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طالبة ابتدائي تحصد ميداليات في رفع األثقالرحلة في أعماق البحرانشقاق بصفوف الحوثينفط صخري تجاري2000 كتاب رقمي
قالت الوكيل المساعد للتخطيط  «

والمعلومات بوزارة التربية والتعليم 
نوال الخاطر لـ “البالد” إن الوزارة 

دّشنت النسخة المحدثة من بوابتها 
التعليمية اإللكترونية. وأشارت إلى 
أن البوابة توفر حاليا أكثر من ألفي 

محتوي تعليمي رقمي.

ذكر وزير النفط الشيخ محمد بن  «
خليفة آل خليفة أن شركة تطوير 

للبترول وبالتعاون مع شركات عالمية 
بصدد حفر عدد من اآلبار التجريبية 

لتحليل المعلومات للوصول إلى 
أفضل التقنيات الستخراج كميات 

تجارية من النفط الصخري.

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام،  «
المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، 

أمس، مقاطعته لكل أعمال ما 
يسمى المجلس السياسي األعلى 

الذي يجمعه بالحوثيين، والحكومة 
غير المعترف بها دوليًا، ومجلسي 

النواب والشورى.

حث الغواص حسن جناحي الشباب  «
على خوض تجربة الغوص في أعماق 

البحر إلمتاع أبصارهم بعجائب 
وسحر مخلوقات الله عز وجل، داعيًا 

البحرينيين إلى االتحاد جميعًا من 
أجل بيئة بحرية نظيفة خالية من 

الشوائب.

في حالة نادرة على مستوى الطلبة الذين  «
هم في نفس فئتها العمرية الصغيرة، 

برعت الطالبة نور علي عبدالله في رياضة 
رفع األثقال وحصدت عددا من الميداليات 

الذهبية، بعد أن استهوتها منذ 3 سنين، 
ولقيت الدعم واالهتمام من أسرتها، 
والمختصين بوزارة التربية والتعليم.

الوقــت لكســب  محاولــة  الحريــري  ورقــة  المحتجــون: 

مطالب برحيل كل الطبقة السياسية في لبنان

بيروت - وكاالت

رد المحتجـــون فـــي لبنـــان، أمـــس، علـــى 
لرئيـــس  اإلصالحيـــة  الورقـــة  مســـودة 
الـــوزراء ســـعد الحريـــري، الســـعي لتهدئة 
االحتجاجات العارمة التي تشـــهدها البالد 
منـــذ 4 أيـــام؛ لتـــردي األوضاع المعيشـــية.
وقـــال متظاهـــرون تجمعـــوا فـــي ســـاحة 
ريـــاض الصلـــح وســـط العاصمـــة إنهـــم ال 
يثقـــون بالورقـــة اإلصالحيـــة وال بحكومة 
أمـــس  المحتجـــون،  وتدفـــق  الحريـــري. 
ولليـــوم الرابع على التوالي، على الســـاحة 
وفي أماكن أخـــرى في لبنان، وطغى على 
االحتجاجـــات التي شـــاركت فيها جماهير 

حاشدة الطابع االحتفالي.
وشـــددت مجموعة “لحقـــي”، وهي إحدى 
الجهات المنظمـــة لالحتجاجات، في بيان 
مطالـــب  إن  الحريـــري”  “ورقـــة  علـــى  ردا 
الفوريـــة  االســـتقالة  هـــي:  المتظاهريـــن، 
لحكومـــة الضرائب الجائـــرة والمحاصصة 

الطائفية، وتشـــكيل حكومة إنقاذ مصغرة 
مـــن اختصاصييـــن مســـتقلين ال ينتمـــون 

للمنظومة الحاكمة.
وقال مســـؤولون لبنانيون أمس إن رئيس 

الحكومة ســـعد الحريري اتفق مع شركائه 
فـــي الحكومـــة على حزمـــة من القـــرارات 
اإلصالحية، ومن المتوقع أن يوافق عليها 

مجلس الوزراء اليوم.

متظاهر يلوح بالعلم البناني من شرفة أحد المباني وسط بيروت أمس )رويترز(

المنامة - محافظة العاصمة

أطلقت محافظة العاصمة أمس 
فعاليات أســـبوع المنامة لريادة 
األعمال في نســـخته الخامسة، 
تحت رعايـــة المحافظ الشـــيخ 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
إســـتراتيجية  بشـــراكة  خليفـــة 

مع “تمكين”، ويســـتهدف 5000 
مشـــارك، إذ يتضمـــن 15 ورشـــة 
خبيـــرا   30 يقدمهـــا  ونـــدوة 
ريـــادة  مجـــال  فـــي  ومختصـــا 
دول  مختلـــف  مـــن  األعمـــال 

العالم.

“أسبوع المنامة للريادة” 
يستهدف 5000 مشارك

بلــغ إجمالــي التجارة بين البحريــن والواليات المتحدة األميركية 
منذ بداية العام الجاري وحتى شــهر أغســطس الماضي إلى 1.58 

مليار دوالر. 

وأظهرت أحدث بيانات رســـمية لمكتب اإلحصاء األميركي حصلت 
“البالد” على نســـخة منها، أن حجم التجـــارة األميركية مع البحرين 
تراجعـــت بنســـبة 15.95 % عن إجمالي حجم التجاري في األشـــهر 

الثمانية األولى من العام الماضي.
وبلـــغ مجمـــوع الـــواردات األميركية إلـــى البحرين منذ بدايـــة العام 
الجـــاري وحتـــى نهايـــة أغســـطس الماضـــي 844.99 مليـــون دوالر، 
والتي انخفضت بنسبة 30.66 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت 
الصـــادرات األميركيـــة مـــن البحرين بنســـبة 11.15 % على أســـاس 
ســـنوي، والتـــي بلغت 735.68 مليون  دوالر. وبلـــغ الميزان التجاري 

109.31 مليون دوالر لصالح أميركا.

التبادل التجاري البحريني األميركي
735.68 مليون دوالر صادرات 
المملكة حتى أغسطس الماضي

إجمالی القیمۀ 
التجاریۀ حتى 

-109.3   735.7    845.0 أغسطس 2019  

الشهر
(2019)

أهم الصادرات البحرینیۀ إلى أمیرکاأهم الواردات األمیرکیۀ إلى البحرین

ینایر
فبرایر
مارس 
ابریل
مایو

یونیو 
یولیو

أغسطس

 65.7
261.6
107.2
75.5
83.7
88.6
64.7
97.9

109.9
74.7
76.3
97.0

104.2
98.3
98.9
76.3

+44.2
-186.9
-30.9
+21.5
+20.5
+9.7

+34.2
-21.6

المیزان التجاري
(ملیون دوالر)

ملیون دوالر

الطائرات المدنیۀ وأجزاؤها             204.92 

شحنات منخفضۀ القیمۀ            119.46

السیارات لنقل العامۀ               71.14 

الطائرات ذات الصلۀ بالدفاع وأجزائها             47.45 

المالبس والمعدات العسکریۀ              38.75 

الواردات األمیرکیۀ
إلى البحرین (ملیون دوالر)

الصادرات البحرینیۀ
إلى أمیرکا (ملیون دوالر)

ملیون دوالر

األلمنیوم غیر المصقول            222.11 

ألواح األلمنیوم التی تزید عن 0.2 مم           172.59 

البنزین وأنواع الوقود األخرى            104.42 

أسالك األلمنیوم 7605             97.42 

شراشف األسرة وفوط دورات المیاه والمطابخ            42.92 

علمـــت “البـــالد” مـــن مصـــدر بلدي 
مطلـــع أن اتصـــاالت تجـــري حاليا 
لتعييـــن وكيل مســـاعد للخدمات 
خلـــو  بعـــد  المشـــتركة  البلديـــة 
الوكيـــل  تعييـــن  لـــدى  المنصـــب 
المســـاعد الســـابق وائـــل المبـــارك 

وزيرا للكهرباء والماء.
وذكـــر المصـــدر أن أبـــرز األســـماء 
هـــو  المنصـــب  لشـــغر  المرشـــحة 
وتصميـــم  تخطيـــط  إدارة  مديـــر 
الطـــرق بشـــؤون األشـــغال كاظـــم 

عبداللطيف.
تنظيـــم  إعـــادة  مرســـوم  وحـــدد 
شؤون األشغال وشؤون البلديات 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي تبعيـــة كل 
من إدارة االســـتمالك والتعويض، 
وإدارة المشـــاريع، وإدارة التنمية 

المخلفـــات  وإدارة  الحضريـــة، 
المســـاعد  للوكيـــل  المنزليـــة، 
المشـــتركة.  البلديـــة  للخدمـــات 
المســـاعدة  الوكالـــة  وتتولـــى 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات 
مسؤولية تنفيذ المشاريع البلدية 
محافظـــات  جميـــع  فـــي  الكبـــرى 

المملكة.

عبداللطيف أبرز مرشحي قيادة 
“الخدمات المشتركة”

)١١(
)14(

“يـد” البحريــن تسحــق إيــران

من لقاء 
منتخبنا 

أمس

تأهـــل منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة اليد إلـــى الدور 
نصف النهائي من التصفيات اآلســـيوية للرجال 
“طوكيـــو  األولمبيـــة  األلعـــاب  لـــدورة  المؤهلـــة 
2020”، عقب فوزه على حساب منتخب إيران، 
جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  فـــي   ،٢٩/ ١٦ بنتيجـــة 
بينهما مساء أمس، لحســـاب المجموعة األولى 
التـــي   2020 مـــن تصفيـــات أولمبيـــاد طوكيـــو 

)16(تستضيفها الدوحة.

أمل الحامد

)10(

1.58
مليار دوالر

سيدعلي المحافظة

كاظم عبداللطيف

علقت الشركة العربية إلعادة التأمين 
إغـــالق  بخصـــوص  قـــرارا  )أريـــج( 
مكتب تمثيلي في الخارج وتســـريح 
موظفين؛ وذلك استجابة لتوجيهات 
مصرف البحريـــن المركزي، الذي كان 
قـــد أجـــرى تحقيقا فـــي وقت ســـابق 

بقرارات الشركة.

“أريج” ُتعلِّق قرار 
إغالق مكتب خارجي

)١١(

ارتفعت أرباح شركة الفنادق الوطنية 
خـــالل الربع الثالث مـــن العام الجاري 
2019 بنسبة 27.3 % لتصل إلى نحو 
466 ألـــف دينار مقارنـــة بنحو 365.5 
ألـــف دينار في الفتـــرة ذاتها من العام 

الماضي.

27 % نمو أرباح 
“الفنادق الوطنية”

)١٠(

علي الفردان

 المحرر االقتصادي

محمد الدرازي



المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعـــام 
علي الرميحي فـــي مكتبه أمس 
والباحـــث  الصحفـــي  الكاتـــب 
فـــي  المتخصـــص  األكاديمـــي 
والشـــأن  الدوليـــة  العاقـــات 
اآلسيوي عبدهللا المدني، والذي 
أهـــداه نســـخة مـــن كتابـــه )على 
فـــي  النخـــب  الخليـــج..  رمـــال 
الخليج العربي - الجزء الثاني(.

 وأعـــرب وزيـــر شـــؤون اإلعـــام 
عن تقديـــره لجهـــود المدني في 
إعـــداد الجـــزء الثانـــي مـــن هـــذا 
الكتـــاب، وما يتضمنه من توثيق 
تاريخي للســـير الذاتية المفّصلة 
والموّثقـــة بالصور الفوتوغرافية 

النـــادرة ألكثـــر من 60 شـــخصية 
خليجيـــة مبدعـــة ومؤثـــرة فـــي 
السياســـية  المياديـــن  مختلـــف 
واإلعاميـــة  واالقتصاديـــة 
والثقافيـــة والفنيـــة والرياضية، 
متمّنًيـــا للمؤلـــف دوام التوفيـــق 
في حياته ومســـيرته اإلعامية 

واألكاديمية.
من جانبه، توّجه المدني بالشكر 
شـــؤون  وزيـــر  إلـــى  والتقديـــر 
اإلعـــام علـــى حســـن اســـتقباله 
وتحفيـزه على مزيد من اإلبداع 
اإلعامي والثقافي، مثّمًنا دعمه 
فـــي  الكتـــاب  هـــذا  بطباعـــة  لـــه 

المطبعة الحكومية بالوزارة.

الرميحي يشيد بإصدار الجزء 
الثاني من “على رمال الخليج”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول معالي الشـــيخ راشد بن عبد 
هللا آل خليفة، أمس، وزير شئون 
الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد. 

وتم خال اللقاء، بحث مجاالت 
باإلضافـــة  والتنســـيق،  التعـــاون 
إلى عـــدد مـــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

بحث مجاالت التنسيق بين 
“الداخلية” و“الشباب والرياضة”

االثنين 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 - العدد 4024

إشادة دولية بإنجازات البحرين في ممارسة األعمال
وفـــد المملكـــة يختتـــم مشـــاركته فـــي اجتماعـــات “النقـــد الدولـــي”

اختتـــم وفد مملكة البحرين برئاســـة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة مشـــاركته 
في االجتماعات الســـنوية لمجلســـي 
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  محافظـــي 
والتـــي  الدولـــي،  البنـــك  ومجموعـــة 
عقـــدت فـــي الفتـــرة مـــن 14 إلـــى 20 
أكتوبـــر 2019 بالعاصمـــة األميركيـــة 
)واشـــنطن(.وتأتي مشـــاركة وفد مملكة 
البحريـــن ضمـــن اللقـــاءات الدورية التي 
تقوم بها الدول األعضاء؛ بهدف مناقشة 
القضايا موضع االهتمام العالمي، وبحث 
آخـــر التطـــورات، وتبادل وجهـــات النظر 
االقتصاديـــة  باألوضـــاع  يتعلـــق  فيمـــا 
فـــي  المملكـــة  وفـــد  وقـــدم  العالميـــة، 
االجتماعات اســـتعراضا إلنجازات مملكة 
البحريـــن فـــي مجـــال ممارســـة األعمـــال 

وتعزيـــز دور المرأة البحرينيـــة وتقدمها، 
والتي حظيت بإشادة دولية من مختلف 

األطراف.
كمـــا شـــارك وفـــد المملكـــة علـــى هامـــش 
النقـــد  لصنـــدوق  الســـنوية  االجتماعـــات 
الدولـــي ومجموعـــة البنـــك الدولـــي فـــي 
الجلســـات النقاشـــية والندوات المختلفة 
التي تضمنتها هذه االجتماعات بمشاركة 
الوفـــود الممثلـــة لمختلـــف الـــدول، إلـــى 
جانـــب اللقـــاءات التـــي قـــام بهـــا أعضاء 
الوفد مع عدد من الشخصيات المشاركة 

في هذه االجتماعات الدورية.
وضم وفـــد مملكة البحرين الذي ترأســـه 
كا  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
مـــن محافظ مصـــرف البحريـــن المركزي 
رشيد المعراج، ووزير الصناعة والتجارة 
والسياحة زايد الزياني، ورئيس الجمارك 

الشـــيخ أحمد بـــن حمـــد آل خليفة وعدد 
من المسؤولين.

يذكـــر أن االجتماعات الســـنوية الدورية 
النقـــد  صنـــدوق  محافظـــي  لمجلســـي 
الدولـــي  البنـــك  ومجموعـــة  الدولـــي 
محافظـــي البنوك المركزيـــة تجمع وزراء 
المســـؤولين  وكبـــار  والتنميـــة،  الماليـــة 
مـــن القطاع الخـــاص، وممثلـــي منظمات 

المجتمع المدني، واألكاديميين؛ لمناقشة 
القضايـــا موضع االهتمـــام العالمي، ومنها 
اآلفـــاق االقتصاديـــة العالميـــة والتنميـــة، 
وتعقـــد أيضا نـــدوات وجلســـات إعامية 
إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من 
األنشـــطة والفعاليات األخـــرى التي تركز 
على االقتصـــاد العالمي والتنمية الدولية 

والنظام المالي العالمي.
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الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
والماء وائـــل المبارك، النائب محمد 
بوحمـــود، بحضـــور نائـــب الرئيـــس 
وخدمـــات  للتوزيعـــات  التنفيـــذي 
المشـــتركين بهيئـــة الكهرباء والماء 

عدنان محمد فخرو.
وتـــم خـــال اللقـــاء بحث عـــدد من 
االقتراحـــات التـــي تهـــم المواطنين 
جـــودة  تحســـين  إلـــى  والســـبل 
الهيئـــة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 

للمشتركين.
وفي هذا الشأن أشاد الوزير المبارك 
النائـــب بمعالجـــة قضايـــا  باهتمـــام 
وهمـــوم المواطنيـــن وحرصـــه على 
تقديم أفضـــل الخدمات لهم، معربا 
عن تقديـــره للجهود المخلصة التي 

يقوم بها النواب في تعزيز التعاون 
الســـلطتين  بيـــن  المثمـــر  المشـــترك 

التشريعية والتنفيذية.
النائـــب محمـــد  أشـــاد  مـــن جهتـــه، 
بوحمود بجهود الوزير والمسؤولين 
فـــي االهتمـــام بقضايـــا المواطنيـــن 

المتعلقة بخدمـــات الكهرباء والماء 
وتحســـين جـــودة تلـــك الخدمـــات، 
مؤكدا ســـعيه لتعزيز سبل التواصل 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن 
والتنفيذيـــة لتحقيـــق كل ما يتطلع 

إليه المواطن البحريني.

تقدير جهود النواب في تعزيز التعاون بين السلطتين

المبارك يبحث مع بوحمود الخدمات المقدمة للمواطنين

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير خارجية جمهورية 
العـــراق محمد علـــي الحكيم، في 
مكتبـــه بـــوزارة الخارجية، ســـفير 
مملكة البحريـــن في بغداد صاح 
المالكـــي، وذلـــك بمناســـبة انتهـــاء 

فترة عمله.
الحكيـــم  عّبـــر  اللقـــاء،  وخـــال 
عـــن تقديـــره للُجُهـــود التـــي بذلها 
الســـفير طوال فتـــرة عمله، وذلك 
بالعاقـــات  فـــي ســـبيل االرتقـــاء 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
وجمهورية العراق، مما أسهم في 
تعزيـــز التعـــاون الُمشـــتَرك بينهما، 
معرًبـــا عن ثقته باســـتمرار مســـار 
العاقـــات الثنائّيـــة المتميـــزة بين 
البلدين الشقيقين، متمّنًيا للسفير 

كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهاّم 
عمله الجديد.

الســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
المالكـــي عـــن اعتـــزازه وتقديـــره 
لوزيـــر خارجيـــة جمهورية العراق 
علـــى ما لقيـــه من دعم ومســـاندة 

والـــذي مّكنه مـــن أداء مهامه بكل 
يســـر في تعزيز عاقـــات التعاون 
المشـــترك  والتنســـيق  الثنائـــي 
بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
العـــراق واالرتقـــاء بها نحـــو آفاق 

أرحب.

العالقات تقوية  سبيل  في  المبذولة  بجهوده  مشيًدا 

وزير خارجية العراق يوّدع سفيرنا لدى بغداد

محمـــد بـــن مبـــارك يتســـلم نســـخة مـــن التقريـــر الســـنوي

الحكومة تتقبل مالحظات “الرقابة”

اســـتقبل نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبه بقصـــر القضيبية رئيس ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية الشـــيخ أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفة، وبحضـــور وزير 
شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، 
وعـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين بديـــوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، حيـــث تّم 
خال اللقاء تســـليم ســـموه نسخة من 
التقريـــر الســـنوي 2018 - 2019، الذي 
أعده ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية، 
بهـــدف  مســـتقلة؛  كجهـــٍة  وأصـــدره 
تحسين األداء الحكومي ماليا وإداريا، 
وتأميـــن المســـاءلة وتعزيز الشـــفافية، 
وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة المّتبعة، وفي 

إطار القوانين والنظم المنظمة لذلك.
وفـــي ضوء ما قدمه الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، من شـــرح حول آلية 

عمل ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية، 
وأهدافـــه فـــي معالجة أوجـــه القصور 
وتصحيـــح ومنع التجاوزات، وااللتزام 
بتطبيـــق معاييـــر الرقابة، أعرب ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن 
بالغ شكره وتقديره لما يقوم به ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة مـــن عمـــل 
وطني وجهود، مؤكـــدا تقبل الحكومة 
لمـــا يتضمنـــه التقريـــر مـــن ماحظات، 

وزارات  قبـــل  مـــن  التنفيـــذ  وضـــرورة 
الدولة وهيئاتها ذات العاقة.

من جانبه، قدم الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة بالغ الشـــكر والتقدير لســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
اســـتقباله، موكـــدا أن ديـــوان الرقابـــة 
الماليـــة واإلدارية، وفي ظّل توجيهات 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
مهامـــه  أداء  فـــي  مـــاٍض  خليفـــة،  آل 
الموكلة إليه، مع الحرص على التطوير 
المستمّر؛ تحقيقا لألهداف التي أنشئ 

من أجلها.
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ــاري ــ ــج ــ ال أكـــتـــوبـــر   26 إلـــــى   21 مــــن  ــق  ــل ــط ــن ت
إشادة برعاية محمد بن مبارك بطولة ITF لناشئي التنس

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة 
وزير شؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
لنـــادي  الفخـــري  والرئيـــس  المؤيـــد، 
البحرين للتنـــس علي فخرو، ورئيس 
النـــادي خميـــس المقلـــة، وفيصـــل بن 
رضـــي الموســـوي، وأعضـــاء مجلـــس 

إداره النادي.
وقد أعـــرب الوزير والحضور عن بالغ 
الشـــيخ  لســـمو  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
محمـــد بن مبارك آل خليفـــة؛ لرعايته 
 ITF بطولـــة البحرين الحادية عشـــرة

لناشـــئي التنـــس التي ينظمهـــا النادي 
في الفترة من 26-21 أكتوبر الجاري.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  أطلـــع  كمـــا 
النـــادي  علـــى  والقائمـــون  والرياضـــة 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
مـــن  اتخـــاذه  تـــم  مـــا  علـــى  خليفـــة 

ترتيبـــات لهذه النســـخة المتميزة من 
البطولـــة فـــي عامهـــا الحـــادي عشـــر، 
ومـــا تشـــهده من إقبال كبيـــر لاعبين 
يمثلـــون )48( دولة مـــن مختلف دول 
العالـــم، كمـــا تـــم إطـــاع ســـموه على 
مشـــروعات التطويـــر التـــي تشـــهدها 

والجاري تنفيذها.
كبيـــرا  اهتمامـــا  ســـموه  أبـــدى  وقـــد 
بســـعي نـــادي البحرين التنـــس الدائم 
نحـــو التطويـــر، وأكد دعـــم الحكومة 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  ووزارة 

لهذا المشروع الطموح.

المنامة - بنا



local@albiladpress.com03

المنامة - بنا

أقام الصندوق الملكي لشـــهداء الواجب 
فعاليـــة ترفيهيـــة ألبناء الشـــهداء وذلك 
مـــن  الصنـــدوق  يوليـــه  مـــا  إطـــار  فـــي 
حـــرص علـــى مـــد جســـور التواصـــل مع 
أسر الشـــهداء وأبنائهم بصورة مستمرة 
بمـــا يعـــزز القيـــم المجتمعيـــة المختلفة، 
حيث شملت الفعالية زيارة صالة ألعاب 
ترامبواليـــن، وقضـــى المشـــاركون مـــن 

أبنـــاء الشـــهداء أوقاًتـــا ممتعـــة في ظل 
األجـــواء الترفيهيـــة. يذكـــر أن الفعالية 
تأتـــي ضمـــن مجموعـــة مـــن الفعاليـــات 
التي ينظمها الصندوق الملكي لشـــهداء 
المســـتمرة؛  خططـــه  ضمـــن  الواجـــب 
لتعزيـــز أواصر الترابـــط االجتماعي بين 
الصندوق وأســـر وأبناء شهداء الواجب 
الذيـــن لـــم يتوانوا يوًما عـــن الدفاع عن 

الوطن.

فعالية ترفيهية ألبناء الشهداء

مد جسور التعاون مع المؤسسات والجمعيات
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: جمعيـــة الســـكري تســـهم بنشـــر الثقافـــة الصحيـــة

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
طبيـــب  الفريـــق  البحرينيـــة  الســـكري 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة 
الجمعيـــة وعـــدد مـــن المســـؤولين في 
المحافظـــة. وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أكـــد 
ســـمو المحافظ أن المحافظة حريصة 
على مد جسور التعاون مع العديد من 
المؤسســـات والجمعيـــات، تعزيًزا لدور 
الشراكة المجتمعية عبر إقامة مختلف 

الصحيـــة  والمبـــادرات  الفعاليـــات 
واإلنسانية والخيرية الهادفة.

الـــذي  البـــارز  بالـــدور  ســـموه  وأشـــاد   

تضطلع به جمعية الســـكري البحرينية 
في نشـــر الوعي والثقافة الصحية في 
برامجهـــا المنوعة ومبادرتهـــا المميزة، 

فعاليـــة  المحافظـــة  ســـتحتضن  كمـــا 
توعوية مجتمعية بالشـــراكة والتعاون 
مـــع الجمعيـــة فـــي 14 نوفمبـــر المقبل، 
تزامنـــًا مـــع االحتفـــال بمناســـبة اليـــوم 
بمشـــاركة  وذلـــك  للســـكري،  العالمـــي 
العديد من المؤسســـات والجهات ذات 
العالقة.  من جهته، عّبر الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة عن 
تقديـــره لجهـــود المحافظـــة الجنوبية 
الصحيـــة،  المبـــادرات  احتضـــان  فـــي 
مثمًنـــا دور الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي 
احتضـــان الفعاليـــات التي تهـــدف إلى 
التوعيـــة والتثقيـــف بصوره وأشـــكاله 

الصحية والمجتمعية المنوعة.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال الشيخ محمد بن عبدالله

المنامة - وزارة الداخلية

القطـاع الزراعـي مقبـل علـى تطــور ملحـوظ
ـــي ـــن الغذائ ـــق األم ـــي تحقي ـــن” ف ـــين الزراعيي ـــد دور “المهندس ـــف يؤك خل

أشـــاد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف بدور 
جمعية المهندســـين الزراعيين البحرينية 
فـــي االرتقـــاء بالجانـــب الزراعـــي واألمن 
الغذائـــي والـــدور الـــذي تقوم بـــه في هذا 

المجال.
كمـــا هنـــأ الوزيـــر خلـــف رئيـــس وأعضـــاء 
الجمعيـــة علـــى حصولهـــم ثقـــة زمالئهـــم 
في الجمعية وانتخابهم لتشكيل مجلس 

اإلدارة الجديد.
وأوضـــح خلف لدى لقائـــه مجلس اإلدارة 
للـــدورة  انتخابهـــم  بمناســـبة  الجديـــد 
الســـابعة مـــن عمـــر الجمعيـــة أن القطـــاع 
الزراعـــي فـــي مملكـــة البحريـــن سيشـــهد 
تطـــورا ملحوظا في الفتـــرة المقبلة، وأن 

هناك اهتماما بالغا بهذا القطاع.
الكلمـــة  مضاميـــن  مـــن  “انطالقـــا  وقـــال 
الســـامية التـــي تفضـــل بهـــا عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
االنعقـــاد  دور  افتتـــاح  فـــي  خليفـــة،  آل 

الثانـــي مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس 
لمجلســـي الشـــورى والنواب، فـــإن مملكة 
البحريـــن تعمـــل علـــى ضمـــان اســـتدامة 
إمداداتهـــا الغذائيـــة مـــن خـــالل تســـريع 
تنمية القطاع الزراعي، وعبر زيادة نسبة 
اإلنتاج المحلي مـــن المحاصيل الزراعية 
وذلـــك عبـــر إســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى 
لتنفيذ التوجيهات الملكية لتحقيق األمن 

الغذائي.
وأكـــد أن الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه جمعيـــة 
هـــو  البحرينيـــة  الزراعييـــن  المهندســـين 
دور وطني ومســـؤولية؛ من أجل تحقيق 

األمن الغذائي، وأنها شـــريك أساس معنا 
فـــي تحقيـــق هـــذه األهـــداف، وقـــال “إن 
الزراعـــة مرتكـــز أســـاس مـــن مرتكـــزات 
جميـــع  فـــي  واألمـــن  والتطـــور  التنميـــة 
بلديـــان العالـــم، والـــوزارة وضعـــت ضمن 
إســـتراتيجيتها هـــذا الفهـــم، وقـــد أولـــت 
الحكومة االهتمام بهذا القطاع ووضعت 
تنميتـــه  أجـــل  مـــن  والبرامـــج؛  الخطـــط 
واالرتقـــاء بـــه، كما نتطلع للتعـــاون معكم 
بصـــورة أكبر من أجل تنميـــة هذا القطاع 
بما يخدم الوطـــن ويحقق األمن الغذائي 

لمملكتنا الغالية”. 

وتابع “مـــن األمور المهمـــة التي يجب أن 
نركـــز عليها هي الحاجة إلى توطين هذه 
المهـــن التي كان آباؤنـــا وأجدادنا يعملون 
فيها، والعمل على تشـــجيع المســـتثمرين 
والشباب البحريني عموما؛ لالنخراط في 
هـــذا المجـــال بمـــا يحقق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة”، مشـــيرا إلـــى أن الكثيـــر من 
الصعوبات التي كانت يعانيها هذا القطاع 
قـــد تم التغلب عليها بفضـــل التكنولوجيا 

الحديثة والعلم الحديث. 
مـــن جهته، أوضـــح رئيس مجلـــس إدارة 
جمعية المهندســـين الزراعيين البحرينية 
محمد توفيق بأن الجمعية قامت وخالل 
الدورات الســـابقة بتدريـــب أكثر من 500 
شـــخص علـــى الزراعة، وأن بعـــض الذين 
تلقـــوا التدريب في جمعيتهـــم من داخل 
البحريـــن أو مـــن بعـــض دول الخليـــج قد 

فتحوا مشاريع تجارية ناجحة”. 
كما ســـلم توفيق وزير األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني ملفا كامال 

عن أهداف وخطط وبرامج الجمعية.

وزير األشغال في لقاء مع مجلس اإلدارة الجديد لجمعية المهندسين الزراعيين

المنامة - األشغال وشؤون البلديات
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بحـــث وكيـــل الزراعـــة والثروة 
األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني نبيل أبوالفتح، مع وفد 
أســـترالي ســـبل تعزيـــز التعاون 
في مجال دعم توجهات توفير 
األمـــن الغذائـــي فـــي البحريـــن.

جاء ذلك في اجتماع مع مستشـــار 
الزراعة في السفارة األسترالية في 
البحريـــن جلين إدمونـــدز، بحضور 
الوكيـــل المســـاعد لشـــئون الزراعـــة 
عبدالكريـــم،  محمـــد  عبدالعزيـــز 
ومدير إدارة الثروة النباتية حسين 
الليـــث، وذلك بمبنـــى وكالة الزراعة 

والثروة البحرية بالبديع.
وثّمن الوفد األســـترالي قرار مملكة 
البحريـــن برفع الحظـــر عن واردات 
بحـــث  كمـــا  األســـترالي،  البطيـــخ 
واألســـترالي  البحرينـــي  الجانبـــان 
ســـبل تعزيز التعـــاون بيـــن البلدين 
فيمـــا يخـــص آليـــات الحجـــر علـــى 
الـــواردات الزراعيـــة من اســـتراليا، 

واإلجراءات المتبعة بهذا الشأن.
 وأكـــد أبوالفتـــح أن وكالـــة الزراعة 
والثروة البحرية تنظر باهتمام بالغ 
للدخول في شـــراكات مـــع مختلف 
تجاربهـــا  مـــن  لالســـتفادة  الـــدول 
النهـــوض  مجـــال  فـــي  وخبراتهـــا 

بالقطاعات الزراعية والسمكية.

“الزراعة”: تعزيز التعاون بمجال األمن الغذائي مع أستراليا



انطلقــت صبــاح أمــس أعمــال مؤتمر “الدبلوماســية والثقافة” في مســرح البحرين الوطنــي بحضور وزير الخارجية الشــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، المدير التنفيذي ألكاديمية محمد 
بن مبارك آل خليفة للدراســات الدبلوماســية الشــيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، إضافة إلى تواجد عدد من الخبراء في المجال 

الثقافي والدبلوماسي من البحرين ودول مجلس التعاون والطلبة من األكاديمية واإلعالميين.

وقالـــت مديـــر عـــام الثقافـــة والفنـــون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
هـــا بنـــت محمـــد آل خليفة فـــي كلمة 
االفتتـــاح إن المؤتمـــر يشـــكل فرصـــة 
بالثقافـــة  وتعريفهـــم  الشـــباب  لجمـــع 
كداعـــم للعمـــل الدبلوماســـي ووســـيلة 
للتواصـــل مـــع العالـــم، مشـــيرة إلى أن 
البحرين تمتلك من التاريخ الحضاري 
والمواقـــع التاريخيـــة المدرجـــة علـــى 
لمنظمـــة  العالمـــي  التـــراث  قائمـــة 
اليونيسكو والحراك الفني والموسيقى 
ما يســـاعدها في فتح قنـــوات الحوار 
والتعـــاون مـــع الحضـــارات والشـــعوب 

األخرى.
الدبلوماســـية  مؤتمـــر  أن  وأوضحـــت 
فرصـــة  الشـــباب  يعطـــي  والثقافـــة 
مؤثـــرة  شـــخصيات  إلـــى  لاســـتماع 
الثقافـــة  مجالـــي  فـــي  وفاعلـــة 
والدبلوماسية، مؤكدة أن هيئة الثقافة 
تســـتثمر هـــذا اللقاء؛ مـــن أجل تعريف 
جيل الشـــباب بقصص النجاح الكثيرة 
في هذين المجالين الهامين. وأضافت 
أن المؤتمر ســـيصدر عنـــه الحقا كتاب 
يحمـــل تفاصيـــل الجلســـات ويوثق ما 
دار فيهـــا مـــن نقاشـــات غنيـــة وأفـــكار 

إبداعية حول الثقافة والدبلوماسية.
وفـــي أولى جلســـاته بعنـــوان “الثقافة 
فـــي العاقـــات الدوليـــة”، شـــارك فـــي 
الخارجيـــة،  وزيـــر  مـــن  كل  الحديـــث 
رئيســـة هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
بهيئـــة  العالمـــي  التـــراث  ومستشـــار 
الثقافـــة منيـــر بوشـــناقي، بينما أدارت 
الجلسة الشيخة منيرة بنت خليفة آل 
خليفة، قائلة إن الثقافة والدبلوماسية 
أنـــه  وجهـــان لعملـــة واحـــدة، مؤكـــدة 
مـــن خال الدبلوماســـية يمكـــن تعزيز 
مكانـــة الهوية الوطنية ويمكن صناعة 

الـــدول  مـــع  إســـتراتيجية  عاقـــات 
األخـــرى اعتمادا علـــى جاذبية الثقافة 

والمخزون الحضاري.
وفـــي بدايـــة مداخلتـــه، توّجه الشـــيخ 
بالشـــكر  بـــن أحمـــد آل خليفـــة  خالـــد 
إلـــى الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد على 
تعاونهـــا وحرصهـــا على إقامـــة مؤتمر 
الدبلوماســـية والثقافـــة، مؤكدا دورها 
علـــى  البحريـــن  مكانـــة  تعزيـــز  فـــي 
المســـتوى الدولي وعملها في الحفاظ 
والحضـــاري  التاريخـــي  اإلرث  علـــى 
البحريني خصوصـــا، والعربي عموما. 
حرفـــة  الدبلوماســـية  أن  وأوضـــح 
متعددة األوجه، وتشّكل القوة الناعمة 
والثقافـــة جانبا مهما منها، مشـــيرا إلى 
أن الشـــخصية الدبلوماســـية تتطلـــب 
الوطنيـــة،  بالثقافـــة  عميقـــة  معرفـــة 
والتي من خالها يمكنها تمثيل الوطن 

بأفضل طريقة ممكنة.
الحضـــاري  اإلرث  أن  وأضـــاف 
والتاريخـــي، ومـــا فيه من قطـــع أثرية 

أصيلة، يمكنه العمل كعنصر فاعل في 
العمل الدبلوماســـي وبناء العاقات ما 
بيـــن الشـــعوب والتعريـــف بمـــا تمتلكه 
مستشـــهدا  إنســـانية،  منجـــزات  مـــن 
بأمثلـــة كالمســـات الفرعونيـــة، حجـــر 
رشيد وغيرها من القطع التي تتواجد 
في مدن رئيســـة حول العالم، وتعّرف 

بحضارات بلدانها على الدوام. 
من جانبها، أشـــارت الشـــيخة مي بنت 
محمـــد إلـــى أن الثقافـــة عـــززت مكانة 
المملكة على مستوى العالم، فالبحرين 
دبلوماســـيتها  بفضـــل  اســـتطاعت 
الثقافية أن تفوز برئاسة لجنة التراث 
وأن  التوالـــي،  علـــى  مرتيـــن  العالمـــي 
تســـتضيف لجنة التراث العالمي العام 
2018 علـــى أرض المنامة، وأن تحظى 
باعترافـــات عالميـــة، وأن تفـــوز مدنها 
بألقاب عواصم الثقافة والســـياحة من 
منظمـــات دوليـــة على مدى الســـنوات 
الماضية. وأضافت أن الجهود تتكاتف 
مـــن كافـــة األطـــراف فـــي المملكة من 

الحضـــاري  للمـــوروث  الترويـــج  أجـــل 
البحرينـــي، مؤكـــدة أن أجمل ما يمكن 
أن يـــروى عن األوطان، هـــو حضارتها 

وثقافتها العريقة.
وحـــول قوة الفعـــل الثقافي في تعزيز 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  مـــا  العاقـــات 
ودول العالم، قالت إن البحرين تمتلك 
عاقـــات قويـــة مـــع الكثير مـــن بلدان 
العالـــم، مشـــيرة إال أن المملكة تحتفل 
بمـــرور ثاثيـــن عامـــًا علـــى العاقـــات 
البحرينية الصينية، وتفتتح في موقع 
ثقافي مهـــم في الصين مركـــزا ثقافيا 
بحرينيا بالتعاون مع وزارة الخارجية.
بـــدوره، قـــال بوشـــناقي إن البحريـــن 
أن  الثقافيـــة  أدواتهـــا  عبـــر  تمّكنـــت 
تحظـــى باعتـــراف دولـــي فـــي شـــتى 
المجـــاالت، فالمملكـــة تســـتضيف منذ 
العـــام 2012 المركـــز اإلقليمـــي العربي 
للتـــراث العالمي بإشـــراف مـــن منظمة 

اليونيسكو.
وفـــي ثانـــي جلســـاته، ألقـــى المؤتمـــر 
الضـــوء على ســـبل التواصـــل وأهمية 

انتقـــاء الكلمـــة للتواصـــل الفعـــال فـــي 
الشأن الثقافي من خال الدبلوماسية، 
مـــن  كّاً  الجلســـة  اســـتضافت  حيـــث 
الشيخة ها بنت محمد، مدير االتصال 
الخارجيـــة  بـــوزارة  اإلســـتراتيجي 
والتعـــاون الدولي بدولة اإلمارات هند 
العتيبة، والمديـــر العام لمركز االتصال 
واإلعـــام الجديـــد بـــوزارة الخارجيـــة 
بالســـعودية أحمد الطويـــان، فيما أدار 
الجلســـة مديـــر إدارة المتاحـــف بهيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الشيخ خليفة 

بن أحمد آل خليفة.
وفـــي مداخلتهـــا، أكـــدت الشـــيخة ها 
مـــن  جـــزء  الثقافـــة  أن  محمـــد  بنـــت 
المجتمـــع وأداة قويـــة فـــي التواصـــل 
مـــع العالم، منّوهـــة أن المثقف والفنان 
يجـــب عليـــه االطـــاع علـــى الخبرات 
العالمية في مجاله، حيث أصبح العالم 
اليـــوم قريـــة صغيـــرة يمكـــن بســـهولة 
إيجـــاد ســـبل التواصـــل والتعرف على 
اآلخـــر. أما الطويان، فتطـــّرق إلى دور 
ســـفارات  فـــي  الثقافيـــة  الملحقيـــات 

الـــدول العربية حول العالم، مؤكدا أنه 
ال توجد دبلوماسية من دون ثقافة وال 

ترويج ثقافي من دون دبلوماسية. 
مـــن جانبهـــا، أشـــارت العتبيـــة إلـــى أن 
اإلمارات تحرص علـــى إدماج الثقافة 
في كافة فعالياتها ومبادراتها العالمية، 
مشـــيرة إلـــى أن حـــدث إكســـبو دبـــي 
2020 ســـيكون فرصـــة إللقـــاء الضوء 
على ثقافـــات العالم، حيث وصل عدد 

المشاركات فيه إلى 200 مشاركة. 
وفـــي اليوم الثانـــي للمؤتمر، ســـيكون 
الحضـــور علـــى موعـــد مـــع جلســـتين، 
الثقافـــة  الجوانـــب  تتنـــاول  األولـــى 
المختلفـــة للقوة الناعمة والســـبل التي 
ثقافاتهـــا  نقـــل  فـــي  الـــدول  تنتهجهـــا 
إضافـــة  الدولـــي،  نفوذهـــا  وتعزيـــز 
مـــدى  أي  إلـــى  إلـــى محاولـــة معرفـــة 
تنجـــح مختلف إســـتراتيجيات القوى 
المرتبطـــة بالجوانـــب الثقافيـــة، فيمـــا 
الفنـــون  الثانيـــة  الجلســـة  ســـتناقش 
المتنوعـــة  والروابـــط  والموســـيقى 

والمحتملة بينها وبين الدبلوماسية.

