيقة و 47.409 ثانية، وفي المركز الثاني 
أحمد بــن خنين وذلك بفارق 2.551 ثانية، 
وفي المركز الثالث الشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفــة ومنهًيــا الســباق فــي 15 دقيقــة 
فقيهــي،  محمــد  ورابًعــا  ثانيــة   50.875 و 

خامًسا ماجد حمو، سادًسا طارق التاجر.
أما الســباق الثاني فتمكن أيضا ســلمان بن 
عيســى مــن تصــدره محقًقــا 15 دقيقــة و 

54.811 ثانية.

اســتقبل ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو 
والرياضةأيمــن  الشــباب  شــؤون  وزيــر  بحضــور 
المؤيــد. وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة عن تقديره للشباب البحريني وخطواتهم 
الهادفــة إلــى رفع راية الوطن، وحرصها تســجيل 
اسمها في مختلف األلعاب مع أفضل فرق العالم، 
مبينا ســموه أن ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا 
الوطنيــة  الكفــاءات  إحــدى  يعتبــر  خليفــة  آل 

الرياضية الشابة في رياضة السيارات.
بــن حمــد آل خليفــة  وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر 
البحريــن ماضيــة فــي تثبيــت أركان  أن مملكــة 
االحتــراف الرياضــي عبــر منحه االطــار القانوني 
والذي حظي بدعم واهتمام من قبل عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مقدما ســموه التهنئة الى ســمو الشيخ عيسى بن 
عبــدهللا آل خليفــة باعتبــاره أول بحريني يحمل 

بطاقــة محتــرف فــي رياضــة الســيارات، مشــيرا 
الــى ان حمــل ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا 
آل خليفــة لصفــة المحتــرف الرياضي في رياضة 
الســيارات جــاء بعــد جهد طويــل ومثابــرة عالية 

وتحقيقا لإلنجازات باسم المملكة.
وقــال ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة إن 
ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة هــو 
قــدوة للشــباب البحريني وســيكون حافــزا كبيرا 
للشــباب البحرينــي بالســير علــى خطــاه لتحقيــق 
الشــباب  رؤيــة  إلــى  والهادفــة  الثاقبــة  الرؤيــة 
البحرينــي يمثلون المملكة في الفرق العالمية لما 
لــه انعــكاس إيجابــي علــى مملكــة البحريــن على 

مختلف األصعدة.
بــن حمــد آل خليفــة  ناصــر  الشــيخ  وأكــد ســمو 
حرصه على دعم الشــباب البحريني في مختلف 
المجــاالت مــن أجــل مواصلــة االرتقــاء بالرياضة 
البحرينية، وأن ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا 
آل خليفــة ســيحظى بكامــل الدعــم فــي الفتــرة 
المقبلــة لتحقيــق أهدافــه، متمنيــا ســموه لســمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا كل التوفيق والنجاح.

خالل التتويج

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال عيسى بن عبدالله

ــن الــمــنــطــقــة ــن مـ ــي ــق ــائ ــس ــة ال ــط مــشــاركــة نــخــب ــ وس

أول بحرينـــي يحمل بطاقـــة محترف في رياضة الســـيارات

سلمان بن عيسى يسيطر على افتتاحية تحدي الحلبة

ناصر بن حمد يبارك لعيسى بن عبداهلل 14

قدمت شــركة غاز البحرين الوطنية “بنا غاز” رعايتها للمنتخب الوطني 
لكــرة القــدم والــذي يخــوض التصفيــات اآلســيومونديالية “المزدوجة” 
المؤهلــة لنهائيــات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آســيا 2023 تحت 

شعار #معا_من_أجل_البحرين.

 وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم 
الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد 
غــاز  شــركة  رعايــة  أن  خليفــة  آل 
البحرين الوطنية “بناغاز” ستساهم 
المنتخــب  دعــم  فــي  كبيــر  بشــكل 
الوطني في هذه المشاركة المهمة، 
مــن أجــل تحقيــق التطلعــات فــي 
المنافســة علــى نيــل بطاقــة العبور 
عــن المجموعة ومواصلة المشــوار 
فــي هذه التصفيات للوصول ألبعد 
نقطــة والمنافســة على نيــل بطاقة 

التأهل للمونديال ولكأس آسيا.
البحرينــي  االتحــاد  أن  وأضــاف   
لكــرة القــدم يقــدر تفاعــل الشــركة 
الوطنــي،  للمنتخــب  ورعايتهــا 
واضحــة  بصــورة  يعكــس  والــذي 
تنتهجهــا  التــي  االســتراتيجية 
الشــباب  ودعــم  لرعايــة  الشــركة 
إلــى  مشــيًرا  بالمملكــة،  والرياضــة 
أن ذلــك يؤكــد دورها المضطلع في 
تحقيــق الشــراكة المجتمعيــة بيــن 
القطــاع الخــاص والجهــات األهلية 
يســهم  بمــا  الرياضيــة،  الســيما 

الرياضيــة  الحركــة  تطويــر  فــي 
مــع  يتوافــق  والــذي  بالمملكــة، 
توجيهــات العاهــل المفــدى حفظــه 
هللا ورعــاه فــي النهــوض بالرياضة 
البحرينيــة، ويحقــق األهداف التي 
رســمها سمو الشــيخ ناصر بن حمد 

الملــك  جاللــة  ممثــل  خليفــة  آل 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضــة فــي رؤيــة ســموه 2022 
لتطويــر وارتقــاء الكــرة البحرينيــة 
ووصولهــا إلــى العالميــة، معرًبا عن 

شــكره وتقديــره للرئيــس التنفيذي 
الشــيخ  الدكتــور  بناغــاز،  لشــركة 
محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، على 
حرصهــم فــي تقديم هــذه الرعاية، 
شــراكة  تحقيــق  ستســاهم  والتــي 
االتحــاد  بيــن  مســتمرين  وتعــاون 

والشــركة، للعمــل معا علــى تحقيق 
أعلى معدالت النجاح والتي تدعم 
تحقيــق التطلعــات واألهداف التي 
مــن شــأنها رفــع مســتوى المنتخب 
الوطنــي ودفعــه معنويــا لمواصلــة 

المشوار في هذه المنافسات.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

رئيس اتحاد الكرة يشيد برعاية “بناغاز” للمنتخب الوطني

علي بن خليفةمحمد بن خليفة

وزارة التربية والتعليم

الصخير - حلية البحرين الدولية

المكتب اإلعالمي

كــرة  لقــب  ســار  مدرســة  حققــت 
االبتدائيــة  البنيــن  لمــدارس  الطاولــة 
وذلــك ضمــن  إنــاث”  تعليميــة  “هيئــة 
النشــاط الخارجــي الــذي يقيمه قســم 
التربيــة  بــإدارة  الرياضيــة  التربيــة 
والمرشــدات  والكشــفية  الرياضيــة 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وقامت 
الوكيــل المســاعد للخدمــات التربوية 
واألنشــطة الطالبيــة بالــوزارة شــيخة 
المــدارس  بتتويــج  الجيــب  يوســف 
مديــر  بحضــور  وذلــك  الفائــزة، 
والكشــفية  الرياضيــة  التربيــة  إدارة 
والمرشــدات عصــام عبــدهللا، ورئيس 

قســم التربيــة الرياضية نــادر جمالي، 
ورئيس مجموعة المســابقات عبدهللا 

العباسي.
وتغلبت مدرسة سار في النهائي على 
وحصــد   ،2-0 عالــي  مدرســة  فريــق 
فريــق مدرســة عالــي علــى الميداليــة 
مدرســة  حصلــت  فيمــا  الفضيــة، 
الثالــث  المركــز  علــى  الخوارزمــي 

والميداليات البرونزية.
ومثل فريق سار البطل كل من: حسن 
محمد وحســين محمد وســيد ياسين 
علــوي، ومثــل عالــي الوصيــف محمــد 

حسين وعلي نادر ومحمد إبراهيم.

سار االبتدائية تحقق لقب كرة الطاولة

تفتتح اليوم )اإلثنين( منافســات الجولة العاشــرة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، وذلك 
عبــر إقامــة لقاءيــن، إذ يلتقــي فــي المبــاراة األولــى المنامة وســماهيج في الســاعة 6 مســاء، وتليها مباشــرة مباراة 

الحالة والبحرين في الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

يــوم  الجولــة  منافســات  وتســتكمل 
غــد الثالثــاء بلقائــي االتحــاد وســترة 
والمحــرق والرفــاع، علــى أن تختتــم 
األهلــي  بلقائــي  التالــي  اليــوم  فــي 
ومدينة عيسى والنويدرات والنجمة.
للــدوري  العــام  الترتيــب  ويشــير   
بـــ17 نقطــة مــن  إلــى تصــدر األهلــي 
ثانيــا  المنامــة  يأتــي  ثــم  لقــاءات،   9
الرفــاع  لقــاءات،   8 مــن  نقطــة  بـــ16 
16 نقطــة مــن 9 المحــرق 15 مــن 8، 
النجمــة والحالة 14 نقطة، النويدرات 
 ،12 ســترة  نقطــة،   13 والبحريــن 
االتحاد وســماهيج 10 وأخيًرا مدينة 

عيسى بـ9 نقاط.
افتتــاح  فــي  الثانــي  اللقــاء  ويبــرز 
إذ  والبحريــن،  الحالــة  بيــن  الجولــة 
التعويــض  شــعار  البرتقالــي  يرفــع 
عقب خسارته الماضية أمام النجمة، 
تجنــب  إلــى  الفريــق  يســعى  حيــث 
الخســارة التــي قد تبعــده عن التأهل 
إلــى الــدور السداســي، فيمــا يســعى 
فريــق البحرين الذي قدم مســتويات 
جيــدة خــالل المرحلــة الماضيــة مــن 
ثميــن  فــوز  تحقيــق  إلــى  الــدوري 
مــن  الســادس  المركــز  بــه  يخطــف 

الفريق البرتقالي.

وفي اللقاء األول سيكون فريق المنامة على موعد مع مواصلة انتصاراته المتتالية  «
حينما يواجه سماهيج، في مباراة تميل كفتها الفنية لمصلحة الزعيم.

المنامـــة أمـــام ســـماهيج... والحالـــة يواجـــه البحريـــن
اليوم انطالق الجولة 10 لدوري السلة

يدخل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، مساء اليوم، في معسكر داخلي بفندق “داون تاون روتانا” بالعاصمة المنامة؛ استعداًدا للمباراة 
الودية الدولية التي ستجمعه بمنتخب أذربيجان يوم 9 أكتوبر الجاري، وتسبق المباراة المهمة للمنتخب في الجولة الرابعة من التصفيات 

المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وستجمعه بمنتخب إيران، يوم 15 أكتوبر عند 7.30 مساء على االستاد الوطني.

بعــد  الوطنــي  المنتخــب  العبــو  وســينتظم 
مــران اليــوم علــى المالعــب الخارجيــة فــي 

معسكر مغلق بفندق “داون تاون روتانا”.
تدريباتــه  دشــن  قــد  المنتخــب  وكان 
التحضيريــة فــي تجمــع أكتوبــر يــوم 2 مــن 
الشهر الحالي، قبل أن يكثف المنتخب بدًءا 
مــن يــوم أمــس األول تحضيراتــه بخوضــه 

مرانين على فترتين صباحية ومسائية.
 ومــن المؤمــل أن تكتمل صفــوف المنتخب 
فــي  المحتــرف  بانضمــام  )اإلثنيــن(  اليــوم 
التشــيكي  بــراغ  ســالفيا  فريــق  صفــوف 

الالعب عبدهللا يوسف.
إلــى ذلــك، مــن المتوقع أن يصــل اليوم وفد 
منتخب أذربيجان؛ تحضيًرا للمباراة الودية 
أمام منتخبنا الوطني، وسيخوض تدريبين 

قبل المباراة.
عمانــي  تحكيــم  طاقــم  المبــاراة  وســيدير 
الــكاف،  أحمــد  الســاحة  حكــم  مــن  مكــون 

ويعاونــه مواطنــاه أبوبكــر العمــري، وراشــد 
ــا  الغيثــي، وســيكون الحكــم الرابــع بحرينيًّ

ا. دوليًّ

من تدريبات المنتخب الوطني

اكتمــال الصفــوف بانضمــام المحترف عبداهلل يوســف
األحمر يعسكر... واليوم وصول أذربيجان

يشــارك االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة للعام 
مرضــى  دعــم  فــي  التوالــي  علــى  الثالــث 
الســرطان، وذلــك عبــر إقامة وإطــالق حزمة 
من الفعاليات واألنشــطة الخاصة بالتوعوية 
والوقايــة من مــرض الســرطان، بالتعاون مع 
جمعيــة البحريــن لمكافحــة الســرطان تحت 
شــعار إنشر األمل Let’s spread HOPE في 

شهر أكتوبر.
ويقف اتحاد الســلة مساندا وداعما ومشاركا 
المجتمعيــة  المبــادرات  مــن  العديــد  فــي 
يشــارك  المنطلــق  هــذا  ومــن  واالنســانية، 
االتحــاد في إطار التظاهرة الســنوية بجميع 
أنحــاء العالــم؛ لمكافحــة هــذا المــرض ورفــع 
الوقايــة  مــن مخاطــره، عبــر  الوعــي  درجــة 
والعــالج،  للمــرض  المبكــر  الكشــف  وطــرق 
تحت شــعار “نحن نقف مع مرضى السرطان 

تحقيًقا لمبدأ الرياضة السامي”.

