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السعودية تبدأ تطبيق المخالفات المرورية الخليجية

سيتم ضبط 
المخالفين 

عبر عدد من 
المنافذ

كشـــف مديـــر مـــرور المنطقـــة الشـــرقية علـــي الزهرانـــي، أن المخالفـــات 
المرورية ســـتطبق على المركبات التي تحمـــل اللوحات الخليجية بدءًا 
مـــن مطلـــع نوفمبر المقبل، وســـيتم منـــع خروجها عبر المنافـــذ البرية ما 
لم تســـدد قيمة المخالفات المســـجلة عليها. ولفت الزهراني، بأنه سيتم 
ضبط المخالفين عبر منفذي الرقعي والخفجي والبطحاء، ونوه بأنه لن 
يتم الســـماح لهـــذه المركبات بالخروج حتى تســـدد مخالفاتها المرورية، 
مـــن خـــال نقـــاط تتحكـــم فيهـــا إدارات المـــرور. واســـتند الزهراني إلى 
توجيهات صادرة من ســـمو وزير الداخلية بالمملكة العربية الســـعودية، 

حيث جاء ذلك خال مداخلة له على قناة “اإلخبارية” السعودية.

ــة الـــعـــســـومـــي”... ورقــــة صــلــعــاء ــان ــص ــة” عـــن “رفــــع ح ــس ــي ــرئ ــل ال ــي ــاص ــف “ت

النواب غافلـون عـن قضيـة هـدر المـال العـام

ورقــة يتيمــة أرفقــت اســتدراًكا بجــدول أعمــال جلســة مجلــس النــواب يــوم 
أمــس، واعتبــرت “إخطــاًرا” للمجلــس بطلــب رفــع الحصانــة عن النائــب عادل 

العسومي خالل العطلة التشريعية للبرلمان.

وأخّلـــت الرئيســـة فوزيـــة زينـــل بمـــا 
تعهدت به، بالجلسة اإلجرائية مساء 
يـــوم األحد الماضي، بعرض تفاصيل 
طلب رفع الحصانة بجلسة الثاثاء، 
إذ تســـلم أعضـــاء المجلس المنتخب 
ورقة صلعـــاء، دون مرفقات، بعكس 
مـــا تنـــص عليـــه الائحـــة الداخليـــة 
بتضميـــن  البرلمانيـــة،  واألعـــراف 
العـــام  النائـــب  مخاطبـــات  اإلخطـــار 
المجلـــس  لرئاســـة  العـــدل  ووزيـــر 
وغيرهـــا مـــن أوراق القضيـــة. ومـــن 
جهتـــه، قـــال النائـــب يوســـف زينل لـ 
“البـــاد” إن مـــا جـــرى بجلســـة يـــوم 

أمس إجراء شـــكلي بتقديم اإلخطار 
لمجلـــس النواب، ولكـــن يتعّين إباغ 
بعـــد  تفصيلـــي  بإخطـــار  المجلـــس 
اســـتكمال نظر القضية. وكان رئيس 
النيابـــة احمـــد القرشـــي صـــرح بـــأن 
النيابـــة العامـــة اســـتكملت اجراءات 
التحقيق في الباغ المقدم من أمين 
البحرينيـــة  االولمبيـــة  اللجنـــة  عـــام 
بتاريـــخ 18 يوليـــو 2018 ضد رئيس 
االتحـــادات  احـــد  ادارة  مجلـــس 
الرياضيـــة )الســـابق( ونائبـــه، بتهمـــة 
التزويـــر فـــي محـــرر خـــاص، وهمـــا 
محضـــرا اجتمـــاع جلســـات مجلـــس 

االدارة واســـتعمال تلـــك المحـــررات 
واالضرار العمدي بقصد تربيح الغير 
وقـــد نتـــج عـــن التزوير فـــي أحدهما 
أضـــرار ماديـــة محققة وهـــي صرف 
مبلغ وقدره عشرة آالف و600 دينار 

وترتـــب مســـتحقات ماليـــة )ديـــون( 
قدرهـــا 23 ألفـــا و248 دينـــارا، و كان 
من شـــأنه أن يرتب مستحقات مالية 
أخـــرى قدرهـــا 111 ألفـــا و700 دينار 

بحريني.

يوسف زينل

بلقـــب   ”1 “بحريـــن  فريـــق  تـــوج 
للســـيارات   NHRA العالـــم  بطولـــة 
فئـــة برومـــود لموســـم ٢٠١٩ علـــى 
حلبـــة شـــارلوت بمدينـــة كونكـــورد 
في والية نورث كارولينا بالواليات 
بتحقيـــق  األميركيـــة،  المتحـــدة 
لقـــب  الســـائق ســـتيفي جاكســـون 
مـــن  األخيـــرة  قبـــل  مـــا  الجولـــة 

البطولة، حيث حسم الفريق اللقب 
بعـــد تأهل جاكســـون إلى الجوالت 

النهائية من السباق.
وحصد الســـائق جاكسون “بحرين 
1” ٨٩٩ نقطـــة على ســـلم الترتيب 
العام لسائقي البطولة وبفارق كبير 
بلغ ١٩١ نقطة عن أقرب منافســـيه 

صاحب المركز الثاني.

“بحرين 1” يفوز بلقب بطولة 
العالم “NHRA” للسيارات

استقبل عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في 
قصـــر الصخير أمس رؤســـاء الوفود 
المشـــاركة فـــي المنتـــدى الحكومـــي 

لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص فـــي 
الشرق األوسط.

العالمـــي  اإلنجـــاز  أن  وأكـــد جالتـــه 
المتميـــز الذي حققته مملكة البحرين 
لعامين متتاليين بحصولها على الفئة 
األولـــى فـــي تقريـــر وزارة الخارجية 

األميركيـــة، الخـــاص بتصنيف الدول 
األكثـــر نجاًحـــا في مكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص، كأول دولـــة في منطقة 
إفريقيـــا،  الشـــرق األوســـط وشـــمال 
جـــاء ليعكـــس التـــزام المملكـــة التام 
ومشـــاركتها  الدوليـــة  بالمعاييـــر 

التوجهـــات  فـــي  الدولـــي  للمجتمـــع 
الهادفة لمكافحة االتجار باألشخاص 
وتعزيز ثقافة حماية حقوق اإلنسان. 
وأضـــاف جالتـــه أن أهـــل البحريـــن 
يحترمـــون كل من يكون على أرضها 

دون تفرقة وتمييز.

أهل البحرين يحترمون من على أرضها 
جاللة الملك: المملكة تشارك المجتمع الدولي مكافحة االتجار باألشخاص

جاللة الملك مستقباًل رؤساء الوفود

المنامة - بنا

قـــدر وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفة، في تصريح 
للصحافيين على هامش فعاليات 
الثانـــي لمؤتمـــر ومعـــرض  اليـــوم 
الخامـــس  األوســـط  الشـــرق 
لهندســـة العمليات )ميبيك 2019( 
أمـــس، القيمـــة اإلجماليـــة لكلفـــة 
االســـتثمارات بالمشـــاريع الـــرأس 
ماليـــة والتطويريـــة بقطاع النفط 
والغـــاز خال الفتـــرة األخيرة بـ 8 

مليارات دوالر.
وتشـــمل مشـــاريع النفـــط والغـــاز 
توســـعة  مشـــروع  التطويريـــة، 
الغـــاز  مرفـــأ  ومشـــروع  بناغـــاز 
المســـال ومشـــروع خـــط أنابيـــب 
النفط ومشـــروع توســـعة “بابكو” 

ومشروع خزانات المطار.
وأكد الوزير وجود فرص وظيفية 

جديـــدة في قطاع النفـــط والغاز، 
خصوًصا أن المشاريع بالقطاع تم 
توريد معـــدات لها وهذه المعدات 
بحاجة للتشـــغيل، إال أنه لفت الى 
ضـــرورة بـــذل جهود فـــي التعليم 
للجيـــل  والتأهيـــل  والتدريـــب 
الجديـــد مـــن العمالة التي ســـيتم 

توظيفها.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة 
أن مســـتقبل قطاع النفـــط والغاز 
واعـــد للشـــباب، وســـتكون هنالك 
مـــن  للشـــباب  وظيفيـــة  فـــرص 
الجنســـين الذين ســـيركزون على 
دراســـة تخصص التعليـــم المهني 
والدراسة الهندسية بهذا القطاع، 
مشـــيًرا إلـــى أن البحريـــن ُتـــدرس 
الكيميائيـــة  الهندســـة  تخصـــص 

والهندسة الميكانيكية. 

الشيخ محمد بن خليفة: 8 مليارات 
دوالر استثمارات النفط والغاز

)١٦(
)٠٩(

)10(
)٠٢(

أمل الحامد من السنابس

محرر الشؤون المحلية

قائمة سيدات “أم االلعاب”العرب يدخلون سباق األوسكارتركيا تواصل اعتداءاتها“الوطني” يطلق “RISE”أسئلة بال إجابة

تواصلت “البالد” مع إدارة جامعة  «
البحرين بتاريخ 6 أكتوبر 2019 

لطلب تقديم اإليضاح بشأن 
شكوى الموظفين بمسمى 

“المبينين”. ولكن اإلدارة لم تقدم 
اإلجابة على االستفسارات ولم 

تطلب تمديد مهلة الرد.

صرّحت الرئيس التنفيذي للموارد  «
البشرية لدى بنك البحرين الوطني 

دانة بوحجي خالل تدشين أحدث 
البرامج التدريبية )RISE(، بأن البنك 

يرصد ميزانية للبرامج التدريبية تزيد 
6 أضعاف عما كان يصرف قبل العام 

.2017

أعلنت الرئاسة التركية، أمس  «
الثالثاء، في تحٍدّ واضح للعالم، 

أن أنقرة ستواصل عمليتها في 
سوريا مع أو من دون دعم العالم، 
ونددت تركيا في بيان لها باالتفاق 

بين النظام السوري والقوات 
الكردية.

كعادتها كل عام تشارك  «
العديد من الدول العربية 

سباق األوسكار للعام المقبل 
2020 لتتنافس في فئة 
أفضل فيلم دولي وسط 

االفالم الكبيرة التي تصل الى 
هذا الحدث السينمائي الكبير.

اعتمد االتحاد البحريني  «
أللعاب القوى قائمة 

العداءات المشاركات في 
النسخة السادسة من دورة 

األلعاب الخليجية لرياضة 
المرأة، التي ستقام بدولة الكويت الشقيقة خالل الفترة من 20 

لغاية 30 أكتوبر الجاري.
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األحمر يقهر إيران

)17(

مروة خميس



المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
برقية تعزية من 

أمير الكويت

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
صاحب  أخــيــه  مــن  تعزية  برقية 
ــشــيــخ صـــبـــاح األحــمــد  ــســمــو ال ال
الجابر الصباح أمير دولة الكويت 
ــبـــدهللا بن  فـــي وفـــــاة الــشــيــخ عـ

سلمان بن أحمد آل خليفة.

المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في 
قصـــر الصخير أمس رؤســـاء الوفود 
المشـــاركة فـــي المنتـــدى الحكومـــي 
باألشـــخاص  اإلتجـــار  لمكافحـــة 
فـــي الشـــرق األوســـط، الـــذي تنظمه 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة اإلتجـــار 
باألشـــخاص، وهيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمل، بالتعاون مع المنظمة الدولية 
المتحـــدة  األمـــم  ومكتـــب  للهجـــرة، 
لمكافحـــة المخـــدرات والجريمة في 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، وذلك للســـالم على جاللته 
بمناســـبة اســـتضافة مملكة البحرين 
للمنتـــدى بمشـــاركة دوليـــة وأمميـــة 

واسعة.
بضيـــوف  الملـــك  جاللـــة  ورحـــب 
كل  الجتماعهـــم  متمنًيـــا  المملكـــة، 
التوفيـــق والنجـــاح. وأعـــرب جاللته 
عن اعتزاز البحرين باســـتضافة هذا 
المنتـــدى المهـــم الذي يعـــد األول من 
نوعـــه على مســـتوى المنطقة، منوًها 
بمـــا يوفره مـــن فرصة رائـــدة لتبادل 
مجـــال  فـــي  والتجـــارب  الخبـــرات 
مكافحة االتجار باألشخاص، ومقدًرا 
كافـــة الجهـــود التـــي بذلـــت لإلعـــداد 
والتنظيـــم لهـــذا المنتـــدى وســـاهمت 
في إنجاحه. وأكد جاللته أن اإلنجاز 
العالمي المتميز الـــذي حققته مملكة 
البحريـــن لعامين متتاليين بحصولها 

علـــى الفئـــة األولى في تقريـــر وزارة 
الخـــاص  األميركيـــة،  الخارجيـــة 
بتصنيـــف الـــدول األكثـــر نجاًحـــا في 
مكافحـــة االتجار باألشـــخاص، كأول 
دولـــة فـــي منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا، جاء ليعكس التزام 
الدوليـــة  بالمعاييـــر  التـــام  المملكـــة 
فـــي  الدولـــي  للمجتمـــع  ومشـــاركتها 
التوجهـــات الهادفة لمكافحة االتجار 
باألشـــخاص وتعزيـــز ثقافـــة حمايـــة 
حقـــوق اإلنســـان، وهـــو ثمـــرة العمل 
الـــدؤوب والتنســـيق المشـــترك بيـــن 
تنظيـــم  وهيئـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الوطنيـــة  واللجنـــة  العمـــل  ســـوق 
لمكافحة االتجار باألشخاص إضافة 

والجهـــات  المؤسســـات  جميـــع  إلـــى 
المبـــادرات  تبنـــت  التـــي  المعنيـــة 
النوعيـــة والبرامـــج الفاعلـــة لتصبـــح 
البحريـــن نموذًجـــا يحتـــذى بـــه فـــي 
مجال مكافحة االتجار باألشـــخاص 
على مســـتوى العالم، شـــاكًرا ومقدًرا 
جاللتـــه القائميـــن علـــى هـــذا الجهـــد 
أن  الملـــك  المميـــز. وأضـــاف جاللـــة 
أهل البحرين عبر تاريخها يعيشـــون 
كأســـرة واحـــدة ويرحبـــون بالجميع 
في بلدهم كأصدقـــاء لهم وذلك نابع 
مـــن عاداتهـــم األصيلـــة وتقاليدهـــم 
العريقة، مشـــيًرا جاللتـــه إلى أن أهل 
البحريـــن يحترمـــون كل مـــن يكـــون 
تفرقـــة وتمييـــز،  أرضهـــا دون  علـــى 

ويحرصون على التواصل مع الجميع 
بمحبـــة وتقدير، مؤكـــًدا جاللة الملك 
أن البحريـــن بجهـــود أبنائهـــا تســـعى 
دائًمـــا المزيـــد مـــن التقـــدم والرقـــي 
المجـــاالت.  جميـــع  فـــي  واالزدهـــار 
وشـــدد جاللته على أن الحفاظ على 
كرامـــة اإلنســـان وضمـــان أمنـــه حق 
أصيـــل وثابـــت لجميـــع البشـــر كفلته 
جميع الشـــرائع الســـماوية والقوانين 
الدوليـــة، مؤكـــًدا أن مملكـــة البحرين 
ســـتبقى متمســـكة بإرثهـــا التاريخي 
معانـــي  كل  يجســـد  الـــذي  العظيـــم 
اإلنســـانية واالنحياز الدائم إلى قيم 
العدالة والحق والمســـاواة، وستبقى 
الـــذي  واالعتـــدال  الوســـطية  وطـــن 

يمد جســـور التواصل مع جميع دول 
العالـــم بمختلـــف ثقافاتهـــا ودياناتها 

ومعتقداتها.
خالـــص  عـــن  الحضـــور  وأعـــرب 
تقديرهـــم وشـــكرهم لجاللـــة الملـــك 
ومـــا  ترحيـــب  مـــن  لقـــوه  مـــا  علـــى 
المؤتمـــر،  لهـــذا  نجـــاح  مـــن  تحقـــق 
مشـــيدين بمـــا تحققـــه البحريـــن من 
نجاح فـــي مجـــال مكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص وحصولهـــا علـــى الفئـــة 
األولـــى فـــي تقريـــر وزارة الخارجية 
األميركيـــة، الخـــاص بتصنيف الدول 
األكثـــر نجاًحـــا في مكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص، كأول دولـــة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

جاللة الملك يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في المنتدى الحكومي لمكافحة االتجار باألشخاص

أهل البحرين يحترمون كل من يكون على أرضها دون تفرقة

المنامة- بنا

تســـلم عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة في احتفال جرى في قصر 
الصخير أمس أوراق اعتماد خمســـة سفراء جدد 

لدى المملكة.
وتسلم جاللة الملك أوراق اعتماد كل من السفير 
جيـــروم كوشـــارد ســـفير الجمهوريـــة الفرنســـية، 
وســـفير دولة الكويت الشـــيخ ثامـــر جابر األحمد 
الصباح. وســـفير مملكة بوتان تســـيرنج جيلتشن 
بنجور، وسفير مملكة السويد هنريك الندرهولم، 

وسفير جمهورية التشيك يواري كوديلكا. 
وتبـــادل صاحـــب الجاللـــة مـــع الســـفراء الجـــدد 
مشـــيدًا  المناســـبة،  بهـــذه  الترحيبيـــة  الكلمـــات 
بالعالقـــات الثنائيـــة الوثيقـــة القائمة بيـــن مملكة 
البحرين ودولهم الشقيقة والصديقة، وما تشهده 
مـــن تطور مســـتمر فـــي المجـــاالت كافـــة، متمنيا 
جاللتـــه لهـــم كل التوفيـــق والنجاح فـــي مهامهم 
الدبلوماســـية لتعزيز عالقـــات التعاون والصداقة 

مع البحرين.
ونقـــل الســـفراء إلى جاللة الملك تحيات رؤســـاء 
دولهم وتمنياتهم الطيبة لجاللته، بموفور الصحة 
والســـعادة، ولمملكة البحرين وشـــعبها المزيد من 
التطـــور واالزدهـــار، مشـــيدين بالعالقـــات الطيبة 
الوطيـــدة التي تربط بلدانهـــم مع مملكة البحرين 

على مختلف الصعد.
حضر مراسم تقديم أوراق االعتماد وزير الديوان 
المتابعـــة  ووزيـــر  الخارجيـــة،  ووزيـــر  الملكـــي، 

بالديوان الملكي، ورئيس المراسم الملكية.
قصـــر  إلـــى  قـــد وصلـــوا  الجـــدد  الســـفراء  وكان 
الصخير كل على حدة، حيث كان في اســـتقبالهم 
رئيـــس المراســـم الملكيـــة، وجـــرت لهم المراســـم 

المعتادة في مثل هذه المناسبات.

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد السفير الفرنسيةجاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد السفير الكويتي

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة بوتان

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد سفير السويد العاهل يتسلم أوراق اعتماد سفير التشيك

األربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 - العدد 4019



local@albiladpress.com

األربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 - العدد 4019
03

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
سلمان ال خليفة وولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
ومواســـاة  تعزيـــة  برقيـــات 
إلـــى جالة اإلمبراطـــور نارو 

هيتـــو امبراطـــور اليابان، إثر 
اإلعصـــار الذي ضرب شـــمال 
اليابان، وما خلفه من وفيات 

ومفقودين.
الســـمو  صاحـــب  بعـــث  كمـــا 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
وصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس 
تعزيـــة  برقيتـــي  الـــوزراء 
مماثلتيـــن إلـــى رئيس وزراء 

اليابان شينزو آبي.

البحرين تعّزي اليابان بضحايا اإلعصار

المنامة - بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
أهميـــة تعزيـــز مختلـــف القطاعـــات 
الحيوية بما يسهم في توفير المزيد 
من الفرص االستثمارية ويصب في 

دعم االقتصاد الوطني.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى لقـــاء فـــي مكتبه 
اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  بالـــوزارة 
ورئيـــس الهيئـــة العربية لاســـتثمار 
واإلنماء الزراعي محمد المزروعي، 
منّوًهـــا  بالمزروعـــي،  رّحـــب  حيـــث 
األمـــن  تعزيـــز  فـــي  الهيئـــة  بـــدور 
الغذائـــي فـــي الوطـــن العربـــي مـــن 

خـــال اســـتثمار اإلمكانـــات المالية 
يعـــود  بمـــا  وتنميتهـــا  والزراعيـــة 
بالنفع علـــى المنطقة ويحقق النماء 

واالزدهار.
 وخال اللقاء، تم بحث ســـبل دعم 
التعاون المشترك بما يلبي التطلعات 
ويصـــب في خدمة أهـــداف التنمية 

المستدامة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب المزروعـــي عن 
الماليـــة  لوزيـــر  تقديـــره  خالـــص 
واالقتصـــاد الوطنـــي علـــى جهـــوده 
تعزيـــز  مواصلـــة  فـــي  واهتمامـــه 

التعاون المشترك.

تعزيز القطاعات الحيوية لتوفير 
مزيد من الفرص االستثمارية

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني
ــة ــيـ ــبـ ــطـ ــة نــــــجــــــاح الـــــفـــــحـــــوصـــــات الـ ــ ــب ــ ــاس ــ ــن ــ ــم ــ ب

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، مزيدا من برقيات التهانــي والتبريكات من 
كبــار المســؤولين والمواطنيــن فــي مملكــة البحرين بمناســبة، نجاح الفحوصات الطبيــة التي أجراها ســموه، وتكللت بفضل 
هللا بالنجاح، رفعوا فيها إلى مقام ســموه الكريم أســمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناســبة الطيبة، ســائلين هللا العلي 
القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويسدد خطاه لما فيه الخير والنماء للبالد، وأن يسبغ على سموه 

بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التنمية واالزدهار والتقدم.

الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  تلقـــى  فقـــد   
ســـمو  مـــن:  كل  مـــن  التهانـــي  برقيـــات 
الشـــيخ خالـــد بن محمـــد بن ســـلمان آل 
خليفة - مستشـــار جالة الملك، السفير 
إبراهيـــم محمـــد الحســـن أحمـــد ســـعد 
ســـفير جمهورية الســـودان لـــدى مملكة 
البحريـــن، محمـــد عدنـــان محمـــد القائم 
بأعمـــال ســـفارة جمهوريـــة العـــراق في 
مملكـــة البحريـــن، محمـــد علـــي إبراهيم 
ســـفارة   – باالنابـــة  باألعمـــال  القائـــم 
الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، الســـفير 
وزارة  وكيـــل  ســـيار  مبـــارك  وحيـــد 
الخارجيـــة للشـــؤون اإلقليمية ومجلس 
التعاون وزارة الخارجية، الســـفير أحمد 
عبدهللا الهاجري ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى مملكة تايلند، الســـفير فؤاد صادق 
البحارنـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
الجزائـــر، راشـــد بـــن محمـــد بـــن فطيس 

األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  الهاجـــري 
الســـنية، الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة - رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الحكمة للمتقاعدين، الشـــيخ سلمان بن 
حمد بن علي آل خليفة، الشـــيخ رشـــيد 
بن عيسى بن عبدهللا بن حمد بن عيسى 
آل خليفة، الشـــيخة منيرة بنت علي بن 
حمد آل خليفة - رئيسة العاقات العامة 
لجمعيـــة رعايـــة األمومة، محمـــد مبارك 
بـــن دينـــة - الرئيس التنفيـــذي للمجلس 
األعلـــى للبيئة، فيصل ين يعقوب الحمر 
وأبنـــاؤه، وليـــد خليفـــة المانـــع - وكيـــل 
الحاجـــي  علـــي  فـــؤاد  الصحـــة،  وزارة 
عضـــو مجلس الشـــورى، شـــاكر إبراهيم 
الشـــتر - الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين، عبدهللا بدر الســـادة 
- نائـــب الرئيس التنفيـــذي لغرفة تجارة 
 - ســـلطان  ســـعد  البحريـــن،  وصناعـــة 

الرئيس التنفيذي لـــدار الكرامة للرعاية 
االجتماعية، عبدالكريم أحمد الراشـــد - 
الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، سطام 
ســـليمان القصيبـــي الرئيـــس التنفيـــذي 
ناصـــر  التجـــاري،  الخليجـــي  المصـــرف 
علي األهلي عضو مجلس إدارة جمعية 
رجال األعمال، ابتســـام محمد الشمان 
شـــؤون  الجـــوي  النقـــل  إدارة  مديـــر   -
المواصـــات  وزارة  المدنـــي  الطيـــران 
واالتصاالت، شركة شريف محمد حاتم 
وأبناؤه، عبدالرحيم السيد - مدير فندق 
قولـــدن توليـــب، مبـــارك ســـعد العطـــوي 
األميـــن العام – جائزة يوســـف بن أحمد 
كانـــو، فيصل رضي الموســـوي، يوســـف 
بن حسن العربي وأوالده، جاسم محمد 
عبـــدهللا  هللا،  فتـــح  خالـــد  الموســـوي، 
محمد جمعة، عبدالرحمن محمد جمعة، 
خالـــد فهد محمـــاس القحطانـــي، الفنان 

عبـــدهللا ملـــك وعائلتـــه، المحامية هدى 
راشـــد المهـــزع، محمـــد صـــادق ديواني 
وأبنـــاؤه، إبراهيـــم علـــي نقـــي وعائلته، 
المرحـــوم  ابنـــاء  وعبدالعزيـــز  محمـــد 
عبدالكريـــم مجحم المناعي، نبيل الزين 
وعائلته، جاســـم السعيدي، أحمد جاسم 
الســـعيدي، أبو القاســـم عباس شـــيرازي 
وأبنـــاؤه، عبدالمجيـــد عبـــاس شـــيرازي 
عبدالـــرزاق  المرحـــوم  أبنـــاء  وأبنـــاؤه، 
عباس شـــيراوي، غزالة رشـــيد ســـليمي، 
أحمـــد ونبيل وطارق أبنـــاء عبدالرحمن 

أجور.

المنامة - بنا

“واحات القرآن الكريم” تنظم حفلها السنوي لتكريم الحافظات

تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخة زيـــن بنت 
خالـــد آل خليفة، حرم نائب ســـمو رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفة، أقام القســـم النســـائي 
بجمعيـــة  الكريـــم”  القـــرآن  “واحـــات  بــــ 
اإلصاح الحفل الختامي السنوي لمراكز 

تحفيظ القرآن الكريم.
القســـم  ألقـــت رئيســـة  الحفـــل،  وخـــال 
الكريـــم”  القـــرآن  “واحـــات  بــــ  النســـائي 
مهـــا العباســـي كلمـــة شـــكرت فيها ســـمو 
الشـــيخة زين بنت خالـــد آل خليفة على 
دعمهـــا المتواصل وحرصهـــا على خدمة 
كتـــاب هللا الكريـــم ومؤازرتهـــا المحافل 
القرآنية بالحضور والمشاركة، كما أكدت 

بجمعيـــة  الكريـــم”  القـــرآن  “واحـــات  أن 
اإلصـــاح تشـــهد تطـــوًرا ملحوًظـــا فـــي 
األداء والبرامـــج القرآنيـــة، كمـــا توجهت 
بالشكر الجزيل إلى أولياء أمور الطالبات 
علـــى حرصهـــم على تنشـــئة أبنائهم على 
مدارســـة القـــرآن وحبه، مشـــيدة بجهود 
لهـــن  كان  الاتـــي  الفاضـــات  المربيـــات 
الفضـــل من بعد هللا فـــي تكريم أكثر من 

300 حافظـــة و6 خاتمات لكتاب هللا عز 
وجل هذا العام.

إدارة  مجلـــس  رئيســـة  قامـــت  بعدهـــا، 
العمل النســـائي بجمعية اإلصاح ســـنية 
الصالحي نيابة عن راعي الحفل بتكريم 
الخاتمات لكتاب هللا وهن: بسمة أسامة 
محمد، آمنة فؤاد الكويتي، أسماء أحمد 
الســـعدي، إيمـــان أســـامة محمـــد، إيمـــان 

علـــي أحمـــد، هـــدى عبدالعظيـــم أحمـــد. 
أعقبه تكريم الحافظات المتميزات على 
مســـتوى المراكز، ثم تكريم 300 حافظة 
من مختلـــف مراكز الواحـــات في مملكة 
البحريـــن، فيمـــا تســـلمت لولـــوة عبدهللا 
ُمشرفة مركز اقرأ وارتق بمركز الواحات 
للعـــام  المتميـــز  المركـــز  درع  الرئيـــس 

الدراسي الماضي.

المنامة - بنا

تحـــت رعايــــة 
سمــو الشيخـــة 
زين بنت خالد آل 

خليفة

سمو رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة ولي العهد الكويتي
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة برقية تهنئة 
مــن ولــي العهــد بدولــة الكويت الشــقيقة أخيه ســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصباح؛ 
بمناســبة نجــاح الفحوصــات الطبيــة التــي أجراها ســموه، والتــي تكللت بالنجــاح بفضل هللا 

وتوفيقه، وهذا نصها:

صاحـــب الســـمو الملكـــي األخ 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
رئيـــس  هللا  حفظـــه  خليفـــة 

وزراء مملكة البحرين. 
ســـامتكم  علـــى  هللا  نحمـــد 
بعـــد تعرضكم لعـــارض صحي 

طارئ، ســـائا البـــاري عز وجل 
أن يمن على ســـموكم بالشفاء 
بموفـــور  ويمتعكـــم  الكامـــل، 
والعمـــر  والعافيـــة  الصحـــة 
جهودكـــم  لمواصلـــة  المديـــد؛ 
الحثيثـــة فـــي خدمـــة وطنكم 

وشعبكم الشقيق. 
وهللا يحفظكم 

أخوكم: 
نواف األحمد الجابر الصباح 
نائب األمير وولي العهد سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

المنامة - وزارة الخارجية

التـــزام  عقـــدت اللجنـــة الوطنيـــة لمتابعـــة 
مملكـــة البحريـــن بكافة القـــرارات الصادرة 
عـــن مجلس األمن الدولي، أمس، اجتماعها 
الرابـــع، بالديـــوان العـــام لـــوزارة الخارجية، 
برئاســـة وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة 
خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي 

الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
رئيـــس  تقـــدم  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
اللجنة الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل خليفة 
بالشـــكر ألعضـــاء اللجنـــة والجهـــات التـــي 
يمثلونها على المشـــاركة الفاعلة والمتميزة 
لبنـــاء  المتخصصـــة  العمـــل  ورشـــة  فـــي 
القدرات حول حمايـــة القطاع غير الربحي 
مـــن االســـتغال اإلرهابـــي، والتـــي عقـــدت 

فـــي مملكـــة البحريـــن، خـــال يومـــي 3 و4 
ســـبتمبر الماضـــي، بالتعاون مـــع خبراء من 
مكتـــب األمم المتحـــدة لمكافحـــة اإلرهاب 
ومجموعـــة العمـــل المالـــي لمنطقة الشـــرق 
 MENAFATF( األوســـط وشـــمال إفريقيـــا
بإجمالـــي  جهـــة   19 ممثلـــي  وبمشـــاركة   ،)
83 مشـــاركا، إلـــى جانـــب ممثلـــي منظمات 
والمؤسســـات  والبنـــوك  المدنـــي  المجتمـــع 
نتائـــج  االجتمـــاع  واســـتعرض  الماليـــة. 
أعمـــال فـــرق العمـــل المنبثقـــة عـــن اللجنـــة 
الوطنيـــة وجهودهـــا فـــي إعـــداد منظومـــة 
متكاملـــة تتعلـــق بتطبيق قـــرارات مجلس 
األمن الدولي حســـب المتطلبات والمعايير 
الصـــادرة، كما تم تبـــادل اآلراء حول آليات 

استكمال خطة عمل اللجنة للعام الجاري.
كمـــا أشـــار وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 

الدوليـــة إلـــى أن اللجنـــة الوطنيـــة تواصل 
بـــذل كافـــة الجهـــود الراميـــة إلـــى متابعـــة 
تنفيـــذ القرارات الصادرة عن مجلس األمن 
الدولـــي، وفي مقدمتهـــا مكافحة اإلرهاب، 
وتعمـــل علـــى تعزيز التنســـيق مـــع الجهات 
المعنيـــة بمملكة البحرين، مـــع اتخاذ كل ما 
يلزم في هذا الشأن، وذلك في إطار الشراكة 
القائمـــة مـــع منظمة األمـــم المتحدة؛ بهدف 
الوصول إلى عالم أكثر استقراًرا ورفاهية. 
وأكد الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وانطاقا من مبادئ راسخة ورؤية 
حكيمـــة تؤمـــن بأهميـــة االلتـــزام بالقوانين 
واالتفاقـــات الدولية لحماية األمن الشـــامل 
وتحقيـــق التنمية المســـتدامة ودعم القيم 

اإلنســـانية النبيلـــة، مبيًنـــا أن هنـــاك ســـجًا 
مشـــهوًدا لمملكـــة البحريـــن فـــي التعاطـــي 

اإليجابي مع المنظمة الدولية.
وزارة  وكيـــل  اللجنـــة  رئيـــس  قـــال  كمـــا 
مملكـــة  إن  الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
البحرين كشريك فاعل في األسرة الدولية 

تدعـــم كل جهـــد وتحـــرك يســـعى إلـــى منع 
نشـــوب النزاعـــات عـــن طريـــق االســـتثمار 
فـــي مجال الدبلوماســـية الوقائيـــة وتعزيز 
ثقافة الســـام. وأفـــاد بأن مملكـــة البحرين 
تعـــول علـــى الـــدور المهـــم والحيـــوي الذي 
يضطلـــع بـــه مجلـــس األمـــن الدولـــي فـــي 

حمايـــة الســـلم واألمن الدولييـــن، خصوصا 
أن منطقة الشرق األوسط تواجه تحديات 
أمنيـــة متفاقمة وتهديدات متنوعة تحاول 
خـــال  مـــن  اإلقليمـــي  االســـتقرار  زعزعـــة 
التدخل في شـــؤون الدول األخرى ورعاية 
اإلرهـــاب، مستشـــهًدا فـــي هذا الســـياق بما 
ورد بالخطـــاب الســـامي فـــي افتتـــاح دور 
التشـــريعي  الفصـــل  مـــن  الثانـــي  االنعقـــاد 
الخامس لمجلسي الشورى والنواب بأن أي 
تهديد لحرية الماحة يعتبر معطًا للتجارة 
العالميـــة، كما يعـــد تحدًيا للنظـــام العالمي؛ 
لذا فـــإن على المجتمع الدولـــي أن يتكاتف 
التخـــاذ خطـــوات حازمـــة لـــردع المخالـــف 
والمعتـــدي وإلزامه بالقوانيـــن والمعاهدات 
الدولية المتعلقة بالسامة البحرية للحفاظ 

على األمن والسلم الدوليين.

ــعــالــمــي ــة الـــســـام ال ــاي ــم ــح ــمــجــلــس األمـــــن ب ــى الــــــدور الـــحـــيـــوي ل ــل نـــعـــول ع

“لجنة المتابعة”: البحرين تدعم كل جهد لمنع نشوب النزاعات



أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة أهمية 
الدور الذي تضطلع به جمعية المحاسبين 
مهنـــة  مفاهيـــم  فـــي تطويـــر  البحرينيـــة 
بمـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المحاســـبة 
يخدم النهضـــة االقتصادية والمالية فيها 
واإلشـــراف والرقابـــة المهنيـــة على جميع 
أعضائها؛ لالرتقاء بالمســـتوى المهني لهم 
طبقا لألصول المحاسبية. كما أكد أهمية 
مواكبة مدققي الحسابات للتطور المهني 
الحاصل في المعايير الدولية للمحاســـبة 
والتدقيـــق، وأهميـــة ترســـيخ اســـتقاللية 

مدقق الحسابات.
جاء ذلك لدي اســـتقبال الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد في مكتبـــه أمس، رئيـــس جمعية 
رضـــي،  عبـــاس  البحرينيـــة  المحاســـبين 
والوفـــد المرافق له مـــن أعضاء الجمعية، 

حيث تم بحث آخر التطورات والمبادرات 
حـــول تحديـــث الممارســـات المحاســـبية 
ومواكبـــة المســـتجدات المتعلقـــة بالثورة 

الرقمية في هذا القطاع. 
كمـــا تـــم االطالع علـــى الدور الـــذي تقوم 
بـــه الجمعيـــة مـــن خـــالل إقامـــة الندوات 
العلمـــي  البحـــث  والمحاضـــرات ورعايـــة 
في مختلف ميادين المحاسبة والتدقيق 

التـــي من شـــأنها تطويـــر المهنـــة لمواكبة 
المتطلبـــات والمتغيـــرات التـــي يشـــهدها 
المحلـــي خصوصـــا والعالمـــي  االقتصـــاد 
عمومـــا. كمـــا تـــم بحـــث تعزيـــز التعـــاون 
فـــي مجـــال بناء القـــدرات بما يســـهم في 
االرتقـــاء بهـــذه المهنـــة لخدمـــة المجتمع 
المالـــي في البحريـــن ومواكبة المتطلبات 

المتغيرة في هذا المجال.
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بـــن محمد آل خليفـــة بمكتبه 
بالديـــوان العـــام للـــوزارة أمـــس األمين 
العـــام لمجلس التعـــاون لـــدول الخليج 

العربية عبداللطيف الزياني.
وخـــالل اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجية 
الحثيثـــة  بالجهـــود  مشـــيًدا  بالزيانـــي، 
التـــي تقوم بهـــا األمانـــة العامة لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي 
تعزيز عالقات دول مجلس التعاون مع 
دول أنحاء العالم، والحفاظ على الدور 
الفعـــال والبنـــاء الذي يقـــوم به مجلس 

التعاون في ترســـيخ األمن واالستقرار 
الراميـــة  الجهـــود  ودعـــم  بالمنطقـــة 
للتوصـــل لحلول ســـلمية لألزمـــات وبما 
يلبـــي طموحـــات دولهـــا وشـــعوبها في 

التنمية والتقدم.
مـــن جانبه، أعرب الزيانـــي عن اعتزازه 
بالتواصـــل الدائـــم مـــع وزيـــر الخارجية 
واســـتمرار التشاور وتبادل الرؤى حول 
المســـتجدات  وأهـــم  المنطقـــة  قضايـــا 
والتطورات اإلقليمية والدولية، متمنًيا 
لمملكـــة البحريـــن المزيـــد مـــن الرخـــاء 

واالزدهار.

الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
خالـــد بـــن أحمد بـــن محمـــد آل خليفة 
بمكتبـــه بالديوان العام للـــوزارة أمس 
يـــواري كوديلكا، حيث تســـلم نســـخة 
مـــن أوراق اعتماده ســـفيًرا لجمهورية 
التشـــيك المعين لدى مملكـــة البحرين 

والمقيم في الرياض.
وخـــالل اللقاء، رحـــب وزير الخارجية 
بكوديلكا، مســـتعرًضا مســـار العالقات 
الثنائيـــة المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكـــة البحرين وجمهورية التشـــيك، 

مؤكـــدا حـــرص مملكـــة البحريـــن على 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن علـــى كافـــة 
األصعدة، متمنيا للســـفير كل التوفيق 

والنجاح في أداء مهام عمله.
من جانبه، أعرب كوديلكا عن سعادته 
أنـــه  بلقـــاء وزيـــر الخارجيـــة، مؤكـــًدا 
لالرتقـــاء  جهـــده  قصـــارى  ســـيبذل 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  بالعالقـــات 
الصديقيـــن إلـــى مســـتويات عالية من 

التعاون في مختلف المجاالت.