ناصـــر بـــن حمـــد يتلقـــى مزيـــدا مـــن برقيـــات التهانـــي
تلقـــى اللـــواء الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مزيـــدا مـــن برقيـــات 
التهانـــي والتبريكات من كبار المســـؤولين 
فـــي مملكـــة البحرين فـــي القطاعين العام 
والخاص، بمناســـبة صـــدور األمـــر الملكي 
الســـامي عن ملـــك الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، بتعيين 
ســـموه مستشـــاًرا لألمن الوطني، مؤكدين 
بـــأن هـــذه الثقـــة الملكية الســـامية تعكس 
الـــدور الوطنـــي الـــذي يضطلـــع به ســـموه 
وجهوده الكبيرة في ســـبيل خدمة الوطن 
دوام  لســـموه  متمنييـــن  والمواطنيـــن، 
التوفيق والسداد في ما يقدمه سموه من 

عطاء مســـتمر لرفع اســـم مملكة البحرين 
عاليـــا في ظل قيـــادة عاهل الباد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
فقـــد تلقـــى ســـموه برقيـــات التهانـــي مـــن 
كل مـــن: الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمـــن 
آل خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدي 
جمهورية مصر العربيـــة والمندوب الدائم 
الشـــيخ  العربيـــة،  الـــدول  جامعـــة  لـــدى 
خليفـــة بـــن خالـــد بـــن عبـــدهللا ال خليفـــة 
العائلـــة  لمجلـــس  العـــام  المديـــر  مســـاعد 
المالكـــة، الســـيد صبـــاح ســـالم الدوســـري 
وكيل وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية، 
الســـفير وحيـــد مبارك ســـيار وكيـــل وزارة 

الخارجيـــة للشـــؤون اإلقليميـــة ومجلـــس 
الدوســـري  خلـــف  بـــن  عبـــدهللا  التعـــاون، 
عضـــو مجلس الشـــورى، الوكيل المســـاعد 
للطرق بوزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني هدى عبدهللا فخرو، 
المهندســـة أســـماء جاســـم مـــراد الوكيـــل 
المساعد للصرف الصحي بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
الوكيـــل  األشـــراف  محمـــد  عبدالعزيـــز 
المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة، السفير فؤاد سلمان 
المعاودة، الدكتورة فوزيه يوسف الجيب 
األميـــن العـــام المســـاعد لشـــئون العاقات 

الشـــورى،  بمجلـــس  والبحـــوث  واإلعـــام 
المهندس جمـــال عبدالعزيـــز العلوي مدير 
عـــام التنظيـــم وموازنة الوظائـــف بديوان 
الخدمة المدنية، جاسم عيسى الشيراوي 
مديـــر عـــام شـــئون النفـــط والغـــاز بالهيئة 
الوطنية للنفط والغاز، الســـيد مروان فؤاد 
كمـــال المديـــر العـــام للتخطيـــط والمـــوارد 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  بالمجلـــس 
الســـيد محمد حســـن النصف األمين العام 

للجنة األولمبية البحرينية
 الســـيد ناصر أحمد الجنيد المشرف العام 
بـــاإلدارة العامـــة لديـــوان وزارة الداخلية، 
الســـيد ســـطام ســـليمان القصيبي الرئيس 

التنفيـــذي لمصـــرف الخليجـــي التجـــاري، 
القبطـــان وليـــد عبدالحميـــد العلـــوي نائب 
الرئيـــس التنفيـــذي لطيـــران الخليـــج، تاال 
فخرو الرئيس التنفيذي للمشاريع بمجلس 
حســـين  األســـتاذ  االقتصاديـــة،  التنميـــة 
المشـــارك  التنفيـــذي  الرئيـــس  رجـــب  بـــن 
لاســـتثمار بمجلـــس التنميـــة االقتصادية، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الشـــيراوي  رانيـــا 
للشـــؤون االســـتراتيجية بمجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة، مها مفيز الرئيـــس التنفيذي 
التنميـــة  بمجلـــس  المؤسســـية  للشـــؤون 
االقتصاديـــة، الســـيد علـــي أحمـــد أمينـــي 
مديـــر إدارة الوقايـــة مـــن الجريمـــة مديـــر 

برنامـــج مكافحـــة العنـــف واإلدمـــان )معًا( 
بـــوزارة الداخليـــة، الســـيد ســـلطان الغانم 
رئيـــس اتحـــاد غرب آســـيا لبناء األجســـام 
واللياقـــة البدنيـــة، زهـــراء باقـــر الرئيـــس 
التنفيذي لمركز زري العالمي لاستشارات، 
رئيس مجلس إدارة نادي اإلتحاد الثقافي 
مجلـــس  أعضـــاء  وجميـــع  والرياضـــي 
اإلدارة ومنتســـبي النادي، الدكتور وهيب 
الخاجـــة رئيـــس مجلـــس األمنـــاء بجامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة، الدكتور غســـان عواد 
رئيـــس جامعة العلـــوم التطبيقيـــة، فوزية 
زباري المدير التنفيذي للمراســـم وشـــئون 

العاقات الحكومية بفندق الخليج.

المنامة - بنا

مؤتمر الدبلوماسية والثقافة يدّشن أعماله في مسرح البحرين الوطني   
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“اإلسكان” تستعرض مشاريعها وبرامجها مع الدبلوماسيين
مـــن  وفـــدا  اإلســـكان  وزارة  اســـتضافت 
الدبلوماســـيين مـــن مختلـــف دول العالـــم 
مـــن  األولـــى  النســـخة  فـــي  المشـــاركين 
برنامـــج “ضيافة” الذي أطلقتـــه أكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 
الدبلوماســـية، وبحضور الوكيل المساعد 
بوهـــزاع،  ســـامي  اإلســـكانية  للمشـــاريع 
الوكيـــل المســـاعد للسياســـات والخدمات 
والمديـــر  الحيـــدان،  خالـــد  اإلســـكانية 
التنفيـــذي ألكاديمية محمد بـــن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية الشيخة 

منيرة بنت خليفة آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء، أشـــاد بوهـــزاع ببرنامـــج 
“ضيافـــة” الحائـــز علـــى المركـــز األول في 
مســـابقة االبتكار الحكومـــي “فكرة” التي 
نظمهـــا مكتـــب ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدا أن 
البرنامـــج يمثـــل فرصـــة مواتية لتســـليط 
والمشـــاريع  الخطـــط  علـــى  الضـــوء 
التنمويـــة التـــي تنفذهـــا المملكـــة؛ لتعزيز 
االقتصـــاد الوطنـــي وخدمـــة المواطنيـــن 
في مختلـــف المجاالت، وبمـــا يتوافق مع 
رؤيـــة مملكة البحريـــن االقتصادية 2030 
وبرامج الحكومة.   وأشـــارت مدير إدارة 
اإلســـتراتيجي  والتخطيـــط  السياســـات 
بنـــت  الشـــيخة حصـــة  بـــوزارة اإلســـكان 
الـــوزارة  أن  إلـــى  خليفـــة  آل  خليفـــة 
تمكنـــت علـــى مـــدى 50 عامـــا مـــن توفير 
للمواطنيـــن  اإلســـكانية  الخدمـــات  آالف 
ذوي الدخـــل المحـــدود، فـــي إطـــار الدعم 
االجتماعي الذي تحرص القيادة الرشيدة 
والحكومة أن يكون في مقدمة برامجها، 

منوهة إلى أن الســـنوات األخيرة شـــهدت 
كثافـــة عاليـــة مـــن حيث عـــدد المشـــاريع 
التـــي  الجديـــدة،  والمبـــادرات  والبرامـــج 
وفـــرت الخدمـــات اإلســـكانية لــــ 25 ألـــف 
مواطـــن. وخـــال عـــرض مرئـــي قدمتـــه 
الـــوزارة لمنتســـبي برنامـــج ضيافـــة، تـــم 
اســـتعراض مســـيرة بناء المـــدن الجديدة 
فـــي البحريـــن، حيـــث تم اإلشـــارة إلى أن 
المملكة منذ مطلع ستينات القرن الماضي 
تمكنـــت مـــن بنـــاء 8 مـــدن إســـكانية، تـــم 

تنفيـــذ ثاثة منها خـــال األلفية الماضية، 
وهي مدن عيسى وحمد وزايد. وأضافت 
أن نجـــاح تجارب المـــدن الثاثة أدى إلى 
اســـتمرارية نهج تنفيذ المدن اإلســـكانية، 
فتضمنـــت خطط وزارة اإلســـكان إنشـــاء 
5 مـــدن إســـكانية أخـــرى، وهـــي ســـلمان 
ســـترة  وشـــرق  الحـــد  وشـــرق  وخليفـــة 
وضاحيـــة الرملـــي فـــي آن واحـــد، حيـــث 
ارتـــأت الوزارة أن هـــذه المدن قادرة على 
مواجهـــة تحدي الزيادة المطردة في عدد 
الطلبـــات االســـكانية والناتجة عـــن زيادة 
الـــوزارة  وأن  الســـكاني،  النمـــو  معـــدالت 
بالفعـــل تمكنت عبر تلك المـــدن من تلبية 
25 ألف طلبا إســـكانيا خال عامين، وهو 
إنجـــاز يحســـب لحكومة مملكـــة البحرين 
التي أولت الملف اإلســـكاني األولوية في 

برامجها الحكومية.

المنامة - وزارة اإلسكان

في إطار النسخة 
األولى من برنامج 

“ضيافة”

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

مؤتمــر الدبلوماســية والثقافــة يدّشــن أعمالــه بحضور وزيــر الخارجيــة ورئيســة “الثقافة”

صناعة عالقات إستراتيجية بفضل جاذبية الثقافة والمخزون الحضاري



القاسم: مبادرات سمو رئيس الوزراء جعلت البحرين مركزا رائدا للمؤتمرات الطبية
رفعت رئيس جمعية األطباء البحرينية غادة القاسم، ورئيس رابطة طب الطوارئ البحرينية صالح الغانم، والمشاركون في مؤتمر طب الطوارئ 
األول جزيــل شــكرهم وتقديرهــم لرئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة؛ لرعايتــه الكريمة للمؤتمــر، واالهتمام 
الكبير الذي يوليه سموه للطب واألطباء في مملكة البحرين عامة، ولطب وأطباء الطوارئ خاصة، مشيدين بكل المبادرات التي تبناها سموه في 

هذا الجانب، والتي كان لها أكبر األاثر في أن تكون البحرين مقرا متميزا ورائدا في المنطقة الحتضان وإقامة المؤتمرات المتخصصة.

أن  “البـــاد”  لصحيفـــة  القاســـم  وذكـــرت 
الـــذي  الطـــوارئ”،  لطـــب  األول  “المؤتمـــر 
أقيم في الفترة 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، 
أعلن العديد من التوصيـــات، منها اعتماد 
طـــب الطـــوارئ كمنظومـــة وليس كقســـم 
تتضمـــن مـــا قبـــل المستشـــفى، ومـــا بعـــد 
قســـم الطوارئ، مشـــيرة إلى أن توصيات 
المؤتمـــر شـــددت علـــى تفعيـــل توصيـــات 
منظمة الصحـــة العالمية األخيرة الخاصة 

بدعم طب الطوارئ في البحرين، توحيد 
فـــي  المملكـــة  فـــي  الطبيـــة  الممارســـات 
أقســـام الطوارئ، دعـــم األنشـــطة العلمية 
لطـــب الطوارئ، العمل على إنشـــاء برامج 
التخصصـــات  لتدريـــب  معتمـــدة عالميـــة 
المســـاعدة مثل تمريض الطـــوارئ، فنيي 
الطوارئ والمســـعفين، توحيد الممارسات 
الطبيـــة للحـــاالت الطارئة بين المســـعفين 
والمستشـــفيات في المملكـــة لما لذلك من 

أثـــر مباشـــر على حيـــاة المرضـــى، اعتماد 
تصنيـــف موحد في المؤسســـات الصحية 
علـــى مســـتوى المملكـــة، ووضـــع الحوافز 
المناسبة الســـتقطاب األطباء والتمريض 
طـــب  لتخصـــص  والفنيـــن  والمســـعفين 
الطـــوارئ؛ مـــن أجـــل ضمـــان اســـتمرارية 
هـــذا التخصص الحيـــوي، وكذلك ضرورة 
توعيـــة المجتمـــع بـــدور أقســـام الطوارئ 
الطارئـــة؛  بالحـــاالت  إال  إشـــغالها  وعـــدم 

لضمـــان ســـرعة الخدمـــة لهـــذه الحـــاالت، 
اإلصابـــات  مـــن  الوقايـــة  برامـــج  ودعـــم 
والحوادث لما لها من دور في الوقاية من 
الكثير من الحاالت التي تســـتقبلها أقسام 

الطوارئ في البحرين.
ومـــن جانبه، أثنى قائـــد الخدمات الطبية 
الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالد بـــن علي آل 
خليفـــة علـــى حســـن التعـــاون والتنظيـــم 

لهـــذا النوع من المؤتمـــرات وورش العمل 
بيـــن الخدمات الطبيـــة الملكيـــة وجمعيه 
األطباء الممثلة برابطة طب الطوارئ في 

المملكة.
وبـــدوره، ثمـــن مديـــر مركـــز ولـــي العهـــد 
للتدريـــب والبحـــوث الطبية بالمستشـــفي 
العســـكري العميـــد خالـــد عبدالغفـــار، دعم 
ورش  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  قائـــد 
العمـــل المصاحبـــة لمؤتمر طـــب الطوارئ، 
مضيفـــا أن 4 ورش تعليميـــة أقيمـــت في 
المركـــز واســـتقطبت مـــا ال يقل عـــن ١٠٠ 
مشـــارك مـــن أطبـــاء طـــب الطـــوارئ مـــن 

البحرين والخليج وجميع أنحاء العالم.

غادة القاسمالشيخ خالد بن علي

“خيرية جنوسان” تشكو تدهور الوضع الخدمي واإلسكاني
ــو رئــيــس الـــــوزراء ــم ــن س ــادرة عـ ــ ــص ــ ــة ال ــم ــري ــك ــات ال ــه ــي ــوج ــت ــة يــثــمــنــون ال ــري ــق ــي ال ــالـ أهـ

اشتكى مجلس إدارة جمعية جنوسان الخيرية من تدهور الوضع اإلسكاني والخدمي في قرية جنوسان، بما ال يتسق مع التوجيهات 
الكريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

جنوســـان  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الخيريـــة حســـين الصبـــاغ إن أهالـــي 
قريـــة جنوســـان يشـــكرون ويثمنـــون 
كل التوجيهـــات الصـــادرة من صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بإنجاز المشـــروع اإلســـكاني الموعود 
طرقهـــا  وتطويـــر  القريـــة  ألهالـــي 
وتوفيـــر  فيهـــا  الســـيارات  ومواقـــف 
الحدائـــق والمرافق المختلفـــة، لكنهم 
مـــن  نفســـه  الوقـــت  فـــي  محبطـــون 
إهمـــال واقـــع القريـــة وعـــدم مبـــادرة 
وزارتـــي  فـــي  المختصـــة  اإلدارات 
اإلسكان واألشـــغال وشؤون البلديات 
تلـــك  إلنجـــاز  العمرانـــي  والتخطيـــط 

التوجهيات الكريمـــة رغم مرور وقت 
طويل على صدورها.

وأضـــاف: “خاطبنا مختلـــف الوزارات 
احتياجـــات  بشـــأن  والمؤسســـات 
للخدمـــات  الضروريـــة  جنوســـان 
الســـيارات  ومواقـــف  اإلســـكانية 
وحديقـــة ولو صغيـــرة ومرفأ لصيادي 
ورياضـــي  ثقافـــي  ومركـــز  القريـــة 
يحتضـــن شـــباب القرية، لكـــن ذلك لم 
يتـــم منه شـــيء لألســـف الشـــديد، بل 
أكثر من ذلك لدينا مشكلة في مداخل 
ومخـــارج بعض أحيـــاء القرية التي ال 
يمكن لسيارات الدفاع المدني دخولها 
عنـــد الضـــرورة ممـــا ينـــذر بكارثـــة لو 

حدث طارئ ال ســـمح هللا، وقد وقعت 
الكارثـــة فعـــا فـــي أحد هـــذه األحياء 
قبـــل ســـنوات حيـــن نشـــب حريق في 
أحد المنـــازل وراح ضحيته 4 أطفال، 
وتوجـــد حلـــول بســـيطة جـــدا تتمثل 
في شـــق طرق قصيرة للشـــارع العام، 
لكن حتى ذلك لم يتم إنجازه لألســـف 

الشديد”.
وأوضـــح الصبـــاغ أن قريـــة جنوســـان 
خدمـــي  مرفـــق  أي  وجـــود  تفتقـــد 
مركـــز  أو  مدرســـة  ســـواء  حكومـــي 
صحي أو حديقة لألطفال أو ممشـــى 
أو أو دار للمســـنين أو غيـــر ذلـــك، كمـــا 
أنهـــا القريـــة الوحيـــدة التي لم تشـــهد 

أي توســـع جغرافـــي منـــذ االســـتقال، 
وأن خطـــة إنجـــاز مشـــروع إســـكاني 
لقرية جنوســـان كانـــت موضوعة منذ 
العـــام 2006، لكنهـــا لم تأخـــذ طريقها 
للتنفيـــذ، وظـــل المشـــروع معطا منذ 

ذلك الوقت وســـط متابعة حثيثة من 
الجمعية وأهالي القرية عموما.

الـــوزراء  رئيـــس  “ســـمو  وأضـــاف: 
بمـــا يتصـــف به مـــن قرب مـــن هموم 
المواطنين وتحسس لمعاناتهم وجه 
فـــي مواطـــن عديـــدة إلـــى التعجيل 
ألهالـــي  إســـكاني  مشـــروع  بإنشـــاء 
أحـــد  وحـــدات  شـــراء  أو  جنوســـان 
فـــي  الحديثـــة  الخاصـــة  المشـــاريع 
القريـــة، والتـــي أقيمـــت علـــى أراض 
رفضت الجهات الرســـمية استماكها 
طـــوال 15 عامـــا بحجـــة أنهـــا أراض 
زراعيـــة وغيـــر مخططـــة، ومـــا تزال 
آمـــال األهالـــي معلقـــة بالتوجيهـــات 
رئيـــس  لســـمو  والطيبـــة  الكريمـــة 

الوزراء”.

جنوســـان  جمعيـــة  رئيـــس  واختتـــم 
تصريحـــه بالتأكيد علـــى أن ما يرجوه 
األهالـــي من المســـؤولين فـــي وزارتي 
اإلسكان واألشـــغال وشؤون البلديات 
االســـتجابة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الملكـــي  لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو 
األمير خليفة بن سلمان بشأن تحويل 
فـــي  الخاصـــة  اإلســـكانية  المشـــاريع 
القريـــة إلـــى مشـــاريع إســـكانية عامة، 
وإتاحتهـــا ألهالـــي القرية؛ لاســـتفادة 
منهـــا، بعيدا عن مشـــروع مزايـــا الذي 
مـــن   % 90 لـــدى  ال تتوفـــر شـــروطه 
فـــي  اإلســـكانية  الطلبـــات  أصحـــاب 
قريـــة جنوســـان، حيث غالبيـــة أبنائها 
مـــن محـــدودي الدخـــل ومن شـــاغلي 

الوظائف البسيطة والمتواضعة.

جنوسان - جمعية جنوسان الخيرية

حسين الصباغ
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بدور المالكي

الجالهمة لـ “^”: انطالق أول بنك للخاليا الجذعية
“نهـــرا” مظلـــة  تحـــت  طبـــي  مرفـــق  و800  مهنـــي  ألـــف   30

كشـــفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية مريم 
مقـــرا  ســـتكون  البحريـــن  أن  الجاهمـــة 
للخايـــا  بنـــك  أول  فـــي  العمـــل  النطـــاق 
الجذعية في البحرين والخليج، مؤكدة أن 
المشروع الطبي المتخصص يمثل أحدث 
طلـــب قـــدم للهيئـــة إلقامة مشـــاريع طبية 
متخصصـــة للعـــام 2019، مشـــيرة إلى أنه 
مشروع اســـتثماري مشـــترك بين مستثمر 
مـــن الهنـــد وآخرين بحرينييـــن، مردفة أن 
المشروع في طريق استكمال اإلجراءات 
وضمـــن اإلجـــراءات الموافـــق عليهـــا مـــن 
المجلـــس األعلـــى للصحة.وأوضحـــت في 
تصريحـــات لــــ “الباد” أن هناك 3 مشـــاريع 
أخرى في طريقها لاســـتكمال منها مصنع 
فارمـــا لألدويـــة، ومصنـــع للحقـــن الطبية، 

ومصنع للكبســـوالت، والتي توقفت لفترة 
بســـبب بعض الظروف لدى المســـتثمرين، 
ولكنهـــا اآلن فـــي طور التنفيـــذ، مؤكدة أن 
وجـــود موقـــع إلكترونـــي للهيئـــة ســـيكون 
دافعـــا لمزيـــد مـــن االســـتثمارات الطبيـــة 
المتخصصة من داخل البحرين وخارجها، 
وهو ما بدأنا ماحظته بعد إطاق الموقع 

االلكتروني والخدمات اإللكترونية.
المعتمديـــن  المهنييـــن  عـــدد  أن  وبينـــت 
والمســـجلين لـــدى الهيئـــة والمصـــرح لهـــم 
بالعمـــل وصـــل اآلن إلـــى 30 ألـــف مهنـــي، 
ويشـــكلون الكـــوادر العاملـــة فـــي مختلف 
التخصصـــات الطبيـــة من الكـــوادر الطبية 
والتمريضيـــة والفنيـــة والمهن المســـاعدة 
العاملة فـــي المرافق الحكوميـــة والقطاع 
الطبيـــة  المرافـــق  عـــدد  وأن  الخـــاص، 

المنضويـــة مظلـــة “نهرا” تبلـــغ 800 مرفق، 
منوهـــة بـــأن الهيئـــة تمنـــح ســـنويا 2000 
الكـــوادر  يشـــمل  جديـــد  طبـــي  ترخيـــص 
والمؤسســـات والمرافق الطبية والصحية 
الجديـــدة التي ترخـــص وتعتمد من خال 
الهيئـــة. وأوضحت أن الهيئـــة ومنذ بداية 
عملهـــا في 2017 ولحد اآلن في عملها في 

تقييـــم المؤسســـات الطبيـــة فـــي البحرين 
ومدى تطبيقها لمعاييـــر الجودة وااللتزام 
مؤشـــرات  وضمـــن  الصحيـــة  بالشـــروط 
محـــددة، فقد قامـــت باالنتهاء مـــن تقييم 
16 مستشـــفى و10 مراكز صحية، مشيرة 
إلى أن هناك بعض المراكز الصحية طلبت 

مزيدا من الوقت لترتيب أوضاعها.
ولفتـــت إلـــى أن الهيئة ســـتبدأ فـــي تقييم 
5 مستشـــفيات مـــع بدايـــة العـــام المقبـــل، 
مبينة أنها ســـتبدأ بعملية التقييم بعد سنة 
مـــن التصريح للمؤسســـة بالعمـــل الفعلي، 
موضحـــة أن التغييرات اإلدارية والتحول 
نحو االستقالية في ظل مشروع الضمان 
الصحـــي المقبل المتوقع تطبيقه في العام 
المقبـــل، أديـــا إلـــى تأجيـــل عمليـــة تقييـــم 

مجمع السلمانية الطبي.

الدوســـري مريم الجالهمة عيســـى  النائـــب  تقـــدم 
بســـؤال إلى وزير شـــؤون الكهرباء 
والماء وائـــل المبارك، اســـتنادا إلى 
المـــادة ٩١ مـــن الدســـتور، والمـــادة 
١٣٣ مـــن الائحة الداخلية لمجلس 

النواب، هذا نصه: 
“فـــي ضـــوء التوجيهـــات األخيـــرة 
باستكمال تركيب عدادات الكهرباء 

والمـــاء، ومتـــى يتـــم االنتهـــاء مـــن 
تركيـــب جميع هذه العـــدادات، وما 
تكلفتها، وهل ســـتتم احتســـاب أي 
أجـــرة إضافية علـــى المواطن، وما 
مدى دقة هذه العدادات في تجنب 
حـــدوث أخطاء، وهل هناك تجارب 
إليهـــا  اســـتندت  أخـــرى  دول  فـــي 

الوزارة لضمان دقتها؟”

أول سؤال برلماني لوزير “الكهرباء”

وائل المبارك عيسى الدوسري

محرر الشؤون المحلية

الرفاع - مجلس بلدي الجنوبية

الرابعـــة  بالدائـــرة  البلـــدي  ممثـــل  قـــام 
بالمنطقـــة الجنوبيـــة عمـــر عبدالرحمـــن 
برفقة وكيل شـــؤون األشغال في وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني أحمد الخياط، ولجنة األمطار 
بزيـــارة ميدانية إلـــى مناطق الحجيات، 
النويـــدرات وهـــورة ســـند للوقوف على 
احتياجات المواطنيـــن وأماكن التضرر 

في العام الماضي.
عبدالرحمـــن  أشـــاد  الزيـــارة،  وفـــي 
بجهـــود “األشـــغال” فـــي تلبيـــة تطلعات 
مشـــيدًا  المواطنيـــن  واحتياجـــات 
بالتعـــاون والدعـــم الدائميـــن مـــن قبـــل 
الوزارة والـــذي يعكس حرص الحكومة 
هـــذه  وتنفيـــذ  دعـــم  علـــى  الرشـــيدة 
االحتياجـــات ونحـــو مزيد مـــن االرتقاء 

للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  فـــي 
والمقيميين. 

الزيـــارة، اســـتمع وكيـــل شـــؤون  وفـــي 
األهالـــي  احتياجـــات  إلـــى  األشـــغال 
بعـــض  وعايـــن  النويـــدرات  بمنطقـــة 
األماكـــن التـــي تضـــررت العـــام الماضي 
باإلضافـــة إلـــى زيارة عـــدد مـــن النقاط 
المرصـــودة لتجمعات ميـــاه األمطار في 

منطقة الحجيات وهورة ســـند بحســـب 
مواسم األمطار الماضية.

ودعـــا الخياط في الزيـــارة فريق العمل 
لوضع المضخات وزيادة عدد الصهاريج 

في المنطقة لهذا العام. 
وأوضح أنه في المستقبل سيتم إيجاد 
حـــل جـــذري مـــن خـــال عمـــل شـــبكة 

تصريف مياه أمطار متكاملة.

الخياط: حل جذري بإنشاء شبكة تصريف مياه أمطار متكاملة
مراجعة احتياجات الحجيات والنويدرات وهورة سند

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الصحـــي 
البلديـــات والتخطيط العمراني شـــوقي 
المنديل أن تكّدس الزيوت في شـــبكات 
الصرف الصحي يؤثر بشـــكل كبير على 
وظيفة الشبكات، ومن َثم يعطل الهدف 
الذي أنشئت من أجله. وذكر: أن مشكلة 
ســـكب الزيـــوت فـــي شـــبكات الصـــرف 
ببســـاطة  الزيـــوت  ألن  تبـــرز  الصحـــي 
تتجمـــد في فترة قصيرة وتشـــكل كتلة 
من الدهون الصلبة تعلق بها العديد من 
األوساخ، ولذلك تتسبب في انسدادات 
فـــي ميـــاه الصـــرف الصحي تؤثـــر على 
قـــدرة وأداء محطـــة الصـــرف الصحـــي 
الصـــرف  ميـــاه  نـــزح  علـــى  التشـــغيلية 

الصحـــي فـــي دورات الميـــاه، مما يؤدي 
إلـــى ارتداد مياه الصرف الصحي داخل 
المنـــازل، وينجـــم عنهـــا مشـــاكل بيئيـــة 

وصحية تؤثر على صحة المواطن.
مـــن  بـــرزت  المشـــكلة  أن  وأوضـــح:   
خال عـــدد الباغات التـــي ُرصدت في 
مركـــز التحكم والباغـــات التابع لقطاع 
الصـــرف الصحي، إذ تبّين أن المشـــاكل 

 A6D و A6E تتكـــرر في محطتي الضخ
بمنطقة المنامة )مجمع 302(، حيث بلغ 
عدد الباغات 412 باًغا خال الثمانية 
أشـــهر الماضيـــة، بســـبب كميـــة الدهون 

الكبيرة التي ُتصّرف في المحطة.
وعن عدد الباغـــات التي تم معالجتها، 
أشار المنديل إلى أنها بلغت 12437 في 

األشهر التسعة الماضية.

“األشغال”:  12437 بالًغا في األشهر التسعة الماضية
مشكالت صحية وبيئية بسبب سكب الزيوت بمياه الصرف

محرر الشؤون المحلية
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الصخير - جامعة البحرين

البرمجة  مسابقة  فــي  الــثــانــي  بالمركز  البحرين  جامعة  فــريــق  فــاز 
 )Bahrain Collegiate Programming Contest )BaCPC الجامعية
 5 15 فريًقا من  البحرين، متفوًقا على  على مستوى جامعات مملكة 

جامعات بالمملكة.  
من  نسخة  في  للمشاركة  البحرين  جامعة  فريق  تأهل  المركز،  وبهذا 
المسابقة على مستوى دول الشرق األوسط، المزمع إقامتها في شرم 

الشيخ في جمهورية مصر العربية الشهر المقبل.

ا بمسابقة برمجية ... وجامعتنا الثانية وطنيًّ

منع دخول الطلبة للحمام يرفع حاالت التهاب المسالك البولية
ولية أمر لـ “^”: تغيير مسار رحلة من سوق المزارعين لمدفن النفايات دون علمنا

 شــكت وليــة أمــر طالبــة بمدرســة خاصــة تقــع بمحافظــة المحــرق عبــر “البــاد” مــن 
موضوعين تصّم إدارة المدرسة أذنها عنهما، وهما زيادة عدد حاالت التهاب المسالك 
البولية لدى الطلبة؛ بســبب رفض المعلمين اإلذن بذهاب التاميذ لدورات المياه، أما 
الموضــوع اآلخــر فهــو تغييــر برنامــج رحلــة طابيــة مــن ســوق المزارعين إلــى مدفن 

نفايات بمنطقة عسكر دون موافقة أولياء األمور.

المشكلة األولى

ــر بــاســتــضــافــة عن  تــحــدثــت ولــيــة األمــ
ــدة من  ــديـ ــاالت عـ ــ ــه حـ ــواجـ مــشــكــلــة تـ
بالمسالك  اللــتــهــاب  بتعرضهم  الطلبة 
الــبــولــيــة بــســبــب وجــــود ســيــاســة غير 
بعدم  التعليمي  الــكــادر  لـــدى  مكتوبة 
المياه  لــدورات  بالذهاب  للطلبة  اإلذن 

أثناء وقت الحصة.
ــت إن لــديــهــا ابــنــتــيــن بــالــمــدرســة،  وقــال
الفصل  بالمدرسة منذ  وهما منتظمتان 
األول  الــصــف  قــبــل   )KG( الــتــمــهــيــدي 
ــتـــدائـــي، والحـــظـــت تـــكـــرار شــكــوى  االبـ
إدارة  اتـــخـــاذ  دون  كــبــديــهــا  فـــلـــذات 

المدرسة حلوالً مستديمة.
ــا كــتــبــت بــمــجــمــوعــتــيــن  ــهـ ــّيـــنـــت أنـ  وبـ
مــنــفــصــلــتــيــن بــالــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــتــي تــضــم أعـــضـــاء من  ــواتـــســـاب( ال )الـ
أمـــهـــات الــطــلــبــة بــالــصــفــيــن، وزمــيــات 
ابــنــتــيــهــا، عــمــا إذا يــواجــه أبــنــاؤهــم أو 
المياه  دورة  عن دخول  تعطياً  بناتهم 
وتبّينت حجم  الــحــصــة،  انــعــقــاد  أثــنــاء 
ــردود الــغــزيــرة الــتــي  ــ ــ الــمــشــكــلــة مـــن ال
وانسياب  ذلك  المعلمين  ممانعة  تنتقد 

القصص عن هذه المشكلة.
أنها  للصحيفة  ــر  األمــ ــيــة  ول وذكــــرت   
ــمــوجــودة  قــصــدت الــعــيــادة الــطــبــيــة ال
بالجزيرة التي تقع بها المدرسة، وذلك 
من  الــازمــة  الطبية  التحاليل  إلجـــراء 
التهاب  أعــراض  من  ابنتها  معاناة  بعد 

الطبيب  فــأفــادهــا  الــبــولــيــة  الــمــســالــك 
ــص حـــاالت كــثــيــرة مــن طلبة  أنـــه شــخَّ

المدرسة يعانون من ذات المشكلة.
 ونّبهت إلى أن لديها ابنة بصف دراسي 
وفي  المشكلة،  ذات  مــن  وتعاني  آخــر 
بــعــض األحــيــان تــعــود لــلــمــدرســة وهــي 
مبللة الثياب بسبب رفض المعلم اإلذن 

لها بدخول دورة المياه أثناء الحصة.
وأشارت لوجود قصص وحاالت كثيرة 
على  ويتعّين  عندها  الــوقــوف  ويمكن 
وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة 
مثل  لحل  المناسبة  اإلجـــراءات  اتخاذ 
تمس  والتي  المتصاعدة  الشكوى  هذه 
تقتصر  وال  الطلبة  مــن  مــتــزايــًدا  عـــدًدا 

هذه الشكوى على حاالت فردية.

رحلة للنفايات

فتحدثت  األخـــرى،  المشكلة  عــن  أمــا   
إدارة  أن  الــبــاد  لصحيفة  األمـــر  ولــيــة 
ــور  ــمــدرســة طــلــبــت مــن أولـــيـــاء األمـ ال
في  الطلبة  اصطحاب  على  الموافقة 
برحلة   2019 أكتوبر   19 السبت  يــوم 
إلى سوق المزارعين في منطقة هورة 

عالي.
بعثت  الـــمـــدرســـة  إدارة  أن  ــالـــت  وقـ  
الرحلة  برنامج  تتضمن  بذلك  رســالــة 
في  تتركز  والتي  وفعالياتها  وأهدافها 
النفايات  تدوير  بكيفية  الطلبة  توعية 
ســوق  بمنطقة  تــواجــدهــم  خـــال  مــن 

التجارب  على  ــاع  واالطــ الــمــزارعــيــن 
الزراعية وزيادة المسطحات الخضراء.

رسالة  من  نسخة  األمــر  ولية  وأرفقت 
المدرسة )مرفقة مع الخبر(. وتبين أن 

رسم الرحلة 13 ديناًرا.
الــمــفــاجــأة  ــة األمــــــر أن  ــيـ ولـــفـــتـــت ولـ
المدرسة  أن  األمــور  ألولــيــاء  الصادمة 
أبدلت مسار الرحلة من الذهاب لسوق 
المزارعين إلى مدفن النفايات بمنطقة 

عسكر دون إخطار أو إذن مسبق.
وقالت: تحولت الرحلة من موقع أخضر 
من  وتبدو  نفايات،  منطقة  إلى  جميل 
أنــهــا منطقة غير  ــنــاء  خــال صــور األب
وبخاصة  التعليمية،  للزيارات  صالحة 
ــة لــطــلــبــة الــصــف الــخــامــس  ــرحــل أن ال

االبتدائي.
من  بصور  “الباد”  األمر  ولية  وزّودت 
وتبدو  عسكر.  بمدفن  الــزيــارة  موقع 
ــنــفــايــات الــمــبــعــثــرة وســكــن الــعــمــال  ال
ــعــزاب وغــيــاب اشــتــراطــات الصحة  ال
غياب  عــن  فــضــاً  بالموقع  والــســامــة 
البلدية  الــجــهــات  الــرقــابــة مــن  عــيــون 

المعنية للموقع.
الطلبة  بــعــض  إن  األمـــر  ولــيــة  وقــالــت 
وإدارة  ــو،  ــ ــرب ــ ال مــــرض  مـــن  يـــعـــانـــون 

المدرسة جالت بهم بمواقع ال تتناسب 
مراعاة  دون  وصحتهم،  سامتهم  مع 
بأمنهم  الــمــرتــبــطــة  الــتــفــاصــيــل  ألدق 

الصحي.
 ونّبهت إلى أن إدارة المدرسة أدركت 
حجم استياء أولياء األمور من تغيير 
مسار الرحلة مما قادها إلرسال رسالة 
من   7 بالساعة  )مسج(  قصيرة  نصية 
مساء يوم السبت الماضي بأن الطلبة 
ــو عكس  كــانــوا ســعــداء بــالــرحــلــة، وهـ
األمور  أولياء  بأوساط  السائد  الشعور 

مما جرى.
التربية  وزارة  ــر  األمــ ولــيــة  وطــالــبــت 
إدارة  ــع  مـ تــحــقــيــق  بــفــتــح  والــتــعــلــيــم 

المدرسة بشأن ما جرى.

سكن العمال بمنطقة مدفن النفايات موقع غير مناسب للزيارات الطالبية

رسالة المدرسة عن رحلة للسوق

15 مدرسة تغرس الشتالت لتحفيز الطلبة زراعيا
بيئي أمـــمـــي  ــج  ــام ــرن ــب ل ــراء”  ــضـ ــخـ الـ “الـــمـــوجـــة  ــروع  ــشـ مـ ــن  ــم ض

أطلقــت وزارة التربيــة والتعليم بالتعاون مع شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
“جيبــك” الحملــة الزراعيــة الطابيــة الســنوية فــي 15 مدرســة مــن جميــع المراحــل 
التعليمية، بهدف تعزيز ثقافة التشجير لدى الطلبة، وتحفيزهم على ممارسة الزراعة، 
والســيما زراعــة األشــجار المحلية، للمســاهمة فــي زيادة الرقعــة الخضــراء بالمملكة، 

ضمن مشروع “الموجة الخضراء” لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

المدارس  الحملة تزويد  ويتم خال هذه 
ــار الــمــحــلــّيــة  ــجــ بـــعـــدد مـــن شـــتـــات األشــ
لــزراعــتــهــا فــي فــنــاء الـــمـــدارس، بــإشــراف 
الزراعية،  العلوم  في  متخصصين  خبراء 
ــون تـــدريـــب الــطــلــبــة على  ــن يــتــول ــذيـ والـ
لــلــزراعــة، ومــن ثم  الصحيحة  الــخــطــوات 
التشجير  عملية  على  الميداني  اإلشــراف 
تعريفهم  وكذلك  المدرسية،  الحدائق  في 
مــتــعــددة،  مــجــاالت  فــي  الـــزراعـــة  بأهمية 
المحاصيل  مــن  المحلي  اإلنــتــاج  كــزيــادة 
الــزراعــيــة، وبــالــتــالــي اإلســهــام فــي تنمية 

االقتصاد الوطني، فضاً عن الحفاظ على 
البيئة عبر تقليل نسبة التلوث في الهواء، 
وتزيين  البيئي،  الــتــوازن  مستوى  ورفــع 

وتجميل األماكن.
ــمــوجــة الــخــضــراء”  يــذكــر أن مــشــروع “ال
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة يسعى نحو 
النهوض بالبيئة المحلية في مختلف دول 
األشجار  من  عدد  أكبر  غرس  عبر  العالم، 
ــى جانب  بــأيــدي األطـــفـــال والــشــبــاب، إلـ
وتبادل  البيولوجي،  التنوع  ثقافة  نشر 

 جانب من تنفيذ الحملة في المدارس المشاركةالخبرات في هذا المجال.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقــدت وزارة التربيــة والتعليــم لقــاًء مــع ممثلي جميــع المدارس 
الخاصــة، بمقــر صرح ميثاق العمل الوطني، تم خاله اســتعراض 
آليــة تنظيــم الزيــارات الطابيــة إلــى الصــرح، فــي إطار تشــجيع 
المشاركة في األنشطة الوطنية المعززة لمنهج التربية للمواطنة.

وكان اللقاء قد شهد حضور ممثلين 
عن صرح الميثاق الوطني، وإدارة 
التعليم  وإدارة  العامة،  العاقات 
الخاص بالوزارة، بما يعكس تعاون 
قــطــاعــات الــــــوزارة مـــع الـــمـــدارس 
الـــخـــاصـــة فــــي تــنــفــيــذ الــــزيــــارات 
أمام  التعّلم  آفــاق  لفتح  الميدانية، 
الــطــلــبــة، مــن خـــال الــتــعــرف على 
مــن حقبة  بــه  الــصــرح ومــا يرتبط 
وهي  المملكة،  تاريخ  من  مضيئة 
الــتــصــويــت عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل 
ــنــهــوض  ال فـــي  ودوره  ــنـــي،  الـــوطـ
ــي الـــمـــجـــاالت كــافــة.  بــالــمــمــلــكــة فـ
ميدانية  جولة  اللقاء  تضمن  وقــد 

ــع خـــالـــهـــا مــمــثــلــو  ــلـ بـــالـــصـــرح، أطـ
محتوياته  على  الخاصة  المدارس 
مملكة  أهـــل  مــاضــي  تجسد  الــتــي 
البحرين وكذلك حاضرهم المشرق 
عــبــر تــكــاتــفــهــم جــمــيــًعــا فـــي إطـــار 
وتعايشهم  الوطنية  الــوحــدة  مــن 

وانفتاحهم على الشعوب.
إطـــــار تشجيع  فـــي  ذلــــك  ويـــأتـــي 
الخاصة  الــمــدارس  لطلبة  الـــوزارة 
ــرح مــيــثــاق العمل  عــلــى زيــــارة صـ
الوطني طوال أيام العام الدراسي 
يراعي  متكامل  تربوي  إطــار  وفــق 
بالممارسات  النظرية  الــمــادة  ربــط 

العملية.

ترتيب زيارات المدارس الخاصة لـ “الصرح”

االثنين 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 - العدد 4024

محرر الشؤون المحلية

2000 كتاب رقمي ونموذج امتحان بالبوابة التعليمية

قالــت الوكيــل المســاعد للتخطيــط والمعلومــات بــوزارة التربيــة والتعليــم نــوال 
الخاطــر لـــ “البــاد” إن الــوزارة دّشــنت النســخة المحدثــة مــن بوابتهــا التعليميــة 
اإللكترونية، لتوفر من خالها خدمات جديدة للتربويين والطلبة وأولياء األمور.

تمّثل  البوابة  هذه  أن  الخاطر  وأضافت   
بيئة تعليمية رقمية تفاعلية تخدم جميع 
المدارس الحكومية بكل مراحلها، وتهدف 
بيئة  وخلق  التعليم،  جــودة  تحسين  إلى 
والتعليمية  اإلدارية  الهيئات  بين  تواصل 
والطلبة وأولياء األمور، ومتابعة الحضور 
والغياب اليومي، واالطاع على األنشطة 
الــخــدمــات ذات  مــن  الــمــدرســيــة، وغيرها 

العاقة.

تـــوفـــر في  ــبـــوابـــة  الـ إلــــى أن   وأشـــــــارت 
الــوقــت الــحــالــي أكــثــر مــن ألــفــي محتوي 
تعليمي رقمي، تشمل 363 كتاًبا، و1016 
ــدات الــتــعــلــم، و739 مــن نــمــاذج  مــن وحــ
إضافًة  وأجوبتها،  النهائية  االمتحانات 
إلـــى مــا هــو مــتــوفــر عــبــر مــوقــع مكتبتي 
إلكترونية  تعليمية  وحــدات  من  الرقمية 
عددها  بلغ  والطلبة،  المعلمين  إنتاج  من 
3979، مبينًة أن البوابة تشهد أقبااًل كبيًرا 

ومــتــزايــًدا، فــخــال أســبــوع واحـــد خال 
الفصل الحالي بلغ عدد الزيارات أكثر من 
المراحل  بمختلف  للطلبة  زيــارة  ألــف   85

ــارة  ــ ــــف زي ــة، وأكـــثـــر مـــن 15 أل ــيـ ــدراسـ الـ
للمعلمين، وأكثر من 6 آالف زيارة ألولياء 
األمــور.  وأوضحت الخاطر أنه تم خال 
الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 894 نشاًطا 
ا، و465 حلقة نقاش تربوية، و261  تعليميًّ
ا، واالستفادة من 952 من  درًسا إلكترونيًّ

اإلثراءات التعليمية.

نوال الخاطر

وكيلة المعلومات 
بـ“التربية” لـ “البالد”: 4 
آالف محتوى من إنتاج 

الطلبة والمعلمين

محرر الشؤون المحلية
مطالبات لـ “التربية” 
بالتحقيق مع إدارة 

المدرسة

يشار إلى أن المدرسة الخاصة  «
تقع بجزيرة في محافظة 

المحرق. وتأسست بالعام 2006. 
وتضم الطلبة للمراحل الثالث 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية.

ويبلغ عدد الطلبة الذكور قرابة  «
618، واإلناث 495 بمجموع 1113 

طالًبا وفق آخر تقرير رسمي 
لهيئة جودة التعليم والتدريب.