شراكة مجتمعية

أحمد مهديمحمد الدرازي
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 المدارس الثالث الفائزة في صورة جماعية

الشركة 
قدمت دعمها 

لـ“األحمر” 
في التصفيات 

المزدوجة



 )BMC( شــارك نــادي البحريــن للدراجــات الناريــة
فــي تنظيــم الجولة األولى في الموســم الخامس 
“يــوم  بطولــة  مــن  الناريــة  الدراجــات  لســباقات 
حلبــة  علــى  تقــام  التــي   “ الوطنيــة  الســباقات 
الســيارات  رياضــة  موطــن  الدوليــة  البحريــن 
فــي الشــرق األوســط، حيــث تــم إقامــة بطولتــي 
وهمــا  الحلبــة  مضمــار  علــى  الناريــة  للدراجــات 
بطولــة الدراجــات الناريــة BMR 600 المخصصة 
لفئــة الدراجــات النارية بحجم المحرك 600 ســي 

سي.

 وشــهدت حلبــة البحرين الدولية علــى مدار يوم 
الجمعــة الماضــي ســباق اإلثــارة والتشــويق لــكال 
الفئتين بعدد ممتاز من سائقي الدراجات النارية 
المحترفيــن فــي التســابق على مضمــار الحلبات، 
المهــارات  يملكــون  متســابقين   10 شــارك  فقــد 
المطلوبة لهكذا نوع من السباقات بعد اجتيازهم 
الفحــص الفني للدراجات والذي يقوم باإلشــراف 
 ،)BMC( عليــه نــادي البحريــن للدراجــات الناريــة
وذلك للتأكد من عدة أمور فنية قبل بدأ الســباق 
مثل حجم المحرك وهيكل الدراجة المتوافق مع 
الشروط الموضوعة مسبًقا باإلضافة إلشتراطات 
الســالمة الالزمــة مــن خــوذة وقفــازات مناســبة 

ولبــاس وحــذاء خــاص للدراجيــن يرتدونــه بعــد 
إجتيازهــم للفحص البدني، كما أيضًا من شــروط 
المســابقة هــو إمتــالك المتســابق رخصــة ســياقة 
دوليــة خاصــة للقيــادة بالحلبات ســارية المفعول 

مسجلة باإلتحاد البحريني للسيارات. 
وصــرح رئيس نــادي البحريــن للدراجــات النارية 
عيســى العوضــي بــأن يــوم الســباقات الوطنيــة 
للدراجــات الناريــة هو مــن أنجح الســباقات التي 
تقــام علــى مضمــار حلبــة البحريــن الدوليــة لمــا 
يملكــه الشــباب البحرينــي مــن طاقــات رياضيــة 
إبداعيــة بشــكل عــام يتــم ترجمتهــا علــى مضمار 
وأن  كمــا  والتشــويق،  باإلثــارة  المليــئ  الحلبــة 

تقــارب الخبرة الميدانية لكل المتســابقين جعلت 
النتائج النهائية متقاربة جدًا. 

تمتلــك  البحريــن  مملكــة  بــأن  العوضــي  وأكــد 
لطاقــات شــبابية مبدعــة بوســط الميــدان ولكــن 
أن  حيــث  والمعنــوي،  المــادي  الدعــم  ينقصهــا 
هــذا النــوع من الســباقات عــادة ما يكــون مكلف 
ويحتــاج إلــى الدعــم الــذي من شــأنه أن يســاهم 
في استمرارية المشاركة للمتسابقيين الحاليين، 
باإلضافــة إلــى أكتشــاف طاقات شــبابية وطنية 
جديــدة واعدة، بأمكانها ان تقدم شــيئ لمقارعة 
العالميــة و رفــع أســم مملكــة البحريــن عاليــا في 

المحافل الدولية.

”BMR600“ البحرين للدراجات” يشارك بتنظيم“

أنهــى منتخــب مصــر األول لكــرة الصــاالت، 
مباراتيه الوديتين أمام نظيره منتخبنا لكرة 
الصــاالت، واللتيــن أقيمتا يــوم 3 و 5 أكتوبر 

الجاري على صالة اتحاد اليد بأم الحصم.
 وتمّكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في 
المباراة األولى بنتيجة )1-2(، قبل أن يجدد 

فوزه في المباراة الثانية بنتيجة )4-2(.
وفي هذا اإلطار، قالت رئيسة الوفد وعضو 
مجلــس إدارة االتحــاد المصري لكــرة القدم 
والمشرفة على منتخب كرة الصاالت سحر 
منتخــب  أمــام  المباراتيــن  إن  عبدالقــادر 
أن  إلــى  مشــيرة  قويتيــن،  كانتــا  البحريــن 
منتخب مصر لكرة الصاالت حقق اســتفادة 

كبيرة باللعب أمام منتخب قوي.

ولفتــت ســحر عبدالقــادر إلــى أن المباراتين 
لإلعــداد  مثاليــة  فرصــة  تعــدان  الوديتيــن 
والتحضيــر للمشــاركة فــي بطولــة إفريقيــا 
لكرة الصاالت التي ستقام في يناير 2020.

ســيقيم  المصــري  المنتخــب  إن  وقالــت 
تحضيــًرا  مصــر  فــي  مغلًقــا  معســكًرا 
يخــوض  أن  علــى  المقبلــة،  لالســتحقاقات 
بعدهــا بطولــة وديــة فــي أرمينيــا تحضيــًرا 

للنهائيات اإلفريقية.
مصــر  منتخــب  أن  إلــى  ســحر  وأشــارت 
إفريقيــا  والثانــي  ــا  عالميًّ ثامًنــا  المصنــف 
البطولــة  فــي  اإليجابــي  للظهــور  يســعى 

اإلفريقية.
إلى ذلك، أشــادت ســحر عبدالقادر بالتعاون 
قدمهــا  التــي  الممتــازة  والخدمــات  الرائــع 
االتحــاد البحريني لكرة القــدم خالل الفترة 

التــي قضاهــا منتخــب مصــر لكــرة الصاالت 
في البحرين.

البحرينــي  الكــرة  اتحــاد  أن  إلــى  وأشــارت 
المصــري،  الوفــد  أمــام  األمــور  كافــة  ســهل 
مشيدة في هذا الصدد بالجهود التي قامت 
بهــا الســفارة المصريــة فــي مملكــة البحرين 
علــى  أيًضــا  مثنيــة  بواجبهــا،  القيــام  عبــر 
حضــور الجالية المصرية لمســاندة منتخب 

بالدها في المباراتين الوديتين.
البحريــن  لمباراتــي  المصــري  الوفــد  وضــم 
لكــرة  لمنتخــب مصــر  الفنــي  المديــر  أيًضــا 
الصــاالت هشــام صالــح، المدرب العــام نادر 
لطفــي،  مصطفــى  المنتخــب  مديــر  رشــاد، 
الطبيــب عادل الحــداد، اختصاصــي العالج 
الطبيعي هاني درويش، ومسؤول المهمات 

أحمد حسن.

ســحر عبدالقادر: اســتفادة كبيرة حققناها ونتطلع للتحضير المناســب للنهائيات اإلفريقية

منتخب مصر للصاالت يفوز في وديتين على منتخبنا

اتحاد الكرة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

يغــادر اليــوم حكمــا كــرة اليــد الشــاطئية القاريــان هاني الشــهابي 
وحســن شمســان إلى الدوحة للمشــاركة في إدارة مباريات دورة 
األلعــاب العالمية للرياضات الشــاطئية والتــي تقام في الفترة من 
9 حتــى 17 أكتوبــر الجــاري، بمشــاركة عــدد مــن الفــرق األوربيــة 

والمنتخبات تحت إشراف وتنظيم االتحاد الدولي لكرة اليد.
 وتأتي مشــاركة الحكمين الشــهابي بناًء على الترشــيح الرســمي 
البحرينــي  الدولــي  للطاقــم  وســبق  الدولــي،  االتحــاد  قبــل  مــن 
المشــاركة فــي نفــس المســابقة بعــام 2017 ب بولنــدا وفــي العديــد 
كانــت  آخرهــا  والعالميــة  واآلســيوية  الخليجيــة  البطــوالت  مــن 
التصفيات اآلسيوية المؤهلة ل كأس العالم بإيطاليا 2020م والتي 

أقيمت ب الصين صيف هذا العام.
ويعكــس التواجــد البحرينــي للصافــرة البحرينية فــي التجمعات 
العالميــة متانــة القاعــدة التحكيميــة لكرة اليد ومــا تحظى به من 
ســمعة بــارزة مكنتهــا مــن نيــل الثقــة القاريــة والدوليــة من خالل 
البطــوالت  كافــة  فــي  كانــت عليهــا  التــي  المتميــزة  المســتويات 

السابقة.
وتقــام دورة األلعــاب العالمية الشــاطئية قطر 2019 على شــاطئ 
المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” ومالعب الغرافة وأسباير 

والقنــاة المائيــة بفنــدق ريتــز كارلتــون بمشــاركة أكثــر مــن 1200 
رياضي ورياضية يتنافسون في 13 رياضة مختلفة. كما ستشهد 
الــدورة أيضــا مشــاركة 97 لجنــة أولمبيــة وطنيــة فــي احتفاليــة 
حقيقيــة بالرياضــات الشــاطئية، إذ ســتكون قــارات العالــم ممثلة 
في النسخة األولى من الدورة بواقع 17 لجنة أولمبية وطنية من 
إفريقيــا، و19 لجنــة أولمبيــة وطنية مــن األمريكيتين، و21 لجنة 
أولمبيــة وطنيــة من آســيا، و35 لجنة أولمبية وطنيــة من أوروبا، 

و5 لجان أولمبية من أوقيانوسيا.

تزينت صالة زين لكرة السلة باللون الوردي، وذلك ضمن حزمة الفعاليات التي يطلقها االتحاد تزامًنا مع شهر التضامن مع مرضى 
الســرطان، إذ تمــت إضــاءة المبنــى الخارجي للصالة باللون الوردي، وكذلك إضافة بعــض األضواء الوردية داخل الصالة وتثبيت 

شعار التضامن مع مرضى السرطان في األرضية وجدران الصالة كذلك.

علــى  الثالــث  للعــام  المبــادرة  هــذه  وتأتــي 
التوالــي عبــر إقامــة العديــد مــن الفعاليــات 
والوقايــة  بالتوعويــة  الخاصــة  واألنشــطة 
مــن مــرض الســرطان، بالتعــاون مــع جمعية 
البحريــن لمكافحــة الســرطان تحــت شــعار 
فــي   Let’s spread HOPE األمــل”  “انشــر 
شــهر أكتوبــر، وذلــك ضمن تســخير الرياضة 

وربطها باألعمال اإلنسانية.
 وكان االتحاد البحريني لكرة السلة قد أعلن 
عــن هذه المبادرة للعــام الثالث على التوالي 
عبــر إطــالق العديــد مــن الفعاليــات وأبرزهــا 
تخصيــص ريع مباراة المحرق والمنامة يوم 
الجمعة القادم في دوري زين لصالح جمعية 
البحريــن لمكافحة الســرطان وكذلك ارتداء 

الفريقين والحكام مالبس باللون الوردي.

هاني الشهابي وحسن شمسان

ــد ــي ــرة ال ــكـ ــي لـ ــ ــدول ــ ـــاد ال ــحـ ــ ــن االت ــ ــح م ــي ــرش ــت ــانب ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرض ــ ــ ــا مـــــــع م ــ ــًنـ ــ ــامـ ــ ــضـ ــ تـ

صـالــة “زيـن” تتـزيــن باللــون الــورديالشهابي وشمسان يشاركان بدورة األلعاب العالمية
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تختتــم اليــوم )اإلثنيــن(، منافســات الجولــة الثانيــة لمســابقة كأس االتحــاد 
البحريني لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات عند 6.15 مساء.

يلعــب  األولــى،  المجموعــة  لحســاب 
ســترة أمام الرفاع على استاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
ولحســاب المجموعــة الثالثــة: يلعــب 
اســتاد  علــى  المحــرق  مــع  االتحــاد 
مدينــة خليفــة الرياضيــة، األهلــي مع 

االتفاق على ملعب مدينة حمد.
وبالعــودة إلــى مباريــات اليــوم، فــإن 
ســترة يخــوض ثانــي مبــاراة بقيادته 
الفنية الجديــدة المتمثلة في المدرب 
ســامي عبدهللا بعــد اســتقالة المدرب  
فإنــه  الرفــاع  أمــا  منصــور،  علــي 
يدخــل المبــاراة بقيــادة المــدرب علي 
عاشــور وبعــد بدايــة غيــر جيــدة فــي 
دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز بتلقيه 

خسارتين على التوالي.
المــدرب  بقيــادة  االتحــاد  وســيكون 

عبدالصاحــب عبدالنبــي بعد اســتقالة 
أمــام  عبدالوهــاب  مرتضــى  المــدرب 
البرازيلــي  المــدرب  بقيــادة  المحــرق 
بقيــادة  األهلــي  باكيتــا، فيمــا يدخــل 
أمــام  الســعدون  عيســى  المــدرب 
محمــد  المــدرب  بقيــادة  االتفــاق 

عبدالغني.
وتعــد مباريــات كأس االتحــاد فرصــة 
الجــدد،  الالعبيــن  مــن  عــدد  لتجربــة 
الفرصــة  علــى  يحصلــوا  لــم  والذيــن 

الكافية في مباريات الدوري.

ختـام الجولـة 2 لكأس االتحـاد مشاركة بحرينية بإدارة تصفيات آسيا للشباب
ــل وجـــنـــاحـــي ــصـ ــيـ ــار وفـ ــ ــم ــ ــلـــحـــكـــام ع تــكــلــيــف آســــيــــوي لـ

القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  كلــف 
للمشــاركة  بحرينيــا؛  تحكيميــا  طاقمــا 
بطولــة  تصفيــات  مباريــات  إدارة  فــي 
آســيا تحت 19 عاما )الشــباب( 2020، إذ 
ســتقام التصفيــات في الفتــرة 6 وحتى 

10 نوفمبر المقبل بواقع 11 مجموعة.
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  وأســند 
مهمــة المشــاركة فــي تحكيــم مباريــات 
المجموعــة إلــى حكــم الســاحة الدولــي 
عمــار محفــوظ، الحكم المســاعد الدولي 
المســاعد  ســيد فيصــل علــوي والحكــم 
الدولي صالح جناحي، وتضم المجموعة 
منتخبــات: كوريــا الجنوبية، ســنغافورة، 

الصين، ميانمار )المستضيف(.
وإلــى جانــب عمــار وفيصــل وجناحــي، 
تــم اختيــار 3 حــكام آســيويين للســاحة 
ســيتواجد  كمــا  مســاعدين،  حــكام  و3 
مراقبــان اثنــان للمباريــات، إضافــة إلــى 

عونــي  وهمــا  للحــكام،  اثنيــن  مقيميــن 
عبدالكريم من األردن، وكاظم السعيدي 

من العراق.
التصفيــات  فــي  الحــكام  تواجــد  ويعــد 
اآلســيوية تواصال للنجاحات المســتمرة 
الصافــرة  تحققهــا  التــي  والمتعــددة 

بمختلــف  تواجدهــا  فــي  البحرينيــة 
المحافــل، خصوصــا لما تمتلكــه من ثقة 
عالية بأدائها المميز في تحكيم مختلف 

البطوالت على جميع األصعدة.
محفــوظ  عمــار  الدولــي  الحكــم  ويعــد 
والحكــم المســاعد الدولــي ســيد فيصل 

علــوي والحكــم المســاعد الدولي صالح 
جناحــي مــن ضمــن قائمــة نخبــة حــكام 
قارة آســيا للعام )2019(، وهم من خيرة 
الحــكام الشــباب، وســبق لهــم المشــاركة 
فــي إدارة العديــد مــن المباريــات علــى 

مختلف األصعدة.

عمار محفوظ صالح جناحي سيد فيصل علوي

من التتويج
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افتتحــت العبــات “الذيــب الحمر” نادي المحرق حصاد الفريــق في أول أيام بطولة 
أندية غرب آســيا لرفع األثقال للشــباب والناشــئين والعموم والماســتر والتي تقام 
منافســاتها فــي الفتــرة مــن 4 حتــى 10 مــن شــهر أكتوبــر القــادم بتنظيــم مــن نادي 
اليرمــوك - البقعــة بالعاصمة األردنية الهاشــمية بتحقيقهــن 30 ميدالية )15 ذهبية 

و15 فضية(.

علــي  زينــب  المتألقــة  الالعبــة  وأحــرزت   
عبــدهللا 9 ميداليــات ذهبيــة فــي افتتاحيــة 
البطولــة ضمــن الفئــة الوزنيــة 55 كيلوغراًما، 
بينمــا تمكنــت الالعبــة المتميزة ابتســام علي 
مــن حصــد 6 ذهبيــات فــي الفئــة الوزنيــة 49 

فقــد  الفضيــة  الميداليــات  أمــا  كيلوغراًمــا، 
أحرزتهــا الالعبــة نور علي والتــي تمكنت من 
حصد 12 ميدالية فضية في منافسات الفئة 
الوزنيــة 40 وحتــى 45 كيلوغراًمــا والالعبــة 
لطيفــة محمــد شــريف حققــت 3 فضيات في 
الفئــة الوزنيــة 49 كيلوغراًمــا، وبهــذه النتائج 
فــي اليــوم األول أكدت العبات نادي المحرق 
البحرينــي علــو كعبهــن وجدارتهــن مبديــات 
شــديدة  رســالة  وموجهــات  واضــح  تفــوق 
اللهجــة لجميــع المشــاركات أنهــن حضرن من 

أجل المراكز األولى والذي لن يتنازلن عنه.

 وقــد أعربــت الالعبــات زينــب، ابتســام، نــور 
باالفتتاحيــة  ســعادتهن  بالــغ  عــن  ولطيفــة 
المليئــة  البحرينيــة  والغلــة  المشــرفة 
المنافســة  أن  وأكــدن  الملونــة،  بالميداليــات 
منذ اليوم األول لم تكن ســهلة حيث تشــارك 
في البطولة العديد من الالعبات من مختلف 

بلدان غرب آســيا وهــن متفوقات كثيًرا، ولله 
الحمــد اإلعــداد الجيد ومتابعــة الجهاز الفني 
ودعــم االتحــاد والنــادي والتســلح باإلصــرار 
والعزيمــة أوصلهــن للمراتــب العليــا، ووعــدن 
بأنهــم ســيواصلن مشــوار العطــاء والحصــاد 
البحريني في هذه البطولة لبلوغ القمة ورفع 

راية الوطن خفاقة.
صبــاح  للبطولــة  الفنــي  االجتمــاع  وعقــد   
الزعبــي  عــزام  برئاســة  الســبت  األول  أمــس 
رئيــس االتحــاد األردنــي لرفــع االثقــال نائــب 
رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لرفــع االثقــال كمــا 
المســائية  الفتــرة  فــي  فنــي  اجتمــاع  عقــد 

برئاســة علــي عبــدهللا رئيــس اللجنــة الفنيــة 
النقــاط  فيــه  نوقشــت  آســيا  غــرب  باتحــاد 
الفنيــة والقوانين المعمول بهــا في البطوالت 
وتوزيــع الالعبيــن والالعبات في المســابقات 
والفئات المختلفة واعتماد الوفود والالعبين 

والالعبات.

اتحاد رفع األثقال

المحرق يبدأ حصاد غرب آسيا لرفع األثقال

لحظة انطالق سباق ماراثون الرجال سلوى عيد

جانب من منافسات أول أيام البطولة

Juan Pineda: سلوى تعشق التحدي وأنا فخور بأدائها المدهش
ــدة ــديـ جـ ابــــتــــكــــارات  تـــشـــهـــد   17 الــــــ  الــــقــــوى  أللــــعــــاب  الـــعـــالـــم  ــة  ــولـ ــطـ بـ

 Juan“ وصــف مديــر أعمــال العــداءة البطلــة العالميــة الذهبيــة ســلوى عيــد اإلســباني
Pineda” بالمدهش بعد فوزها بســباق 400 متر للســيدات لتتربع على عرش العالم في 

واحد من أصعب سباقات المسافات القصيرة.

بمــا  جــدا  وفخــور  ســعيد  “إننــي  وأضــاف 
حققته وقدمته العداءة ســلوى عيد خالل 
الســباق مــن أداء قــوي ورائــع تمكنــت مــن 
منافســاتها  أبــرز  علــى  تتفــوق  أن  خــالل 
فالجميــع  البهامــاس.  مــن  ميلــر”  “شــوناي 
شاهد قوة السباق وبما يضمه من عداءات 
بــارزات فــي ســباق 400 متر على مســتوى 

العالم من أمريكا وجامايكا وبولندا..”.
وقال إن سلوى عيد تعشق التحدي ودائما 
ما تتســلح باإلرادة والتصميم على تحقيق 
اإلنجازات وتحقيق األرقام الجديدة، وهو 
مــا نتــج عــن تســجيلها ثالــث أفضــل زمــن 
فــي تاريــخ الســباق )48:14 ثانيــة( لتبثــت 
للجميــع أحقيتها بكســب الســباق وتحقيق 
المركــز األول والميداليــة الذهبيــة بجدارة 

كبيرة.
ولدى ســؤالنا عن مدى توقعه قبل الســباق 
مــن  واثقــا  “كنــت  قــال  بالذهبيــة  بفوزهــا 
صعودهــا علــى منصــة التتويــج وبعد 300 
تعــدو بســرعة  الســباق وجدتهــا  مــن  متــر 
فائقة، وكنت متأكد من قدرتها على كسب 

السباق؛ ألنها عنيدة ودائما ما تحب المركز 
األول والتفوق على منافساتها”.

وأوضــح “Juan Pineda” أن ســلوى عيــد 
ستشــارك فــي منافســات الــدوري الماســي 
العام المقبل بعد أن فازت بنســختي 2018 
الموســم  منافســات  جــدول  لكــن  و2019، 
لــم  والســباقات  البطــوالت  لكافــة  المقبــل 
يتضــح بشــكل كلــي لغايــة اآلن، متمنيا لها 

التوفيق والنجاح في مسيرتها القادمة.

العباسي بالمركز السابع 
بماراثون الرجال

مشــواره  العباســي  الحســن  العــداء  أنهــى 
فــي نهائــي ماراثــون الرجــال لمســافة 42 
كيلومترا الذي أقيم على كورنيش الدوحة 
المركــز  فــي  )الســبت(  األول  أمــس  مســاء 
الســابع فــي الترتيــب العــام للســباق بزمــن 
شــخصيا  رقمــا  ليســجل  ســاعة   2:11:44

جديدا في الماراثون بهذا العام.
وذهــب المركــز األول والميداليــة الذهبيــة 

للعــداء األثيوبــي “ليليســا ديسيســا” بعدما 
أنهــى الســباق بزمــن 2:10:40 ســاعة، يليه 
مواطنــه “موســنيت جيرميــو” الــذي احــرز 
المركــز الثانــي والميداليــة الفضيــة بزمــن 
الكينــي  العــداء  2:10:44 ســاعة، ويليهمــا 
“أموس كيبروتو” الذي احتل المركز الثالث 
 2:10:51 بزمــن  البرونزيــة  والميداليــة 

ساعة.
أما العداء الثاني لمنتخبنا بنســون ســوري، 

فإنه انسحب من سباق الماراثون.

وبصــورة عامــة، فــإن الطقــس كان جيــدا، 
وبلغت الحــرارة والرطوبة درجات معتدلة 

نسبيا قياسا بسباق ماراثون السيدات.
سلوى تشعل مواقع التواصل االجتماعي

وســائل  عيــد  ســلوى  العــداءة  أشــعلت 
البحريــن  داخــل  االجتماعــي  التواصــل 
وخارجها، وأصبحت مادة دســمة ورئيســة 
الحســابات  وأصحــاب  المغرديــن  لكافــة 
تألقهــا  بعــد  والفيســبوك  اإلنســتغرام  عبــر 
الالفــت فــي بطولــة العالــم أللعــاب القــوى 
للرجال والســيدات وتحقيقها المركز األول 
والميداليــة الذهبيــة فــي ســباق 400 متــر 
ســيدات برقم جديــد في مســيرتها 48:14 
ثانية، إضافة إلى دورها البارز ومساهمتها 
الفاعلــة في تحقيق برونزية ســباق التتابع 

.4X400 المختلط
البحرينيــة  الحســابات  جميــع  وتفاعلــت 
بوســائل التواصــل االجتماعــي مــع اإلنجاز 
العالمي لسلوى عيد، ولم يقتصر األمر على 
الحســابات الرياضيــة فقط ســواء الخاصة 
أو التابعــة لألنديــة واالتحــادات الوطنيــة، 
وإنمــا حتــى باقــي الحســابات االجتماعيــة 
األخــرى، األمــر الذي يعكس فرحة الشــارع 

البحريني بهذا اإلنجاز المتميز.

بطولة العالم أللعاب القوى الـ 17 

تشهد ابتكارات جديدة

تميزت النسخة الحالية رقم 17 من بطولة 
العالــم أللعــاب القــوى للرجــال بالعديــد من 
األمــور واالبتكارات الجديدة التي شــهدها 
مونديــال أم األلعــاب منــذ أول نســخة فــي 

العام 1983.
فالنســخة الحاليــة هــي األولــى التــي تقــام 
وتحديــدا  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
فــي المنطقــة العربيــة، وهــو مــا سيســاهم 
بالتأكيــد فــي نمــو شــعبية رياضــة ألعــاب 
القــوى فــي المنطقــة عندمــا تتــرك البطولة 
إرثــا كبيــرا وربمــا يدفــع العديد مــن الدول 

األخرى الستضافتها مجددا.
ســباق  أول  الحاليــة  البطولــة  وشــهدت 
للتتابــع المختلــط 4x400، وهو الذي فازت 
فيه أمريكا بالمركز األول وجامايكا الثانية 
والبحريــن الثالثــة، وهو ســباق مثير حظي 
باهتمــام وإعجــاب الكثيرين من عشــاق أم 
األلعــاب حول العالم وقــد برز فيه منتخبنا 
الوطنــي كثيــرا ونجــح فريقنــا المكــون من 
ســلوى عيد وأمينات جمال وعباس ابوبكر 
الميداليــة  تحقيــق  مــن  عيســى  وموســى 
البرونزية التاريخية وتحقيق رقم آســيوي 

جديد.
كمــا أن البطولــة ألول مــرة شــهدت إقامــة 
والســيدات  للرجــال  الماراثــون  ســباقات 
فــي منتصــف الليل، لكــن الســباق لم يحظ 
بســبب  الكبيــرة  الجماهيريــة  بالمتابعــة 

إقامته في وقت متأخر.
وتــم فــي النســخة الحاليــة إقامــة جــدول 
جديــد بنقــل جميــع المنافســات الصباحيــة 
إلــى الفتــرة المســائية، وهــي المــرة األولــى 
بهــدف  التغييــر؛  هــذا  فيهــا  يعتمــد  التــي 
األعمــار  جميــع  مــن  الجماهيــر  إشــراك 
الحــدث، كمــا  والفئــات واالهتمامــات فــي 
وطــالب  والعائــالت  للموظفيــن  سيتيســر 

المــدارس لالســتمتاع بمنافســات البطولــة 
الدولــي  إذا كان االتحــاد  مــا  دون معرفــة 
أللعاب القوى سيســتمر فــي إقامة البطولة 

بنفس التوقيت في النسخ القادمة أم ال.
وطبقــت خــالل البطولة وألول مــرة تقنية 
التبريــد فــي اســتاد خليفــة الدولــي الــذي 
والمضمــار  الميــدان  منافســات  احتضــن 
للمحافظــة علــى درجــة حــرارة مــا بين 24 
26- درجة؛ لتوفير تجربة ممتعة للجماهير 
مــن  الرياضييــن  تمكيــن  فــي  والمســاهمة 

تقديم افضل أداء لهم.
كمــا تــم خالل البطولة تطبيــق نظام جديد 
ســواء  متعــددة  بخيــارات  التذاكــر  لبيــع 
عبــر الجلــوس فــي المدرجات أو مشــاهدة 
المنافســات في مقاعد المجلس العربية أو 
اختيــار الجلــوس فــي مقاعد خــط النهاية، 
والتــي كانت في الســابق مخصصة للوفود 

والمسؤولين.

بطلة البحرين لدى عبورها خط النهاية العباسي في أحد مراحل الماراثون

مدير أعمال سلوى عيد

حسن علي من الدوحة

30 ميدالية في 
أول أيام البطولة 

وزينب علي 
تحقق 9 ذهبيات

أشــاد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى بدر ناصر باإلنجاز العالمي الذي تحقق في بطولة العالم أللعاب القوى، والذي 
تكلل بتحقيق ثالث ميداليات ملونة، مشيرا إلى أن تلك النتائج المتميزة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة عمل وتخطيط مدروس وجهد 

دءوب قام به مجلس إدارة االتحاد كل في اختصاصه، واضعين نصب أعينهم تمثيل البحرين بأفضل صورة.

وأضــاف “إنــه إنجــاز يدعــو للفخــر واالعتزاز، 
فالعــداءة ســلوى عيــد كســبت ذهبيــة ســباق 
400 متر للسيدات بتفوق كاسح، فهي هزمت 
بطلة العالم “فايلس فرانســيس” في النســخة 
علــى  تفوقــت  كمــا   ،2017 بلنــدن  الماضيــة 
صاحبــة ذهبيــة أولمبيــاد ريــو 2016 “شــوناي 
ثالــث  يعتبــر  جديــدا  رقمــا  وحققــت  ميلــر”، 
أفضل زمن في تاريخ السباق، وهو ما يعطي 
داللة واضحة على قوة الســباق وما تتمتع به 

ســلوى من إمكانات هائلة لتثبت للجميع بأنها 
قادمة بقوة في أولمبياد طوكيو 2020”.

التــي  الماراثــون  ســباق  فضيــة  أن  وأوضــح 
رائعــا  إنجــازا  تمثــل  شــيليمو  روز  حققتهــا 
ودرجــة  العاليــة  الطقــس  بحــرارة  قياســا 
الرطوبــة المرتفعــة لتثبــت بأنهــا نجمــة المعة 
علــى مســتوى العالــم، كمــا أشــار بــأن برونزية 
التتابع المختلط 4x400 تمثل إنجازا تاريخيا 
ورقما آســيويا جديدا في ســجل ألعاب القوى 

البحرينية.
وأكــد ناصــر بــأن مــا تحقق فــي بطولــة العالم 
للعمــل الجماعــي  القــوى هــو نتيجــة  أللعــاب 
مــن قبل مجلس إدارة االتحاد برئاســة محمد 
عبداللطيــف بــن جالل، وأنه ثمرة ألدوار كافة 
أفــراد الوفــد من إدارييــن وفنيين وإعالميين 
وطبييــن، والذيــن عملــوا بــكل إخــالص تفــان 
فــي المشــاركة العالميــة التي تكللــت بتحقيق 

إنجاز جديد ألم األلعاب البحرينية.

ناصر: ســلوى عيد حطمــت بطلتي العالــم واألولمبياد

أشاد باإلنجاز العالمي
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إعداد: هبة محسن

ــن ســيــارة  ــبــحــريــن عـ كــشــفــت “نـــيـــســـان” ال
مرفأ  في  الجديدة   2020 باترول”  “نيسان 
عرضها  فاعلية  بعد  وذلك  المالي  البحرين 
ــال كـــلـــوبـــن، حيث  ــت ــي ــكــاب ـــا فـــي ال حـــصـــريًّ
للعمالء  توفر  لتحديثات  السيارة  خضعت 
مستويات أعلى من الرقّي والراحة واألمان 

واالتصالية.
مجلس  عضو  ــالق  اإلطـ حفل  حضر  وقــد   
وأوالده  المؤيد  خليل  يوسف  شركة  إدارة 
محمد الــمــؤيــد وعــائــشــة الــمــؤيــد وجــواهــر 

المؤيد. 
األخــرى  الشخصيات  كــبــار  بين  مــن  وكـــان 
السيارة  عن  النقاب  كشف  حضروا  الذين 
ــان الــســفــيــر الــيــابــانــي, هــيــديــكــي إيــتــو،  كــ
خليل  يوسف  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
العام  والمدير  غوبتا  ألوك  وأوالده,  المؤيد 

لشركة نيسان البحرين، أنس يحيى.
ــّوج الــحــضــور مــن “نــيــســان” الــشــرق  وقـــد تـ
العام, تيري صباغ ومدير  المدير  األوسط، 
المدير  ونائب  الدين  تقي  أديــب  المبيعات 
إلــى  مــاهــاجــان،  ــول  راهــ للمبيعات,  ــعــام  ال

جانب حضور ممثلي وسائل اإلعالم.
بتصميمه  الجديد  “بــاتــرول”  طـــراز  يتسم 
ــمــعــّززة وكــذلــك  ــتــرف ال ــالفــت ومـــزايـــا ال ال
الــذكــي.  للتنقل  “نــيــســان”  تقنيات  بــأحــدث 

ويــحــافــظ “نــيــســان بــاتــرول” الــجــديــد على 
أّي  إلــى  االنتقال  في  االستثنائية  قــدراتــه 
مكان على الطرقات الوعرة والمعّبدة وعلى 

قّوته الرائدة في فئة السيارات هذه.
“بــاتــرول” االســم األقـــدم فــي تاريخ  يعتبر 
ــو بــالــتــالــي األبــــرز فــي تــراث  “نــيــســان” وهـ
السيارات الرياضية متعددة االستخدامات 
ــتــجــاريــة. فهو  ــعــالمــة ال ــتــي طــرحــتــهــا ال ال
األوفياء  العمالء  أجيال  محبوب من كافة 
ــة 1.9 مــاليــيــن*  ــذيــن اشـــتـــروا مــنــه قــراب ال

سيارة منذ طرحه عام 1951.

ــّززة ــ ــعـ ــ ــم الفـــــــت ومــــــزايــــــا تـــــــرف مـ ــيـ ــمـ ــصـ تـ

طرح “نيسان باترول” 2020 في البحرين

والتنمية  الــعــمــل  ــر  رعــايــة وزيـ تــحــت 
االجتماعية جميل حميدان وبحضور 
لرعاية  النهارية  الدور  جميع منتسبي 
بمناسبة  الــســنــوي  الــحــفــل  ــديــن  ــوال ال
عنوان  تحت  للمسنين  العالمي  اليوم 
“الــرحــلــة إلـــى الــمــســاواة بــيــن الفئات 

العمرية”.
ــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  ــ ــ  وتـــفـــّضـــل وزي
تكريم  شــهــادات  بتوزيع  االجتماعية 
مــديــرة  شــكــر  فيما  الــــدور،  لمنتسبي 
منيرة  الــوالــديــن  لرعاية  الــحــورة  دار 
الـــشـــهـــابـــي الــقــائــمــيــن عـــلـــى الــحــفــل 

والتنمية  العمل  وزيــر  رأســهــم  وعلى 
االجتماعية والوكيل المساعد للرعاية 
عائشة  الشيخة  االجتماعي  والتأهيل 
إدارة  ــر  ومــدي خليفة  آل  عــلــي  بــنــت 
الحمود  هـــدى  االجــتــمــاعــيــة  الــرعــايــة 

وكل من ساهم في إنجاح الحفل.

وقــعــت كـــارفـــور، الــتــي تــديــرهــا شــركــة ماجد 
تعاون  اتفاقية  البحرين،  مملكة  في  الفطيم 
طعام  بــنــك  أول  الــنــعــمــة،  حــفــظ  جمعية  مــع 
بهدف  وذلــك  البحرين،  مملكة  في  متخصص 
والحد  الغذائية  السالمة  حــول  الوعي  تعزيز 
بها  التبرع  عبر  المملكة  األطعمة في  من هدر 

إلى من هم بحاجة.
النعمة  حفظ  جمعية  كــارفــور  تـــزود  وســـوف 
الجمعية  لتقوم  لديها  الغذائية  المواد  فائض 
المعنيين من أسر  المستفيدين  بتوزيعها على 
وأفراد، حيث تهدف هذه المبادرة إلى خفض 
هدر الغذاء ونشر الوعي حول األمن الغذائي 
ــراد الــمــجــتــمــع، بــاإلضــافــة إلــى  ــ بــيــن كــافــة أفـ
واالرتقاء  البيئة  على  الحفاظ  في  المساهمة 

باالستدامة.
جمعية  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ــائــب  ن وقــــال 
’’نتطلع  خليفة،:  آل  زياد  الشيخ  النعمة  حفظ 
للعمل المثمر مع ماجد الفطيم لتفعيل شراكة 
مستوى  رفــع  بإمكانها  وقــويــة  إستراتيجية 
األغذية  استهالك  ترشيد  فوائد  حول  الوعي 
الطعام  الناتج عن مخلفات  الضرر  والحد من 

وتقليصها والتبرع بها لمن هم بحاجة إليها‘‘.
البحرين  في  كارفور  مدير  قــال  جهته،  ومــن 
عقل،:  جــيــروم  للتجزئة  الفطيم  مــاجــد  لــدى 
’’يسعدنا في كارفور البحرين أن نكون جزًءا 
من  واحــدة  تعكس  والتي  المبادرة  هــذه  من 
الفطيم.  بها في ماجد  نؤمن  التي  القيم  أهم 
تــطــبــق جــمــعــيــة حــفــظ الــنــعــمــة نــظــام عملي 

والزراعية  الغذائية  المنتجات  لجمع  متقدم 
معايير  أعــلــى  وفـــق  يــومــي  بشكل  الــطــازجــة 
كشركة  علينا  ويتوجب  والسالمة.  النظافة 
من  بالحد  المساهمة  ومسؤولة  رائدة  تجزئة 
المجتمعات  ودعـــم  الــدولــة  فــي  الطعام  هــدر 
أسعد  تحقيق  إلــى  وصـــوالً  فيها،  نعمل  التي 

اللحظات لكل الناس كل يوم‘‘.

االجتماعية والتنمية  الــعــمــل  وزيـــر  ــة  ــاي رع تـــوزيـــع الـــفـــائـــض عــلــى الـــفـــئـــات الــمــحــتــاجــةتــحــت 

“كارفور” و“حفظ النعمة” توقعان اتفاقية تعاونتكريم منتسبي الدور النهارية لرعاية الوالدين

للتواصل: 17111509

قــّدم مصــرف الســام - البحريــن، المصــرف الرائــد المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
ا لمبــادرة التوعية بســرطان األطفــال طوال  اإلســامية فــي المملكــة، دعًمــا معنويًّ
شــهر ســبتمبر، والتــي تــم اختتامهــا مــع محاضــرات توعويــة اســتمرت علــى مــدار 

يومين بالتعاون مع مبادرة “ابتسامة” التابعة لجمعية المستقبل الشبابية.

المصرف  مقر  في  الفعالية  انطلقت   
داوود  أمــــل  ــدكــتــورة  ــل ل بــمــحــاضــرة 
وزارة  فــي  الصحة  تعزيز  إدارة  مــن 
ــة، تـــحـــدثـــت خـــاللـــهـــا حـــول  ــحـ ــصـ الـ
األولية.  وعالماته  األطفال  سرطان 
نظام  اتباع  أهمية  أمــل  ناقشت  كما 
التمارين  ومــمــارســة  صحي  غــذائــي 
الــوقــايــة  الــريــاضــيــة ودور ذلـــك فــي 
مشيرة  األطفال،  لدى  السرطان  من 
والطبي،  العلمي  التقدم  مع  أنــه  إلــى 
ــــواع  تــحــســنــت فــاعــلــيــة عـــالجـــات أن
ــال.  ــفــ ــان األطــ ــرطــ مــخــتــلــفــة مــــن ســ
وأوضحت أنه من بين طرق الوقاية 
من سرطان األطفال إقالع األم واألب 

التلوث  عن  واالبتعاد  التدخين  عن 
البيئي والرضاعة الطبيعية وتشجيع 
األطـــفـــال عــلــى الــحــركــة والــريــاضــة. 
يــوم  تنظيم  الفعالية  تضمنت  كــمــا 
لألطفال،  الممتعة  بالنشاطات  حافل 
بــمــا فـــي ذلـــك ورشــــة عــمــل عـــن فن 
الــفــســيــفــســاء وتـــوزيـــع شــــارات شهر 
ــال على  ــفـ الــتــوعــيــة بــســرطــان األطـ

جميع موظفي المصرف.
ــمــــوارد الــبــشــريــة  ــ  وقـــالـــت رئــيــس ال
البلوشي  مــنــى  اإلداريـــــة  والـــشـــؤون 
“يضع مصرف السالم صحة ورفاهية 
مــوظــفــيــه وعـــائـــالتـــهـــم عــلــى رأس 
ركائز  أهــم  مــن  باعتبارها  أولــويــاتــه 

هنا  ومن  مؤسستنا.  في  االستدامة 
التعاون مع  كان من دواعي سرورنا 
إليصال  الشبابية  المستقبل  جمعية 
سفراء  موظفينا،  إلــى  الرسالة  هــذه 
ــذه  ــم هـ ــ مــــصــــرف الــــســــالم فــــي دعــ
اهتماًما  أبـــدوا  والــذيــن  ــمــبــادرات،  ال

مع  جّيد  بشكل  وتفاعلوا  بها  كبيًرا 
ــالل شهر  نــشــاطــاتــنــا الــمــخــتــلــفــة خــ
سبتمبر، ونتطلع إلى مبادرة التوعية 

بسرطان الثدي لشهر أكتوبر”.
ــاد رئــيــس جمعية   ومـــن جــانــبــه، أشـ
الزياني  صباح  الشبابية  المستقبل 

بــجــهــود مــصــرف الـــســـالم فـــي دعــم 
“ابــتــســامــة” ومــا يقدمه من  مــبــادرة 
بهذا  الوعي  مستوى  لرفع  مساعدة 
ــاف: “نشهد  الــمــوضــوع الــمــهــم، وأضــ
ــســادســة من  ــذا الــعــام الــنــســخــة ال هـ
للجمعية  السنوية  التوعوية  الحملة 

التي تحمل شعار )أطفالنا كالذهب(، 
والـــتـــي تــهــدف إلـــى تــقــديــم الــدعــم 
ــاعـــي لــألطــفــال  ــمـ ــتـ ــفــســي واالجـ ــن ال
ــاء  ــ ــي ــ ــالـــســـرطـــان وأول الــمــصــابــيــن بـ
في  بالفعل  نجحنا  ولــقــد  أمــورهــم. 
الصدد  هــذا  فــي  كبير  تــقــدم  إحـــراز 
يقدمه  ــذي  ال السخّي  الــدعــم  بفضل 
مصرف السالم وغيره من األطراف 

ذات العالقة”.

“السالم” يختتم برنامج التوعية بسرطان األطفال

منى البلوشي
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محاضرات توعوية 
استمرت على 

مدار شهر

الخليجية  الــمــطــاعــم  سلسلة  أطــلــقــت 
من  مجموعة  “الرومانسية”  الشهيرة 
بلمسات  المعروفة  اإلسبانية  الوجبات 
حرص  إذ  الرومانسية،  بمطعم  خاصة 
إضافة  على  “الرومانسية”  في  الطهاه 
األطباق  هــذه  على  الخاصة  لمساتهم 
اإلســبــانــيــة، حــتــى عــــدت مــزيــجــا من 
والــطــعــم  األخـــــاذة  الخليجية  الــنــهــكــة 

اإلسباني الشهي. 
األسبانية  األطــعــمــة  قائمة  واشتملت 
مؤخرا  الــرومــانــســيــة”   “ أطلقتها  الــتــي 
المتنوعة  األطــبــاق  من  مجموعة  على 
المستهلكين،  أذواق  جميع  لــتــرضــي 
ــات  ــبـ ــوجـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــث تــضــمــنــت قـ ــيـ حـ
الرئيسية على طبق “ الباييال” بالدجاج، 
ــع قطع مــن الــدجــاج  والــمــكــون مــن أربـ
الطازج المتبلة مع األرز بخلطة الباييال 

الخاصة مع “الصوص”المميز. 
ــقـــدم  ولــــعــــشــــاق األكـــــــــل الــــبــــحــــري تـ
ــة بـــايـــيـــال الـــجـــمـــبـــري أو  ــيـ ــانـــسـ الـــرومـ
“الــروبــيــان” ويــأتــي هــذا الطبق مــع 12 
تتبيله  بــأشــهــى  متبلة  جــمــبــري  قطعة 
جانب  إلى  الخاصة  بالخلطة  األرز  مع 

“الصوص”. 
ولتكمل السفرة البد من تجربة سلطة 
ــيــة، وهـــي خليط  ــان الــمــيــكــســاتــا اإلســب

قطع  مع  الطازجة  الخضار  من  مشكل 
العنب والطماطم الشيري مع “صوص” 
ــى مــشــروب  الــبــلــســمــك. وبــاالضــافــة إلـ
الموهيتو اإلسباني المنعش من الليمون 
مع حبيبات المانجو واألناناس، إضافة 

إلى الماهيتو الكالسيكي الشهير. 
وليكتمل الطعم اإلسباني أضاف الطهاة 
القائمة  إلــى  الرومانسية  مطاعم  فــي 
المقرمش  تـــشـــوروز  حــلــى  اإلســبــانــيــة 
واللذيذ ليكون مسك ختام هذه القائمة 
اللذيذة والشهيه.يقدم طبق التشوروز 
8 أصابع مع “صوص” النوتيال المحبوب 

أو البستاشيو الشهي.

“الرومانسية” تطلق قائمة طعام إسبانية

اتفاقية  البحرين،   VIVA شركة  وقعت 
نطاق  لتوسيع   NEC شــركــة  مــع  شــراكــة 
المالية  التحويالت  مجال  في  خدماتها 
 VIVA Cash تطبيق  ويسعى  الــدولــيــة. 
إلــى مجموعة   NEC مــن خــالل إضــافــة 
المحلية  والشركات  التجارية  العالمات 
تحسين  على  فيه  المشاركة  والــدولــيــة 
من  بالمزيد  وتــزويــدهــم  الــعــمــالء  حــيــاة 
ــتـــخـــدام  ــة االسـ ــولـ ــهـ ســـبـــل الــــراحــــة وسـ
تعتمد  ال  منظومة  مــن  جـــزًءا  ليصبحوا 

على الدفع نقدًا. 
وفي حديثه عن ميزة التحويالت المالية 
العمليات  رئيس  علق   ،VIVA Cashمـــن

طبوش  كــريــم   ،VIVA لشركة  التجارية 
قائالً: “يسعدنا أن نعمل مع NEC لتزويد 
من  بــالــمــزيــد   VIVA Cash مستخدمي 
خـــيـــارات تــحــويــل األمــــــوال، فــضــالً عن 
األسعار التنافسية التي تضمن تحويالت 

مالية سريعة وآمنة وسهلة”. 
ل  المتنامية  الشعبية  “لمواكبة  وأضــاف: 
VIVA Cash كالمحفظة الرقمية المفضلة 
ــحــرص عــلــى مــواصــلــة  ــبــحــريــن، ن فـــي ال
جديدة  رقمية  خــدمــات  البتكار  السعي 
للدفع  منها  االســتــفــادة  لعمالئنا  تمكن 
الفوري، وذلك لمختلف الخدمات السهلة 

االستخدام من خالل تطبيق واحد”.