اســـتقبل وزير الخارجية الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفـــة بمكتبـــه بالديـــوان العـــام 
أحمـــد  النائـــب  أمـــس  للـــوزارة 

السلوم.
وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
أحمـــد  بالنائـــب  الخارجيـــة 
الســـلوم، معبرا عن تقديره للدور 
الـــذي يقـــوم بـــه مجلـــس النواب 
الوطنيـــة  القضايـــا  كافـــة  فـــي 
وإســـهاماته الملموســـة فـــي دعم 
الوطـــن  ومكتســـبات  منجـــزات 

وفـــي  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
ظل الحـــرص الدائم علـــى تعزيز 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن 
والتشـــريعية، متمنًيـــا للنائب كل 

التوفيق والسداد.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـلوم عن 
اعتـــزازه بلقـــاء وزيـــر الخارجية، 
مثمنـــا حرصه علـــى التواصل مع 
الســـلطة التشريعية وجهوده في 
تعزيز مكانة مملكة البحرين على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وزير الخارجية يستقبل األمين العام لمجلس التعاون

وزير الخارجية يتسلم اعتماد سفير التشيك المقيم بالرياض

وزير الخارجية: نقدر دور “النواب” بجميع القضايا الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة صبـــاح أمس 
األميـــن العام لمجلـــس التعاون لدول 
الخليج العربية عبداللطيف بن راشد 

الزياني.
وقـــد رحب الوزيـــر بالزياني، مشـــيدا 
بالدور التنســـيقي الفاعـــل الذي تقوم 
بـــه األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعاون 
في تطوير مســـيرة العمـــل الخليجي 
المجـــال  فـــي  خصوصـــا  المشـــترك، 
قـــرارات  تنفيـــذ  ومتابعـــة  األمنـــي، 
أصحـــاب الجاللة والســـمو قادة دول 

المجلس.
العـــام  األميـــن  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  بالجهـــود  العربيـــة 
وزارة الداخليـــة للحفـــاظ على األمن 
واالســـتقرار، معربـــا عـــن تقديـــره لما 

أبـــداه وزيـــر الداخليـــة مـــن مرئيـــات 
التعـــاون  مســـيرة  تطويـــر  حـــول 

والتنسيق األمني الخليجي.
وقـــد تـــم خـــالل اللقـــاء، اســـتعراض 
أواصـــر  لتوطيـــد  المبذولـــة  الجهـــود 

التكامل والتنسيق بين دول المجلس 
فـــي إطـــار منظومـــة التعـــاون التـــي 
تجمـــع الـــدول األعضاء، وصـــوال إلى 
الخليجـــي  العمـــل  وتطويـــر  تعزيـــز 

المشترك.

ـــس ـــن دول المجل ـــيق بي ـــل والتنس ـــر التكام ـــد أواص توطي
وزير الداخلية يشيد بدور األمانة العامة

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الجمعيـــة تســـهم بتطويـــر مفاهيـــم المهنـــة فـــي البحريـــن 
رئيس “الرقابة المالية” يستقبل “المحاسبين”

“بوليتكنك البحرين” تحتفل بتخريج الفوج السادس
ــي ــور النعيمـ ــارك وحضـ ــن مبـ ــد بـ ــيخ محمـ ــمو الشـ ــة سـ ــت رعايـ تحـ

الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  رعـــى 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
التعليـــم والتدريـــب ســـمو الشـــيخ محمد 
تخريـــج  حفـــل  خليفـــة،  آل  مبـــارك  بـــن 
الفوج الســـادس لكليـــة البحريـــن التقنية 
)بوليتكنـــك البحريـــن( الـــذي أقيـــم بقاعة 
الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن محمـــد آل خليفة 
الصخيـــر،  فـــي  البحريـــن  جامعـــة  بمقـــر 
وذلـــك بحضـــور عدد مـــن الـــوزراء وكبار 

المسؤولين وضيوف الحفل.
 وفـــي تصريـــح بهـــذه المناســـبة، أعـــرب 
إليـــه  لمـــا وصلـــت  عـــن ســـعادته  ســـموه 
بوليتكنـــك البحريـــن مـــن مكانـــة برهنـــت 
العمـــل لتحقيـــق األهـــداف  علـــى جديـــة 
التي أنشـــئت من أجلها في إطار مشروع 
تطويـــر التعليم والتدريـــب، وبما يتوافق 
مع برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين 
2030، إذ يشـــّكل اإلنسان البحريني عماد 
االقتصـــاد والعنصر األســـاس فـــي تطوير 
الحراك المجتمعـــي واالقتصادي، فخالل 
ســـنوات عشر فقط اســـتطاعت الكلية أن 
تثبـــت من خالل البرامـــج التعليمية التي 
تقدمهـــا إدراكهـــا التام الحتياجات ســـوق 
العمل في ظل ما يشـــهده مـــن متغيرات، 
وتمكنـــت وبالتعاون مـــع القطاع الخاص، 
من رفد الســـوق بالخبرات والتخصصات 
المناسبة، كما هيأت خريجيها ألن يكونوا 

رواد أعمال ناجحين.
وأعرب ســـموه عن ارتياحه للنتائج التي 
والتـــي  الخريجيـــن  إحصـــاءات  بينتهـــا 
تعكـــس أهمية البوليتكنـــك، حيث حصل 
85 % مـــن الخريجيـــن علـــى عمـــل فـــي 
إطـــار تخصصهم، و8 % من الطلبة بدأوا 

أعمالهـــم التجاريـــة خـــالل 24 شـــهًرا من 
التخرج إن لم يكن أثناء دراستهم.

اإلنجـــازات  هـــذه  أن  ســـموه  وأكـــد   
لبوليتكنـــك البحريـــن ال شـــك أنهـــا نتـــاج 
االلتـــزام بالتوجيـــه الســـامي لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بإعطـــاء التعليـــم كل الرعايـــة 
واالهتمـــام، ودعم رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، ومتابعـــة ولي العهـــد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
لمســـيرة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

التعليم وتطوره بالمملكة.
وأعرب ســـموه بهذه المناســـبة عن الشكر 
لوزير التربية والتعليم ولرئيس وأعضاء 
مجلـــس أمناء الكليـــة والرئيس التنفيذي 
وكافـــة منتســـبي بوليتكنـــك البحرين من 
الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلداريـــة، على ما 
بذلـــوه مـــن جهـــود أســـهمت فـــي تحقيق 
هـــذا اإلنجـــاز والتميز، مبـــارًكا للخريجين 
والخريجـــات وأوليـــاء أمورهـــم، متمّنًيـــا 
لهـــم التوفيق فـــي مجاالت العمـــل وبناء 

مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
 وقـــد تفّضـــل ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبارك بتوزيع الشـــهادات على الخريجين 
وخريجـــة  خريًجـــا   189 عددهـــم  البالـــغ 
فـــي  تخرجهـــم  متطلبـــات  اســـتكملوا 
مختلف التخصصـــات.  ومن جهته، ألقى 
وزيـــر التربيـــة والتعليم والوزيـــر المعني 
باإلشـــراف والرقابـــة علـــى أعمـــال كليـــة 
البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن( 
ماجـــد النعيمـــي كلمًة أشـــاد فيهـــا برعاية 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك لحفـــل 

تخريج هـــذه الدفعة الجديـــدة من طلبة 
الكليـــة، الـــذي يأتي في غمـــرة احتفاالت 
مملكـــة البحريـــن بمـــرور 100 عـــام علـــى 

انطالقة التعليم النظامي بها.
هـــذه  إنشـــاء  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار   
الكليـــة جـــاء ضمـــن مبـــادرات المشـــروع 
والتدريـــب،  التعليـــم  لتطويـــر  الوطنـــي 
نتيجة للعديد من الدراســـات التي نفذت 
لتحقيـــق التـــوازن بيـــن التعليـــم بشـــقيه 
األكاديمـــي والتطبيقـــي، وبالشـــكل الـــذي 
يســـمح بتطوير مخرجات التعليم، حيث 
تشـــكل هـــذه الكليـــة حلقـــة مـــن سلســـلة 
حلقـــات تطويـــر التعليـــم الفنـــي والتقني 
يبـــدأ  الـــذي  البحريـــن،  فـــي  والتطبيقـــي 
بمدارس التعليم الفني والمهني، ليلتحق 
للتدريـــب،  البحريـــن  بمعهـــد  خريجوهـــا 
أو بكليـــة التعليـــم التطبيقي فـــي جامعة 
البحريـــن، أو ببوليتكنـــك البحريـــن، وهي 
سلســـلة تعزز التعليم الفنـــي والتطبيقي، 
وتزيـــد من اإلقبال عليه؛ إذ إن ما نســـبته 
اإلعـــدادي،  التعليـــم  طلبـــة  مـــن   %  36
القطـــاع  هـــذا  إلـــى  اليـــوم  يتوجهـــون 
التعليمي المهم.  واســـتعرض الوزير أبرز 
إنجـــازات الكليـــة خالل الســـنوات القليلة 
الماضية، في ظل تطبيقها أعلى المعايير 
فـــي إعـــداد الطاقـــات الوطنيـــة، القـــادرة 
علـــى تعزيـــز اإلنتاجيـــة، واإلســـهام فـــي 
مسيرة التنمية، وتحسين نوعية الحياة، 
حيـــث نجحت فـــي تخريـــج 5 أفواج من 
طلبـــة التخصصات التقنيـــة والتطبيقية، 
بما مجموعـــه )2165( خريًجـــا وخريجة، 
وحصـــول مـــا يقـــارب )85 %( منهم على 
وظائف، مع ردود فعل إيجابية من أرباب 
وتطبيقهـــا  مســـتوياتهم،  علـــى  األعمـــال 

المتمّيز إلطار مهارات التوظيف، حســـب 
التقريـــر الصـــادر عـــن أكاديميـــة التعليـــم 
العالـــي البريطانيـــة، وإنشـــاءها مختبـــًرا 
لريـــادة  ومركـــًزا  واالبتـــكار،  لإلبـــداع 
األعمال، وتحقيق طلبتها جوائز مرموقة 
واإلقليميـــة  المحليـــة  المســـابقات  فـــي 
والدوليـــة. وأعـــرب الوزيـــر عـــن خالـــص 
تهانيـــه للطلبة الخريجين، موجًها الشـــكر 
إلى رئيـــس وأعضاء مجلـــس أمناء كلية 
البحريـــن التقنية، وإلـــى هيئتيها اإلدارية 
يؤدونـــه  مـــا  علـــى  وذلـــك  واألكاديميـــة، 
وتعـــاون  متواصـــل،  عمـــل  مـــن  جميًعـــا 
والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  مـــع  مســـتمر 
لتحقيـــق رســـالة الكليـــة وأهدافهـــا. وبعد 
ذلـــك، ألقى الرئيس التنفيـــذي لبوليتكنك 
البحريـــن جيـــف زابودســـكي كلمـــة تقدم 
خاللها بخالص الشـــكِر إلـــى راعي الحفل 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك، وإلـــى 
رئيس مجلس أمنـــاء بوليتكنك البحرين 
الشـــيِخ هشـــام بن عبدالعزيـــز آل خليفة، 
رؤيـــة  إرســـاء  فـــي  الكبيـــر  الـــدور  علـــى 
وتحقيـــق  البوليتكنـــك  وقيـــم  ورســـالة 
اإلنجـــازات التـــي نفخـــر بهـــا، مؤكـــًدا أنه 
الكثيـــر  البوليتكنـــك  جعبـــة  فـــي  مـــازال 
من المشـــاريع التي تســـعى إلـــى تنفيذها 
ســـواء على المســـتوى األكاديمـــي بطرح 
برامج دراسية جديدة واستقطاب كوادر 
أكاديمية ذات خبرة في مجال تخصصها، 
أو على الصعيد الخدماتي وتطوير البنية 
التحتية للكلية، ســـعًيا وراء هدف يجعل 
من البوليتكنك مؤسســـة تعليمية عالمية 
المستوى، يفخر باالنضمام إليها كل ساٍع 
نحو العلـــم والمعرفة والتمكـــن الوظيفي 

والمهني على حد سواء.

المنامة - بنا

ابتسامة خليفة بن سلمان. .. تشرق على الوطن بالتفاؤل
Û  ..يسعد ويشعر بالغبطة والسرور حين يرى المواطنين في راحة وسعادة

يتجــاوز المشــقة والتعــب واإلجهاد ليكون بالقرب مــن أهل البلد.. حتى 
وهو في حاجة إلى الراحة، فإنه يقّدم أواًل راحة الناس وسعادتهم حين 
ينتظــرون قدومه ومشــاركته فــي لقاء أو احتفالية أو مناســبة يحرص 
على أن يكون فيها معهم.. وهكذا هي ابتســامة رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، حفظــه هللا ورعاه 
وأنعــم عليــه بالصحــة والعافيــة والعمــر المديــد.. ابتســامة تشــرق على 
الوطــن بالخيــر والتفــاؤل والســعادة، وهكــذا كانــت المشــاعر الممزوجة 
بدعوات الحمد والشكر على سالمة سموه ونجاح الفحوصات الطبية.. 
دعــوات مــن قلوب أهل البلد المخلصين والمحبين لله ســبحانه وتعالى 
ألن يغمــر “خليفــة بــن ســلمان” بنعمــة الصحــة والســالمة والعافيــة لكي 

تبقى تلك االبتسامة المشرقة، تبعث بشائر البركات.
Û  وبشــائر البركــة والخيــر والثنــاء هــي صــورة رائعــة تفيــض بالنبيــل من

األحاســيس تجــاه “خليفــة بــن ســلمان”.. الرمــز الكريم العظيــم بمكانته 
الكبيــرة فــي قلــوب أهــل البحريــن، وال غرابــة فــي هــذا الحــب الكبيــر.. 
وهــذا الشــعور العامــر.. وهذه الصــور الجميلة التــي كان إطارها األجمل 
ومحتواهــا األشــمل ورونقهــا األصيــل هــو العرفــان بــدور “خليفــة بــن 
ســلمان” الــذي عرفــه أهــل بلــده دائًمــا وأبــًدا يســهر ويجتهــد ويخطــط 
لكــي ينــال الوطــن وأهله ما يطمحون إليه من خيــرات التقدم والنهضة 

والتطور في كل المجاالت.
Û  حمــًدا لله على ســالمة مجــد الوطن.. نبض الوطن.. والــد الوطن.. مالذ

الوطــن.. أبــا علــي، وهي بشــرى نبتهل فيها إلى هللا عّز وجــّل ألن يبارك 
لنــا فــي هذا الوطن وقيادته وشــعبه.. لقد كان الجميع في فرحة غامرة 
عند سماع تشافي سمو رئيس الوزراء ليواصل مسيرة بناء الوطن يًدا 
بيــد مــع عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
وهــي مناســبة نبعــث فيهــا أجمــل التهاني الدعوات بســالمة ســموه إلى 
العائلــة المالكــة الكريمة، وإلى أنجال وأحفاد ســموه حفظهم هللا جميًعا 
ورعاهــم، وإلــى كل محبي ســموه.. وكم هي رائعة هذه الســمات النبيلة 
والخصال الرفيعة التي تجمع أهل البلد بالمحبة والتكاتف مع قيادتهم، 
ال ســيما وهي نابعة من أعماق القلب بمشــاعر صادقة، ونســأل هللا جّل 
وعــال أن يحفــظ الجميــع مــن أي مكــروه، وأنعــم وأكــرم بهــذه الصــورة 
المليئة بمعاني التكاتف والتالحم والفرحة بسالمة “خليفة بن سلمان”.. 

الذي غرس فينا البذل واإليثار والجد واالجتهاد في خدمة الوطن..
Û  نسأل هللا أن يديم عليك يا صاحب السمو موفور الصحة العافية، وأن

يســّدد خطــاك ويرعــاك بعينــه التي ال تنام، فأنت حين تبتســم.. يبتســم 
الوطن بأجمل تعابير الحب.

عادل عيسى المرزوق



أكـــدت رئيـــس مجلـــس النـــواب فوزية 
حريصـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن  زينـــل 
فـــي  فاعـــا  عضـــوا  تكـــون  أن  علـــى 
المنظومـــة القانونيـــة الدوليـــة، وبادرت 
إلـــى االنضمـــام إلـــى جميـــع المعاهدات 
واالتفاقـــات الدوليـــة، وقامـــت بتعديل 
تشـــريعاتها الوطنية لتتفق مع ما قررته 
هذه االتفاقيـــات، فيما عدا ما يتعارض 
منهـــا مـــع ثوابتهـــا الوطنيـــة والشـــريعة 
اإلســـامية، وهـــي تلتـــزم دائمـــا وأبـــدا 
بعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 
للـــدول األخرى، وتشـــدد على التمســـك 

بقرارات الشرعية الدولية.
وأشـــارت زينـــل إلـــى أن هـــذه الثوابـــت 
للسياســـة  راســـخا  نهجـــا  تمثـــل  التـــي 
الخارجيـــة، في ظل العهد الزاهر لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مما أكســـب المملكة 
احتـــرام العالـــم أجمـــع وتقديـــره، وهي 
مبادئ نســـعى إلى ترســـيخ االلتزام بها 

عالميا وإقليميا.
التشـــريعية  الســـلطة  أن  وأوضحـــت 
وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، قامت 
والتشـــريعات  األعمـــال  مـــن  بالعديـــد 
واإلجراءات مـــن أجل تعزيـــز القانوني 
التشـــريعية  الســـلطة  أن  كمـــا  الدولـــي، 
مهنيـــة  بـــكل  الرقابـــي  دورهـــا  تـــؤدي 
والتـــزام فـــي تأكيـــد امتثـــال الحكومـــة 
للقانـــون الدولـــي، ونحن نعتـــز ونفتخر 
بهـــذا االلتزام المشـــرف، وغدت المملكة 
أنموذجـــا في احتـــرام القانـــون الدولي، 
الشـــفافية  مـــن  عاليـــة  وبدرجـــات 

والمسؤولية.
جـــاء ذلـــك خـــال كلمة رئيـــس مجلس 
النواب، رئيســـة وفد الشـــعبة البرلمانية 

االتحـــاد  اجتماعـــات  فـــي  المشـــاركة 
بالعاصمـــة  الــــ١٤١  الدولـــي  البرلمانـــي 

الصربية - بلغراد.

القانون الدولي والدور البرلماني

وأضافت زينل أنه بمناسبة مرور )130( 
عاما علـــى تأســـيس االتحـــاد البرلماني 
المســـؤولية  مـــن  وانطاقـــا  الدولـــي، 
التاريخية لنا جميعا كبرلمانيين، ممثلين 
عـــن الشـــعوب، ومـــع تطلعنـــا معـــا لعالم 
أكثـــر اســـتقرار وأمنـــا، وتنميـــة وعدالة، 
ســـأكون أكثـــر وضوحـــا وتحديـــدا، في 
تناول موضوع )تعزيز القانون الدولي(؛ 
ألننـــا نـــدرك أن األجيـــال تنتظـــر منا أن 
نحقـــق لها الســـام واألمن واالســـتقرار 

لذلك يجب أن نسأل أنفسنا:
• مـــاذا فعلنا مـــن أجل تحقيق العدالة 

والمساواة بين الدول والشعوب؟
دعـــم  ســـبيل  فـــي  أنجزنـــا  ومـــاذا   •
تأسيس قواعد صلبة في نظام دولي، 

قائم على الســـام والتعاون، والحوار 
واألمن، الشامل؟

المتســـارع  التطـــور  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للقانـــون الدولـــي المعاصـــر، منذ الحرب 
العالميـــة الثانيـــة إلـــى اليـــوم، نتج عنه 
قفـــزات كبيرة، فا نـــكاد نجد مجاال من 
مجـــاالت الحيـــاة، إال وتدخـــل القانـــون 
الدولـــي بتنظيمـــه.. لذلـــك فـــإن الجميع 
يتحمـــل أي خلل أو انحـــراف أو تقصير 
في تطبيق قواعد وأحكام هذا القانون، 
أو تفســـيره بصـــورة تخالـــف مضامينه 
الحقيقية، وأن قواعده وأحكامه يجب 
أن تطبـــق علـــى الجميـــع دون تمييـــز أو 
اســـتثناء. فـــا ســـام وال اســـتقرار في 
العالـــم دون االلتـــزام بقواعـــد القانـــون 

الدولي.

الشأن الفلسطيني

وحول الشـــأن الفلســـطيني، ذكرت أن 
هناك العشـــرات من قرارات الشـــرعية 

الدوليـــة، مازالـــت لـــم تنفـــذ، ومـــازال 
االحتـــال اإلســـرائيلي، يضـــرب بهـــذه 
القـــرارات عـــرض الحائط، أمـــام مرأى 
ومسمع المجتمع الدولي الذي يتوجب 
عليـــه القيـــام بمســـؤولياته فـــي إلـــزام 
الدوليـــة  القـــرارات  بتنفيـــذ  إســـرائيل 
والتوقـــف عن سياســـة ضـــم األراضي 

وانتهاك القانون الدولي. 

اإلرهاب اإليراني

شـــددت  اإليرانـــي،  اإلرهـــاب  وحـــول 
بـــأن مـــا تقـــوم بـــه إيـــران مـــن أعمـــال 
خـــال  مـــن  المنطقـــة  فـــي  إرهابيـــة 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل 
للدول وتشـــكيل الميليشـــيات ودعمها 
وآخرها اســـتهداف المنشـــآت النفطية 
احتالهـــا  واســـتمرار  الســـعودية  فـــي 
الجـــزر الثاث التابعة لإلمـــارات يمثل 
انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي 
ومبادئ حســـن الجوار، ويعّرض األمن 

والسلم الدولي للخطر ويتطلب وقفة 
جادة مـــن المجتمع الدولي حيال هذه 

األعمال.
وأكدت إدانة ورفـــض مملكة البحرين 
االعتداء التركي على سوريا، والرفض 
التام الســـتهداف ســـيادة دولـــة عربية 
شـــقيقة، لمـــا يمثلـــه ذلـــك مـــن تهديـــد 
لألمـــن واالســـتقرار وتقويـــض لجهود 

محاربة اإلرهاب في المنطقة.

الدور السعودي الرائد

كمـــا وأكدت على الـــدور الرائد والثقل 
الكبيـــر الـــذي تضطلـــع بـــه الســـعودية 
اإلقليمـــي.  األمـــن  فـــي  الشـــقيقة 
ومرحبين بقـــرارات وتوجيهات خادم 
عهـــده،  وولـــي  الشـــريفين  الحرميـــن 
ومواجهـــة  اإلقليمـــي،  األمـــن  لصـــون 
أيـــة محـــاوالت لتهديد االســـتقرار في 

المنطقة.

تحديات وتطلعات

وحـــول التحديات والتطلعات للمرحلة 
المقبلـــة في العمـــل البرلمانـــي الدولي، 
اشـــارت إلـــى أن من أبـــرز القضايا التي 
يجـــب أن نوليها االهتمـــام هي تحقيق 
المزيـــد مـــن التعـــاون والشـــراكة بيـــن 
االتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي ومنظومِة 
األمم المتحدة بأكملها؛ من أجل تعزيز 
والنهـــوض  الدولـــي  القانـــون  مبـــادئ 
بالسام المستدام، وهو بالتمام ما أكده 
إعـــان األمم المتحدة رفيع المســـتوى 
مكافحـــة  أن  ومؤكـــدة    .2012 للعـــام 
اإلرهـــاب بكافة أشـــكاله يتطلب تعاونا 
دوليـــا كبيـــرا، للقضاء علـــى هذه اآلفة، 
التـــي أصبـــح خطرهـــا يطـــال الجميـــع، 
ومما الشـــك فيـــه أن تطبيق االتفاقات 
الدوليـــة الخاصـــة بمكافحـــة اإلرهاب، 
بأمانـــة ومصداقية، ســـيؤدي بالنتيجة 
إلـــى أن يســـود األمـــن والســـام الـــذي 

ننشده جميعا لدولنا وشعوبنا.

وفد الشعبة يستكمل اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي  بصربيا رئيسة مجلس النواب تلقي كلمتها في اجتماع االتحاد البرلماني الدولي

القضيبية - مجلس النواب

زينل أمام البرلمان الدولي بصربيا: سياستنا الخارجية أكسبتنا احترام العالم
أشادت بالدور السعودي في األمن اإلقليمي.. وأكدت ضرورة إلزام إيران باحترام القانون الدولي

local@albiladpress.com05
األربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 - العدد 4019

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٣0 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز  للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة  التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

البيانت المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019

إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الغير مدققة والمبينة أعاله قد تمت مراجعتها من قبل السادة بي دي أو، وتم اعتمادها 
بالنيابة عنهم من قبل كل من: التوقيع عليها  والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 أكتوبر 2019 وتم 

طارق علي الجودرعبدهللا أحمد كمالأمين أحمد العريض
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

31 ديسمبر 302018 سبتمبر 2019
)مدقق()غير مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

-6.112.494حق استخدام الموجودات
2.856.5522.893.817ممتلكات وآالت ومعدات

3.087.6433.348.492موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
380.871380.871استثمارات بالتكلفة المطفأة

492.044492.044عقارات استثمارية

12.929.6047.115.224

الموجودات المتداولة
10.5198.577المخزون

5.554.1154.674.496ودائع ثابتة قصيرة األجل
601.640261.484ذمم تجارية مدينة وأخرى
763.8901.606.559النقد وأرصدة لدى البنوك

6.930.1646.551.116

19.859.76813.666.340مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

11.031.7237.031.723رأس المال
-2.000.000عالوة إصدار أسهم

)101.456()101.456(أسهم الخزينة
3.021.7433.021.743اإلحتياطي القانوني

22.40012.400إحتياطي األعمال الخيرية
3.514)257.335(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.624.0673.363.876األرباح المستبقاة

19.341.14213.331.800مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
-153.931الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

31.18525.469منافع نهاية الخدمة للموظفين

185.11625.469

المطلوبات المتداولة
-605الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

332.905309.071ذمم دائنة أخرى

333.510309.071

518.626334.540مجموع المطلوبات

19.859.76813.666.340مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2019

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2018

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2019

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

1.146.296906.852493.438323.919إيرادات تشغيلية

)194.293()309.765()582.999()819.353(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

326.943323.853183.673129.626الربح التشغيلي

319.308293.93771.97860.954صافي الدخل من االستثمارات

7864.47583400الدخل اآلخر

--)37.343()30.332(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

616.705584.922255.734190.980صافي الربح للفترة

2.75 فلس2.34 فلس8.44 فلس7.32 فلسالعائد األساسي والمخفض على السهم

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2019

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2018

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2019

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

616.705584.922255.734190.980صافي الربح للفترة   

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن
                 بيان األرباح أو الخسائر
خسائر القيمة العادلة غير المحققة من 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
)73.212()9.382()240.022()260.849(            خالل الدخل الشامل اآلخر

)73.212()9.382()240.022()260.849(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

355.856344.900246.352117.768مجموع الدخل الشامل للفترة

رأس
المـــال

عالوة 
إصدار أسهم

أسهم
الخزينة

االحتياطي
القانونــــــــي

احتياطي
األعمال الخيرية

احتياطي 
القيمة العادلة 
لالستثمارات

األربـاح 
المجمــوعالمستبــقـاة

3.070.55912.955.266-2.949.5404.900)101.456(-7.031.723في 31 ديسمبر 2017 )مدقق(
584.922344.900)240.022(-----مجموع الدخل الشامل للفترة
)346.514()346.514(------أرباح أسهم عن سنة 2017

)2.500(--)2.500(----مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة
-)10.000(-10.000----احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.298.96712.951.152)240.022(2.949.54012.400)101.456(-7.031.723في 30 سبتمبر 2018 )غير مدقق(

3.021.74312.4003.5143.363.87613.331.800)101.456(-7.031.723في 31 ديسمبر 2018 )مدقق(
6.000.000-----4.000.0002.000.000رأس المال الصادر خالل الفترة

616.705355.856)260.849(--مجموع الدخل الشامل للفترة
)346.514()346.514(------أرباح أسهم عن سنة 2018

-)10.000(-10.000----احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.624.06719.341.142)257.335(3.021.74322.400)101.456(11.031.7232.000.000في 30 سبتمبر 2019 )غير مدقق(

فترة التسعة 
أشهرالمنتهية في

 30 سبتمبر 2019

الثالثة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2018

األنشطة التشغيلية
616.705584.922صافي الربح للفترة

التسـويات:
50.79946.940االستهالك 

-42.474إطفاء حق استخدام الموجودات
-7.068مصاريف الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)10.684(-مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من عقارات استثمارية
مخصص االنخفاض في قيمة ذمم اإليجارات المدينة

-28.098من المستأجرين
)158.822()195.723(دخل فوائد بنكية

)124.431()123.585(دخل أرباح أسهم 
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)309()1.942(المخزون
)156.429()368.254(ذمم تجارية مدينة وأخرى

)170.889(23.834ذمم دائنة أخرى
5.7161.739منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

85.19012.037صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)19.215()13.534(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

195.723158.822دخل فوائد بنكية مستلمة 
123.585124.431دخل أرباح أسهم مستلمة

32.207)879.619(صافي الحركة في الودائع الثابتة

296.245)573.845(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)7.500(مدفوعات الجزء الرئيسي من التزامات عقود اإليجار

)346.514()346.514(أرباح أسهم مدفوعة
)2.500(-مدفوعات أعمال خيرية

)349.014()354.014(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)40.732()842.669(صافي النقص في النقد وما في حكمه

1.606.559756.175النقد وما في حكمه في بداية الفترة

763.890715.443النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المعامالت غير النقدية:

خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، أصدرت الشركة رأس مال إضافي متمثل في 40.000.000 سهم عادي بقيمة 150 فلس 
للسهم وبقيمة إجمالية قدرها 6.000.000 دينار بحريني لصالح شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(، وذلك مقابل 
الحصول على حق االنتفاع في "مبنى تيرمنال" الكائن بمنطقة العدلية. لقد تم استثناء هذه المعاملة من بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، كونها معاملة غير نقدية.
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المنامة - بنا

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  شـــارك 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة عبـــدهللا 
الطاولـــة  جلســـة  فـــي  عبداللطيـــف 
 BREXIT Impact المستديرة للســـفراء
وذلـــك   ،on the Financial Center
بدعـــوة مـــن وزارة خارجيـــة جمهورية 
ألمانيا االتحادية بالتعاون مع مؤسســـة 

.Frankfurt Main Finance
وافتتـــح اللقـــاء المديـــر العام للشـــؤون 
االقتصادية والتنمية المستدامة بوزارة 
ميغيـــل  االتحاديـــة  ألمانيـــا  خارجيـــة 
بيرغـــر، بحضـــور كبـــار المســـؤولين في 
الحكومـــة األلمانية والســـفراء رؤســـاء 
البعثـــات الدبلوماســـية المعنييـــن بهذه 
الجلســـة ومديري البنوك والمؤسســـات 
الماليـــة األخـــرى، كوزير الدولـــة بوزارة 
المالية االتحاديـــة يورغ كوكيز، ومدير 
فاينانـــس”  “فرانكفـــورت  مؤسســـة 

هوبرتوس فاث.

وتم خـــال الجلســـة النقاشـــية التركيز 
من قبل المشـــاركين علـــى الجهود التي 
تبـــذل فـــي تطويـــر األنظمـــة والقوانين 
وتعزيـــز البنية التحتيـــة وتوفير المزايا 
التنافســـية؛ من أجل اســـتقطاب البنوك 
والمؤسســـات الماليـــة التي ســـتنقل من 
مدينـــة لنـــدن إلـــى دول أوروبية أخرى 
خصوصا المؤسســـات المالية المرتبطة 
والتـــي  األوروبـــي،  باالتحـــاد  مباشـــرة 
إلـــى دولـــة أوروبيـــة  ســـتنقل مكاتبهـــا 
داخل االتحاد األوروبي وخاصة مدينة 
التـــي تعتبـــر مـــن أحـــدى  فرانكفـــورت 
المجـــال. هـــذا  فـــي  المنافســـة  المـــدن 
كمـــا شـــارك الســـفير عبـــدهللا بمداخلـــة 
عـــن الزيـــارة المرتقبـــة لوفـــد مؤسســـة 
فرانكفورت مايـــن فاينانس إلى مملكة 
البحرين في الفتـــرة 7-6 نوفمبر 2019 
مجلـــس  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  ألجـــل 

التنمية االقتصادية، والمؤسسة.

سفير البحرين في برلين يشارك في الطاولة المستديرة للسفراء

أمير “الشرقية” يطلع على نماذج من منتجات “جيبك”
البتروكيماويات قادة  من  نخبة  “جيبكا”  باجتذاب  سعداء  جواهري: 

تعزيزا للدور المهم الذي تلعبه الشركة 
فـــي دعـــم الفعاليـــات التـــي ينظمهـــا 
االتحـــاد الخليجـــي البتروكيماويـــات 
والكيماويات )جيبكا(، شاركت شركة 
الخليج لصناعة البتروكيماويات في 
مؤتمـــر )جيبـــكا( للرعايـــة المســـؤولة 
الـــذي نظمـــه االتحـــاد الخليجـــي في 
مدينـــة الجبيـــل الصناعّيـــة بالمملكـــة 
العربّية الســـعودية وذلـــك في الفترة 
مـــن 14 لغايـــة اليـــوم 16 مـــن شـــهر 

أكتوبر الجاري.
افتتـــح المؤتمـــر الـــذي أقيـــم تحـــت 
عقـــد  المســـؤولة..  “الرعايـــة  شـــعار 
مـــن التميـــز”  أمير المنطقة الشـــرقية 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـعود 
بـــن نايـــف بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
وذلـــك بحضـــور نخبة من كبـــار قادة 
والكيماويات  البتروكيماويات  قطاع 
مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
والعالم، إضافة إلى كبار المســـؤولين 
التنفيذييـــن فـــي الشـــركات العالميـــة 
العاملـــة فـــي قطـــاع البتروكيماويات 
المـــزودة  والشـــركات  والكيماويـــات، 
للخدمات إلى جانب مشاركة رؤساء 
والجمعيـــات  الحكوميـــة  الهيئـــات 

الصناعية في الدول األعضاء.
وخال افتتاح المعـــرض المصاحب، 

أميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  زار 
الشـــركة  جنـــاح  الشـــرقية  المنطقـــة 
بالمعـــرض، حيـــث كان في اســـتقباله 
شـــكر  الـــذي  جواهـــري  عبدالرحمـــن 
ســـمّوه علـــى زيارته الجنـــاح وأطلعه 
على نماذج من منتجات الشـــركة من 
األمونيـــا والميثانـــول واليوريـــا ذات 
الجودة العالية، والتي يتم تصديرها 
إلـــى أكبـــر األســـواق العالميـــة ويتـــم 
تصنيعها وفق أعلى معايير الســـامة 
الشـــركة  تحـــرص  التـــي  المهنيـــة 
علـــى االلتزام بهـــا والترويـــج لها في 

المجتمع.
 كما تعرف سموه على مصانع الشركة 
واإلنجـــازات  المتطـــورة  ومرافقهـــا 

والجوائـــز  حققتهـــا  التـــي  العديـــدة 
التـــي حصدتها في مجـــاالت الجودة 
واإلنتاج والســـامة والصحة المهنية 

والبيئة.
وفي تعليق له بهذه المناســـّبة، أعرب 
الخليجـــي  االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب 
والكيماويـــات  البتروكيماويـــات 
)جيبـــكا( عبدالرحمـــن جواهـــري، عن 
ارتياحـــه البالغ للنجاح الكبير والمبهر 
الذي واكـــب مؤتمر “جيبـــكا” للرعاية 
المصاحـــب،  والعـــرض  المســـؤولة، 
واإلعـــداد  التنظيـــم  بحســـن  مشـــيدا 
وتمّيـــز المتحدثين الذين اســـتطاعوا 
نقـــل تجاربهـــم الغنيـــة واســـتعراضها 
مـــع المشـــاركين، منوهـــا فـــي الوقت 

ذاتـــه باألهمية الكبيـــرة التي تنطوي 
عليها هـــذه الفعالية المهمة باعتبارها 
الوحيـــدة مـــن نوعها على المســـتوى 
اإلقليمي، مشـــيرا إلى أن المؤتمر قد 
شـــّكل فرصة مهمة للتواصل مع كبار 
القادة الحكومييـــن والصناعيين في 
العالم والمنطقة، والذين طرحوا على 
طاولـــة الحوار العديد مـــن المواضيع 
ذات الصلـــة منهـــا مـــا يتعلـــق بالقيمة 
العالميـــة المضافـــة لمبـــادرة الرعايـــة 
المســـؤولة، إلـــى جانب اســـتعراضهم 
فـــي  الصناعـــة  ممارســـات  ألفضـــل 

مجال البيئة والصحة والسامة.
يـــرأس  الـــذي  جواهـــري  وأضـــاف 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  كذلـــك 
البتروكيماويـــات بـــأن مؤتمـــر جيبكا 
قد سلط الضوء على أبرز اإلنجازات 
التـــي تحققت خـــال العقـــد الماضي 
من عمـــر برنامج الرعاية المســـؤولة، 
حيـــث جـــاء عقـــد مؤتمـــر هـــذا العام 
متزامنا مع احتفال االتحاد الخليجي 
بمرور 10 سنوات على اعتماد مبادرة 
الرعايـــة المســـؤولة التـــي أثمرت عن 
تكريس االلتزام بالتحســـين المستمر 
والصحـــة  والســـامة  البيئـــة  إلدارة 
واألمـــن الصناعي في منطقة الخليج 

العربي.

“البتروكيماويات” تشارك في “ميبيك”
ــر والــتــحــســيــن ــوي ــط ــت ــل ــرة ل ــك ــت ــب ــول م ــلـ جــــواهــــري: طــــرح حـ

فـــي نســـخته الخامســـة التـــي ُأقيمـــت 
تحـــت الرعاية الكريمـــة لرئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، شـــاركت شـــركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
فـــي مؤتمـــر ومعرض الشـــرق األوســـط 
لهندســـة العمليات )ميبيك 2019(، الذي 
اســـتضافته مملكة البحريـــن في الفترة 
مـــن 14 لغاّيـــة 16 أكتوبر الجاري بمركز 

البحرين الدولي للمعارض.
وأنـــاب وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد بن 
الـــوزراء  رئيـــس  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
افتتـــاح  فـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
المؤتمـــر والمعـــرض المصاحـــب له، كما 
تفضـــل بزيـــارة للجنـــاح المشـــترك الذي 
أقامتـــه الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغاز 
مظلتهـــا،  تحـــت  المنضويـــة  للشـــركات 
مجلـــس  رئيـــس  اســـتقباله  فـــي  وكان 
إدارة الشـــركة أحمد الشـــريان، ورئيس 
الشـــركة عبدالرحمـــن جواهـــري، حيـــث 
اســـتمع إلى شـــرح موجز عن تاريخ كل 
شركة من الشـــركات النفطية وما تقوم 
به من عمليات إنتاجية لمنتجات عالية 

الجودة، كما اطلع على اإلنجازات التي 
حققتها كل شـــركة والجوائـــز المتعددة 
التـــي حصلت عليها نظيـــر تمّيزها ليس 
والعمليـــات  المنتجـــات  صعيـــد  علـــى 
كذلـــك  بـــل  فحســـب،  التشـــغيلية 
لمســـاهمتها الفاعلة في مجـــال الصحة 

والبيئة والسامة وخدمة المجتمع.
وقد شهدت هذه الفعالية العالمية التي 
انطلقـــت تحـــت شـــعار “تحول هندســـة 

العمليـــات مـــن خال االبتكار” مشـــاركة 
واسعة من العديد من الشركات المحلية 
واالقليمية والعالمية العاملة في قطاع 
النفط والغـــاز والبتروكيماويات؛ بهدف 
فـــي  المتاحـــة  الفـــرص  علـــى  التعـــّرف 
دول المنطقـــة فـــي ظـــل زيـــادة الطلب 
علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثة 
لرفع مســـتوى الكفـــاءة واألداء في هذا 

القطاع اإلستراتيجي المهم.

مـــن جانبه، أثنى رئيس شـــركة الخليج 
لصناعـــة البتروكيماويـــات عبدالرحمـــن 
جواهـــري علـــى التنظيـــم الكبيـــر الـــذي 
شـــهده المؤتمـــر الذي ُيعتبـــر واحدا من 
اإلقليميـــة،  النفطيـــة  الفعاليـــات  أهـــم 
والتي ُتعقد بصورة منتظمة وبمشاركة 
عدديـــة كبيرة وحضور مميز للشـــركات 
المعـــرض  فـــي  العالميـــة  النفطيـــة 
هـــذا  مؤتمـــر  أن  مضيفـــا  المصاحـــب، 
العـــام قـــد شـــهد انطـــاق مجموعة من 
المبـــادرات اإلســـتراتيجية المتخصصة 
بمشـــاركة قـــادة الصناعـــة فـــي القطـــاع 
النفطي الذين ناقشـــوا باقة من الحلول 
المبتكـــرة للتطوير والتحســـين، إضافة 
القضايـــا  مـــن  العديـــد  مناقشـــة  إلـــى 

االقتصادية العالمية.
وقـــد أعـــرب جواهـــري عـــن بالغ شـــكره 
لرئيـــس الـــوزراء؛ لتفضلـــه برعايـــة هذا 
الحـــدث المهم، وهو األمـــر الذي يترجم 
االهتمـــام الكبيـــر الـــذي تبديـــه القيـــادة  
برعايـــة كل مـــا يتعلـــق بقطـــاع النفـــط 
والغـــاز، مؤكـــدا حـــرص مجلـــس إدارة 
الشـــركة برئاســـة أحمـــد الشـــريان على 
هـــذه  مثـــل  فـــي  التواجـــد والمشـــاركة 
الفعاليـــات المهمـــة، والتـــي ُتســـهم فـــي 

تطوير هذا القطاع اإلستراتيجي.

سترة - جيبك

مالئكة الجحيم
Û  ال توجــد منطقــة آمنــة في الحــب، فالقاتل هو الحبيــب يقول مورغان

فريمان: )أكثر الناس حرصا على عدم إثارة الفزع في قلوب العصافير 
أو إزعاجهــم هــو الصيــاد الــذي يقتلهــم(. أوال دعونــي أخفــف علــى كل 
عاشــق أنــه -كمــا يقول لويس أراغــون -ال يوجد حب ســعيد. أقول، ال 
توجــد وصفــة ســحرية للخــروج مــن الحــب، ولكن يوجد )جــم( خاص 

لتدريب عضات القلب والعقل لتخفيف آثاره.
Û  الحب مثل مرض الســكر البد أن تتعامل معه على أنه العدو الصديق؛

لكــي تخفــف آثــاره. عندمــا تغــرم ال تــرى األخطــاء. الحــب مخــادع، 
والحــب أشــد خطــرا مــن الفينتانيــل الــذي يعتبــر أقوى بـــ 80 إلى 100 
مــرة مــن المورفيــن، وبشــكل تقريبــي هو أقوى بـــ 40 إلــى 50 مرة من 
الهيرويــن المســتخدم بشــكل طبــي. وأعني هنــا الحــب الجنوني، فهو 
أكثــر خطــرا مــن أي نوع مــن المخدرات. ال تســتهينوا باألمــر. كثيرون 
هــم الذيــن فقدوا حياتهم بســبب لعنــة الحب. عندما تنســف كل تعلق 
تأتيــك الحيــاة. يعجبنــي مبدأ القطار ال ينتظر من ال ينتظره. لألســف، 
نحن نتعلم اإلســعافات األولوية، لكن ال أحد منا تعلم قواعد مواجهة 
الحــب. وقعــت ملكة الســويد الشــابه كرســتينا 1632 في الحــب، فلما 
خســرته تخلــت عــن الُملــك، وهربــت إلســبانيا. لــم تيــأس اســتعانت 
بالمفكر العظيم ديكارت ليشرح لها عن نوعية هذا األلم الذي يصيبها، 
ويدمرهــا مــن الداخل. وكيف هو خطورة الحب؟ ديكارت الفيلســوف 

لم يتورط بالتعلق. 
Û  مكبــًا الشــخص  يكــون  )عندمــا  القائــل:  وهــو  الحريــة،  يقــدس  كان 

بالساســل الحديديــة منــذ طفولتــه، ســيعتقد أن هذه الساســل جزء 
من جســده، وأنه يحتاجها ليتمكن من المشــي(. نحن في الحب نعتقد 
ساســل الحــب جــزءا مــن حياتنــا، وهنــا يكمن الخطــأ. التعلــق أنواع. 
هنــاك مــن كرســيه قلب حبيبة. هناك مــن يغرم بمال. هناك من يعشــق 
الشهرة، ولكن الحر هو من يعشق الحرية. هناك عبد قلب. وهناك عبد 

أيديولوجيا. وهناك عبد رجل دين. وآخر عبد زعيم سياسي. 
Û  هنــاك عبــد حزب. وكلهم شــوزيفرينيون يعانــون االنفصام. يقول علي

الوردي: “لو خّيروا العرب بين دولتين علمانية ودينية، لصّوتوا للدولة 
الّدينية وذهبوا للعيش في الدولة العلمانية..” .   

Û  أقــول: أرقــص كأن ال أحــد يــراك.. وكن كالنورس حر هو يشــكل ألوان
الســماء واألرض. الســعادة أن تلبــس معطــف الحريــة متخلصــا مــن 
والمتمثلــة  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  عبوديــة  وقيــود  كل ساســل 
فــي عشــق المــال والســلطة والشــهرة والسوشــال ميديــا والعاقــات 
الغراميــة، وتعمــل علــى صناعــة جزيرتك الخاصة وحديقتــك الخلفية 
التــي تعيــش فيهــا عندمــا يتحول العالــم إلى مكان مضــروب بطاعون 
االســتهاك، ويتحــول )البشــر المتحضرون( إلى ميلشــيات، ولكن على 
مكاتب، وبلباس مدني جميل، وحديث منمق وحضاري مع تخمة من 
الماركات البارزة على المابس، لكن هم في الداخل عبارة عن فصيلة 
مــن ســالة الفامبايــرز )مصاصــو الدماء(. االســتقالية هــي القوة. أوال 
أرقــص فــي حفلة حياتك، فمن تنتظر اإلذن منهم لتفرح هم يرقصون 
يوميا، وحدك أنت تتحمل وتواجه العواقب، وهم غارقون في الترف. 

Û  وردت عبارة في فيلم لصديق يعاتب أخته العاشــقة على حزنها على
حبيبهــا: )مــا الفائــدة مــن هذا التعلــق؟ أنت في حزن وهــو في الخارج 
يــأكل شــرائح اللحــم ويمارس العاقــات الغرامية(. أنــت ال تحتاج الى 
حبيبــة، وهــي ال تحتاج إلى حبيب، فقــط صديق مخلص لذاتك، وهو 
أنت وربما نصف محب. كل الذين معك أصفار تحتاج إلى واحد إللغاء 
بقيــة األصفــار. عندمــا تكــون صديــق ذاتــك ســتفرح بأصغــر األشــياء، 
عندما ينتهي التعلق باألشــياء ســيكون قلبك إلهيا وال تغريك ما يغري 
اآلخريــن مــن البشــر، ستســافر مع نفســك، ستســتمع برمل الشــواطئ، 

وستطبخ بيديك كاستمتاع ريفية تغذي أوالدها. 
Û  ستعشــق األفام، ســتحب الثقافة، والرياضة واللباس والديكور وكل

متع الحياة؛ ألنك لم تتعلق بواحدة، بل آمنت بكوكتيل الحياة. ال تسلم 
قلبــك ألحــد خصوًصــا لمــن تأمن لهم. هذه ليســت بارانويا أو تشــكيك 
ارتيابي بل حذر. ال تضع ثقتك ال في رجال الدين، وال رجال السياسة 
وال العالــم. فالحيــاة مســرحية، ممثلــون ومتفرجون وعمال يكنســون 
الفشــار، ويمســحون دموعهــم مــن محارم ورقيــة نســاها األغنياء في 

حمام السينما الجميلة. أولئك الذين تحبهم هم مائكة الجحيم.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

جناحي: دعم المشاريع الرامية لتطوير العطاء الشبابي
ــن ــال والمهـ ــات األعمـ ــي لصاحبـ ــاد العالمـ ــة” لالتحـ ــن ومهنـ ــًنا “فـ مدشـ

تحت رعايـــة الرئيس التنفيـــذي لصندوق 
العمـــل “تمكيـــن”، افتتح إبراهيـــم جناحي 
المشـــروع الريادي الثاني لاتحاد العالمي 
لصاحبات االعمال والمهن “فن ومهنة” في 
جاليري الفرية دار الفنون، بحضور محافظ 
العاصمة الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفة، ورئيس االتحاد العالمي لصاحبات 
األعمـــال والمهـــن البحريني الشـــيخة هند 
بنـــت ســـلمان آل خليفـــة، وأعضاء مجلس 
إدارة االتحـــاد والمجلـــس االستشـــاري له، 
وعـــدد من اإلداريين فـــي تمكين وأعضاء 
من السلك الدبلوماسي وأصدقاء االتحاد 

وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
ويضم مشـــروع “فن ومهنة” فـــي جاليري 
الفريـــة دار الفنـــون الكائـــن فـــي المنامـــة 
20 مجـــاال رياديـــا متميـــزا بـــرواد أعمـــال 
المجوهـــرات  مجـــاالت  فـــي  بحرينييـــن 
والحقائـــب  واإلكسســـوارات  والحلـــي 
النســـائية والعطـــورات، ومركـــز للتجميل، 
األحجـــار  وتصميـــم  الشـــعر  وتصفيـــف 
والتصميـــم  النحـــاس،  وصـــب  الكريمـــة، 
الداخلـــي، وفـــن مراســـم الشـــاي الياباني، 
والتوثيـــق  الشـــعبية،  األلعـــاب  وتطويـــر 

بالصور واألفـــام، التصوير الفوتوغرافي، 
والرســـم  والتطويـــر،  التجديـــد  وإعـــادة 
الفـــن  وجمـــال  العربـــي،  بالخـــط  الرفيـــع 
التشـــكيلي باللوحـــات الفنيـــة، والتســـالي 

والركن الشبابي. 
ويأتي افتتاح مشروع “فن ومهنة”؛ لتعزيز 
دور االتحـــاد العالمـــي لصاحبـــات األعمال 
فـــي  تأســـس  الـــذي  البحرينيـــة  والمهـــن 
العـــام 2012، فـــي تمكين المرأة والشـــباب 
اقتصاديـــا من خـــال التدريـــب والتأهيل، 
وتوفيـــر حاضنـــات األعمـــال للمشـــروعات 
الناشـــئة، مـــع التركيز أكثر علـــى احتضان 
الطاقات الشـــبابية المبدعة في اللمســـات 

المبتكرة والتصميم والفن الرفيع. 

وبهذه المناســـبة، صـــرح الرئيس التنفيذي 
لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم جناحي: 
“نحن ســـعداء بدعـــم مثل هذه المشـــاريع 
الرائـــدة التـــي تســـاعد في تطويـــر العطاء 
الشبابي المبدع في المجاالت الفنية، وهنا 
الكثيـــر من الطاقـــات الشـــبابية البحرينية 
الواعـــدة في الفنون المختلفة التي أبهرت 
الحضـــور، وهدفنـــا أن نعمل معا مســـتقبا 
اإلبداعيـــة  المشـــاريع  هـــذه  ثمـــار  لقطـــف 
لخلـــق قطاع يســـاهم بقوة فـــي االقتصاد 
العالمـــي  لاتحـــاد  دعمنـــا  إن  الوطنـــي. 
لصاحبات االعمال والمهن البحريني جزء 
مـــن منظومـــة دعـــم أطلقتهـــا تمكيـــن في 
الســـنوات األخيـــرة لتطويـــر القطـــاع. وال 

يســـعنا إال أن نشـــكر القائمين على االتحاد 
العالمـــي وجاليري الفريـــة دار الفنون على 
حرصهم علـــى تبني العديد مـــن المواهب 
البحرينية التي تستحق لجهودها التقدير 
الكبيـــر على ما وصلـــوا إليه من إنجاز رائع 

ومبهر”.
بدورهـــا، قالـــت رئيـــس االتحـــاد العالمـــي 
البحرينـــي  والمهـــن  األعمـــال  لصاحبـــات 
الشـــيخة هند بنت ســـلمان آل خليفة : “إن 
هـــذا اليـــوم يمثـــل أهميـــة خاصـــة وكبيرة 
بالنسبة لاتحاد مع شروعه في ترك بصمة 
الفتـــة فـــي المملكـــة، بفضل نشـــر وإطاق 
المزيـــد مـــن الحاضنـــات االقتصادية التي 
توفر المكان والتدريب المناســـب. ونتطلع 
بعـــد تدشـــين موقعنا الرئيـــس في حديقة 
األندلـــس وموقعنـــا الثانـــي فـــي جاليـــري 
الفريـــة دار الفنـــون إلـــى إطـــاق موقعنـــا 
الثالـــث الســـتقطاب المزيـــد مـــن الطاقات 
المملكـــة، والتـــي  فـــي  المميـــزة  الشـــبابية 
تحتاج الدعـــم والتأهيل واإلعداد لســـوق 
العمل. شـــاكرين لتمكين دورهم األســـاس 
في المساندة والتشجيع ودعمهم السخي، 
ورعايتهم المســـتمرة للمشـــاريع الشـــبابية 

الذكية في مختلف التخصصات”.

المنامة- تمكين
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نشارك العالم القضاء على الجوع بنظم صحية
العالمي األغـــذيـــة  ــوم  يـ بمناسبة  كــلــمــة  ــي  ف ــديــات  ــل ــب ال ــر  ــ وزي

عصــام  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أكــد 
خلــف أن مملكــة البحريــن حريصــة على مشــاركة منظمة األمــم المتحدة 
لألغذيــة والزراعــة ضمــن احتفالهــا بيوم األغذية العالمي فــي 16 أكتوبر، 
والذي يأتي مترافقا هذا العام مع االحتفال بمرور 74 عاما على تأسيس 
المنظمــة، ويحمــل احتفال هذا العام شــعار “أفعالنا هي مســتقبلنا... نظم 

غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم”. 

وأوضح خلف أنـــه انطالقا من مضامين 
الكلمـــة الســـامية التي تفضـــل بها عاهل 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة في افتتـــاح دور 
االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصل التشـــريعي 
الخامـــس لمجلســـي الشـــورى والنـــواب، 
فإن البحرين تعمل على ضمان استدامة 
إمداداتهـــا الغذائيـــة مـــن خـــالل تســـريع 

تنميـــة القطـــاع الزراعـــي، وعبـــر زيـــادة 
نســـبة اإلنتـــاج المحلـــي مـــن المحاصيل 
الزراعية وذلك عبر إســـتراتيجية بعيدة 
الملكيـــة  التوجيهـــات  لتنفيـــذ  المـــدى 

لتحقيق األمن الغذائي.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة وضعـــت نصـــب 
عينها اعتمـــاد المبادرات الداعمة لجهود 
النهـــوض بالقطـــاع الزراعـــي، وتشـــجيع 

المزارعيـــن البحرينييـــن، وتركـــز الخطة 
اإلســـتراتيجية على التوسع في الزراعة 
من دون تربة إلى جانب االســـتفادة من 
الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، 

فضـــال عن إدخـــال نظـــم الـــري الحديثة 
بغية ترشيد استهالك المياه.

وأشـــار الوزير إلى أن شـــعار احتفال هذا 
العام يشـــدد على أن القضـــاء التام على 
الجـــوع ال يقتصـــر على معالجة مشـــكلة 
الجـــوع فحســـب، بـــل هـــو يرتبـــط أيضا 

بتغذية الشعوب بموازاة رعاية كوكبنا.
وقال: “إنـــه وفقا لمنظمة األمم المتحدة 
لألغذيـــة والزراعة، فإن نظمنـــا الغذائية 
تغيرت علـــى نحو ملحوظ خالل العقود 
األخيرة، وكذلك أنماطنا الغذائية نتيجة 
العولمة والتوسع الحضري ونمو الدخل، 
فتحولنـــا مـــن أطبـــاق موســـمية مرتكزة 
النباتـــات وغنيـــة  علـــى  أســـاس  بشـــكل 
باأللياف إلى نظم غذائية غنية بالطاقة.

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تهيئة البنى التحتية للعصر التكنولوجي واقتصاد المعرفة
أعــرب وزيــر المواصــات واالتصاالت كمال بن أحمــد محمد عن عظيم 
شــكره وتقديــره وامتنانــه بمضاميــن الخطــاب الســامي لعاهــل البــاد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، لــدى افتتــاح دور 
االنعقــاد الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الخامــس لمجلســي الشــورى 
والنــواب التــي حملــت شــحنة كبيــرة مــن الــرؤى اإليجابيــة علــى كافــة 

المحاور.

التـــي  بالمحـــاور  الوزيـــر  منوهـــا 
تناولهـــا صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
المتعلـــق  الســـامي  خطابـــه  فـــي 
الجـــاد  الحكومـــة  بســـعي  منهـــا 
نحـــو اقتصاد المعرفـــة باتجاهاته 
جاللتـــه  وتوجيـــه  الحديثـــة 
وطنيـــة  خطـــة  وضـــع  بمباشـــرة 
شـــاملة تأمـــن االســـتعداد الكامـــل 
للتعامـــل مـــع متطلبـــات االقتصاد 
الرقمـــي وتبنـــي توظيـــف تقنيات 

الذكاء االصطناعي في القطاعات 
اإلنتاجيـــة والخدميـــة مـــن خالل 
وضع األنظمة الالزمة واســـتكمال 
البنى التقنية وتشجيع االستثمار؛ 
لضمـــان االســـتفادة مـــن المـــردود 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  علـــى  ذلـــك 
االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  بدورنـــا 
وتكنولوجيا المعلومات سنســـتمر 
البنـــى  تهيئـــة  علـــى  عملنـــا  فـــي 
التحتية الالزمة الســـتقبال العصر 

واقتصاد  الحديـــث  التكنولوجـــي 
المعرفـــة بما يوائم الرؤى الحثيثة 

لصاحب الجاللة.
وأشار إلى أن إشادة جاللة الملك 
بتطور قطاع النقل والمواصالت، 
وتنفيـــذ عدد مـــن المشـــاريع منها 
مشـــروع مطـــار البحريـــن الدولي 
والبدء رســـميا في إنشـــاء جســـر 
الملـــك حمد فـــي إطار المشـــاريع 
اإلســـتراتيجية الداعمة لالقتصاد 

فخـــر  وســـام  تعتبـــر  الوطنـــي، 
مرحلـــة  انتهـــت  حيـــث  للجميـــع، 
الماليـــة  الجـــدوى  دراســـة  عمـــل 
واالقتصادية من مشـــروع جســـر 
الملك حمـــد، وســـيتم العمل على 
االنتهاء من االتفاق على األعمال 

للجســـر  والتشـــغيلية   اإلنشـــائية 
مـــن قبـــل القطـــاع الخـــاص، الذي 
نوليـــه أهميـــة فـــي تطويـــر العمل 
الحكومي؛ كونه شـــريكا أساســـيا 
الشـــاملة،  التنميـــة  عمليـــة  فـــي 
حيـــث تم طـــرح المناقصـــة للبدء 
وذلـــك  المشـــروع،  تنفيـــذ  فـــي 
بالتعـــاون مـــن مختلـــف الجهـــات 
في المملكة، ناهيـــك عن الروابط 
التـــي  واالجتماعيـــة  التاريخيـــة 
بيـــن  الجســـر  إنشـــاء  ســـيحققها 
البلديـــن الشـــقيقين. إضافـــة إلى 
مـــا وصـــل إليه مشـــروع توســـعة 
وتطويـــر مطـــار البحريـــن الدولي 
الذي يتم تنفيذه من خالل كوادر 
وطنيـــة مؤهلـــة ســـيعزز مـــن دور 
يعـــد  الـــذي  اللوجســـتي  القطـــاع 

أحد القطاعـــات االقتصادية ذات 
األولويـــة التي تهـــدف الى تحفيز 
ليصبـــح  الخـــاص  القطـــاع  دور 

محركا رئيسا للنمو االقتصادي.
وأفـــاد أن البحريـــن ماضيـــة نحو 
تحقيق األهداف التنموية الشاملة 
التي تعود على الوطن والمواطن 
أن  مؤكـــدا  واالزدهـــار،  بالنمـــاء 
محـــور  دومـــا  ســـيظل  المواطـــن 
التنميـــة وهدفها الرئيس، مشـــددا 
على أن قطاع النقل والمواصالت 
يحظى باهتمام بالـــغ لدى الوزارة 
لما يشـــكله هذا القطاع من أهمية 
إســـتراتيجية  مشـــاريع  لكونهـــم 
االقتصـــاد  تنميـــة  فـــي  تســـاهم 
الوطني، والتي تتماشى مع رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

وزير المواصالت واالتصاالت

وزير المواصالت 
واالتصاالت يشيد 

بالخطاب السامي 
لجاللة الملك

عن وحدة التحقيق الخاصة
Û  تابعــت باهتمــام حيثيــات المؤتمر الذي نّظمته وحــدة التحقيق الخاصة

بالنيابــة العامــة أخيًرا تحت عنوان )حماية حقوق اإلنســان في منظومة 
العدالــة الجنائيــة( بالتعــاون مع برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي، والذي 
اســتعرض باســتفاضة الجهــود واآلليــات الوطنيــة فــي ضــوء المعاييــر 

الدولية.
Û  هــذا المؤتمــر وغيــره، يوجــز سياســيات النيابــة العامــة البحرينيــة فــي 

الشــفافية مــع الــرأي العــام المحلي ومــع المنظومــات الدوليــة المختلفة، 
الســتبيان تطــور مفاهيــم حقــوق اإلنســان فــي المؤسســات التشــريعية 
والتنفيذيــة الوطنية، والمســارات المتجــددة والناهضة لحماية ومراعاة 

حقوق اإلنسان هنا، على مستوى المفهوم والتطبيق مًعا.
Û  ولقد أوضحت كلمة سعادة النائب العام بالمؤتمر، إيمان مملكة البحرين 

بأنه ال مشــروعية للتصرف ما لم تراع فيه حقوق المجتمع والفرد، ومن 
حيث كفل الدستور لجميع تلك الحقوق والحريات كاملة، وبشكل يقّدم 
نموذًجــا وقصــة نجــاح للمجتمع الدولــي وللعالم، تؤكده ممارســات كافة 

األجهزة الرقابية المختصة.
Û  والمواثيــق لالتفاقيــات  واالنضمــام  التصديــق  النجاحــات  هــذه  أول   

الدوليــة، والتــي تبرهــن جديــة اإلنســان البحرينــي نحــو إنفــاذ أفضــل 
الممارســات الدوليــة فــي بناء مؤسســات قضائيــة قوية مســتقلة، تملك 

سلطة المساءلة، وتحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمّكنها.
Û  ولقــد أعجبنــي كثيــًرا، الكلمة التي ألقاها لجمع الحضور المنســق المقيم 

لألمم المتحدة في المملكة السيد )ستيفانون بتينيتو( حين أشاد بإحراز 
تقدم مهم في عمل وحدة التحقيق الخاصة منذ بدايات تعاون برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائي معها.  وقال بتينيتو “إن تأثير تلك الوحدة في 
الســلك القضائــي بالمملكــة أســهم فــي تعزيز أفضــل الممارســات الدولية 
وفــي تطويــر القــدرات، كمــا أحــرز حمايــة حقوق اإلنســان فــي منظومة 
العدالــة الجنائيــة تقدًمــا نحــو تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة، أولها 

تحقيق السالم والعدل والمؤسسات القوية”. 
Û  هــذا النهــج الســوي، وهذه اإلشــادات األمميــة الكبرى، هــي صنيعة أبناء

الوطــن المخلصيــن، والذيــن يهتمــون ألن يبرهنــوا للعالــم أيــن وصلــت 
بالدهم من رفعة شأن، ومن نهضة، واحتضان لآلخر، ومن إنفاذ الحقوق 
وتمكينها، برؤية ملك طموح وإرادة شــعب، فشــكًرا لهم وشــكًرا ألبطال 

وحدة التحقيق الخاصة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
والماء وائل المبارك بمكتبه الممثل 
المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  المقيـــم 
UNDP Stefano Pit�  اإلنمائـــي

tinato وبحضـــور المســـئولين مـــن 
مركـــز الطاقـــة المســـتدامة، وجرى 
خـــالل اللقاء النقـــاش حول النتائج 
التـــي تم إحرازها في تنفيذ الخطة 
الوطنية للطاقة المتجددة والخطة 
الوطنيـــة لكفاءة الطاقة والتي يتم 
العمل عليهـــا انطالًقا من توجيهات 
بتشـــجيع  الحكيمـــة  القيـــادة 
االســـتفادة من الطاقة النظيفة من 
أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

 وفي هذا الشـــأن، قال وزير شئون 
الكهربـــاء والمـــاء بأن هنـــاك العديد 
مـــن المؤشـــرات التـــي بـــدأت تؤتي 

أفـــكار  جـــذب  خـــالل  مـــن  ثمارهـــا 
ومقترحـــات لمشـــاريع جديـــدة في 
علـــى  مثنًيـــا  المتجـــددة،  الطاقـــة 
الدعـــم المســـتمر والمتابعة من قبل 
برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي 
لجميع الخطوات التي يتم اتخاذها 
في ســـبيل تحقيـــق تلـــك األهداف 

الوطنية.
يقـــوم  البرنامـــج  أن  إلـــى  وأشـــار   
بـــدور مهـــم مـــن خـــالل عضويتـــه 
لمتابعـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  فـــي 
فـــإن  وكذلـــك  الخطتيـــن،  تنفيـــذ 
البرنامـــج يقوم بتوظيـــف الخبرات 
المتخصصـــة فـــي مجـــاالت كفـــاءة 
الطاقة والطاقة المتجددة لتحقيق 
األهـــداف والغايات المنشـــودة في 

هذا المجال.

“الكهرباء” و“اإلنمائي”: الوقوف 
على مستجدات الطاقة المتجددة

شكوى ضد جار العصفور لمكتب وزير األشغال
المنـــزل ارتـــدادات  بجميـــع  البنـــاء  يحظـــر  البنـــاء  قانـــون  إن  قـــال 

قــال المواطــن مكــي العصفــور فــي تعقيبــه علــى رد بلديــة الشــمالية، والــذي 
وصفــه بالباهــت حيــال الشــكوى التي تقدم بها إليها على جــاره، ال جدوى من 
اللجــوء إلــى جهــة غير مســتعدة للقيام بواجبهــا على الوجه األكمل، وتيســير 

شؤون المواطنين.

وتساءل المواطن العصفور: هل يجيز 
قانـــون البلديـــة البناء والتشـــييد على 
ارتـــدادات المنـــزل كافـــة؟ كأن يكـــون 
البنـــاء علـــى الجانب األمامـــي للمنزل، 

ويتبعه الجانب الخلفي في أن معا.
تواصلـــه  العصفـــور  المواطـــن  وأفـــاد 

مـــع أحـــد المكاتـــب الهندســـية المهمة 
لالستشـــارة  البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي 
بهـــذا الخصـــوص، وقد وضـــع المكتب 
الهندســـي النقاط علـــى الحروف، وقد 
اإلنجليزيـــة  باللغـــة  بنســـخة  زودنـــي 
مـــن القانـــون المعمـــول به فـــي مملكة 

البحرين. ولو لم تتفضل بلدية المنطقة 
الشـــمالية بالـــرد لـــكان خيـــرا لهـــا؛ ألنها 
فضحـــت نفســـها بنفســـها، إذا ال دراية 
لهـــا مـــا إذا كان الجـــار المخالِـــف لديـــه 
ترخيص من عدمه بقولها: “وفي حال 
التأكـــد من عـــدم إمكانيـــة الترخيص، 
ســـتقوم البلديـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونية المتبعة بهذا الشـــأن”. ولماذا 
لـــم تقم البلدية حال التقدم بالشـــكوى 
بإجراءاتهـــا، ومازالـــت، ولـــن تتحقـــق 
من هـــذا األمر، وبخاصـــة قولها: “وأما 

مـــا يتعلق بمخالفات إشـــغاالت الطرق 
العامة، فقد باشرت البلدية اإلجراءات 
على جميع المخالفين بالمنطقة نفسها 
حســـب اإلجراءات القانونية الالزمة”، 
ولـــن تتمكـــن البلدية مـــن إثبات صحة 
كالمهـــا. وأضـــاف المواطـــن العصفـــور 
فـــي نهايـــة تعقيبـــه أن رســـالة محررة 
بين يديه في طريقها إلى مكتب وزيـر 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف فـــي القريـــب 

العاجل.

شوارع “سمادير” ليست “عال العال”
ــا ــره ــوي ــط ــت ــغ ل ــالـ ــبـ ــود: “األشــــــغــــــال” لــــم تـــخـــصـــص مـ ــ ــعـ ــ الـ

اســتغرب ممثــل الديــر وســماهيج فــي مجلــس المحــرق البلــدي فاضــل العود 
مضمون الخبر المنشــور بأن طرق وشــوارع البحرين في المرتبة الـ 25 عالمًيا 

والرابعة عربًيا.

وقـــال العـــود: أكيد أن الجهـــة التي أجرت 
هـــذا التقييـــم وهـــي المنتـــدى االقتصادي 
العالمـــي WEF لـــم تشـــرفنا بالحضـــور إلى 
الدائـــرة السادســـة فـــي المحـــرق؛ ألنهـــا لو 
حضـــرت فســـوف تقلـــل تصنيـــف المملكة 
16 درجة بدل ارتفاع التصنيف 6 درجات 
مقارنـــة بتقرير الســـنة الماضية، فشـــوارع 
الســـبعة  ومجمعاتهـــا  متهالكـــة،  الدائـــرة 
جميعها بال اســـتثناء تعانـــي اهتراء البنية 
التحتية، ولم يحصل أي تطوير منذ عقود 

من الزمن.
الدولـــة  التقريـــر:  مـــن  مقتبًســـا  وواصـــل 
خصصت 24 % من قيمة الدعم الخليجي 
لتطويـــر قطاع إنشـــاءات وتطوير الطرق، 
بما يصل إلـــى مئات الماليين من الدنانير، 
المبالـــغ  هـــذه  مـــن  الدائـــرة  نصيـــب  فمـــا 
الطائلة؟ كان باإلمكان حل جميع مشـــاكل 
القريتين من خالل مشـــروع واحد شـــامل 

يعوضها عن اإلهمال والنسيان.

الميزانيـــات،  تصـــب  ال  لمـــاذا  وتســـاءل 
ســـواًء المحليـــة أو الدعـــم الخليجـــي، في 
صالـــح تطوير المناطق القديمة مثل الدير 
وســـماهيج، والتـــي يجـــب أن يركـــز علـــى 
هذه المناطق التي يقطنها عشرات اآلالف 
مـــن المواطنين ويحافظـــون على أصالتها 
وعلى النسيج االجتماعي وهم متمسكون 

بمناطقهـــم ويتحملـــون الكثيـــر الكثير من 
األعبـــاء من أجـــل البقاء فيها، وأبســـط ما 
يمكـــن تقديمـــه لهـــم هـــو البيئة المناســـبة 
مـــع تطلعـــات رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 

.2030
توجيهـــات  فهنـــاك  ذلـــك  علـــى  عـــالوة 
مســـتمرة مـــن مجلـــس الـــوزراء تحديـــًدا 
بشـــأن ســـماهيج والدير، وكان منها أخيرا 
الســـمو  صاحـــب  مـــن  الصـــادر  التوجيـــه 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء خـــالل الجلســـة 
المنعقدة بتاريـــخ 7 أكتوبر الجاري 2019؛ 
تفاعاًل مـــع نداءات المجلـــس البلدي التي 

تعكس معاناة األهالي.

وقـــال إن معانـــاة األهالـــي يوميـــة بســـبب 
ضيق الشـــوارع وتهالك اإلســـفلت وغياب 
مصارف األمطار وندرة مواقف السيارات 
العامـــة وعـــدم كفايـــة المنافـــذ والمداخـــل 
وغيرها من المشـــاكل التي تتضاعف كلما 
حل موســـم أمطار الخير وانكشف ما كان 

إلى حد ما مستوًرا.
وختم ممثل الدائرة مطالًبا وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
المحـــرق  إلـــى وضـــع سادســـة  بااللتفـــات 
ووضعها فـــي مكانها الصحيح موازيًة من 
حيث الخدمات والبنية التحتية لمســـتوى 

لجيرانها دوائر المحرق األخرى.

المحرق - مجلس المحرق البلدي

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس الثالثاء عند مستوى 1,519.37 
بانخفاض وقدره 1.83 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم اإلثنين.

 7.15 الـمستثــــمرون  وتـــداول   
مليـــون ســـهم بقيــــمة إجـمــــالية 
ديـنــــار،  مليـــون   1.49 قدرهـــا 
 104 مـــن خـــال  تنفيذهـــا  تــــم 

صفقات.
 وجاء البنك األهلي المتحد في 
الـمركــــز األول، إذ بــــلغت قيــــمة 
أسهمه الـمتداولــــة 997.10 ألف 
ديـنــــار أي مـــا نســـبته 67.02 % 
األســـهم  قيــــمة  إجـمـالــــي  مـــن 

الـمتداولــــة. أمـا الـمركــــز الـثـاني 
فكـان لــــمجموعة جي اف اتش 
الماليـــة بقيــــمة قدرهـــا 264.31 
ألف ديـنــــار أي ما نسبته 17.77 
% من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم 
الـمتداولــــة. ثــــم جاءت شـــركة 
)بتلكو( بقيــــمة قدرهــــا 111.84 
ألـــف ديـنــــار أي ما نســـبته 7.52 
% من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم 

الـمتداولـة.

تداول 7.2 مليون سهم بـ 1.5 مليون ديـنـار
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المنامة - الوطنية للنفط والغاز

افتتـــح وزيـــر النفـــط، الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة آل خليفة، مســـاء أمس، مســـابقة 
الشـــرق األوســـط للســـيارات التـــي تعمـــل 
بالطاقـــة الكيميائيـــة التـــي ُتعقـــد ضمـــن 
المتخصصـــة  االســـتراتيجية  المبـــادرات 
لفعاليات مؤتمر ومعرض الشرق األوسط 
)ميبيـــك  العمليـــات  لهندســـة  الخامـــس 

 .)2019
وأشـــاد وزيـــر النفـــط بمشـــاركة عـــدد من 
الجامعات المحليـــة واإلقليمية والعالمية 
في هذه المسابقة التي تعزز من مشاركة 
الشـــباب فـــي قطـــاع هندســـة العمليـــات 
باإلضافة إلى تشـــجيع الجيـــل القادم من 
مهندســـي العمليـــات فـــي المنطقـــة علـــى 
االبتـــكار وإضافـــة القيمـــة الفكريـــة فـــي 
نمو قطاع هندســـة العمليات، إضافة إلى 
توفيـــر تجربـــة جذابـــة ومثمـــرة ومفيدة 
فـــي  الجامعييـــن  والطـــاب  للخريجيـــن 

المنطقـــة.  وأشـــار الوزير إلى أن مســـابقة 
عمليـــة  طريقـــة  تعتبـــر   Chem-E-Car
وممتعـــة للطـــاب لتطبيـــق مـــا اكتســـبوه 
مـــن معـــارف في مجـــال مبادئ الهندســـة 
الكيميائية والمســـاعدة فـــي بناء مهارات 
القيـــادة فـــي الوقـــت نفســـه مـــع التركيـــز 
علـــى ســـامة العمليات وتنميـــة االهتمام 

والخبرة في أنواع الوقود البديلة. 
 وقـــررت اللجنـــة المنظمـــة منـــح الفـــرق 
الفائـــزة بالمركـــز األول والثانـــي والثالـــث 

الطـــاب  مؤتمـــر  فـــي  للتنافـــس  فرصـــة 
الســـنوي AIChE لعام 2019 في الواليات 
تتنافـــس  حيـــث  األميركيـــة،  المتحـــدة 
علـــى هـــذه المســـابقة 8 جامعـــات محليه 
وإقليميـــة وعالميـــة وهـــي جامعـــة الملك 
فيصـــل بالســـعودية وجامعـــة الملـــك فهد 
البلقـــاء  وجامعـــة  والمعـــادن  للبتـــرول 
البحريـــن  وجامعـــة  بعمـــان  التطبيقيـــة 
بصحـــار  التطبيقيـــة  العلـــوم  وكليـــات 

وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

جانب من المسابقة

االبتــكار علــى  العمليــات  مهندســي  تشــجيع 
تدشين مسابقة سيارات الوقود البديل

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

التقـــى وزيـــر النفـــط، الشـــيخ محمـــد 
مـــن  عـــدًدا  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن 
والشـــباب  والطـــاب  األكاديمييـــن 
الكيميـــاء  علـــوم  فـــي  المتخصـــص 
صباح أمـــس 15 أكتوبر 2019 بمركز 
البحريـــن الدولـــي للمعـــارض، وذلـــك 
ومعـــرض  مؤتمـــر  فعاليـــات  ضمـــن 
الشـــرق األوســـط الخامـــس لهندســـة 
العمليات )ميبيك 2019( بهدف تبادل 
والتجـــارب  والمعرفـــة  المعلومـــات 
والرؤســـاء  الشـــخصيات  كبـــار  مـــع 

التنفيذيين وأصحاب القرار. 
 وأعـــرب الوزيـــر عن شـــكره وتقديره 
للجان التنظيمية على هذه المبادرات 
االســـتراتيجية المعنيـــة فـــي تدريب 
وتطويـــر الكوادر البشـــرية واالهتمام 
بالعنصـــر الشـــبابي مـــن أجـــل تعزيـــز 

قدراتهم وثقافتهم وثقتهم بأنفســـهم 
والعمـــل علـــى تطويـــر هـــذا المجـــال 
الحيوي والمهم في المستقبل والذي 
يســـاهم بدوره فـــي تعزيـــز االقتصاد 

الوطني. 
النفـــط  قطـــاع  إن  الوزيـــر  وقـــال   
والغـــاز يعتبر من أهـــم القطاعات في 
العالـــم وما وصلنا لـــه اليوم من تقدم 
ونمـــاء وازدهـــار كان بســـبب طاقـــة 

النفـــط والغـــاز الذي دخل فـــي جميع 
القطاعـــات منها الزراعيـــة والصحية 
واإلنشـــائية وغيرهـــا مـــن القطاعات، 
يمـــر  اليـــوم  العالـــم  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
بتحديـــات كثيرة ومنافســـة شـــديدة 
تتطلب االهتمام في مجال التدريب 
واالطاع علـــى التجـــارب والخبرات 
من خال المشـــاركات في الملتقيات 

والمؤتمرات والمعارض.  

وزير النفط متوسًطا عدًدا من المتخصصين في الكيمياء

بالكيميــاء متخصصيــن  وطالًبــا  أكاديمييــن  ملتقًيــا 
وزير النفط: تعزيز قدرات العنصر الشبابي

المنامة - إن جي إن

أكـــد رجـــل األعمـــال يعقـــوب العوضـــي 
أهميـــة ريـــادة األعمـــال كطريـــق أمـــام 
خلـــق  أجـــل  مـــن  البحرينـــي  الشـــباب 
فرص العمـــل النوعية، وإطـــاق المزيد 
والصغيـــرة  الناشـــئة  المؤسســـات  مـــن 
خدمـــات  وتوفيـــر  والمتوســـطة، 
الســـوق  فـــي  مبتكـــرة  ومنتجـــات 

البحريني، ودعم االقتصاد الوطني.
 جاء ذلك، فـــي تصريح للعوضي، وهو 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “إن جي إن” 
العالميـــة، بمناســـبة اإلعـــان عن دخول 
الشـــركة كراع فضي لـ “أســـبوع المنامة 
لريـــادة األعمـــال”، والـــذي يقـــام تحـــت 
العاصمـــة،  محافظـــة  محافـــظ  رعايـــة 
الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، 
مـــع صنـــدوق  اســـتراتيجية  وبشـــراكة 
العمـــل “تمكين”، وذلك خال الفترة من 

20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.
“أســـبوع  بأهميـــة  العوضـــي  ونـــّوه   

المنامـــة لريادة األعمـــال” في طرح آخر 
متقدمـــة  مجـــاالت  فـــي  المســـتجدات 
مثـــل التطبيقـــات اإللكترونيـــة والذكاء 
األشـــياء واألمـــن  الصناعـــي وإنترنـــت 
السيبراني وغيرها، معتبًرا أن محافظة 
هذه الفعالية على زخمها لخمسة أعوام 
متتاليـــة دليـــل علـــى نجاحها، ومشـــيًرا 
إلـــى أهميـــة هـــذه الفعاليـــة فـــي وضـــع 
البحرين علـــى الخارطة العالمية لريادة 
األعمال، وجذب االســـتثمارات النوعية 

في هذا المجال.

العوضي: ريادة األعمال الطريق لخلق وظائف

بــدء عمليــات حفر أول بئــر بالقاطع الشــمالي نهايــة العام

كلفة االستثمارات بمشاريع النفط والغاز

قــدر وزيــر النفــط الشــيخ محمد بــن خليفــة آل خليفة، فــي تصريــح للصحافيين على 
هامــش فعاليــات اليــوم الثانــي لمؤتمــر ومعــرض الشــرق األوســط الخامــس لهندســة 
العمليــات )ميبيــك 2019( أمــس، القيمــة اإلجماليــة لكلفــة االســتثمارات بالمشــاريع 
الرأسمالية والتطويرية بقطاع النفط والغاز خالل الفترة األخيرة بـ 8 مليارات دوالر.

والغـــاز  النفـــط  مشـــاريع  وتشـــمل 
بناغـــاز  توســـعة  مشـــروع  التطويريـــة، 
ومشـــروع مرفأ الغاز المســـال ومشروع 
خـــط أنابيب النفط ومشـــروع توســـعة 

بابكو ومشروع خزانات المطار.
وأكـــد الوزيـــر وجـــود فـــرص وظيفيـــة 
والغـــاز،  النفـــط  قطـــاع  فـــي  جديـــدة 
تـــم  بالقطـــاع  المشـــاريع  أن  خصوًصـــا 
توريد معدات لها وهذه المعدات بحاجة 
للتشـــغيل، إال أنه لفـــت الى ضرورة بذل 
جهود في التعليـــم والتدريب والتأهيل 
للجيـــل الجديد من العمالة التي ســـيتم 

توظيفها.
أن  خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 

مســـتقبل قطـــاع النفـــط والغـــاز واعـــد 
فـــرص  هنالـــك  وســـتكون  للشـــباب، 
وظيفيـــة للشـــباب من الجنســـين الذين 
سيركزون على دراسة تخصص التعليم 
بهـــذا  الهندســـية  والدراســـة  المهنـــي 
القطاع، مشـــيًرا إلى أن البحرين ُتدرس 
تخصص الهندسة الكيميائية والهندسة 

الميكانيكية. 
ولفت إلى أن هـــذه الوظائف مخصصة 
للشـــباب البحريني، حيث يتم تدريبهم 
وتأهيلهـــم للعمل بالقطـــاع، ومع دخول 
التقنيـــة الحديثـــة أصبـــح العمل أســـهل 
ممـــا كان عليـــه ســـابًقا، مشـــيًرا إلـــى أن 
القطـــاع النفطي اســـتقطب البحرينيات 

للعمـــل فـــي الهندســـة والجيولوجيا، إال 
باســـتقطاب  ســـبقونا  الخليـــج  أن دول 

الخليجيات للعمل بالقطاع.
إينـــي  تبـــدأ شـــركة  الوزيـــر أن  وتوقـــع 
اإليطاليـــة عمليات الحفـــر ألول بئر في 
القاطع البحري الشـــمالي رقـــم 1 بنهاية 

العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.
وكانـــت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغاز 
وقعـــت مذكـــرة تفاهـــم مع شـــركة إيني 

اإليطالية الستكشاف واستخراج النفط 
والغـــاز فـــي القاطـــع البحـــري الشـــمالي 
رقـــم 1. وتقدر مســـاحة القاطع بـ 2800 
كيلومتـــر مربع، فيمـــا تتـــراوح األعماق 
بين 10 أمتـــار و70 متًرا. وعن القواطع 
البحرية الثاثـــة األخرى، أوضح الوزير 
أنـــه تتـــم حالًيـــا مرحلـــة تقييم المســـح 

السيزمي لهذه القواطع.

وزير النفط مصرحا للصحافيين أمس

المنامة - المصرف المركزي

43 مليون دينار لصكوك 
السلم قصيرة األجل

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بأنه 
 ISIN(  222 رقــم  اإلصـــدار  تغطية  تمت 
السلم  صــكــوك  مــن   )BH0001Q78802
اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل.تبلغ 
لفترة  ديــنــار  مليون   43 اإلصــــدار  قيمة 
أكتوبر   16 في  تبدأ  يومًا   91 استحقاق 
العائد  ويبلغ  يناير 2020.  إلى 15   2019
مقارنة   2.83% الصكوك  لهذه  المتوقع 
بتاريخ  السابق  لــإصــدار   %2.79 بسعر 
تمت  قــد  بــأنــه  علما   ،2019 سبتمبر   18

تغطية اإلصدار بنسبة 308%.

وزير النفــط: “زاوية اإلبداع” عالمة فارقة ومتواكبة للمتغيرات
“الناشئة” تعرض أحدث المشاريع والتقنيات بـ “ميبيك”

افتتـــح وزير النفط الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفـــة على هامش 
فعاليـــات مؤتمـــر ومعرض الشـــرق 
لهندســـة  الخامـــس  األوســـط 
زاويـــة   ”2019 “ميبيـــك  العمليـــات 
الصناعيـــة  للمؤسســـات  اإلبـــداع 
الناشـــئة وذلك صبـــاح أمس بمركز 
البحريـــن الدولـــي للمعارض، حيث 
تعـــرض هذه المؤسســـات الناشـــئة 
واالبتـــكارات  المشـــاريع  أحـــدث 
هـــذا  فـــي  الحديثـــة  والتقنيـــات 
المجـــال الحيـــوي.  وأشـــاد الوزيـــر 

بالجهـــود المتميـــزة الـــذي أظهرتـــه 
الجهـــات المنظمـــة فـــي إدراج عدد 
من المبـــادرات الصناعية المتميزة 
والتـــي كان فـــي مقدمتهـــا زاويـــة 
اإلبداع والتي جاءت عامة فارقة 
جعلـــت مـــن هـــذا الحـــدث متواكبًا 
مع ما يشـــهده الســـوق االقتصادي 
ســـريعة  متغيـــرات  مـــن  العالمـــي 
ومتذبذبة فرضت ضرورة االبتكار 
لضمـــان  واإلبـــداع  المؤسســـي 
التنافســـية واالستدامة، مستشهدًا 
بالعديـــد مـــن الشـــركات الصناعيـــة 

العماقـــة التي أكدت على التزامها 
في نشر ثقافة االبتكار واإلبداع. 

وزار الوزيـــر المبـــادرات االبداعيـــة 

دول  مختلـــف  مـــن  للشـــركات 
العالـــم الذيـــن قدموا شـــرحًا وافيًا 

لمشاريعهم االبداعية.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أمل الحامد من السنابس

وزير النفط متفقدا المبادرات االبداعية للشركات

انطالق “المنامة لريادة األعمال” األحد
مــتــحــدثــا  30 ــن  ــ م ــر  ــثـ أكـ يــقــدمــهــا  ورشــــــة   15 ــن  ــم ــض ــت ي

تطلق محافظة العاصمة فعاليات أسبوع 
المنامـــة لريـــادة األعمال للعـــام الخامس 
على التوالي بالشراكة مع صندوق العمل 
)تمكيـــن(، وذلـــك تحـــت رعايـــة محافـــظ 
محافظـــة العاصمـــة، الشـــيخ هشـــام بـــن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، إذ مـــن المقـــرر 
إقامـــة المنتـــدى الرئيســـي األحـــد المقبل 
في تمـــام الســـاعة الرابعة عصـــرًا بفندق 
ريتـــز كارلتـــون، على أن تشـــمل فعاليات 
الحدث، الذي يســـتهدف 5 آالف مشارك، 
15 ورشـــة عمل وندوة على مدى خمسة 
أيـــام فـــي مواقـــع مختلفـــة بالمحافظـــة، 
يقدمهـــا أكثـــر مـــن 30 خبيـــرًا ومختصـــًا 
فـــي مجـــال ريـــادة األعمال مـــن مختلف 
دول العالـــم. وقال محافظ العاصمة  “إن 

مواصلـــة المحافظة تنظيم هـــذا الحدث 
للعام الخامس على التوالي يأتي في ظل 
النجاحات التي تحققت خال الســـنوات 
الماضية، حيث حظيت النســـخ الســـابقة 
والمهتميـــن  الشـــباب  مـــن  كبيـــر  بإقبـــال 
في مجـــال ريادة األعمـــال، وذلك بفضل 
النـــدوات والورش المميـــزة التي يقدمها 
خبـــراء محليين وعالمييـــن من أصحاب 
واليـــوم  والملهمـــة،  الناجحـــة  التجـــارب 
نعتـــز بـــأن هـــذا الحـــدث أصبـــح ملتقـــى 
مهمـــًا لرواد األعمال الشـــباب، ســـواًء من 
الراغبيـــن  القائمـــة  المشـــاريع  أصحـــاب 
باالرتقـــاء بمشـــاريعهم إلى آفـــاق أرحب، 
أو مـــن الشـــباب الطامـــح لدخـــول مجال 
ريادة األعمال”، مشيرًا إلى أن المحافظة 

مواكبـــة  علـــى  نســـخة  كل  فـــي  تعمـــل 
محـــاور الفعاليـــة مـــع مســـتجدات قطاع 
ريـــادة األعمـــال، بمـــا يمكـــن المشـــاركين 
مـــن االطـــاع علـــى التجـــارب الحديثـــة 

واســـتعراض أبـــرز الممارســـات المتقدمة 
في هذا المجال”.

ومـــن المقـــرر أن تتضمن نـــدوات وورش 
فعاليـــات هـــذا العام العديد مـــن المحاور 
في مجال ريادة األعمال، مثل: مســـتقبل 
االســـتدامة فـــي البحريـــن، واالبتكار في 
مجال التقنيات الحديثـــة، وتمكين رواد 
العالميـــة،  األســـواق  لدخـــول  األعمـــال 
كما يشـــهد المنتدى الرئيســـي هـــذا العام 
تنظيـــم مســـابقة التطبيق األكثـــر ابتكارًا 
مـــع مؤسســـة  بالتعـــاون  البحريـــن،  فـــي 
حيـــث  بتلكـــو،  وشـــركة   ”EBW2020“
ســـيتم اإلعان عن الفائز مـــن قبل انغرد 
فانديرفلـــت عضو مجلـــس رواد األعمال 

التابع لألمم المتحدة”.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

المنامة - محافظة العاصمة

يعقوب العوضي

8
مليارات دوالر
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قــال الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة في شــركة ألمنيــوم البحرين “ألبــا”، علــي البقالي، إن 
الشــركة اختــارت التكنولوجيــا اإلماراتيــة “دوبــال تكنولوجــي” فــي تشــغيل الخــط 
الســادس، والتــي تســمح باســتخدام طاقة كهربائيــة مرتفعة تفضي إلــى زيادة إنتاج 

األلمنيوم بنسبة 54 %.

وأوضـــح أن االختبـــار وقـــع على هذه 
التكنولوجيـــا المتقدمة كونها األفضل 
ســـعرها  أن  عـــن  فضـــا  واألحـــدث 
كان األنســـب مـــن بيـــن كل الخيـــارات 
المتاحة.وأضـــاف البقالـــي، فـــي تصريـــح 
للصحافيين علـــى هامش مؤتمر صحافي 
لإلعـــان عن مؤتمـــر “عربـــال 2019” الذي 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  البحريـــن  تســـتضيفه 
هـــذه  أن   ،2019 نوفمبـــر   21 وحتـــى   19
التكنولوجيـــا ســـتعمل على أكثـــر من 460 
كيلـــو أمبيـــر فـــي إنتـــاج األلمنيـــوم، يمكن 
رفعهـــا إلـــى 480 كيلو أمبير للتوســـعة في 

المستقبل، بدون إضافة أي مبالغ كبيرة.
العالـــم  فـــي  شـــركة  أول  ”ألبـــا”  أن  وبيـــن 
ستســـتخدم هذه التكنولوجيـــا، ما اعتبره 

استثمارا جيدا لها.
وتابـــع البقالي “كمـــا أن هـــذه التكنولوجيا 
الحديثة تعتمد بشكل كبير على التشغيل 
اإللكترونـــي )الروبـــوت كنتـــرول( ما يعني 

موظفين أقل وكلفة إنتاج أقل”. 

وقـــال البقالي “تم التصريح ســـابقا أنه تم 
توظيـــف 500 موظف تقريبا فيما ســـيزيد 
اإلنتاج أكثر مـــن 50 % مقارنة بالخطوط 

السابقة”.
وعـــن حملة الســـامة التي تنظمها شـــركة 
ألبـــا، قـــال البقالـــي إنـــه عنـــد بـــدء حملـــة 
الســـامة ونشـــر اإلعانـــات تكـــون هنـــاك 
تكلفة ولكن مبدأ شركة ألبا عند دفع مبالغ 
لتوعيـــة العمـــال حول ســـامتهم لـــه األثر 
األكبـــر واألفضـــل لصالـــح الشـــركة وعـــدم 
الشـــركة  وثقافـــة  لموظفيهـــا،  خســـارتها 
استمرار العامل بالتفكير قبل البدء بالعمل 
واألرقـــام هـــي مجـــرد تحفيـــز، ونتوقع أن 
نصـــل إلى 15 مليون ســـاعة بـــدون إصابة 

مضيعة للوقت في نهاية العام الجاري.

جلسة خاصة باألسعار في المؤتمر 

مـــن جانب آخـــر، قـــال علـــي البقالي في 
كلمته بالمؤتمر الصحافي إن دعم ســـمو 
رئيـــس الوزراء الدائـــم للقطاع الصناعي 

األثـــر  لـــه  األلمنيـــوم  قطـــاع  وباألخـــص 
الكبير الستضافة البحرين لمؤتمر عربال 
بنســـخته الـ23 وهي النســـخة الخامســـة 
التـــي تكون بالبحرين ولهـــا نكهة خاصة 

للبحرينيين.
وبيـــن البقالي أنه ســـيتم افتتـــاح الخط 
نوفمبـــر  فـــي  رســـمي  بشـــكل  الســـادس 
المقبـــل تأكيدا لما قاله ســـمو ولي العهد، 
الحضـــور  جميـــع  ألبـــا  شـــركة  تعـــد   )...(
والمؤتمـــر  المعـــرض  فـــي  والمشـــاركين 
لمشـــروع  زيـــارات  هنـــاك  ســـيكون  أنـــه 

الخـــط الســـادس لاطـــاع علـــى أحدث 
تكنولوجيا خليجية من اإلمارات والتي 
سترفع إنتاج ألبا بنسبة 54 % وسيكون 
اإلنتـــاج 540 ألف طـــن، ومن المتوقع أن 
يبلـــغ اإلنتـــاج اإلجمالي فـــي العام 2020 
نحـــو 1.540 مليـــون طن، قياســـا بالعام 

1971 نحو 120 ألف طن.
وأضاف أنه سيشـــارك في مؤتمر عربال 
والخبـــراء  االستشـــاريين  مـــن  نخبـــة 
فـــي صناعـــة األلمنيـــوم وكل التوقعـــات 
تشـــير إلى أن البحريـــن ومنطقة الخليج 

ســـتكون المركز الرئيســـي لأللمنيوم في 
قـــارة آســـيا إضافـــة إلـــى الهنـــد والصين 
التـــي تنتج أكثر من 50 % من األلمنيوم 

في العالم.
وعن األســـعار ذكـــر البقالي أنهـــا موحدة 
حسب بورصة لندن للمعادن والتحديات 
الموجـــودة هـــي وقتية وهنـــاك توقعات 
أميـــركا  لمشـــكلة  حـــل  إلـــى  للوصـــول 
والصيـــن ممـــا سيســـاعد علـــى انتعـــاش 
المصانـــع  فـــي  التحكـــم  وأن  األســـعار، 
لمواكبة التحديات في المستقبل باألمن 

وهـــو الموضـــوع األهم دائمـــا للمحافظة 
علـــى ســـامة العمـــال مـــا يـــؤدي لزيـــادة 
فـــي اإلنتاج، مبيًنا أن الشـــركة تســـتطيع 
التحكـــم فـــي اإلنتـــاج فـــي حالـــة كانـــت 
األســـعار متدنية وتســـاعد علـــى تغطية 
المصاريـــف واألربـــاح والتكلفـــة الثابتـــة 
وكلمـــا زاد اإلنتاج زادت العوائد، مشـــيرا 
إلى أن أســـعار األمونيا كانت سابقا 750 
دوالرا   280 بلغـــت  واآلن  للطـــن  دوالرا 

للطن.

المؤتمر الصحافي أمس لإلعالن عن تفاصيل “ عربال”

“ألبا”: تكنولوجيا خليجية ترفع اإلنتاج بنسبة 54 %
األلمنيـــوم ينتظـــر انتهـــاء الحـــرب التجاريـــة األميركيـــة الصينيـــة النتعـــاش األســـعار 

“بنفت” تنجح بالترويج للخدمات المالية في “جيتكس 2019”
شــاركت “بنفــت” - الشــركة الرائــدة في التعامالت الماليــة اإللكترونية في معرض “جيتكس 2019” الذي اســتضافته 
دبــي باإلمــارات العربية المتحدة- حيث اســتعرضت مشــروع اعرف عميلــك إلكترونًيا “E-KYC”، المشــروع الوطني 

الجديد الذي أطلقته مؤخرا ويعتبر األول من نوعه على مستوى الوطن العربي.

وتعتبر “بنفت” الرائدة في إطاق 
وبيانـــات  هويـــة  مـــن  التحقـــق 
للقطـــاع  إلكترونًيـــا  العمـــاء 
بالمنطقـــة؛   ”E-KYC“ المصرفـــي 
ماليـــة  حلـــول  إيجـــاد  بهـــدف 
تكنولوجيـــة متطـــورة تســـتهدف 
أكثر من 300 مؤسســـة مالية في 
البحريـــن، حيث تعد ســـباقة في 
هذا المجال باعتبارها أول شركة 
تقوم بتشغيل الخدمة عبر تقنية 
“blockchain”، ممـــا يســـاهم في 
اإللكترونيـــة  المنظومـــة  تطويـــر 

وبما يتماشـــى مـــع رؤية البحرين 
E-“ ويعـــد   .2030 االقتصاديـــة 
نوعـــه  مـــن  نظـــام  أول   ”KYC
وفق مبدأ الشـــراكة بيـــن القطاع 
الحكومي والخـــاص للتحقق من 
هويـــة العميـــل إلكترونًيـــا، حيث 
بـــدأت الحكومـــة بتوســـع نطـــاق 
الخدمة لتشـــمل القطاع الخاص، 
مـــن خـــال الربـــط بيـــن األنظمـــة 
للبيانـــات  الموفـــرة  الحكوميـــة 
التـــي  “بنفـــت”،  المطلوبـــة وبيـــن 
المعلومـــات  بيـــن  كبوابـــة  تعمـــل 

الحكومية والقطاع المصرفي. 
أبـــرز  “بنفـــت”،  عرضـــت  كمـــا 
المستجدات  بتطبيق “بنفت باي” 
تشـــتمل  والتـــي   ،BenefitPay  –
على التحويات المالية المباشرة 
الهواتـــف  أرقـــام  خـــال  مـــن 
والفواتيـــر إلـــى جانـــب الخدمات 
الجديـــدة المترقبة للتطبيق مثل 
الدفـــع الاتامســـي والتحويات 

المالية الدولية.
كما تم استعراض بعض الخدمات 
الشـــركة  تعتـــزم  التـــي  األخـــرى 

المقبلـــة،  الفتـــرة  فـــي  إطاقهـــا 
“الشـــيكات  مشـــروع  فيهـــا  بمـــا 
تدشـــينه  والمقـــرر  اإللكترونيـــة” 
الجـــاري،  العـــام  بنهايـــة  رســـميا 
لتصبح البحرين أول دولة تطبق 
هذا المشـــروع في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
العامـــة  العاقـــات  مديـــر  وأكـــد 
فـــي  المؤسســـية  واالتصـــاالت 
“بنفت” عادل الكوهجي أن الهدف 

من المشـــاركة في المعرض للمرة 
الثالثـــة، يأتي إيمانا منها بالنجاح 
مشـــاركتها  خـــال  تحقـــق  الـــذي 
فـــي الـــدورات الســـابقة، مبينا أن 
الشـــركة نجحت في إبراز صورة 

مملكـــة البحريـــن المتميـــزة فيما 
اإللكترونية  بالمدفوعـــات  يتعلق 

والتكنولوجيا المالية.
ولفت الكوهجي إلى أن مشـــروع 
اإللكترونيـــة  الشـــيكات  خدمـــة 
- الـــذي تتجـــه “بنفـــت” إلطاقـــه 
وتبـــادل  وإدارة  إصـــدار  ويتيـــح 
الشـــيكات  وتســـوية  وإيـــداع 
إلكترونيـــا بشـــكل آمـــن وســـريع، 
مـــن  للدراســـة والتجربـــة  خضـــع 
قبل الشـــبكة المحلية، متوقعا أن 
تشـــهد الخدمـــة نجاحـــا كبيرا مع 
إطاقهـــا خصوصا وأن الخدمات 
التي طرحتها الشركة القت إقباال 

كبيرا من قبل العماء.

المنامة - بنفت

عادل الكوهجي

الشركة تستعرض 
أحدث خدماتها 

اإللكترونية
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أكــد الرئيــس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شــاكر إبراهيم الشــتر خالل 
لقائه مع القائم بأعمال ســفارة جمهورية المجر المعتمد لدى البحرين والمقيم في 
العاصمة الســعودية الرياض، الســلو تشــابا باب و القنصل الفخري المجري بالذس 
جارمافولــي، رغبــة وتطلــع القطــاع الخاص البحرينــي إلى فتح المزيــد من قنوات 
التعــاون والتنســيق مــع جمهوريــة المجــر خاصــة مــن خالل تبــادل زيــارات الوفود 

التجارية بين البلدين الصديقين.

 واعـــرب الرئيس التنفيـــذي عن ترحيب 
الغرفة بكل ما من شـــأنه تنشيط وتنمية 
التعاون االقتصادي مع جمهورية المجر، 

مؤكـــدًا في هذا الصدد اســـتعداد الغرفة 
للتنســـيق مع الســـفارة لتنميـــة العاقات 
المشـــاريع  خـــال  مـــن  االقتصاديـــة 

بـــدور  منوهـــًا  المشـــتركة،  االســـتثمارية 
القطـــاع الخـــاص في فتح آفـــاق جديدة 
لدعـــم  الـــدول  مختلـــف  مـــع  للعاقـــات 
فـــي  االقتصاديـــة  التنمويـــة  المســـيرة 
مملكـــة البحرين، داعيًا فـــي ذات الوقت 
الجانب المجري للحضور والمشاركة في 
المؤتمر الثامن عشـــر ألصحـــاب األعمال 
والمســـتثمرين العرب والذي سيعقد في 
البحريـــن خال الفترة من 11 وحتى 13 
نوفمبـــر القـــادم تحت شـــعار )االســـتثمار 
فـــي الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة: الريادة 

واالبتكار في االقتصاد الرقمي(.
 ومن جانبه أشـــار القائم بأعمال ســـفارة 
جمهوريـــة المجر المعتمد لـــدى البحرين 
والمقيـــم فـــي العاصمـــة الســـعودية إلـــى 
تطلـــع باده إلى تنميـــة وتدعيم مختلف 
أوجـــه التعـــاون التجـــاري واالقتصـــادي 
مـــع مملكـــة البحريـــن، ومرحبـــا بتعزيـــز 
آليـــات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن لتحقيـــق كل مـــا يخـــدم تطور 
بيـــن  المشـــتركة  االقتصاديـــة  المصالـــح 

البلدين الصديقين.

“الغرفة” تبحث فرص االستثمار وتعزيز العالقات مع المجر

شاكر الشتر ملتقيا  القائم بأعمال سفارة المجر بالمنامة 

زينب العكري من الجفير

السنابس - الغرفة

عسكر - ألبا

عالميا الــمــنــتــظــرة  ــات  ــي ــال ــع ــف ال إحــــدى  ــح  ــب أص ــر  ــم ــؤت ــم ال ــان:  ــم ــل س بـــن  ــج  ــي دع

“عربـــال” يســـتعرض التحديـــات والفـــرص المســـتقبلية لــــ “األلمنيـــوم”

قـــال رئيس مجلـــس إدارة شـــركة البا الشـــيخ 
دعيـــج بن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة “لقد 
أصبح مؤتمر عربال إحدى الفعاليات المنتظرة 
على مستوى صناعة األلمنيوم العالمية، حيث 
يســـلط الضوء علـــى أهم التحديـــات والفرص 
المســـتقبلية التي تؤثر علـــى الصناعة. وتفخر 
شـــركة البا باســـتضافتها لمؤتمر عربال 2019، 
كمـــا نتطلـــع الســـتقبال جميـــع المشـــاركين في 
البحريـــن، مـــن نظرائنـــا في الصناعـــة والوفود 

نتقـــدم  كمـــا  الراعيـــة.  والشـــركات  المشـــاركة 
عربـــال  لمؤتمـــر  المنظمـــة  للجنـــة  بالشـــكر 
ولشـــركائنا لدعمهم المتواصل للمؤتمر”.و جاء 
ذلـــك في المؤتمر الصحافي أللبا أمس إلعطاء 
مزيد مـــن التفاصيل حول مؤتمـــر عربال.وقد 
أقيـــم المؤتمـــر برئاســـة رئيـــس مجلـــس إدارة 
اللجنـــة المنظمـــة لمؤتمر عربـــال محمد النقي، 

بحضور األعضاء المؤسسين.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي باإلنابـــة 
مـــن  عربـــال  “يعتبـــر  البقالـــي  علـــي  للشـــركة، 

الفعاليـــات الفريـــدة مـــن نوعهـــا، فهـــو منصـــة 
تجتـــذب ليس الوفود المشـــاركة فـــي المؤتمر 
وحســـب، بـــل وكذلك الجهـــات المشـــاركة في 

المعرض، من جميع أنحاء العالم”.
و يحمـــل المؤتمـــر لهـــذا العـــام عنـــوان “رســـم 
المنطقـــة  فـــي  األلمنيـــوم  مســـتقبل  مامـــح 
العربيـــة”، ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد مشـــاركة 
أكثـــر مـــن 35 متحدثـــًا مـــن خبـــراء الصناعـــة، 
الذين سيناقشون العديد من المواضيع الهامة 
مثـــل “تأثير التحديـــات االقتصادية المعاصرة 

علـــى صناعة األلمنيـــوم”، “البيئة، االســـتدامة، 
وإعـــادة التدوير”، و”البحريـــن بعد خط الصهر 

السادس”.

توقع مشاركة أكثر من 
35 متحدثا من خبراء 

صناعة األلمنيوم

الشيخ دعيج بن سلمان



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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Call.
www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:




36744700
أحمد سلمان

36799711
أحمد ثامر

36026333
رضا عبد هللا

36779771
جعفر أحمد

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

39442411
.Callحسين علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٦٢٩٤٠( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )124638( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

الســيد بــدر احمــد يوســف احمــد الغنــاه المالــك لـــ مقــاوالت ســلفر )مؤسســة 

فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ٤١٩٤٨، طالبا تحويــل الفرع الثالث 

للتســليك الداخلــي لشــبكات  التــي تحمــل اســم ســلفر  الفرديــة  للمؤسســة 

االتصــال الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برســمال وقــدره ٥٠٠٠ دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

١. بدر احمد يوسف احمد الغناه

REJIMON ANTONY .٢

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

مالــك شــركة كويــك للمقــاوالت ش ش و ولمالكها ســمير مقبــول أحمد غالم 

المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١-٦٩٨٩٧، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي 

برســمال وقــدره  الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة  المذكــورة  للشــركة 

١٠٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب، )مائة الف دينار بحريني( بين كل من:

١. سمير مقبول أحمد غالم محي الدين

SARFRAZ HABIB ULLAH .٢

QAMAR UL HAQ .3

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
بأنــه تقــدم إليها الســيد يعقوب عبدهللا يوســف هاشــم مكالي 
المالك لـ مكالي للتجارة )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب 

القيد رقم ٣٤٨٢٩
فرع٢ ١. مكالي للتجارة  
فرع٤ ٢. مكالي للتجارة  
فرع٦ ٣. مكالي للتجارة  

٤. نجمة ريان للكمبيوتر  فرع٧
فرع٨ ٥. مكالي للتجارة  

، طالبــا تحويــل كل هــذه الفــروع مــن المؤسســة الفرديــة الــى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة برســمال وقــدره ١٠٠٠ الــف 

دينار لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. يعقوب عبدهللا يوسف هاشم مكالي

٢. عادل يعقوب عبدهللا يوسف هاشم مكالي
3. محمد يعقوب عبدهللا يوسف هاشم مكالي

اإلدارة  إلــى  باعتراضــه  التقــدم  اعتــراض  لديــه  مــن  كل  فعلــى 
المذكــورة خــالل مدة أقصاها خمســة عشــر يوما من تاريخ نشــر 

هذا اإلعالن

القيد : 41948-3 

 تاريخ: 3/10/2019

القيد : ٦٩٨٩٧ 

 تاريخ: 2019/٨/٥

القيد : 34829 

 تاريخ: 8/10/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-136016( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا  زينب محمد علي سلمان  الهندي بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي: الى حسين عبدهللا علي حسن حمادة 

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

١١٧٩٨٢-١

االسم التجاري
ريفيور ديزاين للكماليات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة شركة حبيبة حمر الراس 
للدعاية واإلعالن ش.ش.و لمالكتها حبيبة حمر الراس

سجل تجاري رقم ١٢٥١٨٩-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة أزياء مرامي ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٣٠٤٠

بناء على قرار المالك لشركة حبيبة حمر الراس للدعاية واإلعالن ش.ش.و 
لمالكتهــا حبيبــة حمــر الــراس المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٥١٨٩-١، 
بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/  حبيبــة حمــر الــراس مصفيــة 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  حبيبة حمر الراس

رقم الموبايل: ٦٣٩٦٣٥٤٥ )973+(
leon_spencer23@yahoo.com

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة أزيــاء مرامــي ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
١١٣٠٤٠، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين ازدهار قاشوش مصفية للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  ازدهار قاشوش

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٢١٢٥ )973+(
maryamlori@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 9/10/2019
)CR2019-136187( طلب رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السادة ايمان حاجي ناصر عبدهللا الرقم الشخصي ٧٩٠٢٠٦٣٨٢ 
بتحويل المحل التجاري التالي: الى السادة / انور احمد عيسى حماد الرقم 

الشخصي ٧٧٠٦٠٥٦٨٠ 
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

٤٣٣٨٣

الفرع
٢٥
٢٧
٢٨

االسم التجاري
الظاوي لتوصيل الطعام

الضاوي لتجارة أنظمة االمن
جسر المحبة لبيع البضائع المستعملة

 تاريخ: 13/10/2019

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / خديجــة فيصــل ســلمان باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة 
القريــة الريفيــة لتخليص المعامالت والمقاوالت - شــركة تضامن بحرينية، 
المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم ١٢٥٥٥٢، طالبــا 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة القرية الريفية لتخليص المعامالت والمقاوالت - شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٢٥٧٢١

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه الســيد: اســماعيل عبدالحميد درويــش عبدالغفور 
بتحويل المحل التجاري التالي: الى الســيد/ شمشــاد نذير احمد غالم علي 

ملك 
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

١-١٢٢٢٠

االسم التجاري
اسماعيل عبدالحميد درويش
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

رفاعية للخياطة ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٦٧٩١-١

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي رفاعيــة للخياطــة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
١٦٧٩١-١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/ طاهــر عبــدهللا مرهــون جاســم 

الساري مصفية للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــا 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: طاهر عبدهللا مرهون جاسم الساري

رقم الموبايل: ٣٩٤٥٤٤٠١ )973+(
taher.marhoon@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٣٣٦١٠

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا  الســادة ســلمان يوســف بــن يوســف الجابــر الرقــم الشــخصي 
٥٤٠١١٤١٤٦  بتحويــل المحــل التجــاري التالــي: الــى الســادة غالية ســلمان 

يوسف الجابر الرقم الشخصي ٩٨٠٨٠٥٩٩٦
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١٨٧٢٤

الفرع

٦

االسم التجاري
برو كافيه

 تاريخ: 10/2019/٨

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســادة شــركة كــي بــي اتــش قانــون ش.ش.و باعتبارهــم المصفــون 

القانونيــون لشــركة شــركة ارلــم ذ.م.م، والمســجلة كشــركة ذات مســؤولية 

محــدودة بموجــب القيد رقــم ٩٤٨٧٠-١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ارلم ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تقــدم الــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة المؤسســة 

الفردية المســماه بيت البطانيات للتجارة لمالكها عبدالرزاق علي عبدالرزاق 

المحمــود بموجــب القيــد رقــم ٣١٤٨٨-٨، بطلــب تحويل المؤسســة الفردية 

لتصبح شــركة ذات مســئولية محدودة وذلك بإدخال السيد محمد الياس و

AKARDE MOHAMMED HAYATI كشركاء معه في السجل

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

 تاريخ: 2019/١٥/١٠

13 األربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 - العدد 4019



international@albiladpress.com 14
األربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 - العدد 4019

التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن يؤكد مغــادرة قواته منبج

تركيا تتحدى العالم: سنواصل عمليتنا في سوريا

ــرئــاســة الــتــركــيــة، أمــس  أعــلــنــت ال
للعالم،  واضــح  تحدٍّ  في  الثالثاء، 
في  عمليتها  ستواصل  أنــقــرة  أن 
بــدون دعــم العالم،  ســوريــا مــع أو 
ونددت تركيا في بيان لها باالتفاق 
ــوري والـــقـــوات  ــسـ ــنــظــام الـ بــيــن ال

الكردية.
وأعلن مدير التواصل في الرئاسة 
لوكالة  ألتون  الدين  فخر  التركية 
قتال  “سنواصل  بـــرس”:  “فــرانــس 
وداعــش  اإلرهــابــيــة،  المجموعات 
أم  بذلك  العالم  قبل  إن  بينها،  من 

لم يقبل”.
فـــــي حــــيــــن، وصـــــــف ألـــكـــســـنـــدر 
الفــريــنــتــيــيــف، مــبــعــوث الــرئــاســة 
سوريا،  إلــى  )الكرملين(  الروسية 
التركي في شمال شرقي  الهجوم 

سوريا بأنه “غير مقبول”.
موسكو  أن  الفرينتييف  وأوضــح 
لم توافق على هذه العملية مسبقًا.
روســيــا  أن  الفرينتييف  أكـــد  كــمــا 
النظام  بين  اتــفــاق  فــي  توسطت 
الـــســـوري والـــقـــوى الـــكـــرديـــة، مما 
سمح بدخول قوات النظام منطقة 

يسيطر عليها األكراد.
ــك، أكـــد الــتــحــالــف الــدولــي  إلـــى ذلـ
مــغــادرة  أمـــس،  واشــنــطــن،  بقيادة 
دخول  غــداة  منبج  منطقة  قواته 
اتفاق  إليها بموجب  النظام  قوات 
مـــع الــمــقــاتــلــيــن األكـــــراد وتــنــفــيــذا 

الجنود  بانسحاب  واشنطن  لقرار 
األمــيــركــيــيــن مـــن شــمــال وشــمــال 

شرق سوريا.
التحالف  باسم  المتحدث  وكتب 
الدولي مايلز كاينغنز على حسابه 
عــلــى مــوقــع تــويــتــر “تــقــوم قــوات 
التحالف بتنفيذ انسحاب مدروس 
من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا 

منبج” في شمال سوريا.
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  وأعلنت 
السوري  النظام  قــوات  أن  أمــس، 
ــامــــل” عــلــى  ســـيـــطـــرت “بـــشـــكـــل كــ

مدينة منبج ومحيطها. 
قواتها  أن  إلــى  موسكو  ــارت  وأشـ

“خط  بــدوريــات على طــول  تقوم 
ــتــمــاس” بــيــن الــجــيــش الــســوري  ال
التركية المتواجدة قرب  والقوات 
الــمــديــنــة، مــؤكــدة أنــهــا لــن تسمح 
بحصول مواجهات بين الطرفين.

فيما قال مسؤول كبير في وزارة 
للصحافيين،  األميركية  الخارجية 
أمس، إن واشنطن تعتزم التركيز 
عــلــى مــســعــى دبــلــومــاســي لــوقــف 
النار في سوريا، في حين  إطالق 
واصلت تركيا هجومها على شمال 
العقوبات  تهديد  متجاهلة  سوريا 

األميركية.
وأضـــــاف الـــمـــســـؤول الــــذي طلب 

عدم نشر اسمه، أن إدارة الرئيس 
الضغط  ستواصل  ترامب  دونالد 
الموقف،  تقيم  بينما  تركيا  على 
زيادة  اإلمكان  في  أن  إلى  مشيرا 

العقوبات إذا لم يتم حل األزمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت 
وشرقي  لشمال  الــذاتــيــة  اإلدارة 
ألــف   275 ــن  مـ أكـــثـــر  أن  ــا  ــوريـ سـ
شخص نزحوا بسبب هجوم تركي 
بدأ األسبوع الماضي في المنطقة.
يقودها  الــتــي  اإلدارة،  وأضــافــت 
األكــــراد، فــي بــيــان أن هــذا العدد 

يشمل أكثر من 70 ألف طفل.

عواصم - وكاالت

قوات النظام تصل إلى بلدة تل تمر القريبة من مدينة رأس العين الحدودية أمس )أ ف ب(
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وصــل رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمران خان، مســاء أمــس الثالثاء، إلى 
العاصمة السعودية الرياض.

الخارجية  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 
الباكستانية، أن خان يزور السعودية 
واألمــن  للسالم  مبادرته  من  كجزء 

في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية 
في بيان صدر عنها، أن هذه الزيارة 
تأتي بعد زيارة خان إليران في 13 

أكتوبر األول الجاري ولقائه قادتها.
أن  الباكستانية  الخارجية  وذكــرت 
خان سيتشاور مع القيادة السعودية 
مع  األخــيــرة  “مباحثاته  ضــوء  على 
التعبير  حــســب  اآلخـــريـــن”،  الـــقـــادة 

المستخدم في البيان.
خـــان  ــران  ــ ــمـ ــ عـ زيـــــــــارة  أن  ــر  ــ ــذك ــ ي
إلى  له  الثالثة  هي  اليوم  للسعودية 

المملكة خالل عام.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية 
من  ــردد  تـ مــا  يومين  قبل  نفت  قــد 
القيادة  طلب  عــن  إعالمية  تقارير 
السعودية من باكستان الوساطة مع 

إيران.
وكان خان قد قال من طهران قبل 
أن  تــريــد  “ال  بــاكــســتــان  إن  يــومــيــن 

تشهد صراعًا جديدًا في المنطقة”.

عمران خان يزور السعودية ضمن 
“مبادرة للسالم” بالمنطقة

بغداد - وكاالت

دعـــا الــزعــيــم الــديــنــي مــقــتــدى الــصــدر، 
أربعينية  إلى تحويل مناسبة  الثالثاء، 
ــى تــظــاهــرة  ــ ــربـــالء إل الــحــســيــن فـــي كـ
ــيــل  ــــواليــــات الــمــتــحــدة وإســرائ ضـــد ال
والفاسدين، بعد أسبوع من احتجاجات 
مطلبية دامية، أسفرت عن مقتل أكثر 

من 100 شخص في العراق.
تويتر  على  تغريدة  فــي  الــصــدر  وقــال 
مــعــنــونــة بـــــ”نــــداء”: “أيـــهـــا الــعــراقــيــون 
ــى قبلة الــثــوار األحـــرار  )الــســائــرون( إل

سيروا بحشود مليونية منظمة”.
البسين  ــروا  ــيـ “سـ ــاف  ــ وأضـ
ــفــيــن يـــوم  ــانـــكـــم، هــات أكـــفـ
أمريكا،  كــال  كــال  األربــعــيــن 
كال كال إسرائيل، كال كال يا 

فاسد”.
أن  ويــــــتــــــوقــــــع 

يشارك ماليين 
نهاية  الشيعة 

أربعينية  إحياء  في  الحالي،  األسبوع 
تجمع  أكبر  فــي  كــربــالء،  فــي  الحسين 
إذ  العالم،  حــول  للشيعة  سنوي  ديني 
يشارك سنويًا في هذه المناسبة حوالي 

15 مليون زائر.
وكان العراق شهد منذ األول من أكتوبر 
تظاهرات بدت عفوّيًة ُتحّركها مطالب 
بالرصاص  ووجهت  لكّنها  اجتماعية، 
الدامية  االحتجاجات  وأسفرت  الحي. 

عن مقتل 104 أشخاص.
وطالت االحتجاجات معقل الصدريين 
ــغــداد، حيث  فــي شــرق ب
اعترفت القوات األمنية 
حينها  األولــــــى  لــلــمــرة 
ــدام مــفــرط  ــخــ ــ ــت ـــ”اســ ــ ب
للقوة”. وكان الصدر قد دعا 
قبل عشرة أيام إلى استقالة 
انتخابات  و”إجراء  الحكومة 

مبكرة بإشراف أممي”.

الصدر يدعو لتحويل أربعينية الحسين إلى تظاهرات ضد الفساد
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ــي عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد  ــ ــد ول أكــ
محمد  الشيخ  المسلحة،  للقوات  األعلى 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، والــرئــيــس الــروســي 
العالقات  عمق  على  بــوتــيــن،  فالديمير 
اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، 
تعزيز  فــي  مستمرين  أنهما  إلــى  الفتين 
ــارة  ــزي ال خـــالل  ــــك  وذل بينهما،  ــتــعــاون  ال
دولة  إلى  الروسي  الرئيس  أجراها  التي 

اإلمارات، أمس الثالثاء.
ــد، إن  ــ ــ ــن زاي ــشــيــخ مــحــمــد بـ ــف ال ــ ووصـ
اإلمــارات  لدولة  الــروســي  الرئيس  زيــارة 
قوة  “تجسد  أنها  موضحا  بـ”التاريخية”، 

العالقات بين البلدين”.
ــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك  ــال فـ ــ  وقـ
تعزيز  إلــى  “نتطلع  الــروســي:  نظيره  مــع 
ــارات وروســـيـــا في  ــعــالقــات بــيــن اإلمــــ ال
الدولتين،  تخدم  التي  المجاالت  جميع 
بالعالقات  االرتقاء  ونثمن  ونرحب   ،)...(

ــشــراكــة  ــديــن إلــــى مــســتــوى ال ــل ــب ــيــن ال ب
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة”. وتـــطـــرق ولــــي عهد 
الرائد  أجراها  التي  الرحلة  إلى  أبوظبي 
الفضاء،  إلى  المنصوري  هزاع  اإلماراتي 
قائال: “أشيد بالدعم الروسي في المهمة 
هزاع  اإلماراتي  الفضاء  لرائد  التاريخية 
على  بوتين  أكد  جانبه،  من  المنصوري”. 

أن بالده مستمرة في تعزيز التعاون مع 
اإلمارات، مشيرا إلى أن عالقات البلدين 
أن  إلــى  نــوه  كما  مستمرا.  تــطــورا  تشهد 
بين  ومنتظم  غني  “حــوار سياسي  هناك 
“التنسيق  وأكد على  واإلمــارات”،  روسيا 
بشأن  ــارات  ــ واإلمـ روســيــا  بين  المستمر 

تطورات المنطقة”.

الشيخ محمد بن زايد مستقبال فالديمير بوتن

محمد بن زايد وبوتين يؤكدان عمق العالقات بين البلدين
تنسيق إماراتي روسي بشأن تطورات المنطقة

الجزائر - أ ف ب

العاصمة  فــي  أمـــس،  الــطــالب،  تظاهر 
الجزائرية رغم االنتشار األمني الكثيف 
الذي لم يمنعهم من الوصول إلى وسط 

المدينة خالفا لألسبوع الماضي.
وبمناسبة يوم الثالثاء الرابع والثالثين 
سار  الطالب،  لتظاهرات  التوالي  على 
بضعة آالف من الطالب وغير الطالب 
حــادث  أي  تسجيل  دون  مسيرة  فــي 
ــهـــداء أســفــل  يـــذكـــر، مـــن ســـاحـــة الـــشـ
ساحة  إلــى  القديمة(  )المدينة  القصبة 

البريد المركزي. 
ومنذ انطالق الحركة االحتجاجية ضد 
22  فبراير والتي أسقطت  النظام في 
أصبح  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئيس 
تظاهرات  كــل  ملتقى  هــو  المكان  هــذا 
المتظاهرون  وتفرق  الشعبي.  الحراك 

في هدوء دون تسجيل حوادث. 
وهتف الطالب جماعيا “أقسم بالله أنه 

اشارة  في  انتخابات!”  هناك  يكون  لن 
تصّر  التي  ديسمبر   12 انتخابات  إلــى 
خلف  الخــتــيــار  إجــرائــهــا  على  السلطة 
لعبد العزيز بوتفليقة وترفضها الحركة 
المتظاهرون  هتف  كما  االحتجاجية. 
“الــطــالب يــرفــضــون هــذا الــنــظــام! )...( 
التي  االنــتــخــابــات!”،  هــذه  نرفض  نحن 

ــهــم فــقــط لــلــحــفــاظ على  ــي وفـــقـــا ل هـ
“الـــنـــظـــام” الـــحـــاكـــم مــنــذ االســتــقــالل 
الــقــيــادة  وتتمسك    .1962 الــعــام  فــي 
أحمد  الفريق  رأسها  وعلى  العسكرية 
الرئاسية  بــاالنــتــخــابــات  صــالــح،  قــايــد 
للخروج من  الوحيد  السبيل  باعتبارها 

األزمة.

االنتشــار األمنــي لم يمنعهــم من الوصــول إلى وســط المدينة
الطالب يتظاهرون مجّددا وسط الجزائر
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ــر الـــدفـــاع الــيــمــنــي، الــفــريــق  قـــال وزيــ
إن  الثالثاء،  أمــس  المقدشي،  محمد 
تخوض  اليمنية  المسلحة  الـــقـــوات 
مــعــركــة الـــوطـــن ضـــد الــمــيــلــيــشــيــات 
وإنها  الفارسي،  والمشروع  الحوثية 
الحديدة  فــي  الميليشيات  “ُتــحــاصــر 
وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى 

عن ذرة واحدة من تراب الوطن”.
تخرج  حفل  خــالل  المقدشي،  وأكـــد 
مهارات  دورات  مــن  جــديــدة  دفــعــات 
قــتــالــيــة بــمــعــســكــر الــنــصــر الــتــدريــبــي 
اليمن(،  )شمال شرق  بمحافظة مأرب 
المسلحة  وقواته  اليمني  الشعب  أن 

ــــى اســـتـــكـــمـــال  ــل قـــــــــــادرون عــ
وتحرير الوطن والحفاظ على 
سيادته  وحــمــايــة  مكتسباته 

وســـــــالمـــــــة أراضـــــــيـــــــه. 
الجيش  وأوضــح أن 

الوطني هو صمام 

ــن الـــوطـــن، وأن مــؤســســة الــوطــن  أمـ
واجباتها  عــن  تتخلى  لــن  الــدفــاعــيــة 
المهام  وتنفيذ  والوطنية  الدستورية 
ومكان  زمـــان  أي  فــي  إليها  الموكلة 
ومـــواجـــهـــة الــمــيــلــيــشــيــات الــمــتــمــردة 
ومشاريع الخراب وجماعات اإلرهاب 
والتطرف. وأشاد وزير الدفاع اليمني 
بــدعــم الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلعادة بناء القوات المسلحة اليمنية، 
لمساعدة  “الــثــابــتــة  بوقفتها  مــنــوهــا 
أرضه  استعادة  على  اليمني  الشعب 
إلــى  الــغــالــيــة  وتضحياتهم  وعــرضــه، 
الوطني  الجيش  في  إخوانهم  جانب 
ــواحــد  فـــي مــعــركــة الــمــصــيــر ال
والــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة 
ــصــد الــمــخــطــطــات  ل
الرامية  اإليرانية 
لـــلـــعـــبـــث بـــأمـــن 
اليمن والمنطقة”.

المقدشي: نقف على أبواب صنعاء
أبوظبي - سكاي نيوز عربية

األسبق  العراقي  الخارجية  وزير  حذر 
الــقــوات  تنفيذ  مــن  زيـــبـــاري  هــوشــيــار 
عــرقــي في  تطهير  عــمــلــيــات  الــتــركــيــة 
العسكرية  العملية  خالل  الفرات  شرق 

التي تشنها ضد المقاتلين األكراد.
لسكاي  تصريحات  فــي  زيــبــاري  وقــال 
العسكري  االقــتــحــام  إن  عــربــيــة  نــيــوز 
الــتــركــي لــشــمــال شـــرق ســوريــا وشــرق 
الفرات “يعد تطورا خطيرا، ليس على 
الــوضــع فــي ســوريــا ولــكــن على عموم 
خشية  “هــنــاك  أن  وأوضـــح  المنطقة”. 
ــن عــمــلــيــات تــطــهــيــر عــرقــي  ــيــرة مـ كــب

وأيـــضـــا قــتــل لــلــمــواطــنــيــن األبـــريـــاء 
الجوي  القصف  عمليات  نتيجة 

والمدفعي”.
القوات  أن  إلــى  نشطاء  ويشير 

الــتــركــيــة “تــســتــهــدف 
ــشــكــل عـــشـــوائـــي”  ب

مــــــــدن وبـــــلـــــدات 

شمال وشرق سوريا، مما يعرض حياة 
مئات آالف المدنيين للخطر.

ولفت زيــبــاري إلــى أنــه وفــق التجارب 
التركية  القوات  السابقة “فمتى دخلت 

منطقة، فلن تتركها بهذه السهولة”.
عن  األميركي  التخلي  زيباري  واعتبر 
“الذين حاربوا سويا  األكــراد  المقاتلين 
في  المتمثل  العالمي  التهديد  لــدحــر 

تنظيم داعش، بـ”الخيانة الكبرى”.
قــرار مخجل وسيخلق  وأضــاف:” هذا 

فراغا وفوضى إضافية”.
كردستان  إقليم  بتأثر  يتعلق  وفيما 
التطورات، قال وزير  العراق بهذه 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي األســبــق 
حقيقيا  “تــخــوفــا  هـــنـــاك  إن 
ــزوح جــمــاعــي  ــ ــ ــة ن مــــن حــمــل
ــرات  ــفـ ــي الـ ــرقـ مــــن شـ
إقليم  داخـــل  ــى  إل

كردستان.”

زيباري يحذر من تطهير عرقي شمالي سوري

اتهام شرطيين عراقيين 
بقتل متظاهرين

ــرا بــإلــقــاء  ــعــراقــي أمــ ــدر الــقــضــاء ال أصــ
ــي شــرطــة  الـــقـــبـــض عـــلـــى ضــابــطــيــن فــ
مـــحـــافـــظـــة واســـــــط تــســبــبــا فــــي قــتــل 
مــتــظــاهــريــن فـــي الــمــحــافــظــة. وأعــلــنــت 
محكمة تحقيق المحافظة أن الضابطين 
أقوال  تدوين  بعد  عليهما  القبض  ألقي 
لمحكمة  بيان  وأوضـــح  الضحايا.  ذوي 
اطلعت  المحكمة  أن  واســط  محافظة 
من  القريبة  كــامــيــرات  تسجيالت  على 
الشهود  إفــادات  الحادث، ودونت  مكان 
المادة  استنادا ألحكام  أمرها  وأصدرت 

406 من قانون العقوبات العراقي.

يتوجه نائب الرئيس األميركي مايك بنس إلى تركيا خالل الساعات الـ24  «
المقبلة سعيًا لوقف الهجوم التركي ضد المقاتلين األكراد، بحسب ما 

أعلن مسؤول أميركي لوكالة “فرانس برس”، أمس.

وصرح المسؤول، بعد يوم من إعالن بنس عزمه التوجه إلى تركيا دون  «
تحديد الموعد: “سنتوجه إلى أنقرة خالل الساعات الـ24 المقبلة”.

وأمس، كان بنس قد أعلن أن الرئيس األميركي دونالد ترامب طلب من  «
نظيره التركي رجب طيب أردوغان خالل مكالمة هاتفية االثنين “وضع 

حّد لغزو” سوريا وإعالن “وقف فوري إلطالق النار”.

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  «
إنه اتفق مع األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرج 

على ضرورة إنهاء العملية التركية في شمال سوريا. وأضافت المتحدثة 
في بيان بعد لقاء المسؤولين في لندن أمس ”رئيس الوزراء واألمين 

العام عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع في شمال سوريا“. وقالت ”أكد 
الزعيمان قيمة تركيا كشريك في حلف شمال األطلسي ويدركان الدور 

الذي تلعبه في دعم الالجئين جراء الصراع السوري... لكن يشددان على 
ضرورة إنهاء العملية التركية في سوريا“.

جونسون وستولتنبرج: يجب إنهاء العملية التركية بسوريامايك بنس يزور تركيا “خالل الـ24 ساعة المقبلة”

بغداد - وكاالت
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حينما أقف في كل مرة وأتأمل فيها هذا القائد سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس 
الوزراء حفظه هللا ورعاه، أؤمن بأن البحرين بأمن وسالم، وأن شعبها بحبه وعشقه 
ألميره بخير، هذه البالد محظوظة، لهذا يتمسك أهل البحرين بقوة وإصرار برئيس 
وزرائهـــم الذي عرفوه وعايشـــوه وألموا بمواقفه الصلبـــة والثابتة التي ال تهزها ريح 
وال يتراجـــع عنهـــا مهمـــا كانت الظـــروف والصعـــاب والتحديات، وقد مـــرت البحرين 
بالعديد من التحديات التي تطيح بأشد الدول بأسًا وأقوى الحكام، لكن لم تمر تلك 
المحـــن على البحرين بنفس النتائـــج ألن اإلرادة والحكمة والصبر والموقف المبدئي 

الثابت هو الذي حفظ لهذا الوطن ثباته وعزته.
شـــعب البحريـــن بـــكل األوقـــات والظـــروف ال يتوقـــف عـــن حـــب هـــذا الرجـــل، الذي 
ينتمـــي إليه الجميع ويطمئن له الجميع، فألف شـــكر وألـــف تهنئة للجميع بخبر نجاح 
الفحوصات الطبية لسموه رعاه هللا، فسالمتك يا بوعلي هي من سالمتنا وصحتك 
هـــي مـــن صحة الوطـــن ودورك البارز برعاية هذا البلد بوصلتنـــا التي نعود إليها بكل 
المواقف والظروف. إن قلت كلمة في موقف من المواقف، تصبح ثابتة، وإن قررت 
أمـــرًا مـــا أضحى نافذًا، وإن حســـمت موقفًا صـــار واقعًا، أنت رجـــل المواقف الصلبة 
والقاهرة، ال تســـاوم على وطن وال تهادن على حســـاب شـــعب، فكـــم هي التحديات 
صعبـــة علـــى البحرين بأوقـــات كادت تعصـــف بالمنطقة والبحريـــن، وبفضل حكمتك 

وصالبـــة موقفـــك خرجنـــا ســـالمين وأكثـــر قناعـــة بصالبـــة موقفـــك وأكثـــر معرفـــة 
بحكمتـــك التـــي ال تراجـــع وال خوف فيها، تدير المواقف العســـيرة بسياســـة الحكيم 
وحنكـــة التجربـــة التي صقلتك منـــذ بدأت مســـيرتك الميمونة مع والدك ســـلمان بن 
حمد وشـــقيقك عيســـى بن سلمان رحمهما هللا، فاكتســـبت المواقف الصلبة من قلب 
األحـــداث الجلـــل التـــي مرت علـــى البحريـــن والمنطقة، لهـــذا كنت قريبًا مـــن الوطن 

والمواطن ولهذا وثق بك شعب البحرين وأحبك.
كم وقفت شامخا بوجه رؤوس الفتن والمحرضين في الداخل والخارج، وكم عملت 
بدأب لمستقبل هذا الشعب ومستقبل األجيال وأمنهم وازدهارهم ورخائهم مرتبطًا 
بهـــذا االختيـــار وهـــذا المصير، تعطي الكلمة وتتمســـك بها وال تتراجـــع وال تحيد وال 
تتـــردد، مواقـــف ثابتة وتصميم مؤكد مهمـــا كانت التحديات والضغـــوط، فأنت أهل 
لها ولهذا ال يرى شعب البحرين اليوم وفي هذا الوقت بالذات في خليفة بن سلمان 
إال الســـند والمدافع عن مصير هذا الشـــعب ومســـتقبله، نقف اليوم في هذه اللحظة 
لندعـــوا لـــك بطـــول العمر ونعمـــة الصحة والســـعادة، هذا ما ســـمعته بكل مـــكاٍن من 

البحرين، حب ووالء وخشية عليك يا روح البحرين.

تنويرة: الشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها، كذلك الحقيقة. «

“العمل من المنزل”.. إلى أين؟
في خطوة مفاجئة، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن مشـــروع جديد حمل اســـم 
“العمـــل مـــن المنزل”، يســـمح للموظفيـــن العموميين المدرجين علـــى ٨٣ وظيفة 
بـــأداء مهامهـــم مـــن بيوتهم، وجـــاء هذا اإلعالن مـــن الديـــوان دون أي تمهيد أو 
حديث مســـبق يوضح الهدف االســـتراتيجي أو الغـــرض الرئيس من تنفيذ هذه 
المبادرة الجريئة، ما فتح باب التكهنات واالنتقادات واسعا بشأن هذه الخطوة.
يلحـــظ القـــارئ للبيـــان الصحافـــي الصـــادر عن ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، أنه لم 
يتضمـــن أية إشـــارة إلى أن المشـــروع الجديد جـــاء بعد دراســـة متأنية لنتائجه 
وآثاره المرتقبة، بل إن المشـــروع جاء اســـتجابة لـ “فكرة ابتكارية” عرضت في 

أحد الملتقيات وحصدت أعلى تصويت من الجمهور.
اإلعالن عن المشـــروع قوبل بأســـئلة عن الســـبب الحقيقي من إطالق المبادرة، 
فتحـــدث البعـــض عن رغبة فـــي خفض التكاليف التشـــغيلية للجهات الرســـمية، 
وبدى آخرون أكثر ســـوداوية بالكالم عن “بطالة مقنعة والحاجة آللية للتخلص 

من مظاهرها”.
فـــي مقابـــل هـــذه الموجـــة، يـــروج الديوان لمشـــروعه علـــى نحو خجـــول تحت 
عنوان “المرونة ورفع درجات الرضا واإلنتاجية لدى الموظفين” وأن المشـــروع 
سيخضع لفترة تجريبية لمدة شهرين وسيقتصر على ٢٠٠ موظف بحد أقصى.

وبعيدا عن الهدف الرئيس من المشروع الذي جاء استجابة لـ “فكرة وتصويت”، 
أرى أن الســـؤال األجـــدى هو مـــدى إمكانية نجاح المشـــروع في ظـــل اإلمكانية 
القائمـــة. نظريـــا، هنـــاك العديـــد مـــن الوظائف التي يمكـــن أن تؤدى فـــي المنزل، 
وتشـــير الكثيـــر من الكتـــب األكاديمية األميركيـــة في عالـــم اإلدارة إلى إمكانية 
التوسع في هذه الفكرة، غير أن حصر الزاوية في نجاح هذه الفكرة يتمثل في 
مدى جاهزية المؤسسات لربط منظومة العمل لديها بأجهزة الكمبيوتر الخاصة 
بموظفيهـــا داخـــل منازلهـــم بمـــا يضمـــن خلق شـــبكة خارجيـــة تضمن انســـيابية 

المعلومات والبيانات وبدرجة عالية من السرية.

وفي ظل عدم توافر هذه اإلمكانات التقنية لدى أغلب الجهات الحكومية،  «
ودون إغفال غياب ثقافة العمل الداعمة للتوجه الجديد، يبدو نجاح 

المشروع فكرة بعيدة المنال، وال أعتقد أن األمر سيستغرق وقتا طويال 
لندرك أن “المشروع ال يعدو كونه حلمًا جمياًل”.

Raja.marhoon@gmail.com
رجاء مرهون

عمدة في المكسيك
يبـــدو أن مشـــكلة ضعف أو انقطاع التواصل بيـــن الناخبين وبين من تم 
انتخابه لشـــغل منصب ما أو عضوية مجلس ما ليســـت حكًرا على دولنا 
أو مرتبطة بثقافتنا، فقد اعتقلت الشرطة المكسيكية 11 شخصا حاولوا 
االعتداء على عمدة قرية تابعة لوالية تشـــياباس، وتمكنت الشرطة من 
إنقـــاذ العمدة من مزارعين قاموا بمهاجمته وإخراجه من مكتبه بســـبب 

عدم إصالح الطريق الذي وعد بترميمه في حملته االنتخابية.
هـــذه الحادثـــة “المخجلة” لم تكن األولى لهذا العمـــدة ويدعى “خورخي 
لويس إسكاندون”، إذ سبق أن قام عدد من سكان القرية بالعبث بمكتبه 

عندما لم يجدوه في مقر عمله.
هـــذا التهـــور من قبل الناخبين أو الســـكان أمر مرفـــوض تماًما، فرغم أن 
عـــدم الوفـــاء بالوعـــود االنتخابية أمر يثير االســـتياء والغضـــب، لكنه ال 
يجـــب أبـــًدا أن يصـــل بالعالقة بيـــن الطرفين إلى هذا الشـــكل المســـيء 
لكليهمـــا، إنمـــا يجـــب أن يكـــون دافًعـــا للبحـــث عـــن آليات وأطـــر تضمن 
اســـتمرار التواصـــل بيـــن الطرفيـــن، وكذلـــك آليـــات تضمـــن المحاســـبة 

الموضوعية والمقبولة لمن يخل بوعده دون مبرر.
فاألعبـــاء الحياتيـــة المتزايـــدة قـــد تدفـــع البعـــض إلـــى التهـــور وســـوء 
التصـــرف، كمـــا أن كثـــرة التحديات التـــي تواجه الدول قـــد تحول دون 
تنفيـــذ الكثيـــر مـــن البرامـــج والخطط، لـــذا فـــإن المكاشـــفة والمصارحة 
والشـــفافية الضمانات الرئيســـية لوقوف الناخبين على تطورات األمور 
واالطالع الدوري على ســـير البرامج والمشـــروعات التي كانت سبًبا في 
انتخابهم واختيارهم وانتقائهم من بين العديد من المرشـــحين، وكذلك 
تفهـــم األســـباب التـــي حالـــت دون تنفيـــذ بعضهـــا والتفكير فـــي البدائل 
والخيـــارات األخـــرى، أو ربمـــا التوصـــل لطـــرق أخرى تكون قـــادرة على 

إنجاز هذه المشاريع.

إن المنصب أمانة، وعلى شاغله أن يسعى جاهًدا في أدائها وبذل ما في  «
وسعه ليظل محل ثقة الناخبين، وأال يحيد عن البرنامج الذي ميزه عن 

اآلخرين إال إذا كان ذلك برضا واتفاق مع من انتخبوه.

عطا الشعراوي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

سلمت من كل مكروه يا روح البحرين

اإلنســـان بـــال روح؛ ميـــٌت بجســـد بارد هامـــد! والجســـد الهامـــد مكانه تحت 
التـــراب، ال فوقـــه! غيـــر أننـــا – في الزمن الحاضر – نشـــهد كثيـــرا من حاالت 
الموت فوق التراب! نشهد أجساًدا تتحرك من دون روح! من دون إحساس 
بالحياة! من دون االستمتاع بمعطياتها المادية والمعنوية! فال طعم وال لون 
وال رائحة! فماذا بقي؟ وكأنها تنتظر – فقط – اليوم الذي تكتمل لديها دائرة 

الموت؛ لتضيع في غياباته، وتتنصل من الحياة نهائًيا!
ال ينقصها ســـوى فعل االنتحار! غير أنها تقف عند الحالل والحرام، والشرع 
والديـــن؛ فترتد نحو الـــوراء؛ وتواصل المضي في ســـكرات الموت اليومية! 
هذه ليســـت خاطرة أدبية خيالية؛ هذه حقيقة بعض البشـــر في هذا الزمن، 
مـــن الذيـــن وضعوا أنفســـهم فـــي أماكن أو مواقـــف أو حـــاالت أو دخلوا في 
عقـــود وذمـــم؛ فوجدوا أنفســـهم غير قادريـــن على المضي فيهـــا، عاجزين – 
نفسًيا – عن المواصلة! لكنهم – رغم ذلك – ُيرغمون النفس على االستمرار، 
ويقســـرونها قســـرا علـــى التعايش، فيتســـاوى يومهـــم بيوم أمـــس وغٍد! وال 

مستقبل لهم سوى الخروج من هذه الحياة!

هؤالء أموات يتنفســـون المّر، والوجع، والخيبة، لســـبب واحد فقط: العجز! 
فهـــم يجبنـــون عن اإلقـــدام على فعل )الخروج( من مشـــانقهم التي كبلوا بها 
رقابهـــم؛ خوًفـــا علـــى صورهم فـــي )براويـــز( اآلخرين! وخشـــية من وصمهم 
بالفشـــل! كـــم من عالقة زوجية )شـــكلّية حتى النخاع(، يعيـــش أطرافها في 
بيت جاف بارد؛ من أجل عيون الناس، وليحترق البيت في الداخل! كم من 
موظـــف؛ يتجـــرع ويالت مســـؤوليه، ضاًجا من وضعه؛ لكنه ال يحرك ســـاكًنا 
ليغيـــره أو يتحـــرك بحثـــا عن فرص أخرى! كم من مـــكان يضيق بك؛ لكنك – 

تتعذر بألف عذر – لتبقى فيه رغم الوجع! وكم وكم! 
أنت أمام حلين ال ثالث لهما؛ إما أن تخرج أو تبحث عن حل! فإن تعّذر هذا  «

األخير؛ يصبح خروجك ضرورة! ابحث عن مكان، شخص، موقع، حالة؛ يحرك 
كل واحد منها لديك انتعاشة الروح، وحب الحياة. يحتاج ذلك جرأة وشجاعة؛ 

لتتخذ قراَر أن تعيش مرتاًحا، خلّي البال، والضمير. انفض يديك من العالقات 
المزعجة، والعقود المؤذية، وابتعد عن أماكن الضجر والكآبة. هذه الروح التي 
بين جنبيك؛ تستحق الكثير من الحب واالهتمام، فإن وجدت أن )ال شيء يثير 

الروح( ابتعد وانج بنفسك، وال تمت قبل الموت!.

د. زهرة حرم 

ال شيء يثير الروح في هذا المكان!

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

للتواصل: 17111483

حكومة سيدي سمو رئيس الوزراء... مسيرة ظافرة باإلنجازات
حكومـــة البحريـــن بقيـــادة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه دائمـــا وأبدا 
تتمتـــع بمقومـــات القوة الضرورية لبنـــاء حاضر مزدهر، يربـــط بين الماضي 
العريق والمســـتقبل المشرق، وفي الخطاب السامي لسيدي صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه في 
افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى 
والنـــواب، قـــال جاللتـــه )نقـــّدُر هنـــا، للحكومة، برئاســـة العـــم العزيز صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، جهودهـــا الواضحة في 
التفاعل مع التوجهات والمســـتجدات العالمية وتضمين المناســـب منها في 
برامج عملها(. وبرقية الشكر الجوابية التي بعثها جاللته حفظه هللا ورعاه 
إلـــى ســـمو رئيس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه بمناســـبة افتتـــاح دور االنعقاد 
لمجلســـي الشـــورى والنـــواب جـــاء فيها )لقـــد كان إلســـهامات ســـموكم أكبر 
األثـــر فـــي نجاح خططنا من أجل مســـتقبل زاهر لشـــعبنا العزيز، وترســـيًخا 

للديمقراطية والحياة الكريمة لهذا الوطن الغالي(.
إن ســـيدي ســـمو رئيـــس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه أخذ البحريـــن بحكمته 

نحو حياة كاملة تسودها الديمقراطية بترسيخ دولة المؤسسات بمفهومها 
العصـــري والحضاري، وكل خطواته حفظه هللا ورعـــاه كانت موفقة وتلبية 
لرغبات المواطنين واســـتجابة إلراداتهم، فمســـيرة ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة فـــي الحكومة مســـيرة ظافرة، 
كلهـــا عزيمـــة صادقة لعمل جاد ليس له أي مثيـــل للبناء والتقدم، واليوم مع 
افتتـــاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشـــريعي الخامس تدخل مســـيرة 
التنميـــة والبنـــاء مرحلة جديـــدة نحو مزيد من االســـتقرار والرخاء واألمان 

لرفعة البحرين العزيزة. 

المرحلة القادمة تتطلب تظافر الجهود لتحقيق المزيد من اإلنجازات  «
وحمايتها وصون المسيرة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وبذل 

العطاء لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء البحرين من تقدم وازدهار والسير 
قدما نحو الغايات المنشودة على امتداد أرض البحرين الطيبة في ظل 

العهد الزاهر لسيدي جاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومؤازرة سيدي 
سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

Ata2928@gmail.com



ال تتميــز لعبــة الكــرة الطائــرة بــوالدة الالعبيــن النجــوم والمدربيــن 
المتميزيــن فقــط، بــل إنهــا تعــد مدرســة لتخريــج كوكبــة مــن الحكام 
الذيــن شــرفوا مملكــة البحرين بمختلــف المحافل الخارجيــة ليكونوا 
خيــر ســفراء للوطــن، وهنــاك أســماء المعــة شــرفت البحريــن ســابًقا 
يبرز منها الدوليان جعفر نصيب وعبدالخالق الصباح ليشــكل الجيل 

الحالي من الحكام امتداًدا لمن سبقوهم في هذا المجال.

 ووفًقا لإلحصائيـــة األخيرة التي 
أعدهـــا االتحـــاد البحرينـــي للكرة 
الطائرة في الموسم المنصرم فإن 
االتحـــاد يضـــم 46 حكًمـــا مـــا بين 
حـــكام دوليين وحكام مرشـــحين 
وحـــكام  الدوليـــة  الشـــارة  لنيـــل 
الدرجـــة األولـــى وحـــكام الدرجة 
المســـتجدين،  والحـــكام  الثانيـــة 
مـــع  للزيـــادة  مرشـــحة  والقائمـــة 

دخولنا الموســـم الرياضي الجديد 
2019/2020، خصوًصـــا فـــي ظل 
حرص االتحاد على إقامة سلسلة 
مـــن دورات الحكام المســـتجدين 
لتقويـــة القاعـــدة وتخريـــج جيـــل 
جديد من الحكام والحكمات على 

حد سواء.
ا 18 حكًما   ويمتلـــك االتحـــاد حاليًّ
ـــا وهـــم أحمـــد القيـــم، جعفـــر  دوليًّ

إبراهيم، حســـين الكعبـــي، محمد 
ســـامي  المعلـــم،  جعفـــر  منصـــور، 
ســـويد، علـــي عبدالحميـــد، منيـــر 
مكـــي، خالـــد الشـــوملي، عبـــدهللا 
حبيـــب، عبـــاس عبدالرضا، ســـيد 
عبـــاس،  محمـــد  حســـين،  جعفـــر 
محمـــد  ســـيد  عبدالعـــال،  أحمـــد 
أحمـــد  خاتـــم،  محمـــد  كاظـــم، 
يوســـف، علـــي مكـــي، فيمـــا هناك 
حكـــم مرشـــح دولـــي واحـــد وهو 

أحمد السماهيجي.

 ويبلغ عدد حكام الدرجة األولى 3 
حكام وهم عبدهللا ناصر، عيســـى 
عبدهللا، جاسم محمد، فيما هناك 
الثانيـــة  الدرجـــة  مـــن  حـــكام   10
وهـــم أحمد ثامـــر، علـــي أمجيبل، 
حســـين عبـــدهللا، منصـــور علـــي، 
إبراهيم مرهون، جميلة الذوادي، 
فاطمة حسن، مريم حبيب، آيات 

عبدالعزيز، ابتسام علي.

وتضم قائمة الحكام المستجدين 
14 حكًمـــا وحكمـــة وهـــم علويـــة 
عدنان، حنان محمد، وديعة عادل، 
هدى إبراهيـــم، حوراء المدحوب، 
حســـن الجبـــوري، علـــي إبراهيـــم 
علـــي  الكعبـــي،  عيســـى  المـــوت، 
عبدالنبـــي، أحمـــد محمـــد، محمـــد 
جاســـم، عبداإلله سلمان، مرتضى 

جواد، عبدالزهراء حسن.

ويعتبـــر الحـــكام البحرينيـــون من 
الســـاحة  علـــى  الحـــكام  أفضـــل 
الخليجية والعربيـــة لما يتميزون 
بـــه مـــن كفـــاءة وقـــدرات عاليـــة 
البطـــوالت  أقـــوى  أهلتهـــم إلدارة 
وجعلتهـــم  واآلســـيوية  العالميـــة 
موضـــع ثقـــة االتحاديـــن الدولـــي 

واآلسيوي في أكثر من محفل.

46 حكًما باتحاد الطائرة

قائمة الحكامالحكام ركيزة أساس لنجاح المسابقات
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تــوج فريــق “بحريــن 1” بلقــب بطولــة العالــم NHRA للســيارات فئــة برومــود لموســم ٢٠١٩ علــى 
حلبة شــارلوت بمدينة كونكورد في والية نورث كارولينا بالواليات المتحدة األميركية، بتحقيق 
السائق ستيفي جاكسون لقب الجولة ما قبل األخيرة من البطولة، حيث حسم الفريق اللقب بعد 

تأهل جاكسون إلى الجوالت النهائية من السباق.

 ٨٩٩  ”1 “بحريـــن  جاكســـون  الســـائق  وحصـــد 
نقطة على ســـلم الترتيب العام لسائقي البطولة 
وبفارق كبير بلغ ١٩١ نقطة عن أقرب منافســـيه 
صاحب المركز الثاني الســـائق تود توتيرو الذي 
جمع ٧٠٨ نقاط، فيما احتل سائق الفريق ريكي 
ســـميث المركز الرابع ٥٨٠ نقطة، وجاء الســـائق 
خالد البلوشـــي ثامًنا برصيد ٤٨١ نقطة، ليتمكن 
الفريـــق مـــن تحقيـــق أول لقـــب لـــه فـــي بطولة 
العالم بعد سنوات عدة من المشاركات المتتالية 
وكان أبرزها حصوله على المركز الثاني الموسم 
الماضـــي ٢٠١٨ وبفـــارق أقـــل مـــن ٥ نقـــاط عن 

البطل.
وأنهـــى جاكســـون ســـباق حلبـــة شـــارلوت فـــي 
المركـــز األول بعـــد تفوقه فـــي الجولـــة النهائية 
 ٠.٠٣١ وبفـــارق  ثانيـــة   ٥.٧٣١ وقـــدره  بزمـــن 
جـــزء من الثانية عن منافســـه ســـتيفن وايتلي، 

وبسرعة ٢٥٢.١٠ ميل في الساعة.
هـــذا وخـــرج ســـائق الفريـــق ريكـــي ســـميث من 
الجولة الثانية للســـباق، فيما لم يشـــارك السائق 
خالد البلوشـــي بســـبب عطـــل فنـــي تعرضت له 

سيارته قبل انطالقة المنافسات.
وســـوف تقـــام الجولـــة األخيـــرة مـــن البطولـــة 
العالميـــة في حلبـــة الس فيغاس بواليـــة نيفادا 
األميركية من خالل شهر أكتوبر الجاري، وسط 
تنافس كبير لســـائقي فريق “بحرين 1” مع عدد 
مـــن أمهر الســـائقين حول العالم في منافســـات 
البطولة التي تقـــام جميع جوالتها في الواليات 

المتحدة.
وتحظـــى بطولة العالم NHRA بشـــعبية جارفة 
في الواليات المتحدة، وتستقطب مئات اآلالف 
مـــن المشـــجعين ســـنوًيا إلـــى حلبـــات الســـباق 
لالستمتاع بمنافسات السيارات التي تقام على 

مدى 10 أشهر في السنة.
وبهذه المناســـبة، رفع الممثل الشـــخصي لجاللة 
الملـــك رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة خالـــص 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وإلى ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة تتويـــج 
 NHRA فريـــق “بحريـــن 1” لقـــب بطولـــة العالـــم
للســـيارات فئة برومود في الســـباق قبل األخير 
لهذا الموســـم ٢٠١٩ على حلبة شارلوت بمدينة 
كونكـــورد في والية نـــورث كارولينـــا بالواليات 

المتحدة األميركية.
وأشـــاد سمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
بالدعـــم الكبيـــر من جاللـــة الملك وســـمو رئيس 
الوزراء وســـمو ولي العهد للرياضـــة البحرينية، 
ما ســـاهم فـــي تحقيق مملكـــة البحرين حضوًرا 
والمشـــاركات  المحافـــل  مختلـــف  فـــي  قوًيـــا 
الرياضية اإلقليمية والقارية والعالمية، مشـــيًرا 
سموه إلى أن هذا الدعم ترجم جهوده بتحقيق 
فريق “بحرين 1” لقب بطولة العالم للمرة األولى 

في تاريخ مشاركات الفريق.
وأكد ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
أن الدعـــم غيـــر المحـــدود الـــذي يقدمه صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء لرياضة 
الســـيارات فـــي مملكـــة البحرين ســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي تحقيـــق مكاســـب عديـــدة ومواصلة 
حصد اإلنجازات على مختلف األصعدة، مشيًدا 
ســـموه بدعم ســـمو ولي العهـــد واهتمامه الكبير 
لهـــذه الرياضة والذي جعل اســـم فريق “بحرين 
 NHRA العالـــم  بطولـــة  فـــرق  صـــدارة  فـــي   ”1

للسيارات.
وأشـــار سمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
إلـــى أن تصـــدر فريـــق “بحريـــن 1” للبطولة منذ 
جوالتهـــا األولـــى مـــا هـــو إال دليـــل علـــى قـــوة 
للمشـــاركة  الفريـــق  وتحضيـــرات  اســـتعدادات 
فـــي هـــذه البطولة، ما أثمر عـــن التتويج باللقب 
العالمـــي، مقـــدرا ســـموه الجهـــود الكبيـــرة التي 
بذلها القائمون على الفريق والســـائقون في هذا 
الموســـم العتالء منصـــات التتويج والســـيطرة 

على المنافسات منذ البداية.
وقدم ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
“بحريـــن  فريـــق  مديـــر  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
1” الســـائق خالـــد البلوشـــي والســـائق ســـتيفي 
جاكســـون الذي بـــذل جهًدا متميـــًزا في تحقيق 
هـــذا المركز المهـــم، باقي أفـــراد الفريق، وعضو 

فريـــق “بحريـــن 1” خليل توراني علـــى متابعته 
علـــى  للوقـــوف  البالـــغ  واهتمامـــه  المســـتمرة 

الجهوزية التامة للفريق.

البلوشي: دعم سمو الشيخ عبداهلل بن حمد 

أعطى السائقين الدافع لتحقيق اللقب

هنأ مدير فريق “بحرين 1” السائق خالد البلوشي 
جاللـــة الملك وســـمو رئيس الوزراء وســـمو ولي 
العهـــد والممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك رئيس 
المجلس األعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمد آل خليفة بمناســـبة تحقيـــق فريق “بحرين 
1” للقـــب بطولـــة العالـــم NHRA للســـيارات فئـــة 

برومود لموسم ٢٠١٩.
وأكـــد مديـــر فريـــق “بحريـــن 1” الســـائق خالـــد 
البلوشي أن هذا اإلنجاز العالمي الذي تحقق أواًل 
بفضل وتوفيق من هللا سبحانه وتعالى ومن ثم 

دعم واهتمام ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفـــة، مشـــيًرا إلى أن حرص ســـموه ومتابعته 
المســـتمرة أعطـــت الدافع للســـائقين نحو تقديم 
األفضل والســـيطرة على منافسات البطولة منذ 
انطالقتها والحفـــاظ على صدارة الترتيب العام 
والـــذي جعل الفريق رقًما صعًبا بين نخبة الفرق 

العالمية.
وأشـــاد مدير الفريق بالمستوى القوي الذي ظهر 
بـــه الســـائقون خـــالل جـــوالت الموســـم، مؤكـــًدا 
حرصهـــم علـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود العام 

المقبل للحفاظ على لقبهم العالمي.

جاكسون: اهتمام عبداهلل بن حمد قادنا 

نحو اللقب

أعـــرب البطـــل ســـتيفي جاكســـون عن ســـعادته 
البالغـــة بتحقيـــق فريـــق “بحرين 1” لقـــب بطولة 

العالـــم NHRA للســـيارات فئـــة برومود لموســـم 
٢٠١٩، بحصـــده ٨٩٩ نقطـــة على ســـلم الترتيب 
العـــام للســـائقين بعـــد ســـباق الجولـــة مـــا قبـــل 

األخيرة من البطولة.
وأشـــاد جاكســـون بالدعـــم الكبيـــر الـــذي قدمـــه 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك رئيس المجلس 
األعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد آل 
خليفـــة لفريـــق “بحريـــن 1”، مؤكـــًدا أن اهتمـــام 
ومتابعة ســـموه المستمرة للســـائقين كان عاماًل 

رئيسا لتحقيق اللقب وهذا اإلنجاز العالمي.
وأكـــد بطـــل العالـــم أن المنافســـات هذا الموســـم 
كانت صعبة مع أمهر السائقين العالميين، مشيًرا 
إلـــى أن الفريـــق حافـــظ علـــى أدائـــه القـــوي في 
معظم جـــوالت الموســـم، ما أعطاهـــم األفضلية 
لتحقيـــق مراكز عدة وحصد أكبر عدد ممكن من 

النقاط.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

ســمو الشــيخ عبداهلل بــن حمــد: التتويج ثمــرة دعم جاللــة الملــك للرياضة فــي البحرين

“بحرين ١” يتوج بلقب بطولة العالم “NHRA” للسيارات لموسم ٢٠١٩

دعم سمو ولي العهد 
غير المحدود لرياضة 

السيارات جعل “بحرين 1” 
في الصدارة

تصدر “بحرين 1” 
للبطولة منذ 

انطالقتها دليل على 
قوة التحضيرات

بينهم 18 حكما 
دوليا و3 درجة 

أولى

وزارة التربية والتعليم

ابتدائية حفصة بطاًل للتنس

الطاولة  الكرة  لقب  حفصة  مدرسة  حققت 
لــمــدارس الــبــنــات االبــتــدائــيــة، وذلـــك ضمن 
ــاط الـــخـــارجـــي الــــــذي يــقــيــمــه قــســم  ــشـ ــنـ الـ
الرياضية  التربية  بــإدارة  الرياضية  التربية 
التربية  وزارة  في  والــمــرشــدات  والكشفية 
يوسف  شيخة  الدكتورة  وقامت  والتعليم، 
التربوية  للخدمات  المساعد  الوكيل  الجيب 
واألنـــشـــطـــة الــطــالبــيــة بــــالــــوزارة بــتــتــويــج 

المدارس الفائزة.
على  النهائي  في  حفصة  مدرسة  وتغلبت   
فريق مدرسة الصفا 0-2، وحصدت مدرسة 
حصلت  فيما  الفضية،  الميداليات  الصفا 
مدرسة عراد على المركز الثالث والميداليات 

البرونزية والمركز الرابع لمدرسة طليطلة.

حسن علي



أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز المنتخب الوطني على نظيره 
اإليرانــي فــي التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة الــى نهائيــات كأس العالم وكأس اســيا، يشــيع أجواء التفــاؤل بمواصلة طريق االنتصارات للمنافســة على بطاقــات التأهل الى 

للكأس العالمية والقارية، مشيرا الى أن أبناء البحرين كانوا رجال المواقف الصعبة وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

 وكان ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة قد 
شهد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره اإليراني 
فـــي التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة الـــى نهائيات 
كأس العالم وكأس اســـيا، التي أقيمت على استاد 
البحريـــن الوطني وانتهت بفـــوز منتخب البحرين 

بهدف دون مقابل.
 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
“قـــدم العبـــو المنتخب الوطني مبـــاراة كبيرة أمام 
المنتخب اإليراني وظهروا بمستويات رائعة طيلة 
فتـــرات المبـــاراة دلت على عزيمة وقـــوة الالعبين 
وإصرارهـــم علـــى رفـــع رايـــة المنتخـــب والتنافس 
بـــكل قوة من أجـــل الظفر بالبطاقـــات المؤهلة إلى 
كأس العالـــم وكأس آســـيا، وهو األمـــر الذي تجلى 

واضحا من خالل المباراة وإيمان العبي المنتخب 
للمســـؤوليات  وإدراكهـــم  ومهاراتهـــم  بقدراتهـــم 
الملقـــاة على عاتقهم لتســـجيل اســـم البحرين في 

المحافل الدولية والقارية”.
 وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
“أثنـــاء زيارتـــي للمنتخب الوطني لمســـت اإلصرار 
والعزيمـــة في نفـــوس الالعبين من أجـــل الخروج 
بنتيجة إيجابية فـــي المباراة وقد أوفى الالعبون 
بالوعد الذي قطعوه على أنفســـهم بالفوز بالمباراة 
والوصول الى النقطة الســـابعة التي تشـــيع أجواء 
التفاؤل بمواصلة المنتخب مسيرته في التصفيات 

بكل ثبات وعزيمة وقوة”.
 وأضاف سموه “بعد الفوز على المنتخب اإليراني 

علينـــا جميعـــا أن نطـــوي هـــذه الصفحـــة وأن نفكر 
فـــي المباريات المقبلة للمنتخـــب الوطني لتحقيق 
مزيـــد من النقاط التـــي تضمن مواصلـــة المنتخب 

لمسيرته في التصفيات بكل ثبات”.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
المنتخـــب  خلـــف  البحرينيـــة  الجماهيـــر  بوقـــوف 
الوطني وقال “دائما ما تكون الجماهير البحرينية 
الوفيـــة حاضـــرة مـــع منتخبنـــا الوطنـــي فـــي كل 
الظروف وتقف الى جانبه باعتبارها الســـند القوي 
والركيـــزة التـــي يســـتمد منهـــا الالعبـــون قوتهـــم 
وعزيمتهم، وإننا على ثقة بأن الجماهير البحرينية 
طيلـــة  للمنتخـــب  ودعمهـــا  حضورهـــا  ســـتواصل 

مسيرته في التصفيات”.

 ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالروح 
الرياضيـــة العاليـــة التـــي غلفـــت مبـــاراة منتخبنـــا 
الوطني ونظيره اإليراني والتنافس الشـــريف بين 

المنتخبين، مشـــيدا في ذات الوقت بالمســـتويات 
الكبيـــرة التي قدمها العبـــو المنتخب اإليراني في 
المباراة، والذين كانوا ندا قويا للمنتخب الوطني.

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل حضوره مباراة المنتخب

تغطية - المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد: شكرا منتخبنا.. وشكرا جماهيرنا
ــاراة ــ ــب ــ ــم ــ ــت ال ــفـ ــلـ ــة الــــتــــي غـ ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــة ال ــ ــي ــ ــاض ــ ــري ــ ــوه بــــــالــــــروح ال ــ ــ نـ

مديرية اإلعالم

بعثـــة  الثالثـــاء،  أمـــس  مســـاء  غـــادرت 
دفـــاع  لقـــوة  العســـكرية  المنتخبـــات 
البحريـــن للمشـــاركة فـــي دورة األلعـــاب 
والتـــي  الســـابعة  العســـكرية  العالميـــة 
ســـتنطلق فعالياتهـــا خـــالل الفتـــرة مـــن 
18 ولغايـــة 28 أكتوبـــر الجـــاري، بمدينة 
الشـــعبية  الصيـــن  بجمهوريـــة  يوهـــان 

الصديقة.
 وحـــول هذه المشـــاركة أوضـــح العميد 
الركـــن محمـــد عبداللطيـــف بـــن جـــالل 
العســـكري  الرياضـــي  االتحـــاد  مديـــر 
بأنـــه بفضـــل التوجيهـــات الســـديدة من 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  خليفـــة  آل 
مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة  البحريـــن، 
الفريـــق الركن ذيـــاب بن صقـــر النعيمي 
رئيـــس هيئة األركان، بـــدأت المنتخبات 
العسكرية مبّكًرا في التحضير للمشاركة 

فـــي دورة األلعـــاب العالميـــة العســـكرية 
فـــي نســـختها الســـابعة، حيـــث تشـــارك 
منتخباتنـــا العســـكرية فـــي عشـــر ألعاب 
بالدورة وهي كرة القدم، وألعاب القوى، 
والجـــودو، والجولـــف، وقفـــز الحواجـــز 
للفروسية، وفريق القفز الحر بالمظالت، 
والرماية، والقوس والسهم، والخماسي 
العســـكري، والدراجـــات الهوائية، وذلك 
والتحضيـــرات  اإلعـــداد  خـــالل  مـــن 
الالزمـــة بعـــد أن دخـــل كافـــة الالعبيـــن 
والمنتخبات المشاركة بالدورة في عدد 
الداخليـــة  التدريبيـــة  المعســـكرات  مـــن 
والخارجية، كما ويبلغ عدد أفراد البعثة 
مـــن  شـــخًصا   136 بالـــدورة  المشـــاركة 

إداريين وفنيين والعبين.
 وتقـــّدم العميـــد الركن محمـــد بن جالل 
مدير االتحاد الرياضي العسكري وجميع 
والفنييـــن  واإلدارييـــن  الفـــرق  رؤســـاء 

العســـكرية  بالمنتخبـــات  والالعبيـــن 
بخالص الشـــكر والعرفان ووافر التقدير 
إلـــى كافـــة المســـؤولين بالقيـــادة العامة 
رأســـهم  وعلـــى  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
القائد العام لقوة الدفاع على توجيهاته 
القيمـــة والدعم المســـتمر، وإلـــى رئيس 
هيئـــة األركان على المســـاندة والمتابعة 
المنتخبـــات  لهـــذه  ورعايتهـــم  الدائمـــة، 
وتسهيل جميع األمور اإلدارية والفنية.

محمد بن جالل

العالميــة األلعــاب  بــدورة  ألعــاب  عشــر  فــي  تشــارك 
المنتخبات العسكرية تغادر إلى الصين

اللجنة اإلعالمية

ضمـــن دورة األلعـــاب العالمية العســـكرية 
يوهـــان  بمدينـــة  تقـــام  التـــي  الســـابعة 
بجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية الصديقـــة، 
تنطلـــق عصـــر اليـــوم األربعـــاء 16 أكتوبر 
عصـــًرا   3 الســـاعة  تمـــام  فـــي  الجـــاري، 
)العاشـــرة صباًحا بتوقيت البحرين( أولى 
مباريـــات منتخبنا العســـكري لكـــرة القدم 
لقـــوة دفاع البحرين حيث يقابل منتخب 
البرازيل العسكري بعد أن أوقعت القرعة 
منتخبنا في المجموعة الثالثة وتضم كال 
من منتخبنا ومنتخب البرازيل ومنتخب 
فرنســـا ومنتخب كوريا الشمالية علي أن 
يتأهل أول وثاني فريق من كل مجموعة 
ويتم تأهل منتخبين فقط كأحسن فريق 

ثالث من المجموعات الثالث.
العســـكري  منتخبنـــا  مديـــر  صـــرح  وقـــد 
محمـــود  حقوقـــي  المقـــدم  القـــدم  لكـــرة 
ريـــاض بـــأن المنتخـــب قـــام بإعـــداد جاد 

العامـــة  القيـــادة  للبطولـــة وقـــد ســـخرت 
اإلمكانيـــات  كل  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
إلعـــداد الفريق والظهور بصورة مشـــرفة 
بفضل التوجيهات الســـديدة من المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفة 
القائد العام لقـــوة دفاع البحرين والفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي رئيـــس 
هيئـــة األركان كمـــا خـــص بالشـــكر العميد 
الركن محمـــد عبداللطيف بن جالل مدير 

االتحاد الرياضي العسكري.  

صورة جماعية لمنتخبنا العسكري لكرة القدم

سلمان شريدة

شــريدة: الوصول إلى جاهزية الفريق والتشــكيلة األنسب
المنتخب العسكري لكرة القدم يواجه البرازيل
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أحمد مهدي

“النظــام  البدنيــة  اللياقــة  دبلــوم  الرياضيــة دورة  لــإدارة  الخليــج  اختتــم مركــز 
األوروبي”، للمدربين والرياضيين واختصاصيي التغذية الرياضية. 

وحاضر في الـــدورة التي اعتنت بجميع 
الفئات العمرية إضافة إلى فرق الرجال، 
المحاضـــر والمعـــد البدنـــي محمـــد وليـــد 

جباس.
وتألفـــت دورة دبلـــوم اللياقة البدنية من 
3 أقســـام، هي: التحمل الهوائي، السرعة 

والقوة.

 وتضمنت الدورة على محاور عدة، هي: 
نظـــام إنتـــاج الطاقـــة الهوائيـــة وتعريف 
األســـس الفيزيولوجية، تعريف مختلف 
أنواع التحمل الهوائي والسرعة والقوة، 
برمجة التحمل الهوائي والسرعة والقوة 
في البرنامج التدريبي السنوي والشهري 
التماريـــن  إلـــى  إضافـــة  واألســـبوعي، 

التطويريـــة فـــي فتـــرة اإلعـــداد وأثنـــاء 
المنافسات.

محاضـــرات  علـــى  الـــدورة  واشـــتملت   
ومهارات تطبيقيـــة عملية وعدة محاور 
إلعداد المشـــاركين في الدورة ليصبحوا 
مدربين مؤهلين ويتمتعوا بكفاءة عالية 
فـــي مجـــال اللياقـــة البدنيـــة، إذ تركزت 
حول عناصر التحمل الهوائي والســـرعة 
والقـــوة لللياقـــة البدنيـــة التـــي يحتاجها 
مهـــارات  تطويـــر  وكيفيـــة  المدربـــون، 
المدربيـــن مـــن أجـــل تطويـــر تدريبـــات 

اللياقة البدنية لالعبين.
 وتأتـــي الـــدورة ضمن سلســـلة الدورات 

التـــي  الرياضيـــة  والـــورش  التدريبيـــة 
عقدهـــا  علـــى  الخليـــج  مركـــز  يحـــرص 

للمدربيـــن  التدريبيـــة  العمليـــة  لتطويـــر 
نحـــو  ســـعيها  إطـــار  فـــي  وللرياضييـــن، 
تأهيل وتنمية الموارد البشرية والكوادر 
اإلداريـــة والتدريبيـــة، ال ســـيما ما يتعلق 
ركيـــزة  تعتبـــر  التـــي  البدنيـــة  باللياقـــة 
األنديـــة  العبـــي  إعـــداد  فـــي  أساســـية 

والمنتخبات.
وحصل جميع المشاركين الذين اجتازوا 
الـــدورة بأقســـامها الثـــالث على شـــهادة 
معتمـــدة مـــن االتحـــاد العالمـــي للرياضة 

بالواليات المتحدة األميركية.

“الخليج لإلدارة الرياضية” تختتم دبلوم اللياقة البدنية
محمد الدرازي

جانب من ختام دبلوم اللياقة البدنية

منتخبنــــــا يطيــــح إيران بهـــدف الحـردان
ــة ــات المزدوجـ ــي التصفيـ ــر فـ ــوز األحمـ ــهد فـ ــد يشـ ــن حمـ ــر بـ ــيخ ناصـ ــمو الشـ سـ

حقــق منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم فــوزا ثمينا ومســتحقا على حســاب منتخب إيــران بهــدف دون مقابل، في المبــاراة التي 
جمعت الطرفين، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة 

المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

إلـــى  الفـــوز  بهـــذا  منتخبنـــا  ويديـــن 
الالعـــب محمـــد الحردان الذي ســـجل 
هـــدف الفـــوز فـــي الدقيقـــة )65( مـــن 
ركلة جزاء. وشـــهدت المباراة حضور 
ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال الخيرية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
الوفيـــة  األحمـــر  جماهيـــر  وآزرت 
منتخبنـــا فـــي أرضية اســـتاد البحرين 
فـــي  بكثافـــة  حضـــرت  إذ  الوطنـــي، 
االســـتاد وســـاندت المنتخـــب بحرارة 
طـــوال مجريـــات المبـــاراة، واحتفلت 
بهـــدف الفـــوز وبالنقـــاط الثـــالث بعـــد 

صافرة النهاية.

وبهـــذه النتيجـــة تشـــارك منتخبنا مع 
العراق في صدارة المجموعة برصيد 
7 نقـــاط مـــن فوزيـــن وتعـــادل، فيمـــا 
إيران ثالثة برصيد 6 نقاط، ثم هونج 
كونـــج وكمبوديـــا بنقطـــة وحيدة لكل 

واحد منهما.
وتعتبر نتيجـــة الفوز إيجابيـــة للغاية 
مشـــوار  نحـــو  ومهمـــة  للمنتخـــب 
الحصـــول علـــى بطاقـــة مؤهلـــة إلـــى 
التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس 

العالم 2022.

تشكيلة األحمر

لمنتخبنـــا  البرتغالـــي  المـــدرب  بـــدأ 
المبـــاراة  ســـوزا،  هيليـــو  الوطنـــي 

بتشـــكيلة مكونـــة مـــن الحارس ســـيد 
أحمـــد  والالعبيـــن:  جعفـــر،  محمـــد 
بوغمـــار، ســـيد مهـــدي باقـــر، عبـــدهللا 
الهـــزاع، وليد الحيام، محمد الحردان، 
جاســـم الشـــيخ، ســـيد ضيـــاء ســـعيد، 
عبدالوهـــاب المالود، مهـــدي حميدان 

وعبدهللا يوسف.

الشوط األول

جاء الشوط األول متوسط المستوى، 
وكان منتخبنـــا الوطنـــي األفضـــل من 
أو  الكـــرة،  علـــى  االســـتحواذ  ناحيـــة 

تشكيل الفرص السانحة للتهديف.
وجاءت أولى الفـــرص البحرينية عبر 
كـــرة ركنية لعبهـــا بإتقان ســـيد ضياء 

ســـعيد، وتابعها أحمد بوغمار برأســـه، 
إال أن الكـــرة مرت جوار القائم األيمن 

لمرمى حارس إيران علي رضا )33(.
وتوغـــل ســـيد ضيـــاء داخـــل منطقـــة 
الجـــزاء اإليرانيـــة وســـدد كـــرة مـــرت 
جوار القائم األيمن لمرمى إيران )34(.
وسدد العب إيران سردار آزمون كرة 

قوية مرت خارج الملعب )36(.

وتصـــدى حارس منتخبنـــا لكرة ثابتة 
أرضية سددها إحسان حاجي )44(.

الشوط الثاني

وفي الشـــوط الثاني، كاد عبدالوهاب 
المالود أن يســـجل هـــدف التقدم بعد 
أن ســـدد كرة أرضية أبعدها الحارس 

اإليراني وصوال للدقيقة )61(.

وحصـــل منتخبنـــا الوطنـــي على ركلة 
جزاء بعد إعاقة مهدي حميدان داخل 
المنطقـــة، إذ ســـجل محمـــد الحـــردان 
كرة التقـــدم لمنتخبنا وصوال للدقيقة 

)65( وسط فرحة كبيرة.
أدار المباراة الحكم األوزبكي فالنتين، 
وتيمـــور،  أندريـــه  مواطنـــه  وعاونـــه 

والحكم الرابع األوزبكي تاتنشيف.

من لقاء منتخبنا وإيرانفرحة العبي المنتخب بهدف الفوز



”KHK“ تحديد 15 العًبا بالقائمة األولية لعالمية
حـــّددت اللجنة المنظمـــة 15 العًبا لبطولة 
كقائمـــة   KHK World Championship
التـــي  البطولـــة،  لهـــذه  للتســـجيل  أوليـــة 
 ”BRAVE“ بريـــف  منظمـــة  ســـتنظمها 
 KHK ومنظمـــة خالـــد بـــن حمـــد الرياضية
SPORTS يـــوم 15 نوفمبـــر المقبل، ضمن 
منافســـات أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتال 
2019، والذي من المقرر إقامته في الفترة 
-10 16 نوفمبـــر المقبل علـــى صالة مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة، والـــذي يتضمـــن إقامة 
النســـخة السادسة من بطولة العالم للهواة 
والنســـخة التاســـعة والعشـــرين من بطولة 

بريف.

 KHK وكانـــت اللجنـــة المنظمـــة لبطولـــة 
اعتمـــدت  قـــد   World Championship
جائزة البطولـــة وهي عبارة حزام البطولة 
الذهـــب  مـــن  6.2 كيلوجـــرام  يـــزن  الـــذي 
الخالـــص وجائـــزة مالية قدرهـــا 100 ألف 

دوالر أميركي.
وقد جاء تحديد هذه األســـماء بعد إغالق 
بـــاب التســـجيل الذي يتضمن اشـــتراطات 
القائمـــة  لتحديـــد  المنظمتيـــن  وضعتهـــا 
األولية من أبرزها حصول الالعب المتقدم 
للتســـجيل في هذه البطولة على لقب في 

فئة المحترفين.
 وتضمنت القائمة األولية أسماء الالعبين، 

وهم: الالعب اللبنانـــي محمد فخر الدين، 
اينوســـنتي،  جوتـــوا  البرزايلـــي  الالعـــب 
إميليانينكـــو،  أليكـــس  الروســـي  الالعـــب 
كينيـــدي،  جيريمـــي  الكنـــدي  الالعـــب 
الالعـــب الهولنـــدي جيلبرت يفـــل، الالعب 
الدنماركي أولي لورسن، الالعب األميركي 
السويســـري  الالعـــب  كوبالنـــد،  جوشـــوا 
الروســـي  الالعـــب  إنوموتـــو،  ياســـوبي 
عزامـــات مرزكانـــوف، الالعـــب البلجيكـــي 
كريســـتوف فانديـــك، الالعـــب البرازيلـــي 
ماتيوس شـــيفيل، الالعب األميركي كول 
ميلـــر، الالعـــب اإليرانـــي أميـــر أالكبـــاري، 
الالعـــب األميركـــي رشـــاد كولتـــر والعـــب 

الدومينيكان أليكس جارسيا.
 مـــن جهتـــه، قـــال مستشـــار ســـمو رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية رئيس منظمة 

بريـــف محمد شـــاهد: “إن القائمـــة األولية 
للبطولة العالمية هـــي الخطوة األولى في 
التســـجيل، حيث تبقت الخطـــوة األخيرة 

ســـيخوضون  العبيـــن   4 اختيـــار  وهـــي 
منافســـات هـــذه البطولة والعـــب احتياط 
فـــي حـــال إصابـــة أحـــد الالعبيـــن األربعة 
قبـــل انطـــالق هـــذا الحـــدث. فقد شـــهدت 
مـــن  واســـعة  مشـــاركة  التســـجيل  فتـــرة 
قبـــل الالعبيـــن الراغبين فـــي خوض غمار 
هـــذه البطولـــة، حيـــث وقع االختيـــار على 
شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق  ممـــن  العًبـــا   15
التســـجيل. وأشـــار شـــاهد إلـــى أن تواجد 
15 العًبـــا من 11 دولة مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم فـــي القائمـــة األوليـــة، ســـيكون لـــه 
المردود اإليجابي في تسليط الضوء على 

هذه البطولة العالمية”.

محمد شاهد

اللجنة اإلعالمية

اعتمد االتحاد البحريني أللعاب القوى قائمة العداءات المشاركات في 
النســخة السادســة مــن دورة األلعــاب الخليجيــة لرياضة المــرأة والتي 
ســتقام بدولــة الكويت الشــقيقة خــال الفترة من 20 لغايــة 30 أكتوبر 

الجاري.

وتضـــم قائمـــة العـــداءات كال مـــن 
العجـــوز  مـــروة  العميـــري،  هاجـــر 
)ســـباق 100 متـــر(، هاجـــر العميري 
)ســـباق 200 متـــر(، مارتـــا هيرباتو 
 800 )ســـباق  متـــر(،   400 )ســـباق 
متـــر(، بونتـــو إيـــداو )ســـباق 1500 
متر(، )سباق 10 آالف متر(، أمينات 
جمـــال )ســـباق 400 متـــر حواجز(، 
منـــى جهـــاد )الوثب العالـــي(، مروة 
)الوثـــب  جهـــاد  ومنـــى  العجـــوز 
الطويـــل(، نورة جاســـم )دفع الكرة 
الحديديـــة(، )رمي القـــرص(، إيمان 

منـــى  العميـــري،  هاجـــر  عيســـى، 
جهاد، مروة العجوز )ســـباق التتابع 
4x100 متـــر(، بونتو إيـــداو ومارتا 
إيمـــان  أمينـــات جمـــال،  هيرباتـــو، 
عيسى )سباق التتابع 4x400 متر(.

وأكد أمين ســـر االتحـــاد البحريني 
أللعـــاب القـــوى يوســـف أحمـــد أن 
الهدف من المشـــاركة فـــي البطولة 
هو حصد أكبر عدد من الميداليات 
تعزيـــز  فـــي  والمســـاهمة  الملونـــة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  موقـــف 
الترتيب العام لجـــدول الميداليات 

أم  رياضـــة  وتشـــريف  بالـــدورة 
األلعـــاب ورفع اســـم مملكتنـــا عاليا 

في الدورة.
وأضاف أحمد “إننا حريصون على 
المشـــاركة في مختلـــف التجمعات 
الرياضيـــة الخليجيـــة، ليس بهدف 
المنافسة فقط، وإنما بداعي تعزيز 
الروابط األخوية بين الالعبات في 
الخليجـــي  التعـــاون  دول مجلـــس 
وإتاحـــة الفرصـــة أمامهـــن لخوض 
منافســـة رياضية شـــريفة تجسيدا 

مجلـــس  دول  وأهـــداف  لمبـــادئ 
متطلعيـــن  الخليجـــي،  التعـــاون 
ألن نكـــون عنـــد حســـن الظـــن فـــي 

الدورة..”.
وأكد أن جميع العـــداءات أصبحن 
علـــى أتم الجهوزية للمشـــاركة في 

االستحقاق الخليجي بعدما خضن 
العديد من المعســـكرات الخارجية 
تلـــك  جميـــع  تتكلـــل  أن  متمنيـــا 
الجهـــود في تحقيق أفضل النتائج 
والمســـتويات التـــي تليـــق بســـمعة 
ألعاب القـــوى البحرينية، خصوصا 

أن منتخب ألعاب القوى للســـيدات 
التتويـــج  منصـــة  بلـــوغ  اعتـــاد 
األول  المركـــز  علـــى  والحصـــول 
والثاني في الدورة وهو ما يفرض 
على الالعبات السعي وراء الظهور 

المميز لتحقيق نتائج مماثلة.

اتحاد ألعاب القوى

اعتماد قائمة سيدات “أم األلعاب” للدورة الخليجية

منتخب ألعاب القوى في النسخة الماضية يوسف أحمد

اتحاد القوى يتطلع 
للعودة بحصاد جيد 

من الميداليات

اللجنة األولمبية

قامت عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، رئيسة لجنة رياضة المرأة الشيخة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفة بزيارة إلى تدريبات منتخب الســيدات للتايكوندو، والذي 
يعتــزم المشــاركة بالنســخة السادســة مــن دورة رياضــة المــرأة بــدول مجلــس التعــاون 

الخليجي، والتي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة من 20 لغاية 30 أكتوبر الجاري.

وحضر الزيارة الوفد اإلداري والمكون من 
مديـــرة البعثـــة مريم ميـــرزا ونائـــب مدير 
البعثـــة مريم مردانه وباقـــي أفراد الطاقم 
عمـــاد  الميـــر،  نيلـــه  مـــن  المكـــون  اإلداري 

محمد.
واطلعت الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز 
ســـيدات  منتخـــب   تحضيـــرات  علـــى 
الالعبـــات  جاهزيـــة  ومـــدى  التايكونـــدو 
للمشـــاركة في المعترك الخليجي، ووقفت 
ومتطلباتهـــن  احتياجاتهـــن  كافـــة  علـــى 
بمـــا  مشـــيدة  القادمـــة،  المرحلـــة  خـــالل 

يبذلنـــه من جهود في ســـبيل الوصول إلى 
أعلـــى مراحـــل الجاهزية الفنيـــة والبدنية، 
وتشـــريف اســـم المملكة في هـــذا المحفل 
الخليجـــي. وأضافـــت الشـــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفـــة “إن لعبة التايكوندو 
من األلعاب التي كان لها صوالت وجوالت 
ونتائـــج مميـــزة فـــي النســـخ الســـابقة من 
الـــدورة، وهـــو ما ســـاهم فـــي بناء ســـمعة 
قويـــة لمنتخبنـــا الوطنـــي للســـيدات فـــي 
لعبـــة التايكونـــدو في ظل الحصـــاد الجيد 
مـــن الميداليات التي أحرزتـــه العباتنا في 

النســـخ الماضيـــة، وهـــو مـــا يجعلنـــا نعول 
عليهن في النسخة القادمة لتحقيق المزيد 
..”. وحثت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
الالعبات على مضاعفة الجهود ومواصلة 
التدريبـــات بـــكل عـــزم واجتهـــاد والتحلي 

بالـــروح القتالية والعزيمـــة واإلصرار على 
البحريـــن  اســـم  لرفـــع  العقبـــات  تخطـــي 
عاليا، معربـــة عن ثقتها بقدرة العباتنا في 
تحقيق أفضل النتائج والمســـتويات التي 
تليق بســـمعة لعبة التايكوندو وما تحظى 

به من سجل ناصع من اإلنجازات.
وتضـــم بعثـــة التايكونـــدو كال من رئيســـة 
الوفد عائشـــة أحمد عبدهللا، اإلدارية منار 
الريـــس، المدربان ســـامي محمد وحســـين 
حنيـــن  العـــالج  واختصاصيـــة  عـــادل، 

البوســـطه، والحكمين ســـعد إبراهيم سعد 
والســـيد حســـين أحمـــد، فيما تضـــم قائمة 
الالعبات دينا عبدهللا، فوزية محمد، رزان 
ســـمير، والء الدوســـري، جوانا محمد، عال 

الدوسري، سارة محمود، جمانة محمد.

ــرأة الــخــلــيــجــيــة ــ ــم ــ ــداًدا لــــــدورة ريـــاضـــة ال ــ ــع ــ ــت ــ ــن اس ــه ــرات ــي ــض ــح تــفــقــدت ت

حياة بنت عبدالعزيز تزور منتخب سيدات التايكوندو

حياة بنت عبدالعزيز أثناء زيارتها لمنتخب التايكوندو
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حبيب وهشام يشاركان في عربية البليارد والسنوكر
أكــتــوبــر  23 حــتــى  ــمــصــريــة  ال ــشــيــخ  ال ــرم  شـ مــديــنــة  تستضيفها 

غادر ممثال منتخب البحرين للسنوكر 
حبيب صباح وهشام الصقر إلى مدينة 
شـــرم الشـــيخ المصرية؛ للمشاركة في 
للبليـــارد  المجمعـــة  العربيـــة  البطولـــة 
والســـنوكر والتي افتتحت منافساتها 
وتســـتمر  االثنيـــن  األول  أمـــس  يـــوم 

حتى 23 من الشهر الجاري.
عـــدة  مســـابقات  البطولـــة  وتشـــمل 
وهـــي:  العمريـــة  الفئـــات  لمختلـــف 
مسابقة )فرق 8 كرات - فردي 8 كرات 
- فـــرق 9 كـــرات - فـــردي 9 كـــرات - 
زوجي 9 كرات( للكبار، مسابقة )فردي 
9 كـــرات - فـــردي 8 كرات( للناشـــئين، 
مسابقة )فرق ســـنوكر - فردي سنوكر 
- فـــردي 6 كـــرات - فـــردي الماســـترز( 

للكبار، )فردي سنوكر( للناشئين.
الدولي هشام الصقر سيستهل البطولة 

بمسابقة فردي الماسترز والمخصصة 
لالعبيـــن الذين تفـــوق أعمارهم الـ 40 
عامـــًا، إذ تـــم توزيـــع الالعبيـــن الــــ 16 
المشـــاركين في هذه المسابقة على 4 
مجموعـــات وبواقـــع 4 العبين في كل 
مجموعة، ووقع الصقر في المجموعة 
الرابعـــة التـــي تضـــم اإلماراتـــي أحمد 
والمصريـــان محمـــد حمـــدان  شـــهاب 
وعـــالء الســـعيد. وســـيتأهل صاحبي 
كل  مـــن  والثانـــي  األول  المركزيـــن 
مجموعة لدور الثمانية والتي ستلعب 
بنظام إخراج المغلوب وصوالً للمباراة 

النهائية.
أما العبنا الدولي اآلخر حبيب صباح، 
سيكون متاحًا للعب في هذه البطولة 
بعد األيام الثالثة األولى التي ستشهد 
إقامة بطولة فردي الماســـترز للرجال 

ســـيلعب  حيـــث  الناشـــئين،  وبطولـــة 
صبـــاح في بطولـــة فردي 6 كـــرات ثم 

بطولة الفرق بجانب هشام الصقر.
وال تعتبر مشـــاركات مملكـــة البحرين 
فـــي البطولـــة العربيـــة أمـــًرا اعتيادًيا، 
للمســـتويات  يشـــهد  التاريـــخ  كـــون 

المميـــزة التـــي يظهـــر عليهـــا العبينـــا 
وباإلنجازات التـــي يحققونها، وكانت 
النســـخة األخيـــرة خيـــر شـــاهد علـــى 
ذلك حينمـــا رف علم البحريـــن خفاقًا 
فـــي منصة التتويج بإحـــراز الميدالية 

البرونزية.

حبيب صباحهشام الصقر

اتحاد البليارد

إجـــراءات  النجمـــة  نـــادي  أنهـــى 
عمـــر  محمـــد  الالعـــب  تســـجيل 
بكشـــوفاته لدى االتحـــاد البحريني 
للكرة الطائرة لتمثيل الفريق األول 
في الموسم المقبل بمركز االرتكاز.

وكان محمـــد عمر مثـــل النجمة في 
الموسم الماضي ولكنه فضل اللعب 
مع “الرهيـــب” في الموســـم الحالي 
2019 -  2020 بعد هبوط البسيتين 

لمصاف دوري الدرجة الثانية.
وتلقـــى عمـــر عرضيـــن أحدهما من 
المحـــرق والثاني من النجمة إال أنه 

فضل األخير 
خصوًصـــا فـــي ظـــل عـــدم دخـــول 

البسيتين في أي مفاوضات معه.
ويمتلـــك الالعب محمـــد عمر حرية 
انتقالـــه، وســـبق له أن بدأ مشـــواره 
الرياضـــي بنـــادي الرفـــاع الشـــرقي 

قبـــل أن يتم تجميد اللعبـــة لينتقل 
للعب مع البســـيتين وأخيًرا النجمة 
حيث يتمتع الالعب بطول مناسب 

إلى جانب حائط صد جيد.
ويأتـــي تعاقـــد النجمـــة معـــه بعدما 
خســـر جهود كال من حســـن ضاحي 
النصـــر  األم  لناديـــه  عـــاد  الـــذي 
وحسين الجشـــي الذي انتقل للعب 

في صفوف األهلي.

طائرة النجمة تسجل محمد عمر في صفوفها
حسن علي
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الغانم يهنئ بإنجاز المحرق في غرب آسيا لألثقال
ــة ــاض ــري ــادة لــلــشــبــاب وال ــي ــق ال ــم  ــاز يــعــكــس دعـ ــًدا أن اإلنـــجـ مـــؤكـ

هنأ رئيس اتحاد غرب آســـيا لبناء األجسام 
لرئيـــس  األول  النائـــب  البدنيـــة،  واللياقـــة 
اتحـــاد غـــرب آســـيا لرفـــع األثقـــال ســـلطان 
الغانـــم، رئيس مجلس إدارة نـــادي المحرق 
الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفـــة وجميع 
أعضـــاء مجلس اإلدارة ومنتســـبي ومحبي 
النادي وجميع الرياضيين بمناســـبة اإلنجاز 
الرياضي المشرف الذي حققه فريق رباعي 
رفع األثقال نادي المحرق خالل مشاركتهم 
في النسخة الثانية ببطولة أندية غرب آسيا 
لرفـــع األثقال للشـــباب والناشـــئين والعموم 
والماســـتر والتـــي أقيمـــت في الفتـــرة من 4 
حتـــى 10 من شـــهر أكتوبر الجـــاري بتنظيم 
بالعاصمـــة  البقعـــة   - اليرمـــوك  نـــادي  مـــن 
العبـــات  وتحقيـــق  الهاشـــمية،  األردنيـــة 
الفريـــق لقـــب بطـــل األبطال لفئة الســـيدات 
والناشـــئات، الشـــابات بالمركز الثاني، بينما 

حـــل فريـــق الرجال فـــي المركـــز الثالث في 
الترتيب العام، الناشئون في المركز الثاني، 
الثانـــي، وبلغـــت حصيلـــة  المركـــز  الشـــباب 
البعثـــة المحرقاويـــة 92 ميدالية ملونة )56 
ميداليـــة ذهبيـــة ، 30 ميداليـــة فضيـــة و6 

ميداليات برونزية(.
 وأكـــد الغانـــم أن هذا اإلنجـــاز ليس بغريب 
إن  حيـــث  العريـــق،  المحـــرق  نـــادي  علـــى 
النســـخة األولـــى التـــي أقيمـــت علـــى أرض 
المملكـــة العـــام الماضـــي وتميـــزت بالنجاح 
الكبيـــر حقـــق فيهـــا الفريـــق اللقـــب األول، 
وأشـــاد الجميـــع بحســـن التنظيـــم لتعكـــس 
المملكـــة الوجـــه الحضـــاري لها وتؤكـــد أنها 
فـــي الريادة دائًما، وأنها موطن لرياضة رفع 
األثقـــال فـــي منطقة غـــرب آســـيا وعاصمة 
للرياضة، واليوم نســـتكمل مسلسل النجاح 
فـــي العصـــر الذهبـــي للرياضـــة البحرينيـــة 

ويعـــود أبطالنـــا وبطالتنـــا بإنجـــاز رياضـــي 
فريـــد يؤكد الدعـــم الالمحدود مـــن قيادتنا 
الرشـــيدة ودعـــم قائـــد الرياضـــة البحرينية 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــئون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 

والرياضة ودعم ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة كمـــا ال ننســـى دعـــم 
وعلـــى  والرياضـــة  الشـــباب  شـــئون  وزارة 

رأسها أيمن المؤيد.

الشيخ أحمد بن عليسلطان الغانم

اتحاد رفع األثقال

اتحاد السيارات

يشـــارك عبدالعزيـــز الـــذوادي مدير عـــام االتحاد البحريني للســـيارات عضو 
لجنـــة المحكميـــن والمتطوعين الدوليـــة التابعة لالتحاد الدولي للســـيارات 
FIA في الدورة المتقدمة للتنفيذيين بجامعة كولومبيا بنيويورك بالواليات 
المتحـــدة األميركية، والتـــي يشـــرف عليها االتحـــاد الدولي للســـيارات في 
الفترة من 14 وحتى 16 من شهر أكتوبر الجاري، وتقام فعالياتها بنيويورك 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، حيث تضم قائمة المشـــاركين 27 شـــخصا 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم. وتتضمن الـــدورة العديد من المحـــاور المتعلقة 
بالقيـــادة وفـــن القيـــادة، أنـــواع النمـــط االجتماعـــي، التحـــول اإللكترونـــي، 

مواضيع التواصل، ومناقشة مواضيع حقيقية حدثت من الواقع.

الذوادي يشارك بدورة متقدمة للتنفيذيين بأميركا

تــوج أنجــال ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأنجال النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين في مســابقات موســم ناصر بن حمد لرياضات 
المــوروث البحــري، خــالل الحفــل الــذي أقيم في متنــزه األمير خليفة بن ســلمان بالحد 

بتنظيم من رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

وتوج سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد 
آل خليفة وســـمو الشيخ حمد بن ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ محمد بن 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خالد بن حمد آل خليفة أبطال 
مســـابقة الهير الستخراج المحار بالطريقة 
الســـتخراج  الهيـــر  ومســـابقة  التقليديـــة 
وســـباقات  الحديثـــة  بالمعـــدات  المحـــار 
التجديـــف الشـــعبي، إضافـــة إلى مســـابقة 
صيد األســـماك )الحـــداق(، إذ تم تتويج 65 

من أبطال هذه المسابقات.
رياضـــات  رئيـــس  التتويـــج  حفـــل  حضـــر 
المـــوروث الشـــعبي خليفـــة القعـــود ونائب 
رئيـــس رياضـــات المـــوروث الشـــعبي علي 
المـــوروث  رياضـــات  ســـر  وأميـــن  المـــري، 
الشـــعبي رئيـــس اللجنـــة المنظمة لموســـم 
ناصر بن حمـــد لرياضات الموروث البحري 
رؤســـاء  إلـــى  إضافـــة  جناحـــي،  محمـــد 
وأعضـــاء اللجـــان المختلفـــة فـــي رياضات 
المـــوروث الشـــعبي وممثليـــن عـــن اللجنـــة 

األولمبية البحرينية.
واطلع أنجال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، على المعارض المتعلقة بالموروث 

البحـــري التـــي أقيمـــت على هامـــش حفل 
التتويج.

وشـــهد الحفل الـــذي قدمه اإلعالمـــي نادر 
بـــن جخيـــر، تتويج األبطـــال في مســـابقة 
صيـــد األســـماك )الحـــداق(، إذ تـــوج بكأس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 15 

متسابًقا في مختلف أنواع األسماك.
وعن فئة الهامور، توج علي عيسى بالمركز 
األول، وجاسم محمد بالمركز الثاني، وعلي 
خليـــل فـــي المركـــز الثالـــث، فيمـــا شـــهدت 
فئة الكنعـــد تتويج راشـــد عبدالرحمن في 
المركـــز األول، وجعفـــر أحمـــد فـــي المركـــز 
الثانـــي، ومحمـــد أحمد في المركـــز الثالث، 
بينما توج في فئة الشـــعري عادل العمادي 
بالمركـــز األول، ومحمـــد المرباطي بالمركز 
الثاني، وعبدالكريم عيسى بالمركز الثالث، 
أمـــا عن فئة الجد، توج خليفة العليوي في 
المركـــز األول وخالـــد الهاجري فـــي المركز 
الثاني ومحمد فالمرزي في المركز الثالث، 
وأخيًرا في فئة الســـكن، توج رائد عبدهللا 
بالمركـــز األول، وعـــادل العمـــادي بالمركـــز 

الثاني، وبدر عبدهللا بالمركز الثالث.
وفـــي كأس ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، تـــوج في فئة الهامـــور إبراهيم 

إبراهيـــم  وعلـــي  األول،  بالمركـــز  عبـــدهللا 
بالمركز الثاني، وعلي خليل بالمركز الثالث، 
كمـــا توج في فئة الكنعد فيصل عبدالعزيز 
بالمركز األول، وعبدعلـــي القيدوم بالمركز 
الثانـــي، ومحمـــد مجيران بالمركـــز الثالث، 
بينما توج في فئة الشـــعري مصعب محمد 
بالمركـــز األول، وبـــدر الجابـــر فـــي المركـــز 
الثانـــي، وعبـــدهللا البوعركـــي فـــي المركـــز 
الثالـــث، أمـــا عـــن فئـــة الجد، فتـــوج محمد 
إبراهيـــم بالمركـــز األول، وخليفـــة العليوي 
بالمركـــز الثانـــي، وجاســـم محمـــد بالمركـــز 
الثالـــث، وأخيـــًرا فئـــة الســـكن، توج راشـــد 
الماجـــد بالمركـــز األول، وعلـــي البوعركـــي 
بالمركـــز الثاني، بينما ال يوجـــد مركز ثالث 

في هذه الفئة.
كمـــا تـــم تتويـــج األبطـــال في كأس ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الستخراج 
المحـــار بالمعـــدات الحديثـــة وهـــم محمـــد 
الرويعي في المركز األول، وأحمد الذوادي 
فـــي المركـــز الثانـــي، وجاســـم أحمـــد فـــي 

المركـــز الثالـــث، بينمـــا تـــوج بـــكأس ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الستخراج 
المحار بالمعدات الحديثة يوسف يعقوب، 
فيمـــا توج أحمـــد الذوادي بالمركـــز الثاني، 

ومحمد الرويعي في المركز الثالث.
كما توج بالمســـابقة ذاتها على كأس ســـمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن خالـــد آل خليفـــة نبيل 
ثانًيـــا،  الرويعـــي  محمـــد  ثـــم  أوال،  حســـن 
ويوســـف يعقـــوب فـــي المركز الثالـــث، أما 
كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة 
فتـــوج محمـــد الرويعي في المركـــز األول، 
ونبيل حســـن في المركز الثاني، ويوســـف 

يعقوب في المركز الثالث.
وفـــي مســـابقة الهيـــر الســـتخراج المحـــار 
بالطريقـــة التقليديـــة، تـــوج بـــكأس ســـمو 
الشـــيخ محمد بـــن ناصـــر آل خليفـــة خالد 
علـــي في المركز األول، وجاســـم أحمد في 
المركـــز الثانـــي، وبـــدر العازمي فـــي المركز 
الثالـــث، فيمـــا تـــوج بـــكأس ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة خالـــد علـــي 

أيًضا، ثم عبدهللا سلمان في المركز الثاني، 
وعلـــي الخـــدري في المركـــز الثالـــث، بينما 
شـــهد كأس ســـمو الشـــيخ حمدان بن ناصر 
آل خليفـــة تتويـــج أحمد الـــذوادي بالمركز 
األول، وعبدهللا ســـلمان في المركز الثاني، 

ومحمد إبراهيم في المركز الثالث.
وفـــي مســـابقة التجديف على كأس ســـمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن خالـــد آل خليفـــة، تـــم 
تتويـــج أحمـــد البوســـميط )فريق ســـموم( 
الرميحـــي )فريـــق  بالمركـــز األول، وحمـــد 
طوفان الجنـــوب( بالمركـــز الثاني، وجمعة 
الحســـن )فريق الزعيم( بالمركز الثالث، أما 
على كأس ســـمو الشـــيخ حمد بن ناصر آل 
خليفة فتوج حمد الرميحي )فريق طوفان 
الجنـــوب( بالمركـــز األول، وعبدهللا الحدي 
)فريـــق إعصـــار( بالمركـــز الثانـــي، وجمعـــة 

الحسن )فريق الزعيم( بالمركز الثالث.
ولحساب المســـابقة ذاتها، على كأس سمو 
الشـــيخ محمـــد بن ناصـــر آل خليفـــة، توج 
حمـــد الرميحـــي )فريـــق طوفـــان الجنوب( 

بالمركـــز األول، وعبـــدهللا الحـــدي )فريـــق 
إعصار( بالمركز الثاني، وأحمد البوســـميط 
)فريق ســـموم( بالمركز الثالث، بينما شـــهد 
كأس ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل 
)فريـــق  الحـــدي  عبـــدهللا  تتويـــج  خليفـــة 
إعصـــار( بالمركـــز األول، وحمـــد الرميحـــي 
)فريـــق طوفـــان الجنـــوب( بالمركـــز الثاني، 
وأحمد البوســـميط )فريق ســـموم( بالمركز 

الثالث.
وفي كأس ســـمو الشـــيخ حمدان بن ناصر 
آل خليفـــة، تـــوج حمـــد الرميحـــي )فريـــق 
طوفـــان الجنـــوب( بالمركـــز األول، وأحمـــد 
البوســـميط )فريق ســـموم( بالمركز الثاني، 
وعبـــدهللا الحـــدي )فريـــق إعصـــار( بالمركز 

الثالث.
كمـــا شـــهد الحفـــل تكريـــم عضـــو اللجنـــة 
اإلعالمية في رياضات الموروث الشـــعبي 
المصور الصحافي عبدالرســـول الحجيري؛ 
بمناســـبة فوزه بجائـــزة خليفة بن ســـلمان 

للصحافة عن فئة أفضل صورة.

الموروث الشعبي

أنجال ناصر وخالد بن حمد يتوجون أبطال الموروث البحري
ــة ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ مـــــســـــابـــــقـــــات   3 فــــــــي  بـــــــطـــــــًا   65 تـــــتـــــويـــــج 

جانب من التتويج

اليوم انطالق تصفيات بطولة آسيا لكرة الصاالت
ــن مــــــشــــــواره بــــمــــاقــــاة اإلمــــــــــارات ــ ــدشـ ــ مـــنـــتـــخـــبـــنـــا يـ

تنطلق اليوم )األربعاء( منافسات تصفيات 
 ،2020 الصـــاالت  لكـــرة  آســـيا  بطولـــة 
والمخصصة لمنتخبات منطقة غرب آسيا، 
ويستضيفها االتحاد البحريني لكرة القدم 
علـــى صالة مدينة خليفـــة الرياضية حتى 

22 أكتوبر الجاري.
ووزعـــت المنتخبـــات بحســـب القرعة إلى 
منتخبنـــا  ضمـــت  األولـــى  مجموعتيـــن: 
والعراق واإلمارات وفلســـطين والكويت، 

والثانيـــة ضمـــت لبنان وقطر والســـعودية 
وعمان.

وبحســـب نظام التصفيـــات، فإن الفريقين 
الحاصليـــن على المركزيـــن األول والثاني 
التـــي  البطولـــة  إلـــى  مباشـــرة  يتأهـــالن 
ســـتقام في تركمانســـتان العام 2020، كما 
ســـيلعب ثالث المجموعـــة األولى مع ثالث 
المجموعة الثانية مباراة لتحديد المتأهل 

الخامس عن منطقة غرب آسيا.
وبحســـب جـــدول المباريـــات، فـــإن اليوم 
األربعـــاء 16 أكتوبر، يدشـــن منتخبنا لكرة 

الصـــاالت مشـــواره فـــي التصفيـــات أمـــام 
اإلمـــارات عنـــد 7 مســـاء، ويســـبق ذلـــك 3 
مباريـــات، إذ تلعـــب لبنان مـــع عمان عند 1 
ظهـــرا، قطـــر مع الســـعودية عنـــد 3 عصرا، 

الكويت مع فلسطين عند 5 مساء<.

االجتماع الفني

عقد صباح أمس فـــي صالة مدينة خليفة 
الرياضية االجتماع الفني التنســـيقي الذي 
يسبق انطالق التصفيات، وحضره مراقبا 
الســـويليمين  طـــالل  األردنـــي  المباريـــات 

والهنـــدي “ســـورفات”، إضافـــة إلـــى مقيـــم 
الحكام المعتمد من االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم، والمنســـق العام للتصفيات حســـن 

إسماعيل.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع االتفاق علـــى كافة 
األمور اإلدارية، وتحديد ألوان المنتخبات 

في المباريات.

المؤتمر الصحافي

كمـــا عقد ظهـــر أمـــس المؤتمـــر الصحافي 
الذي يسبق المنافسات.

وأكـــد مـــدرب منتخبنـــا البرازيلـــي “لينـــو” 
الجاهزية لخوض غمار التصفيات، شـــاكرا 
جهـــود االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم في 

دعم منتخب كرة الصاالت.
وقال إن منتخب البحرين سيفتقد أفضل 

العبيـــه، وهـــو جســـام عنـــان الـــذي يعاني 
الجهـــود  ضاعفـــة  إلـــى  مشـــيرا  اإلصابـــة، 
وتحقيـــق  المســـتويات  أفضـــل  لتقديـــم 
أفضـــل النتائـــج خاصة مع وجـــود العبين 

شباب في التشكيلة.

من تدريبات منتخب كرة الصاالت

اتحاد الكرة



وكاالت

انتقد نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس التغريدة التي اطلقها المدير العام لفريق هيوستن روكتس داريل 
الموري دعما لالحتجاجات في هونغ كونغ واثارت احتجاجات كبيرة في الصين، معتبرا بان االخير “ليس مطلعا 

كفاية” او “ُزود بالمعلومات الخاطئة”.

وقـــال جيمس في لقاء صحافي 
قبـــل المبـــاراة التجريبية لفريقه 
ضـــد غولـــدن ســـتايت ووريـــرز 
جـــدال  فـــي  الدخـــول  اريـــد  “ال 
لفظـــي مـــع داريـــل كـــوري. لكني 
اعتقـــد بانه لم يكن مطلعا كفاية 
على الوضـــع الحالـــي )في هونغ 
كونـــغ( او انـــه ُزود بالمعلومـــات 

الخاطئة”.
بالكثيـــر  االذى  “لحـــق  واضـــاف 
مـــن  فقـــط  ليـــس  النـــاس  مـــن 
الناحية المادية بل ايضا جسديا 
ان  يجـــب  وبالتالـــي  وروحيـــا. 
ننتبه عندما نغـــرد، عندما نتكلم 
ومـــا نقوم بـــه. نعـــم، لدينا حرية 
التعبير لكن هـــذا االمر قد يؤدي 

ايضا الى اشياء سلبية جدا”.

وجيمس الذي ال يتردد في انتقاد 
مشـــاكل العدالة االجتماعية في 
بـــاده لكـــن ايضـــا التعـــدي على 
حقـــوق االنســـان وبطـــش رجال 
الشـــرطة، لقي انتقـــادات عنيفة 
على مواقع التواصل االجتماعي 
بعد تصريحاته المتعلقة بموري.
فـــي المقابل، حيـــت الصين “هذا 
النجم االميركي صاحب االفكار 
بحســـب  والمســـؤولة”  الحـــرة 

موقع ويبو.
دقائـــق  وبعـــد  ليبـــرون  ان  بيـــد 
قليلـــة علـــى تصريحاتـــه ســـارع 
الـــى توضيـــح االمـــور بقولـــه “ال 
اعتقد باننـــا اخذنا بعين االعتبار 
عـــن  اتحـــدث  ال  انـــا  العواقـــب. 
المضمون، االخرون يستطيعون 

مناقشته”.
وفريقـــي  انـــا  “عشـــنا  واضـــاف 
اسبوعا صعبا. اعتقد بانه يتعين 
علـــى النـــاس ان يفهمـــوا عواقب 
االخريـــن.  علـــى  مـــا  تغريـــدة 
واعتقـــد بانا احدا لم يفكر باالمر 
ولم يعترض. كان بامكانه )لوري( 
االنتظار اسبوعا قبل ان يطلقها”.

يملـــك  الـــذي  ليبـــرون  وختـــم 
عقـــدا لمـــدى الحيـــاة مع شـــركة 
للمســـتلزمات  االميركية  نايكـــي 
الرياضيـــة ويقـــوم بالســـفر الـــى 
الصيـــن مـــرات عـــدة مـــن اجـــل 
الترويـــج لهـــذه الشـــركة “عندما 
ال نفكـــر باالخريـــن، نفكـــر فقـــط 
بانفســـنا، قـــد يـــؤدي االمـــر الـــى 

اشياء سلبية”.

جيمس ينتقد موري
وكاالت

ركزت الصحـــف اإليطالية الصادرة صبـــاح أمس الثاثاء، 
نجـــم  رونالـــدو،  كريســـتيانو  البرتغالـــي  وصـــول  علـــى 
يوفنتوس، للهدف رقم 700 في مســـيرته الكروية، بعدما 

سجل هدًفا لمنتخب باده في شباك أوكرانيا.
وعنونـــت صحيفـــة “الجازيتـــا ديللـــو ســـبورت”: “رونالـــدو 

يسجل هدفه رقم 700”.
وأضافت: “كريســـتيانو يســـجل هدًفـــا للبرتغـــال من ركلة 
جزاء فـــي أوكرانيا ويحقق رقما قياســـيا جديدا، ويقول: 
أنـــا ال أبحـــث عـــن األرقـــام القياســـية بل هي التـــي تبحث 
عنـــي”. وتابعـــت: “يوفنتـــوس يؤمـــن رونالدو، باراتيســـي 

يؤكد: سيبقى معنا حتى نهاية عقده”. 
فيمـــا عنونـــت صحيفة “كوريـــري ديللو ســـبورت”: “صفقة 
لوكاكـــو، روميلـــو متأخـــر عن الجـــدول الزمنـــي وإيكاردي 
مقنـــع في باريس، واإلنتر لديه شـــكوك.. ســـجل 3 أهداف 

لكنه لم يقنع داخل منطقة الجزاء حتى اآلن”.
 ،700 إلـــى هدفـــه  يصـــل  رونالـــدو  “المريخـــي  وختمـــت: 
البرتغال ُتهزم لكن كريســـتيانو يحتفل، وباراتيســـي يؤكد 

استمراره حتى عام 2021”. 
وخرجـــت صحيفـــة “توتـــو ســـبورت” بعنـــوان: “اعترافات 
يوفنتـــوس، الحقيقـــة حول ديبـــاال، بوفـــون ودي ليخت.. 

والدة األرجنتيني تكشـــف: نعم، باولو اكتشـــف نفســـه من 
جديد كجوهرة”. وأضافت “دي ليخت يقول: شعرت أنني 
ال أقهـــر فـــي أياكـــس، فـــي يوفنتـــوس أدركت أنـــه ال يزال 

أمامي الكثير لتعلمه”.
وتابعـــت “إيطاليـــا: بيلوتي وســـيريجو، من هنا ســـنذهب، 
مانشيني سيعتمد على وجوه جديدة أمام ليشتنشتاين”.
وختمـــت “باراتيســـي مديـــر يوفنتوس يعلن: كريســـتيانو 

سيبقى معنا حتى عام 2022”.

إنجاز تاريخي
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الرد األكبر
قال المدرب جاريث ســاوثجيت إن الفوز بسداســية دون رد على بلغاريا في 
تصفيــات بطولــة أوروبــا 2020 لكــرة القــدم كان أكبر رد علــى العنصرية التي 

تسببت في توقف المباراة مرتين.

فـــي  أقيمـــت  التـــي  المواجهـــة  وشـــهدت 
صوفيـــا تطبيقـــا عمليـــا بـــارزا لتوصيـــات 
بمواجهـــة  الخاصـــة  األوروبـــي  االتحـــاد 
الحـــوادث العنصريـــة فـــي الملعـــب والتي 

تتألف من ثاث خطوات متدرجة.
وقـــال ســـاوثجيت ”أعتقـــد أن كـــرة القدم 
العالمية لم تشهد موقفا مثل هذا من قبل. 
بالنســـبة لـــي كان أكبر رد هو الـــذي قام به 

فريقي في الملعب“.
وتابع ”مر الاعبون بمواقف لم يكن يجدر 
أن يتعرضوا لها لكنهم خرجوا واالبتسامة 
ترتســـم على وجوههم بسبب األداء الذي 

قدموه.
”يرغبـــون دائمـــا أن يتركـــز الحديـــث على 
كـــرة القدم لكنـــي أعتقد أنهـــم كانوا طرفا 

في قصة أكبر“.
وقال قلـــب الدفاع تيـــرون مينجس الذي 
خـــاض أول مبـــاراة مـــع المنتخـــب األول 
ولفت نظر ســـاوثجيت للحـــادث العنصري 
األول خـــال المبـــاراة بعـــد أن كان هدفـــا 
الاعبيـــن  إن  الجماهيـــر  مـــن  إلســـاءة 
اتخذوا قرارا جماعيا بمواصلة اللعب بعد 

االستراحة.
وأضـــاف ”أعتقد أن الطريقـــة التي تعاملنا 
بها مع الموقف والخطوات المناســـبة التي 
تـــم تطبيقهـــا ونفذهـــا الفريـــق والاعبون 

كانت فعالة“.
وتابـــع ”أنـــا فخـــور جـــدا بالطريقـــة التـــي 
تعاملنـــا بهـــا مـــع الموقف وأننـــا ركزنا على 

كرة القدم والرد في الملعب.

”الشـــوط الثانـــي كان أفضل حـــاال. اتخذنا 
قـــرارا جماعيـــا بيـــن الشـــوطين بمواصلـــة 

اللعب مع مراقبة الموقف“.
وقال زميله رحيم ســـترلينج، الذي ســـجل 
هدفيـــن، علـــى تويتـــر إنـــه شـــعر باألســـف 
لمنتخـــب بلغاريا ”الذي تمثله جماهير بهذا 

الغباء في ملعبه“.

وأضاف المدافع هاري مجواير على تويتر 
”هـــذه النتيجـــة هـــي أفضـــل وســـيلة للرد. 
فخـــور بالفريـــق. ال يوجـــد مـــكان في كرة 
القـــدم لمثل هذا الســـلوك المشـــين. يتعين 

مجابهته“.
وقال جيســـي لينجارد الذي لم يكن ضمن 
تشـــكيلة المبـــاراة ”كل فـــرد فـــي تشـــكيلة 
إنجلترا أقوى من هؤالء األشـــخاص الذي 
يســـيئون للعبـــة الجميلـــة. أدعـــو االتحـــاد 
األوروبـــي التخاذ إجراء ضد هذا الســـلوك 
المخجـــل“. وتوجـــه زميلـــه في مانشســـتر 
يونايتـــد ماركـــوس راشـــفود الـــذي افتتح 
التســـجيل فـــي الدقيقة الســـابعة بالشـــكر 

لمشجعي إنجلترا على دعمهم.
وقال ”لم يكن موقفا هينا أن تلعب وســـط 
هـــذه األشـــياء التي ما كان لهـــا أن تحدث 
في عـــام 2019. فخـــور ألن الفريق ارتقى 
فوق الموقف ليحصـــد النقاط الثاث لكن 

يجب استئصال هذا األمر“.

جاريث ساوثجيت  

وكاالت
وكاالت

الجامايكـــي  العـــداء  ســـيكون 
األسطورة يوسين بولت، الفائز 
بــــ8 ميداليـــات ذهبيـــة أولمبيـــة 
بمنافســـات ألعاب القوى، ضيف 
شـــرف حفـــل افتتـــاح االســـتاد 
الوطنـــي الجديـــد باليابان الذي 
الجديـــدة  المنشـــآت  أهـــم  يعـــد 

بأولمبياد طوكيو.
المحليـــة  اللجنـــة  وكشـــفت 
أمـــس  لألولمبيـــاد  المنظمـــة 
بولـــت  حضـــور  عـــن  الثاثـــاء، 
لمراســـم االفتتـــاح يـــوم االثنين 
لكـــن دون الخـــوض فـــي المزيد 

من التفاصيل.
وتبلـــغ ســـعة االســـتاد 68 ألـــف 
مشـــجع، وتـــم بنـــاؤه فـــي نفس 
موقـــع االســـتاد األولمبـــي الذي 

جرى تشييده عام 1964.
وســـيكون أول حـــدث رياضـــي 

الوطنـــي  االســـتاد  يحتضنـــه 
النهائيـــة  المبـــاراة  باليابـــان، 
لبطولـــة كأس إمبراطور اليابان 

في األول من يناير 2020.
وتقـــام منافســـات دورة األلعاب 
24 يوليـــو، و9  بيـــن  األولمبيـــة 
أغســـطس، وتليها دورة األلعاب 
لـــذوي االحتياجـــات  األولمبيـــة 
الخاصة “بارالمبياد طوكيو” في 
الفترة ما بين 25 أغسطس، و6 

سبتمبر.

اليابان تدعو بولت

عنصرية بلغاريا
قــال وزيــر الرياضــة البلغــاري أمــس الثالثاء إن رئيــس الوزراء بويكو بوريســوف دعا 
رئيس اتحاد كرة القدم في البالد إلى االســتقالة عقب إســاءة عنصرية شــابت مباراة 

في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إنجلترا في صوفيا يوم اإلثنين.

وقال كراســـين كراليـــف ”اتصل بي رئيس 
الوزراء قبل قليل.

”تعلمـــون حجـــم الجهـــد الـــذي قامـــت بـــه 
الحكومـــة لتطوير كرة القدم البلغارية في 

السنوات األربع الماضية“.
وتابـــع ”لكـــن بعد األحـــداث األخيـــرة ومع 
األخـــذ فـــي االعتبار الصـــورة الكاملة لكرة 
القـــدم في البـــاد واألحـــداث التي وقعت 
الـــوزراء  الليلـــة الماضيـــة أمرنـــي رئيـــس 

اعتبـــارا مـــن اليوم بتعليق كافـــة العاقات 
مـــع االتحـــاد البلغـــاري لكرة القـــدم بما في 
اســـتقالة  حتـــى  الماليـــة  الجوانـــب  ذلـــك 

بوريساف ميهايلوف“.
إلـــى  الوصـــول  الفـــور  علـــى  يتســـن  ولـــم 

مسؤولي االتحاد البلغاري للتعليق.
وســـحقت إنجلتـــرا منافســـتها بلغاريـــا فـــي 
المجموعـــة األولـــى لتنـــزل بها أثقـــل هزيمة 
علـــى أرضهـــا علـــى اإلطـــاق لكـــن الجميـــع 

سيتذكر هذه المباراة أكثر بسبب العنصرية.
وقال مدرب بلغاريا باالكوف العب وسط 
منتخـــب بلغاريـــا الســـابق الذي بلـــغ الدور 
قبـــل النهائـــي فـــي كأس العالـــم 1994 في 
الواليـــات المتحـــدة “إنهـــا قضية حساســـة 
للغاية” مضيفا أن إنجلترا تواجه مشـــاكل 

مع العنصرية أكبر من بلده.
وتابع “ال يوجد شـــخص فـــي بلغاريا يوافق 
على العنصرية لكن في نفس الوقت أشـــعر 
بدهشـــة بســـبب الطريقة الغريبة جدا التي 
يتم بها تناول هذه المســـألة في كرة القدم. 
لم أسمع شيئا على اإلطاق خال المباراة”.

وقـــال معظم العبي منتخـــب بلغاريا إنهم 
لم يسمعوا أي اساءة لمنتخب إنجلترا.

وقـــال الحـــارس باميـــن ايلييـــف “ســـلوك 
الجماهير كان جيدا ولم أسمع أي إهانات”.

وأضاف يـــوردان ليتشـــكوف نائب رئيس 
االتحاد البلغاري لكرة القدم “أشـــعر بخيبة 

ال  العنصريـــة.  علـــى  التركيـــز  لهـــذا  أمـــل 
يحتـــاج الناس للتركيز على هذه المســـألة 
فـــي مباراة بالتصفيات بهذا الحجم وأمام 

منافس مثل إنجلترا”.
بلغاريـــا  قائـــد  بوبـــوف  ايفيليـــن  وناشـــد 
الجماهيـــر خـــال االســـتراحة التوقف عن 
أي إســـاءة وهـــو مـــا أشـــاد بـــه ماركـــوس 
راشفورد الذي سجل أول أهداف إنجلترا.
وقـــال راشـــفورد “علمـــت بما قام بـــه قائد 
بلغاريـــا خال االســـتراحة. الوقـــوف أمام 
بالشـــيء  والقيـــام  بمفـــردك  الجماهيـــر 
الصحيح يتطلب شجاعة ويجب اإلشادة 

به”.

وكاالت

كريستيانو رونالدو

كشـــف تقريـــر صحافي، أمـــس الثاثاء 
عن اقترب نادي مانشســـتر يونايتد من 
تلقـــي ضربـــة جديدة تهـــدد اســـتقراره 

خال الفترة المقبلة.
ووفًقـــا لصحيفـــة “ذا صـــن” البريطانية، 
فإن كيفين جليزر، أحد ماك مانشستر 
يونايتـــد، ينـــوي بيع حصته فـــي النادي 

لمستثمر جديد.
ويعـــد كيفيـــن أحـــد أبنـــاء جليـــزر الــــ6 
الذيـــن يســـيطرون علـــى ملكيـــة النادي 

اإلنجليزي منذ 14 عاًما.
وتتزامن رغبة كيفين في البيع مع أنباء 
معاناة الشـــياطين الحمـــر من انخفاض 

في اإليرادات، ألول مرة منذ سنوات.
كمـــا أن النادي ســـيكون فـــي حاجة إلى 
البحـــث عـــن راٍع جديـــد لقميصـــه، ألن 
الراعـــي الرئيســـي ينـــوي الرحيـــل فـــي 
الموسم المقبل بعد انتهاء عقد تاريخي 

بقيمة 450 مليون إسترليني.

وأشـــارت الصحيفـــة البريطانية إلى أن 
أســـهم كيفيـــن جليزر تبلـــغ قيمتها 270 

مليون إسترليني.
لحصتـــه  كيفيـــن  بيـــع  أن  وأوضحـــت 
ســـيجعل مـــن الصعـــب أن يقلـــده باقي 
إخوته الخمسة على المدى القصير، ألن 
المســـتثمر الجديد سيشـــترط ضمانات 
لعـــدم بيـــع أي مالك آخـــر لحصته لفترة 

زمنية محددة.
وســـيؤدي بيـــع أكثـــر مـــن فـــرد بعائلـــة 
جليـــزر لحصته خال فترة قصيرة إلى 

انخفاض سعر األسهم.

من مواجهة بلغاريا وانجلترا

يوسين بولت

وكاالت

ضربة جديدة
وكاالت

ال يســتبعد المديــر الفنــي للمنتخــب البرازيلي تحــت 23 عاما، أندريــه جاردين، 
مشــاركة جنــاح ريــال مدريــد، فينيســيوس جونيــور، والعــب أتلتيكــو مدريــد، 
رينــان لــودي، فــي التصفيــات المؤهلــة ألولمبيــاد طوكيــو، التــي ســتقام فــي 

كولومبيا.

وصـــرح جاردين فـــي نهايـــة المباراة 
الودية التي خسرها منتخب البرازيل 
اليابانـــي  نظيـــره  أمـــام  األولمبـــي 
بهدفين مقابل ثاثة “سنقيم العناصر 
المتاحـــة للمشـــاركة معنا، لكـــن عملنا 
يتركز علـــى الاعبين الذيـــن يمكنني 

االعتماد عليهم أكثر من غيرهم”.
ولـــم يتم اســـتدعاء لـــودي، الذي كان 
أساســـيا فـــي خطـــط جارديـــن منـــذ 
توليه مســـؤولية المنتخـــب األولمبي 
البرازيلـــي للمشـــاركة فـــي المباريات 
الوديـــة األخيـــرة، بســـبب دعوته من 
جانب المديـــر الفني للمنتخب األول، 

أدينور ليوناردو ‘تيتي’.

جدير بالذكر أيضا أن ريال مدريد لم 
يوافق على انضمام فينيسيوس إلى 
منتخـــب البرازيـــل األولمبـــي، وهناك 
شكوك حول مشـــاركته في تصفيات 
أمريـــكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة 
ألولمبياد طوكيو 2020، التي ستقام 
فـــي ينايـــر المقبـــل فـــي كولومبيا، ما 
ينـــذر باحتماليـــة جـــود صـــدام بيـــن 

الجانبين.
يشـــار إلـــى أن البرازيـــل فـــازت بأول 
ميداليـــة ذهبية أولمبية لهـــا في كرة 
فـــي دورة ريـــو دي  للرجـــال،  القـــدم 
النجـــم  بقيـــادة   2016 عـــام  جانيـــرو 

نيمار.

صدام محتمل

فينيسيوس جونيور
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تحـــت رعايـــة محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمن آل خليفة شـــاركت 
جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة ممثلـــة برئيس 
الجامعة غسان عواد وعدد كبير من الكادر 
األكاديمـــي واإلداري والطلبـــة في مســـيرة 
المشـــي مـــع الكفيـــف التي نظمتهـــا جمعية 
الصداقة للمكفوفين، وذلك بمناســـبة اليوم 

العالمي للعصا البيضاء.
 وجـــاءت مشـــاركة الجامعـــة فـــي الفعالية 
المجتمـــع  “ مســـاندة  التـــي حملـــت شـــعار 
للكفيـــف واجبنـــا جميعـــًا” ضمـــن مبـــادرات 
مكتـــب خدمـــة المجتمـــع، وتحقيًقـــا لرؤية 
الجامعـــة ورســـالتها فـــي دعـــم ومســـاندة 
المجتمـــع البحريني بكافة شـــرائحه، حيث 
لخدمـــة  كبيـــرة  أهميـــة  الجامعـــة  تولـــي 
المجتمع مـــن خالل تعزيـــز الخدمات التي 

تقدمها لدعم المبادرات اإلنسانية .
وصـــرح نائـــب رئيـــس الجامعـــة للشـــؤون 
اإلداريـــة والمالية وخدمـــة المجتمع محمد 

أحمـــد بـــأن الجامعـــة حريصـــة علـــى دعـــم 
زيـــادة  إلـــى  الراميـــة  المشـــاريع  مختلـــف 
مستوى الوعي العام بقضايا ذوي العزيمة، 
مشـــيرًا إلى أن هذه المشـــاركة انبثقت من 
المســـؤولية المجتمعيـــة للجامعـــة ودورها 

في تشجيع الشراكة المجتمعية .
وتعكـــس مبـــادرة الجامعـــة في المشـــاركة 
بمســـيرة المشـــي مـــع الكفيـــف المســـؤولية 
المجتمعيـــة العاليـــة لديها ولدى منتســـبيها 
علـــى دعـــم  المكفوفيـــن، والحـــرص  نحـــو 
الجمعيات والمؤسســـات التـــي تعنى بدعم 

هذه الفئة من المجتمع.
الرئيـــس  نائـــب  أكـــد  الســـياق  ذات  وفـــي 
للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع 
يتعلـــق  وملمـــوس  مهـــم  تطـــور  هنـــاك  أن 
باالهتمـــام بالمكفوفيـــن علـــى المســـتويات 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  والشـــعبية  الرســـمية 
مشـــاركة هـــذا العدد الكبير مـــن المواطنين 
فـــي  والخاصـــة  الرســـمية  والمؤسســـات 
المســـيرة دليـــل علـــى وعي المجتمـــع بهذه 
المكفوفيـــن  لظـــروف  ومراعاتـــه  الفئـــة 

واحتياجاتهم، 

فـــاز مطعـــم البرجـــوال مـــن جيانكارلـــو 
فـــي  األول  بالمركـــز  بيربيللينـــي، 
عشـــاء  ألفضـــل  الســـنوية  المســـابقة 
لموســـم 2018 - 2019، التـــي تقيمهـــا 
جمعيـــة الذواقـــة العالميـــة، وتتنافس 
فيها عـــدد مـــن المطاعم فئـــة الخمس 

نجوم.
منـــذ بداية التعـــاون في عام 2018 مع 
الشـــيف العالمي جيانكارلو بيربيلليني 
العديـــد مـــن نجـــوم  والحاصـــل علـــى 
ميشـــالن، تطور تراث مطعم البرجوال 
لتشـــتمل قائمـــة الطعـــام الخاصـــة بـــه 
علـــى المزيـــد مـــن األكالت التقليديـــة 

والمبتكرة. 
مـــن  الجائـــزة  هـــذه  إلـــى  باإلضافـــة 
جميعـــة الذواقـــة العالمية، فـــاز مطعم 
البرجوال بالعديد مـــن الجوائز األخرى 
مثـــل أفضل مطعـــم إيطالي من جوائز 
أفضـــل  وجائـــزة  البحريـــن”،  “فاكـــت 

مطعـــم إيطالي المقدمـــة من”البحرين 
كونفيدنشـــيال”، وهـــو كذلـــك مرشـــح 
لجائـــزة البي بي ســـي للســـفر والطعام 

في الشرق األوسط. 
والمشـــروبات  األطعمـــة  مديـــر  وقـــال 
ســـونجي دين: “إنه بالتأكيد شـــرف لنا 

أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة 
مـــن جمعيـــة الذواقـــة العالميـــة. هـــذه 
الجائـــزة تؤكـــد مـــن جديـــد أن فنـــدق 
الخليـــج للمؤتمرات وســـبا ملتزم دائمًا 
بتقديم أشهى األطعمة وأمتع األوقات 

لجميع الزوار والنزالء”.

المطعـــم يؤكـــد التزامـــه بتقديـــم أشـــهى األطعمـــةتعزيـــز الخدمـــات المقدمـــة لدعـــم المبـــادرات اإلنســـانية
“البرجوال” أفضل وجهة لوجبة العشاء“العلوم التطبيقية” تشارك في “المشي مع الكفيف”
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أشـــاد العميد طبيـــب مدير مركز 
ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
العســـكري  بالمستشـــفي  الطبيـــة 
قائـــد  بدعـــم  عبدالغفـــار  خالـــد 
الخدمات الطبيـــة الملكية اللواء 
خالد بـــن علـــي آل خليفة لورش 
العمـــل المصاحـــب لمؤتمـــر طب 
الطـــوارئ الـــذي أقيم فـــي الفترة 

من 9 إلى 10 أكتوبر. 
تعليميـــة  ورش   4 ان  وأضـــاف 
أقيمـــت فـــي مركـــز ولـــي العهـــد 
واســـتقطبت مـــاال يقـــل عن 100 
مشـــارك من أطباء طب الطوارئ 

من جميع أنحاء العالم.
فيمـــا اثنـــى الطبيب خالد حســـن 
لهـــذا  والتنظيـــم  التعـــاون  علـــى 
وورش  المؤتمـــرات  مـــن  النـــوع 
الطبيـــة  الخدمـــات  بيـــن  العمـــل 
الملكية وجمعية األطباء الممثلة 
برابطة طب الطوارئ في مملكة 

البحرين.

إشادة بالتعاون 
بين “الطبية 

الملكية” و ”األطباء”

“فيرست موتورز” تدشن سوناتا 2020 في األفنيوز
دشــنت شركة فيرســت موتورز الموزع الحصري لســيلرات هيونداي بمملكة 
البحريــن ســيارة ســوناتا 2020 الجديــدة كليــًا، مركبــة الســيدان متوســطة 
الحجــم ذات الشــهرة الواســعة من هيونــداي، والتي تأتي فــي جيلها الثامن 
بمظهــر كوبيــه رياضــي أنيــق رباعــي األبواب ُيبــرز أحدث أســاليب التصميم 
Sensu�  التــي ابتكرتهــا العالمــة التجارية، وهو التصميم “الرياضــي المؤثر ”

.ous Sportiness

وتصل سوناتا ذات التصميم الجديد 
إلى األســـواق بهيئة أكثر قوة ومهابة 
فـــي  ُوضـــع  شـــامل  تصميـــم  بفضـــل 
“ستوديو كاليفورنيا للتصميم” التابع 
لهيونـــداي، لتتّميـــز بشـــبك أمامي ذي 
تصميـــم حديـــث وفتحـــات متواليـــة 
مميـــزة  بعناصـــر  مؤطـــر  االنحـــدار 
لإلضاءة األمامية، عالوة على خلفية 
خطـــوط  وُتحيـــط  تمامـــًا.  جديـــدة 
الكـــروم الزخرفية بمصابيح اإلضاءة 
العصـــري  المظهـــر  ذات  النهاريـــة 

الالفـــت الذي يكّمله التصميم الجديد 
للعجـــالت. وتأتـــي ســـوناتا الجديـــدة 
مركبـــات  قاعـــدة  علـــى  مبنيـــة  كليـــًا 
الجيـــل الثالث الجديدة من هيونداي 
التي جرى تصميمها لتحقيق أسلوب 

جديد تمامًا من أساليب القيادة.
المركبـــة  مـــن  جديـــد  جيـــل  كل  إن 
ســـوناتا، علـــى مـــدار أكثـــر مـــن ثالثة 
عقود، اســـتطاع أن يرتقي بمســـتوى 
الجـــودة والقيمـــة لهـــذه المركبـــة بين 
مركبات الســـيدان متوســـطة الحجم، 

والطراز الجديد من ســـوناتا سيرسي 
واالبتـــكار  لألناقـــة  جديـــدًا  معيـــارًا 

والتقنية.
 وصرح المدير العام لشـــركة فيرست 
“ُتعيـــد  جيشـــتي  احســـان  موتـــورز 
فـــي  النظـــر  كليـــًا  الجديـــدة  ســـوناتا 

ســـيارات  بفئـــة  العمـــالء  توّقعـــات 
الســـيدان فتقّدم تصميمـــًا أكثر إثارة 
مـــن قبـــل وذا طابـــع رياضـــي أوضح، 
ال ســـيما وأن ســـوق الســـيارات باتت 
تنقســـم انقســـامًا متزايـــدًا إلـــى فئات 

أكثر تخصصًا”.

بوحجــي: زيــادة ميزانيــة التدريــب 6 أضعــاف عــن 2017

“البحرين الوطني” يطلق “RISE” لصنع القادة

البرامـــج  أحـــدث  تدشـــين  خـــالل 
التدريبيـــة لبنـــك البحريـــن الوطني 
)RISE( صّرحـــت الرئيس التنفيذي 
للموارد البشـــرية لدى بنك البحرين 
الوطنـــي دانـــة بوحجـــي بـــأن البنك 
للبرامـــج  ميزانيـــة  يرصـــد  أصبـــح 
التدريبيـــة تزيـــد 6 أضعـــاف ما كان 
وهـــذه   ،2017 عـــام  قبـــل  يصـــرف 
البرامج تشـــمل جميع موظفي بنك 
البحرين الوطنـــي والهدف منها هو 
اتباع سياسة التوظيف من الداخل 
باإلضافة إلى تطوير مهارات جميع 

موظفي البنك.
واحتفـــل البنـــك مســـاء أمـــس فـــي 
بخليـــج  جرانـــد  وينـــدام  فنـــدق 
البحريـــن بتدشـــين برنامـــج خـــاص 
وفريد مـــن نوعه للتدريب الداخلي 
البنـــك  صّممـــه  والـــذي  والمهنـــي، 
خصيًصـــا مـــن أجـــل إبـــراز وصقـــل 
األداء  ذات  القياديـــة  القـــدرات 
ا  االســـتثنائي وجعلها محرًكا أساسيًّ
لتنفيذ اســـتراتيجية البنك وقيادته 

نحو مستقبل القطاع المصرفي. 
انطلقـــت   ،”RISE“ عنـــوان  تحـــت   
المبادرة الرائدة بالتماشي مع التزام 
التطويـــر  فـــي  باالســـتثمار  البنـــك 
االحترافيـــة  والتنميـــة  المهنـــي 
لموظفيه، سعًيا إلطالق إمكانياتهم 
الكامنـــة ورفـــع مســـتوى طاقاتهـــم 

ومهاراتهم من أجل تهيئتهم لتوّلي 
مـــع  يتـــالءم  بمـــا  قياديـــة  مواقـــع 

تطورات القطاع في المستقبل.
 وتـــم إطـــالق البرنامج بـــأول دفعة 
من المتدربين تم اختيارهم من بين 
أكثر من 60 مرشًحا، وذلك بعد عقد 
سلســـلة من االختبـــارات التقييمية 
واالختبـــارات الشـــخصية والكفاءة 
المهنيـــة، تالهـــا مقابالت شـــخصية 
أجرتها لجنة من المقّيمين تضمنت 
التنفيذيـــة  اإلدارة  مـــن  أفـــراًدا 
للبنـــك. وتأهل 21 مرشـــًحا يمثلون 
شـــريحة منّوعة من مختلف أقسام 
ومســـتويات البنك، ممن ســـيتلقون 
تدريًبـــا مكثًفـــا وجلســـات توجيهية 
مشـــاريع  علـــى  التعـــرف  وفرصـــة 

واقعية تمّثـــل اســـتراتيجية البنك، 
وستساعدهم هذه التجربة المميزة 
الوظيفـــي  نموهـــم  تســـريع  فـــي 
ليصبحـــوا مؤهلين لتقلـــد المناصب 

التنفيذية.
 وقـــال الرئيس التنفيـــذي لدى بنك 
البحريـــن الوطنـــي جـــان دورانـــد،: 
“نحـــن فـــي بنـــك البحريـــن الوطني 
الكفـــاءات  رصـــد  علـــى  نحـــرص 
والنهـــوض  وتطويرهـــا  والمواهـــب 
بهـــا انطالًقا مـــن إيماننا بـــأن جميع 
موظفينـــا على قدر عال من المهارة 
والقدرة، وبفضل ذلك فقد اكتســـبنا 
نخبة من أفضـــل الخبرات وأكثرها 
تميـــًزا في هذا القطـــاع. إن واجبنا، 
كأحد أكبر وجهـــات العمل الوطنية 

نقـــوم  أن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
هـــذه  وإرشـــاد  وتوجيـــه  بتدريـــب 
القـــدرات الفّذة، ونعمل على إطالق 
الطاقات وتمكين الجيل القادم من 
المتخصصيـــن المهـــرة فـــي القطاع 
المصرفـــي لنقود بذلـــك عملية صنع 

التغيير في هذا القطاع.
حديثهـــا  فـــي  بوحجـــي  وأكـــدت   
صممنـــا  “لقـــد  الفعاليـــة:  خـــالل 
لتلبيـــة  خصيًصـــا   ”RISE“ برنامـــج 
االحتياجـــات االســـتراتيجية للبنك 
من القـــادة ذوي الكفاءات المتميزة 
والذي ســـتكون لهم مساهمة كبيرة 
فـــي دفـــع البنـــك لألمـــام فضـــاًل عن 
تحســـين القطاع المصرفي بصورة 

شاملة”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509



وجه طاقاتك بالدرجة األولى باتجاه تطوير 
مواردك

 تتجنب قدر اإلمكان نوبات الغضب وتبادل 
األلفاظ 

سوف تقوم بأكبر خطوة إلى األمام في عملية 
تنمية 

تمتلك القدرة على التفكير والوصول إلى أفكار

 غير نمطية وهو ما سيساعدك على التمّيز في 
عملك

أنت بحاجة إلى الحفاظ على موقفك اإليجابي

تمتلك قدرة رائعة على إدارة األعمال 

ستتمّتع بيوم إيجابي في عملك وفي المنزل
 

ُسرعان ما تستعيد المبادرة وُتعيد كّل شيء 
إلى مجراه

اليوم تخطط جيدا وتكسب اإلعجاب وتثبت 
نفسك

عليك أن تدع التسرع جانبا وأن تعمل حسابا 
للعقبات

الحظ يساعدك على التطور واإلطالع على 
ثقافات

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

16 اكتوبر

 1066
 ويليام الفاتح دوق النورماندي 
ــد  ــ ــارولـ ــ ــزم هـ ــ ــهـ ــ يـ
ــون  ــسـ ــنـ ــودويـ جـ
ــك إنــجــلــتــرا  ــلـ مـ
ــة  ــ ــع ــ ــوق فــــــــي مــ
ــز،  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ هـ
ويـــعـــلـــن نــفــســه 
مــــــلــــــًكــــــا عـــلـــى 

إنجلترا

تلقــى الفنان المصــري عمرو دياب معايدات إســرائيلية 
بمناســبة عيد ميالده، مــن أوفير جندلمــان المتحدث 
باســم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلعالم 
العربــي، إذ كتــب لــه عبر صفحتــه في “تويتــر”: أتمنى 

للفنان الكبير عمرو دياب عيد ميالد سعيد مّني شخصيًا 
ومــن جميع معجبيه هنــا. إنه يحظى في إســرائيل بتقدير 

كبيــر، والفنان تســاحي هاليفي الذي عــاش كطفل في القاهرة ســجل أداءه 
الخاص ألغنية عمرو الشهيرة “تملي معاك”.

انهــي الممثــل الســعودي عبدالحميد العــوام تصوير 
أحــدث أعمالــه الســينمائية فــي مصــر مــن خــالل 
مشــاركته في فيلم “ريما”، بطولة مايا نصري، محمد 
ثروت، الطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، 

فراس ســعيد، مهــا نصار، منتــج فني مدحــت لبيب، 
تصوير أحمد عاشــور، انتاج شــركة ميكرز لإلنتــاج الفني ، 

تأليف أحمد أنور، واخراج معتز حســام. عن دوره يقول عبدالحميد: ألعب دور 
رجل أعمال يحاول اتمام صفقة مع رجل أعمال آخر يدعى “صبري.

أحيــت الفنانــة اللبنانيــة نانســي عجــرم، حفــاًل ناجحا، 
بجامعة الدلتا في مدينة جمصة المصرية، على ساحل 

البحر المتوسط. 
وتألّقــت عجــرم خــالل الحفــل بتقديــم مجموعة من 

أغنياتهــا وســط تفاعل كبير مــن الجمهــور، حيث أدت 
عــدداً كبيراً من أبرز أعمال مشــوارها الفني منها “آه ونص، 

مــا تيجي هنا، اطبطب وادلع، بدنا نولع الجو، إحســاس جديــد، اخاصمك آه، 
معجبة مغرمة، عم بتعلق فيك، شيخ الشباب.

تألق نانسيفيلم ريمامعايدة عمرو
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يقيــم مركز الشــيخ إبراهيم بن محمــد آل خليفة للثقافة والبحوث، 
العريفــي،  راشــد  التشــكيلية  الحركــة  لرائــد  اســترجاعيًا،  معرضــًا 
بعنــوان” سلســة بقعــة ضــوء راشــد العريفي”، فــي عمارة بــن مطر- 
ذاكرة المكان، ضمن الموسم الثقافي” وبي أمل يأتي ويذهب ولكن 

لن أودعه”، اليوم األربعاء عند الساعة السابعة مساًء. 

تخليـــدًا  المعـــرض  هـــذا  يأتـــي 
لألعمال الكاملة لراشـــد العريفي، 
البحـــث  ســـياق  فـــي  والتغلغـــل 
فـــي صيـــرورة اإلنتـــاج البصـــري 
تاريخيًا ومنهجيـــًا، يلقي الضوء 
التـــي  التكنيكيـــة  الطـــرق  علـــى 
تعـــد رمزًا فـــي اســـتعارته لها من 
أســـاطير دلمونيـــة، كمـــا يحتوي 

المعـــرض علـــى أرشـــيف لحيـــاة 
الفنان العريفي، منذ الســـتينيات 
عند ولوجه لعالم الفن وتأسيس 
جمعيـــة البحريـــن للفـــن المعاصر 
العام 1970 مع رفيق دربه الفنان 
والفنـــان  العريـــض  عبدالكريـــم 
حسين الســـني، حتى اهتماماته 

بالثقافة المادية والتراث.

“سلسة بقعة ضوء راشد العريفي”

 1793
 إعدام الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة

 1933

 الملك فؤاد يوقع مرسوًما بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 1946
 إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية بعد إدانتهم من قبل محكمة نورنبيرغ

1965
  الرئيس التونسي بورقيبة يقترح فتح حوار مباشر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 1967
مسيرات احتجاج في 30 مدينة أميركية احتجاًجا على استمرار الحرب في فيتنام

رفض النجم روبرت 
جونيور ترشحه لجائزة 

أفضل ممثل في األوسكار 
هذا العام، عن دوره في 
Avengers: End� ”فيلم 

game “، الذي عرض في 
المنتصف األول من هذا 

العام.

العرب يدخلون سباق األوسكاربقوة
كعادتهــا كل عــام تشــارك العديــد مــن الــدول العربية ســباق األوســكار للعام 
المقبــل 2020 لتتنافــس فــي فئــة أفضــل فيلــم دولي وســط االفــالم الكبيرة 
التي تصل الى هذا الحدث السينمائي الكبير، ورسميا أعلنت عدد من الدول 
العربية أسماء األفالم التي رشحتها لتمثيلها في هذه الجوائز وهذه اهمها:

السعودية
المثاليـــة”  “المرشـــحة  فيلـــم  اختيـــر 
للمخرجـــة الســـعودية المبدعة هيفاء 
الثقافـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  المنصـــور 
الســـعودية للمنافســـة فـــي األوســـكار 
لهـــذا العـــام ضمـــن فئـــة أفضـــل فيلـــم 
ناطـــق بلغـــة أجنبيـــة، ويقـــدم الفيلـــم 
التـــي  والعقبـــات  للمشـــاكل  معالجـــة 
المجتمـــع  فـــي  المـــرأة  لهـــا  تتعـــرض 
الســـعودي من أبرزها موضوع تمكين 
تتجـــاوز  طبيبـــة  قصـــة  عبـــر  المـــرأة 
العوائـــق االجتماعية وترشـــح نفســـها 
لانتخابـــات، وهـــو مـــن بطولـــة ميـــا 
الزهراني ونـــورة العوض، ومن تأليف 
هيفـــاء المنصور بمشـــاركة بـــراد نيمن 

وتم تصويره داخل السعودية.
وهـــو كان نافس بقـــّوة في العديد من 
المهرجانـــات الدوليـــة والعالمية حيث 
نافـــس علـــى جائـــزة األســـد الذهبـــي 
بمهرجان البندقية الســـينمائي الدولي 
في سبتمبر الماضي، مما شكل سابقة 

تاريخية في السينما السعودية.
يذكـــر أن هيفـــاء المنصـــور ســـبق وأن 
شـــاركت فـــي مســـابقة األوســـكار عن 
فيلـــم “وجـــدة” عـــام 2013، بينما مّثل 
الســـعودية في األوســـكار عـــام 2017 
للمخـــرج  “بركـــة يقابـــل بركـــة”  فيلـــم 

محمود صباغ.

مصر
رسميا اعلنت مؤخرا لجنة نقابة المهن 
الســـينمائية المصريـــة عـــن اختيارهـــا 
لفيلـــم “ورد مســـموم” لتمثيل مصر في 
االوســـكار، و تـــدور أحدث هـــذا الفيلم 
لعمـــال  المؤلـــم  اليومـــي  الواقـــع  عـــن 
المدابـــغ فـــي مصـــر مـــن خـــال قصـــة 
فتاة تدعى “تحيـــة”. وكان قد فاز هذا 
العمل من خال مشاركته في مهرجان 

بثـــاث  األخيـــر  الســـينمائي  القاهـــرة 
جوائـــز، هي جائـــزة أفضل فيلم عربي، 
وجائزة لجنة التحكيم الخاصة )جائزة 
صـــاح أبـــو ســـيف(، وجائـــزة صندوق 
باإلضافـــة  للشـــباب.  المتحـــدة  األمـــم 
إلى أنه شـــارك فـــي مهرجـــان روتردام 
السينمائي والمهرجان الدولي للسينما 
بمراكـــش. وتـــم عرضه خال مســـابقة 
مهرجـــان  فـــي  الجـــدد  المخرجيـــن 
ســـاوباولو الســـينمائي الدولي وغيرها 

وهو من إخراج أحمد فوزي صالح.

لبنان
ســـيدخل منافســـة الترشـــح مـــن لبنان 
فيلـــم “1982” للمخـــرج وليـــد مونـــس 
وبطولـــة ناديـــن لبكي ويتنـــاول الفيلم 
قصة تأثير القصف الجوي اإلسرائيلي 
علـــى المدنييـــن فـــي لبنـــان بعـــد مرور 
37 عامـــًا، وشـــاهدت هـــذا الفيلـــم فـــي 
فـــي  الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان 
المســـابقة الرســـمية لألفـــام الروائيـــة 
النســـخة  فـــي  ُعـــرض  كمـــا  الطويلـــة، 
األخيرة من مهرجـــان تورنتو، وحصل 

على جائزة أفضل فيلم آسيوي.

الجزائر 
رشـــحت الجزائر فيلـــم Papicha الذي 
يناقـــش وضعيـــة المـــرأة فـــي مواجهة 
اإلرهـــاب. ويتنـــاول هـــذا العمـــل قصة 
فتاة بمدرســـة داخلية تعشـــق تصميم 
األزياء لكن هذا الشغف محاصر بفترة 

العشرية السوداء في الجزائر. وحصل 
هـــذا الفيلـــم علـــى إشـــادة كبيـــرة مـــن 
قبل النقـــاد والمتابعين للســـينما خال 
مشـــاركته في مهرجان الجونة وحقق 
جائزة هناك، وايضا في كان السينمائي 
وفاز مؤخـــرا بجائزة الجمهـــور، جائزة 
احســـن ممثلـــة لينـــا خـــوذري، وأفضل 
ســـيناريو في مهرجان انجوليم للفيلم 
الفرانكفونـــي، وهـــو مـــن إخـــراج منية 

مدور. 

فلسطين
سيترشح فيلم “البد أنها الجنة” للمخرج 
إيليا ســـليمان عن فلســـطين وهو قصة 
رحلة هجـــرة للبطل، الـــذي يؤدي دوره 
المخـــرج نفســـه بحثـــا عن وطـــن بديل 
تأخـــذه إلـــى باريـــس ونيويورك. ســـبق 
وعـــرض هذا الفيلم أيضـــًا في مهرجان 
كان الســـينمائي، وفاز بجائـــزة االتحاد 
الدولـــي لنقـــاد الســـينما ومنحتـــه لجنة 

التحكيم الرسمية تنويها خاصا.

فيلم المرشحة المثالية

فيلم ورد مسموم

فيلم البد انها الجنة

فيلم بابيشا

طارق البحار

السعودية تقدم 
رسميا “المرشحة 

المثالية” للمخرجة 
هيفاء المنصور 
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خفض رواتب الموظفين يجعلهم أكثر عرضة ألمراض خطيرة
كشــفت دراســة حديثة أن خفــض رواتب الموظفين يعرضهــم إلى ارتفاع خطر 
اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، في حين أن زيادة رواتبهم تحميهم 

من هذه األمراض.

مستشـــفى  فـــي  الباحثـــون  وتوصـــل   
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  بريغهـــام 
بإجـــراء  النتائـــج  لهـــذه  األمريكيـــة، 
دراســـة على 9 آالف مشـــارك من أربعة 
مجاالت عمل مختلفـــة، من خالل تتبع 
حالتهـــم الصحيـــة علـــى مـــدى 17 عاما 
فـــي المتوســـط. يتعـــرض الكثيـــر مـــن 
الموظفيـــن فـــي شـــركاتهم إلـــى العديد 
من مشكالت العمل والتي قد تصل إلى 
خفـــض رواتبهم بشـــكل مفاجئ، ولمثل 
هذه القرارت تأثيـــر كبير على العاملين 

يهددهم باإلصابة بأمراض مزمنة. 
خفـــض  أن  حديثـــة  دراســـة  كشـــفت 
رواتب الموظفين يعرضهم إلى ارتفاع 
خطر اإلصابة بأمراض القلب والســـكتة 
الدماغيـــة، في حين أن زيـــادة رواتبهم 

تحميهم من هذه األمراض.
مستشـــفى  فـــي  الباحثـــون  وتوصـــل 

المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  بريغهـــام 
األميركية، لهذه النتائج بإجراء دراســـة 
على 9 آالف مشـــارك من أربعة مجاالت 
عمـــل مختلفة، من خـــالل تتبع حالتهم 

الصحيـــة على مـــدى 17 عاما في 
المتوسط.

أن  الـــــــــدراســـــــــة  وبـــــيـــــنـــــت 
انخفضت  الذين  األشــخــاص 
خطر  لــديــهــم  زاد  رواتــبــهــم 
ــأمــــراض الــقــلــب  ــ ــة ب ــ ــاب اإلصــ

ــة  ــويـ ــدمـ واألوعــــــيــــــة الـ
 ،17% ــــة  ــب ــــســ ــن ــ ب
ــتــيــجــة  وذلـــــــــك ن
اتــبــاعــهــم نــظــامــا 
ــا غـــيـــر  ــ ــ ــي ــ ــ ــذائ ــ غــ

صـــــــــــحـــــــــــي 
بــــــتــــــنــــــاول 
األطــــعــــمــــة 

ــدهــون والــســكــريــات ذات  ــال الــمــلــيــئــة ب
أكثر  جعلهم  مــا  وهـــو  الضئيل  الــســعــر 

عرضة لألمراض المذكورة.
كما أكدت الدراسة أن األشخاص الذين 
يتعرضـــون إلـــى خفض رواتبهـــم يزداد 
لديهـــم مشـــاعر القلـــق والتوتـــر وهو ما 
يدفعهـــم إلى االتجـــاه لتعاطي الكحول 

والتدخين ما يقودهم إلى االكتئاب.
وبحســـب الدراســـة، فإن المشـــاركين 
الذيـــن زادت رواتبهـــم انخفض لديهم 
القلـــب  بأمـــراض  اإلصابـــة  خطـــر 

بنسبة واألوعيـــة  الدموية 
.14%

كشفت النجمة نسليهان أتاغول أنها ال تغار على زوجها، النجم التركي قادير  «
أوغلو، من الممثالت اللواتي يمثل معهن في المسلسالت، مضيفة أنها تدرك 

تماما أن كل المشاهد الرومانسية التي ُتقدم ليست حقيقية، بل هي أدوار 
تمثيلية ليس أكثر. وتطرقت في حديثها أيضا عن اختيارهما كأفضل ثنائي 
في تركيا، معربة عن سعادتها بذلك، قائلة إنها تعتبره الرجل األجمل، وهو 

يعتبرها المرأة األجمل عنده.

٢٣

tariq_albahhar
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جسيم شارد دخل مجموعتنا الشمسية
اكتشــف علماء أن ثاني جســم من الجســيمات الهائمة بين النجوم يجري رصده 
على اإلطالق وهو يمر عبر المجموعة الشمسية هو عبارة عن مذنب يبدو شديد 
الشــبه بالمذنبــات التــي تشــكلت فــي المنطقــة التي نعيــش فيها من الكــون فيما 
يعتبر دليال جديدا على أن منظومات الكواكب األخرى قد تكون شديدة الشبه 

بنظامنا.

اإلثنيــن  يــوم  فلــك  علمــاء  وقــدم 
مجموعــة مــن التفاصيل األولية بشــأن 
بســرعة  اآلن  يتحــرك  الــذي  المذنــب 
صوب الشمس وقالوا إن به نواة صلبة 
يبلــغ قطرها نحو كيلومتر وبنية تشــبه 
الســحاب عبــارة عــن مزيــج مــن الغبــار 
والذيــل  النــواة  مــن  المنبعثيــن  والغــاز 

المميز للمذنبات ولونا يميل لإلحمرار.
وكان عالــم فلــك هــاو يدعــى جينــادي 
اكتشــف  مــن  أول  هــو  بوريســوف 
الجســيم فــي أغســطس وأطلــق عليــه 
اســم 21بوريســوف. وأول جســيم زائر 
مــن ذلــك النــوع يجــري اكتشــافه فــي 
الشمســية كان عبــارة عــن  مجموعتنــا 

جســم صخــري يشــبه الســيجار وأطلق 
عليــه اســم أوموامــوا وكان ذلــك فــي 

العام 2017.
وقال عالم الفلك ميشــال دراهوس من 
جامعــة ياجيلونيــان فــي بولنــدا ”تظهر 
خواصــه التي تــم تحديدها حتى اآلن، 
مــن حيــث التشــكيل واللــون والحجــم 
التقديري، أنه يشــبه على نحو ملحوظ 
مذنبات مجموعتنا الشمسية. هذا مهم 
ألنــه يظهــر أن المذنبــات موجــودة فــي 
الفضــاء بيــن النجــوم وفــي هــذا تأكيد 
لتكنهات قائمة منذ أمد طويل ويوضح 
لنا أن هذه المذنبات شبيهة بالموجودة 
فــي هــذه المجموعــة الشمســية وحول 

نجوم أخرى“.
21بوريســوف  المذنبــان  وتشــكل 
كواكــب  منظومــات  فــي  وأوموامــوا 
أخــرى وُطــردا منهــا بفعــل اضطرابــات 
فــي الجاذبيــة إلى الفضــاء بين النجوم 
وأصبحــا مثل أجســام يتيمــة تهيم في 
الكــون. ومن المتوقــع أن يصل المذنب 
إلى أقرب نقطة من الشمس في الثامن 
من ديســمبر وأن يصل إلى أقرب نقطة 
مــن األرض بعــد ذلك بقليل حيث يصل 
إلــى مســافة 300 مليــون كيلومتــر مــن 

كوكبنا.

التهمت النيران مســاحات واسعة من 
األراضي في مناطق لبنانية وســورية 
عــدة، وتزامن اندالعها مع ارتفاع في 
درجات الحرارة ورياح شــديدة، وفق 
مــا نقل االعالم الرســمي فــي البلدين، 

ما خلف 3 قتلى على األقل.
المحليــة  اإلعــالم  وســائل  ونشــرت 
التواصــل  مواقــع  علــى  وناشــطون 
فيديــو  ومقاطــع  صــورًا  االجتماعــي 
علــى  أتــت  التــي  للنيــران  مرعبــة 
مســاحات واســعة مزروعة باألشــجار 
فــي البلديــن وحاصــرت مدنييــن فــي 

منازلهم جنوب بيروت.
فــي  حرائــق   103 نحــو  واندلعــت 
مناطق لبنانية عدة، وبدت الســلطات 
اللبنانيــة عاجــزة عــن الســيطرة علــى 
الحرائــق في ظل امكانيات محدودة، 
وأجــرت اتصاالت مع عــدد من الدول 

المجاورة لمساعدتها.

الحرائق تلتهم 
مساحات واسعة 
في لبنان وسوريا

رجال الدفاع المدني يكافحون حريقا ضخما اندلع بأحد المستودعات بمنطقة سلماباد أمس، وتسبب الحريق في خسائر مادية ضخمة )تصوير أيمن يعقوب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إعصــار  أســوأ  قتلــى  عــدد  ارتفــع 
إلــى  عقــود  منــذ  اليابــان  يجتــاح 
بينمــا  الثالثــاء  أمــس  قتيــال   66
يحــاول عمــال اإلنقــاذ البحث عن 
مفقوديــن وال تزال ألــوف المنازل 

دون كهرباء أو مياه.
وقالــت هيئة اإلذاعــة والتلفزيون 
ضربــت  العاصفــة  إن  اليابانيــة 
مســاحة كبيرة من وســط وشــرق 
 15 فقــد  إلــى  أدى  ممــا  اليابــان 
وإصابــة قرابــة 200 آخريــن بعــد 
نحــو 3 أيــام مــن ضــرب اإلعصــار 
هاجيبيــس اليابــان بريــاح عاتيــة 

وأمطار غزيرة.
 138 الميــاه عــن قرابــة  وُقطعــت 
انقطعــت  حيــن  فــي  منــزل  ألــف 
الكهربــاء عن 24 ألف منزل ليصل 
عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون 
إلــى  اإلعصــار  بعــد  كهربــاء  دون 

مئات األلوف.

ارتفاع عدد قتلى 
إعصار اليابان إلى 66

النجمتان األستراليتان نيكول كيدمان )يمين( ومارجوت روبي خالل 
مشاركتهما في احتفالية “نساء في هوليوود” السنوية السادسة 

والعشرين، التي أقامتها مجلة “إل” الفرنسية في بيفرلي هيلز بوالية 
كاليفورنيا أمس األول )أ ف ب(

تلقت “البالد” مزيدا من باقات الورد بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لصدور العدد األول من الصحيفة، 
أهداها كل من رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، ورئيس مجلس أمناء 
مركز دراسات الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لشركة جيبك عبدالرحمن جواهري، وأمين عام 

المؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد.

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:19

 11:24 

02:42 

05:10

06:40 

مذنب 21بوريسوف أثناء رصده 
وهو يمر عبر المجموعة الشمسية 

يوم 10 سبتمبر 2019 )رويترز(

السنة الثانية عشرة - العدد 4019 

األربعاء
16 أكتوبر 2019 

17 صفر 1441

فارس بالدي
فـــــــــي قـــــــــوافـــــــــي مـــــــــن خـــــيـــــاالتـــــي

ــم أفــــــــكــــــــاري ودانـــــــاتـــــــي ــ ــ ــظ ــ ــ أبــــــــــ ان
ــة ــ ــّي ــ ــف ــ ــي ــ ــل ــ ــة أســـــــاطـــــــيـــــــٍر خ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ تـ

ــي ــ ــّراتـ ــ ــجـ ــ ــت تـــــــضـــــــّوي فـــــــي مـ ــ ــ ــح ــ ــ أض
فــــــــي ســـــــالمـــــــة فـــــــــــــارس الـــــــديـــــــرة

أبــــــــــ اتــــــــرّنــــــــم وارفــــــــــــــع أبــــيــــاتــــي   
ــرق ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاس واسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــي حـــــــــــروف الـ ــ ــ فـ

ــي ــ ــات ــ ــط ــ ــي ــ ــح ــ مــــــــن كــــــــنــــــــوٍز مــــــــن م
بــــــوعــــــلــــــي يـــــســـــتـــــاهـــــل عــــيــــونــــي

ــي  ــ ــذات ــ ــن ب ــ ــاكـ ــ ــي سـ ــ ــلـ ــ ــل الـ ــ ــاه ــ ــت ــ ــس ــ وي
دايـــــــــم ســـــــــّيـــــــــدي  ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ ذا 

ــل رايـــــــاتـــــــي ــ ــيـ ــ ــهـ ــ رافــــــــــــــــٍع لـــــــــ سـ
بـــــوعـــــلـــــي وشــــــــلــــــــون مــــــــا اشـــــوفـــــه

ــي ــ ــات ــ ــوح ــ ــم ــ ــم وأنـــــــبـــــــل مـــــــن ط ــ ــ ــظ ــ ــ أع
نــــــــوره لـــــــــ  ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ ال  تــــــــاريــــــــخ 

ــي    ــ ــات ــ ــف ــ ــل ــ م فـــــــــي  يـــــــــضـــــــــّوي  إاّل 
ــه وتــــكــــويــــنــــه ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مــــــــن قــــــــو مـ

مــــــــداراتــــــــي    وال  حــــــــــــدود  لــــــــه  مــــــــا 
ــر ــــ ــّيـ ــنـ ــى تـــفـــكـــيـــره الـ ــلـ ــــ تـــــــشـــهـــــــد عـ

ــي ــ ــاراتـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ أرقــــــــــى الـــــعـــــواصـــــم والـ
ـــا افـــــــــــرح واغــــــــّنــــــــي لـــه  ــ ــ ــون م ــ ــ ــلـ ــ ــ وشـ

ــي    ــ ــات ــ ــوص ــ ــح ــ ــف ــ مــــــا دامــــــهــــــا جــــــــات ال
نـــــتـــــائـــــج الـــــفـــــحـــــص إعـــــتـــــيـــــادّيـــــة

ــت مــــــن الــــعــــبــــاراتــــي    ــ ــي ــ ــش ــ ــت ــ لــــيــــن ان
ــي ــاسـ ــسـ ــن احـ ــ ــة احـــــســـــاٍس مـ ــظـ ــحـ ــي لـ ــ فـ

أبـــــــــ اعــــــــــزف رمــــــوشــــــي ونـــغـــمـــاتـــي 
ــة الـــــلـــــي طــــرفــــهــــا ســـاحـــر ــ ــوق ــ ــش ــ ــع ــ م

ــي ــ ــات ــ ــاي ــ ــك ــ ــت فـــــــي ح ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ الــــــلــــــي تـ
ــز ــ ــّي ــ ــم ــ ــت ــ عـــــــن مــــــوئــــــل إنــــــــجــــــــاٍز وم

فــــــي أفـــــخـــــم أنــــــــــــواع الــــشــــهــــاداتــــي  
ــر ــّضـ ــحـ ــتـ ــد مـ ــ ــجـ ــ مـــــــن كـــــــل دولـــــــــــة مـ

ــال فـــــــي أهـــــــــل الـــمـــهـــمـــاتـــي ــ ــتـ ــ ــخـ ــ تـ
مـــــثـــــل خــــلــــيــــفــــة فـــــــــــــارس بــــــــالدي

ــي  ــ ــات ــ ــي ــ ــح ــ ــه ت ــ ــ ــانـ ــ ــ ــي عـــــلـــــى شـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
ــي ــ ــروفـ ــ ــا بــــــــ أجــــــمــــــل حـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــّطـ ــ سـ

ورّصــــــعــــــتــــــهــــــا فــــــــي روايــــــــاتــــــــي 
ــم إعـــــجـــــاز   ــ ــيـ ــ ــظـ ــ الـــــحـــــمـــــد لـــــلـــــي عـ

والـــــــســـــــمـــــــاواتـــــــي الــــــبــــــشــــــر  رب 
ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــى ال ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــف ــ ــي ــ ــل ــ أوجـــــــــــد خ

فـــــــــــــــارس عــــــــطــــــــاء وبــــــطــــــوالتــــــي 
مــــــمــــــا دعـــــــــانـــــــــي أجــــــــــــر الــــغــــيــــم

ــي ــ ــات ــ ــاع ــ ــب ــ ــط ــ واصــــــــــــــدح بــــــصــــــوت ان
)ســـــــلـــــــمـــــــان( دايــــــــــــم احــــاســــيــــســــه

أقـــــــــمـــــــــار عــــــشــــــق وفـــــــضـــــــاءاتـــــــي 

شاعركم: سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه


