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المنامة - بنا

“تويتــر” و  التواصــل االجتماعــي ومنهــا  تفاعلــت مواقــع 
”انســتغرام” مــع اإلعــان عــن نجــاح الفحوصــات الطبيــة 
الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  أجراهــا  التــي  الناجحــة 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، إذ أبدى كتاب 
وصحافيون ورجال أعمال ومواطنون وأشقاء خليجيون 
وعــرب ســعادتهم بنجــاح الفحوصات، وعبــروا عن خالص 
تهانيهم ومحبتهم لســموه، داعين هللا عز وجل أن يحفظ 

ســموه ويديــم عليه نعمه الصحة والعافيــة والعمر المديد، 
لمواصلــة مســيرة إنجازاتــه وعطاءاتــه فــي خدمــة مملكة 
البحريــن. وأكدوا أن ســموه رمز وطنــي كبير، ورجل دولة 
من طراز فريد، قدم الكثير في خدمة وطنه، مشيرين إلى 
أن ســموه يحظــى بتقديــر عالمي كبير؛ لمســاهمات ســموه 
الفاعلــة فــي خدمة القضايا اإلنســانية ودعــم جهود الدول 

والشعوب نحو تحقيق التنمية وإرساء السام.
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وكاالت

فاز أســتاذ القانون الدستوري قيس سعّيد، 
فــي االنتخابــات الرئاســية بتونــس متقدمًا 
بفــارق كبيــر علــى منافســه رجــل األعمــال 
اســتطاع  نتائــج  بحســب  القــروي،  نبيــل 
التلفزيــون الحكومــي  للــرأي نشــر نتائجــه 
االســتطاع  لنتائــج  ووفقــًا  أمــس.  مســاء 
الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي”، نال 
سعيد 76.9 % من األصوات، في حين حاز 
القــروي علــى 23.1 % مــن األصــوات. كمــا 
ذكــر اســتطاع آخر للرأي نشــرته مؤسســة 

علــى  كنســيلتنغ” حصــول ســعّيد  “ايمــرود 
72.5 % مــن األصــوات وحصــول القــروي 

على 27.5 % من األصوات.

قيس سعّيد رئيسا لتونس

الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  تفضــل 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، فشــمل 
ولــي  بحضــور  أمــس،  الكريمــة  برعايتــه 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
افتتــاح دور االنعقــاد الثانــي مــن الفصــل 
الشــورى  لمجلســي  الخامــس  التشــريعي 

والنواب.
وقــال جالتــه فــي كلمــة ســامية وجههــا 
اليــوم  عالمنــا  “يشــهد  المناســبة  بهــذه 
طارئــة،  وتحديــات  متســارعة  متغيــرات 
مناســبة  صيغــة  إيجــاد  منــا  تســتوجب 
مــن التعامــل المــرن، والتفكيــر المتجــدد، 
للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين 
أننــا إذا  العمــل واإلنتــاج”، وأكــد جالتــه 
المنجــزات  مــن  العديــد  حققنــا  قــد  كنــا 
التنمويــة، التــي نفخــر بهــا، فإننــا نتطلــع 
ونحــن  كبيــر،  بتفــاؤل  المســتقبل،  إلــى 

نقطــع أشــواط التقدم الحضــاري في بناء 
الدولــة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة 
مــع  انســجاًما  والتقنــي،  العلمــي  التقــدم 
وتيــرة التنميــة العالميــة، مقــدرا جالتــه 
للحكومة، برئاســة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة، جهودهــا الواضحــة فــي التفاعل 
العالميــة  والمســتجدات  التوجهــات  مــع 
وتضمين المناسب منها في برامج عملها. 
ووجه جالته بأن تباشــر الحكومة بوضع 
خطة وطنية شــاملة ُتؤّمن لنا االســتعداد 
الكامــل للتعامــل مــع متطلبــات االقتصــاد 
الرقمــي، بتبنــي وتوظيف تقنيــات الذكاء 
اإلنتاجيــة  القطاعــات  فــي  االصطناعــي 
األنظمــة  وضــع  خــال  مــن  والخدميــة، 
التقنيــة،  البنــى  واســتكمال  الازمــة، 
وتشــجيع االســتثمارات النوعيــة؛ لضمان 
االســتفادة القصوى من مــردود ذلك على 

اقتصادنا الوطني.

خطة وطنية شاملة للتعامل مع متطلبات االقتصاد الرقمي
واإلنتـــاج العمـــل  بمياديـــن  تقدمنـــا  لحفـــظ  متجـــددا  تفكيـــرا  نحتـــاج  الملـــك:  جاللـــة 

المنامة - بنا

جاللة الملك لدى تفضله بحضور سمو ولي العهد بافتتاح دور االنعقاد الثاني لمجلسي النواب والشورى )٠٢ - ٠٣(
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تفضــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، فشــمل برعايتــه الكريمــة 
أمــس، بحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء صاحــب  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشــريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
ولــدى وصــول موكــب جاللــة الملــك إلــى موقــع 
االحتفــال بمركــز عيســى الثقافــي، ترافقــه كوكبة 
مــن خيالــة الشــرطة، كان فــي االســتقبال رئيــس 
النــواب فوزيــة زينــل، ورئيــس مجلــس  مجلــس 
الشــورى علي الصالح، وعزفت الفرقة الموسيقية 
الســالم الملكــي، ثــم توجه جاللة الملــك إلى قاعة 

المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي.
وبدأ الحفل بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، 
بعــد ذلــك تفضــل صاحــب الجاللــة الملــك بإلقــاء 

الخطاب السامي هذا نصه:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمــد للــه، والصــالة والســالم علــى رســول هللا، 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

أيهــا اإلخــوة واألخوات أعضــاء المجلس الوطني 
الموقرين..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. وبعد.. 
فإنه لمن دواعي الســرور واالعتزاز أن نلتقي بكم 
في رحاب هذه المؤسسة الوطنية، لنفتتح، بعون 
الثانــي لمجلســكم فــي فصلــه  هللا، دور االنعقــاد 
التشــريعي الخامــس، متطلًعــا معكــم إلــى مرحلــة 
متقدمــة مــن العمل الجــاد والمتجــدد بالبناء على 
ما تحقق، لتستمر مسيرتنا الوطنية الواحدة على 

درب التقدم واالستقرار والرخاء.
وفــي هــذا اليــوم المبــارك، نهنــئ الجميــع بحلــول 
لعــدد مــن المجــاالت التنمويــة،  الذكــرى المئويــة 
بشــواهدها المعنويــة ومؤشــراتها الماديــة، التــي 
تأتــي ضمن انطالقتنــا التحديثية الكبــرى، كدليل 
علــى عراقة تأســيس الدولــة البحرينيــة قبل أكثر 
مــن قرنيــن، بقيــادة رواد تلــك النهضــة المباركــة، 
رحمهــم هللا، والذيــن نقــف اليــوم أمــام إنجازاتهم 

بكل تقدير وإجالل واحترام.
الحضــور الكريــم، يشــهد عالمنــا اليــوم متغيــرات 
متســارعة وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد 
والتفكيــر  المــرن،  التعامــل  مــن  مناســبة  صيغــة 
فــي  المســتمر  تقدمنــا  علــى  للحفــاظ  المتجــدد، 
حققنــا  قــد  كنــا  وإذا  واإلنتــاج.  العمــل  مياديــن 
العديــد مــن المنجــزات التنمويــة، التــي نفخــر بها، 
فإننــا نتطلــع إلــى المســتقبل، بتفاؤل كبيــر، ونحن 
نقطــع أشــواط التقــدم الحضــاري في بنــاء الدولة 
المدنيــة الحديثة، المواكبــة لحركة التقدم العلمي 
والتقنــي، انســجاًما مــع وتيــرة التنميــة العالميــة. 
ونقّدُر هنا، للحكومة، برئاســة العم العزيز صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
جهودهــا الواضحــة فــي التفاعــل مــع التوجهــات 
والمســتجدات العالميــة وتضميــن المناســب منهــا 

في برامج عملها. 
اقتصــاد  نحــو  الجــادة  مســاعينا  ضــوء  وفــي 
المعرفــة باتجاهاتــه الحديثــة، فإننــا نوجــه فــي 
بوضــع  الحكومــة  تباشــر  بــأن  الخصــوص،  هــذا 
االســتعداد  لنــا  ُتؤّمــن  شــاملة  وطنيــة  خطــة 
الكامــل للتعامــل مع متطلبــات االقتصاد الرقمي، 
االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  وتوظيــف  بتبنــي 
مــن  والخدميــة،  اإلنتاجيــة  القطاعــات  فــي 
خــالل وضــع األنظمــة الالزمــة، واســتكمال البنى 
النوعيــة،  االســتثمارات  وتشــجيع  التقنيــة، 
لضمان االســتفادة القصــوى من مردود ذلك على 

اقتصادنا الوطني.
ويطيــب لنــا فــي هــذا الســياق، أن نشــَد علــى يد 
صاحــب  األميــن،  عهدنــا  وولــي  العزيــز،  االبــن 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 

فيمــا يبــادر بــه مــن خطــط استشــرافية وبرامــج 
نوعية، الســتدامة تدفق االســتثمارات، الوطنية 
والخارجية، التي تصب في اتجاه تنويع مصادر 
دخــل االقتصــاد الوطنــي، وتنميتــه بحســب مــا 
االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  أهــداف  حددتــه 
2030. ولقــد شــهدنا، علــى مــدى العشــر ســنوات 
وبنتائــج  إيجابيــة،  نمــو  معــدالت  الماضيــة، 
مطمئنة ومشــجعة، تؤكد على ســالمة سياساتنا 

االقتصادية.
وتواصــل البحريــن بتوجيــه عناية فائقــة لقطاع 
الكبيــرة  النفــط والغــاز فــي ضــوء االكتشــافات 
التــي أعلنــا عنهــا مؤخــًرا ووجهنا بتســريع خطى 
تدشــين  تــم  حيــث  مشــاريعها،  فــي  التطويــر 
مجموعــة مــن المشــاريع التنموية الكبــرى، كأكبر 
توســعة لمصفاة شــركة “بابكو”، وتوســعة شــركة 
“بنغــاز”، وافتتــاح مرفــأ الغاز المســال، ومشــروع 
خط اإلنتاج السادس بشركة “ألبا”، وتشغيل خط 
األنابيــب الجديد مــع المملكة العربية الســعودية 

الشقيقة. 
كما نثمن الجهود المســتمرة بتطوير قطاع النقل 
والمواصالت، الذي يشــهد بــدوره تنفيذ عدد من 
المشــاريع، ومنها، توسعة مطار البحرين الدولي، 
إلنشــاء  التنفيذيــة  للدراســات  الرســمي  والبــدء 
جســر الملــك حمــد، وذلــك فــي إطــار المشــاريع 

االستراتيجية الداعمة لالقتصاد الوطني.
وبالنظــر إلــى الجهــود العالميــة المتواصلــة فــي 
اإلنســان  حيــاة  بجــودة  ترتقــي  حلــول  إيجــاد 
الكريــم، وخصوًصــا  بالعيــش  تمتعــه  واســتمرار 

تبــادر  الغذائــي،  األمــن  تحقيــق  مجــال  فــي 
البحريــن، بــكل جديــة، بتبنــي الحلــول المناســبة 
لتطويــر مجاالت االكتفــاء الذاتي، حيث أصدرنا 
توجيهاتنا، بوضع وتنفيذ “مشــروع اســتراتيجي 
تخصيــص  ليشــمل  للغــذاء”،  الوطنــي  لإلنتــاج 
واإلنتــاج  الســمكي  لالســتزراع  متعــددة  مواقــع 
النباتــي. ويهــدف المشــروع بشــكل رئيســي، إلى 
تطويــر القــدرات الوطنيــة في مجــال الصناعات 
الغذائيــة ورفع نســبة اإلنتاج المحلــي، والحفاظ 
علــى خبــرة أصحــاب تلــك المهــن ليكونــوا جزًءا 

هاًما في إنجاح تلك المشاريع. 
ونشــارك المجتمــع الدولــي اهتمامــه بالتغيــرات 
المناخية المتســارعة، ونتابــع توجهاته للتخفيف 
مــن آثارهــا علــى البيئــة، ونوجــه هنــا باســتمرار 
الظاهــرة  تطويــر سياســاتنا فــي مواجهــة هــذه 
البــالد،  فــي  والمناخــي  البيئــي  الوضــع  لتطويــر 
بقيــام المؤسســات المختصة، بتكثيف المشــاريع 
المحســنة للظــروف المناخيــة وتبريــد األجــواء، 
وتنويــع  المائيــة،  والمســطحات  كالواجهــات 

وتكثيف المساحات الزراعية.
الحضور الكريم، إن مرحلة العمل المقبلة، بآمالها 
وتطلعاتهــا، تســتدعي منــا جميًعــا حمايــة أركان 
دولــة القانــون وإرســاء ســيادته، باالســتمرار في 
االرتقــاء بقطــاع العدالــة بمؤسســاته، وخدماته، 
هــذا  المتقاضيــن،  مصالــح  لحمايــة  وإجراءاتــه 
فضاًل عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات 
التي تعزز حقوق المواطنين. ونشــير هنا، بشكل 
العقوبــات  بشــأن  الصــادر  القانــون  إلــى  خــاص، 

والتدابيــر البديلــة التــي يجــوز للقاضــي أن يأمر 
بهــا بــداًل مــن العقوبة األصليــة، ونوجــه بضرورة 
تعــاون كافة الجهــات المعنيــة، بتطبيق نصوصه 
المرســخة لالســتقرار المجتمعــي، والهادفــة إلــى 
ســبل  بمنحهــم  المحكوميــن  ظــروف  مراعــاة 
استئناف دورهم اإليجابي في المجتمع. وأتوجه 
هنا بالشــكر الجزيل للســلطة القضائية والقائمين 
عليها على جهودهم المباركة والحثيثة لترســيخ 

أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريات.
ونجدد تأكيدنا في هذا الموقف، وهذه المناســبة، 
أن  لــه  يمكــن  ال  اإلنســاني  واألمــن  الرخــاء  بــأن 
يتحقق إال باســتمرار النمو االقتصادي، ســواء في 
منطقتنــا أو فــي العالــم أجمــع، فمــن ميــاه الخليج 
العربــي تنطلق ُخمس احتياجات العالم من النفط 
والغــاز، وبالتالــي، فــإن أي تهديــد لحريــة المالحة 
يعتبــر معطــاًل للتجــارة العالميــة، ومربــًكا ألســعار 
النفــط، كمــا يعــد تحدًيا للنظــام العالمي. لــذا، فإن 
على المجتمع الدولي أن يتكاتف التخاذ خطوات 
وإلزامــه  والمعتــدي،  المخالــف  لــردع  حازمــة 
بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالســالمة 

البحرية، للحفاظ على األمن والسلم الدوليين.
المســلحة،  قواتنــا  بــأداء  هنــا،  الفخــر  ويحدونــا 
الدفاعية واألمنية، وهي تتولى واجباتها الوطنية 
بكفــاءة وروح معنويــة عاليــة، واســتمرارها بــكل 
أمانــة ويقظــة، فــي الذود عــن هذا الوطــن الغالي، 
وبعزيمــة ال تليــن، فهــي الحصــن المنيع لمســيرتنا 
المباركــة فــي اإلصــالح والتجديــد الوطنــي، الذي 
ســنحمل لواءه ما اســتطعنا، بعون هللا، وبمساندة 

شــعبنا الوفي، المعروف بســماته المتحضرة، فكًرا 
وعلًما وعطاء، صانًعا بذلك نموذًجا إنسانًيا فريًدا 
فــي احتضانه للتعددية، ودعوته للســالم، ونشــره 
لثقافــة التســامح والتعايــش في مجتمعنــا اآلمن. 
وتحيــة صادقة لشــبابنا األعزاء، الذيــن هم عدتنا 

وعتادنا نحو غدنا المشرق، بعون هللا. 
ونــود فــي النهايــة، أن نجــدد شــكرنا وتقديرنــا لما 
تقــوم بــه الســلطة التشــريعية مــن دور كبيــر فــي 
واالرتقــاء  الصحيحــة  التقاليــد  وإرســاء  تقويــة 
بآفــاق العمــل الوطني، الــذي ال ســقف لطموحاته. 
الوطنيــة  التطلعــات  تحقيــق  بــأن  هنــا،  ونشــير 
التنســيق  مــن  المزيــد  الــدوام،  علــى  يتطلــب، 
والتعــاون بيــن الســلطات، وأن تتحمل كل ســلطة 
لمســؤوليتها المناطــة بهــا دســتورًيا، باســتقاللية 

تامة. 
جهــد  لــكل  داعميــن  عاهدناكــم،  كمــا  وســنكون، 
والمواطنيــن،  الوطــن  مصلحــة  يبتغــي  مخلــص 
ويعمــل علــى تقديم األفــكار المســتنيرة والبرامج 
النافعــة الســتمرار نهضتنــا الوطنيــة، ســائلين هللا 
مســعاكم،  فــي  يوفقكــم  بــأن  وتعالــى،  ســبحانه 

ويسدد خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بعدهــا ألقــت رئيــس مجلــس النــواب، كلمــة هــذا 
نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
أشــرف  علــى  والســالم  والصــالة  للــه،  الحمــد 
وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد،  ســيدنا  المرســلين، 

أجمعين..

ســيدي.. حضــرة صاحــب الجاللة، الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، عاهــل البالد المفــدى، حفظكم 

هللا ورعاكم..
صاحب الســمو الملكي، األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة، ولــي العهــد، نائــب القائــد األعلــى، النائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه هللا..

أصحاب السمو، والمعالي، والسعادة..
األخوات واإلخوة..

الحضور الكرام..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

صاحب الجاللة..
أتشــرف، ونيابــة عــن إخوانــي وأخواتــي أعضــاء 
عظيــم  لجاللتكــم،  أرفــع  أن  الوطنــي،  المجلــس 
التقديــر، وجزيل االمتنان، علــى تفضلكم بافتتاح 
التشــريعي  الفصــل  مــن  الثانــي،  االنعقــاد  دور 
الخامــس، وليكــون هــذا االفتتــاح، إيذانــا بدخول 
مملكــة البحريــن، مرحلــة جديــدة فــي مســيرتها 
المباركــة، وتزامنــا مــع االنطالقــة المئويــة للعديــد 
مــن المجــاالت، وتحقيقــا للمزيــد مــن المنجــزات 
التنمويــة، التــي تولونهــا جاللتكــم، حفظكــم هللا، 
جــل االهتمام والعناية، وتحرصون على أن تكون 
ذات األثر المباشــر على حياة المواطن ومعيشته، 

وازدهار الوطن وتقدمه.
وقــد كان وال يــزال، لخطــاب جاللتكــم الســامي، 
فــي افتتــاح دور االنعقــاد األول، ومــا احتــواه من 
مضاميــن رفيعــة، بالغ األثر في تحديد نهج العمل 
الوطنــي، ونبراســا لــأداء البرلمانــي والحكومــي، 
القائــم علــى التعــاون المثمــر، والتكامــل الفاعــل، 
وفقــا لمبــدأ فصــل الســلطات مــع تعاونهــا، وبنــاء 
إليهــا  تتطلعــون  كمــا  الحديثــة،  المدنيــة  الدولــة 
جاللتكــم، والتي تســير وفق مبــادئ ميثاق العمل 
الوطني، ومواد الدستور، وتسعى لتعزيز االنتماء 
وتكريــس  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ  الوطنــي، 
مبــادئ العدالة والقانــون، وتطوير تطبيق مفاهيم 
حقــوق اإلنســان، في مجتمع يقوم على التســامح 
القانــون  دولــة  ظــل  فــي  الســلمي،  والتعايــش 

والمؤسسات.
 صاحب الجاللة..

لقــد آلينا على أنفســنا فــي المجلــس الوطني، منذ 
أن حظينــا بالثقة الملكية الغالية، والثقة الشــعبية 
فــي تمثيــل الوطن وأبنائــه الكــرام، أن نكون على 
قــدر هذه الثقــة والمســؤولية الجســيمة، ووضعنا 
مســيرة  نواصــل  أن  هــو  رئيســيا،  هدًفــا  أمامنــا 
العمــل والعطــاء، بــكل إخالص وتفــان، وأن تكون 
غايتنــا،  هــي  البحريــن  لمملكــة  العليــا  المصلحــة 

وخدمة الوطن والمواطن هي هدفنا.
ومنــذ أن تــم إقــرار برنامــج عمــل الحكومــة فــي 
صــور  أبــرز  مــن  يعــد  والــذي  النــواب،  مجلــس 
المشــاركة الشــعبية في صنع القرار الوطني، شرع 
مجلســا الشــورى والنــواب، في القيــام بواجباتهما 
ومســؤولياتهما، وســاهما معــا فــي إقــرار العديــد 
مــن القوانيــن والمقترحــات، وتطويــر المنظومــة 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  العصريــة،  التشــريعية 
كمــا قدما الدعم الواجب، والمســاندة المســتحقة، 
لتنفيــذ “برنامــج التــوازن المالــي”، وصــوال للهدف 

المنشود.
ومتابعــة  الســامية،  جاللتكــم  توجيهــات  بفضــل 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر، والجهود 
الحثيثة من صاحب السمو الملكي، األمير سلمان 
القائــد  نائــب  العهــد،  ولــي  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى، 
الموقر، لالرتقاء بالمســتوى المعيشي للمواطنين، 
وتوفير فرص العمل، وزيادة النشاط االستثماري، 
وتحقيــق التطلعات المســتقبلية، واســتمرار النمو 
مكانــة  وترســيخ  الوطنــي،  لالقتصــاد  اإليجابــي 
مملكــة البحريــن الرائــدة فــي المنطقــة، وتحقيقــا 

لمبادئ الرؤية اإلستراتيجية 2030.
صاحب الجاللة..

المنامة - بنا

نتطلع إلى مرحلة متقدمة من العمل الجــــــــــاد والمتـجــدد بالبـنــاء على مــا تحقــق
جاللــة العاهــل :نقــدر تفاعــل الحكومــة برئاســة ســمو رئيــس الــوزراء مــع المســتجدات
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نشــد علــى يد ســمو ولــي العهــد فيمــا يبادر بــه مــن خطــط استشــرافية وبرامــج نوعية

أي تهديد لحرية 
المالحة يعتبر 

معطاًل للتجارة 
ومربًكا ألسعار 

النفط ويعد تحدًيا 
للنظام العالمي

قواتنا المسلحة 
عدتنا وعتادنا نحو 

غدنا المشرق 
وتتولى واجباتها 

الوطنية بكفاءة 
وروح عالية

زينل: توجيهاتكم 
السديدة ومضامين 

خطابكم الرفيعة 
تحملنا مسؤولية 

تاريخية وأمانة 
وطنية مضاعفة

تعزيز مكانة 
البحرين في 

مجال االقتصاد 
الرقمي والذكاء 

االصطناعي وفي 
موارد النفط والغاز

المتغيرات المتسارعة 
والتحديات الطارئة 

تستوجب صيغة 
مناسبة من التعامل 

المرن

العاهل يوجه بتطبيق 
نصوص قانون 

العقوبات والتدابير 
البديلة المرسخة 

لالستقرار المجتمعي

وضع خطة وطنية 
شاملة ُتؤّمن 

االستعداد الكامل 
للتعامل مع متطلبات 

االقتصاد الرقمي

مــن  اليــوم،  الســامي  خطابكــم  تضمنــه  مــا  إن 
يحملنــا  رفيعــة،  ومضاميــن  ســديدة،  توجيهــات 
وطنيــة  وأمانــة  عظيمــة،  تاريخيــة  مســؤولية 
مضاعفــة، خــالل دور االنعقــاد الثانــي، مــن الفصل 
هللا  حفظكــم   - ونعاهدكــم  الخامــس،  التشــريعي 
- بــأن نكــون علــى العهــد والوعــد، واألمــل والثقــة، 

لخدمة الوطن والمواطنين.
كمــا أننا ســنبذل قصــارى الجهد، لتحقيــق تطلعات 
جاللتكــم، فــي المزيد من التطــور والبناء في كافة 
المجاالت، بما يســهم في تحقيق ما نرجوه لمملكة 
البحرين الغالية، وشعبها الوفي، من مستقبل زاهر.

عاقديــن العــزم، علــى أن نقــوم بدورنــا الدســتوري 
بتوجيهــات  مسترشــدين  األكمــل،  الوجــه  علــى 
جاللتكم، حفظكم هللا، وسنضع في بؤرة االهتمام 
تعزيــز مكانة مملكة البحريــن، في مجال االقتصاد 
الرقمي، والذكاء االصطناعي، والعمل على تحقيق 
الزيــادة المرجــوة، فــي مــوارد النفط والغــاز، ودعم 
مشــاركة القطــاع الخــاص فــي ذلــك، مــع اســتمرار 

التدريــب والتأهيــل، العلمــي واالحترافــي، للكوادر 
الوطنيــة. ونؤكــد لجاللتكــم، دعمنــا التــام لتحقيق 
المبتكــرة،  الحلــول  إيجــاد  فــي  الســامية،  الرؤيــة 
لالرتقــاء بجــودة حيــاة اإلنســان والعيــش الكريــم. 
علــى  ســيكون  الغذائــي،  األمــن  تحقيــق  وأن  كمــا 
ســلم أولويــات عملنــا التشــريعي والرقابــي، ودعــم 
المشــروع الوطنــي لإلنتــاج الغذائــي، ودعــم قطاع 
الصــادرات  نســبة  رفــع  مــع  الغذائيــة،  الصناعــات 
للســوق العالمي. كما أن الســلطة التشــريعية، تؤكد 
دعمهــا لتوجيهــات جاللتكــم الســامية، فــي وضــع 
خطــة شــاملة، لتطويــر األحيــاء الســكنية القديمة، 
وفق المعايير الدولية للتخطيط الحضري. وكذلك 
هــو مجــال الشــباب، الــذي سنســعى معــا، لتحقيــق 
تطلعاتــه وآماله وطموحاته. وفي تمكين الشــباب، 
وإعدادهم وإشــراكهم المبكر، في تولي المسؤولية 
الوطنيــة.. فهــم أمــل المســتقبل المشــرق، وعمــاد 
الوطــن. وســنواصل جاهديــن، العمــل علــى مزيــد 
وفــي  التشــريعية،  الســلطة  لــدور  التفعيــل،  مــن 

إرســاء التقاليــد البرلمانيــة الصحيحــة، واالرتقــاء 
بآفــاق العمــل الوطني، والعمل علــى تحقيق المزيد 
مــن التعــاون بيــن الســلطات. وســنعمل مخلصيــن، 
القانــون والمؤسســات،  علــى تعزيــز إرســاء دولــة 
مــع االرتقاء بقطــاع العدالــة ومؤسســاته، وتطوير 

التشريعات، في مختلف القطاعات.
ونؤكــد لجاللتكــم، حفظكــم هللا، دعمنــا المســتمر، 
حققــت  التــي  البحرينيــة”،  المــرأة  “تقــدم  لمجــال 
الكثيــر مــن المنجــزات المتميــزة، بجهــود صاحبــة 
الســمو الملكــي، األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل 
خليفــة، قرينــة العاهــل المفــدى، رئيســة المجلــس 

األعلى للمرأة.
صاحب الجاللة..

وانطالقا من الموقف البحريني، التاريخي الثابت، 
مع القضية الفلســطينية، فإننا نؤكد وقوفنا الدائم، 
مــع تحقيق تطلعــات الشــعب الفلســطيني، وإقامة 
دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا 
لمبــادرة الســالم العربيــة، وطبقا للقــرارات األممية 

ذات الصلة. كما ونسجل فخرنا واعتزازنا، بجنودنا 
والعســكرية،  األمنيــة  المؤسســات  فــي  البواســل 
ودورهــم العظيــم في الذود عــن الوطن ومقدراته، 
دول  أمــن  عــن  الدفــاع  فــي  الفاعلــة  والمشــاركة 
وشعوب المنطقة، بجانب التعاون البارز مع الدول 
الصديقة في محاربة اإلرهاب وتنظيماته، والدول 

الداعمة والراعية له.
تكامــل  أهميــة  علــى  الســياق،  هــذا  فــي  ونشــدد 
الموقــف الدولي، حيــال األعمال اإلرهابية، وتأمين 
حريــة المالحــة البحريــة فــي المنطقــة، وضــرورة 
االقتصــاد  تســتهدف  التــي  للتهديــدات  التصــدي 

العالمي، وتشكل تحديا صارخا للنظام الدولي.
داعيــن فــي هذا الصدد، إلى أهميــة تكاتف الجهود 
الدوليــة، التخــاذ الخطوات الحازمــة، واإلجراءات 
الحاســمة، لــردع المعتــدي، ورفــض كافــة أشــكال 
وصور ممارســات دعم اإلرهــاب والعنف، والتدخل 
في الشئون الداخلية للدول، مؤكدين قوة وصالبة 
الجبهــة الداخليــة فــي مملكــة البحريــن، التــي لــن 

تضيرها أي محاوالت فاشــلة، من شــقيق ضال، أو 
جار حاقد، أو عدو متربص.

صاحب الجاللة..
إننــي ومــن علــى هــذا المنبــر الوطنــي، وفــي هــذه 
وأخواتــي..  أخوانــي  أدعــو  التاريخيــة،  المناســبة 
أبنائي وبناتي، شعب مملكة البحرين، إلى التمسك 
جميعــا بالثوابت الوطنيــة، وأن نظل دائما كما كان 
آباؤنا وأجدادنا، أســرة واحدة، ومجتمعا متماسكا، 
وأن نكون أكثر إدراكا لخطورة األوضاع من حولنا، 
وطبيعــة التحديات في هذه المرحلة، وضرورة أن 
يكــون التعامــل مع الوســائل اإلعالمية، بــكل أمانة 

ومسؤولية، والحذر من مخاطرها وتداعياتها.
إن مملكــة البحريــن، يــا صاحب الجاللــة، بتاريخها 
المتطــور،  وحاضرهــا  التليــد،  وماضيهــا  العريــق، 
وبانتمائهــا الخليجــي والعربــي واإلســالمي، ومــن 
الحضــاري،  ودورهــا  اإلنســاني،  واجبهــا  منطلــق 
ستســتمر فــي المضــي قدمــا، إن شــاء هللا تعالــى، 
فــي  الزاهــر،  والمســتقبل  الباهــر،  النجــاح  نحــو 

الســامية،  الحكيمــة، وتوجيهاتكــم  قيادتكــم  ظــل 
ورعايتكم الكريمة.

وأيدكــم..  الجاللــة،  صاحــب  يــا  هللا،  نصركــم 
وحفظكم..

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
عقــب ذلــك صافــح جاللــة الملــك أعضاء مجلســي 

الشورى والنواب.
واختتم حفل االفتتاح بعزف السالم الملكي.

حضــر االفتتــاح كبار أفراد العائلــة المالكة الكريمة، 
اإلســالمية  للشــؤون  األعلــى  المجلــس  وأعضــاء 
والمجلــس األعلى للقضــاء، وعلماء الدين والقضاة 
وأعضاء المحكمة الدســتورية، والــوزراء وأعضاء 
الــوزارات  ووكالء  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
الجمعيــات  البلديــة ورؤســاء  المجالــس  وأعضــاء 
الصحــف والمجــالت  السياســية ورؤســاء تحريــر 
ضبــاط  وكبــار  الدبلوماســية  البعثــات  ورؤســاء 
قــوة الدفــاع ووزارة الداخليــة والحــرس الوطنــي 

واألكاديميون.



الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  قــام 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
وزيــر  مجلــس  إلــى  أمــس  بزيــارة 
الداخليـــــــة الفريــــق أول ركن الشــيخ 
فــي  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد 
الرفــاع، حيــث قــدم جاللتــه التعــازي 
والمواساة إلى وزير الداخلية الفريق 
ال  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  ركــن 
خليفــة، والشــيخ دعيــج بــن ســلمان 
الشــيخ  وأبنــاء  وأشــقاء  خليفــة،  آل 
بــن  أحمــد  بــن  ســلمان  بــن  عبــدهللا 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة رحمــه 
هللا، سائالً المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
ومــن جانبهــم، أعــرب أشــقاء وأبنــاء 

الفقيــد عــن عميــق الشــكر والتقديــر 
واإلمتنــان إلى صاحب الجاللة الملك 

علــى مشــاعر جاللتــه الطيبــة النبيلــة 
بتقديم التعازي بوفاة فقيدهم رحمه 

أن  وجــل  عــز  المولــى  ســائلين  هللا، 
يحفــظ جاللته ويمتعه بوافر الصحة 

وذخــرًا  عــزًا  يديمــه  وأن  والســعادة 
وشــعبها  البحريــن  لمملكــة  وســندًا 

العزيز، وأن يحقق للمملكة المزيد من 
الرفعة والرخاء والتقدم.

المنامة - بنا

جاللة الملك يزور مجلس وزير الداخلية ويعزي بوفاة الشيخ عبداهلل بن سلمان
أشـــقاء وأبنـــاء الفقيـــد يشـــكرون عاهـــل البـــاد علـــى مشـــاعره الطيبـــة النبيلـــة

  أشــاد وزير األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بالمضامين 
التي حملتها الكلمة الســامية التي تفضل بها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، في افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشــريعي الخامس 
لمجلســي الشــورى والنــواب.   وأكد خلف أن الوزارة تنظر باهتمــام لما جاء في الكلمة 

السامية فيما يخص تحقيق األمن الغذائي، وكذلك ما يتعلق بالواجهات البحرية.

  وفيمــا يخــص ملف األمــن الغذائي، أكد خلف 
اســتدامة  ضمــان  علــى  تعمــل  البحريــن  أن 
إمداداتهــا الغذائيــة مــن خــالل تســريع تنمية 
القطــاع الزراعــي، عبــر زيــادة نســبة اإلنتــاج 
المحلــي مــن المحاصيل الزراعيــة الذي يصل 
فــي الوقــت الحالــي لمــا نســبته 10 %، عبــر 
استراتيجية بعيدة المدى لتنفيذ التوجيهات 
الملكيــة لتحقيــق األمــن الغذائي.   وأشــار إلى 
اعتمــاد  عينهــا  نصــب  وضعــت  الــوزارة  أن 
المبــادرات الداعمــة لجهود النهــوض بالقطاع 
الزراعــي، وتشــجيع المزارعيــن البحرينييــن، 
وتركــز الخطــة االســتراتيجية علــى التوســع 
في الزراعة بدون تربة إلى جانب االســتفادة 
من الطاقة الشمســية في العمليات الزراعية، 
فضــاًل عــن إدخــال نظــم الــري الحديثــة بغية 
قطــاع  أن  الميــاه.   وذكــر  اســتهالك  ترشــيد 

الثــروة الســمكية يحظــى باهتمــام بالــغ لــدى 
الــوزارة؛ لمــا يشــكله هــذا القطــاع مــن أهمية 
على صعيد تحقيــق األمن الغذائي، وانطالًقا 
مــن ذلــك جــاء حــرص الــوزارة علــى إشــراك 
بقطــاع  االســتثمار  فــي  الخــاص  القطــاع 
االستزراع السمكي.   وفيما يخص ما ورد في 
الكلمة السامية بشأن الواجهات البحرية قال 
خلف “ضمن المخطط الهيكلي االستراتيجي 
عملــت   2030 البحريــن  لمملكــة  الوطنــي 
الــوزارة علــى تنفيــذ مجموعــة من المشــاريع 
والبرامــج لالرتقــاء بالوضــع الحضــري ومنها 
إنشاء السواحل والواجهات البحرية، إضافة 
إلــى تطوير المزيد من الشــواطئ والواجهات 
وفــرض  المقبلــة،  المرحلــة  فــي  البحريــة 
الوطنــي  االســتراتيجي  الهيكلــي  المخطــط 
علــى الجــزر االســتثمارية توفيــر مــا ال تقــل 

نســبته عــن 50 % مــن واجهاتهــا كواجهــات 
الهيكلــي  المخطــط  جــاء  إذ  عامــة،  بحريــة 
االستراتيجي الرؤية الملكية بتوفير سواحل 

عامة في جميع المحافظات”.
وضمــن  خصصــت  الــوزارة  أن  إلــى    وأشــار 
معطيــات المخطــط الهيكلــي االســتراتيجي 
 2008 لســنة   )24( بالمرســوم  الصــادر 
والمرســوم رقــم )36( لســنة 2016 عــددا مــن 
المواقــع فــي البحريــن؛ لتكــون ضمــن خطــة 
الوزارة التنموية التطوير الواجهات البحرية 

والسواحل.

أشــاد عضو لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني النائب عيســى يوســف 
البــالد صاحــب  فــي خطــاب عاهــل  التــي جــاءت  الســامية  بالتوجيهــات  الدوســري 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة أمــام المجلس الوطني لــدى افتتاح جاللته 
دور االنعقــاد الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الخامس، إذ إن خطاب جاللــة الملك هو 
النبراس الذي تستضيء به السلطة التنفيذية لعملها المقبل بكل جد واجتهاد لخدمة 
الوطن والمواطن، مؤكدا أهمية ما ورد في خطاب جاللته من توجيهات سامية وما 

تضمنه من نقاط ذات أهمية إستراتيجية.

القيــادة  مــن  “بتوجيهــات  أنــه  وأكــد 
الرشــيدة كلنا ثقة في أن الدور الثاني 
الخامــس  التشــريعي  الفصــل  مــن 
المشــاريع  مــن  الكثيــر  ســيحمل 
والتشــريعات التنفيذيــة التــي تصــب 

والمواطــن،  الوطــن  مصلحــة  فــي 
وإننــا ســنعمل جاهديــن ولــن ندخر أي 
جهــد فــي ســبيل رفعــة وطننــا الغالــي 
العيــش الكريــم  والعمــل علــى توفيــر 
للمواطــن البحرينــي بتضافــر الجهــود 

بين الســلطتين التنفيذية والتشريعية 
بالتكاتف والتعاون معا”.

أشاد وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية  علي 
الرميحــي بالخطــاب الســامي لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
لــدى افتتــاح جاللتــه لــدور االنعقــاد الثاني مــن الفصل التشــريعي الخامس لمجلســي 
الشــورى والنــواب، باعتبــاره رؤيــة عصريــة شــاملة لإلصــالح والتنميــة المســتدامة 

وترسيخ المجتمع المعرفي.

فــي  الملــك   جاللــة  تأكيــد  الرميحــي  وثمــن 
مســيرة  مواصلــة  علــى  الســامية  كلمتــه 
إطــار  فــي  الوطنــي  والتجديــد  اإلصــالح 
الفصل بين الســلطات التنفيذية والتشــريعية 
فــي  للدســتور  وفًقــا  وتعاونهــا  والقضائيــة، 
وتكريــس  الوطنيــة  التشــريعات  تحديــث 
دولــة القانــون والمؤسســات، وضمــان العدالة 
واحتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات العامة، 
وتحمل األجهزة العسكرية واألمنية واجباتها 
فــي  وإخــالص  واقتــدار  بكفــاءة  الوطنيــة 
الــذود عــن أمــن الوطــن واســتقراره، وصــون 
مكتســباته التنمويــة واإلصالحيــة، فــي إطــار 
تقديــر جاللتــه للشــعب البحرينــي المتحضــر، 
واعتزازه بعطاء الشباب الوطني. وأضاف أن 
التوجيهــات الملكيــة الســامية بمثابــة خارطة 
طريــق لمواصلة مســيرة اإلنجــازات التنموية 

والحضاريــة الرائــدة فــي ســياق برنامج عمل 
الــوزراء  صاحــب  الحكومــة برئاســة رئيــس 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة ، ودعم ولــي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة ، وفق آليات مبتكرة تحقق االستدامة 
الرؤيــة  مــع  بالتوافــق  والتنافســية  والعدالــة 
االقتصاديــة 2030، من خــالل مواكبة التقدم 
العلمــي والتقنــي، وتحفيــز االســتثمارات فــي 
وتحقيــق  الرقمــي،  االقتصــاد  نحــو  التحــول 
علــى  إيجابًيــا  ينعكــس  بمــا  الغذائــي،  األمــن 
تنويــع مصــادر الدخــل، وتحســين المســتوى 

المعيشي للمواطنين.
وأكــد  وزيــر شــؤون اإلعــالم أهميــة الخطــاب 
أولويــات  تحديــد  فــي  الســامي  الملكــي 

التحــرك الوطنــي داخلًيــا وخارجًيــا، وإبــرازه 
لمكانــة مملكــة البحريــن كأنمــوذج عالمي في 
وترســيخ  الحديثــة  المدنيــة  الدولــة  إرســاء 
األديــان  جميــع  بيــن  الســلمي  التعايــش 
مجتمــع  إطــار  فــي  والحضــارات  والثقافــات 
سياســة  وانتهــاج  وآمــن،  ومســالم  متحضــر 
خارجيــة حكيمــة تحتــرم الشــرعية الدوليــة، 
وتنشــد األمــن واالســتقرار والســالم اإلقليمي 
نحــو  أساســية  ركيــزة  باعتبارهــا  والعالمــي، 
اســتدامة النمــو االقتصــادي وتحقيــق الرخاء 

والرفاه اإلنساني.

أكــد وزيــر العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان، أن عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، قد فتح أفقا واســعا لجميع الوزراء والمســؤولين في الحكومة، للتعاون والشــراكة 
الستشراف مستقبل مملكة البحرين المشرق بتوجيهات جاللته والتي تأتي دوما في الكلمات السامية.