توسيع نطاق خدمات تحويل األموال

”NEC“ توقع اتفاقية شراكة مع ”VIVA“
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تقنع اآلخرين بآرائك ورؤيتك المستقبلية في 
العمل

تدافع عن مشاريعك بذكاء.. ثق بنفسك أكثر

تشعر ببعض اآلالم الجسدية لكنها ليست سوى 
عابرة

تتلقى اتصااًل يطلعك على فرص جديدة للعمل

أظهر شخصيتك الحقيقية ألنها ستعجب 
اآلخرين

لن تحتاج إلى األطباء فصحتك الجسدية 
والنفسية ممتازة

تحصل على بعض المعلومات التي تستفزك 

تنال دعًما كبيًرا من أصدقائك إلكمال ما بدأته

معظم آالمك الجسدية سببها األساسي حالتك 
النفسية

عند حصول مشكلة يستحسن الحفاظ على 
الهدوء 

ال تهمل العقبات التي تواجهك ألنها قد تنقلب 
عليك

يمر أحد زمالئك بصعوبات في عمله لذلك ال 
تبخل عليه

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

7 أكتوبر

 1949
كرد فعل عن قيام  

جمهورية ألمانيا 
الفدرالية في 

القسم الغربي 
من ألمانيا، 

ا  أعلن رسميًّ
عن قيام جمهورية 

ألمانيا الديموقراطية في 
القسم الشرقي منها

كشفت الفنانة المصرية 
لقاء الخميسي أنها تسعى 

إلقامة حفلها الغنائي األول 
خالل شهر ديسمبر المقبل 
مشيرًة  خالل حوارها في 

برنامج “آخر النهار” إلى 
خوضها تجربة غنائية منذ 

عامين.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــروض ــع العـ ــل مـ ــت وتفاعـ ــري الفـ ــور جماهيـ ــط حضـ وسـ

مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي... إشراقات اإلبداع

تواصلــت عــروض مهرجــان جائــزة خالــد بــن حمــد للمســرح الشــبابي الخامــس للمراكــز 
الشــبابية واالنديــة الوطنيــة ولــذوي العزيمــة على خشــبة صالــة مركز المحرق الشــبابي، 
حيث عرضت يوم السبت الماضي جمعية “ الصم البحرينية” مسرحية “natural” للمخرج 
صــادق عبدالرضــا وســط حضــور جماهيــري كبيــر مــن الفنانيــن والمهتمين، وتــال العرض 

ندوة تطبيقية تحدث فيها المخرج وادارها الفنان جاسم طلق.

الشــك ان خطــوة اطــالق مهرجــان جائــزة 
خالــد بن حمد للمســرح الشــبابي ستســدى 
فــي  جليلــة  خدمــة  الصاعــدة  للمواهــب 
مزيــد مــن التعريف بعظمة المســرح وقوة 
تأثيره فــي المجتمع واســتيعاب المفاهيم 
والرمــوز التــي يتميــز بها هذا الفــن الكبير، 
فالمســرح ليس ابــو الفنون فحســب وانما 
النهــر الزاخــر بالعطــاء والمقاصــد الطيبــة 
ورســالته تقــوم علــى الحــق والجمــال. انه 
المنهــل الثــري والميــزان الفنــي الــذي تولد 
دعائمــه قويــة واشــراقات االبــداع وانــوار 
الســابقة  الــدورات  مــدى  فعلــى  الســلوك. 
كان المهرجــان بمثابــة النافــذة المفتوحــة 
للشــباب والناشــئة لإلبــداع بصــور عديدة، 

وســد حاجات كثيــرة التي يتطلبهــا العمل 
المسرحي. 

االثنيــن  اليــوم  عــرض  أن  بالذكــر  يجــدر 
 “ بعنــوان  الهملــة  شــباب  مركــز  ســيقدمه 
ذهــان” للمخرجــة نــورة عيــد والتــي ســبق 
وان فازت بجائزة افضل ممثلة في احدى 
الدورات، وعرض يوم غدا الثالثاء “ خيط 
الطمبــورة” لمركــز شــباب البحيــر للمخــرج 
ناصــر نظــام، وعــرض االربعــاء “مســرحنا 
حمــد  اخــراج  ومــن  الحالــة  لنــادي  الــذي” 
عجاجي، وعرض الخميس ســيكون لنادي 
ســار بعنــوان” اين عقلي يا قلبــي” للمخرج 
حســن فالمــرزي، ويــوم الجمعــة ســيقدم 
مركــز شــباب الرفــاع الشــرقي مســرحية” 

السيكزوفرنيا” للمخرج عبدهللا الدوسري، 
يــوم  ســتكون  المهرجــان  عــروض  واخــر 

الســبت 12 اكتوبــر لمركــز شــباب حالتــي 
النعيم والسلطة بعنوان “ شعلة الحرية”.

جانب من الحضورجالسم طلق يدير الندوة التطبيقية وإلى جانبه مخرج العمل

الحمدان والرويعي وحديث جانبي

جائزة التميز

أعلنــت شــبكة قنــوات تلفزيــون أبوظبــي التابعــة ألبوظبــي لإلعــالم، عــن 
الفنــي األســبوعي “زهــرة  الترفيهــي  للبرنامــج  انطــالق الموســم الجديــد 
الخليج” على شاشة قناة “أبوظبي”، وذلك كل يوم سبت في تمام الساعة 
العاشــرة مســاًء بتوقيــت دولــة اإلمــارات، اعتبــاًرا مــن الخامــس من شــهر 

أكتوبر الحالي

ويأتي عرض البرنامج ضمن الدورة 
البرامجية الجديدة للقناة التي تضم 
المتنوعــة  البرامــج  مــن  مجموعــة 
والهادفة التي تسعى من خاللها إلى 
جميــع  وتطلعــات  تفضيــالت  تلبيــة 
العربيــة.  المنطقــة  فــي  المتابعيــن 
حيث يتنــاول البرنامج الذي يقدمه 

الهنــدي  الغامــدي وفاطمــة  عبــدهللا 
والجمــال  الموضــة  صيحــات  آخــر 
التــي تهــم المــرأة العربيــة العصرية، 
إضافــة إلــى آخــر أخبــار التلفزيــون 
والنجــوم  والموســيقى  واألفــالم 
فــي المنطقــة العربيــة وفــي عالمــي 

“ھولیوود” و”بولیوود”.

موسم جديد من “زهرة الخليج”
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 1950
 الجيش الصيني يغزو إقليم التبت ويقضي على الحكم الذاتي والحركة االنفصالية في اإلقليم

 1951
إقرار الدستور الليبي من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي، وإعالن تأسيس المملكة الليبية

2001
الواليات المتحدة تبدأ بشّن عملية عسكرية على أفغانستان وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن الدن

2003
الممثل األميركي أرنولد شوارزنيجر يفوز بمنصب حاكم والية كاليفورنيا

2011
منح جائزة نوبل للسالم لرئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف ولمسؤولة حركة السالم في إفريقيا

18

أعلنــت إدارة مهرجــان اإلســكندرية الســينمائي لــدول البحــر المتوســط أن 
الســينما اإلسبانية ســتكون ضيفة شــرف دورته الـ35 المقرر انطالقها في 
األسبوع المقبل في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من أكتوبر بتنظيم 

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وتحت رعاية وزارة الثقافة.
وذكــر البيــان الصادر عــن المهرجــان أنه ســيتم تكريم نجمي الســينما 

اإلســبانية هوغــو ســيلفا وكاتــب الســيناريو والمخــرج كولدو ســيرا. كما 
ســيتضمن برنامج العروض أربعة أفالم إســبانية حديثة هــي “مواجهة الرياح”، 

الخلية المزدوجة”، “غارق في الحب”.

كشــف الفنان خالد النبوي عن الملصق الدعائي األول لفيلمه 
“يــوم وليلة” عبر حســابه الخــاص على “إنســتغرام” وهو 
الفيلم الذي سيشارك فيه بمهرجان مالمو بتاريخ 8 أكتوبر 
بعــد أن تغّير اســمه من “يــوم مصري” إلى “يــوم وليلة” 
ألن جميــع أحداثه تدور بين يوم وليلة بحّي الســيدة زينب 

الشــهير في مصر. يشــار إلــى أن الفيلم مــن تأليف يحيى 
فكــري، ويجمــع في بطولتــه كل من أحمــد الفيشــاوي، ودرة، 

وحنان مطاوع.

أطلت الفنانة األردنية ديانا كــرزون على الجمهور العربي ألول 
مــرة بأغنية باللغــة الكردية تحمل عنوان “خاكي شــيرين” 
ومعناهــا “األرض الجميلة أو الخصبــة” وهي من كلمات 
وألحان هلكوت زاهير، وتوزيع يلدان ئوركوزال. ولقد ظهرت 
في الكليب الجديد بالزي الكردي التقليدي في األغنية، التي 

القت تفاعاًل ســريًعا مع انطالقتهــا، خاصًة أن والدتها ترتبط 
بأصــول كردية ،علًمــا أن المتابعيــن طالبوها بنســخة مرفقة 

بكلماٍت مترجمة باللغة العربية.

خاكي شيرينيوم وليلةاإلسكندرية السينمائي

أسامة الماجد I تصوير يوسف سلطان



“الثقافــة” تفتــح بــاب المشــاركة لجائــزة البحريــن للكتــاب للعــام 2020

قالت نجمة بوليوود دبيكا بادكون إن السينما الهندية في السبعينات  «
والثمانينات أفضل بكثير من سينما اليوم من حيث الطرح والقصص، 

الفتة إلى أن جيل الرواد من أمثال أميتاب باتشان ودرامندرا وراجيش 
ا تكرارهم. وأضافت خالل  كنا وريشي كابور وغيرهم من الصعب جدًّ

مقابلة تلفزيونية أن معظم قصص اليوم ال تعكس الحياة الهندية وال 
المجتمع.

أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار عــن فتــح بــاب التســجيل لجائــزة البحريــن 
للكتــاب لعــام 2020م والتــي ُتمنــح ضمــن فعاليات معــرض البحرين الدولــي للكتاب 
الذي يقام في مارس العام المقبل والذي تحل عليه دولة الكويت كضيف الشرف، 
وتأتــي هــذه النســخة مخصصــة لمشــاركات كّتاب وباحثــي دولة الكويت الشــقيقة 
تحــت عنــوان “عمــل إبداعــي فــي الشــعر أو الروايةوذكــرت الهيئــة: “علــى األعمــال 
المشــاركة مــن دولــة الكويــت أن تســّلم إلــى ســفارة مملكــة البحريــن فــي العاصمة 
الكويت، خالل فترة فتح باب المشاركة من إعالن فتح باب الترشيح وحتى نهاية 
ديســمبر 2019م، حيــث ســيتم اإلعــالن عــن الفائــز بالجائزة ضمــن فعاليات معرض 

البحرين الدولي للكتاب العام المقبل”

وأكــدت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار 
األدب  مكانــة  بتعزيــز  التزامهــا  علــى 
والكتابــة عبــر هــذه الجائــزة التــي تركــز 
علــى تشــجيع األعمــال األدبّيــة والعلمّيــة 
بمختلــف  والمنشــورات  والمؤلفــات 
أنواعهــا، إذ ترصــد قوائــم فــي مواضيــع 
محــددة كل عــام، بنــاء علــى حقــل معّين 
يتــم انتقــاؤه فــي كل دورة للجائــزة، كمــا 
يتــم فــرز الكتــب الــواردة الختيــار األكثر 
جدارة منها للفوز من خالل لجنة تحكيم 
والمؤلفــات  األعمــال  دراســة  علــى  تركــز 

المقّدمة
مــن  الكتــب  تســليم  أن  بالذكــر  وجديــر 

قبــل الكّتــاب الكويتييــن يتــم عــن طريق 
سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت 
)محافظــة العاصمــة / الســرة – قطعــة 5، 
شــارع علــي بن ابي طالــب، فيال 27(، كما 
إلــى  يمكــن إرســال المشــاركات مباشــرة 
بريــد الهيئــة رقــم 2199 المنامة-مملكــة 
البحريــن، كمــا تطالــب الهيئة المشــاركين 
عبــر  بالجائــزة  خاصــة  اســتمارة  بمــلء 
www.culture.gov.  موقعها اإللكتروني

bh  قبل إغالق باب التقديم
2011م وبمناســبة  العــام  أنــه فــي  ُيذكــر 
وزارة  أطلقــت  للكتــاب  العالمــي  اليــوم 

الثقافة آنذاك جائزة البحرين للكتاب

االثنين
7 أكتوبر 2019 
8 صفر 1441
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جانب من معرض البحرين الدولي للكتاب في دورات سابقة

tariq_albahhar

أعلــن مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافــة والبحــوث عــن موســمه 
الثقافي التاســع عشــر والذي يبدأ اليوم االثنين 7 أكتوبر مع األستاذ فاروق حسني 
في قاعة المركز، حيث يستضيف خالل الموسم عددًا من المحاضرات واألمسيات 
الموســيقّية والشــعرّية وورش العمــل والمعــارض مــع أســماء مــن العالم فــي بيوٍت 
تتفّرع عنه بين المحّرق والمنامة، باإلضافة الحتفالية خاصة تقام بمناسبة الذكرى 
الثامنــة عشــرة لتأســيس المركــز يــوم 12 يناير من العــام المقبل مع الفنــان األردني 

زيد ديراني.

الشــعر  مــع  فالموعــد  أكتوبــر   14 يــوم   
وشــعراء مــن فلســطين فــي بيــت الشــعر 
المنامــة  فــي  العرّيــض(  إبراهيــم  )بيــت 
حيث يلتقي الجمهور مع الشــاعرين زياد 

خداش وهال الشروف،
يــوم 16 أكتوبــر الموعد فــي بيت التراث 
المعماري في المحّرق مع معرض “سلسلة 
بقعة ضوء: راشد العريفي” والذي يستمر 
لغايــة 31 ينايــر 2020م. ليلــة 21 أكتوبــر 
قاعــة  إلــى  الجــاز  موســيقى  ســتحمل 
المركــز بالتعــاون مع الســفارة الفرنســية، 
مــن خالل تنــاول بعــض “اإليقاعــات غير 
بإبداعــات  البــوق وإثرائهــا  المرنــة” آللــة 
مؤلفيــن غيــر تقليديــن، ويــوم 28 أكتوبر 
يتجــدد الموعــد في بيت عبــد هللا الزايد 
لتــراث البحريــن الصحفــي مــع الصحفي 

والناقد المصري محمد شعير 
الجديــر بالذكــر أن شــهر أكتوبر ســيحمل 
يــوم 26 منــه افتتــاح نــزل الســالم فــي 
المحــّرق، فنــُزل الســالم هــو بيــٌت يفتــُح 
فنــاءه ومســاحاته الســتقبال زّوار مســار 
الّلؤلــؤ في المحــّرق والُمــدَرج على قائمة 
كأّول  وذلــك  العالمــّي  اإلنســانّي  الّتــراث 
فنــدٍق يقــع ضمــن هذا الّســياق. مشــروع 
ترميــم وتأهيــل بيــت فتــح هللا ســيكون 
مقصًدا لزّوار المسار والمدينة الّتاريخّية، 
إبراهيــم  الشــيخ  مركــز  مواقــع  وأحــد 
للثقافة والبحوث يرّمم بدعٍم ســخي من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة 
أطلقــت  التــي  المبــادرات  مــن  كجــزء 
احتفــاًء بمئويــة الوالد المؤســس الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان وتكريمًا لدوره 

بيــن  األخويــة  العالقــات  ترســيخ  فــي 
اإلمارات والبحرين.

أما شهر نوفمبر القادم فسيحمل كسابقه 
العديــد مــن المحاضرات واألنشــطة التي 
نذكر منها أمسية شعرية يوم 11 نوفمبر 

للشاعرة المغربية فدوى الزّياني 
ويــوم 11 نوفمبر أيضًا ســيفتتح معرض 
ســيرن الذي ســبق واســتقبلته عمــارة بن 
مطر هذه المرة في الكويت )مبنى فايزة 
مركــز  بيــن  بالتعــاون  وذلــك  الخرافــي( 
األوروبيــة  والمنظمــة  إبراهيــم  الشــيخ 
ومؤسســة  )ســيرن(  النوويــة  لألبحــاث 
الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت، 
ويســتمر لغايــة 18 يناير القادم. والموعد 
المركــز مــع  18 نوفمبــر فــي قاعــة  يــوم 
الناقد والشــاعر والكاتب العراقي فاروق 

يوسف .
ويوم 25 نوفمبر في بيت عبد هللا الزايد 
يتجدد الموعد مع اإلعالمية الفلسطينية 
األردنيــة منتهــى عبــد المجيــد مصطفــى 
برامــج  كمقدمــة  تعمــل  التــي  الرمحــي 
بقنــاة العربيــة اإلخباريــة، منــذ التحاقهــا 
اآلن  وحتــى  2003م  العــام  فــي  بالقنــاة 
والذي يمّيز شهر نوفمبر أيضًا هو تنظيم 
معرض “جائزة األغا خان للعمارة 2019”، 
والــذي يقــدم لمحــة عامــة عن المشــاريع 
التي تم ترشــيحها لنيل جائزة األغا خان 
للعمــارة فــي دورتهــا لعــام 2019، بما في 
ذلــك مشــروع “إحيــاء مدينــة المحــرق” 
الفائز بالجائزة ضمن ستة مشاريع أخرى 
ديســمبر   2 يــوم  يبــدأ  ديســمبر  شــهر   

والممثــل  األلبانــي  الســفير  مــع  2019م 
األمــم  لــدى  ألبانيــا  لجمهوريــة  الدائــم 
بيــن  نيويــورك  فــي  الســابق  المتحــدة 
هوكســا  فريــت  الســيد  و2015،   2009
والذي شغل منصب المدير العام للقضايا 
وزارة  فــي  واالســتراتيجية  السياســية 
أوروبــا والشــؤون الخارجيــة فــي ألبانيــا 
أمــا يــوم 9 ديســمبر فالموعــد مع الشــاعر 
المصري أحمد يماني المقيم في إسبانيا. 
ويوم 16 ديسمبر يستقبل المركز المغنية 
الفلســطينية ســناء موســى التــي تشــتهر 
بتقديــم العديــد مــن األغانــي الفلكلوريــة 
بيــت  ويقــدم  الفلســطينية،  والتراثيــة 
عبــدهللا الزايــد يــوم 23 ديســمبر الســيد 
خليــل الــذّوادي، األميــن العــام المســاعد 
بجامعــة الــدول العربيــة، وعضــو مجلس 
الشورى البحريني السابق، وسفير مملكة 
لــدى جمهوريــة مصــر  الســابق  البحريــن 
العربية، وينتهي الشــهر يوم 30 ديســمبر 

لقــاء الكاتبــة واألكاديميــة العمانيــة  مــع 
تلّقــت  التــي  الحارثــي  جوخــة  الســيدة 

علومها بين عمان والمملكة المتحدة. 
وفــي ينايــر يســتقبل بيــت الشــعر الناقــد 
ويحتفــل  وغليســي  يوســف  الجزائــري 
ينايــر   12 يــوم  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز 
القادم بذكرى تأسيســه الثامنة عشرة مع 
حفل موســيقي اســتثنائي لعازف البيانو 
والملحــن األردني زيــد ديراني ،كما يقّدم 
المركــز يــوم 13 يناير محاضــرة مع عزيز 
العظمة األستاذ الجامعي بجامعة أوروبا 
الوســطى في بودابست وفيينا.. أما يوم 
20 ينايــر فالموعــد مع اإلعالمــي اللبناني 
جمــال فّيــاض فــي بيت عبــد هللا الزايد،. 
واللقاء األخير للموســم ســيكون يوم 27 
ديســمبر مــع ســعادة الســفيرة الفرنســية 
الســيدة  البحريــن  مملكــة  لــدى  الســابقة 
مليكا بّراك، التي عملت بعد تسلمها لمهام 
عملهــا فــي المنامــة على تعزيــز العالقات 

الثقافيــة الثنائيــة بيــن مملكــة البحريــن 
والجمهورية الفرنسية، 

هــذا ويقّدم الموســم الثقافــي العديد من 
ورش العمــل فــي عمــارة بــن مطــر ومنها 
“كيــف تصنع كتابــًا مع ســتايدل”، حديث 
فنــان مــع إســحاق مــدن و”جولــة تصوير 
مشــيًا علــى األقــدام فــي المحــّرق ليــالً”، 
“جولــة توثيقية لعمارة البحرين الحديثة 
كريمــي،  علــي  مــع  قــرب”  عــن  المبكــرة 
أمسية مع فيلم “هنري كارتييه بريسون، 
العيــن الشــغوفة”، حديــث فنان مــع منال 
الماضــي  بابكــو،  “أرشــيف  الدويــان، 
ليفــر  ســتيف  مــع  والمســتقبل”  الحاضــر 
المتعــددة  “الحيــوات  الســادة،  وعبــدهللا 
للصــورة الفوتوغرافيــة” مــع وحيدة مال 
هللا والتي يمكن الحصول علة معلومات 
التســجيل فيهــا عبــر موقــع مركز الشــيخ 

إبراهيم للثقافة والبحوث.

مركز الشيخ إبراهيم يعلن عن فعاليات موسمه التاسع عشر
ــارض ــ ــعـ ــ ومـ ــل  ــ ــم ــ ع وورش  وشــــعــــريــــة  ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــوسـ مـ أمــــســــيــــات 

جوخة الحارثي زيد ديراني

أحمد يماني

خليل الذوادي

فاروق يوسف

زياد خداش

منتهى الرمحي

من أعمال الفنان الراحل راشد العريفي
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“عصابة قرود” تحتل قرية هندية.. وترعب السكان
يصعــب تخيــل القــرود فــي مشــاهد ال تدفــع إلــى الضحك، لكــن تلك 
الحيوانــات المبهجــة فــي العادة تحولــت في بلدة هنديــة إلى “عدو” 
حقيقــي يثيــر الفــزع، ويســتدعي تصرًفــا عاجــاً قبل تفاقــم الوضع، 

وحدوث ما ال يحمد عقباه.
 فــي بلــدة فريندافــان الهنديــة بواليــة أوتــار براديــش شــمالي الباد، 
احتلــت “عصابــة مــن القــرود” ديــًرا قديًمــا، وشــّنت هجمــات مخيفــة 
على األطفال. وهجر الســكان الذين يعيشــون في المنطقة المحيطة 
بالديــر الشــهير، منازلهــم إثــر هجمات قــرود المــكاك “العدوانية” وهم 
ا، وال يجدون طريقة إلى ذلك سوى نصب  يجاهدون لمواجهتها حاليًّ

الحواجز على نوافذهم، لصد هجمات تلك الحيوانات.
 ونشــرت منظمــة خيريــة تدعــى “ســري رادي ســيفا تراســت”، علــى 
صفحتهــا بموقــع “جاســت غيفينــغ”: “فــي الماضــي لــم تكــن القــردة 
ا  عدوانيــة، لكنها لألســف كذلــك اآلن”.  وأضافت: “تأتــي القردة يوميًّ
فــي عصابــات وتطــارد أعضــاء الدير، كمــا تعــرض زوار بينهم أطفال 
للهجــوم مؤخــًرا”. وأوضحــت المنظمة أن هناك مخاوف من ســيطرة 
القرود على “الموقع المقدس”، بالنظر إلى أنها تزداد ثقة بالنفس في 
مواجهــة البشــر. وتبدو الصــورة أكثر رعًبا إذا عرفنــا أن القرود باتت 
تحتل الطابق العلوي من المبنى الذي يضم دورات المياه، مما يجعل 

من الصعب على أي شخص االستحمام أو قضاء الحاجة.
 ويضــم الطابــق العلــوي أيًضــا ســكًنا للمقيميــن بالديــر ومطبًخــا، مما 
يزيد من تعقيد الموقف ويصعب فرص تلبية االحتياجات المعيشية 
األساســية. ويشــعر الســكان بقلق متزايد، ألن تلك القرود باتت أكثر 

ثقة في دخول مناطق المعيشة واالستياء عليها.

وتؤكد جمعية “ذي ترست” أن سلوك القرود تغير بشكل  «
واضح اآلن، علًما أن الجمعية تتطلع إلى جمع ما يعادل 1400 
جنيه استرليني لوضع شبكات معدنية للحماية، بيد أن التبرع 
اقتصر على مبلغ 170 جنيها استرلينيا حتى اآلن. واألكثر إثارة 

للرعب أنه يعتقد أن هناك اآلالف من الحيوانات، التي غالًبا 
ما تحمل داء الكلب، في فريندافان. وتفتخر المدينة بمعبد 

هندوسي مثير لإلعجاب، ومع ذلك، ونظًرا ألن هذه القرود 
تعتبر “مقدسة”، فإنها غالًبا ما تتغذى على الموز بل ويتم 

منحها أطعمة من قبل الزوار، مما يؤدي إلى زيادة أعدادها. وال 
يمكن طرد القردة باستخدام القوة ألنها محمية بموجب قانون 

حماية الحياة البرية لعام 1972.

كشــفت تقارير طبية وعلمية في أســتراليا 
مؤخــًرا عــن تزايد الطلب، وبشــكل ســريع، 
دفــع  الــذي  األمــر  الطبــي،  القنــب  علــى 
الســلطات الصحيــة إلــى االهتمــام بإجــراء 

مزيد من الدراسات واألبحاث عليه.
غريــغ  األســترالي  الصحــة  وزيــر  وقــال   
هنت، أمس األحد، إن باده ســتخصص 3 
ماييــن دوالر أســترالي، أو ما يعدل 2.03 
مليــون دوالر أميركــي، لألبحــاث الخاصــة 
باســتخدام القنــب فــي مســاعدة مرضــى 
الســرطان.  وأشــار الوزير إلى أن هذا األمر 
يأتي بعد تزايد الطلب الســريع على القنب 
“رويتــرز”.  وكالــة  ذكــرت  الطبــي، حســبما 
 11 مــن  أنــه ســمح ألكثــر  وأوضــح هنــت 
ألف مريــض بالحصول على القنب الطبي، 
موضًحــا أن معظــم الموافقــات علــى ذلك 

حصلت في هذا العام.

وجاءت تصريحات وزير  «
الصحة األسترالي خالل حفل 

لجمع التبرعات رأسته المغنية 
والممثلة األسترالية الشهيرة 

أوليفيا نيوتن جون.

أستراليا تمّول 
أبحاث القنب الطبي بمشــاركة أكثــر مــن 4500 عارض وشــركة ومؤسســة متخصصة في المجــال التقني 

من أكثر من 140 دولة، تنطلق في دبي، األحد، فعاليات أسبوع “جايتكس”، الحدث 
التقني األضخم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

قــّدم  الــذي  المعــرض،  يــزور  أن  ويتوقــع   
وروبوتــات  طائــرة  ســيارات  الســابق  فــي 
حــول  مــن  شــخص  ألــف   100 متحدثــة، 
ويشــهد  الخمســة.  أيامــه  خــال  العالــم، 
المعــرض، الــذي ينتظــم علــى مــدى 5 أيــام 
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي، أحــدث 

التقنيــات الرقميــة التــي مــن شــأنها تغييــر 
المشــاركون  النــاس. ويعــرض  نمــط حيــاة 
أهــم الحلــول الذكيــة القــادرة علــى خدمــة 
اإلنسان، وتسهيل منظومة العمل، في إطار 
عالم التقنيات والتحول الرقمي في منطقة 

الشرق األوسط.

نجحت الشــرطة في تحرير شخص اختطف 
فــي ســيارة، بعــد مطــاردة مثيــرة فــي واليــة 
نورث كارولينا األميركية، أسفرت في النهاية 
عن مقتل الخاطف. ونشــرت مصادر رســمية 
كاميــرا  التقطتهــا  فيديــو  لقطــات  مؤخــًرا، 
ســيارة الشــرطة للخاطف، وهــو يطلق أعيرة 
ناريــة باتجاه عناصر األمن، فيما يلوذ بالفرار 
إلى غابة بعد مطاردة بالســيارات على طريق 

سريع. 
 وبعــد أن توقفــت المطــاردة هــرب الخاطــف 
الفيديــو، حيــث  الغابــة حســب لقطــات  إلــى 

وقــع تبــادل إلطــاق النــار بيــن المشــتبه بــه 
هوغــو ياريــت كورتيــس راميريــز، البالــغ من 
العمــر 23 عاًمــا، وبيــن الشــرطة.  وبعد تبادل 

فــي  الشــرطة  نجحــت  النــار،  إطــاق 
المختطــف  الضحيــة  إنقــاذ 

بــأذى.  يصــب  لــم  الــذي 
جثــة  علــى  العثــور  وتــم 
هوغــو فــي الغابــة وهــو 
غيــر  مسدًســا،  يحمــل 

أن الشــرطة لم تعرف 
بعد سبب وفاته.

دبي تطلق الحدث التقني األضخم في المنطقة

تحرير رهينة بعد مطاردة مجنونة في نورث كارولينا

الصورة التقطت من خال حوض لألسماك قرب 
شاطئ را واي في جزيرة فوكيت، تايلند )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كلب يغسل المالبس ويتسّوق لمساعدة صاحبته المعوقة
يقــوم بدفــع ثمــن المشــتريات ووضــع 
المابــس فــي الغســالة وســحب المــال 
مــن ماكينــة الصرافــة، موريــس الكلب 
المصابــة  صاحبتــه  حيــاة  غّيــر  الــذي 

بإعاقة ومنحها شعور االستقالية.
تعانــي شــابة بريطانيــة تعــرف باســم، 
كلــوي بيلوتي وتبلغ من العمر 29 عاًما 
العضــات  ضمــور  بســبب  إعاقــة  مــن 

الشوكي، وهو حالة مرضية وراثية تسبب ضعًفا في العضات، واالعتماد على كرسي كهربائي 
متحرك في أغلب وقتها.

 إال أن كلبهــا موريــس والــذي ينتمــي لفصيلــة اللبرادور، منحها شــعوًرا آخر للحيــاة لقدرته على 
القيــام بالكثيــر مــن األمــور التــي تعجــز عنهــا األمــر الــذي ســهل عليهــا الحيــاة. ويقــوم موريس 
بمســاعدة صاحبتــه علــى تشــغيل آلة الغســيل، مراجعة البريد، ومســاعدتها في خلــع حذائها أو 
الرتدائهــا وشــاًحا. يذكــر أن جمعيــة Canine Partners قامــت بالجمــع بيــن بيلوتــي وموريــس 

في العام 2015، وأشارت الشابة إلى أن حياتها تغيرت بعد مجيء الكلب، لتصبح أكثر إثارة.

كان  بينمــا  رجــاً  صاعقــة  ضربــت 
يقــوم بنزهــة مــع الــكاب فــي حديقة 
ســبرينغ  مدينــة  فــي  منزلــه،  قــرب 
بواليــة تكســاس، لكنه نجــا من الموت 

بأعجوبة.
اللحظــة  مراقبــة  كاميــرات  وأظهــرت 
التــي ضربــت فيها الصاعقة ألكســاندر 
كوريــاس، بينما كان يقوم بنزهة مع 3 
كاب من فصيلة شــيبرد األلمانية في 
حديقة “ماير بارك” القريبة من منزله.

 وقال موقع “غو فاند مي”، الذي أنشأ 
الحساب من أجل جمع أموال لتغطية 
النــار  إن  كوريــاس،  عــاج  نفقــات 
اشــتعلت فــي مابســه للحظــة وطــار 
حذاؤه من قدمه وســقط على األرض 
بقوة، بينما هربت الكاب الثاثة ذعًرا 

من هول المشهد.

وقال الموقع إن كورياس نجا  «
بأعجوبة من الصاعقة لكنه 

تعرض إلصابات خطيرة، وفًقا 
لما أفادت شبكة “فوكس نيوز” 

اإلخبارية األميركية.

أشــار تقرير لمنظمة “سنوقف قتل النساء” 
التــي تعنــى بمراقبــة جرائــم العنــف ضــد 
المــرأة، إلــى أن شــهر ســبتمبر الماضي يعد 
األكثــر دمويــة بالنســبة للنســاء فــي تركيــا 

هذا العام، حيث شهد مقتل 53 امرأة.
صحيفــة  نشــرته  الــذي  التقريــر  ووفــق   
“حرييــت” التركيــة، فقــد قتلــت 17 امــرأة 
على أيدي أزواجهن، و6 من قبل أقربائهن، 
و5 مــن جانــب أصدقائهــن، و3 قتلــن مــن 
قبــل أبنائهــن، واثنتــان علــى يد أشــقائهن، 
أزواجهــن  أيــدي  علــى  أيًضــا  واثنتــان 
الســابقين، وواحــدة علــى يــد شــخص لــم 
تحــدد هويته، كما لم يتــم معرفة مرتكبي 

الجرائم الـ17 الباقية.

 كذلك بّين التقرير أن امرأتين قتلتا  «
بذريعة أسباب مالية، و9 بسبب 

الرغبة في الطالق، في حين تعّذر 
تحديد سبب 31 من عمليات القتل، 
وسجلت 11 من عمليات القتل على 

أنها “حاالت وفاة مشبوهة”.

صاعقة تضرب 
رجاًل وتطرحه أرًضا

تركيا تسّجل 
الشهر “األكثر 

دموية” للنساء
فــي واقعــة نــادرة، قتــل رجــل يشــتبه فــي أنــه تاجــر مخــدرات بالرصــاص فــي شــمال 
المكســيك، خــال مقابلــة صحافيــة مــع محطــة “ناشــونال جيوغرافيــك”، فيمــا أصيب 

الصحفي المحاور في الهجوم، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ووقع الهجوم مســاء الجمعة في حي شــعبي 
في ســيوداد خواريس، حيث معدل الجريمة 
ا في والية تشــيواوا قرب الحدود  مرتفــع جدًّ
مــع الواليات المتحــدة. وقالــت النيابة العامة 
فــي الواليــة فــي بيــان “قتــل تاجــر مخــدرات 
يبــدو  مــا  مفتــرض عندمــا كان يجــري علــى 
مقابلــة مع فريــق تلفزيوني. فقد وصل رجال 

لــه وأطلقــوا  مســلحون مــن عصابــة خصمــه 
الصحافــي  أن  النيابــة  وأوضحــت  النــار”. 
األميركــي نقــل إلــى مستشــفى فــي المدينــة، 

حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

ونقل أفراد فريق التصوير اآلخرون  «
الذين لم يكشف عن جنسياتهم إلى 

الواليات المتحدة السبت.

جريمة أثناء مقابلة صحافية.. مقتل الضيف وإصابة المحاور

ممثلة بوليوود الهندية جوهر خان أثناء حضورها حفل توزيع “جوائز إيل 
للجمال 2019” في مومباي. )أ ف ب( وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحفيين مع مقتل نحو 100 منهم منذ العام 

2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.

ahmed.bahar
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أحمد البحر

Û  ،إلــى رئيســك، فأنــت مراســل ’’إذا نقلــت المشــكلة  يقــول ســتيفن كوفــي 
وإذا نقلتهــا مــع اقتــراح بحلهــا، فأنــت استشــاري. أما إذا نقلتهــا وقد بادرت 
بحلهــا، فأنــت قائد‘‘. مقولة جميلة تكاد تختــزل في ثناياها واحدة من أهم 
خصائــص القائــد اإلداري أال وهــي المقــدرة علــى حل المشــكات والمبادرة 

والتعامل مع األزمات واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
Û  قبــل فتــرة قمت بعرض تلك المقولة علــى عدد من المديرين؛ للوقوف على

آرائهم ووضعت أمامهم سؤاال واحدا، وهو: هل يعكس ما ورد آنفا الواقع؟ 
تفاوتت اآلراء واختلفت، ويمكن تصنيفها إلى فئات ثاث:

Û  الفئــة األولــى تــرى أن بعض المديريــن ربما ال يمتلكون في األصل الســمات
الشــخصية للقائــد اإلداري مثــل الثقــة فــي النفــس، والمقــدرة علــى اتخــاذ 
القــرار، والمبــادرة، وربمــا الجــرأة في المواجهــة؛ خوفا من الفشــل، ومن ثم 
تفاقم المشكات وخروجها عن السيطرة. هذه الفئة من المديرين ارتضت 
أن تتنــازل عــن مهامهــا كقائد ومارســت دور المراســل مع احتفاظهــا بمزايا 

المدير.
Û  الفئــة الثانيــة تضــع اللــوم علــى اإلدارة التنفيذيــة العليا، وتعزو ســبب قيام

المديــر بدور المراســل واالستشــاري عنــد التعامل مع األزمات والمشــكات 
إلى أســلوب هذه اإلدارة غير المرن والتقليص لصاحياته وعدم التفويض 
واختطــاف بعــض مــن مهامــه األصيلــة. هــذه الممارســات أفقــدت المديــر 
االهتمــام والدافعيــة للقيــام بواجباتــه كقائد إداري، مع ذلــك ترى هذه الفئة 
أنــه بمقــدور ابتــكار طــرق أخــرى إلثبــات جدارتــه والقيــام بواجباتــه كقائد 

إداري.
Û  الفئــة الثالثــة تــرى أن توافــر المؤهــات األكاديميــة والخبــرة العمليــة غيــر

كاٍف، وإنمــا يجــب التركيــز والحــرص على توظيــف المعاييــر واالختبارات 
التخصصيــة التــي تقيــس مــدى تواجــد الســمات الشــخصية لــدى المرشــح 
للوظائف القيادية، وقد ذكرنا آنًفا بعضا من هذه الســمات. ما رأيك ســيدي 

القارئ؟ كيف ترى آراء الفئات الثاث، وأيها األقرب إلى قناعتك؟

المدير 
وخصائص 

القائد اإلداري

السنة الحادية عشرة - العدد 4010 

االثنين
7 أكتوبر 2019 

8 صفر 1441

أحد سكان القرية يتعرض لهجوم من قرود في الطريق


