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

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1010 صفر
OCTOBER 2019 99 أكتوبر

Year: 11السنة
No: 4012العدد
WED األربعاء

جاللة الملك يستقبل وزير الكهرباء والماء

المبارك يؤدي 
القسم أمام 
جاللة الملك 

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب 
الجالــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة، بحضور سمو رئيس 
العهــد،  ولــي  وســمو  الــوزراء 
أمــس،  الصافريــة  قصــر  فــي 
وزيــر شــؤون الكهربــاء والمــاء 
وائــل بــن ناصــر المبــارك، حيث 
أدى القســم أمــام جالــة الملــك 
منصبــه  فــي  تعيينــه  بمناســبة 

)٠٢(الجديد.

أشــاد رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، لــدى 
بجائــزة  الفائزيــن  بتكريــم  ســموه  تفّضــل 
بــن ســلمان للصحافــة”، بإســهامات  “خليفــة 
الصحافــة الوطنية في تعزيز مســيرة النماء 
والتقــدم فــي مملكــة البحريــن، عبــر أجيــال 
متعاقبــة مــن الصحافييــن وأصحاب األقام 
ومســؤوليتها  الكلمــة  أمانــة  حملــوا  الذيــن 
وشــاركوا بــكل إخــاص وتفــان فــي خدمــة 

الوطن.
للصحافــة واإلعــام دوًرا  أن   وأكــد ســموه 
ــا فــي التطوير نحو األفضل، مشــدًدا  محوريًّ
علــى أهميــة جهــود الصحافــة واإلعــام في 
مجــال تنميــة الوعــي والتنوير كأســاس مهم 
لتعبئــة جهــود المجتمــع مــن أجــل المشــاركة 
وترســيخ  والتنميــة،  النهــوض  فــي  البنــاءة 

االستقرار واألمن.
تكريــم  علــى  حرصنــا  “إن  ســموه:  وقــال 
تقديــر  هــو  عــام،  كل  الصحافــة  رجــال 

الكبيــرة  الوطنيــة  إلســهاماتهم  مســتحق 
مســيرة  خدمــة  فــي  المتميــزة  وجهودهــم 
العمل الصحافي، وهو رســالة لكل مبدع في 
مختلــف القطاعات، بــأن عطاءاتهم من أجل 

نهضــة الوطــن وتقدمــه هي محــل تقدير من 
الجميع”.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
الــوزراء قــد تفّضل فشــمل برعايتــه الكريمة 

وحضــوره الحفل الذي أقامته وزارة شــؤون 
اإلعــام صباح أمــس بفندق الريتــز كارلتون 
لتكريــم الفائزيــن بجائــزة “خليفة بن ســلمان 

للصحافة”، في نسختها الرابعة.

وبهــذه المناســبة، هنأ صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء الكتاب والصحافيين الفائزين 
بالجائزة، وحّيا سموه جهود رجال الصحافة 
واإلعــام البحرينييــن وبصماتهــم الواضحة 

في ترســيخ أسس مدرسة صحافية متميزة 
في المنطقة، ونموذج يعبر عن مدى احترام 
القيــم النبيلة لمهنة الصحافة كإحدى أدوات 

تقدم المجتمعات.

سميح أبو طالب متحدًثا لـ” البالد”

تواصــل مجموعــة البنــك األهلــي 
المّتحد، مســيرتها االستراتيجية 
بخطــى  الرقمــي،  للتحــول 
ليكــون  تتوقــف،  ال  متســارعة 
البنــك، المصــرف الرقمــي الرائــد 
وذلــك  المنطقــة،  مســتوى  علــى 
بضــخ دمــاء شــبابية جديــدة في 

مجــال “الفنتــك”. وللوقــوف على 
للبنــك  المتميــزة  المبــادرة  هــذه 
التحــول  رئيــس  “البــاد”  التقــت 
ســميح  للمجموعــة  الرقمــي 
أبوطالــب، الــذي اســتعرض خطة 
“األهلي المتحد” المتعلقة بتأهيل 

الكوادر البشرية.

“األهلي المتحد” يضخ دماء 
جديدة للتحول الرقمي

أحــد  أمــس  الصحافــة  خســرت 
الكبيــر  أعمدتهــا وهــو الصحافــي 

علي سيار.
كان اللقــاء األخيــر بمجلس ســيار 
فــي أغســطس 2011. زاره رئيس 
مؤنــس  البــاد  صحيفــة  تحريــر 
الفريــق  رئيــس  رفقــة  المــردي 
السياســي راشــد الغائب ومشرف 
قســم التصوير رســول الحجيري. 
بعدهــا انتكســت الحالــة الصحيــة 

للفقيد.
توّثــق  أن  يومهــا  المشــروع  كان 
ســيرة المرحوم وكتاباته منذ سل 
القلــم من غمده بــدًءا من صحافة 
مــن  رافقهــا  ومــا  الخمســينات 
حمــاس وصخــب مــروًرا بتجربــة 
التأسيســي  بالمجلــس  عضويتــه 
الذي وضع دستور دولة البحرين.

علي سيار 
يغمد قلمه إيــران ترســل 7500 مــن قواتهــا الخاصــة لقمــع المتظاهرين

العراق..  ازدياد القتلى وتوسع نطاق االحتجاجات 

وكاالت

ارتفع عدد قتلى االحتجاجات المســتمرة 
فــي العــراق منذ أســبوع إلــى 110 قتلى، 
فــي وقــت امتــدت المظاهرات إلــى مدن 
جديــدة وســط مطالبــات مــن مســؤولين 

عراقيين بإجراء تحقيق في األحداث.
وبــدأ المحتجــون في التجمع فــي مدينة 
الصــدر في العاصمة بغداد، بعدما امتدت 
االشــتباكات مــع قــوات األمــن إلــى هــذا 
األحيــاء الفقيــرة فــي المدينــة ألول مــرة 
منذ بدء االحتجاجات الثاثاء الماضي.

إلــى ذلــك، أعلــن قائــد الوحــدات الخاصة 
التابعــة لقــوى األمــن الداخلــي اإليرانــي 
إرســال  عــن  كرمــي  حســن  العميــد 
إلــى  عنصــر   7500 مــن  مكونــة  قــوة 
“مراســم  لحمايــة  أنهــا  مدعيــا  العــراق، 
مــن  اتهامــات  الحســين”، وســط  أربعيــن 
المتظاهريــن العراقييــن للحــرس الثــوري 
والميليشــيات التابعــة لــه بالتدخــل لقمــع 

وقتل المحتجين.

وقال كرمي الذي تتولى قواته مسؤولية 
فــي  إيــران،  مــع  االحتجاجــات  مواجهــة 
الحكوميــة،  “مهــر”  وكالــة  مــع  مقابلــة 

اإلثنيــن، إن “أكثــر مــن 10 آالف من أفراد 
القوات الخاصة يتولون مسؤولية حماية 

مراسم األربعين بشكل مباشر”.

من تشييع أحد الضحايا الذين سقطوا في االحتجاجات

الصحافيون البحرينيون أسسوا مدرسة إعالمية متميزة في المنطقة
ســمو رئيس الوزراء يكرم أصحــاب القلم بجائزة ســموه للصحافة... و“^” تفــوز بأفضل صورة
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سمو رئيس الوزراء يتفضل برعاية حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للصحافة

المحرق يهزم الرفاعبرامج منوعة بالتلفزيوناحتياجات العالم من النفطجناحي يكّرم الفائزينأوراق اعتماد الكويتي
استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد  «

بن أحمد بن محمد آل خليفة امس، 
بالديوان العام للوزارة، الشيخ ثامر 

جابر األحمد الصباح، حيث تسلم 
نسخة من أوراق اعتماده سفيًرا 

لدولة الكويت المعين لدى مملكة 
البحرين.

كّرم الرئيس التنفيذي لصندوق العمل  «
“تمكين”، إبراهيم جناحي، الشركات 

البحرينية ورواد األعمال الفائزين 
بجائزة البحرين لشركات التقنية في 
نسختها الثالثة وتسليمهم الجوائز، 

وذلك على هامش أعمال الجناح 
الوطني البحريني في جيتكس 2019.

أكد مجلس الوزراء السعودي في  «
اجتماعه أمس الثالثاء برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود، جاهزية 
المملكة للوفاء باحتياجات العالم 
من النفط. صرح بذلك وزير اإلعالم 

السعودي تركي بن عبدالله الشبانة.

من البرامج الجديدة التي  «
يعرضها تلفزيون البحرين 

برنامج “على الزام” األسبوعي 
الذي يعرض كل يوم خميس 

في الساعة 5:45 مساًء، ويسلط 
الضوء على المواطنين العاملين 

في القطاعات المختلفة .

حقق فريق المحرق فوزا صعبا على  «
حساب الرفاع بنتيجة )81/73(، في 

المباراة التي جمعتهما مساء أمس، 
على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، 
في إطار منافسات الجولة العاشرة 

من الدور التمهيدي لدوري زين 
الدرجة األولى.
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علي الفردان من المنامة

راشد الغائب



وائــل المبــارك يــؤدي القســم أمــام عاهــل البــاد بمناســبة تعيينــه

جاللة الملك يستقبل وزير شؤون الكهرباء والماء

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بحضــور رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 

بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، فــي قصــر الصافريــة أمــس، وزيــر 

شؤون الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك، 
حيــث أدى القســم أمــام جاللة الملك بمناســبة 
تعيينــه فــي منصبــه الجديد. وقــد هنأ صاحب 
الجاللــة الملــك وزيــر شــؤون الكهربــاء والمــاء 

معربــا عــن تمنياتــه لــه بالتوفيق والســداد في 
تحمل هذه المســؤولية الوطنية خدمًة للوطن 
التــي  بكفاءتــه  جاللتــه  مشــيدًا  والمواطــن، 

تؤهله ألداء مهام عمله على الوجه األكمل.
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تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الــــــوزراء صــاحــب  لــرئــيــس مــجــلــس  األول 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
خليفة برقية تهنئة من وزير شؤون الشباب 
الــمــؤيــد، ورئــيــس مجلس  والــريــاضــة أيمن 
إدارة شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( الشيخ 
 ، خليفة  آل  دعــيــج  بــن  بــن سلمان  دعــيــج 
الحكومي 2019م،  الملتقى  نجاح  بمناسبة 
أشــــــادا خــالــهــمــا بـــالـــحـــرص الـــــذي يــولــيــه 
نائب  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء على تنفيذ الرؤى والمبادرات التي 
بما  الــحــكــومــي،  األداء  تطوير  فــي  تسهم 
التي  الــمــرجــوة  اإليجابية  النتائج  يحقق 

تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
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سمو ولي العهد يتلقى 
02تهنئة المؤيد ورئيس “ألبا”

9 أكتوبر 2019  األربعاء
10 صفر 1441
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أعــرب عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة عــن اعتــزازه بالتاريــخ العريــق الذي 
تتميــز بــه مملكة البحريــن في مجال القضــاء في إطار 
ريادتها في إنشاء المؤسسات الوطنية مؤكدا استقالل 
وهــي  الحقــوق  وحفــظ  المجتمــع  لخدمــة  القضــاء 
مســؤولية كبيــرة يتحملهــا القضاة ويســتحقون منا كل 

االحترام والتقدير.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال صاحــب الجاللــة الملك في 
قصــر الصافريــة أمــس رئيــس محكمــة التمييــز نائــب 
رئيــس المجلــس األعلى للقضــاء المستشــار عبدهللا بن 
حســن البوعينين، وأعضاء المجلس وذلك للسالم على 
جاللتــه بمناســبة صــدور األمــر الملكــي الســامي بإعادة 

تشكيل المجلس.
وخالل اللقاء، أثنى جاللة الملك على الجهود المخلصة 
لرئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيس المجلــس األعلى 
للقضاء وأعضاء المجلس وعملهم الدؤوب لتحمل هذه 
المسؤولية خدمًة للوطن والمواطن، معربًا عن اعتزازه 
بقضــاة مملكــة البحريــن لمــا يبذلونــه مــن جهــود كبيرة 
فــي ســبيل تحقيــق العدالــة وتأمين حقــوق المواطنين 
اســتنادًا ألحــكام  عــن قضاياهــم  والدفــاع  والمقيميــن 
األســاس  هــي  والعدالــة  الحــق  كلمــة  لتظــل  القانــون، 

والمنهاج الذي يسير عليه القضاء البحريني.
الــذي  المســتمر  والتنظيــم  بالتطويــر  جاللتــه  وأشــاد 
وتشــريعاته،  بنيتــه  فــي  البحرينــي  القضــاء  يشــهده 
مؤكــدًا أن البحريــن تحرص دائمًا علــى تطوير أجهزتها 
والكفــاءات  بالكــوادر  المختلفــة ودعمهــا  ومؤسســاتها 
الوطنيــة، وأن المملكــة ماضيــة فــي نهجهــا ورســالتها 
اإلنســانية النبيلــة المتمثلــة فــي ترســيخ قيم التســامح 

والعدل والمساواة.
ومــن جانبــه رفــع المستشــار عبد هللا البوعينين بإســمه 
ونيابــة عــن أعضــاء الســلطة القضائيــة خالــص الشــكر 
واالمتنــان إلــى المقــام الســامي لصاحب الجاللــة الملك 
مملكــة  فــي  القضائيــة  الســلطة  بــه  تحظــى  مــا  علــى 

البحرين من اهتمام ودعم من قبل جاللته.

التقدير كــل  مــنــا  ــم  ــه ول ــاة  ــض ــق ال يتحملها  كــبــيــرة  مــســؤولــيــة  ــك:  ــل ــم ال ــة  ــال ج

 نعتز بتاريخ  البحرين العريق وريادتها في مجال القضاء

المنامة - بنا

الملــك  البــالد صاحــب الجاللــة  اســتقبل عاهــل 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، في قصــر الصافرية 
الدســتورية  المحكمــة  رئيــس  نائــب  أمــس، 
القاضــي المستشــار أحمــد إبراهيــم راشــد المــال، 
أحمــد  القاضــي  الدســتورية  المحكمــة  وعضــو 
حمد عبدهللا الدوســري، اللذين أديا القســم أمام 
جاللتــه بمناســبة صــدور األمــر الملكــي الســامي 
بتعيينهمــا، وقــد هنأهمــا صاحب الجاللــة الملك، 
متمنيًا لهما كل التوفيق والســداد، شاكرًا جاللته 
تحملهما هذا المسؤولية ومشاركة إخوانهما في 

السلطة القضائية.
لهــا  البحريــن  الملــك إن محاكــم  مؤكــدًا جاللــة 
تاريــخ عريــق ومتميــز وإن البحريــن رائــدة فــي 
العديد من المجاالت في المنطقة، معربًا جاللته 
عــن تقديره للجهــود الطيبة التــي يبذلها أعضاء 

المحكمة الدستورية ومنتسبوها.
التمييــز  محكمــة  قضــاة  مــن  عــدد  أدى  كمــا 
واالســتئناف العليا القســم أمام جاللته بمناســبة 
فــي  بتعيينهــم  الســامي  الملكــي  األمــر  صــدور 
مناصبهــم، وأعــرب جاللتــه عــن خالــص تمنياته 

لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهام عملهم.
وأكــد جاللتــه أن القضــاء البحرينــي تميــز عبــر 
تاريخه العريق باســتقالليته ونزاهته وترسيخه 
لمبــادئ الحق والعدالة وســيادة القانون، مشــيرًا 
إلى أن المسيرة الوطنية ستواصل نجاحها بإذن 
هللا بفضــل تكاتــف الســلطات الثــالث وتعاونهــا 
للبنــاء علــى مــا تحقق من إنجــازات في مختلف 

القطاعات لصالح الوطن والمواطن.

الجدد القضاة  من  وعــددا  الدستورية  المحكمة  رئيس  نائب  يستقبل  الملك  جالة 

القضاء البحريني تميز عبر تاريخه العريق باستقالليته ونزاهته
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سمو ولي العهد: أثر واضح للمؤسسات المالية في التنمية
االقتصاديــة المنجــزات  مــن  مزيــدا  يحقــق  المصرفــي  بالقطــاع  البحريــن  تنافســية  تعزيــز 

أكــد ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
مواصلــة تعزيــز تنافســية مملكــة البحريــن فــي القطــاع المالــي 
والمصرفــي لتحقيــق مزيــٍد من المنجــزات االقتصاديــة الوطنية 
التي تعود بالنماء واالزدهار على الوطن والمواطنين، منوًها إلى 
دور كافــة القطاعــات االقتصاديــة في دعم العمليــة التنموية بما 
يرفــد االقتصــاد الوطني وفق رؤى عاهــل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه بحضــور وزيــر الماليــة واالقتصــاد 
الوطنــي الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفــة ومحافظ مصرف 
البحريــن المركــزي رشــيد المعــراج فــي قصــر القضيبيــة امــس 
الشــرق  لمنطقــة  بــي ســي  إتــش إس  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس 

األوسط وشمال افريقيا وتركيا مارتن تريكو، حيث أشار سموه 
إلــى أن إســهامات المؤسســات المالية والمصرفيــة لها أثر واضح 
فــي الدفــع بعجلــة التنميــة االقتصاديــة نحــو تحقيــق األهــداف 
المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، مؤكًدا 
أن المملكة مســتمرة في اســتقطاب المزيد من االســتثمارات في 
القطــاع المالــي والمصرفــي بما يســهم في خلق الفــرص النوعية 

الواعدة أمام المواطنين.
مــن جانبــه أعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنــك إتــش إس بــي ســي 
لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وتركيــا عــن شــكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكي ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من حرص 

ودعم للقطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة وزير الشباب والرياضة
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، برقيــة 
تهنئة من وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
الحكومــي  الملتقــى  نجــاح  بمناســبة  المؤيــد، 

2019م.
وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بن ســلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه رئيس 

الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 يســعدني أن أرفع إلى ســموكم الكريم أســمى 

آيــات الشــكر والتقدير على رعايتكــم الكريمة 
مــا  وهــو  الرابــع،   2019 الحكومــي  للملتقــى 
واهتمامكــم  ســموكم  حــرص  مــدى  يعكــس 
بتنفيذ رؤى وتطلعات ســيدي حضرة صاحب 
آل خليفــة  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجاللــة 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه بمــا 
يدعــم أهداف مســيرة الخير والنماء والتنمية 
الوطــن  صالــح  فــي  تصــب  التــي  الشــاملة 

والمواطن.
إن رعايــة ســموكم للملتقــى الحكومــي 2019 
تؤكد على نهجكم القويم والمتواصل لتطوير 
أرســيتم  الــذي  الحكومــي  العمــل  منظومــة 

دعائمــه المتينــة، والبنــاء علــى مــا تحقــق مــن 
منجــزات والمحافظــة علــى المكتســبات التي 
نفخــر بهــا وكان لهــا عظيــم األثــر فــي تحقيــق 
مــا يصبــو إليه الوطــن والمواطنيــن من تطور 

ونماء في مختلف المجاالت.
ختاًمــا أدعــو هللا العلــي القديــر أن يديــم على 
ســموكم موفور الصحة والعافية وطول العمر 

وأن يسّدد على طريق الخير خطاكم.
وتفضلـــــوا ســموكم بقبــــــول فائـــــق التقديـــــر 

واالحتـــرام،،،
أيـمـن بن تـوفـيـق المـؤيـد
سمو رئيس الوزراءوزيــر شـؤون الشـباب والرياضة

 المنامة - بنا

... وسوه يتلقى تهنئة وزير المواصالت
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، برقية تهنئٍة 
مــن وزير المواصالت واالتصــاالت كمال أحمد؛ 
2019م،  الحكومــي  الملتقــى  نجــاح  بمناســبة 

وفيما يلي نص البرقية:
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم
رئيس مجلس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 يشــّرفني يا ســيدي أن أتقّدم إلى مقام سموكم 
الكريم بخالص الشــكر والتقدير بمناســبة نجاح 
الملتقــى الحكومــي 2019، الــذي يعمــق مفهوم 
العمــل الحكومــي المتكامــل والمشــترك إلنجــاز 
المهــام الموكلة علــى أكمل وجــه، تلبية لرغبات 
مــع  يتفــق  بمــا  البحرينــي  والشــعب  الحكومــة 
الــرؤى والطموحــات الســديدة التي نستســقيها 

من لدن ســموكم حفظكم هللا ورعاكم، ومنصة 
طالــت مختلــف  التــي  اإلنجــازات  الســتعراض 

المشاريع.
 وأجّدد الشكر سيدي على ما حظيت به الوزارة 
من تقدير من خالل حصولها على جائزة التميز 
فــي التواصــل مــع العمــالء، وجائــزة عــن فئــة 
أفضل الممارسات الحكومية مما يشكل تحّدًيا 
ا للوزارة نحو االرتقاء بمجهوداتها وعطاء  جديًّ

فريــق البحرين القائم علــى إنجازاتها الذي لوال 
متابعتكــم وتوجيهاتكــم لما كان لهــا أن تحظى 

بنيل شرف االرتقاء إلى مرحلة المنافسة.
ا ورفعًة وللبحرين قدوًة ورمًزا ودمتم لنا عزًّ

وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والتقدير

كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت واالتصاالت

 المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعــث عاهل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
نائــب  العهــد  وولــي  خليفــة،  ال 
القائــد األعلــى النائب األول لرئيس 

الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة برقيــات تهنئــة إلــى رئيــس 
جمهوريــة أوغنــدا يويــري كاجوتــا 
ذكــرى  بمناســبة  موســيفيني،، 

استقالل بالده.

البحرين تهنئ الرئيس األوغندي

 المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، برقيــة تهنئة، مــن محافظ 
محافظــة العاصمــة، الشــيخ هشــام 
بن عبدالرحمن آل خليفة، بمناســبة 
 ،2019 الحكومــي  الملتقــى  نجــاح 

وفيما يلي نّص البرقية:

الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا

الســالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
وبعد..

مقــام  إلــى  أرفــع  أن  لــي  يطيــب 
سموكم الكريم حفظكم هللا خالص 
وذلــك  التبريــكات  وأحــر  التهنئــة 
بمناســبة نجاح الملتقــى الحكومي 
2019م الــذي اســتعرض المنجزات 
المتحققــة  الوطنيــة  والمكتســبات 

لحضــرة  الزاهــر  العهــد  ظــل  فــي 
بــن  الملــك حمــد  صاحــب الجاللــة 
البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
المفدى، مشــيدين بحرص ســموكم 
لتطويــر منظومة العمــل الحكومي 
االســتراتيجيات  مــن خــالل رســم 
والخطــط التنموية تحقيقًا لما فيه 
الخيــر للوطــن والمواطــن، ســائلين 
علــى  يديــم  أن  عــز وجــل  المولــى 
ســموكم موفــور الصحة والســعادة 
وســندًا  ذخــرًا  يحفظكــم  وأن 
الوفــي،  وشــعبها  الغاليــة  لمملكتنــا 
وأن يحفظ مملكة البحرين من كل 
سوء ومكروه وأن يوفقكم لحماية 

وصون أرض البحرين الغالية.
ودمتم سيدي سالمين موفقين..

هشام بن عبد الرحمن آل خليفة
محافظ محافظة العاصمة

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية 
تهنئة من محافظ العاصمة

كمال أحمد: سمو ولي العهد مهتم ببحرين المستقبل
تلقــى ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وزيــر المواصالت 
واالتصاالت كمال بن أحمد محمد بمناســبة 

والــذي   2019 الحكومــي  الملتقــى  نجــاح 
اإلنجــاز  ألجــل  التحــدي  مفهــوم  يعمــق 
وتحقيــق المتطلبــات التنمويــة المســتدامة 
لمملكــة  خدمــة  المواصفــات  أعلــى  ضمــن 
البحريــن، مشــيدا باهتمــام ســموه للوصول 

المســتقبل  لبحريــن  المثالــي  النمــوذج  إلــى 
مــن  تشــهده  مــا  مــن خــالل  تجلــى  والــذي 
مشــاريع تطويريــة مهمــة تــم إنجازهــا على 
مختلــف الصعد والتــي تحمل بصمات رؤية 
الوطــن.  أبنــاء  لخدمــة  المســتقبلية  ســموه 

واالتصــاالت  المواصــالت  وزيــر  وتقــدم 
الجزيــل علــى منــح وزارة  بالشــكر  لســموه 
التميــز  جائــزة  واالتصــاالت  المواصــالت 
فــي التواصــل مــع العمــالء وجائــزة أفضــل 

الممارسات الحكومية.

المنامة - بنا

وزير المالية يبحث آليات بدء إطالق صندوق السيولة
العهــد ولــي  ســمو  تكليــف  تنفيــذ  لمتابعــة  العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  اجتمــع 

تنفيذا لتكليف ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة خــالل الملتقــى 
الحكومي 2019 لــوزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بشــأن إنشــاء صندوق للســيولة بـ 100 مليون دينار 
بحرينــي؛ بهــدف إعــادة هيكلــة االلتزامــات الماليــة 
لشــركات القطــاع الخاص في المملكــة، اجتمع وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفــة مع كل مــن رئيس مجلس إدارة صندوق 
العمل )تمكين( الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة، 
وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزياني، 
رئيــس غرفــة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس، 
النائــب األول لرئيــس الغرفــة خالــد نجيبــي، رئيس 
مجلــس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، 

الرئيس التنفيذي للبنك جان دوراند، رئيس مجلس 
إدارة بنــك البحريــن والكويــت مــراد علــي، الرئيس 
التنفيــذي للبنــك رياض ســتار، رئيــس مجلس إدارة 
بنــك البحريــن للتنميــة خالــد الرميحــي، والرئيــس 
المعاييــر  لبحــث  بــول؛  ســنجيف  للبنــك  التنفيــذي 
صاحــب  تكليــف  لتنفيــذ  التنظيميــة  واإلجــراءات 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء لبدء إطالق صندوق 
الســيولة الــذي يصل حجمــه إلى 100 مليــون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة والذي ستستفيد 
منه شركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات 
االقتصاديــة، ويســهم فــي دعــم تلــك الشــركات بمــا 
يصــب فــي صالــح االقتصاد الوطنــي ويدفع بعجلة 

التنمية االقتصادية في المملكة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني



رفــع الكاتــب الصحافــي عادل المرزوق أســمى 
الــوزراء  رئيــس  الــى  والعرفــان  الشــكر  آيــات 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة على تكريم ســموه له يوم أمس في 
االحتفــال بتكريــم الفائزين بجائــزة “خليفة بن 
سلمان للصحافة”، مؤكدا أن هذا التكريم ماهو 
إال غيــض مــن فيــض دعــم ســموه المتواصــل 
ألصحــاب القلم الحر لالضطالع بمســؤولياتهم 
دائمــا  فســموه  الوطنــي،  العمــل  مســيرة  فــي 
األعمــدة،  وكتــاب  الصحافييــن  دور  يقــدر  مــا 
وســموه يؤكــد ذلــك في أكثــر من مناســبة فهو 
أول من فتح األبواب على مصراعيها للشــراكة 
مــع الصحافــة فــي كل عمــل يخــدم المصلحــة 
نحــو  المواطنيــن  تطلعــات  ويحقــق  الوطنيــة 
األفضــل. وأكــد المــرزوق أنَّ احتفــال صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بالصحافــة أمر 
يدعو إلى فخر كل إعالمي بحريني، خاصة أن 
هذا االحتفال الذي استنه سموه سنًة محمودًة 
تتكــرر عاًمــا بعــد عام، يندر أن يوجــد لها مثيل 
في دول العالم المتحضر، فسموه بهذه الجائزة 
وهــذا االحتفال يؤكد نهجــه القويم في تكريم 
كل من  نذروا أنفسهم في سبيل خدمة وطنهم 
ومــن بينهــم الصحافيــون الذيــن عملــوا علــى 
تطويــر الصحافة واإلعــالم الوطني، واالرتقاء 
ًمــا رئيًســا مــن مقومــات  بــدوره باعتبــاره مقوِّ
الواعــدة، وتكريــم كل  الديمقراطيــة  تجربتنــا 
من أسهم بكلمة أو موقف لرفعة الوطن. وقال 
المــرزوق “إننــي ليشــرفني فــي هــذه المناســبة 
الملكــي  الســمو  مواقــف صاحــب  اســتذكر  أن 
رئيــس الــوزراء المشــهودة في دعم ومســاندة 
الصحافــة والصحافييــن، وحــرص ســموه على 

أن تكــون األبــواب الحكوميــة مفتوحة أمامهم 
ليأخــذوا المعلومــة التــي ينقلونهــا للمواطنيــن 
مــن مصادرها، كما أنهم دوما في صدر مجلس 
ســموه العامــر فــي تأكيــد واضــح علــى مكانــة 
الصحافيين عند صاحب الســمو الملكي رئيس 
الوزراء”، مؤكدا أن هذا التكريم يعطي الحافز 
تســخير  نحــو  المزيــد  لبــذل  للجميــع  والدافــع 

أقالمهم لخدمة قضايا الوطن والمواطن.
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أشــاد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، لدى 
تفّضــل ســموه بتكريــم الفائزيــن بجائــزة “خليفــة بــن ســلمان للصحافــة”، بإســهامات 
الصحافــة الوطنية في تعزيز مســيرة النمــاء والتقدم في مملكة البحرين، عبر أجيال 
متعاقبــة مــن الصحافييــن وأصحاب األقالم الذيــن حملوا أمانة الكلمة ومســؤوليتها 

وشاركوا بكل إخالص وتفان في خدمة الوطن.

ا  وأكد سموه أن للصحافة واإلعالم دوًرا محوريًّ
فــي التطوير نحــو األفضل، مشــدًدا على أهمية 
جهــود الصحافــة واإلعــالم فــي مجــال تنميــة 
الوعــي والتنويــر كأســاس مهــم لتعبئــة جهــود 
فــي  البنــاءة  المشــاركة  أجــل  مــن  المجتمــع؛ 

النهوض والتنمية، وترسيخ االستقرار واألمن.
وقــال ســموه “إن حرصنــا علــى تكريــم رجــال 
مســتحق  تقديــر  هــو  عــام،  كل  الصحافــة 
وجهودهــم  الكبيــرة  الوطنيــة  إلســهاماتهم 
المتميــزة فــي خدمــة مســيرة العمــل الصحفــي، 
وهو رســالة لــكل مبدع في مختلــف القطاعات، 
بــأن عطاءاتهــم من أجل نهضــة الوطن وتقدمه 

هي محل تقدير من الجميع”.
وكان صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء قد 
تفّضل فشمل برعايته الكريمة وحضوره الحفل 
الــذي أقامته وزارة شــؤون اإلعالم صباح أمس 
بفنــدق الريتز كارلتون لتكريــم الفائزين بجائزة 
نســختها  فــي  للصحافــة”،  ســلمان  بــن  “خليفــة 
الرابعــة. وبهــذه المناســبة، هنــأ صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء الكتــاب والصحافييــن 
الفائزيــن بالجائــزة، مؤكــًدا ســموه أنهــم يمثلون 
نمــاذج مشــرفة تعكــس مــا تتســم بــه الصحافة 
كفــاءة  مــن  الممتــد  تاريخهــا  عبــر  البحرينيــة 
ومهنيــة عاليــة، متمنًيــا ســموه لهــم مزيــًدا مــن 
النجــاح والتوفيــق. وأعرب ســموه عــن اعتزازه 
مهنيــة  مــن  البحريــن  صحافــة  بــه  تتســم  بمــا 
اســتقاء  فــي  ثقــة  محــل  جعلتهــا  ومصداقيــة 
المعلومــات والبيانات الدقيقة وتقديم مضمون 
فكــري راق يعزز ثقافة المجتمع وينتقل بها إلى 

آفاق أوسع من المعرفة.
وحّيــا ســموه جهــود رجــال الصحافــة واإلعــالم 
وبصماتهم الواضحة في ترسيخ أسس مدرسة 
صحافيــة متميــزة فــي المنطقــة، ونمــوذج يعبر 
عــن مدى احتــرام القيم النبيلــة لمهنة الصحافة 

كإحدى أدوات تقدم المجتمعات.
وشــّدد ســموه علــى أهمية الــدور التنمــوي الذي 
تقــوم بــه الصحافة ووســائل اإلعــالم من خالل 

تبنيها قضايا المجتمع.
واســتذكر ســموه بــكل معــان التقديــر واالعتزاز 

الصحافــي  للعمــل  األوائــل  الــرواد  إســهامات 
واإلعالمــي فــي المملكــة، وأولئــك الذيــن رحلوا 
تاركيــن بصمــات واضحــة وأصبحوا قــدوة لمن 
بعدهــم مــن األجيــال الواعــدة التــي تســير على 

درب صون أمانة الكلمة.
وأشــاد ســموه بمــا قدمــوه علــى مــدى ســنوات 
طويلــة فــي خدمــة الصحافــة واإلعــالم، مؤكًدا 
فــي  العطــاء ســيظل محفــوًرا  ذلــك  أن  ســموه 
الذاكــرة الوطنية ودرًســا لألجيــال الجديدة في 

معاني العمل والبذل من أجل الوطن.
وتفضــل صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
بــن ســلمان  الفائزيــن بجائــزة “خليفــة  بتكريــم 
فــاز  إذ  الكتــاب والصحافييــن،  للصحافــة” مــن 
كل مــن الكاتــب محميــد المحميــد مــن صحيفة 
“أخبــار الخليج” عن فئــة أفضل عمود صحافي، 
مصطفــى  “األيــام”  بصحيفــة  والصحافــي 
نــور الديــن عــن فئــة أفضــل مقابلــة صحافيــة، 
والصحافــي وليــد صبــري من صحيفــة “الوطن” 
والمصــور  صحافــي،  حــوار  أفضــل  فئــة  عــن 
“البــالد”  صحيفــة  مــن  الحجيــري  عبدالرســول 
عــن فئــة أفضــل صــورة، كما تم تكريــم عدد من 
العاملين في الصحف والمجالت الصادرة باللغة 
اإلنجليزيــة؛ تقديًرا لجهودهــم في مجال العمل 
الصحافــي، إضافة إلى تكريم ســموه للصحافي 
الراحــل لطفي نصــر، والدكتور عبــدهللا الحواج 
الكاتــب فــي صحيفــة “البــالد” والكاتــب أحمــد 
جمعــة والكاتــب عــادل المــرزوق علــى مجمــل 
أعمالهــم وكتاباتهــم ومــا قدمــوه عبر مســيرتهم 
المهنيــة من أعمال وكتابات وإصدارات متميزة 
في شــتى مجاالت المعرفة والتوثيق إلنجازات 

النهضة التي تشهدها المملكة.
وأشــاد ســموه بجمعيــة الصحفييــن البحرينيــة 
بالعمــل  االرتقــاء  فــي  جهــود  مــن  تبذلــه  ومــا 
ا ســموه للجمعيــة دوام النجاح  الصحفي، متمنيًّ
والتوفيــق فــي أداء رســالتها النبيلــة في خدمة 

مهنة الصحافة وإعالء شأنها.
وأعرب ســموه عن تمنياته للجميع من العاملين 
بالنجــاح  واإلعالمــي  الصحافــي  المجــال  فــي 
رســالتهم  أداء  فــي  يســتمروا  وأن  والتوفيــق، 

الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، 
ومساندة جهوده في النمو واالزدهار.

وتم خالل الحفل عرض فيلم قصير عن “جائزة 
األمير خليفة بن سلمان للصحافة” ودعم سموه 
المتواصــل للصحافــة والصحافييــن فــي مملكة 
البحريــن بما يعكس إيمان ســموه بأهمية العمل 
الصحافــي واإلعــالم فــي دعــم جهــود التنميــة. 
وخــالل االحتفــال، ألقــى وزيــر شــؤون اإلعــالم 
رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد البحريــن للتنميــة 
السياســية علي الرميحي كلمة رفع فيها أســمى 
آيــات الشــكر وعظيــم التقديــر واالمتنــان إلــى 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، علــى 
تفضل سموه برعاية حفل تسليم “جائزة خليفة 
بن سلمان للصحافة” في نسختها الرابعة، تزامًنا 
مــع احتفال مملكــة البحرين هذا العــام بالذكرى 
بحرينيــة.  صحيفــة  أول  النطالقــة  الثمانيــن 
وأعــرب عن بالــغ الفخر واالعتزاز بدعم صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء لهذه الجائزة التي 
تتشرف بحمل اسم سموه الغالي على البحرين 
وأهلهــا، فــي لفتــة إنســانية وحضاريــة تترجــم 
مســاندة ســموه الدائمــة للصحافــة الوطنية في 
فــي  المتواصلــة  وعطاءاتهــا  النبيلــة،  رســالتها 
الحفــاظ علــى أمــن الوطــن واســتقراره، وتعزيز 
الزاهــر  العهــد  خــالل  ومكتســباته  منجزاتــه 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة. وأكــد أن االحتفــال بجائــزة 
ســموه للصحافــة هــو أســمى تكريــم للصحافــة 
البحرينيــة الحــرة واإلعــالم الوطنــي المســؤول 
عبــر تاريخــه العريــق على مدى العقــود الثمانية 
الماضيــة فــي التزامــه بالقيــم المهنيــة الراقيــة 
وأخالقيــات التعبيــر عــن الــرأي بصــدق وأمانــة 
ونزاهــة وموضوعية، بما ينشــد المصلحة العليا 
الرميحــي  المواطنيــن. وأشــار  للوطــن وجميــع 
إلــى أن مواقــف ســموه التاريخيــة وتوجيهاتــه 
الثاقبة على الدوام كانت مصدر الفخر واإللهام 
للصحافــة واإلعــالم فــي إعــالء الكلمــة النزيهــة 
الموضوعيــة، وتحّمل أمانــة الدفاع عن الوطن، 
وهويتــه الثقافيــة والحضاريــة وأمنــه القومــي، 

وتعزيز السالم اإلقليمي والعالمي.
وجــّدد شــكره وتقديــره لصاحب الســمو الملكي 
المســتمر  علــى حــرص ســموه  الــوزراء  رئيــس 
علــى التواصل مع أبنائه أصحاب األقالم الحرة 
والمســؤولة، ودعم ســموه غير المحدود لحرية 
الصحافة واإلعالم، وضمان الحق في الحصول 
علــى المعلومات، وتداولها، كمحور جوهري في 
مسيرة المملكة الديمقراطية والتنموية الرائدة.

وعّبــر عــن تهانيــه إلــى صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الوزراء بمناســبة إقــرار الجمعيــة العامة 
لألمــم المتحدة لمبادرة ســموه بإعالن الخامس 
ــا للضميــر،  مــن أبريــل مــن كل عــام يوًمــا عالميًّ
مؤكــًدا أنهــا مصــدر فخــر للبحرينييــن جميًعــا. 
الجميــع  الســمو والــد  يــا صاحــب  “أنتــم  وقــال 
والقــدوة في االنتماء للوطــن والذود عن الدين 
ثقــل  تحملتــم  اإلنســانية،  وخدمــة  والعروبــة 
األمانــة وواصلتــم مســيرة الخيــر والعطــاء فــي 
تدعيــم المســيرة التنمويــة واإلصالحيــة لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة، بدعــم ومؤازرة من ولــي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
العزيــز  وطننــا  وجعلــت  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
أنموذًجــا يحتــذى بــه فــي التطــور الديمقراطــي 
حقــوق  واحتــرام  واالجتماعــي  واالقتصــادي 
والثقافيــة  السياســية  وحرياتــه  اإلنســان 
واإلعالميــة”. وأكــد أّن اإلعــالم البحرينــي وهــو 
رســالته  ويمــارس  الوطنيــة  واجباتــه  يــؤّدي 
النبيلة ســيظل دائًما متمســًكا بتوجيهات سموه 
الســديدة إلى جميع المســؤولين باتباع سياســة 
علــى  الحفــاظ  وضــرورة  المفتوحــة،  األبــواب 
الوحدة الوطنية والهوية الثقافية العربية وقيم 
التســامح والوســطية واالعتــدال، والتالحم مع 
والعربيــة  الخليجيــة  المنظومــة  فــي  األشــقاء 
واإلســالمية؛ باعتبارها ركيزة على طريق األمن 

واالستقرار والتقدم والرخاء.
المســؤولة  الحــرة  الصحافــة  أّن  علــى  وشــّدد 
والرســالة اإلعالميــة البنــاءة هــي داعم أســاس 
لبرنامــج عمــل الحكومــة نحــو مجتمــع يســوده 
األمن واالستقرار، ويزدهر بالتنمية االجتماعية 
فــي ظــل  والمســتدامة  الشــاملة  واالقتصاديــة 

سيادة القانون.
وأكــد أن أمــن البحريــن واســتقرارها ووحدتهــا 
واحتــرام قيادتهــا ورموزهــا وثوابتها الشــرعية 
واألخالقيــة  اإلنســانية  وقيمهــا  والدســتورية، 
يمكــن  ال  حمــراء  خطوًطــا  ســتبقى  األصيلــة 
الســماح بتجاوزهــا أو قبــول انتهاكهــا عبــر أي 
منصات إعالمية أو رقمية، وستظل المصداقية 
والموضوعية هي النهج، ونشــر الود والتســامح 
هــي  الوطــن  ورفعــة  الرســالة،  لهــذه  والســالم 
الغايــة، والتمســك بالهويــة العربية واإلســالمية 

هي مصدر القوة.
االلتــزام  علــى  كلمتــه  ختــام  فــي  شــّدد  كمــا 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  بتوجيهــات 

الرســالة  مواصلــة  فــي  الســديدة  الــوزراء 
الصحافيــة واإلعالميــة فــي التنويــر والتثقيــف 
الوطنيــة،  اإلنجــازات  ودعــم  المجتمعــي، 
وتحــري الدقــة والموضوعيــة فــي نشــر األخبار 
والمعلومــات، والوقوف صًفا واحًدا ضد كل من 
تســّول له نفســه تعكير الصفو العام أو المساس 
بوحــدة النســيج المجتمعــي أو تهديــد الوضــع 

األمني واالقتصادي.
من جانبه، أشــاد األمين العام للملتقى اإلعالمي 
بجائــزة  كلمتــه  فــي  الخميــس  ماضــي  العربــي 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة للصحافــة، قائــاًل “إنهــا تحمــل اســًما 
عزيــًزا على قلــوب الجميع، هو األمير خليفة بن 
ســلمان الذي كان طوال مســيرته داعًما لإلعالم 
واإلعالميين ومسانًدا للصحافة والصحافيين”. 
لــدن  مــن  والمســاندة  الدعــم  هــذا  أن  وأضــاف 
ســموه هي ما أوصلــت الصحافة البحرينية إلى 
مــا هــي عليه اليوم مــن مكانة مهمــة ومرموقة، 
وأن ذلــك الدعــم والمســاندة تتعّزز بهــذا الوهج 
الكبيــر الذي نتشــرف به جميعا بالمشــاركة فيه، 
شــخصيا  ومشــاركته  الجائــزة  راعــي  بحضــور 
بتكريــم الفائزيــن بهــا، مــا ينعكــس إيجاًبــا علــى 
دعــم  علــى  القيــادة  وحــرص  الجائــزة  أهميــة 

أصحاب الكلمة والرأي والفكر واالحتفاء بهم.
يقــوم  الــذي  الــدور  أهميــة  علــى  وشــّدد 
بمختلــف  واإلعالميــون  الصحافيــون  بــه 
اختصاصاتهــم، وأنهــم يقفــون أمــام مســؤولية 
كبيــرة تجــاه أوطانهــم وشــعوبهم وضمائرهــم، 
التطــور  يفرضهــا  التــي  التحديــات  أن  مؤكــًدا 
والمعلوماتيــة  اإلعــالم  فــي  الحاصــل 
بالخطــط  ومواجهتــه  معــه  التعامــل  يجــب 
واالســتراتيجيات المناسبة؛ ألن تجنب التعامل 
مع هذه التقنيات أصبح أمًرا غير ممكن باعتبار 

أننا جزء من العالم ومن تغيراته وتحوالته.
مــن جانبهــا، أكــدت رئيــس جمعيــة الصحفييــن 
بهــذه  تصريــح  فــي  أحمــد  عهديــة  البحرينيــة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  تفّضــل  أن  المناســبة 
رئيس الوزراء برعاية جائزة “خليفة بن ســلمان 
للصحافة” وحرص ســموه على تشــريف الحفل، 
لهــو خيــر دليــل علــى مــا تحظــى بــه الصحافــة 
كســلطة  بدورهــا  إيماًنــا  واهتمــام،  رعايــة  مــن 
لهــا مكانتهــا فــي المجتمــع، وإســهامها البارز في 
مســاندة جهود المملكة نحو تحقيق التقدم في 

كل المجاالت.
بســمو  يتجــّدد  الــذي  اللقــاء  هــذا  “إن  وقالــت 
رئيــس الــوزراء، تتطلــع إليه األســرة الصحافية 

ألنهــا  عــام،  كل  وشــغف  بحــب  واإلعالميــة 
تستشــعر تفــرد العالقــة التــي تجمعهم بســموه، 
فهــي عالقة محبة نابعة من القلب لرجل حكيم 
وشخصية ملهمة تؤمن بدور الصحافة كشريك 
فــي نهضــة الوطــن وتطــوره، رجل وضع أســس 
النهضة وشرع أبوابه للصحافة لكي تنطلق في 

فضاء اإلبداع”.
وأضافت “إننا في هذا اليوم يا صاحب الســمو، 
نحتفــي بكــم بقــدر مــا تحتفــون بنــا، فأنتــم يــا 
صاحــب الســمو رمــز وطني كبيــر، والمعلم الذي 
ألجيــال  وموجًهــا  ومســانًدا  داعًمــا  كان  طالمــا 
مــن الكتــاب والصحافييــن، الذيــن تعلمــوا مــن 
نهجكــم فــي العمل وخدمــة الوطن بحب وتفان 

وإخالص”.
ســلمان  بــن  “خليفــة  جائــزة  أن  إلــى  ونّوهــت 
للصحافــة” تمضي في عامها الرابع بذات الروح 
األصيلــة التــي قامــت عليــه، والتــي تحمل رؤى 
وتطلعــات ســموه فــي تطويــر مهنــة الصحافــة 
واالرتقاء بكافة منتســبيها فكًرا وعلًما وإنجاًزا، 
مشــيرة إلــى أن الجائــزة فتحت اآلفاق واســعة 
للنهــوض  الصحافيــة،  األســرة  تحفيــز  أمــام 
بإمكاناتهــم المهنيــة وتطويــر مهاراتهــم لتقديم 

منتج صحافي راق.
واإلعالمييــن  الصحافييــن  مــن  جمــع  وأعــرب 
عن خالص شــكرهم وتقديرهــم لرئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
مــن رعايــة  يوليــه ســموه  مــا  علــى  آل خليفــة 
الصحافــة  لمهنــة  المنتميــن  بجميــع  واهتمــام 
واإلعــالم، وهــو مــا يشــّكل دافًعــا لهم نحــو بذل 
مزيــد مــن العطــاء في خدمــة الوطــن، مؤكدين 
أن جائــزة ســموه الســنوية للصحافــة أســهمت 
واإلعالمــي،  الصحافــي  بالعمــل  النهــوض  فــي 
وأوجــدت حالــة مــن التنافــس المهنــي المحمود 
بيــن الصحافييــن واإلعالمييــن بغيــة التشــرف 
بالحصــول علــى هــذه الجائزة التي تحمل اســم 

سموه الكريم.
وأكــدوا أن دعم ســموه للصحافة وما يوليه من 
حــرص علــى االلتقــاء بهــا واإلشــادة المتواصلة 
بقيمــة دورهــا فــي دعم مســيرة البنــاء والتقدم 
فــي الوطــن يشــّكل وســاًما علــى صــدور جميــع 
المنتسبين لهذه المهنة النبيلة، وشددوا على أن 
سموه من أكبر الداعمين لحرية الصحافة، وهو 
مــا وفــر األجــواء المثاليــة للصحافــة البحرينية 
لكــي تنطلــق إلــى فضــاءات أرحــب فــي النقــد 
المسئول والتعبير عن قضايا الوطن والمواطن.
وجــّددوا العهد لســموه بــأن أقالمهــم وكتاباتهم 

سمو رئيس الوزراء مكرما الزميل عادل المرزوق

المنامة - بنا

سمـو رئيـس الـوزراء يشيـد بإسهـامـات الصحافــــــــــــة الوطنيـة في تعـزيـز مسيـرة النمــاء والتقـدم
“^” تفوز بجائزة “خليفة بن سلمان للصحافة” في نسختها الرابعة عن فئة أفضل صورة
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ســمو األميــر خليفة بــن ســلمان ُيكــرم 3 مــن كتــاب “^” تقديــرا الســهاماتهم الصحافية 

سمو رئيس الوزراء فتح األبواب لتعزيز دور الصحافة

الرميحي: اإلعالم 
البحرينـي يؤّدي واجباته 

الوطنية وسيظل 
متمسًكا بتوجيهات 

سموه السديدة

قيادتنا ورموزنا 
وثوابتنا خطوط حمراء 

ال يمكن السماح 
بتجاوزها أو قبول 

انتهاكها

بصمات رجال الصحافة 
واإلعالم الواضحة 

رسخت أسس مدرسة 
صحافية متميزة في 

المنطقة

الخميس: مواجهة 
التحديات التي 

يفرضها تطور اإلعالم 
والمعلوماتية بالخطط 

واالستراتيجيات

عهدية: سموه رمز 
وطني والُمعلم الذي 

كان داعًما ومسانًدا 
وموّجًها ألجيال 

الُكتاب والصحافيين

ســتظل دائًما حاضرة فــي الدفاع عن أمن الوطن 
االجتماعــي،  تماســكه  يحفــظ  ومــا  واســتقراره 
وأنهــم ســيواصلون القيــام برســالتهم النبيلــة في 

تنوير المجتمع وربطه بقضايا وطنه وأمته.
وضمــت قائمــة المكرميــن العامليــن فــي الصحف 
والمجــالت الصــادرة باللغــة اإلنجليزيــة والذيــن 
فــي  اإلعــالم  ووســائل  الصحافــة  فــي  خدمــوا 

المملكة األسماء التالية:
Gerewyn John Hopkins بريطانــي  1. الســيد  

عمل في راديو البحرين 40 عاًما.

2. السيد  Ian Jeremy Fisher بريطاني الجنسية 
عمل في راديو البحرين 39 عاًما.

3. الســيدة  Meera Ravi هنديــة الجنســية عملت 
في عدة مجالت لمدة 36 عاًما.

4. الســيد  Anthony David Bloomer بريطانــي 
عمل في راديو البحرين 32 عاًما.

بريطانــي   George Middleton الســيد    .5
 BAHRAIN THIS مجلــة  فــي  عمــل  الجنســية 

MONTH لمدة 30 عاًما.
6. السيد  Ronnie Middleton بريطاني الجنسية 

GULF DAILY NEWS وعمــل  أســس صحيفــة 
في الصحافة لمدة 30 عاًما.

باكســتاني   Mahmoud Rafique الســيد    .7
الجنسية عمل في مواقع اخبارية لمدة 30 عاًما.

8. السيد  Robert smith بريطاني الجنسية عمل 
 20 لمــدة   GULF DAILY NEWS فــي صحيفــة 

عاًما.
9. السيد  Sandeep Singh هندي الجنسية عمل 
 13 لمــدة   GULF DAILY NEWS فــي صحيفــة 

عاًما.

محرر الشؤون المحلية

المـرزوق 
يشيـــــد بدعم 

سموه ألصحاب 
القلم الحر
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أكد الفائزون بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الرابعة أن الجائزة تمثل تكريًما 
لكافــة الصحفييــن واإلعالمييــن فــي مملكــة البحريــن، وتحملهــم فــي الوقت ذاته مســؤولية 
الكلمــة وأمانــة الطــرح وااللتــزام بميثــاق العمــل الصحفــي، منوهين بمــا تشــهده المملكة من 
دعم ال محدود لحرية الرأي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 وقــال الكاتــب والصحفــي بصحيفــة “أخبــار 
الخليــج” محميــد المحميــد، والفائــز بجائــزة 
أفضل مقال، إن جائزة صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة للصحافة، 
تمثل تكريًمــا لجميع اإلعالميين والصحفيين 
فــي البحريــن، وليســت مقصــورة فقــط علــى 
أتقــّدم  العــام، ولذلــك  الفائزيــن بجائــزة هــذا 
بالتهنئة لجميع الزمالء على الملتقى الســنوي 
الــذي يجمعنــا تحــت رعايــة ودعــم مــن ســمو 

رئيس الوزراء.
 وأشار المحميد إلى أن جائزة صاحب السمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء للصحافــة تؤكد دعم 
سموه لحرية الكلمة والنقد المسؤول، وهو ما 
ا في توجيهات ســموه للمســؤولين  يظهــر جليًّ
بفتــح األبواب للمواطنين والصحفيين، وقال 
الكثيــر  البحريــن  لمملكــة  تعنــي  الجائــزة  إن 
حيــث تؤكــد أن حرية الرأي تلقــى دعًما كبيًرا 
الزاهــر  والعهــد  المباركــة  المســيرة  ظــل  فــي 
لعاهــل البــالد صاحب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة، وبمســاندة رئيــس الوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة.
 مــن جانبــه، نــّوه الصحفــي بجريــدة “األيــام” 

مصطفــى نــور الديــن والفائــز بجائــزة أفضــل 
الــوزراء  رئيــس  بجهــود  صحفــي،  حــوار 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة في تعزيــز العمل الصحفي 
بمملكــة البحريــن، وتقديــم كافــة ســبل الدعم 
واســعة  آفــاق  وفتــح  للصحافــة،  والتشــجيع 
لحريــة الرأي، والتي جاءت انطالًقا من رؤية 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
 وقــال نــور الديــن إن الجائــزة تشــجعنا علــى 
بــذل المزيــد من الجهود المســؤولة في العمل 
الصحفــي، وتقديــم الخبر بمهنيــة واحترافية 
تليــق برؤيــة المملكة، للصحافة التي تعبر عن 
البحريــن وأفــق الحريــة الــذي تتمتــع بــه عبــر 

تطويع المهنة لخدمة الوطن ومواطنيه.
 وقال الصحفي بجريدة “الوطن” وليد صبري 
الفائــز بجائــزة أفضــل حوار صحفي: “ال شــك 
أن الســعادة التــي أشــعر بهــا لفــوزي بجائــزة 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة للصحافــة ال يمكن وصفها، 
بالدعــم  حافــل  ســموه  تاريــخ  وأن  خاصــة 

الالمحدود للصحافة والصحفيين”.
وأكــد صبــري أن الجائــزة وســام شــرف علــى 
المهنــة  أبنــاء  ــل  وتحمِّ صحفــي  أي  صــدر 
وااللتــزام  الطــرح  وأمانــة  الكلمــة  مســؤولية 
حــدوث  متوقًعــا  الصحفــي،  العمــل  بميثــاق 

واإلعالمــي  الصحفــي  المشــهد  فــي  تطــور 
التواصــل  وســائل  دخــول  بعــد  بالمملكــة 
االجتماعــي إلــى معتــرك الصحافــة، وقــال إن 
ذلــك يمثل تحديات إضافيــة للعمل الصحفي 

وموثوقيــة  الكلمــة  نزاهــة  أجــل ضمــان  مــن 
العمل الصحفي.

“البــالد”  بجريــدة  الصحفــي  المصــور  ورفــع   
عبدالرســول الحجيــري والفائــز بجائزة أفضل 

إلــى  والعرفــان  الشــكر  آيــات  أســمى  صــورة، 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
تفضــل  علــى  آل خليفــة،  ســلمان  بــن  خليفــة 
ســموه باحتضــان الصحافــة الوطنيــة ودعمها 

بكافــة الســبل، وقــال إن الجائــزة تعــد شــرًفا 
ووســاًما على صدره أن تأتيه من ســمو رئيس 
الــوزراء، مؤكــًدا أن الســالم علــى ســموه هــو 

جائزة أخرى.
 وقال الحجيري إن أحد أسباب فوزه بالجائزة 
هــو التشــجيع الكبيــر الــذي تلقــاه مــن رئيــس 
المــردي،  مؤنــس  “البــالد”  الصحيفــة  تحريــر 
والــذي حرص طــوال الســنوات الماضية على 
المشــاركة والتواجــد فــي الفعاليات ومعارض 
مــا  وهــو  الخــارج،  فــي  الصحفــي  التصويــر 

يشّجعه لتقديم أفضل ما لديه.
وأهــدى المصــور الحجيــري الجائــزة لوالدتــه 
وزوجتــه مثمًنــا دعمهمــا لــه في مســيرة عمله 
الدعــم يأتــي مــن  الصحفيــة، وقــال إن هــذا 
دعــاء الوالــدة وتفهــم الزوجة لظــروف العمل 
الصحفــي الذي تتطّلب منه وقًتا غير محدود 

للعمل.

سمو رئيس الوزراء مكرًما مصور “البالد” رسول الحجيري

المنامة - بنا

الفائزون: جائزة سمو رئيس الوزراء تعزز حرية الكلمة
داعــم للصحافييــن بــن ســلمان خيــر  األميــر خليفــة  : ســمو  الحجيــري  مصــور “^” 

 صور من الحفل                



الفوز الثمين

ماذا تعني لك الجائزة؟ «

أعتبرهــا أهم جائزة في حياتي، وكانت حلما 
وأصبحــت حقيقــة، وأتمنــى أن أكــون قديــرا 
علــى تحمــل عــبء المســؤولية مــن بعــد هذا 

الفوز الثمين بمسيرتي المهنية.
ليس بسيطا في سجل أّي صحافي أو مصور 
أن يكــون فائــزا بجائــزة خليفــة بــن ســلمان 
للصحافــة، وهــي تعتبــر أهــم جائــزة وطنيــة، 

والتنافس فيها شديد بين مختلف الزمالء.

اتصال البشارة

متى أبلغت ببشارة الفوز؟ «

تلقيــت اتصــاال عشــية يــوم الحفل مــن مدير 
بضــرورة  وأبلغنــي  اإلعــالم،  شــؤون  بــوزارة 
حضوري حفل الجائزة، وســألته عما إذا كنت 

من الفائزين أو ال.
لــم يكــن فــي بــادئ األمر يــود إبالغــي بالخبر 
مــن  أننــي  إلــى  باإلشــارة  واكتفــى  الســعيد، 
إلحاحــي  بعــد  ولكــن  للفــوز،  المرشــحين 
بالسؤال عليه، أكد أنني الفائز عن فئة أفضل 
صــورة، وشــكرته علــى اتصاله، وعشــت ليلة 

سعيدة.

 حجير من بوري

ماذا قال لك سمو رئيس الوزراء عندما  «
صافحته الستالم الجائزة؟

ســمو رئيــس الــوزراء قائــد حكومــي متفهــم 
للصحافة ودورها، وســموه عاشــق للتصوير، 

ولسموه قصص كثيرة بمجال التصوير.
ونبضهــم،  المواطنيــن  مــن  قريــب  وســموه 
وعندمــا تشــرفت بمصافحة ســموه الســتالم 
الجائــزة، أول مــا ســألني عــن نســب عائلتــي 
ومنطقة ســكني، وبادرني سموه باالستفسار 
مــن  حجيــر  لعائلــة  أنتســب  كنــت  إذا  عمــا 
قريــة بــوري، وأجبتــه بذلك، ثم استفســر عن 
بعــض الشــخصيات مــن عائلتي، وهمــا خالي 
حبيــب حجيــر، ورجل األعمــال خلف حجير. 
وأفاضني سموه بنصائحه األبوية لالستمرار 
بالتميــز في مجال التصوير الصحافي، وقال 
ســموه إن صحيفــة “البــالد” والدة بالكفاءات 
الكلمــات  لهــذه  وكان  الوطنيــة.  والمواهــب 
الرائعــة مــن ســموه األثــر الكبيــر فــي نفســي؛ 
ألنــه غمرنــي بعطفــه األبــوي وحديث ســموه 
باعتبــاره رجــل دولــة مطلًعــا علــى كثيــر مــن 
مــن  وقريًبــا  العــام  للمشــهد  وقارًئــا  األمــور 

شجون الصحافة.
ومــا يزيدنــي غبطة أنني تشــرفت بمصافحة 
لتكريــم  حفــل  بــأول  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
الصحافة قبل أعوام بمناســبة يوم الصحافة 
فهــي  اليــوم،  مصافحــة  وأمــا  البحرينيــة، 
اســتالم جائزة تحمل اســما غاليا على قلوب 

الجميع.

قصة الصورة

ما قصة الصورة الفائزة؟ «

الصــورة الفائــزة التقطتهــا بمعــرض البحرين 
الدولــي للطيــران 2018، وتؤرشــف مشــاركة 
التابــع  مميــزة مــن فريــق فرســان اإلمــارات 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الجويــة  للقــوات 

المتحدة.
شــارك ســرب مــن الفرســان باســتعراض أبهــر 
الحضــور بالمعــرض، وشــكلوا لوحــة مميــزة 

على شكل قلب بألوان العلم اإلماراتي. 
باالســتعراضات  الجميــع  ذهــول  ووســط 
الجميلــة للفريــق التقطت صــورة تبين لوحة 
ومســارعتهم  المشــاركين  وبهجــة  الفرســان 
اللتقــاط صور تخلد هذه اللحظــات الجميلة، 

عبر زاوية فنية مميزة.

 عالقة الكاميرا

اسم عبدالرسول مرتبط بالتصوير  «
الصحافي منذ سنوات طويلة.. متى 

كانت قصة البداية مع الكاميرا؟

بــدأت عالقتــي مــع الكاميــرا مــذ كنــت طالبــا 
عالــي  بمدرســة  االبتدائــي  األول  بالصــف 
فعليــا  التصويــر  وبــدأت  للبنيــن.  االبتدائيــة 
تبرعمــت  االبتدائــي، وحينهــا  الرابــع  بالصــف 

موهبتي وشغفي بالتصوير.
حصلــت علــى أول كاميــرا مــن خالــي رضــي 
وأهدانــي  األول،  الداعــم  وأعتبــره  حجيــر، 
الكاميرا بعد أن شعر بشغفي الكبير للتصوير.

بعــد تخرجي مــن الثانوية العامــة، عملت لدى 
شــركة عبدالجبار الكوهجي لتبديل اإلطارات 
بمنطقة السهلة، وكان راتبي 90 دينارا شهريا، 
وعملت لمدة 3 أشــهر، ثم طلبت إجازة للســفر 

لإلمارات لشراء كاميرا متطورة من هناك.
دبــي،  إمــارة  إلــى  األصدقــاء  مــع  ســافرت 
واشــتريت كاميــرا جديــدة بمبلــغ 65 دينــارا، 

ومازلت محتفظا بها إلى اليوم.
وبعد عودتي من دبي، عملت لدى مكتبة خالي 
رضــي حجير، وســاهمت بمشــاركاته بمعارض 
الكتب التي يجري تنظيمها بتلك الفترة، ومن 
خــالل مشــاركات المكتبــة وحضــور مؤسســة 
تعرفــت  الفعاليــات  بهــذه  للصحافــة  “األيــام” 

على موظف بقســم التوزيع بالمؤسســة، وهي 
البداية لدخولي المؤسسة الصحافية.

استفســرت مــن الموظــف عــن حاجــة “األيام” 
توفــي  الــذي  الرجــل  هــذا  وابتســم  لمصــور، 
)رحمه هللا(، واستفسر عن ذلك لدى المعنيين، 
وجاءنــي باليــوم التالــي وطلــب منــي تقديــم 

أوراقي إلدارة الصحيفة.
وبالفعــل قدمت طلب التوظيــف بالعام 1996 
لــدى مدير التوزيع بمؤسســة “األيــام” حينذاك 
أحمــد  حاليــا(  روســيا  فــي  البحريــن  )ســفير 
للعمــل مصــورا  الســاعاتي، وســجلت رغبتــي 
بالصحيفــة، ولكن رد الســاعاتي بــأن الوظيفة 
المتاحة حاليا العمل بوظيفة موزع للصحيفة.
وهنا ســألت الســاعاتي في حال عملت موزعا 
للصحيفــة، هل ســأحصل علــى بطاقة مكتوب 
عليهــا اســم صحيفة “األيــام”؟ ورد الســاعاتي 
إيجاًبــا. اختمرت في ذهني فكرة أن حصولي 
على البطاقة سيخولني للقيام بمهام التصوير 
لــدى الصحيفــة فــي حــال  ألعــزز مــن طلبــي 
التقطــت صــورا جيــدة، وحينهــا ســأنتقل مــن 
أتــردد  ولــم  التصويــر.  لقســم  التوزيــع  قســم 

ووقعت على عقد العمل موزعا للصحيفة.
للصحــف،  موزعــا  ســنة  مــن  ألقــل  عملــت 
واســتخدمت دراجــة ناريــة لتغطيــة المناطق 
مــن أم الحصــم للنبيــه صالــح، وكانــت تجربــة 
لقســم  بعدهــا  وانتقلــت  حياتــي،  فــي  رائعــة 

المطبعــة، ومكثــت قرابة 3 أشــهر، ثــم انتقلت 
لقسم الكتب والمخازن.

فــي هــذه الفتــرة تعرفــت إلــى رئيــس القســم 
قســم  ورئيــس  الشــيخ  أنــس  الفنــان  الفنــي 
عدنــان  الفتــرة  بتلــك  المحليــة  الشــؤون 
“البــالد”  بصحيفــة  الزميــل  )والــد  الموســوي 
القميــش  علــي  والزميــل  الموســوي(  علــوي 
وآخرين، وهما خير داعمين لمســيرتي األولى 

بمجال التصوير الصحافي.
كان مكتــب الشــيخ بصحيفــة “األيــام” عبــارة 
ينقطــع  وال  والفــن،  للثقافــة  صومعــة  عــن 
حديــث أنــس ورواد المكتب عن الفن والصور 
واإلبداع المتجدد، من خالل اطالعه المستمر 
علــى أبــرز مــا ينشــر باألوســاط الخارجية عن 
أجلــس  وكنــت  الفنيــة.  والمــدارس  التصويــر 
بالمكتــب منبهــرا مــن الحديــث ومصغيــا لــكل 
النقاشــات؛ ألن غايتي االســتفادة مــن الجميع 

بأكبر درجة.
وحدثــت النقطة الفارقة في حياتي باالنتقال 
مــن قســم التوزيــع إلى قســم التصويــر عندما 
وقع رئيس قســم الشؤون المحلية بالصحيفة 
بورطة عدم وجود مصور لتصوير المتفوقين 
بملحــق ســنوي تصــدره الصحيفــة لالحتفــاء 
بالمتفوقيــن. حينهــا قفــزت فكــرة أن أطــرح 
نفســي على رئيس القســم، وكان يومها أحمد 
الساعاتي الذي انتقل من إدارة التوزيع إلدارة 

قسم الشؤون المحلية.
طلبــي؛  لقبــول  الســاعاتي  علــى  وألححــت 
ألنهــا فرصتــي الذهبيــة، وكان يختبــر صبــري 
متشــددا  كان  ويومهــا  وموهبتــي،  وطاقتــي 
فــي التعامــل معــي، ولكــن أدركــت بعــد أعوام 
أن هــذه القســوة صقلــت اإلرادة فــي داخلــي، 
وبثت في نفســي العزيمة، ألجتهد في التقاط 
أجمــل الصــور، وبالفعل تحقق ما طمحت إليه 
عندما تقرر نقلي من قســم التوزيع إلى قســم 

التصوير.
وأريد أن أســجل إشــادة للزميل الفنان المبدع 
أنــس الشــيخ على دعمــه الكبيــر؛ ألنخرط في 
مهنــة التصويــر، إذ ســّدد كلفــة شــراء األفــالم 
الشــخصي  جيبــه  مــن  تحميضهــا  وفاتــورة 
بــأول اختبار لقدراتي بالتصويــر عندما كلفت 
بملحــق  لنشــر صورهــم  المتفوقيــن  بتصويــر 
أقــدم  أن  ســبيل  فــي  دعمنــي  بذلــك.  خــاص 
أفضــل الصــور للصحيفــة، وأثبــت أننــي قــادر 
علــى هــذه المهمــة. كذلك ال أنســى دعــم أنس 
تدريبيــة  فرصــة  عــن  قــرأت  عندمــا  الشــيخ 
فعاليــة  لتنظيــم  “رويتــرز”  وكالــة  تنظمهــا 
تدريبيــة للتصويــر، ولــم أكــن مقتــدرا لســداد 
كان  إذ  دينــار،   400 البالــغ  المشــاركة  رســم 
راتبــي ال يتجــاوز 350 دينــارا. لقــد وافق على 
أن أقترض منه المبلغ للمشــاركة، ولكنه رفض 
اســترداد المبلــغ؛ ألن غايتــه دفعــي لمزيــد من 

الحصــول علــى التدريب والصقــل، وأنا ممتن 
له على ذلك. كما دفعني أنس للمشاركة بالعام 
2002 بالمعــرض الجماعي األول للفن المركب 
معــرض  أول  وهــو  الداخــل(،  نحــو  )الخــروج 
أشارك به، وقدمت به صورا إلى جانب أعمال 
فنيــة من زمالئي، الذين يعتبرون الفنان أنس 
أبا روحيا في مسيرتهم الفنية. وشهد افتتاح 
المعــرض وزير اإلعالم آنذاك )مستشــار جاللة 

الملك لشؤون اإلعالم حاليا( نبيل الحمر.
أمضيــت 14 ســنة موظفــا بصحيفــة “األيــام”، 
ثم انتقلت لصحيفة “البالد” منذ تأسيسها في 
أكتوبــر 2008 حتــى اآلن، وأتولــى مســؤولية 

اإلشراف على قسم التصوير.
الداعــم األكبــر هــو  “البــالد”، فــإن  فــي حقبــة 
رئيــس التحريــر مؤنــس المــردي؛ ألنــه مصــور 
محترف ومتذوق للصورة، لجأت له كثيرا في 
بدايــة إصــدار الصحيفــة لتقصــي رأيــه الفني، 
ومن يزور حســابه على “إنستغرام” سيكتشف 
موهبــة المــردي الرائعــة، وأعتبــره محفــزا في 
صقل مهارتي. كما أنوه بدور زمالئي بمختلف 
األقســام، الذيــن كان لهم الــدور التحفيزي في 
علــى  واالطــالع  الصنــدوق،  خــارج  التفكيــر 
تجــارب صحف خارجية؛ لالســتفادة منها في 
التقــاط الصــور المميــزة. وليــس خافيــا علــى 
الجميــع أن “البالد” تتميز في تغطياتها العامة 
بالصــور وتعطــي أهمية للكلمــة والصورة على 
حد سواء. واستمرار التحدي لإلنجاز مستمر، 
ففــي العام الماضي تأهلت ضمن 30 متنافســا 
بفئــة أجمل صــورة بمهرجــان دبــي للمأكوالت 
بالعــام 2018، وكان المتنافســون مــن أفضــل 
بالجائــزة،  أفــز  لــم  العالمييــن.  المصوريــن 
ولكني يكفيني شــرف المحاولــة والتأهل لهذا 
المستوى المتقدم. أما في هذا العام، فقد نلت 
شــرفا عظيما بالفوز بجائزة خليفة بن ســلمان 

ألفضل صورة صحافية. 

أجمل تهنئة

انهمرت عليك التهاني بمناسبة نيل  «
الجائزة.. ما أجمل تهنئة تلقيتها؟

أجمــل تهنئــة علــى الصعيــد العائلــي تلقيتهــا 
عبــر اتصــال مــن والدتــي الغاليــة، وزوجتــي 
الرائعة، وهذا االتصال أدخل السرور والبهجة 
فــي قلبــي؛ ألننــي أعتبــر والدتــي تــاج رأســي، 
وكلماتهــا اليوميــة لي بالتوفيــق وقود حياتي 

اليومية.
أمــا علــى المســتوى العــام، فقد تلقيــت اتصاال 
من رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، وســموه 
موجــود بمدينــة جنيف هذه األيام؛ للمشــاركة 

باجتماعات لالتحاد الدولي لكرة السلة.
هنأني ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة 
بالجائــزة، وأعتبــر ســموه مــن أكبــر الداعمين، 
كما اســتفدت من مالحظات ســموه المستمرة 

عن الصور التي التقطها باتحاد كرة السلة.

إهداء 

لمن تهدي الفوز؟ «

عبــدهللا،  أم  الغاليــة  لوالدتــي  الفــوز  أهــدي 
وزوجتي أم مالك، وعائلتي، وأســرتي المهنية 

بصحيفة “البالد”. 
الجميــع وقــف معــي فــي كل مراحــل حياتــي 
المهنيــة. أســرة “البــالد” هم عون لــكل موظف 

في السراء والضراء. 

الحجيري دخل الصحافة موزعا للصحف وأقنعهم بموهبته في التصوير
الصــورة الفائــزة بجائــزة خليفــة بــن ســلمان تؤرشــف براعــة فريــق الفرســان اإلماراتي

عبدالرسول أحمد الحجيري «

43 عاما «

4 بنات )مالك، فاطمة، نور، هبة( «

23 عاما بمهنة التصوير «

بروفايل

أحمد كريم ورسول الحجيري ومؤنس المردي وراشد الغائب

عهدية أحمد ورسول الحجيري وخليل إبراهيم

عملت بشركة 
تبديل “تايرات” 

لتأمين مبلغ شراء 
أول كاميرا متطورة

سموه قال إن 
“البالد” واّلدة 

بالكفاءات 
والمواهب

خالي أهداني 
أول كاميرا عندما 

كنت بالمرحلة 
االبتدائية

سمو رئيس 
الوزراء سألني عن 

انتسابي لعائلة 
حجير وبوري

الصورة الفائزة للزميل عبدالرسول الحجيري

ارتبط اســم مشــرف قســم التصوير بصحيفة “البالد” الزميل عبدالرســول الحجيري 
بالتصوير ومعانقة الكاميرا.

وتوج الزميل المبدع هذه العالقة بنيله جائزة خليفة بن سلمان للصحافة عن أجمل 
صورة صحافية بحفل شرفه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة لتكريم الفائزين بجائزة سموه للصحافة.
وحــاورت “البــالد” الزميــل الحجيري عن تبرعم موهبته ودخولــه عالم الصحافة منذ 
23 عامــا. بــدأ عشــق الحجيــري للتصوير منــذ أن كان طالبا بالصــف األول االبتدائي، 
وأهــداه خالــه الكاميــرا األولــى بحياتــه، وعمــل بشــركة لتبديــل إطــارات الســيارات 
لتأميــن مبلــغ شــراء كاميــرا متطــورة مــن إمــارة دبــي، ثــم دخــل الصحافــة موزعــا 
للصحــف بالعــام 1996 حتــى جــاءت ورطــة عــدم وجــود مصورين بصحيفــة محلية 

عمــل بهــا قادت لتقديم نفســه مصورا بديال، ما فتح أمامــه الباب لالنتقال من إدارة 
التوزيع لقسم التصوير.

أمــا عــن القصــة الفائــزة، فهي تؤرشــف براعة فريق فرســان اإلمــارات التابع للقوات 
الجويــة بدولــة اإلمارات العربية المتحدة لدى مشــاركتهم بمعــرض البحرين الدولي 
للطيــران 2018، إذ رســم ســرب الفرســان لوحة مميزة على شــكل قلب بألــوان العلم 

اإلماراتي. وفيما يأتي نص الحوار:

تلقيت اتصاال 
للتهنئة من سمو 
الشيخ عيسى بن 

علي من جنيف

بشارة الفوز كانت 
باتصال من مدير 

بوزارة اإلعالم 
عشية يوم الحفل

أجمل تهنئة 
تلقيتها عائليا من 
والدتي تاج رأسي 
وزوجتي أم مالك

راشد الغائب | تصوير: خليل ابراهيم
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مــوظــفــيــن ــة  ــعـ دفـ أول  ضــمــن  الـــتـــخـــرج  حــديــثــو  وكـــويـــتـــيـــون  ــون  ــي ــن ــري ــح ب

أطلقت مجموعة البنك األهلي  «
خالل هذا العام إستراتيجية 
التحول الرقمي، والخطوات 

متسارعة لتحقيق هذا االنتقال. 
ما خطتكم على صعيد تأهيل 

الموارد البشرية؟

رئيســة  مســارات   3 فــي  حالًيــا  نســير 
للتحــول  البشــرية  الكــوادر  لتهيئــة 
الرقمي، إذ سيكون هناك اعتماد بشكل 
كبيــر علــى الطاقات الحاليــة في البنك 
وزيــادة كفاءتهــم مــن خــال البرامــج 
دمــاء  ضــخ  جانــب  إلــى  التدريبيــة، 
شــابة فــي عمليــات البنك فــي مختلف 
األقســام ضمن فريق التحــول الرقمي؛ 
ليحملوا أفكاًرا جديدة مبتكرة، وأخيًرا 
الخبــرة وشــركات  بيــوت  مــع  التعاقــد 
االستشــارات الخارجيــة. ونعمــل علــى 
ضمــن  الثاثــة  العناصــر  هــذه  دمــج 
الكفــاءات البشــرية؛ مــن أجــل تطبيــق 

التحول الرقمي.

فكرة برنامج التدريب

حدثنا قلياًل عن البرنامج التدريبي  «
المبتكر الذي قام به البنك 

األهلي المّتحد لدعم عملية 
التحول الرقمي؟

مــن  شــبان  وتدريــب  بتوظيــف  بدأنــا 
البحرين، جمعيهم من حديثي التخرج، 
إذ تم تدريبهم لمدة 4 أشهر، كما انضم 

إليهم أيًضا شبان من الكويت.
فكــرة البرنامج تتضمن خطــة التحول 
المّتحــد،  األهلــي  البنــك  فــي  الرقمــي 
وعلــى أكثــر من بعــد واتجــاه، إذ يلعب 
العنصر البشــري دورا مهًما في الخطة، 
البنــك  لرفــد  المبــادرة  كانــت  ولذلــك 
بعناصــر ودمــاء جديــدة خصوًصــا من 
المواطنيــن،  مــن  معظمهــم  الشــباب، 
باحتياجــات  واطــاع  درايــة  وعلــى 
مــن  بلدانهــم  فــي  والزبائــن  الســوق 

خدمات ومنتجات مصرفية.
الــذي  التدريبــي  البرنامــج  ويســاعد 
أطلقــه البنــك فــي نفــس الوقــت، علــى 
إزالــة أكبــر تحــد فيمــا يتعلــق بمواكبــة 
متطلبــات األعمال، فاليوم هناك فجوة 
بين مخرجــات التعليم وبين متطلبات 
المؤسســات، ومن خال هذه البرنامج 
خــال  مــن  الهــوة  جســر  علــى  عملنــا 
هــذا  خــال  مــن  المشــاركين  تدريــب 
البرنامــج على رأس العمل، إضافة إلى 
تقديــم البنك الخبرات للمشــاركين في 
المنتجــات  “الفنتــك” وتصميــم  مجــال 

والتكنولوجيــا  االصطناعــي  والــذكاء 
التــي  األمــور  مــن  وغيرهــا  الجديــدة 
هــذه  فــي  العامــة  الثقافــة  مــن  تزيــد 
الموضوعــات، وبالتالــي المســاهمة في 
تعزيــز الوعي بهذا الجانب في الســوق 

المالي بالبحرين.

بعد نهاية هذا البرنامج أين  «

سيتم توجيه الموظفين الجدد، 

وهل سيتم تطبيق المشروعات 

والدراسات لتكون ضمن منتجات 

“الفنتك” التي سيقدمها البنك؟

نأمــل أن يكــون هــذا البرنامــج بدايــة 
البنــك،  داخــل  الجديــة  العمــل  رحلــة 
للموظفيــن ســواء كانــوا فــي البحريــن 
أو الكويت، حيث سيتم توزيعهم على 
مشــاريع لهــا عاقــة بالتحــول الرقمــي، 
وهذه المشــروعات ســتكون جــزًءا من 
لــكل  الرقمــي  التحــول  إســتراتيجية 

المجموعة كاملة.
طرحهــا  التــي  األفــكار  مــن  مثــًا، 
المتدربــون موضــوع يتعلــق بخدمــات 

التجزئة، إذ ســيعمل هــؤالء الموظفون 
على نفس المشروع مع قسم التجزئة، 
الفــروع  فــي  أفــكاًرا  هنــاك  أن  كمــا 
الرقميــة، وتحليــل نظــم المعلومات، إذ 
ســيلتحق المتدربيــن بمختلــف أقســام 
البنــك لتطبيــق هــذه األفــكار وابتــكار 

مشروعات جديدة.
دائــرة  لبنــاء  النــواة  هــؤالء  سيشــكل 
التحــول الرقمــي، والبنك لديه عاقات 
جانــب  إلــى  عالميــة  شــركات  مــع 
الموظفيــن الحالييــن للبنــك، وال نبالــي 
أن يكــون هنــاك احتــكاك مــع العناصــر 
المحليــة الجديــدة لكي تكتســب خبرة 

عالمية.

مشروعات مبتكرة

متى ستبصر هذه المشروعات  «
والدراسات التي قام بها 

المتدربون النور؟

إلــى  الدراســات  هــذه  تحويــل  هدفنــا 
بعــض  هنــاك  تكــون  ربمــا  تطبيقــات، 
منتــج  إلــى  تتحــول  لكــي  التعديــات 

إن  إذ  الســوق،  فــي  يطــرح  مصرفــي 
طــرح أي منتــج يعرضــه البنــك ينبغــي 
أن يحظــى بموافقــة الدوائــر الداخلية؛ 
للتأكــد مــن أنهــا ســتكون خدمــة فعالة 
توافــر  جانــب  إلــى  للزبائــن،  ومفيــدة 
يجــب  كمــا  األمــان،  مســتويات  أعلــى 
أن تحظــى بموافقــة الجهــات الرقابيــة 

ومصرف البحرين المركزي.

هل سيقوم البنك بتوسيع  «

التجربة، واختيار مجموعة جديدة 

من حديثي التخرج لتدريبهم 

وتعيينهم ضمن خطة التحول 

الرقمي؟

البنــك بصــدد اختيــار مجموعــة  نعــم، 
جديدة من حديثي التخرج ســواء من 
البحريــن أو الكويــت أو مصر، من أجل 

تطوير العنصر البشري.
توقعاتنــا أن يكــون العــدد فــي ازديــاد، 
مــن  العشــرات  يتــم تخريــج  أن  نأمــل 
الشــباب فــي هــذا البرنامــج، كمــا يهمنا 
نوعيــة المشــاركين، إذ يتــم إخضاعهم 

للمهــارات  مختلفــة  الختبــارات 
والقــدرات؛ من أجــل اختيارهم، ونركز 
علــى اختيــار األفضل واألجــدر، كما أن 
المتقدميــن الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ 
سيتم حفظ بياناتهم في قسم الموارد 
البشــرية؛ من أجل االستفادة منهم في 

شواغر بالبنك.

كنَت ضمن فريق التحكيم الذي  «

استعرض مشاريع المتدربين 

والموظفين الجدد في البنك 

ضمن الفريق الرقمي. ما الذي 

لفت انتباهك في المشاريع 

المعروضة؟

مبتكــرة  مشــروعات   4 هنــاك  كانــت 
عرضتهــا الفــرق المشــاركة فــي ختــام 
البرنامــج التدريبي، وما يثير اإلعجاب 
ركــزوا  أنهــم  الشــباب  هــؤالء  فــي 
وحــل  الصعوبــات  لتذليــل  جهودهــم 
المرضيــة  التجربــة  المشــكات وخلــق 
لعمــاء البنك. فالمشــاركون بحثوا عن 
الحلول ســواء بتعديل إجراءات البنك 

الداخليــة أو تعديــل السياســات أو عبر 
استخدام التكنولوجيا.

كانــت هنــاك قــدرة كبيــرة علــى تحليل 
المشــكلة والتأثيــر علــى العميــل إيجابا 
والحفــاظ علــى والئه من خــال منحه 

خدمة جيدة.
مــكان  أنفســهم  المشــاركون  ووضــع 
أو  المنتــج  تصميــم  أن  أي  العميــل، 
الخدمة راعى بشــكل كبيــر احتياجات 
عمــاء البنــك، فمعرفــة العميل أســاس 

لمعرفة الخدمة المناسبة.

الدعم الرسمي

كيف تقيم الدعم الرسمي  «

لهذه البرامج التدريبية والتحول 

الرقمي في القطاع المصرفي؟

مختلــف  مــن  متواصــًا  دعمــا  نــرى 
هنــاك  إن  إذ  الرســمية،  الجهــات 
تشــريعات تصدرها الحكومة الرشــيدة 
ومصــرف البحريــن المركــزي، وتهــدف 
إلــى تحويل المملكة إلــى اقتصاد خاٍل 
مــن المعامات النقديــة التقليدية، عبر 
والتطبيقــات  الحلــول  علــى  االعتمــاد 
مــا  وهــو  والرقميــة،  المبتكــرة  الماليــة 
فــي  المصرفيــة  المعامــات  يســهل 

البحرين.
إن البنك األهلي المتحد على يقين تام 
بأهميــة دعــم جهود المصــرف المركزي 
البرنامــج  هــذا  يتســق  إذ  والحكومــة، 
التدريبــي مــع خطط البحريــن بتطوير 
العنصر البشــري، وجعــل المملكة مركزا 

لتقنية الخدمات المالية.

في الختام، هل هناك  «

مشروعات جديدة في مجال 

الخدمات المالية؟

نعمــل علــى طــرح منتجــات وخدمــات 
جديــدة مبتكــرة، هدفنــا الحفــاظ على 
اإلدارة  ومجلــس  عمائنــا،  إرضــاء 
عــن  يتوانــون  ال  التنفيذيــة  واإلدارة 
بطريقــة  الخدمــات  مختلــف  تقديــم 
سلســة وآمنــة وســهلة للعميــل، فهنــاك 

تحسين مستمر على الخدمات.

سميح أبو طالب متحدثا لـ ”البالد”

“األهلي المتحد” يضخ دماء شبابية جديدة للتحول الرقمي

توزيـــع الموظفيـــن الجـــدد علـــى مختلـــف األقســـام لتســـريع عمليـــة التحـــول

البرنامج التدريبي 
يزيل أكبر تحٍد 
وهو مواكبة 

متطلبات األعمال

لدى البنك عالقات 
مع شركات 

عالمية إلى جانب 
الموظفين الحاليين

طرح أي منتج ينبغي 
أن يحظى بموافقة 

الدوائر الداخلية 
والجهات الرقابية

4 مشروعات 
“فنتك” مبتكرة 
في “هاكاثون” 

مصرفي

استخدام 
القنوات الرقمية 

في تسويق 
المنتجات
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بخطًى متســارعة ال تتوقف، تواصل مجموعة البنك األهلي المّتحد، مســيرتها اإلســتراتيجية للتحول الرقمي ليكون البنك الرقمي الرائد 
على مستوى المنطقة، وذلك في سباق مع الزمن، حيث تتصدر التكنولوجيا المالية والمصرفية )الفنتك( واجهة القطاع المصرفي حول 

العالم.
ولم يّدخر البنك األهلي المّتحد، أي وقت أو جهد للبدء على الفور في تنفيذ إســتراتيجيته الطموحة في التحول الرقمي، والذي تشــكل 
فيه الموارد البشــرية والطاقات الوطنية وقودًا لهذا التحول، إذ بدأ البنك خطة لرفد كوادره بتدريب وتوظيف عشــرات الموظفين من 
البحرينيين وغيرهم في الدول التي يعمل فيها، ليشكلوا نواة هذا التحول ضمن ثالثة مسارات تضم رفع تأهيل موظفي البنك الحاليين 

وتدعيمها بطاقات شبابية جديدة، إلى جانب االستعانة بشركات الخبرة الخارجية المرموقة.
وشــهد يــوم الخميــس الماضــي تخريــج الدفعــة األولى مــن برنامــج التدريب والتوظيــف الفريد من نوعــه، والذي أقامه البنــك على مدى 
األشــهر الماضيــة ضمــن خطــة طموحة بدأهــا لرفد أعماله والســوق المحلية بالطاقات الشــبابية في مجــال تكنولوجيا الخدمــات المالية 

)الفنتك(.
وشارك في البرنامج متدربون وموظفون من حديثي التخرج، والذين اختارهم البنك ليشكلوا فريق التحول الرقمي في مختلف أقسامه.

وحمــل هــؤالء الشــباب ومــن بينهــم بحرينيون أفكارًا ومشــروعات عملوا عليها خالل األربع أشــهر الماضية، ضمن فرق عمل مشــتركة بين 
البحرين والكويت، إذ تضمنت هذه المشروعات أفكار لمنتجات وخدمات مصرفية ومالية ثورية تحاكي تطلعات البنك المستقبلية.
وعرضت فرق من المتدربين مشاريع مبتكرة لخدمات مصرفية عصرية، وذلك في ختام البرنامج التدريبي عبر مسابقة “هاكاثون”.

وكان من بين المشــروعات المشــاركة والتي القت على استحســان لجنة التحكيم، مشــروع مبتكر قدمه شــباب بحرينيون حديثو التخرج 
قائــم علــى اســتخدام “ الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة” و”خدمات االستشــارة المالية الرقميــة”، وهما قطاعان أتاحهمــا مصرف البحرين 
المركزي مؤخرًا من خالل التشــريعات الجديدة، إذ تقوم الفكرة على اســتخدام الذكاء االصطناعي وجمع البيانات من مختلف حســابات 
الزبائــن، ليقــوم النظــام بتحليــل دخل الفــرد وبالتالي تقديم ملخص حول حجــم التوفير والنصائح لتوفير المال واالســتثمار بطريقة آلية 

ومبتكرة.
كما وشاركت الفرق األخرى بعدد من المشروعات المالية القائمة على توفير حلول مصرفية تحاكي رغبات العمالء.

وللوقوف على هذه المبادرة المتميزة للبنك األهلي المّتحد، التقت “البالد” مع رئيس التحول الرقمي للمجموعة السيد سميح أبو طالب. 
واستعرض أبوطالب خطة البنك المتعلقة بتأهيل الكوادر البشرية، من خالل هذه المقابلة:

علي الفردان من المنامة



ولي عهد أبوظبي يشيد بمنجزات المرأة الخليجية
النسائية ــة  ــيـ ــاراتـ واإلمـ الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــجــرب ــت ال تــمــيــز  ــًدا  ــؤكـ مـ

استقبل نائب القائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
بقصــر ســموه فــي أبوظبــي رئيســة مجلــس النــواب فوزية زينــل، وبحضور رئيســة المجلــس الوطني االتحــادي اإلماراتي أمل القبيســي، بمناســبة إطالق 

“الوثيقة العربية لحقوق المرأة”. 

 ونقلــت رئيســة مجلــس النــواب خــال اللقــاء 
تحيــات عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، إلــى أخيــه ســمو 
الشــيخ محمــد بن زايد ولي عهــد أبوظبي نائب 
للقــوات المســلحة، وإلــى كافــة  القائــد األعلــى 
إخوانــه حــكام دولــة اإلمــارات، وتمنياته بدوام 
التوفيــق والرفعــة والتقــدم والرخــاء، فــي ظــل 
القيادة الحكيمة لصاحب الســمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. 
 وأشــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المســلحة  للقــوات 
مــن  الخليجيــة  للمــرأة  تحقــق  بمــا  المتحــدة، 
منجزات ومكتسبات حضارية، مشيًرا إلى تميز 
التجربة الرائدة البحرينية واإلماراتية النسائية 
في مختلف المجاالت التنموية الشاملة، مؤكًدا 
البلديــن  فــي  الحكيمتيــن  القيادتيــن  حــرص 
الشــقيقين علــى دعــم تمكين وتقــدم المرأة في 

سمو الشيخ محمد بن زايد مستقبال رئيسة مجلس النوابكافة القطاعات.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يشيد بمسار العالقات البحرينية البريطانية
الــمــجــاالت بمختلف  الــمــشــتــرك  ــاون  ــع ــت ال مــن  ــد  ــزي م نــحــو  تــطــلــع 

اســتقبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة، سفير المملكة المتحدة رودي دراموند بمناسبة تعيينه سفيًرا 

لبالده لدى المملكة.

 وفي بداية اللقاء، رّحب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالســفير 
دراموند، مشــيًدا في ذات الوقت بمســار العاقات التاريخية بين مملكة 
البحريــن والمملكــة المتحــدة ومجــاالت التنســيق والتعاون بيــن البلدين 
لما فيه صالح البلدين الصديقين مؤكًدا حرص مملكة البحرين وتطلعها 
نحــو مزيــد مــن التعــاون المشــترك مــع المملكــة المتحــدة فــي مختلــف 

المجاالت.
 وأعرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تمنياته الصادقة للســفير 
بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه في تطوير وتعزيز العاقات بين البلدين 

الصديقين.
 مــن جانبــه، أشــاد رودي درامونــد بالعاقــات الوطيــدة التــي تربــط بيــن 
والتنســيق  كثيــرة  مجــاالت  فــي  البحريــن  ومملكــة  المتحــدة  المملكــة 
المشــترك بيــن الجانبيــن مؤكــًدا اهتمامــه الكبيرة بتوطيــد العاقات بين 
المملكــة المتحــدة ومملكــة البحريــن، مشــيًدا بمــا وصلــت إليــه العاقات 

البريطانية البحرينية من تميز على جميع األصعدة.
وخــال اللقــاء بحــث ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة مع الســفير 
البريطانــي العديــد من القضايا ذات االهتمام المشــترك بما فيها مجاالت 

التعاون الشبابي والرياضي. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستقبال سفير المملكة المتحدة
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Û  الرهــان دائًمــا على القيــادة متمثلة في جالة الملك وســمو رئيس الوزراء
وســمو ولــي العهــد فــي صناعــة غــد أفضــل للمجتمــع البحرينــي. الملتقــى 
الحكومــي والــذي عقــد قبــل يومين، وما طرحه ســمو ولي العهــد من أمل 
كبيــر يتطلــع إليــه البحرينيون أســعد البحرينيين وهي إنجازات تســتحق 
المــدن  إنجــاز  إن  االقتصــادي.  اإلصــاح  نحــو  مهمــة  وخطــوات  الشــكر 
اإلســكانية، وتوســعة مطــار البحريــن وافتتــاح أكبــر مصهــر لأللمنيوم في 
5 مليــارات دوالر لإلســكان والطــرق والكهربــاء والتعليــم  العالــم وضــخ 
وغيرهــا مــن اإلنجــازات تســتحق الشــكر، وهــي دليــل أن القيــادة تســعى 
دائًمــا وأبــًدا نحــو مزيد من التنميــة االقتصادية؛ لهذا علينا جميًعا الســعي 
لإلصــاح في ســبيل أن يكون هناك اقتصاد أقــوى وبحرين أفضل. اليوم، 
وكمــا نــّوه ســمو ولي العهد، البحرين بحاجة إلــى دعم الجميع، ومن خال 
ذلــك أطــرح هنــا بعــض األفكار التي قد تســاهم فــي صناعة الغــد األفضل 

لوطننا العزيز.
Û  ،فعلــى المســتوى العالمــي أواًل: نحــن أمام تحــدي أزمة اقتصاديــة قادمة 

وهــي أخطــر مــن األزمــات الماليــة التــي حدثــت فــي 2008، فينبغــي أن 
نحتــاط مــن اآلن خصوًصــا وأن االقتصــاد البحرينــي يعاني مــن عجز في 
الميزانيــة وارتفــاع فــي الديــن العــام ثانًيــا: هنــاك درجــة خــوف عنــد أكبر 
اقتصادات العالم، والتي يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي السنوي لها أكثر من 
تريليــون واثنيــن وثاثة مثل ألمانيا وفرنســا وبريطانيا وإيطاليا فناتجها 
اإلجمالــي بالتريليونــات وهــي اآلن تخشــى مــن حــدوث هــزة اقتصاديــة 
عالمية، وخلل في ميزان االقتصاد العالمي ســواء من انســحاب بريطانيا 
مــن االتحــاد األوربــي أو نتيجــة للحــرب التجاريــة بيــن أمريــكا والصيــن، 
والتــي بــدأ تأثيرها ســلًبا علــى الصين وأمريكا والعالــم ويمكن قياس ذلك 
بتراجــع النمــو في االقتصــاد العالمي وارتفاع مســتوى المديونية العالمية 
وحالــة االنكمــاش والتراجع لكثير من االقتصادات. وأقول هنا: مادام هذا 
حــال أكبــر اقتصادات العالم، وهي تســعى لتحصين نفســها مــن أي اهتزاز 
اقتصــادي عالمــي، فنحــن يجــب مــن اآلن أخــذ كل االحتياطــات الازمــة 

لاقتصاد البحريني.
Û  وكل أملنــا أن نبــدأ من اآلن إلعداد مشــروع تكاملي عن خطة طوارئ ألي

ا، علًما أن األزمة تأتي إما من أمريكا أو من  كارثــة اقتصاديــة قادمــة عالميًّ
الصيــن أو مــن خــروج بريطانيــا من االتحــاد األوربي أو خشــية تفككه مع 
العلــم أن كل هــذه االقتصــادات تعاني مــن مديونية مخيفة، فأي خلل في 
إنتاجها أو تراجع نموها أو أي أزمة في نظامها المالي قد يضرب كل العالم 
وفــق نظريــة )البجعة الســوداء( غيــر المتوقعة خصوًصــا وأن العالم يتأثر 
بشــكل كبير في أي طعنة تصاب بها عملة الدوالر. وكي يقاس حجم قوة 
أي اقتصــاد البــد من أهمية معرفة اإلنتاجية في االقتصاد فقوة االقتصاد 
تكــون بمقاييــس عالمية، فالميــزان التجاري أو التوازن التجاري هو الفرق 
بيــن قيمــة واردات وصــادرات البلــد وكلمــا كانــت الصــادرات أعلــى وأكثر 
قيمــة كان دليــل قــوة فــي االقتصــاد ويكــون العجز فــي الميــزان التجاري 
عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات. وهنا ينبغي التركيز 

كما عملت سنغافورة كيف نجعل من الصادرات أكثر من الواردات.
Û  ومــا ينبغــي للتركيــز عليــه فــي االقتصــاد البحرينــي هــو حجــم التنــوع 

االقتصــادي، وعــدم االعتمــاد علــى النفــط، وأن ال يعتمــد لســد العجــز فــي 
الميزانيــة بااللتجــاء إلــى رفــع الضرائــب بشــكل مبالــغ فيــه، بــل اإلنتاجية 
والتنــوع االقتصــادي الــذي يســاعد علــى النمــو وزيــادة الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، ألن إذا كان متوســط الراتب البحرينــي غير قادر على مواجهة 
قســوة المعيشــة والغــاء والتضخــم، فكيــف بإمكانــه مواجهــة مزيــد مــن 
الضرائب، وجنونية النظام الضريبي وارتفاع األسعار؟ من خال بحث ما 
زلت أقوم به من عدة أشــهر لدراســة االقتصاد العالمي خصوًصا االقتصاد 
االسكندنافي كاقتصاد الدانمارك والسويد والنرويج وكذلك اقتصاد النمر 
اآلســيوي ســنغافورة وجدت أن اعتمادهم على تطور التشــريع والقوانين 

والقرارات قبل كل شيء وهذه أول خطوة في صناعة اقتصاد قوي.
Û  في البحرين يكمن الخطأ من قرارات فردية تخرج من مســؤولين داخل 

الــوزارات يحملــون ثقافــة واحدة تقوم علــى رفع الرســوم بالقرارات دون 
أي نظــرة مســتقبلية للبعــد االقتصــادي واالجتماعي، وهــم ال يعلمون أنهم 
يضعفــون االقتصــاد بذلــك، ويهربــون المســتثمرين، ويضعــون العصــا في 
العجلة االقتصادية !!. الرســوم غير المدروســة واالرتجالية من قبل بعض 
المســؤولين فــي الــوزارات ربمــا تزيد مــن الميزانيــة لكنها مــن جهة أخرى 
تسبب تآكل االقتصاد فتكون الخسائر أكبر تماًما كمن أراد الحصول على 
مئــة فلــس فــي الظام بحــرق دوالر. هذه السياســة ســاعدت على إفاس 
التجــار، وتعثرهــم فــي الســداد لدى البنــوك وإغاق ســجات وبالتالي قاد 
إلــى مــا نشــهده مــن معانــاة اقتصادية. الرســوم ســاعد على تــآكل الطبقة 
الوســطى، وبالتالــي أصبــح لــه تداعياتــه. هــؤالء متنفــذو بعض الــوزارات 
ــا لخطــورة أي قــرار فــردي قــد  ــا وال اجتماعيًّ ال يمتلكــون بعــًدا ال اقتصاديًّ
يأتــي مــن أي مســؤول في الوزارة، ومنها قرارات فــي هيئة الكهرباء التي 
سببت اهتزاًزا ألغلب قطاعات االقتصاد البحريني. طريقة الجباية ورفع 
أسعار الكهرباء، وعدم إعطاء وقت كاف للتسديد ومباشرة قطع الكهرباء 
علــى المواطنيــن والتجــار ســاعد علــى إضعــاف االقتصــاد البحرينــي. إن 
ســمو ولــي العهــد لديــه نظرة ثاقبة فــي إصاح ما يمكــن إصاحه، ويعمل 
علــى كل الجبهــات، منهــا الجانــب التعليمــي باقتنــاص خيــرة المتفوقيــن، 
وذلــك بدعمهــم عبر مشــروع البعثات الــذي يعد إضاءة كبرى. فســر تطور 
ســنغافورة تركيزهــا علــى نظــام التعليــم وإرســال خيــرة أبنائهــا لمعرفــة 

إبداعات الدول المتقدمة ثم عودتهم لخدمة الوطن.

الملتقى الحكومي 
التطلعات 

سيد ضياء الموسويوالتحديات

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

“األعلى اإلسالمي”: الملتقى الحكومي منصة مهمة لرسم الخطط
الشرعية الــدراســات  لتعزيز  مهم  منطلق  خالد  بن  عبداهلل  كلية  افتتاح 

ب المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية بمخرجات الملتقى الحكومي 2019 الذي ُعقد مطلع األســبوع الجاري برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب الســمو  رحَّ
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، ومبادرة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة. 

جلســته  فــي  المجلــس  وأكــد   
صبــاح  انعقــدت  التــي  االعتياديــة 
المجلــس  رئيــس  برئاســة  أمــس 
رئيــس  اإلســامية  للشــؤون  األعلــى 
المجلــس األعلى للشــؤون اإلســامية 
محمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ 
الملتقــى  أن  خليفــة  آل  راشــد  بــن 
مهمــة  منصــة  أصبــح  الحكومــي 
لصياغــة التطلعات الحكومية ورســم 
التنمويــة  الخطــط واالســتراتيجيات 
التحديــات  لمواجهــة  واالســتعداد 
وتطلعــات  رؤى  لتحقيــق  المختلفــة 
حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمد 
مملكــة  ملــك  خليفــة  آل  عيســى  بــن 

البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه. 
 وأشــاد المجلــس بالعرض المهم الذي 
الملكــي ولــي  الســمو  مــه صاحــب  قدَّ
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، ومــا 
تضمنه من استعراض ألهم المبادرات 
لتطوير العمــل الحكومي واإلنجازات 
الماضيــة  الفتــرة  التــي تحققــت فــي 
فــي العديــد مــن المجــاالت، خصوًصا 
المؤشــرات االقتصادية والمالية التي 
شــهدت تحســًنا ملحوًظــا، إلــى جانب 
التــي  االســتراتيجية  المشــاريع  أهــم 
العمــل عليهــا، وكيفيــة تحويــل  يتــم 
فــرص  إلــى  المختلفــة  التحديــات 
لصالــح  اســتثمارها  يتــم  مســتقبلية 
هــذا  فــي  مثمًنــا  والمواطــن.  الوطــن 

الســياق توجيهات ســموه حــول عدد 
من القطاعــات والبرامج بهدف زيادة 

وتيرة التقدم فيها. 
المجلــس  ــأ  هنَّ آخــر،  ســياق  وفــي   
خالــد  بــن  عبــدهللا  كليــة  بافتتــاح 
ا، مؤكًدا  للدراســات اإلســامية رســميًّ
أن افتتــاح هــذه الكليــة يعــد منطلًقــا 
الشــرعية  الدراســات  لتعزيــز  ــا  مهمًّ
بمخرجــات  ورفدهــا  البــاد،  فــي 
دينيــة وعلميــة عاليــة لخدمة الشــرع 
الشــريف، ســائاً هللا تعالــى أن يوفــق 
وهيئتيهــا  الكليــة  علــى  القيميــن 
اإلداريــة والتعليميــة وطلبتهــا ويكلل 

جهودهم جميًعا بالنجاح والسداد. 

 بعد ذلك، بحث المجلس الموضوعات 
أعمالــه،  جــدول  علــى  المدرجــة 
عــن  تقريــر  باســتعراض  واســتهلها 
اجتمــاع معالــي رئيــس المجلــس مــع 
معالي رئيســة هيئــة البحرين للثقافة 
واآلثــار لبحــث التعاون المشــترك بين 
المجلس والهيئة، وقد رحب المجلس 
بهذا التعاون والتنسيق لخدمة بيوت 
هللا تعالــى بالمحافظــة علــى طابعهــا 
التاريخــي والتراثــي باعتبــاره جــزًءا 
أصيــاً مــن الهوية اإلســامية لمملكة 

البحرين. 
 ثم اســتعرض المجلــس مذكرة حول 
مشــاركة المجلــس فــي المؤتمــر العام 

للشــؤون  األعلــى  للمجلــس  الثاثيــن 
اإلســامية بجمهوريــة مصــر العربيــة 
الشــقيقة الــذي أقيــم الشــهر الماضــي 
 – الــدول  بنــاء  )فقــه  عنــوان  تحــت 
دراســة فقهيــة عصريــة(، وأخــذ علًمــا 
بنتائــج المؤتمر وتوصياتــه والوثيقة 

التي أطلقها حول المواطنة. 
المجلــس علــى مذكرتيــن  كمــا اطلــع 
مــن األمانــة العامة؛ األولــى حول آخر 
القــراءات  برامــج معهــد  مســتجدات 
وإعداد معلمي القرآن الكريم، والثانية 
والمســاجد.  الجوامــع  إنشــاء  حــول 
واختتــم أعماله باســتعراض الرســائل 
الواردة وبحث ما يستجد من أعمال.

الجفير - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية:

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة في مكتبها مســاء أمس وزير الصناعة والتجارة والســياحة 
زايــد الزيانــي، حيــث تباحــث الطرفــان ســبل التعــاون المشــترك ما بين 

الجهتين.

وخــال اللقاء، أكدت الشــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة أهمية العمل 
المشترك ما بين كافة الجهات؛ من 
أجــل الترويج لمــا تمتلكه البحرين 

من مقدرات إنسانية وحضارية.
بــدور  الزّيانــي  أشــاد  جانبــه،  مــن 

هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار في 
حفــظ وصــون المقومــات الثقافية 
البحرينية، مشــيرا إلى أن مشاريع 
فــي  ســاهمت  الهيئــة  ومبــادرات 
صناعــة عناصــر جــذب مميــزة في 

المملكة.

مي بنت محمد والزياني يبحثان التعاون المشترك



صور للمرحوم سيار بعدسة دشتي
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مجلس الصحافة هو الوصف األدق لمجلس 
مملكة  فــي  والصحفيين  الــصــحــافــة  عميد 
ــلــقــاء األخــيــر  ــان ال الــبــحــريــن عــلــي ســيــار. كـ
زاره   .2011 أغــســطــس  فــي  ســيــار  بمجلس 
رئيس تحرير صحيفة “البالد” مؤنس المردي 
الغائب  راشد  السياسي  الفريق  رئيس  رفقة 
الحجيري.  رســول  التصوير  قسم  ومشرف 

بعدها انتكست الحالة الصحية للفقيد.
ــق ســيــرة  ــوّثـ ــان الـــمـــشـــروع يــومــهــا أن تـ ــ  ك
غمده  من  القلم  سل  منذ  وكتاباته  المرحوم 
رافقها  ومــا  الخمسينات  صحافة  مــن  بـــدًءا 
من حماس وصخب مروًرا بتجربة عضويته 
بالمجلس التأسيسي الذي وضع دستور دولة 
البحرين بعقد السبعينات بعد نيل االستقالل 
بتجربته  مــــروًرا  البريطانية  الــحــمــايــة  مــن 
األخيرة بإصدار مجلة صدى األسبوع والتي 
أنجبت من رحمها خيرة من كوادر الصحافة 

المحلية.
وتــعــيــد الــصــحــيــفــة نــشــر مــا كــتــب عــن هــذه 

الزيارة:
ــي منطقة  إلــــى مــجــلــس ســـيـــار فـ الـــطـــريـــق 
نقاشات  حيوية  يعكس  وال  هــادئ،  الجنبية 
المجلس الساخنة، وتاريخ سيار، الذي يعتبر 
التنوير في مملكة  الرعيل األول لحركة  من 
منطقة  في  الصحافة  رواد  وأحــد  البحرين، 

الخليج العربي وليس البحرين فحسب.
مشاريعه  عن  سيار  للعميد  “البالد”  تحدثت 
أنــه  الجميلة  بــابــتــســامــتــه  أجــــاب  الــمــقــبــلــة.. 
)رئيسة  حينذاك  الثقافة  وزيـــرة  مــع  اجتمع 

مي  الشيخة  ــا(  حــالــيًّ ــار  ــ واآلث الثقافة  هيئة 
الستعراض  مــؤخــًرا  خليفة  آل  محمد  بنت 
مقاالته  وأرشفة  مذكراته،  لكتابة  مشروعه 
على مدى السنوات الماضية، خالل مسيرته 

الصحافية، وذلك بين دفتي كتاب.
بهذه  إعجابهم  سّجلوا  بالمجلس  الحضور 
أجيال  تزويد  أجل  من  التوثيقية،  الخطوة 
بتاريخ  البحريني  والمجتمع  العربي  الخليج 
بقلم  البحرينية  الصحافة  مسيرة  في  مهم 

ولسان العميد علي سيار.

وتحدث رئيس تحرير “البالد” مؤنس المردي 
الوطنيين في  الــــرواد  تــكــريــم  عــن ضــــرورة 
مختلف المجاالت وأن ذلك رد لما قّدموه من 

إسهامات جليلة من أجل الوطن.
وفي مجلس العميد سيار ال يغيب الحديث 
عن ابنته مجلة “صدى األسبوع” وشقيقاتها 
إدارتها وتحريرها،  التي شارك في  الصحف 
سابقة  عــقــود  فــي  الــصــدور  عــن  واحتجبت 
ألســبــاب مــتــعــددة، وســـرد لــمــواقــف طريفة 
حفرت في الذاكرة، خالل مراحل إنتاج هذه 

أن  على  سيار  العميد  يؤكد  كما  الــدوريــات. 
محمود  المرحوم  البحرينية  الصحافة  رائــد 
ــردي شــّكــل بــقــلــمــه مـــدرســـة فـــي العمل  ــمـ الـ

الصحافي وأّسس مشاريع تنويرية خالدة.
وهــو من  الــمــردي،  المرحوم  إن  وقــال سيار 
ــا واضــًحــا لمسار  ــّز أصــدقــائــه، رســـم خــطًّ أعـ
عمله في الصحافة والحياة، أساسها الصدق 
والصراحة والتحلي بالروح الوطنية، ووّرث 
مراحل  بمختلف  المهنة  هــذه  حــب  ــنــاءه  أب

إنتاجها.

تكريم جمعية الصحفيين للمرحوم سيار مؤنس المردي، المرحوم سيار، إبراهيم الشيخ وراشد الغائب

علي سيار يغمد قلمه... والصحافة تفقد أحد أوتاد خيمتها
أعمالـــه توثيـــق  عـــن  نقاشـــات  وشـــهدت  الجنبيـــة  فـــي  مجلســـه  زارت   ”^“

أكدت رئيس تطوير األعمال لعمليات اكتتاب المؤسسات بشركة الخدمات المالية العربية أميرة إسماعيل 
أن الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، ومبــادرة مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، أصبــح أداة فاعلة لمناقشــة التحديات ومواصلة 
تطويــر العمــل الحكومــي وفرصــة لالطالع على احتياجــات المرحلة القادمة من مشــاريع وبرامــج بما يلبي 

المتطلبات التنموية.

وأشــــادت إســمــاعــيــل فــي بــيــان لها، 
السمو  صــاحــب  حــديــث  تضمنه  بما 
ــــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد  الــمــلــكــي ول
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء من توجيهات وأوامر تحمل 
ومستدامة  شاملة  اقتصادية  رؤيــة 
من شأنها االرتقاء بمؤشرات التنمية 

إلى أعلى المستويات المطلوبة.
وثمنت تكليف سموه لوزارة المالية 
مع  بالتنسيق  الوطني  واالقــتــصــاد 
والسياحة  التجارة  الصناعة  وزارة 
البحرين  تــجــارة وصــنــاعــة  وغــرفــة 
والــبــنــوك  تمكين  الــعــمــل  وصــنــدوق 
للسيولة  صندوق  بإنشاء  الوطنية 

بهدف  ــار؛  ــن دي مــلــيــون   100 بحجم 
المالية  االلــتــزامــات  هيكلة  ــادة  إعــ
ــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  ــشــركــات فـ ــل ل
ــرار ســمــوه مـــن شــأنــه  مـــؤكـــدا أن قــ
تــعــزيــز الــحــركــة االقــتــصــاديــة على 
ــتـــويـــات كـــافـــة فــــي مــمــلــكــة  الـــمـــسـ

البحرين.
الــمــلــتــقــى جسد  أن  ــــى  إل وأشــــــارت 
الرؤية السامية لعاهل البالد صاحب 

بـــن عيسى  ــك حــمــد  ــمــل ال الـــجـــاللـــة 
بـــمـــا الشـــك  آل خــلــيــفــة، وأحـــــــدث 
ــيــات عمل  فــيــه نــقــلــة نــوعــيــة فــي آل
التقدم  من  مزيد  لتحقيق  الحكومة 
الوطن  أجــل مصلحة  مــن  والــنــمــاء؛ 

والمواطنين.
الــوطــنــيــة  ــمــشــاريــع  ال وأردفــــــت أن 
الكبرى التي أعلن عنها سموه خالل 
تنمية  من  ستعزز  الملتقي،  جلسات 
مما  بالمملكة  االقتصادية  الحركة 
تــدفــق رؤس األمــــوال  يــســهــم فـــي 
ــن مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة نحو  ــع مـ ــرفـ ويـ
حكومة  حــرص  مؤكدة  االستدامة، 
الخطط  وضــع  في  البحرين  مملكة 
لــتــعــزيــز بيئة  ــة؛  ــــالزمــ ال والـــبـــرامـــج 

االستثمار.
وقالت إسماعيل إن إيمان سمو ولي 
الشبابية  بالطاقات  المطلق  العهد 
ــيــة وبـــقـــدراتـــهـــم االبــداعــيــة  ــوطــن ال
ســــوف تــخــلــق قــيــمــة مــضــافــة في 
كافة  تنمية  وتعزز  المملكة  اقتصاد 

القطاعات.
ــرة إســـمـــاعـــيـــل عــن  ــ ــي وأعــــربــــت أمــ
تــفــاؤلــهــا بــمــا طــرحــه الــمــلــتــقــى من 
بالصناعة  متعلقة  وقضايا  مواضيع 
الــمــصــرفــيــة، مــوضــحــة أن االرتــقــاء 
واالستثماري  االقــتــصــادي  بالوضع 
يعزز من ريادة القطاع المالي باعتبار 
أن األطراف شركاء كافة في عملية 

التنمية االقتصادية المنشودة.

المنامة - مكتب أميرة إسماعيل

أميرة إسماعيل: الملتقى الحكومي فرصة لالطالع على احتياجات المرحلة المقبلة

أميرة إسماعيل

األربعاء
9 أكتوبر 2019 

10 صفر 1441

راشد الغائب

ــة ــدام ــت ــس ــة م ــاديـ ــتـــصـ ــة اقـ ــ ــ ــن رؤي ــم ــض ــت ــي الـــعـــهـــد ت ــ تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو ولـ

سيار مؤسس أهم 3 صحف
- درس في مدرسة اإلصالح األهلية بإدارة عبدالرحمن المعاودة.
- حاصل على شهادة دبلوم الصناعة من جمهورية مصر العربية.

- مدير سابق بمطبعة المؤيد.
- مؤسس ورئيس تحرير صحيفة القافلة حتى توقيفها.

الوطن ورئيس  - مؤسس صحيفة 
تحريرها حتى توقيفها.

- مؤسس ورئيس تحرير صحيفة 
ــدى األســــبــــوع وصــحــيــفــة  ــ صـ

الجلف ميرور األسبوعية.
ــــس  ــل ــجــ ــمــ ــ ال عــــــضــــــو   -

قام  الـــذي  التأسيسي 
بإعداد دستور دولة 

البحرين.

صحيفة  دشــتــي  عــبــدهللا  ــمــصــور  ال زّود 
الصحافة  لعميد  صــور  بمجموعة  “الــبــالد” 
ــمــرحــوم عــلــي ســيــار خــالل  الــبــحــريــنــيــة ال

تواجده بفعاليات عامة عديدة.
وتنشر “البالد” هذه الصور. وتشكر الزميل 
عـــبـــدهللا دشـــتـــي عــلــى مـــبـــادرتـــه وخــصــه 

الصحيفة بمجموعة الصور الرائعة.

محرر الشؤون المحلية



وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الكويتي
عالقاتنـــا تســـتند علـــى أســـس راســـخة مـــن المحبـــة ووشـــائج القربـــى

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة 
امــس، بالديوان العام للوزارة، الشــيخ ثامــر جابر األحمد الصباح، حيث 
تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيًرا لدولة الكويت المعين لدى مملكة 

البحرين.

ــر  ــ وخــــــــال الــــلــــقــــاء، رحــــــب وزيـ
الــخــارجــيــة بــالــشــيــخ ثـــامـــر جــابــر 
اعتزاز  عن  معرًبا  الصباح،  األحمد 
مملكة البحرين بالعاقات األخوية 
الكويت  القوية والوثيقة مع دولة 
ــمــجــاالت  الــشــقــيــقــة فـــي جــمــيــع ال
راسخة  أسس  على  تستند  والتي 
مـــن الــمــحــبــة واألخــــــوة ووشــائــج 
ــى والـــمـــصـــيـــر الـــمـــشـــتـــرك  ــ ــرب ــ ــق ــ ال
والــــحــــرص الــــدائــــم عـــلـــى تــعــزيــز 
مستويات  إلــى  الثنائي  الــتــعــاون 

ــلـــبـــي الــتــطــلــعــات  أرحـــــــب بـــمـــا يـ
الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
مصالحهما،  ويـــدعـــم  الــشــقــيــقــيــن 
ــا لــلــســفــيــر الـــتـــوفـــيـــق فــي  ــًي مــتــمــن
الكويت  ولــدولــة  عمله  مهام  أداء 

الشقيقة كل التقدم واالزدهار.
جابر  ثامر  الشيخ  عبر  جانبه،  من 
ــه  ــن ســعــادت ــاح عــ ــبـ ــصـ ــد الـ ــمــ األحــ
بــلــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة، مــنــوًهــا 
ــمــتــمــيــز لــلــعــاقــات  ــمــســتــوى ال ــال ب
مملكة  بــيــن  الـــوطـــيـــدة  األخـــويـــة 

مؤكًدا  الــكــويــت،  ودولـــة  البحرين 
على  العاقات  هــذه  لتعزيز  سعيه 

بالنفع  يعود  بما  كافة  المستويات 
متمنًيا  الشقيقين،  البلدين  على 

لمملكة البحرين المزيد من الرفعة 
والرخاء.

 وزير الخارجية مستقبال الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - المجلس األعلى للصحة

تسلمت صاحبة الجاللة الملكة مارغريت الثانية، ملكة مملكة الدانمارك، في احتفال جرى 
فــي قصــر أمالينبــورغ فــي مدينة كوبنهاغــن، أوراق اعتماد بهية جواد الجشــي، كســفيرة 

مملكة البحرين لدى مملكة الدانمارك والمقيمة في بروكسل.

الجشي  جـــواد  بهية  الــســفــيــرة  نقلت  وقـــد 
الملك  الجالة  الباد صاحب  تحيات عاهل 
حمد بن عيسى آل خليفة،، ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
القائد  نائب  العهد  وولي  آل خليفة،  سلمان 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
حــمــد آل خــلــيــفــة، إلـــى الــمــلــكــة مــارغــريــت 
اعلى  الملك  جالة  بحرص  منوهة  الثانية، 
توطيد أواصر الصداقة بين مملكة البحرين 
الثنائي  التعاون  وتنمية  الدنمارك  ومملكة 
فيه  لما  واألصــعــدة  المجاالت  مختلف  في 

خير ومنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.
الملكة  الجالة  صاحبة  كلفت  جانبها،  من 
مــارغــريــت الــثــانــيــة الــســفــيــرة بــهــيــة جـــواد 

الــبــاد،  عــاهــل  إلـــى  نــقــل تحياتها  الــجــشــي 
ــي العهد  وســمــو رئــيــس الــــوزراء، وســمــو ول
لرئيس  األول  النائب  األعــلــى  القائد  نائب 
امتنان  بــكــل  مــســتــذكــرًة  الـــــوزراء،  مجلس 
زيارتها إلى مملكة البحرين في عام 2011، 
ومتمنيًة للسفيرة كل التوفيق والنجاح في 
مهام عملها. وعلى هامش الزيارة اجتمعت 
الجشي مع ليزبيت زيلمر جونز، وهي وكيل 
للشؤون  الــدنــمــارك  مملكة  خارجية  وزارة 
إلى سبل  الجانبان  الخارجية، حيث تطرق 
تطوير العاقات وأوجه التعاون بين مملكة 

البحرين ومملكة الدنمارك.
كــمــا قــابــلــت الــســفــيــرة مــايــكــل زيــلــمــر جونز 
خارجية  بــوزارة  المراسم  إدارة  مدير  وهو 
من  نسخة  سلمته  حيث  الدانمارك،  مملكة 

البحرين  مملكة  كسفيرة  اعتمادها  أوراق 
المعينة لدى مملكة الدانمارك والمقيمة في 
زيلمر  مايكل  عبر  اللقاء  وخــال  بروكسل، 
جونز عن أطيب تمنياته لسعادتها بالتوفيق 
قدمًا  المضي  متمنيًا  مهامها،  في  والنجاح 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تطوير  في 

الصديقين.

ثّمــن المجلــس األعلــى للصحــة مــا يلقــاه القطــاع الصحي مــن رعاية مســتمرة من عاهــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

إلى  والعرفان  التقدير  عن  المجلس  وأعــرب 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
تحقق  بما  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
مــن مــنــجــزات فــي الــقــطــاع الــطــبــي، ال سيما 
على صعيد برنامج الضمان الصحي الوطني 
الحكومي  الملتقى  خــال  وذلـــك  )صــحــتــي(، 
ــوزراء صاحب  ــ ــذي عــقــد بــرعــايــة رئــيــس الـ الـ
آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 

خليفة.
 وقال رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
خليفة  آل  عبدهللا  بــن  محمد  الشيخ  طبيب 
ــي الــفــخــر واإلعــــــزاز إشـــادة  ــ “إنــــه لــمــن دواعـ
القطاع  بمنجزات  العهد  ولي  السمو  صاحب 

رئيسية،  مــشــاريــع  مــن  تحقق  ومــا  الــصــحــي، 
ــم في  ــقــّي حــيــث اســتــعــرض خـــال عــرضــه ال
صعيد  عــلــى  تحقق  مــا  الــحــكــومــي  الملتقى 
قانون  تنفيذ  فــي  والــبــدء  الصحي،  الضمان 
الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة 
الصحي  الضمان  وإنشاء صندوق  التشريعية 
عليه،  المشرف  المجلس  وتعيين   2018 في 
ــاق مــشــروع اإلســعــاف الوطني  كــمــا تــم إطـ
اإلســعــاف  استجابة  ســرعــة  مــن  حسن  الـــذي 
مواقعها،  زيـــادة  عبر  الــطــارئــة  ــحــاالت  ال فــي 
حيث كانت في السابق 3 مواقع فقط واليوم 
 13 إلى  مواقع وسيصل   8 إلى  وصل عددها 
أعلن  كما  الــمــشــروع”.  استكمال  عند  موقًعا 
الوطني  الجينوم  مشروع  إطــاق  عن  سموه 

5 سنوات  خــال  عينة  ألــف   50 بــهــدف جمع 
وذلك  شاملة  وطنية  بيانات  قاعدة  وإنشاء 
الجودة واالستمرار في تبني  بهدف تحسين 
التقنيات الحديثة في الصحة والتي ستساعد 
المبتكرة  الــحــلــول  ــع  ووضـ التشخيص  عــلــى 
ــذي يــمــثــل أحـــد الــمــشــاريــع  ــ لــلــمــواطــنــيــن، والـ

الصحية الواعدة.

بهية الجشي رئيس المجلس األعلى للصحة

البلدين بــيــن  ــة  ــداق ــص ال ــر  ــ أواص تــوطــيــد  ــجــشــي:  ال رئيس المجلس يهّنئ القيادة الرشيدة بنجاح الملتقى الحكومي 2019
الملكة مارغريت الثانية تتسّلم أوراق اعتماد سفيرتنا لدى الدانمارك “األعلى للصحة” يثّمن إشادة سمو ولي العهد بإنجاز “صحتي”

إعفاء مستورد للمؤثرات العقلية من عقوبة البيع
ــوات ــن س و5  أشــهــر   6 ــن  ــي ب تـــراوحـــت  ــات  ــوب ــق ــع ب ــن  ــريـ آخـ و3  أدانـــتـــه  الــمــحــكــمــة 

ا كان يخفيها في  أعفت المحكمة الكبرى الجنائية األولى المتهم األول بواقعة جلب وبيع مواد مخدرة ومؤثرة عقليًّ
“المعســل” لتظليــل ضبــاط الجمــارك وكالب األثــر مــن عقوبة البيع وقضت بحبســه لمدة ســنة واحدة لتهمــة التعاطي 
وبتغريمــه 100 دينــار، فيمــا ســجنت المــرّوج بداخــل البــالد لمــدة 5 ســنوات وبتغريمــه مبلــغ 3000 دينار، كما حبســت 
متعاطًيــا للمخــدرات ضبــط بالصدفــة لمــدة ســنة وأمرت بتغريمــه مبلغ 1000 دينــار، فضالً عن حبــس صديقة المتهم 
األول األجنبية لمدة 6 أشــهر وتغريمها 100 دينار عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية وأمرت بإبعادها وكذلك المتهم 

األول عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.

إدارة  إلــى  معلومات  ورود  فــي  القضية  وقــائــع  وتتمثل   
المواد  يحوز  شخًصا  أن  تضمنت  الــمــخــدرات،  مكافحة 
بمنطقة  متواجد  وأنــه  والتعاطي  البيع  بقصد  المخدرة 
الجفير، وأنه يروجها على الفتيات األجانب، وبعد إجراء 
المزيد من التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات، 
في  للمشاركة  السرية  المصادر  بأحد  االستعانة  وتمت 

كمين للقبض عليه متلبًسا بجرمه.
تــحــت مسمع  بــالــمــتــهــم األول  الــســري  الــمــصــدر  واتــصــل 
وإشــراف من قبل أفــراد شرطة اإلدارة، واتفق معه على 

أن يكون  المخدرة، على  الحشيش  مادة  شراء كمية من 
تجهيز  وبعد  الليل،  منتصف  بعد  المنامة  بمنطقة  اللقاء 
تسليمه  تم  العملية  قبل  وتصويره  عليه  المتفق  المبلغ 
إلى المصدر السري، كما أعد فريق عمل من شرطة إدارة 

مكافحة المخدرات لضبط المتهم متلبًسا.
قريب  مكان  إلى  المصدر  برفقة  الشرطة  أفــراد  وتوّجه   
عملية  لمشاهدة  مكان  في  وكمنوا  الكمين،  منطقة  من 
السري  المصدر  إطــاق  تم  وبعدها  والتسليم،  االســتــام 
السري  بالمصدر  والتقى  حضر  والـــذي  المتهم،  لماقاة 

وقــام  للكمين  سلًفا  المصور  النقدي  المبلغ  منه  واستلم 
المصدر  فأعطى  عليها،  المتفق  المخدرة  المادة  بتسليمه 
السماح  وتم  العملية،  إتمام  تفيد  التي  اإلشــارة  للشرطة 

للمتهم بالذهاب لمعرفة مقر إقامته.
ــمــوجــودة عــلــى لــفــافــة الــمــواد  وبــعــد فــحــص الــبــصــمــات ال
المخدرة، ثبت الحًقا احتواؤها على بصمة المتهم األول، 
وتفتيشه  لضبطه  العامة  النيابة  من  إذن  استصدار  وتم 
الشقق  إحــدى  في  عليه  القبض  وبعد  مسكنه،  وتفتيش 
الرابعة  المتهمة  وبرفقته  بابها مفتوًحا حينها  كان  والتي 
المبلغ  على  العثور  تم  مسكنه  تفتيش  وأثناء  األجنبية، 
المصور ملقى في سلة مهمات في مقر سكنه، كما عثر 
ا، يعتقد  بحوزته على مبلغ 941 ديناًرا و1555 رياالً سعوديًّ
أنها حصيلة بيع مخدرات، كما عثر على 4 قطع حشيش 
و6 أكياس من “الشبو” و168 قرص كبتاجون، و17 قرص 
زيناكس، و7 أقراص فاليوم، و3 أقراص كلونازيبام، فضا 
التعرف على نوعها،  لم يتم  أقــراص أخرى  عن مجموعة 
بــاإلضــافــة إلــى مــيــزان حــســاس بــه آثـــار لــمــادة الحشيش 
كان  والــذي  الثالث  المتهم  التفتيش حضر  وخال عملية 

بحالة غير طبيعية واعترف أنه جاء لتعاطي المخدرات 
مع األول.

من  المخدرات  على  يتحصل  بأنه  أقــّر  معه  وبالتحقيق   
وافد مقيم في باده، وأنه هو من أبلغه بضرورة إخفاء 
المخدرات عند تهريبها لمملكة البحرين؛ وذلك بأن يقوم 
يتمكن  لكي  الشيشة”  “معسل  بداخل  ووضعها  بتغليفها 
من إخفاء رائحتها من كاب جناح األثر عند عبوره لمنفذ 

جسر الملك فهد في الجانب البحريني.
 واعترف أيًضا بأنه أعطى المتهم الثاني كمية 25 جراًما 
من “الشبو” بمبلغ 1700 دينار وأنه حضر الستام قيمتها 
الــمــتــحــرى عــنــه اآلخــر  مــنــه، فــتــم اســتــخــراج إذن لضبط 
تحريات  وجــود  تبين  وأنــه  خصوًصا  مسكنه،  وتفتيش 
سابقة حول ذات الشخص، فتم االستعانة بالمتهم األول 
تسديد  منه  وطلب  ا  هاتفيًّ به  اتصل  ــذي  وال بــه،  لإليقاع 
لمبلغ  بحوزته  له  قــّرر  األخير  لكن  المذكور،  المؤثر  قيمة 
600 دينار فقط وال يملك الباقي، فاتفقا على اللقاء بشقة 
الثاني  بالفعل  وحضر  الجفير،  منطقة  في  األول  المتهم 

فألقي القبض عليه هو اآلخر.

 وأثناء تفتيش شخص المتهم الثاني تم العثور بحوزته 
على مبلغ 580 ديناًرا باإلضافة إلى 2200 ريال سعودي.

هذا وقد أحالتهم النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنهم 
في غضون شهر أبريل 2019، ارتكبوا اآلتي:

مـــادة  ــار  ــجـ االتـ بــقــصــد  جــلــب   -  1 األول:  الــمــتــهــم  أوالً: 
“الميتامفيتامين  العقلية  والمؤثرات  المخدرة  الحشيش 
واألمفيتامين واأللبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام” في 

غير األحوال المرخص بها قانوًنا.
ا. 2 - باع بقصد االتجار مادة الميتامفيتامين المؤثرة عقليًّ
المخدرة  التعاطي مادة الحشيش  3 - حاز وأحرز بقصد 
ــوال الــمــرخــص بها  ــمــؤثــرات الــمــذكــورة فــي غير األحــ وال

قانونا.
ثانًيا: المتهم الثاني:

ا. 1 - باع بقصد التجارة مادة الميتامفيتامين المؤثرة عقليًّ
2 - حاز وأحرز بقصد التعاطي ذات المؤثر العقلي.

بقصد  ــرزا  والــرابــعــة: حـــازا وأحــ الــثــالــث  المتهمان  ثــالــًثــا: 
التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثرات العقلية في 

غير األحوال المرخص بها قانوًنا.

المنامة - بنا

الوفد المشارك في االجتماع  اللواء ركن بحري عاء سيادي،  ترأس قائد خفر السواحل 
الخامس عشر لرؤساء وكاالت األمن البحري وقيادات خفر السواحل بالمنظمة اآلسيوية 
والذي عقد في العاصمة السريانكية كولمبو، بمشاركة 26 دولة ومنظمة. ويهدف التجمع 
إلى تعزيز التعاون بين وكاالت األمن البحري وقيادات خفر السواحل بالمنطقة اآلسيوية 
لفرض السيطرة البحرية، والتي من شأنها أن تسمح بحل القضايا البحرية في مجاالت 
األمن البحري وحماية البيئة البحرية ومنع األعمال غير المشروعة في البحر وبرامج بناء 
القدرات.  وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد قيادة خفر السواحل، اجتماعات ثنائية مع وفود 

عدد من الدول المشاركة.

البحرين تشارك في اجتماع قيادات خفر السواحل اآلسيوية
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عباس إبراهيم

أّجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى النظر في قضية 8 متهمين شــكلوا شــبكة لترويج 
المخــدرات بمختلــف مناطــق المملكــة، بينهــم متهــم اعترفت عليه شــقيقته -مخلى ســبيلها 
بقــرار مــن المحكمــة- بأنــه هــو مــن يمدهــا بتلــك المــواد الممنوعة عقــب ضبطها وهــي تبيع 
“الشــبو” لمصدر ســري بالرفاع، وســاهمت في القبض على شــقيقها، حتى جلســة 16 أكتوبر 
الجــاري؛ وذلــك لتقديــم المرافعــات والتصريــح لدفــاع المتهميــن بصــورة من أقوال شــهود 

اإلثبات، وأمرت باستمرار حبس المتهمين الموقوفين.

مكافحة  إدارة  أن  فــي  التفاصيل  وتتمثل   
المخدرات كانت قد تلقت معلومات، مفادها 
أن مواطنة تعمل على ترويج المواد المخدرة 
الترتيب  بــالــمــمــلــكــة، فــتــم  أمــاكــن  فــي عـــدة 
الــمــصــادر  بــأحــد  بــاالســتــعــانــة  عليها  للقبض 
السرية، والذي وّطد عاقته بها، واتفق معها 
على أن يشتري منها كمية من المؤثر العقلي 
“الشبو” بقيمة 50 ديناًرا على أن يكون مكان 

التسليم بمنطقة الرفاع.
توّجه  عليهما  المتفق  والمكان  الزمان   وفي 
أفراد الشرطة برفقة المصدر، وبعد االنتهاء 
من عملية االستام والتسليم تمت مداهمة 
على  بحوزتها  وعثر  عليها،  والقبض  الفتاة 

المبلغ المصور سلًفا للكمين.
على  حصولها  مصدر  حــول  سؤالها  وأثــنــاء 
تحصل  بأنها  قـــّررت  الممنوعة  الــمــواد  تلك 

عليها من شقيقها الذي يكبرها بعامين، فتم 
به وتتفق معه  االتفاق معها على أن تّتصل 

على تسليمها كمية من المؤثر المذكور بقيمة 
اللقاء  على  واتفقا  به  فاتصلت  ديــنــاًرا،   50

بمنطقة مدينة حمد.
شقيقها  حضر  للكمين  المحدد  الوقت  وفي 
واستلمت منه الكمية وسلمته المبلغ المتفق 
عــلــيــه، فــتــم الــقــبــض عــلــيــه مــتــلــبــًســا، والـــذي 
اعترف بحصوله على المواد من شخص آخر 
ضمن  من  فــرد  على  الشرطة  قبضت  وكلما 
من  المواد  على  بحصوله  أفــاد  الشبكة  هــذه 
المقبوض  عــدد  أن وصــل  إلــى  آخــر  شخص 
فتاتان  بينهم  متهمين   8 القضية  عليهم في 

ووافدان.

16 أكتوبر لتقديم مرافعات شبكة ترويج مخدرات
محرر الشؤون المحلية

تضم 8 متهمين 
بينهم متهم اعترفت 

عليه شقيقته
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نــاس: يجــب ســن تشــريعات تخــص قطــاع “اإلنشــاءات”

“التجارة”: عدد المفتشين كاٍف لحماية المستهلك

قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والسياحة أن الوزارة لديها “العدد الكافي” من المفتشين من أجل أعمال المراقبة وحماية المستهلكين في الوقت الذي 
استحدثت فيه الوزارة دائرة جديدة ألعمال التفتيش. وابلغ وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد الصحافيين على هامش منتدى 
حماية المستهلك، أن الوزارة استحدثت مركزا متكامال للتفتيش في الوزارة فيه عدد كاٍف من المفتشين يقومون باإلشراف على مراقبة مختلف القوانين المتعلقة 

بالتجارة بما فيها قانون حماية المستهلك، وهذا دليل على حد رأيه على تخصيص الوزارة جهد كبير لموضوع الرقابة.

وأوضح المؤيد “المركز ســيكون له أثر 
مهم بال شــك في تطوير العالقات بين 
التاجر والمســتهلك إلى جانب التوعية 
التــي هــي مهمــة، إذ قام فريــق الوزارة 

بالعمل في هذا السياق”.
وشــارك فــي منتــدى حماية المســتهلك 
الــذي نظمته وزارة الصناعــة والتجارة 
والســياحة أمــس فــي مركــز البحريــن 
الدولي للمعارض، مسئولون حكوميون 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بــدول 
إدارات  ومديــري  وكالء  بينهــم  مــن 
فــي  المعنييــن  مــن  عــدد  جانــب  إلــى 
المؤسســات البحرينيــة وممثليــن مــن 
الشــركات والمنظمات األهلية، إذ شــهد 
المنتــدى ورش عمــل ومحاضــرات إلى 
جانــب معــرض متخصــص يهــدف إلى 
التوعية بموضوع حماية المستهلكين.
تتوانــى  ال  الــوزارة  أن  المؤيــد  وأكــد 
عــن اتخاذ اإلجــراءات القانونية حيال 
أي ممارســات ال تتماشــى مــع قوانيــن 
المســتهلك  حمايــة  وقوانيــن  التجــارة 
بمــا فيها الغــش والتواطــؤ وغيرها من 

الممارسات.

مخزون كاف من السلع 
االستراتيجية

المخــزون  كفايــة  وبخصــوص 
فــي  الســلع  مــن  االســتراتيجي 
البحرين، جدد المؤيد تأكيد الوزارة 
مــن  كافــي  مخــزون  وجــود  علــى 
األغذية والســلع األساسية لمواجهة 
أي نقــص محتمل “ال يوجد هناك أي 
خوف، هناك بعض الســلع الموسمية 
قــد تختفــي مــن فتــرة ألخــرى، لكن 

عموما هناك مخزون كاف”.
المســتهلكين  تعــاون  وبخصــوص 
بمراقبــة  يتعلــق  فيمــا  الــوزارة  مــع 
المملكــة،  فــي  التجاريــة  األنشــطة 

أوضــح المســئول “ عالقتنا متوازنة 
مــع المســتهلك والتجــار ونحن ننظر 
أطــراف  بيــن  إلــى عالقــة متوازنــة 
العمليــة التجاريــة، التاجــر متعــاون 
واإلدارة  متعــاون  والمســتهلك 

متعاونة”.
التــي  الحــاالت  أغلــب  أن  وأوضــح 
تتعلق بشــكاوى المســتهلكين والتي 
ترد إلى اإلدارة المختصة في وزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة يتــم 
حلهــا بصــورة وديــة، فــي حيــن يتم 
تحويــل بعــض القضايا إلــى القضاء 

في حال تعذر حلها.
أكــد  الحضــور،  أمــام  كلمــة  وفــي 
حمايــة  قانــون  بشــأن  أنــه  المؤيــد 
المســتهلك فقــد أوضحــت الالئحــة 
التنفيذية مجموعة من الممارســات 
غيــر القانونية والحقوق والواجبات 
على التجار والمستهلكين، من بينها 
تقديم المعلومات الصحيحة وإتباع 

أسس السالمة والحماية.
وتطرق إلى تعاون بين دول مجلس 
التعــاون الخليجــي لخلــق منظومــة 

مــن  المســتهلكين  لحمايــة  واســعة 
خالل قوانين موحدة.

غرفــة  رئيــس  تحــدث  جانبــه،  مــن 
تجارة وصناعة البحرين سمير ناس 
عن ضرورة سن تشريعات وقوانين 
فــي  المســتهلك  بحمايــة  المتعلقــة 
خصوصــا  القطاعــات  مــن  جميــع 
والمقــاوالت  اإلنشــاءات  قطــاع 
التــي  الخدمــات  جــودة  لضمــان 

يقدمها لحماية المستهلك.
وأثنــى ناس علــى التعاون المســتمر 
تمثــل  التــي  التجــارة  غرفــة  بيــن 
فــي  الخــاص  القطــاع  مصالــح 
المملكــة ووزارة الصناعــة والتجارة 
والسياحة ومختلف الجهات الفاعلة 
مــن أجــل تعزيــز حماية المســتهلك، 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  أعتبــره  الــذي 

العملية التجارية.
ويهــدف المنتــدى إلــى دعــم قطــاع 
البحريــن،  فــي  المســتهلك  حمايــة 
وذلك في ظل التطورات والتغيرات 
كافــة  فــي  العالــم  يشــهدها  التــي 
النواحي من خالل المتابعة الدقيقة 

واتخــاذ كافــة التدابيــر واالجراءات 
الوقائيــة بشــكل متواصــل الكفيلــة 
علــى  الرقابيــة  العمليــة  بنجــاح 
األســواق واســتخدام احــدث طــرق 
واجهزة الرقابة وتوعية المستهلك. 
وتتضمــن أجندة المنتــدى مجموعة 
مــن الفعاليــات والحلقــات النقاشــية 
التــي يقدمهــا عــدد مــن المختصيــن 
مــن األجهــزة الحكوميــة والخاصــة 
خاللهــا  ســيتم  يوميــن  مــدى  علــى 
مناقشــة المحــاور الرئيســة التاليــة: 
قوانيــن حمايــة المســتهلك والمهــام 
التشــغيلية وجاهزية البنية التقنية، 
دور أنظمــة حمايــة المســتهلك فــي 
أهميــة  األســواق،  علــى  الرقابــة 
الوعــي االســتهالكي لتأمين ســالمة 
المنتجــات، دور قطــاع التأميــن في 
إلــى  باإلضافــة  المســتهلك،  حمايــة 
المســتهلك  حمايــة  معــرض  إقامــة 
ابــرز  عــرض  خاللــه  ســيتم  الــذي 
الخدمــات  واهــم  النجــاح  قصــص 
المقدمــة للجمهور المرتبطة بحماية 

المستهلك.

مشاركون في المنتدى 

26 مليون دينار لصكوك 
تأجير قصيرة األجل

أعلــن مصــرف البحريــن المركزي بأنه 
 ISIN( 170 تمت تغطية اإلصدار رقم
صكــوك  مــن   )BH0006P7R779
التأجير اإلسالمية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين 

المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

تبلغ قيمة اإلصدار 26 مليون  «
دينار لفترة استحقاق 182 يومًا 

تبدأ في 10 أكتوبر 2019 إلى 
9 أبريل 2020. ويبلغ العائد 

المتوقع لهذه الصكوك 2.86 % 
مقارنة بسعر 2.85 % لإلصدار 

السابق بتاريخ 12 سبتمبر 2019، 
علما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة 641 %.

المنامة - المصرف المركزي

المحرق - طيران الخليج

أعلــن معهــد البحريــن للؤلــؤ واألحجــار الكريمــة )دانات( أن شــركة طيــران الخليج 
ســوف تكــون راعيــًا رســميًا لمؤتمر االتحــاد العالمــي للمجوهــرات “CIBJO” المزمع 

عقده في البحرين خالل الفترة من 18 - 20 نوفمبر 2019 في فندق فورسيزونز.

وأعربــت الرئيــس التنفيــذي لمعهد 
دانــات، نــورة جمشــير، عن شــكرها 
لطيــران الخليــج لرعايتهــا المؤتمــر 
صناعــة  تنميــة  إلــى  يهــدف  الــذي 
محليــًا  الكريمــة  واألحجــار  اللؤلــؤ 
وإقليميــًا، وذلــك اعتمــاًدا علــى مــا 
تزخر بــه البحرين من تاريخ عريق 
وســمعة مميــزة في هــذه الصناعة، 
ولمــا تمتلكــه مــن تقنيــات متقدمــة 

ورؤية طموحة للمستقبل.

مــن جانبــه قــال الرئيــس التنفيذي 
كريشــمير  الخليــج  لطيــران 
الخليــج  طيــران  “تقــّدر  كوتشــكو 
جهــود المؤسســات البحرينيــة فــي 
البحريــن  علــى  الضــوء  تســليط 
إقليميــا ودوليــا بوصفهــا مــن رواد 
وصناعــة  الطبيعــي  اللؤلــؤ  قطــاع 
البحريــن عالميــًا  الذهــب، وتعــرف 
بهويتهــا العريقة في مجال صناعة 

المجوهرات”.

طيران الخليج راعًيا لـ “للمجوهرات العالمي”

المنامة - البحرين الوطني المنامة - مجلس التنمية

أعلــن بنــك البحرين الوطنــي، عن كونه أول بنك فــي البحرين يقوم 
باالمتثــال لقانــون حمايــة البيانات الشــخصية الجديــد، والذي دخل 
حيز التنفيذ بتاريخ األول من أغسطس 2019 على صعيد المملكة. 
وتماشــيًا مع اســتراتيجيته المتمحــورة حول التركيــز على العمالء، 
ســعى البنــك لاللتــزام بالقانون الذي يهــدف بدوره لحمايــة البيانات 

الشخصية للعمالء.
الحصــول  المؤسســات  علــى  يتعيــن  الجديــد،  القانــون  وبموجــب 
علــى موافقــة عمالئهــم ليتمكنــوا مــن االســتمرار بالتواصــل معهــم. 
ويســتخدم البنــك  طريقــة رقمية ســهلة وفعالة للحصــول على تلك 
الموافقــة عــن طريــق شــبكة الصراف اآللي. و ســيتم إضافــة المزيد 
من المميزات للتحكم في البيانات الشــخصية بطريقة أبســط وذلك 

خالل العام المقبل.
وقــال رئيس الخدمــات المصرفية لألفراد لدى البنك، صباح الزياني 
“إننــا فــي بنــك البحرين الوطني، ندرك مدى أهميــة االلتزام باللوائح 
والقوانيــن التــي تهــدف إلــى حمايــة معلومــات العمــالء، حيث يأتي 
ذلــك ضمــن اطار مســيرة االبتكار التي تبنيناها وســعّينا نحو تطوير 
خدماتنــا الرقميــة وفــي ذات الوقــت نحــرص فيــه علــى االمتثــال 
القانونــي والتنظيمــي، بغيــة تقديــم تجربــة رقميــة آمنــة لعمالئنــا 

الكرام”.

ومن جانبه، قال رئيس إدارة وإستراتيجية الفروع لدى البنك، نبيل 
مصطفــى “ يكمــن مفتاح نجاح البنــك في تحديده ألولويات العميل 
والحــرص علــى تبســيط رحلتــه المصرفيــة. وبالتالــي فقــد اتبعنــا 
طريقــة رقمية لنتمكن مــن الحصول على موافقات عمالئنا األعزاء، 
حيــث بدأنــا باســتخدام مجموعة واســعة من أجهــزة الصراف اآللي 
التابعة للبنك والموزعة في أنحاء المملكة لتحسين تجربة العمالء.”

صــرح الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة االقتصاديــة، خالد حميــدان، بأن اإلنجازات التي أشــار لها ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، في 
العــرض الــذي قدمه ســموه فــي الملتقى الحكومي 2019 حــول أداء البحرين المالي واالقتصادي إنما يضيف لسلســلة 

من المميزات التي تحظى بها المملكة والتي تعتبر عوامل جذب لالستثمارات الدولية إلى البحرين.

الملتقــى  بــدور  حميــدان  وأشــاد 
الرابعــة  نســخته  فــي  الحكومــي 
والــذي عقــد مؤخــرا برعايــة كريمــة 
مــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
ســلمان  بــن  األميــر خليفــة  الملكــي 
آل خليفــة، ومبادرة صاحب الســمو 
تحديــد  فــي  العهــد،  ولــي  الملكــي 
أولويــات الحكومــة للفتــرة القادمــة 
“فريــق  عمــل  تنســيق  وتعزيــز 

البحرين”. 
وقــال حميــدان: ‘’إن مــا تفضــل بــه 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
المالــي  التــوازن  برنامــج  حــول 
والمصروفــات  العجــز  وانخفــاض 

علــى  إيجابــي  مؤشــر  الحكوميــة، 
اســتقرار الوضع المالــي في المملكة 
مــن  المزيــد  جــذب  فــي  ويســهم 
االســتثمارات لمــا تتمتع بــه المملكة 

من اقتصاد قوي ومتنوع’’.
وكان صاحــب الســمو الملكي األمير 
سلمان قد أشار إلى أن اإلحصائيات 
خــالل النصــف األول 2019 مقارنــة 
بالنصــف األول 2018 توضح أنه تم 
خفض مســتوى العجز بنسبة 38%، 
النفطيــة  غيــر  اإليــرادات  وزادت 
بنســبة %47، واإليــرادات النفطيــة 
بنســبة %10، فــي حيــن انخفضــت 

خالد حميدانالمصروفات اإلدارية بنسبة 14%.

القــانـــون دخـــل حيـــز التنفيــــذ 1 أغسطــــس 2019 حميدان: عرض سمو ولي العهد مؤشر الستقرار الوضع المالي
“الوطني” يطبق “حماية البيانات الشخصية” “الملتقى الحكومي” يعزز عمل “فريق البحرين”

PIE - المنامة

أعلنت شــركة التكنولوجيا المالية الرائدة 
 Payment International البحريــن  فــي 
Enterprise PIE ، عــن انضمــام عــدد مــن 
شــركات التأميــن مؤخــًرا لقائمــة الجهات 
اإللكترونيــة  الخدمــات  مــن  المســتفيدة 
TAM- “ التي توفرها الشــركة عبر منصة

DINAR” لمعامــالت الدفــع الغيــر نقديــة، 
حيــث أكدت الشــركة أن القائمــة الحالية، 
والتــي تضــم أكثر مــن 30 جهــة حكومية 
 AXA مــن  كل  مؤّخــًرا  ضّمــت  وخاّصــة، 
للتأميــن   Medgulf وشــركة  للتأميــن 
للتأميــن   الوطنيــة  البحريــن  وشــركة 
للتأميــن  الكويتيــة  البحرينيــة  والشــركة 

وشركة التكافل للتأمين.
الشــركة  أطلقــت   ،2016 العــام  ومنــذ 
منصــة ’ TAM-DINAR‘ وهــي إحدى أكبر 
مبــادرات PIE الغيــر نقدية فــي البحرين. 
هــذا  للمــرور  العامــة  اإلدارة  ــت  تبنَّ وقــد 
المشــروع فــي بادئ األمر ومــن ثم قامت 

إذ  بتطبيقــه،  أخــرى  حكوميــة  جهــات 
إنهــا توفــر طريقــة سلســة وســريعة تعزز 
الواقعيــة  المســتهلكين  تجربــة  وتبّســط 

والرقمية.
ُيشــار إلى أن منصة TAM-DINAR تمّكن 
شــركات التأميــن مــن اّتبــاع طرق سلســة 
للزبائــن،  وســريعة فــي تقديــم خدماتهــا 
التكنولوجــي  التطــور  مــع  تواكًبــا  وذلــك 
مــن  العديــد  تشــهده  الــذي  الســريع 
القطاعات، واســتجابًة لزيــادة الطلب من 
العمــالء علــى خدمات ســريعة ومبّســطة 

ومرنة بشكل أكبر من شركات التأمين.

“PIE” تقود التحّول الرقمي بـ“التأمين”

9 أكتوبر 2019  األربعاء
10 صفر 1441

علي الفردان من السنابس

أطلقت  منصة 
 ”TAM-DINAR“

منذ 2016

لمواجهة التهديدات اإللكترونية
“الصحـــة” تتعـاقــــد مع مشغلــــي غســــاالت بـ 365 ألــــف دينــــار

فتــح مجلــس المناقصــات في جلســته أمس األول 36 عطــاء ل 5 مناقصات تعود 
لــوزارة الصحــة، وهيئة تنظيم االتصــاالت، وهيئة البحرين للســياحة والمعارض، 
واثنتــان لشــركة طيــران الخليج.وتضمنت مناقصة وزارة الصحــة توفير خدمات 

29 مشغل مغسلة بقسم األقمشة بمجمع السلمانية الطبي.

وتقــدم لهــذه المناقصة 4 شــركات، ســجل 
أعلى عطاء مبلغ 365.4 ألف دينار، وأقلها 
7.2 ألــف دينــار. وعلى ما يبــدو فإن الفرق 
فــي التســعير يخضــع لتفاصيــل فنيــة غير 
مشــروحة، كما من الممكن أن يكون المبلغ 

األقل )7.2 ألف دينار( شهريا.
الخليــج  طيــران  شــركة  وطرحــت 
مناقصتيــن تتضمــن األولى توفيــر أدوات 
الطعــام،  )ملعقــة  البالســتيكية  المائــدة 

ملعقة شــاي، شوكة، ســكين المائدة( عالية 
الجودة لمســافري الدرجة الســياحية على 

طائراتها.
 4 ُعلقــت  شــركات   10 للمناقصــة  وتقــدم 
األرقــام  تضمنــت  فيمــا  منهــا،  عطــاءات 
بعــض  قدمــت  حيــث  كبيــرة  فروقــات 
الجهــات لــكل أداة ســعر خــاص بــه، حيــث 
دوالر،  ألــف   2.52 مــن  األســعار  بــدأت 

ووصلت إلى 952.67 ألف دوالر.

كمــا فتحــت مناقصة ثانية لشــركة طيران 
الخليج لتوفير مستلزمات ورقية، تتضمن 
مفــارش دائريــة، ومــوزع الــورق األبيــض 
للمشــروبات  وأكــواب  وكــؤوس  المشــمع 
الســاخنة، وورق التواليــت وغطــاء مقعــد 
المرحــاض إضافــة إلــى المناديــل الورقيــة 

البيضاء وصندوق المناشف.
تقدمــت لهــا 11 جهــة ُعلقــت اثنتــان منهــا، 
فــي حيــن لم يفصح عــن قيمــة العطاءات 

التي تقدمت بها كل جهة. 
األول  أمــس  المناقصــات  مجلــس  ونظــر 
أيضا، بمناقصة عامة دولية للحصول على 
لعمــل دراســة حــول  خدمــات استشــارية 
تطبيــق نظــام إدارة المعلومات واألحداث 

لهيئــة  تتبــع  االتصــاالت،  لقطــاع  األمنيــة 
تنظيم االتصاالت.

وتقــدم للمناقصة 5 عطاءات، أقلها 36.94 
ألف دينار، وأعالها 502.57 ألف دينار.

أمــا المناقصة الخامســة، فهي تعــود لهيئة 
 )BTEA( والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
وتســليم  وتصنيــع،  إنشــاء،  وتتضمــن 
وتفكيــك منصة العرض لمعرض برشــلونة 
للسفر والسياحة والذي سيقام في نوفمبر 

المقبل.
وتقــدم للمناقصــة 6 شــركات ُعلــق عطــاء 
المبالــغ  أقــل  بلغــت  فيمــا  منهــا،  واحــدة 
دينــار،  ألــف   19.95 األخــرى  المقدمــة 

وأعالها 51 ألف دينار.

المحرر االقتصادي

500
ألــف دينــــار

نورة جمشير كريشمير كوتشكو
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كّرم الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، 
إبراهيــم جناحــي، الشــركات البحرينيــة ورواد 
لشــركات  البحريــن  بجائــزة  الفائزيــن  األعمــال 
التقنية في نســختها الثالثة وتسليمهم الجوائز، 
الوطنــي  الجنــاح  أعمــال  هامــش  علــى  وذلــك 

البحريني في جيتكس.
ويأتــي تنظيــم هــذه الجائــزة للعــام الثالث على 
“تمكيــن  مــع  اســتراتيجية  وبشــراكة  التوالــي، 
لشــركات  البحريــن  جمعيــة  مــن  وبتنظيــم 
التقنيــة “ِبِتــك” وشــركة”وورك ســمارت” لتنظيم 

الفعاليات.
وشــركات التقنية التي فــازت بهذه الجائزة هي 
األمثل، أطياف، دايم جلوبال، هيكسوجين، آي 
ورولــد، كانــو، مايكروســنتر، ســرواني سيســتم، 
إس إم إس كونتــري، فيــاكالود، دمــارس 360، 
مجرة، نورال تكنولوجيز، ســينك، سبرينغرينع، 

لبيبة، وعيادتي.
جمهــور  الجائــزة  عــن  اإلعــالن  حفــل  حضــر 
محلــي وعالمــي مــن صّنــاع القــرار فــي قطــاع 

والمســؤولين  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة 
الحكوميين وأصحاب الشــركات ورواد األعمال 

والمشاركين في جيتكس.
بدعــم  الدائــم  التزامنــا  “نؤكــد  جناحــي  وقــال 
أهــداف االســتدامة فــي تطويــر القطــاع علــى 
محــددة،  أهــداف  وضمــن  راســخة  أســس 
التطــورات  وأحــدث  أبــرز  مواكبــة  خــالل  مــن 
تقنيــة  مجــاالت  شــتى  فــي  والممارســات 
المعلومــات واالتصــاالت، والحــرص دائمــا على 
أن يكــون االبتــكار ســمة مــن ســمات المشــاريع 

المشاركة في الجائزة”.
وأشــاد جناحــي بالســمعة المرموقة التــي باتت 

تحظــى بهــا هذه الجائزة بعد ثالث ســنوات من 
إطالقهــا، ضمــن مشــاركة الجنــاح الوطنــي فــي 
معــرض جيتكــس الســنوي، مشــيرا إلــى الــدور 
ورواد  الشــركات  تشــجيع  فــي  تمارســه  الــذي 
األعمــال علــى ابتــكار منتجات وخدمــات تقنية 

تواكب مسيرة التحول الرقمي في البحرين.
وشــدد علــى أهميــة هــذه الجائــزة فــي تحفيــز 
شــركات تقنيــة المعلومــات البحرينيــة لتطويــر 

والــذي  تقدمهــا،  التــي  والخدمــات  منتجاتهــا 
فــي  قدمــا  المضــي  فــي  يســهم  أن  شــأنه  مــن 
جهــود إعــداد كــوادر محليــة فــي قطــاع تقنيــة 
المعلومــات، والمســاهمة فــي تشــكيل اقتصــاد 
وطنــي متنــوع، وإتاحــة المجــال أمــام تطويــر 
قطاع تقنية معلومات واتصاالت متقدم، حيث 
ينســجم هذا التوجه مع التطور الملحوظ الذي 
تشــهده مملكــة البحريــن علــى طريــق االرتقــاء 

بــأداء هــذا القطاع، والذي يصب بشــكل مباشــر 
في أهداف رؤية البحرين 2030.

وأوضــح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة “بتــك”، 
فــي  المشــاركة  حجــم  أن  عبيدلــي،  عبيدلــي 
الجائزة من قبل الكفاءات البحرينية في قطاع 
المعلومــات واالتصــاالت يعكس مكانة البحرين 
كمركــز للكفــاءات المؤهلــة، حيــث أشــار تقريــر 
رأس المال البشري للعام 2016 إلى أن البحرين 

تشــغل المرتبــة األولــى فــي مؤشــر رأس المــال 
البشــري فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
مــن  مــن 90٪  أكثــر  أّن  إلــى  وأشــار  افريقيــا، 
القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت يجيدون أكثر من لغة واحدة، وأن 
٪48 مــن خريجــي الجامعــات البحرينيــة هــم 
خريجــو تخصــص إدارة األعمــال وتكنولوجيــا 

المعلومات واالتصاالت.

دبي - تمكين

جناحي يكرم الفائزين بجوائز البحرين للتقنية 2019
ــي ــس” فــــي دبـ ــكـ ــتـ ــيـ ــش أعــــمــــال الـــجـــنـــاح الـــوطـــنـــي بـــــ “جـ ــ ــام ــ ــى ه ــلـ عـ

صورة جماعية مع الحضورجناحي يتوسط بعض الفائزين

شــاركت “إن جــي إن” الدوليــة، وهي شــركة متخصصــة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات مقرها في الرئيســي فــي البحرين، في 
ا في مركز التجارة العالمي بمدينة دبي. “أسبوع جيتكس للتقنية 2019”، الذي يقام حاليًّ

 وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة، يعقــوب 
مشــاركتنا  نواصــل  أن  “يســرنا  العوضــي 
الحــدث  هــذا  فــي  عــام  بعــد  عاًمــا  الفاعلــة 
التقنــي العالمي، بهدف االطــالع على أحدث 
المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  التوجهــات 
واالتصاالت وتطبيقات الحوســبة الســحابية 
واألمــن الســيبراني والواقــع المعــّزز وغيرها، 
وتوطين أفضل الممارسات العالمية في تلك 

المجاالت في البحرين”.

بهــذه  لــه  تصريــح  فــي  العوضــي  ولفــت   
المناســبة إلــى أهميــة ذلك فــي تطوير قطاع 
البحرينــي  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة 
الوطنــي  االقتصــاد  فــي  مســاهمته  وتعزيــز 
وتشــجيع مؤسســاته علــى النمــو والتصدير، 
جنًبــا إلــى جنب مع تأهيــل الكــوادر الوطنية 

العاملة فيه.
وكشــف أن “إن جــي إن” تســتثمر مشــاركتها 
فــي “جيتكــس” مــن خــالل طــرح عــدد مــن 

بينهــا  ومــن  التقنيــة،  وخدماتهــا  منتجاتهــا 
حلــول وتطبيقات الواقع المعــزز، وتحليالت 
الفيديــو، وبلوكتشــين، وغيرهــا، إضافــة إلى 
مــا تقدمــه الشــركة مــن خدمــات فــي مجــال 

التدريب.
جنًبــا  جيتكــس  نحضــر  أن  “يســرنا  وقــال 
إلــى جنــب مــع عــدد مــن شــركائنا الدوليين”، 
موضحــا أن قائمة شــركاء “إن جي إن” تضم 
عــدد مزودي خدمــات تكنولوجيا المعلومات 

حــول  الصلــة  ذات  الخدمــات  ومقدمــي 
العالــم، مــن بينهــم ســيكو، وأفايــا، وهــواوي، 
وفوجتســيو، وســيامانتك، ومايكروسوفت، 

وإيميا، وفي إم وير، وفييم، وغيرهم.
“إن  التــزام  تصريحــه  فــي  العوضــي  وأكــد   
جــي إن” بتوفيــر حلول تقنيــة عالية الجودة 
تواكب أحدث التوجهات العالمية، بما يضمن 
وتعزيــز  لعمالئهــا،  حقيقيــة  مضافــة  قيمــة 
أعمالهــم  كفــاءة  وتحســين  تنافســيتهم، 
واســتمراريتها، وتخفيض تكاليف المنتجات 
والخدمــات التــي يقدمونهــا، واكتشــاف أفق 

نمو جديدة.

“إن جي إن” تستعرض أبرز حلولها التقنية في “جيتكس”

وقــع مجلــس التنمية االقتصادية مذكرة تفاهم مع مؤسســة كيراال للشــركات الناشــئة 
بجمهورية الهند، وهي الجهة الحكومية المختصة بدعم مشــاريع التكنولوجيا الناشــئة 
فــي واليــة كيــراال الهندية، حيث تهــدف المذكرة إلى وضع إطار للتعــاون ُيعزز االبتكار 
فــي مجــاالت التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات 

الناشئة ذات الصلة.

 وجــرى توقيــع االتفاقيــة فــي دبــي خالل 
الــدورة الســنوية التاســعة والثالثــون مــن 
أســبوع “جيتكس” للتقنيــة، وترّكز مذكرة 
علــى  رئيســي  بشــكل  الموقعــة  التفاهــم 
كال  فــي  الناشــئة  الشــركات  اســتقطاب 
البلدين، كما يشــمل نطاق التعاون تسهيل 
زيارات الوفود بين البحرين والهند، فضالً 
المعرفــة  لتبــادل  المشــترك  التعــاون  عــن 
فــي  الممارســات  وأفضــل  والخبــرات 

المجاالت التالية:
فــي  بمــا  التعليميــة،  والمناهــج  البرامــج 
بيــن  التعــاون  وتعزيــز  تســهيل  ذلــك 
األطراف المعنية مثل المؤسســات المالية 
والتكنولوجيــة والجامعــات، ومؤسســات 
األبحــاث وخبــراء التكنولوجيــا والهيئات 

الشــركات  تطويــر  تســهيل  الحكوميــة، 
بتكنولوجيــا  الخاصــة  الماليــة  والمراكــز 
مــن  ونموهــا،  واالتصــاالت  المعلومــات 
خــالل دعــم المراكز المتميــزة، مثل خليج 
البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة، ومســّرعة 
األعمال “برينك – بتلكو” إلنترنت األشياء، 
ومسرعة األعمال “فالت6 البز” إلى جانب 

و”بريليانت هب” و”كي إس إم”.
فــي  المبتكــرة  المشــاريع  استكشــاف 
مجــاالت المدفوعــات الرقميــة والهواتــف 
المحمولــة، وتقنيــة “بلوك تشــين”، ودفاتر 
والبيانــات  الموزعــة،  األســتاذ  حســابات 
و”أيــه  آي”،  بــي  “إي  الضخمــة، ومنصــات 
وغيرهــا  ســي”  واي  كيــه  و”إي  إل”،  إم 
مــن المؤسســات الناشــئة ضمــن قطاعــات 

وتكنولوجيــا  الماليــة  التكنولوجيــا 
المعلومات واالتصاالت.

يأتــي توقيــع مجلس التنميــة االقتصادية 
للترويــج  أعمالــه  ضمــن  االتفاقيــة  لهــذه 
القتصــاد المملكــة فــي قطاعــات رئيســية 
مــن ضمنها قطــاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة كيراال 
للشــركات الناشــئة، ســاجي جوبينــاث “إن 
بناء منظومة قوية تتمكن فيها الشــركات 
الناشــئة العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا 
الماليــة وشــركات تكنولوجيــا المعلومــات 
من التفاعل والنفاذ إلى بنية تحتية مهمة 

جدًا ومتمثلة في الجامعات والمؤسسات 
يمثــل  الحكوميــة،  والهيئــات  الماليــة 
لقطاعــات  واالبتــكار  للنمــو  داعمــًا  عامــالً 
وتكنولوجيــا  الماليــة  التكنولوجيــا 

المعلومات واالتصاالت “. 
تطويــر  مديــر  قالــت  جانبهــا،  مــن 
فــي  الناشــئة  الشــركات  بقطــاع  األعمــال 
باكيــزة  االقتصاديــة،  التنميــة  مجلــس 
عبدالرحمن:”يســعدنا أن نعقــد شــراكة مع 

مؤسســة كيــراال للشــركات الناشــئة بهدف 
رواد  بيــن  التعــاون  مــن  مزيــد  تشــجيع 
البلديــن.  كال  فــي  والمبتكريــن  األعمــال 
ولقد وضعنا استثمارات كبيرة في تطوير 
الشــركات  لنمــو  الالزمــة  الداعمــة  البيئــة 
جهــود  دعــم  إن  إذ  ونجاحهــا،  الناشــئة 
الشــركات الناشــئة البحرينية للتوســع في 

أنحاء العالم يشكل أحد أهم مهامنا”. 

1.3 مليار دوالر حجم التجارة 
المتبادلة 

ويبلــغ حجــم التجــارة المتبادلة حاليــًا بين 
دوالر،  مليــار   1.3 نحــو  والهنــد  البحريــن 
وتشــكل التكنولوجيــا الماليــة وتكنولوجيا 
رئيســية  أولويــة  واالتصــاالت  المعلومــات 
توقيــع  تــم  إذ  البلديــن،  بيــن  للتعــاون 
مذكــرة تفاهــم مماثلة بين مجلــس التنمية 
االقتصاديــة وحكومــة واليــة ماهاراشــترا 
شــركة  وتعــد  الماضــي.   العــام  فــي 
العمــالت  لتــداول  الهنديــة  “بيلفريكــس” 
التكنولوجيــا  شــركات  إحــدى  المشــفرة 
المالية التــي تقوم باختبار تقنيات مبتكرة 
ضمــن بيئة األعمــال المحفزة في البحرين. 
 ،2019 العــام  مــن  األول  النصــف  وفــي 
ثمانيــة مشــاريع  أطلقــت شــركات هنديــة 
جديدة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت فــي البحريــن، أي أكبر من أي 
دولــة أخرى، حيث اســتقطبت بذلك حجم 

استثمارات تجاوز ثالثة ماليين دوالر.

“مجلس التنمية” و“كيراال” يتعاونان في المشاريع الناشئة

باكيزة عبدالرحمن وساجي جوبيناث

المنامة - إن جي إن

9 أكتوبر 2019  األربعاء
10 صفر 1441

مشاركة “إن جي إن” في جيتكس 2019

جناحي: نؤكد 
التزامنا الدائم بدعم 
أهداف االستدامة 

بتطوير القطاع

اتفاق بحريني 
هندي بشأن 

“الفنتك” و 
”المعلومات” 

وإنترنت األشياء

“^” في “جيتكـــس 2019”... حضــــور إعالمـي مميــــز
ــة ــي ــم ــي ــل ــة واإلق ــي ــل ــح ــم ــارض والـــمـــؤتـــمـــرات ال ــعـ ــمـ ــي الـ ــ ــرة ف ــ ــاض ــ ــة ح ــف ــي ــح ــص ال

شاركت صحيفة “البالد”، شريكا إعالميا لجناح البحرين الوطني في معرض جيتكس 2019 في 
دبي، الذي انطلقت أعماله يوم األحد وتستمر حتى غد الخميس. 

والتســويق  المبيعــات  إدارة  مديــر  وقــال 
بالصحيفة جاســم مشــكور إن مشــاركة “البالد” 
شــريكا إعالميــا لجنــاح البحريــن الوطنــي فــي 
“جيتكــس” وبالتعــاون مع الجهــة المنظمة “ورك 
ســمارت” وجمعيــة البحريــن لشــركات التقنيــة 
مــن  ودعــم  اســتراتيجية  وبشــراكة  “ِبِتــك” 
صنــدوق العمــل “تمكيــن”، تأتــي ضمــن خطــط 
إدارة المبيعــات والتســويق فــي العــام الجــاري 
2019، التــي تصب في االســتراتيجية الشــاملة 
للصحيفة تحت شعار “البالد لكل البالد”، والتي 
وضعت بهــدف تحقيق تطلعات مجلس اإلدارة 
وبتوجيــه من الرئيس التنفيذي أحمد البحر، إذ 
نســعى للحضور في أهم المعارض والمؤتمرات 
المحليــة واإلقليمية واالســتثمار في الشــراكات 
اإلعالميــة؛ بهــدف تعريــف المشــاركين والــزوار 

بالخدمــات اإلعالميــة واإلعالنية ســواء أكانت 
المطبوعــة منها أم الرقمية التي تقدمها “البالد” 
مبيعاتهــا  فــي  اســتثنائيا  نمــوا  والتــي شــهدت 
بحســب تقريــر “إبســوس 2018” مقارنــة بالعام 

.2017

ا 48 ألف قارئ لـ “البالد” يوميًّ

وأضــاف مشــكور “نأمــل أن تكون مشــاركتنا 
أكثــر  للتعريــف  المحافــل  هــذه  مثــل  فــي 
بالــدور المؤثــر فــي الســاحة المحليــة، حيث 
فــاق عدد قــراء البــالد 48 ألف يوميا بنســبة 
90 % مــن القــراء البحرينييــن، ويعتبرونهــا 
مصــدًرا موثوًقــا لألخبار كما جــاء في تقرير 

إبسوس”.
وتابع “كما نود إطالع الزوار على اإلصدارات 
الملحــق  البــالد”  “أضــواء  ومنهــا  الحديثــة، 

االجتماعي الشــهري، الــذي يحوي الكثير من 
التقاريــر واللقــاءات اإلعالميــة والتغطيــات 
والفعاليــات  القطاعــات  لمختلــف  المصــورة 

االجتماعية.
وأعرب مشــكور عــن فخــر اإلدارة بأن يكون 
اإلعالميــة  الشــراكة  فــي  الســبق  ”البــالد”  لـــ 

معــرض  أهــم  فــي  البحريــن  لمشــاركة 
خطــوة  وهــي  المنطقــة،  فــي  تكنولوجــي 
المجتمعيــة  التميــز والمشــاركة  فــي طريــق 
القطــاع  نجاحــات  إبــراز  فــي  للمســاهمة 
الحكومــي والخــاص وتوفير فرصة إعالمية 
للشــركات المتخصصــة فــي مجــال التقنيــة 

بدعــم مــن “تمكيــن” لطــرح مشــاركاتها مــن 
خالل التغطية للمعرض من قبل فريق العمل 

الموجود في قلب الحدث.
لتقديــم  الفرصــة  ننتهــز  أن  “نــود  وأضــاف 
الشــكر إلى جمعية البحرين لشركات التقنية 
)ِبِتك( والشــركة المنظمة )ورك ســمارت( على 

دعمهمــا لهــذه الشــراكة اإلعالميــة والتــي لن 
تكون األخيرة بإذن هللا”.

وكانــت “البالد” قد وقعت مع “ورك ســمارت” 
الجنــاح  أخبــار  وتغطيــة  لرعايــة  اتفاقيــة 
الوطنــي البحرينــي فــي معــرض “جيتكــس 

2019” المقام حاليا في دبي.

دبي - مجلس التنمية االقتصادية

المحرر االقتصادي

)يمين( جناح “البالد” بالمعرض، )يسار( الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي يزور جناح الصحيفة
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عرض وطلب

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

رضا عبد هللا

36026333

Reef Barbar

مخطط
الشروع في بناء

��قسيمة� ��

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

السوبر ماركت، المدارس، محطات البنزين
المستشفيات، المجمعات التجارية.
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شارع النخيل

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com
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السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!
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753602389,126
7641523102,742
77445.925119,992
78632.225170,125
79389.625104,841
80433.225116,574
81572.523141,735
8264226179,673
843002271,042
873002271,042
883002271,042
893002271,042
923002271,042
933602389,126
943602389,126RA
963602389,126
973002271,042
983002271,042

1003002271,042
1013002271,042
1023002271,042
1033002271,042
1043002271,042
1053002271,042
1063002271,042
1073002271,042
1083002271,042
10946723115,616
1113602285,251
112457.623113,289

No. Plot Size (m²)Price SQF (BD)  Amount Total (BD)

114240.12462,026
1152202354,466
1162202354,466
1172202354,466
1182202354,466
1192202354,466
1202202354,466
1212202354,466
1222202354,466
1242202354,466
1252202354,466
1262202354,466
1272202354,466
1282202354,466
1292202354,466
1342402462,001
135250.52464,713RHA
136240.12462,026
1382202354,466
1402202354,466
1422202354,466
1442202354,466
1462202354,466
1482202354,466
1542202354,466
1562202354,466
1582202354,466
1592202354,466
1602202354,466
16144324114,443

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-131434( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٣٢٦٧١

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا محمــد بشــير وهــاب ديــن رحيــم بخش ســزاوار بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي الى كنيز كلثوم نور الهي هللا ركه 

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

تقــدم إلينــا حســين محمــد علــي القحطاني بطلــب تحويل المحــل التجاري 

التالي الى عبدالمجيد محمد صادق شهاب الدين ميا بخش 

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

٢-٧٢٥١

رقم القيد

٩٨٣٧-١

٩٨٣٧-٢

االسم التجاري
وهاب لإللكترونيات

االسم التجاري
مطعم كبانا

مطعم كبانا

 تاريخ: 3/10/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل
بشأن تحويل فرعين لمؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )131307( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١٠٥٩٨-٢٠١٩CR( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

تقــدم  بأنــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســادة/ مــور ســتيفينز -تضامن مهنيــة متخصصة نيابة عــن المالكة لـ 
مؤسســة المرتضى لمواد البناء) مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد 
رقم ١٣٧٨٠، طالبًا تحويل الفرع رقم )٤( والفرع رقم )٥( للمؤسسة الفردية 
الى شــركة ذات مســئولية محدودة برســمال وقدره ٢٠٠٠٠ دينار بحريني،  

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. امينة عبدالرسول محمد ابراهيم بوصبيعه

KALAKUTTY THANKIAH RAMRA .2

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

السادة الشركاء في شركة لوديستار كوتشز ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد 

رقم ١١٧٢٨٦، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة الى شركة 

الشــخص الواحد برســمال وقدره ٥٠٠٠ دينار بحريني،  لتصبح مملوكة من 

نسرين منير الحداد

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
الســيدة إيمــان طــارق يعقــوب يوســف الخاجــة المالكــة لـــ فلوريــا للتجــارة 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٩٣٢١١، تطلــب تحويــل 
المؤسسة المذكورة الى شركة الشخص الواحد برسمال وقدره ١٠٠٠ دينار 

بحريني،  لتصبح مملوكة من إيمان طارق يعقوب يوسف الخاجة
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

قيد رقم: ١٢٢٠٢٦-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-110540( إعالن رقم
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: ماري جين كالنزا منوليتو امار

االسم التجاري الحالي: ام جي برفورمنج ارتس هلث اند فتنس ستيديو
االسم التجاري الجديد: ام جي فتنس & وير

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركه بريق الجليد ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ١١٦٢٠١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

 شركه انسوميا لحلول الكمبيوتر ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ٩٨١٥٣

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في  شــركه بريق الجليد ذ.م.م  المســجلة موجــب القيد رقم 
١١٦٢٠١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن ماهــر احمــد عبداللطيــف صالــح مصفيا 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ماهر احمد عبداللطيف صالح

رقم الموبايل: ٣٩٦٠٠٠٣٢ )973+(
aldardocument@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في   شركه انسوميا لحلول الكمبيوتر ذ.م.م   المسجلة موجب 
القيد رقم ٩٨١٥٣، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين محمد يوسف عبدالوهاب محمد 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد يوسف عبدالوهاب محمد

رقم الموبايل: ٣٦٦٩٩٢٤٤ )973+(
BAHRAINI2@hotmail.com

القيد : ١١٧٢٨٦ 

 تاريخ: 2019/٧/١٠

القيد : ٩٣٢١١ 

 تاريخ: 2019/٢٠/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-133706( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا غصــون عبدالمحســن يوســف اســد هللا بطلــب تحويــل المحــل 

التجاري التالي الى منير حسن علي حسين اللوتيفعلي 

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

٤٤٥٢٨-١

٤٤٥٢٨-٤

٤٤٥٢٨-٦

االسم التجاري

كرستال كاسل لصيانة المباني

كرستال كاسل لمواد الديكور

قيد رقم: ٨٣١٨٠كرستال كاستل لخدمات الشحن والتفريغ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٢٩٧٥٣
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: محمد اسامه محمد بحر

االسم التجاري الحالي: ريل مانج بروبرتيز

االسم التجاري الجديد: اركان بروبرتي

 األربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 - العدد 144012



38344464

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

15  األربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 - العدد 4012



international
@albiladpress.com

السعودية جاهزة للوفاء 
باحتياجات العالم من النفط

أكد مجلس الوزراء السعودي في 
اجتماعه أمس الثالثاء برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، جاهزية المملكة 
للوفاء باحتياجات العالم من النفط.

 وأوضح وزير اإلعالم األستاذ تركي بن 
عبدهللا الشبانة، في بيانه لوكالة األنباء 

السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس 
الوزراء أعرب عن تقديره لما عبرت عنه 

الدول المشاركة من تنديد واستنكار 
لالعتداءات التخريبية على منشأتي 

النفط في خريص وبقيق التابعتين 
لشركة أرامكو واعتبارها تهديًدا خطيًرا 

على أمن المنطقة واألمن الدولي 
وإمدادات الطاقة العالمية.

وســط اتهامــات المتظاهريــن للحرس الثــوري بالتدخــل لقمع وقتــل المحتجين

إيران ترسل 7500 من قواتها الخاصة للعراق

أعلــن قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى 
حســن  العميــد  اإليرانــي  الداخلــي  األمــن 
كرمــي عــن إرســال قــوة مكونة مــن 7500 
لحمايــة  أنهــا  العــراق، مدعيــا  إلــى  عنصــر 
“مراســم أربعين الحســين”، وسط اتهامات 
من المتظاهرين العراقيين للحرس الثوري 
لقمــع  بالتدخــل  لــه  التابعــة  والميليشــيات 

وقتل المحتجين.
وقــال كرمــي الذي تتولى قواته مســؤولية 
فــي  إيــران،  مــع  االحتجاجــات  مواجهــة 
مقابلــة مع وكالة “مهر” الحكومية، اإلثنين، 
إن “أكثــر مــن 10 آالف مــن أفــراد القــوات 
الخاصة يتولون مســؤولية حماية مراســم 

األربعين بشكل مباشر”.
بشــكل  يعملــون  منهــم   7500 وأضــاف: 

مباشر، وهناك 4000 عنصر احتياط”.
اإليرانيــة  الخاصــة  القــوات  قائــد  وكشــف 
أن 30 ألــف شــرطي يشــاركون فــي حماية 
المســيرات الممتــدة مــن إيــران إلــى داخل 
العراق لحماية “مسيرات أربعين الحسين”.

تتولــى  الــذي  األصعــب  “الجــزء  أن  وأكــد 
هــو  اإليرانيــة  الخاصــة  القــوات  حمايتــه 
15 كلــم مــن  إلــى   10 االكتظــاظ بمســافة 

الحدود”.
“نقــوم بعمــل اســتخباراتي  وقــال كرمــي: 

قــوي للغايــة، ولدينــا عناصــر فــي الحشــود 
للسيطرة على الوضع”.

إيــران  فــي  الخاصــة  الوحــدات  أن  يذكــر 
التعامــل مــع االحتجاجــات  مســؤولة عــن 
فــي  بقــوة  شــاركت  حيــث  الشــعبية، 
احتجاجات ديسمبر 2017 والتي استمرت 
حتى يناير 2018 في أكثر من 100 مدينة 

إيرانية.
فــي  تدخلــت  قواتــه  بــأن  كرمــي  وأقــر 
الســيطرة علــى تلــك االحتجاجــات في 79 
نقطــة، قائال: “لم نســتخدم العنف واكتفينا 
باألســاليب الناعمــة والمراقبــة اإللكترونية 
المتظاهريــن والحــوار  الميــاه علــى  ورش 

مــع المحتجيــن، وبهــذه الطريقة اســتطعنا 
القضــاء علــى االحتجاجــات فــي غضــون 
شــهرين”. هــذا بينمــا ســقط 30 قتيــال فــي 
صفــوف المتظاهريــن اإليرانييــن برصاص 
قــوات األمــن خالل تلــك المظاهــرات، وتم 
اعتقــال أكثــر مــن 5000 شــخص، مات 50 
منهم تحــت التعذيب. ويقول مراقبون إن 
نقل آالف العناصر إلى العراق تحت ذريعة 
“حمايــة مراســم أربعيــن الحســين”، يأتــي 
بهدف االســتفادة من تجارب هذه القوات؛ 
االحتجاجــات  علــى  الســيطرة  أجــل  مــن 

الشعبية في العراق.
المــدن  فــي  القــوات  هــذه  تواجــد  ويأتــي 

بعــض  فيــه  اتهــم  وقــت  فــي  العراقيــة 
الثــوري  الحــرس  العراقييــن  المحتجيــن 
العــراق  فــي  لــه  التابعــة  والميليشــيات 

بالتدخل في قمع االحتجاجات.
وكان المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي قــد 
وصــف احتجاجات العراق، في أول تعليق 
لــه حولهــا يــوم اإلثنيــن، بأنهــا “مؤامرة من 
األعــداء”، معتبــرا أنها “تهــدف إلى التفريق 
بين إيران والعراق”. وتأتي هذه التحركات 
العســكرية واألمنيــة اإليرانيــة والمواقــف 
الذيــن  العراقييــن  بالمتظاهريــن  المنــددة 
الخدمــات  وانعــدام  الفســاد  ضــد  خرجــوا 
وتدهور األوضاع المعيشية، في حين ردد 
المحتجــون فــي شــوارع المــدن العراقيــة 
هتــاف “إيــران بــرة برة.. بغــداد تبقى حرة” 
كأبرز الشــعارات التي تتــردد أصداؤها في 
المظاهــرات المناهضــة للحكومــة العراقية 
منــذ  البــالد  فــي  عــدة  مدنــا  عمــت  التــي 

الثالثاء الماضي.
بإيــران  المنــددة  الهتافــات  وجــاءت 
فــي  اإليرانــي  التدخــل  مــن  أعــوام  بعــد 
إلــى  أدى  الــذي  األمــر  العراقــي،  الشــأن 
واألمنيــة  االجتماعيــة  األوضــاع  تــردي 

واالقتصادية في البالد.

 عواصم - وكاالت

دبي ـ العربية نت

الحرس الثوري اإليراني

واشنطن ـ وكاالتالقاهرة ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ وكاالت

انتهــت أربعــة أيام من جلســات االســتماع إلــى رئيس الحكومة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهو 
ممثال بمحاميه؛ للتحقق من صحة شبهات فساد تطاله، حسب ما أعلن أحد محاميه.

فــي  أشــكينازي  يوســي  المحامــي  وقــال 
تصريح صحافي “انتهت جلســات االستماع 
هــذا المســاء”. وتــم االســتماع إلــى محامــي 
نتنياهــو طــوال أربعــة أيــام فــي مقــر وزارة 
العــدل، علــى أن يقــرر النائــب العام أفيشــاي 
ماندلبليــت فــي ختامهــا ما إذا كان ســيوجه 

اتهاما إلى رئيس الحكومة أم ال.
ويشــتبه القضاء بارتكاب نتنياهو تجاوزات 
وفســاد  للثقــة  اســتغالل  ســوء  تشــمل 
واختــالس فــي ثالث مســائل مختلفة، األمر 
الــذي ينفيــه تماما. وفــي القضيــة المعروفة 

باسم “ملف 1000” يشتبه بتلقي نتنياهو 
هدايا بقيمة 700 ألف شيكل )185 

ألف يورو( من قبل شخصيات 
المنتــج  خصوصــا  ثريــة 

والمليارديــر  ميلــكان  أرنــو 
باكــر  جيمــس  األســترالي 

مقابل تسهيالت مالية أو شخصية.
وفي القضية التي تحمل اســم “ملف 2000” 
يشــتبه بمحاولــة نتنياهــو العمــل للحصــول 
فــي  لــه  مؤاتيــة  صحافيــة  تغطيــة  علــى 
“يديعــوت  انتشــارا  إســرائيل  صحــف  أكثــر 

أحرونوت”.
أمــا “الملــف 4000” الــذي أخــذ يوميــن مــن 
جلســات االســتماع األربعــة، فيوصــف بأنــه 
يشــتبه  إذ  نتنياهــو.  إلــى  بالنســبة  األخطــر 
بأنــه حــاول الحصــول علــى تغطيــة مناســبة 
علــى الموقع اإلخبــاري “واال”. بالمقابل 
قــد يكــون قــدم تســهيالت حكومية 
أيلوفيتــش  لشــاوول  أتاحــت 
الــذي كان مديــر أكبــر مجموعــة 
إســرائيل  فــي  اتصــاالت 
“بيزيــك” ومديــر موقع “واال” 

كسب ماليين الدوالرات.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن هناك حاجة ملحة للحوار بين جميع األطراف 
السورية، مديًنا “فرض أمر واقع جديد”.

عقــده  مؤتمــر صحافــي  خــالل  ذلــك  جــاء 
نيكــوس  القبرصــي،  نظيــره  مــع  السيســي 
قمــة  بعــد  القاهــرة،  فــي  أناستاســيادس، 
اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  ضمــت  ثالثيــة 
أيضــا. وأوضــح السيســي أن مصــر ترفــض 
ســوريا،  فــي  القــوة  اســتخدام  محــاوالت 
أو اقتطــاع أجــزاء مــن أراضــي البــالد، فــي 
محاولــة لفــرض واقــع جديــد فــي المنطقة. 
وفــي ســياق آخــر، أكد السيســي أنــه ناقش 
مــع زعيمــي قبــرص واليونــان، الوضــع فــي 

شــرق المتوســط، معتبرا أن الممارسات 
األحاديــة الجانب في المنطقة، تهدد 

األمن في اإلقليم.
أنــه  المصــري  الرئيــس  أعلــن  كمــا 

تــم االتفــاق علــى ضرورة 
التوصــل لحــل سياســي 
في ليبيــا، وأيضا وقف 

دعــم  عبــر  الخارجــي  التدخــل  محــاوالت 
الميليشــيات اإلرهابيــة هنــاك. بــدوره، قــال 
التعــاون  إنــه يجــب تعزيــز  أناستاســيادس 
اإلقليمــي المشــترك لتحقيــق االســتقرار في 
المنطقة. وأضاف أنه “على المجتمع الدولي 
بــذل المزيــد مــن الجهود لمكافحــة اإلرهاب 
وتعزيــز أمــن الطاقــة”. وكانــت تركيــا قالــت 
إنها أتمت اســتعداداتها لعملية عسكرية في 
شــمال شــرق ســوريا بعد أن بدأت الواليات 
المتحدة في سحب قوات لها هناك، ما يمهد 
الطريــق أمــام هجوم تركــي على القوات 
التــي يقودهــا األكــراد والمتحالفة منذ 
وقــت طويــل مــع واشــنطن. وتطالب 
أنقــرة بـــ “منطقــة آمنــة” علــى الحدود 
تفصــل  ســوريا  شــمال  مــع 
المقاتليــن  ســيطرة  مناطــق 
األكراد عن الحدود التركية.

وصــف الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، أمــس الثالثــاء، جلســات االســتماع 
الحالية في الكونغرس إلطالق إجراءات لعزله، بأنها “مهزلة”. مبرًرا بالتالي قرار 

منع السفير األميركي لدى االتحاد األوروبي من اإلدالء بشهادته.

ا   وغــّرد الرئيــس األميركــي “قــد أرغــب جدًّ
بإرســال الســفير غــوردون ســوندالند وهــو 
ا وأميركــي عظيــم لتقديــم  رجــل جيــد جــدًّ
شــهادته، لكنه سيشهد لألسف أمام محكمة 
إدارة  وصّعــدت  تماًمــا”.  منحــازة  مهزلــة 
مــع  المواجهــة  أمــس،  األميركــي،  الرئيــس 
الديموقراطييــن في الكونغــرس عبر منعها 
السفير األميركي لدى االتحاد األوروبي من 
اإلدالء بشــهادة في إطــار التحقيق المتعلق 

الجمهــوري  الرئيــس  عــزل  بإجــراءات 
غــوردون  الســفير  وكان  ترامــب. 

علــى  وافــق  قــد  ســوندالند 
“لكــن  بشــهادته  اإلدالء 
هــذا  مبكــر  وقــت  فــي 
وزارة  طلبــت  الصبــاح، 

الخارجية األميركية 

منــه عدم القدوم لإلدالء بشــهادته المقررة” 
بــدون توضيح أســباب هذا القــرار، كما قال 
محاميــه روبــرت لوســكن. وكان البنتاغــون 
قد أعلن اســتعداده للتعــاون مع الكونغرس 
بشــأن التحقيــق فــي قضيــة عــزل ترامــب 
أســلحة  بيــع  صفقــة  باســتخدام  المتهــم 
كييــف  علــى  ضغــط  ورقــة  أوكرانيــا  إلــى 
لغايــات انتخابيــة.  وقــال المتحــدث باســم 
فــي مؤتمــر  البنتاغــون جوناثــان هوفمــان 
صحفــي “اليــوم، أَمــَر المجلــس القانونــي 
فــي الــوزارة )...( جميــع مكاتب وزارة 
كل  بتســليمه  الّدفــاع 
الوثائق والمحفوظات 
مــن  الصلــة،  ذات 
أجــل أن تتــم أرشــفتها 

ومراجعتها”.

ترامب يصف إجراءات عزله بـ “المهزلة”السيسي: ندين فرض أمر واقع جديد في سورياملفات الفساد تالحق نتنياهو
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والتعليــم  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
معلًمــا،   1070 فصــل  عــن  مصــر  فــي 
اإلخــوان  تنظيــم  إلــى  النتمائهــم 
اإلرهابــي، وذلــك إثــر صــدور أحــكام 
قضائيــة ضدهــم. وقال وزيــر التعليم 
طارق شــوقي، خالل مؤتمر صحافي 
بديــوان عام الــوزارة، يوم اإلثنين، إن 
الــوزارة قّررت فصــل 1070 معلًما من 
أصحــاب األفكار المتطرفة.   وأضاف 
أن هــؤالء المعلميــن صــدرت ضدهــم 

هــذا  أن  مؤكــًدا  قضائيــة،  أحــكام 
اإلجــراء يســتهدف مواجهــة األفــكار 
الهدامــة والمتطرفــة والحفــاظ علــى 
وزيــر  وأوضــح  الطــالب.   مســتقبل 
الفصــل  قــرار  أن  المصــري  التعليــم 
صــادر بحــق معلميــن أدينــوا بأحــكام 
ألن  يصلحــون  ال  “تجعلهــم  قضائيــة 
يكونوا تربويين”، مشيًرا إلى أنه “قام 
القــرار جيــًدا، واتبــع الســبل  بدراســة 

القانونية كافة”.

حررت القوات اليمنية المشتركة أمس 
الثالثــاء كامــل منطقــة باجــة – حجــر، 
كانــت  والتــي  الضالــع،  غربــي  شــمال 
مســرحا لمعــارك وحصار شــديد طوال 
أشــهر مــن جانــب ميليشــيات الحوثي 
متســارعة  تطــورات  فــي  االنقالبيــة، 
الشــمالية  الجبهــة  تحريــر  لمعركــة 

والغربية من الضالع )جنوبي اليمن(.
لجبهــة  اإلعالمــي  المركــز  وأفــاد 
“عمليــة تحريــر  أن  بيــان  فــي  الضالــع 

عســكرية  وحــدات  نفذتهــا  واســعة 
مــن القــوات الجنوبيــة المشــتركة فــي 
شــمالي وغــرب الضالــع” اليــوم أفضت 
علــى  الكاملــة  والســيطرة  لتحريــر 
والمناطــق  والقــرى  المواقــع  عشــرات 

اإلستراتيجية.
وجــرح  لمصــرع  العمليــة  أدت  كمــا 
العشــرات من الحوثيين، إضافة ألســر 
عــدد منهــم، وإعطاب والســيطرة على 

العديد من أسلحة الميليشيات.

مصر.. فصل أكثر من ألف معلم “متطرف”

القوات اليمنية تحرر مناطق واسعة من الضالع
ارتفع عدد قتلى االحتجاجات المســتمرة في العراق منذ أســبوع إلى 110 قتلى، في وقت امتدت المظاهرات إلى مدن جديدة وســط مطالبات من مســؤولين 

عراقيين بإجراء تحقيق في األحداث.

  وبــدأ المحتجــون فــي التجمــع في 
مدينــة الصدر فــي العاصمــة بغداد، 
بعدما امتدت االشتباكات مع قوات 
الفقيــرة  األحيــاء  هــذا  إلــى  األمــن 
بــدء  منــذ  مــرة  ألول  المدينــة  فــي 

االحتجاجات الثالثاء الماضي.
ويشــّكل امتــداد العنــف إلــى مدينة 
جديــًدا  ــا  أمنيًّ تحدًيــا  الصــدر 
للســلطات التــي تتعامــل مــع أســوأ 
اضطرابات تشهدها البالد منذ دحر 
تنظيــم داعــش قبــل نحــو عاميــن.  
وسحب الجيش قواته وسّلم مهمة 

متابعــة الوضــع األمني فــي المدينة 
للشــرطة االتحادية، فــي داللة على 
أن الســلطات تريد تجنب االشــتباك 
مــع مؤيــدي رجــل الديــن المعــارض 
مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة 

العراقية باالستقالة.
العراقييــن،  مــن  كثيــر  ويقــول   
استشــراء  إن  الشــباب،  وخاصــة 
الحكومــة  أروقــة  فــي  الفســاد 
يحرمهــم مــن االســتفادة مــن عودة 
االســتقرار بعــد ســنوات مــن الغــزو 

األميركي للبالد.

العراق.. القتلى في ازدياد واالحتجاجات تضرب مدًنا جديدة

دبي ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

فيما يمكن اعتباره اعترافا رســميا من إيران بضغط العقوبات األميركية على اقتصادها، أكد وزير النفط اإليراني، بيجن زنغنه، 
أن العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط في إيران، قائال إن “طهران ستقاوم”.

وقــال “صناعــة النفــط فــي إيــران تتعــرض كل بضعــة ســنوات 
لضربــة قاصمــة والعقوبــات االقتصاديــة تعتبــر من بينهــا... أدى 
ذلــك لتراجــع صناعــة النفــط اإليرانيــة عــن مكانتهــا وموقعهــا 

العالمي، ولكن سنقاوم في هذه المنطقة”.
وكان موقع وزارة النفط اإليرانية نقل عن زنغنه قوله، األحد، إن 
إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام.

وقــال زنغنــه: “سنســتخدم كل وســيلة ممكنــة لتصديــر نفطنــا، 
ولــن نرضــخ للضغط األميركــي؛ ألن تصدير النفط حق مشــروع 

إليران”.
وتقلصــت صــادرات إيران من النفط الخــام أكثر من 80 %، بعد 
أن أعــادت الواليــات المتحــدة فــرض عقوبــات عقــب انســحاب 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 

النووي بين إيران والقوى العالمية.
وردا علــى ذلــك، قلصــت إيــران التزاماتها بموجــب اتفاق 2015 
الــذي قبلت طهران بمقتضاه بكبح أنشــطتها النووية مقابل رفع 
معظــم العقوبات الدولية. وأكدت هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، 

التزاماتهــا  أكبــر  بدرجــة  ســتقلص  طهــران  أن  الثالثــاء،  أمــس 
بموجب االتفاق إذا لم تِف األطراف األوروبية بتعهدها بحماية 

اقتصاد إيران من العقوبات األميركية.

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أن بالده لم تتخل عن األكراد رغم االنســحاب من شــمال شــرق ســوريا، مهددا بأن أي عملية 
عسكرية غير مبررة ضدهم من قبل تركيا ستؤدي إلى تدمير اقتصادها. وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما أمس الثالثاء “يمكننا 
بدء عملية االنسحاب من سوريا، إال أننا لم نتخل عن األكراد بأي شكل من األشكال، الذين يمثلون شعبا خاصا ومقاتلين ممتازين”.

وفي وقت سابق من أمس، أكد مسؤوالن 
تركيــان، أن الجيــش التركــي نفــذ ضربات 
الســورية  الحــدود  اســتهدفت  جويــة 
مــن  الكرديــة  القــوات  لمنــع  العراقيــة، 
اســتخدام الطريــق لتعزيــز وجودهــا فــي 
شــمال شــرق ســوريا، بينمــا تجهــز أنقــرة 
لشن هجوم هناك. وقال مسؤول أمني إن 
“أحــد األهــداف الرئيســة كان قطــع طريق 
المــرور بيــن العــراق وســوريا قبــل العملية 

في سوريا”.
وأضــاف “بهــذه الطريقــة تــم قطــع طريــق 
ســوريا  إلــى  )األكــراد(  الجماعــة  عبــور 
وخطوط اإلمداد بما في ذلك بالذخيرة”.

أعربــت بريطانيــا أمــس عــن “قلقهــا البالغ” 
إزاء خطــة تركيــا شــن عمليــة تســتهدف 

ســوريا  شــمال  فــي  األكــراد  المســلحين 
وأبلغت أنقرة بأنها لن تدعم خطوتها.

اعتبــرت اإلمــارات أن التطــورات األخيرة 

فــي ســوريا، “تداعيــات لالنقســام العربــي 
الحالي”، مشــيرة إلى وجود تهديد لوحدة 

أراضي بعض الدول العربية.

وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه
آلية عسكرية تركية وأخرى أميركية في سوريا

صادراتها مــن النفط الخام تقلصت إلــى أكثر من 80 % تركيا تقصف الحدود الســورية العراقية... وتحضر لعملية عسكرية
إيران تقر بضغط العقوبات على اقتصادها ترامب: لم نتخل عن األكراد بأي شكل
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المظاهرات دخلت أسبوعها الثاني أمس الثالثاء
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يوم الوفاء للكلمة الجسورة
حيــن فاجأنــي أحــد المســؤولين عــن تنظيــم حفــل جائــزة خليفــة بــن ســلمان 
للصحافة بتكريمي فيما أنا خارج البالد، كل ما تمنيته أن أكون موجودا هناك 
ألتشــرف بالوقــوف أمام ســمو األمير خليفة بن ســلمان رئيــس الوزراء حفظه 
هللا ورعــاه وأتشــرف بتقديم الشــكر واالمتنان لســموه علــى الرعاية والتقدير 
اللذيــن أجــزم أنــه لــم تنلهمــا الصحافة والصحافيــون إال من خالل ســموه، هو 
الســند والراعــي والحامــي للكلمــة والقلــم، وأمــا بالنســبة لي أنا شــخصيا فهذا 
التكريــم الســامي مــن لدن ســموه جــاء ليمتص همــوم الكتابة ومعانــاة الكلمة 
الحقــة النابضــة التــي تضــع النقــاط على الحــروف دون روتــوش أو لعب على 
الحبال. إن ما نالني من سموه طوال مسيرة الكتابة من رعاية ودعم وتقدير 
جعلنــي أشــعر دائمــا بالمســؤولية واألمانــة للكلمــة التــي إذا لــم تكــن صريحــة 
ونافــذة وتصــب فــي دعم الحق واألمانــة الوطنية فهي ال تعد كلمــة، فالكتابة 
قبل أن تكون مجرد حروف وكلمات وعبارات، هي نبض وإحساس ومشاركة 

ومسؤولية وأمانة يتحملها الكاتب بحق وطنه وشعبه وقيادته.
وقد تعلمت من خليفة بن ســلمان أن الكلمة تعبير عن جســارة في قول الحق 

والوفــاء الــذي هــو فوق كل المبادئ والقيم ويجســد اإلخــالص، والوفاء بحق 
خليفــة بــن ســلمان هو وفاء ليس فقط مجرد كلمة تقــال بل هو وفاء حقيقي 
نابــع مــن القلــب وبصــدق، وفــاء يجســد عالقة إنســانية نســجتها ســنوات من 
العمــل لمــن حمــى الوطــن ووقف بوقت كان فيه من النــادر أن ترى قائدا يقف 

في وجه التحديات والمحن بمثل تحدي خليفة بن سلمان للصعاب.
اليوم عندما يكرمني ســموه حفظه هللا... فكل ما كنت أتمناه تواجدي أمامه 
شــخصيا ألجــزل له الشــكر واالمتنان، ولكن بحكم وجــودي خارج الوطن فإن 
شعوري فاض عبر األثير بالحب والوفاء ألن ما قدمه للصحافة والصحافيين 
أشــعرني بالمســؤولية أكثر من قبل، وأعاهد ســموه بأنني ســأبقى على عهدي 
بالدفــاع بكلمــة الحــق في ســبيل الوطن وأمنــه، فالصحافة مســؤولة، والكلمة 
مســؤولية أكبــر مــن أيــة مســؤولية أخرى، ومن يعشــق الكتابة عليــه أن يكون 

جسورا بقول الحق وهذا ما تعلمته من خليفة بن سلمان رعاه هللا.

تنويرة: ال تثقب شراعك وتلم الرياح. «
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أراض مخصصة حدائق 
للمواطنين لكنها مهملة

عندمــا تتحــدث الصحافة بمؤشــرات ومعايير ملموســة فهذا يعني 
أنهــا علــى حــق وال تفــرض مفاهيــم مغلوطــة ومتناقضــة، وعندمــا 
تلفــت انتبــاه الجهــات الرســمية إلــى عــدم االســتفادة مــن “موقــع 
حكومــي” خصــص للترفيه عــن المواطنين فهي بحاجــة إلى إجابة 
شــافية وواضحــة، إذ ال يعقــل لغايــة اآلن أن وضــع قطعــة األرض 
الصغيرة التي يفترض أنها حديقة بالقرب من مسجد مدينة عيسى 
الجنوبــي كمــا هــو عليه منذ ســنوات، فهي ليســت حديقــة بالمعنى 
المتعــارف عليــه ليســتفيد منهــا المواطــن، بــل مجــرد أرض مليئــة 
باألشــواك والمخلفــات واأللعــاب المعدومــة، واألدهى مــن ذلك أنها 
تشكل خطرا على األطفال بسبب التصاقها بشارع بغداد الرئيسي، 
وعندمــا طالــب بعــض األهالي بتحويلهــا إلى مجلــس أو صالة بدل 
بقائهــا هكــذا.. أرض حزينــة ذابلة، ضاعوا في ليــل المجلس البلدي 
الطويــل الــذي كان يبحــث أيضا عن شــروق شــمس الجهــة المعنية 
ذات العالقــة، لكــن األقدام تســير وتغوص فــي مناكب الزحام دون 

جدوى.

هنــاك معايير موضوعيــة وعلمية في عملية اختيار موقع الحديقة 
تقييمنــا  ومــن  بالــذات  الحديقــة  هــذه  لكــن  الســكنية،  باألحيــاء 
الشــخصي ال تنطبق عليها المعايير، وال يتوفر فيها أية وســيلة من 
وســائل الترفيه وتشــوبها عيــوب كثيرة، لذلك مــن األفضل أن يتم 
استغاللها في مشروع يعود بالنفع على المواطنين، كصالة أو على 
أقــل تقديــر تحويلها إلى مواقف تخدم المســجد الجنوبي خير من 
بقائهــا هكــذا لفتــرة زمنيــة طويلــة، وما دفعنــي للكتابة مــرة أخرى 
عــن هــذه المشــكلة مشــاهدتي بصــورة متكــررة أشــخاصا يقومون 
برمي المخلفات “عيني عينك” في الحديقة ألنهم على قناعة بأنها 
أرض مهجــورة وغيــر صالحة لالســتخدام، فالمنظر يوحي لكل من 

يشاهدها بأنها أرض تحولت مرتعا للنفايات.

أنا على ثقة بأن هناك حاالت مماثلة في مختلف محافظات المملكة،  «
ويفترض من الجهات المعنية حصر مثل هذه الحدائق إن صح التعبير 

وتنفيذ خطة موسعة لتطويرها طالما وجدت لخدمة المواطن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال تقف الحياة عندها!
يحدث أن يخطط الواحد منا لدراسة تخصٍص علمي ما؛ فينفق فيها سنواٍت 
مــن عمــره، تطــول أو تقصر، حتى إذا تخرج؛ جلس فــي بيته؛ ينتظر الوظيفة 
المناسبة لتخصصه؛ غير أنها ال تأتي، وال يدق أحد من المسؤولين هاتفه، وال 
بابــه، وال صنــدوق بريــده؛ ليبشــره بها! فتجده يطــرق باب الجهــة التي تعنيه، 
ويواصــل الطــرق واإللحــاح، والبحث عمن يعينــه في المتابعة والســؤال، غير 

أنه ال يصل إلى النتيجة المرضية، وهي: الوظيفة! 
من المؤســف حًقا أن تكون الوظيفة المناســبة بعيدة ُبعد المشــرقين عن هذا 
أو تلك! ومن المؤلم أال تكون ثمة استجابة إيجابية، تِعُده بهذه الوظيفة ولو 
بعد حين! غير أن ما يجب أن يتأسف الواحد عليه؛ هو االنتظار الطويل، الذي 
يصل لثالث سنوات أو يزيد، وهو قابع، الصق في مكانه، ينتظر فرًجا ال يأتي 
من )الجهة التي يقصدها(، ويعيش اإلحباطات، والتعاســة، والتذمر والشكوى 

الدائمة؛ فهو متعطل، يمضغ البطالة المّرة يومًيا، لكن! ال حياة لمن يناديه!
ولّمــا كانــت هــذه الجهــة التــي تناديها، وتناشــدها ال تســتجيب لك؛ فلمــاذا إذا 
تســتميت فــي طــرق بابها وحدها، وكأن فيهــا خالصك النهائــي، وإال انطفأت، 
وانعزلت، وواصلت الجلوس العقيم؛ )ال شغل وال مشغلة( كما نقول!؟ وكأن )ما 

فــي هالبلــد إال هالولــد(! اتركها يا أخي، وابحث عــن اتجاه آخر، وغّير طريقك، 
لربمــا وجــدت فيــه الخيــر الكثير، وما لــم تكن تتوقعه! وما لــم يكن تخصصك 

العلمي؛ ليعطيك إياه أو يمنحك!
لِمــن تخــرج مــن تخصــص أو آخــر: نعلــم أنــك اجتهــدت، وطويــت صفحــات 
مــن الليــل والنهــار، وربما تغّربت؛ لتـــَنل شــهادة تأخــذك إلى عالــم العمل، لكنك 
فوجئــت باســمك علــى قائمــة انتظــار طويلــة، ال موعــد لهــا وال تاريــخ انتهاء! 
فهــل ســتقف جاًمــدا تنتظــر الوظيفة/الحلــم، وتحــرق ســنواتك القادمة أســًفا 
وشــكوى!؟ أم ســتدير الدفة جهة أخرى، لتســتثمر هذه السنوات؛ في عمل ما، 

استكمال دراسة، أو تدريب، أو غيره مما يفيدك، ويجنبك الكثير من اآلالم!

هذه ُسنة حياتية، فليس كل ما يريد المرء؛ ُيدركه أو يحصل عليه! ورغم ما  «
ُيخّلفه ذلك من ضيق أو وجع؛ إال أنه ال يعادل مطلقا مرارة اإللحاح عليه، 

وانتظاره! كن واقعًيا، وتعامل بحكمة، فأنت وعينك ُموجهة نحو جهة بعينها 
ال سواها؛ ال تدري كم من الجمال والخير والنجاح ينتظرك في الجهات 

األخرى! فقط افتح عينيك جيًدا!.

د. زهرة حرم 
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ُيفتتــح يــوم األحــد المقبل الدور الثاني مــن الفصل التشــريعي الخامس لمجلس 
النــواب بعــد فصــل أول حافــل بالعديــد مــن األحــداث المفصليــة والمؤثــرة علــى 
المجتمع البحريني، ويتأرجح المواطنون في تصنيفها ما بين السلب واإليجاب.

أعتقــد أن أهــم مــا تمخــض عنه الــدور األول مــن الفصل التشــريعي الخامس هو 
تشــكيل لجنــة التحقيــق البرلمانيــة بشــأن بحرنــة الوظائــف فــي القطاعيــن العام 
والخــاص، حيــث إن أكبــر تحــٍد يواجهــه الشــاب البحرينــي اليــوم يتمثــل فــي 
الحصول على وظيفة يســتطيع من خاللها تلبية احتياجاته واحتياجات أســرته 
علــى أقــل تقديــر، خصوصًا فــي ظل المعوقــات والتحديات الكبيــرة التي تواجه 

الشباب وأبرزها إحالل األجنبي مكان المواطن.
الجهــود التــي تقوم بها اللجنة واضحــة للمتتبع لعملها حيث حرصت اللجنة على 
المبــادرة بالزيــارات الميدانيــة واســتقصاء األرقــام واإلحصائيــات مــن مصادرها 
الموثوقة، كما قامت بنشــر بعض األرقام التي تكشــف عن ضعف تبوؤ البحريني 
الوظائــف فــي القطاعيــن والتــي تفنــد مزاعــم وادعــاءات العديــد مــن الجهــات 
والمســؤولين، مــا يتجســد فــي عــدم التعاون مــع اللجنــة بتجاهــل أو تأخر بعض 

الجهات في الرد وبالتالي إعاقة عمل اللجنة.
لجنــة التحقيــق بشــأن البحرنــة تواجــه العديــد مــن التحديــات، أهمهــا مراجعــة 
منظومة التوظيف والتشريعات المتعلقة بها والتي أدت إلى تواجد أعداد كبيرة 
من الشباب البحريني ذوي المؤهالت العليا دون وظائف تتناسب مع إمكانياتهم 
مقابــل تمكــن وتوســع لألجانب في القطاعيــن العام والخاص ما يســتدعي النظر 

إلى القواعد والجذور لتحديد مكامن الخلل والعلة التي أدت إلى هذا الوضع.

على الرغم من تفاؤلي الناتج عن حجم الجهود المبذولة من قبل  «
أعضاء اللجنة إال أنني أأسف على ضعف الوازع الوطني عند العديد من 
المؤسسات بتفضيل األجنبي على المواطن البحريني )ما يعرف بعقدة 

األجنبي( ألسباب ال تتعلق أبداً بالكفاءة أو المؤهالت والتي عادة ما ترتبط 
بقناعات داخلية أو أسباب مالية تخدم أهدافا آنية ووقتية لكنها تلقي 

بظاللها السلبية على المدى البعيد جداً على المواطن والوطن.

لجنة التحقيق بشأن البحرنة... آخر آمال الشباب

بدور عدنان

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الُموقــر، وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء، عقد الملتقى 
الحكومــي 2019م، وهــو ملتقــى ُيعقد من أجل العمــل على تحقيق أعلى درجات 
الكفــاءة والجــودة للخدمــات الحكوميــة ضمــن مبــادئ االســتدامة والتنافســية 

والعدالة.
ويأتي انعقاد الملتقى في دورته الرابعة ليؤكد استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع 
التي تضمنها برنامج الحكومة والمتوافقة مع تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 
2030م، وهي مشاريع ستنعكس إيجابا على أهل البحرين وستساهم في تعزيز 
التنمية الشــاملة وخلق الفرص النوعية أمام المستثمرين البحرينيين واألجانب، 
ما سيؤدي إلى توفير خدمات حكومية متميزة وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي.

إن الهــدف األساســي مــن هــذا الملتقــى تحويل التحديــات إلى فرص مســتقبلية 
من خالل العمل بروح “فريق البحرين الواحد” وتعزيز التنافســية بين القطاعات 
المختلفة لتحقيق النمو االقتصادي المنشود، ومناقشة ما تم إنجازه من البرنامج 
الحكومي والعمل على تنفيذ ما تبقى منه، وتحقيق ممارســات حكومية متميزة 
لتحســين جــودة حيــاة المواطنيــن وتطويــر البحريــن، وهــذا مــا ســيحقق التميز 
فــي العمــل الحكومي وصوال إلى بنــاء قاعدة صلبة لألعمال واالســتثمار وتنويع 
مصــادر الدخــل واســتحداث قطاعــات اقتصادية جديــدة، بجانب تعزيــز اإلبداع 

واالبتكار لكل القطاعات.
إن انعقاد الملتقى كل عام جزء أساسي من المتابعة الحكومية ألعمالها وبرامجها، 
فاســتمرار الخدمة الحكومية ال يتم فقط بتنفيذها، إنما بمتابعة أدائها وتقييمها 
بيــن فتــرة وأخرى للوصول إلى أفضل أداء، وألجل تحقيق التطلعات الحكومية 
وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير األداء وتقديم خدماتها بجودة 
عاليــة بمــا يضمن اســتدامتها. وسيســتمر انعقــاد الملتقى كنهج مســتمر لتكريس 
أسس التنمية واالستجابة لكل التحديات بجانب تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي 

وتبسيط إجراءات تقديم مختلف الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها.
إن المواطــن البحرينــي الهدف األساســي من هذا الملتقــى باعتباره الهدف األول 
للتنميــة الوطنيــة ومحركهــا األساســي وغايتهــا، وتلبيــة لطموحــات وتطلعــات 
المواطنيــن مــن خــالل رفــع فاعليــة أداء الخدمــات الحكومية وتقديمهــا بجودة 

وكفاءة عالية بسرعة وإتقان بما ُيحقق النماء للبحرين والرخاء لشعبها.

الملتقى فعل حضاري ُيعزز فاعلية وكفاءة العمل الحكومي والشراكة  «
الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

الملتقى الحكومي 2019م

عبدعلي الغسرة
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الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى محمــد بــن جالل عــن أطيــب التهاني 
والتبريــكات إلــى مقــام القيــادة الرشــيدة، وإلى ممثــل جاللة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وإلى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، بمناســبة اإلنجاز 

العالمي الذي حققه منتخب ألعاب القوى.

االنجــازات  هــذه  أن  جــال  بــن  وأكــد 
تنســجم مــع الرعايــة الدائمــة التــي توليها 
للقطــاع الرياضــي فــي  القيــادة الرشــيدة 
المملكــة وتعبــر عــن حــرص القيــادة علــى 
تهيئــة مختلف الظــروف الكفيلة بالتمثيل 
المشــرف للمملكة في مختلف التظاهرات 
الرياضية، مؤكدا بأن ذلك اإلنجاز العالمي 
هــو ترجمــة حقيقيــة ل “العصــر الذهبــي” 
الذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد 
وتطلعــات  لرؤيــة  وتجســيدا  خليفــة  آل 
ســموه فــي حصــد المزيــد مــن اإلنجــازات 
أللعــاب  الواضــح  التألــق  بعــد  المتميــزة 

القــوى فــي “عــام الذهــب”، مشــيرا كذلــك 
إلى أن اإلنجاز هو ثمرة الهتمام ومساندة 
بــن حمــد آل خليفــة  ســمو الشــيخ خالــد 
بتوفيــر  األولمبيــة  للجنــة  وتوجيهاتــه 
مختلف اشــكال الرعايــة لمنتخبات ألعاب 

القوى.
ابطالنــا  بمســتوى  جــال  بــن  وأشــاد 
العالمــي  إنجازكــم   “ مضيفــا  وبطاتنــا، 
العطــاء  فــي  تفانيكــم  بفضــل  تحقــق 
والتدريبــات، والتزامكم بخطط الجهازين 
الفنــي واإلداري وتضحياتكــم التي نعلمها 
ألعــاب  بــأن  ثقــة  وكلنــا  جيــدًا،  ونقدرهــا 

القوى البحرينية ســتكون رقمًا صعبًا على 
المســتويات اإلقليمية والقاريــة والعالمية 
كافــة أيضــًا، ونحــن جاهزون لدعــم جميع 
العدائين والعداءات، آملين منكم مواصلة 
الســير علــى درب التفــوق الحالــي نفســه 
لتعزيــز مكانة البحريــن بمختلف المحافل 

الخارجية”.

 محمد بن جالل

مشــيدا بعطــاء العدائين في بطولة العالــم أللعاب القوى
بن جالل يهنئ بمناسبة اإلنجاز العالمي

ســموه هنــأ جاللــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد وناصــر بــن حمــد

خالد بن حمد: إنجازات القوى البحرينية مفخرة للوطن وعنوان للتميز

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

رفع األمين العام للجنة األولمبية محمد النصف أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، بمناسبة اإلنجاز العالمي لمنتخب ألعاب القوى للرجال 
والســيدات فــي بطولة العالــم التي اختتمت مؤخرا في قطــر والتي حصد فيها 
المنتخــب ثــالث ميداليــات ملونــة )ذهبيــة وفضيــة وبرونزيــة( لتحتــل مملكــة 

البحرين المركز الثاني عشر عالميا.

 وأكد النصف أن اإلنجاز العالمي يعكس 
الدعــم الامحدود مــن صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 
والرياضيــة  الشــبابية  للحركــة  البــاد 
والــذي قاد الرياضة البحرينية لتحقيق 
العديد من المنجزات التي عززت مكانة 

البحرين بمختلف المحافل الخارجية.
 وأشــاد النصــف باهتمــام ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وجهود ســموه 
الموفقــة في خدمة الرياضة البحرينية 
الســبل  أفضــل  تهيئــة  خــال  مــن 
الرياضييــن،  جميــع  أمــام  واإلمكانــات 

جهــود  علــى  كذلــك  النصــف  وأثنــى 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد والمتابعة 
المستمرة من سموه والتي أسهمت في 
إحــراز المراكز المتقدمة في العديد من 

الرياضات.
العدائيــن  بمســتوى  النصــف  وأشــاد   
والعــداءات على امتداد البطولة والتي 
اثمــرت عــن تحقيق حصيلــة جيدة من 
الميداليــات لتعكــس المكانــة المرموقة 
أللعــاب القــوى علــى الســاحة العالميــة، 
البحرينــي  االتحــاد  بجهــود  مشــيدا 
أللعــاب القوى برئاســة محمــد بن جال 

فــي تنفيــذ البرامــج االعداديــة لتأهيــل 
ســاهمت  التــي  والعــداءات  العدائيــن 
المتميــز  اإلنجــاز  ذلــك  تحقيــق  فــي 
بأحــرف  التاريــخ  سيســجله  والــذي 
مــن نــور متمنيــا أللعــاب القــوى المزيــد 
قــادم  فــي  والنجــاح  التوفيــق  مــن 

االستحقاقات.

محمد النصف

اإلنجاز العالمي يعكس الدعم الالمحدود للحركة الرياضية
النصف يشيد بمستوى العدائين األبطال

البحريــن فريــق  ســيكون ممثــل مملكــة 
لألنديــة  اآلســيوية  البطولــة  فــي  باربــار 
والتــي  اليــد  لكــرة  الــدوري  أبطــال 
ســتحتضنها كوريــا الجنوبية فــي الفترة 
مــن 7 إلــى 17 نوفمبــر المقبــل والمؤهلــة 
إلــى بطولــة العالــم “ســوبر جلــوب” علــى 
موعد مثير وقوي حينما يستهل مشواره 

بماقاة فريق الوحدة السعودي.
وبحســب الجــدول الصــادر عــن اللجنــة 
الفريــق  باربــار ســيواجه  المنظمــة، فــإن 
وفــي  نجــوم  بعــدة  المطعــم  الســعودي 
مقدمتهــا قائــد منتخبنــا حســين الصياد، 
وفــي اليــوم التالــي 8 نوفمبــر ســيواجه 
 10 األحــد  يــوم  وفــي  العمانــي،  عمــان 
نوفمبر ســيلتقي العربي الكويت وبعدها 
مباريــات  ويختتــم  القطــري  الوكــرة 

مجموعته بفوالذ اإليراني.

بداية باربار بالوحدة
علي مجيد

9 أكتوبر 2019  األربعاء
10 صفر 1441

اتحاد الكرة - المركز اإلعالميالرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكــد رئيــس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشــيخ علي بن محمد آل خليفة 
أن الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للحركة الشبابية والرياضية 
قــاد مملكــة البحرين لتحقيــق اإلنجاز المتميز في بطولــة العالم أللعاب القوى 
والــذي تكلــل بحصولهــا علــى 3 ميداليــات ملونــة مــن بينهــا ذهبيــة وفضيــة 

وبرونزية لتحتل المركز األول عربيا والثالث آسيويا والثاني عشر عالميا.

آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  وقــدم 
إلــى  والتبريــكات  التهانــي  خليفــة 
جالــة  وممثــل  الرشــيدة  القيــادة 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب، 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والنائــب 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
مؤكــدا  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  خالــد 
أن هــذا اإلنجــاز عــزز مكانــة المملكة 
علــى خارطة الرياضــة العالمية وهو 

مســتحق  وإنجــاز  جديــد  مكســب 
أصبحــت  التــي  الغاليــة  لمملكتنــا 
تواصل ريادتها وتشق طريقها بدعم 
وحكمة قيادتها الرشــيدة وبســواعد 
أبنائها وبناتها المخلصين ممن مثلوا 
العالمــي  المحفــل  هــذا  فــي  الوطــن 
ليرســموا صورة ناصعة عن الرياضة 

البحرينية.
بــن محمــد آل  وأشــاد الشــيخ علــي 
خليفــة بالــدور المميــز الــذي قــام بــه 
القــوى  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد 
بــن  عبداللطيــف  محمــد  برئاســة 
جــال فــي توفيــر مختلــف الظروف 

إلعــداد العدائين والعداءات، لينجح 
فــي  ومثابــرة  جــد  بــكل  االتحــاد 
تحقيــق نجاحــات جديــدة للبحريــن 
لتكــون المملكــة فــي طليعــة الــدول 
األلعــاب  أم  صعيــد  علــى  المتقدمــة 
متمنيــا لاتحــاد المزيد مــن التوفيق 
والنجاح في االستحقاقات القادمة.

رفع رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل 
خليفــة، أســمى آيــات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشــيدة بمناســبة االنجاز 

التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني أللعاب القوى.

 كمــا قــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة، التهانــي والتبريــكات إلى ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
البحرينــي لكــرة القــدم أن إنجــاز ألعــاب 
العالــم  بطولــة  فــي  البحرينيــة  القــوى 
والرعايــة  المتواصــل  الدعــم  يعكــس 
الكريمــة مــن قبــل جالــة الملــك وســمو 
العهــد  ولــي  وســمو  الــوزراء  رئيــس 
للرياضة البحرينية، مشــيدا باإلنجازات 
التــي  البحرينيــة  للرياضــة  المتعــددة 
تجســد اهتمــام ودعــم صاحــب الجالة 

الملك الرياضي األول في المملكة.
 وأكــد أن إنجــاز ألعــاب القــوى يضــاف 

لسلســلة المكتســبات المتعددة للرياضة 
زالــت  وال  حققــت  التــي  البحرينيــة 
جميــع  علــى  المشــرفة  النتائــج  تحقــق 
األصعــدة، مثنيــا فــي هــذا الصــدد علــى 
الدعــم واالهتمــام المتواصــل مــن قبــل 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
للرياضــة البحرينية وتحفيز المنتخبات 
ومشــيدا  المشــرف،  للظهــور  الوطنيــة 
بدعم واهتمام ســمو الشــيخ خالد خالد 
ســموه  ومتابعــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن 

المستمرة للمنتخبات الوطنية.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وهنــأ   
علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
بــن خليفــة آل خليفــة، رئيــس االتحــاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى محمــد جــال 

بمناسبة اإلنجاز الكبير والظهور المتميز 
ألبطــال البحريــن فــي المحفــل العالمي، 
الرياضيــة  األســرة  اعتــزاز  عــن  معربــا 
باإلنجــاز  خصوصــا  والكرويــة  عمومــا 
مكانــة  يعكــس  الــذي  الفريــد  العالمــي 
ألعــاب  ورياضــة  البحرينيــة  الرياضــة 

القوى على وجه التحديد.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ بإنجاز ألعاب القوىعلي بن محمد: الدعم قاد لتحقيق إنجاز عالمي

علي بن خليفةعلي بن محمد 

استقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في قاعة التشريفات 
بمطار البحرين الدولي، وفد المنتخب الوطني أللعاب القوى، العائد إلى أرض الوطن، بعد ختام مشاركته في بطولة العالم أللعاب القوى، والتي نجح من 

خاللها بإحراز المركز االول عربيا والثاني آسيويا والثاني عشر عالميا، بعد تحقيقه لميدالية ذهبية وفضية وبرونزية بمنافسات هذه البطولة.

آيــات  أســمى  ســموه  رفــع  المناســبة،  وبهــذه 
التهانــي والتبريــكات إلى مقــام صاحب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهــل الباد، 
وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
الشــيخ  وإلــى ســمو  الــوزراء،  لرئيــس مجلــس 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، بعد تحقيق 

المنتخب هذا اإلنجاز العالمي.
وأكــد ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة أن 
النتيجــة المشــرفة التــي حققهــا منتخــب ألعاب 
يوليهــا  التــي  الفائقــة  الرعايــة  تجســد  القــوى 
حضــرة صاحــب الجالــة الملــك المفــدى حفظه 
هللا ورعــاه، للرياضة البحرينية وحرص جالته 
فــي  الرياضييــن،  أبنائــه  دعــم  علــى  هللا  أيــده 

مختلــف المحافــل الخارجيــة وتهيئــة مختلــف 
الظــروف أمامهــم للتميــز والتألــق، وهو مــا أثمر 
عــن العديد من االنجازات الرائعة، التي حققتها 
المنتخبــات الرياضيــة، ومــن بينها ألعــاب القوى 
للتميــز  عنــوان  بأنهــا  مــن جديــد  أثبتــت  التــي 

وتشريف الوطن على الصعيد العالمي.
حققهــا  التــي  الافتــة  بالنتائــج  ســموه  وأشــاد 
ليشــكلوا  العالــم  بطولــة  فــي  البحريــن  عــداؤو 
العــداءة  قدمتــه  بمــا  منوهــا  للوطــن،  مفخــرة 
ســلوى عيد من أداء رائع في نهائي ســباق 400 
متر ســيدات، لتفــوز بالميدالية الذهبية وتحقق 
ثالــث أفضــل زمن في تاريخ الســباق في انجاز 
تاريخي متميز سيسجل بأحرف من ذهب، كما 
اشــاد سموه بتميز العداءة روز شيليمو الحائزة 
علــى فضيــة ماراثون الســيدات وفريــق التتابع 

المختلط 4x400 الفائز بالميدالية البرونزية.
وأضاف ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
وبطــات  ابطــال  ســطره  بمــا  ونفتخــر  “نعتــز 

البحريــن مــن ملحمــة بطولية رائعــة بحصادهم 
المتميــز في بطولــة العالم أللعاب القوى للرجال 
والســيدات، ليقدموا صــورة ناصعة بأم األلعاب 
بــارزة  بــه مــن عناصــر  البحرينيــة، ومــا تتميــز 
رافعيــن علم بادهم عاليا، متســلحين بالعزيمة 

واإلصرار”.
ونوه ســموه بالعمل الكبيــر الذي يقوم به اتحاد 
ألعــاب القــوى برئاســة محمــد بن جــال، ودوره 
واالســتراتيجيات  الخطــط  رســم  فــي  البــارز 
جميــع  وتهيئــة  بإعــداد  الخاصــة  والبرامــج 
العدائيــن والعــداءات، األمــر الــذي ســاهم فــي 
مقــدرا ســموه  العالمــي،  اإلنجــاز  ذلــك  تحقيــق 
جهود الوفد البحريني والطاقم اإلداري والفني 
والطبــي واإلعامــي، والذيــن كانت لهــم جميعا 
بصمــة فــي تحقيــق هــذا اإلنجاز، متمنيا ســموه 
فــي الوقت ذاته أللعاب القوى البحرينية مزيدا 
مــن التفــوق والنجــاح، لرفــع راية الوطــن عالية 
خفاقة في مختلف المحافل الخارجية المقبلة.

الرفاع - المكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القدم 
عنــد 7.30 من مســاء اليوم، لقــاء وديا دوليا 
أمــام نظيره األذربيجاني، وذلك على اســتاد 

البحرين الوطني.
وتعتبــر مبــاراة اليوم فرصة أخيــرة ومثالية 
بقيــادة  الوطنــي  للمنتخــب  الفنــي  للجهــاز 
المــدرب البرتغالــي هيليــو ســوزا؛ للتحضيــر 
المزدوجــة  التصفيــات  فــي  إيــران  لمبــاراة 
المؤهلــة إلى كأس العالم 2022 وكأس آســيا 
15 أكتوبــر  يــوم  المبــاراة  2023، إذ ســتقام 
الجــاري علــى االســتاد الوطنــي، ضمــن إطار 

الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.
واســتغل الجهــاز الفنــي للمنتخــب الوطنــي 
فــي  اإلجباريــة  للراحــة  منتخبنــا  خضــوع 
الجولة الثالثة لخوض مباراة ودية تنافسية 
أمــام منتخــب أذربيجان الذي يأتي مباشــرة 
خلــف منتخبنا في التصنيف العالمي الصادر 

من االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.
وتعتبــر مبــاراة اليــوم محطــة مهمــة لإلعداد 

واالحتكاك مع منتخب أوروبي.
واختتم منتخبنا الوطني تحضيراته للمباراة 
بخوضه مرانا أخيرا مساء أمس على ملعب 
المبــاراة، وســط حضور جميــع الالعبين ومع 

انضمام المحترف في صفوف فريق ســالفيا 
براغ التشيكي عبدهللا يوسف.

وكان المنتخــب الوطني قد انتظم بعد مران 
اإلثنين في معسكر مغلق بفندق “داون تاون 
روتانا” بالعاصمة- المنامة؛ تحضيرا للمباراة.
المنتخــب  وفــد  أمــس  وصــل  ذلــك،  إلــى 
األذربيجانــي، واكتفــى بخوض مــران وحيد 

علــى ملعــب المبــاراة فــي توقيتهــا )الســابعة 
والنصف مساء(.

عمانــي  تحكيمــي  المبــاراة طاقــم  وســيقود 
دولــي مكون من حكم الســاحة أحمد الكاف، 
وراشــد  العمــري  أبوبكــر  مواطنــاه  ويعاونــه 
الغيثي، فيما سيكون الحكم الرابع البحريني 

الدولي عيسى عبدهللا.

األحمر يستضيف نظيره األذربيجاني ودًيا

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة خالص 
التهانــي والتبريــكات إلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء وصاحب 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد األمين نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء بمناســبة االنجــاز التاريخي الــذي حققه منتخبنا 
الوطني أللعاب القوى بحصوله على المركز األول عربيًا والثاني آســيويًا والثاني عشــر 

عالميًا في بطولة العالم أللعاب القوى.

أن  الســلة  اتحــاد  رئيــس  واعتبــر 
القــوى  أللعــاب  الرياضــي  اإلنجــاز 
يأتــي تجســيدًا حقيقيــًا لما يحظى 
رعايــة  مــن  الرياضــي  القطــاع  بــه 
التــي  اإلمكانــات  كافــة  وتوفيــر 
تعــزز مكانة البحرين على الســاحة 

الرياضية إقليميًا وقاريًا وعالميًا.
كمــا هنــأ ســمو الشــيخ عيســى بــن 
علي، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثــل جاللة الملك لألعمال 
الشــباب رئيــس  الخيريــة وشــئون 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة 

الكبيــر مشــيدًا  علــى هــذا اإلنجــاز 
بدعــم ســموه الواضــح للمنتخبــات 
لهــا  الدائــم  وتحفيــزه  الوطنيــة 
مراتــب  أعلــى  بلــوغ  أجــل  مــن 
التظاهــرات  فــي مختلــف  اإلنجــاز 
الرياضيــة، مشــيرا إلــى أن حصول 
العــداءة ســلوى عيــد علــى المركــز 
األول عالميــًا فــي ســباق 400 متــر 
ببطولــة العالــم وبثالــث أفضل رقم 
فــي التاريــخ ُيعــد أحــد االنجــازات 
للرياضــة  المهمــة  التاريخيــة 
البحرينية فــي العهد الزاهر لجاللة 

الملــك المفــدى خصوصــًا فــي ظــل 
أقــوى  مــن  الواســعة  المشــاركة 
وأعتــى منتخبــات العالــم، وكذلــك 
حصــول العداءة روز شــيليمو على 
فضيــة ماراثــون الســيدات وفريــق 
 400*4 المختلــط  التتابــع  التتابــع 

متر على الميدالية البرونزية.
الشــيخ  ســمو  أيضــًا،  ســموه  وهنــأ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب 

األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة 
هــذا  علــى  البحرينيــة  األولمبيــة 
االنجاز التاريخي الذي ُيعد ســابقة 
كبيــرة لمنتخباتنا الوطنية، مشــيدًا 
بالــدور الكبيــر الــذي قــام به ســموه 
النتائــج  هــذه  تحقيــق  أجــل  مــن 

الرائعة.
وأعــرب ســموه عــن تقديــره الكبير 
بذلهــا  التــي  المتميــزة  للجهــود 
القــوى  البحرينــي أللعــاب  االتحــاد 
برئاســة محمــد جــالل فــي إعــداد 
المنتخــب الوطني بصــورة متميزة 
البطولــة،  هــذه  فــي  للمشــاركة 
بالمســتويات  إعتــزازه  عــن  معبــرًا 
الفنيــة الكبيــرة التــي قدمهــا نجوم 
تمثيــل  فــي  وتفانيهــم  المنتخــب 
ممكنــة،  صــورة  بأفضــل  المملكــة 
جميــع  نفســه  الوقــت  فــي  مهنئــًا 
أعضــاء مجلــس إدارة االتحاد بهذا 

اإلنجاز الكبير.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي 

ــة ــايـ ــي مــــن رعـ ــ ــاض ــ ــري ــ ــا يـــحـــظـــى بــــه الـــقـــطـــاع ال ــمـ ــي لـ ــق ــي ــق ــد ح ــي ــس ــج ت

سمو رئيس اتحـاد السلـة يهنـئ بإنجاز ألعـاب القـوى

سمو الشيخ عيسى بن علي

سلوى عيد ثاني أفضل رياضية في البطولة

سلمان بن إبراهيم: اإلنجازات تعزز مكانة البحرين عالمًيا
هنأ العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ونوه برؤية ناصر بن حمد وجهود خالد بن حمد

رفــع األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بــن ابراهيم آل خليفــة خالص التهانــي والتبريكات إلــى مقام صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد آل خليفة ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمناســبة 

اإلنجازات الكبيرة لمملكة البحرين في بطولة العالم السابعة عشرة أللعاب القوى التي أقيمت في الدوحة. 

واعتبر الشــيخ ســلمان بن ابراهيــم آل خليفة 
إنجــازات مملكــة البحريــن فــي بطولــة العالم 
أللعــاب القــوى ترجمــة حقيقــة لمــا تحظى به 
الحركة الرياضة من رعاية متواصلة من لدن 
القيــادة الرشــيدة وتجســيدا لحــرص القيــادة 
الواضــح علــى توفيــر الظــروف المثاليــة أمام 
المملكــة  لتمثيــل  البحرينييــن  الرياضييــن 
الرياضيــة  المحافــل  فــي  مشــرفة  بصــورة 

الخارجية.
 وأكــد األميــن العــام للمجلس األعلى للشــباب 
 3 علــى  البحريــن  حصــول  أن  والرياضــة 
ميداليــات ملونــة ذهبيــة وفضيــة وبرونزيــة، 
وحلولها في المركز األول على مستوى الدول 

العربيــة يترجــم رؤيــة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلى للشباب والرياضة على صعيد ترسيخ 
مكانة المملكة على الساحة الرياضية الدولية 
الدعــم  أشــكال  مختلــف  تقديــم  خــالل  مــن 
والمســاندة لإلتحادات الرياضية ورفع كفاءة 
إلــى المنافســة  المنتخبــات الوطنيــة وصــوالً 

الجادة على المراكز المتقدمة. 
وأشــار إلى أن الحصــاد المميز من الميداليات 
التــي حققتهــا ألعــاب القــوى البحرينيــة فــي 
بطولــة العالــم يعكــس الموقــع الريــادي الــذي 
تحتلــه المملكــة علــى الصعيد الدولي مشــيدًا 

فــي هذا اإلطار بجهود ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة ورعايــة ســموه ألبطــال 
البنــاء  إســتراتيجية  ظــل  فــي  األلعــاب(  )أم 
األولمبيــة  اللجنــة  تنتهجهــا  التــي  والتطويــر 
أللعــاب  البحرينــي  اإلتحــاد  بجهــود  منوهــا 
القــوى فــي توفيــر الظــروف المثاليــة ألفــراد 
المنتخــب الوطنــي مــن أجــل بلــوغ المراتــب 

العليا في االستحقاق العالمي.
آل  ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأوضــح 
خليفــة أن نتائــج ألعاب القــوى البحرينية في 
بطولــة العالم تشــكل محطة إنطالق متجددة 

لألبطــال واألبطــال مــن أجــل مضاعفــة البذل 
الفنيــة وصــوالً  والعطــاء ورفــع مســتوياتهم 
للمشــاركة المهمة فــي دورة األلعاب األولمبية 
المقبلــة في طوكيــو العام 2020 والتي نتطلع 
فيهمــا إلى نتائــج طيبة تعــزز نجاحات ألعاب 

القوى البحرينية.

سلمان بن ابراهيم 
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اختتمت منافســات مســابقة صيد األســماك )الحداق( التي تأتي ضمن موسم ناصر 
بــن حمــد لرياضــات المــوروث البحــري فــي نســخته الثانيــة، وذلــك بإقامــة الجولة 
الثانية على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة وسط 

مشاركة كبيرة.

 وفي فئة الهامور، تمكن علي عيسى من 
الفــوز بالمركــز األول بعــد أن بلغ مجموع 
وزن مــا اصطاده )6.85 كيلوجرام(، فيما 
جــاء فــي المركــز الثانــي جاســم محمــد 
بفــارق بســيط )6.80 كيلوجــرام(، بينمــا 
حل فــي المركز الثالث علي خليل )5.95 

كيلوجرام(.
 وعلى مستوى سمك الشعري، فاز عادل 
العمادي بالمركز األول )2.20 كيلوجرام(، 
متفوقــا علــى محمد عبدالــرزاق صاحب 
كيلوجــرام(،   2.15( الثانــي  المركــز 

نصيــب  مــن  فــكان  الثالــث  المركــز  أمــا 
عبدالكريم طريف )2.10 كيلوجرام(.

راشــد  جــاء  الكنعــد،  ســمك  وفــي   
عبدالرحمــن أوال )3.15 كيلوجرام(، فيما 
احتــل جعفــر أحمــد المركز الثانــي )2.80 
كيلوجرام(، في المقابل حل محمد أحمد 

في المركز الثالث )2.10 كيلوجرام(.
 أمــا فــي نوع الجــد، فاز خليفــة العليوي 
بالمركــز األول )1.55 كيلوجرام(، متقدما 
على خالد الهاجري صاحي المركز الثاني 
الثالــث  المركــز  أمــا  كيلوجــرام(،   1.35(

فــكان من نصيب محمــد فالمرزي )1.25 
كيلوجرام(.

 وأخيرا على مســتوى ســمك السكن، فاز 

بينمــا  كيلوجــرام(،   9.40( عبــدهللا  رائــد 
احتل المركز الثاني عادل العمادي )6.20 
كيلوجــرام(، متفوقــا علــى بــدر عبــدهللا 

صاحب المركز الثالث )5.25 كيلوجرام(.
 فــي المقابل، شــهدت مســابقة التجديف 
الشــعبي على كأس ســمو الشــيخ فيصل 
فــوز  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  بــن 
المتســابقين العشــرة األوائــل مــن أصــل 

أكثر من 250 مشاركا في المسابقة.
 وجــاء فــوز النوخــذة أحمــد البوســميط 
المنافســة  علــى  تاكيــدا  األولــى  للمــرة 
الشرســة في هذه المسابقة، حيث تمكن 
الســباق  مســافة  قطــع  مــن  البوســميط 
دقيقــة(،   12.58.94( قــدره  زمــن  فــي 
متقدمــا علــى أقــرب منافســيه النوخــذة 
حمــد الرميحــي صاحــب المركــز الثانــي 
فــي  جــاء  بينمــا  دقيقــة(،   13.12.52(
المركــز الثالــث النوخــذة جمعــة الحســن 
بعــد أن قطــع مســافة الســباق فــي زمــن 

قدره )13.22.48 دقيقة(.
الحــدي  عبــدهللا  النوخــذة  واحتــل   

المركــز الرابــع )13.34.67 دقيقــة(، فيمــا 
خامســا  الديــري  محمــد  النوخــذة  جــاء 
)13.54.03 دقيقــة(، يليــه النوخــذة حمد 
دقيقــة(،   14.00.16( سادســا  الدوســري 
عبــدهللا  عبدالرحمــن  النوخــذة  ثــم 
متقدمــا  دقيقــة(،   14.04.29( ســابعا 
ثامنــا  الهرمســي  محمــد  النوخــذة  علــى 
)14.29.12 دقيقــة(، ثــم النوخــذة دعيج 
دقيقــة(،   14.38.26( تاســعا  بوســعيد 
وأخيــرا النوخــذة عبدالعزيــز نصيب في 

المركز العاشر )14.48.50 دقيقة(.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

البوسميط بطال جديدا في التجديف الشعبي

 البوسميط قائد فريق سموم يحتفل بالفوز 

اللجنة اإلعالمية

البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  رفــع 
بــن  محمــد  الشــيخ  البحرينيــة 
دعيــج آل خليفــة خالــص التهانــي 
العالمــي  باإلنجــاز  والتبريــكات 
العــداءة  حققتــه  الــذي  المشــرف 

البحرينية سلوى عيد ناصر. 
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  واشــار 
اإلنجــاز  أن  إلــى  البحرينيــة 
لرؤيــة  تحقيقــا  يأتــي  التاريخــي 
بــن  صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
عيســى آل خليفة عاهــل البالد من 
التفــوق  مــن  مزيــد  تحقيــق  أجــل 
الرياضــات  جميــع  فــي  واالزدهــار 
هــذا  ان  علــى  مؤكــدًا  المختلفــة، 
اإلنجــاز يأتي ضمــن العصر الذهبي 
البحرينيــة،  الرياضــة  النجــازات 
الــذي أطلــق مســماه ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، والــذي 
يعــد امتــدادا لمســمى عــام الذهــب 
الذي أطلقه سموه على عام 2018.

كما اشــاد الشــيخ محمد بــن دعيج 
الشــيخ  لســمو  الكبيــرة  بالجهــود 
ومــا  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
قدمــه مــن دعــم واهتمــام لتطويــر 
البحرينيــة  القــوى  ألعــاب  رياضــة 
لتحقيق اإلنجازات غير المســبوقة 
فــي بطــوالت العاب القوى وســعيه 
مملكــة  اســم  رفــع  فــي  الحثيــث 
مختلــف  فــي  عاليــا  البحريــن 

الرياضات.

محمد بن دعيج يهنئ بإنجاز سلوى عيد

محمد بن دعيج

من تدريبات المنتخب األول

ضمـــن التحضيــــرات للقــــاء إيـــــران 
فــي التصفيــات المزدوجـة

أحمد مهدي

9 أكتوبر 2019  األربعاء
10 صفر 1441

ختام منافسات 
“الحداق” في 

موسم ناصر بن 
حمد لرياضات 

الموروث البحري



نجوم السلة يزورن مرضى السرطان
قام وفد من االتحاد البحريني لكرة السلة، برفقة عدد من نجوم كرة السلة البحرينية 
للرجال والســيدات والحكام، بزيارة خاصة للمرضى المصابين بمرض الســرطان بمركز 

عالج األورام في مجمع السلمانية الطبي.

وتأتــي هذه الزيارة، تفعيــاً لمبادرة رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو الشيخ 
عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، بشأن 
الشــراكة المجتمعية بيــن القطاع الرياضي 
وبقيــة قطــاع المجتمــع المدنــي، وتعزيــًزا 
للشراكة الخاصة بين اتحاد السلة وجمعية 

البحرين لمكافحة مرض السرطان.
وتعليًقا على هذه المبادرة، قال غازي رضي 
رئيس لجنة التســويق والفعاليات باالتحاد 
تأتــي  الزيــارة  إن  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
مــن منطلــق المســؤولية االجتماعيــة التــي 
يتبناها اتحاد الســلة برئاســة ســمو الشــيخ 
عيســى بن علــي تجاه المجتمــع البحريني، 
إيماًنــا من ســموه بأهمية مســاهمة القطاع 

الرياضي باألعمال اإلنسانية.
تأكيــًدا  تأتــي  المبــادرة  هــذه  أن  وأوضــح 
على أهمية الدور الذي تقوم بها القطاعات 

مــع  بالمســاهمة  المختلفــة  الرياضيــة 
قطاعات المجتمع المدني األخرى والتأثير 
اإليجابــي الــذي تحققــه هــذه النوعيــة مــن 

الشراكة.
وأضاف رضي بأن هذه الخطوة من شــأنها 
أن تلفت االنتباه إلى أهمية مكافحة مرض 
السرطان عبر العديد من الوسائل الصحية 
الجمعيــات  عليهــا  تشــّدد  مــا  دائًمــا  التــي 
اإلرشــادات  مــن  العديــد  عبــر  المعنيــة 

والتوجيهات.
وأكد رضي أن سمو رئيس االتحاد حريص 
منــذ البدايــة علــى هــذه الشــراكة، ووّجــه 
سموه بشكل مباشر على تفعيل الخطوات 
أنشــطة  دعــم  فــي  تســاهم  التــي  الازمــة 
جمعية البحرين لمكافحة السرطان وكافة 

قطاعات المجتمع المدني.
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ويبــذل 

جهودا كبيرة في إطار استعداداته إلطاق 
حزمــة مــن الفعاليــات واألنشــطة الخاصــة 
بالتوعويــة والوقايــة من الســرطان وللعام 
الثالــث علــى التوالي، بالتعــاون مع جمعية 
البحريــن لمكافحة المرض، وذلك في إطار 
التظاهــرة الســنوية بجميــع أنحــاء العالــم 
ســرطان  لمكافحــة  أكتوبــر؛  شــهر  خــال 
الثــدي ورفــع درجــة الوعــي مــن مخاطــره، 
عبر الوقاية وطرق الكشــف المبكر للمرض 

والعاج.
وكان رئيــس االتحاد ســمو الشــيخ عيســى 
بــن علــي قــد وجــه لتخصيــص ريع مبــاراة 
المحــرق والمنامــة القادمة يوم الجمعة 11 
أكتوبــر لصالــح جمعيــة البحريــن لمكافحة 
الســرطان، كمــا ســيرتدي العبــو الفريقيــن 
والحــكام مابس باللون الوردي دعمًا لهذه 
الفعاليــة، فيمــا تم تزيين صالــة زين باللون 

الوردي كذلك.

جانب من زيارة منتخب السلة لمركز عالج األورام

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أســفرت منافســات الجولة الثانية لمســابقة كأس االتحاد البحريني لكرة القدم عن تسجيل 
17 هدفا في المباريات الست التي لعبت على مدار يومي األحد واإلثنين الماضيين.

في يوم األحد، شــهد ملعب مدينة حمد فوز 
بهــدف دون مقابــل،  التضامــن  البديــع علــى 
وتعادل مدينة عيســى مع المنامة )1-1( على 
ملعــب الرفــاع، وعلــى ملعــب النجمــة حقــق 
أمــا فــي   .)3-0( المالكيــة  قالــي فــوزا علــى 
مباريــات يــوم اإلثنيــن، فقد فــاز الرفاع على 
ســترة )1-3( في لقاء احتضنه اســتاد الشيخ 
علــي بــن محمــد آل خليفــة، وتمكــن المحرق 
علــى   )4-0( بنتيجــة  االتحــاد  تخطــي  مــن 
اســتاد مدينة خليفــة الرياضية، وعلى ملعب 
مدينــة حمــد، فاز األهلي علــى االتفاق )3-0(. 

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن ترتيــب المجموعــات 
صــار كاآلتي:المجموعة األولى يمتلك ســترة 
والبديــع والرفــاع والحــد 3 نقــاط لــكل واحد 
المجموعــة  نقــاط،  بــا  والتضامــن  منهمــا، 
الثانية:الرفــاع الشــرقي وقالــي 3 نقاط لكل 
واحد منهما، مدينة عيسى نقطتين، المالكية 
والمنامــة نقطة لكل واحــد منهما، المجموعة 
الثالثة:األهلــي 6 نقــاط، المحــرق 4، الشــباب 
1، واالتحــاد واالتفــاق بــا نقــاط، المجموعــة 
الرابعة:النجمة والحالة والبسيتين والبحرين 

بنقطة لكل واحد منهما.

نتائج الجولة 2 لكأس االتحاد الكروي
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حقــق فريــق المحــرق فــوزا صعبــا علــى حســاب الرفــاع بنتيجــة )٧٢/٨١(، فــي المبــاراة التي 
جمعتهمــا مســاء أمــس، علــى صالــة اتحاد الســلة بــأم الحصــم، في إطــار منافســات الجولة 

العاشرة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

إلــى ١٧ نقطــة مــن  ورفــع المحــرق رصيــده 
٩ لقــاءات حقــق نتيجــة الفــوز خاهــا فــي ٨ 
مناســبات مقابــل خســارة واحــدة، فيمــا هــي 
الخســارة الثالثــة للرفــاع مقابــل ٧ انتصارات 

وأصبح رصيده إلى ١٧ نقطة.
وجــاءت المبــاراة في مجملها العــام متكافئة 
رغــم  إذ  الفريقيــن،  بيــن  الفنــي  المســتوى 
محــاوالت المحــرق في أخــذ األفضلية خال 
ا قويــا  عــدة مناســبات، إال أن الرفــاع كان نــدًّ
لمنافســه واســتطاع أن يعيــد الفــارق في كل 
مــرة يوســعه المحــرق. المحرق فــاز في الربع 
األول بفــارق نقطــة واحــدة ١٧/١٨، ثــم عــزز 
تفوقه بفوزه في الربع الثاني ١٣/٢١، غيز أن 

الرفــاع قــّرب الفــارق بفــوزه في الربــع الثالث 
١٥/٢١، قبل أن يعود المحرق ويحسم اللقاء 

بفوزه في الربع األخير ٢١/٢٧.

فوز سترة

وفي المباراة األولى أمس، حقق فريق سترة 
فوزا مســتحقا على حســاب االتحــاد بنتيجة 
٧٧/٨٦. ورفــع ســترة رصيــده إلــى ١٤ نقطــة، 

فيما وصل رصيد الخاسر إلى ١١ نقطة.
فــي  ســترة  بحــارة  موقــف  صعوبــة  ورغــم 
أن  إال  الســادس،  المركــز  علــى  المنافســة 
حظــوظ الفريــق ال زالــت قائمــة، إذ يحتــاج 
إلــى الفــوز فــي لقائــه المقبــل أمــام البحريــن، 

إلــى جانــب خســارة النجمــة لقائيــه المقبليــن 
وخسارة النويدرات في الجولة األخيرة أمام 

الحالة.

اليوم لقاءان

وتختتــم اليــوم منافســات الجولــة العاشــرة 
األهلــي  فريــق  ســيكون  إذ  لقاءيــن،  بإقامــة 

األولــى  المبــاراة  فــي  ســهل  موعــد  علــى 
الســاعة  فــي  يواجــه مدينــة عيســى  حينمــا 
الثانيــة  المواجهــة  تحتــدم  فيمــا  مســاء،   ٦
بيــن النجمــة والنويــدرات المتصارعــان علــى 
المركــز الســادس واألخيــر المؤهل إلــى الدور 
عنــد  بينهمــا  ســيقام  لقــاء  فــي  السداســي، 

الساعة ٧:٤٥ مساء.

“ذئاب المحرق” تفترس أسود الرفاع بدوري السلة

أحمد مهدي

انطالق أولى فعاليات الموسم “الحلبة لك” الليلية
تنطلــق يومــي الخميــس والجمعــة الموافــق 10 و11 أكتوبــر أولى فعاليات الموســم 
2019 - 2020 وذلــك مــن خــالل فعاليات “الحلبــة لك” الليلية للســيارات والدراجات 
الناريــة التــي يعشــقها محبــو رياضة الســيارات في حلبــة البحريــن الدولية “موطن 

رياضة السيارات في الشرق األوسط”.

ســياراتهم  قيــادة  المشــاركين  وبإمــكان 
علــى مضمــار حلبــة  الناريــة  ودراجاتهــم 
الفورموال 1 العالمية التمتع بهذه التجربة 
من 4 مساء وحتى 11 مساء، وذلك بدفع 
مبلــغ وقــدره ليوم كامل هــو 110.5 دينار 
بحريني ونصف يوم بـ 79 دينار بحريني، 
والجولــة الواحــدة بـــ 42 دينــار بحرينــي 

فقط وذلك خال الحجز بنفس اليوم.
للفعاليــة فســيكون  المســبق  أمــا الحجــز 
ليــوم كامل بـــ 94.5 دينار بحريني و68.5 
لنصف يوم، و31.5 دينار بحريني للجولة 
الواحدة، جهز سيارتك ودراجتك النارية 
الموســم  فعاليــات  أولــى  فــي  وشــارك 
اإلثــارة  مــن  كامــل  ليــوم  لــك”  “الحلبــة 

المتواصلة على مضمار الحلبة العالمية.
فرصــة  ســتتاح  الجمعــة  مســاء  وخــال 

تجربــة ســيارة الكليــو كــب والتــي تعتبــر 
من أشــهر الســيارات الرياضيــة ذات قوة 
المشــاركين  وســيتمكن  حصــان،   220
ضمــن هــذه الفعالية من تجربــة الجلوس 
بمقعــد الراكــب بســيارة رينو كليــو للقيام 
بلفتين على مســار الحلبة مع تواجد أحد 
المدربيــن المؤهلين. وذلــك فقط ب26.5 

دينار بحريني ولمدة 40 دقيقة. 
أيضــا تجربــة  الســرعة  وبإمــكان محبــي 
ركــوب ســيارة الراديــكال اس ار 3 والتي 
تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثانية 
فقــط! وذلــك بثاث لفــات علــى المضمار 
العالمــي وذلك ب37 دينــار بحريني لمدة 
40 دقيقة، محبي الســرعة سيســتمتعون 

حقا بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
وخــال يومــي الخميــس والجمعــة أيضا 

قائمــة  علــى  األحــدث  التجــارب  تنطلــق 
الفعاليــات التــي تنظمهــا حلبــة البحريــن 
الدوليــة وهــي “تجــارب الجاغــوار” وهــو 
الشــرق  فــي منطقــة  نوعهــا  مــن  األولــى 

خالــه  مــن  ســيتمكن  حيــث  األوســط، 
محبــي رياضــة الســيارات مــن التدريــب 
F- وقيــادة ســيارات الجاغــوار مــن نــوع

.Type

جانب من الفعاليات

الصخير - حلبة البحرين الدولية

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

التــي  الوفيــرة  الحصيلــة  بعــد 
نــادي  فريــق  العبــات  حققتهــا 
غــرب  انديــة  ببطولــة  المحــرق 
للشــباب  األثقــال  لرفــع  آســيا 
والناشــئين والعمــوم والماســتر 
مــن  الفتــرة  فــي  تقــام  والتــي 
اكتوبــر  شــهر  مــن   10 4 حتــى 
نــادي  مــن  بتنظيــم  الجــاري 
بالعاصمــة  البقعــة   - اليرمــوك 
األردنية الهاشــمية والتي بلغت 
66 ميداليــة ملونة )42 ميدالية 
فضيــة  ميداليــة   18 ذهبيــة، 
رفــع  بروزنزيــة(  ميداليــات  و6 
العبوا “الذيب الحمر” الحصيلة 
فــي انطــاق منافســات الرجال 
حاصديــن 17 ميدالية ملونة )7 
ميداليــات ذهبيــة و10 ميدالية 

فضية(.
المتميــز  الاعــب  تمكــن  حيــث 

مــن  علــي  عبداألميــر  علــي 
حصــد 6 ميداليــات ذهبيــة و3 
فضيــة ضمــن الفئــة الوزنية 55 
كيلــوا غــرام، والاعــب ســلمان 
طــارق النوبــي تمكــن من حصد 
وميداليتيــن  ذهبيــة  ميداليــة 
فضيــة ضمــن منافســات الفئــة 
غــرام،  كيلــوا   61 الوزنيــة 
ســعيد  أنــور  حســن  والاعــب 
ضمــن  فضيــة  ميداليــات   3
 67 الوزنيــة  الفئــة  منافســات 
كيلــوا غــرام، والاعــب حســين 
ميداليتيــن  احــرز  ســيف  علــي 
فضيــة ضمــن منافســات الفئــة 
غــرام،  كيلــوا   81 الوزنيــة 
الرجــال  مســابقات  وشــهدت 
منافســات قويــة وشــديدة بين 
جميع العبــي أندية وفرق دول 

غرب آسيا.

مستوى مميز للمحرق بغرب آسيا

لقطة لالعب عبدالله علي

عبداهلل علي يعود لدورينا من بوابة االتحاد

مــن المؤمــل أن يعود العــب منتخبنا 
الوطنــي لكــرة اليد الشــاطئية ونادي 
دورينــا  إلــى  علــي  عبــدهللا  باربــار 
مجددا وذلك عبر بوابة نادي االتحاد 

بالموسم الرياضي الجديد.
أن  الخــاص  مصدرنــا  وبحســب  إذ 
الاعــب الــذي مثــّل نــادي باربــار منذ 
قبــل  مــا  الموســم  وحتــى  الصغــر 
الماضــي، والــذي شــهد فيــه تتويــج 
“البنفســج” بلقــب الــدوري بعد غياب 
10 أعــوام واحتالــه المركــز الثانــي 
لمســابقة الــكأس، قــد غاب بالموســم 
خصوصــا  فريقــه  عــن  الماضــي 
ودورينا عموما، إال أن األيام األخيرة 
شــهدت تحــركا جديــا من ِقبــل إدارة 

نــادي االتحــاد ومــدرب الفريق األول 
يســري جــواد؛ مــن أجــل االســتفادة 
مــن خدمــات عبــدهللا علــي لصفــوف 

االتحاد.
وأشــار مصدرنــا إلى أن هنــاك توافقا 
وعبــدهللا  االتحــاد  إدارة  بيــن  تامــا 

المفاوضــات  إتمــام  أجــل  مــن  علــي؛ 
بتمثيــل  تقضــي  والتــي  والصفقــة، 
الاعب لقميص “اإلتي” في منافسات 
الموسم الذي سينطلق الشهر المقبل، 
إذ من المؤمل أن تتم مراســم توقيع 

العقد خال الفترة المقبلة.

ودون شك، أن وجود عبدالله علي في صفوف االتحاد سيكون له شأن  «
إيجابي وخصوصا أن المدرب يسري على دراية تامة بقدرات وإمكانات 

الالعب فضال عن الخبرة الميدانية التي يمتلكها؛ كون عبدالله يمتاز باللعب 
في مختلف المراكز وله أدواره الدفاعية والهجومية الجيدة، وهذه األمور 

ستساعد الفريق كثيرا فيما يسعى إليه هذا الموسم من تقديم مستويات 
ونتائج طموحة، وخصوصا أن اإلدارة عمدت في الفترة األخيرة على تدعيم 
الصفوف بعناصرة عدة كالحارس علي غسان وعلي الموالني وصالح عيد 

وحسن عباس ومحمد المؤذن، إضافة لوجود عناصر الفريق الشبان 
المميزين.

ــا ودوريــــنــــا عــمــومــا ــوص ــص ــه خ ــق ــري ــن ف ــم الـــمـــاضـــي عـ ــوس ــم ــال ــد غـــيـــاب ب ــع ب
علي مجيد
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أكد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم 
وهيــب  الدكتــور  األســتاذ  التطبيقيــة 
الخاجــة التزام الجامعة في دعم ريادة 
التعليميــة  القاعــدة  وتوســيع  األعمــال 
والمعرفيــة الداعمة إلنتــاج رواد أعمال 
يســاهمون فــي دعــم عجلــة االقتصــاد 

البحريني.
أن  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  وأوضــح   
الجامعــة حريصــة على تدريــب الطلبة 
صقــل  بهــدف  واإلبــداع  الريــادة  علــى 
ومســاعدتهم  ومهاراتهــم  مواهبهــم 
علــى تطويــر أفكارهــم مــن خــال عقد 
مــع  التعــاون  واتفاقيــات  الشــراكات 
تدعــم  التــي  والشــركات  المؤسســات 
ريــادة األعمال مســتدالً بدعــم الجامعة 
للنشاطات التي تدعم االبتكار واإلبداع 

وريادة األعمال.
 جــاء ذلــك، فــي معــرض حديثــه عــن 
مركــز حاضنــات األعمال الــذي أطلقته 
الجامعــة، ويجمع بيــن االبتكار وريادة 
األعمــال فــي جميع التخصصــات التي 
رعايتهــا  بهــدف  الجامعــة،  تطرحهــا 
وتهيئــة كافة الســبل لنموها في ســوق 
عقليــة  تنويــر  خــال  مــن  األعمــال 
لجعلهــم  األعمــال  بريــادة  الطــاب 

صانعــي وظائــف بدالً مــن باحثين عن 
عمل.

الجامعــة  رئيــس  أشــار  جهتــه،  ومــن   
غّســان عــواد إلى أن حاضنــات األعمال 
يهّيــئ  معمــاً  تمثــل  الجامعــات،  فــي 
الشــباب الراغبيــن فــي خــوض تجربــة 

المشــاريع الخاصــة ويدربهــم خصوًصا 
فــي بداياتهــم، مؤكــًدا أهميــة مشــاريع 
االقتصــاد  دعــم  فــي  األعمــال  ريــادة 
الوطنــي، ومســاهمته في خفض نســب 
جديــدة  فــرص  توفيــر  عبــر  البطالــة 

للشباب.

 ونــّوه رئيــس الجامعة بأهميــة االبتكار 
واإلبــداع في دعــم الريادة والتأســيس 
لبرامــج ومقــررات تعليميــة تعمــل على 
لتحريــك  مؤهلــة  بشــرية  قــوى  خلــق 
الســوق والمســاهمة في عمليــة التنمية 

االقتصادية.

تنـــويـــر عقليـــة الطــــالب وجعلــهم صانعــي وظــائـــف

“العلوم التطبيقية” تطلق مركز حاضنات األعمال

عقــدت الجمعيــة الدوليــة لتدقيــق وضبــط نظــم المعلومات – فــرع البحرين بالشــراكة 
مــع المؤسســة الخيريــة الملكيــة مهرجانا خيريا يوم الســبت الموافــق 5 أكتوبر 2019، 
مــن الســاعة 10 صباًحــا إلى الســاعة 1 ظهًرا فــي “GrafEATii Bistro and Bowl” في 

جزيرة أمواج.

 وإســتضاف هــذا الحــدث أكثــر مــن 120 طفــا مــن عمــر 5 إلــى 13 عاًمــا. وتضمــن 
المهرجــان عــددا من األنشــطة واأللعــاب الترفيهية. ويعتبر هذا الحــدث مبادرة دولية 
تقيمهــا جميــع فــروع الجمعيــة الدوليــة لتدقيــق وضبــط المعلومــات )ISACA( فــي 
جميــع أنحــاء العالــم والذي يســاهم في دعــم العمل الخيري واإلنســاني. ومــن جانبه، 
قــال رئيــس الجمعيــة الدوليــة لتدقيــق وضبط نظــم المعلومات– فــرع البحرين مازن 
علــي “تســاهم الجمعيــة الدوليــة لتدقيــق وضبط نظــم المعلومات بشــكل إيجابي في 
خدمة المجتمع ودعم العمل الخيري واإلنســاني من خال عقد مبادرات مماثلة على 
المستوى المحلي. وتعتبر شراكتنا مع المؤسسة الخيرية الملكية دليا على إحساسنا 
القــوي بأهمية الشــراكة المجتمعية ودعم مبادرات المؤسســة الخيريــة الملكية للعمل 
الخيــري واإلنســاني وخدمــة المجتمــع بمــا يســاهم فــي ترســيخ قيــم التكافــل وروح 

التعاون والعطاء في المجتمع”.

“الدولية للتدقيق” تستضيف 120 طفاًل

للجراحيــن  الملكيــة  الكليــة  عقــدت 
البحريــن  جامعــة   - إيرلنــدا  فــي 
الطبيــة معــرض األنديــة والجمعيــات 
الطابيــة فــي حــرم الجامعــة الواقــع 

في البسيتين.
ســنويا  المعــرض  هــذا  تنظيــم  يتــم 
ويهــدف إلــى توفيــر فــرص لألنديــة 
منــذ  نشــاطاتها  لعــرض  والجمعيــات 
ان تــم إنشــائها بغرض جــذب أعضاء 
جــدد. وبالنســبة للطاب الجــدد، يعد 
هــذا المعــرض التــي يعتبــر مــن أكبــر 
الجامعــة،  فــي  المقامــة  الفعاليــات 
فرصــة لهــم للتعــرف علــى األنشــطة 

الامنهجية التي توفرها الجامعة. 
نشــاطات  عــرض  تــم  العــام،  وهــذا 
وخطــط أكثــر مــن 45 نــادي وجمعية 
إلــى  إضافــًة  ومســتقبلية(.  )حاليــة 
تتضمــن  التــي  الحاليــة،  المنظمــات 
القــدم،  وكــرة  الســلة  كــرة  نــوادي 
تــم  والتمريــض،  الطــب  جمعيــات 
جديــدة  وجمعيــات  نــوادي  تشــكيل 
وجمعيــة   Toastmaters مثــل 
التدريــب والبحــوث الجراحيــة، التي 
مــن  كافــي  عــدد  تجــذب  أن  تأمــل 
األعضــاء ليتم ادراجهــم ضمن الئحة 

النوادي والجمعيات في الجامعة.

الكلية الملكية للجراحين تستضيف معرض األندية

للتواصل: 17111509

عــن  الريتز-كارلتــون  فنــادق  أعلنــت 
فعاليتهــا األولــى “غرانــد تــور” أو الجولة 
الكبرى، وهي عبارة عن رحلة استكشاف 
تجــارب  خــال  مــن  للمنطقــة  راقيــة 
مصممة بعناية كبيرة بالتعاون مع عامة 
الشــهيرة،  الفخمــة اإليطاليــة  الســيارات 
مازيراتي. وســتنطلق مجموعة مختارة 
فــي  المؤثــرة  الشــخصيات  أبــرز  مــن 
فــي  المجتمــع علــى الصعيــد اإلقليمــي 
رحلــة رائعــة مــن أبوظبــي إلى مســقط، 
الحيويــة  الطرقــات  أبــرز  فيجتــازون 
المشــاهد  أجمــل  مــن  باقــة  ويلتقطــون 
الضيافــة  يستكشــفون  بينمــا  اآلســرة 
فنــادق  بهــا  تشــتهر  التــي  األســطورية 

ومنتجعــات الريتز-كارلتون في وقفات 
ممّيزة على الطريق. 

وعّلقــت فــي هــذا اإلطــار نائــب الرئيس 
الشــرق  لمنطقــة  الراقيــة  للعامــات 
الدوليــة  ماريــوت  وإفريقيــا،  األوســط 
“تشــتهر  قائلــة:  كــروز،  دي  كانديــس 
الريتز-كارلتــون  ومنتجعــات  فنــادق 
أروع  لصنــع  المثالــي  العنــوان  بكونهــا 
الذكريــات وعودة الضيــوف لتكرار تلك 
نحقــق  أن  أردنــا  وبالتالــي  اللحظــات. 
رحلــة استكشــافية، يكــون لهــا محطات 
الطريــق  علــى  تتخللهــا  فنادقنــا،  فــي 
تجارب حســية مختلفــة وتوّلد ذكريات 

تدوم مدى الحياة.”

“الريتز كارلتون” تعلن إطالق “غراند تور”

“ألبا” تطلق خطة تدريبية كبرى لجميع الموظفين
ــة ــرك ــش ــي ال ــ ــف ف ــوظـ ــل مـ ــ ــات ك ــاجـ ــيـ ــتـ ــة احـ ــي ــب ــل ــت ــة ل ــم ــم ــص م

ش.م.ب.  البحريــن  ألمنيــوم  شــركة  تفخــر 
)البــا(، والتــي فــي طريقهــا ألن تصبــح أكبــر 
مصهــر لأللمنيــوم فــي العالــم، باإلعــان عــن 
الكبــرى لجميــع  التدريبيــة  انطــاق الخطــة 
بقيــادة  المبــادرة  هــذه  موظفيهــا. وجــاءت 
علــي  للشــركة  باإلنابــة  التنفيــذي  الرئيــس 
خطــة  وضــع  إلــى  تهــدف  حيــث  البقالــي، 
تدريبية مصممة خصيًصا لتلبية احتياجات 

كل منصب وموظف في الشركة.
الرئيــس  عقدهــا  التــي  الجلســة  وخــال 
التنفيــذي باإلنابة للشــركة بتاريــخ 6 أكتوبر 
2019 إلطــاق هذه المبادرة، أوضح البقالي 
قائاً: “إن مجال عملنا يعتمد بشكل أساسي 
ليــس فقــط على تحقيــق األرباح، بــل وعلى 
القــوى العاملــة أيًضا، حيث يعتمد مســتقبل 
الشــركة على االســتثمار في العنصر البشري 
فيها. وجاءت هذه الخطة التدريبية الكبرى 
لمملكــة  االقتصاديــة  والرؤيــة  لتتماشــى 
البحريــن 2030، وهــي تمثــل فرصــة فريــدة 

من نوعها لجميع الموظفين – من الدرجتين 
اإلشــرافية وغير اإلشــرافية، حيــث ُوضعت 
خصيصــًا لتقربنــا مــن الهدف المنشــود، وهو 
أن نصبح أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم”.

 هــذا وســيتم تقديــم البرامــج التدريبية من 
وعــدد  بالشــركة،  التدريــب  موظفــي  قبــل 
واألقســام  الدوائــر  فــي  المختصيــن  مــن 
المختلفــة، إلــى جانــب االســتعانة بالخبــراء 

واالستشاريين من خارج الشركة. كما يتسع 
نطــاق هــذه البرامــج التدريبيــة ليضم عمال 
المقاولين، وخصوًصا في مجاالت الســامة 

والصحة والبيئة.
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دشنت شركة بن هندي للسيارات – الوكيل 
الحصــري لســيارات كيا موتــورز في مملكة 
الصالــون  بيجــاس  كيــا  ســيارة  البحريــن 
المدمجة الجديدة كليًا طراز 2020، الرحبة 
واالقتصادية والعملية في مملكة البحرين، 
وُتعــد ســيارة كيــا بيجــاس الجديــدة كليــًا 
خيار ذكي للعائات الصغيرة وفئة الشباب، 
وهــي تتمتــع بهيئــة كبيرة، وأبعــاد مدمجة، 

ومساحة تخزين كبيرة ومقصورة رحبة.
وقــال محمــد بن هندي في وصف الســيارة 
الجديــدة لوســائل اإلعــام:” تتميــز ســيارة 
أنيــق  خارجــي  بتصميــم  بيجــاس  كيــا 
وتصميم داخلي فسيح، فضاً عن تزويدها 
بمجموعــة مــن تجهيــزات وتقنيــات الراحة 
الســيارات  مــن  )ب(  الفئــة  زبائــن  إلرضــاء 
بيجــاس  كيــا  ســيارة  وســتكون  الســيدان، 
خيارًا رائعًا للكثير من الزبائن الباحثين عن 
سيارة عملية توفر مزيجًا مثاليًا من الراحة 

والمســاحة وأحدث التقنيات العصرية، كما 
ســيعمل هــذا الموديــل الجديــد علــى زيادة 
تنــوع تشــكيلة ســيارات كيــا فــي البحريــن 

وتعزيز عامة كيا التجارية.
بيجــاس  كيــا  ســيارة  واضاف:”توفــر 
للمشــتريين فــي هــذه الفئــة تصميمــًا أنيقــًا 

فريــدًا ومميــز، ولمســات خارجيــة منحوتة 
بدقــة مــع خطــوط جريئة تكملهــا مجموعة 
من األلوان المدهشــة، ومظهــر جانبي أنيق 
واالعتنــاء  تصميمهــا  تــم  ســيدان  لســيارة 
حيــث  واهتمــام.  دقــة  بــكل  بتفاصيلهــا 
تأتــي كيــا بيجــاس بتصميــم أمامــي جــرئ 
ومصــدات عميقــة تحتــوي علــى وحــدات 

إدخــال هواء بطابــع رياضي في كل زاوية، 
كمــا إن الشــبكة األماميــة علــى هيئــة “أنــف 
األماميــة،  المصابيــح  حتــى  تمتــد  النمــر” 
واإلحســاس  بالثبــات  الشــعور  يعــزز  ممــا 
باتســاع عــرض الســيارة، ومصابيح أمامية 
 LED نهاريــة  أضــواء  بجانــب  هالوجيــن 

ومصابيح ضباب حسب الفئة.

“بن هندي للسيارات” تطرح “كيا بيجاس” 2020

محمد بن هندي

خيار ذكي 
للعائالت 

الصغيرة وفئة 
الشباب
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يقدرونك بصورة كبيرة في عملك

احرص على أن تحافظ على هذه المكانة 

انصحك بالبدء في نظام غذائي قوي

تعيش فترة استقرار أسرية واجتماعية

ال تستطيع خلق اإلبداع مثل كل يوم

ربما تحصل قريبا على منصب أو عمل جديد 

يجب الحفاظ على تناول األدوية في مواعيدها
 

هناك تطور كبير في حياتك األسرية 

انصحك بزيارة الطبيب وعدم الكسل 

ستتغير حياتك المهنية كليا من خالل فرصة

الحلم بدايته خطوة فأستعد للمغامرة 

مارس رياضة المشي فهي مفيدة جدا

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

9 اكتوبر

 1812
اشتباك في بحيرة  

إري بين قطع 
بحرية أميركية 

وبريطانية 
ينجم عنه 

استيالء 
األميركيين على 

سفينتين بريطانيتين 
وذلك أثناء حرب 1812

تسبب الفنان المصري 
عمرو دياب بأزمة 

حقيقية في األردن، 
بسبب حفله الكبير الذي 

أحياه، على ضفاف 
خليج العقبة وأكدت 

تقارير صحافية أن 
الحفل تسبب في 

ارتفاع نسبة اإلشغاالت 
الفندقية في المدينة.

tariq.albahar
@albiladpress.com
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 1917
 األمير فؤاد يصبح سلطاًنا على مصر وذلك بعد وفاة أخيه السلطان حسين كامل

 1967
 إعدام األرجنتيني تشي جيفارا في بوليفيا وذلك بعد يوم واحد من اعتقاله 

 2009
 منح جائزة نوبل للسالم لرئيس الواليات المتحدة باراك أوباما

 2013
 جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2013 منحت لكل من مارتين كاربلوس ومايكل لويت وأريه وارشيل

 2014
الروائي الفرنسي باتريك موديانو يفوز بجائزة نوبل في األدب لسنة 2014
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في تصريح خاص لموقع الفن اكدت الممثلة اللبنانية ورد الخال 
انها موجودة حاليا بسوريا لمتابعة تصوير مسلسل “يا مالكا 
قلبي” مع الممثل الســوري عباس النوري والذي تجسد فيه 
دور زوجتــه دارين مــن كتابة عثمان جحا وإخــراج علي علي، 

وهو يتحدث عن قضيتي العقم ووهب األعضاء. 
وأضافــت الخال: “أعود بعد اســبوعين ألبدأ تصوير مسلســل 

“عشيق أمي” مع الممثل السوري خالد القيش”، وبالوقت نفسه 
أشارت الى انها تبدأ تصوير مسلسل خليجي.

تحدثت الممثلة المصرية ريم البارودي عن ســبب غيابها عن 
المشــاركة في دراما رمضان الماضــي، وقالت :”لم يعرض 
علــي أي عمل وقتهــا، أغلب الزمالء كذلك، بعد مسلســل 
“حدائق الشــيطان”، شــبعت فن وتمثيل، لكنني تواجدت 
مع الجمهور طوال العام من خالل مسلســل “قيد عائلي” 

الذي عرض أول العام، وبعد رمضان يعرض الجزء الثاني منه 
حاليا.وعن جديدها في الســينما، قالت :”أقرأ سيناريو فيلم، لن 

استطيع الحديث عن تفاصيله حاليا.

في لقاء مع الفنان اللبناني وليد توفيق تحدث فيه عن جديدة 
الفني، كما وافق الفنانة اللبنانية كارول سماحة على أهمية 
اصــدار اغنيات منفــردة تفاديًا لظلم اغنيــات من األلبوم، 

موضحًا انه يقول ذلك منذ سنوات عديدة.
وليد تحدث عن زيارته للفنــان اللبناني عاصي الحالني بعد 

الحادث الذي تعرض له، ودافع عن االعالمي اللبناني الدكتور 
جمــال فياض الذي تم انتقاده على نشــر صورة عاصي الحالني 

بعد الحادث فور.

توفيق يتحدث“شبعت تمثيل”جديد الخال

مــن البرامــج الجديدة التي يعرضها تلفزيــون البحرين برنامج “على الزام” 
األســبوعي الذي يعرض كل يوم خميس في الســاعة 5:45 مساًء، ويسلط 
الضــوء علــى المواطنيــن العامليــن فــي القطاعــات المختلفــة مــن خــالل 

مشاركتهم في مواقع العمل، البرنامج من إعداد وتقديم عبير مفتاح.

قــراري”  “حياتــي  برنامــج  وأيضــا 
يــوم أحــد فــي  الــذي يعــرض كل 
وهــذا  مســاًء،   5:30 الســاعة 
ويركــز  اجتماعــي  البرنامــج 
الذاتيــة  القــدرات  تطويــر  علــى 
لألشــخاص وتنمية قابليتهم لفهم 

وإدراك الذات، والتعامل االيجابي 
النجــاح  مواطــن  مــع  الواعــي 
واالخفــاق فــي الحياة الشــخصية 
البرنامــج  والعمليــة واالجتماعيــة 
مــن إعــداد وتقديــم عائشــة علــي 

دانش.

برامج منوعة بتلفزيون البحرين

ــن ــر للمهاجريـ ــع المريـ ــس الواقـ ــل يعكـ ــد: العمـ ــواز زيـ فـ

“شعلة الحرية” بمهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

“الكويت للمونودراما” يحتفي بالفنان العيدروسي

يســتعد مركــز شــباب حالتــي النعيــم والســلطة لعــرض العمــل الفنــي المســرحي الجديــد “شــعلة 
الحرية” ضمن مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي لألندية الوطنية والمراكز الشبابية 

وذوي العزيمة في نسخته الخامسة وسيعرض العمل في 12 أكتوبر عند السابعة مساًء.

علــى  الضــوء  المســرحي  العمــل  ويلقــي 
المهاجريــن  يواجــه  الــذي  المريــر  الواقــع 
مــا  بــكل  الذيــن يضحــون  الشــرعيين  غيــر 
يملكــون ألجل الهروب مــن جحيم الحروب 
والصراعات المأســاوية الى ارض يعيشــون 
الفنــي  العمــل  بســالم، حيــث يحكــي  فيهــا 
قصة مجموعة من المهاجرين وسط أمواج 
المحيــط الهائجــة داخــل حاويــة حديديــة 
تابعة لسفينة نقل البضائع ألحدى الشركات 

االجنبية.
 العمــل مــن تأليــف وســينوغرافيا وإخــراج 
فــواز زيد، ومن بطولة فهــد الزري وعبدهللا 
يوســف، أســيا العوضي، نور السباع، زهراء 
شــمس، سلمان الحدي وعبدالرحمن سامي، 

والء الدوســري، عمار الشــيخ، محمد خليل، 
عليــا ابو صقر وعلي القاضــي والطفلة ليان 

الكوهجي
وصــرح مخــرج ومؤلــف العمــل المســرحي 
فــواز زيــد إلــى أن المســرحية تهــدف إلــى 
المجتمــع  الــى  واضحــة  رســالة  إيصــال 
تقبــل  بضــرورة  الســالم  اراضــي  ولشــعوب 
واحتضــان المهاجريــن الذيــن قطعــوا آالف 
الكيلومتــرات بعيــدا عــن موطنهــم ســاعين 
لعائلتهــم،  جديــدة  حيــاة  بنــاء  أجــل  مــن 
مضيفــًا أن المســرحية تحاكــي الواقــع الذي 

يالمسونه ويعيشونه أثناء رحلة الهروب.
وذكــر نســعى لعــرض عمــل مســرحي مكون 
من طاقم شبابي بحريني بطريقة مختلفة، 

للمســرح  التطويــر  عجلــة  دفــع  ومحاولــة 
وإعادتــه إلــى الجمهور البعيد عن المســرح، 
إلــى  نظــرًا  الجمهــور  إعجــاب  ينــال  وأن 
عــن  وأعــرب  المســرحية،  أهميــة موضــوع 
أمنياته بأن يكلل هذا العمل الفني بالنجاح، 
باإلضافــة إلــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا 

فريق العمل في اإلعداد لهذا العمل الفني.
تســعة  قــدم  المهرجــان  أن  بالذكــر  يجــدر 
فــي  الفنانيــن  جميــع  ويحــرص  عــروض 
البحريــن على الحضور ومشــاهدة العروض 
الشــبابية  المراكــز  تقدمهــا  التــي  المختلفــة 

واصحــاب  الفــن  نجــوم  خاصــة  واالنديــة 
الشــابة  الوجــوه  الخبــرات وذلــك لتشــجيع 

ودعمهم.
رباب النايم
جامعة البحرين

جانب من حضور مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي منى فيروز وأحمد مبارك وجمال الصقر

فواز زيد

كشــف مؤســس ورئيس مهرجان الكويت الدولي 
مالمــح  عــن  اللهــو  جمــال  الفنــان  للمونودرامــا 
الــدورة الســابعة مــن المهرجــان المقــرر لــه مــن 8 
إلى 13 أبريل المقبل، والذي، الفتًا إلى أن الدورة 
الجديدة ســتحمل اســم الفنان القدير محمد جابر 
“العيدروسي”، تقديرًا لمشواره الفني الثري سواء 

في المسرح أو التلفزيون.
كما أن الدورة الجديدة ســتضم عروضا خليجية، 
أوروبيــة  مشــاركة  عــن  فضــال  كذلــك،  وعربيــة 

وآسيوية واسعة.
وأشــار إلى أن الدورة ستشــهد طرح كتاب خاص 

عــن المحتفــى بــه الفنان العيدروســي، يرصد أهم 
المحطــات فــي مشــواره، ومــا قدمــه مــن أعمــال 
بحيــث يتــاح الكتــاب لــرواد فعاليــات المهرجــان 
المختلفــة وبالمجــان، مضيفــا: تقديــرًا مــن إدارة 
يضــم  كتابــًا  ســنطلق  بــه  للمحتفــى  المهرجــان 
مختصــر الســيرة الذاتيــة للعيدروســي، ويســلط 
الضــوء علــى أهــم ما قــدم من أعمــال والمحطات 
مــا  وهــذا  الثــري،  الفنــي  مشــواره  فــي  المميــزة 
اعتدنــاه خــالل الســنوات الماضيــة، بحيــث نوثق 
لهــذا الحــدث الفنــي ولســيرة نجومنــا الكبــار مــن 

الفنان العيدروسي في مسلسل حزاوينا خليجيةخالل تلك المطبوعات.



حسيــن الجسمــي سفيــرا إلكسبــو 2020 دبــي

خطفت النجمة سكاريت جوهانسون األنظار خالل تواجدها أمس، في  «
 مهرجان نيويورك السينمائي في دورته ال57، للترويج لفيلمها الجديد.
وحضرت جوهانسون العرض الخاص للفيلم، والمنتظر عرضه في 6 
نوفمبر المقبل، برفقة الممثلة لورا ديرن، والعديد من أبطال الفيلم.

وإرتدت جوهانسون فستانًا أسود اللون يتمّيز بالعديد من األزهار 
وحجر الراين، وحزام أعلى منطقة الخصر، وصندل شفاف في القدم.

أعلــن إكســبو 2020 دبــي عــن اختيار الفنان اإلماراتي حســين الجســمي ســفيرا للحدث 
األروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اســمه باســم الحدث العالمي المرتقب 
وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار 
رســائل إكســبو 2020 دبــي، والتــي تدعــو للتعــاون بيــن شــعوب األرض لصنــع مســتقبل 
أفضل، فضال عن ترســيخ مكانة دولة اإلمارات بينما تســتعد الســتضافة أكثر من 190  

بلدا واستقبال ماليين الزوار خالل أشهر إكسبو الستة.

وأعــرب الفنان اإلماراتي عن تقديره إلدارة 
إكســبو 2020 دبــي الختيــاره ســفيرا لهــذا 
الحدث العالمي وقال الجسمي “هذه فرصة 
تمكنني من تســليط الضوء على اإلمكانات 
والقــدرات التــي يتمتــع بهــا أهــل منطقتنــا، 
وأعتبــر هــذا التعاون فرصــة مثالية للتعبير 
عــن مدى فخــري بوطني الغالــي، وذلك من 
خــال ســرد حكاية دولة اإلمارات وإكســبو 
2020 دبــي للعالم بأســلوبي الخــاص وكلي 
شــوق للترحيب بالنــاس والثقافات من كل 
بهــدف   ،2020 إكســبو  فــي  األرض  أنحــاء 

جعل العالم مكانا أفضل للحياة 
بالــدفء  يشــع  وطــن  “إماراتنــا  وأضــاف 
ذلــك  وســيتجلى  والتســامح  والتفــاؤل 
ومــع   .2020 إكســبو  ســاحة  فــي  بوضــوح 
اقتــراب احتفــال البــاد باليوبيــل الذهبــي 

فإنه يشرفني أن ألعب دورا في إظهار مدى 
التقــدم واإلبــداع الــذي وصل إليه اإلنســان 

اإلماراتي وطموحاته في المستقبل. 
التنفيــذي  الرئيــس  البيــات،  منــال  وقالــت 
لشــؤون التفاعــل المجتمعي الكســبو 2020 
حســين  الفنــان  مــع  نتعــاون  أن  يســعدنا 
الجســمي كســفير للحــدث، انــه فنــان مميــز 
يمثل الفن االماراتي والعربي حول العالم. 
أعمالــه  خــال  مــن  “ســنتمكن  وأضافــت 
الفنيــة المميــزة من إبراز الثقافــة والموهبة 
اإلماراتيــة للجمهــور العالمــي، ويجســد هذا 
التعــاون الترفيــه مــن الطــراز العالمــي الذي 
ســيختبره مايين الزوار خــال األيام 173 
لمعــرض اكســبو 2020 ، ونحــن مســرورون 
النضمام حســين الجسمي الى عائلة اكسبو 

الشاملة.  

يذكــر بــأن الفنــان العربــي ســيقوم بإحيــاء 
حفــات غنائية قبل وخــال انعقاد الحدث 
الــذي ســيحتضن أكثــر مــن 60 فعاليــة فــي 
اليوم وسيساهم برفع مستوى الوعي حول 

المســتقبل”  وصنــع  العقــول  شــعار”تواصل 
والمفاهيــم الفرعيــة وهــي الفــرص والتنقل 
مســتقبل  لبنــاء  وأهميتهــا  واالســتدامة 

أفضل.

األربعاء
9 أكتوبر 2019 
10 صفر 1441
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“تطور الكون” يخطف نوبل للفيزياء
خطفت مســاهمات علمية في فهم تطور الكون جائزة نوبل في 

الفيزياء أمس الثالثاء.
وذهبــت الجائــزة لثالثــة علماء ســاهموا في “فهم تطــور الكون”، 
وهــم الكندي-األميركــي جيمــس بيبلــز والسويســريان ميشــال 

مايور وديدييه كيلو.
وأوضح غوران هانسون األمين العام لألكاديمية الملكية للعلوم 
فــي الســويد أن جيمــس بيبلــز نــال نصــف الجائــزة “الكتشــافاته 
النظريــة حــول علــم الكــون الفيزيائــي التــي ســاهمت فــي فهمنا 

لكيفية تطور الكون منذ االنفجار العظيم )بيغ بانغ(”.
كيلــو  وديدييــه  مايــور  ميشــال  إلــى  الثانــي  النصــف  ومنــح 
الكتشــافهما فــي أكتوبــر 1995 للمرة األولى كوكبــًا خارج النظام 

الشمسي يدور حول نجمة شبيهة بالشمس في درب التبانة.
وقالت اللجنة المانحة للجائزة “غيرت اكتشافاتهما كليا مفهومنا 

للكون”.
ويّدرس بيبلز في جامعة برينستون في الواليات المتحدة فيما 
يــدرس مايــور وكيلــو في جامعــة جنيف. ويعمل كيلــو أيضا في 
جامعــة كامبريــدج البريطانيــة. وعلــق الثنائــي السويســري على 
فوزهمــا بالقــول “إنــه ألمــر رائــع”. وســينال بيبلز نصــف المكافأة 
الماليــة المرافقــة للجائــزة البالغة تســعة ماليين كرونة ســويدية 
)حوالــى 830 ألــف يــورو( فيمــا يتقاســم العالمــان السويســريان 
النصــف الثانــي. ويتســلم الفائــزون ميداليــة ذهبية وشــهادة في 

ســتوكهولم مــن ملــك الســويد كارل غوســتاف في إطار مراســم 
رســمية في العاشر من ديســمبر المقبل في ذكرى وفاة المخترع 
الســويدي ألفــرد نوبــل الــذي أنشــأ هــذه الجوائــز وخصــص لهــا 
األمــوال مــن خــالل وهــب ثروتــه الطائلــة إلــى مؤسســة باتــت 
تحمل اسمه. وفاز بالجائزة العام الماضي األميركي آرثر آشكين 

والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكالند.

وبعد ماري كوري في 1903 واأللمانية-األميركية ماريا  «
غوبرت-ماير العام 1963، كانت ستريكالند ثالث امرأة 

فقط تفوز بنوبل الفيزياء منذ العام 1901. يأتي ذلك بعد 
يوم من فوز عالمين أميركيين وآخر بريطاني بجائزة 

نوبل في الطب.

يتعين على العائالت التي لديها أطفال 
رضع أن ينتبهوا جيدا، فتركهم ينامون 
مــع اآلبــاء الجــدد في الســرير نفســه أو 

بينهم قد يعرض سالمتهم للخطر.
فقــد توفيــت طفلــة رضيعــة تبلــغ مــن 
العمــر 3 أســابيع فقــط بعــد أن وضعهــا 
والداهــا علــى ســريرهما لتنــام بينهمــا، 
بحســب مــا كشــف تحقيقــات األجهــزة 
المختصة في بريطانيا، وفقا لما ذكرته 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت األم، والدة الطفلة  «
الرضيعة ليديا لويز كومير )3 

أسابيع(، إنها استيقظت لتجد 
ابنتها ميتة في السرير بعد أن 
انقلب عليها والدها توم كومر، 
البالغ وزنه 114 كيلوغراما، أثناء 
نومه. وتعتقد األم إيبوني جايد 

بيرسون، التي قالت للمحققين 
إنها وتوم يدخنان القنب بانتظام، 

أن زوجها تقلب أثناء نومه 
فسحق الطفلة.

مأساة عائلية.. وفاة 
رضيعة بسبب عادة 

أبوية خاطئة
أفــراد  مــن   3 مــع  حتفهــا  عــروس  لقيــت 
“ســيلفي”  صــورة  التقــاط  خــالل  عائلتهــا 

أعلى سد في الهند.
وكانــت مجموعــة مــن 6 أشــخاص تلتقــط 
صــورا أعلى ســد بامبارو فــي والية تاميل 
نادو جنوبي الهند، وفقا لما أعلنته الشرطة 
المحلية. وقال مصدر في الشرطة: “كانوا 
انزلقــوا  عندمــا  ذاتيــة  صــورا  يلتقطــون 
وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان 

يصورهم،  لم يسقط معهم ونجا”.

 وقفــز العريــس فــي الميــاه وأنقــذ إحــدى 
الســيدات، في حين غــرق اآلخرون، وكان 
مــن بين الضحايا، تلميذ في 14 من العمر، 

حسبما أوضحت صحيفة “ناشيونال”.
 ووفقا لدراســة أجراها باحثون، لقي 259 
شــخصا حتفهم حــول العالم خالل التقاط 
صــور “ســيلفي” بين عامــي 2011 و2017. 
وأحصــي أكبر عدد من الوفيات في الهند، 
تليهــا روســيا ثــم الواليــات المتحــدة ثــم 

باكستان.

عرضت إحدى الشركات األميركية مقاتلة 
حربية من طراز “F-16” للبيع عبر موقعها 

اإللكتروني.
المقاتلــة  إنســايدر”،  “بيزنــس  لموقــع  ووفقــا 
المصنوعــة عــام 1980 معروضــة للبيــع مقابــل 
8.5 مالييــن دوالر، وهــي تعمــل بكامل طاقتها 
يتــم  الطائــرة  الســالح.  منهــا  منــزوع  وغيــر 
تســويقها لمتعاقــدي وزارة الدفــاع األميركيــة 
يجــرون  الذيــن  الجويــة  الخدمــات  ومقدمــي 

اختبــارات للبنتاغــون والحكومــات المتحالفــة 
مع الواليات المتحدة. سيتوجب على مشتري 
الطائــرة االمتثــال للوائــح ومراقبــة مــن يمكنه 
الوصــول إلــى نظــام األســلحة والحفــاظ علــى 

سالمة الواليات المتحدة.
اســتخدامها  يتــم   ”F-16“ المقاتلــة  أن  يذكــر 
بواســطة ســالح الجــو األميركــي وغيــره مــن 
حلفــاء “الناتو”، ويوجد نحو 3000 طائرة منها 

تعمل في الخدمة في 25 دولة مختلفة.

نهاية مأساوية لعروس أرادت التقاط “سيلفي”

موقع يعرض مقاتلة F-16 كاملة التسليح للبيع

الممثلة األميركية أنجلينا جولي تتوسط طفليها 
شيلوه نوفيل، وزهرة مارلي جولي - بيت خالل 

العرض األول لفيلم مغامرات ديزني الخيالية 
المظلمة في روما )أ ف ب(

أجرى أطباء روس في إقليم كراسنودار عملية جراحية لطفلة أميركية، 
لونا فينر، عانت من وحمة ضخمة غطت كامل وجهها تقريًبا.

وقال األطباء من عيادة متخصصة بالعالج الديناميكي الضوئي بالليزر، 
اتصلنا بالعائلة في أميركا وعرضنا عليها خدماتنا، بعد أن رفض األطباء 
األميركيــون عــالج الطفلة لصعوبة العملية، ثــم قدمت األم كارولينا فينر 
مع الطفلة إلى كراسنودار األسبوع الماضي. وتم االنتهاء من أول عملية 

من أصل 6 أو 8 إلزالة الوحمة.
 وصــرح المديــر التنفيــذي للعيــادة أندريــه أليكســوتكين: ســارت العمليــة 
الخطــة،  وحســب  مضاعفــات  دون  مــن  الموضعــي  التخديــر  تحــت 
واســتغرقت مدة ســاعة، والطفلة على ما يرام اآلن، إنها في المنزل اآلن 
ونحــن نراقبهــا كل يــوم، وقد بدأنا بإزالة الوحمــة في منطقة الجبين أوال 
ووصلنا إلى الحاجبين، وســتحدد العمليات المقبلة حسب الفترة الالزمة 

لتجدد األنسجة.
 وأضــاف الطبيــب: “الطفلــة تشــرب وتــأكل، ولم يتــم مراقبــة أي تورم أو 
ارتفــاع فــي درجــة الحرارة فال شــيء يدعــو للقلق، كما نشــرت أم الطفلة 
مقطــع فيديــو على إنســتغرام، حيث تظهــر لونا وهي تبتســم على الرغم 

من أن لديها ضمادة معقمة على جبينها.

إزالة وحمة ضخمة تغطي وجه طفلة أميركية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“ماتريوشكا” الطبيعة.. ماسة داخل ماسة
ال تنفــك روســيا تثير الدهشــة 
في مجال الماس، حيث دائًما 
مــا يعثــر علــى أنواع وأشــكال 
األصفــر  إمــا  األلمــاس،  مــن 
األكبــر  أو  نوعــه  مــن  الفريــد 
حجًمــا في أوروبا وربما العالم 

أو األكثر نقاء.
وهــذه المرة عثر عمال شــركة 
بمنجــم  “ألروســا”  التعديــن 
نيوربــا في جمهوريــة ياقوتيا 

ذاتيــة الحكــم، الواقعــة فــي شــرق ســيبيريا، علــى قطعــة ألمــاس محاصرة داخل ماســة 
أخــرى، وهــي بذلــك تكــون شــبيهة بدميــة ماتريوشــكا، تلك الدميــة التي تضم عــدًدا من 

الدمى األصغر حجًما.
ومن المرجح أن يكون عمر هذا االكتشاف، الذي يعد األول من نوعه على اإلطالق، نحو 

800 مليون عام، وفًقا لما ذكره موقع رابتلي اإلخباري.

نفقــت الفيلــة “نعيمــة” آخــر الفيلــة 
حيــوان  حديقــة  فــي  اإلفريقيــة 
الجيــزة بمصــر، عن عمــر ناهز الـ40 

عاًما.
وقــال محمد رجائي رئيس اإلدارة 
إنــه  الحيــوان،  لحدائــق  المركزيــة 
حزيــن لفقــدان أحد نجــوم حديقة 
الفيــل  فقــدان  عقــب  الحيــوان، 

“كريمة” قبل 3 أعوام.

نعيمة تعرضت لحالة من  «
اإلعياء يوم أمس األحد، قبل 

أن تنفق صباح يوم االثنين إثر 
جلطة في القلب تعرضت لها 

بسبب االكتئاب، رغم اتخاذ 
كافة اإلجراءات الطبية. وأوضح 

رجائي أن الفحص الظاهري 
يكشف عن أن الوفاة ربما تكون 

بسبب كبر السن. يذكر أنه 
سوف يتم تحنيط جثة الفيل 

وحفظه في المتحف الحيواني 
بالحديقة.

أثــارت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، تلقب 
بـ”باربي داغســتان”، إعجاب الكثيرين من 
متابعــي مواقــع التواصــل االجتماعي بعد 

نشر صورها.
الفتاة البالغة من العمر 22 عاما التي تعرف 
باســم ماريــان باشــايفا، والملقبــة بـ”باربي 
داغســتان” ولدت في ماخاتشكاال، لتنتقل 
بعدها للعيش في أوســيتيا الشمالية ومن 
بعدها إلى موســكو. تلقت باشــايفا العديد 
من العروض من دور األزياء وعروض من 
المغنين الروس للمشــاركة في فيديوهات 

مصورة.

تتميز الفتاة بجمالها الذي شبهه  «
الكثيرون بدمية األطفال “باربي” 
، يذكر بأن الفتاة تحظى بمتابعة 

كبيرة على موقع التواصل 
االجتماعي “إنستغرام” حيث يصل 

عدد متابعيها لنحو 600 ألف متابع.

مصر تفقد آخر 
الفيلة في حديقة 

الجيزة

“باربي داغستان”... تسحر 
رواد مواقع التواصل

كشفت أوكسانا فوفودينا، طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس لصحيفة “ديلي 
ميل” البريطانية، أنها باعت خاتم زواجها الملكي بسبب العوز. 

وقالــت ملكة جمال موســكو لعام 2015 إنها 
اضطــرت لبيع خاتــم زفافها، لتســديد تكلفة 
سويســرية،  عيــادة  فــي  الطبيــة  الفواتيــر 
حيــث خضعــت للمتابعــة الطبية أثنــاء فترة 
حملهــا.  وقالــت طليقة ملك ماليزيا الســابق 
فــي هــذا الشــأن: “ال يمكننــي البــوح بالســعر 
الذي تقاضيته نظير الخاتم لكنه أقل بثالثة 

أضعــاف مــن ســعره األصلــي”، الــذي تقــول 
الصحيفة أنه يتجاوز 16 مليون روبل.

وكانت فويفودينا قد ذكرت في وقت سابق 
أن زواجهــا انهــار حيــن كانــت فــي شــهرها 
الرابع من الحمل، مشــيرة إلى أنها اكتشــفت 
ذلك من خالل اإلنترنت، ولم يتصل بها أحد 

بشكل مباشر.

طليقة ملك ماليزيا السابق تضطر لبيع خاتم زفافها

زي من تصميم شانيل أثناء عرض أزياء مجموعة المالبس الجاهزة في باريس )أ ف ب( يذكر أن زفاف ملكة جمال موسكو السابقة والسلطان محمد الخامس جرى في نوفمبر عام 2018، 
واعتنقت أوكسانا اإلسالم في أبريل من العام الجاري، وأضافت إلى اسمها األصلي اآلخر هو ريحانة.
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