وحافظت المدرسة على تقدير  «
“مرض” بدورتي المراجعة األولى 

والثانية. وأجريت المراجعة 
األخيرة في مارس 2016.

بروفايل المدرسة

االثنين  يــوم  البحرين  جامعة  تقيم 
 )2019 أكتوبر  شهر  من   21( المقبل 
بحثي  نقاش(  )حلقة  سيمينار  أول 
ــقـــاش  ــات نـ ــقــ ــ ــل ــن حــ ــمــ ــاق ضــ ــ ــمـ ــ عـ
“كـــروبـــس” الــعــالــمــيــة لــبــحــث إحــدى 
مجال  فــي  السبع  الــعــالــم  معضات 

الرياضيات.
كروبس  سمينار  لجنة  رئيس  وقــال 
الرياضيات  بقسم  المساعد  األستاذ 
البحرين  بجامعة  العلوم  كلية  فــي 
الدكتور مصطفى إبراهيم مصطفى: 
األولــى  العلمية  الحلقة  هــذه  “تعتبر 
مـــن نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى الــوطــن 
العربي، وأول سمينار بحثي عماق 
الـــدراســـي الجديد  ــعــام  ال يــقــام فــي 
2020-2019م في جامعة البحرين، 
ويهدف إلى دفع الباحثين لمزيد من 
العربي  العقل  ودفع  العلمي،  الوعي 
ــاق مــن الــعــلــوم والــمــعــارف  نــحــو آفــ
ــمــتــعــلــقــة بـــالـــتـــحـــديـــات الــعــلــمــيــة  ال

والتكنولوجية العالمية العماقة”.
لسيمينار  اختصار  هــو  و”كــروبــس” 
دوري يقام حول التحديات البحثية 

الكبرى الحالية في العلوم.
السيمينار  أن  مصطفى  د.  وأوضــح 
سيبحث معضلة علمية عماقة في 
الرياضيات، الفًتا إلى رصد الواليات 

قيمتها  جــائــزة  األميركية  المتحدة 
يتمكن  لمن  أميركي،  دوالر  مليون 
ــل هــــذه الــمــعــضــلــة الــعــلــمــيــة  ــن حـ مـ

العالمية.
البحرين  جامعة  إيمان  عن  وأعــرب 
البحريني  للشباب  العلمية  بالقدرات 
الــمــرأة على  بشكل عـــام، وبــقــدرات 

وجه الخصوص. 
ــذب اهــتــمــام  ــال جــ ــن خــ ــال: مـ ــــ وق
ــهــذه الــعــلــوم ومــعــضــاتــهــا،  الـــمـــرأة ل
المجتمع،  أفـــراد  بقية  جــذب  يمكن 
والمراهقين،  األطــفــال  فئة  خــاصــة 
الذين من خالهم يمكن أن يتوصل 
المعضات  لبعض  حــلٍّ  إلــى  العلماء 
الكبار  العلماء  عجز  الــتــي  العلمية 
أهمية  مــؤكــًدا  حلها.  عن  السابقون 
الرياضيات ألهميتها في  نشر علوم 
العالمية  والتكنولوجيا  العلوم  كافة 

في هذا العصر.

مليون دوالر لمن يحل معضلة بجامعة البحرين
محرر الشؤون المحلية

مصطفى إبراهيم
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افتتـــح آمـــر الشـــؤون اإلداريـــة بقيـــادة 
الغـــوص  دورة  أمـــس  الســـواحل  خفـــر 
التأسيسية الثالثة عشـــرة بمركز اإلنقاذ 
الضبـــاط  مـــن   48 بمشـــاركة  البحـــري، 
وضبـــاط الصـــف واألفراد من منتســـبي 
خفـــر الســـواحل وقـــوة األمـــن الخاصـــة 

وإدارة  للحراســـات  العامـــة  واإلدارة 
العمليات برئاســـة األمـــن العام ومديرية 
شرطة المحافظة الشمالية واألكاديمية 
الملكية للشـــرطة وقوة دفـــاع البحرين.
وأكـــد آمر الشـــؤون اإلداريـــة أن الدورة 

ستستمر لمدة 10 أسابيع.

“خفر السواحل” يفتتح دورة الغوص التأسيسية

local@albiladpress.com07

“مًعــا” يـحـصــد جائزتـيــن دوليتـيــن
ـــج ـــيس البرنام ـــدوره بتأس ـــًرا ل ـــام” تقدي ـــخصية الع ـــد “ش ـــن راش ـــداهلل ب عب

تقـــدم ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
الشـــيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، 
لمكافحـــة  “مًعـــا”  برنامـــج  مؤســـس 
العنـــف واإلدمـــان بخالـــص التهانـــي 
لوزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة؛ إثر تسلم  الشيخ 
عبدهللا جائزة ســـتيفي العالمية عن 
فئة شـــخصية العـــام تقديـــرا لدوره 
في تأســـيس وتطوير برنامج )مًعا(، 
معربـــا عـــن امتنانـــه لدعـــم الوزيـــر 
الدائمـــة  ومســـاندته  الالمحـــدود 
وتوجيهاته الســـديدة التي ساهمت 
فـــي الفـــوز بجوائـــز مرموقـــة بهـــذا 
المجـــال والوصـــول لهذا المســـتوى 

والعالمي.
العاصمـــة  أعـــرب محافـــظ  بـــدوره، 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
البرنامـــج،  لجنـــة  رئيـــس  خليفـــة، 
والذي تســـلم جائزة أخـــرى عن فئة 
الفريـــق اإلداري المتميـــز عن خالص 
بمناســـبة  الداخليـــة  لوزيـــر  تهانيـــه 
اســـتحقه  الـــذي  المشـــرف  اإلنجـــاز 
البرنامج، انعكاًســـا وتقديـــًرا لألداء 
المهني المتميـــز لفريق عمل برنامج 
وزيـــر  بتوجيهـــات  مشـــيدا  )مًعـــا(، 
الداخلية المستمرة للبرنامج ودعمه 
المتواصـــل الـــذي كان لـــه بالـــغ األثر 

علـــى مخرجاتـــه اإليجابيـــة، معـــززا 
بذلك مفهوم األمن المجتمعي.

 كمـــا هنأ رئيس لجنـــة برنامج “معا” 
بـــدوره، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد 
بالجائـــزة  فـــوزه  آل خليفـــة، نظيـــر 
المرموقة، مشـــيدا فـــي الوقت ذاته 
بـــدور القائميـــن علـــى البرنامـــج من 
مشـــرفين ومدربين؛ نظيـــر تفانيهم 
المتميـــزة  ومهنيتهـــم  وإخالصهـــم 
وذلـــك مـــن منطلـــق الحـــرص علـــى 

توعية النشء والشباب.
لمكافحـــة  “مًعـــا”  برنامـــج  وكان 
العنـــف واإلدمان قـــد حصد جائزتي 
اإلداري  الفريـــق  ـ  العـــام  )شـــخصية 
ســـتيفي  جوائـــز  ضمـــن  المتميـــز( 
العالمية هذا العام، والتي تعد األرفع 
دوليـــا فـــي مجـــال اإلبـــداع والتميز 
المؤسســـي واألعمـــال الدولية، وتم 
تسليم الجوائز في حفل دولي كبير، 
أقيم في العاصمة النمساوية فيينا، 
وشـــهد حضـــور ممثلـــي مؤسســـات 
دولية وشـــخصيات متعددة من 73 
دولـــة ومنظمة وشـــركات كبـــرى، إذ 
بلـــغ عدد الملفات المشـــاركة 4 آالف 
ملف، تنافســـت على فئـــات الجائزة 

المختلفة.
وجـــاءت جائـــزة “شـــخصية العام”، 
والتـــي فـــاز بها الشـــيخ عبـــدهللا بن 

راشـــد آل خليفـــة؛ تقديـــرا للجهـــود 
التي بذلها واإلنجازات التي تحققت 
البرنامـــج،  ترؤســـه  فتـــرة  خـــالل 
وتوافقـــت مع معايير الجائزة، وهي 
أن تكـــون الشـــخصية قـــد مارســـت 
العمـــل في هذا المجال لفترة ال تقل 
عن خمس ســـنوات وحققـــت تأثيرا 
إيجابيـــا وتطويـــرا فـــي مؤسســـتها 
ومجتمعهـــا، إضافـــة إلى المســـاهمة 
المؤسســـية  البيئـــة  تحســـين  فـــي 
والمشـــاركة برفع مستوى اإلنتاجية 
المؤسســـة  هـــذه  فـــي  واإليجابيـــة 

والمنظمة التابع لها. 
فـــي حيـــن شـــملت معاييـــر جائـــزة 
الفريق اإلداري المتميز التي تسلمها 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة، تطبيق البرنامج لألنشـــطة 
وفق خطـــط إســـتراتيجية معتمدة 

المقاييـــس  مـــع  وتتوافـــق  عالميـــا 
ســـتيفي  مســـابقة  فـــي  الدوليـــة 
متكامـــل  بشـــكل  وتنفـــذ  العالميـــة 
واحترافـــي، إضافـــة إلـــى تطبيقهـــا 
بشـــكل صحيـــح كما هو مـــدرج في 
لبرنامـــج  اإلســـتراتيجية  الخطـــة 

“مًعا”.
وتحتوي مســـابقة ســـتيفي العالمية 
على العديد مـــن الفئات والمجاالت 
ولهـــا دور بـــارز فـــي دعـــم وتطويـــر 
وتحقيق اإلنجـــازات وبلوغ أهداف 
التنمية المســـتدامة فـــي العديد من 
المجاالت الحيوية في المؤسســـات 
ينعكـــس  الـــذي  األمـــر  والشـــركات، 
بـــدوره علـــى معـــدالت النجـــاح في 
المســـتويين  علـــى  كافـــة  األصعـــدة 
خـــالل  مـــن  والدولـــي  المحلـــي 

التنافسية العالمية.
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سقوط المشروع اإليراني
Û  قبل أســابيع قليلة، ثار العراقيون في أغلب محافظة الجمهورية؛ غضًبا من

موجــات الظلــم والجــوع والفقــر واســتنزاف الثــروات ببالدهــم، والتي يقود 
زمامها ماللي طهران وقم وشيراز، والطابور منهم يطول ويطول.

Û  بعدهــا وبشــكل تلقائــي، ثــار اللبنانيون لذات األســباب، وهي أســباب مريرة 
أوصلــت لبنــان لعزلــة غيــر طبيعية عن محيطهــا العربــي، وأدخلتها بموجات 
نظــام  ومــن خلفــه  اإلرهابــي،  حــزب هللا  الرئيــس  ســببها  متكــررة،  صــراع 

جمهورية الدم بطهران.
Û  وأينمــا أدرنــا “الدربيــل” للنظــر فــي مناطــق التغلغــل اإليرانيــة فــي أوطــان

العــرب، ســتكون أول المشــاهدات أعمــدة الدخان، وهي تنســاب بكثافة في 
أعنان الســماء، متصاعدة إليها من الشــوارع والبيوت والمدارس والمســاكن 
والمــزارع، وهي تحمل عذابات الشــعوب، وآالم الثكالــى واأليتام واألطفال، 
والذين يصرخون ويئنون من إيران، منذ ساعة وصول الماللي لسدة الحكم 

بطهران العام 1979.
Û  ،هذا الواقع الحقيقي، هو واقع التجربة اإليرانية القسرية التي أثبتت فشلها

، مع وعي الشعوب لما يجري حولها، ولما يحدث، وهو  وسقوطها بشكل مدوٍّ
وعــي غيــر قابــل للفصال أو النقــاش أو المســاومة، حتى استنشــاق الحرية، 

وخروج عسكر قاسم سليماني ومن معه، حتى آخر فرد منهم.
Û  أوطــان العــرب تئــن، نعم هــي كذلك، لكن إيــران تئن أكثر مــن غيرها، فحالة

الشــعوب غيــر الفارســية هنالك، ليســت بأقــل مــن نظيراتها العربيــة بالعراق 
واليمن وسوريا ولبنان، بل هي بحال أمّر، وأتعس، وأوحش، ومهما تغلغلت 
أجهــزة األمــن هنالــك، ومهمــا أمعنــت، وزرعــت الخــوف والهلــع والرعب في 
نفــوس النــاس، ســيأتي لهــا يوم لن تــرى فيه إال مــاردا ينتفض علــى جالده؛ 
لينتزعــه من العرش، ويســحله بالشــوارع، وهو يكبر ويــرّدد عبارات )الثورة( 

الحقيقية، وليس المزيفة اآلن.
Û  الحليــف علــى  مراهنتهــم  فــوًرا  يوقفــوا  ألن  مدعــوون  وأنظمتهــم  العــرب 

األجنبــي؛ ألن الحــل وإن كان، فســيكون مــن داخــل البيــت العربــي نفســه، ال 
غيره.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تـــرأس مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكترونـــي، وفد وزارة الداخلية 
المشـــارك فـــي اجتماعـــات الـــدورة 
الثامنة والثمانيـــن للجمعية العامة 
للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
فـــي  عقـــدت  والتـــي  )اإلنتربـــول(، 
 194 ممثلـــي  بحضـــور  شـــيلي، 
دولة عضـــو في المنظمـــة، يمثلون 

نخبـــة من أهم القيادات الشـــرطية 
والخبـــراء األمنييـــن مـــن مختلـــف 
أجهزة إنفاذ القانون؛ للوقوف على 
أبرز التحديات التي يواجهها العالم 

في مجال مكافحة الجريمة.
وخـــالل االجتماع، أقـــرت الجمعية 
شـــتوك  يورغـــن  انتخـــاب  العامـــة، 
أمينـــا عامـــا للمنظمة لفتـــرة ثانية، 
كما تم التصويت على أهم البرامج 

والسياســـات المالية للسنة المقبلة، 
التـــي طرحـــت  القـــرارات  بجانـــب 
والرامية إلى تعزيز األمن المشترك 
بيـــن الـــدول األعضـــاء، حيـــث يتم 
الجريمـــة  اتجاهـــات  أبـــرز  بحـــث 
والتهديدات األمنية التي يواجهها 
العالم، كما انتخبت الجمعية العامة 
لالنتربـــول، عـــددا من المرشـــحين 
للجنة التنفيذية للمنظمة، والمعنية 

بتقديـــم اإلرشـــادات والتوجيهـــات 
في الفترة التي تفصل بين دورتي 

الجمعية العامة.
عقـــد  االجتمـــاع،  هامـــش  وعلـــى 
وفـــد وزارة الداخليـــة، عـــددا مـــن 
االجتماعـــات الثنائيـــة مـــع ممثلـــي 
أوجـــه  لبحـــث  الصديقـــة؛  الـــدول 
التعـــاون األمنـــي وســـبل التعـــاون 

لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

“الداخلية” تشارك في الجمعية العامة لـ “اإلنتربول”

معرض الصور التاريخية يحط رحاله بجامعة البحرين
الشـــرطة تأســـيس  علـــى  عـــام   100 بمـــرور  االحتفـــال  بمناســـبة 

افتتح المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء 
الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة ورئيس 
جامعة البحرين رياض حمزة أمس المحطة 
الثانيـــة لمعـــرض الصـــور التاريخيـــة، والذي 
تقيمـــه وزارة الداخليـــة بمناســـبة االحتفـــال 
شـــرطة  تأســـيس  علـــى  عـــام   100 بمـــرور 
البحريـــن، وذلـــك وســـط حضـــور مميـــز مـــن 
طلبة الجامعة ومنتسبيها. وأوضح المفتش 
العـــام أن افتتـــاح المعـــرض يأتي بنـــاء على 
توجيهـــات وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، حيـــث يحـــط المعرض 
فـــي جامعـــة البحريـــن العريقة ذلـــك الصرح 
العلمي البارز والذي يجسد حضارة البحرين 
وريادتهـــا في مجـــال العلم والتعليـــم، معربا 
عن شـــكره لرئيس جامعـــة البحرين على ما 

أبداه من تعاون إلقامة المعرض.
ويتضمـــن المعـــرض عـــدة أقســـام مـــن بينها 
التـــي  القديمـــة  والوثائـــق  للصـــور  قســـم 
كالجـــوازات  الداخليـــة  وزارة  أصدرتهـــا 
ورخـــص الســـياقة، إضافة إلى عـــرض للزي 
وكلهـــا  تأسيســـها،  منـــذ  للشـــرطة  الرســـمي 
تحكـــي محطـــات مهمـــة مـــن تاريخ شـــرطة 

البحرين وســـجلها الحافـــل في مجال حفظ 
األمن واالستقرار.

وأشار المفتش العام إلى أن المعرض يجسد 
منهجيـــة وزارة الداخلية فيما يتعلق بتعزيز 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتواصـــل مـــع كافـــة 
الفئـــات والفعاليـــات، ويأتي في إطار حرص 
تاريـــخ  بإبـــراز  واهتمامـــه  الداخليـــة  وزيـــر 
شرطة البحرين كجزء من الثقافة الوطنية، 
ومنـــذ  البحريـــن،  شـــرطة  أن  إلـــى  منوهـــا 
تأسيسها شهدت العديد من مراحل التطوير 
والتحديـــث وكانـــت طـــوال هـــذه الســـنوات 
أقـــرب للمواطنين، حريصة على نشـــر األمن 
االحتياجـــات  كافـــة  وتلبيـــة  والطمأنينـــة 

األمنية.
مـــن جهتـــه، تقـــدم رئيـــس جامعـــة البحرين 
بالشـــكر إلـــى وزيـــر الداخليـــة علـــى إقامـــة 
هـــذا المعـــرض التاريخي في رحـــاب جامعة 
البحريـــن وعلـــى التنظيـــم الرائـــع للمعـــرض، 
منوهـــا إلى أن هـــذا المعرض يجســـد تاريخ 
شـــرطة البحرين بالصـــور القديمـــة المنتقاة 
بـــكل عنايـــة وتنظيـــم، داعيا طلبـــة الجامعة 

لالستفادة واالطالع على هذا المعرض.

واضـــاف أن هـــذا المعرض، دليـــل كبير على 
الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن جامعـــة البحرين 
ويســـعدنا  عقـــود  عبـــر  الداخليـــة  ووزارة 
ويشـــرفنا وجـــود مثـــل هـــذه الفعاليـــات في 
المواطنـــة  تعـــزز  التـــي  البحريـــن  جامعـــة 

واالنتماء لدى الطالب.

ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد المعـــرض خـــالل 
األيـــام المقبلـــة حضورا كبيرا مـــن قبل طلبة 
اهتمامـــا  أبـــدوا  والذيـــن  البحريـــن  جامعـــة 
ملحوظـــا باالطـــالع علـــى مـــا تعكســـه هـــذه 
الصـــور والوثائق التاريخ لفترات ممتدة من 

تاريخ شرطة البحرين.

 المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

شـــارك رئيس هيئة التشريع والرأي 
القانونـــي المستشـــار نـــواف حمـــزة 
في االجتماع الخامس عشـــر للَّجنة 
الدائمة لمســـئولي إدارات التشـــريع 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول 
الخليـــج العربية والذي انعقد أمس 
بمســـقط، وذلـــك بحضـــور األمانـــة 

العامة لمجلس التعاون.
 وأجـــرى رؤســـاء اللجنـــة الدائمـــة 
التشـــريع  إدارات  لمســـؤولي 
مباحثات تمخض عنها تكليف هيئة 

التشـــريع والـــرأي القانونـــي وللمرة 
الثالثـــة إعـــداد اســـتراتيجية عمـــل 
لهـــا، حيـــث ســـبق للهيئـــة أن ُكلِّفت 
بإعـــداد مشـــروع االســـتراتيجيتين 
الســـابقتين، كما تم خالل االجتماع 
مناقشة مواضيع من أهمها مشروع 
تجانـــس الوظائـــف الفنيـــة بإدارات 
المجلـــس، فضـــالً  بـــدول  التشـــريع 
عن مناقشـــة توصيات فـــرق العمل 
المعنـــي بمراجعة مشـــاريع األنظمة 

)القوانين( الموحدة.

تكليف “التشريع” إعداد 
استراتيجية عمل اللجنة الدائمة

برنامج تدريبي لقضاة المحاكم التجارية

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

نّظـــم المجلس األعلـــى للقضاء، 
القضائيـــة  الدراســـات  ومعهـــد 
البحريـــن  ومعهـــد  والقانونيـــة، 
للدراســـات المصرفيـــة والمالية 
ا لقضاة  )BIBF( برنامًجـــا تدريبيًّ
يســـتهدف  التجاريـــة  المحاكـــم 
القانونيـــة  المهـــارات  تطويـــر 
فـــي مجـــال المنازعـــات الماليـــة 
واالســـتثمارية،  والمصرفيـــة 
علميـــة  منهجيـــة  وفـــق  وذلـــك 
تعمـــل على اســـتعراض مختلف 
والحـــاالت  النظريـــة  األوجـــه 

العملية والسوابق القضائية. 
البرنامـــج  إعـــداد  تـــم  وقـــد   

للمحاكـــم  الخـــاص  التدريبـــي 
التجارية ليشمل برامج أساسية 
تجاريـــة وماليـــة تتمحور حول 
والمالـــي  التجـــاري  التدريـــب 
التقليديـــة  الصيرفـــة  ويشـــمل 
والصيرفة اإلســـالمية والتأمين 
الماليـــة،  واألوراق  واألســـواق 
وكذلـــك التدريـــب التخصصـــي 
التجـــارة  عقـــود  يشـــمل  الـــذي 
التجـــاري  والنقـــل  الخارجيـــة 
القوائـــم  وقـــراءة  البحـــري 
اإلفـــالس  ومؤشـــرات  الماليـــة 
والمنازعـــات  والمعامـــالت 

الخاصة بالوكاالت التجارية.

خطة إعالمية لنشر مفاهيم وأهداف “بحريننا”
حكوميـــة جهـــة   20 مـــن  أكثـــر  مـــن  ممثـــا   60 تدريـــب  ســـلمان: 

أكـــدت مديـــر المكتـــب التنفيـــذي للخطـــة 
الوطنيـــة لتعزيـــز االنتماء وترســـيخ قيم 
أن  ســـليمان  هالـــة  “بحريننـــا”  المواطنـــة 
أهـــداف الخطـــة الوطنيـــة تتلخـــص فـــي 
الحفـــاظ على القيـــم والعـــادات والتقاليد 
األصيلـــة ألبناء البحريـــن من خالل تعزيز 
شـــعور المواطن باالنتماء وجعل ســـلوكه 
الوحـــدة  روح  يعـــزز  ومســـؤوال  إيجابيـــا 
الوطنيـــة بيـــن جميـــع أطيـــاف المجتمـــع، 
إضافة إلى ترسيخ قيم الوالء والتسامح 
واالعتـــدال، واالعتـــزاز بالهوية الخليجية 
والعربية واإلســـالمية والقيم اإلســـالمية.

الثانـــي  الـــدوري  اللقـــاء  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الوطنـــي،  االتصـــال  مركـــز  نظمـــه  الـــذي 
بالتعـــاون مـــع المكتـــب التنفيـــذي للخطة 
“بحريننـــا” وبحضور عـــدد من اإلعالميين 
والصحافيين، حيث تضمن اللقاء جلســـة 
حواريـــة مـــع عـــدد مـــن ممثلـــي الجهـــات 
الحكوميـــة التي تعمل على تنفيذ أهداف 
وزيـــر  دشـــنها  التـــي  الوطنيـــة  الخطـــة 
الداخليـــة، رئيـــس لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ 
الخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتماء الوطني 
أول  الفريـــق  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة في 

مـــارس الماضي؛ تجســـيدا للرؤية الملكية 
الـــوالء  قيـــم  مـــن  ُتعلـــي  التـــي  الســـامية 

واالنتماء للوطن.
وأكدت ســـليمان أنـــه تم تدريـــب نحو 60 
ممثـــال من أكثر من 20 جهة حكومية ممن 

يمثلون شركاء الخطة الوطنية في مجال 
تنفيـــذ المبادرات عبر النظـــام اإللكتروني، 
مضيفة أنه تم إعداد خطة إعالمية لنشـــر 
مفاهيـــم وأهداف الخطـــة الوطنية مكملة 
لدور الجهات المعنية المنفذة لمبادراتهم.

المنامة - بنا



انتخــب أحمــد محمــد البنا رئيســا لمجلــس أدارة جمعيــة البحرين 
لرعايــة الوالديــن للمــرة الرابعــة، ليتولى رئاســة المجلس للمرحلة 

المقبلة للدورة الجديد ولمدة السنتين المقبلتين.

جـــاء ذلك لـــدى انعقـــاد اجتماع 
العاديـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
الرابـــع لجمعيـــة البحرين لرعاية 
الجمعيـــة  بمقـــر  الوالديـــن، 

بالمحرق.
وأعـــرب البنـــا فـــي كلمتـــه فـــي 
شـــكره  عـــن  االجتمـــاع  بدايـــة 
الجمعيـــة  ألعضـــاء  وتقديـــره 
جهودهـــم  علـــى  ومؤسســـيها، 
المتفانيـــة والحثيثـــة مـــن أجـــل 
تطويـــر العمـــل الخيـــري عمومـــا 
واالرتقـــاء بالجمعيـــة خصوصا، 
موصال شـــكره ألعضـــاء مجلس 
اإلدارة الحالـــي علـــى جهودهـــم 
المتفانيـــة فـــي تحقيـــق أهداف 
وســـالتها،  ورؤيتهـــا  الجمعيـــة 
مـــن خـــالل العديد مـــن البرامج 

والفعاليات.
المؤسســـين  أن  البنـــا  وأشـــار   
دعـــم  بمثابـــة  هـــم  للجمعيـــة 
ومســـاندة في الرأي والمشـــورة 
المهمـــة  باألمـــور  يتعلـــق  فيمـــا 
للجمعيـــة وتطويرهـــا من جميع 
النواحـــي، مؤكـــدا علـــى الجهـــد 
والعمل المتفاني الذي يســـتحق 
وإداريـــي  لموظفـــي  الشـــكر 

الجمعيـــة لمـــا يقومـــون بـــه مـــن 
شـــأنها  مـــن  ومهمـــات  أعمـــال 
بـــه،  واالرتقـــاء  العمـــل  تطويـــر 
للمنتســـبين  شـــكره  عـــن  معربـــا 
والمنتســـبات لمـــا لهـــم مـــن دور 
فعاليـــات  إنجـــاح  فـــي  فعـــال 
وبرامـــج ألجمعية، مؤكـــدا أنهم 
الفئـــة المســـتهدفة التي يســـعى 
الجميع في الجمعية إلســـعادهم 
وتوفير ســـبل الراحة لهم، معربا 
عن جل شكره وتقديره للوجيه 
وعائلـــة  الفارســـي  عبدالرحمـــن 

كانو الكرام.
واســـتعرض البنا، فـــي االجتماع 

العديـــد مـــن الجوانـــب المتعلقة 
بأنشطة وبرامج الجمعية والتي 
العاميـــن  خـــالل  إنجازهـــا  تـــم 

 )2017-2019( المنصرميـــن 
وكان من أبرزها:

1. اكتمـــال بنـــاء نـــادي إبراهيـــم 

خليل كانو االجتماعي للوالدين 
وتأثيثـــه وفـــي انتظـــار تســـليم 
إدارة النـــادي للجمعيـــة من قبل 

وزارة التنمية االجتماعية.
2. إقامـــة احتفـــال جائـــزة وفاء 
الشـــيخ  لســـمو  العطـــاء  ألهـــل 
خليفـــة بـــن علـــي آل خليفة في 

الخامسة للعام 2018.
3. إقامـــة احتفـــال بيوم المســـن 
برعاية كريمة من شركة يوسف 

بن أحمد كانو.
علـــى  الجمعيـــة  حصـــول   .4
)حافلة( من الداعمين للجمعية.

5. اســـتمرار مشـــروع الجمعيـــة 
حقـــق  ممـــا  المســـن(  )كفالـــة 
ذوي  مـــن  الجمعيـــة  لمنتســـبي 
الدعـــم  المحـــدود  الدخـــل 
األدويـــة  لتوفيـــر  والمســـاندة 

الطبيـــة وتســـديد المتأخـــر مـــن 
فواتير الكهرباء.

3 رحـــالت عمـــره  6. أكثـــر مـــن 
لمنتســـبي الجمعيـــة علـــى نفقـــة 

الوجيه الفارسي.
التقريـــر  اســـتعراض  تـــم  ثـــم 
مـــن  للفتـــرة  للجمعيـــة  اإلداري 
أكتوبـــر  لغايـــة   2017 أكتوبـــر 
2019 وبعـــد ذلك عرض التقرير 
 2018 للعـــام  للجمعيـــة  المالـــي 
وتـــم التصديق عليهمـــا. ثم قدم 
أعضـــاء مجلس اإلدارة الســـابق 
لعضويـــة  وترشـــح  اســـتقالته، 
عـــدد  الجديـــد  اإلدارة  لمجلـــس 
جميعـــًا  وفـــازوا  أعضـــاء   9
بالتزكيـــة، وهـــم: أحمـــد محمـــد 
اإلدارة،  لمجلـــس  رئيســـًا  البنـــا 
و حســـن عيـــد بوخمـــاس، نائبـــًا 
لرئيس مجلـــس اإلدارة، وأحمد 
عبدالرحمـــن أحمـــد أمينـــا ماليا، 
نائبـــًا  المناعـــي  عيســـى  ســـمية 
علـــي  وأروى  المالـــي،  لألميـــن 
عبـــد الغفـــار أمينًا للســـر، وأحمد 
الشـــيخ عبـــدهللا الفضالـــة نائبـــًا 
ألميـــن الســـر، وعضويـــة كل من 
عيســـى أحمد أبوالفتح، سميرة 
أحمد بوجيري، و بدرية يوسف 

الجيب.

إعالن عن الفائزين في “هاكاثون المرأة البحرينية” قريًبا
المـــرأة  “هاكاثـــون  مســـابقة  اختتمـــت 
البحرينيـــة” الـــذي نظمـــه المجلـــس األعلى 
“بوليتكنـــك”  كليـــة  مـــع  بالتعـــاون  للمـــرأة، 
ومســـرعة األعمـــال “برينـــك - بتلكو” تحت 
نشـــاطاتها  وابتـــكار”،  “تنافـــس  عنـــوان 
بعرض مضمون المشـــاريع الـ 12 المشـــاركة 
فيـــه أمـــام لجنـــة التحكيـــم وعلـــى مـــدى 3 
ســـاعات متواصلـــة فـــي مقـــر “بوليتكنـــك”، 
حيث عـــرض كل فريق تفاصيل مشـــروعه 
وأهدافـــه. ودخلـــت الفـــرق المشـــاركة فـــي 
نقاشـــات معمقة مع أعضـــاء لجنة التحكيم 
حول التقنيات المســـتخدمة في المشـــروع 
وقابليتـــه للتنفيذ، ومـــدى تحقيقه للمعايير 
المعلنة للتأهل بالفوز بالهاكاثون، والمتعلقة 

بالتكنولوجيـــا المســـتخدمة في المشـــروع، 
واالبتـــكار، والفكـــرة، وواقعيـــة المشـــروع، 
وقـــدرة المشـــروع على خدمـــة احتياجات 
المجتمع. وعقـــدت “لجنة التحكيم” أعمالها 
فـــي ختـــام “الهاكاثون” الذي جـــرى تنظميه 
فـــي “بوليتكنـــك” علـــى مـــدى 4 أيـــام، مـــن 
الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساًء، شارك فيه 
60 مشـــاركة من خبرات وخلفيات متنوعة 
وتـــم توزيعهـــم علـــى 12 فريقـــا، وحرصت 
اللجنـــة المنظمة للهاكاثـــون على تخصيص 
فـــرق مـــن المرشـــدين والمدربيـــن لتقديـــم 
النصح واإلرشـــاد في تفاصيل العمل كافة. 
ومـــن المقـــرر أن يتم اإلعالن عـــن الفائزين 
قريبـــًا ويبلغ مجموع جوائز هذه المســـابقة 
دوالر  آالف   10 موزعـــة  دوالر،  ألـــف   19

للمركز األول، و6 آالف دوالر للمركز الثاني، 
و3 آالف دوالر للمركز الثالث.

نبذة عن المشاريع المشاركة

تتلخص فكرة المشـــاريع الــ 12 المشـــاركة 
الكترونيـــة  ومنصـــات  تطبيقـــات  فـــي 
تخـــدم أولويـــات الخطة الوطنيـــة لنهوض 
المـــرأة البحرينيـــة، كمجـــال جـــودة الحياة 
االســـتثمارية  والفـــرص  البيئـــة  وحمايـــة 
والرياديـــة، والتعلم مدى الحيـــاة، والتطور 
الوظيفـــي والخدمات المســـاندة في مجال 
العمـــل، ومنها على ســـبيل المثـــال منصات 
تستكشـــف التســـربات النفطيـــة فـــي ميـــاه 
الخليـــج وتحـــذر منهـــا، وتطبيقات تســـهل 
الوصول إلـــى البرامج الرياضية والوجبات 

تقيـــس  وبرامـــج  الصحيـــة،  والتغذيـــة 
الحاالت الصحية الشـــخصية لمستخدمها، 
يعانـــون  الذيـــن  األشـــخاص  بيـــن  والربـــط 
وأخـــرى  الصحيـــة،  االمـــراض  ذات  مـــن 
تهـــدف الـــى تســـهيل وتشـــجيع المشـــاركة 

فـــي برامج العمـــل التطوعي فـــي المجتمع 
الماليـــة،  للمـــوارد  والتخطيـــط  البحرينـــي 
وبنـــاء بيئة تنافســـية للعطاء تتماشـــى مع 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وتطبيقـــات 
الجهـــات  بيـــن  التواصـــل  عمليـــة  تعـــزز 

الحكوميـــة والمراجعين باســـتخدام الذكاء 
االصطناعـــي. كما تضمنت أفكار المشـــاريع 
بيـــن مخرجـــات  للربـــط  األخـــرى منصـــات 
مؤسســـات التعليـــم العالي مـــن أبحاث من 
جهـــة والمنظمـــات واألفـــراد والمؤسســـات 
أخـــرى،  جهـــة  مـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة 
وتطبيقـــات تخدم جميـــع رواد االعمال في 
البحريـــن وخاصة النســـاء، وأخـــرى تهدف 
الـــى إعادة التدوير للقطع المســـتخدمة من 
األثاث واألجهـــزة الكهربائية بغرض التبرع 
أو البيـــع. ويتطلـــع المجلس األعلـــى للمرأة 
الكتشـــاف  دوريـــة  المســـابقة  تكـــون  ألن 
مواهـــب المـــرأة البحرينيـــة ورفـــع قدراتها 
االحترافية في المجـــاالت التقنية والذكية 

والسحابية وفق أفضل المعايير العالمية.

هاكاثون المرأة البحرينية يختتم أعماله بتحكيم المشاريع المشاركة 

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أحمد عبدالرحمن أحمدأحمد الفضالة

سمية عيسى المناعي أروى علي عبد الغفار

سميرة أحمد بوجيري

بدرية الجيبأحمد محمد البنا عيسى أبوالفتححسن عيد بوخماس
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الـــوالـــديـــن لـــرعـــايـــة  ــن  ــري ــح ــب ال لــجــمــعــيــة  اإلدارة  ــس  ــل ــج م انـــتـــخـــابـــات  فـــي 

البنا رئيسا لمجلس إدارة “رعاية الوالدين” للمرة الرابعة... وبوخماس نائبا

بدور المالكي

شبكة “مينابار” تطلق جائزة أفضل الممارسات اإلدارية
أكــد المديــر العــام لمعهد اإلدارة العامة “بيبا”، ورئيس شــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا لبحــوث اإلدارة العامة “مينابار” 
رائــد بــن شــمس أن مملكــة البحرين جزء فاعــل ومؤثر في المجتمع البحثي والمهني الدولي، مشــيًرا إلى أهمية الترويج لُفضلى 
الممارســات اإلدارية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ونشــرها بما ُيســهم في تعزيز الجهود اإلقليمية الرامية إلى 
االرتقاء بمستوى األداء اإلداري لألفراد، والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، نحو مواصلة 
العمل الدءوب على تشكيل مالمح مستقبل اإلدارة العامة أكاديمًيا ومهنًيا وتوظيف المنهجيات البحثية واإلدارية في تحقيق 

استدامة دولية على مختلف األصعدة.

 جاء ذلك بمناسبة إطالق شبكة 
الشرق األوســـط وشمال إفريقيا 
لبحـــوث اإلدارة العامـــة “مينابار” 
لجائزة أفضل الممارسات، والتي 
سيتم اإلعالن عنها خالل مؤتمر 
“مينابـــار” الســـادس المقرر عقده 
هذا العام في المغرب في الفترة 

28 حتى 31 أكتوبر الجاري.
وقال بن شمس إن الجائزة تأتي 
ضمن مساعي “مينابار” لتشجيع 

اإلداريـــة  الممارســـات  وتثميـــن 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  المتميـــزة 
األوسط وشمال إفريقيا، إضافة 
تنافســـية  أجـــواء  صناعـــة  إلـــى 
اإلنتاجيـــة  زيـــادة  فـــي  تســـاهم 
وتخلـــق مجتمعـــا بحثيـــا إداريـــا 
فضلـــى  توظيـــف  علـــى  قـــادرا 
الممارســـات اإلدارية في تحقيق 
االستدامة الشـــاملة في مختلف 
المجاالت وعلـــى األصعدة كافة، 

العلميـــة منهـــا والعملية، مشـــيرا 
إلى أن الشـــبكة ومنـــذ انطالقتها 
فـــي العـــام 2014، تخصص يوما 
مؤتمـــر؛  كل  أيـــام  مـــن  واحـــدا 
أفضـــل  اســـتعراض  أجـــل  مـــن 
العربيـــة  اإلداريـــة  الممارســـات 
وإلقـــاء الضـــوء علـــى التجـــارب 
الناجحـــة مـــن مختلـــف الـــدول، 
ليتـــم تتويـــج أكثرها تمّيـــزا هذا 
العـــام بـ “جائـــزة مينابـــار ألفضل 
شـــروط  وفـــق  الممارســـات” 
ومعايير محددة، مشـــيًرا إلى أن 
عمليـــة التقييم ســـتتم من خالل 
الخبـــراء  مـــن  مختّصـــة  لجنـــة 
واإلدارييـــن، والتـــي تتولى جمع 
وفـــرز وتقييم الممارســـات، ليتم 
بعد ذلك اختيار أفضل ممارســـة 
لجائـــزة  ُمســـتحقة  بينهـــا  مـــن 

مينابار ألفضل الممارسات.
يذكـــر أن مؤتمـــر “مينابـــار” للعام 
2019 يسعى إلى إيجاد مساحة 
مشتركة ما بين جميع المشاركين 
لتبادل الخبرات العلمية وأفضل 
الممارســـات اإلداريـــة واســـتثمار 

المعارف الخاصة بمجال اإلدارة 
العامة في تنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة في المنطقة العربية. 
عـــدد  المؤتمـــر  فـــي  وسيشـــارك 
كبيـــر من الباحثين والممارســـين 
للبحـــث العلمـــي وطالب شـــهادة 
واألكاديمييـــن  الدكتـــوراه 
والمهتميـــن فـــي قضايـــا اإلدارة 

العامة. 
وســـيعمل المعهـــد بالتعـــاون مـــع 
نتائـــج  اســـتثمار  علـــى  شـــركائه 
والدراســـات  العلميـــة  البحـــوث 
والنتائـــج المنبثقـــة عـــن مؤتمـــر 
جـــودة  فـــي تحســـين  “مينابـــار” 
حيـــاة الفرد في األوطان العربية 
وبناء مجتمعـــات مزدهرة قادرة 
الـــدول  بركـــب  اللحـــاق  علـــى 
المتقدمة في مختلف المجاالت.

المنامة - معهد اإلدارة العامة

رائد بن شمس

بن شمس: 

تشكيل مالمح 
اإلدارة العامة 

بتوظيف 
المنهجيات البحثية 

والمهنية
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توافق علــى تولي الغتــم رئاســة “الخارجية” بالــدور المقبل

توافقات الوقت الضائع تجدد الثقة بحاجي لرئاسة “المرافق”

أســـفرت توافقـــات أعضـــاء مجلس 
الشـــورى عن فوز العضو عبدالعزيز 
الشـــؤون  لجنـــة  برئاســـة  العجمـــان 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

وجددت رئاســـة 4 لجـــان بالتزكية، 
وأبرزهـــا حفاظ  فـــؤاد حاجي على 
رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة.

وعلمت “البالد” عن اتصاالت مكثفة 
جرت باأليام الماضية أســـفرت عن 
قبيـــل  الضائـــع  بالوقـــت  توافقـــات 
انعقـــاد اجتماعات اللجان، أســـفرت 
رئاســـة  حاجـــي  يتولـــى  أن  عـــن 
ويجـــري  الـــدور،  بهـــذا  “المرافـــق” 
اختيار زميله محمد حســـن لرئاسة 
اللجنة بالدور المقبل، فيما أســـفرت 

التوافقـــات أيضـــا علـــى أن يتولـــى 
“الشـــؤون  لجنـــة  رئاســـة  العجمـــان 
الخارجية” بهـــذا الدور، فيما يجري 

توليها لزميله يوسف الغتم بالدورة 
المقبلة.

المســـقطي  خالـــد  العضـــو  وشـــغل 

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئاســـة 
نائبـــًا  فـــرج  ورضـــا  واالقتصاديـــة 
للجنـــة، وذلـــك بعـــد أن كان النائـــب 

عبدالعزيز أبل نائبًا.
علـــى  الزايـــد  دالل  حافظـــت  كمـــا 
ترؤسها للجنة الشـــؤون التشريعية 
والقانونيـــة، وجهـــاد الفاضـــل علـــى 
ترؤســـها للجنة الخدمات وابتســـام 
الـــدالل نائبـــًا للرئيـــس بعـــد أن كان 

نوار المحمود نائبا للرئيس.
علـــى  الفضالـــة  ســـبيكة  وحصلـــت 
رئاسة لجنة شـــؤون الشباب، وذلك 
فـــازت  كمـــا  نائبـــا،  كانـــت  أن  بعـــد 
برئاسة لجنة شؤون المرأة والطفل 

هالة رمزي.

ال غياب
ــم يــعــتــذر أيٌّ عـــضـــٍو مـــن أعــضــاء  لـ
مجلس الشورى عن الجلسة الثانية 
من  الثاني  العادي  االنعقاد  دور  من 

الفصل التشريعي الخامس.

تغطية: مروة خميس 

تصوير: رسول الحجيري

عزيز أبل ومحمد علي حسن

واجبات من الجلسة األولى

3 نساء ورجل بعضوية الشعبة البرلمانية
فــخــرو بـــرئـــاســـة  الـــســـامـــي  الـــخـــطـــاب  ــى  ــل ع لـــلـــرد  12 عـــضـــوا 

أقـــر مجلـــس الشـــورى خالل جلســـته 
المنعقدة أمس تشكيل لجنة الرد على 
الخطاب الســـامي بعضوية 12 شوريا 
وبرئاســـة جمال فخـــرو، وعضوية كالً 
مـــن جميلـــة ســـلمان، جـــواد الخيـــاط، 
خالـــد المســـقطي، خميـــس الرميحي، 

ســـمير  منفـــردي،  رضـــا  الزايـــد،  دالل 
البحارنة، عادل المعاودة، عبدالوهاب 
منصـــور، فاطمة الكوهجـــي، ومنصور 

سرحان.
كان تـــم فـــي ذات الجلســـة انتخـــاب 4 
من بيـــن األعضاء المرشـــحين لتمثيل 

المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة 
ســـبيكة  مـــن:  كالُ   وهـــم  البرلمانيـــة 
الفضالة، دالل الزايد، درويش المناعي، 
ومنـــى المؤيـــد، وذلك بعدما انســـحب 
يوم الخميس الماضي العضو يوســـف 
الغتـــم عـــن عضويـــة اللجنـــة، وأبـــدت 

العضو ســـبيكة الفضالة لترشـــحها بعد 
ذلك.

وبعـــد ذلك أعلن رئيـــس المجلس علي 
الصالـــح في الجلســـة الثانيـــة من دور 
االنعقـــاد الثاني من الفصل التشـــريعي 
األول أعضاء لجنة الشعبة البرلمانية.

ممثلو المجلس باللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعات اللجان تحت القبة

نظمـــت المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
مكثفـــة  تدريبيـــة  دورة  اإلنســـان 
باألمانـــة  العمـــالء  خدمـــة  لموظفـــي 
فـــي  مهاراتهـــم  لتعزيـــز  العامـــة؛ 
تقديـــم خدمـــات تركـــز علـــى العمالء 
والمراجعين، وذلك تماشـــيا مع خطة 
لالرتقـــاء  وإســـتراتيجيتها؛  عملهـــا 
بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة من قبل 

الفريق المتخصص في المؤسسة.
قدم الدورة التدريبية التي اســـتمرت 
أربعـــة أيـــام، مركـــز إنفيتـــا للتدريـــب 
المعتمـــد دولًيـــا، والذي يقـــدم برامج 
تدريبية ذات مســـتوى عالمي يديرها 
وكفـــاءة  خبـــرة  ذو  تدريـــب  فريـــق 

عالية.
عـــام  أميـــن  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان 

المستشـــار ياســـر غانم شاهين أهمية 
رفـــع جـــودة الخدمـــات التـــي تقدمها 
المؤسســـة الوطنيـــة خصوصـــا فيمـــا 
يتعلـــق باســـتالم الشـــكاوى أو تقديم 
إلـــى  إضافـــة  القانونيـــة،  المســـاعدة 
آلية التعامل مـــع االتصاالت المتعلقة 

التـــي  الخدمـــات  عـــن  باالستفســـار 
تقدمها المؤسسة والمتعلقة بالبرامج 
التدريبية الخاصة بنشر ثقافة حقوق 
اإلنسان، حيث إن الهدف األساس هو 
العمل للوصول إلى أقصى مستويات 

الجودة والرضا.

“الوطنية” دورة تدريبية في خدمة العمالء لموظفيها

المبانـــي  صيانـــة  إدارة  مديـــر  صرحـــت 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني هـــدى ميرزا عباس 
بأن أعمال مشـــروع صيانة صرح الميثاق 
الوطنـــي بالصخير في مراحلـــه األخيرة، 
ومـــن المؤمل االنتهاء منه الشـــهر المقبل، 
جاء ذلك خالل زيارتهـــا التفقدية؛ للتأكد 
من سير أعمال الصيانة، يرافقها عدد من 

المهندسين القائمين على المشروع.
وقالـــت هـــدى ميـــرزا إن أعمـــال الصيانة 
للصـــرح تضمنـــت أعمـــال إصـــالح جميـــع 
التشققات الهيكلية في الجسور األرضية 
لجـــدران الممـــرات وصباغتهـــا، وحمايـــة 
أحجـــار الكســـوة الموجودة علـــى جدران 
الممرات، وأعمال حفر الجســـور األرضية، 
وإزالـــة الخرســـانة المتضررة، واســـتبدال 
ووضـــع  المتآكلـــة،  الحديـــد  قضبـــان 

الخرســـانة الدقيقـــة ذات خاصيـــة قلوية 
قليلـــة، وبنـــاء طبقـــة إســـمنتية للحمايـــة 
من تســـرب المياه، إضافة الى بناء طبقة 

إضافية من الطالء الخارجي.
وتســـعى وزارة األشغال من خالل صيانة 
االفتراضـــي  العمـــر  إطالـــة  إلـــى  المبنـــى 
كفاءتـــه  ورفـــع  اســـتدامته  وضمـــان  لـــه 
والصحـــة،  الســـالمة  معاييـــر  ومطابقتـــه 
ونظـــرا ألهميـــة صـــرح الميثـــاق الوطنـــي 
وضعت الوزارة خطة لصيانة الصرح يتم 

تنفيذهـــا علـــى مراحل؛ من أجـــل الحفاظ 
عليـــه فخـــرا لألجيـــال وإبـــرازه بالصـــورة 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  المطلوبـــة 
والدولـــي وفق رؤية جاللـــة الملك حفظه 

هللا ورعاه.
يذكر أنه تمت ترســـية المشـــروع من قبل 
مجلـــس المناقصات والمزايـــدات بتكلفة 
إجمالية تبلغ 251,322 دينار على المؤيد 

للمقاوالت.

صيانة صرح الميثاق الوطني بالصخير

“األشغال” تنفذ أعمال صيانة لصرح الميثاق الوطني

االثنين 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 - العدد 4024

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي تشـــارك 
المؤسســـة البحرينية للحوار كشريك 
العالميـــة  القمـــة  فـــي  اســـتراتيجي 
للتســـامح التي ينظمها المعهد الدولي 
للتســـامح يومـــي األربعـــاء والخميس 
بتاريـــخ 13 و14 نوفمبـــر القـــادم فـــي 
دبي، تحـــت رعاية كريمة من صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم نائـــب رئيـــس دولـــة اإلمارات 
مجلـــس  رئيـــس  المتحـــدة  العربيـــة 

الوزراء حاكم دبي. 
 وأكد سهيل بن غازي القصيبي رئيس 

مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة البحرينيـــة 
للحوار أن هذه الشراكة االستراتيجية 
تأتـــي في ســـياق مســـاعي المؤسســـة 
لبناء التحالفات الداعمة لسيادة روح 
التســـامح والتعايـــش والتعـــاون بيـــن 
النـــاس، الفًتـــا إلـــى أن الـــدورة األولى 
مـــن القمـــة العالميـــة للتســـامح التـــي 
انعقـــدت العـــام الماضي كانـــت منصة 
مهمـــة أتاحت لقـــادة الـــرأي العالميين 
االجتماعيين  والناشـــطين  والباحثين 
فرصـــة كبيـــرة للتشـــاور واســـتعراض 
التجـــارب وتبادل الخبـــرات ووجهات 
التعايـــش  أســـس  ينّمـــي  بمـــا  النظـــر 

والتســـامح فـــي العالـــم ويعـــزز فرص 
تحقيق التوازن االجتماعي البنَّاء. 

المؤسســـة  أن  القصيبـــي  وأوضـــح   
ســـتقدم ورشـــة عمل في هذه الدورة 
مـــن القمـــة العالميـــة للتســـامح لتنقـــل 
فيهـــا تجربتهـــا حول برنامـــج تصميم 
وتيسير الحوار االجتماعي وما حققه 

من نجاح كبير. 
 كما دعا القصيبي الراغبين في حضور 
القمـــة واالســـتفادة مـــن فعالياتها إلى 
http:// :التســـجيل عن طريـــق الرابط

.bfd.bh/wts
والجديـــر بالذكـــر أن القمـــة العالميـــة 

لقـــادة  تجمـــع  أكبـــر  تعـــد  للتســـامح 
الحكومـــات والشـــخصيات الرئيســـية 
من القطاعين العام والخاص وسفراء 
الســـالم وصانعـــي التغييـــر مـــن جميع 
إلـــى  يهدفـــون  الذيـــن  العالـــم  أنحـــاء 
والســـالم  التســـامح  أهميـــة  مناقشـــة 
والمساواة بين الناس. وستجمع هذه 
القمـــة التفاعليـــة التـــي ســـتقام علـــى 
مدى يومين قادة الفكر وصناع القرار 
والمؤثريـــن العالمييـــن للمشـــاركة في 
نقاشات جادة وعميقة حول التسامح 
وكيفيـــة إحـــداث تغييـــر إيجابـــي في 

توقيع مذكرة التفاهمالمجتمعات وفي حياة األفراد.

مؤســسـة الحــوار شريًكا بقمــة التسامــح في دبـــي
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735.68 مليون دوالر صادرات المملكة حتى أغسطس الماضي

التبادل التجاري البحريني األميركي

بلـــغ إجمالـــي التجـــارة بيـــن البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة منـــذ بدايـــة العـــام الجاري 
وحتى شـــهر أغســـطس الماضي إلى 1.58 مليار 
دوالر. وأظهـــرت أحـــدث بيانات رســـمية لمكتب 
اإلحصاء األميركي حصلت “البالد” على نســـخة 
منهـــا، أن حجـــم التجارة األميركيـــة مع البحرين 
تراجعـــت بنســـبة 15.95 % عـــن إجمالـــي حجم 
التجاري خالل األشـــهر الثمانية األولى من العام 
الماضـــي. وكانت قـــد بلغت فـــي ذات الفترة من 

العام الماضي 1.89 مليار دوالر تقريًبا.
وبلـــغ مجموع الـــواردات األميركية إلى البحرين 
منـــذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغســـطس 
الماضي 844.99 مليون دوالر، والتي انخفضت 
بنســـبة 30.66 % علـــى أســـاس ســـنوي، بينمـــا 
البحريـــن  مـــن  األميركيـــة  الصـــادرات  ارتفعـــت 
بنســـبة 11.15 % علـــى أســـاس ســـنوي، والتـــي 
الميـــزان  وبلـــغ  دوالر.  مليـــون    735.68 بلغـــت 

التجاري 109.31 مليون دوالر لصالح أميركا.
 وخالل شهر أغسطس الماضي، كانت المطارات 
وموانـــئ ومعابـــر حدوديـــة األولـــى فـــي أميركا 
هـــي: مينـــاء هيوســـتن، يليـــه مينـــاء بالتيمـــور، 
ثـــم مينـــاء ايفرت في واشـــنطن، وأخيـــًرا ميناء 
ســـافانا، مقارنة بالفترة ذاتها مـــن العام الماضي 
كانت الـ5 مطارات وموانئ ومعابر حدودية في 
أميـــركا األوائل هي ميناء ايفرت في واشـــنطن، 
يليه ميناء بالتيمور، ثم ميناء هيوستن، وأخيًرا 
ميناء ســـافانا. ووفًقا للبيانات، فإن هذه المنافذ 
تمثـــل 54.84 % من تجـــارة البحرين مع أميركا، 
في شـــهر أغســـطس الماضي. واحتلت البحرين 
التجارييـــن  الشـــركاء  بيـــن أفضـــل   77 المرتبـــة 
الفتـــرة  خـــالل  األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات 
الحاليـــة. وكانـــت احتلـــت المرتبـــة رقـــم 75 في 

نفس الفترة قبل عام واحد. 
 وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حجم التجارة 
األميركيـــة مع العالـــم إلـــى 2.77 تريليون دوالر، 
بانخفاض 0.32 % مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي. انخفضت الصادرات األميركية بنســـبة 
0.71 % إلـــى 1.1 تريليـــون دوالر. وانخفضـــت 
الـــواردات إلى أميركا بنســـبة 0.07 % إلى 1.67 
تريليـــون دوالر. وكانـــت أفضـــل خمس دول في 

العالم حتى اآلن هذا العام من حيث القيمة هي: 
المكســـيك، كندا، الصيـــن، اليابـــان وألمانيا. وبلغ 
العجز التجـــاري اإلجمالـــي 575.47 مليار دوالر، 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما بلغ 

العجز 568.8 مليار دوالر.
 وكانت أهم 5 صادرات أميركية إلى البحرين من 
حيث القيمة خالل شهر أغسطس هي: الطائرات 
المدنيـــة وأجزائهـــا 204.92 مليـــون دوالر، يليها 
شحنات منخفضة القيمة 119.46 مليون دوالر، 
ثم الســـيارات لنقل العامـــة 71.14 مليون دوالر، 
ورابًعـــا الطائـــرات ذات الصلة بالدفـــاع وأجزائها 
47.45 مليون دوالر، وأخيًرا الصادرات المالبس 
العســـكرية والمعـــدات العســـكرية 38.75 مليون 
مـــن   % 57.01 الـــواردات  هـــذه  دوالر. وتمثـــل 

إجمالي الصادرات إلى البحرين.
 أمـــا أهـــم 5 صـــادرات مـــن البحرين إلـــى أميركا 

فهـــي: األلمنيـــوم غير المصقـــول 222.11 مليون 
دوالر، يليـــه ألـــواح األلمنيوم التـــي تزيد عن 0.2 
مـــم 172.59 مليـــون دوالر، ثـــم البنزيـــن وأنواع 
الوقـــود األخـــرى 104.42 مليون دوالر، )أســـالك 
األلمنيـــوم 7605( بقيمـــة 97.42 مليـــون دوالر، 
وأخيًرا شراشـــف األســـرة وفـــوط دورات المياه 
والمطابـــخ 42.92 مليـــون دوالر، وتمثـــل هـــذه 
الشـــحنات  جميـــع  مـــن   %  86.92 الصـــادرات 

الواردة.
واتضـــح أن حجـــم تجارة البحريـــن مع الواليات 
المتحدة األميركية ســـجل 1.9 مليـــار دوالر في 
العام الماضي. وبلغ إجمالي الواردات األميركية 
إلـــى البحرين 907.21 مليـــون دوالر، فيما بلغت 
الصادرات البحرينية إلى أميركا 996.43 مليون 
مليـــون   89.22 التجـــاري  الميـــزان  وبلـــغ  دوالر. 

دوالر لصالح البحرين.

دبي - أ ف ب

أرامكو: طرح 
االكتتاب “يعتمد 

على السوق”

أّن طـــرح نسبة  أرامـــكـــو  أّكــــدت شــركــة 
في  يعتمد  العام  لالكتتاب  أسهمها  من 
توقيته على “وضع السوق”، وذلك بعدما 
الطرح  هذا  تأجيل  عن  مصادر  تحّدثت 
األولــــــي.  وقــالــت أرامـــكـــو فــي رد على 
الشركة  إّن  التأجيل  سؤال حول عملية 
المساهمين  مع  مستمر  بشكل  “تتواصل 
المرتبطة  الــنــشــاطــات  جــهــوزيــة  ــول  حـ
بـــاالكـــتـــتـــاب”. وأضـــــاف بــيــان “الــشــركــة 
جاهزة والتوقيت سيعتمد على ظروف 

السوق” وقرار المساهمين.
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القيمة المضافة في البحرين..
 من البداية إلى اآلن  2 من 3

مع مطلع العام 2018، بدأ التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة 
في المملكة العربية الســـعودية ودولة االمـــارات العربية المتحدة، 
حيث ســـبق ذلك إعالن رســـمي أهاب بجميع المكلفين االســـتعداد 

الكامل للتطبيق لتالفي غرامات باهظة سيعاني منها المخالفين.
فـــي الســـعودية، موضـــوع الضرائـــب ليس جديـــدًا علـــى المجتمع 
التجـــاري باعتبـــار أن الجهـــة المكلفة بتنفيذ هذا المشـــروع )الهيئة 
العامـــة للـــزكاة والدخل( قائمة بمهامها فـــي تطبيق الزكاة وضريبة 
الدخل منذ عشـــرات الســـنين، وبالتالي تمتلك تصورًا أقرب للواقع 
حـــول ما ســـيكون عليـــه الوضـــع. حيـــث أن االختالف هـــذه المرة 
يتمحور حول أن المستهلك النهائي هو من سيتكبد الضريبة فعليًا 
هذه المرة، وأن التاجر/ البائع ســـيقوم بمهمـــة التحصيل والتوريد 
للهيئة فقط. ولكن المشـــكلة تكمن في كون القطاع التجاري واسع 
ومتنـــوع وغير منظم، والبلد شاســـع المســـاحة مترامي األطراف. 
وقد اســـتدعى هذا األمر عملية شـــبه إعادة هيكلة للهيئة من أجل 

االستعداد لمراقبة التطبيق.
كان الوضـــع مختلـــف في االمارات، فبالرغم مـــن أن هذا النوع من 
الضرائـــب جديـــد على البلد الـــذي يحوي أنشـــطة تجارية متنوعة 
ومعقدة ومرتبطة بجهات دولية كثيرة حول العالم، فقد تم إنشاء 
الهيئـــة االتحاديـــة للضرائب، ونقـــل ملف الضريبة إليهـــا من وزارة 
االقتصـــاد التي كانت مكلفـــة بمتابعته في البداية، ونظرًا ألن البلد 
تتميـــز بمقدار عاٍل من الحوكمة فقد مـــرت عملية التطبيق األولى 

بسهولة.
باقـــي دول الخليـــج، بمـــا فيهـــا البحريـــن، كانـــت تراقـــب وترصـــد 
الوضـــع بهـــدف االســـتفادة من هذه الـــدروس. خالل العـــام 2018، 
كانـــت الجهـــة المختصة بموضـــوع الضرائب، وهـــي وزارة المالية، 
مقلـــة جـــدًا فـــي اإلفصاح عـــن الترتيبـــات التـــي تقوم بهـــا، بما في 
ذلـــك الموعد المقترح لتطبيق القانون، مـــا أوقع المجتمع التجاري 
فـــي بلبلة حـــول األمر، حيث يتطلـــب هذا الموضـــوع اتخاذ بعض 
االجـــراءات مـــن قبـــل المكلفيـــن بالضريبـــة تمهيـــدًا للتطبيق. وقد 
تـــم اإلعالن عـــن أكثر من موعد متوقع للبدء بالتطبيق. الشـــركات 
الكبـــرى قامـــت بالتعاقد مع شـــركات المراجعة األربـــع الكبار للبدء 
مبكـــرًا باتخاذ االجراءات الداخلية لضمان تطبيق ســـليم وســـلس 
يحميها من الغرامات الباهظة. واجهت تلك الشركات االستشارية 
الكثير من المشـــاكل أثنـــاء أداء مهامها، يأتي على رأســـها ضبابية 
موقـــف وزارة الماليـــة حـــول النقـــاط التـــي لـــم تحددهـــا االتفاقية 
الخليجية، بل جعلت ذلك من حق كل دولة للقيام بذلك ذاتيًا، من 
إتاحـــة المرونة الســـتيعاب الظروف الخاصة بـــكل دولة. أدى ذلك 
إلى ارتفاع فاتورة االستشـــاريين الضريبييـــن الذي وفروا طواقم 

متكاملة رفعت التكاليف بسبب عدم وضوح الرؤية.
اشـــتكى الكثيـــر مـــن أصحـــاب األعمـــال فـــي البحرين مـــن تطبيق 
الضريبـــة بحجة أن ذلك ســـيزيد من أعباء العمـــل وطالبوا بتأخير 

التطبيق أسوة بدول خليجية أخرى.

ahmed@ksi-me.com

أحمد السليمان

وزير النفط: تقنيات الستخراج كميات تجارية لـ”الصخري”
الحفر” ــي  ف ــي  اآللـ للتشغيل  ــل  ــث األم ــدام  ــخ ــت “االس ــة  ورشـ افــتــتــح 

افتتـــح وزير النفط، الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، ورشـــة عمل بعنوان: 
“االســـتخدام األمثـــل للتشـــغيل اآللـــي 
في عمليات حفر آبار النفط”، بمشاركة 
عدد من كبار المسئولين في الشركات 
النفطية المحلية واإلقليمية والعالمية، 
جمعيـــة  الحـــدث  هـــذا  ينّظـــم  حيـــث 
مهندســـي البتـــرول العالميـــة بالتعاون 
والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع 
وبدعم من شـــركة أرامكو الســـعودية، 
بهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات 
والعمـــل على إيجاد الحلول المناســـبة 
الســـتخدام التشـــغيل اآللـــي لعمليـــات 
حفـــر آبـــار النفـــط والغاز. وأشـــاد وزير 
النفـــط بالجهـــود المبذولة مـــن جمعية 
مهندســـي البتـــرول العالميـــة لتنظيـــم 
عـــدد مـــن الفعاليـــات المتخصصة في 

القطـــاع النفطـــي مثّمًنـــا عالًيـــا اختيار 
المواضيـــع المهمـــة وطـــرح المواضيـــع 
ذات العالقة المتماشـــية مع التحديات 
كل  متمّنًيـــا  العالميـــة،  والتطـــورات 
التوفيـــق والنجـــاح لهـــذه الورشـــة من 

تحقيق األهداف المرجوة. 
تطويـــر  شـــركة  أن  الوزيـــر  وأوضـــح   
مـــن  عـــدد  مـــع  بالتعـــاون  للبتـــرول 
الشـــركات العالمية في صدد حفر عدد 
مـــن اآلبـــار التجريبيـــة بهـــدف دراســـة 
إلـــى  للوصـــول  المعلومـــات  وتحليـــل 
أفضـــل التقنيـــات الســـتخراج كميـــات 
تجارية من النفط الصخري، مما يوكد 
أهمية االطالع على أحدث ما توّصلت 
إليه التقنيات الحديثة واالطالع على 
افضـــل الممارســـات فـــي هـــذا الجانب 
الحفـــر  فـــي عمليـــة  لالســـتفادة منهـــا 

واالستكشـــاف مـــن الحقل المكتشـــف 
مؤخًرا في خليج البحرين.

وبّيـــن أن العالـــم اّتجـــه نحـــو الثـــورة 
فـــي  الرقمـــي  والتحـــول  الصناعيـــة 
العديـــد مـــن الصناعات التي ســـاهمت 
فـــي التطـــور والنمو بوتيرة متســـارعة 

والنقـــل  الفضـــاء  منهـــا  وملحوظـــه 
ومركبـــات القيـــادة المســـتقلة وغيرها 
من الصناعات، مما جعل من استخدام 
هـــذه التقنيـــات الحديثـــة فـــي بعـــض 
المجـــاالت الفنية في القطـــاع النفطي 

ممكنا.

وزير النفط مكرًما عدًدا من الجهات المشاركة

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

1.58 
مليار دوالر

أمل الحامد

إجمالی القیمۀ 
التجاریۀ حتى 

-109.3   735.7    845.0 أغسطس 2019  

الشهر
(2019)

أهم الصادرات البحرینیۀ إلى أمیرکاأهم الواردات األمیرکیۀ إلى البحرین

ینایر
فبرایر
مارس 
ابریل
مایو

یونیو 
یولیو

أغسطس

 65.7
261.6
107.2
75.5
83.7
88.6
64.7
97.9

109.9
74.7
76.3
97.0

104.2
98.3
98.9
76.3

+44.2
-186.9
-30.9
+21.5
+20.5
+9.7

+34.2
-21.6

المیزان التجاري
(ملیون دوالر)

ملیون دوالر

الطائرات المدنیۀ وأجزاؤها             204.92 

شحنات منخفضۀ القیمۀ            119.46

السیارات لنقل العامۀ               71.14 

الطائرات ذات الصلۀ بالدفاع وأجزائها             47.45 

المالبس والمعدات العسکریۀ              38.75 

الواردات األمیرکیۀ
إلى البحرین (ملیون دوالر)

الصادرات البحرینیۀ
إلى أمیرکا (ملیون دوالر)

ملیون دوالر

األلمنیوم غیر المصقول            222.11 

ألواح األلمنیوم التی تزید عن 0.2 مم           172.59 

البنزین وأنواع الوقود األخرى            104.42 

أسالك األلمنیوم 7605             97.42 

شراشف األسرة وفوط دورات المیاه والمطابخ            42.92 

“اإلثمار” يفتتح فرع المحرق بموقعه الجديد
ــة ــ ــي ــ ــرف ــ ــص ــ ــم ــ ــن تـــــجـــــربـــــة الــــــعــــــمــــــاء ال ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ ــت ــ ل

افتتح بنـــك اإلثمار، أمس، فـــرع المحرق 
فـــي موقعـــه الجديـــد كجـــزء مـــن جهود 
تجربـــة  لتحســـين  المتواصلـــة  البنـــك 
العمـــالء المصرفيـــة. إن الفـــرع الجديـــد، 
والـــذي يتميز بســـهولة الوصـــول إليه مع 
توفر مواقف للســـيارات أفضل من موقع 
فـــرع البنك الســـابق في المحـــرق، قد تم 
العمـــالء  لمتطلبـــات  اســـتجابة  افتتاحـــه 
ويؤكـــد على جدية اهتمام البنك بآرائهم. 
ودّشـــن الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك، أحمد 
فـــي حفـــل  الجديـــد  الفـــرع  عبدالرحيـــم 
حضـــره مـــن بنـــك اإلثمـــار كل مـــن نائـــب 
الرئيس التنفيـــذي، المجموعة المصرفية 
العـــام  والمديـــر  المطـــوع  عبدالحكيـــم 
لألفـــراد  المصرفيـــة  لمجموعـــة األعمـــال 

الســـيد محمـــد جناحـــي، باإلضافـــة إلـــى 
عدد مـــن المســـئولين في البنـــك وعمالء 
الفـــرع. وتم تصميـــم الفـــرع الجديد، ذي 
الخدمـــات المتكاملـــة الواقـــع فـــي مجمع 
بالمحـــرق،  الجديـــد  المركـــزي  الســـوق 
لتقديـــم خدمـــات متميـــزة للعمـــالء مـــن 
األفراد والشـــركات ســـواء في المجمع أو 
في المناطق التجارية والسكنية القريبة. 
وتعد شـــبكة فـــروع بنك اإلثمـــار من أكبر 
شبكات التجزئة المصرفية حيث تتكون 

ا. من 16 فرًعا و42 صراًفا آليًّ
وقال عبدالرحيم “يسرنا اليوم االحتفال 
بافتتاح فرع المحرق في موقعه الجديد. 
ونحن نســـعى دائًما لنكـــون بنك التجزئة 
البحريـــن.  فـــي  األفـــراد  لـــدى  المفضـــل 

مواصلـــة  علينـــا  يجـــب  فإنـــه  ولذلـــك، 
االســـتماع باهتمام بالـــغ لمتطلبات وآراء 
العمـــالء مـــن أجل ضمـــان توفيـــر تجربة 
مصرفيـــة مميـــزة لهم عن طريـــق تطوير 
قنـــوات  وكذلـــك  وخدماتنـــا  منتجاتنـــا 

خدمة العمالء”. 

 وأضـــاف “أن انتقـــال فـــرع المحـــرق إلى 
موقعه الجديد يؤكد على مواصلة التزام 
البنـــك باالســـتثمار فـــي تحســـين عروض 
الخدمـــات المقدمـــة للعمـــالء، حيـــث تـــم 
تلبيـــة  فـــي  للمســـاعدة  الفـــرع  تحديـــث 

متطلباتهم المتزايدة في هذه المنطقة”.

أثناء تدشين الفرع الجديد 

المنامة - بنك اإلثمار

ارتفعـــت أربـــاح شـــركة الفنادق الوطنيـــة خالل الربـــع الثالث من 
العام الجاري 2019 بنســـبة %27.3 لتصـــل إلى حوالي 466 ألف 
دينار مقارنة بنحو 365.5 ألف دينار خالل الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
ووفًقا لبيان نشـــرته الشـــركة أمس على موقـــع بورصة البحرين، 
فإن إجمالي أرباح الشـــركة في األشـــهر التســـعة األولى من العام 
الجـــاري بلغت نحـــو 1.25 مليون دينـــار، بزيادة بنســـبة 73.2%، 
قياًسا بنحو 724.6 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهر البيان ارتفاع اإليرادات خالل الربع الثالث بنســـبة 2.1% 
مـــن 1.62 مليـــون دينار لتصل إلـــى نحو 1.66 مليـــون دينار. أما 
إجمالي اإليرادات في األشـــهر التســـعة األولى مـــن العام الجاري 
فبلغـــت نحو 5.2 مليون دينار قياًســـا بنحو 4.6 مليون دينار في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلـــغ العائد على الســـهم في الربع الثالث 4 فلوس، قياًســـا بنحو 
3 فلـــوس فـــي الفترة ذاتها من العام الماضي. في حين بلغ العائد 
علـــى الســـهم فـــي األشـــهر التســـعة األولى مـــن العام الجـــاري 10 

فلوس قياًسا ب 6 فلوس في الفترة نفسها من العام الماضي.

27 % نمو أرباح “الفنادق الوطنية”
المحرر االقتصادي
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أطلقــت محافظــة العاصمــة أمــس فعاليات أســبوع المنامة لريــادة األعمال 
في نســخته الخامســة، تحت رعاية المحافظ الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن 
آل خليفة، بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل )تمكين(، والذي يتضمن 
ا في مجــال ريادة األعمال من  15 ورشــة ونــدوة يقدمهــا 30 خبيًرا ومختصًّ
مختلــف دول العالــم، حيث تســتهدف الفعاليــات، التي تقــام حتى الخميس 
المقبــل، 5 آالف مشــارك مــن أجــل تعزيــز قدراتهــم وإمكاناتهــم وتأهيلهــم 
ليكونوا قادرين على إطالق مشاريعهم الخاصة وترجمة أفكارهم إلى واقع 

ملموس.

العاصمـــة،  محافـــظ  نائـــب  وقـــال   
حســـن المدنـــي، فـــي كلمـــة افتتـــاح 
أعمـــال أســـبوع المنامة التـــي ألقاها 
نيابـــة عـــن المحافـــظ، إن “مواصلـــة 
الحـــدث  هـــذا  تنظيـــم  المحافظـــة 
للعـــام الخامـــس على التوالـــي يأتي 
بعد النجاحات التـــي تحققت خالل 
األعـــوام الماضيـــة، حيـــث حظيـــت 
النســـخ الســـابقة بإقبـــال كبيـــر مـــن 
الشباب والمهتمين في مجال ريادة 
النـــدوات  بفضـــل  وذلـــك  األعمـــال، 
والورش المميزة التي يقدمها خبراء 
مـــن أصحـــاب  محلييـــن وعالمييـــن 
التجارب الناجحة والملهمة، واليوم 
ا  نعتز بأن الحدث أصبح ملتقى مهمًّ
لـــرواد األعمال الشـــباب، ســـواًء من 
أصحاب المشـــاريع القائمة الراغبين 
آفـــاق  إلـــى  بمشـــاريعهم  باالرتقـــاء 
الطامـــح  الشـــباب  مـــن  أو  أرحـــب، 

لدخول مجال ريادة األعمال”.

تشكيل مجلس “تنمية الصغيرة 

والمتوسطة”

أســـبوع  “فعاليـــات  أن  وأضـــاف   
المنامـــة تّتســـق مـــع توّجـــه الحكومة 
ريـــادة  مجـــال  دعـــم  فـــي  الرشـــيدة 
األعمـــال وتمكين المشـــاريع الصغيرة 
ا  والمتوســـطة بوصفهـــم رافًدا رئيســـيًّ
دوًرا  ويلعبـــون  الوطنـــي،  لالقتصـــاد 
ـــا فـــي الدفـــع بعجلـــة التنمية،  جوهريًّ
الرشـــيدة  الحكومـــة  تبّنـــت  حيـــث 
عـــدة مبـــادرات فـــي ســـبيل االرتقـــاء 
بهـــذا القطـــاع الحيـــوي والنامـــي، من 
أبرزها توجيه ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بتشـــكيل 
مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، والذي يهدف إلى تعزيز 
القدرات التنافســـية للشركات الناشئة 
والصغيرة والمتوســـطة في األســـواق 

والعالميـــة،  واإلقليميـــة  المحليـــة 
باإلضافـــة إلـــى زيـــادة إســـهامها فـــي 

الناتج المحلي اإلجمالي”.
 وشـــهدت فعاليـــات افتتـــاح أســـبوع 
المنامة، كلمة رئيســـية قدمتها ســـيدة 
األعمـــال األميركية انغـــرد فانديرفلت 

لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الفخـــري  العضـــو   ،”EBW2020“
بمجلـــس رواد األعمـــال العالمي التابع 
لألمـــم المتحـــدة، بعدها ُعقـــدت حلقة 
حواريـــة تحـــت عنـــوان “التكنولوجيا 
فيهـــا  تحـــدث  الحديثـــة”  والتقنيـــات 

التطويـــر  مديـــر  داوود،  أبـــو  ياســـين 
بمنطقـــة  برينـــك  مؤسســـة  ورئيـــس 
إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
وديميتري دوشـــاني، مدير عام شركة 
“NNTC”، إضافـــة إلـــى إقامـــة حلقـــة 
نقاشـــية بعنـــوان “قـــوة والء العمـــالء 
قدمتهـــا  األعمـــال”  لريـــادة  كمطلـــب 

شركة ريبو.
وأقيمـــت حلقـــة حوارية بعنـــوان “من 
إعـــداد األعمـــال   - اليـــاء  إلـــى  األلـــف 
والتوســـع والتنويع” تحدث فيها رائدا 
األعمـــال محمـــد عبدالعـــال وكيرايكو 
جلســـة  عقـــدت  بعدهـــا  زاركاداس، 
نقاشـــية بعنوان “مســـتقبل االستدامة 
فـــي البحريـــن” أدارهـــا مكتـــب األمـــم 

واختتمـــت  بالبحريـــن،  المتحـــدة 
قدمهـــا  حواريـــة  بجلســـة  الفعاليـــات 
مجوعـــة من رواد األعمـــال من مدينة 

بوسان بكوريا الجنوبية.
وأعلن اســـم الفائز بمســـابقة التطبيق 
األكثـــر ابتكاًرا، بالتعاون مع مؤسســـة 
“EBW2020” وشركة بتلكو، حيث فاز 
تطبيـــق “WCCI” بالجائزة، وهو األول 
من نوعه في الشـــرق األوسط المعني 
باالســـتجابة ألزمـــات العنـــف المنزلي، 
والذي يعمل على مدار الســـاعة طوال 
أيـــام األســـبوع، حيـــث يعـــد التطبيق 
منصـــة يعمل من خاللهـــا المتطوعون 
الشـــكاوى  المدربـــون علـــى اســـتقبال 

وتقديم المساعدة للمتضررين.

جانب من الجلسات الحواريةالمدني ملقيا كلمته االفتتاحية

المنامة - محافظة العاصمة

“أسبوع المنامة للريادة” يستهدف تعزيز قدرات 5000 مشارك
ــا ــيًـّ ودولـ ــا  ــيًّ ــل ــح م ــا  ــدًث ــح ــت م  30 ــا  ــه ــي ف ــر  ــاض ــح ي ــل  ــم ع ورشـــــة   15 يــتــضــمــن 

“أريج” ُتعلِّق قرار إغالق مكتب خارجي وتسريح موظفين
علقــت الشــركة العربيــة إلعــادة التأميــن )أريــج(، قــرارا بخصــوص إغــالق مكتــب 
تمثيلي في الخارج وتسريح موظفين وذلك استجابة لتوجيهات مصرف البحرين 
المركــزي، الــذي كان قــد أجــرى تحقيقــا في وقت ســابق بقرارات الشــركة ما أوقف 

التداول على أسهمها في بورصة البحرين.

وقرر مجلس إدارة الشـــركة تعيين نائب 
المدير العام – للشؤون المالية واإلدارية، 
كقائـــم بأعمـــال المدير التنفيـــذي مؤقتا، 
وذلـــك لخلـــو المنصـــب في وقت ســـابق، 
إذ كان الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق قـــد 
قـــدم اســـتقالته بينما تحدث مســـاهمون 
بالشـــركة عـــن تحريـــك دعـــوى قضائيـــة 

ضده.
 وفيمـــا يتعلـــق بطلب مصـــرف البحرين 
عمـــل  إســـتراتيجية  تقديـــم  المركـــزي 
قدمـــًا،  المضـــي  يخـــص  فيمـــا  واضحـــة 
أشـــارت “أريج” في إفصاح للبورصة من 

ضابط االلتزام ماني الكشـــماناورثي، أن 
مجلس إدارة أريج أوصى بوقف أنشطة 
االكتتاب، وذلك خاضعا لموافقة الجهات 
الرقابية والمساهمين، إذ تم تقديم طلب 
إلى مصـــرف البحرين المركزي للحصول 
على موافقته لعقد اجتماع جمعية عامة 
غيـــر عادية لمســـاهمي الشـــركة للســـماح 
بالنظـــر  العاليـــة  غيـــر  العامـــة  للجمعيـــة 
المجلـــس  توصيـــة  بشـــان  والتصويـــت 
بوقف أنشـــطة االكتتاب بمـــا يتوافق مع 
األحـــكام المعنيـــة مـــن قانـــون المصـــرف 
التجاريـــة  الشـــركات  المركـــزي وقانـــون 

جميـــع  مـــلء  وبخصـــوص  البحرينـــي. 
المناصـــب األساســـية الشـــاغرة الحاليـــة 
والمناصـــب األخـــرى المهمـــة بموظفيـــن 
مناسبين، أكدت الشركة أنه سيتم اتخاذ 
القـــرارات الالزمـــة بشـــان مســـالة مـــلء 
المناصب األساسية الشاغرة وغيرها من 
الوظائـــف الهامـــة بعد اجتمـــاع الجمعية 

العامة غير العادية المقترح. 
أمـــا بخصـــوص طلب المصـــرف المركزي 
علـــى تصنيـــف  الحصـــول  الشـــركة  مـــن 

ائتماني من وكالـــة تصنيف والعمل على 
تطويـــر األعمـــال، أوضحـــت “أريـــج” أنه 
اعتمادا على اإلســـتراتيجية المستقبلية 
التـــي ســـيتم تبنيهـــا مـــن قبـــل مجلـــس 
اإلدارة بعـــد اجتماع الجمعية العامة غير 
العاديـــة المقتـــرح، ســـيتم اتخـــاذ القـــرار 
المناســـب لطلـــب التصنيـــف مـــن إحـــدى 

وكاالت التصنيف االئتمانية. 
أفضـــل  وتعزيـــز  باتبـــاع  يتعلـــق  وفيمـــا 
ممارسات الحوكمة السليمة واالتجاهات 
والفرص في أعمال التأمين، أكد مجلس 
اإلدارة الســـعي لتحقيـــق هدفـــه المتمثل 
فـــي تحســـين إدارة الشـــركة والحوكمة، 
عـــالوة علـــى ذلـــك، أكـــد مجلـــس اإلدارة 

لجميـــع  االمتثـــال  بمواصلـــة  التزامـــه 
القوانين واللوائـــح المعمول بها وقواعد 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي، والتواصل 
مع المصرف بشـــأن جميع المســـائل التي 
نشـــرها في تقريره.  واســـتؤنف التداول 
على أســـهم الشركة في بورصة البحرين 
قبل نحو أســـبوعين وذلك بعد أن أوقف 
التـــداول على أســـهمها بتاريـــخ 14 مايو 
الماضـــي، علـــى خلفيـــة إعـــالن المصرف 

المركزي عن فتح تحقيق في وضعها.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات بعـــد أن كشـــف 
الجمعيـــة  خـــالل  الشـــركة  مســـؤولو 
العمومية الريج في مارس الماضي، عن 
خسائر قاسية إلى جانب تعرض الشركة 
لعمليـــة احتيال عبر شـــركة تابـــع لها في 

اإلمارات.

اجتماع حاسم 
للمساهمين بشأن 

توصية بوقف 
أنشطة التأمين

 المنامة - أصدقاء دلمون

الســـياحيون  المرشـــدون  احتفـــل 
البحرينيون وزمالؤهم األوروبيون 
بيوم المرشـــد السياحي البحريني، 
فـــي اليـــت مـــون جاليـــري. وذكـــر 
رئيس المرشـــدين أصدقاء دلمون 
البحريـــن  وآثـــار  تاريـــخ  بجمعيـــة 
الممثـــل اإلقليمي لالتحـــاد العربي 
ميـــرزا  الســـياحيين،  للمرشـــدين 
النشـــيط، إن هذا اليوم تم تدشينه 
بدعـــم من وزير الصناعة والتجارة 

والســـياحة فـــي عـــام 2016 زايـــد 
دولـــة  كأول  الزيانـــي  راشـــد  بـــن 
عربية تدشـــن يوم وطني للمرشـــد 
مـــن مجمـــوع 14 دولـــة عربية في 
إيماًنـــا  وذلـــك  العربـــي،  االتحـــاد 
منـــه بأهميـــة المهنة ودور المرشـــد 
الســـياحي  للمنتـــج  الترويـــج  فـــي 
والتاريخي في البـــالد. كما تضمن 
الحفل تقديم شهادات شكر تكريًما 
للمســـاهمين مـــن األفـــراد وبعـــض 

المنشآت السياحية. وقال النشيط 
“ثقتنـــا كبيرة في أن تحقق اإلدارة 
الصعيـــد  علـــى  نجاًحـــا  الجديـــدة 
المهنـــي فـــي إعـــادة هيكلـــة هيئـــة 
السياحة وأن تأخذ دورها الرقابي 
في تنظيم مهنة اإلرشاد السياحي 
التي تضررت كثيًرا خالل السنتين 
األخيرتيـــن وأثـــر ذلـــك ســـلًبا على 

المرشدين البحرينيين”.

المرشدون السياحيون يطالبون بتنظيم المهنة
عسكر - ألبا

جائـــزة  علـــى  )البـــا(،  شـــركة  حصلـــت 
عالقـــات  فـــي  رائـــدة  شـــركة  أفضـــل 
المســـتثمرين بالبحريـــن، وذلـــك خالل 
حفـــل توزيـــع الجوائـــز الحـــادي عشـــر 
لجمعية عالقات المستثمرين بالشرق 
األوســـط والـــذي أقيم مؤخـــرًا بمدينة 
دبـــي. ويعتبـــر الحفـــل مـــن الفعاليات 
يعنـــى  حيـــث  والمرموقـــة،  الهامـــة 
بتكريم جهود الشركات المدرجة على 
مســـتوى المنطقـــة والمتخصصين في 

مجال عالقات المستثمرين. 
باإلنابـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“ســـعداء  البقالـــي  علـــي  للشـــركة، 
مـــرة  التكريـــم  هـــذا  علـــى  بحصولنـــا 
أخرى خـــالل المؤتمر وحفـــل الجوائز 
الســـنوي الذي تقيمـــه جمعية عالقات 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  المســـتثمرين 
األمر الذي يدل على الثقة التي توليها 
العديد من األطراف المعنية في البا ”.

“ألبا” تنال جائزة “عالقات المستثمرين 2019”

االثنين 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 - العدد 4024

علي البقالي

علي الفردان

*فوز “WCCI” بمسابقة 
التطبيق األكثر ابتكاًرا 
وهو األول من نوعه 

بالشرق األوسط 

*الفعاليات تّتسق مع 
توّجه الحكومة الرشيدة 

في تمكين المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٥٨٨٦( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )136669( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسؤلية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا الســيد 
امنه يوســف احمد لحدان المالك لـ جراند ســتايل بوتيك )مؤسســة فردية( والمســجلة 
بموجب القيد رقم ١٠-١٢٦٨٥، طالبا تحويل احد فرع رقم ١٠ من المؤسسة الفردية 
الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برســمال وقــدره ٥٠٠٠ دينــار بحرينــي، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. امنه يوسف احمد لحدان

MOIDU VANNANTAVIDA .٢
SHUAIL ABDUL SALAM KAKKUZHI PARAMBATH .3

Jarshad Choyi Madathummal .4
JASBEER CHOYIMADATHIL .5

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليها الســادة 

الشــركاء فــي شــركة برليــن ســيمكس ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٠٠٠٢٩، 

طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة الى شركة الشخص الواحد برسمال 

وقدره ٣٠٠٠٠ دينار، لتصبح مملوكة من أومبرين إقبال أكمال.

القيد : ١٠-١٢٦٩٥ 

 تاريخ: 2019/١٣/١٠

القيد : 100029 

 تاريخ: 2019/١٠/17

قيد رقم: ٣٦٠٨٨-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٣٩٥٠٨
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: وليد عثمان المرباطي 

االسم التجاري الحالي: ورشة وليد عثمان المرباطي لأللمنيوم
االسم التجاري: ورشة وليد عثمان المرباطي للفبركة 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة سيريكو للعقارات وإدرارة المرافق ذ.م.م

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ســيريكو للعقــارات وإدرارة المرافــق ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٥٧١٦٠، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســيد/  

علي حسين ابراهيم محسن العالي مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٦٧٣٦٣٣٦ )973+(
sijilat@alaali.me

القيد : ٥٧١٦٠ 

 تاريخ: 2019/١٥/١٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها السيدة / علياء حسن الصفار باعتباره المصفي القانوني لشركة جلف 

لوجن تيكنولوجيز ذ.م.م المســجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة بموجب 

القيــد رقــم ١١٩٦٦٣، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها داون بيلدينج للمقاوالت المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٠٢٤٢، طالبا 

إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 

التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جلف لوجن تيكنولوجيز ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ذات مسؤولية محدودة

)CR2019-إعالن رقم )١٣٣٦٠٧
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة الســيد أمينة فاضل الســيد علي يوســف بتحويــل المحل 

التجاري التالي: الى السيد/ كريمة حسين مجيد رضي 

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

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

رقم القيد

١-١٣١٩٣٨

االسم التجاري
سيركل للترجمة
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الــوقــت لكسب  مــحــاولــة  ــري  ــري ــح ال ورقـــة  الــمــحــتــجــون: 

مطالب برحيل كل الطبقة السياسية في لبنان

رد المحتجــون فــي لبنان، أمس األحد، على مســودة الورقة اإلصالحية 
لرئيــس الــوزراء ســعد الحريري، الســعي لتهدئــة االحتجاجــات العارمة 
التي تشهدها البالد منذ 4 أيام، بسبب تردي األوضاع المعيشية. وقال 
متظاهرون تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية، 
بيــروت، إنهــم ال يثقــون بالورقــة اإلصالحيــة وال بحكومــة الحريــري، 

معتبرين أن األمر ال يعدو كونه المماطلة ومحاولة كسب الوقت”.

وتدفـــق المحتجـــون، أمس ولليوم 
الرابـــع على التوالي، على الســـاحة 
لبنـــان،  فـــي  أخـــرى  أماكـــن  وفـــي 
وطغـــى هـــذه االحتجاجـــات التـــي 
حاشـــدة  جماهيـــر  فيهـــا  شـــاركت 
فيهـــا  ردد  االحتفالـــي،  الطابـــع 
المطالبـــة  الهتافـــات  المشـــاركون 
وقـــع  علـــى  الحكومـــة،  بإســـقاط 

األغاني الوطنية.
“لحقـــي”،  مجموعـــة  وشـــدد 
المنظمـــة  الجهـــات  إحـــدى  وهـــي 
لالحتجاجـــات، فـــي بيـــان ردا على 
مطالـــب  إن  الحريـــري”  “ورقـــة 

المتظاهرين هي:
لحكومـــة  الفوريـــة  االســـتقالة   .1
والمحاصصـــة  الجائـــرة  الضرائـــب 

الطائفية.
2. تشـــكيل حكومـــة انقـــاذ مصغرة 
ال  مســـتقلين  اختصاصييـــن  مـــن 
ينتمـــون للمنظومـــة الحاكمـــة على 

أن تتبنى الخطوات التالية:
3. إجـــراء انتخابـــات نيابية مبكرة 

بنـــاء علـــى قانـــون انتخابـــي عادل 
يضمن صحة التمثيل.

4. إدارة األزمة االقتصادية واقرار 
نظام ضريبي عادل.

5. تحصين القضاء وتجريم تدخل 
القوى السياسية فيه.

اإلصالحيـــة  الورقـــة  وتتضمـــن 
جميـــع  رواتـــب  خفـــض  للحريـــري 
الـــوزراء، وإلغـــاء كل المخصصات 
المالية للنواب اللبنانيين. وشـــملت 
الورقة أيضا خفض رواتب المدراء 

العامين ورفع رواتب القضاة.
ونصت مسودة الورقة اإلصالحية 
أيضـــا علـــى فـــرض ضريبـــة علـــى 
التأميـــن  وشـــركات  المصـــارف 
بنســـبة 25 %، ووضـــع حـــد أقصى 
لمخصصـــات الســـفر إلـــى الخـــارج 
بمعـــدل 3 آالف دوالر مـــع موافقـــة 

مسبقة من مجلس الوزراء.
لكـــن بـــدا أن المحتجيـــن تجـــاوزوا 
هذه اإلصالحات، مع تأكيدهم على 
رحيـــل كل الطبقـــة السياســـية في 

لبنان. وتشـــارك فـــي االحتجاجات 
تعـــم  التـــي  للحكومـــة  المناهضـــة 
البـــالد جميـــع قطاعـــات المجتمـــع 
دعـــوة موحـــدة  وتوجـــه  اللبنانـــي 

علـــى نحـــو غيـــر معتـــاد إلســـقاط 
نخبة سياســـية يتهمها المحتجون 
بإغراق االقتصاد في أزمة، بحسب 

“رويترز”.

 

متظاهرون وسط العاصمة بيروت أمس )أ ف ب(

الخرطوم - وكاالت

اعتبـــرت قوى الحريـــة والتغيير في 
الســـودان، أمـــس األحـــد، أن تســـيير 
مواكـــب للقيـــادة العامـــة فـــي ذكرى 
ثـــورة 21 أكتوبـــر، بأنه عمل مناهض 
ألهـــداف الثـــورة. وأمـــن المتحـــدث 
وجـــدي  والتغييـــر،  الحريـــة  باســـم 
صالـــح، فـــي مؤتمـــر صحافـــي بمقـــر 
الحزب الشـــيوعي بالخرطـــوم، على 
صيانـــة حريـــة التعبيـــر، ولكنه شـــدد 
القيـــادة  أمـــام  “التواجـــد  أن  علـــى 
الثـــورة،  ألهـــداف  مناهـــض  العامـــة 
وال  مدنيـــة،  حاليـــًا  الحكومـــة  ألّن 
يوجد مبـــرر للذهاب للقيـــادة العامة 

للجيـــش”. وصدرت دعوات متفرقة، 
فـــي وقـــٍت ســـابق إلحيـــاء اعتصـــام 
بذكـــرى  احتفـــاالً  العامـــة،  القيـــادة 
اإلطاحة بالجنرال إبراهيم عبود في 
21 أكتوبـــر 1964. وحـــددت المؤتمر 
بوضوح مســـارات وأهـــداف مواكب 
اليـــوم اإلثنين. ولفـــت صالح إلى أن 
فعاليـــات ذكـــرى أكتوبر، تهـــدف إلى 
حل حزب البشير “المؤتمر الوطني”، 
قائالً “من غير الطبيعي إسقاط نظام 
بينمـــا يظل حزبه قائمـــا” بيد أنه عاد 
وأضـــاف “نحـــن ال ندعـــو للعدائيـــات 
وشـــردنا  قتلنـــا  كوننـــا  مـــن  بالرغـــم 
وعذبنـــا لكننـــا لـــن نفعـــل ذلـــك ألحد 

فقط نريد القصاص”.

السودان... “الحرية والتغيير” تستنكر دعوات لالعتصام

واشنطن - رويترز

عقدت نانســي بيلوســي رئيســة مجلــس النواب األميركــي وأعضاء كبار 
آخــرون بالكونجــرس محادثــات فــي األردن، أمــس الســبت، مــع الملــك 

عبدهللا الثاني ومسؤولين كبار أردنيين آخرين.

وقالت بيلوسي في بيان إن هذه الزيارة 
تأتي فـــي ”وقت حرج ألمن واســـتقرار 
المنطقـــة.. مـــع األزمـــة المتفاقمـــة فـــي 
أجـــري  التركـــي  التوغـــل  بعـــد  ســـوريا 
وفدنـــا مباحثـــات مهمة بشـــأن التبعات 
وزيـــادة  اإلقليمـــي  االســـتقرار  علـــى 
تدفـــق الالجئيـــن والفرصـــة الخطيـــرة 
التـــي توفـــرت لتنظيـــم داعـــش وإيران 
األميريكـــي  الوفـــد  وضـــم  وروســـيا“. 

بمجلـــس  رئيســـية  لجـــان  رؤســـاء 
النـــواب مـــن بينهم رئيـــس لجنة 

إليـــوت  الخارجيـــة  الشـــؤون 
إنجـــل ورئيس لجنـــة األمن 
الداخلـــي بينـــي تومســـون 
ورئيـــس لجنـــة المخابرات 

آدم شـــيف والنائـــب الجمهـــوري عضـــو 
لجنة القوات المســـلحة ماك ثورنبيري. 
والتقـــى الوفـــد أيضـــا مـــع ولـــي العهـــد 
الثانـــي  بـــن عبـــدهللا  الحســـين  األميـــر 
واألميـــر فيصـــل بـــن الحســـين ووزيـــر 
الخارجيـــة أيمـــن الصفدي ومســـؤولين 
أردنييـــن كبـــار آخرين.وقالت بيلوســـي 
”أوضحنـــا اســـتمرار تقديرنـــا للشـــراكة 
االســـتراتيجية بين الواليـــات المتحدة 
بنـــاء بشـــأن  واألردن وأجرينـــا حـــوارا 
ومكافحـــة  المنطقـــة  اســـتقرار 
األمنـــي  والتعـــاون  اإلرهـــاب 
والسالم في الشرق األوسط 
االقتصاديـــة  والتنميـــة 

والتحديات المشتركة األخرى“.

بيلوسي: التوغل التركي وفر فرص خطيرة إليران

تونس - أ ف ب

فـــي  الفائـــزة  النهضـــة  حركـــة  أكـــدت 
فـــي  األخيـــرة  التشـــريعية  االنتخابـــات 
اجتمـــاع  عقـــب  األحـــد،  أمـــس  تونـــس، 
رئيـــس  أن  الحـــزب  شـــورى  لمجلـــس 

الحكومة يجب أن يكون من صفوفها.
مجلـــس  لرئيـــس  تصريـــح  فـــي  وجـــاء 
شـــورى الحركة عبـــد الكريـــم هاروني أنه 
“بعـــد حـــوار واســـع وعميق وصريـــح أكد 
مجلس الشورى أن النهضة ستشكل هذه 

الحكومة برئاسة شخصية” حزبية.
الحكومـــة  رئيـــس  إن  هارونـــي  وقـــال 
المقبـــل “يجـــب أن يكـــون مـــن النهضـــة”، 
الحزب الفائز في االنتخابات التشـــريعية 
األخيـــرة، مضيفـــا أن الحركة “بـــدأت في 
حوار داخلي حول الشخصية األقدر على 

تسيير دواليب الدولة”. 
المرجعيـــة  النهضـــة ذات  وحّلـــت حركـــة 
االنتخابـــات  فـــي  أولـــى  اإلســـالمية 

التشـــريعية التـــي أجريـــت فـــي 6 أكتوبر 
ونالـــت 52 مقعـــدا مـــن أصـــل 217 يتألف 
منها مجلس نواب الشعب، بحسب نتائج 
رســـمية أعلنتهـــا الهيئـــة العليا المســـتقّلة 

لالنتخابات.
 وبعـــد االنتهـــاء مـــن مراســـم التنصيـــب 
ســـيكون أمـــام الرئيس التونســـي الجديد 
قيس ســـعّيد مهلة أســـبوع لتكليف زعيم 

حركـــة النهضة راشـــد الغنوشـــي تشـــكيل 
حكومة. وبحســـب مجلس نواب الشعب 
التونســـي فـــإن ســـعّيد ســـيؤدي اليميـــن 

الدستورية في 23 أكتوبر الجاري.
وســـيكون أمام حركة النهضة مهلة شـــهر 
لتشـــكيل حكومـــة قـــادرة علـــى نيـــل ثقة 
غالبية النواب، وهي مهمة بالغة الصعوبة 

في مجلس مشتت.

رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي يدلي بصوته في العاصمة التونسية في 6 مايو 2018 )أ ف ب(

الحركة تجري حوارا الختيار الشخصية األقدر على تسيير دواليب الدولة
“النهضة” تتمسك برئاسة الحكومة التونسية

رأس العين )سوريا( - أ ف ب

انسحب مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية )قسد( بشكل 
كامـــل، أمس األحد، من مدينـــة رأس العين المحاصرة من 
القوات التركية وفصائل سورية موالية لها بموجب اتفاق 

أميركي تركي لوقف إطالق النار.
وينـــص اتفاق توصـــل إليه نائب الرئيـــس األميركي مايك 
بنـــس فـــي أنقـــرة الخميـــس علـــى “تعليـــق” كل العمليـــات 
العســـكرية فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا خـــالل 120 ســـاعة 
ينســـحب  أن  علـــى  الثالثـــاء،  غـــدا  تنتهـــي  أن  يفتـــرض 
المقاتلـــون األكراد من “منطقة عازلـــة” بعمق 32 كيلومترًا، 

لم يتم تحديد طولها.
ومن المفترض، وفق االتفاق، أن تتوقف العملية العسكرية 
التركيـــة التي بدأت في التاســـع من أكتوبـــر، “نهائيًا ما إن 

يتم إنجاز هذا االنسحاب”.
وبعد ظهر أمس، شـــاهد مراســـل وكالـــة فرانس برس في 
رأس العين 50 ســـيارة على األقل بينها ســـيارات إســـعاف 
أثناء مغادرتها مستشـــفى في المدينة يشـــكل خط تماس 
بيـــن القوات التركيـــة وحلفائها من جهة وبين “قســـد” من 

جهة ثانية.

وأوضحـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة أنـــه مـــا مـــن معوقات 
تعترض تنفيذ االتفاق، الفتة الى أن عملية االنسحاب تتم 

بالتنسيق مع الواليات المتحدة.
وفـــي تغريدة على تويتـــر، نقل الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب عن وزير الدفاع مارك إســـبر أن “وقف اطالق النار 

صامد”.

آليات أميركية في تل تمر بعد انسحابها من قاعدة في محيط كوباني أمس 
)أ ف ب(

النــار إطــاق  لوقــف  تركــي  أميركــي  اتفــاق  بموجــب 
“قسد” تنسحب من رأس العين

على متن طائرة عسكرية أميركية - رويترز

قال وزير الدفاع األميركي مارك إســبر، أمس الســبت، إن من المتوقع 
انتقال كل القوات التي تنســحب من شــمال ســوريا والتي يبلغ عددها 
نحو 1000 جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم 

داعش و“للمساعدة في الدفاع عن العراق“.

وهـــو  للصحافييـــن  إســـبر  وقـــال 
إن  األوســـط  للشـــرق  طريقـــه  فـــي 
”االنســـحاب األميركـــي مـــاض على 
قدم وساق من شمال شرق سوريا.. 
إننـــا نتحـــدث عـــن أســـابيع وليـــس 
أيامـــا“. وقـــال إن عملية االنســـحاب 

تتم من خالل طائرات وقواف 
وأضـــاف إن ”الخطـــة الحاليـــة هـــي 
إعادة تمركز تلـــك القوات في غرب 

”. وقـــال إن عددهـــا  العـــراق 
يبلغ نحو 1000 فرد.

وقال مسؤول أميركي كبير 
إن الوضع ما زال غير مستقر 

وإن الخطط قد تتغير.

ومـــن المرجـــح أن يخضـــع أي قـــرار 
قـــوات أميركيـــة إضافيـــة  بإرســـال 
إلى العـــراق لمراجعة دقيقة في بلد 
تحظـــى فيه إيران بنفـــوذ على نحو 
متزايـــد. وقال المســـؤول ”هذه هي 
الخطـــة الحاليـــة، األمـــور يمكـــن أن 
تتغيـــر بيـــن الوقت الحالـــي وموعد 
استكمالنا االنسحاب ولكن هذه هي 

خطة التحرك اآلن“.
األميركيـــة  القـــوات  وســـتضاف 
اإلضافيـــة إلى أكثر مـــن 5 آالف 
موجوديـــن  أميركـــي  جنـــدي 
بالفعل فـــي العراق لتدريب 

القوات العراقية.

إسبر: انتقال ألف جندي أميركي من سوريا للعراق
جنيف - رويترز

أعلن المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية علي أصغر زاريان أن 
الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي للماء الثقيل ستعمل في غضون أسبوعين.

ينتهك  ال  الــثــانــويــة  الــدائــرة  وتشغيل 
الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى الــبــرنــامــج 
hgعام  التفاق  طبقا  اإليراني،  النووي 
واألسبوع  العالمية.  القوى  مع   2015
حسن  اإليراني  الرئيس  قال  الماضي، 
تقليص  إن طهران ستواصل  روحاني 
التزاماتها بموجب االتفاق النووي إلى 
أن توفر الدول األوروبية الموقعة على 
االتفاق الحماية لالقتصاد اإليراني من 
زاريــان  وأوضــح  األميركية.  العقوبات 
ما  إنتاج  على  الــقــدرة  لديها  إيــران  أن 

يصل إلى 25 طنا من الماء الثقيل 
سنويا، مشيرا إلى أن إيران تنتج 

من  طنا   20 حاليا  الــعــام  فــي 
تصدره  الـــذي  الثقيل  الــمــاء 
لـــلـــدول األخـــــــرى. ويــمــكــن 

المفاعالت  في  الثقيل  الماء  استخدام 
إلنتاج البلوتنيوم وهو وقود يستخدم 
وقــال  الــنــوويــة.  األسلحة  صناعة  فــي 
المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري، 
النووية،  التكنولوجيا  تملك  إيــران  إن 
لكنها لم تسع أبدا لصناعة أو استعمال 
على  إيـــران  وردت  الــنــوويــة.  األسلحة 
األميركي  الضغط”  من  األقصى  “الحد 
بتقليص التزاماتها في االتفاق النووي، 
ــر الـــمـــســـؤولـــون اإليـــرانـــيـــون أنــه  ــ وذكـ
تقليص  عــن  ــرجــوع  ال الممكن  مــن 
تــمــســكــت  إذا  ــات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ االلـ
األطـــــــــــــــراف 
األخــــــــــــــــــــرى 

بوعودها.

إيران تشغل الدائرة الثانوية بمفاعل أراك

انشقاق في 
صفوف الحوثي

دبي - العربية.نت

أعـــلـــن حـــــزب الـــمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام، 
المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، أمس، 
المجلس  يسمى  ما  أعمال  لكافة  مقاطعته 
بالحوثيين،  يجمعه  الذي  األعلى  السياسي 
ــا،  ــيـ والـــحـــكـــومـــة غــيــر الــمــعــتــرف بــهــا دولـ
ذلك  وجـــاء  والـــشـــورى.  ــنــواب  ال ومجلسي 
برئاسة  صنعاء  بالعاصمة  اجتماع  خــالل 
صادق أمين أبو راس، وذلك احتجاجا على 
جامع  بتفجير  للمتهمين  الحوثيين  إطــالق 
دار الرئاسة، الذي استهدف الرئيس الراحل 

علي عبدهللا صالح في 2011.

قال مسؤولون لبنانيون لرويترز، أمس  «
األحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري 

اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة 
من القرارات اإلصالحية بهدف تخفيف حدة 
األزمة االقتصادية، التي أججت االحتجاجات 

الشعبية في كافة أنحاء البالد، ومن المتوقع 
أن يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم اإلثنين. 

وكانت وسائل إعالم لبنانية قد أفادت بانعقاد 

اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة، 
سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة 

االقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل 
السياسية، وإدخال التعديالت عليها، مشيرة 

إلى أن االجتماع المصغر يمهد لجلسة 
حكومية عاجلة في القصر الجمهوري. وكانت 

مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، 
أمس، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من 

ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض 
خاللها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة 

إنقاذية قد تحدث فارقًا إيجابيًا لدى الشعب 
اللبناني. وأفادت وسائل إعالم لبنانية أن القوى 

السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على 
ورقة الحريري االقتصادية وأبلغت رئيس 

مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على 
الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.

الحكومة اللبنانية تجتمع اليوم لالتفاق على إجراءات تطبيق اإلصالحات
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تابعـــت وقائـــع الجلســـة األولـــى لمجلس النـــواب فـــي دور انعقـــاده الجديد، 
وشـــهدت حالـــة الغضب التي اعترت النـــواب المتحدثين من ردود الحكومة 
على المقترحات برغبة التي قدموها، وكمتابعة للشأن البرلماني على امتداد 
ســـنوات، بدا المشـــهد العام للجلســـة ومضمون المداخالت مألوفين إلى حد 
كبيـــر، ولم يختلف اليوم عن األمس ســـوى بمقـــدار الجرأة الذي ظهر مرتفعا 
عند بعض النواب، وكذلك عدد المقترحات المقدمة الذي شـــهد ارتفاعا دون 

أدنى شك.
تعكـــس المقترحـــات برغبـــة المقدمة في حجمهـــا ومضمونهـــا اهتماما كبيرا 
بتطوير الخدمات المقدمة “جســـور مشاة، توظيف العاطلين المتخصصين، 
حل مشاكل الصيادين”، وهو أمر جيد، لكن اإلشكال يتمثل في غرق النواب 

الحاليين في “المقترح برغبة” وكأنه األداة الدستورية الوحيدة.
أثناء مناقشـــات الجلســـة األخيـــرة، حضر إلـــى ذاكرتي مقتـــرح قدمه نواب 
٢٠١٤ لتعديـــل المـــادة )٨( بالدســـتور بما يضمن مجانيـــة الخدمات الصحية 
األساســـية للبحرينيين. أين ذهب هذا المقترح المهم؟ ولماذا لم نعد نســـمع 
عن وجوده أو تداوله في أروقة الســـلطة التشـــريعة! وبسؤال رئيس اللجنة 

التشريعية في المجلس السابق األخ علي العطيش، أكد لي أن لجنته انتهت 
من دراسته ورفعت توصية بالموافقة عليه إلى رئيس المجلس أحمد المال، 
ســـألت أيضـــا الرئيس الحالي للجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية هشـــام 
العشيري، فرد بأن المقترح لم يحل إلى لجنته، ما يشير إلى أن هذا المقترح 

المهم لتعديل الدستور يتواجد اآلن في أدراج هيئة المكتب.
وهنا، أدعو النواب الشباب المتحمسين إلى التحرك نحو إقرار هذا التشريع 
المهـــم وعـــدم تركه حبيس األدراج، وأرى أهميـــة إقراره خالل هذا الدور مع 
تحـــرك الحكومة مطلع العام المقبل نحو تطبيق نظام الضمان الصحي الذي 
يرسخ مبدأ التأمين الصحي ويمهد ألخذ رسوم من المرضى والمتعالجين.

أطالب اإلخوة النواب الذين أظهروا اهتماما كبيرا بالقضايا الخدمية أن يبتعدوا  «
عن تقديم المقترحات برغبة وأن يترجموا اهتمامهم عمليا بسن قوانين 

وتشريعات تضمن وصول هذه الخدمات للناس وأهمها - في تقديري- تعديل 
الدستور لضمان مجانية الخدمات الصحية للمواطن، وتشريعات أخرى كثيرة 

ممكنة في هذا االتجاه.

“البديع الصحي” بحاجة إلى تطوير
رغـــم األحاديـــث المتكررة عن تدنـــي الخدمات في بعـــض المراكز الصحية 
إال أّن هناك تجاهال غير منطقي للتغيير أو التطوير، والحقيقة أنه ال سبب 
لتجاهل شكاوى المترددين على مركز البديع الصحّي، بل إننا ال نجد مبررا 
لكيفيـــة التعامـــل مع تذمر المرضـــى وتجاهلهم إلى هـــذه الدرجة. إّن مركز 
البديـــع الصحـــّي يعد مثـــاال على الغياب التـــام للعمـــل اإلداري واألزمة التي 
نتحـــدث عنها ليســـت جديـــدة أو وليدة اللحظة لكنها تمتد لســـنوات، ولعل 
ما يدعو إلى االســـتغراب هو أّن شـــكاوى المرضى ربما ال تصل إلى أســـماع 
المسؤولين بالوزارة أو أنه ليست لديهم النية لمعالجتها علما أنها آخذة في 

االستفحال يوما بعد آخر.
والذي يدعو إلى األســـف أّن الفوضى الضاربة باتت تعم كل أقســـام المركز، 
لكـــن أشـــد ما يلفت أنظـــار المترددين على المركز هـــو الطوابير التي تنتظر 
أمـــام الصيدليـــة للحصـــول علـــى األدويـــة. أســـاس المشـــكلة كما أشـــار إلى 
هـــذا أحـــد اإلدارييـــن بالمركـــز أّن الجهاز معطل منذ أشـــهر، وإذا ســـلمنا بأّن 
هنـــاك عطـــال وهذا طبيعي جدا، أال يســـتدعي األمر مـــن اإلداريين المبادرة 
بإصالحـــه؟ وهـــل من المنطقي أن يبقى العشـــرات مـــن المرضى وقوفا في 
الطابور وبينهم كبار الســـن لوقت قد يناهز نصف ساعة، ما يسبب لبعضهم 

آالما مبرحة؟
ال يفدينا في شـــيء القول إّن لدينا الكوادر الطبية والتمريضية، وهم على 
درجـــة عاليـــة من الكفاءة والمهنيـــة، وهذا األمر ال يختلـــف عليه أحد، لكن 
بالمقابـــل تفتقـــد المراكز الصحية إلـــى فريق إداري قادر على تســـيير أمور 
المركـــز. إّن مـــا يحصل  - من فوضى - يحدث إربـــاكا وربما يضاعف الحالة 

الصحية للمرضى. 
كنا نأمل أن تشهد الخدمات الصحية مزيدا من التحسين والتطوير ونتذكر 
أنـــه قبل عاميـــن تفقدت لجنة نيابية ســـير العمل بالمراكـــز الصحية وبينها 
مركز البديع للوقوف على أوجه القصور واستكمال النواقص، ولعل أهم ما 
الحظه أعضاء اللجنة أن الطاقة االستيعابية لمركز البديع ال تتحمل أعداد 
المتردديـــن وخصوصا عيادة األســـنان وعيادات األمـــراض المزمنة، إضافة 
إلى نقص في عدد األطباء والممرضين والموظفين واالســـتقبال. المؤسف 

أّن الوزارة لم تأخذ برأي اللجنة النيابية وبقيت قراراتها حبرا على ورق.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

الشعوبيون الجدد... اإلعالم الشعوبي التركي
يســـتخدم اإلعالم الشـــعوبي التركي عدة أساليب وطرق من أجل تنفيذ أجندته 
العنصرية والعرقية تجاه احتالل العالم العربي المســـلم، ومحاولة بعض هؤالء 
العنصريين االعتقاد أنهم يستطيعون تحقيق ذلك بكل سهولة ويسر، معتمدين 
على أذنابهم من خونة العرب كاإلخوان المسلمين ومثليي الهوية العربية، الذين 
يدعـــون بهويتهـــم العربية لكنهـــم يوالون ويمجـــدون كل ما هو تركـــي، وهؤالء 

طبعا سيذهبون لمزابل التاريخ هم وتمجيداتهم.
ويتخـــذ العنصريـــون األتراك هذه األســـاليب، ســـواء عبر قنواتهـــم اإلعالمية أو 
القنـــوات التي وفرتها تركيا نفســـها لمواخير إســـطنبول اإلعالميـــة التي يديرها 
خونـــة مرتزقة مـــن اإلخوان المســـلمين، أو حتى عبر قناة الجزيـــرة والتلفزيون 
المســـيحي القطـــري المســـمى بتلفزيـــون عزمـــي بشـــارة، ولعل أهم شـــيء تقوم 
بـــه هـــذه المواخيـــر اإلعالمية هو الرد علـــى معارضي تركيا، فمـــن البديهي لهذه 
المواخير اإلعالمية، أن تقوم بالدفاع عن مصالح وأمن تركيا ومواجهة كل من 
يتعرض لها ولسياســـتها، أو حتى من يســـعى لمنافستها على الساحة اإلسالمية 
والدوليـــة، ويتـــم الرد على معارضي األجندة التركية، عن طريق أســـلوب تفنيد 
االتهامات ضد تركيا، وهذا األســـلوب يعتمد على التشـــكيك في االتهامات التي 
توجـــه لتركيـــا وسياســـتها، عن طريـــق اســـتضافة مرتزقة على هذه الشاشـــات، 
حيـــث تقـــوم بتفنيد هذه االتهامـــات الموجهة ضد األجندة التركية، والتشـــكيك 
فـــي مصداقيتهـــا ومصداقية مـــن يطلقها، مع إظهـــار تركيا بصـــورة البطل تارة، 
وصورة الضحية تارة أخرى، حسب نوعية القضية أو االتهام، الستعطاف الرأي 

العام العربي. 
مثال ذلك االتهامات الموجهة لتركيا بالتدخل بالشـــأن العربي ســـواء بسوريا أو 
مصر أو ليبيا أو الصومال، لتقوم هذه القنوات باســـتضافة مرتزقة قطر وتركيا 
لتفنيـــد تلك االتهامات. أيضـــا االتهامات لتركيا بحجم ومتانـــة التبادل التجاري 
بينهـــا وبين إســـرائيل واســـتمرار العالقـــات بينهما، فـــي الوقت الـــذي يقوم فيه 
العنصريون والعرقيون األتراك بشـــتم العرب وتخوينهم بالتطبيع مع إســـرائيل، 
ليقـــوم هـــؤالء المرتزقة باالدعاء، بـــأن تركيا هي التي تقـــود المعركة والمقاومة 
اإلســـالمية ضـــد إســـرائيل، وأن تلـــك العالقـــات إرث ســـابق ويحتـــاج لســـنوات 
طويلـــة حتـــى يتـــم التخلـــص منه، حيـــث تمجد وتدافـــع هذه القنـــوات عن أول 
دولـــة إســـالمية اعترفت بإســـرائيل، وأكثر دولة إســـالمية بالوقـــت الحاضر من 
حيـــث حجـــم التبادل التجاري بينها وبين إســـرائيل، فهو يأتـــي بالمرتبة األولى. 

وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

النواب بين الرغبة والتشريع

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

للتواصل: 17111483

امتدح البحرين أمامه... سيصاب بالجنون
قبل عدة سنوات شكرني سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه في مجلس 
ســـموه العامـــر على ما نكتبه فـــي الصحافة وتنوير الـــرأي العام، فأجبته 
على الفور “واجب طال عمرك” فرد حفظه هللا ورعاه “ليس كل شخص 

يعرف الواجب يا ابني”.
هنـــاك صنـــف مـــن النـــاس بمجـــرد أن تجلس معهـــم أول مرة، وتتمشـــى 
نظراتـــك علـــى وجوههم وترصـــد تحركاتهـــم وطريقتهم فـــي الحديث، 
تشـــعر أنهـــم ضد الوطـــن وال تفرحهـــم إنجازاته ومســـيرته فـــي التنمية 
وريادتـــه، فمـــع كل قصة نجاح تحققها البحرين تلتهب مشـــاعرهم كرها 
وحقـــدا، بـــل يكادون يصابـــون بالجنون واالنتحار، امتـــدح أي مؤتمر أو 
معـــرض تنجح البحرين في تنظيمه وتنال إعجاب العالم ترى وجوههم 
تتلوث بتكشـــيرة مسعورة وتختفي االبتســـامة من على الشفاه وكأنهم 
يســـاقون إلى المشـــانق وســـاحات الصلب والعذاب. عندما يســـمعون أو 
يقـــرأون منك كلمـــة العطاء البحريني المتواصل فـــي كل المجاالت وأن 
كل مواطن في كل موقع من مواقع المســـؤولية يســـهم مســـاهمة فاعلة 

في رفعة ومكانة ومنزلة الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته، يشعرون 
أنك بتلك الكلمة تقطع رأسهم بالسيف وتحاربهم حتى االحتراق.

هـــذا الصنف مـــن الناس الذي يكره إنجازات وطنـــه وال يتحدث ويكتب 
عنها مع أنه قد يكون في موقع يســـمح له بالكتابة أو الظهور اإلعالمي 
وإن كان في وســـائل التواصل االجتماعي، هو “الذي ال يعرف الواجب” 
ولـــه وضعيتـــه الخاصة فـــي التعامل مع األخبـــار واإلنجـــازات الوطنية، 
فتراه يمأل الدنيا صخبا وزعيقا على “تعطل أصانصير” وزارة ما، ويتهم 
المســـؤولين في الوزارة بموت اإلحســـاس وعدم المسؤولية وأن الفشل 
مرشـــوش كالعطر في كل اإلدارات، المهم عنده تشويه السمعة وافتعال 
صواعـــق “الشوشـــرة” بقصد ضـــرب الوطن، لكـــن لو فازت هـــذه الوزارة 
أو غيرهـــا مـــن الجهات الرســـمية بجائزة دولية مرموقة وســـمعة عالية، 
الختفى في أقرب مقبرة منتظرا تعطل “أصانصير” آخر في أية جهة أو 
حتـــى باب أو نافذة لينتفض من قبره ويغتســـل فـــي أنهار الحقد ويعود 

من جديد إلى مخازن التسليح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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اإلحصـــاء مـــن العلـــوم الرياضيـــة ويهتـــم بجمـــع وتلخيـــص البيانـــات وتمثيلهـــا وإيجاد 
االســـتنتاجات مـــن البيانـــات، ويدخل ِعلـــم اإلحصاء فـــي تطبيقات كثيرة فـــي الفيزياء 
والعلوم االجتماعية واإلنســـانية، وفي السياســـة واألعمال، وما نشـــاهده من رســـومات 
تعداد الســـكان وأعداد المواليد والوفيات عبارة عن تجميع بيانات ورســـمها على شـــكل 

مخطط لالستنتاج ومعرفة األرقام التي تغيرت خالل فترة معينة.
وتكمـــن أهمية ِعلـــم اإلحصاء في طريقة جمع البيانات وتلخيصها ورســـمها على شـــكل 
بيانـــي، وفـــي تخطيـــط البحـــوث والعثور علـــى التقديرات األوليـــة والفرضيـــات البديلة 
للحصـــول على نتائـــج صحيحة وإيجابية، كمـــا أن أهميته تكمن في التنمية السياســـية 
الـــدول  عمـــل  فـــي  أيًضـــا  اســـتخدامه  ويتـــم  واالجتماعيـــة،  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة 
والمؤسســـات والمنظمـــات المختلفـــة، ويعتمـــد عليـــه فـــي مصيـــر العديد من المشـــاريع 
والقرارات نظًرا لما ُيقدمه اإلحصاء من نتائج، وتعتمد مختلف الدراسات على األسلوب 
اإلحصائي كوسيلة مأمونة لتحقيق أهداف هذه الدراسات ووضع الحلول المناسبة لها.
ويعتمـــد تحقيق واجبـــات القطاعات العامة والخاصة على توفيـــر المعلومات والبيانات 
والمؤشـــرات اإلحصائية ومدى دقتها وشـــمولها، وتوافرها ودقتها وشـــمولها أمور ُتمكن 
القائميـــن علـــى التخطيـــط مـــن متابعـــة تنفيـــذ الخطة وبلـــوغ األهـــداف المرجـــوة منها، 
كمـــا يعتمـــد االقتصاديـــون علـــى اإلحصاء فـــي معرفة “مقـــدار الدخل القومـــي واإلنفاق 

االســـتهالكي والتجارة الداخلية والخارجية واإلنتاج الصناعي والزراعي وأســـعار السلع 
والخدمات وتكاليف المعيشة وفي أعمال المصارف واالستثمارات والمدخرات المالية”.
والحتـــالل ِعلـــم اإلحصاء أهمية خاصـــة وكبيرة في األبحاث العلميـــة الحديثة وفوائده 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والتقنيـــة الجمة وفـــي إجـــراء التحليالت واتخـــاذ القرارات 
المســـتنيرة قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة تخصيص يوم 20 أكتوبر يوًما عالمًيا 
لإلحصاء )مرة كل خمس سنوات(، ويكون االحتفال بهذا اليوم بتنظيم الدول عددا من 
األنشـــطة الهادفـــة إلى رفـــع الوعي بأهمية البيانات والمؤشـــرات في حيـــاة المجتمعات، 
واعتماد اإلحصاءات الرســـمية كمصدر رئيســـي في رسم سياستها وتوجيه استثماراتها 
فـــي المجاالت البيئيـــة واالجتماعيـــة واالقتصادية، وتفعيـــل العمل بالمبادئ األساســـية 

لإلحصاءات الرسمية التي أقرتها األمم المتحدة.

ويهدف قطاع اإلحصاء والسجل السكاني في مملكة البحرين إلى العمل على  «
توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات دقيقة وفق المعايير الدولية، بحيث 

يمكن االعتماد عليها من أجل دعم عمليات التخطيط والسياسات وصناع 
القرار، كما تعمل على توسيع المجاالت التي تشملها اإلحصاءات وتحسين 

جودتها للجهات الحكومية وغيرها كالبيانات الديموغرافية، االجتماعية، البيئية، 
االقتصادية، الحسابات القومية، السجل السكاني، العناوين، بطاقة الهوية.

عبدعلي الغسرة

اليوم العالمي لإلحصاء



يســعى نادي ســار الستضافة بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة والتي 
من المقّرر لها أن تقام في الربع األول من العام المقبل 2020م.

وأكد مصدر مطلع لـ “البالد سبورت” 
ــع االتـــحـــاد  ــار بــحــث مـ ــادي ســ ــ أن نـ
استضافة  الطاولة  لكرة  البحريني 
مرة  ألول  القادم  العام  في  البطولة 
لم  التي  البحرين  أرض مملكة  على 

مثل  نــّظــمــت  أن  لــهــا  يسبق 
ــذا الـــــحـــــدث، ومـــــــازال  ــ هــ
موضوع  يبحثان  الطرفان 
ــحــصــول  االســـتـــضـــافـــة وال
عــلــى الــمــوافــقــات الــالزمــة 

المختصة  الجهات  من 
وزارة  رأســـهـــا  ــلـــى  وعـ
ــاب  ــ ــ ــب ــ ــشــ ــ ــ شــــــــئــــــــون ال

على  المشرفة  والرياضة 

األندية الوطنية.
 وأقــيــمــت الــنــســخــة الــمــاضــيــة من 
البطولة في العاصمة األردنية عمان 
االتــحــاد  نـــادي  فــريــق  لقبها  وحــقــق 
تغلبه  بعد  الطاولة  لكرة  السعودي 
على نادي المفرق األردني 
وقـــد   ،1  -  3 بــنــتــيــجــة 
كل  البطولة  فــي  شــارك 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــ ــن نـــــــــــادي االت ــ ــ مـ
واألهــــلــــي الـــســـعـــوديـــان 
الفحيحيل  ــادي  ــ ون
والــــــــــــســــــــــــاحــــــــــــل 
الــكــويــتــيــان، ونـــادي 
ــل اإلمـــــاراتـــــي  ــ ــوصـ ــ الـ

ونـــادي  الــعــراقــي  البشمركة  ــادي  ــ ون
ــمــفــرق والــمــديــنــة من  ــيــرمــوك وال ال
فلسطين  شـــبـــاب  ــادي  ــ ــ ون األردن، 
ونــــــادي أبــــو ديــــس ونــــــادي شــبــاب 

الخليج من فلسطين.
عن  البحرينية  األندية  وغابت   
فيما   ،2019 الماضية  النسخة 
ــار  شـــــــــارك كـــــال مـــــن نـــــــــادي ســ
ــبــحــريــن فـــي الــنــســخــة الــتــي  وال
 ،2017 ــام  عــ بـــــــاألردن  أقــيــمــت 
ــادي الــبــحــريــن الــمــركــز  ــ وحــقــق ن
الــثــالــث والــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة، 
ــادي ســـار الــمــركــز  ــ ــرز ن فــيــمــا أحــ

بينما  العام،  الترتيب  في  الرابع 
ــادي االتـــحـــاد الــســعــودي  ــ ــوج ن تـ
السعودي  باللقب وفاز الصواري 

بالمركز الثاني.

لكرة  آسيا  غــرب  اتحاد  ويضم   
األردن،  وهــي  دول،   9 الــطــاولــة 
والبحرين  والــعــراق،  واإلمـــارات 
والسعودية، وفلسطين وسلطنة 

ويترأس  وسوريا،  ولبنان  عمان 
الشرابي،  فــواز  األردنــي  االتحاد 
المملكة  مـــن  ــاد  ــحـ االتـ ويــتــخــذ 
ا دائًما له. األردنية الهاشمية مقرًّ

“سار” يسعى الستضافة بطولة أندية غرب آسيا للطاولة

نادي البحرين الحائز على المركز الثالث بالنسخة األولى

اللجنة األولمبية

النصف  محمد  البحرينية  األولمبية  للجنة  العام  األمين  أكد 
أهمية المحافظة على الرياضات البحرية وباألخص األولمبية 
نسبة  وزيـــادة  المحلي  المجتمع  في  نشرها  وضـــرورة  منها 

ممارسيها وتحقيق اإلنجازات فيها.
البحريني  االتــحــاد  رئيس  نائب  استقبال  لــدى  ذلــك،  جــاء   
االتحاد سمير  الحسن وأمين سر  نعمان  البحرية  للرياضات 

شويطر بمكتبه بمقر اللجنة األولمبية بضاحية السيف.
 ورّحب النصف بوفد اتحاد الرياضات البحرية، واطلع على 
كما  القادمة،  الخارجية  االتحاد ومشاركاته  وبرامج  أنشطة 
اطلع على التقارير المالية واإلدارية والجهود التي يقوم بها 
به  يقوم  الذي  الدور  مثّمًنا  الذاتية،  إيراداته  لتعزيز  االتحاد 
في  خليفة  آل  عبدهللا  بــن  خليفة  الشيخ  برئاسة  االتــحــاد 
ــى أعــلــى  ــ ــهــا إل ــبــحــريــة واالرتــــقــــاء ب ــات ال ــاضـ ــريـ تــطــويــر الـ

المستويات.
 وأكد النصف حرص اللجنة األولمبية على دعم االتحاد انطالقا 
الذي  البارز  للدور  نظًرا  االتــحــادات  دعــم سائر  دورهــا في  من 
يقوم به االتحاد في تعزيز ونشر الرياضات البحرية، مشيًدا بما 
تزخر به اللعبة من إنجازات ونجاحات على كافة المستويات، 

االتــحــاد  شـــأن  مــن  يعلي  بــمــا  المستقبل  فــي  للمزيد  متطلًعا 
البحريني للرياضات البحرية بمختلف المحافل الخارجية.

 وبــدوره، عّبر نعمان الحسن عن بالغ شكره وتقديره للجنة 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  برئاسة  البحرينية  األولمبية 
خليفة على دعمها التحاد الرياضات البحرية مؤكًدا حرص 
تسهم  التي  والمشاريع  البرامج  مختلف  تبني  على  االتحاد 
في دعم الرياضات البحرية وتعزيز اإلنجازات والمكتسبات 
المشاركات  بمختلف  عالًيا  المملكة  اسم  لرفع  حققتها  التي 

الخارجية.

النصف لدى استقباله وفد اتحاد الرياضات البحرية

الســر وأميــن  االتحــاد  رئيــس  نائــب  اســتقباله  لــدى 
النصف يطلع على أنشطة اتحاد الرياضات البحرية

وزارة التربية والتعليم

للطلبة  متميًزا  نــمــوذًجــا  عــبــدهللا  علي  نــور  الطالبة  ُتمّثل 
الموهوبين والمبدعين في مدارس وزارة التربية والتعليم، 
والذين احتضنتهم الوزارة عبر برامجها وأنشطتها الطالبية 
وإبداعاتهم،  طاقاتهم  تطوير  من  تمكنوا  حتى  المتنوعة، 
ا. ا ودوليًّ ا وإقليميًّ ووصلوا إلى تحقيق إنجازات باهرًة محليًّ

 وفي حالة نادرة على مستوى الطلبة الذين هم في نفس 
فئتها العمرية الصغيرة، برعت نور في رياضة رفع األثقال، 
بعد أن استهوتها منذ 3 سنين، ولقيت الدعم واالهتمام من 
والتعليم،  التربية  بـــوزارة  المختصين  ومــن  أسرتها،  قبل 

ومن مدرستها رقية االبتدائية للبنات.
 بدأت موهبة نور في النمو شيًئا فشيًئا، حتى وصلت إلى 
مرحلة متقدمة من األداء، مقارنًة بمن هم في مثل عمرها، 
مما أّهلها للمشاركة في مسابقات محلية عديدة، ومن ثم 
على الصعيدين الخليجي واآلسيوي، حيث حققت نتائج 
رائعة لوطنها مملكة البحرين، ومن ضمنها ست ميداليات 
الخليج  ببطولة  والشباب  الناشئين  منافسات  في  ذهبية 
بمنافسات  أخــرى  ميداليات  وســت   ،2019 األثــقــال  لرفع 
الناشئين والشباب ببطولة غرب آسيا لرفع األثقال 2019، 

وقد أقيمت البطولتان في العاصمة العمانية مسقط.
 وتقول نور إنها ممتّنة كثيًرا للوزارة على ما توليه من دعم 
ومساندة للطلبة الموهوبين في مختلف المجاالت، والشكر 
موصول للمدرسة على ما تقدمه لها من اهتمام وتشجيع، 
الصباحي عند تحقيقها  الطابور  بما في ذلك تكريمها في 
أي إنجاز، مما له انعكاس إيجابي كبير على مستوى حالتها 
إنــجــاز جــديــد عند  ــور فــي تحقيق  نـ الــمــعــنــويــة. وتــأمــل 
في  إقامتها  المزمع  الوطني  العيد  بطولة  في  مشاركتها 

ديسمبر المقبل.

تكريم نور في الطابور الصباحي

والمدرســة التربيــة  وزارة  مــن  كبيــر  دعــم  ظــل  فــي 
طالبة ابتدائي تحصد ميداليات في رفع األثقال
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تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى 
التصفيات  من  النهائي  الدور نصف 
لــدورة  المؤهلة  للرجال  اآلســيــويــة 
 ،”2020 “طوكيو  األولمبية  األلعاب 
منتخب  حــســاب  على  فـــوزه  عقب 
المباراة  بنتيجة ١٦/٢٩، في  إيران، 
أمــس  مــســاء  بينهما  جمعت  الــتــي 
األولى  المجموعة  لحساب  )األحــد(، 
من تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 
خــالل  ــة  ــدوحـ الـ تستضيفها  ــتــي  ال
أكــتــوبــر   26 إلــــى   17 مـــن  الـــفـــتـــرة 
8 منتخبات هي:  الجاري، بمشاركة 
الــكــويــت، قــطــر، الــســعــوديــة، هونج 
ــا  ــ ــوري ــد وكــ ــنـ ــهـ كــــونــــج، إيـــــــــران، الـ

منتخبنا  جـــانـــب  ــى  ــ إل الــجــنــوبــيــة، 
الوطني.

انــتــهــى  ــد  قـ األول  ــوط  ــشـ الـ وكـــــان 
بتفوق منتخبنا بنتيجة ١٣/١٥.

الفوز صدارة  بهذا  منتخبنا  وتصدر 
الكاملة  بالعالمة  األولــى  المجموعة 
مشواره  استهل  إذ  انتصارين،  من 
في التصفيات بالفوز على الكويت، 
المجموعه  زعــامــة  يــؤكــد  أن  قــبــل 
ــفــوزه الــثــانــي أمـــس عــلــى حساب  ب

إيران.
الــيــوم،  لــلــراحــة  األحــمــر  وسيخضع 
بالدور  مواجهاته  يختتم  أن  على 

األول مع كوريا يوم غٍد الثالثاء.

“أحمر اليد” يتأهل لنصف نهائي تصفيات األولمبياد
محمد الدرازي

ــس الـــــــوزراء ــل ــج ــس م ــيـ ــب رئـ ــائـ ــة ســـمـــو نـ ــايـ ــرعـ بـ

غـــرس مفاهيـــم أنمـــاط الحيـــاة ورفع مســـتوى الثقافـــة الصحية

اليوم افتتاح دولية البحرين ITF لناشئي التنس

األولمبياد الخاص تنظم برنامج “الصحة والبدانة”

برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، يتم في الساعة الخامسة 
ــيــوم افــتــتــاح  والــنــصــف مــن مــســاء ال
الحادية  النسخة  فعاليات  وتدشين 
 ITF عشر من بطولة البحرين الدولية
نــادي  ينظمها  الــتــي  الــتــنــس،  لناشئي 
 21 الفترة من  للتنس خالل  البحرين 
مع  بالتعاون  الجاري  أكتوبر   26 إلــى 
ــريــاضــة،  وال الــشــبــاب  ــؤون  شــ وزارة 
للتنس  الـــدولـــي  االتـــحـــاد  وبـــِإشـــراف 
وبدعم  للتنس،  البحريني  واالتــحــاد 
الــداعــمــيــن الــذهــبــيــيــن شـــركـــة نفط 
البحرين “بابكو”، شركة إبراهيم خليل 
الوطنية  البحرين  غــاز  وشــركــة  كانو 

“بناغاز”.
المقلة  بــذلــك خــمــيــس مــحــمــد  صـــرح 
البحرين  ــادي  ن إدارة  مجلس  رئيس 
سمو  إلــى  تقديره  عن  معّبًرا  للتنس، 
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 
منذ  برعايته  البطولة  سموه  لشمول 

انطالقها في عام 2009 وحتى اليوم، 
ومـــنـــّوًهـــا بــاهــتــمــام ومــســانــدة وزيـــر 
شـــــؤون الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة أيــمــن 

المؤيد.
 وبعد مراسيم حفل االفتتاح فإنه من 
ــدور  الـ ــاريــات  مــب تنطلق  أن  ــمــقــّرر  ال
فردي  مسابقة  في  للبطولة  الرئيسي 
ــردي اآلنــســات،  الــشــبــاب ومــســابــقــة فـ
على  ا  يوميًّ البطولة  مباريات  وتقام 
على  للتنس  البحرين  نـــادي  مــالعــب 
الساعة  من  ابتداء  صباحية  فترتين 

من  ابتداء  ومسائية  صباحا  التاسعة 
الساعة الرابعة عصًرا، وتعتبر البطولة 
لعبة  وعــشــاق  لمحبي  طيبة  فــرصــة 
ــاألداء الــراقــي  ــ الــتــنــس لــالســتــمــتــاع بـ
لعبة  وأبطال  اللعبة  مستقبل  لنجوم 
العمرية.  الــمــرحــلــة  هـــذه  فــي  الــتــنــس 
للبطولة  الــعــام  الــبــرنــامــج  وبــحــســب 
وضمن فعالياتها المتنوعة والمتعددة 
حفل  للتنس  الــبــحــريــن  ــادي  ــ ن يــقــيــم 
والنصف  السابعة  الساعة  في  عشاء 
ــادي  ــنـ ــوم بـــصـــالـــة الـ ــيــ ــ ــاء ال ــسـ ــن مـ مــ

للوفود  تكريًما  ذلك  ويأتي  بالجفير، 
الرياضي  الحدث  هــذا  في  المشاركة 
الالعبون  يستمتع  وحــيــث  الــدولــي، 
ــأكـــوالت  ــمـ ــالـ بـــــاألجـــــواء الــطــيــبــة وبـ
البحرينية والعالمية وبالفقرات الفنية 
الحفل  خــالل  وسيتم  والموسيقية، 
عن  وثــائــقــي  تسجيلي  فيلم  عـــرض 
اللجنة  ستقيم  كما  البطولة،  تــاريــخ 
المنظمة عملية سحب على جملة من 
البحرين  نـــادي  مــن  المقدمة  الــهــدايــا 

للتنس.

نّظم األولمبياد الخاص البحريني 
“الصحة  بعنوان  ا  صحيًّ برنامًجا 
والــبــدانــة” ضــمــن بــرنــامــج صحة 
الالعب الذي بدأ من شهر أكتوبر 
ــايـــة الـــســـنـــة،  ــهـ ويـــســـتـــمـــر إلـــــى نـ

بمشاركة 40 العًبا والعبة.
 وأكدت المدير الوطني لألولمبياد 
الخاص البحريني أ.وفيقة جمال 
بأن البرنامج الصحي يأتي ضمن 

ــاد الـــخـــاص  ــيــ ــ ــب ــمــ ــ تــحــقــيــق األول
في  العالمي  اللتزامها  البحريني 
ــعــامــة  نـــشـــر وتـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة ال
البدانة  تخفيض  في  والمساهمة 
ــى جــانــب االرتــقــاء  فــي الــعــالــم، إل
الشامل لذوي  بالمستوى الصحي 
ــن خــــــالل تــطــبــيــق  ــ الـــعـــزيـــمـــة مـ
البرنامج الصحي المتكامل والذي 
يـــأتـــي ضــمــن رؤيـــــة األولــمــبــيــاد 

الخاص البحريني للمحافظة على 
العزيمة  صحة الالعبين من ذوي 
ــج، مشيدة  ــدمـ الـ مــفــهــوم  ونــشــر 
بهمن  جميلة  ــدكــتــورة  ال بــجــهــود 
ــامــج الــصــحــي في  ــرن ــب مـــديـــرة ال
من  نخبة  مــع  للبرنامج  إدارتـــهـــا 
جانب  إلــى  المتطوعين  األطــبــاء 
ــن الـــمـــحـــاضـــريـــن  ــ ــة مـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
الــمــســتــوى  وذوي  الــمــتــمــكــنــيــن 

ــى تنوع  ــي، كــمــا أشــــارت إلـ ــعــال ال
المحاضرات وورش العمل والتي 
الصحية،  الــجــواب  جميع  تشمل 
وذلك بهدف المساهمة في غرس 
الصحية  الحياة  أنــمــاط  مفاهيم 
والثقافة  الــوعــي  مستوى  ورفـــع 
ــعــزيــمــة،  ال ذوي  لــــدى  الــصــحــيــة 
ــتــوفــيــق  مــتــمــنــيــة لـــلـــبـــرنـــامـــج ال

وتحقيق األهداف المرجوة منه.

نادي التنس

األولمبياد الخاص

فوز سلة النجمة

على  ــفــوز  ال نتيجة  النجمة  فــريــق  حــقــق 
حساب المحرق بواقع ٩٥/٩٩، في المباراة 
التي جمعتهما مساء أمس )األحد(، ضمن 
منافسات بطولة كأس االتحاد البحريني 
ــواط  لــكــرة الــســلــة. وجـــــاءت نــتــائــج أشــ
 ٢٢/٢٧ المحرق،   ٢٥/٢٨ كاآلتي:  المباراة 
النجمة.  المحرق و١٤/٢١  النجمة، ٢٦/٣١ 
اليوم مباراة واحدة عند الساعة  وتلعب 
سترة.  مع  األهلي  يلتقي  إذ  مساء،   ٥:٣٠
بسبب  السلة؛  اتحاد  كأس  بطولة  وتقام 
الــدرجــة  زيــــن  مــنــافــســات دوري  تــوقــف 
األولى نظرا لتحضيرات منتخبنا الوطني 

استعدادا للبطولة الخليجية.
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وزير شؤون الشباب والرياضة خميس المقلة  سمو نائب رئيس مجلس الوزراء

حسن علي
لتقام ألول مرة 

على أرض البحرين

سبورت



وقعت األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة مذكرة تفاهم مع 
ديــوان الخدمــة المدنية تهدف إلى تطبيق قانــون الخدمة المدنية الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم 48 لســنة 2010، المادة )12( بشــأن إعطــاء ديوان 
الخدمة المدنية مسئولية إدارة األداء المؤسسي وتطبيق أنظمة الجودة 
بالجهات الحكومية وتنفيذا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )33( لسنة 2004.

 وقـــع االتفـــاق مروان فؤاد كمـــال المدير 
العام للتخطيط والموارد باألمانة العامة 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
العـــام  المديـــر  إبراهيـــم  وعـــادل حجـــي 
لتنمية الموارد البشـــرية واألداء بديوان 

الخدمة المدنية.
 وقـــال مروان كمال بـــأن المذكرة تهدف 
إلى تطبيق نظـــام إدارة الجودة وتقديم 
والمســـاندة  والتدريـــب  الفنـــي  الدعـــم 
بجميـــع  الوفـــاء  يضمـــن  بمـــا  اإلداريـــة 
متطلبات مواصفـــة اآليزو 9001:2015، 

مؤكـــًدا فـــي الوقـــت ذاته حرص الشـــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة األمين العام 
للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة على 
تطبـــق كل مـــا يتعلـــق بالنظـــم والقوانين 
التـــي يســـنها ديوان الخدمـــة المدنية لما 

فيه مصلحة للموظف والوطن.
 كما أشـــاد مدير عام التخطيط والموارد 
باألمانـــة العامـــة بالجهود التـــي يقوم بها 
ديوان الخدمـــة المدنية من خالل إعداد 
والتدقيـــق  لإلشـــراف  متكاملـــة  خطـــة 
الجـــودة،  إدارة  نظـــام  تطبيـــق  علـــى 

حيـــث يتضمن المشـــروع خمس مراحل 
الجـــودة،  ثقافـــة  نشـــر  وهـــي  أساســـية 
وعمليـــة التوثيـــق والتطويـــر، والتدريب 
والدعـــم، ومرحلتـــي التدقيـــق الداخلـــي 
علـــى  للحصـــول  اســـتعدادًا  والخارجـــي 
شـــهادة االيـــزو العالميـــة، باإلضافـــة إلى 
تقديـــم النصـــح واإلرشـــاد فيمـــا يتعلـــق 
باســـتخدام التقنيـــات المناســـبة لتطبيق 

نظام إدارة الجودة.

المجلس األعلى للشباب والرياضة

أمانة “األعلى للشباب والرياضة” توّقع مذكرة تفاهم مع “الخدمة”

جانب من توقيع االتفاق 

رياضات الموروث

فـــي  اإلعالميـــة  اللجنـــة  رئيـــس  قـــال 
التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  رياضـــات 
للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة نـــادر بـــن 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  موســـم  إن  جخيـــر، 
حظـــي  البحـــري  المـــوروث  لرياضـــات 

بتغطية إعالمية مميزة وكبيرة.
 وأكد بن جخيـــر أن التغطية اإلعالمية 
للنســـخة الثانيـــة مـــن موســـم الموروث 
البحـــري كانت تليق باالســـم الغالي لهذا 
الموســـم الذي يهدف إلحيـــاء الموروث 
مملكـــة  فيـــه  اشـــتهرت  الـــذي  البحـــري 
جـــزًءا  البحـــر  كـــون  قديًمـــا  البحريـــن 

ا منها. أساسيًّ
إلـــى أن التغطيـــة  بـــن جخيـــر   وأشـــار 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  لموســـم  اإلعالميـــة 
لرياضـــات المـــوروث البحري انقســـمت 
ألكثر من شق منها التلفزيون والصحافة 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي، فضاًل 

عـــن اإلعالنات الترويجية للموســـم في 
مختلف شوارع البحرين.

 وأضاف: “كانت هناك رســـالة أسبوعية 
مخصصـــة للتلفزيـــون تبـــث عبـــر قنـــاة 
البحرين الرياضية، ويقوم على إنتاجها 
نخبـــة مـــن اإلعالميين التابعيـــن لوزارة 
شـــؤون اإلعالم، حيث إن هذه الرســـالة 

تلخص برامج ومسابقات الموسم بصفة 
المســـابقات  نتائـــج  وتقـــدم  أســـبوعية 
وتجـــري لقـــاءات مـــع المشـــاركين، كمـــا 
للصحـــف  تغطيـــة متواصلـــة  هنـــاك  أن 
اليومية عن مســـابقات الموسم البحري 
المختلفة، فضال عن التغطية المباشـــرة 
مختلـــف  عبـــر  المختلفـــة  للمنافســـات 
حســـابات رياضـــات المـــوروث الشـــعبي 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  فـــي 

المختلفة”.
كما أشار رئيس اإلعالمية في رياضات 
الموروث الشعبي إلى أن اللجنة تواصل 
التحضيـــرات للحفـــل الختامي لموســـم 
المـــوروث  لرياضـــات  بـــن حمـــد  ناصـــر 
البحري وذلك في سبيل تحقيق تغطية 
إعالميـــة لهـــذا الموســـم الـــذي يســـتمر 
لثالثـــة أشـــهر ويختتـــم فـــي الســـادس 

والعشرين من أكتوبر الجاري.

نادر بن جخير

بـــن جخيـــر: االســـتعدادات متواصلـــة للحفـــل الختامـــي
تغطية إعالمية مميزة لـ“الموروث البحري”

 مديرية اإلعالم

تأهل المنتخب العســـكري لكـــرة القدم لقوة دفاع البحرين 
للـــدور الثانـــي مـــن منافســـات كـــرة القـــدم بـــدورة األلعاب 
الرياضية العالمية العســـكرية الســـابعة المقامة بجمهورية 
ا في  الصين الشـــعبية الصديقة بعد تحقيقه فوًزا مســـتحقًّ
مباراته الثالثة واألخيرة بالمجموعة على حساب منتخب 
فرنســـا العســـكري لكرة القدم بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 
هـــدف، وقـــد أحرز الهـــدف األول الالعب تياجـــو من ركلة 
جزاء والهدف الثاني عن طريق الالعب عبدالفتاح عثمان 

واختتم أهداف المنتخب الالعب عبدهللا مبارك.
 وبهـــذا الفوز حقـــق المنتخب العســـكري البحريني التأهل 
للـــدور الثاني وعبور أقوى المرشـــحين في البطولة، حيث 
واجـــه فـــي المباراة األولـــى المنتخب البرازيلي العســـكري 
وتغلـــب عليـــه بنتيجة هـــدف دون رد، وفـــي الثانية تمكن 
مـــن حصد مقصلة رابعة بعد التعادل مع المنتخب الكوري 
الشمالي بعد أن انتهت المباراة بنتيجة هدفين لكل منهما، 
وِفـــي المبـــاراة الثالثـــة واألخيرة أمام المنتخب الفرنســـي 
العسكري حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه بثالثية 
مقابـــل هدف، أهلته ألهم األدوار فـــي البطولة عن جدارة 

واستحقاق للدور الثاني.
 وبعـــد التأهـــل للـــدور الثانـــي ينتظـــر المنتخب العســـكري 
لكـــرة القدم لقوة دفاع البحريـــن إجراء القرعة من اللجنة 
المنظمـــة بالـــدورة للمنتخبـــات المتأهلة، وذلك من مســـاء 
اليـــوم االثنيـــن 21 أكتوبـــر 2019م علـــى أن تلعـــب جميع 
المنتخبـــات المتأهلـــة للـــدور الثانـــي فـــي يـــوم األربعـــاء 

الموافق 23 أكتوبر 2019م.

جانب من اللقاء

ــي ــس ــرن ــف ــلـــى الــمــنــتــخــب ال فـــــاز بـــثـــاثـــيـــة عـ
األحمر العسكري يتأهل للدور الثاني
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اتحاد رفع األثقال

بعد األداء المميز الذي قدمه الالعبون 
النوبـــي  وســـلمان  المعتـــوق  حســـين 
وزينـــب علي فـــي بطولـــة أندية غرب 
آسيا في نسختها الثانية لرفع األثقال 
للشباب والناشئين والعموم والماستر 
والتـــي أقيمت منافســـاتها فـــي الفترة 
أكتوبـــر  شـــهر  مـــن   10 حتـــى   4 مـــن 
الماضـــي، بتنظيـــم من نـــادي اليرموك 
- البقعـــة بـــاألردن، تـــم اختيـــار هؤالء 
الالعبين لتمثيل مملكـــة البحرين في 
البطولـــة العربية للشـــباب والناشـــئين 
والعمـــوم والتـــي ســـتقام فـــي تونـــس 
في الفترة من 20 وحتى 29 من شـــهر 

نوفمبر القادم.
 وهـــذه البطولة ســـتكون ثاني بطولة 
 ،2020 طوكيـــو  ألولمبيـــاد  تأهيليـــة 
بالدرجـــة  تصنيفيـــة  بطولـــة  وهـــي 
الثانيـــة، وســـتكون هـــذه البطولـــة من 
أقـــوى البطـــوالت التأهيلية والســـبب 

كونهـــا تجمع قـــارات العالم بين آســـيا 
وأفريقيا، وسيشارك في هذه البطولة 
نخبـــة كبيرة من أبطـــال العالم لغرض 

التأهيل.
 وعقد الجهاز الفني للعبة رفع األثقال 
األثقـــال  لرفـــع  البحرينـــي  باالتحـــاد 
اجتماع تنســـيقي للمشـــاركة في هذه 

البطولـــة، وتـــم إجراء تقييـــم لالعبين 
الذيـــن تـــم اختيارهم لهذه المشـــاركة 
واعتمـــد مجلـــس إدارة االتحاد قائمة 
هذه األســـماء التي ســـتمثل المنتخب 
برئاســـة ســـلطان الغانم رئيـــس اتحاد 
غـــرب آســـيا لبنـــاء األجســـام واللياقة 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  البدنيـــة، 

لرفـــع األثقـــال، حيـــث يعـــد الالعبـــون 
الذيـــن تم اختيارهـــم نخبة من العبي 
المنتخـــب الوطني للعبـــة رفع األثقال 
ومـــن أصحـــاب اإلنجـــازات والقادرين 
علـــى تحقيـــق المزيد للعبـــة بناء على 
ما قدموه في المشـــاركات والبطوالت 
السابقة ومستوياتهم الفنية المرتفعة.

 ومـــن أبرز إنجـــازات الالعبة المتميزة 
زينـــب علـــي 6 فضيـــات ببطولة غرب 
آســـيا لرفع األثقـــال بالبحريـــن 2018، 
ذهبيتيـــن وفضيتيـــن ببطولـــة أنديـــة 
األولـــى  نســـختها  فـــي  آســـيا  غـــرب 
بالبحريـــن 2018، بطولـــة غرب آســـيا 
لرفـــع األثقال بمســـقط وحققـــت فيها 

9 ذهبيـــات فـــي العام الجـــاري، بطولة 
الخليج لرفع األثقال بمسقط وحققت 
فيها 9 ذهبيات العام الجاري، وبطولة 
أنديـــة غـــرب آســـيا لرفـــع األثقـــال في 
نســـختها الثانية التـــي أقيمت باألردن 
مؤخـــًرا وأحـــرزت فيهـــا 9 ميداليـــات 

ذهبية.

2020 طــــوكــــيــــو  ــاد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ألولـ ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــأه ــ ت بــــطــــولــــة  ثـــــانـــــي 

منتخب رفع األثقال يشارك بـ“عربية تونس”

حسين المعتوق سلمان النوبي زينب علي

تعلـــن شـــركة دلمـــون للدواجـــن عـــن فتـــح باب االشـــتراك 
والتســـجيل للنســـخة الثانيـــة مـــن بطولتها في كـــرة قدم 
والمؤسســـات  والبنـــوك  بالشـــركات  الخاصـــة  الصـــاالت 
التجارية والتي تعتزم الشـــركة تنظيمها في الفترة من 1 

ديسمبر ولغاية 17 ديسمبر.
 وصـــرح مديـــر البطولـــة صـــادق عبادالرضـــا بأن النســـخة 
الثانيـــة مـــن البطولـــة ســـتكون بمثابـــة اســـتمرار لنجـــاح 
النســـخة األولـــى وأن إدارة الشـــركة حريصـــة على ظهور 
البطولـــة فـــي أفضـــل صـــورة وتذليـــل كل الصعوبات في 
ســـبيل نجاحهـــا، وســـتقام النســـخة الثانيـــة علـــى صالـــة 
نـــادي الشـــباب الرياضـــي حيـــث خصصت اللجنـــة العديد 

مـــن الجوائز النقديـــة والعينية للفائزين.  وبـــدوره، صّرح 
المنســـق العـــام للبطولـــة عدنـــان المحفـــوظ بـــأن اللجنـــة 
المنظمة حريصة على المســـتوى التنظيمي للبطولة حيث 
أكـــد أن البطولـــة ســـتحظى بتغطيـــة إعالمية مميـــزة كما 
تـــم االتفـــاق مع حـــكام مميزيـــن إلدارة مباريـــات البطولة 

وإخراجها بأفضل صورة.

“دلمون للدواجن” تنظم بطولة كرة الصاالت
وزارة التربية والتعليم

حققت مدرســـة المحرق لقب الكرة الطاولة لمدارس البنات 
الثانوية، ضمن النشـــاط الخارجي الذي يقيمه قسم التربية 
الرياضية بإدارة التربية الرياضية والكشـــفية والمرشـــدات 

في وزارة التربية والتعليم.
 وقامـــت الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات التربوية واألنشـــطة 
بتتويـــج  الجيـــب  شـــيخة  الدكتـــورة  بالـــوزارة  الطالبيـــة 
المـــدارس الفائـــزة، بحضـــور مديـــر إدارة التربيـــة الرياضية 
والكشـــفية والمرشـــدات الدكتـــور عصـــام عبـــدهللا، ورئيس 
قســـم التربيـــة الرياضيـــة الدكتـــور نـــادر جمالـــي، ورئيـــس 

مجموعة المسابقات الدكتور عبدهللا العباسي.

 وتغلبت مدرســـة المحـــرق في النهائي على فريق مدرســـة 
الحد 0-2، وحصدت مدرسة الحد الميداليات الفضية، فيما 
حصلت مدرســـة جدحفص على المركز الثالث والميداليات 
البرونزيـــة، والمركـــز الرابع كان لمدرســـة ســـار. ومثل فريق 

المحرق البطل الطالبتان رقية أحمد وعائشة خالد.

ثانوية المحرق ُتحّقق لقب “الطاولة”

االثنين 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 - العدد 4024

تتويج مدرسة المحرق الثانوية بكأس البطولة

جانب من البطولة السابقة

كمال: تطبيق نظام إدارة 
الجودة يساهم في 

تحقيق متطلبات اآليزو 
9001:2015
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تحت رعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ ناصر صباح األحمد الجابر الصباح، افتتحت أمس منافســات 
الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة جميع الدول الخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية 
التــي تتواجــد للمــرة األولــى فــي هذه النســخة، وبدأت فعاليات الحفــل بتواجد جميع الوفود في طابور العرض الرســمي للمنافســات، 

وذلك في نادي سلوى الصباح الرياضي.

البرنامـــج  حســـب  الفقـــرات  وبـــدأت 
المعـــّد مـــن قبل اللجنـــة المنظمة العليا 
بدخول راعـــي الحفل وعزف النشـــيد 
الوطنـــي، وتـــاوة القـــرآن الكريـــم، ثم 
دخول طابور العرض للفرق المشاركة، 
دخـــول حكام البطولـــة، ثم كلمة راعي 
الحفل الشيخ ناصر الصباح، وبحضور 
الشـــيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح 
رئيســـة اللجنة العليـــا المنظمة للدورة 

السادسة لرياضة المرأة.
وشاركت العبات منتخباتنا في بعض 
األلعاب الرياضية وهّن دانة السعدون، 
مـــرام أحمـــد، غديـــر العريـــض، فاطمة 
ربيعـــة، فاطمـــة المحســـني فـــي رفـــع 
العلـــم خـــال طابـــور العرض الرســـمي 
في دخول الفرق، وكان حفل االفتتاح 
قـــد أقيـــم وســـط حضـــور الفـــت مـــن 
وفـــود الدول المشـــاركة والتـــي عّبرت 
عـــن تقديرهـــا الكبيـــر للجنـــة المنظمة 

للبطولة الخليجية السادسة.
وأكـــدت الشـــيخة نعيمـــة، فـــي كلمتها 
خال الحفل، أهداف الدورة الخليجية 
الكبيـــرة، وقالـــت: تعـــود هـــذه الدورة 
مـــن جديد فـــي الكويـــت أرض المحبة 
والطموحـــات  اآلمـــال  والســـام، وكل 
بأن تخرج المنافســـات وفقـــا لما نريد، 
ويريد األشقاء بدول مجلس التعاون، 
وهدفنا في النهاية أكبر من المنافســـة 
وحصـــد األلقـــاب، ألن االلتقاء باألحبة 
فـــي دول مجلس التعاون وفي بلدهم 
الثانـــي الكويـــت هـــو غايتنـــا الكبـــرى 
والسامية من هذا التجمع، والكل فائز 

بحضورهم وتواجدهم بيننا.
األحمـــد  نعيمـــة  الشـــيخة  وأعربـــت 
الجابـــر الصباح عـــن ثقتها بـــأن تخرج 
بالصـــورة  الخليجيـــة  المنافســـات 
المتوقعـــة لهـــا، وقالـــت: تســـودنا حالة 
من التفاؤل والسعادة بأن هذه الدورة 
ســـتلقى مّنا المزيد مـــن الدعم إلنجاح 
فعالياتهـــا المختلفـــة، ونتطلـــع إلى أن 
تكـــون الكويت دائما عند حســـن الظن 
واالســـتعداد، متمنيـــة للجميـــع طيـــب 
اإلقامـــة وتحقيـــق كافـــة أهدافهم في 

المشاركة في هذه النسخة.

الغسرة: الرياضة النسائية 

تحظى برعاية خاصة

قالـــت  نائـــب رئيس البعثـــة البحرينية 
في الدورة الرياضية السادسة لرياضة 
المرأة بمجلـــس التعاون لدول الخليج 
الرياضـــة  إن  الغســـرة  رقيـــة  العربيـــة 
النســـائية في البحرين تحظى برعاية 
خاصـــة مـــن قبـــل المســـؤولين، وعلى 
رأســـهم  ممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والنائب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفـــة، مثنيـــة على دور 
ســـموهما فـــي االهتمـــام بالرياضييـــن 
كافـــة، وحرصهمـــا على تحفيـــز العبي 
علـــى  الوطنيـــة  منتخباتنـــا  والعبـــات 

الدوام.
وأضافت رقية الغســـرة في تصريحها 
الموســـع للوفـــد اإلعامـــي: إن الهدف 
األســـاس مـــن المشـــاركة فـــي البطولة 
الخليجيـــة السادســـة لرياضـــة المـــرأة 
بدولـــة الكويـــت هـــو تشـــريف المملكة 
فـــي هـــذا المحفـــل الخليجـــي، وحصد 
الميداليـــات الملونـــة، وتحقيـــق أعلـــى 
درجـــات التميـــز، وإنجاح المنافســـات 
الخليجية التي تجّســـد روابط األخوة 
والمحبـــة بين األشـــقاء بـــدول مجلس 
التعـــاون، مؤكـــدة أن المملكة حريصة 
على التواجد في البطوالت الخليجية 

باستمرار.
المنتخبـــات  أن  الغســـرة  وأوضحـــت 
النســـخة  فـــي  المشـــاركة  البحرينيـــة 
السادســـة بدولـــة الكويـــت يقـــع علـــى 
أجـــل  مـــن  الكثيـــر  الشـــيء  عاتقهـــا 
تشـــريف المملكة في هذا االســـتحقاق 
وقالـــت: لقد أســـهمت اللجنة األولمبية 

البحرينيـــة وبدعم جبار وغير محدود 
مـــن قبل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة رئيس اللجنة األولمبية في 
تسخير كافة إمكاناتها لنجاح مشاركة 
المنتخبـــات البحرينيـــة، وال ننســـى أن 
رياضـــة المـــرأة تشـــّكل ثقـــا كبيرا في 
حضورهـــا المتميـــز مـــن خال النســـخ 
مـــن  العديـــد  حققـــت  وقـــد  الســـابقة، 
اإلنجازات المشـــرفة في ظـــل الرعاية 

السامية.
وأكـــدت البطلـــة الســـابقة فـــي ألعـــاب 
القوى نائـــب رئيس البعثـــة البحرينية 
رقيـــة الغســـرة أن التواجـــد البحريني 
ســـيكون متميـــزا في هذه المنافســـات 
وأن الجميـــع يحـــرص علـــى الوصـــول 
إلـــى منصـــات التتويج، وقالـــت أيضا: 
لدينـــا العبـــات على أعلى المســـتويات 
وفي مختلف األلعاب، وقد لمسنا ذلك 
مـــن خـــال التواجـــد معهـــن وحضـــور 

وبالتالـــي  والمباريـــات،  التدريبـــات 
فإننا على ثقة بأن المســـتقبل سيكون 
أمامهن واعدا، وأن البطولة الخليجية 
الحالية فـــي الكويت ستشـــكل عامة 
فارقة ومهمة على الخارطة التنافسية 

بين دول مجلس التعاون.

دعم رئيس الوفد

وأشادت رقية الغسرة بجهود الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس 
البعثة البحرينية في الدورة الخليجية 
ودورهـــا  المـــرأة  لرياضـــة  السادســـة 
المحـــوري الكبيـــر في تحفيـــز العباتنا 
على الدوام، وقالت إن الشـــيخة حياة 
لعبـــت دورا الفتـــا منذ فتـــرات اإلعداد 
الخليجيـــة،  المشـــاركة  ســـبقت  التـــي 
وحرصت علـــى التواجـــد الدائم خلف 
المواقـــع،  مختلـــف  وفـــي  العباتنـــا 
وتواصل الحضور الفاعل في الكويت 

من خال توجيـــه الاعبات وزيارتهن 
المســـتمرة، مشـــيرة إلـــى أن الشـــيخة 
حيـــاة ال تدخر جهدا في ســـبيل توفير 
كافة ســـبل الدعم للمنتخبات الوطنية 

النسائية.
وقالت الغســـرة أيضا: نلمس من خال 
زياراتنا المستمرة للمنتخبات الوطنية 
االســـتعداد  حالـــة  علـــى  والوقـــوف 
لاعباتنا، حالة من التفاؤل واالنسجام 
والتوافـــق مـــع رغبـــة المســـؤولين في 
التمثيل المشـــّرف، وإبراز اسم المملكة 
على الخارطة التنافســـية، وكما حصل 
فـــي البطوالت الســـابقة التـــي كّنا فيها 
ننافس بشـــدة على المراكـــز المتقدمة 
ونيل الميداليات الملونة، موضحة أن 
الجديد سيظهر في هذه النسخة على 

أمل مواصلة العطاء الزاخر.
وأعربـــت رقيـــة الغســـرة نائـــب رئيس 
البعثة البحرينية عن شكرها وتقديرها 

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  إلـــى 
واالتحـــادات الرياضيـــة علـــى التعاون 
الظهـــور  ســـبيل  فـــي  والمثمـــر  البنـــاء 
فـــي  مشـــيدة  لمنتخباتنـــا،  اإليجابـــي 
الوقـــت نفســـه بجهـــود الشـــيخة حياة 
وحرصها على إبراز الرياضة النســـائية 
كونهـــا واجهة حقيقيـــة للدعم الافت 

الذي تحظى به رياضتنا على الدوام.

منافسات الفلوري في المبارزة

الوطنـــي  منتخبنـــا  العبـــات  وّدعـــت 
للمبـــارزة منافســـات لعبـــة الفـــردي في 
ســـاح الفلوري من الدور ربـــع النهائي 
فـــي المنافســـات التـــي أقيمـــت علـــى 
صالـــة الرمايـــة فـــي الدعيـــة، وكانـــت 
وســـمية  محمـــد  مـــرام  الاعبـــات 
خالـــد ومهـــا الدوســـري وليلـــى فردين 
االفتتاحـــي  اليـــوم  فـــي  شـــاركن  قـــد 
المبـــارزة ضمـــن  ببطولـــة  للمنافســـات 
منافســـات الدورة الخليجية السادسة 
للمرأة التي تستضيفها الكويت حاليا.

وقـــال مـــدرب الفريـــق الكابتـــن أحمـــد 
األداء  علـــى  تعليقـــه  فـــي  الـــدرازي 
أداء  العباتنـــا  قدمـــت  عـــام:  بشـــكل 
جيـــدا فـــي اليـــوم األول فـــي مســـابقة 
الفلـــوري ونعول اليوم على منافســـات 
الفردي في مســـابقتي ) ســـابر وايبيه(، 
باإلضافة إلى منافســـات يوم الغد في 
الفـــرق، ونتوقـــع أن يحظـــى المنتخب 

بفرصة المنافسة القوية.
وأكـــد الكابتـــن الـــدرازي أن معنويـــات 
الاعبـــات قويـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق 
النتائج المشـــّرفة في مســـابقتي سابر 

وايبيـــه، وأنهـــن على أهبة االســـتعداد 
للدخـــول في منافســـات اليـــوم الثاني 
باإلضافـــة إلـــى يـــوم غـــد فـــي بطولـــة 
الفـــرق، موضحـــا أن منتخبنـــا بإمكانه 
الخروج بالميداليات الملونة، وتحقيق 

المطلوب في المنافسات المتبقية.

اكتمال وصول وفد الرماية

اكتملـــت كتيبـــة المنتخـــب البحرينـــي 
للرماية يوم امـــس “االحد” مع وصول 
الدفعة الثالثـــة واألخيرة للبعثة لمطار 
الكويـــت الدولـــي، اســـتعدادا النطاق 
منافســـات الرماية ضمـــن دورة المرأة 

الخليجية السادسة.
للرمايـــة  الوطنـــي  منتخبنـــا  وواصـــل 
للســـيدات تدريباتـــه منـــذ وصوله إلى 
العاصمـــة الكويتيـــة )الكويـــت( بقيادة 
الجهـــاز التدريبـــي، وخـــاض المنتخب 
مرانـــه التدريبـــي الـــذي حـــرص خاله 
التركيـــز  زيـــادة  علـــى  الفنـــي  الجهـــاز 
جميـــع  مســـتويات  علـــى  والوقـــوف 

الاعبات.
وتقـــام منافســـات بطولـــة الرماية في 
و24   23 يومـــي  الخليجيـــة  الـــدورة 
أكتوبـــر الجـــاري علـــى ميـــدان االتحاد 
الكويتي للرماية في الدائري السادس، 
ويتـــرأس الوفـــد البحرينـــي  إبراهيـــم 
محمـــد  واإلداري  البنعلـــي،  هللا  عبـــد 
ســـلمان بوطـــاع، فاليـــري تيموخيـــن 
فاديميـــر  )ســـكيت(،  شـــوزن  مـــدرب 
)تـــراب(،  شـــوزن  مـــدرب  شيشـــيرن 
جـــوردان ســـتيفانو مـــدرب البندقيـــة، 

سيرجي وزمميشو مدرب )مسدس(.
ويتكون الفريق من )العبات البندقية( 
مـــروة حمـــد العميـــري، ســـبيكة مبارك 
جمعـــة، ســـارة راشـــد الدوســـري، نوف 
خليل الدوســـري، حنان خالد رحمة، و 
)العبات المســـدس( موزة عبد الرحيم 
علـــي، عائشـــة هـــال البريكـــي، بدرية 
إبراهيـــم العطـــاوي، مـــوزة خالد بطي، 
مريـــم علـــي القاســـمي، فيمـــا يتكـــون 
فريـــق العبـــات الشـــوزن )ســـكيت( من 
مريـــم جمال حســـاني، مريـــم رمضان 
العســـم، لطيفـــة احمد الناجـــم، فاطمة 
فاضـــل  مريـــم  المحســـني،  هللا  عبـــد 

سليطي، وسماح إبراهيم هجرس.
مـــن ناحيتـــه، اكـــد ابراهيـــم عبـــد هللا 
البحرينـــي  المنتخـــب  اداري  البنعلـــي 
فـــي الدورة السادســـة حـــرص االتحاد 
البحريني على المشـــاركة بشـــكل دائم 
في البطولة الخليجية وكل البطوالت 
التـــي تتولـــى تنظيمهـــا دولـــة الكويت 
وذلك لما تشهده مثل هذه المنافسات 
من اهتمام وعمل احترافي على اعلى 

مستوى. 
و عبر البنعلي عن تفاؤله الكبير بقدرة 
الاعبـــات على تقديم األداء المشـــرف 
بهدف تحقيق إنجـــاز مماثل او افضل 
من النسخة الماضية 2017 التي حقق 
خالها المنتخـــب المركز الثاني احدى 
عشـــرة ميداليـــة ملونـــة )4 ذهبيات، 3 

فضيات، 4 برونزيات(.
العبـــي  أن  علـــى  البنعلـــي  وأكـــد 
المنتخب الوطني علـــى أتم الجاهزية 
واالســـتعداد لهـــذا التجمـــع الرياضـــي 
الخليجـــي، حيـــث تحـــرص الكثير من 
الاعبـــات علـــى المشـــاركة فـــي هـــذه 
البطولة لتأكيد لما وصلت إليه الرماية 
البحرينيـــة من تطور كبيـــر، مؤكدا أن 
وفد مملكة البحرين سيســـعى للظهور 
بالصورة المشرفة وتحقيق االنجازات 

الكبيرة.

رقيــة الغســرة: مــؤازرة الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز لالعباتنــا يبعــث علــى التفــاؤل

افتتاح الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون

لقطات من حفل افتتاح البطولة الرسمي
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جانب من حفل االفتتاح

وصول الدفعة األخيرة لمنتخب الرمايةلقطات من حفل افتتاح البطولة الرسمي

رقية الغسرة

الغسرة بجانب الشيخة حياة في زياتها لالعبات السلةلقطات من منافسات المبارزة في سالح الفلوري

رئيس الوفد إبراهيم البنعليتدريبات منتخب الرماية



ضمــن دورة األلعــاب الرياضيــة العالميــة العســكرية الســابعة انطلقت صباح يوم أمس األحــد الموافق 20 أكتوبر 2019م منافســات اليوم 
األول للمنتخبات العسكرية لقوة دفاع البحرين في منافسات الجولف، وقفز الحواجز للفروسية، القوس والسهم العسكري، فيما استمرت 

لليوم الثاني منافسات منتخبات الجودو، القفز بالمظالت ومنتخب الخماسي العسكري.

وانطلقت منافســـات منتخبنا العسكري 
بفـــرق  دولـــة   12 بمشـــاركة  للجولـــف 
الرجـــال والســـيدات حيث يشـــارك فيها 
40 العًبا والعبـــة وكل منتخب يمثله 4 
العبين و3 العبات، وقد شهدت الجولة 
األولـــى منافســـة مثيـــرة بيـــن الالعبين 
المشـــاركين في الفـــردي والفرق خاصة 
فـــي تقديـــم  الفـــرق تطمـــح  أن جميـــع 
مســـتويات فنيـــة متقدمـــة والحصـــول 
علـــى مراكـــز متقدمة في اليـــوم األول، 
ضربـــه   72 الالعبـــون  يلعـــب  وســـوف 

ا. بمعدل 18 حفرة يوميًّ
الرجـــال  فـــرق  نتائـــج  جـــاءت  وقـــد 
متقاربة مع ارتفاع المستوى الفني لدى 
المتنافسين ويشارك منتخبنا العسكري 

للجولف بفريق مكون من ســـتة العبين 
آل  إبراهيـــم  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  هـــم 
خليفـــة، صقـــر ذيـــاب النعيمـــي، محمـــد 
ذيـــاب النعيمـــي، ناصـــر يعقـــوب صالح، 
ســـلطان عبـــدهللا الحكـــم وعلـــي محمد 
الكـــواري، وأســـفرت نتائـــج اليوم األول 
عن تحقيق منتخبنا العســـكري للجولف 
للمركز 5 بمجموع 314 نقطة بمشـــاركة 

12 منتخًبا.
أمـــا نتائـــج الفـــردي فقـــد أســـفرت عـــن 
حصول الالعب علي الكواري للمركز 12 
ومجمـــوع 74 نقطـــة والالعب ســـلطان 
عبـــدهللا الحكـــم المركـــز 24 وجمـــع 78 
نقطـــة والالعب محمـــد النعيمي المركز 
30 نقطـــة وجمـــع 80 نقطـــة والالعـــب 

ناصـــر يعقـــوب المركـــز 36 بمجموع 82 
نقطـــة والالعـــب صقـــر النعيمـــي المركز 
والالعـــب  نقطـــة   84 بمجمـــوع   42
 51 الشـــيخ محمـــد آل خليفـــة المركـــز 
بمجمـــوع 87 نقطة، وســـتتنافس جميع 
أيـــام.  أربعـــة  مـــدار  علـــي  المنتخبـــات 
واســـتمرت منافســـات اليوم الثاني من 
مســـابقة قفز الحواجز للفـــرق والفردي، 
بمشـــاركة 130 متســـابًقا مـــن 35 دولـــة 
مشـــاركة على مســـتوى العالم، ويشارك 
الفريـــق فـــي منافســـات الفـــردي فقـــط 
بكل من الالعبين ســـلطان العنزي وفهد 
الـــذوادي، وقـــّدم الالعب فهـــد الذوادي 
ـــا عالًيا بالســـباق مّكنه من  مســـتًوى فنيًّ
إنهـــاء الســـباق فـــي المركـــز 10 وجمـــع 

1138 نقطة، كما استطاع أيًضا الالعب 
ســـلطان العنـــزي مـــن إنهاء الســـباق في 

المركز 26 وجمع 1109 نقطة.
وبذلـــك ينهي الالعبان منافســـات اليوم 
الثاني في مسابقة الحواجز وتبقي لهم 

ثالث مســـابقات بالخماســـي العسكري، 
وسيشـــارك الالعبان في مســـابقة اليوم 
الثالث بمسابقة رمي القنابل )الرمانات( 
والتي ستنطلق من صباح اليوم االثنين 

21 أكتوبر 2019م.

وتمّكن منتخب قفز الحواجز للفروسية 
المكـــون مـــن الفـــارس خالـــد الخاطـــري 
والفـــارس صابـــر مـــدن والفـــارس احمد 
مكي من جمع 138 نقطة في منافسات 
جمع النقاط من مسابقة الفرق والفردي 
وضعـــت  للفروســـية،  الحواجـــز  لقفـــز 
ا بمســـابقة  الفريـــق في المركـــز 14 حاليًّ
الفـــرق وبمشـــاركة 17 فريًقا، وبالنســـبة 
لمســـابقة الفردي وبمشـــاركة 56 فارًســـا 
مـــن جميـــع الدولـــة المشـــاركة بالـــدورة 
اســـتطاع الفـــارس خالـــد الخاطـــري من 
تحقيق المركـــز 17 بزمن وقدره 59.90 
وحقـــق  نقطـــة   40 ومجمـــوع  ثانيـــة 
الفـــارس صابـــر مـــدن المركـــز 23 بزمن 
وقدره 62.02 ثانية ومجموع 34 نقطة 
وختـــم الفـــارس أحمـــد مكي مشـــاركته 
لهـــذا اليـــوم بالمركـــز 53 بزمـــن وقـــدره 

84.29 ثانية ومجموع 4 نقاط.

مديرية اإلعالم

البحرين تدشن المشاركة بدورة األلعاب العسكرية

منتخب الجولف العسكري

حسن علي

يغادر صباح اليوم اإلثنين منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للســيدات متوّجًها 
إلى دولة الكويت الشــقيقة للمشــاركة في النسخة السادسة من دورة رياضة 
المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تقام خالل الفترة من 20 لغاية 

30 أكتوبر الجاري.

 ويتـــرأس الوفـــد عضو مجلـــس إدارة 
الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
رئيـــس اللجنـــة النســـائية علي الســـيد 
ويضـــم كال مـــن اإلدارية ابتســـام علي 
عبدالوهـــاب والمـــدرب علـــي إبراهيم 
الورقاء ومســـاعده محمـــد عبدالعزيز 
والحكم الدولي محمد عباس يوسف.

 فيمـــا تضم قائمـــة الالعبات 12 العبة 
وهـــن هاجـــر عبدالرحمـــن األنصـــاري، 
منيـــرة عبـــدهللا ســـليمان، دالل أحمـــد 
دانـــة  عبـــدهللا،  ناصـــر  بيـــان  جاســـم، 
عادل العيسى، دانة باسم عيد، نجالء 
إبراهيـــم تراب، حـــوراء حميد صالح، 

فايزة خالد سيار، فرح جمعة، ساجدة 
حسين عباس، مريم حبيب درويش.

 وستقام منافسات لعبة الكرة الطائرة 
على صالة نادي سلوى بمنطقة القرين 
فيمـــا ســـتقام التدريبـــات علـــى نـــادي 
اليرمـــوك بمنطقـــة مشـــرف، وســـيقام 
الكـــرة  لمســـابقة  الفنـــي  االجتمـــاع 
الطائـــرة يوم غد الثالثـــاء 22 أكتوبر، 
حيث يشـــرف علـــى تنظيم المســـابقة 
اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول 
والتـــي  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
يترأســـها الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل 
خليفة رئيس االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة.
وكان منتخـــب ســـيدات الكرة الطائرة 

بدأ تدريباته منذ شـــهرين تقريًبا وهو 
يطمـــح فـــي تحقيـــق نتيجـــة إيجابية 

بعدما حقق المركـــز الثاني والميدالية 
الفضيـــة في النســـخة الخامســـة التي 

أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة 
بعام 2017.

ــة ــي ــج ــي ــل ــخ ال بــــــالــــــدورة  ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــلـ لـ العــــبــــة   12 تـــضـــم  ــة  ــمـ ــائـ ــقـ بـ

منتخـــــب سيــــدات الطائـــرة يغـــادر للكويــت

منتخب سيدات الطائرة الحائز على الفضية بنسخة 2017 علي السيد
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يتطلــع منتخبنــا الوطنــي للســيدات لحصــد أول انتصاراتــه في منافســات كرة الســلة 
بالبطولــة الخليجيــة ضمــن دورة رياضــة المــرأة الخليجيــة السادســة والمقامــة فــي 
الكويــت عندمــا يلتقي اليوم “االثنين” المنتخب الكويتي مســتضيف البطولة في تمام 

الساعة السادسة مساءا على صالة نادي الفتاة ضمن الجولة الثانية للمسابقة.

وكانـــت ســـيدات كـــرة الســـلة قـــد خســـرن 
المواجهة األولى في البطولة امام منتخب 
قطـــر بنتيجة 74-64. وذلـــك بعد مواجهة 
جيدة من قبل منتخبنا الوطني غاب عنها 
التركيـــز فـــي الدقائـــق األولى التي فشـــل 
فيها األحمر البحريني في احراز أي نقطة 

حتى انتصاف الربع األول من اللقاء.
وجاءت نتائج األشواط بواقع 18-8 ، -15

18، 20-11، و30-18.

استعداداتنا جيدة للمواجهة الثانية

قالـــت العبـــة منتخب الســـلة حصـــة أحمد 
مـــن  بـــأن االســـتعدادات جيـــدة  إبراهيـــم 
أجـــل خوض المواجهـــة الثانية اليوم أمام 
المنتخـــب الكويتـــي، معبـــرة عـــن تفاؤلهـــا 
بـــأن يقـــدم المنتخـــب أداء مختلفـــا عـــن 
اللقـــاء األول في المســـابقة التي خســـرها 

المنتخب.
وأكـــدت الالعبة حصـــة إبراهيم أن الجهاز 
الفني وّجه المجموعة إلى تصحيح بعض 
األخطـــاء التـــي وقعن فيها مـــن المواجهة 
األولى، وأن التعويـــل على تحقيق نتيجة 
إيجابية في اللقاء الثاني أمر وارد وبقوة، 
رغـــم أن المنتخـــب الكويتـــي يلعـــب علـــى 

أرضه وبين جمهوره.
وأعربـــت الالعبـــة حصـــة أحمد عـــن ثقتها 

بـــأن يخـــرج المنتخـــب أفضـــل أداء ممكن 
في المنافســـات، وأن يواصـــل تميزه على 
الســـاحة الخليجيـــة، الســـيما فـــي البطولة 
يوفـــق  أن  متمنيـــة  بالكويـــت،  الحاليـــة 
منتخبنـــا في الحصول علـــى مركز متقدم 

في نهاية المسابقة.

“سيدات اليد” يحققن فوزا عريضا على الكويت

تغلب منتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد 
علـــى نظيـــره المنتخـــب الكويتـــي بنتيجة 
13/22 فـــي المبـــاراة التـــي دارت بينهمـــا 
مســـاء أمـــس ) االحـــد( علـــى صالـــة الهيئة 
العامة للتطبيقي في منطقة الشـــويخ في 
اطار منافسات الجولة االولى من البطولة 
الخليجية السادســـة للســـيدات لكـــرة اليد 
الخليجيـــة  المـــرأة  رياضـــة  دورة  ضمـــن 
والمقامـــة فـــي الكويـــت حتـــى 30 أكتوبر 

الجاري.
الفـــوز  مـــن  البحريـــن  فتيـــات  وتمكنـــت 
يحســـمن  أن  قبـــل   11-7 األول  بالشـــوط 
بفـــارق  الثانـــي  الشـــوط  فـــي  المواجهـــة 
تســـعة أهـــداف ليؤكـــدن نواياهـــن الجادة 
فـــي تحقيق مركـــز متقدم والفـــوز بإحدى 
الميداليـــات الملونة بعـــد ان حققن المركز 

الثالث في نسخة 2017.
ويلتقـــي منتخبنا اليوم )االثنين( في ثاني 

مبارياته أمام اإلمارات الســـاعة السادســـة 
مساء.

منافسات البولينغ تنطلق اليوم

يستهل منتخبنا الوطني لبولينغ السيدات 
الـــدورة  فـــي  مشـــواره  االثنيـــن  اليـــوم 
الخليجيـــة  المـــرأة  لرياضـــة  السادســـة 
أشـــواط   6 الفـــردي  منافســـات  بانطـــالق 
وذلك على صالة االتحاد الكويتي للبولينغ 

بالسالمية.
اختتـــم  قـــد  البحرينـــي  المنتخـــب  وكان 
تدريباتـــه يـــوم أمـــس بتواجـــد الالعبـــات 
األربـــع الالتـــي يمثلن المنتخـــب البحريني 
هّن نادية احمد عقيل، نوره ماجد سلطان، 
ليلى حسن الجناحي، ريم ماجد سلطان. 

العبـــة  ســـلطان  ماجـــد  نـــوره  اكـــدت  و 
المنتخـــب البحرينـــي عـــن تفاؤلهـــا الكبير 
بقدرة الفريق على تقديم األداء المشـــرف 
األول خصوصـــا  المركـــز  تحقيـــق  بهـــدف 
بعد التحضيرات الفنية المســـتمرة بقيادة 

المدرب خليفة محمد خلفان.
طـــوال  متواصـــل  إعدادنـــا   “ وأضافـــت: 
العـــام بانتظـــار أي مشـــاركة خارجية، االن 
نحن جاهـــزات وأعتقـــد أن الجميع يتطلع 
للوصـــول إلى منصـــة التتويـــج الخليجية 

ورفع علم المملكة عاليا”.
وعقـــدت اللجنـــة الفنية للـــدورة اجتماعها 
الفني التحضيري قبل االنطالق لمناقشـــة 
اللوائـــح الخاصـــة باإلضافة إلـــى االطالع 
بالمنافســـات  الخاصـــة  الجـــداول  علـــى 
تـــم  كمـــا  المنافســـات،  إقامـــة  وأماكـــن 
االطـــالع علـــى كشـــوف األســـماء الخاصة 
بكل منتخـــب وتحديد المالبـــس الخاصة 
أثناء خوض المنافســـات، ومناقشـــة كافة 

المستجدات الخاصة بالدورة.
وتقام منافسات البولينغ خالل الفترة من 
21 الـــى 24 أكتوبـــر الجـــاري، حيث ســـبق 
لســـيدات المنتخـــب البحرينـــي ان احرزن 
المركز الثاني خالل البطولة الخامسة بعد 

ان جمع اربع ميداليات ملونة.

ــوم ــ ــي ــ ــل مــــــشــــــواره فـــــي الـــــــــــدورة ال ــهـ ــتـ ــسـ ــخـــب الـــبـــولـــيـــنـــغ يـ ــتـ ــنـ مـ

فوز سيدات اليد وخسارة السلة بـ “خليجية المرأة”

جانب من مباراة البحرين والكويت لكرة اليد

جانب من مباراة البحرين والكويت لكرة اليد

الكويت - الوفد اإلعالمي

حصة أحمد جانب من مباراة المنتخب البحريني لكرة السلة



وكاالت

انتهـــت مغامـــرة وايـــن روني، فـــي دوري 
المحترفين األميركي لكرة القدم، بشـــكل 
محبط بعد انتهاء موســـم فريقه دي.سي 
يونايتد يوم الســـبت عقب الهزيمة )5-1(، 
بعد وقت إضافي فـــي األدوار اإلقصائية 
إنجلتـــرا  قائـــد  ليختتـــم  تورونتـــو  أمـــام 
الســـابق محطـــة خارجيـــة فـــي مســـيرته 

الحافلة.
 وجاءت نهاية روني بشـــكل يتناقض مع 
الصخـــب عند اســـتقبال انضمامه للدوري 
األميركي العام الماضي، إذ انضم الهداف 
التاريخي لمانشســـتر يونايتد كأحد أشهر 
األســـماء بالمســـابقة بعد مواطنـــه ديفيد 

بيكهام.
 لكـــن فـــي مســـيرة شـــهدت العديـــد مـــن 
األلقـــاب فـــإن فتـــرة رونـــي فـــي الـــدوري 
األميركـــي ال تعـــد أكثر مـــن مجرد محطة 
فلم يحقق الالعب إنجـــاًزا خالل وجوده 
علـــى مـــدار حوالـــي عاميـــن، رغـــم بلـــوغ 

األدوار اإلقصائية مرتين.

 وإذا كان روني استمتع بوقته في أمريكا 
الشـــمالية فإنـــه أبقـــى ذلـــك بداخلـــه يوم 
الســـبت إذ اكتفى بالظهور بوجه متحجر 
أمـــام وســـائل اإلعـــالم ودون اإلدالء بأي 
كلمة بينما تحدث الزمالء والمدربون عن 

إسهاماته.
 وقال بن أولســـن مدرب دي.ســـي “أعتقد 
للمنظمـــة وكان العًبـــا  الكثيـــر  إنـــه منـــح 

متعاوًنـــا مع زمالئـــه. أعتقد إنه كان جيًدا 
فـــي نظـــر المشـــجعين ولقد شـــعر بتقدير 
كبيـــر للدعـــم الـــذي نالـــه مـــن الجماهيـــر 

والمجتمع ودي.سي”.
الـــدوري  فـــي  مســـيرته  انتهـــاء  وبعـــد 
األميركـــي ســـيعود رونـــي إلـــى إنجلتـــرا 
ليصبـــح العًبـــا ومدرًبـــا في فريـــق ديربي 

كاونتي بالدرجة الثانية.

نهاية مغامرة روني
وكاالت

وكاالت

أفـــاد بايـــرن ميونيـــخ األلمانـــي أن 
مدافعه الدولي نيكو زوليه تعّرض 
لتمزق في أربطة ركبته اليسرى، ما 
ســـيضطره إلجراء عملية جراحية، 
عـــن  غيابـــه  يعنـــي  األمـــر  وهـــذا 

المالعب لفترة طويلة.
 وقـــال بايـــرن األحـــد فـــي حســـابه 
تعـــّرض  “لألســـف،  تويتـــر  علـــى 
نيـــكالس زوليه بالفعـــل لتمزق في 
الربـــاط الصليبـــي األمامـــي لركبته 
اليســـرى السبت وســـيخضع لعملية 

جراحية”.
دقائـــق   10 بعـــد  زوليـــه  وأصيـــب 
فقـــط علـــى بدايـــة مبـــاراة الســـبت 
التـــي انتهـــت بتعادل مخيـــب أمام 
المرحلـــة  فـــي   )2-2( أوغســـبورغ 

الثامنة من الدوري األلماني.
البافـــاري  النـــادي  مـــدرب  وشـــعر 
بـــأن  كوفاتـــش  نيكـــو  الكرواتـــي 
اإلصابـــة خطيـــرة بحســـب مـــا أفاد 

بعـــد اللقاء، بالقول “تبـــدو خطيرة. 
لكـــن  الفحـــوص  انتظـــار  علينـــا 

ا”. يساورني شعور سيء جدًّ

وأمل “أال يكون األمر متعلًقا بتمزق 
فـــي أربطـــة الركبـــة، وإال ســـنفتقد 

نيكالس لفترة طويلة”.

ســـّلطت الصحـــف اإلســـبانية أمـــس األحـــد، الضـــوء علـــى 
خســـارة ريـــال مدريد بهـــدف دون رد أمام ريـــال مايوركا، 
وفقدانه لصدارة الليجا، وانتصار برشـــلونة الكاســـح على 

إيبار بثالثية واعتالء القمة.
وعنونت صحيفة “ماركا”: “مشاعر سيئة”.

 وأضافـــت: “ريـــال مدريـــد يفقـــد الصدارة وُيثير الشـــكوك 
قبل اللعب يوم الثالثاء في دوري األبطال، بمباراة كارثية 

أمام ريال مايوركا المنظم”.
وتابعت: “ال الحكم وال الفار أثبتا أحقية ريال مدريد بركلة 

جزاء بعد جذب مستمر إلبراهيم دياز في الدقيقة 84”.
وخرجـــت صحيفـــة “مونـــدو ديبورتيفو” بعنـــوان: “ثالثي 

الصدارة”.
وأضافـــت: “برشـــلونة اعتلى صـــدارة ترتيـــب الليجا بفوز 

ُمقنع على إيبار، بقيادة ثالثي هجومه المميز. 
 وتابعت: “جريزمان، ميســـي، وســـواريز سجلوا األهداف، 

وفرينكي دي يونج قدم مباراة رائعة”.
وعلى الصفحة الرئيســـية لصحيفة “سبورت” جاء عنوان: 

“متصدرون”.
وأضافـــت: “الـMSG  بأداء مميز وضع برشـــلونة على قمة 
جـــدول ترتيـــب الليجـــا، في أفضـــل مبـــاراة لجريزمان مع 

البارسا”.
وتابعـــت: “لـــم يتمكن ريـــال مدريد من التغلـــب على ريال 
مايوركا فـــي ملعبه، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول 

الترتيب”.

إصابة عمالق بايرن

مبـــــــــاراة كارثيــــــة
وكاالت

فيســـينتي  مايـــوركا  مـــدرب  أبـــدى 
مورينـــو ســـعادته بالفـــوز )0-1( علـــى 
ريـــال مدريد، الســـبت، ضمـــن الجولة 
التاســـعة من الـــدوري اإلســـباني لكرة 

القدم.
وقـــال مورينـــو، عقـــب اللقـــاء: “حين 
وكأنـــك  يبـــدو  الريـــال  علـــى  تفـــوز 
فقـــط،   3 لكنهـــا  نقـــاط،   10 حصـــدت 
تماًمـــا مثل تلـــك التي تحصلنـــا عليها 
ا بـــأن  أمـــام إيبـــار، وإســـبانيول”، مقـــرًّ
تحقيق الفوز على الملكي “لطالما كان 

من الصعب” تحقيقه.
 وأضاف المدرب: “خطتنا كانت الفوز 
بالمبـــاراة وهذا ما حـــدث، لذلك نحن 
ســـعداء للغاية. كنا نعلم أن األمر كان 
صعًبا”، مشـــيًرا إلـــى أن مايوركا “قدم 
بدايـــة جيـــدة بهـــدف الجـــو جونيور” 

صاحب هدف اللقاء الوحيد.
وعقـــب الفـــوز، أكد أن فريقه ســـيركز 
أمـــام  المقبلـــة  المبـــاراة  علـــى  ـــا  حاليًّ

ليجانيس متذيل الترتيب.
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الدوري اإلنجليزي
الجولة 9

أرسنالشيفيلد 22.00

الدوري االيطالي
 الجولة 8

فيورنتينابريشيا 21.45

ليفربول يتوقف
أفلت ليفربول من الهزيمة األولى بالدوري اإلنجليزي هذا الموســم، واقتنص 
تعــادالً مثيــًرا فــي الدقائق األخيرة، من أنياب مانشســتر يونايتــد )1-1(، على 

ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

التســـجيل  يونايتـــد  مانشســـتر  وافتتـــح 
فـــي الدقيقة 36 عبر ماركوس راشـــفورد، 
وعـــّدل ليفربـــول النتيجـــة فـــي الدقيقـــة 
85 عبـــر آدم الالنـــا. وبتلـــك النتيجة ارتفع 
رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في 
المركـــز الــــ13، بينما ارتفع رصيـــد ليفربول 

إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب.
وافتتح مانشســـتر يونايتد التســـجيل في 
الدقيقـــة 36، بعدما انطلـــق دانيل جيمس 

عرضيـــة  وأرســـل  األيمـــن،  الجانـــب  مـــن 
متقنة داخل منطقة الجزاء إلى ماركوس 
راشـــفورد الذي سجلها بســـهولة في شباك 

أليسون.
واعترض العبو ليفربول والمدرب يورجن 
كلـــوب علـــى صحـــة الهـــدف، بســـبب عدم 
احتساب الحكم مارتن أتكينسون مخالفة 

لديفوك أوريجي في بداية الهجمة.
وأحـــرز ليفربـــول هدًفـــا فـــي الدقيقـــة 43 

عبـــر مانـــي، إال أن تقنيـــة الفيديـــو ألغـــت 
الهـــدف، بســـبب لمـــس المهاجم الســـنغالي 
للكرة بيـــده، لينتهي الشـــوط األول بتقدم 

اليونايتد بهدف نظيف.
وعـــادل ليفربول النتيجة في الدقيقة 85، 
بعدمـــا أرســـل أنـــدرو روبرتســـون عرضية 

أرضيـــة متقنـــة من علـــى الجانب األيســـر، 
وصلت إلى الالنا الخالي من الرقابة تماًما، 

ليسجل بسهولة في شباك دي خيا.

وكاالت

نيكو زوليه

واين روني
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وكاالت

فوتبـــول”  “فرانـــس  مجلـــة  أكـــدت 
الفرنســـية، أمس، أنها ســـتعلن مســـاء 
الكـــرة  لنيـــل  المرشـــحين  عـــن  اليـــوم 
الذهبية 2019.وأوضحت المجلة أنها 
ســـتعلن عن 30 مرشًحا لجائزة أفضل 
مرشـــحين  و10  العالـــم،  فـــي  العـــب 

لجائـــزة “كوبـــا” التـــي ســـتمنح ألفضل 
العب شاب تحت 21 عاًما.

 20 عـــن  اليـــوم  كمـــا ســـيتم اإلعـــالن 
مرشـــحة لجائـــزة أفضـــل العبـــة، و10 
مرشـــحين لجائـــزة “ياشـــين” ألفضـــل 

حارس مرمى.

جوائز فرانس فوتبول

وكاالت وكاالت

قـــال كيكي سانشـــيز فلوريـــس، مدرب 
واتفورد، إنه لم يعد يثق أن تقنية حكم 
الفيديـــو تعد وســـيلة جيدة للمســـاعدة 
عقـــب قراريـــن حاســـمين ضـــد فريقـــه 
خالل التعادل )1-1( أمام توتنهام، وهو 

ما تركه دون أي فوز هذا الموسم.
وكانـــت بدايـــة الضيـــوف قويـــة عندما 
ســـجل عبـــد هللا دوكوري فـــي الدقيقة 
)6(، وكان باإلمـــكان أن يتـــم احتســـاب 
ركلـــة جـــزاء لواتفـــورد عندمـــا تعـــرض 
جيـــرار دولوفيـــو للعرقلـــة مـــن المدافع 

يان فرتونجن.
ومنـــع ديلي آلـــي واتفورد مـــن تحقيق 
انتصـــاره األول فـــي 9 مباريـــات بهدف 
قبـــل النهاية، ُألغي في البداية؛ بســـبب 
لمســـة يد قبل أن يحتسبه الحكم، بعد 
الرجـــوع لتقنية حكـــم الفيديو، رغم ما 
بدا من دفع المهاجم هاري كين للمدافع 

كريســـتيان كباســـيلي خـــالل اإلعـــداد 
للهجمة.

 وســـرت حالـــة مـــن االضطـــراب عندما 
أظهـــرت شاشـــات اســـتاد توتنهـــام في 
البدايـــة كلمـــة “ليـــس هدًفـــا” قبـــل أن 

تصحح األمر لتعلن احتساب الهدف.
وقال سانشـــيز فلوريس، خالل مؤتمر 

حكـــم  تقنيـــة  أن  “اعتقـــدت  صحفـــي 
الفيديـــو ســـتكون موضوعيـــة لكننـــي 

بدأت أعتقد أنها غير موضوعية”.
وأضـــاف “أعتقد أنه خطأ من كين ضد 
كباســـيلي. لقـــد دفعـــه بيديـــه. أعتقـــد 
أننا خســـرنا شـــيئا مـــا. األمر فـــي غاية 

الغرابة.

أكـــد االتحـــاد الكولومبي لكـــرة القدم 
عـــدم وجـــود خالفـــات بيـــن رئيـــس 
االتحـــاد رامون خيســـورون والمدير 
البرتغالـــي  األول  للمنتخـــب  الفنـــي 
غيـــاب  بســـبب  كيـــروش،  كارلـــوس 
خاميس رودريجيز وراداميل فالكاو 
عن وديتـــي الفريـــق األخيرتين أمام 

تشيلي والجزائر.
 وقال االتحاد فـــي بيان: “نرغب في 
التأكيـــد علـــى عـــدم تقـــدم خاميـــس 
فالـــكاو  راداميـــل  أو  رودريجيـــز 
بطلب خـــاص للتغيب عـــن المنتخب 

الكولومبي”.
تحـــدث  وال  ولـــن  “لـــم  وأضـــاف: 
مؤسســـية  أو  شـــخصية  اتفاقيـــات 
ال يكـــون هدفهـــا مصلحـــة المنتخـــب 

الكولومبي فحسب”.
بيـــن  المزعومـــة  الخالفـــات  وتعـــود 

كيـــروش واالتحـــاد إلـــى تصريحـــات 
الفنـــي  المديـــر  بهـــا  أدلـــى  صحفيـــة 
وخيســـورون بشـــأن قائمة المنتخب 
لوديتي تشيلي والجزائر والتي غاب 

عنها خاميس وفالكاو.
 وكان كيـــروش قـــد نفـــى اتفاقـــه مع 
خاميـــس ليظـــل يتـــدرب فـــي ريـــال 

مدريد، وأكد أنه اســـتدعى للوديتين 
الالعبيـــن الذين رأى أنهم يتناســـبون 

مع المباراتين.
ومع ذلك قال خيســـورون في مقابل 
إذاعية إنه قبل إعالن القائمة اجتمع 
كيـــروش وخاميـــس لمـــا بيـــن 3 و 4 
ســـاعات واتفقـــا علـــى أهميـــة بقـــاء 

الالعب في ريال مدريد للتدرب.
أن  بيانـــه  فـــي  االتحـــاد  وأكـــد   
خيســـورون لـــم يكذب كيـــروش وأن 
“جميع التفســـيرات بهـــذا الخصوص 

خاطئة وبال معنى”.
وأبرز االتحاد أن “الوضوح واالحترام 
والصدق هي القيم التي يجب تكون 
حاضرة دائما، ولكنهـــا اليوم مغمورة 
فـــي عالم ال يعاقب علـــى المضاربات 

واألكاذيب والنفاق”.

جدل جديد االتحاد الكولومبي ينفي خالفات كيروش

كارلوس كيروش
كيكي سانشيز فلوريس

من مواجهة يونايتد ليفربول
وكاالت

فك إنتـــر ميالن عقدتـــه أمام مضيفه 
ساســـوولو الـــذي خســـر أمامـــه أربـــع 
مرات في مواجهاتهما الست األخيرة، 
وذلـــك بالفـــوز عليـــه 3-4 أمـــس فـــي 
المرحلة الثامنة من الدوري اإليطالي 
لكرة القـــدم، متحضرا بأفضل طريقة 
بوروســـيا  ضـــد  األربعـــاء  لمواجهـــة 
دورتمونـــد األلماني فـــي دوري أبطال 

أوروبا.
ودخل فريق المدرب أنطونيو كونتي 
فـــي  هزيمتـــه  خلفيـــة  علـــى  اللقـــاء 
المرحلة األخيرة قبل عطلة المباريات 
الدوليـــة علـــى يـــد غريمـــه يوفنتوس 
)2-1( حامـــل اللقب، ما ســـمح لألخير 
بانتزاع الصـــدارة منه. لكنه نجح في 
العودة ســـريعا الى ســـكة االنتصارات 
وتحقيـــق فـــوزه الســـابع فـــي ثمانـــي 
مراحـــل، وذلـــك بفضـــل ثنائيـــة لـــكل 
مارتينيـــز  األرجنتينـــي الوتـــارو  مـــن 

والبلجيكي روميلو لوكاكو.

انتر ينهي العقدة
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بـــدأ فريـــق الكليـــة الملكيـــة للجراحين 
في إيرلنـــدا - جامعـــة البحرين الطبية 
العـــام  لهـــذا  رحلتـــه   )RCSI Bahrain(
الدراســـي، حيث واصل سلسلة أنشطة 
فـــي المنطقـــة اإلقليميـــة بزيـــارة إلـــى 
مدينـــة عّمـــان فـــي المملكـــة األردنيـــة 

الهاشمية.
 والتقـــى ممثلـــو الجامعـــة مـــن أقســـام 
أكاديميـــة إدارية بطالب فـــي المرحلة 
الثانويـــة مـــن مـــدارس مختلفـــة ومـــن 
ومدرســـة  أكاديمـــي  كينغـــز  ضمنهـــا 
البكالوريـــا )عّمـــان( ومدرســـة كامبردج 
بشـــأن  معلومـــات  لتقديـــم  الثانويـــة، 

التعليم من المستوى الثالث.
تـــم تقديـــم نبـــذة تعريفيـــة عـــن تاريخ 
والبرامـــج  الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة 
الطبيـــة التـــي توفرها وعمليـــة القبول 
للطالب، باإلضافة إلى تعريف الطالب 
“بحيـــاة الطالـــب في جامعـــة  البحرين 

الطبيـــب” والفـــرص  الطبيـــة” و”حيـــاة 
الوظيفية التي قد تكون في مرحلة ما 

بعد التخرج.
يتكون مجموعة الطالب الحاليين في 
جامعة البحرين الطبية من حوالي 40 
جنســـية مختلفة، ومنهم أكثر من 160 
طالًبا مـــن األردن، ومن ضمنهم حوالي 

50 خريًجا.
وفًقـــا لطالـــب الطـــب الحالـــي، عبد هللا 
حـــال هللا مـــن األردن ، فإن اإلحســـاس 
بالمجتمع والدعم من مجموعة متنوعة 
مـــن الطالب في الجامعة موجود دائًما 
وأن هذه الوحدة تترجم إلى الممارسة 

السريرية للطالب وتعززها.

حصـــدت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، عـــالوة علـــى ثـــالث من 
وحداتها المصرفية جوائز “أفضل بنك إسالمي” للعام 2019 في 
فئات مختلفة وذلك ضمن ســـياق الجوائز السنوية التي تمنحها 

مجلة جلوبال فاينانس للبنوك والمؤسسات المالية العالمية. 
فقـــد حصلـــت المجموعة علـــى جائـــزة أفضل بنك إســـالمي في 
جنوب إفريقيا في فئة الجوائز اإلقليمية، كما حصلت الوحدات 
التابعة للمجموعة ، وهي: بنك البركة الجزائر، وبنك البركة لبنان، 
والبنك اإلسالمي األردني على جوائز “أفضل بنك إسالمي للعام 
2019” في فئة جوائز البلدان في كل من الجزائر ولبنان واألردن 

على التوالي.   
ويأتـــي الفوز بهذه الجوائز للعام الســـابع علـــى التوالي بناًء على 
نتيجة التحكيم النهائية للجنة المحكمين في المجلة،  لما تتمتع 
بـــه الوحـــدات مـــن دور مرموق فـــي خدمة الصيرفة اإلســـالمية 
والقـــدرة علـــى موصلـــة النمـــو المســـتقبلي، ومعاييـــر مهنية في 
جـــودة المنتجـــات والخدمات التـــي تقدمها لزبائنهـــا، إضافة إلى 

األصالة واالبتكار في الخدمات والمعاملة مع الزبائن.
واســـتلم عضـــو مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
عدنان يوســـف الجوائز وذلك في حفل رسمي أقيم على هامش 
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن دي سي 

بتاريخ 19 أكتوبر 2019. 
وقـــال يوســـف  “يســـعدنا جـــدا حصـــول المجموعـــة وثـــالث من 
وحداتهـــا المصرفيـــة علـــى هـــذه الجوائـــز العالميـــة وذلـــك للعام 
الســـابع على التوالي مما يجســـد القدرة على االحتفاظ بمواقعها 
الريادية والمتميز ماليا وتشـــغيليا على مدار الســـنوات الماضية 
مـــن جهة، والمكانـــة المصرفيـــة المرموقة التي تحتلهـــا وأداؤها 
وخدماتهـــا المميـــزة  ومســـاهماتها الفاعلة في تقديـــم المنتجات 
االســـتثمارية واالدخارية المبتكرة والسمعة الطيبة التي تحظى 
بها في القطاع المصرفي اإلســـالمي المحلي واإلقليمي من جهة 

أخرى”.

اإلقليميــة المنطقــة  فــي  األنشــطة  مواصلــة لسلســلة  دور مرمــوق للمجموعــة فــي خدمــة الصيرفة اإلســامية
وفد “البحرين الطبية” يزور مدارس في األردن “البركة” تحصد جوائز مجلة جلوبال فاينانس العالمية

ضّمت مجلة فوربس الشـــرق األوسط، 
الرئيـــس  المرموقـــة،  األعمـــال  مجلـــة 
التنفيذي لشـــركة أمريكان إكســـبريس 
الشرق األوســـط مازن خوري، لقائمتها 
ـــا  إقليميًّ ـــا  تنفيذيًّ رئيًســـا   50 ألقـــوى 

بالشركات العالمية لعام 2019.
الـــذي  خـــوري،  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
احتـــل المرتبـــة 24 علـــى القائمـــة، عـــن 
امتنانه وســـعادته بالفوز بهذه الجائزة 
المرموقـــة، وقام بإهدائها إلى موظفي 

الشـــركة لتفانيهـــم فـــي تقديـــم تجربة 
ـــا لعمالء  خدمـــة تحـــدث فرًقـــا حقيقيًّ
أمريـــكان إكســـبريس، كمـــا أكـــد التزام 
الشـــركة بتقديـــم الدعـــم األقـــوى مـــن 
لعمالئهـــا حتـــى  إكســـبريس  أمريـــكان 

يتمكنوا من المضي قدًما في الحياة.
وقـــد تـــم الكشـــف عـــن القائمـــة التـــي 
تحتفل بأبرز قادة األعمال في المنطقة 
فنـــدق  فـــي  أقيـــم  خـــاص  حفـــل  فـــي 

والدورف أستوريا دبى بالم جميرا.

ا ا إقليميًّ خوري ضمن قائمة أقوى 50 رئيًسا تنفيذيًّ

شـــارك وفد مـــن مؤسســـة البحرين 
فعاليـــات  فـــي  األعمـــال  لريـــادة 
لســـيدات  الــــ25  الدولـــي  المؤتمـــر 
األعمال )الشـــرق يالقـــي الغرب في 

سان بطرسبرغ( بدولة روسيا.
مجلـــس  رئيـــس  الوفـــد  وتـــرأس   
األمنـــاء فريال ناس وضم 8 آخرين 

من عضوات المجلس.
أكـــدت  بالمؤتمـــر،  كلمتهـــا  وفـــي   
نـــاس علـــى االهتمـــام الكبيـــر الـــذي 
لقطـــاع  البحريـــن  مملكـــة  تمنحـــه 
ريادة األعمال والشـــركات الناشـــئة 
وأكـــدت  األخيـــر،  العقـــد  خـــالل 
الصغيـــرة  المؤسســـات  قطـــاع  أن 
يعـــد  البحريـــن  فـــي  والمتوســـطة 
ا يمثل نحو 98 % من  قطاًعـــا حيويًّ
إجمالـــي عـــدد الشـــركات المحليـــة، 

للنمـــو  الرئيســـي  المحـــرك  وهـــو 
والتنويـــع االقتصـــادي، ووفـــق آخر 
إحصائيـــات متاحـــة تم حتـــى اآلن 
الترخيـــص ألكثـــر مـــن 20 حاضنـــة 
البحريـــن،  فـــي  أعمـــال  ومســـرعة 
بسعة  استيعابية قدرها نحو 1000 
وهـــي  وشـــركة  ناشـــئة . .  مؤسســـة 
محـــرك آخـــر مهـــم لتنشـــيط قطـــاع 

المؤسســـات الصغيـــرة والمتناهيـــة 
الصغر.

 وألقـــت نـــاس الضوء علـــى برنامج 
مســـرعات التصديـــر الـــذي دشـــنته 
رواد  لخدمـــة  مؤخـــًرا  المؤسســـة 
األعمال في البحرين ومســـاعدتهم 
للســـوق  منتجاتهـــم  تصديـــر  علـــى 

العالمية.

الــروس البحرينييــن مــع نظرائهــم  الــرواد  مذكــرات تفاهــم لتشــبيك 
“ريادة األعمال” تشارك في مؤتمر سان بطرسبرغ

أعلنـــت إبراهيم خليل كانو، الشـــركة الرائـــدة في قطاع 
السيارات وفي مجال توفير خدمات العناية بالسيارات 
فـــي مملكـــة البحرين، عن إطالق حملتهـــا الجديدة على 
اإلطارات التي تســـتمر حتى نهاية العام الحالي، وتقدم 
للعمـــالء العديـــد مـــن المكافـــآت والجوائز عند شـــرائهم 

إطارات جديدة.
وبموجـــب هذه الحملة، ســـيدخل العمـــالء، عند قيامهم 
بشـــراء أربعـــة إطارات مـــن عالمتي بـــي إف قودريتش 
 Tivoli وميشـــالن في ســـحب للفوز بســـيارة ســـانغ يونغ
الجديـــدة، وتلفـــاز Sony يعمـــل بخاصيـــة LED وأجهزة 

.IPhones هواتف
 وتعليًقـــا علـــى هذه الحملـــة، صرح المدير األول لقســـم 
اإلطارات في شـــركة إبراهيم خليل كانو، ســـاي كريشنا 
ديبـــاك بوثـــوال قائـــاًل: “تضع شـــركة إبراهيـــم خليل كانو 
ســـالمة ورضا العمـــالء دائًما فـــي المرتبـــة األولى، ومن 
هذا المنطلق جاءت هذه الحمالت التي تهدف بالدرجة 
األولى إلى تعزيز ســـالمة الســـائق على الطرقات. إذ من 

الممكـــن أن تتســـبب درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة خالل 
أشـــهر الصيـــف بإتـــالف اإلطـــارات بشـــكل أســـرع، لذلك 
يعتبـــر فحص اإلطارات واســـتبدالها عنـــد الضرورة أمًرا 

في غاية األهمية خالل وبعد انقضاء فصل الصيف”.

“إبراهيــم كانــو” تطلــق حملــة للفــوز بســيارة ســانغ يونــغ Tivoli الجديدة
عروض خاصة على إطارات ميشالن وبي إف قودريتش

6 شقق فاخرة في درة مارينا ضمن الجوائز الكبرى لحملة 2019

العوضي يفوز بـ 50 ألف دوالر من “لبشارة”

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن فوز عادل العوضي بتاسع جائزة كبرى لعام 2019 من حساب التوفير االستثماري “لبشارة” والتي يبلغ 
قدرهــا 50,000 دوالر، باإلضافــة إلــى حصــول 40 فائــًزا علــى مبلــغ 1,000 دوالر لكٍل منهم، كمــا ربح 60 من عمالء بيتك من الفئــات الخاصة وهي: 
“نســائنا” و”عيالنــا” و”مدخرينــا” و”بطاقاتنــا” و”جزيــل” و”فيفــا” جوائــز بقيمــة 500 دوالر لــكل منهم. وتم إجراء الســحب بالمقر الرئيســي في مركز 

البحرين التجاري العالمي، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبحضور عدد من أعضاء الفريق اإلداري. 

 وصرح مديـــر تنفيذي ورئيس 
المصرفيـــة لألفراد  المجموعـــة 
خالـــد المعرفـــي، قائـــالً: “نبـــارك 
ونهنـــئ الفائزيـــن علـــى فوزهم 
بهـــذه الجوائز الكبـــرى. ونتمنى 
لكافـــة المدخريـــن معنـــا الفـــوز 
بالجوائـــز القيمـــة الجديدة في 
وأود  القادمـــة.  الســـحوبات 
زيـــادة  إلـــى  الجميـــع  أدعـــو  أن 
حســـاب  فـــي  اســـتثماراتهم 
)لبشـــارة( ولفتـــرة أطـــول حتى 
تـــزداد فـــرص فوزهـــم بإحـــدى 

الجوائز القيمة”.
 وعّبـــر العوضـــي عـــن ســـعادته 
أن  “أود  قائـــالً:  الفـــوز  بهـــذا 
أتقـــدم بالشـــكر والتقدير إلدارة 
التمويـــل  بيـــت  وموظفـــي 
علـــى  البحريـــن   – الكويتـــي 
لتقديـــم  الرائـــدة  جهودهـــم 
أفضـــل الخدمـــات والمنتجـــات 
المصرفية في السوق المحلية. 
كمـــا أشـــجع الجميـــع علـــى بدء 
االستثمار في حساب “لبشارة” 
ليتمكنـــوا مـــن ربـــح العديد من 

الجوائز الشهرية القّيمة”.
“لبشـــارة”  حســـاب  ويتميـــز   
مـــع  المتوافـــق  االســـتثماري 
اإلســـالمية  الشـــريعة  أحـــكام 
وفيـــرة  ربـــح  فـــرص  بتقديمـــه 
التـــي  قيمـــة،  بجوائـــز  للفـــوز 
الكبـــرى  الجوائـــز  تتضمـــن 
باإلضافـــة  الشـــهرية  والجوائـــز 
إلى الجوائز الخاصة للعديد من 
الفئـــات. حيـــث يتأهـــل العمالء 
فـــي الســـحوبات الشـــهرية عند 
ا،  ادخار مبلـــغ 50 ديناًرا بحرينيًّ
أو مـــا يعادله بالدوالر األميركي 

األقـــل.  علـــى  يوًمـــا   30 لمـــدة 
كذلك يزداد عدد فرص الزبائن 
في السحوبات كلما زادت فترة 
االستثمار حيث يحصل الزبائن 
علـــى فرصتين عند االســـتثمار 
لمدة 180 يوًما وإذا بلغت فترة 
االســـتثمار 360 يوًمـــا يحصـــل 
فـــي  فـــرص   3 علـــى  العمـــالء 

السحوبات.

التوفيـــر  حســـاب  ويـــوّزع   
االســـتثماري “لبشـــارة” 6 شـــقق 
فاخرة في درة مارينا من ضمن 
الجوائـــز الكبرى لحملـــة 2019، 
ا  كذلـــك 60 جائزة نقدية شـــهريًّ
أميركـــي  دوالر   500 بقيمـــة 
ضمن فئـــات “نســـائنا” و”عيالنا” 
و”بطاقاتنـــا”.   “ و”مدخرينـــا 
كذلـــك أضيفـــت فئـــة “جزيـــل” 

للعمـــالء الذيـــن يقومـــون بفتح 
حســـاب “لبشـــارة” عبـــر تطبيق 
البنـــك اإللكترونـــي. فضـــالً عن 
ذلـــك، يتعاون البنك مع شـــركة 
االتصـــاالت “فيفـــا” لتقديـــم 10 
قسائم شهرية بقيمة 500 دوالر 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 
عنـــد إنفاقهم 50 دينـــار أو أكثر 

على خدمات قطاع األعمال.

المعرفي مع الفائز عادل العوضي
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ا وستكون أسهل  إنها فترة مثمرة ومهمة جدًّ
وأقل.

تعاني من تراجع في المعنويات والحظوظ 
بشكل كبير.

تجنب أي تحرك أو قرار حاسم. فترة مخيبة 
لألمل. 

قد تشعر بظلم أو خصومة حاذر مخالفة 
القانون.

تتلقى جواًبا ال بأس به وتتحّمس لتطبيق نظرية.
 

تبدو سعيًدا وجريًئا وتقدم على خطوات مهمة.

تهتم لشؤون مالية وتناقش قرًضا أو 
قسًطا. 

تنظر في أمور مالية أو معامالت إدارية. 

تعمد إلى تغيير نمط أو قبول تنازل معين.

ال تكن مغروًرا اشترك في المشروعات المختلفة

ا ومناسبة للحوار  فترة ديناميكية جدًّ
وللتقديم 

نّظم وقتك جيًدا وكن واضًحا في أولوياتك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

21 أكتوبر

 1974
وزير الخارجية الفرنســـي جان 
ســـوفانيار يعقـــد أول اجتمـــاع 
بيـــن مســـؤول أوروبـــي غربـــي 
وياســـر عرفـــات وذلـــك خـــال 

زيارته إلى لبنان

تستعد الممثلة الســورية ديما قندلفت للمشاركة ببرنامج 
“الرقص مع النجوم”.

وقد بــدأت التدريبات الخاصة للبرنامــج مع مدرب الرقص 
شــارك مكريس لتطل على الجمهور بأفضــل صورة. ديما 

لم تقرر فجأة أن تشــارك بــل إنها من أكثر الممثالت اللواتي 
يحرصن على ممارســة الرقص والرياضة والســباحة ولياقتها 

تســاعدها على أن تلمع في هذه المشاركة، وكانت قد فازت الممثلة ديما قندلفت 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “االعتراف” في ختام مهرجان اإلسكندرية.

دافــع الفنان المصري محمد رمضان عن نفســه بعد 
يومين من الضجة التي أثارها بفيديو قيادته للطائرة 
أثناء ســفره للريــاض، خاصًة بعدما وصــل األمر إلى 
مســتوى رســمي، ومع اتخاذ القرار بتوقيــف الطيار 

ومســاعده للتحقيق معهما. حيث نشــر على حسابه 
الشخصي على “تويتر” مقطع الفيديو الذي تناولته قناة 

“الجزيــرة” لقصــة قيادته للطائرة، وعلق عليه كاتًبــا: “تاني يا جزيرة؟! فين 
ضمير المهنة يا ُمحترمين كفاية تضليل بقى.

طمأنت الفنانة لبلبة الجمهــور على صحة الفنان عادل 
إمام بعــد شــائعات المرض التــي تعرّض لهــا مؤخًرا، 
وذلك خالل لقائهــا ببرنامج “عــرب وود”، على هامش 
فعاليات مهرجان اإلســكندرية السينمائي بدورته الـ35 

وقالــت: “عادل بخير وزي القمر، ولّســه كنت معاه قبل 
ما أجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقت بيكمل تصوير 

ا بتصوير مسلسل “فالنتينو” الذي  مسلسله الجديد”. علًما أنه ينشغل حاليًّ
تشارك في بطولته الفنانة دالل عبد العزيز، ويجمع العديد من الفنانين.

عادل بخيررمضان يدافعالرقص مع النجوم
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نّظـــم مهرجان الشـــارقة الســـينمائي الدولـــي لألطفال والشـــباب، لقاًء 
جمع الفنان الســـعودي الشـــاب عبدهللا علي، مع مجموعة من الشـــباب 
واألطفـــال المشـــاركين فـــي فعاليـــات المهرجـــان، تحـــّدث خالـــه عن 

تجربته السينمائية في الفيلم العالمي “ُولد ملكًا”.
وتطرق عبدهللا إلى بعض تجاربه في الفيلم، ووصف شعور أن يؤدي 
شـــاب فـــي مقتبل العمـــر مرحلًة مـــن حياة قامة شـــامخة مثـــل الملك 

السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز، بالفخر والهيبة.
وقّدم نصائح لألطفال تتعلق بالفن والســـينما ورسالتهما، مشددًا على 
أهميـــة تقديـــم الملك فيصـــل في فيلم ســـينمائي لتعريف الناشـــئة به 

بطريقة ُمثلى، الفتًا إلى أن مثل هذه األفام تعد توثيقًا للتاريخ.
يذكـــر أن “ُولِـــد ملـــًكا” هو أّول فيلـــم عالمي عن حياة الملك الســـعودي 

الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

بطل “ولد ملًكا”: الفيلم توثيق لرمز سعودي

 1973
الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون يقيل المتهم الرئيسي بفضيحة ووترغيت أرشيبالد.

 1990
 اغتيال أمين عام حزب الوطنيين األحرار داني شمعون وزوجته وطفليهما.

 1931
 حادثة أكتوبر في اليابان وهي محاولة انقابية داخل صفوف الجيش اإلمبراطوري.

 1967
 إغراق المدمرة اإلسرائيلية إيات على يد القوات البحرية المصرية.

 2018
مصرع 18 شخًصا وتضّرر 187 آخرين بسبب انحراف قطار في تايوان.

يعرض حاليا في البحرين 
فيلم النجمة أنجلينا جولي 

 Maleficent: Mistress“
of Evil” استكماال للجزء 

األول وتدور قصة الفيلم 
حول الشخصية الشريرة 

من فيلم الرسوم المتحركة 
“Sleeping Beauty” الذي 
طرح عام 1959 من إنتاج 

شركة “ديزني”.

ــات ــي ــس ــرة تــفــتــتــح أولــــى األم ــج ــح فــرقــة المــــــوروه ال

انطالق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى

مـــن مســـرح البحريـــن الوطنـــي، انطلق 
البحريـــن  مهرجـــان  الســـبت  مســـاء 
الدولي للموســـيقى في نسخته الثامنة 
والعشـــرين، مقّدمـــًا أولـــى أمســـياته مع 
الحجـــرة،  ألوركســـترا  المـــوروه  فرقـــة 
موســـيقى  روح  اســـتعادت  والتـــي 
مـــوزارت الخالدة في حفل جاء بعنوان 

“100 % موزارت”
وبهذه المناســـبة صرحت رئيســـة هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة: “يتجـــّدد اللقاء 
فـــي هـــذا الموعد الســـنوي الـــذي أردناه 
مســـتدامًا ليكون طريقتنا في مخاطبة 
العالم وصناعة مساحة للتبادل الثقافي 
مـــا بيـــن مملكـــة البحريـــن والحضارات 
أن  إلـــى  معاليهـــا  وأشـــارت  العالميـــة”. 
مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في 
عامـــه الثامن والعشـــرين يعكس التنّوع 
الذي تتمّتع به المملكة واالنفتاح المميز 
الـــذي تعايشـــه عبر اســـتحضار فعاليات 
مـــن دول مختلفـــة، منـــّوه أن المهرجان 
لم يغفل عـــن إعطاء المســـاحة الزدهار 
اإلبداعـــات الموســـيقية البحرينية التي 
يؤديها مبدعون اّتخذوا من الموسيقى 

لغة لمخاطبة الشعوب األخرى.
كل  ســـفارات  الـــى  بالشـــكر  وتوّجهـــت 
مـــن فرنســـا وألمانيـــا ومصـــر، مشـــيدة 
بجهودهـــا فـــي إثـــراء برنامـــج مهرجان 
البحرين الدولي للموســـيقى هذا العام. 
كمـــا وشـــكرت فريـــق عمـــل المهرجـــان 
وكـــوادر هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار 
لحرصهـــم على إنجاح الموســـم الحالي، 
مؤكـــدة أن المنجـــز اإلنســـاني يتحقـــق 

بتعاون كافة األفراد والجهات.

مـــن جانبهـــا، قالـــت مديـــر عـــام الثقافة 
للثقافـــة  البحريـــن  بهيئـــة  والفنـــون 
واآلثـــار الشـــيخة هـــا بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة فـــي كلمة قبيـــل بدايـــة الحفل: 
“نحتفـــل بانطـــاق مهرجان الموســـيقى 
فـــي نســـخته الثامنـــة والعشـــرين، هـــذا 
المهرجـــان الـــذي يضـــم تحـــت مظلتـــه 
فنونـــًا موســـيقية قادمـــة مـــن مختلـــف 
أنحـــاء العالم”، مؤكـــدة أن هيئة الثقافة 
ال تكتفـــي بتقديـــم الحفـــات المتنوعة 
فقط، ولكنها تعمـــل على توفير برنامج 
حـــول  للحديـــث  وثقافـــي  تعليمـــي 
الموســـيقى مـــن خـــال ورش متنوعـــة 

تخاطب أكثر من فئة عمرية 
هـــوغ  الكمـــان  عـــازف  إدارة  وتحـــت 
بورساريلو، استحضرت فرقة أوركسترا 
إنتاجـــات األوركســـترا  المـــوره أفضـــل 
وكشـــفت للجمهور براعة أســـلوبها بكل 
مـــا فيـــه مـــن عراقـــة وإبـــداع. اقتربـــت 
الفرقـــة في هـــذا العمل الموســـيقي من 
قلوب الجمهور وســـمحت لهم باالطاع 
المتنـــّوع  الموســـيقي  المخـــزون  علـــى 
للفرقة، التي قدمت إبداعات موسيقية 
كاسيكية. وللمرة األولى، قدمت فرقة 

الحجـــرة ضيـــف  المـــوروه ألوركســـترا 
الشرف المايسترو جان فيليب كوالر

الدولـــي  البحريـــن  مهرجـــان  ويأتـــي 
للموســـيقى هـــذا العـــام ضمـــن برنامـــج 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار لاحتفاء 
بالمنجزات الثقافية والحضارية لمملكة 
البحريـــن بشـــعار “مـــن يوبيل إلـــى آخر” 

ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري.
وفـــي ثانـــي فعالياتـــه، يقـــّدم المهرجان 
“إنـــدي  ال  بموســـيقى  مفعمـــة  أمســـية 
فولـــك” التـــي تمـــزُج بين الغنـــاء وأنغام 
الفنـــان  ســـيقدمها  والتـــي  الجيتـــار، 
البحريني مو زويد، على مسرح الصالة 
الثقافيـــة فـــي تمـــام الســـاعة 8:00مـــن 
 20 الموافـــق  األحـــد  غـــد  يـــوم  مســـاء 

أكتوبر الجاري 
وتتواصـــل حفـــات المهرجـــان والتـــي 
تفتـــح أبوابهـــا بشـــكل عـــام فـــي الصالة 
الجـــاري،  أكتوبـــر   22 فيـــوم  الثقافيـــة، 
ســـيكون الجمهور علـــى موعد مع حفل 
إلـــى  تأتـــي  التـــي  كونتراســـت،  فرقـــة 
البحرين بالتعاون مع السفارة الفرنسية 
لـــدى المملكـــة وبالتعـــاون مـــع الســـفارة 
األلمانيـــة لـــدى البحريـــن، تقـــّدم فرقـــة 

تريبتـــو ثالث حفـــات الصالـــة الثقافية 
يـــوم 23 أكتوبر 2019م وســـتعمل هذه 
الفرقة المتخصصة في موسيقى البوب 
والروك والموســـيقى البدلية والمستقلة 
على تقديم عدد من أغانيها المشهورة 

ومن أوروبا إلى الوطن العربي، سيكون 
جمهـــور الصالة علـــى موعد مـــع الفنانة 
اللبنانيـــة داليـــن جّبـــور، والتي ســـتقّدم 
حفلها يوم 24 أكتوبر أما فرقة البحرين 
 25 يـــوم  حفـــاً  فســـتقّدم  للموســـيقى 

أكتوبر بعنوان “ذاكرة التلفزيون”.
أمـــا ختام حفـــات المهرجان فســـيكون 
فـــي مدينـــة المحـــّرق، حيث تقـــّدم دار 
المحـــّرق يـــوم 26 أكتوبـــر 2019م حفاً 

لفن الفجري
هـــذا ويقـــّدم مهرجان البحريـــن الدولي 
الثامنـــة  نســـخته  فـــي  للموســـيقى 
العمـــل  ورش  مـــن  عـــددًا  والعشـــرين 
المرتبطة بالموســـيقى، كورشة الكورال 
يوم 20 أكتوبر، ورشـــة الموســـيقى يوم 
21 أكتوبر، ورشـــة التعبير بالموســـيقى 
يوم 24 أكتوبر وورشـــة ِعلم موســـيقى 

الشعوب يوم 25 و26 أكتوبر.
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االثنين
21 أكتوبر 2019 

22 صفر 1441

جديد النجمة أميرة محمد في التلفزيون
تعتبـــر الفنانـــة البحرينية أميرة محمـــد من الوجوه 
الخليجيـــة،  الدرامـــا  فـــي  دائـــم  بشـــكل  المطلوبـــة 
وتمكنت خالل الســـنوات الماضية من تقديم أدوار 
بطولـــة مطلقة جعلتها واحـــدة من أفضل الممثالت 
فـــي المنطقـــة، كمـــا تولـــي أميـــرة مظهرهـــا اهتماما 
واضحا، وظهرت في الفترة األخيرة بصورة مغايرة 
وأناقـــة ملفتة بعد إنقاص وزنها بشـــكل كبير، تقول 
أميرة في لقاء جديد معها عبر السياســـة الكويتية: 
“أنتظر وضع اللمسات األخيرة على أحدث عمل فني 
ســـوف أشـــارك في بطولته من إنتاج شـــركة “كنوز” 
للمنتـــج مزيـــد المعوشـــرجي والمخـــرج البحرينـــي 
أحمـــد يعقـــوب المقلـــة، العمل محفز ومشـــوق وهو 
مغايـــر لجميع مـــا قدمته على الشاشـــة الصغيرة، ال 
أدعي ذلك بل أراهن عليه، تابعني المشـــاهدون في 
شـــخصيات كثيـــرة ومختلفة، جســـدت فيها غالبية 
النمـــاذج النســـائية، الزوجـــة المســـالمة، زوجة األخ 
النســـرة، المراهقـــة، المحبـــة، المســـالمة وغيرها من 
الشخصيات لكن في العمل الجديد، الذي لم يستقر 
بعـــد علـــى اســـمه النهائي ســـأظهر بشـــكل مختلف، 

جديد كليا، ومفاجأة للجمهور”.
وأضافـــت أميـــرة: ناهيـــك عـــن أن غالبيـــة الفنانين 

يســـعدون جدا عندمـــا يقفون أمـــام كاميرا المخرج 
المخضـــرم أحمـــد المقلة، ألنه مخـــرج محترف راق 
ال يقبـــل بـــأي عمـــل تلفزيونـــي، مخرج يضـــع الفنان 
المناســـب في الشـــخصية المناســـبة ويخرج ما في 
جعبتـــه، لـــذا اعتبـــر وجـــوده فـــي ظل شـــركة انتاج 
“كنـــوز” فـــي رصيدهـــا الكثيـــر مـــن األعمـــال المهمة 
والناجحة سيساهم إلى حد كبير في نجاح العمل.

مـــن جهة ثانية تســـتعد أميرة للســـفر خـــالل األيام 
المقبلة إلى الســـعودية وتحديدا منطقة اإلحســـاء، 
للمشـــاركة في بطولة المسرحية الكوميدية “جمعة 
“المســـرحية  تقـــول:  التفاصيـــل  عـــن  وخميـــس”، 
مـــن تأليـــف الكاتـــب ســـعد الدهش وإخـــراج جميل 
الشـــايب، ويشـــارك فـــي بطولتهـــا نخبـــة مـــن نجوم 
الشـــهابي،  علـــي  العونـــان،  أحمـــد  منهـــم  المســـرح 
محمـــد عاشـــور، محمـــد شـــداد، غـــال، شـــهد، جميل 
الشـــايب، سارة، حسن، ســـالي، بوحمود والشيهانة، 
وســـوف تقدم عروضها على مســـرح فنـــدق المكان 
بمنطقـــة األحســـاء، المســـرحية كوميديـــة ســـاخرة 
نحاول من خاللها تســـليط الضـــوء على الكثير من 
القضايا االجتماعية بأســـلوب كوميدي نقدي ساخر 

وبإسقاطات متنوعة.

الغواص جناحي: لنتحد جميعًا من أجل بيئة بحرية نظيفة
ــة والـــــحـــــداق وأطــــمــــح الــــغــــوص فــــي جـــــزر غـــاالبـــاقـــوس ــاحـ ــبـ ــسـ بـــدايـــتـــي كـــانـــت مــــع الـ

حــث الغــواص حســن جناحــي الشــباب علــى خوض تجربة الغوص فــي أعماق البحر إلمتاع أبصارهم بعجائب وســحر مخلوقــات هللا عز وجل. وقال 
جناحــي “إن الثــروة البحريــة بشــكل عــام وفــي البحرين معرضة لخطر كبير بســبب ممارســات البشــر، داعيــًا البحرينيين إلى االتحــاد جميعًا من أجل 
بيئــة بحريــة نظيفــة خاليــة من الشــوائب. جناحي شــاب بحريني ثالثينــي، موظف في إحدى الــوزارات الحكومية، حمله حبه للبحــر للغوص ألعماقه 

واستكشاف كنوزه وخفاياه، فجعل ذلك فرصة لممارسة هواية التصوير ونقل ما يراه في عالم الآللئ على مواقع التواصل االجتماعي.

متى بدأت تشعر باالنتماء للعالم  «
البحري؟

انتمائي للبحر بدأ منذ نعومة أظافري حيث 
ترعرعـــت بيـــن الســـواحل الذهبية،وكانـــت 
البيـــوت قديمـــًا محاذية للبحر،ونشـــأت في 
عائلـــة تعشـــق البحـــر فورثـــت هـــذا الحـــب 

وازداد بذلك فضولي الستكشاف أعماقه.
هل هناك سر وراء محبتك للغوص؟ «

بدايتـــي كانت مع الســـباحة والحداق وكان 
ينتابنـــي فضـــول كبيـــر لمـــا يخفيـــه البحـــر 
من كائنات وأســـماك، فلم أجد شـــيئًا يشـــبع 
فضولـــي فـــي البحـــر إال الغـــوص بالمعـــدات 

لمشاهدة ما يخفيه قاع البحر من أسرار.
هل تعلمت السباحة بمفردك؟ «

دخلت دورة تعليم ســـباحة عندما كنت في 
الخامســـة من عمـــري وحصلت على رخصة 
ســـباحة، وأول مـــرة غصت فيهـــا كانت في 
العـــام2011. كمـــا شـــاركت فـــي مســـابقات 
خاصـــة بالتصوير تحت المـــاء مما نمى في 
نفســـي حب هـــذا العالم الجميـــل البعيد عن 

الضجيج..
ما أجمل و أسوأ شيء حصل لك في  «

أعماق العالم األزرق؟

أجمـــل شـــيء مشـــاهدتي لكائنـــات جديدة 
بألـــوان وأشـــكال مختلفـــة لم أشـــاهدها من 
قبـــل خاصـــة اذا تمكنـــت مـــن توثيـــق هـــذه 
اللحظات بعدستي. وأسوأ شيء هو انعدام 
الرؤية وصعوبتها، فيصعب حينها مشاهدة 

عجائب الخالق وتوثيقها.
ما رأيك بمقولة “البحر غدار” ؟ «

ال أتفـــق مـــع هـــذه المقولـــة أبدًا. نعـــم البحر 
غـــدار لمـــن يغوص لوحـــده من غير دراســـة 
حالـــة الطقـــس ولمـــن ال يلتـــزم بتعليمـــات 
األمن والســـالمة، أما مـــن يتبع كل تعليمات 
السالمة ويكون حذرًا في اإلبحار والغوص 

فالوضع آمن وال داعي للخوف.
كم عدد البحار والمحيطات الي مارست  «

الغوص فيها وما أجملها؟

أغلـــب غوصـــي فـــي بحـــر مملكـــة البحرين، 
وغصـــت في عدد من مناطق البحر األحمر، 
وبحـــر عمان المطـــل على المحيـــط الهندي، 
وحـــول جـــزر المالديـــف، وفـــي مناطـــق من 
كان  تنوعـــًا  وأجملهـــا  والفلبيـــن،  ماليزيـــا 
الحاجـــز المرجانـــي العظيـــم فـــي اســـتراليا 

المطل على المحيط الهادئ.
من الملحوظ جدًا كثرة غوصك في  «

محمية بولثامة شمال البحرين، فما سر 
التعلق الشديد بهذه المحمية؟

هـــذه تعد أفضـــل منطقة من ناحيـــة التنوع 
الحيـــوي تحـــت المـــاء فـــي بحـــر البحريـــن، 
وتقـــع فـــي منطقة بعيـــدة تبعـــد حوالي 70 
كيلومتـــرًا شـــمال جزيـــرة المحـــرق، وفيهـــا 
وفـــرة فـــي الشـــعاب المرجانيـــة وتنوع في 
ورؤيـــة  البحريـــة،  والمخلوقـــات  األســـماك 
ممتـــازة ومناظـــر خالبة تحت المـــاء، لذلك 

تعلقـــت بشـــكل كبيـــر بهـــذه المنطقـــة وفيها 
اســـتطعت أن أوثـــق مـــا ال تـــراه األعين من 

كائنات بحرية ساحرة.
كيف كان شعورك لحظة لقائك مع  «

القرش الحوتي أكبر سمكة على وجه 
األرض ؟

ســـعادة بالغـــة، حيث انتظرت هـــذه اللحظة 
فتـــرات طويلـــة خاصة فـــي بحـــر البحرين. 
وال لـــم يراودني خـــوف أبدًا، فنحـــن نمتلك 
قدرًا من العلـــم والثقافة بأنواع القرش وما 
تمثله من خطورة، والغالبية الســـاحقة منها 
ال تمثـــل أي خطـــورة تذكر للبشـــر، والقرش 
الحوتـــي كائـــن عمـــالق ولكنه أليـــف يتغذى 

على العوالق الصغيرة.
هل الثروة البحرية مهددة بالخطر؟ «

وفـــي  عـــام  بشـــكل  البحريـــة  الثـــروة  نعـــم 

البحريـــن معرضـــة لخطر كبير، فالدراســـات 
العالميـــة تشـــير إلـــى أن المخزون الســـمكي 
حـــول العالـــم انخفـــض إلى مســـتوى الثلث، 
الجائـــر  الصيـــد  إلـــى  تعـــود  واألســـباب 
وبعـــض  لألســـماك،  الكبيـــر  واالســـتهالك 
طـــرق الصيد المدمـــرة ،والتوســـع العمراني 
على حســـاب المســـاحات البحريـــة، وتلوث 
المخلفات البالســـتيكية ومخلفات المصانع 
والبشـــر عمومًا، كذلك ارتفـــاع معدل درجة 
حـــرارة األرض وتســـخن المحيطـــات يؤدي 
فـــي النهاية لقتـــل الشـــعاب المرجانية التي 
ال تتحمـــل هذا االرتفاع فـــي معدل درجات 

حرارة الماء..
في أي البحار ترغب بالغوص؟ «

أطمح بالغوص في جزر غاالباقوس شـــرق 

دولـــة اإلكوادور في أمريـــكا الجنوبية، هذه 
الجزر فيها تنوع كبير من القرش والكائنات 
البحريـــة العمالقـــة لذلـــك أطمـــح لخـــوض 

التجربة وتوثيقها.
هل ترى أنه من الممكن إنشاء أكاديمية  «

أو معهد للتدريب على الغوص؟

لـــم ال، حاليـــًا مراكز الغـــوص المعتمدة تقوم 
بهذا الدور، ويوجد حســـب علمـــي أكثر من 
40 مدربـــًا ومدربـــة للغـــوص بالمعـــدات في 

البحرين.
لماذا ال نسمع عن مسابقات للغوص في  «

البحرين التي هي بلد الغوص و أيام 
الغواصين؟

في الســـنوات األخيرة تـــم تنظيم عديد من 
المســـابقات البحرية تحت اســـم مســـابقات 

الموروث البحري برعاية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وفيها مســـابقات خاصة 
والتجديـــف  والصيـــد  اللؤلـــؤ  باســـتخراج 
وتهـــدف إلـــى إحيـــاء تراثنـــا البحـــري بيـــن 

الشباب.
هل ترى أن مجال الغوص مناسب  «

للفتيات؟

لـــم ال، فهنـــاك اآلن العديـــد مـــن المدربـــات 
المعتمـــدات للغوص بالمعدات في البحرين، 
األمور يعود إلى الشخص ورغبته وطموحه 

بغض النظر عن كونه رجالً أو امرأة.
هل من كلمة أخيرة؟ «

أدعـــو النـــاس جميعًا لالتحاد مـــن أجل بيئة 
بحرية نظيفة خالية من الشـــوائب. وأشجع 
الشـــباب البحريني لخـــوض تجربة الغوص 
فـــي األعمـــاق لتغذيـــة أبصارهـــم بعجائـــب 

وسحر مخلوقات هللا عز وجل.

لقاء طالبة اإلعالم: مريم جعفر
جامعة البحرين

أعادت الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز نشر مقطع فيديو لفرقة  «
مياس “Mayyas” اللبنانية، في عرضها األول من مشاركتها في 

برنامج، “Arabs Got Talent”، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع 
التواصل االجتماعي. وأرفقت جونز الفيديو بتعليق قالت فيه :”ليس 

لدي سوى زوج واحد من األيدي، هذا من الممكن أن يحّل مشكلتي، 
يوم أحد سعيد”، تعبيراً عن تصفيقها الحار.

٢٣

tariq_albahhar
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التمارين الرياضية قد تقلل تعرض المدخنين لسرطان الرئة
أظهرت دراســة حديثة أن المدخنين الحاليين أو الســابقين 
يمكنهــم درء مخاطــر اإلصابــة أو الوفــاة بســرطان الرئة إذا 

مارسوا التمارين الرياضية.
وأخضــع الباحثــون 2979 رجــا للفحص علــى جهاز الركض 
مدخنيــن  و1377  ســابقين  مدخنيــن   1602 الكهربائــي، 
أي  إلــى  أو  التنفســية“  ”القلبيــة  لياقتهــم  لتقييــم  حالييــن، 
مــدى يمكــن للجهازيــن الدوري والتنفســي تزويــد العضات 
مقياســا  واســتخدموا  البدنــي.  الجهــد  أثنــاء  باألكســجين 
يعرف باســم مكافئات التمثيل الغذائي والذي يعكس كمية 

األكسجين المستهلكة أثناء النشاط البدني.
واتبــع الباحثــون الرجال لنحو 11.6 عام وخال هذه الفترة 
تم تشخيص إصابة 99 منهم بسرطان الرئة توفي منهم 79 

جراء المرض.
وقــال بــاروخ فينشــيلبيوم الــذي قــاد فريق الدراســة ”يمكن 
للمدخنيــن الســابقين والحاليين الحد بشــكل كبير من خطر 
اإلصابــة والوفــاة بســرطان الرئــة مــن خــال زيــادة اللياقــة 

القلبية التنفسية“.
الهوائيــة  ”التمرينــات  اإللكترونــي  البريــد  عبــر  وأضــاف 
)األيروبيــك( المعتدلــة إلى الشــديدة، مثل المشــي والهرولة 
والجــري وركــوب الدراجات لمدة 20 إلى 30 دقيقة 3 إلى 5 

مرات أسبوعيا يمكن أن يحسن اللياقة القلبية التنفسية“.
وقــال الباحثــون فــي الدوريــة األميركية للطــب الوقائي إن 
ســرطان الرئــة هو أكثر أنواع الســرطان شــيوعا فــي العالم، 
حيــث تحــدث أكثر من مليوني إصابــة جديدة و1.8 مليون 
أهــم عوامــل  التبــغ  المــرض. ويعتبــر  وفــاة ســنويا بســبب 

اإلصابة والوفاة بسرطان الرئة.

وتشير تقديرات باحثي الدراسة إلى أن تحسين اللياقة  «
القلبية التنفسية يمكن أن يقلل اإلصابة بحوالي 11 
% لدى المدخنين السابقين ويحول دون نحو 22 % 

من الوفيات بسبب المرض لدى المدخنين الحاليين 
المصابين به.

في لقطات نادرة وصادمة في الوقت 
وتمســاح  فيــل  جثــة  ظهــرت  ذاتــه، 
معركــة  بعــد  إفريقيــة،  حديقــة  فــي 
بــدت شرســة بينهمــا وانتهــت بمقتــل 
نشــرتها  صــور  وفــي  الحيوانيــن. 
فــي  ســافاري”  “كافونتــا  مؤسســة 
اإلعــام  وســائل  وتناقلتهــا  زامبيــا، 
العالمية، تظهر جثة فيل ضخم جاثم 

فوق تمساح.
 وقالت المؤسسة في تعليقها  «

على الصورة الفريدة: “تم استدعاء 
سلطات الحديقة للتحقيق في 

وفاة الفيل وإزالة األنياب. لم تجد 
سلطات المتنزه أي أثر العتداء 

بشري على الفيل”. ويعتقد 
المتابعون أن الفيل أصيب حين 

كان التمساح يالحقه، وبعدها 
انهار الفيل وسقط على التمساح 

بينما كان األخير يحاول الزحف 
نحو النهر.

معركة بين تمساح 
وفيل تنتهي 

بمأساة
أعلنــت شــركة “هــواوي” عــن إطــاق هاتفهــا “إنجــوي 10”، والــذي يدعــم 
مجموعة من المواصفات الجيدة، كما أنه يأتي بسعر اقتصادي رخيص.

 ويأتــي الهاتــف الجديــد بشاشــة عرض 
من نوع IPS LCD بقياس 6.39 إنشات، 
وبدقة 1560×720 بكسل. كذلك يدمج 
خلفيتيــن،  كاميرتيــن  كاميــرا  الهاتــف 
ميغابكســل،   48 منهمــا  الرئيســية  دقــة 
الكاميــرا  أمــا  2 ميغابكســل،  والثانويــة 
األمامية فهي بدقة 8 ميغابكســل، وفق 
مــا ذكــر موقع “غادجيتــس” المتخصص 

مواصفــات  ومــن  التقنيــة.  باألخبــار 
وصــول  لذاكــرة  دعمــه  أيضــا،  الهاتــف 

عشوائي 4 أو 6 غيغابايت.
الصيــن  فــي  للبيــع  الهاتــف  وســيطرح 
ابتــداء مــن نوفمبــر بســعر يصــل لـــ170 
دوالر لإلصدار الذي يأتي بســعة تخزين 
 128 بســعة  واإلصــدار  غيغابايــت،   64

غيغابايت 200 دوالر.

لقيت سيدة بريطانية مسنة مصرعها على يد معالج صيني، وذلك خال 
جلسة للعاج عن طريق الصفع.

“ميــرور”  صحيفــة  ذكــرت  مــا  ووفــق 
بالقبــض  أمــر  صــدر  فقــد  البريطانيــة، 
علــى هونغ تشــي شــياو البالغ مــن العمر 
56 عامــا، بتهمــة القتــل غيــر العمــد، بعد 
البالغــة  تســببه بوفــاة دانييــل كارغــوم 
مــن العمر 71 عاما من مدينة ساســكس 

البريطانيــة، وذلــك أثنــاء جلســة للعاج 
البريطانيــة  الســيدة  ولجــأت  بالصفــع. 
لهــذا النــوع الغريــب مــن العــاج والــذي 
يقوم على تعريض المريض للصفع، في 
محاولة منها لعاج مرض السكري الذي 

تعاني منه.

“هواوي” تطلق هاتفها الرخيص إنجوي 10

وفاة بريطانية بعد خضوعها للعالج بـالصفع

راقصات من معهد كوماري شيكشا للرقص في مدينة ديربان 
بجنوب إفريقيا، يضيئن مصابيح الطين الملونة استعدادا 

لمهرجان الديوالي، الذي سيحتفل به مليار هندوسي في جميع 
أنحاء العالم ابتداء من 27 أكتوبر ويستمر يومين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لحظــة  المراقبــة  كاميــرا  رصــدت 
بطولــة قــام فيها رجل بنــزع بندقية 
مــن يــد طالــب، فــي مدرســة ثانوية 
بواليــة أوريغــون األميركيــة، وفقما 
أظهــره مقطع فيديــو تناقلته مواقع 
مــدرب  الفيديــو  ويظهــر  إخباريــة. 
كــرة القــدم فــي مدرســة “باركــروز” 
الثانويــة كينــون لــوي، وهــو يدخــل 
طالــب  داخلــه  كان  دراســيا،  فصــا 
الرعــب  أثــار  ممــا  بندقيــة،  يحمــل 

وسط التاميذ.

وبعدها بلحظات، ظهر لوي وهو  «
يخلص السالح بمساعدة شخص 

آخر من يدي الطالب أنجل 
غرانادوس دياز، ثم يحتضنه. 
وذكرت تقارير محلية أن لوي 

تصارع مع الطالب لوقت قصير 
حتى نجح في السيطرة عليه 
وعلى سالحه، مشيرة إلى أن 

الطالب، البالغ من العمر 19 عاما، 
يعاني “مرضا عقليا”.

موقــع  انتشــر  فيديــو  مقطــع  أظهــر 
“إنســتغرام”،  االجتماعــي  التواصــل 
داخــل  امرأتيــن  يراقــص  ســجينا 
زنزانتــه، في مشــهد بدا وكأنــه التقط 
من داخل ملهى ليلي. وفي التفاصيل 
التــي أوردتهــا صحيفــة “ديلــي ميــل” 
فيســنتي  شــوهد  فقــد  البريطانيــة، 
فرنانديــز المــدان بجريمــة قتــل فــي 
جمهوريــة الدومينيــكان، وهو يرقص 
الموســيقى  وقــع  علــى  فتاتيــن  مــع 
الصاخبة واألضواء الملونة الساطعة.
وســجل الفيديو في ســجن بمدينة ال 

فيغا، ثالث أكبر مدينة في الباد.

وال يعرف الكيفية التي دخلت  «
بها المرأتان إلى داخل الزنانة، في 
سجن يفترض أن يخضع لحراسة 

مشددة. ويظهر الفيديو، حالة 
الرفاهية التي يعيشها فرنانديز، 

المحكوم عليه بالسجن لمدة 
20 عاما، حيث ظهرت في خلفية 

الفيديو شاشة تلفزيون كبيرة.

مدرب بطل ينتزع 
سالحا من يد طالب

ملهى ليلي داخل 
السجن

اســتقبلت منطقة “نيوم” أول وفد ســياحي نســائي، يضم أكثر من 20 امرأة، 
قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.

وتــم خــال الرحلــة التــي بــدأت مــن 
مدينــة تبــوك، تعريــف الســائحات بمــا 
تكتنزه “نيوم” من معالم بيئية وأثرية 
في رحلة اســتغرقت 19 ســاعة، مررن 
بهــا عبــر محافظــة البدع ومــن ثم إلى 
“مغايــر شــعيب”، مــرورًا بمركــز مقنــا، 
ومقــر عيــن موســى األثريــة، وصــوالً 

إلى الطيب اســم، ثم العودة إلى رأس 
الشيخ حميد ومنه إلى تبوك.

وتهدف هذه الرحالت المجهزة  «
بالخدمات إلى تشجيع السياحة في 

تبوك، وتعريف السائحات السعوديات 
وغيرهن بمعالم المنطقة في رحلة 

تأتي تحت مسمى )اكتشف نيوم(.

“نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي سعودي

نشر أسطورة كرة القدم األرجنتينية ليونيل ميسي صورة قديمة تجمعه بزوجته 
الحالية أنتونيا روكوزو، عندما كانا مراهقين. وعلق نجم برشلونة اإلسباني 

على صورته مع “حب عمره”، التي نشرها عبر حساباته الرسمية على “فيسبوك” 
و”إنستغرام” قائا: “السنوات تجري”. وتربط ميسي وأنتونيا قصة حب منذ 

الطفولة، حيث تعرفا عندما كان ميسي في الخامسة من عمره، علما أنها كانت 
ابنة عم صديق مقرب له. وفي العام 2017 تزوجا في روزاريو مسقط رأسهما، 

علما أن لديهما 3 أطفال، تياغو وماتيو وسيرو.
وفد نسائي سعودي في منطقة نيوم

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:20

 11:23 

02:39 

05:06

06:36 

ــوك  ــوســ ــ ــول ــ ــرة ك ــ ــ ــزي ــ ــي جــ ــ ــ ف
الصغيرة في شرق غريناند، 
ذروتــه  السياحة  موسم  يبلغ 
فــي هـــذه الــفــتــرة الــتــي تكثر 
رحــات  مــع  النشاطات  فيها 
ــاك على  ــايـ ــكـ فـــي قــــــوارب الـ
امتداد جبال الجليد وجوالت 
ونزهات  الملونة  البيوت  بين 

الثلوج.  تغطيها  الــتــي  الطبيعة  فــي 
وبــاتــت الــســيــاحــة مــع مــا تــوفــره من 
ا للدخل للسكان  سيولة مصدًرا رئيسيًّ
المحليين، يضاف إلى أنشطة الصيد 
المكان  الممارسة في  والبحري  البري 
منذ قرون، على الطوف الجليدي في 

السياحي  النشاط  المحيط.وزاد  مياه 
 2014 بين   %  10 بنسبة  غريناند  فــي 
 ،2018 فـــي   %  3 بــنــســبــة  ثـــم  و2017 
وال  السياحية.   غريناند  هيئة  بحسب 
تزال الجزيرة تتلقى مساعدة سنوية من 
 535 بحوالى  قيمتها  قـــّدرت  كوبنهاغن 

مليون دوالر في 2017.

آمال ومخاوف جراء تنامي السياحة في غرينالند

السنة الثانية عشرة - العدد 4024 

االثنين 
21 أكتوبر 2019 

22 صفر 1441

رجل ُيشعل سيجارة في فرنسا )رويترز(

المدير وخصائص القائد اإلداري مرة أخرى
Û  المدير البارع هو رجل ال يقلق على مســتقبله المهني، بل على مســتقبل من’’

يعملــون معــه‘‘ مقولــة جميلة ألحــد االختصاصيين في علــم اإلدارة، ولكن ما 
رأيــك ســيدي القــارئ في مــدى قربها من الواقــع: ولنكون أقــرب إنصاًفا نعيد 
صياغــة الســؤال ليكــون: هــي تنطبــق تلــك المقولــة علــى النســبة الغالبــة من 
المديرين؟ وهل المدير فعا يفكر وبجدية وبصدق في مســتقبل مرؤوســيه، 
فيحــرص علــى إبــراز دورهــم وإنتاجيتهــم، وبالتالــي يطبــق المبــدأ الذهبــي 

القائل: ’’وأعط كل ذي حق حقه‘‘.
Û  ربمــا الغالبيــة مــن المديريــن يعملــون بــذاك المبــدأ، وفــي هــذه الحــال يكــون

الجميــع يعمــل فــي بيئــة عمــل صحيــة، وهــذا افتــراض يســير بنا فــي دروب 
التفــاؤل، أمــا أن تكــون األقليــة منهم فقط مــن يلتفت إلى حقــوق المرؤوس 
ويعمــل علــى أبراز دوره وإنتاجيته، فهنا يقــع االختال في المعادلة، وحينها 
يغلــب اإلحبــاط علــى بيئــة العمل، وربما يصل إليها الشــعور بالغبــن، وهذا قد 

يؤثر سلبا على اإلنتاجية، والتي هي أساس نجاح المؤسسة وتفوقها.
Û :واآلن، سيدي القارئ، إليك الموقف التالي
Û  اعتاد المدير أن ينسب اإلنجاز، أي إنجاز، في اإلدارة لنفسه حتى أنه تمادى

فــي ذلــك، فأصبــح يمحو اســم المنجــز الحقيقي ويضــع اســمه وتوقيعه بداًل 
من ذلك. هذا التصرف غير المهني جعل المدير العام يفكر في طريقة تكون 
عملية وفاعلة يوقف هذا المســئول عن مثل هذا التصرف، ويكون له درســا، 

فقام وحرر له الخطاب التالي:
Û  نحــن فخــورون جــدا بإنتاجيتــك الباهرة وقيامــك بتلك اإلنجــازات وبصورة

منفردة ودون الحاجة ألي مشــاركة من زمائك المرؤوســين، ونحن إذ نبدي 
إعجابنا الشــديد بمقدرتك غير العادية لنود أباغكم بأنه ســيتم إعادة هيكلة 
إدارتكــم، ونقــل جميــع العاملين فيها إلى اإلدارات األخــرى، وعلى ضوء ذلك 
سيتم النظر في الجدوى من إبقاء هذه اإلدارة على كيانها الحالي أو إلغائها. 

Û  مــا رأيــك ســيدي القــارئ فــي هــذا المســئول، وكيــف هــو وضعــه بعــد تســلمه
الخطاب؟
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