ووصف حميدان كلمة جاللة الملك بالتاريخية 
التي حملت شــحنة كبيرة من الرؤى اإليجابية 
على كافة المحاور، فيما أشار إلى أن ما يخص 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هــو تنميــة 
االصطناعــي  الــذكاء  علــى  اعتمــادًا  اإلنســان 
والواجهــة الرقميــة، والتــي ســيكون لهــا تأثيرًا 
كبيــرًا ومباشــرًا علــى الوظائــف في المســتقبل 
وبكافــة المجتمعــات، كمــا ســيكون لهــا تأثيــر 
على مناهج التعليم وبرامج التدريب، مشــددًا 

علــى أهميــة التهيــؤ واالســتعداد لدخــول هذه 
المرحلــة. وقــال الوزيــر؛ إن جاللــة الملــك قــد 
حثنا في الكلمة السامية، على توظيف تقنيات 
الــذكاء االصطناعــي فــي القطاعــات اإلنتاجية 
جهــود  تضافــر  يتطلــب  مــا  وهــو  والخدميــة، 
كافــة الــوزارات فــي إعــداد الكــوادر الوطنيــة 
للتكنولوجيــا، ألن  التحتيــة  البنيــة  الســتكمال 
العالــم اليوم أصبح يتطلع لما ســيخلقه الذكاء 
االصطناعــي مــن وظائف نوعيــة جديدة، وهو 

مــا يفتــح أمــام الجميــع أفــق جديــد ومتطــور 
لخدمة اإلنسان في البحرين.
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الملــك  لجاللــة  الشــخصي  الممثــل  أعــرب 
رئيــس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ 
عظيــم  عــن  خليفــة  آل  حمــد  بــن  عبــدهللا 
شــكره وتقديــره وامتنانــه إلــى مقــام عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك الوالــد حمــد 
بــن عيســى آل خليفة بما جــاء في الخطاب 
بمناســبة  مضاميــن؛  مــن  الســامي  الملكــي 
تفضــل جاللته بافتتــاح دور االنعقاد الثاني 
مــن الفصــل التشــريعي الخامــس لمجلســي 

الشورى والنواب. 
الجاللــة  صاحــب  بتفضــل  ســموه  وأشــاد 
بــدور  جاللتــه،  ومتابعــة  واهتمــام  الملــك 
المجتمــع  مــع  البحريــن  مملكــة  ومشــاركة 
المناخيــة  بالمتغيــرات  باالهتمــام  الدولــي 
المتســارعة، وتوجيهــات جاللتــه للتخفيــف 

فــي  واالســتمرار  البيئــة  علــى  آثارهــا  مــن 
لتطويــر  الظاهــرة  هــذه  لمواجهــة  التطويــر 
المملكــة  فــي  والمناخــي  البيئــي  الوضــع 
للظــروف  المحســنة  المشــاريع  وتكثيــف 
كالواجهــات  األجــواء  وتبريــد  المناخيــة 
والمســطحات المائيــة وتكثيــف المســاحات 
الزراعية، مشــيرا ســموه إلى أن هذا التوجه 
الملكــي الســامي إنمــا هو تأكيد علــى الدعم 

واالهتمــام والرؤيــة اإلســتراتيجية الثاقبــة 
من لدن جاللته بالشأن البيئي والوصول به 

إلى أفضل المستويات. 
إن  األعلــى  المجلــس  رئيــس  ســمو  وقــال 
فــوز مملكــة البحريــن بكرســي نائــب رئيس 
للبيئــة،  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
وكذلك فوز المملكة بتمثيل الدول الجزرية 
للمــواد  الخــاص  البرنامــج  فــي  الناميــة 
الكيميائيــة والمخلفات، دليل على ثقة دول 
العالــم بــدور مملكــة البحريــن واإلنجــازات 
البيئيــة التــي قامــت بهــا، منوهــا ســموه إلى 
أن هــذه اإلنجــازات تأتــي فــي ظــل الرعاية 
التي يوليها جاللته خالل المســيرة المباركة 
لعهــد جاللتــه الزاهــر في مختلــف المجاالت 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
وأوضــح ســموه أن مملكة البحرين أصدرت 
سياســات وتشــريعات تنظــم حمايــة البيئــة 

مملكــة  وأن  مواردهــا،  علــى  وتحافــظ 

البحريــن تلتــزم بــكل المعاهــدات والبرامــج 

وقعــت  التــي  والدوليــة  اإلقليميــة  البيئيــة 

عليهــا، والمشــاركة فــي مواجهــة التحديات 
التــي تواجــه العالم فيما يتعلــق بالمتغيرات 

المناخية. 
آل  بــن حمــد  عبــدهللا  الشــيخ  وقــال ســمو 
خليفــة إن “مملكة البحرين ممثلة بالمجلس 
تحويــل  مــن  اســتطاعت  للبيئــة  األعلــى 
التحديــات المختلفــة التــي واجهــت العمــل 
البيئــي إلــى الوصــول إلــى أفضــل النتائــج 
متميــزة  إشــادات  وتحقيــق  واإلنجــازات، 
دوليــة مــن منظمات أمميــة ودولية ومدنية 
مختلفة في العمل البيئي بما تحقق للمملكة 
البيئــي،  العمــل  فــي  متطــور  مســتوى  مــن 
واستطعنا أن نقدم تجاربنا ومساهماتنا إلى 
دول عــدة، باإلضافــة إلــى طــرح المبــادرات 
النوعية في تطوير الوضع البيئي والمناخي 
بيئيــة  المملكــة، واســتحداث مشــاريع  فــي 
محســنة للظروف المناخية”، مشــيرا ســموه 

إلى انه تم االســتفادة مــن الموارد الطبيعية 
وتحقيــق  البحريــن  مملكــة  تمتلكهــا  التــي 
فــرص لالســتثمار البيئي والتــي تأتي ضمن 
المنجــزات التنموية االقتصادية التي تصب 

في مصلحة الوطن والمواطن. 
أفضــل  وتحقيــق  مواصلــة  ســموه  وأكــد 
الصعــد  جميــع  علــى  البيئيــة  اإلنجــازات 
محليــا وإقليميــا ودوليــا، “مدركيــن جميعــا 
عظــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقنا تجاه 
حمايــة مملكــة البحريــن بيئيــا واالسترشــاد 
بتوجيهــات جاللتكــم الســديدة واالنطــالق 
إلــى آفــاق اكثــر من العمــل البيئــي وتحقيق 
المزيد من العطاء في ظل المســيرة التنمية 
يحفــظ  أن  هللا  ســموه  داعيــا  الشــاملة”، 
جاللــة الملــك ويديــم علــى جاللتــه الصحــة 
وطــول العمر لتحقيق المزيد من اإلنجازات 

الحضارية لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد يشيد بخطاب جاللة الملك

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

تحقيق أفضل 
اإلنجازات البيئية 
محليا وإقليميا 

ودوليا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مكتب النائب عيسى الدوسري

 المنامة - بنا

المنامة - بنا

تــنــفــيــذ مــشــاريــع لـــارتـــقـــاء بــالــوضــع الــحــضــري

ــي ــا الغالـ ــة وطننـ ــبيل رفعـ ــي سـ ــن فـ ــنعمل جاهديـ سـ

وزيـــر االعـــام يشـــيد بمضاميـــن خطـــاب عاهـــل البـــاد

حميدان: كلمة جالة الملك تفتح آفاقا الستشراف مستقبل المملكة

خلف: إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق األمن الغذائي

الدوسري: الخطاب السامي نبراس تستضيء به السلطة التنفيذية

رؤية ملكية شاملة لإلصالح والتنمية المستدامة وترسيخ المجتمع المعرفي

الذكاء االصطناعي سيخلق وظائف نوعية جديدة

جميل حميدان

عصام خلفعلي الرميحي

عيسى الدوسري



تلقــى عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة برقيــة تهنئة من رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ بمناسبة تفضل 
جاللته بافتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشــريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب، هذا نصها:
حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
يســرنا أن نعبــر لجاللتكــم عن خالص التهانــي والتبريكات 
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
الخامس لمجلســي النواب والشــورى، والذي أقيم برعاية 
سامية من لدن جاللتكم حفظكم هللا، وبما يعكس حرص 
جاللتكــم علــى مواصلــة جهودكــم المخلصــة في ترســيخ 

مسيرة العمل الديمقراطي والتنموي في البالد.
وإننا وقد تابعنا بكل التقدير كلمة جاللتكم السامية بهذه 
المناســبة، ومــا تضمنتــه مــن توجيهــات حكيمــة لتطويــر 
مســيرة العمــل الوطنــي في المرحلــة المقبلة بمــا يعزز من 
أوجــه النهضــة والنمــاء التــي تشــهدها مملكــة البحريــن، 
فإننــا نؤكــد لجاللتكــم تســخير جهــود الحكومــة لتحقيــق 
مــا وجهتــم إليــه جاللتكم بشــأن تأمين االســتعداد الكامل 
للتعامــل مــع متطلبــات االقتصــاد الرقمــي وتطويــر البنــى 
التقنيــة لتنميــة االقتصاد الوطني، التــي تضمنها خطابكم 
الســامي تحقيقــا لرؤاكــم الوطنيــة الحكيمــة وتطلعاتكــم 

الكبيرة لشعبكم الوفي.
ويســرنا يــا صاحــب الجاللــة أن نجــدد العزم علــى متابعة 
الســلطة  مــع  بالتعــاون  جاللتكــم  توجيهــات  تحقيــق 
التشــريعية وبالشــكل الذي يدعم مســيرة التنمية الشاملة 
جهــود  مــن  ويعــزز  واســتقراره،  أمنــه  للوطــن  ويحفــظ 
النماء المســتدام على كافة المســتويات لالرتقاء بمعيشــة 
المواطــن، داعيــن هللا عــز وجــل أن يحفــظ جاللتكــم وأن 
يســبغ عليكــم موفــور الصحــة والســعادة والعمــر المديــد 

لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وبعــث صاحــب الجاللــة الملــك برقيــة شــكر جوابيــة إلــى 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي العم العزيز األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة حفظه هللا

رئيس الـوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

بــكل الســرور تلقينــا برقيــة ســموكم المهنئــة لنــا بمناســبة 
التشــريعي  الفصــل  مــن  الثانــي  االنعقــاد  دور  افتتاحنــا 
نشــكر  إذ  وإننــا  والشــورى،  النــواب  لمجلســي  الخامــس 
ســموكم لمشــاعركم الطيبــة، نبعــث لكــم بصــادق تحياتنــا 

وخالص تمنياتنا لسموكم بموفور الصحة والعافية.
تأتــي هــذه المناســبة العزيــزة علــى قلوبنــا جميًعــا ونحــن 
نتابــع مســيرتنا الديمقراطيــة التــي تــزداد رســوًخا مع كل 

يوم بتوفيق من هللا جل شأنه.
نجــاح  فــي  األثــر  أكبــر  ســموكم  إلســهامات  كان  ولقــد 
خططنــا مــن أجل مســتقبل زاهر لشــعبنا العزيز وترســيًخا 

للديمقراطية وللحياة الكريمة لهذا الوطن الغالي.
نســأل هللا لســموكم الصحة وطول العمــر، وهللا يحفظكم 

ويرعاكم.
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة برقيــة تهنئة من ولي العهــد نائب القائد األعلى 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة تفضل 
جاللته بافتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشــريعي 
الخامــس لمجلســي الشــورى والنــواب، وفيمــا يلــي نــص 

البرقية:
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الوالد العزيــز الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام جاللتكــم الســامي خالــص 
االنعقــاد  دور  افتتــاح  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي 
الثاني من الفصل التشــريعي الخامس لمجلســي الشــورى 
والنــواب، فــي هــذا اليــوم الــذي تؤكــدون فيــه مواصلــة 
المســيرة التنمويــة الشــاملة علــى طريــق العــزم واإلصــرار 
لتحقيــق تطلعــات المواطنين الكرام واألهداف المنشــودة 
للمملكة، نحتفي بما تم تحقيقه من منجزات ومكتســبات 
وطنيــة بجهــود أبنــاء الوطــن فــي ظــل قيــادة جاللتكــم 
حفظكــم هللا ورعاكــم، لنضيــف فصــاًل جديــًدا مــن فصول 

الفخر واالعتزاز بمسيرة جاللتكم المباركة.
ويســعدني ونحــن نشــهد هــذا المحفــل الوطنــي أن نشــيد 
رؤاكــم  لنــا  يحمــل  والــذي  الســامي  خطابكــم  بمضاميــن 
تحقيــق  أجــل  مــن  والمتجــددة  الطموحــة  وتوجيهاتكــم 
مزيــٍد مــن النمــو واالزدهار للوطــن والمواطن ومــا تضمنه 
مــن تقديــر ألبناء المملكــة على ما يقدمونه من إســهامات 
جليلــة ترفــد كافــة جوانب التطويــر والتقــدم للوطن، إلى 
جانب تطلعاتكم لمســتقبلنا المشــرق الذي يحمل كل خيٍر 

ونماء بما يلبي طموح الوطن وأبنائه المخلصين.
وفــي الختــام نجــدد لجاللتكــم العهــد فــي هــذه المناســبة 
الوطنيــة علــى تحقيــق المزيــد مــن المنجــزات ومواصلــة 
العمل على كل ما من شأنه رفد المسيرة التنموية الشاملة 

لجاللتكم حفظكم هللا ورعاكم.
ســائاًل هللا العلــي القديــر أن يديــم علــى جاللتكــم موفــور 

الصحة والسعادة وطول العمر.
ودمتم سيدي سالمين موفقين...

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

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

وبعــث صاحــب الجاللــة الملــك برقيــة شــكر جوابيــة إلــى 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وفيما يلي نصها:
صاحب الســمو الملكي ابننا العزيز األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة حفظه هللا
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى - النائــب األول لرئيــس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

المهنئــة  ســموكم  برقيــة  تلقينــا  والتقديــر  الســرور  ببالــغ 
الثانــي مــن الفصــل  لنــا بمناســبة افتتاحنــا دور االنعقــاد 
التشــريعي الخامــس لمجلســي النــواب والشــورى، وفــي 

لســموكم  شــكرنا  خالــص  عــن  فيــه  نعــرب  الــذي  الوقــت 
المميــز  ســموكم  دور  نســتحضر  لمشــاعركم  وتقديرنــا 
المباركــة  المســيرة  هــذه  فــي دعــم  الطيبــة  ومشــاركتكم 
تترســخ  التــي  الديمقراطيــة  المنجــزات  هــذه  وتحقيــق 
عاًمــا بعــد عام وتعد لمســتقبل مزدهــر لهذا الوطــن العزيز 

وتحقيق كل معاني العزة ومظاهر التقدم.
نعتز عالًيا بدور ســموكم مــن أجل بلوغ الطموح والغايات 

التي تواصل النهوض بالوطن وأبنائه الكرام.
أدام هللا عليكــم نعمــة العافية ووفقكم لما يحبه ويرضاه، 

ودمتم سالمين يحفظكم هللا.
والدكم

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  وتلقــى 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئة من ولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة؛ 
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب، هذا نصها:
صاحب الســمو الملكي العم العزيز الوالد األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
الخامــس لمجلســي الشــورى والنــواب، يســعدني أن أرفــع 
إلــى ســموكم الكريــم أصــدق التهانــي وخالــص التبريكات 
فــي هــذا اليــوم الوطني الــذي نفخر فيه ونعتــز بما تحقق 
من منجزات وطنية مشــهودة تدفعنا لمواصلة العزم على 
استمرار تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

صاحب السمو...
الفصــل  مــن  الثانــي  االنعقــاد  دور  افتتــاح  ومــع  يســرني 
التشــريعي الخامس أن نشــيد بنهجكم المســتمر والراسخ 
فــي تعزيــز أطــر التعــاون البّناء بيــن الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية بما يســهم فــي تحقيق التطلعــات واألهداف 
المنشــودة نحــو مزيٍد مــن النمــاء والتطور لوطننــا الغالي، 
معرًبــا لســموكم عن بالغ اعتزازنا بعطائكــم الوطني الكبير 
مــن  العديــد  فــي تحقيــق  بشــكل متواصــل  أســهم  الــذي 
المنجــزات التنمويــة حســب رؤى ســيدي حضــرة صاحــب 
الجاللــة الوالــد العزيــز الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
ســائاًل هللا العلــي القديــر أن يوفقكــم ويســدد دوًمــا علــى 
الخيــر خطاكــم وأن يديــم علــى ســموكم موفــور الصحــة 

والسعادة وطول العمر.
ودمتم سموكم سالمين موفقين...

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

وبعــث صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء برقية شــكر 
جوابية إلى صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها:
صاحب الســمو الملكي االبن العزيز األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى - النائــب األول لرئيــس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

تلقينــا ببالــغ التقديــر واالعتــزاز برقية ســموكم المهنئة لنا 
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
الخامس لمجلســي النواب والشــورى، والذي أقيم برعاية 
ســامية وتشــريف من لدن حضــرة صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك البــالد المفــدى حفظــه 
المســيرة  لنجــاح  وتعزيــًزا  تواصــاًل  وذلــك  ورعــاه،  هللا 
الديمقراطيــة التي أرســى جاللته حفظــه هللا دعائمها في 

بلدنا العزيز.
وإنــه ليطيــب لنــا فــي هــذه المناســبة العزيــزة أن نعبر عن 
شــكرنا لســموكم علــى ما أبديتمــوه من مشــاعر نبيلة نعتز 
بهــا كثيًرا، وكذلك عــن بالغ التقدير لما تواصلون القيام به 
مــن جهــود كبيرة في إطــار منظومة العمــل الوطني ودور 
ســموكم البــارز فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة إســهاًما 
فيمــا نســعى إليــه جميعــا من نهضــة وتقدم ونمــاء لمملكة 

البحرين الغالية.
داعين هللا عز وجل أن يحفظ ســموكم وأن يســبغ عليكم 

موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني
والــــنــــواب ــورى  ــ ــشـ ــ الـ ــي  ــس ــل ــج ــم ل ــاد  ــ ــق ــ ــع ــ االن دور  افـــتـــتـــاح  بــمــنــاســبــة 

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون شكر رئيسة النواب
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، برقية شكر وتقدير من 
رئيســة مجلس النواب فوزية زينل؛ بمناســبة 
تفضــل جاللــة الملــك بافتتــاح دور االنعقــاد 
الخامــس  التشــريعي  الفصــل  مــن  الثانــي 

لمجلسي الشورى والنواب، هذا نصها:
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 

عيسى آل خليفة
هللا  حفظــه  المفــدى  البحريــن  مملكــة  ملــك 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشــرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
تفضــل  علــى  واالعتــزاز  التقديــر  خالــص 
جاللتكم بتشــريف مجلسي الشورى والنواب 
بافتتــاح دور االنعقاد الســنوي العــادي الثاني 

للفصــل التشــريعي الخامــس، والــذي كان لــه 
أكبــر األثــر فــي نفوســنا، حيــث كانــت كلمات 
الســامية  وتوجيهاتكــم  الكريمــة  جاللتكــم 
مشاعل نستضيء بها على طريق الخير، من 
أجــل االســتمرار في العمــل الوطني وتحقيق 
تطلعــات جاللتكــم حفظكــم هللا ورعاكــم في 
خدمــة الوطن والمواطنيــن، ونحقق لمملكتنا 
العزيــزة مــا ترجونــه لهــا مــن عزة ومجــد. إن 
لمجلــس  الدائمــة  جاللتكــم  ومســاندة  دعــم 
النــواب النابــع مــن إيمانكــم العميــق بمبــادئ 
مــن  يشــد  ســوف  الديمقراطيــة،  وأســس 
أزرنــا ويقــوي مــن عزيمتنــا حتــى نكــون أهاًل 
لهــذه المســؤولية أمــام هللا وشــعب المملكــة 
الوفــي. أدام هللا علــى جاللتكم نعمة الصحة 
للمملكــة وقائــًدا  والســعادة، وأدامكــم ذخــًرا 

لمسيرتها.
التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

والتقدير. 

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى  كمــا 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
فوزيــة  النــواب  رئيســة مجلــس  مــن  برقيــة 
زينــل؛ بمناســبة افتتــاح دور االنعقــاد الثانــي 

من الفصل التشريعي الخامس، هذا نصها:
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
الكريــم  إلــى ســموكم  نتقــدم  أن  لنــا  يطيــب 
افتتــاح  بمناســبة  والتقديــر  الشــكر  بخالــص 
دور االنعقــاد العــادي الســنوي الثانــي للفصــل 
الشــورى  لمجلســي  الخامــس  التشــريعي 
والنــواب، وإننــا نثمــن دعــم ســموكم ألعمــال 
المجلــس، متطلعين إلــى مزيد من اإلنجازات 
ومد جســور التعاون بين الســلطة التشريعية 
وتطلعــات  آمــال  لتحقيــق  والتنفيذيــة 
المواطنيــن. فليســدد هللا خطاكــم، ويحقــق 

لســموكم مــا ترجونــه لها من رفعــة وعزة في 
ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد 
المفــدى حفظه هللا ورعــاه، داعين المولى عز 
وجــل أن ينعــم على ســموكم بموفور الصحة 

والسعادة.

التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 
والتقدير. 

وتلقــى ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
فوزيــة  النــواب  رئيســة مجلــس  مــن  برقيــة 
زينــل؛ بمناســبة افتتــاح دور االنعقــاد الثانــي 

من الفصل التشريعي الخامس، هذا نصها:
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة
ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

الكريــم  إلــى ســموكم  نتقــدم  أن  لنــا  يطيــب 
بخالص الشــكر والتقدير على تفضل سموكم 
افتتــاح دور االنعقــاد  فــي حفــل  بالمشــاركة 
التشــريعي  للفصــل  الثانــي  العــادي  الســنوي 
الخامس لمجلســي الشــورى والنــواب، والتي 

لدعمكــم  تأكيــًدا  ســموكم  مشــاركة  تأتــي 
للجهــود المخلصــة التي تبذل مــن أجل رفعة 
مملكتنــا الغاليــة، وإيمانكــم العميــق لترســيخ 

الديمقراطية التي تحرصون عليها.
سائلين المولى عز وجل أن يحقق ما ترجون 
مــن تقدم وازدهــار لمملكتنــا العزيزة في ظل 
القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجاللــة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد 
المفــدى حفظه هللا ورعــاه، داعين المولى عز 
وجــل أن ينعــم على ســموكم بموفور الصحة 

والسعادة.
التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

والتقدير. 

فوزية بنت عبدهللا زينل
رئيسة مجلس النواب

المنامة - بنا

فوزية زينل

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون شكر رئيس الشورى
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، برقية شكر وتقدير من 
رئيس مجلس الشورى علي الصالح؛ بمناسبة 
تفضــل جاللــة الملــك بافتتــاح دور االنعقــاد 
العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس 

لمجلسي الشورى والنواب، هذا نصها:
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 

عيسى آل خليفة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البحريــن  مملكــة  ملــك 

ورعاه..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

أعضــاء  زمالئــي  وباســم  باســمي  يشــرفني 
مجلــس الشــورى أن أرفع إلى مقــام جاللتكم 
التقديــر  وعظيــم  الشــكر  وافــر  الســامي 
دور  بافتتــاح  جاللتكــم  لتفضــل  واالعتــزاز 
االنعقــاد العادي الثاني من الفصل التشــريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وإنــه لمــن دواعــي فخرنا أن نعــرب لجاللتكم 
الســامية  الكلمــة  احتوتــه  لمــا  امتناننــا  عــن 
لجاللتكــم فــي هــذه المناســبة الوطنيــة مــن 
معان وطنية أصيلة، رســمت معالم مســتقبل 

فــي  ثقتنــا  عــن  معربيــن  العزيــز،  البلــد  هــذا 
أن تكــون الفتــرة المقبلــة مــن مســيرة العمــل 
قيادتكــم  وبفضــل  هللا  بمشــيئة  الوطنــي 
الحكيمــة، محققــة لمــا فيــه خيــر ومصلحــة 
لتجربتنــا  وقــوة  البحريــن،  مملكــة  شــعب 
الوطنيــة،  لوحدتنــا  ودرعــا  الديمقراطيــة 
وداعمة لمسيرة عهدكم الزاهر، بما يصب في 
تحقيــق األهداف التي تصبون إليها جاللتكم 
من خالل مشــروعكم اإلصالحي الكبير، وبما 
يســهم فــي رفعة الوطــن العزيــز والمواطنين 

الكرام. 
جاللة الملك المفدى..

نعاهد جاللتكم على المضي قدما في مسيرة 
اإلصالح والتحديــث التي تقودونها حفظكم 
هللا بــكل حنكــة وحكمــة واقتــدار، والراميــة 
والنمــاء  التطــور  مــن  المزيــد  تحقيــق  إلــى 
وتعزيزا لألمن واألمان، والتنمية المســتدامة 
التــي تشــهدها المملكة اجتماعيــا واقتصاديا 
الرفعــة  مــن  مزيــد  إلــى  وصــوال  وسياســيا، 

واالزدهار.
حفظكــم هللا ورعاكــم وأطــال عمركــم، ومتع 
جاللتكــم بموفــور الصحــة والعافيــة، وســدد 

على طريق الخير خطاكم.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى  كمــا 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
علــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  مــن  برقيــة 
الصالح؛ بمناســبة افتتاح دور االنعقاد الثاني 

من الفصل التشريعي الخامس، هذا نصها:
حضــرة صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
أعضــاء  زمالئــي  وباســم  باســمي  يشــرفني 
مجلــس الشــورى أن أرفــع إلــى مقام ســموكم 
الكريــم خالــص التهاني والتبريكات لمناســبة 
مــن  الثانــي  العــادي  االنعقــاد  دور  افتتــاح 
لمجلســي  الخامــس  التشــريعي  الفصــل 
الشــورى والنواب، مشيدا بما تولونه سموكم 
مــن بالــغ االهتمــام والدعــم المســتمر ألعمــال 
مجلــس الشــورى، وتعزيــز وتوثيــق الصــالت 
بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، مما 
عــزز مــن مكانة مملكــة البحريــن وجعلها بين 

مصاف الدول المتقدمة.
صاحب السمو..

إن نهج الحكومة المســاند للتجربة البرلمانية 

الرائــدة التــي تعيشــها مملكــة البحرين، يؤكد 
دعم ســموكم الكريم لكافة الجهود المخلصة 
التــي تبــذل؛ مــن أجل رفعــة البحريــن الغالية 
وترســيخ مبــادئ الديمقراطية، وهــي امتداد 
مــد  فــي  وحكومتكــم  ســموكم  لمبــادرات 
جســور التعــاون بيــن الســلطتين التشــريعية 
وتطلعــات  آمــال  لتحقيــق  والتنفيذيــة 
المواطنيــن، وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجازات 
البلــد  لهــذا  والنمــاء  والتطــور  والمكتســبات 

الغالي.
إننــي وزمالئــي األعضاء لنتطلــع إلى تحقيق 

مزيــد مــن اإلنجــازات بالتعــاون الوثيــق مــع 
حكومتكــم الموقرة في ظل القيادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
رعاكــم هللا، ومتــع ســموكم بموفــور الصحــة 

والعافية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
بــن حمــد آل  الملكــي األميــر ســلمان  الســمو 
خليفة برقية شكر وتقدير من رئيس مجلس 
افتتــاح  بمناســبة  الصالــح؛  علــي  الشــورى 
دور االنعقــاد الثانــي مــن الفصــل التشــريعي 

الخامس، هذا نصها:
حضرة صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 

بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

أعضــاء  زمالئــي  وباســم  باســمي  يشــرفني 
مجلــس الشــورى أن أرفــع إلــى مقام ســموكم 
الكريــم بالــغ الشــكر ووافر التقديــر واالعتزاز 
لتشــريفكم حفل افتتــاح دور االنعقاد العادي 

الخامــس  التشــريعي  الفصــل  مــن  الثانــي 
لمجلسي النواب والشورى.

البرلمانيــة  للتجربــة  ســموكم  مســاندة  إن 
الديمقراطيــة التــي تنعــم بها مملكتنــا الغالية 
هــو تأكيــد صــادق ودعــم حقيقــي نابــع مــن 
رغبــة وطنيــة واعية لدى ســموكم للمشــروع 
اإلصالحــي الكبيــر؛ من أجــل تجديد انطالقة 
البحريــن فــي مختلــف المجــاالت، وتحقيــق 
تطلعــات المواطنيــن فــي المزيــد مــن الحيــاة 
وتطــورا  إشــراقا  أكثــر  ومســتقبل  الكريمــة 

وازدهارا.
داعيــن هللا عــز وجــل أن يوفق ســموكم، وأن 
يحقــق بجهودكــم المخلصة األمانــي واآلمال 
الغالــي  الوطــن  ينشــدها  التــي  والتطلعــات 
والمواطنون الكرام في ظل القيادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
رعاكــم هللا، ومتــع ســموكم بموفــور الصحــة 

والعافية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى
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تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة مزيًدا من برقيات التهاني 
والتبريــكات مــن كبــار المســؤولين والمواطنيــن في مملكــة البحرين؛ بمناســبة نجاح الفحوصــات الطبية 
التي أجراها سموه، وتكللت بفضل هللا بالنجاح، رفعوا فيها إلى مقام سموه الكريم أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بهذه المناســبة الطيبة، ســائلين هللا العلي القدير أن يحفظ ســموه ويديم عليه نعمة الصحة 
والعافيــة ويســّدد خطــاه لمــا فيــه الخيــر والنماء للبالد، وأن يســبغ علي ســموه بموفور الصحــة والعافية 

وطول العمر لمواصلة مسيرة التنمية واالزدهار والتقدم. وتلقى سموه برقيات التهنئة من كل من:

رئيــس المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســامية الشــيخ 
عبدالرحمــن بــن محمــد بــن راشــد آل خليفــة، نائــب 
مستشــار  العريــض،  جــواد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
جالــة الملك للشــؤون االقتصادية حســن بن عبدهللا 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  شــؤون  وزيــر  فخــرو، 
غانــم البوعينيــن، وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 
شــؤون  وزيــر  خلــف،  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي، وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد، وزيــر العمل 

والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، وزير شــؤون 
اإلعــام علــي بــن محمــد الرميحــي ،رئيــس مجلــس 
إدارة نادي المحرق الشــيخ احمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفــة  ، وأعضــاء مجلــس إدارة وكافة منتســبيه 
ســفير دولة فلســطين لدى مملكة البحرين طه محمد 
عبدالقــادر ،ســفير مملكــة تايلند لدى مملكــة البحرين 
نــا ســونخا ،رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة  تانيــت 
النائــب األول لرئيــس غرفــة  نــاس،  البحريــن ســمير 
تجــارة وصناعــة البحرين خالد نجيبي، عضو مجلس 

الشــورى خميــس الرميحــي، ســفير مملكــة البحريــن 
لــدى جمهورية ألمانيا االتحادية عبدهللا عبداللطيف، 
والمــوارد  القنصليــة  للشــؤون  المســاعد  الوكيــل 
والمعلومــات بــوزارة الخارجيــة خليــل الخياط، مدير 
إدارة المــوارد الماليــة بوزارة الخارجية عبدهللا أحمد 
بوقحــوص، رئيــس المكتــب السياســي أحمــد جمعــة، 
جمعيــة  رئيــس  وأوالده،  الجشــي  عبدالعلــي  فــؤاد 
البحرين للتســامح وتعايش األديان يوســف بوزبون، 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة البحرين للســينما عصام 
فخرو، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
األوقــاف  مجلــس  رئيــس  جواهــري،  عبدالرحمــن 
النــواب  مجلــس  عضــو  الصالــح،  يوســف  الجعفريــة 
زينب عبداألمير، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
وجميــع  العوجــان  عبداللطيــف  الدقيــق  لمطاحــن 
جهــاز   - المعلومــات  إدارة  مديــر  الشــركة،  منتســبي 
المســاحة والتســجيل العقاري حامد أبوالفتح، المدير 
العــام للتخطيــط والمــوارد - األمانــة العامــة للمجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة مــروان فؤاد كمال،حســن 

عبداللطيــف بوخمــاس البوعينيــن، منتســبي مســرح 
أوال، منصور وفوزي الدرازي، مجيد عبدالعال، كفاح 
وعيســى وعموم عائلة عبدهللا عيســى ســند، أســامة 
إبراهيــم الشــاعر، عائلــة المرحــوم إبراهيــم الشــاعر، 
بــوزارة  والتوعيــة  االتصــال  مديــر  بوعــاي،  أســامة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة ســنان الجابــري، خالد 
محمد التميمي وأوالده، الدكتور عيسى أحمد تركي، 
ســعادة النائب محمد خليفة بوحمود، خليفة عبدهللا 
المحميــد،  ســلمان  ليلــى محمــد  الرميحــي وعائلتــه، 
الفاضــل إبراهيــم المرشــد، رئيــس وأعضــاء جمعيــة 
اإلحســان الخيريــة يوســف أحمــد محمــد، مستشــار 
الخارجيــة خالــد عبدالرحمــن صليبــي، مديــر  وزارة 
إدارة نظــم المعلومــات - وزارة األشــغال والبلديــات 
والتخطيــط العمرانــي محمــد عادل أبوحســان، أحمد 
والمهندس غدير والمهندس عبداإلله وياســر وحســن 
أبنــاء المرحــوم الحاج جمعة عبد محمــد عبدالرحمن 
محمــد راشــد الماجــد وعائلتــه، جمــال علــي العريفــي 

وعائلته.
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سمو رئيس الوزراء يتلقى عدًدا من برقيات التهنئة
ــة ــ ــي ــ ــب ــ ــط ــ بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة نـــــــجـــــــاح فـــــــحـــــــوصـــــــات ســـــــمـــــــوه ال

سمو رئيس الوزراء

مواقع التواصل تتفاعل مع خبر نجاح فحوصات سمو رئيس الوزراء
بحرينيـــون وخليجيـــون رفعـــوا دعـــوات مؤثـــرة ليحفـــظ البـــاري ســـموه مـــن كل شـــر

تفاعلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي ومنهــا “تويتر” و”انســتغرام” مــع اإلعالن عن 
نجــاح الفحوصــات الطبيــة الناجحــة التــي أجراهــا رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، إذ أبــدى كتــاب وصحافيــون ورجــال 
أعمال ومواطنون وأشــقاء خليجيين وعرب ســعادتهم بنجاح الفحوصات، وعبروا 
عن خالص تهانيهم ومحبتهم لســموه، داعين هللا عز وجل أن يحفظ ســموه ويديم 
عليــه نعمــه الصحة والعافية والعمــر المديد، لمواصلة مســيرة إنجازاته وعطاءاته 

في خدمة مملكة البحرين.

كبيــر،  وطنــي  رمــز  ســموه  أن  وأكــدوا 
قــدم  فريــد،  طــراز  مــن  دولــة  ورجــل 
مشــيرين  وطنــه،  خدمــة  فــي  الكثيــر 
إلــى أن ســموه يحظــى بتقديــر عالمــي 
كبيــر؛ لمســاهماته الفاعلــة فــي خدمــة 
القضايــا اإلنســانية ودعم جهــود الدول 
والشعوب نحو تحقيق التنمية وإرساء 

السام.
وكتــب وزير الخارجية الشــيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة قائا “نشكرك 
علــى ســامة صاحــب  اللهــم ونحمــدك 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر، اللهم 
احفظه بعينك التي ال تنام وألبسه ثوب 
الصحــة الدائمة وأســعد قلبه وأبعد عنه 
كل ســوء”، فيمــا قــال خالــد بــن عبدهللا 
ســمو  هللا  “حفــظ  ســعود  آل  فهــد  بــن 
الوالــد األميــر خليفــة بن ســلمان من ُكل 
مكروه، وحمًدا له ُسبحانه على سامته 

وعافيته”.
مــن جانبه، قــال النائب محمــد بوحمود 

هللا  حفظــك  دولــة  “رجــل  ســموه  عــن 
ومتعك بالصحة والعافية، يا هللا احفظ 
لنــا خليفــة بــن ســلمان”، وقــال الكاتــب 
يحفــظ  “هللا  جمعــة  أحمــد  الصحافــي 
ســموه ويرعاه من كل شــر ويديم عليه 
نعمة الصحة والسعادة. وسلمت ودمت 
يــا بوعلــي”، كما عبــر الكاتــب الصحافي 
فيصل الشــيخ عن مشــاعره نحو سموه 
قائــا “لك في قلب كل بحريني مخلص 
محبــة ال توصف، ربــي يحفظك يا أبونا 

الغالي”. 
والمراكــز  الهيئــات  إدارة  مديــر  وقــال 
الشــباب  شــؤون  بــوزارة  الشــبابية 
والرياضــة نــوار المطــوع “خطــاك الشــر 
يــا مجــد الوطن، خطاك الشــر يــا خليفة 
ســيدي..  يــا  الشــر  خطــاك  ســلمان،  بــن 
ســموه هــو القائــد الــذي يحظــى بتقدير 
عالمــي، ويعمل ليــل نهار في خدمة هذا 
الوطــن، وهــو أميــر اإلنســانية والوفــاء، 
ورجــل دولــة مــن الطــراز الفريــد، وباني 
النهضة الحديثــة، ومهندس اإلنجازات، 

قــدم لنــا الكثير فمــاذا قدمنا نحــن له؟.. 
مكانــة ســموه الدوليــة كرســتها الجوائز 
والتقاريــر  والنياشــين  واألوســمة 
منســوجة  المحليــة  ومكانتــه  العالميــة، 
الشــعبية والتقديــر واإلجــال  بالمحبــة 
الوطنــي مــن كل فــرد وأســرة وعشــيرة 

ومدينة وقرية بحرينية”.
أمــا رجــل األعمــال خلــف حجيــر فقــال 
الســمو  صاحــب  ســيدي  هللا  “حفــظ 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه 
رب”،  يــا  وعافيــة  أجــر  ورعــاه،  هللا 
وكتبت المحاميــة فاطمة الحواج قائلة 
“ســامتك يــا صاحــب الســمو خليفة بن 
ســلمان مــا تشــوف شــر، أجــر وعافيــة، 
الرحمــن”،  وحفظــك  بعمــرك  أطــال هللا 
عبيــر  االجتماعيــة  الناشــطة  وقالــت 
الجــال “هللا يحفظــك يــا أميــر قلوبنــا”، 

“خليفــة  الفنانــة شــيماء ســبت  وقالــت 
بــن ســلمان ليــس مجــرد رئيــس وزراء 
وقيــام  رجــل  تاريــخ...  هــو  البحريــن، 
والــد  المنيــع،  الوطــن  وحصــن  دولــة، 
الجميع، وهــو نبض الوطن، حفظك هللا 
ورعــاك وســلمت مــن كل شــر، الحمد لله 
علي ســامتك أبونــا بوعلي حفظك هللا 

ورعاك”.
وجــاءت كلمات المحبة مــن المواطنين 
واألشــقاء من الخليجيــن والعرب تجاه 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء 
نابعــة مــن القلــب، إذ رســموا بكلماتهــم 
التــي  الشــعرية  واألبيــات  والصــور 
تداولوهــا لوحــة معبرة عمــا يكنونه من 
تقديــر وامتنــان لســموه، ومــن بيــن مــا 
قالوه “هللا يشــفيه إن شاء هللا، ما عليه 
شــر، إن شــاء هللا أجــر وعافيــة لألميــر 
الحمــد  آل خليفــة،  ســلمان  بــن  خليفــة 

للــه علــى الســامة، تغمــرك العافيــة يــا 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان.. ســامات يــا تاج الرأس، ســمو 
األميــر الملكــي بوعلــي، هللا يحفظكــم، 
ويطــول بأعماركــم بالصحــة والعافيــة، 
ويديــم عزكــم علــى البحريــن كلهــا إنــه 
الصحــة  يعطيــه  هللا  مجيــب،  ســميع 
والعافية، فهو صمام أمان لنا، ومؤسس 
مملكتنــا البحرين الحديثة، هللا يحميك 
ويعــز  ويعــزك  ويخليــك  ويحفظــك 
البحرين وأهلها بوجودك وبالسامة من 
كل شــر، ســامتك يالغالــي بوعلــي، إن 
شــاء هللا دائًمــا بصحــة وعافيــة وطول 

العمر، هللا يخليك لنا يارب”.
الســامة،  علــى  للــه  “حمــدا  قالــوا  كمــا 
هللا يحفظــك يــا أميــر قلوبنــا، دعواتكم 
ثــوب  ألبســه  اللهــم  العاجــل،  بالشــفاء 
الصحــة والعافيــة عاجــًا غيــر آجــل يــا 

العظيــم  هللا  أســأل  الراحميــن،  أرحــم 
أن يحفــظ ســموه ويديــم عليــه الصحة 
والعافيــة، الحمد لله على ســامته وهللا 
ويحفــظ  البحريــن  ـــهل  يــا  يحفظكــم 
أن  هللا  نســأل  شــر،  كل  مــن  قيادتكــم 
يمتعه بالصحة والعافية والسامة، وأن 
يمــد بعمره ويحييه حياة طيبة، ويفرح 
أهــل البحرين بســامته، الحمد لله على 
فضلــه وكرمــه ومنــه بالصحــة والعافية 
صاحــب  وســندها  البحريــن  عــز  علــى 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفه حفظه هللا ورعاه”.
إن تلــك المشــاعر الفياضــة والدعــوات 
الصادقة جاءت تقديرا لصاحب الســمو 
لــكل  امتنانــا  الــوزراء؛  رئيــس  الملكــي 
مــا يقــوم به ســموه مــن جهود مــن أجل 
نمــاء الوطن وتقدمه، ولما يوليه ســموه 
مــن حــرص علــى أن يكــون قريبــا مــن 
المواطنين في مختلف الظروف، كما أن 
مشــاركة األشــقاء الخليجييــن والعــرب 
فــي التعبيــر عــن مشــاعرهم وفرحتهــم 
لمــا  تأكيــد جديــد  لهــو  بســامة ســموه 
يحظى به ســموه من مكانة ومحبة في 
القلوب كقامة تميزت مواقفها بالحكمة، 
وهــي المواقف التي تدعــو إلى التعاون 
والســام واألمــن واالســتقرار والتنمية، 
يحفــظ  أن  وجــل  عــز  المولــى  ســائلين 
ســموه وأن ينعــم عليــه بموفــور الصحة 

والعافية والعمر المديد.
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وقعت وزارة الداخلية ووزارة النقل بالمملكة 
تتضمــن  تفاهــم  ، مذكــرة  اليــوم   ، المتحــدة 
فــي  المتقدمــة  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل 
مجــال التدريــب، بما يدعم الجهــود المبذولة 
بتوســعته  الدولــي  البحريــن  مطــار  لتطويــر 

الجديدة .
وتتضمــن مذكرة التفاهــم والتي وقعها مدير 

عام أمن المنافذ العميد ماهر بوعلي وضابط 
اتصــال أمــن الطيــران ماثيــو باركــر نيابة عن 
إدارة المواصات البريطانية ، تعزيز التعاون 
والتنســيق بين الجانبين من خال استخدام 
أحــدث المعــدات والتقنيــات المتطــورة فــي 
مجــال أمن الطيران، خاصة مع افتتاح مطار 

البحرين الدولي الجديد.

مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الطيران 
مع افتتاح المطار الجديد الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات “البرلمان الدولي”

الخارجية ــات  ــاق ــع ال لتعزيز  الــمــتــواصــل  الــســعــي  اطـــار  ــي  ف

يشــارك وفد الشــعبة البرلمانية برئاسة 
بنــت  فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيســة 
عبــد هللا زينــل  فــي اجتمــاع الجمعيــة 
البرلمانــي  لاتحــاد   )141( العامــة 
للمجلــس   )205( والــدورة  الدولــي، 
الحاكــم، واجتماعــات اللجــان الدائمــة، 
والفعاليــات المصاحبــة، المقــرر عقدهــا 
فــي العاصمــة الصربية “بلغــراد”، خال 

الفترة من ١٣ -١٧  أكتوبر الجاري. 

وتأتــي مشــاركة الشــعبة البرلمانية في 
هــذه االجتماعــات واللقــاءات الدوليــة 
بالدبلوماســية  االهتمــام  منطلــق  مــن 
البرلمانيــة والتــي تتماشــى مــع أهميــة 

العاقــات  وتعزيــز  تنميــة  فــي  دورهــا 
جســور  ومــد  الخارجيــة  البرلمانيــة 
مختلــف  مــع  والتعــاون  الصداقــة 
البرلمانــات اإلقليميــة والدوليــة، بهدف 
اســتعراض جهــود مملكــة البحرين في 
انجــازات  وإبــراز  المجــاالت،  مختلــف 
بقيــادة  الشــاملة،  التنمويــة  المســيرة 
حضــرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة عاهــل الباد المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
ومــن المقرر أن تعقد مختلف اللقاءات 
العربيــة  للمجموعــات  التنســيقية 
اجتماعاتــه،  واآلســيوية  واإلســامية 
بغرض تنسيق المواقف وبلورتها حول 

ابــرز القضايا المطروحة، واالطاع في 
القضايــا الطارئــة التــي ســيتم التطــرق 
الــدورة  مناقشــات  ســير  ضمــن  إليهــا 

البرلمانية.  
االتحــاد  اجتماعــات  تتضمــن  كمــا 

بذكــرى  االحتفــال  الدولــي  البرلمانــي 
مرور 130 عاما على تأســيس االتحاد، 
القانــون  تعزيــز  موضــوع  ومناقشــة 
الدولــي واألدوار واآلليــات البرلمانيــة، 
ومســاهمة التعــاون اإلقليمــي، وبحــث 
الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  موضــوع 
البرلمانــات  ودور   2030 عــام  بحلــول 
فــي ضمــان الحــق في الصحــة، بجانب 
واللجــان  الدائمــة،  اللجــان  اجتماعــات 
الفرعيــة، ومنتدى النســاء البرلمانيات، 
ومنتدى البرلمانيين الشباب، واجتماع 
للبرلمانــات  العاميــن  األمنــاء  جمعيــة 
الوطنيــة، باإلضافة إلى عدد من ورش 

العمل واألنشطة المصاحبة.

المنامة-بنا

فوزية زينل
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

شــكـر عــلى تعـاٍز

تتقدم
عائلة الزامل

بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

 وإلى أصحاب السمو و المعالي
و السعادة أفراد العائلة المالكة الكريمة

 وإلى جميع اإلخوة واألصدقاء وإلى كل من واسانا من داخل
 البحرين وخارجها سواء بالحضور أو
عن طريق النشر أو البرق أو الهاتف.

في وفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى
 معالي المهندس عبدالعزيز بن عبداهلل الحمد الزامل

وزير الصناعة و الكهرباء السابق
 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح

جناته ويلهمنا في فقده الصبر و السلوان إنه سميع مجيب الدعاء
داعين اهلل عز وجل أال يريهم مكروها في عزيز لديهم

وأن يديم عليهم نعمة الصحة و العافية
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أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح، 
الخطــاب  فــي  ورد  مــا  لــكل  المجلــس  دعــم 
الوطــن  أمــن  علــى  الحفــاظ  بشــأن  الســامي 
بــكل  للعمــل  المجلــس  وســعي  واســتقراره، 
إمكاناتــه جنًبــا إلى جنب مع مجلــس النواب 
القيــادة  تطلعــات  لتحقيــق  والحكومــة؛ 
الحكيمــة وتوجهاتهــا بالمضــي فــي سياســة 
التنميــة والتطــور االقتصــادي، واالجتماعي، 

والسياسي.
جــاء ذلــك خــال الجلســة األولــى اإلجرائيــة 
لمجلــس الشــورى فــي دور االنعقــاد العــادي 
الخامــس،  التشــريعي  الفصــل  مــن  الثانــي 
التــي عقــدت مســاء أمس، بعــد تفضل عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
وإلقــاء  االنعقــاد  دور  بافتتــاح  خليفــة  آل 
الخطــاب الســامي، إذ بــدأت الجلســة أعمالها 
بتاوة األمين العام لمجلس الشــورى أســامة 
لســنة   )51( رقــم  الملكــي  لألمــر  العصفــور 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  بدعــوة   2019
رقــم  الملكــي  المرســوم  وتــاوة  لانعقــاد، 
أن  قبــل  وزاري،  بتعديــل   2019 لســنة   )84(
يلقــي رئيــس المجلس كلمة بمناســبة افتتاح 
خالهــا  رفــع  والتــي  االنعقــاد،  دور  أعمــال 

أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى مقام 
صاحــب الجالة الملك، وإلــى رئيس الوزراء 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
افتتــاح دور  لمناســبة  بــن حمــد آل خليفــة؛ 
االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشــريعي 
الخامس لمجلســي الشــورى والنواب، مؤكًدا 
أن تشــريف القيــادة الحكيمة لحفل االفتتاح 
يؤكــد دعمها المتواصل للســلطة التشــريعية، 
وبنائــه  الوطــن  مســؤولية  فــي  كشــريك 

ونهضته.
وبيــن تطلــع الجميــع بــكل اهتمــام مــع بدايــة 
الســامي  الخطــاب  إلــى  انعقــاد،  دور  كل 

مضاميــن  مــن  يحويــه  ومــا  الملــك،  لجالــة 
مهمــة تتناول الشــأنين الداخلــي والخارجي، 
بهــذا  الرقــي  إلــى  تهــدف  وخطــط طموحــة 
الوطــن وأبنائــه، منّوًهــا بما تضمنــه الخطاب 
الســامي، مــن إشــادة بــدور صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، وجهــود ســموه فــي 
التفاعــل مع المســتجدات العالمية، وتضمين 

المناسب منها في برامج عمل الحكومة.
كمــا أشــاد بــدور صاحــب الســمو ولــي العهــد 
فــي وضــع الخطــط االستشــرافية، والبرامج 
االســتثمارات  تدفــق  واســتدامة  النوعيــة، 
الوطنيــة والخارجية، التــي تصب في اتجاه 
الوطنــي  االقتصــاد  دخــل  مصــادر  تنويــع 

وتنميته.
صاحــب  بإشــادة  الشــورى  رئيــس  ونــوه 

الجالة الملك بدور الســلطة التشريعية التي 
البرلمانيــة  التقاليــد  وإرســاء  بتقويــة  تقــوم 
الصحيحة، واالرتقاء بســقف العمل الوطني، 
الديمقراطــي  النهــج  تأكيــد  إلــى  إضافــة 
الثابــت  وااللتــزام  والتطــور  واإلصاحــي 
بدعــم وتكريــس دولة المؤسســات والقانون، 
تحقيــق  إلــى  الراميــة  المبــادرات  وترجمــة 
العدالــة، إضافــة إلــى بنــاء الدولــة الحديثــة 
التي تواكب التطور العالمي، من خال وضع 
للتعامــل  لاســتعداد  شــاملة  وطنيــة  خطــة 
مــع االقتصــاد الرقمــي والــذكاء االصطناعي، 
مؤكًدا دعم المجلس لكل ما ورد في الخطاب 
الوطــن  أمــن  علــى  الحفــاظ  بشــأن  الســامي 
والخليــج العربــي واســتقرارهما، مشــيًدا في 
هذا الصدد بدور القوات العسكرية واألمنية.

وأكــد أن مجلــس الشــورى سيســعى للعمــل 
بــكل إمكاناتــه جنًبــا إلــى جنــب مــع مجلــس 
النــواب والحكومة؛ لتحقيق تطلعات القيادة 
بالمضــي  توجهاتهــا؛  وتحقيــق  الحكيمــة 
فــي سياســة التنميــة والتطــور االقتصــادي، 
مملكــة  لتنعــم  والسياســي،  واالجتماعــي، 
واألمــان،  والرخــاء،  باالســتقرار،  البحريــن 
والمســتدامة،  الشــاملة  التنمويــة  والنهضــة 
تفعيــًا ألهــداف رؤيــة البحريــن االقتصادية 
تطلعــات  يلبــي  الــذي  النحــو  وعلــى   ،2030
المواطنين ويوفر لهم الحياة الكريمة اآلمنة.

واختتم رئيس مجلس الشورى كلمته بالقول 
“ندعــو المولــى عزَّ وجل أن يوفقنا فيما نحن 
مقبلــون عليــه خــال دور االنعقــاد الحالــي، 
ومســؤوليات  مهــام  مــن  المقبلــة  واألدوار 

ضمن المســيرة الديمقراطية، مجددين العهد 
علــى مواصلــة مســيرة الخيــر والنمــاء لرفعة 
الحكيمــة،  قيادتنــا  فــي ظــل  الغالــي  وطننــا 
الدســتورية  اختصاصاتنــا  نباشــر  وأن 
بتصميــم ثابــت وبعزيمة قوية في ظل قيمنا 
واحتــرام  الســمحاء،  وشــريعتنا  األصيلــة، 
الدســتور، وســيادة القانــون والتعــاون البنَّاء 
الديمقراطيــة  والممارســة  الســلطات،  بيــن 
الحقة، والعمل المســتمر على تحقيق التقدم 

والرخاء للوطن والمواطنين”.
بعدهــا ألقــى وزير شــؤون مجلســي الشــورى 
والنــواب غانــم البوعينيــن، كلمــة أكــد فيهــا 
مواصلــة التعــاون بيــن الحكومــة والســلطة 
التشــريعية، معرًبــا عــن فخــره واعتــزازه بمــا 
المملكــة  فــي  إنجــازات وطنيــة  مــن  تحقــق 
الكبيــرة،  الديمقراطيــة  المســيرة  ظــل  فــي 
رافًعا أســمى آيات الشــكر والتقدير والعرفان 
إلــى القيــادة الحكيمة، لمناســبة افتتــاح دور 
االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشــريعي 

الخامس.
ثــم انتقــل المجلــس لبنــد انتخــاب النائبيــن 
جــرى  إذ  المجلــس،  لرئيــس  والثانــي  األول 
تزكيــة جمــال فخــرو لمنصــب النائــب األول، 
الثانــي  النائــب  لمنصــب  ســلمان  وجميلــة 

لرئيس مجلس الشورى.

القضيبية - مجلس الشورى

العاديــة  الجلســة  النــواب  مجلــس  عقــد 
األولــى مــن دور االنعقاد العادي الســنوي 
الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الخامــس 
المجلــس  رئيــس  برئاســة  أمــس  مســاء 

فوزية زينل.
واســتهلت الجلســة أعمالهــا بكلمــة لزينل 
رفعــت خالهــا - باســمها وباســم أعضــاء 
الشــكر  آيــات  أســمى   - النــواب  مجلــس 

صاحــب  البــاد  عاهــل  إلــى  والعرفــان 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
على تفضلــه بافتتاح دور االنعقاد الثاني 

من الفصل التشريعي الخامس.
وأكــدت أن مــا جــاء من مضاميــن رفيعة 
فــي الخطــاب الســامي، ســتكون نبــراس 
أولويــات  ســلم  وعلــى  الوطنــي،  العمــل 
المقبلــة،  المرحلــة  فــي  البرلمانــي  األداء 
تجســيدا لتطلعــات ورؤى جالــة الملــك، 

الشــاملة،  التنمويــة  المســيرة  ظــل  فــي 
لخدمــة الوطــن والمواطنيــن، وبالتعــاون 

مع الحكومة، ومجلس الشورى.
بعدهــا تــا األمين العــام لمجلــس النواب 
راشــد بونجمــة نــص األمــر الملكــي رقــم 
)51( لســنة 2019م بشــأن دعوة مجلسي 
الشــورى والنــواب لدور االنعقاد الســنوي 
التشــريعي  الفصــل  مــن  الثانــي  العــادي 
الخامــس، كما تــا نص المرســوم الملكي 

تعييــن  بشــأن  2019م  لســنة   )84( رقــم 
وائــل بــن ناصــر المبــارك وزيــرا لشــؤون 

الكهرباء والماء.
وافــق  أعمــال،  مــن  يســتجد  مــا  وفــي 
مجلس النواب على إصدار بيان بمناسبة 
فــي  التعليــم  لمســيرة  المئويــة  الذكــرى 
مملكــة البحريــن وتوجيه التحيــة للمعلم 
مملكــة  فــي  التعليــم  ورواد  البحرينــي 

البحرين.

جلسة مجلس النواب األولى

الجلسة االفتتاحية

القضيبية - مجلس النواب

مضامين الخطاب السامي تحملنا مسؤولية وطنية مضاعفة
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الصالح يؤكد سعي “الشورى” لتحقيق التطلعات بالمضي في التنمية والتطور
أشاد في الجلسة اإلجرائية بمضامين الكلمة السامية خالل افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس



المنامة - بنا المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

نظمت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة 
مؤتمــرا أمــس بعنــوان “حماية حقوق اإلنســان 
في منظومــة العدالة الجنائية” وذلك بالتعاون 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الستعراض 
الجهــود واآلليــات الوطنية في ضــوء المعايير 
الدوليــة، يســتمر حتى اليــوم االثنين ويحاضر 

فيه نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
وأكــد النائــب العام علي البوعينيــن أن المؤتمر 
النهــوض  علــى  الحــرص  إطــار  فــي  يأتــي 
بمؤسســات المملكــة المعنيــة واالرتقــاء بأدائها 
وبلوغهــا آفاقا رحبة في مجــاالت اختصاصها، 
المجهــودات  علــى  للتعــرف  فرصــة  يعــد  كمــا 
التــي بذلتهــا البحرين من أجل ترســيخ حقوق 
اإلنسان في منظومتها التشريعية والمؤسسية 
على الســواء، وقال إن أهمية المؤتمر تتعاظم 
كون الهدف منه هو دعم جهات الدولة المعنية 
بحمايــة ومراعــاة حقوق اإلنســان التي ترتبط 

ارتباطا وثيقا بالعدالة مفهوما وتطبيقا.
يكفلهــا  التــي  اإلنســان  حقــوق  أن  وأوضــح 
مشــروعية  أســاس  هــي  والقانــون  الدســتور 
تصرفــات الدولــة تجاه المجتمــع والفرد، وقال 
إن مملكــة البحريــن تؤمــن بــأن ال مشــروعية 
لتصرف ما لم تراع فيه حقوق المجتمع والفرد، 
الحقــوق  تلــك  جميــع  دســتورها  كفــل  حيــث 
والحريــات بــا اســتثناء، وجــاءت تشــريعاتها 
مشــتملة علــى مــا يضمــن تمتــع اإلنســان بمــا 
منحه الدستور من حقوق وحريات، وأحاطته 

بسياج الحماية لدى ممارستها.
وأشــار إلى الدور الفاعل للبحرين في المجتمع 
الدولــي حيــث اتخذت المملكــة خطوات جادة 

ومؤثــرة مــن خــال التصديــق واالنضمــام إلى 
الصلــة  ذات  الدوليــة  والمواثيــق  االتفاقيــات 
وبذلت كامل طاقتها لتنشــئ مؤسسات رقابية 
قوية وجهات تملك في استقالها كامل سلطة 
المساءلة، ومنها وحدة التحقيق الخاصة التي 
اضطلعــت بدور مهم يشــهد له الجميع، وكذلك 
األمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية 
والمحتجزيــن،  الســجناء  لحقــوق  المســتقلة 
والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، فضــا 
عــن العديد مــن اللجــان الحقوقيــة والمجالس 

التخصصية. 
وأكــد البوعينيــن أن مملكــة البحريــن مــا زالت 

تعمــل علــى التطويــر والتحديــث كلمــا دعــت 
الحاجــة وفق خطة وطنيــة مكتملة تقوم على 
المتابعة والرصد وتستغرق المجال التشريعي 

والمؤسسي.
ومن جانبه، أكد المنسق المقيم لألمم المتحدة 
فــي مملكة البحرين ســتيفانون بتينيتو إحراز 
تقــدم مهــم في عمــل وحدة التحقيــق الخاصة 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  تعــاون  بدايــة  منــذ 
تأثيــر  إن  كلمتــه  فــي  وقــال  معهــا،  اإلنمائــي 
قــد  بالمملكــة  القضائــي  الســلك  فــي  الوحــدة 
ســاهم فــي تعزيــز أفضــل الممارســات الدوليــة 

وأحدث تطويرا مستمرا للقدرات.

افتتحت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
اليابــان”  “دمــى  معــرض  أمــس  مســاء 
بالتعــاون مــع الســفارة اليابانيــة، وذلك 
فــي متحــف البحرين الوطنــي بحضور 
رنــا  الشــيخة  الخارجيــة  وزارة  وكيــل 
خليفــة،  آل  دعيــج  بــن  عيســى  بنــت 
بهيئــة  والفنــون  الثقافــة  عــام  مديــر 
الثقافــة الشــيخة هــا بنــت محمــد آل 
خليفة، والســفير الياباني لدى البحرين 
تواجــد  إلــى  إضافــة  إيتــو،  هيديكــي 
مــن  والعديــد  دبلوماســية  شــخصيات 
المهتمين بالشأن الثقافي في المملكة.

وبهــذه المناســبة، أشــادت الشــيخة ها 
بنــت محمد بالحضــور الثقافي الياباني 
فــي  الحضــاري  الحــراك  فــي  المســتمر 
البحريــن، شــاكرة ســفارة اليابــان علــى 
تعاونهــا الدائــم وحرصهــا علــى تقريب 
المســافات ما بيــن البلديــن الصديقين. 
يقــّدم  المعــرض  أن  وأوضحــت 
البحريــن  وزّوار  ومقيمــي  لمواطنــي 
فرصــة لاطاع علــى الثقافــة اليابانية 
مــن زاويــة مغايــرة بمــا يعــزز االنفتــاح 
الحضــاري الــذي تعايشــه المملكــة هذه 

األيام.
بالشــكر  الســفير  توّجــه  جانبــه،  مــن 
واآلثــار،  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  إلــى 
وباألخصرئيســة الهيئــة وإدارة الثقافة 
محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  والفنــون 
هــا  بالشــيخة  ممثلــة  خليفــة،  آل 
جهــود  علــى  خليفــة،  آل  محمــد  بنــت 

اســتضافة معــرض دمــى اليابــان، قائاً 
إن المعــارض الثقافيــة أداة هامــة فــي 
تقريــب المســافات مــا بيــن الحضــارات 
معــرض  أن  إلــى  وأشــار  والشــعوب. 
دمــى اليابــان سيشــكل فرصــة لتعريف 
الثقافــة  علــى  البحريــن  فــي  الجمهــور 

اليابانية.
الــذي  ويقــّدم معــرض “دمــى اليابــان”، 
القــادم،  نوفمبــر   13 حتــى  يســتمر 
عــددًا كبيــرًا مــن الدمــى اليابانيــة ذات 
األنماط المختلفة والتي تنوعت بتنوع 
المناسبات والحكايات التي تعلقت بها.

البوعينين يفتتح مؤتمر “حماية حقوق اإلنسان في منظومة العدالة الجنائية” ــة ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــاون مـــــع الــــســــفــــارة الـ ــ ــع ــ ــت ــ ــال ــ ب

“التحقيق الخاصة” عززت أفضل الممارسات “الثقافة” تفتتح معرض دمى اليابان بالمتحف الوطني

عقــدت الجمعيــة العموميــة لمجلــس دول اآلســيان والبحريــن اجتماعهــا الســنوي يــوم الخميــس الماضــي الموافــق 10 أكتوبر 
2019 بفندق سوفيتيل الزالق، كما تم إجراء انتخابات مجلس اإلدارة وفقا للنظام األساسي للجمعية وبعد موافقة الجهات 

الرسمية المعنية.

بالجمعيــة  الخــاص  النصــاب  واكتمــل 
العمومية بحضور 23 عضوا من إجمالي 
األعضــاء ويكتمــل النصــاب بحضــور 19 
عضوا، وقام مجلس اإلدارة باســتعراض 
البنــود  كافــة  وإقــرار  االجتمــاع  بنــود 

المدرجــة علــى جــدول األعمــال بمــا فــي 
عــن  واألدبــي  المالــي  التقريريــن  ذلــك 

أعمال الفترة المنقضية.
كمــا تم إجراء انتخابات جديدة لمجلس 
إدارة الجمعيــة بعد أن ترشــح 12 عضوا 
مقعــدا،   11 لشــغل  اإلدارة  لمجلــس 
وأســفرت االنتخابــات عــن فــوز الشــيخ 
بمنصــب  آل خليفــة  بــن عيســى  دعيــج 
الرئيس، وســيدة األعمال فريال عبدهللا 
ناس بمنصب نائب الرئيس، ونبيل أجور 
بمنصــب أميــن الســر، وخليفــة المناعــي 
بمنصــب األميــن المالــي، والســيد شــبير 
شــرف علي بمنصب نائب األمين المالي، 
إضافة إلى 6 أعضاء لمجلس اإلدارة هم 

هنــاء كانــو، لينــا المناعــي، وليــد الريس، 
طال المناعي، صباحات اسك، ويوسف 

صاح الدين.
وبهذا شهدت التشكيلة الجديدة لمجلس 

إدارة الجمعية 3 وجوها جديدة.
آل  عيســى  بــن  دعيــج  الشــيخ  وتوجــه 

اآلســيان  دول  مجلــس  رئيــس  خليفــة 
والبحريــن بالشــكر إلى أعضــاء الجمعية 
العموميــة الذيــن حرصوا علــى الحضور، 
الفائزيــن،  لجميــع  التهنئــة  مقدمــا 
قدمــا  ســيمضي  المجلــس  أن  ومؤكــدا 
فــي خططــه الراميــة لــكل مــا فيــه خيــر 

الوطــن واالقتصــاد الوطنــي، مــن خــال 
االقتصاديــة  العاقــات  وتطويــر  تعزيــز 
البحريــن  بيــن  واالجتماعيــة  والثقافيــة 
ودول اآلســيان العشر وهي “إندونيسيا، 
ســنغافورة،  برونــاي،  ميانمــار،  ماليزيــا، 
فيتنــام،  الوس،  تايلنــد،  كمبوديــا، 

والفلبيــن”، عبــر مجموعة مــن المبادرات 
أهــداف  مــع  والمتوافقــة  المدروســة 

المجلس والقوانين المنظمة لعمله.
اآلســيان  دول  “مجلــس  وتأســس 
2017، ويهــدف  العــام  فــي  والبحريــن” 
إلى التعريف بفرص  االســتثمار المتاحة 
في المملكة، والعمل  على  خلق شراكات 
اقتصادية مثمرة بين الجانبين، وتقوية 
عاقات الصداقة والتفاهم بين الشــعب 
البحرينــي وشــعوب اآلســيان  وتطويــر 
واالقتصاديــة   العاقــات  التجاريــة 
والثقافيــة،  والســياحية  والتجاريــة 
فيــه  لمــا  العاقــات  المتبادلــة  وتعزيــز 
منفعــة البحرين ودول  اآلســيان وزيادة 
وتشــجيع  التبــادل  التجــاري،   حجــم 
 عاقــات التعــاون بيــن البحريــن وهــذه 
االقتصاديــة  فــي  المجــاالت  البلــدان 

والتجارية خصوصا. 

المنامة - مجلس دول اآلسيان والبحرين

مجلـــس إدارة جـــديـــد لـ “دول اآلسيــان والبحريـــن”

“VIVA جسور” الراعي البالتيني لتطبيق “الجنوبية”
كجــزء مــن التزامهــا بدعــم مبــادرات 
تســعى  والتــي  البحرينيــة  الحكومــة 
فــي  الرقمــي  للتطــور  الوعــي  لزيــادة 
المســؤولية  برنامــج  قــام  المجتمــع، 
VIVA“ البحرين VIVA االجتماعية في

جســور”، برعايــة تطبيــق “الجنوبيــة” 
للهاتــف المحمول والــذي تم تصميمه 
من قبــل المحافظــة الجنوبيــة بهدف 
مطــورة  إلكترونيــة  خدمــات  توفيــر 

لسكان المحافظة. 

ويعد التطبيق الذي تم تطويره تحت إشراف محافظ الجنوبية سمو  «
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، منصة متكاملة لتوفير 

الخدمات وتسهيل المعامالت من خالل التواصل السريع والمباشر مع 
المسؤولين.

10local@albiladpress.com
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لتسهيل 
المعامالت من 
خالل التواصل 

السريع

“األعلى للتقاعد العسكري” يناقش الخطط االستثمارية
ــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن الــمــزايــا ــة ب ــل ــي ــف ــك طــــرح الــــــرؤى ال

البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  تــرأس 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
أمــس،  صبــاح  العامــة  القيــادة  فــي  خليفــة 
اجتمــاع المجلــس األعلى للتقاعد العســكري، 
بحضور كل من: رئيس الحرس الوطني سمو 
الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن 
ســلمان آل خليفــة، ووزير الماليــة واالقتصاد 
الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة، 
ورئيس جهاز األمن الوطني الفريق عادل بن 
خليفة الفاضل، ورئيس هيئة األركان الفريق 
الركن ذيــاب بن صقر النعيمي، ووكيل وزارة 
الداخليــة الشــيخ ناصــر بــن عبدالرحمــن آل 

خليفة.
وبحــث المجلــس خــال اجتماعــه مــا يتعلــق 
بسياســته العامــة لمنجــزات وإدارة صنــدوق 
التقاعد العسكري من حيث اللوائح واألنظمة 
الخطــط  ناقــش  كمــا  واإلداريــة،  الفنيــة 
واســتثمار  بــإدارة  المتعلقــة  االســتثمارية 

إلــى  العســكري،  التقاعــد  صنــدوق  أمــوال 
جانــب النظــر فــي السياســة العامــة لصندوق 
التقاعــد العســكري المســتقبلية. وأثنى القائد 
العــام لقــوة دفاع البحرين علــى الجهود التي 
يبذلها األعضــاء ومدير عام صندوق التقاعد 
العســكري، وحث علــى مواصلة طرح األفكار 

والــرؤى فــي هــذا المجــال والتــي مــن شــأنها 
ضمــان اســتمرارية وتطــور صنــدوق التقاعد 
العســكري، والحرص على أموال المتقاعدين 
ووضــع أنظمــة وقوانين كفيلــة بتحقيق تلك 

األمور وتحقيق المزيد من المزايا.
حضــر االجتماع مســاعد رئيس هيئة األركان 
للقــوى البشــرية اللواء الركن الشــيخ علي بن 
راشــد آل خليفــة، ورئيــس القضاء العســكري 
اللــواء  العســكرية  التمييــز  محكمــة  رئيــس 
حقوقي يوســف راشد فليفل، والمدير المالي 
ومديــر  المحمــود،  عبــدهللا  إبراهيــم  اللــواء 
عام صندوق التقاعد العســكري العميد عادل 

عيسى الزياني.

خالل االجتماع

الرفاع - قوة الدفاع

Û  زرت قبــل يوميــن بمعيــة أحــد األصدقــاء )مــن ذوي االحتياجــات الخاصة( أحد
المجمعــات التجاريــة الكبيرة والشــهيرة فــي العاصمة المنامــة، وكان صادًما لي 
استغراقه ألكثر من نصف ساعة وهو )يلف ويدور( بحًثا عن )موقف( مخصص 

لمن هو في حالته، حيث كانت كلها شاغرة من قبل سائقين أصحاء.
Û  وبعــد ملــل وكلــل، اضطــر صديقــي لركن ســيارته في نهايــة )الموقف( والمشــي 

على عكازة لمسافة ال تقل عن 150 متًرا حتى الوصول للبوابة الزجاجية والتي 
ســرعان مــا تدفــق عبرهــا الهواء البــارد، تطلعت إليــه لوهلة فوجدتــه غارًقا في 

عرقه، ووجهه مجهد.
Û  وفــي نقــاش جانبــي معه، أكــد لي تكرار مثل هــذا الموقف، ســواء أثناء زيارته 

للمجمعــات التجاريــة أو الــوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والمؤسســات 
التابعــة لهــا كهيئــة تنظيــم ســوق العمــل، حيــث قــال بأنه يشــح وجــود االهتمام 
بتوفيــر مواقــف لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن المراجعيــن، أو الــزوار، بحالة 

تكاد تكون أقرب للظاهرة.
Û  في المقابل، وعودة على ما بدأت به، يتعّمد بعض األصحاء ركن سيارتهم في 

مواقف )ذوي االحتياجات الخاصة( بالمجمعات التجارية تحديًدا، وذلك لقربها 
من بوابات الدخول.

Û  وفــي حــاالت مختلفة يركنونها هنالــك، بالرغم من وجود مواقف كثيرة متاحة 
لهم، بسلوك يعكس األنانية وعدم احترام يختلف عنهم، وهو سلوك بات مزاواًل 
حتــى من قبل الوافدين واآلســيويين، فبم نســتطيع وصــف ما يحدث؟ وما هو 

الحل؟
Û  مــن األهميــة اإلســراع بتغليــظ العقوبــات علــى كل مــن يشــغر موقــف مــن ذوي

االحتياجــات الخاصــة دون وجــه حــق، بعقوبــة تصــل لســحب الرخصــة نفســها 
ولفترة زمنية معينة.

Û  ومن األهمية أيًضا أن تشــّدد الدولة اهتمامها ورقابتها على إدارات المجمعات 
التجارية واألجهزة الحكومية لكي تولي هذه الفئة حقها المشروع والثابت في 

الحصول على أفضلية مواقف السيارات، والمعاملة أيًضا.
Û  وآمل من إدارات المجمعات التجارية أن تولي رجال األمن بصاحية )قفل إطار

الســيارة( المخالفــة، وإباغ شــرطة المرور فــوًرا، ألن هذا التعــدي يمثل وقاحة، 
وتعّدًيا على األعراف والقيم اإلنسانية، وسمعة المواطن البحريني نفسه.

احترموا 
حقوقهم

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فريال ناسالشيخ دعيج بن عيسى

دعيج بن عيسى 
رئيسا وناس نائبا



وزير الخارجية: مؤلفات المدني تثري الساحة الثقافية
ـــج” ـــي الخلي ـــب ف ـــاب “النخ ـــف كت ـــي تألي ـــرة ف ـــوده الكبي ـــا بجه  منّوًه

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، 
بمكتبه بالديوان العام للوزارة أمس، عبدهللا المدني والذي أهداه نســخة 

من كتاب )النخب في الخليج العربي( بجزئيه األول والثاني.

الخارجيــة  وزيــر  رّحــب  اللقــاء،  وخــال 
بعبــدهللا المدنــي، مشــيًدا بمــا يقدمــه من 
دراســات وبحــوث متميــزة تثري الســاحة 
منّوًهــا  والعربيــة،  الخليجيــة  الثقافيــة 
بجهــوده الكبيــرة فــي تأليف هــذا الكتاب 
يســتعرض  الــذي  المتميــز  الموســوعي 
مــن  العديــد  حيــاة  رفيــع  بأســلوب  فيــه 
الشــخصيات الخليجيــة التــي لعبــت دوًرا 
ا في مســيرة التحوالت التي شــهدتها  مهمًّ
المنطقة خال العقود الماضية وممن لهم 

إســهامات مؤثــرة فــي مختلــف المجاالت 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
والثقافية، متمنًيا له كل التوفيق والنجاح 

والمزيد من اإلصدارات والمؤلفات.
 مــن جانبــه، أعــرب عبــدهللا المدنــي عــن 
مثمًنــا  الخارجيــة،  وزيــر  بلقــاء  اعتــزازه 
دعــم وحرصــه علــى التواصل مــع الكتاب 
وتشــجيعهم علــى االســتمرار فــي دورهم 
التنويــري والتثقيفــي وبمــا يدعــم قضايــا 

الوطن.
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أزاح وكيــل شــؤون البلديــات الشــيخ محمــد 
بــن أحمــد آل خليفــة الســتار عــن خطــة تنفيذ 
ميزانيــة  ضمــن  الكبــرى  المحــرق  مشــاريع 
السنتين الماليتين 2019 و2020، التي شملت 
5 مشــاريع بقيمــة إجماليــة بلغــت 5.5 مليــون 
غيــر  االجتمــاع  خــال  الوكيــل  وأكــد  دينــار. 
االعتيــادي األول مــن الــدور الثاني من الفصل 
التشــريعي الخامــس لمجلــس بلــدي المحــرق، 
أن الميزانيــة المرصودة لمشــاريع الوزارة غير 
مســبوقة، وأن المحــرق ال تعانــي مــن إجحاف 
في الموازنات المرصودة لمشــاريعها. وجاءت 
حديقة المحرق الكبرى والواقعة على مساحة 
المشــاريع  رأس  علــى  مربــع  متــر  ألــف   90.6
البلديــة التي من المتوقع االنتهاء من إنجازها 
فــي مارس العــام المقبل بكلفــة إجمالية بلغت 
3.18 مليون دينار، إذ بلغت نسبة اإلنجاز فيها 
38 %. وتشــمل الحديقــة مكونــات ترفيهيــة 

متنوعــة مــن ألعــاب أطفــال وجلســات عائلية، 
إلــى  إضافــة  للســيارات،  ومواقــف  وممشــى، 
مبــان خدمية. وتضمنت خطــة الوزارة تطوير 
الواجهــة البحرية عبر إنشــاء ممشــى ترفيهي 
مطــل علــى الســاحل بطــول 1.9 كيلومتــر، إذ 
من المتوقع االنتهاء من المشــروع الذي بلغت 
نســبة اإلنجــاز فــي األعمــال المضافــة 86 % 
خــال العــام الجــاري، وبكلفــة إجماليــة بلغــت 

مليونا و829 ألًفا و635 دينارا.
 21 بمبلــغ  تقــدر  ميزانيــة  الخطــة  ورصــدت 
ألــف دينار إلنشــاء ممشــى رياضــي متخصص 
يتكــون مــن أرضيــات صحيــة للقدميــن بطول 
400 متــر، فــي الفتــرة الزمنيــة مــن 30 مارس 

2020 وحتى 1 ديسمبر من العام المقبل.
واحــات  حديقــة  إنشــاء  الخطــة  وشــملت 
المحــرق علــى مســاحة 1918 متــرا مربعا، إلى 

جانب إنشــاء حديقة الســاية بالبســيتين على 
مساحة 82830 مترا مربعا.

وفيمــا يتعلــق بمعــدل اإلنجاز بمشــروع تنمية 
أعلنــت  والصيانــة(  )الترميــم  والقــرى  المــدن 
الــوزارة عــن انتهائها من تنفيذ 18 من إجمالي 
46 طلبــا حتــى أغســطس الماضــي، وأن عــدد 
الطلبــات المتبقيــة منهــا 12 طلبــا فــي مرحلــة 
دعــوة المقاوليــن، و12 طلبــا بانتظــار مرحلــة 

مرحلــة  فــي  طلبــات  و4  العطــاءات،  فتــح 
الترســية. إلــى ذلــك، كشــفت بلديــة المحــرق 
عــن خطــة مشــاريعها للعاميــن 2019 و2020، 
إجمالــي  مــن   11 إنجــاز  مــن  االنتهــاء  تــم  إذ 
34 مشــروعا، يتعلــق معظمهــا بإعــادة تأهيــل 
الحدائق وزيادة األمان بها، وتزويدها باأللعاب 
واإلنارة وغيرهــا. وقدرت الميزانية اإلجمالية 
لمشــاريع البلديــة نحــو 534 ألًفــا و717 دينارا، 

توزعت على 42 ألف دينار للعام 2018، و152 
ألــف دينار للعــام 2019، و352 ألف دينار للعام 
مجلــس  رئيــس  تســاءل  جهتــه،  مــن   .2020
بلدي المحرق عن أســباب عدم وجود مشاريع 
جديــدة فــي الخطة، في الوقــت الذي رصدت 
فيــه موازنــات في األعوام الســابقة للمشــاريع 
الموجــودة فــي الخطــة. وعبــر البلــدي فاضــل 
العــود عن اســتيائه مــن افتقــار منطقتي الدير 

وسماهيج للحدائق والساحات العامة.
المشــاريع  أن  المجدمــي  باســم  البلــدي  ورأى 
ينبغــي  كان  الــوزارة  خطــة  علــى  المطروحــة 
مــن  بــداًل  الســابقة،  الســنوات  فــي  إنجازهــا 
إلــى  المشــاريع  ترحيــل  مسلســل  اســتمرار 

الميزانيات الاحقة.
وشــكا البلــدي عبــدهللا المقهــوي حــال حدائــق 
عراد وكيف أصبحت مهجورة، ومدى حاجتها 
االســتثمارية  المشــاريع  بعــض  إقامــة  إلــى 

الصغيرة التي تعيد لها الحياة.

5 مشروعـــات كبــرى بالمحــرق بـ 5.5 مليـــون دينـــار

إبراهيم الجودرجانب من االجتماع المرباطي والشيخ محمد بن أحمد

البحرين تشارك في مؤتمر آليات مناهضة التعذيب
ــاة مـــن الــعــقــاب ــن ــج ــات ال ــ ــدم إف مــنــاقــشــة الــمــحــاســبــة وضـــمـــان عـ

شــاركت المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان ممثلة في عضو مجلس مفوضي 
المؤسســة الوطنيــة مــال هللا الحمــادي، في المؤتمر الدولي بشــأن “التشــريعات 
واآلليــات الالزمــة لمناهضــة التعذيــب فــي الــدول العربيــة”، الــذي تــم تنظيمــه 
بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق اإلنسان، والمنظمتين العربية والمصرية 

لحقوق اإلنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسالم والمعرفة في مصر.

التحديــات  أبــرز  المؤتمــر  وتنــاول 
المعاملــة  وســوء  التعذيــب  لمكافحــة 
العمــل  تــم  إذ  العربيــة،  المنطقــة  فــي 
علــى تحليل الفجــوات التشــريعية في 
وآليــة  التعذيــب  صــور  جميــع  تجريــم 
المحاســبة وضمــان عدم إفــات الجناة 
مــن العقاب، إضافة إلى دراســة إنشــاء 
مــن  للوقايــة  مســتقلة  وطنيــة  آليــات 
التعذيــب وفق البروتوكــول االختياري 
المتحــدة  األمــم  باتفاقيــة  الملحــق 
لمناهضــة التعذيب ســواء للــدول التي 
انضمــت للبروتوكــول أو تلــك التــي لــم 
تنضم إليه بعد، فضا عن مناقشة سبل 

جبر ضرر الضحايا.

من جانبه، تحدث الحمادي خال ورقة 
العمــل التــي قدمهــا عن دور المؤسســة 
الوطنية لحقوق اإلنســان بالبحرين في 
مجال تعزيز وحماية الحق في السامة 
فيهــا  تنــاول  والمعنويــة،  الجســدية 
أبــرز الجهــود المبذولــة مــن المؤسســة 
فــي مجــال تعزيــز وحمايــة الحــق فــي 
السامة الجســدية والمعنوية، واآلمال 
والتطلعــات المســتقبلية نحــو مناهضة 
ســوء  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب 
المعاملة في المنطقة، داعيا إلى تضافر 
الجهــود التخاذ اإلجراءات التشــريعية 
فــي  والقضائيــة  اإلداريــة  والتدابيــر 
ذات  االتفاقــات  أحــكام  تنفيــذ  ســبيل 

الصلة.
وشــارك فــي المؤتمــر ممثلــون عن عدد 
والتشــريعية  الحكوميــة  الجهــات  مــن 
الوطنيــة  والمؤسســات  والبرلمانيــة 
لحقــوق اإلنســان ومؤسســات المجتمع 
اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  المدنــي 

بلــدا   18 نحــو  مــن  القانــون  وخبــراء 
عربيــا، إضافــة إلــى ممثلين عــن مكتب 
اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة 
اإلقليميــة  المتحــدة  األمــم  ومكاتــب 
الدبلوماســية  البعثــات  مــن  وعــدد 

بالقاهرة.
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Û  بنوك الزومبي” ليس مصطلًحا شاعريا، إنه مصطلح اقتصادي“
وبامتيــاز. وهــي مؤسســات مالية تقل قيمتها عــن الصفر لكنها 
مســتمرة فــي وظائفهــا عــن طريــق دعــم حكومــي، إذ إن هــذه 
المؤسسات تلتهم رأس المال من دون تقديم القروض الازمة 

لتحفيز االقتصاد. 
Û  أصيبــت  2008 فــي  العالميــة  الماليــة  األزمــة  انفجــار  عنــد 

اقتصــادات مريضــة بأمراض أكبــر كاقتصاد ايرلنــدا والبرتغال 
واحــدة  كل  رقبــة  علــى  اإلفــاس  ســكين  كانــت  واليونــان. 
منهــا، وكأنهــا تقــاد إلى مســلخ االقتصــاد لتتحول إلــى “ذبيحة 
اقتصادية”، ولكن بســكين أوروبية. فهم بين خيارين أحاهما 
مر: بين المكابرة، وبين القبول بـ “كرم” الصندوق الدولي الذي 

أنهك، كما هو تاريخه، األرجنتين والبرازيل وبقية الذبائح. 
Û  هذا الصندوق الذي يمتلك عسًا وسًما، أصبح مصاص دماء ال

يعتــاش إال علــى دماء فقراء أي دولة بفرض فوائد عالية على 
القــروض، وفــرض حاالت التقشــف ورفع الدعــم وربط الحزام 

على رقبة الطبقة الفقيرة قبل بطنها. 
Û  ،إســبانيا كانــت تكابر رغم علمهــا أن اقتصادها مليء بالحرائق

فهو أكبر من أن يســقط. كانت إســبانيا تسعى إلى طاء أرقام 
اقتصادهــا بطــاء الذهــب المزور، وتضــع المكياج وأشــبه بمن 
يحاول خداع نفسه بتصور المشنقة االقتصادية شاال حريريا، 
هذا رغم علمها أن بنوكها في طريقها إلى اإلفاس، واالحتضار 
بســبب ما يســمى في علم االقتصاد باألصول المســمومة التي 
أصبحت تعاني منها البنوك اإلسبانية، وهي “الديون المشكوك 

في تحصيلها”. 
Û  :فــي اعتقــادي، شــيئان يســببان الذبحــة الصدريــة لاقتصــاد

تلويــن األرقــام االقتصاديــة الصدئــة بالطــاء الملــون والثاني: 
الســماح بالفقاعات باالنتشــار ألجل منتفعين أنانيين. وهذا ما 
حــدث الزمــة الرهــن العقــاري في أميــركا وكذلك إســبانيا. راح 
المضاربــون يلعبــون بالنــار فارتفــع العقــار فــي إســبانيا بشــكل 
جنونــي حتــى انفجــرت الفقاعــة، وكانــت الضحيــة االقتصــاد 
الوطنــي اإلســباني، والفقــراء المتدحرجيــن فــي الشــارع مــن 
شــققهم إلــى حيــث قمامــة الطرقــات، والمقذوفيــن مــن نوافذ 

أعمالهم إلى حيث محطات الميترو. 
Û  اإلجــرام االقتصــادي أن تعتــاش قطط ســمان وبطون منتفخة

بالنفعيــة الذاتيــة لمصالح ضيقة تقوم على الفســاد والعموالت 
دون النظــر لخطــورة وكارثيــة الربــح الســريع والخــاص علــى 
المســتقبل. هــذا مــا حــدث فــي أميــركا وإســبانيا تحديــًدا. إن 
وجــود مســتثمرين جوعى للشــراء وبنوك يســيل لعابهــا للربح 
الســريع مــع تعمــد اللعــب مع ذيــل نمــر المخاطر يقــود لصناعة 

الفقاعات. 
Û  وكــي نفهــم “بنــوك الزومبــي” علينا فهــم ما حصل بإســبانيا من

األزمــة المصرفيــة فــي ســنة 2010... حاولــت إســبانيا إنقــاذ 
بنوكهــا بضــخ أكثر مــن 14 مليار دوالر إلنقاذ البنــوك الصغيرة، 
إال أنهــا أمــام مشــكلة أكبــر تتمثــل فــي البنــوك الكبيــرة “بنــوك 
الزومبي” إلنقاذها بعشرات المليارات إللقاء سترة نجاة سريعا 
وإال غرقت في بحر اإلفاس يقود إلى دفن نظامها المصرفي 

في المقبرة.
Û  أعتقــد أن مــن المســؤولين للوضــع المــادي ألي بلــد هــو البنــك

المــال  ســمفونية  إليقــاع  والضابــط  القنــاص،  فهــو  المركــزي، 
الوطنــي والعملــة وحركتــه فــي شــرايين االقتصــاد. فينبغــي 
الحــذر مــن وجــود بنــوك الزومبــي. أي مشــروع يبــدأ يعتــاش 
على دم االقتصاد الوطني هو مشروع زومبي أكان مصرفا أو 
مشروع استثمار للدولة لها أسهم فيه أو تاجر فاسد. بحرينًيا، 
كي نســعى إلى تقوية اقتصادنا، وهو بخير بإذن هللا، البد من 
رصد أي بنك، أي تاجر، أي مشروع تحول إلى زومبي لعاجه. 
ولك تصور إن كنت من محبي مسلســات “نيتيفلكس”، وأنت 
تشــاهد مسلســل “walking dead” بداًل من الموتى المتحركين 
ومشــروعات  ومضاربــون  زومبــي  وسماســرة  زومبــي  بنــوك 
زومبي. هذا ما حدث في أميركا وإسبانيا. على فكرة، كما في 
السياسة يوجد زومبي وفي االقتصاد يوجد بنوك زومبي في 
الحــب أيضــا يوجــد “حبيــب” زومبي. وهنــاك كتــاب قراته عن 
حــب “الفامبايــر” اســمه “مصاصو دماء العواطــف” أللبرت جيه 

برنشتين. اقرأوه كي تنقذوا أنفسكم من زومبي الحب.

“بنوك 
الزومبي”... رؤية 

سيد ضياء الموسوياقتصادية

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

تخريج دورة عسكرية متخصصة للضباط
عليها  ــت  ــل ــم ــت اش ــي  ــتـ الـ ــب  ــدريـ ــتـ الـ مـــراحـــل  ــراض  ــعـ ــتـ اسـ تـــم 

أمــس،  البحريــن صبــاح  بقــوة دفــاع  أقيــم 
العســكرية  الــدورات  إحــدى  تخريــج 
إحــدى  فــي  وذلــك  للضبــاط،  المتخصصــة 
وحدات قوة دفاع البحرين، بحضور اللواء 
الركــن غانــم بــن إبراهيــم الفضالــة مســاعد 

رئيس هيئة األركان للعمليات.

تــم تقديــم إيجــاز عــن  التخريــج   وخــال 
الــدورة ومراحــل التدريــب التــي اشــتملت 
عليهــا مــن مــواد نظريــة وتطبيقــات عملية، 
األركان  هيئــة  رئيــس  مســاعد  قــام  بعدهــا 
للعمليات بتوزيع الشهادات على الخريجين 

والجوائز التقديرية على المتفوقين.

الرفاع - قوة الدفاع

سيدعلي المحافظة



أشاد وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد بالملتقى الحكومي الرابع الذي عقد تحت رعاية سامية من 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وبمبادرة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي 
يأتي تحقيًقا للرؤية الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كل ما يسهم 
في خدمة الوطن والمواطن، معرًبا عن ُجل اعتزازه وجميع منتسبي الوزارة باإلنجاز المشرف الذي حققته 
الــوزارة بالملتقــى الحكومــي الرابــع؛ تأكيــًدا لما توليــه الوزارة من جهــد كبير في خدمة العمــالء والتواصل 
اإليجابي مع الجمهور؛ باعتبارها وزارة خدمية تتوجه بعملها وجهدها لخدمة القطاعات العامة والخاصة، 

معرًبا عن شكره وتقديره للقائمين على هذا العمل التي كانت نتائجه إنجازا مشرفا للوزارة.

برنامجــي  علــى  القائميــن  اســتقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
“تواصــل” و “النورس”؛ بمناســبة اإلنجاز المشــرف الذي 
الحصــول علــى جائزتيــن وهمــا  فــي  الــوزارة  حققتــه 
جائــزة التميــز عــن فئــة أفضــل الممارســات الحكوميــة 
والتميز في التواصل مع العمالء، وقال إنه هذا اإلنجاز 
يأتي بتضافر جهود اإلداريين والموظفين كافة، والتي 

أسهمت في تحقيق هذا الفوز بتميز وتفوق. 

واالتصــاالت  المواصــالت  “وزارة  بــأن  الوزيــر  وصــرح 
تفتخر بحصدها جائزَتين في الملتقى الحكومي ٢٠١٩ 
كونهــا الوزارة التي انفردت بأكثر من جائزة لهذا العام، 
فإننــي أهنــئ فــرق العمل بهــذا اإلنجاز الذي يعد وســام 
تقديــر لجميع منتســبي الوزارة، متطلًعــا أن تكون هذه 
الجائــزة دافعا وحافزا للــوزارة لبذل المزيد من الجهود 
بمــا يعــود بالنفع لصالــح الوطن والمواطنيــن”، موضًحا 

أن هــذا الفــوز يؤكــد مــا يتميــز به منتســبو الــوزارة من 
تطلعاتهــم  ويعكــس  لإلنجــاز  وعشــق  للتحــدي  حــب 

الدائمة لتحقيق األفضل للوزارة ولمملكة البحرين.
وشدد على أهمية الحرص على مواصلة تقديم الخدمة 
الحكومية المميزة لجميع المتعاملين على المســتويات 
كافة بما يشــمل تفعيل عملية التواصل بجودة وكفاءة 
عاليــة، مشــيرا إلــى أن وزارة المواصــالت واالتصــاالت 
تجــدد العزم على تقديم الخدمــة الحكومية بما يحقق 

ثقة المواطن وتطلعاته.
العــام  “النــورس”  تــم تدشــين برنامــج  أنــه  إلــى  يشــار 
الماضــي، وهــو برنامج إصــدار تصاريح الطائــرات آلًيا، 
البحريــن  العاملــة بمطــار  الطيــران  وســيمّكن شــركات 
الدولي ومشــغلي الطائــرات من جميع أنحاء العالم من 
تقديم جداول الهبوط والعبور لرحالتهم من خالل هذا 

البرنامج والحصول على الموافقات الالزمة آلًيا.
الحصــول  إجــراءات  تســهيل  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 

علــى تصاريــح الهبوط بمطــار البحريــن الدولي وكذلك 
تصاريــح عبــور أجــواء المملكــة مــن خالل هــذا النظام 
الذي يتســم بالدقة والكفاءة والحماية، كما يتم توفير 
كلمــة مــرور للشــركات العاملة الســتخدام البرنامج، مع 
توفيــر دليــل لإلجراءات الخاصة باســتخدام البرنامج، 
وهو ما ســيكفل لهــم الحصول علــى التصاريح الالزمة 

في أقل فترة زمنية بالدقة والكفاءة المطلوبة.
يذكــر أن وزارة المواصــالت واالتصــاالت فازت بجائزة 
التميــز فــي التواصل مــع العمالء منذ تأســيس الملتقى 
الــوزارة  حــرص  علــى  دليــال   2016 العــام  الحكومــي 
واهتمامهــا البالــغ بتعزيــز عمليــة التواصــل الفعــال مــع 
المواطنيــن وتقديــم الخدمــة الحكوميــة لهــم بجــودة 
البرامــج  تنفيــذ  العمــل نحــو  عاليــة وتميــز ومواصلــة 
والمبــادرات الراميــة إلــى تطويــر األداء ورفع مســتوى 
التطلعــات  يلبــي  بمــا  وإتقــان،  باحترافيــة  الكفــاءة 
المنشودة ويصب في خدمة أهداف المسيرة التنموية 

الشاملة.

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي مدينة زايد - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أبــدى ممثل الدائــرة التاســعة بالمجلس البلدي 
وجــود  عــدم  مــن  تخوفــه  القبيســي  عبــدهللا 
أكيــاس  مناقصــة  حــول  واضحــة  تفاصيــل 
القمامــة، جــاء ذلــك بعــد اإلعــالن عــن مناقصة 
القابلــة  القمامــة  أكيــاس  وتوصيــل  “تزويــد 
للتحلــل للبلديــات” التــي نشــرت فــي 9 أكتوبــر 
الجــاري. وذكــر أن موقــع مجلــس المناقصــات 
والمزيــدات اإللكتروني طرح األربعاء الماضي 
المناقصــة  أن  فيهــا  وجــاء  المناقصــة،  إعــالن 
بعقد زمني لمدة أربع سنوات لتزويد وتوصيل 
للبلديــات  للتحلــل  القابلــة  القمامــة  أكيــاس 
األربــع، وســيكون ذلــك علــى دفعــات وحســب 
حاجــة وطلب كل بلديــة على حدة، ويجب أن 
تكــون مواصفات أكيــاس القمامة متطابقة مع 

الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية.
البلديــات  األكيــاس لجميــع  أن عــدد  وأضــاف 
المعلن عنه هو )179,100,000( كيس، وســيتم 
فتــح عطاءاتها نهاية الشــهر الجــاري، وأوضح 
أن المالحظــات والمخــاوف تكمــن فــي معرفة 

كميــة األكياس المخصصة لكل بلدية وحســب 
الحاجــة الفعليــة، وال تكــون توزيــع الحصــص 

مثل القول الشعبي )من سبق لبق(.
 وطالب القبيسي بمعرفة مدى قدرة المناقصة 
علــى تغطيــة الطلبــات طــوال فتــرة المناقصــة 
بعيــن  األخــذ  تــم  النقــص، وهــل  لتكــرار  منًعــا 
االعتبــار المناطق الجديدة مثل مدينة ســلمان 
والمخططــات  واللــوزي  الرملــي  ومشــروعي 

عــدد  علــى  مبنــي  العــدد  أن  أم  المســتقبلية، 
المشتركين الحاليين فقط.

 وتابــع بــأن العــدد الكلــي لــو قســم - افتراًضا - 
علــى كل بلدية فســيكون نصيــب كل بلدية هو 
)44,775,025( كيــس، فنحتــاج أن نقــارن هــذا 
العدد بالمناقصات الســابقة والتي كانت تطرح 
مــن قبــل كل بلديــة علــى حــدة، متســائالً عــن 
الجهــة التــي ســتتحمل تكلفــة المناقصة، وهل 
ســتتحملها الــوزارة كاملــة أم ســتكون موزعــة 
على البلديات، وهذا يفتح الكثير من األسئلة.

مــن جانــب آخــر، تســاءل القبيســي عــن مصير 
الماضيــة  األشــهر  مــن  المســتحقة  األكيــاس 
تغطيتهــا  فــي  التعامــل  وكيفيــة  للمشــتركين، 
فــي المناقصة الجديدة أم أنها ســتذهب ويتم 
نســيانها مع مرور األيام. وختم القبيســي قائالً 
نتمنــى أن تبــّدد المناقصــة الجديــدة كل هــذه 
المخاوف وال تكون كســابقاتها من المناقصات 
التي تغطي االحتياجات سنة وسنتين، ثم في 
السنة الثالثة تبدأ المشكلة في الظهور، وتشتد 

في السنة الرابعة.

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميــل حميــدان، فــي مكتبه بالــوزارة، 
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحرين 
لرعاية مرضى الســكلر، زكريــا الكاظم، 
واستعرض معه مختلف األنشطة التي 
تقــوم بهــا الجمعية في إطار مســاعيها 
المصابيــن  المرضــى  شــريحة  لخدمــة 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الســكلر،  بمــرض 
التســهيالت التــي تقدمهــا وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية إلدماج هذه الفئة 
فــي منشــآت القطــاع الخــاص ورعايــة 

احتياجاتها.
 وفي هذا الســياق نــّوه الكاظم بجهود 
الــوزارة لالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة 
العمــل،  ســوق  فــي  الشــريحة  لهــذه 
وفــي مقدمتهــا تطبيــق الحــد األقصى 
مــن  الفئــات  لبعــض  العمــل  لســاعات 
العمــال ومنهــم مرضــى الســكلر، معرًبا 
عن شكره لسعادته على رعايته للعديد 

من الفعاليات التي تنفذها الجمعية.
الــذي  بالــدور  حميــدان  أشــاد  وقــد 
تضطلــع بــه جمعيــة البحريــن لرعايــة 
مرضى الســكلر، مؤكًدا أهمية الشراكة 
المجتمعيــة بين مختلــف الجهات ذات 
التســهيالت  مختلــف  لتوفيــر  الصلــة 
الســكلر،  بمــرض  المصابيــن  لفئــة 
مؤكــًدا حــرص وزارة العمــل والتنميــة 

االجتماعية على وبالتعاون مع القطاع 
الخــاص لتوظيــف هــذه الفئــة، مشــيًرا 
تشــكل  ال  بالمــرض  اإلصابــة  أن  إلــى 
وإبداعــه  الفــرد  إنتاجيــة  أمــام  عائًقــا 
فــي مجــال عملــه، متطلًعــا إلــى المزيد 
لالرتقــاء  الجمعيــة  مــع  التعــاون  مــن 
الســكلر  لمرضــى  المقدمــة  بالخدمــات 

في سوق العمل.

متسائالً عن قدرتها بتغطية االحتياجات طيلة 4 سنوات اإلصابـــة بالمـــرض ال تقـــف عائًقـــا أمـــام اإلنتاجيـــة

القبيسي يبدي حذره من مناقصة “أكياس القمامة” حميدان: دعم إدماج “السكلريين” بسوق العمل

البلديــات  األشــغال وشــئون  بــوزارة  الصحــي  للصــرف  المســاعد  الوكيــل  صرحــت 
والتخطيط العمراني أســماء مراد بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ مشــروع تحويل 
خطوط الصرف الصحي في المنطقة االستثمارية شمال شارع الملك فيصل بمجمع 
346 بالمنامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لمواكبة التطور التجاري واالستثماري 
والتوســع العمرانــي المتصاعــد الذي تشــهده تلــك المنطقة، وتفتح المجــال لتوصيل 

جميع المباني والمنشآت في هذه المنطقة التجارية واالستثمارية.

 وكانت مناقصة المشــروع قد أرســيت من 
قبــل مجلس المناقصــات والمزايدات على 
شــركة المؤيــد المخيمر للحفريــات والبناء 
وأربعــة  مائتــان  دينــار(   254,950( بقيمــة 
وخمسون ألًفا وتسعمائة وخمسون ديناًرا.

 وبّينــت الوكيل المســاعد للصرف الصحي 
الخطــة  إطــار  فــي  ينــدرج  المشــروع  أن 
األشــغال  وزارة  بهــا  تقــوم  التــي  الشــاملة 
فــي  الصحــي  الصــرف  خدمــات  لتطويــر 
لتوفيــر  منهــا  ســعًيا  العاصمــة  محافظــة 

العاصمــة  فــي  التحتيــة  البنيــة  خدمــات 
وتلبيــة احتياجــات المنطقــة وتوفيــر بيئة 
صحيــة ســليمة متكاملــة ترقــى بمســتوى 
البيئــة االســتثمارية والتجاريــة فــي تلــك 

المنطقة.
وأوضحت مراد أن المشــروع اشــتمل على 
فــي  الصحــي  الصــرف  خطــوط  توصيــل 
المنطقــة بالشــبكة العامــة عبــر تمديد خط 
رئيســي بطــول 300 متــر لتحويل خطوط 
المجمــع  فــي  الواقعــة  الصحــي  الصــرف 

346 ومــن ضمنهــا تجهيــز 92 متًرا بطريقة 
األنفــاق وفــق تكنولوجيــا الحفــر الباطنــي 
وبنــاء محطــة  الملــك فيصــل  شــارع  فــي 
ضــخ جديــدة، وتعــد هــذه التقنيــة عالمــة 

بــارزة فــي أســلوب تنفيــذ البنيــة التحتية، 
واإليجابيــات  المميــزات  باســتخدام 
المتعــددة المتمثلــة في التقليــل من أعمال 
حفــر الطــرق، وعــدم التأثيــر علــى الحركــة 

المروريــة أو حركة الســير، وتفادي مخاطر 
هبــوط التربة لتفادي التأثيــر على المباني، 
الضوضــاء  حجــم  مــن  التقليــل  وكذلــك 
العامــة،  إزعــاج  لتجنــب  الغبــار  وانتشــار 

حيــث تتســبب أســاليب الحفــر التقليديــة 
المكشــوفة وغير العميقــة إزعاًجا للجمهور 
ومســتخدمي الطرق فضالً عن تداخله مع 

مسارات الخدمات األخرى.

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

“األشغال”: إتمام تحويل خطوط الصرف بمجمع 346 بالمنامة

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

أعدت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء برنامًجا تدريبيا بشــأن “تقرير 
األداء القضائي” لجميع القضاة، والقضاة المشرفين على المحاكم، إذ عقدت 
األمانة العامة مجموعة من االجتماعات مع قضاة المحاكم التجارية وقضاة 
المشــرفين في مبنى األمانة العامة قام بإدارتها الخبير الدولي بيتر ريســك. 
وأكــدت األمانــة العامــة حرص رئيــس محكمة التمييز نائــب رئيس المجلس 
األعلــى للقضــاء المستشــار عبــدهللا البوعينيــن علــى متابعــة تقاريــر األداء 
القضائــي وتلقــي اقتراحــات القضــاة لتطويــر العمــل فــي المحاكــم. وبينــت 
أهميــة هــذا النظــام الجديــد فــي دعم ســرعة الفصل فــي الدعــاوى والتركيز 

على مؤشرات األداء المحددة من قبل المجلس األعلى للقضاء.

برنامج تدريبي لتطوير المحاكم التجارية

12local@albiladpress.com

االثنين
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الصالح والشرقاوي يستعرضان مجاالت التعاون المشترك
بهـــدف خلـــق رؤى تعـــزز الجهـــود والبرامـــج الصحيـــة والوقائيـــة 

التنفيذيــة  لألنشــطة  المقيــم  المنســق  الصالــح  فائقــة  الصحــة  اســتقبلت وزيــرة 
والتنموية لألمم المتحدة، وممثل األمين العام لألمم المتحدة في مملكة البحرين 

أمين الشرقاوي، يرافقه كل من حسين جناحي، وجون سيف.

الصالــح  رّحبــت  اللقــاء،  مســتهل  وفــي 
بالحضــور وأشــادت بجهودهــم فــي المجــال 
التنمــوي، متمنيــًة لهــم التوفيق والســداد في 
مهامهــم الهادفــة، مؤكدًة مــدى اهتمام وزارة 
مســتوى  تعميــق  علــى  وحرصهــا  الصحــة 
التعــاون القائــم بيــن كل مــن منظمــة الصحة 
العالميــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
ُتســاهم  جديــدة  وآفــاق  رؤى  خلــق  بهــدف 
بشــكل متكامل فــي تعزيز الجهــود والبرامج 
الصحيــة والوقائيــة عالية الجــودة والكفاءة 
بالبحريــن.  الســكان  جميــع  إلــى  الموجهــة 
ويأتــي اللقــاء فــي إطــار متابعة بحــث تعزيز 

مجاالت التعاون المشترك بين وزارة الصحة 
وبرنامــج األمــم المتحدة اإلنمائــي من خالل 
الخطــط واألهــداف المشــتركة نحــو تحقيــق 
التعــاون المشــترك؛ اســتناًدا إلــى األولويــات 
الصحيــة الوطنيــة وتنفيــًذا للهــدف الخــاص 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن  بالصحــة 
األمــراض  مكافحــة  مجــال  فــي  خصوصــا 
المزمنــة غيــر الســارية. وتم التطــرق في هذا 
اللقــاء إلــى مجمــل البرامــج التــي تقــوم بهــا 
“الصحــة”، والتــي تعكــس الجهــود المبذولــة 
فــي تحقيــق غايــات التنميــة المســتدامة في 
المجــال الصحــي ومــا يرتبــط بها مــن غايات 

أخــرى، بمــا يؤكــد التــزام الحكومــة بأهــداف 
التنمية المستدامة ومؤشراتها.

شــكره  عــن  الشــرقاوي  أعــرب  ومــن جهتــه، 
وتقديــره للجهود المثمــرة والمبادرات القّيمة 
التي تقدمها وزارة الصحة؛ من أجل مواصلة 
الجانبيــن  بيــن  الفعليــة  الشــراكة  تطويــر 
اإلنمائيــة  األهــداف  تنفيــذ  فــي  وتســخيرها 
واالستراتيجيات المرتبطة بالقطاع الصحي.

المجــال  فــي  بالتطــورات  الوزيــرة  هنــأ  كمــا 
ســتحققها  التــي  النوعيــة  والنقلــة  الصحــي 
البحريــن مع تطبيق برنامج الضمان الصحي 
والنظــام الصحــي اإللكترونــي الــذي ســيتيح 
بشــكل  ودوائيــة  صحيــة  خدمــات  تقديــم 
أفضــل وأســهل للمجتمــع، معبــرا الشــرقاوي 
عــن اســتعداد مكتبه لمســاعدة ودعــم وزارة 

الصحة في أي برنامج أو مشروع صحي.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ــود ــ ــه ــ ــج ــ ــل تــــضــــافــــر ال ــ ــض ــ ــف ــ فــــــــوز “تــــــــواصــــــــل” و“الــــــــــنــــــــــورس” ب

وزير المواصالت: مواصلة تقديم الخدمة المميزة لجميع المتعاملين



تحــت رعايــة الرئيــس المؤســس ورئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة األهلية عبــدهللا الحواج، نظمــت كلية الدراســات العليــا والبحوث 
بالجامعــة برامــج التهيئــة للطلبــة المســتجدين فــي برامج الماجســتير؛ بهدف تعريفهــم على أنظمة الدراســة ومتطلباتهــا، ومختلف 
الخدمــات المقدمــة للطلبــة مــن الكليــات واإلدارات وجميــع مرافــق وخدمــات الجامعــة كعمــادة شــؤون الطلبــة، ومكتبــة الجامعــة، 

واألنشطة الطالبية.

ورحــب الحــواج بالطلبــة المســتجدين في 
ســلكوا  أنهــم  وأكــد  الماجســتير،  برامــج 
ببرامــج  بالتحاقهــم  الصحيحــة  الوجهــة 
المعاييــر  ألرقــى  اســتنادا  تقــدم  متميــزة 
العالميــة، وتحقــق للملتحقيــن بهــا تأهيــًا 
علمًيــا وعملًيــا راقًيــا يركــز علــى المعــارف 
الضروريــة  العمليــة  والخبــرات  الحديثــة 
وفــق المعايير المعمول بهــا عالميا؛ لتعطي 
إضافــة نوعيــة للحاصلين عليهــا، وتمكنهم 
مــن التفــوق واإلبداع فــي المنصب العملي 
يطمحــون  أو  يشــغلونه  الــذي  والوظيفــي 

لشغله في المستقبل.
برامــج  فــي  المســتجدين  الطلبــة  ودعــا 
بالبحــث  االهتمــام  إلــى  العليــا  الدراســات 
الجامعــة  أســاتذة  مــع  والتعــاون  العلمــي، 
دراســات  إنجــاز  أجــل  مــن  وأكاديميهــا؛ 
وبحــوث علميــة تحظــى بفرص النشــر في 
المجــات العلمية المحكمة، وتكون إضافة 
ذات قيمة إلى ســجلهم العلمــي والبحثي”، 
منوهــا بالمكانــة التــي يحظــى بهــا أســاتذة 
البحــث  مياديــن  فــي  األهليــة  الجامعــة 

العلمي والنشر.

ومــن جهتها دعــت عميدة كلية الدراســات 
الطلبــة  كامــل  داليــا  والبحــوث  العليــا 
المســتجدين فــي برامــج الماجســتير إلــى 
االنحيــاز للدراســات التــي تخــدم المجتمع 
واالسترشــاد  والخليجــي  البحرينــي 
القصــوى  األهميــة  ذات  بالموضوعــات 
للبحــث  اإلســتراتيجية  الخطــة  حســب 
العامــة  األمانــة  وضعتهــا  التــي  العلمــي 

أهميــة  مؤكــدة  العالــي،  التعليــم  لمجلــس 
والخدمــات  الصناعــة  مشــكات  دراســة 
مواقــع  زيــارة  خــال  مــن  العمــل،  وســوق 
العمــل واإلنتاج وســاحات المجتمع ورصد 
التــي  والمشــكات  والقضايــا  الظواهــر 
ورؤى  حلــول  عــن  البحــث  إلــى  تحتــاج 
قاعــات  إلــى  بهــا  واالنتقــال  وتصــورات 
أجــل  مــن  البحــث؛  وطــاوالت  الدراســة 

تحليلهــا بشــكل علمــي ووضــع الفرضيــات 
والحلول المناسبة إليها.

وأكــدت عميدة الدراســات العليا والبحوث 
علــى أن الجامعــة ال تألــو جهــًدا في تمويل 
أي مشــروع بحثي يصبــو إلى نتائج مهمة، 
خصوصــا أنهــا تنفــق بســخاء علــى البحث 
إقامــة  منهــا  محــاور،  عــدة  فــي  العلمــي 
لتقديــم  األســاتذة  وتمويــل  المؤتمــرات 
بحوثهــم فــي الخارج، وتشــجيع األســاتذة 

بالمكافآت عند نشر البحوث.
للطلبــة  مفصــا  عرضــا  كامــل  وقدمــت 
ولوائــح  أنظمــة  بشــأن  المســتجدين 
دراســة الماجســتير فــي الجامعــة األهليــة، 

كمــا  والمهاريــة،  العلميــة  ومتطلباتــه 
وتعرضــت لمختلف الخدمات التي تقدمها 
الجامعة لطلبة الدراســات العليا، سواء من 
النواحي البحثية والعلمية أو من النواحي 

الخدمية.
الطلبــة  إلــى  الحديــث  فــي  وشــاركت 
المســتجدين الباحثــة ثريــا محمد، خريجة 
ماجســتير تكنولوجيــا المعلومــات وعلــوم 
والملتحقــة  األهليــة  بالجامعــة  الحاســوب 
قدمــت  التــي  حاليــا،  الدكتــوراه  ببرنامــج 
دراســة  فــي  المتميــزة  تجربتهــا  للطلبــة 
الماجســتير بتفــوق واقتحامها عالم النشــر 
العلمــي فــي المجــات العالميــة المحكمــة، 

إذ كانــت تجربتهــا مشــوقة وملهمــة للطلبة 
المستجدين.

الجامعــة  مــن قيــادات  كمــا وتنــاول عــدد 
برامج الماجستير بالتعريف الدقيق، حيث 
عرفت عميدة كليــة تكنولوجيا المعلومات 
وســن شــاكر ببرنامج ماجستير تكنولوجيا 
المعلومــات والحاســب اآللــي كمــا عرفــت 
األعمــال  إدارة  برنامــج ماجســتير  مديــرة 
عــرف  فيمــا  ببرنامجهــا  بــن حامــد  إنجــي 
اإلدارة  ماجســتير  ببرنامــج  علــي  باســل 
الهندســية الــذي تقدمه الجامعة بالشــراكة 

مع جامعة جورج واشنطن األميركية.
وتعمــل كليــة الدراســات العليــا والبحــوث 
بالجامعة األهلية على تهيئة البيئة المناسبة 
إلجراء البحوث بحيث يتمكن الطاب من 
إدارة أبحاثهــم علــى نحو مبتكر، من خال 
وتســليح  العلمــي  البحــث  أســس  ترســيخ 
الطلبــة بقواعــده ومتطلباتــه المختلفة، بما 
يمكن الطاب والدارسين من الوصول إلى 
اكتشــافات جديدة تتفق مع المعايير العليا 
وتكون قادرة على اجتياز الفحص الدقيق 
لتصل لمرحلة النشــر فــي المجات العلمية 
المحكمــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يقــود 
طلبــة الجامعــة علــى مســتوى الماجســتير 
والدكتــوراه إلــى الحصــول علــى الدرجات 

العلمية المأمولة.

أكــد عــدد من النــواب أن الكلمة الســامية 
لعاهــل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، لدى شمول جالته 
برعايتــه الســامية افتتــاح دور االنعقــاد 
الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الخامــس 
جــاءت  والنــواب،  الشــورى  لمجلســي 
التــي  القضايــا  لكافــة  وشــاملة  جامعــة 
تهــم الوطــن والمواطن، وأشــاروا إلى أن 
مضامينهــا تعد خارطــة طريق تضع على 
المجلــس التشــريعي مســؤولية تحقيقها 
المكتســبات  الواقــع وصــون  أرض  علــى 

الوطنية.
وقــال النائــب عبــدهللا الــذوادي أن كلمــة 
جالة الملك  تعد خارطة طريق للمجلس 
الوطنــي فــي دور االنعقــاد الحالي، حيث 
جــاءت جامعــة لــكل قضايا الوطــن التي 
ترســم مامح المرحلة القادمة، وقال إن 
مجلس النواب عليه مسؤولية كبيرة في 
المرحلــة القادمــة في تحويل ما جاء في 

الكلمة السامية وترجمته إلى أفعال.
ولفــت النائــب الــذوادي إلى مــا ركز عليه 
المســاعي  بشــأن  ورعــاه  الملــك  جالــة 
الجــادة نحو اقتصاد المعرفــة باتجاهاته 
الــذكاء  تقنيــات  وتوظيــف  الحديثــة 
اإلنتاجيــة  القطاعــات  فــي  االصطناعــي 
والخدميــة والتركيــز عليــه باعتباره أحد 
الحلــول الرئيســة للعديد من المشــكات، 
االقتصاديــة  النهضــة  أن  خصوصــا 
تعتمــد عليه كمحــرك داعــم لاقتصادات 
العالميــة، منوهــا لمــا أشــار إليــه جالتــه 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  بتركيــز 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى المبادرات 
والخطط االستشــرافية الستدامة تدفق 

مــن  ذلــك  يحتاجــه  ومــا  االســتثمارات، 
بنيــة تحتية تقنية تســهم في اســتقطاب 
حددتــه  مــا  وبحســب  األمــوال،  رؤوس 
االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  أهــداف 
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لجنــة  عضــو  قالــت  الســياق  ذات  وفــي 
ونائــب  واالقتصاديــة  الماليــة  الشــؤون 
رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة زينــب 
عبداألميــر، إن الكلمــة الســامية، رســمت 
للبحريــن  المســتقبل  مامــح   بوضــوح 
والمتيــن  الصلــب  األســاس  ووضعــت 
رحلتهــا  تواصــل  أن  لتســتطيع  للمملكــة 

نحو التميز والنجاح.
كلمــة  أن  عبداألميــر  النائــب  وأوضحــت 
الغــد  دعائــم  صاغــت  الســامية  جالتــه 
باالعتماد على األساس والماضي العريق 
والرصين لمملكة البحرين، والتي شكلت 
تجاربهــا الثريــة علــى مــر الســنين مصدر 
إلهــام للقادة والــدول بفضل قيادة جالة 
الملــك المفــدى التــي دائما ما استشــرفت 
المســتقبل مــن خــال العمــل نحــو وضــع 
األســس الازمــة الســتقباله وهــي بمركــز 

ريادي.
الماليــة  الشــؤون  لجنــة  عضــو  وقالــت 
واالقتصادية ونائب رئيس لجنة الشباب 

لحضــرة  الســامية  الكلمــة  أن  والرياضــة 
نابعــة  المفــدى  الملــك  الجالــة  صاحــب 
مــن قلــب قائــد فــذ وأب حنــون، دائما ما 
تصدر مستقبل أبنائه المواطنين وجدان 
جالتــه، فعمــل ليــل نهــار لربــط ماضــي 
المملكــة الثــري بمســتقبل مزدهــر لتــرث 
األجيــال القادمــة الحيــاة الكريمــة التــي 
عاشــها مواطنــو مملكــة البحرين على مر 
الســنين بحكمهــا الرشــيد، والــذي رســخ 
ركائــزه صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن 
المســيرة  بإطاقــه  خليفــة  آل  عيســى 
التنموية الشاملة الذي وضع لبنة جديدة 
في العمل السياســي، والبناء االقتصادي 
والهيــكل الدســتوري وهــو مــا ســاهم في 
المســتعدة علــى  اليــوم  صياغــة بحريــن 

الدوام للمستقبل.
مــن جهتــه، وصــف عضو مجلــس النواب 
إبراهيــم خالد النفيعي كلمة جالة الملك 
مــن  الثانــي  االنعقــاد  دور  افتتــاح  فــي 
بالشــاملة  الخامــس  التشــريعي  الفصــل 
والموضوعية، وبخارطة عمل للمستقبل، 
موضحــًا أن  حــرص جالتــه علــى دعــم 
المجلــس التشــريعي وعلى تعزيز اللحمة 
الوطنيــة، والدفع بعجلة التنمية الشــاملة 
نحــو التطور واالســتدامة، تحمل دالالت 

كبرى عن رؤية ملك طموح، ينشد لباده 
أن تكون بصدارة الدول العريقة.

هــو  جالتــه  خطــاب  أن  النفيعــي  وأكــد 
المسار المضيء الذي تستند عليه السلطة 
التنفيذيــة فــي عملهــا، وأن النقــاط الهامة 
التــي شــملها الخطــاب علــى  والمحوريــة 
الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، تحمــل 
المجتمــع البحرينــي، ورموزه، ونشــطاءه، 
صــون  مســؤولية  فيــه،  الــرأي  وقــادة 
عليهــا،  والحفــاظ  الوطنيــة،  المكتســبات 
والتكاتــف حــول القيــادة قبالــة موجــات 

التغلغل ومحاوالت التفتيت والهدم.
وأوضــح بــأن التوافــق وتكامــل العمل ما 
بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 
والتركيز المستمر على أولويات المواطن 
البحريني، وعلى األســس التي من شأنها 
النهــوض فــي االقتصاد الوطنــي، وتنويع 
مداخيلــه، هــو مــا تحتاجــه المملكــة اآلن 
جالــة  بــأن  مبينــًا  وقــت،  أي  مــن  أكثــر 
الملــك المفــدى وعبــر خطابــه التاريخــي 
حمــل أبنــاء البلــد فــردًا فــردًا مســؤولية 
اســتكماالً  يجــب،  كمــا  واجبهــم  أداء 
لمسيرة النهضة والبناء للدولة البحرينية 

العريقة.
النــواب  مجلــس  عضــو  أشــاد  بــدوره، 

بالمضاميــن  الــذوادي  أحمــد  يوســف 
الســامية لكلمة جالة الملك، مؤكدًا بأنها 
توجــز الرؤية الملكيــة الناهضة بالبحرين 
لتكون مواكبة لكافة المتغيرات الداخلية 
طموحــات  تلبــي  والتــي  والخارجيــة، 
وألثرهــا  للبــاد  وتحفــظ  المواطــن، 
التنمــوي والحضاري مكانتهــا وديمومتها 
بيــن األمــم، كأمــة متطورة زاهــرة تنهض 

بسواعد أبنائها.
جالتــه  “تطــرق  الــذوادي:  وأضــاف 
تعكــس  واألمــن  االقتصــاد  لمحــوري 
رؤيتــه الثاقبــة حــول أولويــات المرحلــة 
والتــي يهتــم خالهــا ألن يأخــذ االقتصاد 
الوطنــي مســار متنوعــًا وفــق مجموعــة 
العماقــة  االســتراتيجية  المشــاريع  مــن 
المغذية للجهــود الحكومية التي يقودها 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء 
مــن  كريــم  ودعــم  وبمســاندة  الموقــر، 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، ولــي العهد نائــب القائد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الــوزراء”، وقــال “هــذا الخطــاب الســامي 
حضــرة  اهتمامــات   يوجــز  المتكامــل، 
المفــدى  البــاد  عاهــل  الجالــة  صاحــب 

للرفــع  والمســتنيرة  الصادقــة  ومســاعيه 
البحرينــي  المواطــن  حيــاة  جــودة  مــن 
علــى كافــة المســتويات، والعمل الدؤوب 
علــى تحقيــق المبــادرات المتجــددة التي 
الذاتــي  االكتفــاء  تعــزز  أن  شــأنها  مــن 
للدولــة، وتنمــي حقــول التنميــة الشــاملة 

والمستدامة”.
الكلمــة  أن  العامــر  أحمــد  النائــب  وأكــد 
الســامية لجالــة الملــك  تضمنــت العديد 
مــن الرســائل حــول كيفيــة التعــاون بيــن 
الســلطات فــي المملكة لتحقيــق تطلعات 
المواطنيــن، وقــال إننــا فــي دور االنعقاد 
الثاني للســلطة التشــريعية ســنكون على 
قدر المســؤولية التي أوالنا جالة الملك، 
وفــي مقدمتهــا الملــف االقتصــادي حيث 
ســيكون الدور التشــريعي الحالــي هدفه 

دفع هذا الملف لألمام.
كمــا لفــت النائــب العامــر لمــا أشــار إليــه 
صاحــب الجالــة  حــول دور ولــي العهــد 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة، ومبادرات سموه الداعمة 
لاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل 
واســتدامة تدفق االســتثمارات الوطنية 

والخارجية.

المنامة - بنا

خارطة طريق تحملنا مسؤولية تنفيذها وصون المكتسبات الوطنية
االنــعــقــاد ــاح دور  ــت ــت اف ــي فــي  ــام ــس ال ــاب  ــط ــخ ال ــدون بــمــضــامــيــن  ــي ــش ــواب ي ــ ن

يوسف الذواديأحمد العامرإبراهيم النفيعيزينب عبداألميرعبدالله الذوادي
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المنامة - الجامعة األهلية

متميزة ــج  ــرام ــب ب بــالــتــحــاقــهــم  الــصــحــيــحــة  ــة  ــه ــوج ال ســلــكــوا  الــطــلــبــة  الـــحـــواج: 

برامج ماجستير األهلية تستند ألرقى المعايير العالمية
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قيادات حوثية تسطو 
على منزل صحافي

قامت قيادات في ميليشيا الحوثي، 
بالسطو على منزل صحافي يمني، 
بقوة السالح في العاصمة صنعاء، 

الخاضعة لسيطرتها، وهددت بنسفه.
وقال الصحافي رشيد الحداد، في 

بالغ إلى نقابة الصحفيين اليمنيين 
أمس، إن قيادات من جماعة 

الحوثيين أقدموا على حجز منزل 
يملكه في منطقة الصباحة غربي 

العاصمة، كما هددوا بنسفه.
وجاء في نص بالغ الصحافي رشيد 

الحداد إلى نقابة الصحفيين: “أنا 
أعيش في صنعاء منذ بداية الحرب 
وأتقاسم المعاناة مع بقية اليمنيين، 
ولكن اليوم حياتي مهددة بالخطر”.

نظام األسد يرسل قوات إلى شمال البالد “لمواجهة العدوان التركي”

ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا

بــدأت وحــدات مــن جيــش النظــام الســوري، أمــس األحد، بالتحرك باتجاه شــمال البالد “لمواجهة العــدوان التركي”، وفق ما أفادت وكالة األنباء الســورية الرســمية 
)سانا(، في اليوم الرابع من هجوم أنقرة وفصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين األكراد. ولم تورد الوكالة الرسمية أي تفاصيل إضافية وما إذا كان هذا التحرك 

يأتي في اطار اتفاق مع األكراد، في وقت قال مسؤول كردي لوكالة فرانس برس أن هناك “مفاوضات” بين اإلدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

وقال المرصد الســوري لحقوق اإلنسان 
مؤكــدة  معلومــات  علــى  حصــل  إنــه 
تفيــد بوجــود اتفــاق بين قوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد( وروســيا لتســليم 
عيــن العــرب )كوبانــي( ومنبــج للنظــام 
السوري والسماح لهم بالدخول إليهما.

ونشــرت وســائل إعــالم مواليــة للنظام 
السوري أن جيش بشار األسد سيدخل 
المدينتيــن خــالل الـــ48 ســاعة المقبلة، 
بينما ذكرت وكالة “ســبوتنك” أن جيش 
بالتحــرك  فعــالً  بــدأ  الســوري  النظــام 

بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.

سحب ألف جندي أميركي

وأعلــن وزيــر الدفــاع األميركــي مــارك 
إســبر أمــس أن الرئيــس دونالــد ترامب 
أمر بســحب نحو ألف جندي من شــمال 
ســوريا، فــي وقــت وصــل عدد الســكان 
إلــى  التركــي  الهجــوم  جــّراء  الفاريــن 
130 ألفــًا. وقــال إســبر إن القــرار اتخــذ 
المتحــدة أن  الواليــات  بعــد أن علمــت 
تركيا تعتزم توسيع عمليتها في سوريا 

بشكل أكبر من المتوقع.
وأضاف أن قوات ســوريا الديمقراطية 
تســعى لعقد صفقة مع النظام الســوري 
وروســيا للتصــدي لهجــوم األتــراك فــي 

الشمال السوري.
وقال إســبر لشــبكة “سي بي إس” “نجد 
أن لدينــا قــوات أميركيــة عالقــة علــى 
األرجح بين جيشين في حالة مواجهة 
يتقدمــان وهــو وضــع ال يمكــن الســماح 

باستمراره”.

 130 ألفًا نزحوا

أن  األحــد  المتحــدة  األمــم  وأعلنــت 
هجــوم تركيــا أجبــر 130 ألــف شــخص 
على الفرار من منازلهم، متوقعة ارتفاع 

هذا العدد بأكثر من 3 مّرات.
وكتــب ترامب على تويتر “كان ) قرارًا( 
ذكيــا جــدا عــدم االنخــراط فــي القتــال 

العنيــف علــى طــول الحــدود التركيــة، 
بعكس ما يحدث عادة”.

وأضــاف “األكــراد وتركيــا يتقاتالن منذ 
عدة سنوات.. قد يريد آخرون الدخول 
فــي القتــال مع أحــد الطرفين أو اآلخر. 
فليفعلــوا ذلك! نحــن نراقب الوضع عن 

كثب. حروب ال نهاية لها”.
التركيــة  القــوات  ســيطرت  ميدانيــا، 
لهــا،  الموالــون  الســوريون  والمقاتلــون 
على مدينة تل أبيض الحدودية، وسط 
احتدام المعارك شــمالي ســوريا، أمس ، 
بينمــا أكــدت أنقــرة توغــل قواتها بعمق 

35 كم داخل األراضي السورية.
* أردوغان يتحدى الغرب

أكــد  الدولــي،  التنديــد  مــن  وبالرغــم 
الرئيــس التركــي، أمــس، أن التهديدات 
أنقــرة  علــى  عقوبــات  بفــرض  الغربيــة 

وحظر تصدير األسلحة إليها لن تدفعها 
لوقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين 

األكراد في سوريا.
متلفــز:  خطــاب  فــي  أردوغــان  وقــال 
واجهنــا  عمليتنــا،  أطلقنــا  “بعدمــا 
تهديدات على غرار عقوبات اقتصادية 
)ألنقــرة(.  األســلحة  بيــع  علــى  وحظــر 
مــن يعتقــدون أن بإمكانهــم دفــع تركيا 
للتراجــع عبر هذه التهديدات مخطئون 

كثيرا”.

 ميلشيات إيران تهاجم “قسد”

الميليشــيات  إن  كــردي  قيــادي  قــال 
الحــرس  إمــرة  تحــت  تقاتــل  التــي 
الثوري اإليراني هاجمت قوات ســوريا 
الديمقراطيــة )قســد( فــي منطقــة ديــر 
بالتزامــن  ســوريا  شــرق  شــمال  الــزور 

مــع الهجــوم التركــي، رغــم أن طهــران 
انتقدت رسميًا العمليات التركية داخل 

األراضي السورية.
حســن  اإليرانــي  الرئيــس  دعــا  وبينمــا 
عملياتهــا  وقــف  إلــى  تركيــا  روحانــي 
واقتــرح عــودة األكــراد إلــى العمــل مــع 
العــام  القائــد  كشــف  الســوري،  النظــام 
لـ”قــوات ســوريا الديمقراطيــة”، مظلوم 
مــن  مدعومــة  “ميليشــيات  أن  عبــدي، 
إيــران بــدأت بالهجــوم” علــى قواته من 

الجنوب.
ويقول مراقبون إنه رغم خشــية إيران 
إلــى  األكــراد  مــع  الصــراع  امتــداد  مــن 
أنهــا  إال  اإليرانيــة،  الكرديــة  المناطــق 
أيضــًا ال تســتطيع فــي الوقت نفســه أن 
تخســر تركيــا كصديــق أكثــر أهمية في 

غرب آسيا.

 عواصم - وكاالت
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فــي مقابلــة هــي األولــى مــن نوعهــا، التقــت قنــاة “العربيــة” الرئيــس الروســي 
فالديميــر بوتيــن فــي مدينــة سوتشــي، وتنــاول اللقــاء العالقــات بيــن الريــاض 
وموســكو، واالعتــداء اإلرهابــي األخيــر علــى منشــآت أرامكو النفطيــة وتأثيره 
على مســتقبل أســواق الطاقة.. كما تطّرقت المقابلة التلفزيونية إلى دور إيران 

التخريبي في المنطقة وسباق التسلح وتطورات الوضع في سوريا.

وخــالل المقابلة، أشــاد الرئيس الروســي 
فالديميــر بوتيــن بالعالقــات التاريخيــة 
الممتدة بين روســيا والســعودية وسعيه 
لتطويرها. وقال “نحن ننظر إلى العربية 
الســعودية كدولة صديقة لنا”، مؤكدًا أن 
دور ولــي العهــد الســعودي األميــر محمد 

بن سلمان مهم وناجح.
وأضــاف “لدينــا عالقات شــخصية ودية 

جــدا مــع األميــر محمــد بــن ســلمان، 
منصــة  إنشــاء  دعــم  مــن  وهــو 
لصنــدوق اســتثماراتنا”. وتابع “إن 

المملكــة تعتبــر مــن الدول 
األساســية فــي المنطقــة 

بال شك. كما أنها تؤثر 

فــي  نشــاطها  ونطــاق  قدراتهــا  بحســب 
مجــال الطاقة. ويمكــن أن نعتبر المملكة 
العربيــة الســعودية العبــا ليــس إقليميــا 
فحســب، وإنمــا هــي العــب دولــي أيضا، 
فهــي تؤثــر على ســوق الطاقــة العالمية، 

وبالتالي على سائر الطاقة العالمية”.

وفي الملف السوري، قال الرئيس  «
الروسي “لم يكن ممكنا تحقيق 

تقدم في الحل السياسي في 
سوريا من دون دور السعودية، 

وأعبر عن امتناني للملك سلمان 
وولي العهد لموقفهما 

البناء من األزمة 
السورية”.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس األحد، عن لقاء سيجمعه مع رئيس 
وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قريبا في موسكو، للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد 

النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخالف بما يضمن مصالح كل األطراف.

وقــال الرئيــس المصــري إن الحالــة التــي 
ينايــر   25 أحــداث  عقــب  مصــر  شــهدتها 
2011، تســببت بانفراد إثيوبيا بقرار البدء 
في بناء ســد النهضة، في غيبة من الدولة 

المصرية.
وأضــاف السيســي أنــه لــو لــم تقــع أحداث 
يتــم وضــع  أن  الممكــن  مــن  لــكان   ،2011
مصــر  مصالــح  تضمــن  التــي  التحســبات، 
وإثيوبيــا فــي وقت واحد، وهو ما لم يتم، 

حيث بادرت إثيوبيا بالمضي في بناء 
السد.

تولــي  أن  بعــد  أنــه  وأوضــح 
المســؤولية فــي العام 2014 
إثيوبيــا  مــع  اتفاقــا  عقــد 
نقاطــا  تضمــن  والســودان 
االتفــاق  أهمهــا  عديــدة، 

علــى كيفية تنفيــذ وتنظيــم عمليتي ملء 
وتشغيل السد عبر المفاوضات.

وأشــار السيســي إلــى أن المفاوضــات لــم 
تســفر عــن تحقيــق توافــق فني بيــن مصر 

وإثيوبيا حول هذه النقاط.

وشدد السيسي على أن الدولة  «
المصرية تمضي بخطوات متسارعة 

لتنفيذ أعداد كبيرة من محطات 
تحلية المياه في العديد من 

محافظات مصر. وأردف أن الدولة 
تستهدف الوصول بإنتاج مليون 

متر مكعب من المياه النقية يوميا، 
لسد العجز المتزايد في 

احتياجات مصر المتزايدة 
من المياه نظرا للزيادة 
السكانية المضطردة.

أشــاد الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي بالجهــود المخلصــة التــي تبذلهــا 
الســعودية لمعالجــة األحــداث فــي عــدن ولملمة الصفــوف صوب إنهــاء انقالب 
الميليشــيا الحوثيــة وتعزيــز مؤسســات الدولــة، مشــيرا إلــى أنــه وجــه بوضــع 
معالجــات جذرية لضم كافة التشــكيالت األمنية والعســكرية فــي إطار وزارتي 

الدفاع والداخلية وفق ما نشرته وكالة “سبأ” اليمنية.

وأكــد هــادي في خطــاب له، أن الشــعب لن 
يتســامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض 
الدولــة، وإســقاط مؤسســاتها، موضحــا أنه 
ســوف يمضــي الشــعب اليمني فــي الكفاح 
حتى ينتزع سيادته، وتعود الدولة المعبرة 
عــن الشــعب، ممثلــة بمؤسســات الشــرعية 
التي ناضل وســيناضل الشــعب الستعادتها 
وإعــادة بنائها، وســيقدم الغالــي والرخيص 

مظاهــر  كافــة  وإنهــاء  النصــر  لتحقيــق 
االنقــالب والتمــرد والفوضــى وعودة 

الدولة إلى العاصمة صنعاء.
جميعــًا  تابعتــم  لقــد  وقــال 

فــي  المؤســفة  األحــداث 
العاصمــة المؤقتة عدن 

وهــو  الدولــة،  مؤسســات  علــى  تمــرد  مــن 
سلوك يستهدف الدولة والوطن والمواطن 

ويمثل عمالً مرفوضًا وغير مقبول.

ودعا كل من غرر به للتمرد على  «
الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية 

مراجعة أعمالهم الطائشة والعودة إلى 
جادة الصواب والتوقف عن السير 
في هذا النهج الدموي الذي باتت 

مالمح نتائجه ملموسة من زرع 
لألحقاد والكراهية وتعريض حياة 

الناس واستقرار معيشتهم 
للمآسي، فيكفي شعبنا ما 

يعانيه جّراء االنقالب 
الحوثي.

هادي يشيد بجهود السعودية في معالجة أحداث عدنقمة مصرية إثيوبية بشأن سد النهضةبوتين: دور محمد بن سلمان مهم وناجح
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أعلــن وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون 
اجتمــاع  أن  قرقــاش  أنــور  الخارجيــة 
فــي  العــرب  الخارجيــة  وزراء  مجلــس 
القاهرة بعث برســالة واضحة عن العزلة 
بعــض  تعانيهــا  باتــت  التــي  السياســية 

الدول.
وقــال قرقاش في تغريدة على “تويتر”، 
أمــس األحــد: “رســالة القاهــرة واضحــة 
وصريحــة، فالعزلة السياســية وتهميش 

الموقــع والخــروج عــن اإلجمــاع نتيجــة 
طبيعيــة حيــن تبيــع ســيادتك وترتهــن 
أمنــك ويعزلك محيطك، رســالة ناصحة 

ولعلهم يدركون”.
ولم يلمــح قرقاش في تغريدته صراحة 
إلــى دولة بعينها، ولكــن قطر والصومال 
تحفظتــا علــى بيــان االجتمــاع الطــارئ 
أدان  الــذي  العــرب  الخارجيــة  لــوزراء 

العدوان التركي على شمال سوريا.

قيــس  الدســتوري  القانــون  اســتاذ  فــاز 
فــي  الرئاســية  االنتخابــات  فــي  ســعيد 
تونس متقدما بفارق كبير على منافســه 
بحســب  القــروي،  نبيــل  االعمــال  رجــل 
نتائجــه  نشــر  للــرأي  اســتطالع  نتائــج 
مســاء  التونســي  الحكومــي  التلفزيــون 
أمس.ووفقا لنتائج االســتطالع فقد نال 
ســعيد 76.9 % مــن األصــوات في حين 
حاز القروي 23.1 %. ولم تنشــر النتائج 

الرسمية بعد.

قرقاش: اجتماع القاهرة أكد عزلة بعض الدول

التلفزيون الرسمي: قيس سعّيد رئيسا لتونس

الجزائر - رويترز دبي - العربية.نت

نظــم مئــات الجزائريين احتجاجا أمــام مبنى البرلمان، أمس 
األحد، على قانون مقترح بشأن الطاقة يقولون إنه ليس من 

حق حكومة تسيير األعمال إقراره.
ويهــدف القانــون الجديــد إلــى جــذب المســتثمرين األجانب 
لمســاعدة الجزائــر علــى زيــادة إنتاجها مــن الطاقــة، لكنه لن 
يســمح فــي حالــة إقــرار البرلمان لــه بتجاوز ملكيــة األجانب 

.% 49
تريــد  األعمــال  تســيير  حكومــة  إن  المحتجــون  ويقــول 
بهــذا القانــون ضمــان دعــم دول الغــرب فــي مواجهــة بشــأن 
االحتجاجات الحاشدة التي تشهدها الجزائر منذ أشهر. ولم 

تعلق الحكومة على ذلك حتى اآلن.
القانــون  وقالــت مصــادر فــي صناعــة الطاقــة بالجزائــر إن 
المقترح يجب أن يكون أكثر سخاء مع المستثمرين بمنحهم 
قدرا أكبر من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية.
ويعتمد االقتصاد وعائدات الدولة في الجزائر بنســبة كبيرة 
علــى قطاع الطاقة. وانخفضت احتياطيات العملة األجنبية 
في هذا البلد أكثر من النصف منذ أن بدأت أسعار النفط في 

االنخفاض العام 2014.
وأســفرت احتجاجــات أســبوعية حاشــدة منــذ فبرايــر عــن 

بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  المخضــرم  البــالد  بزعيــم  اإلطاحــة 
كبــار  مــن  كبيــر  عــدد  اعتقــال  علــى  الســلطات  وأرغمــت 

المسؤولين بتهم فساد.
ويأمل الجيش في أن يؤدي إجراء انتخابات رئاسية مقررة 

في 12 ديسمبر إلى تهدئة االحتجاجات.

حصلــت “العربية” على صور لناقلة النفط 
اإليرانية “ســابيتي” التي تعرضت لحادث 
وأظهــرت  األحمــر.  البحــر  فــي  الجمعــة، 
الصــور آثار نفط في عرض البحر األحمر، 
جــراء “كســر فــي مقدمــة الســفينة” وفــق 
قائدها الذي أبلغ حرس الحدود السعودي 

بذلك.
إلى ذلك، أفاد مراسل “العربية” أن سفينة 
النفــط اإليرانية “ســابيتي” تقف على بعد 
ميليــن مــن الســفينة اإليرانية المشــبوهة 
“ســافيز”. وكانــت إيــران غيــرت روايتهــا 
بشأن الناقلة حيث أعلنت في البداية أنها 
تعرضــت لحريــق أدى لتســرب نفطــي ثــم 
نفــت تلــك الروايــة كاملًة. وقال المراســل 
“ســابيتي”  اإليرانيــة  النفــط  ســفينة  إن 
مــن  القــرب  قبــل  تتبعهــا  جهــاز  أغلقــت 
“ســافيز”. وبحسب مصادر يمنية تحدثت 
أكثر من مرة، فإن الســفينة “ســافيز” التي 
تتواجــد في عرض البحر األحمر، تحتوي 

على معدات عســكرية وأســلحة شخصية 
وأجهزة اتصاالت وتنصت ورادارات على 
بــرج القيــادة والســارية وأربعة رشاشــات 
مــن عيــار 50 مخفية و3 زوارق عســكرية 

لنقل الخبراء.
ورصــدت على متنهــا أكثر من مــرة أيضًا، 
مريبــة،  تحــركات  يمنيــة،  مصــادر  وفــق 
وتقف في منطقة ال تبعد كثيرًا عن مواقع 
المفخخــة أو  الســريعة  الــزوارق  انطــالق 
منفذ تهريب األسلحة للميليشيا الحوثية.

محتجون يهتفون خالل مظاهرة أمس ضد القانون المقترح 
)رويترز(

مقدمة الناقلة تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة

المقترح يسمح في حالة إقرار البرلمان له بتجاوز ملكية األجانب 49 % “ســابيتي” أغلقــت جهــاز تتبعها قبــل القرب من “ســافيز”

مئات الجزائريين يحتجون على قانون بشأن الطاقة صور لناقلة إيران “المكسورة” واقترابها من سفينة مشبوهة
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األمير خليفة بن سلمان... 
اسم محفور على قلوبنا 

بنور الآللئ
نحمــد هللا ونشــكره علــى نجــاح الفحوصات الطبيــة التي أجريت 
لوالد البحرين وباني نهضة الوطن وقائد المسيرة سيدي صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الوزراء 
الموقر حفظه هللا ورعاه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه 
ويديــم عليه موفــور الصحة والعافية لمواصلــة البناء والعمل من 

أجل البحرين وشعبها.
ما إن أعلن ديوان سموه حفظه هللا خبر نجاح الفحوصات الطبية 
حتــى أشــرقت شــمس األفــراح فــي كل بيــت بحرينــي، وحلقــت 
االبتســامة إلــى أعالــي الســماء، وســرى الفــرح فــي عروق الشــعب 
دافئا، فقد عادت البسمة تشع كما النجمة ألن عالقة شعب البحرين 
بوالد الجميع سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه ليست 
عالقــة عاديــة فــي دســتور الحيــاة، بــل عالقــة فريــدة مــن نوعهــا 
وصلــت بقوتها إلى الســماء، عالقــة تلف هذا الكون بأردية المحبة 
والســالم، فســيدي ســمو رئيس الوزراء هو روح البيــت البحريني 
األصيل وفرحة الوطن ولمســة شــفائه، واسمه محفور على قلوبنا 

بنور الآللئ، ونبيع الدنيا وما فيها من أجل ابتســامتك يـ “أبا علي” 
فأنت الوالد والقائد ونور بيوتنا والتاج الذي يشع على رؤوسنا. 

أنــت القائــد الــذي حمل آمــال وتطلعــات وتوجهات أبنــاء البحرين 
إلــى واحــات الخيــر والنماء، قائد حمل هم شــعب بأكمله وال يزال 
يتحمل هذه المســؤولية العظيمــة بصدر رحب ومحبة وعمل غير 
منقطــع، قــدت الوطن في أحلك الظــروف وأوصلته بحكمتك إلى 
حقول األمان وجســور األمل والمحبة والتســامح، وجنبته المحن 
والمآســي، كنــت وال تــزال ســيدي طــرازا فريــدا فــي قيادة شــعب 
وبنــاء دولــة وتطويــر مجتمــع وتحقيــق معجزة في تاريــخ الدول 

والشعوب، رمز وطني شامخ وعميد النهضة والتطور.

كل بيت في البحرين يتعطر بالفرح والسعادة عندما يذكر  «
اسم األمير خليفة بن سلمان، نور رباني يتدفق كما الشالل 

في بيوتنا، فعسى الله أن يبقيكم يا سيدي ذخرا لهذا 
الوطن، فحب شعبك لك ما عهده التاريخ وال البشرية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الجهل مصيبة
تلقيت كغيري من خالل وسائل التواصل االجتماعي مقطع فيديو عن شخص 
خليجي يســجل نفســه، ويرسل المقطع ليفتخر بأنه أنجز عمالً بطوليًا يسجل 
لــه فــي التاريــخ! وكما يقال شــر البلية ما يضحك. وكما قلنا مــرارًا وتكرارًا إن 
وســائل التواصل االجتماعي اخترعت لخدمة البشرية وهي وسيلة للتواصل 
المفيد ونقل المعلومات والحكم والعبر وغيرها من األشياء التي تثري الناس 
وتزيدهم معرفة، ولألسف الشديد نستقبل كل يوم كمًا من تلك الرسائل غير 

المجدية بل المضرة في أغلب األوقات. 
كان آخرها بالنسبة لي ذلك الشخص الذي ذكرته في مقدمة المقال والذي من 
جهله الشديد يروي لنا قصته البطولية وهو يحتال على شرطة دبي! تصوروا 
أنــه يفتخــر بــكل وقاحة بأنه نجح في إلغاء غرامة قدرها ٥٠٠٠ درهم بســبب 
وقوفــه الخاطــئ فــي أحد المجمعــات التجارية، حيــث كان الموقف مخصصًا 

لذوي االحتياجات الخاصة!
يقــول هــذا الجاهــل إنه بعد أن عرف بالغرامة وإقفال إطار ســيارته اتجه إلى 
صيدلية في المجمع واشــترى كرســيا متحركا بقيمة ٤٠٠ درهم، وذلك ليثبت 

للشــرطة أنــه مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وفعــال نجــح فــي ذلــك وقامت 
الشــرطة بتقديــم االعتــذار له وذلك لعدم معرفتهم بذلــك! القصة لم تنته بعد، 
بــل اســتمر فــي التمثيل وقام باســترجاع الكرســي مبررًا صغــر حجمه وتمكن 

أيضا من استرجاع قيمته!
تصــوروا مســتوى االنحطــاط الــذي وصلنا إليه، ولو كان القــرار بيدي التخذت 
إجراء شديدًا تجاه هذا الجاهل الذي يشوه صورة الرجل الشرقي، وفي هذا 
الصــدد أطالــب المســؤولين بإنــزال أقصى العقوبــات ليكون عبــرة للغير، فهذه 
التصرفــات ليســت مــن صفاتنــا وعاداتنــا، ويجــب أن نواجــه هــذه التصرفات 
الدخيلة علينا بكل قوة وصرامة، كما أنها ال تعتبر حرية شخصية إذا فكر أحد 
بذلــك، فهؤالء األشــخاص يعتبرون عالة علــى مجتمعاتنا وأداة لهدم األخالق 

والصفات الحميدة. 

تذكروا أن األمم تنهض وترتقي برقي أبنائها، والصدق جوهر كل عمل، فال  «
عمل إال بالصدق وهو جوهر كل عبادة، فاألخالق ال قيمة لها بال صدق وجوهر 

العلم، وال علم إال بالصدق وجوهر المعاملة. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

ال أفشــي ســرًا عندمــا أتحــدث عــن الخــالف بيــن الحكومــة اليمنيــة الشــرعية 
والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي الذي بلغ ذروتــه خالل الشــهرين الماضيين لتدور 
بين الطرفين معارك طاحنة رفع خاللها الطرفان السالح ضد بعضيهما عوضًا عن 

العدو األول أال وهو الحوثي المدعوم من النظام اإليراني.
ذلــك مــا جعــل المملكــة العربيــة الســعودية تأخــذ زمــام المبــادرة للوســاطة بيــن 
الطرفيــن، خصوصــًا أن الخالف القائم حاليًا يشــتت الجهــد والتقدم الذي أحرزه 

تحالف الشرعية خالل السنوات الماضية.
وللمــرة الثانيــة توجــه وفــد من المجلس االنتقالــي الجنوبي إلــى المملكة العربية 
الســعودية لالجتمــاع مــع الحكومة اليمنية لحل المعضلة بعد أن فشــل االجتماع 
األول، وهــا هــي بــوادر االتفــاق تلوح بيــن الطرفين، هذه المرة في شــبه انفراجة 
نترقبهــا منــذ أغســطس الماضــي بعد أن أشــارت األخبار إلى تقــارب بين وجهات 
النظــر للوصــول إلــى تســوية حقيقية تغلق ملــف الخالف ولو فــي الفترة الحالية 

على أقل تقدير.
دائمًا يوجد ما نتعلمه من األزمات فعلى الرغم من األوضاع التي مرت بها المملكة 
العربيــة الســعودية إال أن العديد من األمــور باتت أكثر وضوحًا وتحددت مالمح 
الصورة بشكل أوضح فقطر التي أبعدت عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد 
أن ثبــت تورطهــا في دعم الحوثي مازالت متواجدة في اليمن من خالل نفوذها 
اإلخواني ســرًا والذي يدعي مســاندته التحالف علنًا كما أن العديد من القيادات 
المحســوبة علــى الشــرعية لــم تســتطع إخفاء إيثارهــا مصالحها الشــخصية على 
مصلحة اليمن ما دعاهم لالرتماء في أحضان الحوثيين والنظام اإليراني وعقد 
اجتماعــات علنيــة معهــم، كما أنه ال يجــب الثقة بكل من يدعــي العون فربما يده 

الممدودة تدفعك غدرًا لتسقط.

نثق جميعًا في حنكة وخبرة قيادات المملكة العربية السعودية التي ال  «
يتجاوزها خبث الصغار، كما نثق في حكمتهم ورشدهم فذلك ما مكنهم 

من احتواء الخالف بين الشرعية واالنتقالي، ويجب على اليمنيين أن 
يدركوا من هو عدوهم ومن هو حليفهم كما يجب عليهم أن يعوا أن 

تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة القبلية السبيل األوحد لكسب 
أية انتصارات حقيقية.

ما بعد حوار جدة

بدور عدنان

مــن أهــداف انتفاضــة الحــق العراقيــة التخلــص مــن الــذل اإليرانــي وســيطرته 
علــى العــراق وشــعبه، وألجل القضــاء على هذه االنتفاضة وضعــت طهران خطة 
للســيطرة على المتظاهرين وإخضاعهم تدار من طهران وتنفذ عبر ميليشــياتها، 
هــذه االنتفاضــة التــي شــاركت فيهــا جميــع مكونــات العــراق ومازالــت مســتمرة 
فــي شــوارع العــراق، والتي عــرت أولئك النازفيــن لخير العــراق وفضحت جرائم 

ميليشياتهم المدعومة من طهران.
وألجل إنقاذ الوضع اإليراني في العراق تم وضع خطة بالتعاون مع الميليشيات، 
وذكر موقع )كتابات( أن )الُعنف الذي اســتخدم ضد المتظاهرين مصدره فصائل 
مســلحة بقيــادة إيرانيــة فــي بغــداد، كالحشــد الشــعبي وميليشــيا الخراســاني 
وكتائــب حــزب هللا العراقيــة...(، وتعتمــد هــذه الخطــة علــى “عــزل المتظاهريــن 
فــي مناطقهــم كي ال يخرجوا في حشــود كبيرة، وتقتصــر مهمة البعض في قطع 
الطــرق”، و”ترهيــب المحطــات الفضائيــة كــي ال تنــزل إلــى الشــوارع والمياديــن 
لتصوير التظاهرات وتكشف تعامل الميليشيات المفرط معها، وبتهديد مراسلي 
المحطات بالقتل في حال نشر أية أخبار عن هذه التظاهرات”. وأن “يقف جميع 

المسؤولين في العراق ضد هذه المظاهرات”.
لقد أظهرت المظاهرات أوال حالة العراق المتردية سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا 
وأمنًيــا وحقوقًيــا ومهنًيــا بســبب اإلدارة الطهرانيــة لملفات العراق، ثانًيا شــرعية 
هذه االنتفاضة وأحقية الشعب العراقي بإدارة شؤونه بنفسه، ثالًثا رفض الشعب 
العراقي الحكومات العراقية المتعاقبة، ورابًعا رفض العراق وشعبه إدارة طهران 
شؤون العراق، ولهذه األسباب عجلت إيران بالقضاء على هذه االنتفاضة خالل 
)48( ساعة بحملة يقودها رئيس الحرس الفارسي من خالل غرفة عمليات أمنية 

في المنطقة الخضراء.
إال أن االنتفاضة تتصاعد بشــكل أكبر، واعترفت إيران وميليشــياتها وحكومتها 
بــأن هــذه المظاهــرة التي ال قيادة لها توجهها خرجت عن ســيطرتها، ومن يســمع 
تصريحات كبار المسؤولين العراقيين يستطلع خوفهم على وضعهم ومستقبلهم 
المرتبــط بطهــران بأســاليبهم التي لن تنطلي على المتظاهرين والشــعب العراقي 

بشأن الحوار والتفاوض.

االحتجاجات رسالة عراقية وطنية عربية إلى طهران وأعوانها في العراق  «
الذين يدركون تماًما خطورة تداعيات استمرار التظاهرات في العراق، 

فالنظام اإليراني الذي يدعي العمل على تحرير فلسطين لن يتخلى عن 
أية أرض عربية يحتلها إال بطرده بالقوة منها.

إيران وانتفاضة العراق

عبدعلي الغسرة

عاطلون.. وبال عالوة 
تعطل!

النــداءات المطالبــة بإجــراء تعديــالت على قانون المشــروع الوطنــي للتأمين 
ضــد التعطــل لــم تتوقــف منذ ســنوات، ســواء من قبل المســؤولين فــي وزارة 
العمل أو العاطلين، لكن ليســت هناك اســتجابة وال حتى بصيص أمل بالبحث 
أو إعــادة النظــر فــي المشــروع، وحســب علمنــا مضت علــى تطبيق المشــروع 
فتــرة “13 عامــا”، ونســتطيع أن نجــزم بــأّن األغلبيــة الســاحقة مــن الموظفيــن 
الذيــن تخصــم منهم شــهريا الـ 1 % غير راضين عن المشــروع لقناعتهم بأنهم 

ليسوا سببا في التعطل، وألنهم غير قادرين على تحمل الخصم. 
إّن عائــد االســتقطاع يســتفيد منــه المواطــن الباحــث عــن عمــل ألمــد محــدد، 
وجــزء مــن المشــروع يذهــب إلــى تأهيــل فئة منهــم، لكن يتحتم طرح ســؤال 
منطقــي جــدا هــو أّن هنــاك فئــات اســتثنيت مــن المســاهمة، والمفارقــة أنهــم 
مــن مــن أصحــاب الدخــول المرتفعة، حيــث ال يشــملهم االســتقطاع، كأعضاء 

مجلسي الشورى والنواب والوزراء!
قبل ســنوات طرح أحد الشــوريين مقترحا بقانون بأن يتم اســتقطاع الـ 1 % 
مــن مكافــآت النواب والشــوريين، غيــر أّن المقترح لم يكتب لــه النجاح وبقي 

األعضاء في قائمة االستثناء حتى اليوم، أما األسباب التي أجهضت المقترح 
المذكــور الزعــم بــأّن مــا يحصــل عليــه أعضــاء المجلســين هو مكافــآت وليس 
رواتــب. نتذكــر أيضــا أّن هنــاك مقترحا بالــغ األهمية تقدم به عــدد من النواب 
إلــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة بأن يقتصر خصم نســبة الـــ 1 % على 
األجانــب والشــركات إال أّن الوزيــر لــم يجــب عليــه. كنــا نتمنى لو تم اســتثناء 
مــن تقــل رواتبهــم عن مئتي دينار شــهريا عن الدفع طبقا لقانــون التأمين ضد 
التعطــل المــادة السادســة مــن البنــد )1( لكن المؤســف أنــه لم يتم اســتثناؤهم 

وهذا بال شك يشكل عبئا على أوضاعهم المعيشية. 

أما األشد مضاضة هو أن ما يتلقاه العاطل عن العمل ال يتعدى عاما واحدا  «
فقط، ثم تتوقف إعانة التعطل وال أحد يدرك الحكمة في هذا التشريع؟ األنكى 
أّن هناك آالفا من الباحثين عن عمل لم توفر لهم الوزارة الوظائف المناسبة 

لتخصصاتهم وحرموا من العالوة. وكان بودنا لو أّن الوزارة عالجت هذا الخلل 
منذ زمن لكنها لم تفعل في الوقت الذي تستمر فيه االستقطاعات. بقي 

أن نّذكر بأن أحوال الكثير من أسر العاطلين متدنية وبالكاد يؤمنون سبل 
معيشتهم.

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com
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81.2 % منها ألسباب مالية

الشيكات المرتجعة في أغسطس

بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة خالل أغسطس الماضي 6708 شيكات مصرفية 
مرتجعــة بقيمــة 24 مليون دينار، وذلك بحســب أحدث بيانــات مصرف البحرين 
المركــزي. وبحســب بيانات مصــرف البحريــن المركزي فإن الشــيكات المصرفية 
المرتجعة ألسباب مالية تبلغ 5447 شيًكا بقيمة 19.4 مليون دينار، أي ما نسبته 
81.2 % من إجمالي عدد الشيكات المرتجعة، في حين تبلغ الشيكات المرتجعة 
ألســباب تقنية 1261 شــيك بقيمة 4.5 مليون دينار، بنســبة 18.8 % من إجمالي 

عدد الشيكات.

 وتبلــغ قيمــة الشــيكات المرتجعــة نحو 3.8 
% مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات الصــادرة 
فــي المملكــة في أغســطس الماضــي البالغة 
24 مليــون دينــار، مقارنــة مع 2.8 % بشــهر 
مليــون   23 بلغــت  حيــث  الماضــي  يوليــو 
دينار، ومن ناحية عدد الشيكات فقد بلغت 
نســبة الشــيكات المرتجعة نحو 3.2 % في 

فــي   % 3.1 كانــت  فيمــا   2019 أغســطس 
يوليو الماضي.

 مــن جانــب آخــر، انخفــض عــدد الشــيكات 
الصادرة بنســبة 22.84 % حيث بلغ 207.6 
ألــف دينــار فــي   824.2 ألــف شــيك بقيمــة 
أغسطس الماضي، مقابل 269.1 ألف شيك 
في يوليو 2019 بقيمة 628.4 مليون دينار.

علــى  المصرفيــة  الشــيكات  وحافظــت 
مكانتهــا المهمــة خــال الســنوات الماضيــة 
المدفوعــات  لتســوية  مفضلــة  كوســيلة 

التجاريــة، إذ يتــم إصــدار نحــو 3.3 مليون 
 10 تفــوق  بقيمــة  ا  ســنويًّ مصرفــي  شــيك 

مليارات دينار.

خفض رسوم التداول 
بالبورصة المصرية

قالــت الهيئــة المصرية العامــة للرقابة 
الماليــة أمس إن مجلس إدارتها وافق 
علــى خفض تكلفة التداول بالبورصة، 
وذلك تشجيًعا لاســتثمار. وقال بيان 
الهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم 
ســيحال إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء 
اســتصداره“.  إجــراءات  ”التخــاذ 
يشــمل  القــرار  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
عــن  خدماتهــا  مقابــل  تكلفــة  خفــض 
ألــف  المئــة   5 إلــى  التــداول  عمليــات 
بــدالً مــن 6.25 في المئــة ألف وخفض 
والتســوية  المقاصــة  عمليــات  رســوم 
لتصبــح عشــرة في المئــة ألف بدال من 
12.5 فــي المئــة ألــف وخفــض رســوم 
البورصة لتصبح عشــرة في المئة ألف 

بدال من 12 في المئة ألف.

القاهرة - رويترز

المحّرق - شركة المطار

 ،”Oracle Soar“ أصبحت شركة مطار البحرين أول مؤسسة في البحرين تطبق تقنية
والتي تمثل برنامًجا متطوًرا من أوراكل ُصّمم خصيًصا لمساعدة الشركات على ترحيل 
تطبيقاتها إلى السحابة اإللكترونية، إذ ستدعم تلك الخطوة خطة انتقال شركة مطار 
البحريــن إلــى تقنيــة “OracleFusion”، وهــي مجموعــة متكاملــة مــن التطبيقــات التي 

ستساهم في أتمتة أهم العمليات التشغيلية الرئيسية وتعزيز كفاءتها.

التدشــين  حفــل  خــال  ذلــك،  جــاء 
عــدد  بحضــور  الشــركة  أقامتــه  الــذي 
وعلــى  اإلدارييــن،  المســؤولين  مــن 
للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  رأســهم 
محمــد البنفــاح، إلــى جانــب مجموعــة 
أوراكل  بشــركة  المســؤولين  مــن 

والمستخدمين الرئيسيين للبرنامج. 
 وصــرح البنفاح بأن تبني هذه التقنية 
فــي  كبيــر  بــدور  سيســاهم  الســحابية 
التشــغيلية  العمليــات  ســير  تحســين 
البشــرية  المــوارد  بــإدارة  الخاصــة 
والمشتريات والشؤون المالية وتوحيد 
البيانــات وإعــداد التقاريــر، فضــًا عــن 

توفيــر تجربــة اســتخدام متطــورة لكل 
مــن مجموعــة طيــران الخليــج القابضة 
وشــركة مطار البحرين موضًحا أن هذه 
المنصة الجديدة ســتتيح لشــركة مطار 
البحرين إمكانية تطوير البنية التحتية 
لتقنيــة المعلومات مرونة تســيير جميع 
األنشــطة، وهو ما سيســاعد بدوره على 
مواكبــة النمو المتزايــد لألعمال بمنتهى 

الكفاءة والفاعلية.
البحريــن  “تتخــذ  البنفــاح:  وأضــاف 
المزيــد مــن الخطــوات الواثقــة كل يوم 
لتصبــح  الدؤوبــة  مســيرتها  إطــار  فــي 
ا رائًدا في المنطقة بما يتفق  مركــًزا ماليًّ

مــع أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة 2030. 
وتظــل شــركة مطــار البحريــن ملتزمــة 
باالســتثمار بكثافــة فــي تعزيــز قــدرات 
تقنيــة المعلومات واالتصــاالت، وهو ما 
ســيمكّنها بــدوره مــن مواكبــة مبــادرات 

التحّول الرقمي التي تشهدها الباد”.
ــا  حاليًّ  ”Oracle Fusion“ تقنيــة  وتعــد 
يســتخدمها  التــي  الوحيــدة  األداة 
جميــع موظفي شــركات مطــار البحرين 

لتقديــم الطلبــات، وهــو مــا ُيغنــى عــن 
الحاجة إلى المعامات الورقية وييّســر 
عمليــة الحصــول علــى الموافقــات. أمــا 
تســاعد  فإنهــا   ،”Oracle Soar“ تقنيــة 
إلــى  االنتقــال  علــى  المســتخدمين 
السحابة مع ترشيد الوقت والتكلفة بما 
يصــل إلى 30 %، كما تســاهم أيًضا في 
تعزيــز القيمة وخفــض المخاطر وزيادة 

الشفافية.

البنفالح: تبني التقنية سيساهم بتحسين العمليات التشغيلية

ــات ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــز كــــــــــفــــــــــاءة الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بــــــــهــــــــدف تـ
“المطار” تطّبق برمجية جديدة لتقنية المعلومات

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس عند مستوى 1,519.85 بانخفاض وقدره 3.19 نقطة 
مـقارنـــة بإقفالـــه الخميــس الماضــي، فــي حيــن أقفل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند 

مستوى 747.32 بانخفاض وقـدره 1.21 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وبلــغ إجمالــي كميــة األوراق الماليــة المتداولة 
إجـمـــالية  بقيـــمة  وســند،  ســهم  مليــون   1.47
قدرهــا 304.11 ألــف ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا مــن 
خال 49 صفقة. وركز المستثمرون تعاماتهم 
على أســهم قطاع الخدمــات والتي بلغت قيمة 
أســهمه 92.92 ألــف دينــار أي ما نســبته 30.56 

% من القيمة اإلجمالية لألوراق المالية.
الـمركـــز  الماليــة فــي  اتــش  وجــاءت جــي اف 
األول إذ بـلغت قيـمة أسهمها الـمتداولـة 78.74 

ألف ديـنـار أي ما نسبته 25.89 % من إجـمـالـي 
قيمة األوراق المالية المتداولة.

 أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان لـإي بي إم تيرمينالز 
البحرين بقيـمة قدرها 35.40 ألف ديـنـار أي ما 
نســبته 11.64 % مــن إجـمـالـــي قيمــة األوراق 
البحريــن  بنــك  جــاء  ثـــم  المتداولــة.  الماليــة 
والكويت بقيـــمة قدرهـــا 28.82 ألف ديـنـــار أي 
ما نســبته 9.48 % من إجـمـالـــي قيمة األوراق 

المالية المتداولة.

تداول 1.4 مليون سهم بـ 304.1 ألف ديـنـار

قــاد انخفــاض أســعار النفــط بشــكل هســتيري خــال الســنوات الخمــس الماضية 
دول الخليــج إلــى البحث عن مصادر دخل جديدة لتمويل المصاريف التشــغيلية 
وخطط التنمية لديها. فكان أن أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية 
موحــدة فــي اجتماعهــم في الريــاض في ديســمبر 2015 لتطبيق نــوع جديد من 

الضرائب وبشكل موحد في الدول الخليجية أال وهي ضريبة القيمة المضافة.
أتاحت االتفاقية الموحدة للدول الخليجية مســاحة كافية لدراســة أفضل ســبل 
التطبيــق بمــا يصــب فــي مصلحــة كل دولة وال يكــون على حســاب أي من الدول 
األعضــاء، كمــا اســتوعبت االتفاقيــة الفــروق الجوهريــة بيــن اقتصــادات الــدول 
األعضــاء مــن حيث حجــم االقتصاد، وخصائصــه الداخلية، وقدرتــه على تنظيم 

المكلفين بالضريبة بطريقة تتيح أعلى درجات االلتزام باالتفاقية.
كانــت الرؤيــة ضبابية بشــكل كبير لدى جميع األطراف. االستشــاريون العالميون 
فــي مجــال الضرائــب لــم تكن لديهــم معلومــات كافية حــول اإلطار العــام للنظام 
الضريبــي الخليجــي ومــدى التعمــق الذي يســتلزمه. الســلطات المعنية بمشــروع 
الضرائب في حينه )وزارات المالية( في الدول الخليجية، باســتثناء الســعودية، 
لم يكن لديها استيعاب لألمر، ولكنها كانت تتطلع لترتيب األمر والبدء بالتطبيق 
بأســرع فرصــة ممكنــة؛ من أجل جنــي إيــرادات الضرائب بســرعة، فاالحتياطات 
النقدية التي تمت مراكمتها على مدى السنوات الماضية بدأت تستنزف لتغطية 
العجز الفادح في الميزانيات. ولكنها وبالرغم من تطلعها لسرعة البدء بالتطبيق، 

فإنها لم تقم بالخطوات المطلوبة بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
عندمــا تــم التوقيــع علــى االتفاقيــة الخليجيــة الموحدة، كانــت الميزانيــة العامة 
لمملكــة البحريــن تعانــي عجزا كبيرا ولعدة ســنوات، كما أن اســتام المســاعدات 
الخليجية الموجهة للبحرين لم يكن أمرا سلسا، ولذلك نظرت وزارة المالية نظرة 
إيجابيــة جــدا تجــاه التوقيــع على االتفاقيــة الخليجيــة لتطبيــق الضريبة، حيث 
إن ذلــك ســيرفع عنهــا الحــرج أمــام مجلس النــواب، الذي قد يحــاول تعطيل هذا 
المشــروع بســبب الوضع االقتصــادي الصعب في البلد، والــذي يعاني منه األفراد 
والمؤسســات علــى حــد ســواء، باعتبــار أن تطبيــق االتفاقيــة هــو التــزام جماعي 

للدول الخليجية. 
لم تكن هناك توعية كافية للسكان في دول الخليج، بما في ذلك البحرين، حول 
ماهيــة هــذا النوع مــن الضرائب خصوصا أن المجتمع ليس له تجربة ســابقة في 
هــذا الشــأن. فضريبــة القيمــة المضافــة هــي مــن أنــواع الضرائــب غير المباشــرة، 
بمعنــى أن الجهــة المكلفــة بســداد الضريبــة للســلطات المختصة هي ليســت ذات 
الجهــة التــي تتكبد هــذا المصروف، حيث إن المســتهلك النهائي للســلع الخاضعة 
للضريبــة هــو مــن ســيتكبد هــذا المصــروف، وليــس البائــع. كانــت هنــاك كثير من 

المخاوف المبررة على االقتصاد، المنهك أساسًا جراء فرض هذه الضريبة.

“القيمة المضافة” في البحرين.. 
أحمد السليمانمن البداية إلى اآلن - 1 من 3

ahmed@ksi-me.com

14 أكتوبر 2019 االثنين
15 صفر 1441

زينب العكري

24
مليون دينار

ـــار ـــون دين ـــلمانية” بــــ 4.5 ملي ـــف الس ـــى “مواق ـــل مبن لتموي

“إدامة” توقع اتفاقية مع “الخليجي التجاري”

أرســت شــركة “إدامة” الذراع االســتثماري 
للبحريــن  الســيادي  الثــروة  لصنــدوق 
مواقــف  مبنــى  إنشــاء  تمويــل  مناقصــة 
مجمــع  فــي  الطوابــق  متعــدد  الســيارات 
الســلمانية الطبي علــى المصرف الخليجي 
التجــاري، الــذي ســيمول المشــروع بقيمــة 
4.5 مليــون دينار، ويأتي إرســاء المناقصة 
بعــد تعيين “إدامة” لمجموعة الغناة مقاوالً 
رئيســًيا للمشــروع. وُعقدت مراســم توقيع 
االتفاقية يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 
2019، وحضرهــا كاً من الرئيس التنفيذي 
العريــض،  أحمــد  أميــن  إدامــة  لشــركة 
الخليجــي  للمصــرف  التنفيــذي  والرئيــس 

التجاري سطام سليمان القصيبي.
ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع 
نقــل  اكتملــت  وقــد   .2020 عــام  بحلــول 
معــدات البنــاء إلــى موقــع العمــل، وتجــري 
قواعــد  إلرســاء  الحفريــات  أعمــال  ــا  حاليًّ

المشــروع  فــي  العمــل  بــدأ  وقــد  المبنــى، 
اعتباًرا من تاريخ 15 سبتمبر 2019.

قــال  االتفاقيــة،  هــذه  توقيــع  وبمناســبة   
الرئيــس التنفيــذي لشــركة “إدامــة”، أميــن 
العرّيض “يســعدنا توقيــع اتفاقية التمويل 
مــع المصــرف الخليجــي التجــاري، حيــث 
ا مــن  يعتبــر مشــروعنا هــذا جــزًءا رئيســيًّ
التــي  مجموعــة مشــاريعنا االســتراتيجية 

نعمــل عليها بجــد خال العام 2019، وذلك 
ضمن ســعينا إلى االرتقــاء بالبنية التحتية 
في مملكة البحرين وإنجاز المشــاريع التي 

تخدم مواطنيها”.
 من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمصرف 
القصيبــي  ســطام  التجــاري،  الخليجــي 
التمويــل  شــركاء  نكــون  أن  “يســعدنا 
لمشــروع مبنــى مواقــف مجمــع الســلمانية 

الطبــي بالتعــاون مــع “إدامة” والــذي يعتبر 
ا سيســاهم في سهولة وصول  مرفًقا حيويًّ
فــي  إننــا  الطبيــة،  للخدمــات  المواطنيــن 
نحــرص  التجــاري  الخليجــي  المصــرف 
بعــد  ذات  شــراكات  فــي  ندخــل  أن  علــى 
إســتراتيجي باإلضافــة إلى مســاهمتها في 
دعم توجهات الحكومة لتطوير القطاعات 
الشــاملة  للتنميــة  تحقيًقــا  المختلفــة 

للمملكة”.
 ويعــّد هــذا المشــروع تجســيًدا للخطــط 
أجــل  مــن  والخدميــة  االســتراتيجية 
مجمــع  حــول  االزدحــام  مــن  التخفيــف 
الســلمانية الطبــي، حيــث سيســهم المبنى 
في توفير ما يقارب 600 موقف لموظفي 
المرافــق  وإثــراء  المجمــع،  ومرضــى 
الخدميــة ككل بإقامتــه فــي أحد المناطق 
هــذه  لمثــل  الحاجــة  فيهــا  تتزايــد  التــي 

المشاريع.

المنامة - إدامة

عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين

اإلثمار نال 
جائزة أفضل 

مصرف للتمويل 
المنامة - سيكوالشخصي

نظمــت ســيكو ، البنــك اإلقليمــي الرائــد 
وصناعــة  األصــول  إدارة  مجــال  فــي 
السوق والوساطة والخدمات المصرفية 
مــع  بالتعــاون  والعقاريــة  االســتثمارية 
جمعية المحللين البحرينية ورشــه عمل 
حــول تحليل القوائم المالية. حيث قدم  
رئيــس الجمعيــة، محمــود نــوار، شــرحا 
مفصــا عــن القوائــم الماليــة والتحليــل 
الصحافييــن  مــن  لنخبــة  وذلــك  المالــي 

االقتصاديين الممثليــن للجرائد اليومية 
كمــا  اإلخباريــة.  المواقــع  و  البحرينيــة 
الدارجــة  المواضيــع  الورشــة  تناولــت 
في أســواق المــال وكيفيــة تأثيرها على 
نتائج الشــركات.وعلى ضؤ االستحسان 
الورشــة،  هــذه  القتــه  الــذي  والتجــاوب 
تنــوي ســيكو تنظيــم المزيــد مــن ورش 
العمل للصحافيين حول عمل البورصات 

و التداول باألسهم و صناعه السوق.

“سيكو” تناقش تحليل القوائم المالية

المشاركون في ورشة العمل

“اإلثمار” يواصل دعم “خليج التكنولوجيا المالية”
تجديـــد الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن البنـــك وشـــركة “الفنتـــك”

قــال خبيــر مصرفــي إن البحريــن تواصــل دورهــا 
الرائــد فــي االبتكار بالقطاع المالي من خال العمل 
مــع كل مــن الجهــات التنظيميــة والبنــوك المحليــة 
الماليــة األخــرى والتــي  المؤسســات  وغيرهــا مــن 
تسهم بشكل كبير في إعادة تشكيل هذه الصناعة. 
صــرح بذلك الرئيــس التنفيذي لبنــك اإلثمار، أحمد 
عبدالرحيــم، وهــو أيًضا نائب رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة مصــارف البحريــن، بعــد تجديــد الشــراكة 
خليــج  شــركة  مــع  اإلثمــار  لبنــك  االســتراتيجية 
البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة، وهــي واحــدة مــن 
أكثــر النظــم تطوًرا فــي مجال التكنولوجيــا المالية 

)الفنتك( في المنطقة. 
 إن بنــك اإلثمــار، الــذي حصــل مؤخــًرا علــى جائزة 
أفضــل مصــرف مــن حيــث التمويل الشــخصي في 
البحريــن مــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العرب، 
البحريــن  خليــج  لشــركة  مؤسًســا  شــريًكا  يعتبــر 

للتكنولوجيــا الماليــة وقــد قــام بدعمهــا والتعــاون 
معها منذ أن تأسســت قبل عامين. وقد تم تجديد 

الشراكة لمدة عامين آخرين. 
 وبالعمــل مــع الجهــات التنظيمية المحليــة، بما في 
ذلــك مصــرف البحريــن المركــزي ومجلــس التنمية 
االقتصاديــة وصنــدوق العمــل “تمكيــن”، قــام بنــك 
اإلثمــار وشــركة إيــزي للخدمــات الماليــة، باإلعــان 
ســابًقا فــي شــهر مايــو عــن أول شــبكة صــراف آلي 
بنظام الدفع بالبصمة في المنطقة. وقد قام رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفة، في شــهر مارس 2019 بتدشــين 
شبكة إيزي للدفع بالبصمة ليصبح بنك اإلثمار أول 
بنــك يقــدم الخدمة فــي المنطقة. إن هــذه المبادرة 
المبتكــرة وغيرها قد جعلــت البحرين تحصل على 
تقديــر دولي عندمــا فاز مصــرف البحرين المركزي 
بجائــزة “الجهــة الرقابيــة األكثر ابتكاًرا لهــذا العام” 

والتــي  الماليــة  التكنولوجيــا  فــي  مبادراتــه  عــن 
تقدمها فينتك غاالكسي. 

وقال عبدالرحيم: “كبنك إسامي رائد في التجزئة 

المصرفيــة، يــدرك بنــك اإلثمــار أهميــة الــدور الــذي 
يجــب أن يؤديــه فــي تعزيــز دور البحريــن المهــم 
كمركــز رئيســي للخدمــات المصرفيــة والماليــة في 
كشــريك  المتواصــل  دعمنــا  يؤكــد  كمــا  المنطقــة. 
مؤسس لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية 
والتعــاون معهــا ومــع الجهــات التنظيميــة المحلية 

على جدية هذا االلتزام بالنسبة لنا”.

المنامة - بنك اإلثمار

أحمد عبدالرحيم
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 قــال أصحــاب أعمــال إن اآلثــار الســلبية لظاهــرة التســتر التجاري بــدأت تتجلى بصورة أوضــح في الفترة الماضيــة مع تراجع 
ا، خصوًصا مع بعض أنشطة التجارة التي تتطلب الشراء باألجل أو بالدين لعدة أشهر  حركة التجارة في السوق المحلية نسبيًّ

مثل التجارة ونشاط البرادات الذي يستحوذ عليه األجانب بشكل كبير.

 وأبلــغ صاحــب أعمــال أغذيــة “البالد” أن 
هنــاك شــكاوى مــن بعــض تجــار الجملــة 
بوجــود بعــض األجانــب الذيــن يقومــون 
باســتصدار رخــص بيــع للمــواد الغذائيــة 
والمتعــارف عليهــا بالبــرادات، عن طريق 
ثــم  بحرينــي  مــن  الســجل  اســتئجار 
يقومــون بالشــراء بــاآلالف الدنانيــر مــن 
الســوق مــن أكثــر من مــزود ثــم يقومون 
ببيــع هذه الســلع بطريقة أو بأخرى وترك 

السجل بديونه واللوذ بالفرار.
 وبّيــن صاحب األعمال أن هذه المشــكلة 
الصناعــة  وزارة  علــى  عرضهــا  جــرى 
اقتراحــات  والســياحة وســط  والتجــارة 
بغيــة بحرنــة قطــاع بيــع األغذيــة الــذي 
كبيــر  بشــكل  األجانــب  عليــه  يســيطر 
مــا  أو  التجــاري  التســتر  ظاهــرة  عبــر 
ا بـ “تأجير الســجالت  يتعــارف عليه محليًّ

التجارية”.
وظل نشــاط المؤسسات الفردية مقتصر 
علــى البحرينييــن فقط في حين يســمح 
لألجانــب بفتح أنشــطة عن عبر تأســيس 
شــركات والتي تم تســهيلها في السنوات 
األخيــرة عبر إلغاء متطلبــات رأس المال 
مــا يعنــي افتتــاح شــركات بأقل قــدر من 
التجــاري  التســتر  لكــن ظاهــرة  التكلفــة، 

رغــم انفتــاح قطــاع الشــركات، مــا زالــت 
مستمرة وتتكشف رويًدا رويًدا.

المعــروف  األعمــال  صاحــب  ويقــول 
إبراهيم زينل إن ظاهرة التستر التجاري 
هــي مــن ســنوات طويلــة وليســت وليدة 

اليوم.
لكــن زينــل أقر بأن المشــكلة ربمــا تتفاقم 
في الظروف االقتصادية غير المواتية أو 
عندمــا تكون أنشــطة األعمــال متراجعة، 
حيث يمكن لألجنبي الشــراء باألجل من 
أكثــر مــن مصــدر والحصــول علــى مبلــغ 

مالــي جيــد ثــم تــرك النشــاط أو الســجل 
ويحــوز علــى مبلــغ مــن المــال عبــر هــذه 
التســهيالت االئتمانيــة، وهــو مــا يتكبــده 

التجار في السوق.
إال أن رجل األعمال الذي يترأس مجلس 
“مــازا” والمعروفــة بتوريــد  إدارة شــركة 
األغذيــة، أكد أنه علــى التاجر كذلك عدم 
أو  ألشــخاص  ائتمانيــة  تســهيالت  منــح 
مؤسســات ليــس لديــه بهــم ثقــة تامــة أو 

معرفة طويلة.
ورغــم أن تأجيــر الســجالت غيــر قانوني 
فــي حــد ذاتــه، إال أن بعــض المواطنيــن 
األجنبــي  بإعطــاء  الثقــة  بمنــح  يبالــغ 
العقــود  علــى  بالتوقيــع  كامــالً  تخويــال 
وغيرهــا  المشــتريات  علــى  والحصــول 
مــن المعامــالت الرســمية، مــا يضعــه في 
أي  حــدوث  عنــد  القانونيــة  المســئولة 

مشكلة أو مطالبات.

* صعوبة مراقبة الظاهرة

ويقــول زينــل إنه مــن الصعــب للغاية وضع 
الــذي  ومعرفــة  الظاهــرة  لهــذه  مراقبــة 
وجــود  إلــى  داعًيــا  ســجله،  بتأجيــر  يقــوم 
وعــي مجتمعــي ووعــي من رجــال األعمال 
بخصوص خطورة هذه الظاهرة والتساهل 

معها.
يوليــو  فــي  نظــر  الــوزراء  مجلــس  وكان   
الماضــي إلــى وضع تشــريع ينظــم مكافحة 
التســتر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات 

بتأجيــر  يقومــون  الذيــن  المخالفيــن  علــى 
الســجالت التجارية، إذ استعرض المجلس 
وزيــر  مــن  الغــرض  لهــذا  مذكــرة مرفوعــة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
 ويتفــق النائــب أحمــد الدمســتاني والــذي 
يمتلــك كذلــك مؤسســات للنقل والســياحة 
التســتر  ظاهــرة  تداعيــات  بــأن  والســفر، 
التجــاري تتضــح أكثــر فــي الفتــرة األخيرة 
يدفــع  مــا  التجــارة،  فــي  الركــود  بســبب 
األجانــب إلى تــرك الديون والهــروب خارج 

البلد.
وأوضــح الدمســتاني أن تداعيــات التســتر 
حــاالت  عنــد  فقــط  تتوقــف  ال  التجــاري 
هــروب بعــض األجانــب وتــرك مبالــغ كبيرة 
مــن الديــون فــي الســوق، بل هــذه الظاهرة 
تعــد أيًضــا ظلًمــا للبحرينــي فــي الحصــول 
علــى فرصة متســاوية فــي ممارســة العمل 

فــي  األجنبــي  تكاليــف  إن  إذ  التجــاري، 
بلــده تختلــف عــن البحريني إلى حــد بعيد، 
فالتكلفة التي يستطيع األجنبي إدارة عمل 
تجاري تقل عن البحريني، الذي ترتفع فيه 

تكاليف المعيشة عنه في دولة األجنبي.
وأكد الدمســتاني بشــكل قاطع أن “التســتر 
التجــاري” هــو مــن العوامــل التــي تســاهم 
وعــدم  الوطنــي  االقتصــاد  تدميــر  فــي 
منــح الفرصــة للشــباب البحرينييــن لخلــق 
مشــروعاتهم فــي ظــل هــذه المنافســة غير 

المتكافئة.

* الدمستاني: تفعيل آليات 

التفتيش

هــذه  مكافحــة  أن  الدمســتاني  ويــرى   
مــن  ترهيــب  عبــر  ممكنــة  الظاهــرة 
بالباطــن،  ســجالتهم  بتأجيــر  يقومــون 

وذلــك عبر تظافر جهــود مختلف الوزارة 
مثــل الداخليــة والتجــارة وســوق العمــل 
آليــات  وتفعيــل  وغيرهــا،  والصحــة 
التفتيــش بالتعاون مع األهالي وأصحاب 
األعمــال، والتشــهير بالمخالفين علًنا لكي 

يشكل ذلك أمًرا رادًعا.
واقتــرح الدمســتاني كذلك عدم الســماح 
ألي أجنبــي يعمــل فــي مؤسســة ويمتلك 
تخويــل للتوقيــع وإصــدار الشــيكات، إال 
بالحصول على براءة ذمة من مؤسسته.

وأضــاف أن قطاعــات كثيــرة تعانــي مــن 
“التســتر التجــاري” وليــس قطــاع تجــارة 
علــى  مثــاالً  وأعطــى  فقــط،  األغذيــة 
الــذي  البــري الدولــي  النقــل  ذلــك قطــاع 
تراجــع بشــكل كبيــر، إذ لــم يعــد يشــكل 
ــا لرجال األعمال  قطاًعــا مجدًيــا اقتصاديًّ

البحرينيين بسبب هذه الظاهرة.

تفاقم “التستر التجاري” بسبب األوضاع االقتصادية
ــر الــســجــات ــي ــأج ــرادات” ومــنــع ت ــ ــبـ ــ ــة “الـ ــرن ــح ــو ب ــح ــرك ن ــح ــت ــال ــات ب ــب ــال ــط م

المشكلة عرضت على “التجارة” بغية بحرنة قطاع بيع األغذية 

 قطاعات كثيرة تعاني “التستر التجاري” وليس “األغذية” فقط

تســتعد الشــركة التجاريــة للتطويــر العقــاري إلطــاق عــروض حصريــة لــزوار 
معــرض الخليــج للعقــار فــي األفنيــوز – البحريــن تشــمل شــقًقا ســكنية فاخــرة 
بإطالــة بحريــة تبــدأ أســعارها مــن 43 ألــف دينــار مــع خطــط ســداد ميســرة 
ومريحة.يقــام معــرض الخليج للعقار في األفنيوز – البحرين في دورته الثانية 
فــي الفتــرة مــن 6 إلــى 9 نوفمبــر 2019 ويحمــل الدعــم التنظيمي من مؤسســة 

التنظيم العقاري.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   
فــواز  العقــاري،  للتطويــر  التجاريــة 
فــي  لمشــاركتنا  “نتطلــع  إبراهيــم 
فعاليــات معــرض الخليــج للعقــار في 

األفنيــوز – البحريــن، حيث ســينصب 
تركيزنــا الرئيســي علــى أول وأضخم 
مشروع سكني لنا في البحرين - برج 
سيمفوني - والذي من المقرر تسليمه 

في الربع األول من عام 2020”. 
المنطقــة  فــي  ســيمفوني  بــرج  يقــع   
الدبلوماســية بالمنامــة، ويتكــون مــن 
تتميــز  شــقة   351 46 طابًقــا ويضــم 
وتشــطيباتها  الواســعة  بمســاحاتها 
الراقيــة، فضالً عن مرافقها المتنوعة. 
وتتمتــع كافــة شــقق بــرج ســيمفوني 
التــي تتــراوح بيــن ســتوديو وغرفــة 
واحــدة وغرفتيــن وثالث غــرف نوم، 
علــى  بانوراميــة  ســاحرة  بإطاللــة 
البحــر والمدينــة. ويبعد البــرج دقائق 

معــدودة عن أشــهر المراكــز التجارية 
فــي المملكــة مثــل مجمــع مــودا مول 

واألفنيوز وخليج البحرين. 
ويقــدم البــرج مجموعــة شــاملة مــن 
وســائل المرافــق والخدمــات بمــا فــي 
للكبــار  ذلــك ثالثــة أحــواض ســباحة 
رياضيتيــن  وصالتيــن  والصغــار 
منفصلتيــن للرجــال والنســاء، بما في 
ذلــك مرافــق التدليــك وغرفــة البخــار 
والســاونا، باإلضافة إلــى مركز لرجال 
وغرفــة  ســبا   / وصالــون  األعمــال 

ألعاب. وتشمل المرافق األخرى ثالثة 
مقاه وســوبر ماركت مصغــر ومنطقة 

شواء.
 وأضاف فــواز “يمثل معرض الخليج 
للمطوريــن  موثوقــة  منصــة  للعقــار 
والمســتثمرين إلنشــاء ســوق عقــاري 
مصغــر. وستســهم الشــركة التجاريــة 
خــالل  مــن  بقــوة  الســوق  هــذا  فــي 
تقديم عــروض حصرية لــزوار مجمع 
األفنيــوز علــى شــققها الفخمــة بســعر 

يبدأ من 43 دينار ألف للزائرين”.

“سيمفوني” يقّدم فرًصا استثمارية لزوار “األفنيوز”
المنامة - التجارية للتطوير العقاري

14 أكتوبر 2019 االثنين
15 صفر 1441

المنامة - سيتي البحرين

أعلنت “سيتي البحرين” أمس عن تعيين 
للخدمــات  مديــًرا  جيدنــر  كريســتوف 

المصرفية لألفراد في البحرين.
وكريســتوف ليــس جديــًدا على ســيتي، 
حيــث عمــل فــي البنــك مــن قبــل، وكان 
آخر دور له في العام 2015 رئيس لقسم 
Alliances وNew Business لبطاقــات 
أوروبــا  فــي  االئتمانيــة  بنــك  ســيتي 
والشــرق األوســط وإفريقيــا وكان مقره 

في لندن. 
وانضــم في األصل إلى ســيتي في العام 
إدارة  فــي  مســاعدا  لنــدن  فــي   2008
العمــالء األفــراد وتطور مــن خالل أدوار 
الموظفيــن  رئيــس  ذلــك  فــي  بمــا  عــدة 
في الشــرق األوســط لمجموعــة بطاقات 
االئتمــان والعمــالء األفراد فــي اإلمارات 

العربية المتحدة والبحرين ومصر. 
فــي  المهنيــة  حياتــه  كريســتوف  وبــدأ 
االســتراتيجية.  واالستشــارات  اإلدارة 
ســيتي  لــدى  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
فــي البحريــن والكويــت وقطــر عثمــان 

بعــودة  أرحــب  أن  “يســرني  أحمــد 
كريســتوف إلى عائلة سيتي. نتطلع إلى 
نمــو مســتدام لألعمــال وضمــان  قيــادة 
تحــت  لعمالئنــا  اســتثنائية  تجربــة 
قيــادة كريســتوف للخدمــات المصرفية 

لألفراد”.
“البحريــن  قــال كريســتوف  مــن جهتــه، 
الخدمــات  قطــاع  فــي  تنافســية  ســوق 
المصرفيــة لألفــراد، وأعتــزم االســتفادة 
مــن معرفتــي وخبرتــي لمواصلــة زيــادة 
إلــى  أتطلــع  كمــا  الســوق.  فــي  حصتنــا 
العمــل مــع فريــق مــن محترفــي ســيتي 
البحريــن؛ لتلبيــة احتياجــات وتوقعــات 
عمالئنا في خدمات التمويل الشــخصي 
وبطاقــات االئتمان والمجموعــة الكاملة 

من منتجات وخدمات إدارة الثروة”.

كريستوف جيدنر 

للعماء استثنائية  تجربة  وضمان  مستداما  نموا  ليقود 

كريستوف مديرا لخدمات األفراد بـ “سيتي البحرين”

علي الفردان

ابراهيم زينل أحمد الدمستاني

الدمستاني: 
“تأجير السجالت 
بالباطن” يدمر 

االقتصاد والبد 
من التحرك

زينل: على 
المؤسسات 

الحذر من منح 
التسهيالت لغير 

مستحقيها

قطاع النقل 
البري الدولي 
لم يعد مجدًيا 

ا بسبب  اقتصادّيً
الظاهرة

عسكر - ألبا

قــال الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة لشــركة ألمنيــوم البحرين )ألبا( علــي البقالي 
“مــن خــال تســجيل النمو برقــم مزدوج في حجــم اإلنتاج والمبيعــات، فإننا 
مســتعدون لتحقيــق األداء القــوي والجيــد مــع نهايــة العــام 2019. وتشــهد 
الشــركة خــال العــام الحالــي نقلــة نوعيــة، إذ تعتــزم إنتــاج 1,350,000 طن 
للعمليــات  الســادس  الصهــر  تاريخهــا وتســليم خــط  فــي  مــرة  متــري ألول 

التشغيلية بالشركة”.

للفصــل  “ألبــا”  مبيعــات  حجــم  وبلــغ 
 376,025 مقــداره  مــا   2019 الثالــث 
طنــا   248,970 مقابــل  متريــا،  طنــا 
بزيــادة   ،2018 الفتــرة  لنفــس  متريــا 
بلغت 51 % على أســاس ســنوي، في 
حيــن تجــاوز اإلنتــاج 385,396 طنــا 
متريــا، أي بزيــادة بلغــت 53 % علــى 

أســاس ســنوي، مقابــل 251,472 طنا 
متريا خالل الربع الثالث للعام 2018.

وللتسعة أشهر األولى 2019، سجلت 
الشــركة حجم مبيعــات بلغ 945,067 
طنــا متريا، بارتفاع بلغ 26 % مقارنة 
متــري  طــن   750,202 مقــداره  بمــا 
لنفــس الفتــرة مــن العــام 2018، بينما 

علــى   %  26 بنســبة  اإلنتــاج  ارتفــع 
963,830 طنــا  ليبلــغ  أســاس ســنوي 
متريا خالل التســعة أشهر األولى من 
متريــا  طنــا   762,952 مقابــل   2019

لنفس الفترة من العام 2018.

ألول مـــــرة فــــي تـــاريخـهــــا

“ألبا” تعتزم إنتاج 1.4 مليون طن متري

 علي البقالي
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مخـطط
أراضـــي

أقل سعر بالمنطقة!
تقدر تتأكد بنفسك!!

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

رضا عبدهللا

36026333

صادق الشاخوري

36026222

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الغرفة الثانية بــأن المدعين احمــد علي احمد 
عباس العالي وغيره.

 قد أقاموا الدعوى رقم 02/2019/14112/9 ضد المدعى عليه جهاز المساحة 
والتسجيل العقاري.

 طالبيــن فيهــا اثبات ملكيتهم للعقار الكائــن في قرية عالي من المنامة ويحدة 
الشمال منزل الحاج عثمان أحمد عبدهللا ومن الغرب وقف مأتم أوالد الحجي 
عباس ومن الجنوب منزل ورثةالمرحوم حســن بن الحاج احمد  ومن الشــرق 
منــزل ورثــة محمــد بــن صالــح احمــد  ومنــزل ورثــة الحــاج علــي أحمــد عباس 
العالي المبين حدودًا ومعالمًا بمســاحة رقم ١٧٤ متر مربع المخلف عن ورثهم 

المرحوم علي أحمد عباس العالي
 لــذا فــإن كل مــن لديه اعتــراض على طلــب المدعين أن يتقدم لهــذه المحكمة 
بطلــب مشــفوع بأوجــه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلســة   21/10/2019 

لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS30019رقم الدعوى: 02/2019/14112/9  -  رقم الكتاب: ٩٦٢٩٢

التاريخ:08-10-2019
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالحضور بإحدى الصحف المحلية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٥٤٢٩-٢٠١٩CR( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١٦٥٨٨( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تقــدم  بأنــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا مالــك شــركةالمؤتمن للتســويق ش.ش.و لمالكهــا محمــد المصطفــى 
عبدالحفيــظ محمــد صالــح المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٥١٣٤، طالبــا 
تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة الــى شــركة تضامــن برســمال 

وقدره ٥٠٠٠ دينار، بين كل من:
١. محمد المصطفى عبدالحفيظ محمد صالح

. محمد حسن عبدهللا علي ابراهيم
وتغيير اسم الشركة من المؤتمن للتسويق ش.ش.و لماكها محمد المصطفى 

عبدالحفيظ محمد صالح الى شركة المؤتمن تضامن بحرينية،
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

مالــك شــركة بوابة البنــاء العالي للمقــاوالت ش.ش.و لمالتكها بدرية حســن 

ســند راشــد المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧٧٧٤٢، طالبــا تحويــل الشــكل 

القانونــي للشــركة المذكــورة الــى ذات مســئولية محــدودة برســمال وقــدره 

٥٠٫٠٠٠.٠٠ عيني )خمسون الف عيني(، بين كل من:

١. بدرية حسن سند راشد

SURESH KUMAR PUTHENPULEPPARA .٢

القيد : 115134 

 تاريخ: 13/10/2019

القيد : ٧٧٧٤٢ 

 تاريخ: 2019/٢٣/٩

قيد رقم: ٢-٥٨٣٩٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٣٤٣٩٣
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: شهيرة حسين محمد مطر

االسم التجاري الحالي: صور لقطع غيار السيارات
االسم التجاري الجديد: مركز صور لخدمات السيارات

 تاريخ: 10/2019/٩

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة البراك القابضة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة اصحــاب شــركة البــراك القابضة ذ.م.م، المســجلة بموجــب القيد رقم 

٦٠٤٧٦، طالبيــن تغييــر االســم التجاري من شــركة البــراك القابضة ذ.م.م الى 

شركة البراك للعالقات العامة ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١-٦٠٤٧٦ 

 تاريخ: 2019/١٠/١٠

)CR2019-إعالن رقم )١٣٤٤٤٦
تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-134344( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحــوم عبدهللا محمــد علي ربيعــة بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي الى السيدة امال حسن احمد الذوادي 

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

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلــن طوعــة حســن ابراهيــم صالح بطلــب تحويل 

المحل التجاري التال: الى السيد ابراهيم جعفر علي ناصر حسن 

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

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

رقم القيد

٠١-٢٥٢٨١

رقم القيد

١٠٢٢٣٨-١

االسم التجاري
وكالة مناير العقارية

االسم التجاري
سبيدوي للتنظيفات

 تاريخ: 10/2019/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -133061( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير اســم تجاري، فعلى كل من لديه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 17619-9

اسم التاجر: السيد احمد عدنان احمد علوي

االسم التجاري الحالي: صيدلية مدينة حمد

االسم التجاري المطلوب: صيدلية أو بلس

 تاريخ: 10/2019/٧

 التاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -133763( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير اســم التجاري، فعلــى كل من 

لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 79148-1

اسم التاجر: محمد حبيب علي العالي

االسم التجاري الحالي: بركة الورد

االسم التجاري المطلوب: فيسكو للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مصنع اإلجازات للسفر 
والسياحة ش.ش.و لمالكتها دوله سند خليفه البنعلي 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســادة اصحــاب شــركة مصنــع اإلجــازات للســفر والســياحة ش.ش.و 
لمالكتهــا دولــه ســند خليفــه البنعلي، المســجلة بموجــب القيد رقــم ١١٣٦٤٤، 
طالبين تغيير االسم التجاري من مصنع اإلجازات للسفر والسياحة ش.ش.و 
لمالكتهــا دولــه ســند خليفــه البنعلــي الــى مصنــع العطــالت للســفر والســياحة 

ش.ش.و
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 113644 

 تاريخ: 12/2018/١٠
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قيد رقم: ٦٧٦٢٥-٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٣٤٣٤٣
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خديجه عيسى أحمد علي 

االسم التجاري الحالي: شاي كرك العيساوية
االسم التجاري الجديد: كفتيريا العيساوية للسندويشات والعصائر
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رحب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالرعاية 
البالتينية لبطولة الشــرق األوســط للرجل الحديدي 70.3 التي ســتقام في مملكة البحرين يوم 7 ديســمبر القادم لتكون شــركة طيران الخليج هي 

الناقل الرسمي للبطولة.

 وأكــد ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
أن بطولــة الرجــل الحديــدي تحظــى بمتابعة 
مباشــرة مــن قبــل حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، حيــث يحــرص 
فــي  الرياضــة  قطــاع  تقــدم  علــى  جاللتــه 
المملكــة والوصول به إلى أعلى المســتويات، 
وهــو األمــر الــذي أســهم فــي تحقيــق أبطــال 
المتميــزة  اإلنجــازات  مــن  للعديــد  البحريــن 
للبطــوالت  المملكــة  اســتضافة  علــى  عــالوة 
المختلفــة، وإبرازهــا بحلــة تنظيميــة زاهيــة 

شهد لها الجميع.
 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الوطنيــة  الناقلــة  مــع  بالشــراكة  نفتخــر  أننــا 
األوســط  الشــرق  لبطولــة  الخليــج”  “طيــران 
للرجل الحديدي والتي من المقرر أن يشــارك 
فيهــا نخبة مــن أبطال العالم، ودخول طيران 
الخليــج فــي أســرة رعــاة البطولة دليــل على 
السياســة الحكيمة التي يتبعها مجلس إدارة 
الشركة في دعم الحركة الشبابية والرياضية 
الدوليــة  البطــوالت  ورعايــة  المملكــة،  فــي 
التــي تقــام علــى أرض البحريــن، باعتبار تلك 
البطــوالت وســيلة مثاليــة للترويــج للمملكــة 

ومنجزاتها الحضارية.
 وأشــار ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن هــذه الرعايــة يــدل داللــة واضحــة علــى 
الــدور البــارز الــذي تقــوم بــه شــركة طيــران 
الخليــج فــي دعم األنشــطة والفعاليــات التي 
تقدم للحركة الشــبابية والرياضية وسياسته 
الحكيمة تجاه الشــباب والحرص على توفير 
البيئــة المناســبة لــه مــن أجــل تنميــة مهاراته 

الرياضية.
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأعــرب 
خليفة عن تقديره إلى شركة طيران الخليج 
علــى هــذه الرعاية التي ستســاهم دون شــك 

بتحقيق كامل النجاح للبطولة.

كوتشكو: فخورون برعاية البطولة

هــذا  رعايــة  علــى  تعليقــه  معــرض  وفــي 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  المهــم،  الحــدث 
لشــركة طيران الخليج، كريشمير كوتشكو 
قائــالً: “نحــن فخــورون بشــراكتنا لعام آخر 
مع بطولة  الشرق األوسط للرجل الحديدي 
70.3 بالبحرين. وما زلنا ندعم هذا الحدث 
منــذ ثــالث ســنوات، وال زلنــا نشــهد المزيد 
مــن التطــّور والنمــّو فيــه. إن اســتراتيجية 

علــى  ترّكــز  الخليــج  طيــران  فــي  الدعــم 
البحرين والرياضة كدعائم أساســّية، وإننا 
دائًمــا مــا نســعى لدعم المحافــل التي تضع 
وإن  العالمّيــة،  الخريطــة  علــى  البحريــن 
بطولــة الرجل الحديدي 70.3 هي بالتأكيد 
واحــدة هــذه المحافــل. نريــد أن نعــّزز مــن 
الصّحــي  الحيــاة  ونمــط  الرياضــة  كــون 
أمــور يهتم بها الجميع، ونســعى أن نشــجع 
الالعبيــن الرياضييــن بالســفر عــن طريــق 
الخليــج، واالســتفادة مــن عــرض  طيــران 

األمتعة اإلضافية”.
أكبــر  مــن  واحــدة  البطولــة  هــذه  وتعــّد 
المنّصــات الرياضّيــة فــي المملكــة والعالم. 
الناقــل  بكونهــا  الخليــج  طيــران  وتســتمر 
الرسمي للبطولة للعام الثالث على التوالي، 
فقــط  تعبــر  ال  الشــراكة  هــذه  إن  حيــث 
عــن األهميــة االســتراتيجية لهــذا الحــدث 
العالمــي، بــل تعــزز كذلك من مكانــة مملكة 
العالميــة،  الرياضــة  مشــهد  فــي  البحريــن 
الرياضيــة  للمحافــل  كوجهــة  وموقعهــا 
العربــي  الخليــج  دول  بيــن  مــا  الهاّمــة، 

وخارجها.
وطيران الخليج هي راعي االســم الرسمي 
لـــ FORMULA 1، جائــزة البحريــن الكبــرى 
لطيــران الخليــج، منــذ أن تم اإلعــالن عنها 
كأول ســباق جائــزة كبرى يتــم إطالقه في 
الشرق األوسط في عام 2004. وباإلضافة 
لهذا، تعتبر طيران الخليج الناقل الرســمي 
لمعــرض البحريــن الدولــي للطيــران المقام 

مّرة كل عامين، منذ إطالقه في 2010.

الحاج: ارتفاع عدد المشاركين

مــن جانبه، كشــف أحمد الحــاج مدير البطولة 
عن ارتفاع عدد المشاركين في بطولة الشرق 
األوسط 70.3 للرجل الحديدي بعد أن فتحت 
اللجنة المنظمة باب التسجيل للمشاركين من 

الجنسين على الموقع اإللكتروني.
المشــاركين  عــدد  أن  الحــاج  احمــد  وأوضــح 
وصــل حتــى اآلن في ســباق الرجل الحديدي 
إلى 1100 مشارك من الجنسين، حيث يشكل 
الرجــال نســبة 78 % مــن المشــاركين، فيمــا 

العنصر النسائي 22 %.
عــن شــكره وتقديــره  الحــاج  أحمــد  وأعــرب 
إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
علــى دعــم ســموه المتواصــل للجنــة المنظمة 
وحرصــه علــى تقديــم كامــل الدعــم لتحقيــق 

النجاح في النسخة القادمة.
المنظمــة  اللجنــة  أن  الحــاج  أحمــد  وأوضــح 
وشركة فعاليات وهي الجهة المنظمة للحدث 
موقــع  إلــى  ميدانيــة  بزيــارة  تقــوم  ســوف 
البطولــة بالقــرب من مجمع األفنيــوز، كما أنها 
ستعقد اجتماًعا مع مسئولي المجمع التجاري 
من أجل إنهاء كافة األمور المتعلقة بالبطولة.
ســتتكون  البطولــة  أن  الحــاج  أحمــد  وأشــار 
من ســباق الســباحة لمســافة 1.9 كلم، وسباق 
الدراجــات الهوائيــة لمســافة 90 كلم، وســباق 
كلــم،   21.1 لمســافة  ســيكون  الــذي  الجــري 
وأشــار إلى أن اللجنة ســوف تعلن عن المسار 

الخاص بكل سباق خالل األيام القادمة.

الموقع اإللكتروني مفتوح

وتســتقبل اللجنــة المنظمــة طلبــات التســجيل 
للمشــاركة في البطولــة عبر الموقــع اإللكتروني 
https://m.eu.ironman.com/triath� (وهــو:  
lon/events/emea/ironman�70.3/bahrain.

.)aspx
ومــن المتوقــع أن يتضاعــف العدد خــالل األيام 
القادمة، حيث شهدت النسخة السابقة مشاركة 

واســعة مــن أكثر مــن 84 دولة من مختلف دول 
العالم.

للرجــل  األوســط  الشــرق  بطولــة  وتعتبــر  هــذا 
الحديدي التي ســتقام في مملكة البحرين يوم 
ا خصوًصــا  7 ديســمبر القــادم بطولــة مهمــة جــدًّ
أنهــا توفــر 75 مقعــًدا للفائزيــن بالمراكــز األولى 
للرجــل  العالــم  فــي بطولــة  للمشــاركة  تؤهلهــم 
الحديــدي التي ســتقام فــي العام القــادم 2020 

في مدينة تاوبو بنيوزلندا.

فعاليات مصاحبة

وتشهد بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 
إقامة فعاليات مصاحبة، حيث ســتنظم فعالية 

آيرون كيدز وأكواثلون وآيرون غيرلز.
وشــهدت النســخة الســابقة مشــاركة أكثــر مــن 
800 مشــارك ومــن المؤمــل أن يــزداد العدد في 

النسخة الخالية.
وســتعلن اللجنــة المنظمــة عن موعــد فتح باب 
التســجيل للفعاليــات المصاحبــة خــالل األيــام 

القادمة.

“اإلكسبو” من جديد

تحــرص اللجنــة المنظمــة علــى إقامــة المعرض 
المصاحب “اإلكســبو” في موقــع البطولة والذي 
يحتــوي على العديد مــن األركان وبيع المالبس 
الخاصة ببطوالت الرجل الحديدي، عالوة على 

المطاعم وغيرها.

اللجنة اإلعالمية

ناصــر بن حمد: نفتخر بالشــراكة مع الناقلة الوطنية والبطولة تحظــى بمتابعة جاللة الملك

ا لبطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي “طيران الخليج” راعًيا بالتينيًّ

أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل مشاركتهم في الفعالياتلقطة لمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد في الفعاليات

سمو الشيخ ناصر بن حمد أنجاله

جانب من تتويج االبطال سابقًا
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أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن اعتزازه 
بفوز متسابق فريق البحرين للتحمل 13 جان فرودينو التاريخي مرًة أخرى، 
حيث فاز بلقب بطولة العالم للرجل الحديدي 2019 في زمن قياسي جديد 

بلغ 7:51:13، ويحقق اللقب الثالث في سلسلة فوزه في كونا.

فــي  الصعبــة  الظــروف  وســاعدت   
األقويــاء  الســّباحين  كايلــوا  خليــج 
 3.8 الـــ  ذو  الســباق  تخّطــي  علــى 
كــم دون غيرهــم، فرودينــو وزميلــه 
 ،13 للتحمــل  البحريــن  فريــق  مــن 
أليســتبر براونلــي، جاءا خلف جوش 
أمبيرغــر الــذي أنهى المرحلــة األولى 
مــن الســباق بالصــدارة بزمــن وقدره 

47:28 ثانية.
أّمــا على مضمار الدراجات الذي يبلغ 
طولــه 180 كيلومتــًرا، فقــد اســتطاع 

المجموعــة  مــع  وبراونلــي  فرودينــو 
خمســة  مــن  المكونــة  األماميــة 
رياضييــن مــن بينهــم أمبرغــر وتيــم 
فــي  مركزهــم  تعزيــز  مــن  أودونيــل 
المقدمــة، ممــا زاد مــن الفــارق بينهــم 
مــع المجموعــة المالحقــة لدقيقتيــن 
الــذي  الوقــت  بحلــول  ثانيــة،  و31 
وصلوا فيه إلى منعطف هاوي. وفي 
فــي  بعطــب  براونلــي  أصيــب  حيــن 
إطــاره الخلفــي، فــإن تغييــرًا ســريعًا 
لإلطــار جعلــه يحــاول االنضمــام إلى 

المجموعة األمامية مرة أخرى.
ثــّم زاد فرودينو من ســرعته ليوســع 
وبيــن  بينــه  الزمنّيــة  الفجــوة  مــن 
أودونــل ألكثــر مــن دقيقتيــن، واصالً 
الدّراجــة  مــن  التحــّول  نقطــة  إلــى 
 .4:16:03 يبلــغ  بوقــت  الجــري  إلــى 
وقــد أعطــى هــذا فرودينــو بعًضا من 
األفضليــة بالوقــت علــى المجموعــة 

تضمنــت  والتــي  تالحقــه،  التــي 
مواطنه األلماني وبطل كونا الســابق 

سباستيان كينلي.

 أمــا فــي ســباق الماراثــون، فواصــل 
فرودينــو البنــاء علــى مــا اّتضــح أنــه 
أداء  فمــع  هزيمتــه،  يمكــن  ال  تقــدم 

السباحة والدّراجات المميز، والوقت 
الــذي انتهــى فيــه منهمــا، فــإن وقــت 
والــذي  الجــري  ســباق  فــي  وصولــه 
بلغ 2:42:43 ســاعده في كســر الرقم 
القياســي الســابق على هذا المضمار، 
خــط  فــي  الجمهــور  تشــجيع  وســط 
النهايــة عنــد شــارع أليــي. وقــد حــل 
أودونيــل ثانًيــا، بينمــا اغتنــم كينلــي 

المركز الثالث.
فــي ذات الوقت، ترّجــل براونلي من 
الدّراجــة وهــو فــي المركز الســادس، 
الخمســة  فــي  جّيــًدا  أداًء  أّدى  وقــد 
كيلومتــرات األولــى، إلــى أن تعطبت 
براونلــي  أنهــى  دراجتــه،  عجــالت 
السباق في المركز الواحد والعشرين 
فــي أّول ظهــور لــه فــي كونــا، وهــي 
المــرة األولــى التــي يكمــل فيهــا جــل 

مسافة سباق رجل حديدي.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد يعرب عن اعتزازه لنتيجة فرودينو

يخــوض منتخبنا األولمبي لكرة القدم 
عند 7 من مســاء اليــوم� اإلثنين، لقاًء 
ا، وذلك أمام نظيره السوري،  ا دوليًّ وديًّ
علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة 
اســتعداًدا للمشــاركة فــي بطولة آســيا 
تحــت 23 عامــا 2020.  ومباراة اليوم 
هــي الثانية بين الطرفين خالل تجمع 
أكتوبــر الجاري بأيام “الفيفا”، إذ ســبق 
لهمــا التالقي يــوم الخميــس الماضي، 
وانتهــت المواجهــة بالتعادل اإليجابي 
هدفــي  ســجل  حيــث   ،)2�2( بواقــع 
منتخبنا الالعبان ســيد هاشــم عيســى 
مــن ركلة جزاء وفيصل غازي من كرة 
األولمبــي  منتخبنــا  واختتــم  رأســية. 
للمبــاراة،  التحضيريــة  تدريباتــه 

بخوضه مراًنا أخيًرا مساء أمس.

األولمبي يلتقي سوريا

 كريشمير كوتشكو

الشركة ستكون 
الناقل الرسمي 

للبطولة التي ستقام 
في 7 ديسمبر

الرئيس التنفيذي: 
فخورون برعاية 

طيران الخليج للبطولة 
المهمة في البحرين

موقع البطولة 
يستقبل طلبات 

المشاركة وارتفاع 
عدد المشاركين

أحمد مهدي

14 أكتوبر 2019 االثنين
15 صفر 1441

فريق البحرين 
للتحمل 13 يفوز 

ببطولة العالم 
للرجل الحديدي



أعلــن نــادي االتحاد عن تعاقده الرســمي مــع العب منتخبنا 
للكــرة الشــاطئية ونــادي باربــار ســابًقا عبــدهللا علــي ليمثله 
بذلــك فــي منافســات الموســم الرياضــي الجديــد. وجــرت 
مراســم توقيــع العقــد الــذي يمتــد لموســم واحــد فــي مقــر النــادي 
بحضور رئيس مجلس اإلدارة ســيد أنور شــرف والالعب عبدهللا؛ 
ليؤكــد هــذا األمــر انفــراد ومصداقيــة “البالد ســبورت” الذي أشــار 
األربعــاء الماضــي إلــى عــودة الالعــب لدورينــا من بوابــة االتحاد. 
وبذلــك يعــّزز االتحاد صفوفه بالعب من الطــراز الثقيل لما يتمتع 
به من خبرة واسعة وقدرات فنية ستضيف الكثير لبقية الالعبين 
وستسهم في خوض غمار المنافسات بروح قوية لتحقيق أفضل 

المســتويات الفنيــة والنتائج الطموحة التي تلبــي تطلعات وآمال 
جميع منتســبي اللعبة، والفريق قادر على ذلك في ظل االســتقرار 

الفني بقيادة المدرب يسري جواد.

األولمبيــة  للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث  رياضــات  أعلنــت 
البحرينيــة عــن فتــح بــاب التســجيل للنســخة األولى من مســابقة 
“الوصيــة” التــي تقــام بتوجيهــات كريمــة مــن ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة والتي تشمل 3 

رياضات مختلفة هي السباحة والرماية وركوب الخيل. 
 وتســتهدف مســابقة الوصيــة 3 أعمــار مختلفــة هــي البراعم )من 
10 إلــى 14 ســنة(، الناشــئين )مــن 15 إلــى 17 ســنة( والرجــال )18 
ســنة فمــا أعلــى(. ويمكــن للراغبيــن في التســجيل لهذه المســابقة 
زيــارة موقــع رياضات المــوروث الشــعبي التابعة للجنــة األولمبية 
االســتمارة  ومــلء   )www.almawroothbh.com( البحرينيــة 

الخاصة بمسابقة الوصية وقراءة شروطها ولوائحها الخاصة.
 وســيكون بــاب التســجيل مفتوحــا لمن يرغب في المشــاركة في 

الفئات الثالث حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وتبدأ مسابقة الوصية في شهر نوفمبر المقبل، حيث تشمل على 

السباحة في البحر، ثم الرماية بالسكتون، وأخيًرا سباق الخيل.
كما ستكون مسافات السباحة وسباق الخيل مختلفة بين الفئات 

مســافة  ســتكون  حيــث  الثالثــة،  العمريــة 
الســباحة 800 متــر للرجــال، و400 متــر 

للناشــئين، و200 متــر للبراعــم، بينما 
ســتكون مســافة ســباق الخيــل 40 
كيلومتــًرا  و25  للرجــال،  كيلومتــًرا 
للناشئين، و10 كيلومترات للبراعم.

ا.. عبداهلل علي “اتحادي” فتح باب التسجيل لمسابقة “الوصية”رسميًّ

تصّدر نادي داركليب قائمة األندية األكثر تســجيالً لالعبين بمختلف الفئات في الموســم الماضي 2018/2019 ابتداء من فئة الرجال حتى فئة المهرجان بعدما ســجل ما يقارب من 123 العًبا في 
كشــوفات االتحاد البحريني للكرة الطائرة بالفئات الســت )الرجال، الشــباب، الناشــئين، األشــبال، الصغار، المهرجان(، وهي انعكاس طبيعي الهتمام النادي باللعبة وتصديره للعديد من المواهب 

والخامات إلى باقي األندية الوطنية، حتى بات ال يوجد ناد في البحرين بلعبة الكرة الطائرة ال يوجد به العب من داركليب.

ويأتي نادي النصر في المرتبة الثانية بتسجيله 
116 العًبا في كشوفات االتحاد، ثم نادي الدير 
تضمــن كشــوفه 111 العًبــا ثالثــا ويليــه نــادي 
ونــادي  العبيــن،   108 بـــقيده  رابًعــا  التضامــن 
النجمــة والنبيــه صالــح فــي المرتبــة الخامســة 
عالــي  ناديــا  ثــم  العبيــن،   106 بتســجيلهما 
والبســيتين في المرتبة السادسة بقيدهما 101 
العــب، ونــادي المحــرق ســابًعا بتســجيله 100 
العــب، ويليــه نــادي المعاميــر ثامًنــا بتســجيله 
واألهلــي  الريــف  اتحــاد  ناديــا  ثــم  العــب،   97
فــي المرتبــة التاســعة بقيدهمــا 87 العًبا، وبني 
جمرة في المرتبة العاشــرة بتســجيله 84 العًبا، 
ثــم نــادي الشــباب فــي المرتبــة الحادية عشــرة 
بتســجيله 82 العًبــا وهــو أقل ناد من بين الـ 14 
نادًيــا المنضويــن تحــت مظلــة االتحــاد قد قام 

بتسجيل العبين في الموسم الفائت.
وبلــغ مجمــوع الالعبين الذين ســجلهم االتحاد 

لكافــة  العبيــن   1406 الماضــي  الموســم  فــي 
األنديــة الـــ 14 وكان نصيب األســد لالعبي فئة 
 244( األشــبال  فئــة  ثــم  العًبــا(،   317( الصغــار 

العًبا(، ويليه فئة المهرجان )235 العًبا(، ثم فئة 
الناشــئين )222 العًبــا(، ويليه فئة الرجال )217 
العًبا(، فيما تعتبر فئة الشــباب هي األقل )186 

العًبا( في الموسم المنصرم.
وتعد تلك اإلحصائية بمثابة مؤشر واضح على 
مــدى الشــعبية التــي تتمتــع بهــا الكــرة الطائــرة 

علــى الصعيــد المحلي في ظل العدد الكبير من 
ممارســي اللعبة بمختلف فئاتها وهو ما يعكس 
الحــراك المتميــز وقــدرة األنديــة بالتعــاون مــع 
االتحاد في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب 

الكــرة  نشــاط  لممارســة  واألطفــال  والناشــئة 
وهــي  ومواهبهــم  طاقاتهــم  وتفريــغ  الطائــرة 
الغايــة األســمى مــن الرياضــة والتــي ال تنحصر 

في المنافسة فقط.

123 بــــــ  ــة  ــ ــم ــ ــائ ــ ــق ــ ال ــدر  ــ ــص ــ ــت ــ ي ــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داركـ

تسجيل 1406 العبين باتحاد الطائرة الموسم الماضي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يعقد عند 12.30 من ظهر اإلثنين 14 
أكتوبر الجاري، في قاعة المؤتمرات 
باالستاد الوطني، المؤتمر الصحافي 
الذي يســبق مباراة منتخبنا الوطني 
األول لكــرة القدم ونظيــره اإليراني، 
والتــي ســُتقام عنــد 7.30 من مســاء 
الجولــة  ضمــن  المقبــل،  الثالثــاء 
الرابعة للمجموعة الثالثة للتصفيات 
العالــم  لــكأس  المؤهلــة  المزدوجــة 

2022 وكأس آسيا 2023.
وسيتحّدث مدرب منتخبنا الوطني، 
البرتغالــي هيليو ســوزا وأحد العبي 
الصحافــي  المؤتمــر  فــي  المنتخــب 
يســبق  فيمــا  ظهــًرا،   12.30 عنــد 
ذلــك مؤتمــر منتخــب إيــران، وفيــه 
العبيــه،  وأحــد  المــدرب  ســيتحدث 

وذلك عند 12.15 ظهًرا.
 إلــى ذلك، يخــوض منتخبنا الوطني 
 6 اليــوم اإلثنيــن عنــد  األول مرانــه 

مســاء علــى االســتاد الوطنــي، فيمــا 
مرانــه  إيــران  منتخــب  ســيخوض 
أول  وســتكون  مســاء،   7.30 عنــد 
15 دقيقــة مــن كل تدريــب مفتوحة 

لوسائل اإلعالم.
 وســيعقد عند 10 من صباح اإلثنين 
14 أكتوبــر الجــاري، االجتماع الفني 
المبــاراة،  يســبق  الــذي  التنســيقي 
وذلــك فــي مقــر االتحــاد البحرينــي 

لكرة القدم.

مؤتمر صحافي لمنتخبنا وإيران “األحمر” يختتم التحضيرات للقاء إيران
ــة ــزدوج ــم ــة لــلــجــولــة 4 مـــن الــتــصــفــيــات ال اســـتـــعـــدادات مــتــواصــل

يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اليوم اإلثنين، سلسلة تدريباته التحضيرية 
استعداًدا لمباراة إيران، غدا الثالثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة 
للمجموعــة الثالثــة فــي التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 وكأس 

آسيا 2023، إذ ستقام المباراة عند 7.30 مساء على االستاد الوطني.

مرانــه  الوطنــي  المنتخــب  وســيخوض 
علــى  اليــوم  مســاء  مــن   6 عنــد  األخيــر 
االســتاد الوطني، بعد سلســلة التحضيرات 
التــي بدأهــا يوم 2 أكتوبر الجــاري، قبل أن 
تــاون  بفنــدق “داون  ينتظــم فــي معســكر 
روتانــا” بالعاصمــة- المنامة بدًءا من يوم 7 
أكتوبر الجاري، والذي سبق المباراة الودية 
الدوليــة التي جمعته بنظيره األذربيجاني، 
وخســرها األحمــر بنتيجــة )2-3(، وســجل 
عبدالوهــاب  الالعبــان  لمنتخبنــا  يومهــا 

المالود وجاسم الشيخ.
وكان المنتخــب الوطنــي قد نقــل تدريباته 

إلى االستاد الوطني بدًءا من مران السبت 
12 أكتوبر الجاري.

مــن جهــة أخرى، ســيخوض منتخب إيران 
والوحيــدة  الرســمية  التدريبيــة  الحصــة 
االســتاد  علــى   7:30 عنــد  اليــوم  مســاء 
الوطنــي، بعــد أن فضل المنتخــب اإليراني 
عــدم خــوض أي تدريــب مســاء أمــس إثــر 
وصولــه إلى المملكــة، واكتفــاؤه بالتدريب 

الوحيد اليوم.
وتعد المباراة أمام إيران مهمة في مشــوار 
أنهــا  خصوًصــا  بالتصفيــات،  المنتخــب 
الخطــوة الثالثة نحــو المضي قدما لخطف 

حيــث  المجموعــة،  مــن  مؤهلــة  بطاقــة 
 6 الترتيــب برصيــد  ــا  إيــران حاليًّ تتصــدر 
نقاط من لقاءين، منتخبنا والعراق برصيد 

4 نقاط من لقاءين لكل واحد منهما، هونغ 
كونــغ وكمبوديــا بواقع نقطــة واحدة من 3 

لقاءات.

من تدريبات المنتخب الوطني

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطلقــت الجولــة األولــى مــن بطولــة التحمــل 
علــى  الماضــي  الســبت  ســاعات   3 للكارتنــج 
للكارتنــج  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  مضمــار 
وقد شــهدت مشــاركة واســعة بـــ14 فريًقا على 
مضمار الكارتنج العالمي، كما شــهدت منافســة 
وتحدًيــا كبيًرا بين الفرق المشــاركة على حلبة 

CIK وبمشاركة من البحرين والسعودية.
وقــد خطف المركز األول فريق ريســنغ بحرين 
بســائقي الفريق علي بسلر ورائد رفيعي وذلك 
بعــد انتهــاء123 لفــة علــى المضمــار العالمــي، 
وفــي المركــز الثانــي فريــق قــو بحريــن وذلــك 
فقــط بفــارق 20.936 ثانيــة عــن المركــز األول 
وذلك بســائقي الفريق عبــدهللا بوهندي وخالد 
عبــدهللا، ثالثــا فريــق ريســنغ بحريــن جونيــور 
بســائقي الفريــق محمــد أميــن و خالــد الــوزان، 
ضمــن  وذلــك  انجنيرنــغ  بابكــو  فريــق  رابعــا 

التصنيف العام للبطولة.
وضمن فئة المحترفين جاء أوال فريق ريســنغ 
بحريــن، ثانيــا فريــق قــو بحريــن، فــي المركــز 

الثالــث فريــق خدمــات مطــار البحريــن األول 
بســائقي الفريــق لويــس ســميث وأحمــد عبــد 

الجليل.
الفئــة الثانيــة فئــة الفــرق الوطنيــة فتصدرهــا 
فريق ريسنغ بحرين جونيور، ثانيا فريق بابكو 
انجنيرنغ بسائقي الفريق طالل بشارة وفيصل 
الشــافعي، ثالثــا فريــق بابكو ســمارت بســائقي 

الفريق سعود الشريدي وخليفة الزياني.
الشــركات  فئــة  البطولــة  ضمــن  الثالثــة  الفئــة 
بابكــو موتورســبورت  والتــي تصدرهــا فريــق 

بسائقي الفريق عبد الرحمن العوضي وعيسى 
محمود، ثانيا ريد الين ريســنغ بسائقي الفريق 
بــول لكليــون وحســين الال، فــي المركــز الثالث 
فريــق خدمــات مطــار البحريــن الفريــق الثاني 
بســائقي الفريــق محمــد فقيهــي وزيــاد خليفــة 
ودون فينــورا. ويتصــدر البطولــة بعــد الجولــة 
األولــى فريق ريســنغ بحرين برصيد 30 نقطة، 
ريســنغ  فريــق  نقطــة،   25 بحريــن  قــو  فريــق 
بحرين جونيور برصيد 21 نقطة، ورابًعا فريق 

بابكو انجنيرينغ برصيد 19 نقطة.

الماضييــن،  والســبت(  )الجمعــة  يومــي  لعبــت 
الموافقيــن 11 و12 أكتوبــر الجــاري، مباريــات 
الجولة الثالثة لمســابقة كأس االتحاد البحريني 

لكرة القدم.
ضمــن المجموعــة األولــى، فــاز التضامــن علــى 
ســترة بهدفيــن مقابل واحــد في لقــاء احتضنه 
ملعب الرفاع، كما فاز البديع على سترة بنتيجة 

)2-3( في لقاء احتضنه ملعب مدينة حمد.
فــي المجموعــة الثانية، فاز مدينة عيســى على 
قاللــي بهدف دون رد علــى ملعب النجمة، وفي 
لقــاء احتضنــه ملعب مدينة حمــد، حقق الرفاع 
دون  بهدفيــن  المالكيــة  علــى  الفــوز  الشــرقي 

مقابل.
فــي المجموعة الثالثة، فاز االتحاد على االتفاق 
احتضنهــا  مواجهــة  فــي  مقابــل  دون  بهدفيــن 
ملعــب الرفــاع، وعلــى اســتاد الشــيخ علــي بــن 
علــى  فــوًزا  الشــباب  حقــق  خليفــة،  آل  محمــد 

األهلي بثالثة أهداف دون مقابل.

وضمــن المجموعــة الرابعة، تعــادل البحرين مع 
النجمة )1-1( على استاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفــة، وفــاز البســيتين علــى الحالــة بهدف 

وحيد على ملعب النجمة.
وبنــاًء علــى ذلك، فإن ترتيــب المجموعات صار 
الثالثة:المجموعــة  الجولــة  ختــام  مــع  كاآلتــي 
االولــى: البديــع 6 نقــاط، ســترة والرفــاع والحد 
والتضامن بـ 3 نقاط لكل واحد منهم، المجموعة 

الثانية: الرفاع الشــرقي 6 نقاط، مدينة عيســى 
بنقطــة  والمنامــة  المالكيــة   ،3 قاللــي  نقــاط،   5
وحيــدة لــكل واحــد منهمــا، المجموعــة الثالثــة: 
األهلــي 6 نقــاط، المحــرق والشــباب بـــ 4 نقــاط 
لــكل واحــد منهمــا، االتحــاد 3، وأخيــًرا االتفــاق 
بال نقاط، المجموعة الرابعة: البسيتين 4 نقاط، 
النجمــة والبحريــن بنقطتيــن لــكل واحــد منهما، 

وأخيًرا الحالة بنقطة واحدة.

جانب من الفعاليات

من لقاء الشباب واألهلي )إعالم نادي الشباب(

الــثــمــانشهدت مشاركة واسعة بـ 14 فريًقا على المضمار العالمي الـــمـــبـــاريـــات  ــة  ــل ــي ــص ح ــا  ــ ــدًف ــ ه  19

ختام الجولة 3 لكأس االتحاد الكروي“ريسنغ بحرين” يخطف لقب أولى جوالت “الكارتنج”

21

جانب من توقيع العقد 
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حسن علي

أحمد مهدي

أحمد مهدي



الدوليــة  البحريــن  تنطلــق علــى مضمــار حلبــة 
“موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوسط” 
لـــ  إبراهيــم خليــل كانــو  ليالــي  أولــى فعاليــات 
“الــدراغ والدرفــت” هــذا الموســم، التــي ســتقام 
الليلــة االثنيــن الموافق 14 أكتوبــر على مضمار 
إثــارة  الفعاليــات  ستشــهد  حيــث  الصخيــر، 
ومتابعــة كبيــرة مــن عشــاق الســيارات كعادتهــا 

خالل المواسم السابقة.
وســتتاح الفرصــة إلــى الراغبيــن في المشــاركة 
الخاصــة  الناريــة  ودراجاتهــم  بســياراتهم 
المشــاركة ضمــن “ليالــي الــدراغ” علــى مضمــار 
الربع ميل في حلبة البحرين الدولية بالصخير، 
حيــث ســتكون هــذه التجربــة حقيقيــة لعشــاق 

السرعة والتسابق. 
وتتيــح الحلبة للمشــاركين بإجــراء االختبارات 
في واحدة من الفعاليتين المثيرتين أو االثنتين 

مًعــا مســاء اليــوم، برســوم اشــتراك رمزيــة تبلغ 
فيمــا  الفعاليتيــن  لــكال  بحرينــي  دينــار   10.5
تبلــغ رســوم االشــتراك لواحــدة مــن الفعاليتيــن 
البحريــن  حلبــة  وتقــدم  بحرينــي.  دينــار   7.5
الدوليــة علــى هامــش الفعاليــة فرصــة فريــدة 
أمــام الحضــور، بتخصيــص عــدد مــن ســيارات 
الخارقــة  بســرعتها  المعروفــة  ”الدراغســتر“ 
وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب 
بجانب ســائق محترف يقودك في رحلة تنطلق 

مــن الصفــر وحتى 100 ميل في الســاعة خالل 
 42 ثانيــة واحــدة فقــط لتجربــة العمــر، بمبلــغ 

دينارت للشخص الواحد.
وســيكون التســجيل للفعالية في موقع الحدث 
بــدًءا مــن الســاعة 5 مســاء فيمــا تطلــق شــارة 
االنطالق عند الساعة 6 وحتى 11 قبل منتصف 
الليــل. كمــا يتعيــن علــى المشــتركين الخضــوع 
لفحص الســالمة إلزامي لسياراتهم قبل أن تطأ 

إطاراتها أرضية المضمار.

الرئيــس  بتلكــو  مــدرج  الحلبــة  وخصصــت 
لمشــاهدة جوانــب اإلثــارة كاملــة المطــل علــى 
المضمــار الرئيــس للفعاليــة بتذاكــر تبلــغ قيمتها 

ديناريــن، فيمــا ســيتمكن الراكبــون مــن مالزمة 
الســائقين فــي ســياراتهم أيًضــا لعيــش اللحظة 

بمبلغ 4 دنانير.

جانب من الفعاليات

الليلة انطالق أولى فعاليات كانو لـ “الدراغ والدرفت”
الفعاليات تشــهد إثارة ومتابعة كبيرة من عشاق السيارات

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انتخــب نائــب رئيــس االتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر منذر جواد البصري ليشــغر منصب نائــب رئيس اتحاد غرب 
آســيا للبليــارد والســنوكر، وذلــك مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التي عقــدت التحــادات المنطقة يــوم الجمعة 

الماضي في العاصمة األردنية عّمان.

وانتخــب منــذر مــن خــالل االنتخابــات 
ذاتــه  االجتمــاع  فــي  حدثــت  التــي 
لتأســيس مجلــس إدارة جديــد ومدتــه 
4 ســنوات، يتكــون برئاســة عبدالمنعــم 
ونائبــه  اإلمــارات،  دولــة  مــن  الختــال 
منــذر البصــري، ويعقــوب فخــرو أميًنــا 
ــا، وعضويــة كل من: ناصــر الحديد  عامًّ
)لبنــان(،  حيــدر  مصطفــى  )األردن(، 
أحمــد الشــريف )اليمن( وخالــد القبندي 

)الكويت(. 
 ويأتــي اختيــار البصــري تأكيــًدا علــى 
بهــا  تتمتــع  التــي  المرموقــة  المكانــة 
مملكة البحرين من كوادر وطنية غنية 
عن التعريف والقدرة على التواجد في 

كافــة االتحــادات العربيــة واآلســيوية 
والعالمية، ويعتبر فوز البصري مكســًبا 
للعبــة باالتحــاد، ويؤكــد قــدرة الكوادر 
فــي  البــالد  تمثيــل  علــى  البحرينيــة 
فــي  والتواجــد  الخارجيــة  المحافــل 

المناصب القيادة الكبرى.
 كمــا تــم الموافقــة علــى طلــب مملكــة 
منــذر  بــه  تقــّدم  والــذي  البحريــن 
بشــأن  االجتمــاع  محضــر  فــي  جــواد 
اســتضافتها لبطولــة غــرب آســيا فــي 
ديســمبر 2019 شــرط إرسال الخطاب 
النهائي بطلب ذلك خالل أسبوع وبعد 
الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة من 

ِقبل اللجنة األولمبية البحرينية.

 وفي قرارات أخرى الجتماع الجمعية 
تــم  آســيا،  غــرب  التحــاد  العموميــة 
االجتمــاع  محضــر  علــى  المصادقــة 
السابق والذي تضمن إعفاء االتحادات 
األعضــاء فــي االتحــاد اآلســيوي مــن 
دفع رســوم العضوية الســنوية التحاد 
غــرب آســيا فــي حــال التزامهــم بدفــع 
العضويــة الســنوية لالتحاد اآلســيوي. 
زيادة عدد بطوالت الناشئين والشباب 
تحت 21 سنة و18 سنة والسماح لهم 
بالمشــاركة فــي بطــوالت الرجــال فــي 
حــال عــدم تعــارض الجــدول. وكذلــك 
منفصلــة  بطولــة  إقامــة  اقتــراح  تــم 
قبــل  مــن  مدعومــة  تكــون  للناشــئين 

إقامــة  اعتمــاد  اآلســيوي.  االتحــاد 
دورات تدريبيــة للحكام المحليين عن 
طريق توفير مدربين للحكام مخولين 
االتفــاق  وتــم  الدوليــة  الشــارة  بمنــح 
علــى ترشــيح الــدول لحــكام مؤهليــن 
الجــدد  الحــكام  لتدريــب  محلييــن 
ومنحهــم الشــارة الدوليــة عــن طريــق 
تأهيــل أحــد الحــكام المعتمديــن فــي 
الخليج لمنح الشارات الدولية للحكام 

فــي الخليــج والمنطقــة وتــم ترشــيح 
الحكــم ناظــم حســن مــن البحريــن لما 
يملكــه مــن خبــرة طويلــة وكذلــك ثقة 
وإســناد  واآلســيوي  الدولــي  االتحــاد 
المباريــات النهائيــة وقبــل النهائيــة لــه 

في بطوالت سابقة. 

وكذلك الحرص على مشــاركة الحكام 
فــي البطــوالت الدولية لزيــادة الخبرة 
والثقة. دعم االتحاد اآلســيوي بتوفير 
مــدرب لفتــرة محــددة مقابــل رســوم 

مدعومة لتدريب الالعبين الناشئين.
 مــن جانبه، أعرب منذر جواد البصري 
رئيــس  إلــى  وتقديــره  شــكره  عــن 
وأعضاء اتحاد غرب آســيا على الدعم 
يكــون  ألن  الثقــة  ونيلــه  والمســاندة 
نائًبــا للرئيــس، مؤكــًدا أن ذلــك الدعــم 
يعكــس روح الوحدة بين أســرة اللعبة 
يســير  الجميــع  أن  ويؤكــد  اآلســيوية 
المصلحــة  هدفــه  واحــد  مركــب  فــي 
العليــا للعبــة”. وأشــار البصــري إلــى أن 
تواجده في االتحاد سيزيد من خبرته 
وسيســعى لبــذل الجهود مــع األعضاء 
لالرتقــاء باللعبــة على المســتوى غرب 

آسيا.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

انتخاب منذر جواد نائًبا لرئيس غرب آسيا

منذر جواد خالل الجمعية العمومية

سلوى عيد.. مالحم تاريخية وإنجازات عالمية
2019 الــعــالــم  ــة  ــي ــذهــب ب وانــتــهــت   2014 الــشــبــاب  ــاد  ــي ــب ــم أول بــفــضــيــة  بــــدأت 

البطلــة العالميــة ونجمــة ألعــاب القــوى البحرينيــة ســلوى عيــد .. ســرقت األضــواء وأضحــت 
حديــث العالــم علــى مســتوى “أم األلعاب”، فهي لم تكتف بالفوز بالميدالية الذهبية في ســباق 
400 متر للســيدات ببطولة العالم أللعاب القوى للرجال والســيدات التي اختتمت مؤخًرا في 
العاصمة القطرية الدوحة، وإنما حصلت على ثاني أفضل رياضية في البطولة على مستوى 
“الســيدات” وهــو مــا يضاف إلى رصيدها الزاخــر باإلنجازات والنجاحات على مدار مســيرتها 

الرياضية.

 وكان االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى اختــار 
ســلوى عيد وفًقا لعدة معايير ومقاييس فنية 
وإحصائيــات دقيقــة اتبعهــا االتحــاد الدولــي 
فــي التصنيــف لتحديــد هويــة أفضــل خمــس 
المحفــل  فــي  رياضيــات  وخمــس  رياضييــن 

العالمي.
Malaika Mi� األلمانيــة  الالعبــة  وجــاءت    “
hambo” فــي القفــز العالــي فــي المركــز األول 
)1288 نقطــة( بعــد تحقيقهــا لرقــم جديــد في 
القفــز بـــ 7.30 متــر، وتبعتهــا ســلوى عيــد فــي 
المركز الثاني )1281 نقطة( التي حققت ثالث 
افضل زمن في تاريخ الســباق )48:14 ثانية(، 
جــزر  مــن   ”Shaunae Miller  “ العــداءة  ثــم 
الباهامــاس والمتخصصة في ســباق 400 متر 
بالمركــز الثالــث )1272 نقطــة( برقمهــا الجديد 
Si�“ 48:37 ثانيــة(، تليهــا العــداءة الهولنديــة(

fan Hassan” المتخصصــة فــي ســباق 1500 
متر للســيدات في المركــز الرابع )1271 نقطة( 
وأخيــًرا  دقيقــة(،   3:51:95( الجديــد  برقمهــا 
Katarina Johnson�Thomp� “  الرياضيــة 

son” في المركز الخامس )1269 نقطة(.
 ويشــّكل ذلــك النجاح الجديــد إنجاز تاريخي 
جديــد فــي مســيرة ألعــاب القــوى البحرينيــة 
عــداء ضمــن  أي  دخــل  أن  يســبق  لــم  حيــث 
ألم  العالــم  بطــوالت  فــي  األوائــل  الخمســة 
األلعــاب وهو ما يجعل تلك المشــاركة متميزة 
من جميع النواحي ويعكس اإلمكانات العالية 
والقــدرة الفائقــة التــي تتمتــع بهــا ســلوى فــي 
ســباق 400 متــر ســيدات لتصبح بطلــة العالم 
إنجــازا  رصيدهــا  إلــى  وتضيــف  منــازع  بــال 
جديــدا، وهــو مــا يدفعنــا ألن نســلط الضــوء 
على مسيرتها العالمية في هذا التقرير وقصة 
الســنوات  خــالل  عطائهــا  وتــدرج  نجاحهــا 
بطلــة  والدة  عــن  لتعلــن  الماضيــة  الخمــس 
جديــدة قادمــة بقــوة للمنافســة فــي أولمبيــاد 
تفاصيــل  فــي  التوغــل  دون   ،2020 طوكيــو 
إنجازاتها العربية واإلقليمية والقارية الكثيرة 
عالميــة  بطلــة  أصبحــت  بعدمــا  والمتعــددة 

بامتياز. 

االنطالقة بأولمبياد الشباب 2014

والنجوميــة  والتألــق  النجــاح  قصــة  بــدأت 
للعــداءة ســلوى عيــد فــي العــام 2014، حيــث 
األولمبيــة  األلعــاب  دورة  منافســات  دخلــت 
كعــداءة  الصينيــة  نانجينــغ  بمدينــة  للشــباب 
مغمــورة وغيــر معروفة على الســاحة العالمية 
واإلصــرار  بالعزيمــة  متســلحة  كانــت  لكنهــا 
ســباق  فــي  العــداءات  كبــار  مناطحــة  علــى 
400 متــر فكانــت تتــدرب باســتمرار لتطويــر 
قدراتهــا بدعــم من اتحاد ألعاب القوى وجهازه 
الفنــي واإلداري ألنهــم جميعــا كانــوا يؤمنــون 
بقدراتها ومســتقبلها المتميــز، لتفاجئ الجميع 
والميداليــة  الثانــي  المركــز  علــى  بحصولهــا 
الفضيــة، حاصــدًة أول ميداليــة للبحريــن فــي 
ثانيــة،   52:74 بلــغ  وبرقــم  الشــباب  أولمبيــاد 
خلف األســترالية “ثورنتون جيسيكا” صاحبت 
الميداليــة الذهبيــة برقــم 52:50 ثانية، لتحقق 
أكبــر محفــل  فــي  لهــا  ا جديــًدا  رقًمــا شــخصيًّ

رياضي للشباب على مستوى العالم.

تألق عالمي في كولومبيا 2015

 اإلنجاز األولمبي للعداءة ســلوى عيد شــجعها 
علــى المزيــد من العطــاء والتألق في ميدان أم 
األلعاب، وقدم لها دفعة معنوية كبيرة لتحقيق 
نجاحــات أكبــر وأرقــام قياســية افضــل وســط 
متابعــة واهتمــام من مســئولي االتحــاد ولجنة 
المنتخبــات بتدريباتهــا ومعســكراتها وتوفيــر 
مختلف احتياجاتها ومتطلباتها لتكون جاهزة 
للمشــاركة فــي بطولــة العالــم للناشــئين التــي 

أقيمت بكولومبيا 2015.
 فجرت سلوى عيد مفاجأة كبيرة في البطولة 
العالميــة  اإلعــالم  وســائل  محــط  وأصبحــت 
غيــر  جديــد  تاريخــي  إنجــاز  حققــت  عندمــا 
مســبوق لمملكــة البحريــن فــي بطولــة العالــم 
للناشئين حين فازت بالمركز األول و الميدالية 
الذهبية في نهائي سباق 400 متر بكل جدارة 
ا جديــًدا آنذاك  ا وعالميًّ وحققــت رقًمــا شــخصيًّ

لتصبح المصنفة األولى في العالم بسباق 400 
متــر بفئتها بتســجيلها أفضل زمن في الســباق 
فــي ذلــك العــام. واســتطاعت العــداءة ســلوى 
أن تحــرز المركــز األول بعدمــا قطعــت مســافة 
الســباق بزمن قدره 51.50 ثانية متفوقة على 
العــداءة األمريكيــة »لينــا إيربــي« التــي حققت 
المركــز الثاني والميدالية الفضية بزمن 51.79 
التــي  »كاثريــن«  البريطانيــة  والعــداءة  ثانيــة، 
أحــرزت المركــز الثالــث والميداليــة البرونزيــة 
بزمــن وقــدره 52.25 ثانيــة، وأظهــرت ســلوى 
عيد مستوى متميًزا في السباق عكس قدراتها 
المتميــزة ومــا تتمتع بــه من إمكانــات فذة في 
ســباق 400 متر بعدما تخطت منافســاتها بكل 

براعة واقتدار.

أول مشاركة على مستوى الكبار 
2015

بدأت سلوى عيد أول مشاركة لها في بطوالت 
الكبــار فــي دورة األلعــاب الرياضيــة العالميــة 
بكوريــا   2015 عــام  أقيمــت  التــي  العســكرية 
الجنوبيــة حيــن فازت بذهبية ســباق 400 متر 
اللتيــن  األولمبيتيــن  البطلتيــن  علــى  متفوقــة 
شــاركتا في عــام 2012 “بيانكا رازور” و”ناتاليا 
بيهيــدا”، واســتطاعت الفــوز بســباق 400 متــر 
بزمــن قــدره 51.39 ثانيــة لتصبــح بذلك أصغر 

فائزة في تاريخ البطولة.

نجاح عالمي في لندن 2017

بعد إنجاز بطولة العالم للناشئين في كولومبيا 

العالميــة،  العســكرية  األلعــاب  ودورة   2015
دخلت سلوى عيد عالم النجومية بصورة أكبر 
ا  ا ودوليًّ ــا وقاريًّ وســلطت عليها األضواء محليًّ
وباتــت واحدة من العــداءات المعروفات على 
الســاحة العالمية في سباق 400 متر للسيدات 
لهــا الجميــع بمســتقبل باهــر فــي عالــم  وتنبــأ 
ألعاب القوى لتكســب الرهان في بطولة العالم 
السادسة عشرة بلندن عام 2017 عندما فازت 
بالمركــز الثانــي والميداليــة الفضيــة فــي ذات 
ثانيــة خلــف   50.06 قــدره  بتوقيــت  البطولــة 
النجمــة األمريكيــة “فيليــس فرانســيس” التــي 
حــازت علــى المركــز األول والذهبيــة لتســجل 
ســلوى عيد إنجاًزا جديًدا في مسيرتها وتؤكد 
مــن جديــد بأنهــا بطلة ال يشــق لها غبــار، وكان 

لذلك اإلنجاز أصداء محلية وعالمية كبيرة.

ذهبية تاريخية في الدوحة 2019

 2019 بالدوحــة  األخيــرة  العالــم  بطولــة  فــي 
صعقــت ســلوى عيــد ناصــر منافســتها البطلــة 
األولمبيــة “شــوني ميلــر” لتصبح أول آســيوية 
تفوز بسباق 400 متر للسيدات وتنهي السباق 
فــي 48.14 ثانيــة وهــو ثالــث أســرع زمــن في 
التاريــخ، فيمــا اكتفت ميلــر بالميدالية الفضية 
بزمــن 48.37 ثانيــة، وبعــد تحقيق أســرع زمن 
فــي الســباق منــذ 1985 بدت ســلوى فــي حالة 
ذهــول عندما جلســت على المضمــار ووضعت 

يدها على فمها لدى وصولها خط النهاية.
ظل الرقم القياسي الذي حققته ماريتا كوتش، 
عداءة ألمانيا الشــرقية الســابقة )47.60 ثانية( 

 34 1985 صامــًدا علــى مــدار  6 أكتوبــر  يــوم 
عاًمــا، أمام الجميــع وبدا وكأنه رقم من كوكب 
آخــر يصعــب االقتــراب منــه، لكــن هــذا الرقــم 
أصبــح قريــب المنــال وبــدا مهــدًدا بالتحطيــم 
بعدمــا اقتربــت ســلوى عيــد ناصر بشــكل كبير 
منــه خــالل بطولــة العالــم الـــ17 أللعــاب القوى 
بالدوحــة لتحصــد إنجاًزا رائًعا ســيخلد اســمها 

في سجل بطالت سباق 400 متر للسيدات.

بطلة الدوري الماسي 2018 و2019

المتعــددة  والقاريــة  العالميــة  النجاحــات  بعــد 
كان ال بــد للعــداءة ســلوى عيــد أن تشــارك في 
أكبــر  وتخــوض  الماســي  الــدوري  منافســات 
عــدد مــن الســباقات ســعيا وراء االحتــكاك مع 
عمالقــة العداءات فــي العالم وتحســين زمنها، 
وكعادتهــا فقــد فاجــأت الجميــع وفــازت بلقــب 
الدوري الماســي في 2018 ويأتي هذا اإلنجاز 
بعــد الفــوز فــي 7 انتصــارات بالدوري الماســي 
لتتربــع علــى عــرش ســباق 400 متر للســيدات 
على مستوى العالم وتفرض هيمنتها المطلقة.

وفي الدوري الماســي لهذا العام 2019 توجت 
التوالــي،  علــى  الثانــي  للعــام  العداءة باللقــب 
حيــث اعتلــت صــدارة الترتيــب العــام لســباق 
400 متــر فــي الــدوري الماســي بعدمــا حققــت 
40 نقطــة فــي جميــع الجــوالت التــي خاضتهــا 
ونجحــت فــي تحقيــق المركــز األول 5 مــرات، 
التاريــخ  عيــد  78ســلوى  العــداءة  ودخلــت 
باعتبارهــا أول عــداءة عربيــة وآســيوية تفــوز 
بلقــب الــدوري الماســي فــي ســباق 400 متــر 

للسيدات مرتين متتاليتين.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

ذهبية تاريخية لسلوى لتصعد منصة التتويج بجدارة

الموافقة على 
طلب البحرين 

الستضافة بطولة 
السنوكر 2019

البطلة الذهبية العالمية تحتفل بإنجازها

سلوى عيد متوجة بذهبية بطولة العالم للناشئين بكولومبيا 2015

sports@albiladpress.com

االثنين
14 أكتوبر 2019 
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جـــدل تـــركــي
أعلن مســؤول االتحاد األوروبي لكرة القدم أن االتحاد “ســينظر” في معلومات أفادت أن العبين أتراًكا 
احتفلوا بفوز فريقهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية، في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عملية في 

شمال شرق سوريا.

فــي  الصحافــي  المســؤول  وقــال 
تاونســند  فيليــب  األبطــال  دوري 
لوكالة األنباء اإليطالية )انسا( “أنا 
ا لم أر ذلك التصرف الذي  شــخصيًّ

يمكن أن يعّد استفزاًزا”.
القواعــد  تمنــع  “هــل  وأضــاف   
السياســية  اإلشــارات  التنظيميــة 
أن  ويمكننــي  نعــم،  والدينيــة؟ 
أضمــن أننــا ســوف ننظــر فــي هذا 
الوضع. دعوني أتأكد من صحته”.
التحيــة  األتــراك  الالعبــون  وأدى 
العســكرية بعــد تســجيل الالعــب 
الهــدف  الجمعــة  توســون  جينــك 
الفائــز علــى ألبانيــا فــي تصفيــات 

بطولة أمم أوروبا 2020.
ونشرت بعد المباراة صورة للفريق 

التركي على حسابه الرسمي على 
تويتــر، يظهر فيهــا الالعبون وهم 
يؤدون التحية العســكرية. وكتب 
فــي التغريــدة أن الالعبين “أهدوا 
الشــجعان  جنودنــا  إلــى  فوزهــم 
وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين 

سقطوا شهداء”.
من جهة ثانية، أدى العب الجمباز 
التركــي ابراهيــم تشــوالك التحية 
العالــم  بطولــة  فــي  العســكرية 
للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز 

بميدالية ذهبية.
وعــادة فــي تركيــا، يعلن مشــاهير 
ومــن بينهم العبو كرة قدم الدعم 
لقــوات أمــن وجيــش بلدهــم بعــد 
وقــوع هجمــات أو عنــد تنفيذهــم 

لعمليات عسكرية.
وفــي إيطاليا، أثار الالعب التركي 
أونــدر  جنكيــز  رومــا  نــادي  فــي 
الجــدل أيضــًا بصــورة يظهــر فيها 
العســكرية  التحيــة  يــؤدي  وهــو 

وحوله ثالثة أعالم تركية.
وانتقد أوندر على مواقع التواصل 
كان  ألنــه  خصوًصــا  االجتماعــي 

يرتدي قميص نادي روما.
عمليــة  األربعــاء  تركيــا  وأطلقــت 
عســكرية فــي شــمال ســوريا ضــد 
القــوات الكرديــة بعــد يوميــن من 
ســحب الواليــات المتحــدة لقواٍت 
بعــض  فــي  متمركــزة  كانــت  لهــا 
المواقــع في الشــمال ســوري قرب 

الحدود مع تركيا.

مانشيني يعيد والدة إيطاليا

وكاالت

منــذ مــا يقــارب الســنتين، وتحديًدا في 13 نوفمبر 2017، تعّرض المنتخــب اإليطالي لكرة القدم، 
لنكســة تاريخية بتعادله مع نظيره الســويدي بدون أهداف في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس 

العالم 2018، وأقصي عن المشاركة في المونديال.

منتخــب إيطاليا الذي عاش بعدها فترة وجيزة 
كبوتــه  أن  الكثيــرون  لــه  وتنبــأ  الضيــاع،  مــن 
ستطول وأن العودة لن تكون قريبة، سيما وأن 
مــا من بشــائر كانــت تلوح في األفــق عن وجود 
جيــل جديــد يعوض ذلــك الذي فــاز بلقب كأس 
العالــم 2006، نهــض وتأهــل إلــى كأس أوروبــا 

.2020
علــى  إيطاليــا  اســتيقظت  عاميــن  نحــو  قبــل 
وقــع غيابهــا عــن كأس العالــم للمــرة األولى منذ 
1958، تاركــة وراءهــا 4 ألقــاب عالمية، وأجياال 
مــن الالعبيــن الذين أبهــروا ماليين عشــاق كرة 
القــدم. وهي اليوم تصحو وكلها أمل بمســتقبل 
حاكــه المــدرب أنطونيــو مانشــيني الــذي أعــاد 
تشــكيل المنتخب بســرعة بعد الغيــاب الكارثي 

عن البطولة العالمية.
بيــن  بنقلــة نوعيــة  عامــان فقــط كانــا كفيليــن 
فينتــورا  بييــرو  جــان  الســابق  المــدرب  عهــد 

والحالــي مانشــيني. عامان زمنيــان، لكن الفرق 
شاســع جــدًا بيــن أســلوبين وفكريــن وطريقتي 
لعــب مختلفتيــن.. بيــن كــرة قدم من زمــن غابر 
اعتمدهــا األول وأســلوب حديــث أعتمــد فيــه 

على العناصر الشابة.
بعد إقالة فينتورا والبدء في التفتيش عن بديل 
لــه، كان الهــروب واالعتــذار والتذرع باألســباب 
هــي العناوين الرئيســية للصحف اإليطالية لدى 
الحديــث عن إمكانية اختيار أحدهم لملئ هذه 
الوظيفــة التــي بقيت شــاغرة منذ إقالــة فنتورا 
في 15 نوفمبر حتى الخامس من فبراير 2018 
عندما تم تكليف مدرب منتخب تحت 21 عاما 

بهذه المهمة إلى حين إيجاد المدرب األصيل.
مــا فعلــه مانشــيني منــذ اســتالمه لمهامــه فــي 
14 مايــو 2018، أي 17 شــهًرا فقــط، يعتبــر أكثر 
مــن إنجــاز، بعدمــا حّولــه مــن منتخــب اعتبــره 
بالحيــاة  ملــيء  لمنتخــب  يحتضــر،  الكثيــرون 

واإلصــرار والـ”غرينتــا” التــي لطالمــا كانت ســمة 
لألتزوري.

ويشــهد ســجل مانشــيني لــه بأنــه خطــا خطــوة 
نوعيــة بالمنتخــب اإليطالــي، بعدمــا خاض معه 
16 مبــاراة حقــق فيهــا، 10 انتصــارات وأربعــة 
تعــادالت وخســارتين أمــام فرنســا بطلــة العالم 
1-0. ويبــدو أن  3-1، والبرتغــال بطلــة أوروبــا 
مانشيني في طريقه لتدوين اسمه في سجالت 
المنتخــب الذهبيــة، إذ بــات علــى مســافة فــوز 

واحــد ليعــادل رقم المــدرب التاريخي فيتوريو 
بوتسو بالفوز بتسع مباريات تواليا، ذلك عندما 
فــي  ليشتنشــتاين  علــى  الثالثــاء  يحــل ضيفــًا 

التصفيات األوروبية.
ولــم يــأت تأهــل اإليطاليــون عقــب صــراع مــع 
فرق المجموعة العاشــرة المنتمي إليها، بل جاء 
ســهالً بفــوزه بجميــع مبارياته الســبعة، ما ضمن 
لــه التأهل إلى البطولة األوروبية قبل 3 مراحل 

على نهاية التصفيات.

روبرتو مانشيني

وكاالت

وكاالت

هو أســطورة حقيقية في بالده وأفضل العب في تاريخ كرة القدم األوكرانية. انه نجم ميالن اإليطالي الســابق اندري شفتشــنكو الذي يريد تعزيز أســطورته من خالل قيادته 
منتخب بالده إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

اســتلم شفتشــنكو حامــل الكــرة الذهبيــة عــام 
2004، تدريــب المنتخب األوكراني عام 2016، 
وبعــد أن فشــل فــي مهمتــه األولــى فــي قيــادة 
العــام  روســيا  مونديــال  نهائيــات  إلــى  فريقــه 
الماضي، يحتاج فريقه إلى نقطة واحدة عندما 
يستضيف البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو 

االثنين ضمن التصفيات األوروبية.
وقــال شفتشــنكو قبــل مواجهــة فريقــه الجمعة 
الماضــي ضــد ليتوانيا )2 - صفر( “أريد الوصول 
إلــى  التأهــل   ،)...( نهايتــه  إلــى  المشــروع  بهــذا 

أوروبا واللعب هناك مع تحقيق النجاح”.
 وحقــق المنتخــب األوكرانــي المفاجأة في هذه 
الثانيــة  المجموعــة  يتصــدر  التصفيــات حيــث 
مــن دون أي خســارة برصيــد 16 نقطــة مــن 6 
مباريــات ويتقــدم علــى البرتغــال بطلــة أوروبــا 
فــي النســخة األخيــرة التــي أقيمــت في فرنســا 

عام 2016 بفارق 5 نقاط.
ويبــدو أن شفتشــنكو نجــح في إيجــاد التوازن 
بيــن المواهب الشــابة والعناصــر الخبيرة أمثال 

جناح وســت هام اندريــي يارمولنكو او مهاجم 
شاختار دانيتسك يفغين كونوبليانكا.

وخــالل التصفيــات الحاليــة، تألق أيضــا الظهير 
األيســر لمانشســتر ســيتي اوســكندر زينتشنكو 
روســالن  غنــك  صفــوف  فــي  بلجيــكا  وبطــل 

مالينوفســكيي وكالهما أظهر نضوًجا كبيًرا في 
اآلونة األخيرة. وقد نجح شفتشنكو إلى جانب 
مســاعديه اإليطالييــن مــاورو تاســوتي واندريا 
مالديــرا فــي جعــل المنتخــب االوكرانــي يعتمد 

كرة قدك اكثر ميال إلى الهجوم.

تعييــن  انتقــدوا  اوكرانيــا  فــي  كثيــرون  وكان 
الــذي  فومنكــو  لميخايلــو  بديــال  شفتشــنكو 
اســتقال عقب عروض مخيبــة في كأس اوروبا 
2016 حيــث لم يســجل الفريــق أي هدف، نظرا 
لقلــة خبرتــه فــي مجــال التدريــب ولــدوره فــي 
الفشل الذريع للمنتخب في نسخة 2016 عندما 

كان مساعاد لفومنكو.
بيــد ان شفتشــنكو تلقى التحدي باصــرار وقال 
فــي هــذا الصــدد “انــه تحــد كبيــر بالنســبة الــي. 

لكني قبلته بضمير مرتاح”.
واضــاف “كلمــا كان التحــدي اكبــر، كان تصميــم 
اكبــر ايضــا. اردت تحقيق النجــاح مع المنتخب 

الوطني وكنت اؤمن بقدرات الالعبين”.
ارتيــم فرانكــوف  الخبيــر األوكرانــي  ويعتــرف 
“كنــت اعتقد بان االحتفــاظ بالكرة وتقديم كرة 
هجومية ليســت من خصائص الكرة األوكرانية 
ألننــا كنــا نفتقــد إلــى الالعبيــن الجيديــن. لكــن 
فجــأة نملــك اآلن فريًقــا مختلًفــا شــابًّا وجاهــًزا 

للمعركة”.

اندري شفتشنكو

مشـــــروع شفتشنكـــــــــو

وكاالت

أوضــح اإلنجليــزي جــادون سانشــو، مهاجــم بوروســيا دورتمونــد، أنــه يضــع علــى 
نفسه الكثير من الضغوطات في كل مباراة، من أجل أن يصبح واحًدا من أفضل 

الالعبين في العالم.

بلغاريــا،  لمواجهــة  سانشــو  ويســتعد 
اليوم اإلثنين، فــي التصفيات األوروبية 
الــرد  عــن  بحًثــا   ،2020 ليــورو  المؤهلــة 
الماضيــة  الجولــة  فــي  إنجلتــرا  لهزيمــة 

أمام التشيك بنتيجة )2-1(.
ا  وبإمــكان إنجلتــرا ضمــان التأهل رســميًّ
إلــى اليــورو، في حــال حققــت االنتصار، 
علــى  كوســوفو  فــوز  عــدم  انتظــار  مــع 

مونتينجرو.
وقــال سانشــو فــي تصريحــات للموقــع 
الرســمي لالتحــاد اإلنجليزي لكرة القدم: 
“أشــعر بالضغط فــي كل مباراة، فمركزي 
هــو خــط الهجــوم، وبالتالــي تنتظر مني 
الجماهيــر شــيًئا مــا مــن أجــل مســاعدة 

الفريق”.

عنــد  حافــًزا  لــي  يمثــل  “هــذا  وأضــاف: 
أجــل  مــن  الملعــب  أرض  إلــى  الدخــول 
المبــاراة،  فــي  بصمــة  وتــرك  المحاولــة، 

ففــي األيــام الحاليــة يتــم الحكــم عليــك 
بعــدد المباريــات التي تشــارك بها، وعدد 
األهــداف التي تســجلها، وتبدأ الجماهير 

في التحدث، عندما ال تقوم بذلك”.
أمــر  هــذا  لــي،  “بالنســبة  سانشــو  وتابــع 
شخصي، أرغب بشدة أن أقدم أفضل ما 
لــدي من أجل الفريــق في كل مرة أدخل 
فيهــا أرض الملعــب، أرغــب فــي تقديــم 
100 % ممــا لــدي وأن أصنــع أو أســجل 

األهداف”.
 وواصــل “أضــع ضغًطــا علــى نفســي في 
كل مبــاراة، حيــث أعلــم أنــه إذا ســجلت 
وصنعــت األهــداف ولــم نحقــق النتيجة 
علــى  أننــي  القــول  يمكننــي  المطلوبــة، 

األقل حاولت مساعدة الفريق”.
دورتمونــد  بوروســيا  العــب  وختــم   
“بالطبــع ال تســعد بالهزيمــة، لكــن يمكنك 
حينهــا بالخــروج بشــيء ما مــن المباراة 

والمضي قدًما للخطوة التالية”.

سانشو تحت الضغط

فــاز فالتيــري بوتــاس بجائــزة اليابــان الكبرى يــوم األحد وانتزع فريقه مرســيدس 
لقــب الصانعيــن ببطولــة العالــم لســباقات فورموال 1 للســيارات كما ضمــن الثنائية 

للعام السادس على التوالي في إنجاز ال سابق له.

 واجتــاز الســائق الفنلنــدي خــط النهايــة 
بفارق 11.3 ثانية عن سيباســتيان فيتل 
الذي لم يستفد من مركز أول المنطلقين 
مــع فيــراري بعــد أن انحصرت المنافســة 
على لقب السائقين بين ثنائي مرسيدس 
رغــم احتاللــه المركــز الثانــي يــوم األحد 

متقدًما على لويس هاميلتون.
وبهذه النتيجة يتفوق مرســيدس بفارق 
177 نقطــة عــن فيــراري ليعــادل الرقــم 
القياســي بتحقيــق لقــب الصانعين ســت 
هــذا  اجتيــاز  يمكــن  مــرات متتاليــة       وال 

الفارق مع تبقي أربعة سباقات.
علــى  القــادر  الوحيــد  بوتــاس  وأصبــح   
منافســة هاميلتــون على لقب الســائقين 

بعــد أن قلــص الفــارق إلــى 64 نقطــة في 
الترتيب العام.

وعــادل مرســيدس إنجــاز فيــراري الــذي 
حقق لقب الصانعين ســت مرات متتالية 

بين عامي 1999 و2004.
وقــال بوتــاس بعــد تحقيق فــوزه الثالث 
هذا الموسم واألول منذ سباق أذربيجان 
في أبريل نيســان الماضي ”االنطالق من 
المركز الثالث لم يكن سهال على اإلطالق 

لكن ال يمكن االستسالم“.
وعانــى  رائعــة  ســيارة  ”أملــك  وأضــاف 
مــن  كان  لــذا  مشــكلة  مــن  سيباســتيان 

الجيد أن أتقدم. أنا فخور بفريقي“.

وكاالت

مرسيـــــــــدس بطـــــل الثنائيـــــــة

فالتيري بوتاس 

وكاالت

كشــف تقريــر صحافــي إســباني، أمــس األحــد، عــن تزايــد فــرص 
رحيل ثنائي برشلونة، خالل االنتقاالت الشتوية المقبلة.

“مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
فــإن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو” 
إيفــان  الوســط  خــط  ثنائــي 
راكيتيتــش وكارليــس ألينيا هو 
صاحــب الفرص األكبــر للرحيل 
ينايرالمقبــل،  فــي  البارســا  عــن 
فــي ظــل عــدم مشــاركته كثيًرا 
الموســم،  هــذا  المباريــات  فــي 
رغــم أن النــادي لــم ُيقــرر ذلــك 

بعد.
“رغــم  الصحيفــة:  وأضافــت 
براكيتيتــش  برشــلونة  تمســك 
فإنه يمتلك عدة عروض أبرزها 

من يوفنتوس وإنتر ميالن”.
كان  أن  بعــد  “إيفــان  وتابعــت: 
تشــكيلة  فــي  أساســية  قطعــة 
فالفيــردي، شــارك هــذا الموســم 

فــي مبــاراة واحــدة كأساســي، 
وبديــل فــي 5 مواجهات أخرى، 
دوًرا  يمتلــك  ال  أصبــح  حيــث 
ا بعد التعاقد مع فرينكي  رئيسيًّ

دي يونج”.
مــع  نفســه  “الموقــف  وأشــارت: 
برشــلونة  رفــض  الــذي  ألينيــا 
بيتيــس  ريــال  إلــى  رحيلــه 
مــن  األخيــرة  اللحظــات  فــي 
االنتقاالت الماضية، وتم إقناعه 

بأن له مكان في الفريق”.
ا  وختمت: “بالفعل شارك أساسيًّ
فــي الجولة األولــى ضد أتلتيك 
بيلباو وخرج بعد الشوط األول، 
لــم يدخــل القائمــة  ومنــذ ذلــك 
فــي  وجلــس  مباريــات،   7 فــي 

مباراتين على مقاعد البدالء”.

على أعتاب الرحيل

احتفال تركيا بالفوز

sports@albiladpress.com
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قــال رئيــس االتحــاد العربــي لحقوق اإلنســان عيســى العربي إنه مــن األهمية وضع 
بمــا  والعبيــر  الــرأي  بممارســة حريــة  المعنيــة  والتشــريعية  التنظيميــة  الضوابــط 
يحصن اســتغاللها من قبل األفراد والجماعات اإلرهابية في اإلعالم ونشــر خطاب 

التحريض والكراهية. 

وأوضــح العربي بحوار أجرته معه البالد 
بــأن “موءامــة التشــريعات الوطنيــة مــع 
التزامــات الدولة الدوليــة المعنية بحرية 
الــراي والتعبيــر أمــر مهم؛ لتعزيــز تقدمها 
المحرز في مختلف مجاالت وتشــريعات 
حقــوق اإلنســان، والتــي من أهمهــا الحق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات وتعزيــز 
وحمايــة  واإلعــالم  الصحافــة  حريــة 

الصحفيين على وجه التحديد”.
وأكــد بــأن هنالــك تحديــا حقيقيــا تواجه 
دول المنطقــة، بتنظيــم اإلعــالم والحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات وضمــان 
شــفافيتها، حيث تعتبــر العديد منها مثل 
تلــك القضايا جــزء من الســيادة المرتبط 
أهميتهــا  رغــم  الوطنــي،  األمــن  بقضايــا 
الحــرة واالرتقــاء  فــي تعزيــز الصحافــة 

باإلعالم.

# تعيش المنطقة العربية العديد  «
من الصراعات المسلحة، كيف 

تنظرون في االتحاد العربي لسبل 
االرتقاء بحالة حقوق االنسان 
والتنمية في هذه الظروف؟

تشــكل الصراعــات المســلحة أكبــر تحــدٍّ 
لتعزيــز التــزام الدول العربيــة واحترامها 
قيــم ومبادئ حقــوق اإلنســان، واالرتقاء 
بمعــدالت تحقيــق التنميــة وفقــا لخطــة 
األمــم المتحــدة لتحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة، لمــا تمثلــه من تهديد مباشــر 
للســالم الذي هو حجر األســاس في بناء 

وتقدم الدول.
وقد مثل ما يسمى بالربيع العربي وتبعاته 
آخــر فصــول تلــك النزاعــات والصراعات 
بالمنطقــة، وأدى إلــى تدهور حالة حقوق 
اإلنســان فــي العديد مــن الــدول العربية، 
ونعتقد أن على الدول العربية مســؤولية 
كبيــرة فــي دراســة ومعالجة مــا آلت إليه 
األوضــاع بهــا، واالســتفادة مــن التجارب 
اآلســيوية، والمضــي ســريعا فــي طريــق 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  منفصــل 
واالرتقاء برفاهية المجتمعات اإلنسانية 
اإلنســان  حقــوق  احتــرام  علــى  المبنيــة 
وفقــا لمقتضيات الحق فــي التنمية الذي 
اعتمدته األمم المتحدة في العام 1986.

# تأخر إصدار قانون جديد  «
للصحافة وكذلك تعطل قانون 

الحق في الحصول على 
المعلومة في السلطة التشريعية 
منذ سنوات؟ والسؤال: ما أهمية 

صدور هذين القانونين على 
تعزيز حرية الرأي والتعبير ودعم 

الشفافية؟

تواجــه الحكومــات علــى مســتوى العالــم 
تحديــا حقيقيــا يرتبــط بتنظيــم اإلعــالم 
والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
وضمــان شــفافيتها، حيــث تعتبــر العديد 
مــن الــدول مثــل تلــك القضايا جــزءا من 
الســيادة المرتبط بقضايــا االمن الوطني، 
رغــم أهميتها في تعزيــز الصحافة الحرة 

واالرتقاء باإلعالم.

الدوليــة  التشــريعات  جميــع  وتهــدف 
المعنيــة بحرية الراي والتعبير الى تأكيد 
التــزام الــدول بتوفيــر الحريــة لمختلــف 
وضــرورة  والصحافــة،  اإلعــالم  وســائل 
إلغــاء جميــع التشــريعات أو السياســات 
التــي تحــد أو تمنــع مــن الحصــول علــى 

المعلومات بشكل كامل وشفاف.
وفــي مملكــة البحريــن، فإن صــدور مثل 
أصبــح  قــد  الوطنيــة  التشــريعات  تلــك 
موءامــة  حيــث  مــن  ســواء  ملحــا  أمــرا 
التشريعات الوطنية مع التزامات الدولة 
الدوليــة المعنيــة بحريــة الــراي والتعبير، 
أو لتعزيــز تقدمهــا المحــرز فــي مختلــف 
اإلنســان،  حقــوق  وتشــريعات  مجــاالت 
والتــي مــن أهمهــا الحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومات وتعزيز حرية الصحافة 
واإلعــالم وحمايــة الصحفيين على وجه 

التحديد.
وضــع  أهميــة  أن  علــى  التأكيــد  مــع 
الضوابط التنظيمية والتشريعية المعنية 
بممارسة حرية الرأي والعبير بما يحصن 
اســتغاللها مــن قبــل االفــراد والجماعات 
خطــاب  ونشــر  اإلرهابيــة  اإلعــالم  فــي 
التحريــض والكراهيــة. مــع التأكيــد على 
مسؤولية الدولة عن حماية المجتمع من 
جميــع األعمــال اإلرهابيــة وتعزيز الســلم 

المجتمعي.

# رغم اإلنجازات الكبيرة التي  «
تقوم بها البحرين في مجال 

حقوق اإلنسان، فإننا نرى أحيانا 
بعض التشكيك والنقد، كيف 

ترى المنظمات الدولية الوضع 
الحقوقي في البحرين حاليا؟

حرصــت حكومة البحرين برئاســة ســمو 
المضــي  علــى  الموقــر  الــوزراء  رئيــس 
فــي سياســتها الهادفــة لتعزيــز احترامها 
واالرتقــاء  اإلنســان  بحقــوق  والتزامهــا 
فــي  بالبحريــن  اإلنســان  حقــوق  بحالــة 
وحــرص  بالمملكــة،  المجــاالت  مختلــف 
الحكومة على تحقيق التنمية اإلنســانية 
فــي ضوء ســعيها لتحقيــق أهداف األمم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة التي نالت 
البحرين إشــادات دولية واســعة في هذا 

اإلطار.
ولعــل مــن أبــرز مــا يؤكــد ذلــك اإلشــادة 

بهــا حكومــة  التــي حظيــت  الدوليــة 
البحرين من خالل إشادة مجلس 

بجهــود  اإلنســان  حقــوق 
خــالل  وتقدمهــا  البحريــن 

الــدوري  االســتعراض 
العديــد  وتــرى  الشــامل، 
الدوليــة  المنظمــات  مــن 
اإلنســان  حقــوق  لحالــة 
مــن  بالكثيــر  بالبحريــن 
االيجابيــة، حيث يمكن 
جلــي  بشــكل  التعــرف 
علــى الوضــع المتقــدم 
لحالة حقوق اإلنسان 
بالبحريــن مــن خالل 
مــن  العديــد  إشــادة 

المنظمــات الدولية بالتقــدم الحاصل في 
مجال حقوق اإلنسان بالبحرين.

اإلنســان  حقــوق  منظومــة  إن  وحيــث 
هي منظومــة مفتوحة ومتطورة بشــكل 
مســتمر، فــإن عمليــة التقــدم هــي عمليــة 
للعديــد  وتخضــع  ومتطــورة  مســتمرة 
االقتصاديــة  السياســية  العوامــل  مــن 
والبيئيــة،  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
وبحســب تقاريــر االتحــاد العربــي، فــان 
يشــهد  قــد  الحقوقــي  البحريــن  ســجل 
مســتمرا  نوعيــا  وتحســنا  كبيــرا  تقدمــا 
مــا  أو  بالتشــريعات  ســواء فيمــا يتعلــق 

يخص منها السياسات والممارسات.

# يمثل اإلعالم الحديث واالنفتاح  «
اإلعالمي تحديات كبيرة لقضايا 

حرية الرأي والتعبير بما فيها 
خطاب التحريض والكراهية، كيف 
ترون تلك القضايا على المستوى 

العربي في ظل كونية العالم؟

العربيــة  الــدول  مــن  الكثيــر  تعانــي 
المعنيــة  التزاماتهــا  فــي  تراجــع  مــن 
بحريــة الــرأي والتعبيــر، رغــم االلتــزام 
الدولي الواســع بها، والســعى لتعظيم 

التزاماتهــا الدوليــة المعنيــة بحماية 
حريــة الــرأي والتعبيــر، ويتســبب 

واإلعــالم  االعالمــي  االنفتــاح 
الحديث مع األسف الشديد 

زيــادة  فــي 
جــع  ا تر

الــدول العربية عــن التزاماتهــا الدولية 
المعنية بحرية الرأي والتعبير.

استغالل الجماعات اإلرهابية لكونية 
تســخير  فــي  واحترافهــا  اإلعــالم 
خطــاب  لنشــر  الحديــث  اإلعــالم 
التحريــض والكراهية يعد ولعل أحد 
عائقــا  تقــف  التــي  العقبــات  أصعــب 
أمــام مزيدا مــن االلتزام بحرية الرأي 
والتعبيــر بالعديد من الــدول العربية، 
وقد أصبحت هذه القضة محل جدال 
واســع بمختلــف الهيئــات والمنظمات 
اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة 
عــدا عن الــدول، وهو ما يتطلب منها 
فــي الوطــن العربي العمــل على خلق 
تــوازن ناجــع بيــن التزامــات الدولــة 
المعنيــة حماية حرية الــراي والتعبير 
وفي الوقت نفســه وفاءهــا بالتزامها 
فــي  األصيــل 

األعمــال  مــن  المجتمــع  حمايــة 
اإلرهابيــة والتحريض على الكراهية 

واإلرهاب.

# تعمل األمانة العامة لمجلس  «
التعاون على تعزيز حقوق 

اإلنسان العربي بدول مجلس 
التعاون، كيف تقيمون أداء 
المجلس في هذا المجال؟

اهتمــت األمانــة العامة لمجلــس التعاون 
منــذ العــام 2011 بقطاع حقوق اإلنســان 
وســعت إلــى إعطــاء دفعت قويــة لعملها 
المتعلق بحقوق اإلنسان بدول المجلس، 
اإلنســان  لحقــوق  مكتبــا  أنشــأت  حيــث 
واعتمــدت االليــات المعنيــة بعملهــا فــي 

إطار دول المجلس.
كمــا تــم اعتمــاد “إعــالن حقــوق اإلنســان 
لدول مجلس التعاون” من قبل المجلس 
أنشــأ  كمــا   ،2014 ديســمبر  فــي  األعلــى 
المجلــس مكتبــا لــه كمراقــب فــي جنيف 
فــي  أننــا  إال  اإلنســان،  بحقــوق  معنــي 
مــن  مزيــد  إيــالء  إلــى  نتطلــع  الحقيقــة 
االهتمام بقطاع حقوق اإلنســان باألمانة 
واآلليــات  التنظيمــات  وتطويــر  العامــة، 
الخاصــة بــإدارة شــؤون حقوق االنســان 
المجتمــع  المجلــس، الســيما وأن  بــدول 
الدولــي يتجــه إلــى الربــط بيــن حقــوق 
اإلنســان بخطة األمــم المتحدة؛ لتحقيق 

التنمية المستدامة 2030.
كمــا يتجه العالــم إلى مفاهيم جديدة 
األعمــال  مفاهيــم  علــى  قائمــة 
مــا  وهــو  اإلنســان،  وحقــوق 
يسترعي من مجلس التعاون 
التركيز علــى قطاع حقوق 
اإلنســان بدول المجلس؛ 
الــدول  مــن  كونهــا 
المتقدمة في مجال 
التنمية المستدامة.

باإلضافة إلى دورها 
الدولي المهم والبارز 
كبــرى  كاقتصــادات 
ومصــدر رئيــس للطاقة 
بالعالــم، ونقتــرح فــي هــذا 
للمجلــس  العــام  األميــن  علــى  الشــأن 
تشــكيل هيئــة استشــارية مــن الخبــراء 
اإلنســان  بحقــوق  المعنييــن  العــرب 

المتعلقــة  ورؤاهــم  تصوراتهــم  لتقديــم 
بتطويــر عمــل األمانــة العامــة فــي مجال 

شؤون حقوق اإلنسان.

# برأيكم هل تؤدي المنظمات  «
الحقوقية الوطنية عملها بشكل 

جيد على المستوى الوطني 
واإلقليمي والدولي؟

ينبغــي تقييــم أداء المنظمــات الوطنيــة 
وفقــا لحجم الخبــرات والمعارف الدولية 
القائمــة عليهــا، والتمييــز بينهــا من حيث 
االســتقاللية والنزاهــة وخدمــة األهداف 
الوطنيــة للدولــة، ومــن المؤســف جدا أن 
وأثــر  مســتوى  تراجــع  بحقيقــة  نعتــرف 
المنظمــات الحقوقيــة الوطنيــة والعربية 
عمومــا، علــى عكس نظيراتهــا المدعومة 
مــن قبــل الــدول والتنظيمــات المعاديــة 
التــي تمتلــك خبرات دوليــة تعطيها األثر 

والفاعلية في حراكها الدولي.
وتعــود أســباب هــذا التراجــع فــي عمــل 
وفاعليــة المنظمات الوطنيــة إلى انعدام 
الدعــم غيــر الموجــه الــالزم لهــا مــن قبــل 
الدولــة مــن جهــة ومؤسســات المجتمــع 
األخــرى مــن جهــة ثانيــة، والذي يتســبب 
في إعاقة هذه المنظمات عن اســتقطاب 
أو إجــراء  الدوليــة  الحقوقيــة  الخبــرات 
برامــج التدريب الهادفــة لتعزيز معارفها 
المعنيــة ببناء وتعزيــز قدراتها ومعارفها، 
والدوليــة  اإلقليميــة  مشــاركاتها  وتعــذر 
التي تســهم في تعزيــز فاعليتها وتعظيم 
دورهــا فــي الدفــاع عــن الدولــة وتعزيــز 

حجم الخبرات الدولية داخل المنظمة.
داخــل  مــن  المختصيــن  ابتعــاد  أن  كمــا 
بمجــاالت حقــوق  االهتمــام  عــن  الدولــة 
اإلنســان وعــدم االنخــراط فــي األعمــال 
واالنشــطة والمبــادرات المتعلقة بحقوق 
اإلنســان هــو عنصــر رئيــس فــي تراجــع 
عمــل المنظمات الوطنيــة أمام المنظمات 

الحقوقية الدولية.
ونشــير في هذا الصدد الى ضرورة قيام 
الدولــة بمــا هــو الزم وضــروري لتصويب 
ظــروف هــذه المعادلــة ودعــم وتحســين 
حالــة المنظمــات الوطنيــة بمــا يعــزز مــن 
حضورهــا ودرهــا وأثرهــا وفاعليتها على 
المحافــل  وبجميــع  األصعــدة  مختلــف 

اإلقليمية والدولية.

الصراعات المسلحة أكبر تحدٍّ يواجه حقوق اإلنسان 
العربــي لــــ “^”: الــدول العربيــة تشــهد تراجعــا فــي التزاماتهــا بحريــة التعبير

أكد محافظ محافظة العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة أن نيل المحافظة جائزة التميز في 
التواصــل مــع العمــالء عــن أفضل الجهات تفاعــالً في النظام الوطنــي للمقترحات والشــكاوى )تواصل( للعام 
الثانــي علــى التوالــي فــي الملتقى الحكومي 2019 يعد تأكيــًدا لمدى التزام المحافظة فــي خدمة المواطنين 

والمقيمين، وذلك انطالقا من أهداف ورؤية المحافظة.

أقامتــه  حفــل  بمناســبة  وأعــرب 
محافظــة العاصمــة بحضــور جميع 
موظفيهــا عن بالغ فخــره واعتزازه 
بالتكريم الذي حظيت به المحافظة 
مــن قبــل رئيــس الــوزراء صاحــب 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو 
سلمان ال خليفة، وولي العهد نائب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة، مؤكــًدا أن هــذا اإلنجــاز 
يعكــس تفانــي موظفــي المحافظة 

وتميزهــم وإخالصهــم فــي خدمــة 
العمــالء، وتجســيًدا لجهد متواصل 
دأبــت عليــه المحافظــة فــي تعزيــز 
بفضــل  القــدرات  وتمكيــن  األداء 
توجيهــات وزيــر الداخليــة الشــيخ 

راشد بن عبد هللا آل خليفة.
عمــل  فريــق  “اســتطاع  وقــال 
هــذا  تحقيــق  العاصمــة  محافظــة 
اإلنجــاز المشــرف الــذي يعــد دافًعــا 
نحــو رفع مســتوى العمــل الجماعي 
بفاعلية أكبر، والعمل بشــكل مكثف 
كافــة  علــى  العمــالء  خدمــة  نحــو 

المســتويات، والدفــع باألمــام نحــو 
رفــع مؤشــر اإلنتاجيــة واألداء بمــا 
يتماشى مع توصيات الملتقى الذي 
ــا في وضع أهم  يلعــب دوًرا محوريًّ
العمــل  وأولويــات  اســتراتيجيات 

الحكومي”.
وأضاف “تتبنــى محافظة العاصمة 
تنفيــًذا  المفتــوح  البــاب  سياســة 
لتوجيهــات الحكومــة فقــد أخــذت 
المحافظــة علــى عاتقهــا مســؤولية 
مــع  تواصليــة  قنــاة   20 إدراج 
األهالــي ضمــن برنامــج عملها مثل: 

نظام “تواصل”، تطبيق “عاصمتي”، 
المجلــس  الميدانيــة،  الزيــارات 
األســبوعي، اســتقبال العمــالء مــن 
بشــكل  طلباتهــم  اســتقبال  خــالل 
مباشــر، والزيــارات الميدانيــة، ممــا 

يمّثــل ذلك أقصى درجــات التعاون 
وتذييــل الصعوبــات علــى العمــالء 
وينسجم مع ديناميكية التعامل مع 
العمالء خصوًصــا الراغبين بتقديم 

استفساراتهم واقتراحاتهم”.
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أطلقت شــركة اوبي أند هيل الرائدة في مجال التصميم والعالقات العامة النســخة الثانية من مبادرتها المســتمرة للتواصل مع رواد األعمال والشــركات والطلبة 
تحت رعاية وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن توفيق المؤيد، وتقّرر عقد فعالية القوى النسائية يومي األحد واالثنين الموافق 13 و14 أكتوبر في فندق سوفيتل 

البحرين بمنطقة الزالق.

إلــى  النســائية  القــوى  فعاليــة  وتهــدف 
طرح الفرص االستثمارية وفتح مجال 
رائــدات  بيــن  مــا  والتضامــن  للشــراكة 
األعمال الملهمات والمستثمرين. وتنص 
الحضــور  تمكيــن  علــى  الفعاليــة  رؤيــة 
وتبــادل  للتواصــل  فرصــة  وتقديــم 
مجــاالت  لهــم  تتيــح  والتــي  المعرفــة، 
واســعة للتفكير واالبتكار اإلبداعي عبر 

إبراز طاقاتهم نحو التغيير اإليجابي. 
حــول  العــام  هــذا  برنامــج  ويتمحــور   
األعمــال:  ريــادة  مجــال  فــي  النســاء 
فــي إطــار العمــل الملهــم والقيــادة نحــو 
ســياق  اتخــاذ  يتــم  وســوف  التغييــر. 
العــام  فــي  األولــى  بنســختها  الفعاليــة 
الماضــي 2018 والــذي تضمــن: القيــادة 
وريادة األعمال واالبتكار. حيث ســيتم 
تسليط الضوء على خلق حس التوافق 
والتأثيــر الملموس لكســر الحواجز التي 
تحد من االرتقاء واإلنجاز. وقد ســبقت 
هــذه الفعاليــة مجموعــة مــن الفعاليــات 
الدراجــات  ســباق  مثــل  المصاحبــة 
الهوائيــة بمشــاركة أكثر مــن 100 راكبة 

مــن  أكثــر  بمشــاركة  الجــري  وســباق 
150 عــداءة بهــدف تحفيز المشــاركات 
لبنــاء  البعــض  بعضهــم  مــع  للترابــط 
أساســيات النجاح يًدا بيــد، وعلى وجه 

الخصوص الشابات الطموحات.  
 وســوف تضــم مراســيم االفتتــاح حفل 
تكريــم خــاص للشــركاء بهــدف تقديــم 
المتواصلــة  لجهودهــم  تقديــرًا  جوائــز 
إلنجــاح هــذه الفعاليــة، وهــم كالتالــي: 
البحريــن  وديســانج  الخليــج  طيــران 
الصناعــة  ووزارة  كليــن  وجســت 
شــؤون  ووزارة  والســياحة  والتجــارة 
الشــباب والرياضة وشركة إليزيان وأي 
بي أم تيرمنلز وبنك أي بي ســي ويورو 
البحريــن  كــروزر  النــد  جاغــور  موتــرز 
وبــي ام ام أي وعــرب اركيتكتس وزين 
البحرين والكوهجي سســتم. كما شارك 
حوالي 40 شريًكا في دعم الفعالية عبر 
لحقيبــة  والمنتجــات  العــروض  توفيــر 
الهدايــا والتي ســيتم تقديمها للحضور، 

ا. باإلضافة 25 شريًكا إعالميًّ
كمــا ســتتضمن قائمــة متحدثــي اليــوم 

والمؤســس  الرئيســي  الشــريك  األول 
خليفــة  آل  راشــد  بنــت  هيــا  لمكتــب 
للمحامــاة الشــيخة هيــا بنــت راشــد آل 
خليفــة ورئيــس مجلــس األمنــاء فريال 
رنــا  اســتيديو  نــاس ومديــر ومؤســس 
ســالم رنــا ســالم ومؤســس شــركة تــرو 
جمــال  فيفيــان  لالستشــارات  نــورث 
ورائــدة  )رياضيــة  حرمــوش  وتريســي 
ومهــارات  مشــاركة  ورئيــس  أعمــال( 
لألعمــال  العالمــي  والتحالــف  الشــباب 
جميــرة  التعليــم  أجــل  مــن  التجاريــة 
برلي وعبدالناصر غامر)فنان ومؤســس 
جمعــان  ومريــم  غــارم(  اســتوديو 
التحتيــة(  البنيــة  هندســة  )مستشــار 
لحمايــة  الخيريــة  المؤسســة  ورئيســة 
آل  مــروة  الشــيخة  والبيئــة  الحيــوان 

مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة  خليفــة 
مجــاالت  فــي  المعروفــة  الشــخصيات 

مختلفة. 
 ومــن المقــّرر أن تفتتــح الفعاليــة وفــاء 
التنفيذيــة لشــركة  )الرئيســة  العبيــدات 
لهــذه  والمؤسســة  هيــل  أنــد  أوبــي 
المبــادرة( حيــث صرحــت: “إنهــا كانــت 
رحلة مشوقة نحو استكشاف الخبرات 
عبــر التواصــل مــع المتحدثيــن مــن 27 
دولة. نحن ممتنون لهذا اإلقبال الغامر، 
ونتطلــع إلــى يوميــن مليئيــن بالنجــاح 
والتواصل لجميع الحضور، ونقدر وزير 
شؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، 
لتقديــم رعايتــه نحــو الحــدث، وكذلــك 
الرســميين  والراعييــن  شــركائنا  جميــع 

لكونهم أكبر دعم لنا”. 

وسيقوم أكثر من 150 من القادة المؤثرين بمشاركة نجاحاتهم وشغفهم  «
وابتكاراتهم وحماسهم. ألكثر من 2000 مندوب حول اإلقليم العربي 

والعالمي. كما ستضم الفعالية 53 دورة تعليمية وحلقات نقاشية و10 
سيدات تم اختيارهن في مجال التكنولوجيا حيث سيقومن بعرض أفكار 

أعمالهن، وأيًضا 50 جلسة توجيهية ستخلق فرًصا جديدة للتعاون 
والشراكات.

طرح الفرص االستثمارية وفتح مجال للشراكة بين رائدات األعمال

“أوبي أند هيل” تطلق فعاليات القوى النسائية

اســتقبل بنــك البحريــن اإلســالمي 
مؤخرًا في مقره الرئيسي بالمنطقة 
الدبلوماســية مجموعة من طالبات 
لــوزارة  التابــع  “تكويــن”  برنامــج 
بهــدف  وذلــك  والتعليــم  التربيــة 
المرحلــة  طلبــة  وتعريــف  إعــداد 
الثانوية بســوق العمل والمتطلبات 

الالزمــة لــه حتــى يكونــوا مهيئيــن 
للدخــول فيــه بعد إكمال دراســتهم 

في المستقبل. 
علــى  الطالبــات  توزيــع  تــم  وقــد 
لتلقــي  البنــك  أقســام  مختلــف 
مرحلة التدريب التي تســتمر حتى 

منتصف شهر أكتوبر 2019.

“البحرين اإلسالمي” يستقبل 
طالبات “تكوين”

للتواصل: 17111509

“األهلي المتحد” يعلن عن الفائزين بجوائز “حصادي”
ألـــف دوالر بقيمـــة 25  األولـــى  الجائـــزة  أســـبوعية علـــى  ســـحوبات 

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد مؤخــًرا عــن فــوز 
عيســى  عبــاس  وفاضــل  غلــوم،  عبدالســتار 
عبــدهللا، ونقــاء الحلواجــي، بجوائــز برنامــج 
 ،2019 ســبتمبر  لشــهر  األســبوعية  حصــادي 
حيــث فــاز كل منهــم بجائــزة قيمتهــا 25 ألــف 
دوالر.   الجديــر بالذكــر أن برنامــج حصــادي 
– وهــو برنامــج توفيــر يقدم أكبــر الجوائز في 
البحرين - قد نجح في تســجيل أكبر عدد من 
الفائزيــن وتقديــم أكبــر إجمالــي مــن الجوائــز 
بالمقارنــة مــع أي مــن برامج توفيــر أخرى في 
المملكــة، فمنــذ انطالقتــه، قدمــت “حصــادي” 
جوائز نقدية تجاوزت قيمتها 67 مليون دينار 

ألكثر من 16 ألف فائز من عمالئه.
عــن  المتحــد  األهلــي  البنــك  أعلــن  ومؤخــًرا   
تدشــين النســخة الجديدة من برنامج التوفير 
مجــدًدا  ينطلــق  والــذي  “حصــادي”،  الشــهير 
هــذا العــام بســّلة مــن الجوائــز هــي األكبــر في 
البحريــن بإجمالــي جوائز تزيــد قيمتها على 8 
مالييــن دوالر أميركــي، كمــا يطــرح البرنامــج 

لهــذا الموســم تشــكيلة مــن الجوائــز النقديــة 
الكبــرى والمميــزة الجديــدة، والتــي يأتي على 
رأســها جائزة “مليونير حصادي” التي ســتمنح 
مبلــغ مليــون دوالر لفائــز واحــد فــي الســحب 
الــذي ســيجري في وقــت الحق من هــذا العام 

علــى هــذه الجائــزة الكبــرى المرتقبــة.  وفضالً 
كشــف  الكبــرى،  الســنوية  الجائــزة  هــذه  عــن 
البنــك أيًضا عــن تفاصيل الســحوبات الدورية 
الجديــدة على العديد من الجوائز األســبوعية 
العيــد  وجوائــز  ســنوية  والربــع  والشــهرية 

الخاصــة التــي تــم اســتحداثها لتوفــر لعمــالء 
البنــك فــي البحريــن موســًما حافــالً بالجوائــز 
النقديــة بشــكل أكبــر وفــرص فوز أوفــر وأكثر 

من أي وقت مضى.
الجديــد  الموســم  “حصــادي”  ويســتهل   
رئيســية  جائــزة  علــى  أســبوعية  بســحوبات 
أولــى بقيمــة 25 ألــف دوالر أميركي مخصصة 
للعمــالء فــي البحريــن عــالوة علــى 20 جائــزة 
أخــرى بقيمــة ألف دينار بحريني يتم الســحب 
ا إلتاحة المزيد من فرص الفوز  عليها أســبوعيًّ

ألوسع شرائح العمالء على مدار العام.
كذلــك خــّص برنامــج “حصــادي” عمــالءه هــذا 
العــام بجائــزة شــهرية بقيمــة 100 ألــف دينــار 
ترتفــع  والتــي  دوالر(،  ألــف   265( بحرينــي 
قيمتهــا في الســحب كل 3 أشــهر على الجائزة 
الربــع ســنوية الكبرى وقدرهــا 500 ألف دوالر، 
وهــي جوائز صممت بحيث تمنح الفائزين بها 
القدرة والحرية المالية لتحقيق أحالم عمرهم 

ا. وضمان استقرارهم ماليًّ

25

إعــــداد وتعــــريف طلبـــة المـــرحلـــة 
الثـانـويــة بســوق العمــل

14 أكتوبر 2019 االثنين
15 صفر 1441

أعلنــت مدينــة التنيــن البحريــن، أكبــر مركــز 
بمملكــة  والتجزئــة  بالجملــة  للبيــع  تســوق 
الترويجــي  العــرض  عــودة  عــن  البحريــن، 
’امســح واربــح‘ والــذي ينتظــره الجميــع مــع 
جوائــز أكثــر، باإلضافة لســحب على ســّيارة 
جديــدة، وذلــك في إطــار التزامهــا بمواصلة 
تقديم العروض الترويجية األفضل للزبائن.

الــذي أعلنــت فيــه  الوقــت  فــي  يأتــي ذلــك 
مدينــة التنيــن مؤخــًرا أن العــرض سيســتمر 
لمّدة أســبوعين ابتداًء من 13 أكتوبر 2019 
أكــدت  حيــث   ،2019 أكتوبــر   26 وحتــى 
حصــول جميــع الزبائــن علــى فرصــة للربــح 
مــن  أي  فــي  20 د.ب  بقيمــة  التســوق  عنــد 
المجمــع، تؤهلهــم  فــي  المختلفــة  المحــالت 
لدخول الســحب على ســيارة نيســان إكس-

تريــل جديــدة، باإلضافة إلــى الحصول على 
للفــوز  الكترونيــة  واربــح‘  ’امســح  بطاقــة 

اليــد  حقائــب  منهــا  فوريــة،  قيمــة  بجوائــز 
والعديــد  الشــراء  واإلكسســوارات وقســائم 
مــن الجوائــز األخــرى. وقد أوضحــت مدينة 
التنيــن أن الحملــة الترويجيــة تأتــي للتعبير 
عن تقديرها لعمالئها ومكافأتهم على ثقتهم 
في المجمع، حيث تمنحهم فرًصا أكثر للفوز 
مع زيادة تسوقهم من المحالت في المجمع، 
والبالــغ عددهــا 787 محــاًل، تشــمل محــالت 
واإلكسســوارات  واأللبســة  المفروشــات 

ويمكــن  هــذا  الكثيــر.  وغيرهــا  واأللعــاب 
عبــر  وذلــك  والربــح،  المشــاركة  للجميــع 
ختــم فواتيــر الشــراء لــدى المنّصــة الخاصة 
حيــث  المجمــع،  فــي  المتواجــدة  بالعــرض 
سوف يحصلون على تذكرة إلكترونية فوًرا 
والتي ســوف تؤهلهــم للربح بإحدى الجوائز 
إكس-تريــل  نيســان  ســيارة  منهــا  الرائعــة 
جديــدة، والتــي ســوف يتــم الســحب عليهــا 

بتاريخ 27 أكتوبر 2019.

كانــو  أحمــد  بــن  يوســف  شــركة  أقامــت 
وبالتعــاون مع نادي عبدالرحمن كانو لرعاية 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  حفــالً  الوالديــن 
للمســنين لتكريــم المتميزيــن مــن منتســبي 
النادي بحضور نبيل خالد كانو وعدد كبير من 
المدعوين في إطار سياســة الشــركة للوفاء 
المجتمــع  ودعــم  االجتماعيــة  بمســؤولياتها 
البحرينــي. وأكد عضو مجلــس اإلدارة نبيل 
كانــو أن هــذا الحفل يأتي وفاء من الشــركة 
علــى  وحرصهــا  االجتماعيــة  بمســؤوليتها 
جــذب االنتباه إلى هذه الفئة من كبار الســن 
وإشــعارهم بمــدى اهتمــام كافة المؤسســات 
مــا  بهــم وبظــروف معيشــتهم،  الدولــة  فــي 
ينعكــس إيجابيــًا علــى أوضاعهــم النفســية 
ومعنوياتهــم ومســاعدتهم فــي عيــش حياة 
أفضــل. وأوضح أن الشــركة تتطلع إلى مثل 
هــذه المبــادرات التــي تســاهم فــي إنهــاض 

المجتمــع ككل، مؤكدًا علــى أهمية التواصل 
نظــرًا  بالمحبــة  وإحاطتهــم  المســنين  مــع 
لمكانتهــم في قلوبنا ومايمليــه عيلنا واجبنا 
الديني واالجتماعي. وأضاف كانو أنه يجب 
رد الجميــل لهــم نظيــر ماقدمــوه مــن عطــاء 
وبــذل وتضحية، ممتدحــًا الرعاية والخدمة 
المتميزة التي يقدمها نادي عبدالرحمن كانو 
لرعايــة الوالدين، حيث يتمتع بســمعة طيبة 

على مستوى المملكة وخارجها.

فيمــا أعــرب رئيــس ومنتســبي النــادي عــن 
كانــو  أحمــد  بــن  يوســف  لشــركة  شــكرهم 
النــادي  وأنشــطة  لبرامــج  دعمهــم  علــى 
التــي  الكثيــرة  الخيريــة  األعمــال  وعلــى 
تقدمهــا الشــركة مشــاركة منها في الشــراكة 
الحفــل  وتخلــل  المملكــة،  فــي  المجتمعيــة 
تراثيــة وتكريــم  قصائــد شــعرية وعــروض 
تــم  كمــا  النــادي،  منتســبي  مــن  المتميزيــن 

توزيع الهدايا التذكارية.

أســبوعين لمــّدة  الصينيــة يســتمر  المدينــة  عــرض  الحفل يبرهن وفاء الشــركة لمســؤوليتها االجتماعية

مسابقات “التنين” تعود مع جوائز أكبر “يوسف بن أحمد كانو” تحتفل بيوم المسنين

كشــف منتجــع ’الريتــز -كارلتــون، البحريــن‘ عن 
بســرطان  للتوعيــة  العالمــي  بالشــهر  احتفالــه 
الثدي، حيث سيتألق باللون الوردي خالل شهر 

أكتوبر. 
وسيحظى الزوار من األزواج والعائالت بفرصة 
االســتمتاع بالعديــد مــن التجــارب الفريــدة، بما 
فــي  الــوردي  باللــون  الطعــام  ذلــك قوائــم  فــي 
مطعمــي ’بريمافيــرا‘ و’بالمز‘، وتجارب شــاي ما 
بعــد الظهيــرة مــع باقــة مــن الحلويــات الوردية 
فــي ردهتــي ’ذا لوبــي الونــج‘ و’ريتــز جورميــه 
الونــج‘، ومجموعــة مــن تجــارب الســبا المميزة 
بلمسات اللون الوردي، وحفلة الجزيرة الوردية 
الناجحــة التــي يحييهــا منّســق األغاني الشــهير 

إرســان إرجونــر بتاريــخ 17 أكتوبر.وإلى جانب 
تجارب الطعام والســبا المســتمرة خالل الشــهر، 
سيكتسي المنتجع باللون الوردي تحت أضواء 
النجــوم المتأللئــة انســجاًما مــع جهــود المملكــة 
الدؤوبــة لنشــر التوعيــة حــول ســرطان الثــدي. 
وتأتــي أهميــة هــذه الخطــوة كرســالة توعويــة 
لحــّث النســاء علــى الخضــوع للكشــف المبكــر 
عن ســرطان الثدي من جهة، وكوســيلة لتمويل 
ودعــم األبحــاث وتطويــر العالجــات فــي هــذا 
المجــال مــن جهــة أخــرى، حيــث ســيتم التبــرع 
ســيجري  التــي  العائــدات  إجمالــي  مــن  بجــزء 
جمعها من الفعاليات الخاصة بالمناســبة لصالح 

جمعية ’ثينك بينك بحرين‘ الخيرّية.

“الريتز” يكتسي بالوردي للتوعية بسرطان الثدي
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ستتلقى عددا من المقترحات انظر فيها

يمكنك التحرر من واألنماط التقليدية 

كن منتجا وتجنب ارتباك األخطاء 

فترة معدومة الحظ فال تراهن عليها 

احرص على عالقاتك االجتماعية

ساوم ودافع عن حقوقك كاملة 

تفتقد الى الحماسة فال تعرض نفسك لإلرهاق

فترة مناسبة للترويج لمشاريعك 

تنجح في االمتحان وتقدم أفكارا المعة

 اسع كي تكون اتصاالتك نافعة وناجح

تقلق بشان احد أفراد العائلة او مسألة

 تجنب أي جدال او مناقشة او انفعال

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

حدث 14 أكتوبر

 1907
التوقيع على معاهدة  

بين إمبراطور 
اإلمبراطورية 

الروسية 
نيقوال الثاني 
واإلمبراطور 

ميجي إمبراطور 
اليابان تنهي الحرب 

الروسية اليابانية

عادت الفنانة العراقية 
رحمة رياض إلى بيروت 

حيث وضعت اللمسات 
األخيرة على أغنيتها 

الوطنية التي أصدرتها 
عبر قناتها الرسمّية على 
“ يوتيوب”  بعنوان “نازل 

آخذ حقي”. وهي من كلمات 
قصي عيسى، ألحان علي 

صابر، توزيع محب الراوي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــت الــشــعــر ــيـ ــبـ ــم الـــثـــقـــافـــي لـ ــ ــوس ــ ــم ــ ضـــمـــن ال

ــة مــا قبــل ألفــي عــام نــدى فــردان تأخــذ األطفــال إلــى رحل

خداش والشروف يجتمعان في أمسية شعرية

فارس وتالل دلمون ضمن فعاليات الخامسة بتوقيت الباب

يســتضيف بيــت الشــعر بيــت إبراهيــم 
 “ الثقافــي  الموســم  ضمــن  العريــض، 
لــن  ولكــن  ويذهــب  يأتــي  أمــل  وبــي 
أودعــه” لمركز الشــيخ إبراهيــم للثقافة 
زيــاد  الفلســطيني  القــاص  والبحــوث، 
مــن  شــعرية  أمســية  فــي  خــداش، 
الشــاعرة  مــع  يتقاســمها  فلســطين، 
إذ  الشــروف،  هــا  الفلســطينية  
مختــارات  تقديــم  فــي  سيتشــاركان 
النصــوص  مكنونــات  مــن  متنوعــة 
البنيــة  مــع  تتقــارب  التــي  الشــعرية، 
اإلبداعيــة،  والذائقــة  القصصيــة، 
المــكان  إطــار  فــي  للبــوح  ومســاحات 
والهم الوطني، من هنا، حيث ســيكون 
للغــة الشــعرية مســارها الجميــل، اليوم 

االثنين 14  أكتوبر 2019، عند الســاعة 
الثامنة مساًء، في مقر بيت الشعر.

الجديــر بالذكــر أن زيــاد خــداش كاتب 
قصــة وأكاديمــي، لــه مــن اإلصــدارات 

اثنتــا عشــرة مجموعــة قصصيــة، نــال 
عــام  لــآداب  فلســطين  جائــزة  علــى 

 2015
أما الشــاعرة الفلسطينية ها الشروف، 

ترعرعــت فــي ليبيــا ومــن ثــم تنقلــت 
بيــن لبنــان وســوريا قبــل عودتهــا إلــى 
الدواويــن  مــن  العديــد  لهــا  فلســطين، 

الشعرية.

علــى وعــٍد بموســٍم ثقافــّي كامــل مــن 
 “ االســبوعي  اللقــاء  يعــود  الفــرح، 
بورشــة   “ البــاب  بتوقيــت  الخامســة 
تفاعلية لألطفال بعنوان “فارس وتال 
مــع ورش  وبالتعــاون  دلمــون”  مدافــن 
قطــر الندى، حيــث يتعــرف األطفال ما 
بيــن 8 إلــى 12 عامــًا علــى تــال مدافن 
بحرينــّي  موقــع  ثالــث  وهــي  دلمــون، 
العالمــي  التــراث  الئحــة  علــى  مــدرج 

لمنظمة اليونيسكو.
فــي  الفــردان  نــدى  الكاتبــة  تقمصــت 
اللحظــات دور األم اذ احتضنــت  تلــك 
لتقــص  بيــن ذراعيهــا  الصغــار  أطفالهــا 
عليهــم حكايــات دلمــون ارض الخلــود، 
وتأخــذ بيدهــم الــى رحلة فــي الماضي 
مــا بيــن 2800 323- قبــل المياد حيث 
المســتوطنات والمعابــد وتــال دلمــون 

العظمية.
فــارس  حكايــة  تســرد  بــدأت  أن  ومــا 
وشــقيقته راويــة اثنــاء زيارتهــم لتــال 
مدافــن دلمــون اجتمــع حولهــا االطفال 

ومنســجمين  ومتفاعليــن  ُمصغييــن 
فــي تفاصيــل الروايــة اذ ابحــروا معهــا 
فــي عالــم الخيال مــع شــخصية فارس 
بعدهــا  وانتقلــوا  وهيكــول،  الشــجاع 
فــي  تأخذهــم  حيــث  التاليــة  للمحطــة 
جولة مع هيكول لاستكشاف وتنقيب 
تــال دلمــون ومعرفــة مــا بداخلهــا مــن 
واآلثــار  التــال  مــن  مجموعــة  خــال 

االصطناعية.
”مقدســة هي المدينة التي ُمِنَحت لكم، 

ومقدس بلد دلمون، بلد دلمون مقدس، 
مغمــور  دلمــون  بلــد  نقــي،  دلمــون  بلــد 
بالنــور، متميــز باإلشــعاع.” ، ومــع أشــهر 
األســاطير القديمــة كانــت لهــم محطــة 
اخيــرة وهــي رحلــة جلجامــش، حيــث 
كانــوا هــم دليلــه بالوصــول الــى أرض 
دلمــون مــن خــال رســم خريطــة تنيــر 

دربه وتعينه ليحظى بارض الخلود.
ويُعــد هــذا النــوع مــن الفعاليــات مهمــة 
حيــث تجمع بين المتعة والعلم ويعّرف 

األطفــال على تــراث البحرين بأســلوب 
فريــد وجديــد مــن نوعــه، لــم يعتــادوا 
اهتمــام  وإلرجــاع  قبــل،  مــن  عليــه 

األطفال بتراث مملكتهم العريق.

كتب – رباب النايم

لشاعر زياد خداش لشاعرة هال الشروف 14 أكتوبر 2019 االثنين
15 صفر 1441

 1925
 إندالع انتفاضة مناهضة لاحتال الفرنسي على سوريا في دمشق

 1938
اتفاق بين البريطانيين والعرب على وقف هجرة اليهود إلى فلسطين لمدة سنتين

 1944
 انتحار األلماني النازي إرفين رومل، حيث فضل االنتحار على المحاكمة العسكرية

 1964
إقالة نيكيتا خروتشوف من منصب أمين عام الحزب الشيوعي السوفييتي

 1990
 منح جائزة نوبل للسام للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف

26

تجســد الفنانة هبة مجــدي دور البطولة النســائية أمام الفنان 
محمد رجب في مسلســل “األخ الكبير”،ومن إخراج إسماعيل 
فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ووّقعت هبة مجدي رسميًا، 

كما انضمت الفنانة الشابة هاجر أحمد إلى فريق العمل.
ويعقد حســام شــوقي مدير عام ســينرجي ومخــرج العمل 

والمؤلف جلســات عمل مكثفــة حاليًا لالســتقرار على قائمة 
الفنانين المشــاركين فى العمل، وهناك عدة أسماء مرشحة من 

أجل التعاقد معها خالل أيام.

بــدأت في العاصمة عمان الدورة الســابعة من مهرجــان األردن الدولي 
لألفالم، بعرض فيلم “لست وحيدا”، للمخرج األردني أشرف العبادي.
كما عرض المهرجان في االفتتاح، الذي أقيم على المسرح الرئيسي 
بالمركــز الثقافــي الملكــي، الفيلــم الفرنســي )الفريســة(. وكــرَّم 
المهرجــان في االفتتــاح الممثل األردني زهيــر النوباني، كما احتفى 

بفنانتيــن عربيتين، همــا: الممثلــة المصرية ألفت عمــر، والممثلة 
الكويتية فاطمة الصفــي. ويعرض المهرجان، الذي يمتد حتى 13 الجاري، 

28 فيلما من دول عربية وأجنبية تتنافس 10 أفالم منها على جوائز الدورة.

قررت الفنانة القديرة سعاد عبدالله خوض سباق دراما رمضان 
المقبل بمسلســل “جنة هلي”، بعد مفاضلة بين أكثر من 
نص خالل الفترة الماضية، والعمل من تأليف الكاتبة نوف 
المضف، ويحمل توقيع المخــرج منير الزعبي في تعاونه 
الثالث على التوالي مع ســعاد عقب تجربة “أنا عندي نص” 

العام الماضي، ومن قبله “عبرة شارع”، وتعود الفنانة أيضا 
للقاء الكاتبة المضف عقب آخر تعاون جمعهما في مسلســل 

“هم نوايا”.

جنة هليتكريم الصفياألخ الكبير

نــادي البحريــن للســينما  يعــرض 
الفيلــم  القــادم  األربعــاء  يــوم 
األســباني  األيطالــي  الفرنســي 
المشــترك “ الجميــع يعلــم” تــدور 
أحــداث الفيلــم حــول لــورا وهي 
فــي  تعيــش  إســبانية  امــرأة 
بوينــس آيرس باألرجنتين، تعود 
مــع طفليهــا إلــى مســقط رأســها 
فــي مدينــة صغيــرة في إســبانيا 
أختهــا،  زفــاف  حفــل  لحضــور 

وخــال تواجدها هناك لاحتفال 
مع عائلتها تلتقي بحبيبها السابق 
أليخانــدرو وفــي أعقــاب الحفــل 
تختطــف ابنتهــا المراهقــة ومــن 
خال هــذه الحادثة تفتح أبواب 
الماضي وتنكشــف اســرار عائلية 
وشــخصية كانــت َطــي الكتمــان 
ترشــيح  تــم  طويلــة.  لســنوات 
الفيلــم لجائــزة الســعفة الذهبيــة 

في مهرجان كان السينمائي.

فيلم “الجميع يعلم” بنادي البحرين للسينما



بانه تطلق أغنيتها الجديدة “شــو بنــا” في بيروت

صدمت المغنية األميركية الشهيرة سيلينا غوميز متابعيها بنشرها  «
صورة لها بدت فيها محبطة وحزينة، إذ غطت نفسها بوشاح أزرق 
وكان شعرها فوضويًا، في حين لم تضع أي مساحيق تجميل على 

وجهها وكان الحزن باديًا من عينيها وكأنها على وشك البكاء، وعلقت 
على الصورة :”أنا طوال الوقت”.

أغنيتهــا  بإطــاق  بانــه  الفنانــة  احتفلــت 
الجديــدة بعنــوان “شــو بنــا” اللتــي اجتازت 
شــركة  مــع  بالتعــاون  مشــاهد  مليــون 
األوســط‘  الشــرق  ميوزيــك  ’يونيفرســال 
فــي 3 أكتوبــر ضمــن فندق ’النكســتر بازا- 
بيــروت‘، وذلــك بحضــور أكثــر مــن 50 مــن 
كبار الشخصيات واإلعاميين العرب الذين 

شاركوا الفنانة احتفالها بهذه الخطوة. 
تعــاون  بثمــرة  الجديــدة  األغنيــة  وتأتــي 
الســاحة  فــي  األســماء  أكبــر  مــع  مميــزة 
الفنيــة العربية، فهي مــن تأليف بيير حايك 
وألحان يحيى الحســن وتوزيع عمر صباغ، 
وتمثل نقلة نوعية بالنســبة لبانه من ناحية 
أســلوبها الموســيقي والبصمــة التــي ترغب 
العربيــة.  الموســيقى  إلــى  إضافتهــا  فــي 
أيًضــا،  اإلنجليزيــة  باللغــة  تغنــي  وبكونهــا 
تأثــرت بانه بالموســيقى الغربيــة التي أدت 
دوًرا فــي اختيارهــا لأللحــان والتوزيعــات 
الموســيقية لألغنيــة الجديدة، حيث تدمج 
بيــن اآلالت الموســيقية الغربيــة والشــرقية 
وينــدر  نوعهــا  مــن  فريــدة  أصــوات  لخلــق 

وجودها في عالم الموسيقى العربية. تمتاز 
أغنية “شو بينا” بهوية وأسلوب بانه المميز 
والخــاص بهــا كفنانــة، وما تهــدف لتحقيقه 
مــن خــال أغانيهــا، تدعــو المســتمعين إلى 
التحلــي بنظرة أكثر إيجابية نحو العاقات 

التي فقدت بعًضا من بريقها. 
أكدت بانه في المؤتمر الصحفي انها ال تغني 
مــا ال يشــبهها ويناســب صوتهــا وأســلوبها، 
وهنا شكرت كاتب العمل والملحن والموزع 

وشــركة االنتــاج علــى دعمهــا مــن أجــل ان 
تصــل الى أكبــر عدد ممكن من المســتمعين 
والمشــاهدين عبر تطبيق يوتيوب وأعلنت 
بانــه انهــا تحضر عمل جديد ســيتم اطاقه 

في االشهر المقبلة.
 تمكنــت بانــه بخال فترة القياســية من 
التمتع بحضور قوي في عالم الموسيقى 
العربيــة منــذ إطــاق أول 3 أغانــي فــي 
العــام الماضــي. وحظــي فيديــو أغنيتهــا 

ألــف  ب990  نحنــا”  حلــو  “شــو  األولــى 
بينمــا  اليوتيــوب،  موقــع  عبــر  مشــاهدة 
مــا  “عالبــال”  الثانيــة  أغنيتهــا  حصلــت 
يقــارب نصــف مليون مشــاهدة فــي أقل 
مــن 6 أســابيع، وتــم بثهــا عبــر مجموعــة 
متنوعــة من قنوات اإلذاعــة والتلفزيون 
وُتحضــر  العربيــة.  الــدول  نطــاق  علــى 
بانــه حالًيا أغنيتها القادمة والتي ســيتم 

إطاقها قبل نهاية 2019.

االثنين
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كاتبــة بحرينيــة أثبتــت أن الكلمات يمكننا ان نشــعر بها قبل أن نفهم معناها بات اســمها كعالمة مميزة على 
كتبها في المعارض الدولية والمكتبات في مملكة البحرين ودول الخليج، بنت مملكة البحرين دالل عبدهللا 

في حوار مع مسافات البالد تخرج لنا ما في جعبتها من كلمات ومعلومات.

متى كانت بداية دالل عبدهللا يوسف في  «
الكتابة ومتى اكتشفت هذه الموهبة؟ 

أيام المدرسة هي ايام البساطة والشقاوة، كنت أكتب 
بعــض القصاصــات خاصــة أثنــاء الحصص الدراســية 
التي ال احبها واكون شاردة الذهن فيها، يسرح قلمي 
فــي كتابــة الخربشــات وبعدها امررها علــى زمياتي 
بكتاباتــي واخريــات ســخرن  تعلقــن  منهــم  كثيــرات 
منهــا كالعــادة، بالنســبة للكتابــة فهــي موهبــة عظيمة 
وهبنــي هللا إياهــا منذ قدومي في الحياة ولكن اثناء 
طفولتــي والدتــي علمتنــي بــأن الكتابــة ال ترتقــي إال 
بالعلــم واإلطــاع والمعرفــة، حيــث اهتمــت بهوايتي 
وصقلت لي موهبتي حتى دخولي المرحلة الجامعية 
ومــا بعدهــا تعلمــت من تجاربــي في الحيــاة ان اكون 
اكثــر صراحة مع الورق والقلم وأن اعبر عن مايجول 

بنفسي دون تكّلف او خوف او قيود 

اثبتت ان النجاح واكتساب الخبرات ليس له  «
عالقة بالعمر، هل تعتقدين ان هذا صحيح 

وقد حققتي نجاحًا وتميزا في مجال الكتابة؟

طالما هناك من يتأثر بكلماتي ذلك بالنســبة لي يعتبر 
نجاحا باهرا، لهذا السبب اتجهت إلى كتابة الخواطر 
كثيرا لبســاطة اســلوبها ومفرداتها التي تخترق وجد 
اآلخريــن دون تكلــف وايضــًا احــب كتابــة المقــاالت 
اإلجتماعيــة التــي أصبــح لهــا تأثيــر قــوي علــى آراء 
المتابعيــن والقــراء، التنــوع هــو ســر تأثيــرك، مــرات 
اكتــب عــن الحــب والخــذالن وايضــا لم اهمــل قضايا 
عديدة في المجتمع كالمرأة والرجل، أوجاع األوطان 

وقضايــا االحتــال المؤلمــة، كتبــت أيضــا عــن نزاهــة 
المؤلفيــن حتــى ال يقــع الكاتــب فــي مــأزق اللصــوص 
الفكريــة وغيرهــا مــن المواضيــع التــي كانــت نقطــة 
تحــول فــي نجاحــات دالل ككاتبة.هدفــي وتركيــزي 
على مشــاعر اآلخرين يهمني أن انتزع منهم المشاعر 
السلبية عندما أكتب شيء احاول ان اكون اكثر قربًا 
من واقعهم، النجاح الحقيقي ال يقاس بعدد المقاالت 
او اإلصــدارات إنمــا بقــوة تأثيــر كلماتــك وتوجهاتــك 

الفكرية على مجتمعك وافراده

ما المعارض التي شاركت فيها دالل عبدهللا  «
يوسف؟

تمــت اســتضافتي عــام 2017 فــي معــرض ابوظبــي 
الدولــي للكتاب لتوقيع إصداري الثاني “ترانيم دالل” 
الــذي احتفى به الجمهور مــن جميع انحاء العالم، اما 
محليــًا جميــع اصداراتــي كانــت ُتدشــن فــي مهرجان 
األيــام الثقافــي ودالل المشــاعر في معــرض البحرين 

الدولي للكتاب عام 2012 

ما الكتاب االقرب لقلب دالل عبدهللا يوسف؟ «

كل كتــاب اقــرأه يؤثــر في مزاجــي العاطفي والفكري 
بشــكل مختلــف، لكــن الروايــة األقــرب إلــى قلبي هي 

“عائد إلى حيفا” للمناضل غسان كنفاني.

لماذا اسم دالل مرتبط بما تكتبه دالل عبدهللا  «
يوسف دائمًا؟

اتفائــل باســمي دائما، يحمل طاقــة إيجابية تمدني 

بالغنج والحب والسعادة والثقة العالية، وعلى رأي 
الحكمة “ لكل امرئ من اسمه نصيب”.

ما رأيك في الشباب الموهبين في  «
الكتابة في مملكة البحرين؟ وكيف يمكن 

تشجيعهم إلبراز قدراتهم على اإلبداع؟

الكاتب ليس كاتبا فحســب، يجب ان يكون انســان 
بالنزاهــة  ويتمســك  األولــى  الدرجــة  مــن  مثقــف 
الفكريــة ويؤمــن بأفكاره، بما ان الكتابة هي رســالة 
حساســة والقلــم مســؤولية كبيــرة جــدًا اتمنــى من 
كل كاتــب حقيقــي ان يجعــل قلمــه بندقيتــه وان 
عــن  رايتهــا  ليرفــع  مجتمعــة  قضايــا  فــي  يجاهــد 
طريــق الكتابــة، حيــث ان صــوت الكلمــة أقــوى من 
صــوت القنابــل وتســتطيع أن تغيــر المســارات مــن 
األفضل إلى األســوء والعكس صحيح، اما بالنســبة 
لشــبابنا البحرينييــن لديهــم مشــاريع ثقافيــة نّيــره، 
كل فــرد منهــم يجاهــد فــي رفــع رايــة مجتمعه من 
خال الكتابة خاصة الرواية او النثر او حتى النقد 
والشــعر، شــبابنا يؤمنــون بــأن صــوت الكتابة أقوى 

من القنابل الموقوته. 
الدعــم ســواء كان ماديــا او معنويــا لــه تأثير عميق 
ويحفــز طاقــات المؤلــف ويشــجعه علــى الكتابــة، 
والســيما  لهــم  المحليــة  الصحافــة  دعــم  وايضــًا 
كالنــدوات  الثقافيــة  المحافــل  فــي  اســتضافتهم 
واقامــة األمســيات الشــعرية ومــا شــابه ذلــك قــد 

يشكل دعما كبيرًا ألبراز انتاجاتهم.

هل ستشاركين في معارض قادمة؟ «

النخــب  ملتقــى  يعتبــر  الكتــاب  معــرض  ال،  ولِمــا 
والمثقفين اتشــرف بلقاء األحبة والقراء من جميع 
انحــاء العالــم، باإلضافــة إلــى ذلــك شــغفي ال ولــن 
يذبــل تجاه مشــاركتي في تنظيم معــارض الكتاب 

المحلية وأطمح لذلك دوليًا وعالميًا.
الســنوي  الكتــاب  معــرض  تنظيــم  فــي  شــاركت 
 – دورات   3( الثقافــي”  األيــام  “مهرجــان 
ســنقدم  القــادم  والمعــرض   )2016/2017/2018
باألخــص  البحرينييــن  لألدبــاء  ســارة  مفاجــآت 
والوســط البحرينــي الثقافي، كما تعلم انا من أشــّد 
الداعميــن للوســط الثقافــي البحرينــي مــن خــال 
منصتــي فــي الفضاء االلكترونــي “ دالليات أدبية “ 
التي اهدف من خالها ان تكون الوجهة األخبارية 
األولــى والحصريــة لكل مثقف وأديــب يعتبر ثروة 

بحرينية خالصة ال ولن تتكرر. 

ما اخر أعمالك الكتابية ومتى سيتم نشرها؟ «

انــا بيــن طوفــان مــن المشــاريع األدبية منهــا رواية 
واخــرى خواطر وغيرها من المقاالت ولكن حقيقة 
لحد اآلن اإلختيارات عديدة ولم يحدد إلهامي بعد 
وجهتــه النهائيــة للمولــود القــادم، كمــا تعلمــون بأن 
بوصلــة الكاتــب وإبداعاتــه هو اإللهــام الذي يأخذه 
إلــى الطريــق الصحيح الذي يطمح اليه، نشــاطاتي 
تتفاعــل  احيانــًا  إلهاماتــي،  فضــاء  فــي  متموجــة 

قصيــدة  تولــد  فمــرات  محيطهــا  مــع  المشــاعر 
ومــرات يبزغ فجر مقاالً مؤثر واوقات أعتزل 

الكتابــة والقــراءة معــًا وفجــأه أجدني بين 
إننــي  كمــا  األدبيــة،  المشــاريع  مختلــف 

أفكــر فــي أن يكــون لي إصــدار يحمل 
الطابــع األروتيكــي الجــريء اتحدى 
بــِه الروتيــن الثقافــي المتكــرر فــي 

اوساطنا األدبية.

لقاء الطالب: مصطفى جمال محمد 
جامعة البحرين

دالل عبداهلل: أتفاءل باسمي دائما ويحمل طاقة إيجابية تمدني بالحب
الكاتــب ليــس كاتبــا فحســب يجــب أن يكــون انســانا ويتمســك بالنزاهــة الفكريــة
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انطالق منتدى الترفيه بالرياض بحضور عالمي
تدخل صناعة الترفيه في السعودية اليوم منعطفًا جديدًا في دعم 
وإثــراء القطــاع الحيــوي الهام، بإطالقهــا لمنتدى عالمــي يومي 13 
و14 أكتوبــر الجــاري يتعلق بدعــم وتحفيز هذه الصناعة، من خالل 
مبــادرة الهيئــة العامــة للترفيــه والتــي أطلقها رئيــس مجلس إدارة 
الهيئة تركي آل الشــيخ ضمن موســم الرياض والرامية إلى تطوير 
صناعــة الترفيــه بالمملكــة، وتعزيــز ثقافــة البهجــة، وخلــق فــرص 

استثمارية، وكذلك بناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، يزخر بكافة 
الخيــارات الترفيهيــة، بمــا يلبي مســتهدفات برنامج جــودة الحياة 

وفق رؤية 2030.

الترفيــه  رواد  المنتــدى  ويجمــع 
حــول العالــم تحت ســقف واحد 
بمشــاركة 60 جهة دولية عارضة 

ومعــرض  عمــل،  ورشــة  و12 
واحتفاليــة  الترفيــه،  صناعــة 

تكريم صنّاع البهجة.

يــرى علمــاء أن الســرعة التــي يمشــي بها األشــخاص في العقــد الخامس من عمرهــم تمثل عالمة على مدى تســارع 
وتيرة شيخوخة أدمغتهم، وكذلك أجسامهم.

لســرعة  بســيط  اختبــار  وباســتخدام 
قيــاس  مــن  الباحثــون  تمكــن  المشــي، 
وتيــرة عمليــة الشــيخوخة. ولــم تقتصــر 
االكتشــافات علــى معرفــة أن أجســام من 
يمشــون ببــطء شــاخت بســرعة أكبــر، بل 

بــدت وجوههــم أكبــر ســنا، وكان لديهــم 
أدمغة أصغر حجما. أجريت هذه الدراسة 
علــى نحــو ألــف شــخص فــي نيوزيلنــدا، 
ولدوا في السبعينيات من القرن الماضي 
وجــرت متابعتهــم منذ ســن مبكــر وحتى 

بلوغهم 45 عاما.
أن  هــو  مفاجــأة  األكثــر  االكتشــاف 
المشــاة  أن  أظهــرت  الدمــاغ  فحوصــات 
األبطــأ كانوا أكثر عرضة، ألن يبدو شــكل 

دماغهم أكبر سنا.

بطء المشـي عالمـة علـى شيخوخـة أسـرع

أطفال ينظفون بعد انحسار مياه األمطار والفيضانات 
التي تسبب فيها إعصار هاجيبيس في اليابان أمس 

األحد. أودى اإلعصار بحياة 26 شخصا وأصاب 
العاصمة طوكيو بالشلل لفترة وجيزة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مذيعـة تفاجـئ بطفلهـا علـى الهواء
تعرضــت مذيعــة قناة “إن 
بي ســي” نيــوز األميركية 
كورتنــي كيــوب لإلحــراج 
عندمــا كانت علــى الهواء 
إخباريــة  نشــرة  خــال 
حول العمليات العسكرية 
حيــث  بســوريا،  األخيــرة 
تفاجــأت بحضــور طفلهــا 
وحــاول  جانبهــا.  إلــى 
الطفــل منــاداة أمــه، فيمــا 
تحــاول  كيــوب  كانــت 

الســيطرة علــى الموقــف. وعندمــا مــد الطفــل يــده لوالدتــه للفــت انتباههــا، ابتســمت 
كورتني وقالت “اعذروني، ابني هنا”. وتمكن المخرج من إنهاء الموقف عبر التغطية 

على المشهد بخريطة سوريا التي توضح موقع العملية العسكرية التركية.
ونشــرت شــبكة “إم إس إن بي ســي” الفيديو على تويتر، وعلقت عليه بالقول: “بعض 

األحيان تحدث أخبار عاجلة أثناء تغطيتنا لألخبار العاجلة”.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  يقول عالم اإلدارة الممارس جون ســي ماكســويل ’’لكي تشــجع القوة الدافعة
عليــك أن تســاعد أتباعــك علــى االحتفــال بإنجازاتهــم، حــاول أن تعتــاد علــى 
تكريــم األشــخاص الذين يســهمون في تحقيــق التقدم... عليــك أن تثني على 

الجهود وتكافئ اإلنجازات بشكل مستمر‘‘.
Û  ثم يلخص ماكسويل تأثير الحافز أو كما يطلق عليه بالقوة الدافعة في عبارة

واضحــة ومؤثــره فيقول ’’... وكلما كافأت على النجاح أكثر كلما ســعى الناس 
أكثر من أجل تحقيق المزيد من النجاح‘‘.

Û  اإلنســان هــو األســاس ألي عملية بناء وتطويــر وارتقاء، فإذا اســتطعنا تفجير
طاقــات هــذا اإلنســان اإلبداعية واســتيعابها في حركة العمــل واإلنتاج كان له 

النجاح، الذي ينعكس بدوره، أقصد النجاح، على نجاح وتطور المؤسسة.
Û  وبدراســة معاييــر وأهــداف جائــزة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء حفظه هللا للصحافة نجــد أن أحد األهداف 
الرئيســة لهــذه الجائــزة الغاليــة هــو خلــق هذه القــوة الدافعــة وترســيخها بين 
العامليــن فــي الســلطة الرابعــة؛ لتكــون األداة المحفــزة لارتقــاء باإلنتاجيــة 
واإلبــداع واالبتــكار، وهذا ما يمكن أن نلمســه ونــرى نتائجه على أرض الواقع، 
فاالهتمام والدعم المعنوي بالذات يسهم وبفاعلية عظيمة في جعل صحافتنا 

تعمل بمهنية اكبر وبكوادر أكثر كفاءة وإبداًعا.
Û  إن اهتمــام ســمو األميــر بالصحافــة والصحافييــن يعكــس اهتمامــه الشــديد

والمتابعة اللصيقة بأمور المواطن والوقوف على أحواله وشؤونه، فالصحافة 
لــدى ســموه هــي إحــدى وســائل التواصــل الفاعلــة واالرتبــاط بالمواطــن. فــي 
هــذا الســياق يقول ســموه ’’إن صحافتنا وأقامنا الوطنية مصــدر إلهام يقربنا 
وبشــكل أكبــر مــن تحقيــق تطلعــات وطموحــات المواطنيــن فــي حاضرهــم 
ومســتقبلهم عبر ما يقدمونه من أفكار وما يطرحونه من قضايا وموضوعات 

تهم الشأن الوطني‘‘.
Û  عندمــا نتحــدث ســيدي القــارئ عــن القــوة الدافعــة، أال نتفق مع علمــاء اإلدارة

في أن القادة الملهمين هم أولئك الذين يؤثرون بطريقة استثنائية. ما رأيك؟

جائزة خليفة بن 
سلمان للصحافة

 القوة الدافعة 
لإلبداع
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 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 على ما أفاء اهلل به على سموه من نعمة الصحة

 والشفاء، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم

 عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد لمواصلة

مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه


