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المنامة - بنا

اســـتعرض عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، في قصر القضيبية 
الفرنســـية  الجمهوريـــة  رئيـــس  مـــع  أمـــس، 
األســـبق نيكـــوال ســـاركوزي عالقـــات التعـــاون 
والصداقـــة التاريخية الوثيقـــة التي تجمع بين 
البلدين والشـــعبين الصديقين، مشـــيدا جاللته 
بالمســـتوى المتقـــدم للتنســـيق المتبـــادل ومـــا 
يشهده من ازدهار وتطور على الصعد كافة بما 

)٠٢(يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقـــم )88( 
الطاقـــة  لهيئـــة  رئيـــس  بتعييـــن   2019 لســـنة 

المستدامة.
الدكتـــور  يعيـــن  األولـــى:  المـــادة  فـــي  وجـــاء 
عبدالحســـين بن علي ميرزا رئيًسا لهيئة الطاقة 

المســـتدامة. وجاء في المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ 
أحكام هذا المرســـوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة 
الرســـمية. وكان جاللـــة الملـــك قـــد أصدر أمس مرســـوم رقم )87( لســـنة 

2019 بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة.

ميرزا رئيًسا لـ “الطاقة المستدامة”

)٠٢(

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد   
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفـــة أن تحقيـــق مملكـــة البحرين 
فـــي  ومميـــزة  إيجابيـــة  لمؤشـــرات 
تقرير مجموعـــة البنك الدولي يؤكد 
نحـــو  ماضيـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن 
تحقيق أهدافها التنموية المنشـــودة 
بمـــا يعكـــس رؤى وتطلعـــات عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة 
ضمـــن  البحريـــن  تصنيـــف  أن  إلـــى 
العشـــر األكثـــر تحســـًنا فـــي  الـــدول 
لســـهولة ممارســـة  الدولـــي  المؤشـــر 
 190 أصـــل  مـــن  األعمـــال  أنشـــطة 
ا  دولـــة وتبوئهـــا المركـــز الثانـــي عربيًّ
فـــي هذا المؤشـــر الدولـــي هو أفضل 

تصنيـــف حققته المملكة حتى اليوم 
ممـــا يعـــد نجاًحا جديـــًدا يضاف إلى 
النجاحـــات المتعـــددة المتحققة في 

الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل 
التي أرســـى دعائمه صاحب الجاللة 
الملـــك والتي ينعكـــس أثرها ومداها 

ليســـتفيد منهـــا المواطنـــون عبـــر ما 
توفـــره هـــذه النجاحـــات مـــن فرص 

نوعية أمامهم.

إنـجــاز جـديــد للـبـحـريــن
المملكة ضمن الدول العشر األكثر تحسنا بمؤشر سهولة ممارسة األعمال

وزير المالية: استمرار تحسين بيئة األعمال وخلق مزيد من الفرص الواعدة

المنامة - بنا

نائـــب  العهـــد  ولـــي  عـــن  نيابـــًة 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، افتتـــح رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء وقـــف عيســـى بن 
ســـلمان التعليمـــي الخيـــري ســـمو 
بـــن  بـــن ســـلمان  الشـــيخ عيســـى 
أمـــس  صبـــاح  خليفـــة  آل  حمـــد 
مصنـــع آرال فـــودز بمدينة ســـلمان 
الصناعية بالحد بحضور عدد من 

التنفيذيـــة  واإلدارة  المســـؤولين 
لشركة آرال فودز.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن ما 
تمتـــاز به مملكة البحرين من بيئة 
جاذبة لمختلف االستثمارات وما 
تتمتـــع به مـــن تشـــريعات محفزة 
للنمـــو االقتصـــادي جعلهـــا تحقـــق 
مؤشـــرات إيجابيـــة ومميـــزة في 
لســـهولة  الدوليـــة  التصنيفـــات 

ممارسة أنشطة األعمال.

البحرين بيئة جاذبة لالستثمارات
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)٠٤(
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الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  أكـــد 
للشؤون الخارجية عادل الجبير، 
لـــن  التهدئـــة  أمـــس، أن سياســـة 
تنجـــح مـــع إيـــران، وأن الســـبيل 
الوحيـــد لدفـــع طهـــران للجلوس 
هـــو  المفاوضـــات  طاولـــة  إلـــى 
ممارسة أقصى قدر من الضغوط 

عليها.وقال الجبير في مقابلة مع 
صحيفة “ليبراســـيون” الفرنسية: 
“اآلن علـــى إيـــران أن تختار. هل 
يريدون االســـتمرار فـــي المعاناة 
االتفاقيـــة؟  وتعديـــل  العـــودة  أو 
الســـلوك العدواني اإليراني يأتي 

بثمن”.

الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  قـــال 
واالقتصادية بمجلـــس النواب أحمد 
علـــى  ســـتعمل  اللجنـــة  إن  الســـلوم 
حصـــر كل المخالفـــات التـــي تنطوي 
على شـــبهات جنائية إلحالتها للنيابة 
العامـــة، كمـــا ســـتعمل علـــى دراســـة 
تقرير المستشـــار المالي والمستشـــار 

جســـامة  عـــن  بالمجلـــس  القانونـــي 
المخالفات.وبيـــن أن معالجة القصور 
والتجاوزات التـــي تطرق لها التقرير 
ســـيتم الوقـــوف عندهـــا، وأن والدة 
ســـتكون  نيابـــي  اســـتجواب  أول 
واردة بنـــاء علـــى حجـــم المخالفـــات 

الموجودة.

المحافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــّرح 
الجنوبية محمد صـــالح بأن المحكمة 
أصـــدرت  الرابعـــة  الجنائيـــة  الكبـــرى 
ســـنوات   3 بالســـجن  أمـــس  حكًمـــا 
فـــي  المـــزورة  المحـــررات  ومصـــادرة 
واقعة تزوير أحد األشـــخاص شـــهادة 
جامعية واستعمالها.  وتتلخص وقائع 

الدعوى بتلقي النيابة بالًغا من وزارة 
التربيـــة والتعليم متضمًنـــا تقدم أحد 
التصديـــق  بطلـــب  إليهـــا  األشـــخاص 
علـــى شـــهادته الجامعيـــة واعتمادهـــا 
والمنســـوبة إلى جامعـــة بماليزيا وأنه 
بمراجعـــة الوزارة للجامعـــة تبّين عدم 

صحة الشهادة.

سجن مزّور الشهادة الماليزية 3 سنواتوالدة أول استجواب من رحم “الرقابة”الجبير: الضغوط تدفع إيران للتفاوض

)12()07()06(

وســط بـيــروت يـغـلــي... مـوالــو حــزب اهلل ينصـبــون خـيـمـــا
على وقع غضب الشارع... عون يلمح لتعديل وزاري

بيروت - وكاالت

أفـــادت مراســـلة “العربية” أن إشـــكاال 
وتضاربـــا باأليـــدي وقـــع فـــي ســـاحة 
ريـــاض الصلح، وســـط بيـــروت، أمس 
علـــى  المتظاهريـــن  بيـــن  الخميـــس، 
خلفيـــة رفض مجموعة موالية لحزب 
هللا المساس باألمين العام للحزب، ما 
أدى إلى سقوط جريح. وأوضحت أن 
قـــوى األمن تدخلـــت لفض اإلشـــكال، 
وســـط انتشار أمني كثيف في محيط 

الساحة.
المواجهـــات  أن  إلـــى  أشـــارت  كمـــا 
حصلت على خلفية هتافات معارضة 

لحسن نصر هللا. 
كمـــا أشـــارت وســـائل إعـــالم محليـــة 
المتظاهريـــن  بيـــن  أن اإلشـــكال  إلـــى 
عـــاد وتجدد فـــي الســـاحة بعد دخول 

مناصرين لحزب هللا وحركة أمل.
أن  “العربيـــة”،  مراســـلة  وأوضحـــت 
موالين لحزب هللا نصبوا خيما للبقاء 

في ساحة رياض الصلح.

وكان الرئيس اللبناني أبدى في وقت 
ســـابق، أمس، استعداده للقاء ممثلين 
عـــن المتظاهرين، ملمحـــا إلى إمكانية 
إجـــراء تعديـــل وزاري فـــي الحكومـــة 

الحالية.

لكن دعوة عون لم تلق وفق التعليقات 
األولية الصـــادرة عـــن متظاهرين في 
وســـط بيروت، ترحيبا، وتمســـك عدد 
كبيـــر مـــن المحتجيـــن بمطلـــب رحيل 

الطبقة السياسية.

قوات األمن تقف بين أنصار حزب الله والمتظاهرين بساحة رياض الصلح أمس )أ ف ب(

أثناء تدشين “أسبوع اكتشف أميركا 2019”

قـــال الســـفير األميركـــي في 
البحرين جاســـتين سيبيريل 
إن العالقة التجارية للبحرين 
تاريخهـــا  يرجـــع  وأميـــركا 
تـــم  120 عامـــا عندمـــا  إلـــى 
تأسيس مستشفى اإلرسالية 

األميركية.
وأكد الســـفير، أثناء تدشينه 

اكتشـــف  “أســـبوع  فعاليـــات 
أميـــركا” للعـــام 2019، أمـــس 
بعـــض  وجـــود  اســـتمرار 
فـــي  األميركيـــة  الشـــركات 
البحرين على المدى الطويل، 
ووجـــود عـــدد من الشـــركات 
المختلفة التي دخلت السوق 

حديثا في المملكة.

120 عاما العالقات التجارية مع أميركا

طرحـــت شـــركة نفـــط البحرين 
مجلـــس  جلســـة  فـــي  )بابكـــو( 
والمزايـــدات  المناقصـــات 
أمـــس مناقصـــة لتوقيـــع عقـــد 
زمنـــي لمدة 5 ســـنوات؛ لتوفير 
خدمات مراقبي أعمال الحريق 
والسالمة في مناطق العمليات 
بالشركة، تقدم إليها 11 عطاء، 

أقلها بنحو 2.8 مليون دينار.
المناقصـــة،  لوصـــف  ووفًقـــا 
وعمـــل  حريـــق  مراقبـــي  فـــإن 
وضبـــاط  الســـالمة  ومأمـــوري 
المواقـــع  لمختلـــف  الســـالمة 
فـــي مناطـــق عمليات الشـــركة 
الذين سيتم توفيرهم ستكون 
فـــي األســـاس هـــي  وظائفهـــم 
المالحظـــة والمراقبة والتحقق 
من االلتزام بتعليمات وقوانين 

السالمة.

2.8 مليون دينار 
لمراقبي “الحريق” 

بـ “بابكو”

)٠٨(
)٠٩(

)١٢(

عبدالحسين ميرزا

أمل الحامد

زينب العكري

“أحمر اليد” يسحق قطرفيلم مكمل لـ “سعدون”العراق... حالة إنذارتحقيق خليجيتجاهل بحرنة
أكد االتحاد الحر لنقابات عمال  «

البحرين أن التجاوزات والمخالفات 
التي تم الكشف عنها في تقرير 
الرقابة المالية واإلدارية األخير 

تمثل استمرارا لتجاهل محاسبة 
المسؤولين عنها واستدامة في 

استنزاف موارد المملكة.

أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة  «
الممارسات الضارة في التجارة 

الدولية بمجلس التعاون لدول 
الخليج، قرارًا ببدء تحقيق وقاية 

ضد الزيادة في واردات دول 
المجلس من بعض منتجات 

الحديد.

توافد عشرات المتظاهرين إلى ساحة  «
التحرير وسط العاصمة العراقية. 
وأعلنت وكالة األنباء العراقية عبر 

حسابها الرسمي على “تليغرام”، 
نقال عن وزارة الداخلية، دخول البالد 
في حالة اإلنذار القصوى استعدادا 

لحماية تظاهرات اليوم.

قال الفنان والمخرج جمعان  «
الرويعي إن “سعدون” شخصية 

ما زالت حية بعد أكثر من 20 
عاما، وإن الكثيرين كانوا يطالبون 
بجزء ثاٍن من العمل، لكّن الفكرة 

التي تدور مؤخراً في رأسي هي 
صناعة فيلم يكمل المسلسل.

ألحق منتخبنا الوطني لكرة اليد  «
خسارة مذلة بمنتخب قطر، بعد فوزه 

بنتيجة ٢٨ / ٢٦ في المباراة التي 
جمعتهما أمس على صالة الدحيل 

ضمن منافسات الدور نصف النهائي 
للتصفيات اآلسيوية المقامة بالدوحة، والمؤهلة إلى أولمبياد 

طوكيو 2020.

ــا مــن ضـمــن 190 دولــة وتـبــوأت المـركــز الـثــانــي عـربـّيً

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يفتتح مصنع “آرال فودز”
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المنامة - بنا

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة في قصر 
القضيبية أمس رئيس الجمهورية الفرنســـية 
األســـبق نيكـــوال ســـاركوزي بمناســـبة زيارته 

الرابـــع  المؤتمـــر  لحضـــور  البحريـــن  لمملكـــة 
واألربعيـــن لالتحـــاد العربـــي للمتداولين في 
األســـواق الماليـــة ICA. ورحـــب جاللة الملك 
بالرئيس األســـبق، واســـتعرض معه عالقات 
التعـــاون والصداقة التاريخيـــة الوثيقة التي 

تجمـــع بيـــن البلديـــن والشـــعبين الصديقين، 
مشـــيدًا جاللته بالمســـتوى المتقدم للتنسيق 
المتبادل وما يشهده من ازدهار وتطور على 
كافة الصعد بما يخـــدم المصالح والتطلعات 
تقديـــره  عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب  المشـــتركة. 

للـــدور الـــذي اضطلع به الرئيس األســـبق في 
الفرنســـية،  البحرينيـــة-  العالقـــات  توطيـــد 
منوهـــًا بالـــدور الفاعل للجمهورية الفرنســـية 
وإســـهاماتها مع المجتمع الدولي في إرســـاء 
دعائم األمن واالستقرار وتعزيز السالم على 

المستوى اإلقليمي والعالمي. كما جرى خالل 
اللقاء بحث تطورات األحداث التي تشهدها 
المنطقـــة باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنســـي األسبق 

عن شـــكره وتقديره لصاحـــب الجاللة الملك 
على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، وعلى 
جهـــود جاللتـــه لترســـيخ روابـــط الصداقـــة 
التاريخيـــة وتطوير مجاالت التعاون الثنائي 

مع الجمهورية الفرنسية.

الـــعـــاقـــات تـــوطـــيـــد  ــي  ــ فـ ســــــاركــــــوزي  دور  ــدر  ــ ــق ــ ن ــك:  ــ ــل ــ ــم ــ ال ــة  ــ ــال ــ ج

مستــوى متـقــدم للتنسيــق المتبــادل مــع فـرنســا

جاللة الملك يصدر مرسوًما بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة
صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم 
رقــم )87( لســنة 2019 بإنشــاء هيئــة الطاقة المســتدامة. وجاء فــي مادته األولى، 
في تطبيقه أحكام هذا المرسوم، تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة 

قرين كل منها، ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:

 المملكة: مملكة البحرين.
الهيئـــة: هيئة الطاقة المســـتدامة المنشـــأة 

بموجب أحكام هذا المرسوم.
الرئيـــس: رئيس الهيئة المعين طبًقا للمادة 

الثانية من هذا المرسوم.
الطاقـــة المســـتدامة: الطاقـــة الناتجـــة من 

مصادر الطاقة المستدامة.
الطاقـــة  المســـتدامة:  الطاقـــة  مصـــادر 
الشمســـية، طاقة الرياح، الطاقة الحيوية، 
طاقـــة الحـــرارة الجوفية، الطاقـــة المائية، 
وغيرها من المصادر الطبيعية للطاقة ذات 

الطابع الدائم والمستمر.
ونصـــت المـــادة الثانية من المرســـوم على 
الطاقـــة  )هيئـــة  تســـمى  هيئـــة  تنشـــأ  أن 
المســـتدامة( تتبع مجلس الوزراء، ويكون 

لها رئيس يعين بمرسوم.
وجـــاء فـــي المـــادة الثالثـــة من المرســـوم، 
تهـــدف الهيئـــة إلـــى القيـــام بكافـــة المهـــام 
الدعـــم  بتقديـــم  المتعلقـــة  والمســـئوليات 
مجـــال  فـــي  المعنيـــة  للجهـــات  الفنـــي 
المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة 
بشـــتى أنواعهـــا، فضـــال عـــن رفـــع كفـــاءة 
استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد 
اآلمـــن منهـــا، والتشـــجيع علـــى االســـتثمار 
فيها، وذلك بالتنســـيق مع الجهات األخرى 

ذات العالقة.
ونصت المادة الرابعة على أن تباشر الهيئة 
كافة المهام والصالحيات الالزمة لتحقيق 

أهدافها، ولها على األخص ما يلي:
إنتـــاج  لمصـــادر  الشـــامل  التقييـــم   -  1
الطاقة المستدامة ووســـائل رفع كفاءتها، 
واقتراح السياســـة العامة في هذا الشـــأن، 
وتقديـــم المشـــورة الفنية لجميـــع الجهات 
المنتجـــة والموزعـــة والمســـتهلكة للطاقـــة 
أو  الحكوميـــة  ســـواء  أنواعهـــا،  بمختلـــف 
الخاصـــة والمشـــتركة، إلدارة تلك المصادر 
والمحافظـــة عليها بأعلـــى درجات الكفاءة 
والفاعلية المحفـــزة لنمو منتظم لالقتصاد 

الوطني.
2 - تقديـــم الدعـــم الفنـــي والتنســـيق بيـــن 
الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  الجهـــات 
القتـــراح األهـــداف الوطنيـــة فـــي مجالـــي 

الطاقة المستدامة وكفاءتها وتنفيذها.
وسياســـات  اســـتراتيجيات  اقتـــراح   -  3
وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام 
لجميع مصادر الطاقة المستدامة، وترشيد 
اســـتخدام مصادرهـــا، والمحافظـــة عليهـــا 
ورفع كفـــاءة اســـتخدامها، مـــع المحافظة 

على البيئة.
التـــي  التوصيـــات  تنفيـــذ  متابعـــة   -  4
يعتمدها مجلس الوزراء من خالل اللجنة 
التنســـيقية وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتنفيذ 
وتطبيق االســـتراتيجيات والسياسات مع 

الجهات ذات العالقة.
5 - اقتـــراح خطـــة العمل الوطنيـــة لكفاءة 
األهـــداف  وتحديـــد  المســـتدامة،  الطاقـــة 

والنســـب الوطنيـــة لرفـــع كفـــاءة الطاقـــة 
المستدامة ونسبة مشـــاركتها في الخليط 

الكلي للطاقة.
6 - اقتـــراح المبـــادرات والمشـــاريع التـــي 
مـــن خاللها يتـــم تحديـــث وتطوير مصادر 
الطاقة المستدامة لزيادة نسبة مساهمتها 
وتحقيـــق  الكلـــي،  الطاقـــة  مجمـــوع  فـــي 
لالســـتدامة  المملكـــة  اســـتراتيجيات 
هـــذه  تنفيـــذ  وكيفيـــة  اآلمـــن،  والتزويـــد 
المبادرات والمشاريع وتقديم الدعم الالزم 

لها.
واألنظمـــة  التشـــريعات  اقتـــراح   -  7
الالزمـــة في شـــأن المحافظة علـــى الطاقة 
المســـتدامة وتســـهيل وتيســـير االستفادة 

منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8 - بنـــاء القـــدرات والتدريب والتعاون مع 
المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات 
الطاقـــة  وتطويـــر  بحـــث  مجـــال  فـــي 
المســـتدامة ومجـــال كفاءتهـــا والمحافظة 

عليها.
9 - اقتراح الحوافز التي من شأنها تشجيع 
مبـــادرات ومشـــاريع الطاقـــة المســـتدامة، 
وبنـــاء القـــدرات والتدريـــب والتعـــاون مع 
المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات، 
والهيئـــات  المجتمـــع  مـــع  والتفاعـــل 
والمؤسســـات ذات الصلـــة، بالتعـــاون مـــع 
مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 

والدولية والطاقة.

10 - إعداد ونشـــر برامـــج توعية وتثقيف 
الطاقـــة  مصـــادر  اســـتخدام  مجـــال  فـــي 
ورفـــع  عليهـــا  والمحافظـــة  المســـتدامة 
المعـــارض  تنظيـــم  عـــن  فضـــال  كفاءتهـــا، 
والمؤتمرات، وإعـــداد دورات تدريبية في 
مجـــال الحفـــاظ علـــى الطاقة المســـتدامة 
لسائر الجهات، بالتعاون مع مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 

والطاقة.
11 - رصد أداء قطاع الطاقة المســـتدامة، 
ووضـــع المؤشـــرات الفنيـــة واالقتصاديـــة 
حول مدى تحقيق األهداف االستراتيجية 
كفاءتهـــا  ومبـــادرات  المســـتدامة  للطاقـــة 
والمحافظـــة عليها، والتحـــول إلى اقتصاد 

منخفض الكربون.
وتفعيـــل  الخـــاص  القطـــاع  توجيـــه   -  12
دوره في الحفاظ على الطاقة المستدامة، 
وتحفيـــزه علـــى تأســـيس شـــركات خاصة 
التـــي  أو مشـــتركة مـــع الجهـــات األخـــرى 
تهـــدف لرفـــع كفـــاءة الطاقـــة واســـتخدام 
مصـــادر الطاقة المســـتدامة لتوليد الطاقة 
الكهربائيـــة، وذلك وفًقا للقواعـــد المعمول 

بها في هذا الشأن.
والدراســـات  االستشـــارات  تقديـــم   -  13
الطاقـــة  الخـــاص بشـــأن مصـــادر  للقطـــاع 
عليهـــا  المحافظـــة  وســـبل  المســـتدامة 
واالســـتغالل األمثـــل لهـــا، علـــى أن تحـــدد 
الهيئـــة مقابـــالً لتقديـــم هذه االستشـــارات 

والدراسات.
وجاء في المادة الخامســـة من المرســـوم، 
أنـــه يتولـــى الرئيس تســـيير أعمـــال الهيئة 
ا، وله جميع الصالحيات  ا وماليًّ ا وإداريًّ فنيًّ
الالزمة لتحقيق أهدافها طبقا ألحكام هذا 

المرسوم، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1 - اعتماد السياسة العامة للهيئة ومراقبة 

تنفيذها.
2 - اعتمـــاد الخطـــط العامـــة التـــي تكفـــل 

تحقيق أهداف الهيئة.
3 - اعتماد اللوائح والقرارات الالزمة لسير 

العمل في الهيئة.
شـــئونها،  وتصريـــف  الهيئـــة  إدارة   -  4

واإلشراف على سير العمل فيها.
5 - اقتراح تطوير خطط وبرامج الهيئة.

6 - اعتمـــاد وعـــرض تقاريـــر دوريـــة علـــى 
مجلس الوزراء كل ثالثة أشهر، عن نشاط 
الهيئـــة ومدي تحقيقهـــا ألهدافها وغاياتها 
وســـير العمـــل فيهـــا وما تـــم إنجـــازه وفًقا 
للخطـــط والبرامـــج الموضوعـــة، وتحديد 
المقترحـــة  والحلـــول  األداء  معوقـــات 
لتفاديهـــا، وذلـــك ما لم يقـــرر المجلس مدة 

أقل لتقديم هذه التقارير.
7 - إعـــداد التقريـــر الســـنوي عن نشـــاطات 
واألهـــداف  الخطـــط  ضـــوء  فـــي  الهيئـــة 
الســـنوية الموضوعة وعرضه على مجلس 

الوزراء في نهاية كل سنة.
8 - اقتراح مقابل االستشارات والدراسات 
المقلمـــة للقطاع الخـــاص وفئاتها، وعرضه 

على مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده.
الســـنوية  الميزانيـــة  مشـــروع  إعـــداد   -  9
والحســـاب الختامي للهيئة، وإعداد تقرير 
الماليـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق  بشـــأنهما 
واالقتصـــاد الوطنـــي وعرضه على مجلس 

الوزراء العتماده.
10 - اقتـــراح مشـــروع الهيـــكل التنظيمـــي 
للهيئـــة ورفعـــه لديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 

العتماده.

وجاء في المادة السادســـة من المرســـوم، 
أنـــه فـــي جميـــع األحـــوال يرفـــع الرئيـــس 
كافـــة االقتراحـــات والتوصيـــات والتقارير 
المشـــار إليها في هذا المرسوم إلى اللجنة 
التنســـيقية تمهيـــدا لعرضهـــا علـــى مجلس 

الوزراء
ونصت المادة الســـابعة من المرســـوم على 
أن تكـــون للهيئـــة المـــوارد الماليـــة الكافية 
التي تمكنها من النهـــوض بأعبائها والمهام 
المســـندة إليها علـــى أكمل وجـــه، وتتكون 

هذه الموارد من:
1 - االعتمـــاد المالـــي الـــذي تخصصـــه لهـــا 

الدولة.
والدراســـات  االستشـــارات  مقابـــل   -  2

والندوات التي تقوم بها الهيئة.
3 - التبرعـــات والمعونـــات التطوعية التي 
تقـــّرر الهيئـــة قبولها، وذلك وفًقـــا للقوانين 

واألنظمة المعمول بها في المملكة.
وجـــاء فـــي المـــادة الثامنـــة من المرســـوم، 
تؤول للهيئـــة االعتمـــادات المدرجة لمركز 
الطاقـــة المســـتدامة فـــي الميزانيـــة العامة 
للدولة وكافـــة حقوقـــه والتزاماته، وينقل 
إليها جميع موظفي المركز بذات درجاتهم 
ورواتبهـــم وعالواتهـــم وأيـــة مزايـــا مالية 

مقررة لهم.
ونصت المادة التاســـعة من المرســـوم على 
 2019 لســـنة   )22( رقـــم  المرســـوم  يلغـــى 

بإنشاء مركز الطاقة المستدامة.
وجاء في المادة العاشرة من المرسوم أنه 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرســـوم، 
ويعمـــل به مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

وضع األطر الرامية 
لتطويرها وكيفية 

استخدامها
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جاللة الملك يستقبل الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي

جاللة الملك يتلقى تهنئة سمو ولي العهد باإلنجاز البحريني الجديد
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
تهنئة من ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة تصنيف 
البحرين في المؤشـــر الدولي لممارســـة 

أنشطة األعمال هذا نصها:
ســـيدي حضرة صاحب الجاللـــة الوالد 
العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى حفظه 
هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، ، 
 يشـــرفني أن أرفـــع إلى مقـــام جاللتكم 
الســـامي خالـــص التهانـــي والتبريكات 
البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه  مـــا  علـــى 
كافـــة  علـــى  مشـــّرفة  إنجـــازاٍت  مـــن 
المســـتويات، ممـــا بوأهـــا الوصـــول إلى 

مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية 
لتصبـــح ضمـــن أفضـــل عشـــر دول في 
قائمة الدول األكثر تحســـًنا في المؤشر 
الدولـــي لممارســـة أنشـــطة األعمال من 
أصـــل 190 دولـــة، ويأتـــي هـــذا اإلنجاز 
الذي نفخر به نتيجًة لتوجيهات ودعم 
جاللتكـــم حفظكم هللا ورعاكم، ويؤكد 
نحـــو  الصحيـــح  االتجـــاه  فـــي  الســـير 
تحقيـــق األهـــداف التنموية المنشـــودة 
للمملكـــة. وإننـــا ننتهـــز هـــذه المناســـبة 
لنؤكـــد لجاللتكم حفظكـــم هللا ورعاكم 
على مواصلة العمل من أجل االستمرار 
فـــي  البحريـــن  مركـــز  تحســـين  فـــي 
التصنيفـــات العالميـــة مما يســـاهم في 

تعزيز الفرص النوعية للمواطنين.
إن هذا اإلنجاز يجّسد تحقيق تطلعات 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة 
ويبرهـــن علـــى ما وصل إليـــه االقتصاد 
ونتائـــج  وتقـــدم  تطـــور  مـــن  الوطنـــي 
إيجابيـــة مثمـــرة علـــى صعيـــد الوضـــع 

المالي في المملكة.
 ويســـعدنا أن نؤكـــد علـــى أن ما تحقق 
الســـلطتين  واهتمـــام  حـــرص  يعكـــس 
والقطـــاع  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
الخـــاص والمؤسســـات األهليـــة، والذي 
هو نتـــاج عملهم ضمن فريـــق البحرين 
فـــي  المشـــتركة  وجهودهـــم  الواحـــد، 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نعاهـــد جاللتكـــم علـــى تجديـــد العـــزم 
لبلـــوغ األهـــداف الوطنيـــة المنشـــودة، 
ومواصلة العمل لرفد مختلف مسارات 
التنميـــة فـــي المملكة بما يحقـــق النماء 

واالزدهار.
ســـائالً هللا العلي القديـــر أن يديم على 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  جاللتكـــم 

وطول العمر.
ودمتم سيدي سالمين موفقين، ، ، 

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وبعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
شـــكر جوابيـــة إلـــى ولـــي العهـــد نائـــب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
ا  األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ردًّ
على برقية سموه المهنئة بما ما حققته 
مملكـــة البحريـــن من مركـــز متقدم في 
التصنيف العالمي لتصبح ضمن أفضل 
عشـــر دول فـــي قائمـــة الـــدول األكثـــر 
تحســـًنا في المؤشـــر الدولي لممارســـة 
أنشـــطة األعمـــال من أصـــل 190 دولة، 

هذا نّصها:
صاحـــب الســـمو الملكـــي، ابننـــا العزيـــز 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 

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

ببالـــغ الســـرور والتقديـــر، تلقينـــا برقية 

ســـموكم المهنئة لنا بمناســـبة ما حققته 
مملكـــة البحريـــن من مركـــز متقدم في 
التصنيف العالمي لتصبح ضمن أفضل 
عشـــر دول فـــي قائمـــة الـــدول األكثـــر 
تحســـًنا في المؤشـــر الدولي لممارســـة 
أنشـــطة األعمـــال من أصـــل 190 دولة، 
وفـــي الوقـــت الـــذي نعـــرب فيـــه عـــن 
وتقديرنـــا  لســـموكم  شـــكرنا  خالـــص 
دور  نســـتحضر  المخلصـــة،  لجهودكـــم 
سموكم المميز ومشاركتكم الطيبة في 
دعم هذه المســـيرة المباركـــة وتحقيق 
المنجزات التي تترســـخ عاًما بعد عام، 
وتعـــد لمســـتقبل مزدهـــر لهـــذا الوطـــن 
العـــزة  معانـــي  كل  وتحقيـــق  العزيـــز 

ومظاهر التقدم.
 وبهذه المناسبة، نعرب عن فخرنا بهذا 
اإلنجـــاز الدولـــي، الـــذي يعكـــس قـــدرة 
شـــعبنا الوفـــي على النهـــوض وتحقيق 
تضـــع  التـــي  المتواليـــة  النجاحـــات 
البحريـــن في مكانـــة متقدمة بين دول 

العالـــم، مما يثبـــت قدرتنا على مجابهة 
التحديات وتحقيق اإلنجازات.

 إن دور ســـموكم المشـــرف فـــي هـــذا 
العميـــق،  تقديرنـــا  موضـــع  المجـــال، 
مشـــيدين في هذا الســـياق برئاســـتكم 
بـــدور  لهـــا  والتـــي  التنســـيقية  للجنـــة 
بالـــغ األهمية فـــي تحقيق هـــذا اإلنجاز 
االقتصـــادي والوطنـــي المتميـــز والذي 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  البحريـــن  يضـــع 
المتقدمـــة في مجال ممارســـة األعمال 

وجذب االستثمارات.
نجـــّدد اعتزازنا بدور ســـموكم من أجل 
بلوغ الطمـــوح والغايـــات التي تواصل 

النهوض بالوطن وأبنائه الكرام.
أدام هللا عليكـــم نعمـــة العافيـــة، وبارك 
في جهودكم العظيمة، ودمتم سالمين، 

يحفظكم هللا
والدكم

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين



تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة من 
رئيســـة مجلس النـــواب فوزية زينـــل؛ وذلك 
البحريـــن ضمـــن  بمناســـبة تصنيـــف مملكـــة 
أفضل عشـــر دول األكثر تحســـنا في المؤشر 
الدولي لســـهولة ممارسة أنشطة األعمال من 

أصل 190 دولة.
 وفيما يلي نص البرقية :

ســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة

ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى حفظـــه هللا 
ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
يشرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
خالـــص التهانـــي والتبريكات بمناســـبة ما تم 
تحقيقه مـــن إنجاز مشـــرف لمملكة البحرين 
بتصنيفهـــا ضمـــن أفضـــل عشـــر دول األكثـــر 
تحسنا في المؤشـــر الدولي لسهولة ممارسة 

أنشطة األعمال من أصل 190 دولة.
إن هـــذا اإلنجاز الـــذي نفتخر بـــه جميًعا يعد 
تتويًجا لتوجيهات ورؤى جاللتكم السديدة، 
ورعايتكـــم الكريمة واهتمامكم الرفيع بدعم 
كافـــة مجـــاالت المســـيرة التنموية الشـــاملة، 
لخدمة الوطن والمواطن، واتســـاقا مع رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 فـــي ظل النهج 

اإلصالحي الشامل.
ونعرب لجاللتكم عن خالص الفخر واالعتزاز 
بمـــا تحقق من إنجـــاز وطني متميـــز للجهود 
المخلصـــة لفريـــق البحرين الواحـــد، المتمثل 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين  فـــي 

والقطاع الخاص والمؤسسات األهلية.
ونؤكـــد لجاللتكـــم دعمنا المتواصل وســـعينا 
المستمر لتوثيق التعاون والتنسيق مع كافة 
الســـلطات والمؤسســـات بما يحقـــق تطلعات 
والمواطـــن  الوطـــن  ومصلحـــة  جاللتكـــم 

ومستقبل األجيال القادمة.
وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، برقية 
تهنئة من رئيسة مجلس النواب هذا نصها: 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يطيـــب لنـــا أن نتقـــدم إلـــى ســـموكم الكريـــم 
بخالـــص التهاني والتبريكات بمناســـبة ما تم 
تحقيقه مـــن إنجاز مشـــرف لمملكة البحرين 
بتصنيفهـــا ضمـــن أفضـــل عشـــر دول األكثـــر 
تحسنًا في المؤشـــر الدولي لسهولة ممارسة 
أنشطة األعمال من أصل 190 دولة مؤكدين 

بأنه ما تم تحقيقه من إنجاز مشـــرف لمملكة 
ورؤى  لتوجيهـــات  تتويجـــًا  يعـــد  البحريـــن 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن حفظـــه هللا 
ورعـــاه في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة، 
واتســـاقًا مع برنامـــج عمل الحكومـــة ورؤية 
مملكـــة البحرين االقتصادية 2030، مؤكدين 
لسموكم الدعم المتواصل والمستمر لتوثيق 
الســـلطات  كافـــة  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
بمـــا يحقـــق تطلعـــات وآمـــال  والمؤسســـات 
وطموحـــات ومصلحة الوطـــن والمواطنين، 
علـــى  ينعـــم  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــن 

سموكم بموفور الصحة والسعادة.

التحيـــة  فائـــق  بقبـــول  ســـموكم  وتفضلـــوا 
والتقدير،،

فوزية بنت عبدهللا زينل
رئيسة مجلس النواب

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة مـــن رئيـــس 

مجلس النواب، هذا نصها: 
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يطيـــب لنـــا أن نتقـــدم إلـــى ســـموكم الكريـــم 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي  بخالـــص 
مـــا تـــم تحقيقـــه مـــن إنجـــاز مشـــرف لمملكة 
البحريـــن بتصنيفهـــا ضمن أفضل عشـــر دول 
األكثـــر تحســـنا في المؤشـــر الدولي لســـهولة 
 190 ممارســـة أنشـــطة األعمـــال مـــن أصـــل 
دولـــة. مؤكديـــن بـــأن مـــا تـــم تحقيقـــه مـــن 
إنجاز مشـــرف لمملكة البحريـــن يعد تتويجا 
لتوجيهـــات ورؤى حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين حفظه هللا ورعاه في ظل المســـيرة 
برنامـــج  مـــع  واتســـاقا  الشـــاملة،  التنمويـــة 
الحكومة ورؤية مملكة البحرين االقتصادية 
2030، مؤكديـــن لســـموكم الدعـــم المتواصل 
والمســـتمر لتوثيـــق التعـــاون والتنســـيق مـــع 
يحقـــق  بمـــا  والمؤسســـات  الســـلطات  كافـــة 
تطلعات وآمال وطموحات ومصلحة الوطن 
والمواطنيـــن، داعيـــن المولـــى عـــز وجـــل أن 
ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهاني زينل
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تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيات تهنئـــة من وزير الصناعة 

والتجارة والســـياحة زايد الزياني؛ بمناســـبة 
تحقيـــق إنجاز جديد لمملكـــة البحرين ضمن 
المؤشرات العالمية لتصبح ضمن العشر دول 
األكثـــر تحســـنا في مؤشـــر ســـهولة ممارســـة 
أنشـــطة األعمـــال من أصل 190 دولة شـــملها 

تقرير مجموعة البنك الدولي.

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن وزير 
المواصـــالت واالتصاالت كمال بن أحمد محمد؛ 
وذلك بمناســـبة تصنيف مملكـــة البحرين ضمن 
أفضـــل عشـــر دول األكثـــر تحســـنا في المؤشـــر 
الدولـــي لســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال من 

أصل 190 دولة.
وفيما يلي نص البرقية:

ســـيدى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة   حفظكم هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يطيب لي جاللتكم أن أهنئكم بمناسبة حصول 
يســـطر  إنجـــاز جديـــد  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
بأحرف من نور مســـيرة اإلنجازات التي سارت 
فيهـــا المملكـــة لتلحـــق بمصـــاف الـــدول الكبرى 
الغاليـــة  مملكتنـــا  بتصنيـــف  وذلـــك  المتقدمـــة، 
ضمن أفضل عشر دول تعتبر األكثر تحسنا في 
المؤشـــر الدولي لســـهولة ممارســـة األعمال في 

أصل 190 دولة.
إن ما نحظى به سيدي من لدنكم من ثقة غالية 
وتقديـــر لجهود أبناء شـــعبكم الوفي، ورؤيتكم 
لمســـتقبل المملكـــة التي تتخطى حـــدود التميز 
مـــن  جعلـــت  العالميـــة  المنافســـة  إلـــى  لتصـــل 
نهجهـــا  علـــى  نســـير  ثابتـــة  التنافســـية خطـــى 
جميعا، وما هذا إال نتاج لتوجيهاتكم الســـديدة 
وبصيرتكم الثاقبة في وضع األســـس والمبادئ 
لرؤية المســـتقبل المشـــرق لمملكـــة البحرين بما 

يحقق النهضة الشاملة واالستقرار. 
ســـيدي ال يســـعني ختامـــا ســـوى الدعـــاء لكـــم 
علـــى  هللا  يســـبغ  وأن  والســـداد،  بالتوفيـــق 

جاللتكم ثوب الصحة والعافية.
كما تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت كمـــال بن 
أحمـــد محمـــد؛ وذلك بمناســـبة تصنيـــف مملكة 
البحريـــن ضمن أفضـــل 10 دول األكثر تحســـنا 
في المؤشـــر الدولي لســـهولة ممارســـة أنشـــطة 

األعمال من أصل 190 دولة.. هذا نصها:
سيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء  حفظه 

هللا 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطيب لي يا ســـيدي أن أرفع إلى مقام ســـموكم 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي  أبلـــغ  الكريـــم 
حصـــول مملكـــة البحريـــن على تصنيـــف ضمن 

أفضـــل عشـــر دول تعتبـــر األكثـــر تحســـنا فـــي 
المؤشـــر الدولـــي لســـهولة ممارســـة األعمال من 
أصـــل 190 دولة، وما جاء هـــذا اإلنجاز المتميز 
إال بفضـــل مـــن هللا ومتابعـــة ســـموكم الحثيثة 
التي وصلت بمملكتنا الغالية إلى مصاف الدول 

المتقدمة في مختلف المجاالت.
قلوبنـــا  فـــي  صـــدى  ســـيدي  االنجـــاز  لهـــذا  إن 
جميعـــا كأبنـــاء لهذا البلد الطيـــب، وهو نتاج لما 
تحظـــى بـــه مملكتنا مـــن اهتمام ومســـاندة من 
لدن ســـموكم، ونظرتكـــم الثاقبة لما ســـينعكس 
علـــى المملكـــة مـــن تطـــور ونمـــاء نظيـــر وضـــع 
األسس والمعايير بشكل يتناسب والمواصفات 
العالميـــة، ويضـــع علـــى عاتقنا جميعـــا مجهودا 
مضاعفـــا؛ للحفاظ على ما تحقـــق من إنجازات 

ومكتسبات دولية وعالمية.
الصحـــة  لكـــم موفـــور  أتمنـــى  ســـيدي، ختامـــا 
والســـعادة، وأن يحفظكـــم هللا لمملكتنا الغالية، 

وأن تكونوا دوما خير سند وعون لنا جميعا.
وتلقـــى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية 
تهنئـــة مماثلة من وزير المواصالت واالتصاالت 

.. هذا نصها: 
ســـيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إنـــه لمـــن عظيـــم الشـــرف أن أرفـــع إلـــى مقـــام 
والتبريـــكات  التهانـــي  أبلـــغ  الكريـــم  ســـموكم 
بمناســـبة حصول مملكة البحرين على تصنيف 
متميـــز ضمـــن أفضـــل عشـــر دول تعتبـــر األكثر 
تحســـنا في المؤشـــر الدولي لســـهولة ممارســـة 

األعمال من أصل 190 دولة.
ســـيدي إن لمتابعتكم المستمرة وحرصكم على 
أن تكـــون مملكـــة البحريـــن في الصـــدارة دائما 
وفي شـــتى المجاالت، وما تحقـــق للمملكة وما 
وصلت إليه اآلن هو نتاج لرؤيتكم المســـتقبلية 
التـــي نراهـــا جليـــة يومـــا بعـــد يومـــا بفضل من 
هللا وعزيمتكـــم القوية وإصراركـــم الدائم على 
أن تحظـــى المملكـــة بمكانة عالميـــة كبرى تليق 
بطموحات أبنائها، وقدرتكم على تحقيق الرؤى 

واألهداف التي تضعون ركائزها.
صاحب السمو، سأبقى دوما المخلص لكم وفيا 
لما عاهدت هللا عليه، وأن أبذل كل جهد ممكن 
لتظـــل مملكتنا دائمـــا كما عهدتمونا عند حســـن 

ظنكم في الصدارة.

وزير الصناعة يهنئ باإلنجاز

... ووزير المواصالت يهنئ

رئيس المساحة: المملكة تسير بثبات نحو مزيد من التقدم

وزير اإلعالم: اإلنجاز يعود على الوطن والمواطن بالتقدم واالرتقاء

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس 
جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة؛ بمناســـبة تصنيـــف مملكة 
البحرين ضمن أفضل عشر دول األكثر تحسنا في 
المؤشـــر الدولي لسهولة ممارســـة أنشطة األعمال 

من أصل 190 دولة.
وفيما يلي نص البرقية:

ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه هللا 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يطيـــب لـــي يا صاحـــب الجاللة أن أرفـــع إلى مقام 
جاللتكـــم الســـامي الرفيـــع أصـــدق آيـــات التهاني 
والتبريـــكات؛ بمناســـبة تحقيـــق مملكـــة البحريـــن 
المراكـــز المتقدمة في التصنيفات العالمية لتحقق 
المركـــز الرابـــع ضمن أفضل عشـــر دول فـــي قائمة 
الدول األكثر تحســـنا في المؤشر الدولي لممارسة 
أنشـــطة األعمـــال من أصـــل 190 دولـــة، ليأتي هذا 
اإلنجاز كثمـــرة لتوجيهات ودعـــم جاللتكم أيدكم 
هللا الراميـــن لرفعة وطننـــا البحريـــن ومواطنيكم 

الكرام.
اليـــوم  البحريـــن  إن  الجاللـــة..  صاحـــب  ســـيدي 
وبفضـــل توجيهـــات جاللتكـــم وأوامركـــم النافذة، 
تســـير بثبـــات نحـــو مزيـــد مـــن التقـــدم مـــن خالل 
قواعـــد  لتضـــع  واإلجرائيـــة  التنمويـــة  مشـــاريعها 
ودعامـــات متينـــة لمرحلـــة جديـــدة مـــن مراحـــل 
مشـــروعكم التنموي الشـــامل؛ من أجل استقطاب 
المجـــاالت  فـــي جميـــع  مـــن االســـتثمارات  مزيـــد 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وغيرهـــا لنهضـــة هـــذا 

الوطن وتنميته وعز شأنه، في ظل حكم جاللتكم 
الزاهر والميمون. 

يحفـــظ  أن  القديـــر  العلـــي  أدعـــو  الختـــام  وفـــي 
جاللتكم ويديم عليكم موفور الصحة والســـعادة، 

وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم.
ودمتـــم جاللتكـــم ســـالمين موفقيـــن بحفـــظ هللا 

ورعايته
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة

رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

كمـــا تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة برقيـــة تهنئة 
من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري هذا 

نصها.
وفيما يلي نص البرقية..

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يطيب لي يا صاحب الســـمو أن أرفع إلى ســـموكم 
أصدق آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تحقيق 
مملكة البحرين المراكـــز المتقدمة في التصنيفات 
العالميـــة لتحقـــق المركز الرابع ضمن أفضل عشـــر 
دول فـــي قائمة الدول األكثر تحســـنا في المؤشـــر 
الدولي لممارســـة أنشـــطة األعمال مـــن أصل 190 
دولـــة، ليأتـــي هـــذا اإلنجـــاز كنتيجـــة للسياســـات 
الحكومية برئاســـة ســـموكم حفظكـــم هللا المتبعة 
لتحقيـــق رؤى وتطلعـــات صاحـــب عاهـــل البـــالد 
المفـــدى أيـــده هللا الراميـــة لرفعة وطننـــا البحرين 

ورفاه المواطنين الكرام.

وبفضـــل  اليـــوم  البحريـــن  إن  الســـمو..  صاحـــب 
وبرامـــج  هللا  حفظـــه  الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات 
ومشـــاريع الحكومـــة الموقرة برئاســـتكم حفظكم 
األساســـات  مـــن  مزيـــد  لوضـــع  والراميـــة  هللا 
والدعامـــات المتينـــة لمرحلـــة جديدة مـــن مراحل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة لجاللـــة الملك حفظه 
هللا، لتســـهم هذه البرامج واإلصالحات بمزيد من 
االســـتثمارات فـــي جميـــع المجـــاالت االقتصاديـــة 

واالجتماعية وغيرها. 
وفي الختام أدعو العلي القدير أن يحفظ سموكم 
ويديـــم عليكـــم موفـــور الصحة والســـعادة وطول 

العمر.
بحفـــظ هللا  موفقيـــن  ســـالمين  ســـموكم  ودمتـــم 

ورعايته
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

وتلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة برقية تهنئة من 
رئيـــس جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقـــاري هذا 

نصها.
هذا نصها:

ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه هللا 

ورعاه 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

يطيب لي يا صاحب الســـمو أن أرفع إلى ســـموكم 

أصدق آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تحقيق 
مملكة البحرين المراكـــز المتقدمة في التصنيفات 
العالميـــة لتحقـــق المركز الرابع ضمن أفضل عشـــر 
دول فـــي قائمة الدول األكثر تحســـنا في المؤشـــر 
الدولي لممارســـة أنشـــطة األعمال مـــن أصل 190 
دولـــة. ليأتـــي هـــذا اإلنجـــاز كنتيجـــة للسياســـات 
البـــالد  لتحقيـــق رؤى وتطلعـــات عاهـــل  المتبعـــة 
المفـــدى أيـــده هللا الراميـــة لرفعة وطننـــا البحرين 

ورفاه المواطنين الكرام.
وبفضـــل  اليـــوم  البحريـــن  إن  الســـمو..  صاحـــب 
توجيهـــات جاللة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعاه 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  ومشـــاريع  وبرامـــج 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الموقـــر 
حفظـــه هللا، وبفضل مـــا تولونه ســـموكم حفظكم 
هللا مـــن اهتمـــام ودعـــم شـــخصي كبيـــر من خالل 
ترؤســـكم للجنـــة التنســـيقية ومـــا ينبثـــق عنها من 
توجيهـــات من شـــأنها وضـــع مزيد من األساســـات 
والدعامـــات المتينـــة مواصلـــة للمســـيرة التنموية 
الشـــاملة لجاللـــة الملك حفظه هللا. ولتســـهم هذه 
البرامـــج واإلصالحـــات والقرارات نحـــو مزيد من 
االســـتثمارات فـــي جميـــع المجـــاالت االقتصاديـــة 

واالجتماعية وغيرها. 
وفي الختام أدعو العلي القدير أن يحفظ سموكم 
ويديـــم عليكـــم موفـــور الصحة والســـعادة وطول 

العمر.
بحفـــظ هللا  موفقيـــن  ســـالمين  ســـموكم  ودمتـــم 

ورعايته
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة برقية تهنئة من وزير شـــؤون 
اإلعـــالم علي الرميحي؛ وذلك بمناســـبة تصنيف 
مملكـــة البحريـــن ضمن أفضل عشـــر دول األكثر 
تحســـنا فـــي المؤشـــر الدولي لســـهولة ممارســـة 
أنشطة األعمال من أصل 190 دولة، هذا نصها: 

ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يشـــرفني أن أرفـــع إلى مقـــام جاللتكم الســـامي 
أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة 
اإلنجـــاز المشـــرف لمملكـــة البحريـــن بتصنيفهـــا 
ضمن أفضل 10 دول األكثر تحســـًنا في المؤشر 
الدولـــي لســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمـــال من 
أصـــل 190 دولة. إن التتويج الرفيع واإلنجازات 
الرائـــدة التـــي تميـــزت بهـــا مملكتنـــا الغاليـــة مـــا 
هـــي إال نتـــاج قيادتكـــم الحكيمـــة وتوجيهـــات 
جاللتكم لتحقيق األفضل على كافة المستويات 
وفـــي مختلـــف المجـــاالت بما يعود علـــى الوطن 
والمواطـــن بالتقـــدم واالرتقـــاء واالزدهـــار فـــي 
ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة للمملكة بقيادة 

جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم.  

داعيـــا هللا العلـــي القدير أن يديـــم على جاللتكم 
الصحـــة والعافيـــة ويمتعكـــم بطول العمـــر، وأن 
الخيـــر  يوفـــق جاللتكـــم ويســـدد علـــى طريـــق 
للوطـــن  وســـندا  ذخـــرا  يبقيكـــم  وأن  خطاكـــم، 

ولشعبكم الكريم.
 كما تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية تهنئة 

من وزير شؤون اإلعالم، هذا نصها:
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشـــرفني أن أرفـــع إلـــى مقـــام ســـموكم الكريـــم 
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اإلنجاز 
المشرف لمملكة البحرين بتصنيفها ضمن أفضل 
عشـــر دول األكثـــر تحســـًنا فـــي المؤشـــر الدولي 
لســـهولة ممارسة أنشـــطة األعمال من أصل 190 
دولـــة. إن مـــا تحقـــق من نتائـــج مميـــزة ومثمرة 
لمملكتنـــا الغاليـــة جـــاء بفضـــل جهـــود ســـموكم 
الحثيثة ورؤيتكم الطموحة ومبادراتكم النيــــرة 
التــــي تصب دائمًا في خدمـــة الوطن والمواطن، 
وما هـــذه اإلنجازات المســـتمرة والمراكز العالية 
الــــتي تتبوؤهـــا المملكـــة إال حصاد مـــا تقدمونه 

ســـموكم مـــن بـــذل وعطـــاء فـــي ســـبيل تحقيق 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030 والدفع 
بعجلـــة التنميـــة لألمـــام لتنـــال المملكـــة المراكـــز 
المتقدمـــة فـــي التصنيفـــات العالمية علـــى كافة 
المســـتويات وفـــي مختلـــف المجاالت بمـــا يعود 
بالنفـــع على الوطن والمواطن في ظل المســـيرة 
التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه. داعيًا هللا العلي 
القديـــر أن يحفـــظ ســـموكم عـــزًا وذخـــرًا للوطن 
لمواصلـــة العطـــاء ودوركـــم الريـــادي فـــي نهضة 
مملكتنـــا الغالية وأن ينعم على ســـموكم بموفور 

الصحة والسعادة، ودوام التوفيق والسداد.
وتلقـــى ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، برقية 

تهنئة من وزير شؤون اإلعالم هذا نصها:
حضرة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشـــرفني أن أرفـــع إلـــى مقـــام ســـموكم الكريـــم 
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اإلنجاز 

المشرف لمملكة البحرين بتصنيفها ضمن أفضل 
عشـــر دول األكثـــر تحســـًنا فـــي المؤشـــر الدولي 
لســـهولة ممارسة أنشـــطة األعمال من أصل 190 
دولـــة. إن مـــا تحقـــق مـــن نتائج ممــــيزة ومثمرة 
لمملكتنـــا الغاليـــة جـــاء بفضـــل جهـــود ســـموكم 
الحثيثة ورؤيتكم الطموحة ومبادراتكم النيــــرة 
التــــي تصب دائمًا في خدمـــة الوطن والمواطن، 
وما هـــذه اإلنجازات المســـتمرة والمراكز العالية 
الــــتي تتبوؤهـــا المملكـــة إال حصاد مـــا تقدمونه 
ســـموكم مـــن بـــذل وعطـــاء فـــي ســـبيل تحقيق 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030 والدفع 
بعجلـــة التنميـــة لألمـــام لتنـــال المملكـــة المراكـــز 
المتقدمـــة فـــي التصنيفـــات العالمية علـــى كافة 
المســـتويات وفـــي مختلـــف المجاالت بمـــا يعود 
بالنفـــع على الوطن والمواطن في ظل المســـيرة 
التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
داعيـــًا هللا العلـــي القدير أن يحفظ ســـموكم عزًا 
وذخـــرًا للوطن، وأن ينعم على ســـموكم بموفور 
الصحة والســـعادة، ودوام التوفيق والســـداد لما 
فيه خيـر وصالح مملكتنا الغالية وشعبها الوفي.

اإلنجاز ثمرة الجهود المخلصة لفريق البحرين
وزيـــر الماليـــة: الـــرؤى الطموحـــة لجاللـــة الملـــك تحـــث علـــى االبتـــكار

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة من 
الشـــيخ  الوطنـــي  الماليـــة واالقتصـــاد  وزيـــر 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة بمناسبة تصنيف 
مملكة البحرين ضمن أفضل عشر دول األكثر 
تحســـنا في المؤشر الدولي لســـهولة ممارسة 

أنشطة األعمال من أصل 190 دولة.
وفيما يلي نص البرقية:

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة

ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى حفظـــه هللا 
ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
يشـــرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
خالـــص التهانـــي والتبريكات بمناســـبة ما تم 
تحقيقـــه من إنجاز مشـــرف لمملكـــة البحرين 
بتصنيفهـــا ضمـــن أفضـــل عشـــر دول األكثـــر 
تحســـنا في المؤشر الدولي لســـهولة ممارسة 

أنشطة األعمال من أصل 190 دولة.
إن هـــذا اإلنجاز يأتي ليتوج توجيهات ورؤى 
جاللتكم الســـديدة بما يدعم أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة للمملكـــة، ويتماشـــى مـــع 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 لتحقيـــق 
التطلعات المنشـــودة بما ينعكـــس أثرها على 

نماء وازدهار الوطن والمواطن.
إن هذا اإلنجـــاز الذي تحقق هو ثمرة الجهود 
المخلصة لفريق البحرين الواحد المتمثل في 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية والقطاع 
وإيمانهـــم  األهليـــة،  والمؤسســـات  الخـــاص 
بنـــاء نهضـــة  فـــي  الراســـخ بأهميـــة دورهـــم 
المجتمـــع وتقدمه، ومواصلة العمل نحو خلق 
مزيـــد من الفرص الواعدة التـــي تدفع بعجلة 
الطموحـــة  الـــرؤى  إن  االقتصاديـــة.  التنميـــة 
والثاقبـــة لجاللتكم حفظكم هللا تدفعنا دائما 
إلى اســـتمرارية العمل بتضافـــر كافة الجهود 
لصناعـــة الفـــرص وابتـــكار األفـــكار الخالقـــة 
التي تســـهم في تحقيق النمو اإليجابي الذي 
يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن، 
كمـــا أن هذا اإلنجاز الـــذي تحقق هو حافز لنا 
لمواصلة المســـير بخطى ثابتـــة نحو اقتصاد 
مســـتدام يصب في دعـــم المســـيرة التنموية 
هللا  حفظكـــم  جاللتكـــم  بقيـــادة  الشـــاملة 
ورعاكـــم، ســـائال هللا العلـــي القديـــر أن يديـــم 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  علـــى جاللتكـــم 

وطـــول العمـــر. ودمتـــم جاللتكـــم برعاية هللا 
سالمين موفقين،،،

المخلص لجاللتكم
سلمان بن خليفة آل خليفة

وزير المالية واالقتصاد الوطني

وتلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة مـــن وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 

هذا نصها.
وفيما يلي نص البرقية:

ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يطيب لي أن أرفع إلى سموكم خالص التهاني 
الـــذي  المشـــرف  اإلنجـــاز  علـــى  والتبريـــكات 
حصلت عليه مملكة البحرين بتصنيفها ضمن 
أفضل عشـــر دول األكثر تحســـنا في المؤشـــر 
الدولي ســـهولة ممارسة أنشـــطة األعمال من 
أصل 190 دولة، وهو إنجاز يضاف إلى سجل 
المنجزات التي تحققت للمملكة بما يتماشـــى 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  مـــع 
بقيـــادة حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، وينســـجم مع مبادئ رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030. إن توجيهـــات 
ســـموكم تؤكـــد دوما علـــى اســـتمرارية العمل 
نحو تحقيق المنجزات والتطلعات لمســـتقبل 
مشـــرق، كمـــا أن حصـــول المملكـــة علـــى هذا 
التصنيـــف العالمـــي المشـــرف يعكـــس مـــدى 

حـــرص واهتمـــام ســـموكم حفظكـــم هللا فـــي 
دعـــم مســـيرة التنميـــة االقتصاديـــة، ويأتـــي 
هـــذا اإلنجـــاز بفضـــل تضافـــر جهـــود فريـــق 
البحريـــن الواحـــد مـــن الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية والقطاع الخاص والمؤسســـات 
األهليـــة، ومواصلـــة تعزيزهـــا بما يســـهم في 
تلبيـــة تطلعـــات المواطنيـــن ويحقـــق النمـــاء 
واالزدهـــار، ســـائال هللا العلي القديـــر أن يديم 
على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول 

العمر. ودمتم سموكم سالمين موفقين،،،

المخلص لسموكم
سلمان بن خليفة آل خليفة

وزير المالية واالقتصاد الوطني

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة برقية تهنئة من وزير المالية 

واالقتصاد الوطني هذا نصها.
وفيما يلي نص البرقية:

ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة

ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يطيب لي أن أرفع إلى ســـموكم أســـمى آيات 
التهانـــي وخالـــص التبريـــكات علـــى اإلنجـــاز 
المشـــرف لمملكـــة البحريـــن بتصنيفهـــا ضمن 
أفضل عشـــر دول األكثر تحســـًنا في المؤشـــر 
الدولـــي لســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمـــال 
مـــن أصل 190 دولـــة، لتواصل بذلك مســـيرة 

المراكـــز  بتحقيـــق  المســـتمرة  اإلنجـــازات 
المتقدمة فـــي التصنيفات العالمية على كافة 
بمـــا  المجـــاالت  مختلـــف  وفـــي  المســـتويات 
يعـــود بالنفع على الوطـــن والمواطن في ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة للمملكـــة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه. إن ما تحقق من نتائج مميزة للمملكة 
جـــاء تنفيـــًذا لرؤاكـــم الطموحـــة ومبادراتكم 
المثمـــرة التـــي نســـتنير بهـــا دوًما فـــي خدمة 
الوطـــن والمواطن، والتي كان أيضا لمتابعات 
ودعـــم اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ســـموكم 
حفظكم هللا عظيم األثر في وصول البحرين 
لهـــذه المؤشـــرات اإليجابيـــة. ونؤكـــد لكـــم يا 
صاحب السمو أن جميع الجهود اليوم تسعى 
لتحقيق أهـــداف رؤية البحريـــن االقتصادية 
2030 وتســـير بثبـــات نحـــو تحقيـــق التميـــز، 
كمـــا أن هـــذا اإلنجـــاز الـــذي تحقـــق يعكـــس 
طمـــوح فريق البحريـــن الواحـــد المتمثل في 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية والقطاع 
الخـــاص والمؤسســـات األهلية وإســـهامه في 
عملية البنـــاء والتنمية التي تصب في صالح 
المواطنيـــن. نؤكـــد لســـموكم علـــى مواصلـــة 
العـــزم لتحقيق اإلنجـــازات التي تنعكس على 
نماء وخير مملكة البحرين. ســـائال هللا العلي 
القدير أن يديم على ســـموكم موفور الصحة 

والسعادة وطول العمر.
ودمتم سموكم برعاية هللا سالمين موفقين

المخلص لسموكم
سلمان بن خليفة آل خليفة

وزير المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك
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ناصر بن حمد: شبكة العمل الدبلوماسي جزء من رؤية عاهل البالد
ســـموه يســـتقبل الدبلوماســـيين الدولييـــن المشـــاركين فـــي برنامـــج “ضيافـــة”

اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني، رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة الدبلوماســـيين الدوليين 
الذيـــن تســـتضيفهم أكاديميـــة محمد بن 
مبـــارك للدراســـات الدبلوماســـية ضمـــن 

برنامج “ضيافة “.
وأكد ســـموه أن مشـــاركة الدبلوماسيين 
الدوليين يعزز الحضور الدولي ويساهم 
فـــي تطويـــر العمل الدبلوماســـي وتبادل 
الخبـــرات بيـــن الجميـــع كمـــا يســـهم هذا 
التجمع في خلق شـــبكة عالقـــات دولية 
مـــع المشـــاركين مـــا يحقـــق رؤيـــة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 

مملكـــة  جعـــل  فـــي  خليفـــة  آل  عيســـى 
البحريـــن بوابـــة انطالق للجميـــع ومركز 
ترحيـــب بـــكل األفـــكار الجديـــد فـــي كل 
المجـــاالت مـــا يترجم رؤيـــة جاللته في 

جعـــل المملكة مركـــزا مهما في الخريطة 
ونقطـــة جـــذب للطموحين مـــن مختلف 
الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد  العالـــم.  أرجـــاء 
المتميـــز  بالمســـتوى  حمـــد  بـــن  ناصـــر 

للدبلوماســـيين الدوليين وبدخولهم في 
برنامـــج “ضيافـــة” الـــذي أطلق مـــن قبل 
أكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة، 
وحـــاز علـــى المركـــز األول فـــي مســـابقة 
االبتـــكار الحكومـــي، متمنًيـــا لهـــم دوام 

التوفيق والنجاح.
وناقش ســـموه مع الدبلوماســـيين عددا 
من القضايا واالقتراحات التي من شأنها 
تطويـــر العمل الدبلوماســـي بين المملكة 

والدول المشاركة. 
الدبلوماســـيين  شـــكر  جهتهـــم،  مـــن 
االســـتضافة،  علـــى  ســـموه  الدولييـــن 
مشـــيدين بإنجازاته فـــي المجاالت كافة 
وضعـــت  التـــي  اإلنجـــازات  وخصوصـــا 
مملكة البحرين في محط األنظار وسط 

الخارطة العالم.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل الدبلوماسيين المشاركين في برنامج )ضيافة(

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجية الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفـــة أمس مـــع  وزير خارجية 
ماليزيـــا ســـيف الديـــن عبـــدهللا، 
وذلـــك على هامـــش أعمال القمة 
عـــدم  لحركـــة  عشـــرة  الثامنـــة 
فـــي  عقدهـــا  المقـــرر  االنحيـــاز 
الفترة من 26-25 أكتوبر الجاري 
جمهوريـــة  فـــي  باكـــو  بمدينـــة 

أذربيجان.
وخـــالل االجتمـــاع، أشـــاد وزيـــر 
المتميـــز  بالمســـتوى  الخارجيـــة 
الذي وصلت إليـــه العالقات بين 
مملكة البحريـــن وماليزيا بفضل 
تطويـــر  علـــى  البلديـــن  حـــرص 
مختلـــف أطـــر التعـــاون الثنائـــي 

والتواصـــل والتنســـيق المتبادل 
االهتمـــام  محـــل  القضايـــا  إزاء 
المشـــترك، وما يتوفـــر للعالقات 
بين البلدين من فرص ومقومات 
كبيرة؛ للمضي بهـــا آلفاق أرحب 

على المستويات كافة.
مـــن جانبـــه، عبـــر ســـيف الديـــن 
عبـــدهللا عـــن اعتـــزاز ماليزيا بما 
يربطهـــا مـــن عالقـــات قويـــة مع 
مملكـــة البحريـــن وحرصها على 
االرتقـــاء بها بما يلبـــي التطلعات 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
الشـــقيقين، منوًها بما تضطلع به 
مملكة البحرين من دور مهم وما 
تبذلـــه مـــن جهـــود كبيـــرة؛ ألجل 

تعزيز األمن واالستقرار.

وزير الخارجية يشيد بالعالقات مع ماليزيا

الرفاع - قوة الدفاع

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  قـــام 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة صباح 
أمـــس بجولـــة تفقديـــة إلـــى عدد 
من وحـــدات قوة دفاع البحرين، 
وخالل الزيارة استمع إلى إيجاز 
عـــن برامج التطويـــر والتحديث 
المنشـــودة فـــي هـــذه الوحـــدات، 
موجها منســـوبي تلـــك الوحدات 
بإرشـــاداته القيمـــة علـــى أهميـــة 
التســـلح باإلخـــالص فـــي العمـــل 
والتصميم على زيـــادة الحصيلة 
العســـكرية والعلميـــة؛  المعرفيـــة 
للوصول إلـــى األهداف المطلوبة 
التـــي تصب في مصلحة مملكتنا 
الغاليـــة؛ تحقيقا لرؤى الســـديدة 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وعّبـــر القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن عن ســـعادته لما لمســـه 
والتفانـــي  العمـــل  روح  فـــي 
رجـــال  مـــن  والعطـــاء  والبـــذل 
قـــوة دفـــاع البحريـــن وبمعنويـــة 

عالية وبســـالة كبيـــرة وجرأة في 
للوصـــول  التحديـــات؛  مواجهـــة 
مـــن  المنشـــودة؛  األهـــداف  إلـــى 
أجل االرتقاء بمستوى الجاهزية 
القتالية المطلوبة واالستعدادات 
لتنفيـــذ  الحديثـــة؛  اإلداريـــة 
المناطـــة  والمهـــام  الواجبـــات 
بهـــم، مثمنـــا دورهـــم فـــي تحمل 
المسؤوليات بكل كفاءة واقتدار.
وأشـــاد القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحريـــن على مـــا يقوم به رجال 
قـــوة دفـــاع البحريـــن مـــن جهود 
متقدمـــة  بخطـــى  تســـير  طيبـــة 
وثوابـــت راســـخة وترتكـــز علـــى 
القتاليـــة  المنظومـــات  أرقـــى 
واإلدارية، والتـــي تؤكد يقظتهم 
أداء  علـــى  وحرصهـــم  الدائمـــة 
واجبهم بـــكل عزيمـــة وإخالص؛ 
ليكونـــوا علـــى أهبـــة االســـتعداد 
للـــذود عن ثـــرى وأجـــواء الوطن 
مكتســـباته  وحمايـــة  الغالـــي، 
وإنجازاتـــه التنموية في مختلف 

الظروف والمواقع.

القائد العام يتفقد عددا من الوحدات العسكرية

مستشار األمن الوطني يقف على آخر استعدادات “بايدك”
ـــاب ـــدي لإلره ـــة والتص ـــتراتيجيات الدفاعي ـــي لإلس ـــر إبداع ـــة تفكي ـــر منص المؤتم

ترأس مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكي اللواء الركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض 
ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفـــاع 
2019 “بايـــدك”، االجتماع التنظيمي 
لمعـــرض  المنظمـــة  العليـــا  للجنـــة 
ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفـــاع 
2019 “بايـــدك”، أمـــس الخميس في 
مقر الحرس الملكي ضمن احتضان 
مملكة البحرين النســـخة الثانية في 
الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2019، 
تحـــت رعاية كريمة مـــن لدن عاهل 
البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
اســـتمع  االجتمـــاع  مســـتهل  وفـــي 
قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا 
المنظمـــة إلـــى عـــرض تفصيلـــي عن 
المراحـــل المتقدمـــة التـــي أنجزتهـــا 
اللجنـــة المنظمة ومختلـــف البرامج 
الســـتضافة  اللجنـــة  أعدتهـــا  التـــي 
وإلظهـــار  العالمـــي،  الملتقـــى  هـــذا 
التـــي  بالصـــورة  “بايـــدك”  معـــرض 
تتناسب مع ســـمعة مملكة البحرين 
المعـــارض  احتضـــان  مجـــال  فـــي 
مجـــال  فـــي  المختصـــة  العالميـــة 
واألســـلحة  العســـكرية  الصناعـــات 
والجويـــة  )البريـــة  الدفاعيـــة 
والبحريـــة(، ونظـــرا لمـــا يمثلـــه هذا 
الحـــدث مـــن أهميـــة بالغـــة لمملكـــة 
البحريـــن، مؤكـــدا ســـموه أن اللجنة 
العليـــا تتطلـــع إلـــى تنســـيق جميـــع 
الجهـــود العســـكرية والدبلوماســـية 
بيـــن  التعـــاون  لتعزيـــز  المشـــتركة؛ 
مملكة البحريـــن والمجتمع الدولي، 
ودعـــم أهداف قوة دفـــاع البحرين، 
وتوطيـــن  االســـتثمارات،  وجـــذب 
القطـــاع  وتنشـــيط  التكنولوجيـــا، 

السياحي.
كما اطلع سموه على آخر مستجدات 
اســـتعدادات اللجـــان العاملـــة، ومـــا 
تقوم به من عمل مستمر ومتواصل 

للوصـــول إلى الجاهزيـــة التامة في 
الوقـــت المناســـب؛ من أجـــل إخراج 
المعرض والمؤتمر بما يليق بســـمعة 
الرائـــدة  البحريـــن  مملكـــة  ومكانـــة 
واســـتضافة  تنظيـــم  فـــي  عالميـــا 
المعـــارض المتخصصـــة، كمـــا وّجـــه 
ســـموه رؤســـاء اللجـــان والعامليـــن 
والتنســـيق،  المتابعـــة  علـــى  عليهـــا 
مؤكـــدا أن العمـــل الجماعي والروح 
الواحدة هما أســـاس نجاح أي عمل 

في مختلف الميادين.
وقال سمو مستشـــار األمن الوطني 
قائد الحرس الملكي في هذا الصدد 
تطويـــر  إلـــى  الطمـــوح  ازديـــاد  إن 
وإبراز صناعـــة المعارض في مملكة 
البحريـــن ســـيكون ثمـــرة النجاحات 
معـــرض ومؤتمـــر  التـــي ســـيحققها 
البحرين الدولي للدفاع، مضيفا بأن 
النجـــاح ســـيحقق مزيـــدا من فرص 
النمـــو واالزدهـــار فـــي هـــذا القطاع 

المهم.
وأثناء ســـير االجتمـــاع، ثّمن رئيس 
ومؤتمـــر  لمعـــرض  العليـــا  اللجنـــة 
البحريـــن الدولـــي للدفـــاع الجهـــود 
المبذولـــة إلقامـــة أحـــد أبـــرز وأهـــم 
المعـــارض العســـكرية فـــي منطقـــة 
الشرق األوسط وأكبرها على أرض 
المملكـــة، معربـــا ســـموه عـــن ثقتـــه 
بقدرات أبناء البحريـــن والكفاءات 
فـــي  وتفانيهـــم  المثاليـــة  الوطنيـــة 
مكانتـــه  ودعـــم  الوطـــن  خدمـــة 
مشـــيدا  الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى 
بالتســـهيالت المقدمة من قبل كافة 
الجهـــات المعنية وعلى رأســـها قوة 

دفـــاع البحريـــن والحـــرس الوطني 
ووزارة الداخليـــة؛ مـــن أجل إنجاح 
هذا الحـــدث العالمي، معربا ســـموه 
عـــن ارتياحـــه من كافـــة اإلجراءات 
المتخـــذة مـــن خـــالل تعـــاون كافـــة 
فـــي  المعنيـــة  الـــوزارات واإلدارات 
الدولـــة مـــع اللجنـــة العليـــا المنظمة 
الدوليـــة  المكانـــة  يعكـــس  وبمـــا 
واإلقليميـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  إقامـــة 

العسكرية واألمنية.
وأكد اللواء الركن سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة انعقاد 
العســـكرية  التكنولوجيـــا  مؤتمـــر 
في الشـــرق األوســـط؛ كونـــه منصة 
تفكيـــر إبداعي لمجاالت عديدة في 
اإلستراتيجيات الدفاعية ومناقشة 
األفكار والحلـــول للتصدي لإلرهاب 
المشـــاركة  خـــالل  مـــن  والتطـــرف 
العالميـــة الفاعلة، واســـتثمار مســـار 
النجاح الدولي المستمر ضمن خطة 
وخطوات مدروسة تتمثل بتحويل 
التحديـــات إلـــى نجاحـــات حقيقية 
تعكس مستوى التناغم في المجال 
نطـــاق  وعلـــى  واألمنـــي  العســـكري 
إســـتراتيجي، خصوصا ضمن قوات 
التحالـــف التـــي تعمل علـــى مناطق 

الحروب والنزاعات.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلس 
للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء 
اإلســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  “دراســـات” 
أحمد آل خليفة المتحدث الرســـمي 
لمعـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولي 

المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للدفـــاع 
العســـكرية  التكنولوجيـــا  لمؤتمـــر 
فـــي الشـــرق األوســـط عـــن امتنانـــه 
واعتزازه بدعم وتوجيهات مستشار 
األمـــن الوطني قائد الحرس الملكي 
بـــن حمـــد آل  الشـــيخ ناصـــر  ســـمو 
خليفـــة، وحرص ســـموه الكبير على 
تهيئة كافـــة المقومـــات واإلمكانات 
التي تضمن لمملكة البحرين نجاحا 
الملتقـــى  هـــذا  تنظيـــم  فـــي  باهـــرا 
الدفاعـــي - اإلســـتراتيجي الدولـــي، 

وصوال لتحقيق األهداف المرجوة.
وتقـــدم الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
آل خليفة بخالص الشـــكر والعرفان 
لســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى إتاحـــة 
حيـــث  المميـــزة،  الفرصـــة  هـــذه 
مملكـــة  رؤيـــة  )بايـــدك(  يجســـد 
البحرين لتعزيز االســـتقرار والسالم 
والمعرفـــة والتنميـــة فـــي المنطقـــة، 
كمـــا أعرب عـــن ســـعادته بمشـــاركة 
مركز “دراســـات” كشـــريك فاعل في 
تنظيم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  العســـكرية 
المصاحب   ”MEMTEC“ )ميمتيـــك( 
للمعرض، ليعبر هذا الملتقى العالمي 
عمـــا وصلت إليه التقنيات الدفاعية 
الحديثة من تكامل فضالً عن الفكر 

اإلستراتيجي.
محـــاور  اختيـــار  أهميـــة  وأكـــد 
المواضيع والمتحدثين في المؤتمر 
بعناية فائقة؛ بهدف تأسيس منصة 
واآلراء  األفـــكار  لتبـــادل  عالميـــة 
والتشاور حول المستجدات األمنية 
والعســـكرية، واالطالع على أحدث 
التقنيـــات التكنولوجيـــة المتطـــورة 
بهـــدف  العســـكري؛  المجـــال  فـــي 
تسليط الضوء على الدور األساسي 
للتقنيـــات العســـكرية فـــي محاربـــة 
التحديـــات  ولمواجهـــة  الصراعـــات 
التي تشـــهدها المنطقة والتي تهدد 
األمـــن اإلقليمـــي والســـالم الدولـــي، 
بما يصب في تحقيـــق التكامل بين 
التقنيات الدفاعية الحديثة، والفكر 

اإلستراتيجي المتقدم.

الرفاع - قوة الدفاع

عيسى بن سلمان يفتتح مصنع “آرال فودز” بمدينة سلمان الصناعية
نيابـــًة عـــن ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، افتتح رئيس مجلس أمناء 
وقف عيســـى بن ســـلمان التعليمي الخيري 
سمو الشـــيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 
خليفة صباح أمس مصنع آرال فودز بمدينة 
ســـلمان الصناعية بالحد بحضـــور عدد من 
لشـــركة  التنفيذيـــة  واإلدارة  المســـؤولين 
آرال فـــودز. وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن مـــا تمتاز به 
مملكـــة البحرين مـــن بيئة جاذبـــة لمختلف 
االســـتثمارات وما تتمتع به من تشـــريعات 
محفـــزة للنمـــو االقتصـــادي جعلهـــا تحقـــق 
مؤشـــرات إيجابية ومميزة في التصنيفات 
الدولية لســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال 
بمـــا يعكس قـــدرة البحرين التنافســـية في 
تســـهم  التـــي  كافـــة  الحيويـــة  القطاعـــات 

باســـتمرار فـــي خلـــق فـــرص نوعيـــة أمـــام 
المواطنين، مشيًدا سموه بما توفره مملكة 
البحرين من بنى تنمويـــة داعمة لالقتصاد 
تمثلت في التسهيالت المتوفرة في مدينة 
ســـلمان الصناعيـــة وغيرهـــا مـــن المناطـــق 
التـــي تلعب دوًرا حيوًيا في تحفيز القطاع 
اللوجيســـتي فـــي مملكة البحريـــن كإحدى 
القطاعـــات ذات األولويـــة لدعـــم االقتصاد 
الوطنـــي بمـــا يتماشـــى مـــع رؤيـــة البحرين 
االقتصادية 2030 القائمة على االســـتدامة 
حفـــل  وخـــالل  والعدالـــة.  والتنافســـية 
االفتتـــاح، قـــال وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايد الزياني : “يسرنا أن نرحب 
بـــآرال لتكون جـــزًءا من المجتمـــع الصناعي 
فـــي مملكـــة البحريـــن وعنصرا فاعـــال فيه، 
حيـــث ســـتواصل وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة دورهـــا فـــي جـــذب االســـتثمار 
الخارجي المباشر وتسهيل مزاولة األعمال 
ودعـــم نمـــوه تماشـــيا مـــع خططنـــا للتنوع 
االقتصـــادي والتوســـع؛ بهـــدف تعزيـــز نمـــو 

قـــال  جانبـــه،  مـــن  البحرينـــي”.  االقتصـــاد 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة آرال فـــودز بيدر 
توبور: “إن منطقة الشـــرق األوسط وشمال 
إفريقيا تعد ســـوقا ذات أولوية بالنسبة لنا، 
وإن افتتـــاح موقع اإلنتاج هـــذا في مملكة 
البحريـــن يعـــزز التزامنا تجـــاه المنطقة. إن 
اختيارنـــا البحريـــن لتكـــون مركـــز التصنيع 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الرئيـــس 
وشـــمال إفريقيا يدل على ثقتنا في قطاع 
الصناعـــات التحويليـــة المتنامـــي بســـرعة 
فـــي المملكة واتســـاقها مع خطـــط التنويع 

االقتصادي في المملكة للعام 2030”.
وأضـــاف قائـــال: “تعتبـــر منتجـــات األلبـــان 
جزًءا ال يتجزأ من النظام الغذائي الصحي، 
وســـيمكننا هـــذا الموقع الجديد مـــن زيادة 
اإلنتاج وزيادة االبتـــكار لدينا؛ لتلبية طلب 
المستهلكين المتزايد لهذه المنتجات. نحن 
واثقون من أن قرار اختيار البحرين كمركز 
لعمليات الشركة يعد خطوة ناجحة وفعالة 
لتحقيـــق زيـــادة النمو لشـــركة آرال العالمية، 

معربيـــن عـــن شـــكرنا للحكومة ولشـــركائنا 
المحلييـــن على الدعـــم الكبير الذي حظيت 

به الشركة وجعل األمر ممكًنا”.
وفـــي تصريح للرئيـــس التنفيـــذي لمجلس 
حميـــدان،  خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
قـــال: “تنضـــم شـــركة آرال فـــودز اليـــوم إلى 
قائمـــة متنامية من الشـــركات الرائدة التي 
اختـــارت البحريـــن موطنـــا لعملياتهـــا على 
مســـتوى المنطقة. ويعد اختيار شركة آرال 
فـــودز البحريـــن لتنشـــئ فيهـــا أكبـــر مصنع 

خـــارج أوروبـــا دليل علـــى مكانـــة البحرين 
كوجهـــة رائـــدة للشـــركات الصناعيـــة التي 
تتطلـــع للوصول إلى ســـوق المنطقـــة البالغ 
حجمـــه 1.65 تريليـــون دوالر للعـــام 2018، 
حيث تقدم المملكة للمســـتثمرين عدًدا من 
المزايا التنافســـية بما في ذلك وفرة القوى 
العاملة المحلية عاليـــة المهارات، وتكاليف 

تشغيلية تنافسية على مستوى المنطقة”.
وأضـــاف حميـــدان “تعـــد شـــركة آرال فـــودز 
إضافـــة مميـــزة للقطـــاع الصناعـــي، الـــذي 

يعـــد أحد أعمـــدة اقتصـــاد المملكـــة، حيث 
يمثـــل القطاع ما نســـبته %14 مـــن الناتج 
المحلي اإلجمالـــي الحقيقي للبحرين، وهو 
ثانـــي أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي. كما 
ســـيخلق اســـتثمار شـــركة آرال فـــودز عدًدا 
من الوظائف المباشـــرة وغير المباشرة في 
الســـوق المحلية، وسيلعب دوًرا رئيسا في 
دعـــم جهودنا فـــي التنويع االقتصـــادي بما 
يتماشـــى مـــع الرؤية االقتصاديـــة للبحرين 
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المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يفتتح مصنع آرال فودز بمدينة سلمان الصناعية
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المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة أمس رئيس الجمارك 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات 
علـــي  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
القائـــد؛ بمناســـبة فـــوز شـــؤون الجمارك 
بجائـــزة أفضـــل الممارســـات الحكومية 
لمشروع حوكمة المعلومات االقتصادية 
والجمركية لتســـهيل التجارة )أفق( في 
الملتقـــى الحكومـــي 2019، وفـــوز هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
بجائزة التميز في التواصل مع العمالء.

وفـــي اللقـــاء، أعـــرب الوزير عـــن تهانيه 
بالفوز، الذي يعكس مستوى متميزا من 
األداء فـــي تقديـــم الخدمـــات والحرص 
علـــى تعزيـــز التواصـــل مـــع المواطنيـــن 
والمقيميـــن والعمل على تلبية مطالبهم، 
الجهـــود  أهميـــة مواصلـــة  إلـــى  منوهـــا 

بالخدمـــات  االرتقـــاء  إلـــى  الهادفـــة 
المقدمـــة، فـــي إطار التعاون والتنســـيق 
الخدميـــة وضمـــن  الجهـــات  كافـــة  مـــع 

منظومة الشراكة المجتمعية.
التـــي يبذلهـــا  بالجهـــود  الوزيـــر  وأشـــاد 
العاملون في الجمارك وهيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية، وحرصهم على 
التميـــز وتطويـــر منظومـــة التواصل مع 
كافة فئات المجتمـــع وتقديم الخدمات 
بأعلـــى مســـتوى مـــن الدقـــة واإلنجـــاز، 
متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

مـــن جهتهمـــا، أعـــرب رئيـــس الجمـــارك، 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة عـــن شـــكرهما 
وتقديرهـــا لوزيـــر الداخليـــة علـــى هـــذه 
دافعـــا  تمثـــل  والتـــي  الكريمـــة،  اللفتـــة 
لمواصلـــة مزيد من العمـــل والعطاء في 

خدمة الوطن والمواطن.

وزير الداخلية يشيد بحرص العاملين على التميز

خطوات متقدمة للبحرين بتطوير الجوانب التنموية
محمد بن مبارك يحضر افتتاح مؤتمر االتحاد العربي للمتداولين في األسواق المالية

برعاية ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفـــة، وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفة، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وعـــدد من 
المســـؤولين، افتتحـــت صباح أمس 
أعمـــال “المؤتمـــر الرابـــع واألربعيـــن 
فـــي  للمتداوليـــن  العربـــي  لالتحـــاد 
تنظمـــه  الـــذي  الماليـــة”  األســـواق 
جمعيـــة البحريـــن للمتداوليـــن فـــي 
مـــع  بالتعـــاون  الماليـــة،  األســـواق 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي تحـــت 
شـــعار )إعـــادة تشـــكيل التمويل في 

اقتصاد متغير(.
وأكد ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
أهميـــة انعقاد مثل هـــذه المؤتمرات 
التـــي تســـهم فـــي خلـــق المزيـــد من 
الفـــرص االســـتثمارية الواعـــدة بمـــا 
يعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى الوطن 
والمواطنيـــن، الفًتـــا ســـموه إلـــى أن 
مملكـــة البحريـــن خطـــت خطـــوات 
متقدمة على صعيد تطوير مختلف 
الجوانـــب التنموية بما يعزز العملية 
االقتصادية ويدعم أهداف المسيرة 

التنموية الشاملة.
وأشـــار ســـموه إلـــى مـــا تتمتـــع بـــه 
اقتصاديـــة  بيئـــة  مـــن  المملكـــة 
مـــن  عـــززت  محفـــزة  واســـتثمارية 
تنافســـيتها ومكانتهـــا علـــى خارطة 
ومواصلـــة  العالمـــي،  االقتصـــاد 
الجهـــود لدعـــم التوجهـــات الراميـــة 
إلـــى اقتصـــاد مســـتدام بمـــا يحقـــق 

التطلعات المنشودة.
من جهته، أكـــد ممثل البحرين لدى 
فـــي  للمتداوليـــن  العربـــي  االتحـــاد 
األســـواق الماليـــة، ورئيـــس اللجنـــة 
التنظيميـــة العليـــا للمؤتمـــر عبدهللا 
داود أهمية استضافة البحرين لهذا 

الحـــدث الســـنوي الذي يعـــد فرصة 
مواتية للتعريـــف بالمملكة والنظام 
المصرفـــي والمالي المحلي ومجال 
وغيـــر  المباشـــرة  االســـتثمارات 
المباشـــرة فيهـــا، وتســـليط الضـــوء 
التطـــور  فـــي  المملكـــة  دور  علـــى 
التـــداوالت  ألســـواق  المســـتقبلي 

المالية.
تســـتضيف  البحريـــن  أن  وأوضـــح 
الخامســـة،  للمـــرة  المؤتمـــر  هـــذا 
أكثـــر  بيـــن  اســـمها  بذلـــك  لتســـجل 
الدول اســـتضافة لهـــذا المؤتمر منذ 
انطالقتـــه فـــي لبنـــان العـــام 1973، 
مشـــيًرا إلـــى أن اســـتقطاب المؤتمر 
نحو 500 من المشاركين والمهتمين 
من دول العالم يؤكد نجاح البحرين 

في تنظيمه.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
االتحاد العربي الدولـــي للمتداولين 

فـــي األســـواق الماليـــة تامـــر خليفة 
إنـــه وبعد مرور ســـت ســـنوات على 
هـــا  للمؤتمـــر،  البحريـــن  اســـتضافة 
هـــي اليوم تســـجل نجاًحـــا آخر في 
دًة  مجـــدِّ العـــام،  لهـــذا  اســـتضافتها 
عزمهـــا علـــى تعزيـــز دورهـــا كالعب 
مهم في مجـــال المال واألعمال في 

المنطقة.
وأوضـــح أن مجموعـــة متنوعة من 
المتحدثيـــن البارزين ســـتطرح على 
مـــدى يوميـــن وجهات نظـــر جديدة 
في مجال تطورات صناعة التمويل 
التغييـــرات االقتصاديـــة  فـــي ظـــل 

التي يشهدها العالم.
علـــى  المؤتمـــر  جلســـات  وتعقـــد 
كبـــار  فيهـــا  يتنـــاول  يوميـــن  مـــدى 
علـــى  مهمـــة  عناويـــن  المتحدثيـــن 
الســـاحة االقتصاديـــة العالميـــة، من 
فـــي  االقتصـــادي  النمـــوذج  بينهـــا 

وإعـــادة  التعـــاون،  مجلـــس  دول 
النظـــر فـــي الخدمـــات الماليـــة مـــن 
خـــالل التكنولوجيا الماليـــة )فنِتك(، 
وصحـــة االقتصـــاد العالمـــي ومـــدى 
االلتزام الســـابق بالعولمة واالنفتاح 
أســـهمت  وكيـــف  االقتصـــادي، 
النجاحـــات األوليـــة فـــي تخفيـــض 
الديـــون فـــي إفســـاح المجـــال أمام 
بيئـــة  فـــي  المتزايـــدة  المديونيـــة 
تـــزال  ال  التـــي  النقديـــة  السياســـة 
تعتمـــد اعتمـــاًدا كبيـــًرا على أســـعار 
الفائـــدة المنخفضـــة للغايـــة، إضافة 
إلـــى )مســـتقبل الطاقـــة في الشـــرق 
األوســـط( في ظل التقلبات األخيرة 

في أسعار النفط.
وأقيم علـــى هامش المؤتمر معرض 
لعـــدد مـــن المؤسســـات والشـــركات 
الحـــدث،  فـــي  المشـــاركة  والبنـــوك 

قدمت خالله آخر منتجاتها.
وكان سمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
عقد اجتماًعا، وبحضور الشيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة مـــع الرئيس 
الفرنسي األسبق نيكوالي ساركوزي 
فـــي  الرســـميين  المتحدثيـــن  أحـــد 

المؤتمر.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
عالقات الصداقـــة والتعاون القائمة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والجمهورية 
الفرنســـية، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة ذات 

االهتمام المشترك.

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يفتتح منتدى المستثمرين  

المنامة - بنا

“الملكيــة للبنــات” تنظــم فعاليــة لمكافحــة الســرطــان
أناب ســمو محافظ الجنوبية الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
مديــر إدارة المــوارد البشــرية والماليــة باإلنابــة محمــد الرميحــي؛ لحضور 
فعاليــة التوعيــة لمكافحة الســرطان في الجامعة الملكيــة للبنات، بحضور 
القائــم بأعمــال رئيــس الجامعــة الملكية للبنات ديفيد ســتيوارت وعدد من 
أعضــاء مجلــس إدارة الجامعــة، والتــي أقيمت بتنظيم من مكتب شــؤون 
الطالبات ومجلس طالبات الجامعة في المركز الطالبي بالحرم الجامعي.

توجيهـــات  أن  الرميحـــي  وأكـــد 
بـــن علـــي  ســـمو الشـــيخ خليفـــة 
فـــي  للمشـــاركة  دومـــا  تســـعى 
إقامـــة هذه الفعاليـــات التوعوية؛ 
لزيـــادة الوعي الصحـــي وللوقاية 
مـــن األمـــراض، إضافة إلـــى دعم 
المبادرات الصحية بكافة الســـبل 

المتاحة.
المـــوارد  إدارة  مديـــر  والتقـــى 
باإلنابـــة  والماليـــة  البشـــرية 

عضوات مجلس الطالبات، حيث 
أشاد بتنظيمهن المتميز للفعالية، 
وأثنـــى علـــى مشـــاركتهن الفعالة 
فـــي المجتمـــع، كمـــا اطلـــع علـــى 
تضمنـــت  التـــي  الفعاليـــة  أركان 
معرضـــا لمشـــاريع الطالبـــات مـــن 
ولوحاتهـــن  الكليـــات  مختلـــف 
الفعاليـــة  اشـــتملت  كمـــا  الفنيـــة، 
علـــى ركـــن للمنتجـــات والمطاعم 
المشـــاركة ويعود ريعهـــا لألعمال 

المملكـــة، إضافـــة  فـــي  الخيريـــة 
إلى األلعاب واألنشطة الترفيهية 
التـــي نظمهـــا مجلـــس الطالبـــات 

بالجامعة.
علـــى  الفعاليـــة  اشـــتملت  كمـــا 
محاضرة علمية بعنوان “الكشـــف 
المبكـــر” ألقتها غفران جاســـم من 
الطب العائلي إلى جانب مشاركة 
للنســـاء  الملكـــي  المستشـــفى 
والـــوالدة عبـــر عمـــل الفحوصات 

الطبية في الفعالية.
بالـــغ  عـــن  ســـتيوارت  وأعـــرب 
امتنانـــه للرعاية الكريمة من قبل 

المحافظـــة الجنوبيـــة، كمـــا ثمـــن 
جهود طالبات الجامعة وسعيهن 
لنشر الوعي في المجتمع الطالبي 

حول مرض السرطان، وذلك في 
إطار المشاركة في الشهر العالمي 

)أكتوبر( للتوعية الصحية.

المنامة - بنا

سمــو الشيخ 
خليفــــة بــــن علي 

ينيب الرميحي 
للحضور

المنامة - بنا

 أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن 
تحقيق مملكة البحرين لمؤشرات إيجابية 
ومميزة فـــي تقرير مجموعة البنك الدولي 
يؤكـــد أن مملكـــة البحريـــن ماضيـــة نحـــو 
تحقيـــق أهدافهـــا التنمويـــة المنشـــودة بما 
يعكس رؤى وتطلعات عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مشـــيًرا إلـــى أن تصنيـــف البحريـــن ضمـــن 
الـــدول العشـــر األكثر تحســـًنا في المؤشـــر 
الدولي لســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمال 
من أصل 190 دولـــة وتبوئها المركز الثاني 
ـــا في هذا المؤشـــر الدولـــي هو أفضل  عربيًّ
تصنيـــف حققتـــه المملكة حتـــى اليوم مما 
يعـــد نجاًحا جديًدا يضـــاف إلى النجاحات 

المتعـــددة المتحققـــة فـــي ظـــل المســـيرة 
أرســـى دعائمـــه  التـــي  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك والتـــي ينعكـــس 
أثرهـــا ومداها ليســـتفيد منهـــا المواطنون 
عبر مـــا توفره هـــذه النجاحـــات من فرص 

نوعية أمامهم.
 ورفع وزير المالية واالقتصاد الوطني بهذه 
المناسبة أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة بمناســـبة هذا 
اإلنجـــاز الذي تحقـــق للمملكة، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا اإلنجاز يعد دافًعـــا لمواصلة العمل 
بجهـــود أكبر من أجل تحقيق نتائج أفضل 
مـــن خـــالل اســـتمرار العمل على تحســـين 
بيئـــة األعمال بما يخلـــق مزيًدا من الفرص 
الواعـــدة التـــي يســـتفيد منهـــا المواطنون، 

ويعـــّزز مركـــز ومكانة المملكـــة االقتصادي 
الـــوزراء  ـــا. كمـــا هنـــأ الوزيـــر رئيـــس  دوليًّ
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، مؤكـــًدا أن اإلنجاز يأتي 
الـــوزارات  جميـــع  جهـــود  تضافـــر  بفضـــل 
والجهـــات الحكومية بقيادة ســـموه حفظه 

هللا ضمن فريق البحرين الواحد.
 وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديره لولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، على 
اللجنـــة  تقدمـــه  الـــذي  والمتابعـــة  الدعـــم 
التنســـيقية برئاســـة ســـموه والتـــي كان لها 
عظيـــم األثـــر فـــي تحقيـــق البحريـــن لهـــذا 
التصنيـــف المتميـــز ضمن مؤشـــرات تقرير 

مجموعة البنك الدولي.

 وقـــال إن مملكة البحرين اســـتطاعت من 
خـــالل عملهـــا بشـــكل جماعـــي والطمـــوح 
الكبيـــر الـــذي أظهـــره فريـــق البحريـــن من 
الســـلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية 
والمؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع  وكذلـــك 
األهليـــة مـــن تحقيق هـــذا اإلنجـــاز الجديد 
لمملكة البحرين ضمن المؤشـــرات العالمية 
لتصبـــح ضمـــن العشـــر دول األكثر تحســـًنا 
في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال 
مـــن أصـــل 190 دولـــة، وذلك بفضـــل ما تم 
العمـــل عليـــه خـــالل الفتـــرة الماضيـــة مـــن 
مراجعـــة البرامج واإلجـــراءات التنظيمية 
واستحداث ما يتطلب استحداثه من أجل 
التطوير لتواكـــب المملكة الدول المتقدمة 
في هـــذا المجـــال، مؤكًدا معاليـــه مواصلة 
العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين 

وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول 
المتقدمة في مجال المال واألعمال. وأشار 
إلـــى أن مملكة البحرين احتلت المرتبة 43 
ا في مؤشـــر سهولة ممارسة األعمال  عالميًّ
لتقفـــز 19 مرتبـــة مقارنـــة بترتيبهـــا العـــام 
الماضـــي، حيث اعتمـــد البنـــك الدولي في 
تصنيفـــه علـــى عدد مـــن اإلجـــراءات التي 
قامـــت بهـــا مملكة البحرين مما ســـاهم في 
خلـــق بيئـــة اســـتثمارية محفـــزة لممارســـة 
األعمال حيث أســـهمت إجـــراءات تقليص 
فترة اســـتخراج تراخيص البناء من خالل 
نظام “بنايات” في تحسين مرتبة البحرين 
ا،  40 مرتبـــة لتكون فـــي المرتبـــة 17 عالميًّ
فـــي حين تقدم ترتيـــب البحرين 9 مراتب 
فـــي إجراءات تســـجيل الملكية بعد تقليل 
عـــدد األيام من 31 يوًما إلـــى يومين فقط 

والتي ســـاهمت في الحصول على المرتبة 
ـــا، كما أن إجـــراءات إنفاذ العقود  17 عالميًّ
ســـاهمت في تحســـين مرتبـــة البحرين 69 

ا. مرتبة عالميًّ
حـــاالت  تســـوية  إجـــراءات  أن  وأردف 
اإلعسار من خالل استحداث قانون إعادة 
ترتيـــب  مـــن  واإلفـــالس حّســـن  التنظيـــم 
بـــأن  منوًهـــا  ـــا،  عالميًّ مرتبـــة   33 المملكـــة 
اإلجـــراءات المتخـــذة في مجـــال التجارة 
عبـــر الحـــدود مـــن خـــالل قيـــام البحريـــن 
خـــالل  مـــن  التصديـــر  عمليـــة  بتســـريع 
اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة كان لها 
دوٌر مساهم، إلى جانب ما تم تحقيقه في 
مجال حصول المســـتثمرين على االئتمان 
الذي ســـاهم في تحســـين مرتبـــة البحرين 

ا. 18 مرتبة عالميًّ

ــا ــيًـّ ــربـ عـ الــــثــــانــــي  الــــمــــركــــز  وتــــــبــــــوأت  دولـــــــــة   190 ــن  ــ ــم ــ ض مـــــن 

البحرين ضمن الدول العشر األكثر تحسًنا بمؤشر سهولة ممارسة األعمال

الرفاع - قوة الدفاع

اختتمـــت بقـــوة دفـــاع البحريـــن صباح 
أمـــس، فعاليات التمرين المشـــترك “أمن 
دفـــاع  قـــوة  نفذتـــه  والـــذي  المملكـــة”، 
البحريـــن ممثلـــة فـــي ســـالح البحريـــة 
الملكـــي، وقيادة خفر الســـواحل بوزارة 
الداخليـــة، والحـــرس الوطنـــي، بحضور 
مســـاعد رئيس هيئـــة األركان للعمليات 

اللواء الركن غانم الفضالة.
ويأتي التمرين ضمن الخطط المشتركة 
بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
فـــي تنفيذ التمارين العســـكرية البحرية 

المشتركة؛ لتحقيق األمن البحري للمياه 
اإلقليميـــة لمملكـــة البحريـــن. واشـــتمل 
التمريـــن البحري المشـــترك علـــى تنفيذ 
مجموعـــة مـــن التطبيقـــات البحرية في 
التحكم والقيادة والسيطرة في مناطق 
المســـؤولية وحمايـــة الميـــاه اإلقليميـــة 
لمملكة البحريـــن، وكذلك التدريب على 
إجـــراءات التعـــاون وتبـــادل المعلومات 
بين ســـالح البحرية الملكـــي بقوة دفاع 
البحرين وقيادة خفر الســـواحل بوزارة 

الداخلية، والحرس الوطني.

ختام فعاليات التمرين المشترك “أمن المملكة”
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حمد  مدينة  بمدرسة  طالبات  أمور  أولياء  قال 
استعانت  المديرة  أن  “البالد”  لـ  للبنات  الثانوية 
بتلميذات لمناصرتها بأال ذنب لها بتأخر سيارة 
قبل  عليها  المغمى  الطالبة  لنجدة  اإلســعــاف 
الطالبات  استدعت  الثاني  الــيــوم  وفــي  فــتــرة، 
وأولياء أمورهن لتوقيع تعهد بعدم تكرار تنفيذ 
جرى  لما  خــالًفــا  وذلــك  بالمدرسة،  اعتصامات 

على أرض الواقع.
ورفعوا رسالة لوزير التربية والتعليم ماجد 
بــالــدولــة  الــمــســؤولــيــن  مــن  ــدد  وعـ النعيمي 
المدرسة  مديرة  بنقل  بالتدخل  لمطالبتهم 
الصحيفة  وتــنــشــر  لــلــتــقــاعــد.  إحــالــتــهــا  أو 
صورة ضوئية من الرسالة المرفوعة للوزير 
النعيمي.  و”الكيكة” هو االسم الشعبي بسبب 

تصميم المدرسة المعماري الدائري.

رسالة الشكوى

“إننا  يأتي:  الرسالة ما  أبرز ما تنص عليه  ومن 

مــجــمــوعــة مــن أولـــيـــاء أمــــور طــالــبــات مــدرســة 
بنقل  ونــطــالــب  للبنات،  الــثــانــويــة  حمد  مدينة 
مديرة المدرسة إلى أي مدرسة أخرى أو إحالتها 
للتقاعد ألنها غير مؤهلة لتكون مديرة مدرسة.

بــخــصــوص طــالــبــة أغمي  لــقــد حــدثــت مشكلة   
عليها، وماطلت كثيًرا في طلب اإلسعاف، وبعد 
ذلك تم استدعاء مجموعة من الطالبات ليقفن 
في صفها، وأثناء ذلك ذهبت إليها مجموعة من 
احتضانهن  بخصوص  معها  تتحدث  الطالبات، 
واالهتمام بهن وعدم وضع حواجز بينهن وبين 
اإلدارة. لقد كانت الطالبات مستاءات في ذلك 
اليوم مما حدث، ولم يكن يردن دخول الصفوف، 
أدخلن  الطالبات  من  لمجموعة  المديرة  وقالت 
ــال  ــم إدخـ زمــيــالتــكــن لــلــفــصــول الـــدراســـيـــة، وتـ

الطالبات للفصول، وبعد ذهابهن للمديرة، كررت 
مزيًدا  يــردن  بأنهن  للمديرة  طلباتهن  الطالبات 

من االحتضان واالهتمام والتشجيع.
قلن  المساعدات  والــمــديــرات  المدرسة  مديرة 
للطالبات إن المديرة لم تفعل هذا كله، وأعطتهن 
ورقة ليسجلن ما تملي عليهن، وتريد أن يكتبوا 
حصل  فيما  دخــل  لها  ليس  الــمــديــرة  أن  فيها 
لنا  قالت  المديرة  أن  بالمحضر  وكتبن  للطالبة، 

إنها ليس لها دخل.
ــئـــت الـــطـــالـــبـــات  ــوجـ ــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي فـ ــ ــ وف
باستدعائهن واستدعاء أولياء أمورهن ليوقعن 
على تعهد بأنهن من عملن اعتصاًما، وهددتهن 
لــم يوقعن على  إن  الــمــســاعــدة  والــمــديــرة  هــي 

التعهد فستوصل الموضوع إلى النيابة العامة.
وهذا ال يرضي سعادة الوزير ألن الحالة النفسية 
المدرسية  البيئة  فــي  الطالبات  تعيشها  الــتــي 
تحت الضغوطات والتهديدات ونحن في دولة 
لديها  المدرسة  مديرة  أن  مالحظة  مع  قانون. 
من  نقلها  وتم  مدرسة،  كذا  في  مشكالت  عدة 
تسببها  التي  المشكالت  بسبب  سابقة،  مدرسة 

والضغوط النفسية للطالبات والمعلمات.  

إغماء الطالبة

وكانت “البالد” نشرت بعدد يوم األحد الموافق 
2019 تصريًحا على لسان ولية أمر  13 أكتوبر 
لتشنج  تعرضت  والتي  عليها،  المغمى  الطالبة 
وإغماء، وانتظر المسعفون قرابة ساعة ونصف 

الساعة، حتى أذن لدخولهم حرم المدرسة.
بــإرهــاق  ابنتها شــعــرت  ــر أن  األمـ وقــالــت ولــيــة 
شديد بالحصة السادسة، وبعد نقلها للمستشفى 
وشّخص  ســاعــات،   7 لمدة  غيبوبة  فــي  دخلت 
األطباء حالتها بإصابتها بجلطة بالرأس. وأرفق 
مع الخبر المنشور بالصحيفة صورة ضوئية من 

التقرير الطبي.

بروفايل المدرسة

يشار إلى أن مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات 
تأسست بالعام 1991.

807 طــالــبــات،  الــمــدرســة قـــرابـــة  وتــســتــوعــب 
وتقييمها  معلمة،  فنية، و78  إداريــة، و15  و19 
“مرضي” وفًقا آلخر تقرير لهيئة جودة التعليم 

والتدريب الصادر في ديسمبر 2015.

افتتح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي المعرض الخاص بمسابقة الوزارة لعلماء المستقبل 2019، حيث اّطلع على 23 مشروًعا 
ــا تنوعــت بيــن االبتــكارات العلميــة والتكنولوجيــة، والبحــوث التجريبيــة القائمة على االبتكار فــي مجال حمايــة البيئة، وذلك  طالبيًّ

بمشاركة 83 طالًبا وطالبة من الموهوبين والمبدعين من 17 مدرسة ثانوية.

الــمــســابــقــة  ــذه  ــــوزيــــر أن هــ ال ــد  ــ  وأكـ
تـــأتـــي فـــي إطـــــار اهـــتـــمـــام الــــــوزارة 
االبتكار  على  الطلبة  بتشجيع  الكبير 

ــداع والــبــحــث الــعــلــمــي، وربــط  ــ ــ واإلب
على  مثنًيا  الدراسية،  بالمناهج  ذلك 
ــجــهــود الــتــنــظــيــمــيــة لــمــركــز رعــايــة  ال

عدد  مع  بالتعاون  الموهوبين  الطلبة 
من الجهات ذات العالقة.

 وكّرم الوزير المدارس الفائزة بجائزة 

ــمــدارس  الــمــشــروعــات الــمــتــمــيــزة، وال
الفعاليات  فــي  المشاركين  والطلبة 
الــخــارجــيــة الــخــاصــة بــالــمــوهــوبــيــن، 
في  المشاركين  الموهوبين  والطلبة 
للقرآن  الصوتية  ــوزارة  الـ تسجيالت 
الكريم، إضافًة إلى الجهات المتعاونة 
لجنة  وأعضاء  المسابقة،  تنظيم  في 

التحكيم.

صورة ضوئية من شكوى أولياء األمور للوزير

وزير التربية لدى حضوره المعرض

ــا ــى عليهـ ــعاف المغمـ ــدم إسـ ــن عـ ــا مـ ــهدن لتبرئتهـ ــة”: شـ ــالة لـ“التربيـ ــات برسـ أمهـ

ـــة ـــة ثانوي ـــا بــــ 17 مدرس ـــا مبدًع ـــن 83 طالًب ـــروًعا م 23 مش

طالبات بـ “الكيكة” ناصرن المديرة ثم عاقبتهن بتوقيع تعهد

طابعة “3D” اقتصادية وكرسي ذكي وأحبار من الطبيعة

الطالبات والمعلمات 
يعشن تحت ضغوط 

نفسية

محرر الشؤون المحلية

طلبة “التعاون الثانوية” ينتقدون مستوى نظافتها
ــات الـــمـــدرســـة ــ ــاح ــ ــي س ــ ــم ف ــراكـ ــتـ أكـــــــوام الــــــقــــــاذورات تـ

ــن طـــــالب مـــدرســـة  انـــتـــقـــد عـــــدد مــ
تــدهــور  للبنين  ــثــانــويــة  ال الــتــعــاون 
مستوى النظافة في المدرسة، وقال 
األوســاخ  أكــوام  إن  “البالد”  لـ  الطلبة 
ممرات  في  المتراكمة  ــقــاذورات  وال
المناظر  بات من  المدرسة  وساحات 
سلبي  تاثير  لها  والمتكررة  المعتادة 
الطلبة  على مستوى صحة وسالمة 
 8 فيها  يقضون  التي  المدرسة  فــي 

ساعات تقريبا يوميا.
الصحية  المرافق  الــطــالب  وأوضـــح 
بالمدرسة تئن من القاذورات وتراكم 
بالقلق  يــنــذر  بشكل  فيها  ــاخ   األوســ

على سالمتهم وصحتهم.
دخــــول  أن  إلـــــى  الـــطـــلـــبـــة  وأشــــــــار 
الــحــمــامــات بـــات مـــن أســــوأ األمـــور 

إن  حيث  عليها،  الطالب  يجبر  التي 
دورات المياه ال يتم تنظيفها لفترات 
طويلة، في حين أن اكثر من 1000 

طالب يستخدمها.
ولفتوا إلى أن عمال النظافة الذين ال 
يتجاوز عددهم 3 عمال ال يمكنهم أن 
الصفوف والساحات  بنظافة  يهتموا 
والمرافق العامة والصاالت، مؤكدين 
يــتــواجــدون  ال  الــنــظــافــة  عــمــال  أن 
يــومــي، حيث  الــمــدرســة بشكل  فــي 
تتراكم القاذورات واألوساخ والغبار 
صفوف وممرات المدرسة، فضال عن 

ساحاتها.
وطالب الطلبة عبر “البالد” بتحسين 
مستوى النظافة وزيادة أعداد عمال 
الطلبة  وعــدد  يتوافق  بما  النظافة 

تردي  تشهد  التي  المدرسة  وحجم 
أحوال النظافة فيها.

 تقع مدرسة التعاون الثانوية للبنين 

في منطقة سند بمحافظة العاصمة، 
وتستوعب   ،2006 العام  وتأسست 

المدرسة 1140 طالبا تقريبا.

مدرسة التعاون

مزّور الشهادة الماليزية خلف القضبان 3 سنوات

صّرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية محمد صالح بأن المحكمة الكبرى 
لمدة  بالسجن  الجاري  أكتوبر   24 أمس  أصدرت حكًما  الرابعة  الجنائية 
3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة في واقعة قيام أحد األشخاص 

بتزوير شهادة جامعية واستعمالها.
التربية  وزارة  بالًغا من  العامة  النيابة  بتلقي  الدعوى  وقائع   وتتلخص 
على  التصديق  بطلب  إليها  األشــخــاص  أحــد  تــقــدم  متضمًنا  والتعليم 
بماليزيا  الجامعات  إحدى  إلى  والمنسوبة  واعتمادها  الجامعية  شهادته 
حيث  الشهادة  تلك  صحة  عدم  تبّين  للجامعة  الــوزارة  بمراجعة  وبأنه 
له  تصدر  لم  ثم  ومن  دراسته  يستكمل  لم  المتهم  بأن  الجامعة  أفــادت 

الشهادة المضبوطة.
ألقوال  استمعت  حيث  بالواقعة  التحقيق  العامة  النيابة  باشرت  وقد   

رئيس قسم معادلة الشهادات األجنبية بوزارة التربية والتعليم.
 كما استجوبت المتهم الذي اعترف تفصيالً بتزويره الشهادة الجامعية، 
وذلك بمساعدة شخص ماليزي وبتقديمه هذه الشهادة إلى وزارة التربية 

والتعليم العتمادها مع علمه بتزويرها.
وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة حتى صدر حكمها 

سالف البيان.

المنامة - النيابة العامة
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والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  اســتــضــافــت 
وكيل  مبارك  محمد  بحضور  اجتماًعا 
لــلــمــوارد  ــيــم  ــتــعــل وال الــتــربــيــة  وزارة 
والـــخـــدمـــات، وأحـــمـــد الــخــيــاط وكــيــل 
شئون األشغال بوزارة األشغال وشئون 
البلديات والتخطيط العمراني، والشيخ 
الوكيل  خليفة  آل  محمد  بــن  مشعل 
الــمــســاعــد لــمــشــاريــع الــبــنــاء والــصــيــانــة 
ــال وشـــئـــون الــبــلــديــات  ــغـ ــوزارة األشـ ــ ــ ب
فقيهي  وطـــه  الــعــمــرانــي،  والتخطيط 
الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة 
من  وعدد  الوطني،  واالقتصاد  المالية 

المسئولين في الوزارات الثالث، حيث 
ــالل االجــتــمــاع مــنــاقــشــة خطط  تــم خـ
وتقديرات  للمدارس،  الالزمة  الصيانة 
التنفيذ  ــل  ــراحـ ومـ ــيــة،  ــمــال ال الــتــكــلــفــة 
استمرار  على  االتــفــاق  وتــم  الــزمــنــيــة، 
حول  مشترك  تقرير  وإعــداد  التنسيق 

المخرجات التي تم االتفاق عليها.
المستمر  التنسيق  ذلك في ضوء  جاء 
لــتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات مــجــلــس الـــــوزراء 
صيانة  خطط  وتنفيذ  بإعداد  المتعلقة 
ــدارس الــحــكــومــيــة الــتــي  ــمــ ــ لــجــمــيــع ال
يتطلب وضعها اإلنشائي صيانة شاملة. 

اجتماع لتقدير كلفة صيانة المدارس

1. مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين عن مشروع “الطابعة  «
ثالثية األبعاد”، والذي تمّكن الطلبة خالله من تصميم طابعات 

بتقنيات متطورة، عن طريق إعادة تدوير المواد المستخدمة، بما 
يجمع بين جودة الطابعة وسعرها االقتصادي مقارنة بالسوق.

2. مدرسة عبدالله بن عيسى الثانوية الصناعية للبنين عن مشروع  «
“المنازل الذكية لرعاية المكفوفين”، والذي تم خالله تصميم نظام 

تحكم رقمي يسمح بتشغيل األجهزة المنزلية عن طريق األوامر 
الصوتية بالهواتف الذكية.

3. مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين عن مشروع “الكرسي  «
الذكي”، والذي يهدف إلى مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة، من 

خالل تصميم نظام رقمي للتحكم في الكراسي الطبية المتحركة 
عن طريق األوامر الصوتية بالهواتف الذكية.

المدارس الفائزة بمجال االبتكار

1. حققت مدرسة الحد الثانوية للبنات المركز األول، عن  «
مشروعها “حبرنا من الطبيعة”، والذي قامت خالله 
الطالبات بدراسة إمكانية صناعة األحبار باالستعانة 

بالمكونات الطبيعية، لتالفي األضرار البيئية الناجمة عن 
استخدام الحبر الصناعي.

2. مدرسة االستقالل الثانوية للبنات عن مشروع “إعادة  «

تدوير خبث األلمنيوم”، والذي يهدف إلى معالجة التلوث 
البيئي الناجم عن مخلفات األنشطة الصناعية.

3. مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات عن مشروع “تقنية  «
نباتية إلنتاج المياه لري المزروعات”، والذي يقوم على 

تجميع مياه النتح من النباتات واستخدامها في ري 
المزروعات الصغيرة، لترشيد استهالك المياه.

الفائزون بمجال البحوث العلمية



والدة أول استجواب من رحم تقرير “الرقابة”
قال رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم إن اللجنة ستعمل 
علــى حصــر كل المخالفات التي تنطوي على شــبهات جنائيــة إلحالتها للنيابة العامة، كما 
ستعمل على دراسة تقرير المستشار المالي والمستشار القانوني بالمجلس حول جسامة 
المخالفــات الــواردة بالشــكل المســتفيض والمعمــق؛ مــن أجل اتخــاذ القرارات المناســبة 
حيالها ورفعها لهيئة مكتب مجلس النواب وإدراجها في اقرب جلسة نيابية لمناقشتها.

فــوًرا على دراسة  اللجنة ستعمل  أن  وأكد 
المال  التجاوزات وهدر  لوقف  المالحظات 
التي  الـــقـــرارات  ــعــام، واتــخــاذ جملة مــن  ال
المعلومات  على  بناء  فيها  التشاور  سيتم 
الموجودة، وان اللجنة ستتخذ التوصيات 

المناسبة فيما يتعلق بسير عملها.
زمنًيا  جـــدوالً  ستضع  اللجنة  أن  وأوضـــح 
لــلــســيــر فـــي إجـــراءاتـــهـــا، مـــع الـــوضـــع في 

االعتبار السعي لتحديد موعد المالحظات 
الواردة في التقرير، ولن تتوانى في عملية 
بالشكل  الــــواردة  المخالفات  كــافــة  حصر 
المطلوب. وأضاف أن اللجنة ستتخذ وفق 
خــطــوات مــتــســارعــة مــن أجـــل وقـــف هــدر 
العام  هذا  جاء صادًما  والــذي  العام،  المال 
بتجاوزات لم تكن متوقعة، في ظل العمل 
على تقليص النفقات، وفق برنامج التوازن 

استدامة  على  أســاًســا  يعمل  ــذي  ال المالي 
األوضاع المالية. وبين أن معالجة القصور 
والتجاوزات التي تطرق لها التقرير سيتم 
الوقوف عندها، وأن والدة أول استجواب 
حجم  عــلــى  ــاء  ــن ب واردة  ســتــكــون  نــيــابــي 
المخالفات الموجودة، والذي سيتم التعامل 
ــا تــســفــر عــنــه االجــتــمــاعــات  مــعــهــا عــلــى مـ
ضوئها  على  والتي  المؤكدة،  والمعلومات 

محاور  مع  جدية  بكل  التعامل  سيتم 
االســتــجــواب، مــشــيــًرا إلـــى أن كل 

اللجنة  الخيارات مطروحة أمام 
الــقــرارات  اتخاذ  في  والمجلس 
ــمــنــاســبــة بـــشـــأن الــمــخــالــفــات  ال

الواردة في التقرير.
ستعمل  اللجنة  أن  إلــى  ولــفــت 
ــات مــع  ــاعــ ــمــ ــ ــت عـــلـــى عـــقـــد اجــ
الـــــــــوزارات الــمــعــنــيــة كـــل على 
ــا في  حــدة لــالطــالع على دورهـ
التقرير،  في  الـــواردة  التوصيات 
الدقيقية بمدى  المعلومات  وأخذ 

التزامها بعملية التنفيذ.

القضيبية - مجلس النواب

“عـســر هـضــم” حكـومــي إلنـشــاء هيـئــة الـغــذاء
ــحــفــظــة ــون... والــــــنــــــواب رافــــــــضــــــــون... والـــــــــــــــوزارات مــت ــ ــ ــق ــ ــ ــواف ــ ــ ــار م ــ ــج ــ ــت ــ ال

أوصت لجنة بمجلس الشورى برفض إنشاء هيئة عامة للغذاء المعد بناء على االقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس 
النواب، مبينة لجنة المرافق العامة والبيئة عدم الحاجة إلنشاء الهيئة حيث أن معظم األحكام الواردة بمشروع القانون المعروض 

قد تضمنتها تشريعات قائمة حاليًا.

ــى ضـــمـــان ســالمــة  ــ ــهـــدف الـــمـــشـــروع إل ويـ
واضحة  سياسة  ووضــع  لإلنسان،  الــغــذاء 
هذه  أهــداف  لتحقيق  والتخطيط  للغذاء 
السياسة، ومراقبة التنظيمات واإلجراءات 
األغــذيــة،  لمصانع  بــالــتــراخــيــص  الــخــاصــة 
عن  والمفيدة  الــالزمــة  المعلومات  ونــشــر 
المعلومات  المختلفة وتبادل هذه  األغذية 
المحلية  والقانونية  العلمية  الجهات  مــع 
عن  معلومات  قــاعــدة  وإيــجــاد  والعالمية 
الـــغـــذاء، والــعــمــل عــلــى مــراجــعــة وتطوير 
في  المطبقة  الرقابية  األنظمة  وتحديث 

مجال الغذاء

وأكـــــدت الــحــكــومــة أن أهـــــداف مــشــروع 
القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس 
ــوزارة األشــغــال  ــ )وحـــدة ســالمــة الــغــذاء( ب
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
الفــتــة إلـــى أن مــشــروع الــقــانــون خــال من 
الهيئة  أعــمــال  عــن  المسؤول  الــوزيــر  بيان 
ــك ومــجــلــس الـــنـــواب،  ــمــل أمـــــام جـــاللـــة ال
ــأن مــا تــقــوم به  ومــاهــيــة ســلــطــاتــه فــي شـ
الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن 
من  العديد  الــوزراء  لمجلس  الهيئة  تبعية 
على  الرقابة  شــأن  في  العملية  المشكالت 
االختصاصات  مباشرتها  وكيفية  الهيئة 

الصحة  وزارة  وأكدت  إليها.  التي ستؤول 
قائمة  تشريعات  وجود  على  مرئياتها  في 
تؤدي الغرض المرجو من مشروع القانون، 
حيث تقوم الجهات المعنية بما فيها إدارة 
الصحة العامة بوزارة الصحة بمهماتها في 
الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية، كما 
يتطلَّب إنشاء هيئة عامة للغذاء تخصيص 
مالًيا  عبًئا  ستشكل  كبيرة  مالية  ميزانية 
على الميزانية العامة للدولة دون مبرر أو 
الصناعة  وزارة  رأي  فيما  مقبول.  مسوغ 
ــســيــاحــة أن اخــتــصــاصــات  والـــتـــجـــارة وال
لسنة   )9( رقــم  قانون  مع  تتعارض  الهيئة 

والــمــقــايــيــس  الــمــواصــفــات  بــشــأن   2016
والمقاييس  المواصفات  أوكل إلدارة  الذي 
القياسية  الــمــواصــفــات  تــحــديــد  ــالـــوزارة  بـ
الُمعتمد  الوحيد  المرجع  وجعلها  الوطنية، 

اإلنتاج  جــودة  وضبط  القياسي  للتوحيد 
وأحــكــام الــرقــابــة وضــمــان جـــودة مطابقة 
القياسية  للمواصفات  المستوردة  السلع 
هيئة  عن  الصادرة  والمواصفات  الوطنية 

ــــدول مجلس  الــمــواصــفــات والــمــقــايــيــس ل
للمواصفات  العربية  المنظمة  أو  التعاون 
يعني  الـــذي  األمـــر  المعتمدة،  والمقاييس 
سُيحدث  لــلــغــذاء  عــامــة  هيئة  إنــشــاء  أن 
وبين  بينها  االختصاصات  في  ازدواجــيــة 

إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة.
ومن جهتها، وافقت غرفة تجارة وصناعة 
واقترحت  القانون  مشروع  على  البحرين 
ــراء بــعــض الــتــعــديــالت عــلــى مــشــروع  ــ إجـ
القانون، إذ اقترحت تعديل مسمى الهيئة 
ليكون الهيئة العامة للغذاء والدواء كما هو 
السعودية  العربية  المملكة  في  به  معمول 
أاّل  على  األمــيــركــيــة،  المتحدة  والــواليــات 
وزارة  مــع  الهيئة  اخــتــصــاصــات  تــتــداخــل 

الصحة.

رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

السلوم يضع جدوال 
زمنيا بـ “المالية”.. 
والتجاوزات صادمة

local@albiladpress.com
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“الرقابة” حبر على ورق إذا لم يحاسب المتجاوزين
الداخلية تحقيقاتها  نتائج  بإعالن  الوزارات  تطالب  الحايكي 

أكــدت النائــب كلثــم الحايكي ضرورة أن يتم تفعيل مبدأ المحاســبة لكل مســؤول مرتكــب للتجاوزات أو مغط 
للفساد أو مشارك في هدر المال العام مهما كان اسمه أو عال منصبه.

النواب  مجلس  أن  الحايكي  وأوضــحــت 
شعبيا  مطالب  المقبلة  المرحلة  فــي 
وبصفته الدستورية بتفعيل أدوات 
لجميع  ــمــحــاســبــة  وال الــمــســاءلــة 
التقرير،  فــي  الـــــواردة  الــجــهــات 
ــو الـــــــــوزارات  ــا تــــدعــ ــهــ ــ ــا أن ــمـ كـ
األخالقية  المسؤولية  لتحمل 
واستباق الجميع في إجراء 
يتم  داخلية  تحقيقات 
إعالن نتائجها للرأي 
ورد  ما  بشأن  العام 
من تجاوزات، وأن 
األكبر  المسؤولية 

تقع على النيابة العامه المطالبة بتفعيل تحقيقاتها في 
كل ما هو وارد في هذا التقرير.

ــددت الــحــايــكــي دعــوتــهــا لــتــضــافــر جــهــود زمالئها  وجــ
النواب؛ من أجل إقرار اقتراحات القوانين التي تخص 
تعزيز الشفافية وحرية الوصول للمعلومات، إذ سيكون 
لها دور مهم في تخفيف هذه التجاوزات وقدرة على 

ردع كل مسؤول تسول له نفسه تجاوز القوانين.
الرقابة  ديــوان  تقرير  إن  بالقول  الحايكي  واختتمت 
المالية واإلدارية دون إجراءات رادعة ودون محاسبة 
قيمة  أي  دون  يصبح  والمتجاوزين  للمرتكبين  فعلية 
حقيقية، ويكون مجرد حبر على ورق يتم الحديث عنه 
أخرى  تــجــاوزات  عن  ونتحدث  لنعود  الزمن  من  فترة 
مستقبال، وهو أمر ال يجوز وغير مقبول على اإلطالق.

استقبل الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية 
واإلداريــة في مكتبه بمقر الديوان 
والماء وائل  الكهرباء  وزير شؤون 

بن ناصر المبارك.
ــقــاء، رّحــــب بــزيــارة  ــل فــي بــدايــة ال
الوزير، وتم بعد ذلك مناقشة عدد 
الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام  مــن 
المشترك واستعراض التعاون وفق 
أفــضــل الــمــمــارســات فــي مــجــاالت 

على  واالتــفــاق  والمتابعة  الــرقــابــة 
والشراكة  االتصال  آليات  تحسين 

فيما بينهما. 
ــذه الــلــقــاءات فــي إطــار  وتــأتــي هـ
ــق ومـــجـــاالت الــتــعــاون  تــوســيــع أفـ
بالرقابة  المشمولة  الــجــهــات  بــيــن 
الديوان  رؤية  وتحقيق  والديوان، 
فـــي تــعــزيــز الــعــمــل اإليـــجـــابـــي مع 
ــجــهــات الــخــاضــعــة لــرقــابــتــه بما  ال

يخدم المصلحة العامة.

هل ناقشا تحقيق الفواتير والعدادات؟

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

لنقابات  الــحــر  االتــحــاد  أكــد 
أن  الـــــبـــــحـــــريـــــن  عـــــــمـــــــال 
ــاوزات والــمــخــالــفــات  ــجـ ــتـ الـ
ــم الـــكـــشـــف عــنــهــا  ــ ــي تـ ــ ــت ــ ال
المالية  الــرقــابــة  تــقــريــر  فــي 
ــر تــمــثــل  ــيــ واإلداريــــــــــة األخــ
محاسبة  لتجاهل  استمرارا 
واستدامة  عنها  المسؤولين 
فــــــي اســـــتـــــنـــــزاف مــــــــوارد 

المملكة.
وأشار إلى حجم التجاوزات 
في قضية توظيف األجانب 

بدال من المواطنين، ودون وجود مبرر لعدم إحالل المواطن مكان األجنبي 
في تلك الوظائف، مؤكدا أن الوضع يضع عالمات استفهام كبيرة عن السبب 
في عدم اتباع التوجيهات الخاصة ببحرنة الوظائف، وتجاهل البحرنة التي 
القادرة على تحمل  البحرينية  بالكوادر  المسؤولين االستعانة  تفرض على 

المسؤولية.
وإجـــراء  ملموسة  رقابية  خــطــوات  باتخاذ  التشريعي  المجلس  وطــالــب 

محاسبات علنية لكل مسؤول ورد ذكر إدارته في التقرير.

اقتراع المسافرين للبلدي بيد الشوريين“الحر” مستغرب من تجاهل بحرنة الوظائف
ــد تحسم ــ ــض حــكــومــي... وجــلــســة األح ــ نــيــابــي... ورف تــأيــيــد 

من المقّرر أن يتمسك مجلس الشورى 
بالموافقة على مشروع القانون بإضافة 
والعشرين  الثالثة  برقم  جديدة  مــادة 
 )3( رقم  بقانون  المرسوم  إلى  )مكرًرا( 
لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء 
مجلس  من  المقدم  البلدية  المجالس 
ــى إتــاحــة  ــ ــواب، والـــــذي يـــهـــدف إل ــ ــن ــ ال
الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج 
المملكة خالل فترة انتخابات المجالس 
بالطريقة  بأصواتهم  لـــإلدالء  البلدية 
العادية أو بالوسائل اإللكترونية بهدف 
في  الناخبين  مشاركة  دائـــرة  توسيع 
بما  أســوًة  البلدية  المجالس  انتخابات 
االستفتاء  عملية  فــي  بــه  معمول  هــو 

وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وشــؤون  األشــغــال  وزارة  ممثلو  وأّيـــد 
ــات والـــتـــخـــطـــيـــط الــعــمــرانــي  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
الموقرة  توافقهما مع مذكرة الحكومة 
القانون  مشروع  مرفقات  مع  الـــواردة 
النظر في  إعــادة  بها طلب  والتي جاء 

مشروع القانون.
الــعــدل  وزارة  مـــرئـــيـــات  ــت  ــحــ وأوضــ
ــة واألوقــــــــاف  ــيــ ــالمــ والـــــشـــــؤون اإلســ
الموقرة  توافقهما مع مذكرة الحكومة 
النظر في  إعــادة  بها طلب  والتي جاء 
مشروع القانون مبينة بأنه سيدخل في 
بمبدأ  ويخل  الدستور،  مخالفة  حومة 
من   )18( المادة  بنص  المقرر  المساواة 

دستور مملكة البحرين، كما أن تنظيم 
السلطة  يــنــدرج ضمن  االنــتــخــاب  حــق 
اختصاصات  وأن  للمشرع،  التقديرية 
)المجالس البلدية( محصورة في نطاق 

تتعداها  أن  دون  االنتخابية  منطقتها 
السياسة  حدود  وفي  المناطق،  لباقي 
ــة وخــطــطــهــا الــتــنــمــويــة  ــدول ــل ــعــامــة ل ال

المحلية.

مشاورات شورية بالجلسة الماضية 

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية
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في  الــضــارة  الممارسات  لمكافحة  الدائمة  اللجنة  أصــدرت 
التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج، قراًرا ببدء 
من  المجلس  دول  واردات  في  الــزيــادة  ضد  وقاية  تحقيق 

بعض منتجات الحديد. 

وقــــــــــال مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 
الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــي – ــ ــرب ــحــ ــ ــمــــن ال ــــرحــ ــــدال ــب عــ
األنباء  وكالة  أوردت  حسبما 
ــقــرار  ال ــســعــوديــة- إن هـــذا  ال
ــه حــمــايــة الــصــنــاعــة  مـــن شــأن

المحلية. 
وأضاف أن التحقيق يأتي في 
المتوقعة  غير  الــظــروف  ظــل 
بــعــض  واردات  ــد  ــ ــزاي ــ ت ــن  مــ
منتجات الحديد إلى األسواق 
الــخــلــيــجــيــة واإلجـــــــــــراءات 
لبعض  الــوقــائــيــة  ــيــر  ــتــداب وال
من  وارداتها  العالم ضد  دول 

منتجات الحديد.
إلـــى تفعيل  الــحــربــي  ــا   ودعــ
وتـــعـــظـــيـــم االســــتــــفــــادة مــن 
اتــفــاقــيــات مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالــمــيــة الـــثـــاث )مــكــافــحــة 

اإلغـــــــــــــــــــراق، والـــــتـــــدابـــــيـــــر 
الــتــعــويــضــيــة، واإلجـــــــراءات 
ــة(، وذلـــــك لــحــمــايــة  ــيـ ــائـ ــوقـ الـ
الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــحـــلـــيـــة مــن 
بالتجارة  الضارة  الممارسات 
ــعــــاون بــيــن  ــتــ ــ عـــبـــر زيـــــــادة ال
ــكــــومــــي  ــــحــ الــــقــــطــــاعــــيــــن ال

والخاص.

تحقيق خليجي ضد زيادة “واردات الحديد”

وزير “المواصالت” يطلع على تجهيزات “الفرز البريدي”
الحـــد فـــي  بالمبنـــى  للموظفيـــن  مناســـبة  عمـــل  بيئـــة  توفيـــر 

قــام وزيــر المواصــات واالتصــاالت، كمــال بــن أحمد محمــد، بزيــارة تفقديــة لمعاينة 
تجهيزات مبنى الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية بالحد، رافقه كل من الوكيل المساعد 
للبريد، الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، والوكيل المساعد للموارد والمعلومات، عارف 

المنصوري، يرافقهم فريق متابعة المشروع من أقسام إدارة المشاريع والخدمات.

 واطلـــع الوزيـــر في المبنـــى على جميع 
التجهيـــزات والكماليـــات الداخليـــة من 
توفيـــر بيئـــة عمـــل مناســـبة للموظفين، 
وخدمات الكهروميكانيكية من تكييف 
مركزي ومصاعـــد كهربائية وآليات فرز 
البعائـــث الـــواردة والصـــادرة إلى جانب 
مـــا تم توفيـــره لإلدارة العامـــة للجمارك 
مـــن تقنيـــات حديثة تســـاهم في تعزيز 
الخدمـــات البريدية، كمـــا تخللت جولة 
الوزيـــر المحيـــط الخارجي مـــن المبنى 
ســـور خارجـــي وغرفـــة  شـــمل  والـــذي 
التجهيـــزات  إلـــى  باإلضافـــة  حراســـة 

لموقـــف الســـيارات وتغطيـــة كاملة من 
اإلنارة خارجية.

 وقـــال وزيـــر المواصـــات واالتصاالت 
البريـــدي  الفـــرز  مجمـــع  مشـــروع  “إن 
يعتبر من المشـــاريع المهمة التي عملت 
عليهـــا وزارة المواصـــات واالتصـــاالت 
حيـــث يعتبر مجمـــع الفـــرز البريدي هو 
المركز الرئيســـي للعمليات البريدية في 
البحريـــن والـــذي يتـــم فيـــه فـــرز جميع 
البعائث الواردة والصـــادرة من المملكة 
القديـــم  الموقـــع  اســـتبدال  تـــم  حيـــث 
للمركـــز الواقـــع بمدينـــة المحـــرق الـــذي 

مضـــى علـــى اســـتخدامه أكثـــر مـــن 40 
عاًمـــا، وعليـــه كان مـــن الضـــروري بناء 
ـــا بالمنطقة  مبنـــى جديـــد الموجود حاليًّ

الصناعية بالحد”.
يذكـــر أن مبنى الفـــرز البريدي بالمنطقة 
الصناعيـــة بالحـــد يتكون مـــن طابقين، 

حيـــث يحتـــوي الطابـــق األرضـــي علـــى 
الفـــرز  لعمليـــات  الرئيســـية  الصـــاالت 
وقاعـــة االســـتقبال والمكاتـــب اإلدارية 
والمخـــازن ومرافـــق الخدمـــات، بينمـــا 
يشمل الطابق األول على مكاتب إلدارة 

بريد البحرين والوحدات المساندة.

الوزير كمال أثناء تفقده مبنى الفرز البريدي

المنامة - المواصالت واالتصاالت

مسقط - طيران السالم

المنامة - شركة استيراد

ا فــي ســلطنة عمــان  أعلنــت طيــران الســام الناقــل الجــوي األســرع نمــوًّ
وجهة مباشرة جديدة من مسقط إلى البحرين.

فـــي  مـــن ضمـــن خططهـــا  وذلـــك   
وبإضافـــة  أكبـــر،  لشـــبكة  التوســـع 
تســـير  اآلن  فإنهـــا  الوجهـــة  هـــذه 
رحـــات إلـــى جميـــع دول مجلـــس 
التعاون الخليج، ويثمر هذا المسار 
الجديـــد إلـــى تقوية العاقـــات بين 
ســـلطنة عمـــان والبحريـــن في عدد 
مـــن المجاالت بما فـــي ذلك الثقافة 

والتجارة والسياحة.
إلـــى   وســـوف تنطلـــق أول رحلـــة 
البحرين في 14 نوفمبر 2019، ومن 
المقرر أن تســـير ثـــاث رحات في 
األسبوع يومي الثاثاء والخميس 

والســـبت المغادرة من مســـقط في 
الســـاعة 19:05 بالتوقيـــت المحلي 
وتصـــل إلـــى البحريـــن في الســـاعة 
19:50 بالتوقيـــت المحلـــي. تغـــادر 
الرحلـــة مـــن البحريـــن في الســـاعة 
20:35 بالتوقيـــت المحلـــي لتصـــل 
 23:10 الســـاعة  فـــي  إلـــى مســـقط 
بالتوقيـــت المحلـــي. كمـــا يخطـــط 
“طيران السام” مضاعفة الرحات 
ا  أســـبوعيًّ رحـــات  ســـت  لتكـــون 
وذلـــك  الجمعـــة  يـــوم  باســـتثناء 
اعتباًرا من ديســـمبر 2019، وبنفس 

التوقيت المجدول آنًفا.

حققت شــركة اســتيراد صافي ربح )المنســوب لمســاهمي الشــركة األم( 
بمبلــغ 1.17 مليــون دينــار خــال التســعة أشــهر مــن العــام 2019 مقارنة 

بـ784.79 ألف دينار في العام السابق، بزيادة قدرها 49 %. 

كما حققت الشركة إجمالي الدخل 
الشامل للفترة )المنسوب لمساهمي 
الشـــركة األم( خال التســـعة أشهر 
مليـــون   2.81 الجـــاري  العـــام  مـــن 
دينـــار مقارنة بـ1.69 مليـــون دينار 
العـــام الماضـــي، بزيـــادة قدرها 65 
%. هذه الزيادة فـــي صافي الربح 
وإجمالي الدخل يعـــود إلى ارتفاع 
الدخـــل من تـــداول األوراق المالية 
والقيمـــة العادلة لاســـتثمارات في 

األسهم.
 مـــن ناحية أخرى، حققت الشـــركة 
أرباًحا صافية )المنسوب لمساهمي 
الشـــركة األم( خـــال الربـــع الثالـــث 
دينـــار،  ألـــف   226.2 بلـــغ   ،2019

مقارنة بــــ432.74 ألف دينار خال 
الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الســـابق، 
 ،% 48 وذلـــك بانخفـــاض وقـــدره 
األربـــاح  انخفـــاض  ســـبب  يعـــود 
المسجلة إلى ارتفاع القيمة العادلة 
من اســـتثمارات العام الماضي. كما 
بلغ إجمالي الدخل الشـــامل للفترة 
)المنسوب لمســـاهمي الشركة األم( 
فـــي الربع الثالث مـــن العام الجاري 
349.79 ألـــف دينـــار مقارنـــة بـ 1.5 
مليـــون دينار في نفـــس الفترة من 
العـــام الماضـــي، وذلـــك بانخفـــاض 
قـــدره 76 %، هـــذا االنخفـــاض في 
األرباح يعـــود إلى انخفاض الدخل 

من االستثمارات.

البحرين إحدى وجهات “طيران السالم”

1.17 مليون دينار أرباح “استيراد” في 9 أشهر

383.9 ألــف دينــار لطــوارئ شــفط األمطــار فــي 4 ســنوات

لتوفير مراقبي “الحريق والسالمة” بـ “بابكو”

طرحت شركة نفط البحرين )بابكو( في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمس مناقصة لتوقيع عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوفير خدمات مراقبي أعمال 
الحريــق والســامة فــي مناطــق العمليــات بالشــركة تقــدم إليها 11 عطــاء أقلها 

بنحو 2.8 مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة 7.4 مليون دينار.

ووفًقا لوصـــف المناقصة، فإن مراقبي 
الســـامة  ومأمـــوري  وعمـــل  حريـــق 
المواقـــع  لمختلـــف  الســـامة  وضبـــاط 
فـــي مناطـــق عمليـــات الشـــركة الذيـــن 
ســـيتم توفيرهـــم ســـتكون وظائفهـــم 
في األســـاس هي الماحظة والمراقبة 
بتعليمـــات  االلتـــزام  مـــن  والتحقـــق 

وقوانين السامة.
لشـــركة  مناقصـــات   3 طرحـــت  كمـــا 
“بابكـــو”، أولهـــا لتوريد أنـــواع وأحجام 
الكهربائيـــة  الكابـــات  مـــن  مختلفـــة 
مـــن أجـــل متطلبـــات مشـــروع أعمـــال 
اإلنشـــاء للمحطـــة الفرعيـــة الجديـــدة 
تقـــدم إليها 4 عطـــاءات أقلها بنحو 86 
ألـــف دينـــار، والثانية لتوفيـــر منتجات 
برمجيات مع خدمات الدعم والصيانة 
إليهـــا عطـــاء  تقـــدم  3 ســـنوات  لمـــدة 
)مـــا  ألـــف دوالر   525.6 بنحـــو  وحيـــد 
يعـــادل 197.6 ألف دينـــار(، فيما تتعلق 
المناقصـــة األخيرة باســـتقطاب مكتب 
متخصـــص لاستشـــارات االعتماديـــة 
لتوفير عدد من اســـتراتيجيات أفضل 
الممارســـات ألصول التكريـــر وتدريب 
موظفـــي بابكو علـــى منهجيـــات إدارة 
اســـتراتيجية األصول وتنفيذ دراسات 
تجريبية لتحســـين ممارسات الصيانة 
علـــق  عطـــاءان  إليهـــا  تقـــدم  الحاليـــة 
أحدهمـــا وأقل عطاء بنحو 243.4 ألف 

دوالر )ما يعادل 187.8 ألف دينار(.
األشـــغال  وزارة  طرحـــت  وكذلـــك 
وشـــؤون البلديـــات، مناقصـــة موحدة 
لشـــفط مياه األمطـــار للبلديـــات األربع 
 10 إليهـــا  تقـــدم  ســـنوات،   4 لمـــدة 
عطاءات أقلها بنحو 383.9 ألف دينار، 

وأكبرها بقرابة 1.3 مليون دينار.

الطـــوارئ  المناقصـــة خدمـــة  وتشـــمل 
فـــي حالة األمطار، وســـیتم اختیار 14 
مقاول، ویتعین على كل مقاول تنفیذ 
الطـــوارئ  فـــي حـــاالت  النقـــل  أعمـــال 
الناجمة عن ھطـــول األمطار والطقس 
غمرتھـــا  التـــي  والمناطـــق  الرطـــب 
الفیضانات وفًقا لتوجیھات المشـــرف، 
فيمـــا يجـــب على المقـــاول فـــي عقده 
تقدیـــم )5 - 8( ناقات شـــفط لكل منها 
بسعة ال تقل عن 4000 – 5000 جالون 

أميركي للعمل على شفط األمطار.
لـــوزارة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
أولهـــا  البلديـــات،  وشـــؤون  األشـــغال 
الخطـــوط  ألعمـــال  الزمنيـــة  للمقاولـــة 
األرضيـــة للشـــوارع للعاميـــن )2020 - 
2021( التي تشـــمل صباغـــة الخطوط 
األرضيـــة )الطـــاء البارد( فـــي مختلف 
وتركيـــب  وتوفيـــر  البحريـــن  مناطـــق 
والقطـــع  العاكســـة  األرضيـــة  القطـــع 
حجـــر  صباغـــة  وأعمـــال  الخزفيـــة، 
الخطـــوط  طـــاء  وتوريـــد  األرصفـــة 
األرضيـــة إلـــى مخـــازن قســـم هندســـة 

المرور الواقعة في ســـلماباد تقدم إليها 
7 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 461.8 ألـــف 
دينار وأكبرها بقرابة 1.6 مليون دينار.

أمـــا المناقصـــة الثانيـــة فهـــي لتوريـــد 
توبلـــي  مركـــز  إلـــى  الســـائل  الكلـــور 
لمعالجـــة الصرف الصحـــي، تقدم إليها 

عطاء وحيد بنحو 128 ألف دينار.

58 عطاء لـ14 مناقصة

وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على 
موقع مجلس المناقصات والمزايدات، 
فتح مظاريـــف 58 عطاء لـ14 مناقصة 
مطروحـــة من قبـــل 8 جهات حكومية، 
فـــي حين تم تعليق 6 عطـــاءات تابعة 
أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ  مناقصـــات.  لــــ5 

العطاءات نحو 6.8 مليون دينار.
لشـــركة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لتقديـــم  أولهمـــا  للبتـــرول،  تطويـــر 
لتوصيـــل  البحـــري  النقـــل  خدمـــات 
جهـــاز الحفـــر والمعـــدات المرتبطة بها 
إلـــى جزيـــرة حـــوار، لتمكيـــن حفـــر بئر 
استكشـــاف جديـــد، تقدم إليهـــا عطاء 
والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   993.9 بنحـــو 
لتركيب كروماتوجرافيـــا الغاز موصل 

باإلنترنـــت فـــي المـــوزع الرئيســـي في 
وصلتـــي )ADP( و)RDP(، تقدم إليها 3 
عطـــاءات أقلها بــــ213.8 ألف دوالر )ما 

يعادل 80.4 ألف دينار(.
كمـــا فتـــح المجلس مناقصتيـــن إلدارة 
الكهربـــاء  بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن 
وحـــدات   6 لشـــراء  أولهمـــا  والمـــاء، 
إلنتـــاج  الرفـــاع  لمحطـــة  توصيـــل 
الكهربـــاء على أن يتـــم توفيرها خال 
16 أســـبوع، تقـــدم إليهـــا عطـــاء وحيد 
بنحو 32.9 ألف دينار، والثانية لشـــراء 
2,300 وحـــدة متر من األمتـــار الذكية 
تقـــدم إليها عطاءان أقلهما بنحو 88.1 

ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
عامـــة محليـــة لـــوزارة شـــؤون اإلعام 
لمشروع اســـتبدال القطع االستهاكية 
والبطاريـــات ألجهزة تخزيـــن الكهرباء 
االحتياطية في مجمع الوزارة  ورأس 
حيان وعربـــات النقـــل الخارجي تقدم 
إليهـــا عطاء وحيـــد بنحـــو 122.8 ألف 
دينـــار وتـــم تعليقـــه، ومناقصـــة لحلبة 
البحرين الدولية لتوفير هياكل الخيام 
المؤقتـــة والديكـــور الداخلـــي واألثاث 
طيـــران  جائـــزة  لســـباق  والمعـــدات 
لألعـــوام  الكبـــرى  البحريـــن  الخليـــج 
)2020 و2021( تقـــدم إليها 6 عطاءات 
علـــق أحدها وأقل عطـــاء بنحو 358.7 
ألف دينار وأكبرها بقرابة مليون دينار.

خالل جلسة فتح المظاريف أمس

عبدالرحمن الحربي

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 
5.3 مليون سهم

أمس  الــعــام  البحريـن  مـؤشر  أقفل 
بــارتــفــاع   1,526.44 مــســتــوى  عــنــد 
بإقفالـه  مـقارنـة  نقطة   1.25 وقــدره 

يوم األربعاء.
الـمستثـمرون 5.31 مليون   وتــداول 
سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 700.4 
ألف ديـنـار، تـم تنفيذها من خال 88 
صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون على 
أسهم قطاع االستثمار والتي بلغت 
قيـمة أسهمه 362.83 ألف ديـنـار أي 

ما نسبته 51.80 %.

“بيجاسس” تطبق أحدث أنظمة إدارة العقارات
ــن ــري ــح ــب ــي ال ــ ــع “ســـيـــســـكـــود تــكــنــلــوجــيــز” ف ــ ــة م ــراكـ ــشـ ــالـ بـ

الرائــدة  العقاريــة  البحرينيــة  الشــركات  العقاريــة، إحــدى  أعلنــت شــركة بيجاســس 
الحاصلــة علــى عدة جوائز عالمية، عن تطبيق أحــدث نظم اإلدارة العقارية بالتعاون 

مع شركة “سيسكود تكنلوجيز”. 

وســـتقوم شـــركة سيســـكود وهـــي شـــركة 
متعددة الجنســـيات في البحرين بتركيب 
وإدارة نظـــام اإلدارة العقاريـــة القائم على 
برامـــج الحوســـبة الســـحابية الـــذي يوفـــر 
لشركة بيجاسس تواصاً سلًسا بين ماك 
العقـــار والمســـتأجرين مـــن خـــال مديـــر 

عقارات متخصص. 
 ويوفـــر البرنامـــج الحديـــث العديـــد مـــن 
والمطوريـــن  العقـــارات  لمـــاك  المزايـــا 
والمســـتأجرين من خـــال إدارة عقاراتهم 
حيـــث يتنـــاول البرنامـــج جميـــع عمليـــات 
الشـــركة العقارية بما فيها عمليات التأجير 
وتحصيل اإليجـــارات وإدارة الصيانة من 

خال توفير المعلومات في نفس الوقت. 
 ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز 
موقـــع الشـــركة االســـتراتيجي في ســـوق 
البحريـــن وهـــي جـــزء مـــن اســـتراتيجية 
موقـــع  فـــي  إلبقائهـــا  التجاريـــة  الشـــركة 

الصدارة باستمرار.
وقـــال المدير المنتدب لشـــركة بيجاســـس 
العقاريـــة، عزيز ميتايـــواال “نحن ملتزمون 
دائًما بأفضل معايير الجودة وسوف نوفر 
لعمائنـــا أفضـــل الخدمـــات التـــي تحقـــق 
طموحاتهـــم، حيـــث يمكنهـــم شـــراء وبيع 
العقـــارات الفخمـــة كمـــا ســـيمكننا ذلك من 
إدارة أي نـــوع من أنواع العقـــارات بعناية 

شـــخصية مميـــزة تلبـــي رغبـــات البائعيـــن 
والمشترين على السواء”.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــال المديـــر المنتدب 
ســـاجين  تكنلوجيـــز،  سيســـكود  لشـــركة 
هنتري “حلول إدارة العقارات القائمة على 

ا  الحوســـبة السحابية لدينا تســـاعد مركزيًّ
فـــي متابعـــة وإدارة المعلومـــات والوثائق 
العقاريـــة وكذلك البنايات والمســـتأجرين. 
علـــى  التركيـــز  فـــي  النظـــام  وسيســـاعد 
األعمال بسبب قضاء وقت أقل في إدارة 

العقار”.

شراكة بين بيجاسس و “سيسكود تكنلوجيز”

المنامة - بيجاسس العقارية

أمل الحامد

 461.8 ألف 
دينار للخطوط 

األرضية للشوارع

طرحت هيئة الكهرباء والماء في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات  «
أمس مناقصة لتزويد  40 سائق للمركبات الثقيلة و36 من العمال غير 

المهرة لمدة 3 سنوات تقدم إليها 8 عطاءات علق أحدها وأقل عطاء بـ 
896.4 ألف دينار وأكبرها بقرابة 1.6 مليون دينار.

896.4 ألف دينار لسائقين وعمالة غير مهرة 

2.8
مليون دينار
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البحريــن  “إن  الزيانــي  زايــد  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  قــال 
اســتقطبت العديــد مــن الشــركات الصناعيــة، واليــوم تســتقطب شــركة 
“أرال فــودز”، وهــي مــن أعــرق الشــركات الدانماركيــة فــي مجــال األغذيــة 

وخصوصا في مجال األلبان ومشتقاتها”.

في  الكبيرة  “أرال”  ثقة  أن  وأضــاف 
االستثمار في البحرين ليس لخدمة 
الـــســـوق الــبــحــريــنــيــة فــحــســب، بل 
سيكون لها موقع في منطقة الشرق 
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا بحيث 
المملكة  مــن  منتجاتهم  يــنــتــجــون 
العالم،  دول  بقية  على  وتــوزيــعــهــا 
التي  النقطة إحدى األهــداف  وهذه 
تنويع  الــحــكــومــة، وهـــي  وضــعــتــهــا 
قــاعــدة االقــتــصــاد الــوطــنــي وجــذب 

االستثمار الخارجي.
العديـــد  وجـــود  أن  الوزيـــر  وأشـــار 
مـــن المصانـــع المتنوعة فـــي منطقة 
البحريـــن العالميـــة لالســـتثمار يأتي 
فـــي  الكبيـــرة  الشـــركات  ثقـــة  مـــن 
االســـتثمار بالمملكـــة وخصوصا في 
مجـــال األغذية الذي نما وتطور في 
الفتـــرة األخيرة في منطقة البحرين 

العالميـــة لالســـتثمار، كما يهدف إلى 
توفير األمن الغذائي لدى المملكة.

وعن مســـاعي الوزارة لالســـتقطاب 
فـــي الفتـــرة المقبلة، أكـــد الوزير أنها 
مســـتمرة ويتـــم العمـــل بالتعاون مع 
الجهات المعنيـــة األخرى وخصوصا 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس  مـــع 
فريـــق  ضمـــن  عضـــو  هـــو  الـــذي 
البحرين، و”نهدف الستقطاب جميع 
االســـتثمارات للبحريـــن ســـواء فـــي 
مجال الصناعة أو المجاالت األخرى 
مثل الســـياحة أو الخدمات المالية، 
الفتـــا إلـــى أن كل افتتاح للشـــركات 
المســـتقطبة  األجنبيـــة  المصانـــع  أو 
للبحريـــن يعـــزز وينمـــي الثقـــة لـــدى 
ويعطـــي  األجانـــب،  المســـتثمرين 
البحريـــن دافعـــا أكبـــر للســـعي نحـــو 

المشروع واالستثمار المقبل”.

 أول اإلنتاج بالربع األخير 2020

مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر مصنـــع أرال 
فـــودز فـــي البحريـــن عـــالء درويش 
إن أول إنتـــاج للمصنـــع ســـيبدأ بعـــد 
التوســـع فـــي الربع األخير مـــن العام 
المقبل، حيث أشـــار إلـــى أن المصنع 
خطـــوط   5 بإضافـــة  سيتوســـع 
إنتاجيـــة جديـــدة؛ بهـــدف التصديـــر 

وفتح أسواق جديدة في المنطقة.
وأضاف أنه بعد التوسع في العملية 
اإلنتاجيـــة ســـيتم تصدير 90 % من 
إنتـــاج المصنـــع إلـــى دول المنطقـــة، 
مبيًنا أن اإلنتاج الحالي للمصنع يبلغ 
16 ألـــف طن وبوجوده في البحرين 
ســـيتم توسيع الطاقة اإلنتاجية إلى 

100 ألف طن بحلول 2025.

وأكـــد درويـــش أن المصنـــع ســـيبدأ 
أوليـــة،  كمرحلـــة  اإلجبـــان  بإنتـــاج 
وبعدها ســـيتم البدء في إنتاج بقية 
المنتجـــات مثـــل الحليـــب والزبـــدة 

والقهوة الباردة وغيرها.
وتوقـــع أن يوفـــر المصنـــع نحو 100 
وظيفـــة خـــالل الســـنتين المقبلتين، 
إضافـــة إلـــى وظائـــف غير مباشـــرة 

للموردين والشـــركات التي ســـتقوم 
بالعمليات االنشائية.

كمقـــر  المملكـــة  اختيـــار  وحـــول 
إقليمي للمصنـــع، أوضح ألنها قريبة 
الخليـــج  دول  فـــي  األســـواق  مـــن 
لوجـــود  األوســـط وأيضـــا  والشـــرق 
اقتصـــاد حر فيها، إضافة إلى توفير 
فـــرص للمســـتثمر األجنبـــي بحريـــة 
ووجـــود   %  100 بنســـبة  التملـــك 
عمالـــة ذات كفاءة عاليـــة، كما أيضا 
والتســـهيالت  الحكومـــي  الدعـــم 
التـــي لها عالقة بســـهولة التســـجيل 
عوامـــل  فجميعهـــا  واالســـتحواذ، 
ساعدت على اختيار المملكة لتكون 

مقرا للمصنع.
وعن حجم االســـتثمار فـــي المصنع، 
كشـــف أن حجـــم اســـتثمار المصنـــع 
ســـيبلغ نحو 55 مليـــون دوالر خالل 
العامين المقبلين، الفًتا إلى أن حصة 
الشركة في الســـوق األول تأتي في 
المركـــز األول أو الثانـــي في منطقة 
الخليـــج بالنســـبة للجبـــن المطبوخ، 
مؤكدا أن المصنع ســـيخدم أســـواق 
الشـــرق األوســـط وأســـواق أمريـــكا 

وبعض دول جنوب شرق آسيا.

عالء درويشالزياني يلقي كلمته في حفل االفتتاح

الزياني: وجود مصانع األغذية يؤكد الثقة لالستثمار بالبحرين
ــة ــق ــط ــن ــم ال لــــــــدول  ــه  ــ ــاج ــ ــت ــ إن ــن  ــ مـ  %  90 ســـيـــصـــدر  فـــــــــودز”  “أرال 

120 عاما العالقات التجارية بين البحرين والواليات المتحدة
قــال الســفير األميركــي فــي البحريــن جاســتين ســيبيريل إن العالقــة التجاريــة 
للبحريــن وأميــركا يرجــع تاريخهــا إلــى 120 عامــا عندمــا تــم تأســيس مستشــفى 
اإلرســالية األميركيــة، مؤكــدا اســتمرار تواجــد بعــض الشــركات األميركيــة فــي 
البحرين على المدى الطويل، كما يتواجد عدد من الشركات المختلفة التي دخلت 

السوق حديثا في المملكة.

جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة ألقاهـــا الســـفير 
تدشـــين  بمناســـبة  أمـــس  األميركـــي 
فعاليات “أسبوع اكتشـــف أمريكا” للعام 
2019 الـــذي تنظمـــه الســـفارة األميركية 
بالتعـــاون مع غرفـــة التجـــارة األميركية 
فـــي البحريـــن )AMCham(، فـــي الفترة 

من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.
وأضـــاف أنه تم تصميم جـــدول برنامج 
فعاليات أسبوع اكتشف أميركا لتسليط 
الضوء على التاريخ العريق بين البلدين 

في التجارة.

وقامت السفارة األميركية برعاية زيارة 
الناجحـــة  األميركيـــة  األعمـــال  ســـيدة 
إنجريد فاندرفيليت، إلى البحرين التي 
كانـــت المتحدثـــة فـــي افتتـــاح فعاليات 
إذ  األعمـــال،  لريـــادة  المنامـــة  أســـبوع 
تحدثت أثناء الفعالية عن تمكين المرأة 

في مجال ريادة األعمال والتجارة.
مـــن جانبـــه، ثمن رئيـــس غرفـــة التجارة 
األميركيـــة فـــي البحرين قيـــس الزعبي 
جهود السفير سيبيريل لتسليط الضوء 
على العالقـــات التجارية الثنائية القوية 

بيـــن الواليـــات المتحـــدة والبحريـــن من 
خالل فعاليات أســـبوع اكتشـــف أميركا، 
داعيا الحضور إلى االستفادة من العديد 
ذلـــك  التجاريـــة خـــالل  الفعاليـــات  مـــن 

أسبوع.
ويعتبـــر أســـبوع اكتشـــف أميـــركا حدًثا 
ســـنوًيا تنظمه سفارة الواليات المتحدة 
فـــي البحريـــن؛ لتعزيز التجـــارة الثنائية 
والمملكـــة،  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 
واالســـتثمار وتحقيـــق أقصـــى قـــدر من 

االســـتفادة مـــن اتفاقية التجـــارة الحرة 
والبحريـــن  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 

 .)FTA(
أميـــركا”  “اكتشـــف  فعاليـــات  وخـــالل 
ســـتتحدث ســـيدة األعمـــال األميركيـــة 
إنغريد فاندرفيلت، المؤســـس والرئيس 

التنفيـــذي لمبـــادرة “تمكين مليـــار امرأة 
بحلـــول العـــام 2020” عـــن كيفية “جعل 
المســـتحيل ممكنـــا: التكنولوجيـــا كأداة 
لخلق المســـاواة وتمكيـــن الجميع لنجاح 

تجاري وعالمي”.
بعـــض  األميركـــي  الســـفير  ســـيزور  ثـــم 

المواقـــع الرئيســـة التي تجســـد التعاون 
البحرينـــي األميركـــي من ضمنهـــا زيارة 
لطائـــرة تابعـــة لشـــركة طيـــران الخليـــج 
دريمالينـــر”   787 “بوينـــج  طـــراز  مـــن 
وهـــي   – مركبـــة  مـــواد  مـــن  مصنوعـــة 
طائـــرة أكثـــر هـــدوًءا وأكثـــر كفـــاءة في 
اســـتهالك الوقود من ســـابقاتها، وعنصر 
رئيـــس فـــي شـــبكة األســـعار والخدمات 
الجديدة التابعة لشركة طيران الخليج، 
كما ســـيتم زيارة مشـــاريع مثل مشروع 
ديار المحرق، كما سيقوم السفير بزيارة 
معرض المؤيد للسيارات إلطالق سيارة 
أميركية جديدة، وسيسلط خالل الحفل 
الضوء على منتجات أميركية في سوبر 
ماركـــت الجزيـــرة واللولـــو هايبرماركت 
وكذلك بعـــض فنادق االمتياز األميركية 

مثل “ميريديان ووستين”.

السفير سيبيريل 
ُيدشن فعاليات 

“أسبوع اكتشف 
أميركا 2019”

الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 - العدد 4028

المنامة - بي أيه إي سيستمز

تشـــارك “بي أيه إي سيســـتمز” هذا العام 
فـــي فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة لمعـــرض 
ومؤتمـــر البحرين الدولـــي للدفاع والذي 
ُيعقد فـــي المنامة من 28 إلى 30 أكتوبر 
2019. وســـتقوم الشـــركة بعرض أحدث 

ابتكاراتها وقدراتها خالل فعالياته.
 وقـــال نائـــب الرئيس اإلقليمـــي لبي أيه 
مـــارك  األوســـط،  الشـــرق  سيســـتمز  إي 
بمشـــاركتنا  ســـعيدون  ســـيمبكنز”نحن 
في الـــدورة الثانية من معـــرض ومؤتمر 

البحريـــن الدولي للدفاع. نحن فخورون 
واســـتقرار  أمـــن  دعـــم  نحـــو  بالتزامنـــا 
مملكة البحريـــن وقدراتها الدفاعية. كما 
نتطلع للقاء شـــركائنا خالل هذا الملتقى 
بأحـــدث  ومشـــاركتهم  االســـتراتيجي 
ابتكاراتنا”.  ســـتقوم بي أيه إي سيستمز 
خـــالل المعرض بإلقـــاء الضوء على عدد 

من حلولها، تتضمن:
مـــن   :Commander SL رادار  نظـــام 
أحـــدث نظـــم الـــرادار والتـــي يجمـــع بين 
ســـهولة التنقل والمرونـــة لتعزيز قدرات 

مراقبة والتحكم بالمجال الجوي.
نظام صـــاروخ APKWS الموجه بالليزر: 
نظـــام ُيعيد تعريف مفهـــوم الدقة تجعل 
منـــه الحـــل المثالي لالســـتهداف الدقيق 
وتقليـــل األضـــرار الجانبيـــة – وهذا مهم 

ا خالل عمليات أرض-جو. جدًّ
أيـــه  بـــي  ُتصمـــم  البحريـــة:  القـــدرات   
البحريـــة  الســـفن  مـــن  عـــدًدا  سيســـتمز 
باإلضافـــة إلـــى أنظمـــة قتاليـــة ومعدات 
متطورة. ستقوم الشركة خالل المعرض 
عـــن  المســـتجدات  أحـــدث  بمشـــاركة 

ابتكاراتها البحرية.
طائـــرة هـــوك لتدريـــب الطيـــران النفاث 
خدمـــات تدريب الطيارين المقاتلين: مع 
قـــدرات ال تضاهـــى في تحضيـــر طياري 
منصـــات  أكثـــر  هـــوك  ُتعـــد  المســـتقبل، 
التدريـــب نجاًحا حول العالـــم. كما ُتقدم 
الشـــركة عـــدًدا مـــن خدمـــات التدريـــب 

المتكاملة.
قدرات الدفاع الســـيبراني الوطني: ُتعد 
بي أيه إي سيســـتمز من قـــادة المزودين 
للجهـــات  الســـيبراني  الدفـــاع  لحلـــول 

الحكوميـــة – باإلضافة إلى مزود لحلول 
أمن الشبكات للشركات.

 وأضاف سيمبكنز “أن التزامنا بالبحرين 
يتعـــدى المشـــاركة فـــي هـــذه الفعاليات. 

فلدينا بالفعل عدد من الشراكات الحالية 
الوطنيـــة،  الدفاعيـــة  القـــدرات  لدعـــم 
تتضمـــن العمل مع قـــوة دفاع البحرين و 

سالح الجو الملكي البحريني”.

“بي أيه إي سيستمز” تستعرض ابتكاراتها بـ “البحرين للدفاع”

زينب العكري

زينب العكري

جانب من الحضور

طائرات هوك ُتحلق في سماء المنامة 

أثناء تدشين “أسبوع اكتشف أميركا 2019”
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 محالت تجاريـــة مع ميزانين بمواصفات 

عالية مع وجود دورات مياه.
 

بالقريـــب من بالمدرســـة األهلية وســـار 
سنترال.

Call. 39752929
د. محمد

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

محـالت
لإليجـار

Shop for rent

NO.

رقم المحل المساحة الـسـعـر

19 2m 240BD01.

19 2m 240BD02.

28 2m 260BD03.

28 2m 260BD04.

35 2m 280BD05.

35 2m 280BD06.

44 2m 300BD07.

Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

Al Qurayyahالقرية

مجمع الُقريَّة التجاري

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
المصفــي  باعتبــاره   SAMUEL CHANNAPPA CHALLA  / الســيد  ٕاليهــا 
القانوني لشــركة ســام الخليج الدولية لإلدارة ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات 
مســٔوولية محدودة بموجب القيد رقم 49791 ، طالبا ٕاشــهار انتهاء ٔاعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليهــا الســيد / رائــد عبــاس جعفــر احمد فــردان باعتبــاره المصفــي القانوني 

لشــركة كنعــان للتجــارة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســٔوولية محــدودة 

بموجــب القيــد رقــم ٨٨٩٠٥، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة 

تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )124295( لسنة 2019 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 

شركة سام الخليج الدولية لالدارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١١( لسنة 2019 

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة كنعان للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة فليك للحلول التجارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١١١٣٥

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة فليــك للحلــول التجارية ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم ١١١١٣٥، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/  حســام الدين اســامه 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسام الدين اسامه فتح هللا رمضان

رقم الموبايل: ٣٦٣٧٧٣١٠ )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )139114( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم  إليها 

الشــيخ ســعود دعيــج حمــد عبــدهللا آل خليفــة المالك لـ الحــر للعقارات )مؤسســة 

فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٣٨٤٦٧، طالبا تحويل الفرع العاشــر )فرش 

مارت للتجارة( من مؤسســة فودية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 

وقدره ٥٠٠٠، اتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم

١. الشيخ سعود دعيج حمد عبدهللا آل خليفة

MAYAN KUTTY MADATHIL .٢

القيد : 38467 

 تاريخ: 2019/١٠/22

قيد رقم: ١٣١٩٤٩-١

قيد رقم: ٣-٧٦٢٤٨

قيد رقم: 52134-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-99096( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-142411( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٤٠٩٦٣
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: شفيق عبدالجبار منصور العنيسي

االسم التجاري الحالي: شفيق عبدالجبار منصور العنيسي
االسم التجاري الجديد: ماربل ارش للتنظيفات

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

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد علي عبدهللا محمد العسبول

االسم التجاري الحالي: محمد علي عبدهللا العسبول

االسم التجاري الجديد: العاصمة للحدادة والفبركة

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: حسين علي محمد رفيع العوضي

االسم التجاري الحالي: دار العوضي للعقارات
االســـــم التجـــاري الجديد: تارا للتجاره والعقارات

 تاريخ: 2019/٢٤/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٤١٨٥٠

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إليناالســادة علــي جعفــر علــي عبــدهللا العصفــور الرقــم الشــخصي 
٩٢٠٩٠٤٧٣٤ بتحويــل المحــل التجــاري التالــي الــى الســادة/ فاطمــة هالل 

عبدهللا علي نوح ٨٥٠٧٠٣٢٩٨ 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١٣٢٦٨٠

الفرع

١

االسم التجاري

علي جعفر علي عبدهللا العصفور

 تاريخ: 2019/٢٣/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٨٥٠٧( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع ١١ لشركة المشرق والمغرب للمقاوالت ش.ش.و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيد حســين محمد علــي علي حمد صاحب شــركة المشــرق والمغرب 
للمقــاوالت ش.ش.و، المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٥٨٧٥٣، طالبيــن تغييــر 

االسم التجاري  للفرع ١١ من الشركة
من: شركة بيت العتيق الداره المقاهي والمطاعم ش.ش.و

Ancient House Restaurant & Coffee Shop Management SPC
الى: بيت الضيافة المغربي للتموين ش.ش.و

MOROCCAN GUEST HOUSE CATERING S.P.C
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١١-٥٨٧٥٣ 

 تاريخ: 2019/٢٠/١٠
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وســط بيــروت يغلــي... موالــو “حــزب اهلل” ينصبــون خيما

على وقع غضب الشارع... حكومة لبنان تترنح

أفادت مراسلة “العربية” أن إشكاال 
وتضاربـــًا باأليدي وقع في ســـاحة 
رياض الصلح، وسط بيروت، أمس 
الخميـــس، بيـــن المتظاهريـــن على 
خلفيـــة رفـــض مجموعـــة مواليـــة 
لحزب هللا المســـاس باألمين العام 
للحزب، ما أدى إلى سقوط جريح. 
وأوضحت أن قـــوى األمن تدخلت 
لفض اإلشكال، وسط انتشار أمني 

كثيف في محيط الساحة.
كمـــا أشـــارت إلـــى أن المواجهـــات 
هتافـــات  خلفيـــة  علـــى  حصلـــت 
معارضة لحسن نصر هللا. وأظهرت 
فيديوهات تم تداولها على مواقع 
التواصـــل وعبـــر محطـــات محليـــة 
ســـوداء  قمصانـــًا  يرتـــدون  شـــبانًا 
وسط الحشود في موقع اإلشكال.
بـــأن  ناشـــطون  أفـــاد  ذلـــك،  إلـــى 
حزب هللا أرســـل شـــبانا إلى ساحة 
ريـــاض الصلح ليهتفـــوا “كلن يعني 
كلـــن، نصـــرهللا أشـــرف منـــن”. كما 
أشـــارت وســـائل إعالم محلية إلى 
أن اإلشـــكال بيـــن المتظاهرين عاد 
وتجـــدد فـــي الســـاحة بعـــد دخول 
مناصرين لحزب هللا وحركة أمل.

توافـــد  الحـــق،  وقـــت  وفـــي 
المتظاهـــرون إلـــى وســـط بيـــروت 
رغم التظاهـــرات المضادة من قبل 

موالين لحزب هللا.
وأوضحـــت مراســـلة “العربيـــة”، أن 
مواليـــن لحـــزب هللا نصبـــوا خيمـــًا 

للبقاء في ساحة رياض الصلح.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية 
اللبنانيـــة لإلعـــالم بـــأن محتجيـــن 
نصبـــوا خيمـــًا علـــى أطراف جســـر 
“الرينج” المؤدي إلى وسط بيروت.
إلـــى ذلك، شـــهدت مدينـــة النبطية 
تظاهـــرة  أمـــس،  لبنـــان(،  )جنـــوب 
حاشـــدة احتجاجـــا علـــى األوضاع 
ومطالبـــة  الســـيئة،  االقتصاديـــة 
بإسقاط الحكومة ومحاكمة ناهبي 

المال العام.
وانطلقت المسيرة من مكان تجمع 
المحتجيـــن عنـــد دوار كفررمـــان-
الطريـــق  علـــى  النبطيـــة، وســـارت 
المؤدي إلـــى النبطية، حيث ُحملت 
األعـــالم اللبنانيـــة وُرددت هتافات 
منددة بسياســـة الحكومة، وصوال 
للســـراي  المقابلـــة  الباحـــة  إلـــى 
حيـــث  المدينـــة،  فـــي  الحكومـــي 
الجيـــش  مـــن  وحـــدات  اتخـــذت 
إجراءات أمنية مشـــددة بالتنسيق 

مع قوى األمن الداخلي.
وتم وضع حواجز حديدية فصلت 
ســـمحت  قســـمين  إلـــى  الطريـــق 
للســـيارات بالمـــرور وللمتظاهريـــن 
بالتجمـــع قرب الســـراي الحكومي، 

وبثت األناشيد الحماسية.
إلســـقاط  الهتافـــات  رددت  كمـــا 
الحكومة ومحاســـبة ناهبـــي المال 

العام.
الجمهوريـــة  رئيـــس  إليـــه  وألمـــح 

اللبنانيـــة ميشـــال عـــون فـــي كلمة 
ألقاهـــا الخميـــس، وتلقفهـــا بـــدوره 
رئيـــس الحكومـــة ســـعد الحريـــري 

مرحبًا.
عـــون  بدعـــوة  الحريـــري  ورحـــب 
إلعـــادة النظر في الواقع الحكومي 
الحالي وســـط احتجاجات تطالب 

باستقالة الحكومة.
الحـــزب  رئيـــس  دعـــا  بـــدوره، 
الـــدرزي  والزعيـــم  االشـــتراكي، 
المشارك في حكومة الحريري عبر 
وزراء تابعين له، وليد جنبالط إلى 
اإلســـراع في التغيير الوزاري، على 
وقع غضب المحتجين الذين نزلوا 
إلى الشوارع في مختلف المناطق 
اللبنانية منـــذ 17 أكتوبر، مطاببين 
ومحاســـبة  الحكومـــة،  باســـتقالة 
الطبقـــة السياســـية التـــي يتهمونها 

بالفساد.
وقال في تغريدة على تويتر: “بعد 
ســـماع كلمـــة الرئيـــس عـــون وبمـــا 

أننـــا فـــي نفس هـــذا المركـــب الذي 
الخـــوف  نشـــاطره  وكوننـــا  يغـــرق 
مـــن االنهيـــار االقتصـــادي، نجد أن 
أفضل حل يكمن في اإلســـراع في 
التعديـــل الحكومي والدعوة الحقا 
إلـــى انتخابات نيابيـــة وفق قانون 

عصري ال طائفي”.
وكان الرئيـــس اللبنانـــي أبـــدى في 
وقت سابق، أمس، استعداده للقاء 
ممثليـــن عـــن المتظاهريـــن الذيـــن 
يفترشون الساحات والشوارع منذ 
أســـبوع ويطالبون برحيـــل الطبقة 
السياســـية مجتمعـــة، ملمحـــا إلـــى 
إمكانيـــة إجراء تعديـــل وزاري في 

الحكومة الحالية.
لكـــن دعـــوة عـــون لـــم تلـــق وفـــق 
التعليقـــات األوليـــة الصـــادرة عـــن 
بيـــروت،  وســـط  فـــي  متظاهريـــن 
ترحيبـــًا، وتمســـك عـــدد كبيـــر مـــن 
المحتجيـــن بمطلب رحيـــل الطبقة 

السياسية.

بيروت - وكاالت

نساء خالل تظاهرة في مدينة طرابلس في شمال لبنان أمس األول )أ ف ب( 

عواصم - وكاالت

اتفقـــت مصـــر وإثيوبيـــا، أمس، على اســـتئناف فوري ألعمال اللجنـــة البحثية 
الفنية بشـــأن ســـد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل األزرق، وتخشـــى 
القاهـــرة من تأثيـــره على حصتها من ميـــاه النيل، بهدف الوصـــول إلى تصور 

نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وقال المتحدث باســـم الرئاســـة المصرية بســـام راضي أن الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي ورئيس الـــوزراء آبي أحمد اتفقـــا “على االســـتئناف الفوري ألعمال 

اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية”.
وأضـــاف أن اللجنـــة، التـــي تضـــم مســـؤولين مـــن مصـــر وإثيوبيا والســـودان، 

تستسعى “للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد”.
وفي هذا الســـياق شـــدد آبي أحمد على التزامه وتمســـكه بمســـار المفاوضات 

وصوالً إلى اتفاق نهائي بشأن قضية سد النهضة.
بينمـــا أكـــد السيســـي أن “إقامة الســـد يجـــب أن تتم في إطار متـــوازن ما بين 
مصالـــح دول المنبـــع والمصب”. وأعرب الرئيس الروســـي فالديمير بوتن عن 

استعداده للوساطة بين مصر وإثيوبيا لتسوية ملف سد النهضة.

استئناف “فوري” لعمل لجنة سد النهضة

بروكسل - أ ف ب

حّذر وزير الدفاع األميركي مارك إســـبر 
أمس مـــن أن تركيا “تســـير في االتجاه 
الخاطـــئ” من خـــالل توغلها العســـكري 
فـــي ســـوريا واتفاقهـــا مـــع روســـيا على 
تســـيير دوريات مشـــتركة فـــي “منطقة 

آمنة” هناك.
وقال إســـبر خالل مؤتمـــر صحافي في 
بروكســـل قبيـــل اجتمـــاع لـــوزراء دفاع 
حلف شـــمال األطلسي إن “تركيا تضعنا 
جميًعـــا في وضـــع رهيب” عبـــر عمليتها 
الشـــهر  هـــذا  ســـوريا  فـــي  العســـكرية 
لمواجهة القوات الكردية التي تحالفت 
مع الواليات المتحـــدة في الحرب على 
تنظيـــم داعـــش. وأضـــاف “أعتقـــد أن ال 

مبرر للتوغل” التركي في سوريا.
الحلـــف  عاتـــق  علـــى  يقـــع  أنـــه  وأكـــد 
لتعزيـــز  مًعـــا  “العمـــل  األطلســـي حالًيـــا 
شـــراكتنا معهـــم وإعادتهم إلـــى االتجاه 
الماضـــي  حليـــف  ليعـــودوا  )الصحيـــح( 

القوي والذي يمكن االعتماد عليه”.
ودافع إسبر عن قرار الواليات المتحدة 
ســـحب القـــوات األميركيـــة من شـــمال 
ســـوريا، ما ترك المجـــال مفتوًحا لتركيا 
“القـــرار  إن  وقـــال  عمليتهـــا.  لتنفيـــذ 
األميركـــي بســـحب أقل مـــن 50 جندًيا 
مـــن منطقـــة الهجـــوم اتُّخـــذ بعدما بات 
جلًيـــا بالنســـبة لنـــا أن الرئيـــس )التركي 
)تنفيـــذ  قـــرر  إردوغـــان  طيـــب(  رجـــب 
العمليـــة( عبـــر الحدود”. وخالل جلســـة 
األســـئلة واألجوبـــة التـــي نظمهـــا مركز 
أبحـــاث “صنـــدوق مارشـــال األلمانـــي”، 
شـــدد إســـبر علـــى التهديدات الروســـية 

واإليرانية والصينية خصوًصا.

إسبر: تركيا تسير في االتجاه الخاطئ

دبي - العربية.نت

أفاد مراسل “العربية” في بغداد بتوافد 
ســـاحة  إلـــى  المتظاهريـــن  عشـــرات 

التحرير وسط العاصمة العراقية.
بدورهـــا، أعلنت وكالـــة األنباء العراقية 
عبر حســـابها الرســـمي علـــى “تليغرام”، 
نقـــال عـــن وزارة الداخلية، دخول البالد 
فـــي حالـــة اإلنـــذار القصوى اســـتعدادا 
الجمعـــة،  اليـــوم  تظاهـــرات  لحمايـــة 
وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، 
وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات 

العامة والخاصة.
ووزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  إن  وقالـــت 
األمنيـــة  القـــوات  وجهـــا  الداخليـــة 
بالتعامـــل المســـؤول مـــع المتظاهريـــن 
وفق مبادئ حقوق اإلنســـان، ونبها إلى 
ضـــرورة االلتـــزام بالتوجيهـــات لحماية 

التظاهر السلمي.
كذلـــك نّوهـــت بأن عطـــال جديدا ضرب 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مع 
صعوبة التصفح.

وأعلنت الحكومة العراقية، في تغريدة 
لها على تويتر، أن رئيس الوزراء عادل 
لمجلـــس  اجتماعـــا  عقـــد  عبدالمهـــدي، 
آخـــر  فيـــه  ناقـــش  الوطنـــي،  األمـــن 
المحلـــي  التطـــورات علـــى الصعيديـــن 
واإلقليمـــي، وذلـــك قبيـــل التظاهـــرات 
المتوقعة اليوم، التي انضم إليها زعيم 

التيـــار الصـــدري مقتدى الصـــدر وتعهد 
بحماية المتظاهرين حال تعرضهم ألي 

اعتداء.
وأضافت الحكومـــة أن عبدالمهدي أكد 
في حديثه أثنـــاء االجتماع، أن أولوية 
حمايـــة  هـــي  العراقيـــة  األمـــن  قـــوات 

التظاهرات السلمية.
كذلك دعا عبدالمهدي للتعاون من أجل 

الحفاظ على األمن واالستقرار.

وزارة الداخلية العراقية أعلنت دخول البالد في حالة اإلنذار القصوى )أ ب(

العشــرات يتوافــدون إلــى ســاحة التحرير وســط بغداد
العراق يعلن حالة اإلنذار القصوى لحماية التظاهرات

عواصم - وكاالت

أفـــاد إعـــالم النظام الســـوري، أمـــس، عن ســـقوط قتلى وجرحى 
بهجـــوم للفصائل المواليـــة لتركيا على نقاط لجيـــش النظام في 

قرية الكوزلية جنوب غربي تل تمر.
كمـــا ذكـــر أن جيـــش النظـــام تصـــدى لهجـــوم للقـــوات التركيـــة 
والفصائـــل المواليـــة لها علـــى قرى الكوزلية وتـــل اللبن بريف تل 

تمر.
وكان القائـــد العـــام لقـــوات ســـوريا الديمقراطية )قســـد( مظلوم 
عبـــدي قد أعلن، أمس، أن تركيا والفصائل الموالية لها مســـتمرة 
في شن هجمات على الجبهة الشرقية لمنطقة رأس العين، الفتًا 
إلى أن “أنقرة استخدمت قيادات من النصرة وداعش في حربها 

ضدنا”.
وطالـــب عبدي الجهات الضامنة )روســـيا وأميركا( لوقف إطالق 

النار، بالقيام بمسؤولياتها في لجم األتراك وإيقاف عملياتهم.

مـــن جهتـــه، أشـــار مســـؤول في “قســـد” إلـــى اســـتعداد “ســـوريا 
الديمقراطيـــة” لبحـــث االنضمـــام لجيـــش النظـــام الســـوري بعـــد 

تسوية األزمة سياسيًا.

مركبة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية تمر عبر شارع في 
بلدة عامودا في محافظة الحسكة شمالي شرق سوريا أمس )أ ف ب(

اشــتباكات بين النظام الســوري وفصائــل موالية لتركيــا بتل تمر
“قسد”: أنقرة تستخدم “النصرة” و”داعش” ضدنا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أكد وزيـــر الدولة الســـعودي للشـــؤون 
الخارجيـــة عـــادل الجبيـــر، أمـــس، أن 
سياســـة التهدئـــة لن تنجح مـــع إيران، 
لدفـــع طهـــران  الوحيـــد  الســـبيل  وأن 
للجلـــوس إلى طاولـــة المفاوضات هو 
ممارســـة أقصـــى قـــدر مـــن الضغـــوط 
عليهـــا. وقـــال الجبيـــر فـــي مقابلة مع 
صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية: “اآلن 
علـــى إيـــران أن تختـــار. هـــل يريدون 
العـــودة  أو  المعانـــاة  فـــي  االســـتمرار 
وتعديل االتفاقية؟ الســـلوك العدواني 
اإليرانـــي يأتـــي بثمـــن”. وأضـــاف: “ال 
يمكنـــك إطالق الصواريخ الباليســـتية 
علـــى البلدان األخرى، وتأمل أال يكون 
هناك عواقب”. وقال الوزير السعودي: 
“نريـــد تغييـــر الســـلوك اإليرانـــي. لماذا 
علـــى  الدائـــم  بالعـــدوان  يقومـــون 
السعودية؟ المشكلة مع إيران هي أننا 
ال نعـــرف مـــا إذا كانـــت ثـــورة أم دولة 

إيـــران  كانـــت  “إذا  وتابـــع:  قوميـــة؟”. 
ثـــورة، فال يمكننـــا التعامـــل معها ألنها 
غيـــر عقالنيـــة وعاطفيـــة. وإذا كانـــت 
دولة قوميـــة، فعليها أن تتصرف على 
هـــذا النحـــو”. وعـــن محاوالت فرنســـا 
للحوار مع إيران بشأن النووي، تحدث 
الجبيـــر قائـــال: “نعتقد أن االســـترضاء 
ال يعمـــل مـــع إيران. اإلجـــراءات مهمة 
وليـــس الكلمـــات”. وبحســـب الجبيـــر: 
“يتحدث أعضـــاء الحكومـــة اإليرانية 
ولكـــن ليس لديهم ســـلطة. أمـــا أولئك 
الذيـــن لديهـــم مثل حـــراس الثـــورة ال 
يريـــدون التفاوض. هـــذا ال يعني أنهم 

يبحثون عن المواجهة”.

الجبير: الضغوط السبيل لدفع إيران للتفاوض
الجزائر - وكاالت

نفـــى رئيـــس أركان الجيـــش الجزائري 
الفريـــق أحمـــد قايـــد صالـــح أن تكـــون 
المؤسســـة العســـكرية قد زّكـــت أيا من 
المرشحين لالنتخابات الرئاسية المقرر 

إجراؤها في ديسمبر المقبل.
واتهـــم قايـــد صالح فـــي خطـــاب ألقاه 
خالل اليـــوم الثاني من زيارته للناحية 
العســـكرية الثانية، ما أسماه بـ”العصابة 
اإلشـــاعات”،  تلـــك  بترويـــج  وأذنابهـــا 
وفق ما ذكرت وســـائل إعالم جزائرية، 

األحد.
ونقلـــت صحيفـــة “النهـــار” عـــن رئيـــس 
قولـــه  الجزائـــري  الجيـــش  أركان 
ألحـــد  الجيـــش  تزكيـــة  “إشـــاعة  إن 
المترشحين تهدف للتشويش على هذا 

االستحقاق الوطني الهام”.
وشـــدد قايـــد صالـــح علـــى أن الجيـــش 
“ال يزكـــي أحـــدا، وعلى أن الشـــعب هو 
مـــن يزكـــي الرئيـــس القادم مـــن خالل 

الصنـــدوق”، مؤكـــدا أنه وجـــه تعليمات 
لقادة النواحي والقوات ومصالح األمن 

لضمان تأمين العملية االنتخابية.
وتطـــرق إلـــى األحـــكام القضائيـــة التي 
جزائرييـــن  مســـؤولين  بحـــق  صـــدرت 
ســـابقين، مـــن بينهـــم ســـعيد بوتفليقة، 
شـــقيق الرئيـــس الســـابق عبـــد العزيـــز 
الماضـــي  األســـبوع  بوتفليقـــة، 
بالمحكمـــة العســـكرية، قائـــال إن تلـــك 
األحـــكام “جســـدت مطلبا شـــعبيا ملحا 
ومشروعا، ونالت استحسان وترحيب 
الجزائرييـــن، الذين ارتاحوا لمحاســـبة 
فســـادا  األرض  فـــي  يعيـــث  كان  مـــن 

وتكبرا”.

قايد صالح: ال نزكي أي مرشح للرئاسة الجزائرية

الحوثيون يغلقون 
مستشفى أطباء بال حدود

دبي - العربية.نت

أطباء  مستشفى  الحوثي  ميليشيات  أغلقت 
في محافظة حجة  بمديرية عبس  بال حدود 
شمال غربي اليمن في وجه المرضى المصابين 
بحمى الضنك منذ أسبوع، وأخلت المستشفى 
شمال  حــيــران  جبهة  مــن  القادمين  لجرحاها 
الحوثيين  إن  محلية  مــصــادر  وقــالــت  حــجــة. 
استقبال  من  المستشفى  في  العاملين  منعوا 
أي حالة مرضية بحمى الضنك من المواطنين 
مــن أبــنــاء عبس والــمــديــريــات الــمــجــاورة لها، 
تزايدت  الذين  لجرحاهم  المستشفى  وفّرغوا 

أعدادهم جراء المواجهات األخيرة.

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، أمس، أنه “ربما حان الوقت لتسليم مواقع النفط  «
السورية لألكراد”. وكان ترمب قد قال، األربعاء، إن قوة أميركية صغيرة ستبقى في المواقع النفطية السورية. وتابع: 

“إننا نضمن أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود األميركيين في المنطقة حيث النفط”.

ترامب: ربما حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية لألكراد
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تغير أنماط الحياة
كانت الحياة في الماضي أكثر حيوية، كانت مفعمة بالنشـــاط، 
تفـــرض حركـــًة أكبر بكثير ممـــا هي عليه اليـــوم، فالتكنولوجيا 
بتسهيالتها المبهرة كبلت البشر، وقيدت حركتهم، إلى الدرجة 
التـــي تؤثـــر ســـلبًا على الكثيـــر من النواحـــي وأهمهـــا الصحية، 

واالجتماعية.
يفتقـــد الجيـــل الحالي، وحتى مـــن يعاصره، العيش ببســـاطة؛ 
فكل شـــيء يشـــجع على الكســـل، والخمول، من وسائل النقل، 
إلـــى الهواتـــف الذكيـــة، وأجهـــزة التحكـــم عـــن بعـــد، واأللعـــاب 
اإللكترونيـــة التي ال فائدة تجنى من ورائها غير الكســـل، وقلة 
ـ والعياذ باللهـ ـ وهو  الحركة، وزيادة األوزان، واعتالل األجسامـ 
مـــا يعـــرض الجيل الحالـــي إلى خطر كبير، ما لـــم يتم االهتمام 
بتثقيفـــه جيدًا صحيـــًا ورياضيًا، وإذا لم نرد أن نتكبد خســـائر 
مـــا ســـيؤول إليه من مضـــار صحية جراء هذه الحيـــاة الرتيبة 
الجامدة، وتبعات تكلفهم الكثير شخصيًا، وتكلف الدولة أيضًا 

الكثير.

إن الخطر ال يحدق بجيل حالي وحسب، بل بالجميع، بعد أن  «
تبدلت الحياة، وتغيرت أنماطها، وغدا كل شيء يأتمر بأمر 

ضغطة زر، فال داعي ألن نتجشم عناء فعل شيء، أو بذل مجهود، 
وسبل الراحة متوفرة، وما تنامي أعداد مرتادي النوادي الصحية، 

وكثرتها، إال دليل على أن ما كان يجبرنا بفعله روتين الحياة 
اليومي، يحاول البعض اليوم أن يعوضه في هذه النوادي، 

وآخرون منشغلون وال يكترثون، بينما كانت الحياة في السابق 
مختلفة، ال تستدعي ممارسة الرياضة كواجب يومي، بل كهواية، 

أو احتراف لدى القليل من الناس، ليس إال.

Ali.alsayegh15 @gmail.com 

علي الصايغ

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

للتواصل: 17111483

إعصار المخالفات والتجاوزات بديوان الرقابة
يمكننـــي القـــول إن تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية الســـنوي 2018 - 
2019 فيه من العزاء الكثير للمواطن الذي لسعته جمرة عدم االلتزام باللوائح 
والقوانيـــن والنفقـــات غيـــر المبررة والتجـــاوزات واإلهمـــال اإلداري والتقصير 
الواضح، والغريب أن بعض الجهات تمارس نفس الخطيئة بشـــكل بشـــع وهي 
مدركـــة أنها تســـير عكس االتجاه ومع ذلك ينام المســـؤولون في تلك الجهات 

نوما هادئا كبراءة األطفال.
هنـــاك سياســـات في بعـــض الجهات ظلت تدور في مكانهـــا وال تعرف التطوير 
واتبـــاع آليات تدفع العمل الحكومي نحو األفضـــل رغم التوجيهات الواضحة 
والصريحـــة للقيادة بضـــرورة النهوض بالعمل من أجل خدمة المواطن. جهات 
ال تعـــرف كيفية ترتيـــب أولوياتها وتوجهاتها المســـتقبلية وترتكز على قاعدة 

هشة ال تسمح لها أبدا باالهتمام بالمواطن وخدمته.
اطلعت كغيري من المواطنين على ما نشـــر في الصحافة يوم أمس وأنا لست 
متشـــائما بالشـــكل الـــذي يتصـــوره القارئ، لكن عنـــدي رغبة فـــي معرفة كيفية 

حصول بعض المخالفات وما سأذكره مجرد عينة لفتت انتباهي.
أبـــرز مخالفات مستشـــفى الســـلمانية... ارتفـــاع معدالت بعض أنـــواع العدوى 

المصاحبة للمستشفيات في السلمانية، وتوقف مقياس درجة الحرارة بمخزن 
الصيدليـــة عن العمل. أبرز مخالفـــات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة... وفـــاة مريـــض تدهـــورت حالتـــه الصحيـــة لعـــدم حضـــور الطبيب 

المناوب رغم االتصال به 3 مرات و”تنظيم المهن” ال تعلم.
أبـــرز مخالفـــات مجلـــس النـــواب... تعييـــن بعـــض المرشـــحين لشـــغل عدد من 
الوظائـــف بالرغـــم مـــن عدم اجتيازهـــم االمتحـــان التحريري بمـــا يخالف قرار 

الئحة شؤون الموظفين لمجلس النواب.
أبـــرز مخالفـــات هيئـــة التخطيط والتطويـــر العمراني.. شـــراء أحبـــار طابعات 

بإجمالي 14,703 دنانير، وشراء أثاث بإجمالي 26,677 دينارا.

أبرز مخالفات المناقصات...إعادة تعيين موظفة بعد إحالتها للتقاعد  «
المبكر.  إذا كنت قد كتبت بعد نشر تقرير الرقابة المالية واإلدارية رقم 12 

قبل سنوات إن البطل ال يموت “التجاوزات والمخالفات”، فاليوم أقول إن 
المواطن كتب عليه التسامر مع األحزان واألوجاع وشرب دموعه بعد صدور 

كل تقرير. والسؤال الذي يقف أمامنا كالسنديانة الباسقة... متى يتوقف أو 
“يخف” إعصار المخالفات والتجاوزات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين تستحق بعثات دبلوماسية متميزة
البعثة الدبلوماســـية عنوان الدولة وأداة التعبيـــر عنها والدعاية لها في الخارج، 
والبحريـــن صاحبة التميـــز في مجال التعليم وفي مجاالت عديدة تســـتحق أن 
تكون لها بعثات دبلوماســـية على أعلى مســـتوى يعرفه العالم من حيث التعليم 
والثقافـــة والمهـــارات االتصاليـــة واللغوية الالزمة للتواصـــل الناجح مع الجهات 

المختلفة داخل الدولة التي يعملون فيها.
ولكي تكون هناك بعثة دبلوماســـية قوية وناجحة، البد أوال من اختيار الشـــباب 
المؤهـــل علميـــا وثقافيـــا صاحـــب المهـــارات الالزمـــة للعمـــل الدبلوماســـي الذي 
ال يحتمـــل أن يكـــون ضمنـــه شـــخص ضعيـــف وغيـــر ملـــم بقضايا وتاريـــخ بلده 
وقـــادر علـــى التعبير عنها بشـــكل مؤثر وناجح، ألن الصـــور الذهنية التي تكونها 
شـــعوب العالم عن هذه الدولة أو تلك يؤثر في صنعها إلى حد كبير أداء البعثة 

الدبلوماسية لهذه الدولة.
ثـــم بعـــد مرحلـــة االختيار مرحلـــة أخرى ال تقـــل أهمية أال وهي مرحلـــة اإلعداد 
والتأهيـــل وصقـــل المهارات للشـــباب الذين تم اختيارهم لهـــذه المهمة الخطيرة 
حتى يكونوا جاهزين إلى النزول إلى الميدان الدبلوماسي وتقديم بلدهم بشكل 
جيد متســـلحين بمهارات لغوية وتفاوضية تســـاعدهم على ذلك.  ويعد تحويل 
المعهد الدبلوماسي إلى أكاديمية تحمل اسم الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
اهتماما كبيرا من قبل جاللة الملك المفدى ببناء جيل جديد من الدبلوماســـيين 
القادريـــن علـــى حمـــل األمانة والمســـاهمة باقتدار فـــي تحقيق المصلحـــة العليا 
للبالد، فالنهوض بمســـتوى دبلوماســـيي البحرين جزء من النهضة الشـــاملة في 

البالد التي نعيشها في عهد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
هذه األكاديمية لن تســـاهم فقط في إعداد الشـــباب الذين يســـتعدون لاللتحاق 
بالعمل الدبلوماســـي، لكنها ستتولى أيضا صقل مهارات الدبلوماسيين الحاليين 
على أســـاس أن التدريب المستمر يصنع المجد وعلى أساس أن تبادل الخبرات 

يضمن صنع أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.
وفـــي هـــذا الســـياق نقتـــرح أن تتـــم االســـتفادة مـــن الموظفيـــن التنفيذيين في 
الـــوزارات األخـــرى غيـــر وزارة الخارجية من هذه البرامـــج المفيدة التي تقدمها 
هذه األكاديمية، فكل مدير بحريني يمكن أن يصبح في لحظة ما أو في موقف 

ما سفيرا لبالده ومحسوبا عليها.
لقد شعرت بتفاؤل كبير عندما قرأت ما صرحت به الدكتورة الشيخة منيرة  «

بنت خليفة آل خليفة المدير التنفيذي لألكاديمية لوكالة أنباء البحرين 
حول ما تخطط له من أجل نجاح برامج هذه األكاديمية بالتعاون مع 

وزارة الخارجية البحرينية، حيث عبرت عن استعدادات وطموحات كبيرة 
لمستقبل هذه األكاديمية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

يتمثل اإلبداع واالبتكار في األفكار الجديدة والمفيدة ألجل تطوير العمل وتحسين 
اإلنتاج، وقد يهدف اإلبداع إلى حل ما تتعرض له المؤسســـة من مشـــاكل أو لتنظيم 
العمـــل فيهـــا، واإلبـــداع قـــد يأتـــي من شـــخص واحـــد أو مجموعـــة أو مـــن منظمات 
ومؤسســـات استشـــارية في هذا المجال أو من الباحثين، وتختلف أغراضه بحســـب 
الفكرة، فقد يتعلق بتطوير المنتجات أو الخدمات )اإلبداع الفني(، أو بتنظيم الهيكل 
اإلداري للمؤسســـة )اإلبداع اإلداري(، ويتمتع المبدعون والمبتكرون بقدرات تميزهم 

عن اآلخرين.
وتكمـــن أهميـــة “اإلبـــداع واالبتكار” بأنـــه يهدف إلـــى تطوير العمل ويبعـــث الحيوية 
والتجديـــد فيـــه من خـــالل األفكار التي طرحـــت لتطوير الخدمـــة أو المنتج، وُينمي 
االســـتثمار فـــي الموارد البشـــرية ألنه هو االســـتثمار الحقيقـــي للتنمية المســـتدامة، 
والداعـــم األول لتحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية، وُيحفـــز الفكر اإلنســـاني الخالق 
ويحفـــظ حقوق الملكيـــة الفكرية واإلبداعيـــة ألصحابها من خـــالل التوثيق الورقي 
أو اآللـــي من أجل الرجوع إليها واالســـتفادة منها، وُيســـاهم فـــي إتاحة الفرصة أمام 
الموظفيـــن بجميـــع مناصبهم للمشـــاركة الفعالة فـــي صنع قرار التطوير والتحســـين، 
وتحقيق التنافس بين كل المبدعين الختيار المتميزين منهم، وُيعزز االســـتفادة من 
طاقـــات المبدعين والمبتكرين في تطوير العمـــل اإلنتاجي واإلداري والتنظيمي من 

خالل رؤاهم وأفكارهم حول تنمية الخدمات والمنتجات الحكومية المقدمة بهدف 
االرتقاء بأدائها، وُيطور منظومة العمل ويجعلها أكثر ُيســـًرا وشـــفافية، ويعمل على 

تخفيض التكاليف وتعزيز قوة الخدمة وتحسين اإلنتاج.
ُيحقـــق اإلبداع التواصـــل بين الموظفين واإلدارة في توصيل اآلراء والمبادرات إلى 
اإلدارات، ويدعم االقتصاد الوطني، ويخلق التنافس بين اإلدارات من خالل تقديم 

األداء األفضل وتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها.
ويحتـــاج “اإلبـــداع واالبتـــكار” إلى بيئـــة تتقبل اإلبداعات وُمشـــجعة علـــى التجديد، 
وخاليـــة مـــن العراقيل التي تعيقه، وإدارة تحث موظفيها على اإلبداع واالبتكار ألن 
الموظفين أقرب من المدراء أو المســـؤولين في ميدان العمل ويلمســـون المتغيرات 

التي ال تراها اإلدارة الُعليا.

ومنذ قرون مضت حقق االبتكار الكثير من اإلنجازات اإلنسانية االقتصادية  «
واالجتماعية والِعلمية بفضل أولئك المخترعين والعلماء والمهندسين 

وغيرهم ممن يمتلكون القدرات بما اخترعوه من آالت وتقنيات وما وضعوه من 
أنظمة وقواعد وقوانين نظمت حياة الناس، وساهم ذلك في تحسين الحياة 
اإلنسانية وتحقيق االستقرار واألمن االجتماعي واالقتصادي، والبد من تطوير 

تلك المنتجات لتساهم في تحسين حياة الناس واألمم.

عبدعلي الغسرة

أهمية اإلبداع واالبتكار

اختلفت اآلراء حول الوقت المناســـب إلتاحة الشاشة لألطفال بين المعلمين، علماء 
النفـــس، وأوليـــاء األمـــور، وهي تكنولوجيا أخرى ناشـــئة في شـــكل ذكاء اصطناعي 

وتعلم آلي بدأت في تغيير أدوات ومؤسسات التعليم.
وتـــم بالفعـــل تطبيق الـــذكاء االصطناعـــي على التعليم فـــي المقـــام األول في بعض 
األدوات التـــي تســـاعد علـــى تطوير المهـــارات وأنظمة االختبار، ومع اســـتمرار نضج 
حلـــول التعليم في مجال الذكاء االصطناعي، فـــإن األمل هو أن الذكاء االصطناعي 
يمكن أن يســـاعد في ســـد الثغرات في التعلم والتعليم. يمكن للذكاء االصطناعي أن 
يســـهم في زيادة الكفاءة والتخصيص وتبســـيط مهام اإلدارة والتكيف مع القدرات 
البشرية الفريدة حيث تكافح اآلالت في هذا األمر، ومن خالل االستفادة من أفضل 
سمات اآلالت والمدرسين، فإن الرؤية للذكاء االصطناعي في التعليم هي العمل مع 

المدرسين للحصول على أفضل النتائج للطالب.
لقد كان ضبط التعلم بناًء على احتياجات الطالب الفردية أولوية بالنسبة للمعلمين 
لســـنوات، لكن الذكاء االصطناعي سيسمح بمســـتوى من التمايز المستحيل بالنسبة 
للمدرسين الذين تتعين عليهم إدارة 30 طالبا في كل فصل دراسي. هناك العديد من 
الشـــركات مثـــل Content Technologies وCarnegie Learning التـــي تقوم حالًيا 
بتطوير تصميم التعليم الذكي والمنصات الرقمية التي تستخدم الذكاء االصطناعي 
لتوفير التعلم واالختبار والمالحظات للطالب من مرحلة ما قبل الروضة إلى مستوى 
الكليـــات التي تمنحهم التحديات التي هم على اســـتعداد لهـــا، وتحدد الفجوات في 

المعرفة وعمليات إعادة التوجيه إلى مواضيع جديدة عندما يكون ذلك مناسًبا.

ويمكن أن تســـاعد أدوات الذكاء االصطناعي في إتاحة الفصول الدراســـية العالمية 
للجميـــع بمـــا فـــي ذلك أولئـــك الذين يتحدثـــون لغات مختلفـــة أو الذيـــن يعانون من 
إعاقـــات بصرية أو ســـمعية. يعد “مترجم العـــرض التقديمي” مكوًنـــا إضافًيا مجانًيا 
لبرنامـــج الـ PowerPoint  الذي ينشـــئ ترجمات في الوقت الفعلي لما يقوله المعلم، 
وهـــذا يفتح أيًضا إمكانيات للطالب الذين قد ال يتمكنون من الذهاب إلى المدرســـة 

بسبب المرض.
يقضـــي المعّلـــم قدرا هائالً من الوقت في تصحيح الواجبـــات المنزلية واالختبارات، 
ويمكـــن للـــذكاء االصطناعي أن يتدخل ويســـرع في إنجـــاز هذه المهـــام بينما يقدم 
فـــي الوقت ذاته توصيات حول كيفية ســـد الثغـــرات في التعلم، وعلى الرغم من أن 
اآلالت يمكنها بالفعل تقييم االختبارات ذات االختيار المتعدد، إال أنها قريبة جًدا من 

القدرة على تقييم الردود المكتوبة أيًضا.

في اآلونة األخيرة، قامت شركة التكنولوجيا الصينية الكبرى هواوي بتقديم نظام  «
يسمح لمعلم واحد في محطة عمل معينة بتدريس عدد كبير من الطالب في 

المدارس المختلفة بشرط أن تكون لدى هذه المدارس أيًضا بنية تحتية للتعليم 
اإللكتروني. وبالنظر إلى المشكلة المزمنة المتمثلة في نقص المعلمين في 

البالد، خصوصا في المواد العلمية، فإن التعليم اإللكتروني المعروف أيًضا 
باسم “التعليم الذكي” يمكن أن يوفر أفضل حل حيث يستطيع معلم واحد 

تعليم الطالب في مدارس مختلفة في وقت واحد. وسيعمل النظام الجديد على 
تحسين جودة التعليم والتعلم، ما يحسن بدوره جودة التعليم في البالد.

 

د. جاسم حاجي

صفوف المستقبل والذكاء االصطناعي



كشــف رئيــس جهاز لعبة كرة الطاولة بنادي ســار عبــاس عبدالرضا عن 
عزم النادي افتتاح أكاديمية للعبة لفئة األشــبال مواليد 2013 و2014، 
بهدف تعزيز قاعدة النادي من الالعبين واكتشاف العديد من المواهب 
الواعــدة، بمــا يســهم في رفد فرق النادي والمنتخبــات الوطنية بالمزيد 

من الالعبين المتميزين مستقبالً.

 وأضـــاف عبـــاس أن النـــادي لديـــه 
اســـتراتيجية يســـعى مـــن خاللهـــا 
إلـــى االهتمـــام بصـــورة أكبـــر بفرق 
األرضيـــة  تمثـــل  ألنهـــا  القاعـــدة 
الصلبة الســـتمرارية عطـــاء النادي 
األلقـــاب  مـــن  المزيـــد  وإحـــراز 
والبطوالت على المستوى المحلي 
ســـار  وأن  خصوًصـــا  والخارجـــي، 
يعتبر اسًما المًعا على صعيد اللعبة 
وهو ما يســـتوجب المحافظة على 

إنجازاته ومكتســـباته بضخ المزيد 
من المواهب.

األكاديميـــة  إشـــهار  أن  وأوضـــح   
كافـــة  إنهـــاء  بعـــد  قريًبـــا  ســـيتم 

اإلجراءات الالزمة لبدء عملها.
وعن أبـــرز تعاقـــدات الفريق األول 
لهـــذا الموســـم، أوضـــح عبدالرضـــا 
أن النـــادي حافظ علـــى أبرز العبي 
فئة العموم وهم أنور مكي وحسن 
عبدالرحيم ومرتضى سيد حسين 

مـــع  تعاقـــد  فيمـــا  رضـــي،  وعلـــي 
الالعـــب إلياس الياســـي المحترف 

أن  علـــى  اإلســـباني  الـــدوري  فـــي 
الفتـــرة  خـــالل  بالفريـــق  يلتحـــق 

القادمـــة، مشـــيًرا إلـــى أن الياســـي 
المنافســـات  بعـــض  ســـيخوض 
المهمـــة وأن احترافه لن يمنعه من 
التواجـــد مـــع كتيبة ســـار خصوًصا 
في ظل تغيـــر نظام بطولة الدوري 
لهـــذا العـــام والتـــي ســـتقام بنظـــام 

المربع الذهبي.
 وأوضـــح أن المدرب علوي هاشـــم 
ســـيتولى منصـــب مســـاعد مـــدرب 
فريقـــي  وقيـــادة  األول  الفريـــق 

الشباب والناشئين.
ويذكـــر أن نـــادي ســـار تعاقـــد مـــع 
المـــدرب المصـــري الجديـــد محمد 
إلـــى  النـــادي  ويهـــدف  صبـــري 
المحافظة على لقب بطولة الدوري 

الذي أحرزه الموسم الماضي.

تأسيس أكاديمية لكرة الطاولة بنادي سار

عباس عبدالرضا

فريق سار لكرة الطاولة

اتحاد البليارد

ُتّوج العب منتخبنا الوطني للسنوكر حبيب صباح بالميدالية الذهبية لمسابقة فردي السنوكر وأيًضا بالميدالية الفضية لمسابقة فردي 6 كرات 
ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة للبليارد والسنوكر التي اختتمت منافساتها مؤخًرا في مدينة شرم الشيخ المصرية. 

وجـــاء تتويـــج حبيـــب بالميداليـــة الذهبيـــة بعـــد فـــوزه الجديـــر 
والمســـتحق فـــي المبـــاراة النهائيـــة على بطـــل العرب للناشـــئين 
المصـــري محمـــود هنيـــدي )4/5(، فيما نال الميداليـــة الفضية إثر 
خســـارته فـــي المبـــاراة النهائيـــة أمـــام اإلماراتـــي محمد شـــهاب 
)4/6(. وفي مســـابقة الفرق، خرج حبيب مع زميله هشـــام الصقر 
مـــن دور المجموعات إثر خســـارتهما أمـــام المنتخبين اإلماراتي 
والمصري وفوزهما على الســـعودية. أما بالنسبة لمشاركة هشام 
فـــي البطولة، فقـــد توقف عند دور الـ 16 في مســـابقتّي فردي 6 
كرات وفردي ســـنوكر، وخرج مندور المجموعات لمسابقة فردي 

الماسترز. 
وبذلـــك، تؤكـــد مملكـــة البحرين علو كعبهـــا وتواجدها المســـتمر 
والقـــوي على منصات التتويج في مشـــاركة تعتبر مثالية للغاية 
لمنتخبنا الوطني وخصوًصا أن البطولة العربية شهدت مشاركة 

أفضل وأقوى الالعبين في المنطقة العربية. 
وأهـــدى العبنـــا حبيب صبـــاح إنجاز البطولـــة العربيـــة إلى مقام 

القيـــادة الرشـــيدة وإلى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، وســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية. 

جانب من التتويج

ذهبيــة وفضيــة لمنتخبنــا الوطنــي فــي شــرم الشــيخ
حبيب صباح بطل العرب للسنوكر

اللجنة االعالمية

العالميـــة  األلعـــاب  دورة  ضمـــن 
تقـــام  التـــي  الســـابعة  العســـكرية 
بمدينـــة يوهـــان بجمهوريـــة الصين 
الشـــعبية تنطلق من اليـــوم الجمعة 
25 أكتوبر 2019م في تمام الساعة 
11 ظهًرا )السادسة صباًحا بتوقيت 
البحرين( مباراة منتخبنا العســـكري 
لكـــرة القـــدم لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
بدور النصف نهائـــي المؤهل لنهائي 
البطولة بعد أن أقصى حامل اللقب 
منتخـــب عمـــان العســـكري الشـــقيق 
علـــى  للحفـــاظ  األبـــرز  والمرشـــح 
لـــه رأي  لكـــن منتخبنـــا كان  اللقـــب 
آخر واســـتطاع بالعبيه من تحقيق 
فـــوز فـــي منتهـــى األهميـــة بنتيجة 
هـــدف دون رد، وســـيواجه منتخبنا 
العســـكري  الجزائـــري  المنتخـــب 
والـــذي تأهـــل لنفـــس الـــدور بعد أن 

هزم منتخب إيرلنـــدا بنتيجة ثالثة 
أهداف دون رد.

واإلداري  الفنـــي  الجهـــاز  يدخـــل 
والالعبـــون مباراة اليـــوم بمعنويات 
ا وإصـــرار علـــى تحقيق  عاليـــة جـــدًّ
الفـــوز والوصـــول لنهائـــي البطولـــة، 
كما صرح الجهاز الفني للمنتخب أن 

الفريق جاهز لمباراة اليوم والجميع 
ـــا  ا ومعنويًّ نفســـيًّ للمبـــاراة  مســـتعد 
وستكون أيًضا عودة العب منتخبنا 
المبـــاراة  لتشـــكيلة  الالفـــي  خليفـــة 
األساســـية إضافـــة فنيـــة كبيرة بعد 
إيقافه بســـبب الكروت الصفراء في 

مباراة المنتخب العماني.

منتخبنا العسكري لكرة القدم

األحمر يســعى للتأهــل لنهائــي دورة األلعــاب العالمية
منتخبنا العسكري يالقي الجزائر
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ا لالعب كرة  يبـــدو أن الموســـم الرياضي 2020/2019 قد يكون ســـلبيًّ
اليـــد بنـــادي توبلـــي أحمد موســـى، كونه حتى اآلن لم يحســـم وجهته 

رغم تبقي 7 أيام على بدء المنافسات.
موســـى، الذي دافع عن قميص باربار في منافســـات الموســـم الماضي 
وشـــارك معـــه فـــي البطـــوالت المحليـــة والخارجيـــة، وســـاهم بجانب 
زمالئه في الحفاظ على لقب الدوري واحتالل المركز الثاني لمسابقة 
الـــكأس، واختير مؤخًرا لقائمـــة منتخبنا الوطني األول لكرة اليد، كان 
قد تلقى بعض العروض بحســـب ما كشـــفته “البالد ســـبورت” ســـابًقا، 
ولكن لم يســـتجد شـــيء من هذه العروض في ظـــل ضعف اإلمكانات 
الماديـــة التي تحصل عليها والتي ال تلبي طموحه ومن ضمنها عرض 
ناديـــه “األم” توبلـــي. الالعب في الفترة األخيـــرة انخرط في تدريبات 
ا معـــه، وهذا ما يزيد الغموض حول  توبلي ولكن دون أن يوقع رســـميًّ

الالعب إذا سيظهر في دورينا من عدمه.

أحمد موسى بدون ناٍد!
علي مجيد

ــزوجـــي ــي الـ ــت ــق ــاب ــس ــر فـــي م ــي ــث الـــيـــوم نــهــائــي م

عبدالعزيز بن مبارك: “دولية ITF” مميزة

أشــاد نائب رئيس االتحاد البحريني للتنس الشــيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة 
بالجهــود المميــزة التــي يبذلهــا نــادي البحرين للتنس فــي تطوير ورقــي اللعبة في 
البحريــن، مؤكــًدا أن االتحــاد يفخر بوجود مثل هذه المنشــآت المميزة التي تعمل 

بكل إخالص من أجل دعم الرياضة البحرينية. 

وقـــال الشـــيخ عبدالعزيـــز بن مبـــارك آل 
خليفـــة أن اســـتضافة النـــادي للبطولـــة 
التوالـــي  علـــى  عشـــرة  الحاديـــة  للمـــرة 
يؤكـــد حجـــم العمـــل المميز الـــذي يبذله 
النـــادي في تنظيم هذا الحدث الرياضي 
الدولـــي، التـــي حصل مـــن خاللهـــا على 
ثقـــة الالعبين مـــن مختلـــف دول العالم 
ا  والذين يحرصون على المشاركة سنويًّ
في البطولة لما يالقونه من تنظيم جيد 

واهتمام كبير.
 وأكـــد أن االتحـــاد والنـــادي يتعاونـــان 
دائًما من أجل صالح اللعبة في المملكة، 
الفًتـــا إلى أن هنـــاك العديد من اللقاءات 
التـــي جمعـــت الطرفيـــن للتنســـيق فيما 
بينهما ســـواء بما يتعلـــق باختيار العبي 
تنظيـــم  فـــي  التنســـيق  أو  المنتخبـــات 

البطـــوالت كما حدث في هـــذه البطولة، 
حيث حرصنا على تنظيمها في األسبوع 
نـــادي  قبـــل  مـــن  الســـتضافتها  التالـــي 
البحريـــن للتنس من أجـــل ضمان نجاح 
البطولتيـــن وجـــذب أكبـــر عـــدد ممكـــن 
مـــن الالعبين المتقدمين فـــي التصنيف 
الدولي على مســـتوى الناشـــئين.  وأشار 
نائـــب رئيـــس االتحاد البحرينـــي للتنس 
إلـــى أن التعـــاون بيـــن االتحـــاد والنادي 
لـــن يتوقف عنـــد هذا الحد، بل ســـيكون 
المشـــترك  العمـــل  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
والتنســـيق المستقبلي بشـــأن الكثير من 
األحداث والفعاليات، متمّنًيا كل النجاح 
والتوفيق لبطولة البحرين الدولية التي 
ا  يســـتضيفها نادي البحرين للتنس حاليًّ
علـــى مالعبـــه، ومشـــيًرا كذلـــك إلـــى أن 

التنافـــس الذي يشـــاهده فـــي المباريات 
ا  يؤكـــد أن البطولة فعالً هـــي مميزة فنيًّ

إلى جانب تميزها التنظيمي.
 وتشـــهد مالعـــب نادي البحريـــن للتنس 
فـــي الســـاعة الثالثـــة مـــن عصـــر اليـــوم 
المباراة النهائية لمســـابقة زوجي التنس 
لآلنســـات، تليهـــا في الســـاعة الخامســـة 
مســـاء المباراة النهائية لمسابقة زوجي 
الشـــباب في اليوم قبـــل األخير من هذه 
البطولـــة، التـــي ينظمهـــا نـــادي البحرين 
للتنـــس خـــالل الفتـــرة مـــن 21 إلـــى 26 

أكتوبـــر الجـــاري برعايـــة ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبـــارك آل خليفة نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وبالتعاون مـــع وزارة 
وإشـــراف  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
االتحاديـــن الدولي والبحرينـــي للتنس، 
وبمســـاندة الداعميـــن الذهبيين شـــركة 
نفـــط البحرين “بابكـــو”، شـــركة إبراهيم 
خليل كانو وشركة غاز البحرين الوطنية 
“بناغـــاز”، والداعمين المســـاندين، فندق 
كي، مستشفى رويال البحرين، صيدلية 

البحرين وبرادات الجزيرة.

اللجنة اإلعالمية

جانب من لقاء تلفزيوني

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

تكريم السباحين المتميزين

االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  حــــرص  ــار  ــ إطـ فـــي 
ــاحــة عـــلـــى دعـــــم العــبــي  ــســب ــل الـــبـــحـــريـــنـــي ل
الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وتــشــجــيــعــهــم على 
ــزام والــجــديــة  ــ ــت ــ ــة االنـــضـــبـــاط واالل مــواصــل
الالعبين  تكريم  تــم  التدريبية،  بالحصص 
المتميزين لشهري أغسطس وسبتمبر لجميع 
فئات نشاط السباحة من قبل رئيس االتحاد 
المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل وأمين 
الــســر الــســيــد أحــمــد عــبــد الــغــفــار. الــالعــبــون 
ــمــكــرمــون: عــيــســى مــحــمــد - عــلــي حسين  ال
 - ناصر وائــل - حسن علي   - - سند عبدهللا 
فاطمة   - عبدالنبي  أحمد   - وليد  عبدالواحد 

المحميد - سعود صالح - أحمد عبدهللا.

حسن علي
المحافظة على 

نجوم فريق 
العموم والياسي 

سينضم قريًبا

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

أرســلت وزارة شــؤون الشباب والرياضة رسالة نصية إلى الالعبين واإلداريين 
والفنيين والمدربين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم اإلدارية من أجل استكمالها 
وتســليم العقــود الموقعــة بين فئــة الرياضييــن واألندية الوطنية حتى يتســنى 

للوزارة إنهاء اإلجراءات اإلدارية لملف مستحقات الرياضيين. 

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  وطلبـــت   
والرياضـــة مـــن الرياضييـــن الذيـــن لـــم 
يسلموا عقودهم لوزارة شؤون الشباب 
والرياضـــة ضرورة تســـليم هذه العقود 
للجنة المشـــرفة على تسجيل وتوثيق 
العقود في الطابق الثامن بمبنى وزارة 

أن  علـــى  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
تنتهـــي المهلة لتســـليم العقـــود في 31 
أكتوبـــر الجاري مـــن الســـاعة 8 صباًحا 

ولغاية 2 ظهًرا.
وتعمل وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بصـــورة مســـتمرة وبـــكل عـــزم ومضاء 

تنفيـــذ  أجـــل  مـــن  طاقتهـــا  وبكامـــل 
توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة والرامية إلى حسم 
ملف مســـتحقات الالعبيـــن واإلداريين 
والفنييـــن والمدربيـــن بصـــورة نهائيـــة، 
وفًقـــا للخطـــة الفنيـــة التـــي أعلـــن عنها 
ســـموه في اللقاء التاريخي مع األسرة 

الرياضية.

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  وقـــد قطعـــت 
والرياضـــة فـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى 
تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة شـــوًطا كبيرة في 
العملية اإلدارية والفنية وتواصلت مع 
مختلـــف الجهات المرتبطة بالمشـــروع 
الفنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  بهـــدف  وذلـــك 
بالشكل المطلوب وإيصال المستحقات 

المالية إلى مستحقيها.

الـــوزارة تعمـــل علـــى حســـم ملـــف المســـتحقات

حّث الرياضيين الستكمال إجراءاتهم



تســّيد منتخبنا الوطني للبولينغ منافســات )األساتذة( في اليوم األخير من 
منافســات اللعبــة ضمــن فعاليــات دورة الخليــج السادســة لرياضــة المرأة، 
والتــي احتضنهــا نادي البولينغ الرياضي في الســالمية، وتألقت من خاللها 
العبتا المنتخب نادية العوضي وزميلتها نورة ســلطان بعد حصولهما على 

المركزين األول والثاني على التوالي.

وحـــازت البطلة الذهبيـــة نادية العوضي 
والميداليـــة  األول  المركـــز  كأس  علـــى 
الذهبية، فيما نالت البطلة نورة ســـلطان 
)وصيفتهـــا في األســـاتذة( المركـــز الثاني 
والميداليـــة الفضيـــة، وتّوجت الشـــيخة 
خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة 
الالعبتيـــن فـــي نهايـــة المســـابقة وســـط 
حضـــور رفيع المســـتوى من قبـــل اللجنة 

التنظيمية الخليجية لرياضة المرأة.
وحافظـــت مملكة البحرين على ســـجلها 
جميـــع  اكتســـحت  أن  بعـــد  الذهبـــي 

البطولـــة  بـــكأس  وظفـــرت  المنتخبـــات 
فـــي المجموع العام لتصبـــح بذلك الرقم 
الصعب في منافسات لعبة البولينغ، وقد 
بلغ مجموع النقاط لالعبة نادية العوضي 
)4006( أمـــا الالعبة نورة ســـلطان، فكان 
مجموعهـــا فـــي النقـــاط )3997(، وارتفـــع 
رصيـــد المملكة فـــي الميداليات الخاصة 
بلعبـــة البولينـــغ إلـــى 8 ميداليـــات منهـــا 

خمس ذهبيات و3 فضيات.
للمبـــارزة  الوطنـــي  منتخبنـــا  وأنهـــى 
مشـــاركته في بنتائـــج إيجابية ومحفزة 

للمســـتقبل بعد أن حصد ثالث ميداليات 
برونزيـــة فـــي مشـــاركته علـــى مســـتوى 
الفرق وذلـــك في ألعاب الفلـــوري وايبيه 
وســـابر، وذلـــك يمثـــل امتـــدادا للجهـــود 
الالفتـــة التي بذلها اتحاد اللعبة برئاســـة 
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

وكافة أعضاء مجلس اإلدارة.
وحقق منتخب كرة الســـلة فوزه الثالث، 
وذلـــك بتغلبـــه علـــى المنتخـــب العمانـــي 
بنتيجة  33-70 ضمن الجولة الرابعة من 

المنافسات.
وحقـــق منتخـــب كـــرة الطاولـــة للفتيات 
نتيجة ايجابية في مستهل مشواره في 
دورة رياضة المرأة الخليجية التي تقام 

حتى 30 أكتوبر الجاري.
وتمكنـــت العبـــات المنتخـــب البحرينـــي 
مـــن الفوز علـــى المنتخب الســـعودي في 
اليـــوم األول مـــن المنافســـات الخليجية 

)3/صفـــر(، حيث قدمـــت الالعبات مريم 
وفاطمـــة العالـــي وأمروتا مســـتوى مميز 

في المباريات الثالث.
الوطنـــي  منتخبنـــا  بعثتـــي  ووصلـــت 
القـــوى  وألعـــاب  للســـيدات  للتايكونـــدو 
لـــذوي العزيمـــة إلـــى العاصمـــة الكويتية 
اســـتعدادا للمشـــاركة فـــي الـــدورة، ومن 
المؤمـــل أن يســـتهل فريـــق التايكونـــدو 
تحضيراتـــه النطالق منافســـات البطولة 
على صالة االتحـــاد الكويتي للتايكوندو 
بمنطقة صباح السالم، والتي تقام يومي 

25 إلى 26 أكتوبر الجاري.
وتعـــادل منتخـــب كـــرة اليـــد مـــع نظيره 
فـــي  منهمـــا  لـــكل   18 بنتيجـــة  العمانـــي 
لقـــاء المنتخبين على صالة الشـــهيد فهد 
األحمـــد فـــي منطقـــة الدعيـــة فـــي إطار 

منافسات الجولة الرابعة.

الكويت - الوفد اإلعالمي

بولينغ البحرين يتسّيد الخليج

جانب من تتويج فريق الرماية

لقطات متنوعة من تتويج البطلتين نادية ونورة في البولينغ

اللجنة اإلعالمية

حققـــت العبـــة منتخبنا العســـكري أللعـــاب القوى “أمينـــة جمال” 
المركـــز األول، مضيفـــة ميدالية ذهبية لحصاد بعثـــة المنتخبات 
العسكرية لقوة دفاع البحرين في منافسات نهائي سباق الـ 400 
متـــر حواجز ســـيدات ضمن منافســـات دورة األلعـــاب الرياضية 
العســـكرية العالميـــة الســـابعة المقامـــة فـــي جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية بعد أن تمكنت من تســـيد الســـباق من لحظـــة انطالقة 
الســـباق، وأنهت الســـباق بزمن وقدره 55.12 ثانية، واستطاعت 
تحطيم رقم الســـباق وإضافة رقم عالمي عســـكري جديد لدورة 

األلعاب العالمية العسكرية.
وفـــي نهائي مســـابقة القفز الطويل رجال، شـــارك العب منتخبنا 
ســـعد شـــاهين بالمســـابقة، واســـتطاع القفـــز لمســـافة 7.57 متـــر 
لجميـــع  النهائـــي  الترتيـــب  فـــي  التاســـع  المركـــز  فـــي  وضعتـــه 

المشاركين، وعددهم 12 متسابقا.
وفـــي تصفيات ســـباق 5000 متر عـــدوا للرجال اســـتطاع العب 
منتخبنا العســـكري أللعاب القوي “برهانو بيلو” من التأهل لنهائي 
الســـباق بعـــد أن حل ثانيـــا في المجموعة األولـــى من التصفيات 

بزمن وقدره 14.04.90 دقيقة.
وفـــي نهائـــي مســـابقة رمـــي القـــرص ســـيدات، شـــارك منتخبنـــا 

العســـكري بالالعبة نورة جاســـم، والتي اكتفت بالمركز السادس 
ورمـــت لمســـافة 49.40 مترا. وفي نهائي ســـباق 200 متر رجال 
وســـيدات أنهـــت العبـــة منتخبنا العســـكري الالعبـــة “أديوديوج” 

السباق في المركز السابع بزمن وقدره 23.82 ثانية.
وبالنســـبة لنهائي الرجال لســـباق 200 متر، شـــارك منتخبنا بعدد 
اثنين من الالعبين، ولكن وبسبب خروجه الخاطئ قبل انطالقة 
الســـباق خرج العب منتخبنا يعقوب ســـالم من السباق وبالنسبة 
لالعبنا سعد مبارك لم يستطع هو اآلخر من تحقيق مركز متقدم، 

وأنهى السباق في المركز السابع بزمن وقدره 21.14 ثانية.

فرحة أمينة بالفوز

حطمت رقم الســباق وأضافت رقما عالميا عســكريا جديدا
أمينة تضيف ذهبية جديدة لمنتخب القوى

ألحـــق منتخبنا الوطني لكرة اليد خســـارة 
مذلـــة بمنتخـــب قطـــر، بعـــد أن فـــاز عليـــه 
التـــي  المبـــاراة  خـــالل   ٢٦  /  ٢٨ بنتيجـــة 
جمعتهمـــا مســـاء أمـــس )الخميـــس( علـــى 
الـــدور  صالـــة الدحيـــل ضمـــن منافســـات 
اآلســـيوية  للتصفيـــات  النهائـــي  نصـــف 
المقامة بالدوحـــة، والمؤهلة إلى أولمبياد 
طوكيو 2020. وكان شوط المباراة األول 
قـــد انتهـــى بتقـــدم منتخبنا بنتيجـــة ١٦ / 
١٥. وأكـــد منتخبنـــا حضـــوره القـــوي على 
مستوى القارة الصفراء، إذ شهدت المباراة 
أداء فنيـــا جيـــدا من جانب رجـــال األحمر 
الذيـــن تمكنوا من اإلطاحة بالمســـتضيف 

بين أرضه وما بين جماهيره.
وسيواجه منتخبنا نظيره كوريا الجنوبية 
في المباراة النهائية التي ســـتقام يوم غٍد 

السبت.

وســـيتأهل الفريـــق البطـــل مباشـــرة إلـــى 
أولمبيـــاد طوكيـــو 2020، فيما ســـيخوض 
الوصيف تصفيات الملحق للمنافسة على 

المقاعد المؤهلة إلى األولمبياد.
فـــي  الوطنـــي  منتخبنـــا  تدريـــب  ويقـــود 
البطولة المدرب اآليســـلندي آرون، وتضم 
قائمتـــه 18 العبـــا، وهـــم: حســـين الصياد، 

مهدي ســـعد، علـــي ميـــرزا، محمـــد ميرزا، 
محمد عبدالحســـين، حســـن السماهيجي، 
بالل بشـــام، أحمد المقابي، محمد حبيب، 
قاســـم الشـــويخ، حســـن شـــهاب، محمـــد 
عبـــدهللا  محفـــوظ،  حســـين  عبدالرضـــا، 
الزيمور، جاسم السالطنة، علي عيد، علي 

عبدالقادر وأحمد جالل.

جانب من اللقاء

إلــى نهائــي تصفيــات طوكيــو ٢٠٢٠ تأهــل بجــدارة 
“أحمر اليد” يلحق هزيمة مذلة بقطر
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المنامة - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ثّمــن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم النائب األول لرئيس االتحــاد الدولي لكرة 
القــدم المكاســب التــي حققتهــا كــرة القدم اآلســيوية فــي اجتماع مجلس االتحــاد الدولي الــذي عقد اليــوم )الخميس( في 

مدينة شانغهاي الصينية، مبيًنا أن تلك المكتسبات تعّزز مكانة القارة اآلسيوية الرائدة على ساحة كرة القدم الدولية.

 وأشـــار الشيخ ســـلمان بن إبراهيم 
مجلـــس  قـــرارات  أن  خليفـــة  آل 
)الفيفا( بمنح الصين تنظيم النسخة 
التجريبيـــة لـــكأس العالـــم لألنديـــة 
اندونيســـيا  ومنـــح   ،2021 لعـــام 
تنظيـــم كأس العالم للشـــباب تحت 
 ،2021 عـــام  المقـــررة  ســـنة   20
كونغـــرس  اســـتضافة  واليابـــان 
االتحاد الدولي لعام 2021، تجّســـد 
بالقـــدرات  الدوليـــة  األســـرة  ثقـــة 
توفيـــر  فـــي  الفـــذة  اآلســـيوية 
البيئـــة المثاليـــة لتنظيـــم البطوالت 
والفعاليـــات الكرويـــة الدولية وفق 

أعلى المعايير العالمية.
 وقـــال رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي 
لكـــرة القـــدم: إن حصـــول الصيـــن 

على شـــرف اســـتضافة أول نسخة 
موســـعة مـــن بطولـــة كأس العالـــم 
ـــا  تاريخيًّ حدًثـــا  يعتبـــر  لألنديـــة 
بامتيـــاز بالنظـــر إلـــى مشـــاركة 24 
للمـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ  فريًقـــا 
المســـابقة، وفـــي هـــذا اإلطـــار فإننا 
فـــي االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
الجديـــدة  الصيغـــة  إقـــرار  ســـاندنا 
لـــكأس العالـــم لألنديـــة لمـــا تنطوي 
عليه من مكاســـب تنموية متعددة 
لكرة القدم على مختلف األصعدة. 
 وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة أن منح أندونيســـيا شـــرف 
تنظيـــم كأس العالم للشـــباب تحت 
20 ســـنة لعـــام 2021 يعتبـــر دفعـــة 
لجهود تطوير الكرة األندونيسة بما 

يتناســـب مع شـــعبيتها الكبيرة في 
البالد، مبدًيا ثقته بقدرة أندونيسيا 
على تأمين عوامل التنظيم المتقن 

لهذا الحدث الكروي العالمي.
 وأوضـــح رئيس االتحاد اآلســـيوي 
إقامـــة كونغـــرس  أن  القـــدم  لكـــرة 
العاصمـــة  فـــي  الدولـــي  االتحـــاد 
اليابانيـــة طوكيـــو عـــام 2021 يعد 
مناســـبة متميـــزة لالحتفـــاء بمرور 
100 عـــام علـــى تأســـيس االتحـــاد 
اليابانـــي لكرة القـــدم باإلضافة إلى 
استحضار اإلرث الكبير لكرة القدم 
اليابانيـــة وتأثيرهـــا المتنامي على 

الساحتين الدولية والقارية..
 وختم الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
حـــرص  علـــى  بالتأكيـــد  تصريحـــه 

القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
أشـــكال  مختلـــف  تقديـــم  علـــى 
الدعـــم والمســـاندة الممكنـــة للدول 

اآلسيوية من أجل إنجاح مساعيها 
والفعاليـــات  البطـــوالت  لتنظيـــم 
الكرويـــة الدوليـــة بصـــورة مثاليـــة 

تؤكد جدارتها في التنظيم وتحقق 
اإلضافة المنشودة للعبة في القارة 

اآلسيوية.

عالمية بــطــوالت  ــدة  عـ تنظيم  ــة  ــوي ــي اآلس الــــدول  مــنــح  ــا”  ــف ــي ــف “ال بــقــرار  ــاد  ــ أش

ا سلمان بن إبراهيم: مكاسب الكرة اآلسيوية تعّزز مكانة القارة دوليًّ

محمد الدرازي

 سلمان بن إبراهيم

تلقى فريـــق الرفاع الخســـارة األولى في 
البطولـــة العربيـــة الثانيـــة والثالثين التي 
تنظمها المملكة المغربية باستضافة نادي 
جمعية سال في الفترة من من 21 إلى 31 
ا. أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 فريًقا عربيًّ

)األربعـــاء(  األول  أمـــس  الرفـــاع  وخســـر 
بنتيجـــة  اللبنانـــي  بيـــروت  فريـــق  أمـــام 
األولـــى  الخســـارة  هـــي  )68/59(. وهـــذه 
علـــى  االفتتاحـــي  فـــوزه  عقـــب  للرفـــاع 

حســـاب فريق الجزيرة المصـــري بنتيجة 
78/75. ويلعب الســـماوي في المجموعة 
الثالثـــة إلـــى جانـــب فـــرق أهلـــي ســـداب 
الريـــان  المصـــري،  الجزيـــرة  العمانـــي، 
اللبنانـــي. وســـيواجه  القطـــري وبيـــروت 
الرفاع شـــقيقه أهلي سداب العماني يوم 
غٍد )الســـبت( فـــي اللقاء الثالـــث، على أن 

يختتم دور المجموعات بمالقاة الريان.
وينـــص نظـــام البطولـــة على خـــوض كل 
مجموعـــة من المباريات الثالث مبارياتها 
بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد ويتأهل 

متصدر ووصيف كل مجموعة للدور ربع 
النهائـــي باإلضافـــة إلى فريقيـــن )ثوالث( 

يتم اختيارهم عن طريق القرعة.

الرفاع يخسر أمام بيروت في “عربية السلة”

أعلن االتحاد الكويتي لكرة الســـلة عن تعاقده مع 
المدرب الوطني سلمان رمضان؛ ليتولى اإلشراف 

على تدريب المنتخب الكويتي للشباب.
وأمضـــى رمضـــان على عقـــده التدريبـــي الجديد 
مساء أمس األول بمقر االتحاد الكويتي، بحضور 
رئيس االتحاد رشيد العنزي. وكان سلمان رمضان 
قد قاد منتخبنا الوطني للشباب نحو لقب بطولة 
الخليج الســـابعة عشر التي اســـتضافتها البحرين 

في الفترة من 19 إلى 25 أغسطس الماضي.

رمضان مدرًبا لمنتخب الكويت للشباب
محمد الدرازيمحمد الدرازي

أثناء توقيع العقد

من لقاء الرفاع أمام بيروت



وكاالت

ســـتكون الفرصة متاحة أمام البريطاني 
مرســـيدس  ســـائق  هاميلتـــون  لويـــس 
لتحقيـــق لقبـــه العالمـــي الســـادس االحد 
خالل جائزة المكســـيك الكبرى، المرحلة 
العالـــم  بطولـــة  مـــن  عشـــرة  الثامنـــة 
للفورموال واحد، السباق الذي حسم فيه 

لقبه العالمي خالل العامين الماضيين.
وفي حال حقق اللقب في المكســـيك أو 
مع نهاية الموســـم، ســـيتجاوز هاميلتون 
خـــوان  األرجنتينيـــة  األســـطورة  رقـــم 
مانويل فانجيو المتوج في 5 مناســـبات 
وســـيصبح  و1957،   1951 عامـــي  بيـــن 
ثاني أكثر الســـائقين تتويجا باللقب بعد 
شـــوماخر  مايـــكل  األلمانيـــة  االســـطورة 
الـــذي حقـــق القابـــه الســـبعة بيـــن عامـــي 

1994 و2004.
يبـــدو  ال  عامـــا(   34( هاميلتـــون  أن  اال 
متفائـــال إلمكانيـــة الفـــوز بالســـباق علـــى 
حلبة أوتودرومـــو هيرمانوس رودريغيز 

غير المالئمة لقوة سيارة مرسيدس.

وقـــال البريطانـــي “ســـباق المكســـيك هو 
االســـوأ لنـــا خـــالل العـــام بســـبب طريقة 
تجهيز ونظام ســـيارتنا. ســـيكون ســـباقا 

صعبا جدا لنا”.
فـــي  الفـــوز  هاميلتـــون  يحقـــق  ولـــم 
المكسيك سوى مرة واحدة في مسيرته 
من أصل 4 ســـباقات كانـــت العام 2016، 
اال أن احتاللـــه المركزين التاســـع والرابع 
في عامـــي 2017 و2018 علـــى الترتيب 

كانا كافيين لحسم القب العالمي.

العـــام  الترتيـــب  البريطانـــي  يتصـــدر 
للســـائقين بفارق 64 نقطة عـــن الفنلندي 
فالتيـــري بوتـــاس زميله في مرســـيدس، 
قبـــل 4 مراحـــل علـــى نهاية الموســـم بما 

فيها جائزة المكسيك.
وســـيضمن هاميلتـــون اللقـــب فـــي حال 
انهى ســـباق المكسيك متقدما بفارق 14 
نقطـــة او اكثـــر عن بوتـــاس، اال انه يدرك 
ان االخير سيشـــكل منافســـة شرســـة له 

ولن يقدم له الفوز على طبق من فضة.

هاميلتون يستبعد الفوز
وكاالت

المبــاراة  إلــى  البرازيلــي بريفــر باليــت األرجنتينــي  لحــق فالمنغــو 
النهائيــة لمســابقة كأس ليبرتادوريــس ألنديــة أميــركا الجنوبية في 
كــرة القــدم بفــوزه الســاحق علــى مواطنــه غريميو -5صفــر األربعاء 
علــى ملعــب ماراكانــا وأمــام 70 ألــف متفرج فــي إياب الــدور نصف 

النهائي.

وحســـم فالمنغو، ممثـــل ريو دي 
جانيـــرو والفريـــق األكثر شـــعبية 
فـــي البرازيل، الشـــوط األول في 
صالحه بهدف وحيد سجله برونو 
هنريكي في الدقيقة 42، قبل أن 
يضـــرب بقوة في الشـــوط الثاني 
ثنائيـــة  بينهـــا  رباعيـــة  ويســـجل 
لغابريـــال باربـــوزا “غابيغول” )46 
و56 من ركلة جزاء( وبابلو ماري 

)67( ورودريغو كايو )71(.
يشـــرف  الـــذي  فالمنغـــو  وأكـــد 
علـــى تدريبـــه البرتغالـــي جـــورج 
فـــي  القويـــة  بدايتـــه  جيـــزوس، 
المحلـــي حيـــث يحتـــل  الـــدوري 

الصدارة.

وكان الفريقان تعـــادال 1-1 ذهابا 
في بورتو أليغري.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها 
فالمنغـــو الدور النهائي لمســـابقة 
كأس ليبرتادوريـــس بعـــد األولى 
عام 1981 والتي توج بها بقيادة 

نجمه األسطوري زيكو.
ويلتقـــي فالمغنـــو فـــي المبـــاراة 
النهائيـــة المقررة فـــي 23 نوفمبر 
المقبـــل فـــي العاصمـــة التشـــيلية 
ســـانتياغو، مع ريفر باليت حامل 
اللقـــب والذي حجـــز بطاقته على 
حســـاب مواطنـــه بـــوكا جونيورز 
الثالثـــاء رغـــم خســـارته صفـــر1- 
إيابا بعدما كان فاز -2صفر ذهابا.

فالمنغو يسحق غريميو
وكاالت

يضاعف االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
استثماراته في منافسات السيدات لمليار 

دوالر وذلك حتى العام 2022.
وذكـــر االتحـــاد الدولي، إن مجلســـه وافق 
فـــي اجتماع بمدينـــة شـــنغهاي أن يضيف 
500 مليون دوالر من االحتياطي الخاص 
بـــه إلى الــــ500 مليـــون التي تـــم الموافقة 
عليها لتطوير منافســـات الســـيدات، خالل 

الفترة من 2019 إلى 2022.
وقـــال جيانـــي إنفانتينـــو رئيـــس االتحـــاد 
الدولـــي: “بطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم 
التـــي أقيمـــت مؤخـــرا فـــي فرنســـا نقلـــت 
)منافســـات الســـيدات( للمســـتوى التالـــي، 

نحن بحاجة للبناء على هذا األمر”.
الجـــدول  علـــى  أيضـــا  المجلـــس  ووافـــق 
الزمنـــي لتلقـــي طلبـــات تنظيـــم مونديـــال 
2030، حيث تبدأ العملية في الربع الثاني 
من 2022 وســـيتم اختيار البلد أو البلدان 
المضيفة في الجمعية العمومية للفيفا في 
2024.  وتقـــام نســـخة البطولة 2026 في 

كندا والمكسيك والواليات المتحدة.

مليار دوالر

Sports@albiladpress.com
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الصين تستضيف مونديال األندية
قــال جيانــي إنفانتينــو رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( للصحفيين عقب 
اجتمــاع مجلــس الفيفــا فــي شــنغهاي يــوم الخميــس إن الصين ستســتضيف النســخة 

الموسعة األولى من كأس العالم لألندية بمشاركة 24 فريقا العام 2021.
وأضـــاف إنفانتينو أن البطولة ســـتقام في 
يونيـــو ويوليـــو 2021 وأن شـــكل البطولة 
ومعاييـــر اختيـــار األنديـــة المشـــاركة فيها 
القليلـــة  األســـابيع  خـــالل  إعالنـــه  ســـيتم 
المقبلة. ولم يعلن إنفانتينو معايير دقيقة 
الختيـــار األنديـــة المشـــاركة لكنـــه قال إن 
ثمانيـــة أنديـــة مـــن أوروبـــا ستشـــارك في 

النسخة األولى.
ومـــن المتوقـــع أن تضـــم البطولـــة 5 أو 6 
أنديـــة من قارة أمبـــركا الجنوبيـــة وواحد 
مـــن الصين، الدولـــة المضيفـــة، ومثله من 
اتحاد أوقيانوسيا و3 أندية من كل اتحاد 

قاري اخر.
وأعلـــن إنفانتينـــو أيضا أن البلـــد المضيف 
لـــكأس العالم 2030 ســـيتم اختياره خالل 
الجمعية العمومية للفيفا العام 2024 ومع 

ذلـــك قال إن المجلس لـــم يناقش إمكانية 
للترشـــح  بالتقـــدم  آســـيا  لـــدول  الســـماح 
الســـتضافة البطولـــة األمـــر الـــذي يتطلب 
بتنـــاوب  الخاصـــة  الفيفـــا  قواعـــد  تغييـــر 

القارات على استضافة كأس العالم.
الصيـــن  اختيـــار  بشـــأن  إنفانتينـــو  وقـــال 
الســـتضافة النســـخة الموســـعة األولى من 
كأس العالـــم لألنديـــة ”هـــذا قـــرار تاريخي 
لكرة القدم ألن مجلس الفيفا قرر باإلجماع 
اســـتضافة الصيـــن النســـخة الجديدة من 
كأس العالـــم لألندية“. وأضاف أنه لم يكن 

هناك مرشحين اخرين.
وتابع ”)البطولة( الجديدة ستكون مسابقة 
يتطلع إليها كل شـــخص يحب كرة القدم. 
ســـتكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس 
فيهـــا أفضـــل األندية“. وقـــال إنفانتينو إن 

البطولة الجديدة ســـيكون لها ”تأثير كبير“ 
مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة. وأوضح ”هذه 
البطولة ســـتحقق أرباحا كبيـــرة لكني أود 
القـــول بـــكل وضـــوح إن الفيفـــا لـــن يجني 
منهـــا شـــيئا ألنه ســـيعيد اســـتثمار األرباح 
فـــي كـــرة القـــدم“. وواجهت هـــذه البطولة 
معارضة كبيرة من األندية األوروبية التي 

تقول إنـــه ال يوجد وقت متاح في جدول 
بطوالتها الدولية.

وتنطلـــق النســـخة قبل األخيـــرة من نظام 
البطولـــة الحالي في قطر في 11 ديســـمبر 
كانون األول المقبل بمشـــاركة سبعة أندية 
على أن يقام النهائي بعد ذلك بعشرة أيام.
الترشـــح  عمليـــة  إن  إنفانتينـــو  وقـــال 
الســـتضافة كأس العالـــم 2030 ســـتنطلق 
فـــي 2022 والتصويت النهائي ســـيتم في 
اجتمـــاع الجمعية العموميـــة للفيفا بعدها 

بعامين.
وأعلنت األرجنتين وأوروجواي وتشـــيلي 
وباراجـــواي عـــن تنظيـــم رباعـــي مشـــترك 
ســـيكون لـــه قيمـــة عاطفيـــة كبيـــرة نظـــرا 
الســـتضافة أوروجـــواي أول بطولة لكأس 
العالـــم العـــام 1930. وتـــدرس االتحـــادات 
البريطانيـــة األربعة تقديم عرض مشـــترك 
مـــع ايرلنـــدا بينما تخطط بلغاريـــا وصربيا 
ورومانيا أيضا االشـــتراك في عرض واحد 

وكذلك إسبانيا مع البرتغال.

جياني إنفانتينو

وكاالت
وكاالت

تواصـــل بلجيـــكا احتـــالل صـــدارة 
تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفـــا(، الصـــادر الخميـــس، والـــذي 
شـــهد تغييرات في المراكز العشرة 
 3 المغـــرب  تراجـــع  بينمـــا  األولـــى، 

مراتب ليحتل المركز الـ42.
صـــدارة  علـــى  بلجيـــكا  وتحافـــظ 
نقطـــة  و755  بألـــف  التصنيـــف 
تليها فرنســـا بألـــف و726 نقطة ثم 
وإنجلتـــرا  و715  بألـــف  البرازيـــل 
بألـــف و651. وانتزعـــت أوروجواي 
البرتغـــال  مـــن  الخامـــس  المركـــز 
التـــي تراجعـــت للمرتبـــة السادســـة 
تليهـــا كرواتيا التـــي ارتقت للمرتبة 
التـــي  إســـبانيا  محـــل  الســـابعة 

تراجعت للمركز الثامن.
وصعدت األرجنتين للمركز التاســـع 
الـــذي انتزعته مـــن كولومبيا بعدما 
تراجعـــت األخيرة بدورهـــا للمرتبة 

العاشـــرة. وعربًيـــا حافظـــت تونس 
علـــى مركزهـــا )29( تليهـــا الجزائـــر 
مســـتقرة أيًضـــا )38( يليهـــا المغرب 
في المركز الـ42 متراجًعا 3 مراتب، 
ثم مصر مســـتقرة بالمركز 49 تليها 
قطـــر التـــي صعـــدت خمســـة مراكز 
إفريقيـــا،  مســـتوى  وعلـــى   .)57(
الصـــدارة  فـــي  الســـنغال  جـــاءت 
مســـتقرة بالمركز الـ20 تليها تونس 
ثـــم نيجيريـــا متراجعة مركـــًزا )35( 

فالجزائر ثم المغرب.
اآلســـيوية،  القـــارة  صعيـــد  وعلـــى 
تواجدهـــا  علـــى  إيـــران  حافظـــت 
رغـــم  عالمًيـــا(   27( األول  بالمركـــز 
جـــاءت  بينمـــا  مراكـــز،   4 التراجـــع 
الســـادس  المركـــز  فـــي  اإلمـــارات 
قارًيا والــــ66 عالمًيـــا، بينما تقدمت 
الســـعودية للمرتبة السابعة آسيوًيا 

والـ69 عالمًيا.

بلجيكا تواصل الصدارة

أطفال تشيلسي
خرج كريســتيان بوليســيتش من تشــكيلة تشيلســي، عندما تغلب الفريق على ليل في 
دوري أبطــال أوروبــا، الشــهر الحالــي، لكن مســيرة الالعــب البالغ عمــره 21 عاما، دبت 

فيها الحياة ضد أياكس أمستردام، يوم األربعاء.

وانضـــم بوليســـيتش إلى تشيلســـي قادما 
من بوروســـيا دورتمونـــد مقابل 64 مليون 
الصيـــف،  فـــي  دوالر(  مليـــون   71( يـــورو 
ليصبح أغلى العـــب أميركي في التاريخ، 
لكنـــه عانى مع النادي اللندني ولم يشـــارك 
في التشكيلة األساسية في الدوري سوى 

3 مرات.
وذكـــر البديـــل بوليســـيتش مدربـــه فرانك 
هـــدف  صنـــع  عندمـــا  بمواهبـــه  المبـــارد 

ميتشـــي باتشـــواي، الـــذي شـــارك كبديـــل 
أيضا، في االنتصـــار 1 - صفر على أياكس 

باستاد يوهان كرويف أرينا.
وأبلـــغ المبـــارد الصحافييـــن “فـــي بعـــض 
األحيـــان أصعـــب جـــزء فـــي التدريب هو 
اســـتبعاد بعض الالعبين من التشكيلة في 
ظـــل حاجتهـــم للعـــب كل أســـبوع، تعتمـــد 
علـــى أن يشـــعروا بإيجابية وصنـــع الفارق 
عند المشـــاركة”. وأضـــاف “يجب أن نكيل 

المديـــح لكريســـتيان ألنـــه لعـــب بحيوية، 
وتمريـــرة الهدف كانت مهمة مثل اللمســـة 
األخيـــرة”. واعترف بوليســـيتش أنه شـــعر 
بإحبـــاط بســـبب عـــدم مشـــاركته كثيـــرا، 
احتمـــال  عـــن  إعـــالم  وســـائل  وتحدثـــت 

رحيله على سبيل اإلعارة في يناير.

وأوضـــح المبارد “حاولت ســـد أذني تجاه 
الكثيـــر مـــن األحاديـــث... أتفهـــم إمكاناته 
وســـنه الصغير وحقيقـــة أن انتقاله خطوة 

كبيرة له”.
الـــذي  مـــا  يعـــرف  أن  “يريـــد  واسترســـل 
أريـــده منـــه وكيفيـــة الوضـــع فـــي الدوري 

اإلنجليزي، وأنها ليســـت رحلة سهلة، لكننا 
حافظنـــا على هدوئنـــا ونظرنا إلى الصورة 
الكبيـــرة”. وأشـــار المبارد إلـــى أن النتيجة 
في العاصمة الهولندية التي رفعت رصيد 
تشيلســـي إلـــى 6 نقـــاط مـــن 3 مباريـــات 
فـــي المجموعة الثامنة “حـــددت المعايير” 

لفريقـــه الشـــاب. وأكـــد “تبـــدو هائلـــة، هذا 
مـــا يرعبني دائما ألن هنـــاك الكثير لنفعله، 
وأنها ســـت نقاط فقط بعـــد نصف الطريق 

في المجموعة، لكننا متحمسون”.
وتابـــع “يمكـــن أن يكـــون مثـــل المخطـــط، 
بالنظر إلى عمل العبي الوسط والذي كان 
مذهـــال... لكـــن ال يوجـــد أي عـــذر للتراجع 
عـــن هـــذا”. وتابع “الشـــبان ما زالـــوا أطفاال 
بالنســـبة لدقائق لعبهم في دوري األبطال، 
لـــذا كان اختبارا هائال... لكـــن التوازن في 
الشـــبان وأصحـــاب الخبـــرة  بيـــن  فريقنـــا 
الذين يمكن االعتماد عليهم ليكونوا مثال، 

أعلى كان جيدا”.

وكاالت

لويس هاميلتون

من مواجهة اياكس وتشيلسي

وكاالت وكاالت

أدان ليفربول الالفتة العنصرية، 
أوريجـــي،  ديفـــوك  العبـــه  ضـــد 
والتـــي عرضهـــا مشـــجعو جينك 
البلجيكـــي قبل مبـــاراة الفريقين 
الثالثـــة  الجولـــة  فـــي  األربعـــاء، 
بـــدوري  الخامســـة  بالمجموعـــة 

أبطال أوروبا.
ورفـــع المشـــجعون الفتـــة تصور 
علـــى  أوريجـــي  ديفـــوك  رأس 
كأس  بجانـــب  عـــاري”  “جســـم 

دوري أبطال أوروبا.
ونقلـــت هيئة اإلذاعة البريطانية 
“بـــي بي ســـي” عن النـــادي، قوله 
إنه تصرف ســـريعا إلزالة الالفتة 
التـــي “تخلـــد الصـــورة النمطيـــة 
للعنصرية”.نتهي ا اإلعالن خالل 
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 وذكـــر النـــادي أن هذا األمر “غير 

مقبول على اإلطالق، وأنه يدين 
بشدة “هذه الالفتة المسيئة التي 
ظهرت قبـــل انطـــالق المبـــاراة”، 

التي انتصر فيها ليفربول 4-1.

عـــام(،   24( أوريجـــي  وقضـــى 
تسع ســـنوات في فرق الناشئين 
بنـــادي جينك، قبل أن ينتقل إلى 

صفوف ليل في 2010.

أصـــدر ســـيرجيو راموس مدافـــع وقائد 
ريـــال مدريد، بياًنا رســـمًيا للتعليق على 
اتهامـــه بالتهـــرب الضريبـــي، والتالعـــب 

في الضرائب الخاصة بحقوق الصور.
وكانت صحيفة “إلموندو” اإلسبانية، قد 
أفـــادت بـــأن مصلحة الضرائـــب فرضت 
غرامة بقيمة مليون يورو على راموس، 
ودفـــع الالعـــب 500 ألـــف يـــورو بالفعل 
مـــن قيمـــة الغرامـــة بالطـــرق اإلداريـــة، 
وتقـــدم بطعن علـــى العقوبـــة بحجة أنه 
التـــزم بدفـــع القيمة المقـــدرة من جانب 
الضرائب في تفتيش ســـابق، ويثق في 

استرداد ما دفعه.
ونشر راموس، بياًنا رسمًيا على حسابه 
الشخصي على “تويتر”، جاء فيه: “بناء 
علـــى المعلومات المنشـــورة مؤخًرا، أود 
تأكيـــد ما يلي: أعلن عـــن كل دخلي في 
إســـبانيا، ولـــدي فريق من المستشـــارين 

بتحليـــل  يقومـــون  الذيـــن  المحترفيـــن 
وإدارة وحـــل جميع المســـائل الضريبية 

الخاصة بي.حميل
أنـــا علـــى علـــم بجميـــع التزاماتـــي لـــدى 
مصلحـــة الضرائب، وهـــي غرامة إدارية 
وأبلغتنـــي  جنائيـــة،  جريمـــة  وليســـت 
المصلحـــة عن تســـوية مختلفة عن تلك 
التـــي أعلنتهـــا في الفتـــرة بيـــن 22012 

و2014، أي بعـــد تغييـــر المعاييـــر التـــي 
أوضحتها اإلدارة نفسها لي في السنوات 
اســـتوفيتها  تســـوية  وهـــي  الســـابقة، 
تمامـــا. بالنظـــر إلى عـــدم موافقتي على 
التغييـــر في معايير مصلحـــة الضرائب، 
ومرة أخرى التســـوية اإلدارية، مارست 
حقي فـــي الطعن بمجرد دفـــع الموافقة 

اإلدارية”.

ليفربول يستنكر العنصرية راموس ينفي التهرب الضريبي

ديفوك أوريجي

سيرجيو راموس
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“الملكية للبنات” تدشن “اللغة والثقافة اإليطالية”
ــنـــطـــقـــة ــمـ الـ فــــــي  نـــــوعـــــه  مــــــن  األول  الـــــمـــــركـــــز 

دشنت الجامعة الملكية للبنات، صباح أمس مركز اللغة والثقافة اإليطالية، وهو 
األول مــن نوعــه فــي المنطقــة، بحضور وكيــل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت 
عيســى آل خليفة، وعدد من  كبار المســؤولين بوزارة الخارجية وأعضاء مجلس 
اإلدارة بالجامعة الملكية للبنات؛ بمناســبة االحتفاء باألســبوع التاســع عشــر للغة 

اإليطالية حول العالم.  

وألقـــى الســـفير اإليطالي لـــدى البحرين 
دومينيكو بيالتـــو، كلمة أعرب فيها عن 
ســـعادته بافتتـــاح مركز اللغـــة والثقافة 
اإليطاليـــة، وهـــو األول مـــن نوعـــه فـــي 
باالحتفـــاء  اعتـــزازه  مبديـــا  البحريـــن، 
العالمي ألســـبوع اللغة اإليطالية التاسع 
عشـــر باعتبارها لغة الفنـــون والعواطف 
والعمـــارة، مشـــيرا إلـــى أن هـــذا المركـــز 
ســـيوفر الفرصـــة للطـــالب الستكشـــاف 

وأقيـــم  وتاريخهـــا.  اإليطاليـــة  الثقافـــة 
مصاحـــب  معـــرض  المناســـبة  بهـــذه 
نظمته الطالبات فـــي الجامعة واحتوى 
فـــي  المـــرأة  حيـــاة  مـــن  لمحـــات  علـــى 
الفـــن والمســـرح اإليطالـــي، إضافـــة إلى 
تخصـــص  لطالبـــات  الفنيـــة  المشـــاريع 
العمـــارة بالجامعة. كما تضمنت الفعالية 
محاضـــرة ألقاهـــا ماركـــو روفينـــي مـــن 
جامعة سابيينزا في روما، حول الذكرى 

السنوية الـ 500 للفنان اإليطالي الشهير 
ليوناردو دافنشي والفنان مايكل أنجلو.
 مـــن جهتـــه، أكـــد القائم بأعمـــال رئيس 
ديفيـــد  للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة 
ســـتيوارت، أن الجامعـــة تفخـــر لكونهـــا 
أول جامعـــة فـــي البحرين تطـــرح مقرر 

اللغـــة اإليطاليـــة، ضمن رؤيتهـــا لتصبح 
مركزا لتدريس اللغات األجنبية.

 وأوضـــح أن هـــذا المركز يأتي في إطار 
تفعيـــل مذكـــرة التفاهـــم بيـــن الجامعـــة 
جمهوريـــة  وســـفارة  للبنـــات  الملكيـــة 

إيطاليا في البحرين.

الجامعة الملكية للبنات تدشن مركز اللغة والثقافة اإليطالية

المنامة - بنا

مناقصة لتبديل أجهزة األرقام القديمة في المراكز الصحية
ردت وزارة الصحة على مقال الكاتب محمد المحفوظ المنشور في العدد 
رقــم )4024( بتاريــخ 21 أكتوبــر 2019 بعنوان: “البديع الصحي بحاجة إلى 

تطوير” موضحة النقاط التالية:

أوال: التطوير في الجانب 
التقني والفني

تطويـــر  علـــى  الصحـــة  وزارة  حرصـــت 
العمـــل اإلداري والخدماتـــي فـــي المراكز 
الصحية وال تزال تســـعى إلى المزيد من 
التقـــدم فـــي تطويـــر الخدمـــات للمرضى 
والمســـتفيدين، وقد كان حصول المراكز 
فـــي   %  99.1 نســـبة  علـــى  الصحيـــة 
االعتمـــاد الكندي دليال على هذا الســـعي 

الدءوب من قبل الصحة األولية.
والحجـــز  المواعيـــد  نظـــام  حقـــق 
اإللكترونـــي، والـــذي دشـــن عبـــر موقـــع 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحـــة  وزارة 

الفعالية في تقليل الفترة الزمنية بحجز 
المواعيـــد في المراكز الصحية؛ لتســـهيل 
حجـــز المواعيـــد وتقليل الفتـــرة الزمنية 

أثناء زيارة المركز الصحي.
االتصـــال  مركـــز  مشـــروع  انطـــالق  كان 
الخاص بـــوزارة الصحة فـــي 2016 نقله 
نوعيـــة فـــي تســـهيل عمليـــة التســـجيل 
للمواعيـــد الصحية فـــي المراكز الصحية 
وتقليص المكالمات الفائتة، والتي تتعذر 
بســـبب انشـــغال الخطـــوط للحـــد األدنى 
مما ســـاهم إعطـــاء المراجعين الســـهولة 
فـــي الحصـــول علـــى المواعيـــد الصحية 
زيـــارة  عنـــد  االنتظـــار  فتـــرات  وتفـــادي 

المركز الصحي التابع للمريض.
أمـــا بالنســـبة لمواعيد األمـــراض المزمنة 
فقـــط تـــم تغيير آليـــة العمل؛ الســـتيعاب 

أكبر قدر من المرضى.
ثانيا: التطوير في الكوادر

الطبية والتخصصية
بخصوص الكوادر التخصصية في مركز 
البديـــع الصحـــي، فإننـــا نود اإلشـــارة بأن 
الصحـــة األوليـــة كانـــت وال تزال تســـعى 
دائمـــا لتطوير الكـــوادر الطبية من ناحية 

التدريب وتوفير الكوادر الالزمة وللعلم، 
فـــإن مـــن خطة الـــوزارة توظيـــف طبيبه 
خـــالل شـــهر نوفمبـــر، إضافة إلـــى زيادة 

طاقم التمريض خالل الفترة القادمة.
ثالثا: التطوير في المجال

الفني والهندسي
أما فـــي مجال الخطـــط التطويرية في 

المجـــال الفني والهندســـي، فنشـــير بأن 
هنـــاك توســـعة وتجديدا لكل من قســـم 
التمريض وقســـم الســـجالت فـــي مركز 
البديـــع الصحـــي؛ ليتم اســـتيعاب أعداد 
أكبـــر مـــن المراجعيـــن والمترددين على 

الخدمات المقدمة في المركز.
أما بخصوص جهاز األرقام المعطل في 

المركـــز، والذي ســـبق وتـــم إصالحه في 
السابق أكثر من مرة، وكان آخر تصليح 
له قبل شـــهرين، فإننا نود اإلشـــارة بأنه 
إدارة  فـــي  المعنييـــن  إفـــادة  وحســـب 
الخدمات المســـاندة مـــن خالل تواصلنا 
معهم في األســـبوع الماضي بأن النظام 
المطبـــق فـــي جهـــاز األرقام قديـــم جدا 
وال يتوافـــق مـــع الخدمـــات الجديـــدة، 
والتـــي تـــم إضافتهـــا في األقســـام التي 
تعمل بنظـــام األرقام ممـــا يجعل عملية 
اإلصالح المتكررة للجهاز هدرا وتبديدا 
دون جدوى الســـيما، وأن هناك مناقصة 
لـــدى إدارة الخدمـــات الســـتبدال عـــدد 
كبيـــر مـــن أجهـــزة األرقـــام فـــي أغلـــب 
المراكـــز الصحيـــة، والتـــي تتطلب ذلك، 
ومـــن ضمن تلـــك المراكـــز مركـــز البديع 

الصحي.

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة” ردا على 
مقال المحفوظ 
“البديع الصحي 

بحاجة إلى تطوير”

حميدان يؤكد دعمه مجلس “المقاولين” الجديد
المقبلة بــالــمــرحــلــة  الــجــمــعــيــة  ــج  ــرامـ وبـ خــطــط  ــرز  ــ أب ــراض  ــع ــت اس

التقـــى وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميل حميدان، رئيـــس جمعية المقاولين 
البحرينية علـــي مرهون، وأعضاء مجلس 
اإلدارة؛ لتقديم الشـــكر على دعم الجمعية 
واهتمامهـــا بتوفيـــق أوضاعهـــا مـــن خالل 
يســـهم  مؤقـــت  إدارة  مجلـــس  تعييـــن 
فـــي النهـــوض بـــدور الجمعيـــة، فضال عن 
اســـتعراض أبـــرز خطط وبرامـــج الجمعية 

خالل المرحلة المقبلة. 
رئيـــس  توجـــه  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
وأعضاء الجمعية بتقديم الشكر والتقدير 
لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
لتوجيهات ســـموه السديدة بمنح المقاول 
الوطني األفضلية في المشاريع اإلنشائية 
الحكوميـــة، كمـــا أعـــرب رئيـــس وأعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة عـــن حرصهم علـــى تعزيز 

الجهـــات  مختلـــف  مـــع  التواصـــل  ســـبل 
المحليـــة،  المؤسســـات  بتنميـــة  المعنيـــة 
بمـــا يســـهم في تطويـــر قطـــاع المقاوالت، 
وذلـــك مـــن خـــالل تدشـــين منصـــة أعمال 
فضـــال  الوطنيـــة،  المقـــاوالت  لمؤسســـات 
عـــن تنظيـــم برامـــج تدريبيـــة فـــي مجال 
الصحة والسالمة المهنية ألصحاب العمل 
والعامليـــن في قطـــاع المقـــاوالت، إضافة 

إلـــى التحضيـــر واإلعـــداد إلقامـــة المؤتمر 
السنوي للجمعية في مارس 2020.

وأشـــاد حميدان بمـــا اطلع عليه من خطط 
وبرامـــج للجمعيـــة، مؤكـــدا دعـــم الـــوزارة 
الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس  جهـــود  لكافـــة 
وفـــق األنظمـــة والقوانين، بحيـــث تتمكن 
المقاوليـــن  همـــوم  تلمـــس  مـــن  الجمعيـــة 
والعامليـــن في قطاع المقاوالت والســـعي 

إليجاد الحلول لها.
مـــن جانبه، أشـــاد مرهون بسياســـة الباب 
العمـــل  بـــه وزارة  الـــذي تتســـم  المفتـــوح 
لتذليـــل  والتنميـــة االجتماعيـــة، وســـعيها 
كافـــة العقبـــات والصعوبـــات التـــي تواجه 
منظمات المجتمع المدني، مؤكدا مواصلة 
العمل؛ لتأخذ جمعية المقاولين البحرينية 

دورها المنشود.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

إنشاء أول مركز ألبحاث السرطان في البحرين
ــي مــتــر مربع ــَف ــام الــمــقــبــل عــلــى مــســاحــة أل ــع يــتــوقــع افــتــتــاحــه ال

أعلن قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، ومركز البحرين لألورام اللواء طبيب 
الشيخ سلمان بن عطية آل خليفة أن إدارة المركز في صدد العمل على إنشاء 
مركــز ألبحــاث الســرطان يعد األول مــن نوعه في مملكة البحرين على مســاحة 

2000 متر مربع في مركز البحرين لألورام، ويتوقع افتتاحه العام المقبل.

المركـــز  إنشـــاء  مـــن  الهـــدف  أن  وأوضـــح 
بحثيـــة  بيئـــة  وجـــود  ضمـــان  المتخصـــص 
الـــدم  متقدمـــة فـــي مجـــال علـــوم أمـــراض 
الوقايـــة  التركيـــز علـــى ســـبل  مـــع  واألورام 
والعالج، إضافة إلى توجيه األبحاث العلمية 
جديـــدة  إســـتراتيجيات  استكشـــاف  نحـــو 
لعـــالج المرض والعمل على تصنيع المركبات 
الكيميائية وإجراء الدراسات المخبرية ذات 

العالقة.
المعـــدات  بأفضـــل  المركـــز  ســـيجهز 
والتقنيات، وســـيحتوي علـــى مختبر تحليل 

الكروموســـومات )الطفـــرات الجينية( وذلك 
مـــن  ُمعينـــة  بأنـــواع  اإلصابـــة  لتشـــخيص 
األمـــراض مثـــل: ابيضـــاض الـــدم، وســـرطان 
الغـــدد الليمفاوية، ومختبر تطابق األنســـجة 
الضـــروري لعمليـــات زرع الخاليـــا الجذعية، 
إضافـــة إلـــى مختبـــر الوراثة الجزيئـــي الذي 
سيســـاهم في تشـــخيص األمراض وتحديد 
التشـــوهات فـــي الجينـــات المتعلقـــة ببعـــض 
الثـــدي  تصيـــب  التـــي  الورميـــة  األمـــراض 
والبروستاتا وأمراض الدم الخبيثة )سرطان 
الـــدم( والحميـــدة مثل الثالســـيميا، فقر الدم 

المنجلي، وغيرها.
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان إلى أن مركـــز أبحاث 
السرطان سيقوم بتعريف وتصنيف مختلف 
والتغيـــرات  المورثـــات  فـــي  االختـــالالت 
الجزيئيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى ظهـــور األنـــواع 
الشـــائعة من الســـرطان في البحرين، إضافة 
إلـــى القيـــام باألبحـــاث المتقدمة باســـتخدام 

فـــي  التحـــدي  لفهـــم  الحديثـــة  التقنيـــات 
التغيرات الجزيئية والتغيرات في المورثات، 
والتـــي يمكن أن يكون لها الـــدور الذي تلعبه 
فـــي تكويـــن تلـــك األنواع مـــن الســـرطانات، 
وذلـــك عن طريق اســـتخدام آخـــر ما توصل 
اليـــه العلم فـــي التحـــري عـــن دور المورثات 

التي يمكن أن تسببها.

في الذكرى الـ 74 لألمم المتحدة ال تزال الشعوب 
والدول تسترشُد بمبادئ ميثاق المنظمة

Û  ُيعــد االحتفــال بيــوم األمــم المتحــدة - فــي الـــ 24 أكتوبــر من كل عــام – أكبر
ج بتوقيع ميثــاق األمم المتحدة عــام 1945، بعد  احتفــاٍء دولــّي بالســالم، ُتــوِّ
صراعات وحروب عانت البشرية من ويالتها وآثارها الوخيمة على الشعوب 
والكوكــب مًعــا.  إن يــوم األمــم المتحدة – الذي بدأ االحتفــال به عام 1948 - 
هو يوم كل إنسان على هذه األرض يتوق إلى العيش بحرية وكرامة وسالم، 
وهــو فــي الوقــت ذاته تذكيــر باألهــداف التي ارتكــز عليها الميثــاق، واتفقت 
عليها شعوب األمم المتحدة كافة؛ ُممثلة في حماية األجيال القادمة، وتأكيد 
الحقــوق األساســية لإلنســان، بمــا يكفــل المســاواة، والعدالــة، ويحقــق الرقي 

االجتماعي، ورفاه الفرد.
Û  أهــداٌف لــم يغفــل واضعوهــا آليــاِت تحقيقهــا والعمــل عليهــا، واختصروهــا

فــي مبــادئ التســامح، وتكاتــف الجهــود لحفظ الســلم واألمــن الدولييــن، بما 
يحقــق المصالــح المشــتركة، وتقــُدم الشــعوب اقتصادًيــا واجتماعًيــا. ولذلــك 
فإننــا نســتطيع القــول: ان االحتفال بيــوم األمم المتحدة هــو احتفال بذكرى 
74 عاًمــا مــن الشــراكة الدولية؛ تجســدت في تأســيس هيئة األمــم المتحدة؛ 
لتكون محطًة لجميع الدول وشعوبها؛ تناقش قضاياها المختلفة، وتعمل من 
خــالل وكاالتها ومكاتبها المنتشــرة حول العالم، علــى التعاون مع الحكومات 
المحليــة؛ بهــدف تذليــل التحديــات، ووضــع الحلــول واالســتراتيجيات، بمــا 

يساعدها على المضي ُقُدما في طريق التقدم واالزدهار.
Û  انقضــى مــن الزمن 74 عاًما، وَتعاَقَب علــى قيادة هيئة األمم المتحدة ثمانية

أمناء عامين، التاســع هو الحالي أنطونيو غوتيرش، وال تزال األمم المتحدة 
تعمل على تحقيق األهداف الجوهرية نفسها، غير أنها أصبحت – مع الوقت 
- أكثــر تفصيــاًل، وأكبر عــدًدا وطموًحا عن ذي قبل؛ نظرا لكثيٍر من التحديات 
والمســتجدات التــي ُتميــز العصــر الــذي نعيش فيــه، والتي تحتــاج إلى خطة 
جامعٍة مانعٍة قدر المستطاع، وجدناها تجسدت في األجندة األممية للتنمية 
المســتدامة بأهدافها الســبعة عشــر، والتــي من المؤمل أن يجــري العمل على 

تحقيقها خالل 15 عاًما بحلول 2030. 
Û  في هذا العام 2019 أصدرت األمم المتحدة بطاقة لما عّدته أهم عشر وقائع

تمــس حياة الشــعوب ومعايشــهم، تختصر إنجازاتها باألرقــام واإلحصائيات، 
وتتمثل في: توفير الغذاء لـ 19,4 مليون شخص في 83 بلدا، توفير اللقاحات 
لـ 3 ماليين طفل ســنوًيا، مســاعدة 71,4 من ضحايا الحروب، مســاعدة 196 
بلــًدا لإلبقــاء علــى الحــرارة دون درجتيــن مئويتيــن، إيفاد 102 ألف شــخص 
لحفظ السالم في 14 عملية، معالجة أزمة المياه لـ 2,1 مليار شخص، حماية 
الحقوق بإصدار 80 معاهدة وإعالًنا، تنسيق جمع 21,9 مليار دوالر للحاجات 
اإلنســانية لـــ 131,7 مليــون شــخص، المســاعدة االنتخابيــة لـ 50 بلدا ســنوًيا، 

ومساعدة مليوني امرأة شهرًيا على تجاوز مضاعفات الحمل والوالدة. 
Û  هــذه إنجــازات كبيرة والشــك، وتصب فــي تحقيق وإنجاِح كثيــر من أهداف

التنمية المستدامة، غير أن الطريق ال تزال مليئة بالتحديات، وال تزال هناك 
حاجــة إلــى مزيــٍد مــن بــذل الجهود؛ لتذليلهــا. تحديــاٌت قابلها األميــن العام - 
خالل كلمة االحتفال بيوم األمم المتحدة العام الماضي - بقوله في أكثر من 
مرة: نحن ال نستسلم! هذا هو جوهر العمل لدى األمم المتحدة؛ الذي ُتشجع 
أعضاءهــا علــى تبنيه، من خالل قنواتها الحواريــة المفتوحة، التي تناقش – 
باســتمرار- القضايــا العالميــة، والمســائل التي تتجــاوز الحــدود الوطنية، وَما 
جمعيتها العمومية ومنتدياتها المعروفة؛ كالمنتدى السياسي رفيع المستوى، 
ومنتديــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي إال منصــاٌت لتبــادل المعرفــة 
والخبــرات واإلنجــازات والتحديــات معــا. ويكفــي األمــم المتحــدة إنجازا أن 
102 دولة؛ قدمت تقاريرها الطوعية؛ بكل شفافية، بهدف التطوير ومعالجة 

المعوقات.   
Û  والبحرين مثال بارز– في هذا الســياق – فقد شــاركت في المنتدى السياســي

رفيع المستوى، وقدمت تقريرها الطوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
فــي 2018، وتقاريــر أخــرى فــي مختلــف المجــاالت، واســتضافت العديد من 
المبــادرات  المؤتمــرات، وقدمــت  مــن  العديــد  الفعاليــات األمميــة، وأقامــت 
والجوائــز الكثيــرة، وقد أســفر التعاون المشــترك بين مملكــة البحرين واألمم 
المتحــدة ووكاالتهــا التابعة؛ عن توقيع اتفاقية إطار الشــراكة االســتراتيجية 
)-2018 2022(، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو األول من نوعه في 
المنطقــة، بهــدف تبادل الخبرات، واالســتفادة من خبــرات المنظمة ووكاالتها 
فــي دعــم المشــاريع المســتقبلية بمملكــة البحريــن.  وكان لجهودهــم الكبيــرة  
األثــر الواضــح في تحقيــق مملكة البحريــن نتائج ملموســة ونجاحاٍت كبيرة 
على صعيد التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات؛ اإلسكانية والتعليمية 

والصحية والبيئية واالقتصادية “. 
Û  وســتبقى األمم المتحدة تعمل – جنًبا إلى جنب - مع الشــعوب والدول؛ على

ترسيخ ما جاء في ميثاق األمم المتحدة من مبادئ وأهداف، وعلى تحقيق 
التنمية المستدامة والشاملة لديها، ولن  تتوقف أو تستسلم؛ حتى تتأكد من 

عدم تخلف أحد منهم عن الركب.

بقلم: أمين الشرقاوي
 المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة

بدور المالكي



تحصل على الدعم من الزمالء والرؤساء في 
العمل.

تقوم بعمل يضيف إلى رصيدك عند الطرف 
اآلخر.

تتسّرع نوعا ما اليوم، فعليك توّخي الحيطة.

راجع حساباتك وحّدد ميزانيتك، وحافظ على 
حقوقك.

متأّلق في مواهبك االبتكارية والتنظيمية.

تبدو منّظم الذهن، وُيحالفك الحظ في السفر 
والمال.

ال ُتضّيع جهودك في المتاهات أو في الشؤون 
الثانوية.

تختلط عليك األمور، وتجد في بعض العروض 
خطأ.

يتّم تقديرك في العمل لمجهودك الكبير 
وإخالصك.

تواجه صعوبات وتتعّرض لمواقف استفزازية.

التزم بعالج الطبيب وال تستهتر أبدا.

الرياضة أفضل مشروع لك هذه األيام فال تهمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1415
ــة الـــجـــيـــش  ــمــ ــ ــزي هــ
الـــفـــرنـــســـي األكـــثـــر 
الجيش  أمام  عددا 
بقيادة  اإلنجليزي 
هنري الخامس في 
مــعــركــة أجــيــنــكــور 
ــســبــب األقــــــواس  ب
اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة 

الطويلة.

انضــم الفنــان بيومي فــؤاد إلــى فريق عمل مسلســل 
“تيمــون وبومبا”، الذي يخوض به الفنــان أحمد فهمي 
وأكرم حســني الســباق الرمضاني المقبــل، ويكتب له 
الســيناريو والحوار أيمــن وتار، ويخرجــه أحمد الجندي، 

ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعتمد العمل على الحلقات 
المنفصلــة المتصلة، ويعود فهمــي وأكرم للعمل معا في 

الدرامــا بعد عامين من تقديمهما “ريح المــدام” في رمضان. وانتهى فؤاد من 
تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم “ديدو”.

تشــارك الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة شرف ضمن أحداث 
فيلم “باألبيض واألســود”، بطولة الفنــان محمود قابيل 
وصفية العمري وشريف الدسوقي وإخراج روجينا بسالي، 
وإنتاج المركز القومي للسينما. وصورت عائشة عددا من 

مشــاهدها أخيرا داخل اســتوديو مدينة الســينما بالهرم، 
التــي جمعتهــا بعدد من األبطــال. ويدور الفيلــم حول قصة 

صعود نجمة إلى عالم األضواء والشــهرة، وتجســد دورها الفنانة صفية العمري، 
ويجسد دسوقي دور عاشق للنجمة، ويسلط العمل الضوء على معاناة.

أعلنت الفنانة شيماء علي انضمامها لفريق عمل مسلسل 
“جنة هلي”، للفنانة سعاد عبدالله، والمتوقع عرضه خالل 
موســم رمضان المقبل وقالت شــيماء “بعد طول غياب، 
قريبا أنا وســندريال الشاشة ســعاد عبدالله، في عمل من 

تأليــف الكاتبة نوف المضــف، وإخراج منير الزعبي، لشــهر 
رمضــان المقبل”. كما تلتزم الفنانة ســعاد عبدالله بمواصلة 

اختيار فريق عمل مشروعها الدرامي الجديد “جنة هلي”؛ استعدادا لبدء التصوير 
خالل األيام القليلة المقبلة، وحتى اآلن لم تتضح الرؤية.

جنة هليباألبيض واألسودبيومي ينضم
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الوطني  البحرين  متحف  ُينظم 
ــة لـــأطـــفـــال  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ ورشـــــــــة تـ
اليابانية  الــدمــى  “اصــنــع  بعنوان 
ــوم الــســبــت  ــ ــي”، يـ ــامــ ــغــ ــ ــاألوري ــ ب
في   2019 أكتوبر   26 الــمــوافــق 

تمام الساعة 11 صباحا.
مشاركة  فــي  للراغبين  ويمكن 
 12 8 وحــتــى  مــن ســن  أطفالهم 
عاما، التسجيل في الورشة عبر 
للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  مــوقــع 
www.culture.gov.( واآلثــــار 

.)bh
ــتــزامــن مع  ــال وتـــأتـــي الـــورشـــة ب

الذي  اليابانية”  “الــدمــى  معرض 
مع  بتعاون  المتحف  يستضيفه 
لـــدى مملكة  الــيــابــانــيــة  الــســفــارة 
نــوفــمــبــر   13 حـــتـــى  الـــبـــحـــريـــن 
ــــى تــعــريــف  الــمــقــبــل، وتـــهـــدف إل
لــدى  “الـــدمـــى”  بثقافة  األطــفــال 
وارتباطها  اليابانية  الــحــضــارة 
إذ  لليابانيين،  اليومية  بالحياة 
الورشة  خــال  األطــفــال  سيقوم 
بتعّلم تشكيل دمى ذات أشكال 
وألـــــــوان مــخــتــلــفــة بــاســتــخــدام 
تعرف  التي  الــورق  تقنيات طي 

باسم “أوريغامي”.

“المتحف” يقدم ورشة صناعة الدمى

 1936
 الزعيمان اإليطالي بينيتو موسوليني واأللماني أدولف هتلر ينشئان المحور اإليطالي األلماني.

 1944
اليابان تبدأ هجمات الكاميكاز، وهي هجمات انتحارية بالطائرات على السفن الحربية األميركية.

 1958
انسحاب القوة األميركية من لبنان بعد أن هدأ الوضع بنهاية والية الرئيس كميل شمعون.

 1971
األمم المتحدة تضم الصين الشعبية؛ لتصبح عضًوا دائًما في مجلس األمن الدولي وتطرد تايوان.

 1973
نيجيريا تقطع عاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ لتصبح الدولة اإلفريقية الثامنة عشرة التي تقطع عاقاتها.

صّرحت النجمة هازال كايا 
انها متشوقة للموعد الذي 

ستنجب فيه طفلها، مشيرة 
الى انها ترغب بإنجاب 5 

اطفال ، نظرا لحبها للعائلة 
الكبيرة، اال ان رغبتها لن 
تتحقق ألن عملها يأخذ 

الكثير من وقتها!

ــن ــري ــح ــب بـــالـــتـــعـــاون مـــع ســـفـــارة طــوكــيــو فـــي ال

“البحرين للسينما” ينظم عروًضا لألفالم اليابانية

إبداع  دافنشي موضوع محاضرة في مسرح البحرين الوطني

انطلق مساء األحد الماضي في نادي البحرين للسينما، برنامج “ليالي األفالم 
اليابانيــة” الــذي يقيمــه النادي بالتعاون مع الســفارة اليابانيــة، وذلك بحضور 
السفير الياباني لدى مملكة البحرين هيديكي ايتو وعدد من موظفي السفارة 

اليابانية.

وعــرص خــال األمسية األولـــى من 
“مطبخ  الــيــابــانــي  الفيلم  الــبــرنــامــج 

الساموراي: حكاية حب
 A Tale of Samurai Cooking: A :“
إخراج  True Love Story وهو من 

يزو أساهار.
ــام  ــيــالــي األفـ ويــتــضــمــن بــرنــامــج “ل
يقامان  آخــريــن  عرضين  اليابانية” 
أكتوبر   27 الــمــوافــق  األحـــد  مــســاء 
في  وذلك  التوالي،  على  نوفمبر  و3 
تــمــام الــســاعــة الــّســابــعــة مــســاًء في 
مقر النادي الكائن بالجفير، ويعرض 
أكتوبر  من  والعشرين  السابع  مساء 
”nobody to watch over me“ فيلم

فيما  كيميزوكا،  ريــوجــي  للمخرج   
ــثــالــث من  ــعـــروض فـــي ال تــخــتــتــم الـ
 ”Mameshiba“ بــفــيــلــم  ــر  ــوفــمــب ن

للمخرج تورو كامي. 
ويذكر أّن هذه البادرة ال تعد األولى 
مــن نوعها فــي مــجــال تــعــاون نــادي 

من  الــعــديــد  مــع  للسينما  الــبــحــريــن 
السفارات والمؤسسات.

وفــي هــذا الــشــأن، قــال رئيس نــادي 
المسقطي  نـــادر  للسينما  الــبــحــريــن 
ا  الــعــروض مــصــدًرا مهمًّ “تعتبر هــذه 
السينمائية  التجارب  على  للتعرف 
في بلدان تلك السفارات، ومن المهم 
لنا إقامة هذه الفعاليات واستضافة 
الشخصيات السينمائية المتميزة من 
نادي  أّن  وأكــد  وممثلين”  مخرجين 

البحرين للسينما يعتزم إقامة برامج 
مماثلة بالتعاون مع سفارات أخرى.

 تجدر اإلشارة إلى أّن نادي البحرين 
تأسيسه  تم  ثقافي  نــاٍد  هو  للسينما 
نشر  بهدف  وذلــك   ،1980 عــام  منذ 
حــراك  وخــلــق  السينمائية،  الثقافة 
ــبـــر تــقــديــمــه  ســيــنــمــائــي مــحــلــي عـ
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  واحــتــضــانــه 

والعروض السينمائية.

لــرحــيــل   500 ـــ  ــ ال ــــذكــــرى  ال بــمــنــاســبــة 
دافنشي،  لــيــونــاردو  اإليطالي  الفنان 
واآلثار  للثقافة  البحرين  هيئة  نّظمت 
لدى  اإليطالية  السفارة  مع  بالتعاون 
بــعــنــوان  مــحــاضــرة  الــبــحــريــن  مملكة 
والعلوم  الــفــّن  دافينشي:  “لــيــونــاردو 
مساء  وذلـــك  الطبيعية”،  والعجائب 
 ،2019 أكتوبر   23 الموافق  األربــعــاء 
آل  محمد  بنت  ها  الشيخة  بحضور 
الــثــقــافــة والــفــنــون  خليفة مــديــر عـــام 
ــلــثــقــافــة واآلثـــــار  بــهــيــئــة الــبــحــريــن ل
بياتو،  دومينيكو  اإليطالي  والسفير 
إضافة إلى تواجد العديد من الفنانين 
ــقــافــي في  ــث والــمــهــتــمــيــن بـــالـــشـــأن ال
المملكة. وقّدم المحاضرة البروفيسور 
ــو روفــيــنــي وأدارتــــهــــا الــفــنــانــة  ــاركـ مـ

وتــوجــه  فــخــرو.  بلقيس  الــبــحــريــنــّيــة 
إلى  بالشكر  بياتو  دومينكو  السفير 
على  ــار  واآلثـ للثقافة  البحرين  هيئة 
قائا  الــمــحــاضــرة،  لــهــذه  استضافتها 
والسفارة  الهيئة  بين  ما  التعاون  إن 
ما  الــعــاقــات  عمق  يعكس  اإليطالية 
بــيــن الــبــحــريــن وإيــطــالــيــا واالهــتــمــام 
الثقافي  للنشاط  بالترويج  المشترك 

بكل أشكاله وأنواعه، في جهد مستمر 
الحوار الحضاري وتعزيز حفظ  لدعم 
التراث الثقافي واإلنساني. وأشار إلى 
سياق  فــي  تأتي  المحاضرة  هــذه  أن 
دافنشي  لــيــونــاردو  بالفنان  االحتفاء 
الذي مّثل ظاهرة فنية عالمية وشّكل 
ــداع اإلنــســانــي مـــن خــال  ــإبـ رمــــزا لـ
الــمــجــاالت  كــافــة  فــي  المميز  إنــتــاجــه 

العلمية والفنية واألدبية.
ومــــن خــــال حـــديـــثـــه، ألـــقـــى مــاركــو 
ليوناردو  براعة  على  الضوء  روفيني 
أن  مؤكدا  النظير،  منقطعة  دافنشي 
اهتمامه  بسبب  جــاء  دافشني  تمّيز 
والعالم  الطبيعية  بالظواهر  العميق 
المحسوس واعتباره أن الفن مصدره 

األساسي يأتي من الطبيعة األم.
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“ذي آدمز فاميلي” في السينما بدًءا من 31 أكتوبر

البحرين  فــي  السينما  صـــاالت  تستعد 
لعرض فيلم الرسوم المتحركة من فيلم 
“ذي آدمز فاميلي” اعتبارًا من 31 أكتوبر 
االستمتاع  للجمهور  يتيح  مــا   ،2019
بالتزامن مع  التشويق واإلثــارة  بأجواء 

احتفاالت الهالوين لهذا العام. 
التي  آدم  عــائــلــة  قــصــة  الفيلم  ويــــروي 
بغرابة  طويل  زمــٍن  منذ  أبناؤها  اشتهر 
ــهـــم الــمــخــيــفــة  ــاتـ أطـــــوارهـــــم وتـــصـــرفـ
الشاشة  إلــى  الفيلم  ويعود  والغامضة، 
نسخة  أول  فـــي  الـــعـــام  ــذا  هــ الــكــبــيــرة 
لكشف  المتحركة  بــالــرســوم  كوميدية 
هذه  عــن  والخبايا  ــرار  األسـ مــن  المزيد 
ــوار، كــمــا سيضم  ــ الــعــائــلــة غــريــبــة األطــ
بينها  رائـــعـــة مـــن  الــفــيــلــم شــخــصــيــاٍت 
“جــومــيــز” و”مــورتــيــشــيــا” و”بــيــجــزلــي” 
والــجــدة،  “فيستر”  والــعــم  و”ويـــنـــزداي” 
تقديم  بهدف  الشخصيات  من  وغيرها 

عرض ترفيهي مفعم بالمتعة والغرابة.
المشارك  المخرج  قــال  المناسبة،  بهذه 
فــي الفيلم كــونــراد فــيــرنــون: “كـــان من 

أن  الفيلم  بداية إخراج هذا  المقرر في 
فوق  األطفال  لجمهور  مخصص  يكون 
عمر 6 سنوات، ولكننا قمنا بتحويله إلى 
نسخة مناسبة لجميع أفراد العائلة دون 
استثناء، حيث أخذنا على عاتقنا تقديم 
لألهالي  وممتع  مميز  ترفيهي  عـــرٍض 
أيضًا، خاصة وأن الفيلم يحظى بقاعدة 
ثالثينيات  منذ  المتابعين  من  عريضة 

القرن العشرين”.
الفيلم  هــذا  “يتميز  فــيــرنــون:  وأضـــاف  
العائلة  من  كبيرة  شريحة  باستقطاب 

التسعين  بــعــمــر  الــمــشــاهــديــن  ســيــمــا  ال 
اليوم متابعة  عامًا ممن يفضلون حتى 
المزيد من المستجدات عن عائلة آدامز، 
جميع  الفيلم  يستقطب  ألن  ونتطلع 
العائلة، والمشاهدين من مختلف  أفراد 
الفئات العمرية، بدءًا من األطفال ممن 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــيــن 8-6 ســنــوات، 
والــيــافــعــيــن فـــي ســـن الــرابــعــة عــشــرة، 
وصوالً إلى الكبار من سن 22 وما فوق”.
ويستمد فيلم “ذي آدمز فاميلي” قصته 
التي  ــز  آدامـ عائلة  حــيــاة  مجريات  مــن 

قسم  فــي  آدام  تشارلز  المؤلف  نشرها 
“نيويوركر”  بمجلة  المتحركة  الــرســوم 
األمــريــكــيــة، خـــالل ثــالثــيــنــيــات الــقــرن 
هذه  قصة  الفيلم  يسرد  كما  العشرين، 
بالنسبة  مسبوقة  غير  بطريقة  العائلة 
ــعــشــاق الــســيــنــمــا، مـــن خــــالل اعــتــمــاد  ل
من  قصص  واستعراض  جديدة،  رؤيــة 
الجيران في الحي، باإلضافة إلى تقديم 
للعائلة في  القصص األصيلة  لمحة عن 

بداية الفيلم. 
غريبة  اليومية  الحياة  الفيلم  ويرصد 
األطـــــوار فــي قــصــر عــائــلــة آدامـــــز، في 
الوقت الذي يكافحون فيه للتغلب على 
أثناء  مجتمعهم،  في  الحياة  صعوبات 
تهّربهم من ثأر وانتقام جارتهم المهوسة 
بالكمال “مارجو نيدلر”، وسيسهم السرد 
آدامــز في  لقصة عائلة  المرح واللطيف 
على  األعمار  جميع  من  الجمهور  إلهام 
تــبــنــي فــكــرة جـــديـــدة حـــول الــجــوانــب 

الطبيعية في الحياة بشكٍل عام.

ممثــل ومخــرج يختــزل النجــاح منذ أكثر مــن 30 عامًا، وضع بصمته اإلخراجية من خالل مناقشــة 
القضايا األكثر مساســًا بأوضاع المجتمع، اشــتهر بأدواره التليفزيونية في مسلســالت “سعدون” و 

“نيران”، كما شارك في تمثيل فيلمي “حنين” و “حكاية بحرينية” ومؤخرا فيلم “الشجرة النائمة”.

وكأي فنان يرغب في تحقيق أحالمه التي تتمثل في 
المجتمع،  خدمة  إلــى  تهدف  حقيقية  سينما  صناعة 
اختار أن يطلق لخياله العنان وأن يترك أفكاره تفرض 

نفسها في عالم الواقع. إنه المخرج جمعان الرويعي.
بالفّنان  التقينا  برايحنا  مسلسل  تصوير  موقع  فــي 
هواء  عن  ينأى  أن  دون  بوقته،  سخيا  وكــان  جمعان 
تؤرخ  التي  السطور  بهذه  ليمدنا  يتنفسه،  الــذي  الفن 

مسيرته الفنية من خالل الحوار الذي كان لنا معه.
نبذة صغيرة عن جمعان قبل اإلخراج كلمة تختصر  «

للقارئ سيرة الممثل جمعان الرويعي.

أساتذة  يد  على  وتتلمذت  الصغر  منذ  بــدأت  كممثل، 
نهوضه،  بداية  في  البحريني  المسرح  مع  كنت  كبار، 
وكانت بدايتي مع مسرح الطفل في “باسمة والساحر”. 

وبدأت التمثيل عندما كنت ذا عشر سنوات تقريبًا.
قصة التحاقك بالمسرح غريبة بعض الشيء،  «

حدثنا عنها.

طفالً،  كنت  منذ  للتمثيل  متشوقًا  كنت  حقيقة  نعم، 
في يوم من أّيام المدرسة في الطابور الصباحي أعلن 
لألطفال، ويوجد مخرج  األستاذة عن مسرحية  أحد 
قدمنا  الثالثة  نحن  اختيارنا  تم  وعندما  أداءنــا،  يرى 
إلى  األدوار  أســنــدت  عليها  وبــنــاء  لــلــقــراءة،  بــروفــات 
زمالئي، واختاروني ممثل احتياط وراقصا مع الفرقة. 

أول ظهور لك على المسرح، كيف ومتى كان؟ «

عندما اختاروني أنا وزمالئي، كنت أحضر جميع 
البروفات كمشاهد فقط، حتى جاء يوم وقررت 
أنه سيكون اليوم األخير لي في البروفات، ولكن 
مــا حــدث فــي ذلــك الــيــوم أن زميلي لــم يحضر 
البروفة؛ اللتزامه بمباراة كرة يد مهمة في ذلك 
الوقت، وفي ذلك اليوم كان المخرج يريد القيام 
األول  الفصل  زمن  أساسها  على  يقيس  ببروفة 
مــن الــمــســرحــيــة. وبــســبــب غــيــاب زمــيــلــي أسند 
النص  قـــراءة  المخرج  مني  فطلب  إلـــّي،  الـــدور 
النص وأجيد  بأنني أحفظ  الورقة، فأخبرته  من 
تمثيل المشهد كامالً بسبب مشاهدتي لهم أثناء 
وأعجبوا  الجميع  ففوجئ  السابقة،  التدريبات 
أن  بأدائي واستأذنوا من زميلي الحقًا وأصــروا 
منه.ما  ــدالً  ب المسرحية  فــي  بالتمثيل  أنــا  أقــوم 
أحب األعمال إلى قلبك التي شاركت فيها خالل 

عاما؟أحب   30 مــن  أكــثــر  أثــنــاء  الفني  مــشــوارك 
وأتـــذكـــر جــمــيــع لــحــظــاتــي فـــي الــمــســرح والــســيــنــمــا 
ألنها  البدايات؛  قلبي  إلى  أحبها  وربّما  والتليفزيون، 

األساس.
ما التجارب السينمائية التي تأثرت بها؟ هل تتذّكر  «

الفيلم األّول الذي أّثر فيك؟

إلي،  بالنسبة  حلم  السينما  كانت صناعة  البداية،  في 
كثيرة  كثيرًا واجتهدت حتى قدمت تجارب  وعملت 
اسمه  قدمناه  فيلم  وأول  والطويلة،  القصيرة  بين 
روايــة  الــســعــداوي،  لعبدهللا  الــصــبــاح”  فــي  “استيقظ 
أبوظبي  مهرجان  في  فــاز  فيلمًا  منها  صنعنا  قصيرة 

السينمائي، حصلنا على كاميرة كجائزة للفيلم.
*ما مشاريعك المستقبلية وما هي قصة “سعدون”؟ «

ما  التي  الشخصيات  “سعدون” من  و  كثيرة،  األحالم 
إن  الحقيقة،  20 عاما. وفي  أكثر من  بعد  زالــت حية 
الفكرة  لكّن  منه،  ثاٍن  بجزء  يطالبون  كانوا  الكثيرين 
التي كانت تدور مؤخرًا في رأسي هي صناعة فيلم 
يكمل مسلسل “سعدون”، خصوصًا أصبح لدينا جمهور 
واع ويهتم بصناعة السينما، لهذا السبب سنبدأ العمل 

قريبا على فيلم سيحمل اسم “شّيال الفرح” وسيكون 
مكّمالً لمسلسل “سعدون”. آملين أن يكون هو متنفس 

البداية إلكمال مسيرة صناعة األفالم.
ماذا عن السينما المستقلة واألفالم والبرامج  «

القصيرة مثل برنامج “المسباح”؟

المجتهدة  الشخصيات  أحــد  شــريــف  أحــمــد  حقيقة، 
ــن خــالل  ــه مـ ــرفـ ــهــا وأحـــتـــرمـــهـــا، كــنــت أعـ الـــتـــي أحــب
الــتــي يقدمها فــي مــواصــل  الــفــيــديــوهــات والــمــقــاطــع 
أن  واقترح  أحمد  معي  تواصل  االجتماعي.  التواقع 
كانت  التي  أفكاره  على  أطلعني  أن  بعد  معه  أشــارك 
راقية ومبهرة، ومما يعجبني فيه أيضا استغالله عمله 
تجربة  عن  أمــا  الموجودة.  الشبابية  الطاقات  ليقدم 
التي  والرائعة  الجميلة  التجارب  فإنها من  “المسباح”، 

عشتها مع المجموعة وأضافت لي الكثير.
الهروب الجماعي للمخرجين البحرينيين إلى الخارج...  «

كيف تفسره؟

بسبب عدم وجود اإلمكانيات والدعم الكافي، وهو ما 
يفسر أيضًا عدم تكرار جيل التسعينات الفني.

دخلت مجال التدريس، هل تجد في الجيل الجديد أماًل  «
في إيجاد وسط فّني محترف؟

نعم بالتأكيد، لدينا طاقات مذهلة وباإلمكان أن يصلوا 
عديدة  عمل  ورشــات  قدمت  احترافي.  مستوى  إلــى 
منها في مسرح الصواري وفي وزارة شؤون الشباب 
والرياضة، حيث إننا من خاللها قدمنا حفل االفتتاح، 
ــراحــل عــبــد الحسين  ــل ل وكـــانـــت عـــبـــارة عـــن مــرثــيــة 
عبدالرضا. وكانت هذه أول تجربة لمعظم الذين مثلوا 

مع في الحفل.

هل هناك خطوات مطلوبة من هيئة  «
الثقافة لتطوير صناعة السينما؟

البشرية  الطاقات  لدينا  الــدعــم،  هــو  نحتاجه  مــا  كــل 
والــهــادف،  الجيد  المحتوى  ولدينا 

اإلمكانات  لدينا  لم تكن  إن  ولكن 
فــإن هــذه الــطــاقــات ستهمل، 

الدعم  ستدفن.  والمواهب 
ــاس ومـــتـــى ما  ــ ــو األســ هـ
سنصل  فإننا  لدينا  توافر 

من  مختلفة  مــراحــل  إلـــى 
اإلبداع.
بعيدا عن الفن، يوم جمعان المثالي  «

كيف يكون؟

بزيارة  المثالي!” ربما  “يومي  ضاحكًا: 
األهــــــل واألصــــــدقــــــاء، ولـــكـــن ال 

يوجد لدي يوم بعيد عن الفن؛ 
نــون  مكتبة  فــي  نجتمع  ألنــنــا 
العائدة لعلي الشرقاوي يوميا، 
اكتسبتها  عــادة  هــي  وحقيقة 
نلتقي مع  الــصــغــر، حــيــث  مــنــذ 

الفنانين  من  األصــدقــاء  مختلف 
واألستاذة في المكتبة.

حوار طالبة اإلعالم: إيمان الحسين
جامعة البحرين

خاص

استقبلت العارضة األسترالية الحسناء ميراندا كير مولودها الثالث،  «
وهو الثاني من زوجها مؤسس سنابشات ايفان سبيغل، البالغ من 

العمر 29 عامًا. وأعلنت ميراندا، البالغة من العمر 36 عامًا، عن األمر 
أمس عبر صفحتها، حيث نشرت صورة لوسادة عليها اسم مولودها 
الجديد “مايلز”، وكتبت تعليقًا: ”نشعر بسعادة غامرة لوصول مايلز، 

نقدر كلماتكم اللطيفة وتمنياتكم في هذا الوقت المميز، ال يمكننا أن 
نكون أكثر حماسًا الستقبال ابننا الجميل في عائلتنا”.
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الرويعي: البحرين تمتلك قاعدة لصناعة السينما
عـــامـــا  20 ــن  ــ مـ أكــــثــــر  بـــعـــد  حـــيـــة  زالــــــــت  ــا  ــ مـ شـــخـــصـــيـــة  “ســــــعــــــدون” 
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الرطوبة العالية “تزيد األلم” لدى المرضى
أشارت دراسة حديثة إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
مشاكل صحية مزمنة، مثل التهاب المفاصل، هم أكثر عرضة 
ــادة فــي نسبة  الــتــي تشهد زيـ ــام  بــاأللــم فــي األيـ لإلحساس 
الرطوبة. ومن المأثور لدى كثير من الشعوب أن البرد يفاقم 
من األلم، لكن ال يوجد في الواقع سوى القليل من األبحاث 

حول أثر الطقس على صحة اإلنسان.
والتي  مانشستر  جامعة  أجرتها  التي   - الدراسة  وتوصلت 
2500 شخص وجمعت بياناتها عبر الهواتف الذكية  شملت 
- إلى أن األعــراض كانت في الواقع أكثر ســوءا، في األيام 

األكثر دفئا ورطوبة.
ويـــأمـــل الــبــاحــثــون فـــي أن تــوجــه تــلــك الــنــتــائــج الــبــحــوث 

المستقبلية، نحو تفسير ذلك.
في هذا البحث، قام علماء بمتابعة 2500 شخص يعانون من 
التهاب المفاصل، واأللم العضلي الليفي، والصداع النصفي، 

وآالم األعصاب من جميع أنحاء بريطانيا.
وقد سجلت أعراض األلم التي شعر بها هؤالء كل يوم، لمدد 
تتراوح بين شهر و 15 شهرا، بينما سجلت هواتفهم الذكية 

حالة الطقس في األماكن التي كانوا فيها.
لقد زادت األيام الرطبة وذات الضغط الجوي المنخفض من 

فرص التعرض أللم أكثر من المعتاد بحوالي 20 %.

لذلك إذا كانت فرص تعرض شخص ما لأللم في يوم معتدل 
 6 إلى  تزيد  فإنها  100 شخص،  بين كل  5 من  الطقس هي 

أشخاص من بين كل 100 شخص في يوم رطب وعاصف.
األوبئة  علم  مركز  من  ديكسون،  ويــل  البروفيسور  ويقول 
على  المشرف  وهــو  مانشستر،  بجامعة  المفاصل  والتهاب 
الدراسة: “يعتقد أن الطقس يؤثر على األعراض لدى مرضى 
القديم(  اليوناني  )الطبيب  منذ  وذلـــك  المفاصل،  الــتــهــاب 
أبقراط”. وقد يكون من الممكن تطوير آلية لـ “توقع األلم”، ما 
قد يسمح لألشخاص الذين يعانون من ألم مزمن بالتخطيط 
ألنشطتهم. ويعاني نحو 10 ماليين شخص في بريطانيا من 

التهاب المفاصل.

قـــالـــت غـــوغـــل إنـــهـــا حــقــقــت “فــتــحــا 
ــاث الــكــمــبــيــوتــر  ــحــ ــ ــي أب جــــديــــدا” فــ
ــوب كـــمـــومـــي”  ــ ــاسـ ــ بـــاســـتـــخـــدام “حـ
مسألة  دقائق  في  يحل  أن  استطاع 
مــعــقــدة كـــان أقـــوى حــاســوب خــارق 
متوفر حاليا سيستغرق آالف السنين 
غوغل  في  الباحثون  ويتوقع  لحلها. 
الــكــمــومــيــة  الـــحـــواســـيـــب  ــقـــود  تـ أن 
خــالل ســنــوات قليلة إلــى تــقــدم في 
وعلوم  الصناعي  الذكاء  مثل  حقول 
الشركة  وتخوض  والكيمياء.  المواد 
ــي. ــ ســبــاقــا مـــع مــنــافــســيــن مــثــل آي.ب

االستغالل  على  ومايكروسوفت  ام 
من  وبــيــعــهــا  للتكنولوجيا  الــتــجــاري 
السحابية.  للحوسبة  وحــدات  خــالل 
علماء  كبير  مارتينيس،  جــون  وقــال 
الشركة،  فــي  الــكــم  ميكانيكا  أجــهــزة 
عندما  ــأمــل  “ن للصحفيين  مــتــحــدثــا 
وتفقد  استخدامها  فــي  الــنــاس  يبدأ 
السحابية،  والواجهة  األداء  استقرار 

أن يتحمسوا لما نقدمه في غوغل.”

“غوغل” تكشف 
عن حاسوب خارق

رحبت منظمة الصحة العالمية بخطوة ”تاريخية“ نحو عالم خال من شلل األطفال 
أمس الخميس بعدما أكدت لجنة خبراء القضاء على النوع الثاني من 3 أنواع من 

الفيروس على مستوى العالم.
ويعني إعالن اللجنة الدولية للتحقق من القضاء على شلل األطفال أنه لم يعد هناك 
الثاني في  النوع  القضاء على  الفيروس بعدما تم  النوع األول فحسب من  سوى 

2015، والثالث هذا األسبوع.
منذ   %  99 بنسبة  العالم  مستوى  على  األطفال  بشلل  اإلصابة  حــاالت  وتراجعت 
باكستان  في  متوطنا  يزال  ال  األطفال  فيروس شلل  األول من  النوع  لكن   ،1988

وأفغانستان حيث أصاب 88 شخصا في المجمل هذا العام.

تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، تنطلق، السبت، حملة وطنية للتشجير 
في مناطق المملكة. وأعلنت البيئة أن موسم حمالت التشجير سينطلق من مدينة 
ثادق بمنطقة الرياض وتحديدًا منتزه ثادق الوطني لزراعة 50 ألف شجرة بمشاركة 

أهالي المحافظة وزوارها.
وخصصت الوزارة استمارة تسجيل عبر موقعها اإللكتروني للراغبين في االنضمام 
الطبيعية أهمية  البيئة والموارد  2030 أولت حماية  الحملة. وأكدت أن رؤية  إلى 

قصوى لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
ماليين   5 بزراعة  الطبيعي،  النباتي  الغطاء  وتنمية  التشجير  مبادرة  دعم  وسيتم 

شجرة برية محلية بنهاية 2030 وذلك باستخدام المياه المعالجة.

القضاء على نوعين من شلل األطفال

السعودية تطلق حملة وطنية للتشجير

صورة التقطت يوم أمس تظهر البرق يضيء في السماء فوق مدينة نيس الفرنسية الواقعة جنوبي شرق فرنسا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

العام، أوقفت  الــرأي  تحت ضغط 
ــرتــغــال  ــب ــاء فــــي ال ــ ــب نـــقـــابـــة األطــ
متهمًا  تــولــيــد  طبيب  الــعــمــل  عــن 
ــد  ــرصـ ــم يـ ــ ــ ــال، ألنـــــــه ل ــ ــ ــم ــ ــاإلهــ ــ ــ ب
التشوهات الخلقية لطفل ولد من 

دون وجه، في قضية تهّز البالد.
ــذا الــطــبــيــب الــــذي أوقــــف عن  هــ
العمل لمدة 6 أشهر بقرار اتخذته 
ــة الـــتـــأديـــبـــيـــة فــــي نــقــابــة  ــجــن ــل ال
أيضا  مالحق  باإلجماع،  األطباء 
يعود  أخـــرى  شــكــاوى   6 بموجب 

أقدمها إلى العام 2013.

وفي السابع من أكتوبر، اكتشف  «

والدا رودريغو الذي ُولد من دون 

أنف وال عينين ومن دون جزء من 

الدماغ، هذه التشوهات الخلقية 

لدى الطفل إثر عملية التوليد 

في مستشفى ساو برناردو في 

سيتوبال، جنوب لشبونة.

بإعدام  بنغالديشية  محكمة  قضت 
بإحراقها  طالبة  لقتلهم  شخصا   16
بعد اتهامها مدير المدرسة بالتحرش 
ــد قــتــلــت نــصــرت  الــجــنــســي بـــهـــا. وقــ
الـــ19،  في  كانت  التي  رافــي،  جاهان 
فـــي أبـــريـــل فـــي فــيــنــي، وهــــي بــلــدة 
كيلومترا   160 نــحــو  تــبــعــد  صــغــيــرة 
ــة دكـــــــا. واتـــهـــمـــت  ــمـ ــاصـ ــعـ خـــــــارج الـ
بالتحرش،  الــمــدرســة  مــديــر  نــصــرت 
في  زميالن  المدانين  بين  من  وكــان 
قتلها  ــاب  ــ وأصــ الــــدراســــي.  فــصــلــهــا 
موجة  إلـــى  وأدى  بــالــصــدمــة،  ــبــالد  ال
العدالة  بتحقيق  طالبت  احتجاجات 
المتهمين  محاكمة  وتــمــت  لــنــصــرت. 
بسرعة غير معهودة، في بلد تستغرق 
فيه مثل تلك القضايا سنوات. وقال 
برهنت  المحاكمة  إن  الــعــام  الــنــائــب 
اإلفــالت  قاتل  يستطيع  ال  “أنــه  على 

من العقاب في بنغالديش”.

والدة طفل من دون 
وجه تهّز البرتغال

إعدام 16 أدينوا 
بإحراق فتاة في 

بنغالديش
قالت الحكومة الفرنسية، يوم أمس الخميس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء 

عواصف وفيضانات بجنوب البالد هذا األسبوع.
وضــربــت عــواصــف وأمــطــار غــزيــرة جــنــوب فرنسا هــذا األســبــوع مــؤديــة إلى 

فيضانات ذات قوة جرفت السيارات في بعض البلدات بالمنطقة.
أجبر  مما  الوحل  وغطاها  المنطقة  أنحاء  في  كبير  بشكل  الطرق  وتــضــررت 
السكان على القيام بأعمال تنظيف. كما أدت قوة مياه الفيضانات إلى تحريك 
الحواجز اإلسمنتية. وقالت هيئة الطقس المحلية في فرنسا يوم األربعاء إن 

العواصف واألمطار الغزيرة قد تستمر يوم الخميس.

مقتل 3 في فيضانات بجنوب فرنسا

لفتت النجمة ماريا كاري األنظار بأناقتها خالل حفلها األخير في دبي الذي 
أقيم بمناسبة مرور عام على انطالق فعاليات إكسبو 2020. وهي حرصت 

على أن تكون إطاللتها بهذه المناسبة موّقعة من قبل مصممين بارزين 
مستقرين في اإلمارات. تأّلقت المغنية األميركية بهذه المناسبة بثوب 

ذهبي حمل توقيع دار Amato الفليبينية لمصممها المستقر في دبي فورن 
وان. وقد جاء ثوبها مزّينًا بالتطريز اليدوي وأحجار الكريستال.

رجل يسير على شاطئ بعدما ضربت عواصف وأمطار غزيرة جنوب فرنسا يوم األربعاء )رويترز(

قرر موقع التواصل االجتماعي إنستغرام حظر وإزالة جميع مؤثرات تعديل 
أنها  من  مخاوف  وسط  التجميلية،  للجراحات  تروج  التي  )فيلترز(  الصور 
التي  للبشر. وسيشمل الحظر مؤثرات تعديل الصور  العقلية  تضر بالصحة 
الحشوات  أو  الشفاه  حقن  لعمليات  خضعوا  وكأنهم  يبدون  الناس  تجعل 
التجميلية أو شد الوجه. وتشير األبحاث إلى أن مؤثرات تغيير الوجه يمكن 

أن تجعل الناس يشعرون بسوء حيال مظهرهم في الصور.
إلى  يهدف  الحظر  إن  فيسبوك،  تملكه شركة  الــذي  إنستغرام،  موقع  وقــال 
“نعيد  انستغرام  باسم  متحدث  وقال  للمستخدمين.  العامة  الصحة  تعزيز 
تقييم سياساتنا، نريد أن تكون خدمة المؤثرات في تطبيقنا تجربة إيجابية 
للناس”. وأضاف “في الوقت الذي نعيد فيه تقييم سياساتنا، سنقوم بإزالة 
كل المؤثرات التي تروج للجراحات التجميلية في التطبيق، كما سنتوقف 
عن إضافة أي مؤثرات جديدة من هذا القبيل، وباإلضافة إلى ذلك سنحذف 

أي مؤثر من المؤثرات الحالية إذا تلقينا بالغا عنها”.

“إنستغرام” يحظر مؤثرات الصور 
المروجة لجراحات التجميل

للسيارات  طوكيو  مــعــرض  انطلق 
ــه الــســادســة واألربــعــيــن،  ــ فــي دورت
ويقام مرة كل عامين وتعرض فيه 

الشركات اليابانية أحدث أفكارها.
ولكن المالحظ هذا العام أن معظم 
أفكارها  تعرض  اليابانية  الشركات 
»كونسبت«  تجريبية  هــيــاكــل  فــي 
ــارات عــمــلــيــة تــدخــل  ــيـ ولــيــســت سـ
األســـــواق قــريــبــا. وقـــدمـــت شــركــة 

أحدث خطوط  الشركة  فيه  تستعرض  إم كي”  “آي  اسمه  تجريبيا  نموذجا  نيسان 
التصميم لديها، وهي سيارة ركاب بخمسة أبواب تعمل بالدفع الكهربائي، وسوف 
نيسان  شركة  وتعرض  الشركة،  في  الصغيرة  السيارات  قطاع  السيارة  هذه  تقود 
أسطوانات   3 بمحرك من  تأتي  التي  للسيارة جيوك  الجديد  للجيل  نموذجا عمليا 

سعته لتر واحد بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

“طوكيو للسيارات” يعرض أحدث التطورات التكنولوجية

يعتقد نحو ثالثة أرباع المصابين بالتهاب المفاصل أن آالمهم تتأثر بالطقس
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رجل ينظر إلى شاشة عرض LED متحركة ألوراق 
الشجر الخريفية بجناح نيسان في المعرض )رويترز(


