
عقد فريق العمل األمني المشترك بين 
وزارتي الداخلية في مملكة البحرين 
والمملكـــة المتحـــدة، اجتماعه الثامن 
في لندن برئاســـة رئيـــس األمن العام 
اللـــواء طـــارق الحســـن ورئيس فريق 
الداخليـــة  بـــوزارة  الدولـــي  التعـــاون 
البريطانيـــة مـــارك تشـــالين وبحضور 
ممثلـــي عدد من الجهـــات األمنية في 

البلدين.
وفي مســـتهل االجتمـــاع، قّدم رئيس 
األمـــن العـــام، إيجاًزا عن مســـتجدات 
التطويـــر  ومســـيرة  األمنـــي،  الوضـــع 
قواعدهـــا  أرســـى  التـــي  والتحديـــث 
فـــي  أســـهم  ممـــا  الداخليـــة،  وزيـــر 
انخفـــاض مســـتوى الجريمـــة وزيادة 
القدرات في مجال مكافحة اإلرهاب 
والجريمـــة المنظمـــة، كمـــا اســـتعرض 
رئيس األمن العام، تطورات األوضاع 
األمنيـــة بالمنطقـــة ومـــا تشـــهده مـــن 
توتـــرات، األمر الـــذي يتطلب تكثيف 

التعـــاون والتنســـيق األمنـــي والعمـــل 
المشـــترك مـــن أجـــل المحافظـــة على 
وحمايـــة  الدولييـــن  والســـلم  األمـــن 
مصـــادر  وتأميـــن  البحريـــة  المالحـــة 

الطاقة في العالم.
وتـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث أوجه 
وســـبل  القائمـــة  األمنـــي  التعـــاون 
تطويرهـــا، بجانـــب مشـــاريع التعاون 
التعـــاون  وفـــرص  المســـتقبلية 
األمنـــي بيـــن البلديـــن فـــي مجـــاالت 
مكافحة اإلرهـــاب والتصدي للجرائم 
اإللكترونية وتعزيز األمن اإللكتروني 
وأمـــن الطيـــران باإلضافـــة إلى مجال 
الدفـــاع المدنـــي والمســـاعدات الفنية 
فـــي مجاالت التدريب بما يســـهم في 
فتـــح آفاق جديـــدة لتبـــادل الخبرات 
فـــي المجال األمني، حيث تم االتفاق 
علـــى عقد ورش عمـــل حول مكافحة 
التطرف واإلرهاب والتصدي للجرائم 

اإللكترونية.

بلغـــت اســـتثمارات البحريـــن بأذون 
فـــي  الخزانـــة األميركيـــة  وســـندات 
نهاية شـــهر أغســـطس الماضي نحو 
314 مليـــون دوالر، مقارنـــة بــــ 406 
يوليـــو،  شـــهر  فـــي  دوالر  مالييـــن 
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أمر ملكي بتعيين ناصر بن حمد مستشاًرا لألمن الوطني
المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر 
ملكي رقم )54( لسنة 2019 بتعيين مستشار لألمن الوطني.

 وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى من األمـــر الملكي أنـــه يعّين اللواء الركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة مستشـــاًرا لألمن الوطنـــي، ويتبع رئيس 
مجلس الدفاع األعلى، ويتولى اإلشـــراف على سياســـات واســـتراتيجيات 
األمـــن الوطني لمملكة البحرين بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية 
والخارجيـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقـــة في المملكـــة. وجاء في 
المادة الثانية أنه يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وينشـــر في الجريدة 

الرسمية.

فصائل تدعمها إيران نشرت 
قناصة في احتجاجات العراق
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نواعم الطاولة يتأهلن“فنان في مدرسة”مصرع 35 بحادث في السعودية “التطبيقية” راعيا ذهبياتسوير عمره 40 عام
شكا مواطن بلدية المحرق  «

ا يستخدم  إلزالتها تسويًرا خارجيًّ
كمنطقة زراعة تجميلية لمنزل 

والده المتوفى، بعد أن حصل 
على ترخيص بإقامته من الهيئة 
البلدية المركزية )بلدية المحرق( 

قبل 40 عاًما.

تحدث رئيس جامعة العلوم  «
التطبيقية غّسان عواد  عن 

مشاركة الجامعة كراع ذهبي 
لمنتدى أسبوع المنامة لريادة 

األعمال ، مؤكدا التزام الجامعة 
في دعم ريادة األعمال وتوسيع 
القاعدة التعليمية والمعرفية.

لقي 35 مقيمًا مصرعهم إثر  «
حادث مروع بين مركبة وحافلة 

معتمرين على طريق المدينة 
المنورة - مكة المكرمة، وأصيب 
4 آخرون هرعت لنجدتهم الفرق 

الصحية واإلسعافية ودوريات 
أمن الطرق .

في مبادرة ثقافية جديدة، أطلقت  «
هيئة البحرين للثقافة واآلثار يوم 

الخميس الماضي الموافق 10 
أكتوبر 2019م مبادرتها الفنية 

الجديدة “فّنان في مدرسة” 
بالتعاون مع وزارة التربية 

والتعليم.

حقق منتخبنا الوطني لكرة الطاولة  «
للفتيات نتيجة مشرفة بتأهله إلى 

نهائي بطولة مصر الدولية المقامة 
في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 15 

دولة و150 العبًا والعبة التي تقام 
خالل الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر 

الحالي.

مديــر “األشــغال” للصالح: ال تّتهم و”تــّوك داش” المجلس

الوزارة: من غير المجدي إنفاق الماليين بموسم األمطار

وصيانـــة  تشـــغيل  إدارة  مديـــر  اســـتنكر 
الصـــرف الصحـــي شـــوقي منديـــل اتهـــام 
النائـــب ممـــدوح الصالـــح عن تلكـــؤ وزارة 
األشـــغال بمعالجة تجمع مياه األمطار في 

العاصمة.
أمانـــة  مجلـــس  اجتمـــاع  خـــالل  وقـــال   
األشـــغال  لـــوزارة  “اتهامـــك  العاصمـــة: 
غيـــر مقبـــول وســـجل اعتراضـــي علـــى ما 
تقولـــه وأنت تـــوك داش المجلـــس وأرجع 
الســـابقة  المجالـــس  تاريـــخ  للـ”ريكـــورد” 
للنـــواب، ونحـــن لســـنا غافليـــن عـــن تكرار 
تجمـــع األمطـــار، ونعمـــل جاهديـــن لحلها، 
وأن مقتـــرح وجود مركبة شـــرطة تســـهل 

مرور الصهاريج صعبة بأوقات المطر”.
األمطـــار  ميـــاه  تجمـــع  “معالجـــة  وقـــال: 
بحاجة إلى ميزانيات كبيرة ولكن الوزارة 
لديهـــا خطة أخـــرى، إذ إن عـــدًدا كبيًرا من 

الســـيارات فـــي المنطقـــة واســـتغراق عدد 
لتفريـــغ  وقـــت  إلـــى  بحاجـــة  الصهاريـــج 
الشـــحنة، وقـــت هطـــول األمطـــار وهذا ما 
يؤخر عملها”. وأضاف: أن الوزارة وجدت 
إلـــى أنـــه مـــن غيـــر المجـــدي أن نصـــرف 
تصريـــف  شـــبكة  علـــى  الدنانيـــر  مالييـــن 
شـــبكات األمطار، إذ هنـــاك أولويات أخرى 

لتوفير نظـــام للصرف الصحـــي، باإلضافة 
إلى أن موسم األمطار ال يتجاوز 3 أسابيع 
فـــي العـــام الواحـــد. ولفـــت إلـــى أن حاجة 
مملكـــة البحريـــن إلـــى توفيـــر طـــرق آمنة 
وســـليمة ولديها انسيابية في المرور، وأن 
موضوع شـــبكة تجمع األمطار بحاجة إلى 

عمل ولكن على مراحل متفاوتة.

مع المسؤولين المعنيين بإدارة الصرف الصحي

بينس وبومبيو ووأردوغان ونائبه أقطاي في القصر الرئاسي في أنقرة أمس )أ ف ب(

متظاهرون عراقيون خالل احتجاجات في بغداد يوم 5 أكتوبر 2019 )رويترز(

وكاالت

أعلـــن نائـــب الرئيـــس األميركـــي 
مايـــك بنـــس الخميـــس أن تركيا 
عمليتهـــا  إنهـــاء  علـــى  وافقـــت 
ســـوريا  شـــمال  فـــي  العســـكرية 
بشـــكل تام خـــالل 5 ايـــام، وذلك 
بعـــد انســـحاب المقاتليـــن األكراد 
مـــن هـــذه المنطقـــة ضمـــن هـــذه 

المهلة.
وقـــال بنـــس إن العمليـــة التركية 

“ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء” 
المـــدة،  هـــذه  االنســـحاب خـــالل 
وذلك بعـــد محادثات مع الرئيس 
رجب طيـــب اردوغان اســـتمرت 
أكثر من 4 ساعات. وأضاف بنس 
أنـــه “قبـــل نحـــو أســـبوع توغلت 
تركيا في سوريا، وطالب ترامب 
تركيا بوقف التوغـــل والتفاوض 

مع األكراد”.

اتفاق على وقف العملية التركية في سوريا

المنامة - بنا

أكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن 
تحقيق مملكة البحرين نتائج متقدمة 
في مؤشرات سهولة ممارسة األعمال، 
البنـــك  مـــن  الصـــادر  التقريـــر  حســـب 
الدولـــي، يعزز من تنافســـيتها العالمية 
خاصـــة فـــي المجـــال االقتصـــادي بما 
يحقـــق المزيد من النجاحات ويســـهم 
في تشـــجيع مختلف أوجه االستثمار 
في كافة القطاعـــات الحيوية ويخلق 
المزيد مـــن الفرص النوعيـــة الواعدة. 
جـــاء ذلك لـــدى تقديم وفـــد البحرين 
صنـــدوق  اجتماعـــات  فـــي  المشـــارك 
البنـــك  ومجموعـــة  الدولـــي  النقـــد 
الدولـــي جلســـة نقاشـــية الســـتعراض 
إنجـــازات المملكة في مجال ممارســـة 
األعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية 

وتقدمها.

وزير المالية: البحرين 
متقدمة في سهولة 

ممارسة األعمال

 أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة تجديد العزم على 
مواصلــة تحقيــق اإلنجــازات الوطنيــة، مــن أجــل مســتقبل مشــرق لمملكــة 
البحريــن يتطلــع إليــه الجميــع، متمســكين بالنهج الذي اختّطــه عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجههـــا  رســـالٍة  فـــي  ســـموه،  وأشـــار   
أمـــس إلـــى موظفي القطـــاع الحكومي 
أن  إلـــى  اإللكترونـــي،  البريـــد  عبـــر 
الملتقـــى الحكومـــي 2019 كان فرصـــًة 
الســـتعراض مـــا تحّقـــق مـــن منجـــزات، 
ثقـــة  تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد 
الحكوميـــة،  الخدمـــة  فـــي  المواطـــن 
وتوجيـــه القيـــادات التنفيذية كافة في 
الحكومـــة إلفســـاح المجال أمـــام أفكار 
الموظفيـــن اإلبداعيـــة، بمـــا يســـهم في 

رفد وتطوير العمل الحكومي.

 وقـــال ســـموه “قـــد أطلقنـــا فـــي العـــام 
الماضـــي مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي 
“فكـــرة” لتكـــون إحـــدى المنصـــات التي 
تّم اســـتحداثها لالطالع على أفكاركم، 
هـــذه  إلـــى  باالســـتماع  ســـعدت  ولقـــد 
ومناقشـــة  مباشـــر،  بشـــكل  األفـــكار 
زمالئكم أصحاب المشـــاريع الفائزة في 
النســـخة الماضيـــة والتي يتـــم تنفيذها 
ـــا، ونتطلـــع إلـــى مشـــاركتكم فـــي  حاليًّ
النســـخة الثانيـــة مـــن “فكـــرة” التـــي تم 

تدشينها منذ أيام قليلة ماضية”.

إفساح المجال أمام األفكار اإلبداعية لتطوير العمل
ســمو ولي العهــد يوجه رســالة إلى موظفي القطــاع الحكومي

سمو ولي العهد أثناء العرض الذي قدمه سموه في الملتقى الحكومي  2019

المنامة - بنا
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The Investor - سيئول

بهيئـــة  والدراســـات  التخطيـــط  إدارة  طرحـــت 
الكهربـــاء والماء في جلســـة مجلس المناقصات 
والمزايـــدات أمـــس مناقصـــة أعمـــال الكابـــالت 
البحريـــة واألرضية جهد 66 كيلو فولت؛ لتزويد 
جـــزر حـــوار بالكهرباء، تقـــدم إليهـــا 3 عطاءات، 

أقلها بنحو 37.8 مليون دينار.

البحرينـــي  الخـــاص  المـــال  اســـتحوذ رأس 
والكويتي على حصة األســـد من المعامالت 
العقاريـــة فـــي أوروبـــا وأميـــركا التـــي تمت 
خالل األشـــهر الـ 6 األولى من العام الجاري، 
إذ تراوحت أحجام الصفقات بين 7 ماليين 
إلى 200 مليون دوالر، بحســـب تقرير نشره 

.”The Investor“ موقع

استثمارات البحرين بالسندات األميركيةالبحرينيون يستثمرون بقوة في العقارات األوروبيةلمناقصة كهرباء جـزر حـوار

سمو الشيخ ناصر بن حمد )03(جاللة الملك

الحسن: ورش بحرينية بريطانية لمكافحة اإلرهاب
المنامة - وزارة الداخلية
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خالد بن عبد اهلل: المهندس البحريني جدير بالثقة ومواكب للمتغيرات
قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، إن المهندس البحريني، بمختلف تخصصاته، جدير بالثقة 
على الدوام، وقادر على مواكبة المتغيرات المتســارعة التي تشــهدها المهنة كســائر المهن األخرى، ويضع نصب عينيه اكتســاب 

المعارف التي من شأنها أن تعمل على تطوير الذات وبيئات العمل.

 وأكـــد لـــدى اســـتقباله رئيـــس وأعضـــاء 
أن  الهندســـية  المهـــن  مزاولـــة  مجلـــس 
شـــجعت  التـــي  الحكوميـــة  السياســـات 
الرعيل األول من المهندسين البحرينيين 
أواخـــر ســـتينيات القـــرن الماضـــي علـــى 
بمختلـــف  المهنـــة  هـــذه  فـــي  االنخـــراط 
تخصصاتهـــا وســـبر أغوارها على أســـس 
علمية سليمة، وما واكب ذلك من تنظيم 
قانونـــي وإداري بصدور مرســـوم قانون 
تنظيم مزاولة المهن الهندسية ألول مرة 
عـــام 1982، قد آتت ثمارها اليوم، وذلك 
مـــع ارتفاع أعداد المهندســـين والمكاتب 
الهندسية التي تستحوذ البحرينية منها 

علـــى حوالي 70 % من إجمالي المكاتب 
ا. العاملة محليًّ

وكان الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة 
قد اســـتقبل في مكتبه بقصـــر القضيبية 
صبـــاح أمـــس الخميـــس وزيـــر األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
م له رئيس مجلس  عصام خلف، الذي قدَّ
مزاولة المهن الهندســـية مريـــم جمعان،، 
وأعضاء المجلس، وذلك بمناسبة تفضل 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
بإصـــدار القـــرار رقـــم )20( لســـنة 2019 
بإعـــادة تشـــكيل مجلس تنظيـــم مزاولة 
المهن الهندسية.  وخالل االستقبال، هنأ 

الشيخ خالد بن عبد هللا رئيس وأعضاء 
مجلس مزاولـــة المهن الهندســـية لنيلهم 
ثقة ســـمو رئيـــس الـــوزراء بتعيينهم في 
المجلـــس لدورته الجديـــدة، موضًحا أن 
المجلس المعاد تشـــكيله يتسم بالتوازن 
من حيث الخبرات والتخصصات الممثلة 
فيـــه، معرًبـــا معاليه عن شـــكره وتقديره 
لرئيـــس وأعضـــاء المجلس الســـابق على 

الجهود المخلصة التي بذلوها.
 وحـــثَّ رئيـــس وأعضاء مجلـــس مزاولة 
المهـــن الهندســـية علـــى تطبيـــق أفضـــل 
الممارســـات المتبعـــة فـــي مجـــال تنظيم 
مزاولـــة المهن الهندســـية، وذلـــك لضمان 

االرتقـــاء بمهنـــة الهندســـة فـــي المملكـــة 
بشـــتى تخصصاتهـــا من خـــالل ترخيص 
المؤهليـــن الذيـــن يتمتعـــون بالكفـــاءات 

الالزمة للقيام بالعمل الهندسي.
 من جانبه، أعرب وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني، باألصالة 

عـــن نفســـه ونيابة عـــن رئيـــس وأعضاء 
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندســـية، 
عن شـــكره وتقديره للشيخ خالد بن عبد 
هللا آل خليفة على ما يلقاه المجلس من 
دعم مســـتمر من لدن معاليـــه يرمي إلى 
أن يحقـــق المجلـــس أهدافه المرســـومة 

وتطلعاته المستقبلية.
 وأكـــد أن المجلـــس في دورتـــه الجديدة 
الهادفـــة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  لديـــه 
إلـــى البناء علـــى ما تحقق خـــالل الفترة 
الهندســـية  بالمهـــن  للنهـــوض  الســـابقة 

والمهن المساندة لها.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى 
برقية شكر جوابية من 

الرئيس الكوري

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــرقــيــة شكر  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
كوريا  جمهورية  رئيس  من  جوابية 
ا  ردًّ إن، وذلــك  مــون جــاي  الجنوبية 
له بذكرى  المهنئة  على برقية سموه 

يوم التأسيس الوطني لبالده.

المعتمريــن تقــل  حافلــة  اصطــدام  حــادث  ضحايــا  فــي 

البحرين تعزي المملكة العربية السعودية

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول  لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة  برقيات 
تعزيـــة إلـــى عاهـــل المملكـــة العربيـــة 
خـــادم  أخيـــه  الشـــقيقة  الســـعودية 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل ســـعودـ، أعربوا فيها عن 
صـــادق تعازيهـــم وخالص مواســـاتهم 
بضحايـــا حادث اصطـــدام حافلة تقل 
معتمريـــن فـــي المدينـــة المنـــورة. كما 
بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب  الـــوزراء 
ولـــي العهد برقيتـــي تعزيـــة مماثلتين 
إلـــى أخيهمـــا  ولي العهـــد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تعزية من ولي عهد دولة الكويت 
الشقيقة أخيهما سمو الشيخ نواف األحمد 
الجابـــر المبـــارك الصبـــاح في وفاة الشـــيخ 

عبدهللا بن سلمان بن أحمد آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقيان تعزية ولي العهد الكويتي

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر

سمو ولي العهد: تعزيز الثقة وتجديد العزم لمواصلة اإلنجازات
ــاع الــحــكــومــي ــط ــق ــوه إلـــى مــوظــفــي ال ــم ــا س ــه ــه فـــي رســـالـــة وّج

 أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة تجديــد العــزم 
لمواصلــة تحقيــق اإلنجــازات الوطنيــة، مــن أجــل مســتقبل مشــرق لمملكــة 
البحريــن يتطلــع إليــه الجميــع، متمســكين بالنهج الــذي اختّطه عاهــل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 وأشـــار ســـموه، فـــي رســـالٍة وجههـــا 
أمـــس إلى موظفي القطاع الحكومي 
أن  إلـــى  اإللكترونـــي،  البريـــد  عبـــر 
الملتقـــى الحكومي 2019 كان فرصًة 
الســـتعراض ما تحّقق مـــن منجزات، 
ثقـــة  تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد 
المواطـــن فـــي الخدمـــة الحكوميـــة، 
وتوجيـــه كافـــة القيـــادات التنفيذيـــة 
فـــي الحكومة إلفســـاح المجـــال أمام 
أفكار الموظفين اإلبداعية، بما يسهم 

في رفد وتطوير العمل الحكومي.
وفيما يلي َنّص الرسالة:
ِبْسِم اللَِّه الرَّ ْحَمِن الرَّ ِحيِم

األخوة واألخوات الكرام، 
الســـالم عليكم ورحمـــة هللا وبركاته، 

 ، ،
إنجـــازات  لتحقيـــق  العـــزم  يتجـــّدد   
وطنيـــة مـــن أجـــل مســـتقبل مشـــرق 
نتطلع إليه جميًعا، متمســـكين بالنهج 
الـــذي اختطه حضرة صاحب الجاللة 
الوالد العزيز الملك المفدى حفظه هللا 
ورعاه، وما أكـــد عليه خطاب جاللته 
الســـامي خـــالل افتتـــاح دور االنعقاد 
الثاني من الفصل التشريعي الخامس 
من رؤى ومضامين الستمرار اإلبداع 
واإلنجـــاز وفـــق التطلعـــات الطموحة 
للمســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
الحكومـــة  تســـعى  والتـــي  جاللتـــه، 

لتحقيقها برئاســـة العـــم العزيز الوالد 
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس 

الوزراء الموقر.
 لقـــد كان الملتقـــى الحكومـــي 2019 
فرصـــة الســـتعراض مـــا تحقـــق مـــن 
منجزات، والتأكيد على أهمية تعزيز 
ثقة المواطن في الخدمة الحكومية، 
ومواصلـــة العزم فـــي تنفيذ األهداف 
لتحقيقهـــا  نســـعى  التـــي  المنشـــودة 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  خـــالل  مـــن 

والمبادرات.

وتميزكـــم،  بإبداعكـــم  وإليماننـــا   
فقـــد قمنـــا بتوجيـــه كافـــة القيـــادات 
أهميـــة  إلـــى  بالحكومـــة  التنفيذيـــة 
إفســـاح المجـــال للمزيد مـــن أفكاركم 
اإلبداعيـــة لتطوير العمـــل الحكومي، 
فـــال يوجـــد حـــد للتمّيـــز فـــي الخدمة 
الحكومية، وال يوجد سقف للساعين 
لإلبـــداع في فريـــق البحريـــن الواحد 

الذي تمثلونه جميًعا.
 وقد أطلقنا في العام الماضي مسابقة 
لتكـــون  “فكـــرة”  الحكومـــي  االبتـــكار 
إحدى المنصات التي تّم اســـتحداثها 
لالطالع على أفكاركم، ولقد ســـعدت 
باالســـتماع إلـــى هـــذه األفكار بشـــكل 

مباشـــر، ومناقشـــة زمالئكم أصحاب 
النســـخة  فـــي  الفائـــزة  المشـــاريع 
ا،  الماضيـــة والتي يتم تنفيذهـــا حاليًّ
ونتطلع إلى مشـــاركتكم في النســـخة 
الثانيـــة من “فكرة” التي تم تدشـــينها 

منذ أيام قليلة ماضية.

يوفقنـــي  أن  وجـــّل  عـــّز  هللا  أســـأل 
وإياكم لكل ما فيه خير للجميع.

دمتم سالمين موفقين، ، ، 

سلمان بن حمد آل خليفة
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء

رسالة ولي العهد

المنامة -بنا

إفساح المجال أمام 
أفكار الموظفين 
اإلبداعية لتطوير 
العمل الحكومي

 نتطلع لمشاركة 
الموظفين في 

النسخة الثانية من 
“فكرة”

المنامة - بنا

رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفة 
القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه 
صباح أمس، رئيس مجلس 

الشورى علي الصالح .
اســـتعرض  اللقـــاء  وخـــالل 
ســـموه مـــع رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى مجـــاالت التعـــاون 
بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة 
إضافـــة  والتشـــريعية، 
والقضايـــا  المواضيـــع  إلـــى 
التـــي ســـيتم تناولهـــا خالل 

العـــادي  االنعقـــاد  دور 
الســـنوي الثاني مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامس، مؤكدا 
حرص الحكومة على تعزيز 
التعاون مع مجلس الشورى 
فـــي كل مـــا يتعلـــق بالعمـــل 

التشريعي والرقابي.
العالقـــة  الصالـــح  وثمـــن 
الحكومـــة  بيـــن  القائمـــة 
ومجلـــس الشـــورى، مؤكـــدا 
بيـــن  التعـــاون  أهميـــة 
التنفيذيـــة  الســـلطتين 

والتشريعية.

محمد بن مبارك: تعزيز التعاون مع “الشورى”

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة بمكتبـــه بقصر القضيبية نائب 
رئيس شركة هواوي للشرق األوسط 
لي شـــيانغ يـــو والمدير العام لشـــركة 
هـــواوي في مملكـــة البحرين لو دونغ 
علـــى  ســـموه  أطلعـــا  اللـــذان  جـــون، 
أنشـــطة الشركة فيما يتعلق بمجاالت 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  تقنيـــة 
ومجاالت التعـــاون بين الجهات ذات 
العالقة في الحكومة وشركة هواوي، 

بخاصـــة ما يتعلـــق ببرامـــج التدريب 
واستخدام وتطبيق أحدث التقنيات 

في مجاالت االتصاالت.
اســـتعراض  اللقـــاء  تـــم خـــالل  كمـــا   
لالحتفـــال  الشـــركة  اســـتعدادات 
بمناســـبة مـــرور خمســـة عشـــر عاًمـــا 
على إنشاء مقر الشركة اإلقليمي في 
المملكـــة، حيـــث رحب ســـمو الشـــيخ 
بهـــذا  بـــن مبـــارك آل خليفـــة  محمـــد 
االحتفـــال متمّنًيا للشـــركة المزيد من 

التقدم واالزدهار.

محمد بن مبارك يستعرض مجاالت التعاون مع “هواوي”
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الصخير - الحرس الوطني

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  هّنـــأ 
الفريـــق أول الركن ســـمو الشـــيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة، ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
وشؤون الشـــباب رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة اللواء 
الركن ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، بالثقة الملكية السامية 
بتعيينه مستشاًرا لألمن الوطني.

وأكـــد ســـموه أن “الثقـــة الملكيـــة 
المشـــرفة  الجهـــود  تعكـــس  إنمـــا 
التـــي يقدمها ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة فـــي مختلف 
المحافل الوطنية”، متمنًيا لسموه 
خدمـــة  فـــي  والســـداد  التوفيـــق 

المملكـــة تحت رايـــة عاهل البالد 
المفـــدى القائـــد األعلـــى صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة.

رئيس الحرس الوطني:
جهود ناصر بن حمد مشرفة

المنامة - بنا

هنـــأ الممثل الشـــخصي لجاللة 
الملـــك رئيـــس المجلس األعلى 
للبيئة ســـمو الشيخ عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفة، اللـــواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
صـــدور  بمناســـبة  خليفـــة  آل 
األمـــر الملكـــي الســـامي لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
آل خليفـــة  بـــن عيســـى  حمـــد 
بتعيين سموه مستشاًرا لألمن 

الوطني.
عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن الثقـــة 
الملكيـــة الســـامية إنمـــا تعكس 
الجهود المشـــرفة التي يقدمها 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة فـــي مختلـــف المحافل 

الوطنية، متمنًيا ســـموه لســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
خليفة التوفيق والسداد تحت 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  رايـــة 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

عبداهلل بن حمد يهنئ ناصر بن 
حمد بالثقة الملكية

المنامة - بنا

بعث وزير شـــؤون الديـــوان الملكي 
ســـمو الشـــيخ علـــي بن عيســـى بن 
تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل  ســـلمان 
إلـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
اللواء الركن ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك بمناســـبة 
صـــدور األمـــر الملكي الســـامي عن 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، بتعيين 

سموه مستشاًرا لألمن الوطني.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأعـــرب ســـمو   
عيســـى آل خليفـــة فـــي برقيته عن 
تبريكاتـــه لســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد بالثقـــة الملكيـــة التـــي أوالها 
جاللـــة الملـــك لســـموه، ممـــا يعكس 

الجهود المشـــرفة التي بذلها ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد في المحافل 
دوام  لســـموه  متمنًيـــا  الوطنيـــة. 
التوفيق والسداد تحت راية عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

وزير شؤون الديوان الملكي: جهود 
مشرفة لناصر بن حمد بالمحافل الدولية الرفاع - القيادة العامة لقوة الدفاع

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  بعـــث 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة برقية 
تهنئة إلى مستشـــار األمن الوطني 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة صدور 
لـــدن  األمـــر الملكـــي الســـامي مـــن 
عاهل البـــالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بتعيين ســـموه مستشـــاًرا 
لألمن الوطني. وأشـــاد القائد العام 
بالجهـــود الطيبة التي يبذلها ســـمو 
اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وعمله الدؤوب في كل ما 
من شأنه تحقيق المزيد من التطور 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  والتقـــدم 

والذي يصـــب في مصلحـــة مملكة 
البحريـــن ورفعـــًة لمكانتهـــا، مؤكدًا 
أن هـــذه الجهـــود هـــي محـــل فخر 
وتقديـــر الجميـــع تحت ظـــل عاهل 
البالد القائد األعلـــى. وتمنى القائد 
العام لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
دوام التوفيق والسداد لخدمة هذا 

الوطن الغالي.

المشير يهنئ سمو الشيخ ناصر

سمو رٔييس الحرس الوطني

القائد العام لقوة دفاع البحرين

 سمو الشيخ عبدالله بن حمدسمو الشيخ علي بن عيسى

المنامة - بنا

تلقى اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من 
رئيس جهاز األمن الوطني الفريق عادل بن خليفة الفاضل باألصالة عن 
نفســـه وبالنيابة عن كافة منتســـبي جهاز األمن الوطني، وذلك بمناسبة 
صـــدور األمـــر الملكي الســـامي عن هاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيين سموه مستشارا لألمن الوطني.
وأكـــد رئيـــس جهـــاز األمـــن الوطني أن صـــدور الثقـــة الملكية الســـامية 
بتعيين ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد ال خليفة في هذا المنصب يعكس 
الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة التـــي يقوم بها ســـموه في خدمـــة الوطن 
والمواطنين، متمنيًا لســـموه دوام التوفيق والسداد في خدمة المملكة 
تحت ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

ناصر بن حمد يتلقى تهنئة 
رئيس جهاز األمن الوطني

المنامة - بنا

هّنـــأ وزير شـــؤون اإلعـــالم علي 
الرميحـــي اللـــواء الركـــن ســـمو 
ال  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
خليفـــة، بمناســـبة صـــدور األمر 
الملكي السامي عن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بتعيين 
سموه مستشاًرا لألمن الوطني، 
مؤكـــًدا أن صـــدور هـــذه الثقـــة 
الملكية الســـامية بتعيين ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة 
في هذا المنصب ليعكس الدور 
الوطنـــي الكبير الذي يضطلع به 
سموه في خدمة الوطن ورفعة 

شأنه.
متمّنًيا لمستشـــار األمن الوطني 
اللواء الركن ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، التوفيـــق 
القيـــادة  ظـــل  فـــي  والنجـــاح 

الحكيمة لجاللة العاهل.

الرميحي يهّنئ ناصر بن حمد 
نادي المحرقبتعيينه مستشاًرا لألمن الوطني

قّدم رئيس مجلـــس إدارة نادي 
المحرق الشـــيخ أحمـــد بن علي 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة باســـمه 
ونيابة عن كافة منتسبي النادي، 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
للواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة 
صدور اإلرادة الملكية الســـامية 
بتعيين ســـموه مستشاًرا لألمن 

الوطني.

 وأكـــد رئيس نـــادي المحرق أن 
الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  هـــذه 
تعكـــس مدى ما يتمتع به ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ووالء  وإخـــالص  كفـــاءة  مـــن 
للوطـــن العزيـــز ولعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، متمّنًيـــا 
لســـموه دوام التوفيق والنجاح 

في المهمة الموكلة إليه.

رئيس نادي المحرق: ناصر بن 
حمد يتمتع بالكفاءة واإلخالص

المنامة - بنا

هنـــأ وزير المواصـــالت واالتصاالت 
اللـــواء  محمـــد،  أحمـــد  بـــن  كمـــال 
الركن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة صـــدور األمـــر 
الملكـــي الســـامي عـــن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، بتعيين ســـموه 

مستشارا لألمن الوطني.
وأكد وزير المواصالت واالتصاالت 
أن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة قادر على ترجمة هذه الثقة 

الملكية السامية في تحقيق أهداف 
الوطنـــي  األمـــن  وإســـتراتيجيات 
وبمـــا يكفل ويحفظ المصالح العليا 
لمـــا  وذلـــك  والخارجيـــة  الداخليـــة 
يمتلكه ســـموه من إمكانـــات كبيرة 
وقـــدرات متميـــزة وخبـــرات عالية 
فـــي هـــذا المجـــال، متمنيـــا لســـموه 
التوفيق والسداد في هذا المنصب 
ليعكس الـــدور الوطني الكبير الذي 
يضطلع به سموه في خدمة الوطن 

ورفعة شأنه.

وزير المواصالت واالتصاالت 
يهنئ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

هنأ وزير النفط الشـــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اللواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة صـــدور األمر 
الملكـــي الســـامي من عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة، بتعيين سموه مستشارا لألمن الوطني.
وأكد وزير النفط ان  صدور الثقة الملكية الســـامية بتعيين ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد ال خليفـــة في هـــذا المنصـــب يعكس ما 
يقدمـــه ســـموه من عطاءات مســـتمرة لرفع اســـم مملكة البحرين 
عاليـــًا ومـــا يتمتع به ســـموه مـــن قدرات وخبـــرات عاليـــة، متمنيًا 
للواء الركن ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن 
الوطني التوفيق والنجاح في ظل قيادة صاحب الجاللة الملك.

المنامة - بناوزير النفط يهنئ ناصر بن حمد

هنـــأ الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة التخطيط والتطوير العمراني الشـــيخ 
نايـــف بـــن خالـــد آل خليفـــة، ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة اللواء 
الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمناســـبة صدور األمر 
الملكـــي الســـامي عـــن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة، بتعيين سموه مستشارا لألمن الوطني.
وأكـــد أن صـــدور هـــذه الثقة الملكية الســـامية بتعيين ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة في هذا المنصـــب يعكس الجهود الوطنية 
المخلصـــة التـــي يقـــوم بها ســـموه فـــي خدمـــة الوطـــن والمواطنين، 
متمنيا لســـموه دوام التوفيق والسداد في خدمة المملكة تحت ظل 
القيادة الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.

نايف بن خالد يهنئ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

هنأ وزير اإلسكان باسم الحمر، اللواء الركن سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، بمناســـبة صدور األمر الملكي الســـامي من 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

بتعيين سموه مستشارا لألمن الوطني.
وأكـــد وزير اإلســـكان أن صدور الثقة الملكية الســـامية بتعيين 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذا المنصب يعكس 
ما يتمتع به سموه من مكانة وشأن في عدة مجاالت وأصعدة، 
متمنيا لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشـــار األمن 
الوطنـــي التوفيـــق والنجـــاح فـــي ظل قيـــادة صاحـــب الجاللة 

الملك.

وزير اإلسكان يهنئ 
ناصر بن حمد

المنامة - بنا

هنـــأ األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة الشـــيخ ســـلمان 
اللـــواء  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بـــن 
الركن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة، بمناســـبة صـــدور األمـــر 
الملكـــي الســـامي مـــن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، بتعيين ســـموه 

مستشارا لألمن الوطني.
وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم 
آل خليفـــة أن تعيين ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد ال خليفـــة في هذا 

المنصـــب يعبـــر عـــن الثقـــة الملكيـــة 
الســـامية بمـــا يتمتـــع به ســـموه من 
قـــدرات وخبرات عاليـــة، وما يبذله 
اســـم  لرفـــع  مضنيـــة   جهـــود  مـــن 
مملكـــة البحريـــن عاليـــًا، ومـــا يثبته 
علـــى الـــدوام مـــن جـــدارة متميـــزة 
فـــي تبوء العديد مـــن المناصب في 
خدمـــة الوطن، متمنيًا للـــواء الركن 
بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
خليفة مستشـــار األمـــن الوطني كل 
التوفيق والسداد تحت ظل القيادة 

الحكيمة لصاحب الجاللة الملك.

سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر بن حمد
المنامة - بنا

التنفيـــذي  الرئيـــس  هنـــأ 
للمجلـــس األعلى للبيئة محمد 
بـــن دينـــه، اللـــواء الركن ســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
خليفة بمناســـبة صـــدور األمر 
الســـامي عـــن عاهـــل  الملكـــي 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بتعيين سموه مستشارا لألمن 

الوطني. 
وأكـــد بن دينـــه أن هـــذه الثقة 
الملـــك  جاللـــة  مـــن  الملكيـــة 

تعكـــس الدور الوطنـــي الكبير 
الذي يضطلع به ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة في 
خدمـــة الوطـــن ورفعـــة شـــأنه 
في مختلف المحافل الوطنية 
مـــن  ســـموه  بـــه  يتمتـــع  ومـــا 
إمكانيـــات وقـــدرات متميـــزة، 
متمنيا لســـمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مستشار األمن 
الوطني التوفيق والسداد في 
ظل القيادة الحكيمة لصاحب 

الجاللة الملك.

بن دينه يهنئ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يرفع الشكر والعرفان إلى جاللة الملك
الوطني لألمن  مستشارًا  سموه  تعيين  بمناسبة 

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رفـــع 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
للشـــباب والرياضـــة  المجلـــس األعلـــى 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أسمى آيات الشكر والعرفان إلى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  بمناســـبة األمر 
الملكي السامي من لدن جاللته بتعيين 

سموه مستشاًرا لألمن الوطني.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
جاللـــة  إلـــى  تقديـــره  عـــن  خليفـــة  آل 
الملـــك، معاهـــًدا ســـموه جاللـــة الملـــك 
بإخـــالص  والعمـــل  جهـــوده  ببـــذل 
سياســـات  علـــى  لإلشـــراف  وتفانـــي 
وإســـتراتيجيات األمن الوطني لمملكة 
البحريـــن بمـــا يكفل ويحفـــظ المصالح 

العليا الداخلية والخارجية.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة “إن القرار السامي من لدن جاللة 
الملـــك يعطينا الحافز ببذل الجهود في 
الفتـــرة القادمـــة، ونحـــن جنـــود جاللته 
وأعاهـــد جاللته بأن أخلـــص في عملي 

لتحقيق رؤية جاللته”.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة عـــن فائـــق التقديـــر وعظيم 
االمتنان إلى جاللـــة العاهل على دعمه 
المتواصـــل والذي يشـــكل مصـــدر فخر 

واعتزاز نســـتمد منـــه متطلبـــات البذل 
والعطـــاء ويدفـــع قدراتنـــا نحـــو العمل 
الجاد المخلـــص واإلنجاز لخدمة األمن 

الوطني في مملكتنا الغالية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد



القائد العام يتفّقد وحدة عسكرية ويزور مستشفى الملك حمد الجامعي
تفّقــد القائــد العــام لقــوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح أمــس، إحدى وحدات قوة دفاع 
البحرين لإلطالع على ما وصلت إليه من جاهزية قتالية وتقدم إداري، حيث قّدم إليه إيجاًزا عن آخر التطورات بتلك الوحدة 

وما وصلت إليه برامج اإلعداد والتدريب فيها.

وبعد أن شـــاهد القائد العام مستوى 
لتحقيـــق  الالزمـــة  االســـتعدادات 
واإلداريـــة  القتاليـــة  الجاهزيـــة 
المنشـــودتين، وأكـــد أن قـــوة دفـــاع 
ثـــم  هللا  مـــن  وبفضـــل  البحريـــن 
بالتوجيهات السديدة من لدن عاهل 
البـــالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
العســـكري  البنـــاء  مســـيرة  تواصـــل 
مختلـــف  علـــى  والتطـــور  والتقـــدم 
األصعـــدة البرية والجوية والبحرية، 
وأن ضبـــاط وضبـــاط صـــف وأفـــراد 
هذه القوة ال يألون جهًدا في العطاء 
لتحقيق أعلى مســـتويات الجهوزية 
القتاليـــة في كافة مواقعهم القتالية، 
فـــي  المخلـــص  بذلهـــم  عـــن  فضـــالً 

مياديـــن اإلعداد والتدريـــب ليكونوا 
أمـــن  لحفـــظ  المنيـــع  الـــدرع  بحـــق 

واستقرار الوطن.
بـــه  يقـــوم  الـــذي  الـــدور  وثّمـــن   
البحريـــن  قـــوة دفـــاع  كافـــة رجـــال 
واألوقـــات  المواقـــع  مختلـــف  فـــي 
الموكلـــة  للمتطلبـــات  وتنفيذهـــم 
للمســـؤوليات  وتقديرهـــم  إليهـــم، 
الجســـام الملقـــاة علـــى عاتقهـــم، كما 

حـــث الجميـــع مـــن خـــالل توجيهاته 
الســـديدة وإرشـــاداته القيمـــة علـــى 
تكـــون  وأن  التفانـــي  مـــن  المزيـــد 
الكفـــاءة والمقـــدرة العاليتيـــن دائًمـــا 
نصب أعينهم، وشـــعارهم اإلخالص 
والتضحيـــة، مؤكـــدًا أن الدفـــاع عن 
الوطـــن أمانـــة مقدســـة ومســـؤولية 
عظيمـــة ال يتوالهـــا إال رجـــال نذروا 
أنفسهم ببذل الغالي والنفيس لحمل 

هذه األمانة.
 كمـــا قـــام القائـــد العـــام بزيـــارة إلـــى 
الجامعـــي  حمـــد  الملـــك  مستشـــفى 
اطلـــع خاللها على مختلف األقســـام 
التـــي  المتطـــورة  واألجنحـــة 
يحتـــوي عليها المستشـــفى، مشـــيًدا 
الحديثـــة  العالجيـــة  بالمســـتويات 

والتي تضم كوادر طبية وفنية تعمل 
وفـــق التكنولوجيا الطبية المتقدمة، 
الخدمـــات  مســـتوى  علـــى  مثنًيـــا 
للمواطنيـــن  يقـــدم  الـــذي  المتطـــور 
مستشـــفى  أن  مؤكـــًدا  والمقيميـــن، 
الملك حمد الجامعي ُيعد اليوم أحد 
الصروح الطبية األكاديمية المتميزة 

على مستوى المنطقة.
وأوضـــح أن اإلنجـــازات الطبيـــة لـــم 
تكـــن لتتحقق لـــوال الـــرؤى الحكيمة 
لعاهل البـــالد القائـــد األعلى صاحب 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
الخدمـــات  وأصبحـــت  خليفـــة،  آل 
الطبيـــة فـــي مملكة البحريـــن بالعهد 
الملكـــي الزاهـــر لجاللتـــه يشـــار إليها 
بالبنان، ومصدر اعتزاز وإشـــادة من 
العلميـــة  والمراكـــز  الصـــروح  كبـــرى 

المتخصصة اإلقليمية والدولية.

الرفاع - قوة الدفاع

سمو محافظ الجنوبية يتفّقد احتياجات الزالق
الــمــيــدانــي الـــتـــواصـــل  ــي  ــن ــب ت ــس  ــك ــع ت الـــمـــيـــدانـــيـــة  الـــــزيـــــارات  أن  أكـــــد  ســـمـــوه 

تفقـــد محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
سلســـة  إطـــار  فـــي  الـــزالق،  منطقـــة 
الزيـــارات التـــي يقـــوم بهـــا ســـموه إلى 
وذلـــك  المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف 
الجهـــات  ممثلـــي  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
األمنيـــة والخدميـــة وعدد مـــن األهالي 

والمسؤولين في المحافظة.
 وفي بداية الزيارة، اّطلع سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة على ســـير العمل 
فـــي مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة بشـــرِق 

المجلـــس  توصيـــات  كإحـــدى  الـــزالق 
التنســـيقي، مشيًرا ســـموه إلى ضرورة 
التنســـيق والمتابعة مع وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الســـتكمال هذه المشـــاريع التي تخدم 

أهالي المنطقة.
العديـــد  المحافـــظ،  ســـمو  تفّقـــد  كمـــا   
مـــن المرافـــق العامة، ومـــدى مالءمتها 
وسالمتها لالستخدام من قبل مرتاديها 
باإلضافـــة إلـــى الخدمـــات فـــي الطـــرق 
والســـالمة المروريـــة، ومـــدى إمكانيـــة 

تطويرهـــا بصورة حضاريـــة ومتطورة، 
كما تابع ســـموه إمكانية ترميم المباني 
والبيـــوت القديمة واألثريـــة وتحويلها 

لمبان تخدم المجتمع والصالح العام.
 وشـــّدد أثناء زيارته علـــى أن الزيارات 
المحافظـــة  دور  تعكـــس  الميدانيـــة 
في تبنـــي التواصـــل الميدانـــي، وتفّقد 
والتواصـــل  المواطنيـــن  احتياجـــات 
الصـــورة  وتحقيـــق  معهـــم  المباشـــر 
الخدمـــي  الصعيـــد  علـــى  التنمويـــة 

واألمني واالجتماعي.

المنامة - وزارة الداخلية

الدفاع عن الوطن 
أمانة مقدسة 

ومسؤولية عظيمة
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزير الخارجية الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفة، مع وزير الدولة للتجارة 
الدوليـــة في المملكـــة المتحدة، 
لمجموعـــة  الســـابق  والرئيـــس 
الصداقة البحرينية في البرلمان 
البريطاني كونور بورنس، وذلك 

في إطار الزيارة الرســـمية التي 
يقوم بها إلـــى المملكة المتحدة 
الصديقة.وأشـــاد وزيـــر الخارجية 
بمـــا يشـــهده التعـــاون الثنائـــي مـــن 
فـــي شـــتى  كبيـــر ومســـتمر  تقـــدم 
مجاالت التعاون ال سيما المجاالت 

االقتصادية والتجارية.

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة 
للتجارة الدولية البريطاني

انخفاض مستوى الجريمة وزيادة القدرات في مكافحة اإلرهاب
عقـــد فريق العمـــل األمني المشـــترك 
بيـــن وزارتـــي الداخليـــة فـــي مملكة 
المتحـــدة،  والمملكـــة  البحريـــن 
اجتماعـــه الثامـــن في لندن برئاســـة 
رئيـــس األمـــن العـــام اللـــواء طـــارق 
التعـــاون  فريـــق  ورئيـــس  الحســـن 
الدولي بـــوزارة الداخلية البريطانية 
مارك تشـــالين وبحضور ممثلي عدد 

من الجهات األمنية في البلدين.
قـــّدم  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
رئيـــس األمـــن العـــام، إيجـــاًزا حـــول 
مســـتجدات الوضع األمني، ومسيرة 
أرســـى  التـــي  والتحديـــث  التطويـــر 
قواعدهـــا وزير الداخلية، مما أســـهم 
الجريمـــة  مســـتوى  انخفـــاض  فـــي 
وزيـــادة القدرات في مجال مكافحة 
اإلرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة، كمـــا 

العـــام،  األمـــن  رئيـــس  اســـتعرض 
تطـــورات األوضاع األمنية بالمنطقة 
وما تشـــهده من توترات، األمر الذي 
يتطلـــب تكثيف التعاون والتنســـيق 
األمنـــي والعمـــل المشـــترك مـــن أجل 
والســـلم  األمـــن  علـــى  المحافظـــة 
الدولييـــن وحمايـــة المالحة البحرية 

وتأمين مصادر الطاقة في العالم.
إلـــى  العـــام  األمـــن  رئيـــس  وتطـــرق 
خطط التطوير والمشـــاريع الجديدة 
في مجـــال الدفاع المدني وتوســـيع 
دائـــرة الحمايـــة المدنيـــة واالرتقـــاء 
العامـــة،  الســـالمة  بمســـتويات 
وهـــو مـــا يتطلـــب تدريـــب وتأهيـــل 
ضبـــاط وأفـــراد الدفـــاع المدني على 
نوعيـــات محـــددة  كيفيـــة مواجهـــة 
بالمعـــدات  والتـــزود  الحـــوادث  مـــن 

والتقنيـــات الحديثـــة التـــي تزيد من 
فاعليـــة التعامـــل معهـــا، وذلـــك فـــي 
إطار مواصلة الجاهزية واالستعداد 
الظـــروف  مختلـــف  مـــع  للتعامـــل 

واألحداث.
وخالل االجتماع، أشار رئيس األمن 
العام إلى مذكرة التفاهم التي وقعها 
الجانبـــان مؤخـــًرا وتتضمـــن تبـــادل 
الخبـــرات والتجـــارب المتقدمـــة في 
مجـــال التدريـــب، بما يدعـــم الجهود 

البحريـــن  مطـــار  لتطويـــر  المبذولـــة 
الدولـــي بتوســـعته الجديـــدة، حيث 
تشـــمل تعزيز التعاون والتنسيق من 
خـــالل اســـتخدام أحـــدث المعـــدات 
مجـــال  فـــي  المتطـــورة  والتقنيـــات 

أمن الطيران. وفي هذا الســـياق أكد 
العـــام حـــرص وزارة  رئيـــس األمـــن 
الداخليـــة علـــى تعزيـــز أمـــن مطـــار 
البحريـــن الدولـــي وبما يتناســـب مع 
المطـــار  وتوســـعة  تطويـــر  مشـــروع 

وتحقيًقـــا للمتطلبات األمنية الالزمة 
لتأمين هذا المرفق الحيوي.

وتم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث أوجه 
وســـبل  القائمـــة  األمنـــي  التعـــاون 
تطويرهـــا، بجانب مشـــاريع التعاون 
المســـتقبلية وفرص التعاون األمني 
بيـــن البلديـــن في مجـــاالت مكافحة 
للجرائـــم  والتصـــدي  اإلرهـــاب 
اإللكترونية وتعزيز األمن اإللكتروني 
وأمـــن الطيـــران باإلضافة إلى مجال 
الدفـــاع المدني والمســـاعدات الفنية 
في مجاالت التدريب بما يســـهم في 
فتح آفـــاق جديدة لتبـــادل الخبرات 
في المجال األمني، حيث تم االتفاق 
علـــى عقد ورش عمل حول مكافحة 
والتصـــدي  واإلرهـــاب  التطـــرف 

للجرائم اإللكترونية.

المنامة - وزارة الداخلية

فريق العمل 
األمني يجتمع مع 
الجانب البريطاني 

لبحث التعاون

خالد بن أحمد وموريسون يبحثان المستجدات اإلقليمية
الوزيـــر يشـــارك فـــي االجتمـــاع الــــ12 لفريـــق العمـــل البحرينـــي البريطانـــي المشـــترك

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، مـــع وزيـــر 
الدولة لشـــؤون الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيا بـــوزارة خارجية المملكة المتحدة 
أندرو موريســـون، وذلك فـــي إطار الزيارة 
الرســـمية التـــي يقـــوم بهـــا إلـــى المملكـــة 

المتحدة الصديقة.
 وخـــالل االجتمـــاع، أكـــد وزيـــر الخارجية 
عمق العالقـــات التاريخيـــة الوطيدة التي 
تمتـــد ألكثـــر مـــن 200 عـــام بيـــن مملكـــة 
البحرين والمملكة المتحدة والتي تســـتند 
على أسس من االحترام والتقدير المتبادل 
الثنائـــي  والتعـــاون  المشـــترك  والعمـــل 
الوثيـــق، معرًبـــا عـــن اعتـــزازه وتقديره لما 
تشـــهد عالقات الصداقة مـــن تطور ونماء 
علـــى كافة األصعدة، مشـــيًدا بالدور المهم 
الذي تقوم بـــه المملكة المتحدة في حفظ 

األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.
 مـــن جانبه، أشـــاد موريســـون بما تشـــهده 
العالقـــات المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحرين 
والمملكـــة المتحـــدة مـــن تقـــدم وحـــرص 
دائم على التنســـيق المشترك إزاء مختلف 
القضايـــا واالرتقـــاء بمســـتوى التعاون في 
الطموحـــات  يلبـــي  بمـــا  المجـــاالت  شـــتى 
المشـــتركة، متمنًيا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.
كمـــا جـــرى خـــالل االجتمـــاع بحـــث آخـــر 
المســـتجدات علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 
الراميـــة  الجهـــود  والدوليـــة وســـبل دفـــع 
لترســـيخ األمـــن والســـلم واالســـتقرار في 
المنطقة والتوصل لحلول سلمية ألزماتها 
والتغلـــب علـــى التحديـــات التـــي تواجـــه 

دولها وشعوبها.
 وفي سياق متصل، عقد االجتماع الثاني 

عشـــر لفريق العمـــل البحرينـــي البريطاني 
المشـــترك برئاســـة الشـــيخ خالد بـــن أحمد 
بن محمـــد آل خليفـــة للجانـــب البحريني، 

وموريسون للجانب البريطاني.
وتمثيـــل  مشـــاركة  االجتمـــاع  وشـــهد   
واســـع مـــن قبل عـــدد كبيـــر من الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكومية بمملكة البحرين، 

حيث تم خالله اســـتعراض مسار عالقات 
الصداقة بين البلدين وسبل توطيدها.

 وقـــام الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بـــن محمد 
آل خليفـــة، وأنـــدرو موريســـون بالتوقيـــع 
علـــى البيـــان المشـــترك لالجتمـــاع الثانـــي 
عشـــر لفريق العمـــل البحرينـــي البريطاني 

المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية
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القضيبية - مجلس النواب

انتخبـــت النائب الثانـــي لرئيس مجلس 
فـــي  عضـــًوا  ســـلمان  الشـــورى جميلـــة 
لجنـــة تعزيـــز احتـــرام القانـــون الدولي 
اإلنســـاني علـــى هامـــش مشـــاركة وفد 
الشـــعبة البرلمانية في أعمـــال الجمعية 
العامـــة 141 لالتحـــاد البرلماني الدولي، 
إنجـــاًزا  االنتخـــاب  هـــذا  يعـــد  بحيـــث 
جديـــًدا لمملكـــة البحرين على مســـتوى 

الدبلوماسية البرلمانية.
 وتمثـــل النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس 
الشورى المجموعة العربية ضمن أعمال 
اللجنـــة، التي تختص بمراقبـــة االلتزام 
إلـــى  باتفاقيـــات جنيـــف التـــي تهـــدف 
حمايـــة غير المشـــاركين فـــي النزاعات 

المســـلحة، كمـــا تســـهم اللجنـــة في رفع 
الوعـــي بمعاملـــة الالجئين والمشـــردين 
ا، وكذلك مسألة عديمي الجنسية  داخليًّ
من خالل تشـــجيع البرلمانات على دعم 
التغييـــرات فـــي السياســـة والممارســـة 

للمساعدة في تحقيق ذلك.

سلمان عضًوا بلجنة تعزيز احترام 
القانون الدولي اإلنساني

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

دّواس  إســـماعيل  فرقـــة  قّدمـــت 
أمســـية فنـــون شـــعبية فـــي منطقـــة 
بـــاب البحريـــن أمس، ضمـــن فعاليات 
والتـــي  البـــاب”  بتوقيـــت  “الخامســـة 
البحريـــن  هيئـــة  ا  أســـبوعيًّ تنظمهـــا 

للثقافة واآلثار.
إســـماعيل  فرقـــة  واســـتحضرت   
دّواس نماذج ألغنيـــات من الموروث 
الفنـــي والســـماعي الشـــعبي لمملكـــة 
البحرين ومدينـــة المحّرق على وجه 
ا  الخصوص، لتسعيد بذلك جزًءا مهمًّ
البحرينـــي  الثقافـــي  المـــوروث  مـــن 

األصيل.
وكانـــت فرقـــة إســـماعيل دّواس قـــد 
تأسســـت عـــام 1935م فـــي المحـــّرق 
علي يد الراحل دواس بن فرج، ومنذ 
أعضاؤهـــا  اعتـــاد  التأســـيس  بدايـــة 
االجتمـــاع مســـاء كل جمعـــة إلحيـــاء 

الفنون الشـــعبية األصيلـــة التي تزخر 
بهـــا البحريـــن. وضمـــت الفرقـــة عبـــر 
تاريخهـــا الحافـــل والطويل نخبًة من 
كبـــار الفنانيـــن العازفيـــن على اآلالت 

الموسيقية التقليدية.
 يذكـــر أن “الخامســـة بتوقيت الباب” 
نشـــاط يقدم لـــزوار منطقـــة البحرين 

فعاليات متنوعـــة تحاكي ديناميكية 
التاريخيـــة،  وقيمتـــه  المـــكان، 
وتســـتهدف مختلف الفئـــات العمرية 
مـــن خـــالل مـــا توفـــره مـــن مســـاحة 
مخصصة لممارسة اإلبداع باختالف 
أشـــكاله، مـــن أمســـيات فنيـــة وورش 

عمل إبداعية وغيرها الكثير.

ــن ــري ــح ــب ــة فـــي بــــاب ال ــي ــب ــع ــت أمــســيــة ش ــدمـ قـ
فرقة إسماعيل دّواس تستعيد ذاكرة الفنون 

المنامة - وزارة األشغال

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف دور 
المهنـــدس البحرينـــي فـــي عمليـــة البنـــاء 
والتطوير التي تشـــهدها المملكة تتويًجا 
إنجـــازات علـــى صعيـــد  مـــن  لمـــا حققـــه 
العمرانـــي  والتطـــور  الحضريـــة  التنميـــة 
والبنيـــة التحتيـــة والمســـاهمة فـــي رفـــع 

مستوى االقتصاد.
 جاء ذلك، خالل مشـــاركته في حفل يوم 
المهندس البحريني الـــذي نظمته جمعية 
وزيـــر  بحضـــور  البحرينيـــة  المهندســـين 
الكهربـــاء والمـــاء وائـــل المبـــارك، ورئيس 
ضيـــاء  البحرينيـــة  المهندســـين  جمعيـــة 
توفيقـــي، وضيف الشـــرف صالـــح طرادة 

وأكثر من 300 مهندس بحريني.
وأوضـــح خلـــف أن المهنـــدس البحرينـــي 
شـــارك في عمليـــة البنـــاء والتطوير الذي 
تشهدها البالد في ظل قيادة عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وبدعم مستمر من رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد الوزير أن البحرين أصبحت نموذًجا 
فيمـــا تقدمه من مهندســـين ومهندســـات 
نظـــًرا  تقديريـــة  علـــى جوائـــز  حاصليـــن 

لجهودهـــم فـــي خدمـــة قطـــاع الهندســـي 
العالمي مشـــيًرا إلى الدور الكبير لجمعية 
المهندســـين فـــي دعـــم المهندســـين على 

جميع األصعدة المحلية والدولية.
 وأشـــاد بالدور الـــذي تقدمه الجمعية في 
دور  مؤكـــًدا  البحرينـــي  المهنـــدس  دعـــم 
المهندس البحريني في المشاركة في كل 
جوانـــب النهضـــة التي تشـــهدها البحرين 
على المستوى التنمية الحضرية والتنمية 

العمراني.

خلف يشارك في حفل جمعية المهندسين بحضور وزير الكهرباء
دور رئيس للمهندس البحريني في البناء 

اختيار زينل لرئاسة الجلسة العامة في البرلمان الدولي
ــة الــبــرلــمــانــيــة ــي ــاس ــوم ــل ــدب ــاز جـــديـــد لــلــبــحــريــن وال ــجـ ــي إنـ فـ

اختـــار االتحاد البرلمانـــي الدولي رئيس 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينـــل لرئاســـة 
الجلسة العامة التي تحمل عنوان )تعزيز 
دور البرلمانـــات فـــي القانـــون الدولـــي(، 
ضمن اجتماع االتحاد البرلماني الدولي 

ا في صربيا. المنعقد حاليًّ
وباإلجمـــاع  زينـــل  اختيـــار  جـــاء  وقـــد 
تأكيًدا لإلنجازات الحضارية والعصرية 
المتميـــزة لمملكـــة البحريـــن، فـــي ظـــل 
بقيـــادة  الشـــاملة،  التنمويـــة  المســـيرة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتقديـــًرا 
البحرينيـــة،  البرلمانيـــة  الشـــعبة  لـــدور 
ا جديـــًدا للمرأة البحرينية  وإنجـــاًزا دوليًّ
والدبلوماســـية البرلمانية. كما يأتي هذا 

االختيار باعتباره األول من نوعه طوال 
مشـــاركات وفود الشـــعبة البرلمانية في 

المحافل الدولية منذ عام 2002.
 وقد أشادت الوفود البرلمانية المشاركة 
بـــدور الوفـــد البرلمانـــي البحرينـــي فـــي 
إدارة الجلسة العامة، وإثراء المناقشات 
بالعديد من التوصيات والمبادرات التي 
ســـيتم رفعها لالتحـــاد البرلماني الدولي 
لعرضهـــا على جدول أعمـــال اجتماعات 

جلساته المقبلة.
 وفي غضون ذلك، شـــارك وفد الشـــعبة 
البرلمانيـــة فـــي اليـــوم الثالـــث ألعمـــال 
البرلمانـــي  لالتحـــاد  العامـــة  الجمعيـــة 
ذات  األخـــرى  واالجتماعـــات  الدولـــي 
الصلـــة، حيث تـــم اعتماد البنـــد الطارئ 

المناخـــي  للتغيـــر  بالتصـــدي  المعنـــي 
حـــول  العامـــة  المناقشـــة  ومواصلـــة 
موضـــوع تعزيز القانون الدولي: األدوار 
واآلليات البرلمانية، ومســـاهمة التعاون 
اإلقليمي. وقد شـــارك الوفد في ورشـــة 
متكافئـــة الفـــرص بعنـــوان: “ليـــس فـــي 

الوطنيـــة  االســـتراتيجيات  برلمانـــي: 
واإلقليميـــة” ومن جانبهـــا، أكدت العضو 
هالة رمزي خالل مشـــاركتها في ورشـــة 
العمل أن البحرين باعتبارها دولة عربية 
وأعـــراف  مبـــادئ  تســـودها  وإســـالمية 

وقيم تنبع من طبيعتها األخالقية.

زينل تترأس الجمعية العامة

جميلة سلمان

القضيبية - مجلس النواب

إطالق برنامج وطني للتوازن بين الجنسين في مجال علوم الفضاء 

أشــادت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، بمســتوى المشــاركات في مســابقة “الهاكاثون العلمي” األول للمرأة 
البحرينية، معربة عن سعادتها لما لمسته من خبرات وعقول علمية مبتكرة وملمة بمجال الذكاء االصطناعي وعلوم المستقبل، 
والــذي ســيكون لــه دور فعــال فــي االســتفادة من األفــكار النظرية إلى تطبيقــات إلكترونية تقــدم فائدتها لكافة أفــراد المجتمع 
وتخدم الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، مردفة أنه يشكل قياًسا لمستقبل البحرينية في علوم المستقبل، ومؤكدة أنها تابعت 
لــدى المشــاركات برامــج وتطبيقات مبتكــرة تخطت البرامج التقليدية فــي الصحة والتعليم والبيئة والعمــل التطوعي والعمل 
الخيــري ومواجهــة التســربات النفطيــة والطاقــة المتجددة، وهو مــا يؤكد قدرة البحرينية على المنافســة فــي مجال االقتصاد 

الرقمي والذكاء االصطناعي بشكل يفوق التصور.

وأعلنت األنصاري أن المجلس األعلى 
للمرأة ســـيعلن قريًبـــا عن انطالق أول 
برنامج وطني للتوازن بين الجنســـين 
فـــي مجـــال علـــوم الفضـــاء والـــذكاء 
االصطناعـــي، مبينة أن هـــذا البرنامج 
ســـيكون مبـــادرة لتوفـــر التخصصات 
النوعيـــة في المملكـــة، مؤكدة حرص 
المجلس على أن يكون هذا الموضوع 
شامالً نظًرا لتسارع التغيرات العالمية 
فـــي هـــذا الجانـــب بشـــكل يومـــي مع 

تخصصات ومعارف جديدة.
جـــاء ذلـــك، في تصريحـــات صحافية 
علـــى هامش زيارة األمين العام أمس 
لجامعة “بوليتكنيـــك” وتفقدها للفرق 
المشـــاركة فـــي أول هاكاثـــون علمـــي 

وهي 12 فريًقا يضم 60 مشاركة.
تعبيـــر  هـــو  الهاكاثـــون  أن  وبينـــت   
ثقافتنـــا  علـــى  ومســـتحدث  جديـــد 
البحرينية، موضحة أنه ســـباق علمي 
وعقلـــي حرص المجلـــس على أقامته 
مـــع الداعميـــن، ليكـــون متوائًمـــا مـــع 
الموضـــوع األشـــمل، ومـــع احتفـــاالت 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لهـــذا العـــام 
بالمرأة البحرينية فـــي مجال التعليم 
العالـــي، وكذلـــك لمعرفة موقـــع الفتاة 
البحرينية في مجال علوم المستقبل.
 وأعربـــت األميـــن العام عن ســـعادتها 
وحـــرص  اهتمـــام  مـــن  الحظتـــه  لمـــا 
كبيريـــن لدى كافـــة المشـــاركات وأنها 
الحظت من خـــالل تفقدها الطاوالت 
والحديـــث مـــع المشـــاركات أن لديهن 
بـــوادر ولكنهن بحاجـــة آللية لتحويل 
هـــذه الـــرؤى إلـــى تطبيقـــات حديثـــة 
تؤدي للوصول إلى المعرفة واالبتكار 
في مجال الذكاء االصطناعي، مؤكدة 
أن التنـــوع فـــي األفـــكار والتطبيقات 

والمواضيع المشـــاركة من قبل الفرق، 
اســـتطاع أن يخرج بابتـــكارات تخدم 
بالمـــرأة  للنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة 
مـــن  العديـــد  خـــالل  مـــن  البحرينيـــة 
المجـــاالت المتنوعة التي تخدم كافة 
ا علـــى ســـؤال  شـــرائح المجتمـــع. وردًّ
حول الخطوات التي ســـيتم اتخاذها 
بعد االطالع على المشـــاريع المقدمة، 
أوضحت األنصاري أن التقييم سيتم 
من قبل لجنة من المختصين، وسيتم 
مـــن خاللهـــا اختيـــار 3 فـــرق فائـــزة، 
وســـيتم االستفادة من كافة المشاريع 
المقدمة بدون اســـتثناء وســـيكونون 
متاحين ولن يكون هناك أي مشـــروع 

حبيس األدراج.
هـــذا  نتوقـــع  لـــم  األنصـــاري  وقالـــت 
فـــي  المشـــاركة  مـــن  الكبيـــر  الحجـــم 
مـــن   12 اختيـــار  تـــم  إذ  الهاكاثـــون، 
أصـــل 102 طلب ويعتبـــر هذا المجال 
صعب للغاية على اعتبار أننا نتحدث 
عـــن مبرمجات وتطبيقـــات ذكية، في 
حيـــن أن ذلك ال يقتصـــر على الحاجة 
وإنمـــا  فحســـب  للبرمجـــة  الفعليـــة 

يحتـــاج إلى فكرة وشـــخصيات لديها 
اإللمـــام الكافـــي بالســـوق والتصميـــم 
وغيرهـــا من األمور التي يجعل العمل 

ا. ا تشاركيًّ جماعيًّ
إدارة  أن عمليـــة  األنصـــاري  وذكـــرت 
المعرفة هي عملية حيوية ومهمة في 
ظـــل شـــكاوى البعـــض بـــأن مخرجات 
التعليـــم ال تتوافـــق مـــع ســـوق العمل 
من الممكن معالجتها بحلول منطقية 
وطنيـــة  وآليـــة  بمبـــادرات  عمليـــة 
للمســـاعدة في عملية “التشـــبيك” في 
تخصصـــات معينة والتوصيل لســـوق 
العمل ويكون دور الجهات المســـاندة 
الوسيط والجسر الذي ينقل الخبرات 
التـــي كونتهـــا المـــرأة البحرينيـــة بمـــا 
يلبـــي احتياجات ســـوق العمل، الفًتة 
أن المجلـــس ســـيكون لـــه دور ميســـر 
ليـــس للمشـــاريع الفائـــزة فقـــط وإنمـــا 
لكافة المشـــاريع المتقدمة ولن يكون 

هناك أي مشروع حبيس األدراج.
فـــي  األعلـــى  المجلـــس  دور  وبشـــأن 
تأطير طاقات المرأة في صالح حاجة 
الســـوق المحلـــي، قالـــت: بالفعـــل هذا 
أحـــد الموضوعـــات التـــي يركـــز عليها 
إدارة  ألن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
المعرفة هي عملية حيوية، بعيًدا عن 
الشـــكوى المتكـــررة مـــن أن مخرجات 
التعليـــم بعيدة عن احتياجات ســـوق 
العمـــل أو أن بطالة المـــرأة في ازدياد 
مســـتمر، وهـــو مـــا يتطلـــب معالجتها 
بحلـــول منطقيـــة وعمليـــة مـــن خالل 
مشـــيرة  النـــوع،  هـــذا  مـــن  مبـــادرات 
إلـــى أن المجلـــس أخـــذ علـــى عاتقـــه 
المســـاهمة فـــي عمليـــة التشـــبيك مـــا 
بين تخصصات معينة وســـوق العمل، 
حيـــث نعتبر أنفســـنا كجســـر لتوصيل 

الخبرة التـــي كونتها المرأة البحرينية 
مع احتياجات سوق العمل.

وحـــول تقرير التوازن بين الجنســـين 
األعلـــى  المجلـــس  ســـيصدره  الـــذي 
التـــي  النتائـــج  أن  للمـــرأة، أوضحـــت 
يرصدها التقرير تبشـــر بالخير، وتبين 
ناحيـــة  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  أن 
تجـــاوزت  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن 

النصف.
وحـــول مســـاهمة المـــرأة فـــي ســـوق 
العمل، تطرقت األمين العام للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة إلـــى أنـــه بعـــد تطبيق 
المجلـــس  دفـــع  االختيـــاري  التقاعـــد 
بالعديـــد مـــن المبـــادرات كمـــا أطلقت 
عديـــد من المؤسســـات فـــي البحرين 
برامـــج متنوعـــة مـــن بينهـــا برنامـــج 
التوظيـــف الوطنـــي، فقـــد الحظنا أن 
عدد العاطالت عن العمل خالل الفترة 

مـــن النصـــف الثانـــي لــــ 2018 وحتـــى 
انخفـــض   2019 مـــن  األول  النصـــف 
الســـجالت  أن  كمـــا   ،%  7 بنســـبة 
التجاريـــة ارتفعت بنســـبة تقترب من 
الـ 13 %، كما أن مســـتوى دخل المرأة 

البحرينية ارتفع خالل هذه الفترة.
وينظـــم فعاليـــات “الهاكاثـــون العملي 
للمـــرأة البحرينيـــة”، المجلـــس األعلى 
“بوليتكنـــك  مـــع  بالتعـــاون  للمـــرأة 
البحرين” ومســـرعة األعمال “برينك - 
بتلكو” وتحت عنوان “تنافس وابتكار 
وذلـــك في إطـــار الفعاليات المصاحبة 
ليـــوم المـــرأة البحرينيـــة الذي ســـيتم 
تخصيصه هذا العام لالحتفاء بالمرأة 
فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي وعلـــوم 

المستقبل .
وتتواصـــل فعاليـــات الهاكاثـــون فـــي 
بوليتكنـــك البحرين علـــى مدى ثالثة 

مشـــارًكا   60 خاللهـــا  يقـــدم  أيـــام، 
ومشاركة في هذا الهاكاثون موزعين 
علـــى 12 فريًقـــا مشـــاريعهم التقنيـــة، 
وسط نقاشات مع مرشدين ومدربين 
وآليـــات  المشـــروع  فكـــرة  حـــول 
تطويرهـــا، وجوانـــب المشـــروع علـــى 
صعيد االبتكار والتطبيق، إضافة إلى 

التمويل وغيرها.
ومن المقّرر أن يقام يوم التحكيم في 
الكليـــة ذاتها يوم الســـبت المقبل على 
أن يتـــم اإلعـــالن عـــن الفائزين خالل 
أعمـــال الملتقـــى العلمـــي المقرر عقده 
يومـــي 29 - 30 أكتوبـــر 2019، ويبلغ 
مجموع جوائز هذه المسابقة 19 ألف 
دوالر، موزعـــة 10 آالف دوالر للمركـــز 
للمركـــز  دوالر  آالف  وســـتة  األول، 
للمركـــز  دوالر  آالف  وثالثـــة  الثانـــي، 

الثالث.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة تناقش احدى الفرق المشاركة في الهاكاثون

االنصاري تتفقد الفرق المشاركة في الهاكاثون 

“األعلى للمرأة” 
يتفقد الفرق 

المشاركة 
في مسابقة 

“الهاكاثون 
العلمي” األول 
للمرأة البحرينية

بدور المالكي من مدينة عيسى
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 “البالد” نشرت 
قصصا من قلب 

الجامعة.. وعدم 
رد اإلدارة إدانة

الجامعة تضم 28 
ألف طالب و934 

موظفا إداريا 
و689 أكاديميا

تقرير للجودة يوصي بسد نقص الموارد البشرية
كشــف تقرير رســمي إلدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة 
التعليــم والتدريــب عــن حصــول مدرســة ابــن النفيــس االبتدائيــة للبنيــن 
الواقعــة فــي منطقــة ســترة بمحافظــة العاصمــة علــى تقديــر مــرض فــي 

المراجعة األخيرة للمدرسة في أبريل الماضي.

التقريـــر أن مبـــررات الحكـــم  وذكـــر 
العامـــة  الفاعليـــة  علـــى  للتقديـــر 
للمدرســـة جـــاءت للتفـــاوت في دقة 
عمليـــات التقييـــم الذاتـــي وتلمســـها 
الواقع المدرســـي، ومدى االســـتفادة 
الخطـــة  بنـــاء  فـــي  نتائجهـــا  مـــن 
ألولويـــات  وفقـــا  اإلســـتراتيجية 
التحســـين وانعـــكاس أثر ذلـــك على 
المراجعـــة  مجـــاالت  جميـــع  ظهـــور 

بالمتسوى المرضي.
وأشـــار التقريـــر إلى تراجـــع الفاعلية 
العامـــة للمدرســـة وجميـــع مجـــاالت 
فـــي  الجيـــد  المســـتوى  مـــن  العمـــل 

المســـتوى  إلـــى  الســـابقة  المراجعـــة 
المرضي في هذه المراجعة.

الشـــخصي  التطـــور  مجـــال  وفـــي 
حصلـــت  االجتماعيـــة  والمســـؤولية 
المدرســـة على تقدير مرض، وأشـــار 
الطـــاب  معظـــم  أن  إلـــى  التقريـــر 
يظهرون حســـا وطنيا وفهمـــا عميقا 
لتـــراث البحرين وقيمها اإلســـامية، 
الوطنـــي  الســـام  وترديدهـــم 
الكريـــم  القـــران  لتـــاوة  وإنصاتهـــم 
ومشاركتهم في الفعاليات المتنوعة 
فـــي حـــب  كمســـابقة أســـرع كاتـــب 

الوطن.

وأشـــار التقرير إلى أن نســـب النجاح 
واإلتقان المرتفعة تعكس مستويات 
الطـــاب فـــي الدروس الجيـــدة التي 
تجـــاوزت ثلث الـــدروس، فـــي حين 
أغلـــب  فـــي  المســـتويات  ظهـــرت 
الـــدروس بصـــورة متفاوتـــة، حيـــث 
بمســـتوى  النصـــف  مـــن  أكثـــر  ظهـــر 
مرض، في حين تباينت مستوياتهم 
مـــن دروس نظـــام معلـــم  فـــي قلـــة 
الفصل واللغة اإلنجليزية، وتمركزت 
فـــي الصف الثالث الـــذي يعد مخرج 

التمكيـــن  مجـــال  تحـــت  المدرســـة. 
وتلبية االحتياجات الخاصة حصلت 
المدرســـة علـــى تقدير مـــرٍض، وبين 
التقريـــر أن المدرســـة تلبـــي بصـــورة 
فاعلة احتياجات الطاب الشخصية 
باســـتقبال طـــاب ريـــاض األطفـــال، 
ببرنامـــج  الجـــدد  الطـــاب  وتهيئـــة 
أســـبوع التهيئة، ومتابعة احتياجات 
الطاب المادية والنفســـية، ودعمهم 
للســـلوك  المعـــززة  البرامـــج  بتنفيـــذ 
اإليجابـــي كبرنامـــج “كلنا مســـؤول”، 
ومساندتهم عند تعرضهم للمشكات 
ودراســـتها  حاالتهـــم  بتشـــخيص 
كالعزوف عن الدراسة، وتواصلها مع 

الجهات المعنية.
تولـــي  المدرســـة  أن  إلـــى  وأشـــار 
اهتمامـــا جيـــدا بطاب صـــف الدمج 
فـــي برنامجهـــم الخاص وتشـــاركهم 

كفعاليـــة  المتنوعـــة  الفعاليـــات  فـــي 
يوم المعاق، وفي اللجان كالكشافة، 
إضافـــة إلى الدعـــم اإليجابي لطاب 
صعوبات النطق واللغة في برنامجهم 
على الرغم من كثر الحاالت في ظل 
وجـــود اختصاصية واحدة. وأوصى 
الكفـــاءة  برامـــج  بتطويـــر  التقريـــر 
المهنيـــة ومتابعـــة أثرها فـــي تجويد 
عمليتـــي التعليـــم والتعلـــم بالتركيـــز 
المهـــارات  الطـــاب  إكســـاب  علـــى 

فـــي  التعلـــم  ومهـــارات  األساســـية 
المـــواد الدراســـية، واســـتثمار وقـــت 

التعلم بصورة منظمة ومنتجة.
نقـــص  بســـد  التقريـــر  أوصـــى  كمـــا 
فـــي  المتمثـــل  البشـــرية  المـــوارد 
اللغـــة  لقســـم  األولـــى  المعلمـــة 
تفـــوق  واختصاصيـــة  اإلنجليزيـــة، 
وموهبة، وممرضة، واختصاصيتين 
إضافيتيـــن لصعوبة التعلـــم والنطق 

واللغة.

ابتدائية ابن 
النفيس تتراجع 

إلى تقدير مرٍض

فوز 13 طالبا بينهم 3 إناث بانتخابات “األهلية”

أعلـــن نائـــب الرئيس للشـــؤون اإلداريـــة والمالية 
منير المبارك عن فـــوز 13 طالًبا وطالبة بعضوية 
مجلس طلبة الجامعة للعام 2019، منّوًها بنجاح 

العملية االنتخابية.
 وذكـــر أن 4 طـــاب فـــازوا بمقاعـــد كليـــة العلوم 
اإلداريـــة والماليـــة، وهـــم: محمد زايـــد، ونرجس 
ديواني، ونوف صنقور، وأحمد آل شعيل، وكذلك 
فاز بتمثيل كليـــة اآلداب والعلوم 4 طاب وهم: 
زين الســـعد، وعبدهللا الشـــاعر، ونجـــود القطان، 
ومحمـــود القـــاف، وكذلك طالبـــان يمثان كلية 
تكنولوجيا المعلومات، هما: سلمان الما ومحمد 
القاســـمي، فيمـــا ظفر بمقعدي كلية الهندســـة كل 
مـــن: عبـــدهللا عبدالعزيـــز ومحمد القوتـــي. فيما 

مثـــل طلبـــة الماجســـتير بمجلس الطلبـــة فيصل 
رشدان.

 وكان الرئيـــس المؤســـس للجامعة البروفيســـور 
الجامعـــة  رئيـــس  بمعيـــة  الحـــواج  عبـــدهللا 
البروفيســـور منصـــور العالـــي وعدد مـــن قيادات 

الجامعـــة قد قاموا بجولـــة تفقدوا خالها أجواء 
المنافســـة الطابيـــة وســـير العمليـــة االنتخابية، 
والتقـــوا خالهـــا بعـــدد مـــن الطلبـــة المرشـــحين 
والناخبين، حيث أشـــادوا بالـــروح الوطنية التي 

اتسمت بها المنافسة االنتخابية.

المنامة - الجامعة األهلية

كشفت مصادر نيابية عبر “البالد” عن مشاورات لتوقيع طلب المناقشة العامة تحت قبة البرلمان عن وضع جامعة البحرين. وقالت 
إن وضــع جامعــة البحريــن أصبــح مدار نقاش عام وتســاؤالت بالمجتمع األكاديمــي وبخاصة أنها الجامعة الحكوميــة األبرز، وتضم 

قرابة 28 ألف طالب، وقرابة 934 موظفا إداريا بدوام كامل، وقرابة 689 أكاديميا يعملون بدوام كامل.

أعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  أن  وذكـــرت 
المجلـــس تســـلموا شـــكاوى عديـــدة عن 
بغيـــاب  يتعلـــق  فيمـــا  الجامعـــة  وضـــع 
الترقيـــات  فـــي  الشـــفافة  المعاييـــر 
والتعيينـــات والبحرنة، ووجود شـــبهات 
محسوبيات وشـــللية بالترقيات وتولي 
المراكـــز المتقدمة بالجامعـــة، وذلك من 
خال احتكار وجوه محددة مسؤوليات 
يتطلـــب وضـــع  ممـــا  كثيـــرة وجســـيمة 
كشـــاف الضوء على ســـبب غيـــاب مبدأ 
االختيـــار بالجـــدارة ومبـــررات إســـقاط 
وتهميش الكفاءات من تولي المسؤولية 

على حسابات أخرى منبوذة.

طاولة المساءلة

صحيفـــة  أن  إلـــى  المصـــادر  ونبهـــت 

الباد نشـــرت قصصـــا إخبارية عديدة 
بالفتـــرة الماضيـــة عـــن شـــكاوى مـــن 
داخل الجامعة، وباألدلة والمستندات، 
وأشـــاحت إدارة الجامعـــة وجهها عن 
ـــت اإلدانـــة الضمنيـــة  ُيثبِّ الـــرد، وبمـــا 
للمخالفـــات اإلداريـــة والمالية وأوجه 
يتعيـــن  التـــي  بالجامعـــة،  التقصيـــر 
أن تكـــون قـــدوة بتطبيـــق سياســـات 

الحوكمة وحسن التصرف اإلداري.
وذكرت أن غياب محاسبة المقصرين 
وتعليـــق إنجاز تقاريـــر لجان التحقيق 
واحتكار المناصب بيد وجوه محددة، 
علـــى  كليـــات  لحصـــول  والترويـــج 
اســـتكمال  دون  عالميـــة  اعتماديـــات 
مشـــروطة،  اعتماديـــة  بأنهـــا  القصـــة 
الموظفيـــن  ترقيـــات  وتعطيـــل 

المبينين وتجاهـــل مطالباتهم وتورط 
أكاديمييـــن من كلية الحقـــوق بواقعة 
أراضـــي  اســـتثمار  وعـــدم  تزويـــر، 
الجامعـــة بالشـــكل المجـــزي، وغيرهـــا 
مـــن موضوعات ســـتوضع على طاولة 

المساءلة.

النعيمي وحمزة

وأكدت المصادر أن جلســـة المناقشـــة 
الجامعـــة  وضـــع  لمناقشـــة  العامـــة 
ستشـــهد طلب حضـــور وزيـــر التربية 
بصفتـــه  النعيمـــي  ماجـــد  والتعليـــم 
رئيـــس مجلس أمنـــاء الجامعة، فضا 
عن اســـتدعاء رئيـــس الجامعة رياض 

حمزة؛ وذلك لمساءلته.

حق دستوري

وقالـــت المصـــادر إن الطلـــب يســـتند 
للمجلـــس  الدســـتور  يكفلـــه  لحـــق 
المنتخـــب، إذ تنـــص المـــادة )68/ ب( 
من الدســـتور على أنه يجوز لمجلس 
النـــواب بنـــاء علـــى طلـــب موقـــع من 
5 نـــواب علـــى األقـــل طـــرح موضوع 

عام للمناقشـــة؛ الســـتيضاح سياســـة 
الحكومـــة فـــي شـــأنه وتبـــادل الـــرأي 

بصدده.
الائحـــة  مـــن   171 المـــادة  وتنـــص 
الداخليـــة لمجلـــس النـــواب علـــى أن 
المناقشـــة  باقتـــراح  الطلـــب  يقـــدم 
العامـــة إلـــى رئيـــس المجلـــس كتابة، 
ويجـــب أن يتضمـــن تحديـــدا دقيقـــا 
والمبـــررات  المطـــروح  للموضـــوع 
واألسباب التي تبرر طرحه للمناقشة 
العامـــة بالمجلس واســـم العضو الذي 
يختـــاره مقدمـــو الطلـــب لتكـــون لـــه 
أولوية الكام في موضوع المناقشة 

العامـــة. ويبلغ رئيـــس المجلس طلب 
المناقشـــة العامـــة فـــور تقديمـــه إلـــى 
الوزيـــر  أو  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
المختـــص بحســـب األحـــوال، ويدرج 
فـــي  الطلـــب  المجلـــس هـــذا  مكتـــب 
تاليـــة؛  جلســـة  أول  أعمـــال  جـــدول 
لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة 
الموضـــوع؛  طـــرح  علـــى  الموافقـــة 
للمناقشـــة العامة أو اســـتبعاد الطلب 
مـــن جـــدول أعمالـــه لعـــدم صاحيـــة 
الموضوع؛ للمناقشة وذلك بعد سماع 
رأي عضـــو من المؤيدين؛ لاســـتبعاد 

وعضو من المعارضين له.

الــكــفــاءات تهميش  ــررات  ــب م ــن  ع لمساءلته  حــمــزة  اســتــدعــاء   :”^“ ـــ  ل ــادر  مــص

المحسوبيات بجامعة البحرين محور مناقشة عامة بالبرلمان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أشـــاد عضـــو مجلـــس حكمـــاء المســـلمين 
بجمهوريـــة لبنـــان الشـــقيقة الســـيد علـــي 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات  األميـــن 
لعاهل الباد حضرة صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة بإنشـــاء كلية 
عبـــدهللا بـــن خالد للدراســـات اإلســـامية، 
مؤكـــدا أن هذه الكليـــة تمّثل خطوة رائدة 
علـــى مســـتوى العالم العربي واإلســـامي، 
مبـــادئ  نشـــر  علـــى  تركيزهـــا  مـــن حيـــث 
الجامعـــة، وترســـيخ  الرســـالة اإلســـامية 

التسامح والتعايش ووحدة الكلمة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء الســـيد علـــي األمين 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي؛ 
بمناســـبة زيارتـــه المملكـــة للمشـــاركة فـــي 
مؤتمـــر الـــزكاة والتنميـــة الشـــاملة، حيـــث 

مشـــروع  تفاصيـــل  علـــى  الوزيـــر  أطلعـــه 
كلية الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد للدراســـات 
اإلســـامية، وشـــكر األميـــن الموافقة على 
االنضمـــام كعضـــو بمجلـــس أمنـــاء الكلية، 
مشـــيًدا بعطاءاته الفكريـــة والدعوية في 

خدمة الدين اإلسامي.

رئيس األزهر

كما التقى وزير التربية التعليم نائب برئيس 
جامعـــة األزهـــر بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة محمد أبوزيد، والـــذي أثنى بدوره 
علـــى خطوة إنشـــاء هـــذه الكليـــة، مؤكًدا أن 
إنشـــاء هذا الصرح التعليمي الرائد والمتفرد 
يؤكد نهج مملكـــة البحرين المنفتح والمعزز 
للتســـامح والتآخي بيـــن المذاهب واألديان، 

فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لجالـــة الملك، 
فيمـــا أشـــاد الوزيـــر بالمكانة العلميـــة البارزة 
لجامعـــة األزهر، وبجهود القائمين عليها منذ 

التأسيس.
وبهـــذه المناســـبة، اســـتمع ضيفـــا البـــاد إلى 
شـــرح من وزير التربيـــة والتعليم عن جهود 

الوزارة في نشـــر قيـــم التســـامح والتعايش 
والتقارب بيـــن األديان والمذاهب، خصوصا 
عبر المعهدين الديني والديني الجعفري من 
خال إجراءات عديدة، ومنها تشكيل فريق 
واحـــد من طلبـــة المعهديـــن؛ للمشـــاركة في 

مختلف المنافسات الرياضية المدرسية.

أول دفعة
وخـــال اللقاءيـــن، أوضـــح وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم أنـــه مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي 
الجـــاري تم اســـتقبال أول دفعـــة من طلبة 
مملكـــة  احتفـــاالت  ضمـــن  الكليـــة،  هـــذه 
البحريـــن بمرور 100 عام على بدء التعليم 

النظامي الحكومي فيها، حيث وجه جالة 
الملـــك بـــأن تحمـــل الكلية اســـم المغفور له 
بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
خالـــد آل خليفـــة طّيـــب هللا ثـــراه؛ تقديـــًرا 
إلســـهاماته في خدمة اإلسام والمسلمين، 

وفي إشاعة ثقافة الوسطية واالعتدال.

ــي رائـــــــد ومـــتـــفـــرد ــم ــي ــل ــع ــة األزهـــــــــر: الـــكـــلـــيـــة صـــــرح ت ــعـ ــامـ ــس جـ ــ ــي ــ رئ

األمين يوافق على عضوية مجلس كلية عبداهلل بن خالد

محرر الشؤون المحلية

حمزة بجلسة سابقة للبرلمان

الفرز التصويت

.. ولقاء رئيس جامعة األزهراللقاء مع األمين

تأسست المدرسة في العام 1993 وتستوعب 448 طالبا تقريبا، موزعين  «
على الصفوف من األول حتى الثالث االبتدائي بمجموع 15 صفا.

وتضم المدرسة 7 إداريات و3 فنيات، فضال عن 40 معلمة، وكانت آخر  «
المستجدات الرئيسة في المدرسة هي تعيين 6 معلمات جدد خالل العام 

الدراسي 2019-2018، منهن 2 لنظام معلم الفصل، و1 للغة اإلنجليزية.

بروفايل المدرسة
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إزالة حديقة خارجية بعد 40 سنة على ترخيصها من البلدية
المحـــرق  بلديـــة  مواطـــن  شـــكا 
ا يســـتخدم  إلزالتهـــا تســـويًرا خارجيًّ
لمنـــزل  تجميليـــة  زراعـــة  كمنطقـــة 
والـــده المتوفى، بعـــد أن حصل على 
ترخيص بإقامته مـــن الهيئة البلدية 
المركزيـــة )بلديـــة المحـــرق( قبل 40 
عاًما. وقال لـ”البالد”: في 26 سبتمبر 
الماضـــي حضـــرت البلديـــة بآلياتهـــا 
بمعيـــة الشـــرطة، وتـــم قطـــع التيـــار 
الكهربائـــي علـــى المنزل دون إشـــعار 
للظـــروف  ومراعـــاة  المنـــزل  ألهـــل 
كان  حيـــث  لقاطنيـــه،  اإلنســـانية 
يتواجد بالمنزل أمه المقعدة وطفلة 
رضيعة، وتم إزالة التســـوير بطريقة 

أثارت هلع ساكني المنزل.
أشـــار  القضيـــة  تفاصيـــل  وحـــول 

المتوفـــى  والـــده  أن  إلـــى  المواطـــن 
كان قـــد حصل على إجـــازة بناء من 
الهيئـــة البلدية المركزية )ســـابقا( في 
األســـرة  وبقـــت   ،1984 أغســـطس 
تنتفع بالعقار بعـــد إجراء التعديالت 
التراخيـــص  حســـب  والترميمـــات 

الصادرة عن البلدية.
مـــرور  وبعـــد  البلديـــة  أن  وذكـــر   
فتـــرة طويلـــة مـــن الزمن علـــى هذه 
التعديـــالت حّررت إخطـــاًرا بضرورة 
الـــذي  الخارجـــي  التســـوير  إزالـــة 
صرحت به البلدية ســـابًقا في إجازة 

البناء.
 وقـــال إن اإلخطـــار نـــّص علـــى أنـــه: 
“يجـــب إزالـــة البنـــاء المخالف خالل 
أســـبوعين مـــن تاريخـــه وإال ســـيتم 

إزالتهـــا بالطرق اإلدارية وبالتنســـيق 
مع هيئة الكهربـــاء والجهات األمنية 
المختصة مع تحميلـــه كافة األتعاب 

المترتبة على ذلك”.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك تـــم فـــي وقـــت 
جاء فيه تقريـــر الخبير المنتدب من 
المحكمة ما نصه: إن عرض الســـياج 
البالـــغ ثمانيـــة أقـــدام المذكـــور فـــي 
إجازة البناء يتطابق تماًما مع عرض 
الســـياج القائم على أرض الواقع، بما 
يـــدل علـــى أن البلديـــة المتمثلة في 
الهيئة البلدية المركزية )ســـابًقا( هي 

التـــي أجـــازت للمدعـــى أو موروثـــه 
بعمـــل هـــذا الســـياج خـــارج حـــدود 

الملك.
األمـــور  محكمـــة  أن  وأضـــاف   
ال  التســـوير  أن  أكـــدت  المســـتعجلة 
المـــارة  أو  القاطنيـــن  يهـــّدد ســـالمة 
كمـــا ادعـــت البلديـــة، وأن التســـوير 
المحدث كان وفًقا لتراخيص صادرة 

عن البلدية قبل 40 سنة.
وأكـــد المواطـــن عـــدم ممانعتـــه ألي 
تصحيـــح  إلـــى  تهـــدف  إجـــراءات 
إال  المخالفـــات،  وإزالـــة  األوضـــاع 
البلديـــة  إزالـــة  هـــو  المســـتغرب  أن 
لتســـوير ســـبق وأن تم التصريح به، 
وظـــل قائًما طـــوال تلك المـــدة دون 
بأضـــرار ألحـــد، وعـــدم  يتســـبب  أن 
لبقيـــة  مماثلـــة  إجـــراءات  اتخاذهـــا 

أثناء عملية اإلزالة المخالفات في المنطقة نفسها.

ابن صاحب المنزل: 
العملية أثارت هلع 

القاطنين
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األمطار بموسم  الماليين  إنفاق  المجدي  غير  من  “األشغال”: 

مدير للصالح: ال تّتهم و“تّوك داش” المجلس

اســتنكر مديــر إدارة تشــغيل وصيانــة الصــرف الصحــي شــوقي منديــل اتهــام 
النائــب ممــدوح الصالــح عن تلكؤ وزارة األشــغال بمعالجة تجمــع مياه األمطار 

في العاصمة.

وقـــال خـــالل اجتمـــاع مجلـــس أمانـــة 
العاصمـــة: “اتهامـــك لـــوزارة األشـــغال 
غيـــر مقبـــول وســـجل اعتراضـــي على 
مـــا تقولـــه وأنـــت تـــوك داش المجلس 
وأرجـــع لأل”ريكـــورد” تاريـــخ المجالس 
الســـابقة للنـــواب، ونحن لســـنا غافلين 
ونعمـــل  األمطـــار،  تجمـــع  تكـــرار  عـــن 
جاهديـــن لحلهـــا، وأن مقتـــرح وجـــود 
مركبة شرطة تســـهل مرور الصهاريج 

صعبة بأوقات المطر”.
وقـــال: “معالجـــة تجمع ميـــاه األمطار 
بحاجـــة إلـــى ميزانيـــات كبيـــرة ولكـــن 
إن  إذ  أخـــرى،  خطـــة  لديهـــا  الـــوزارة 
عدًدا كبيًرا من السيارات في المنطقة 

واستغراق عدد الصهاريج بحاجة إلى 
وقـــت لتفريغ الشـــحنة، وقـــت هطول 

األمطار وهذا ما يؤخر عملها”.
إلـــى  وجـــدت  الـــوزارة  أن  وأضـــاف: 
نصـــرف  أن  المجـــدي  غيـــر  مـــن  أنـــه 
مالييـــن الدنانير على شـــبكة تصريف 
شـــبكات األمطـــار، إذ هنـــاك أولويـــات 
أخـــرى لتوفير نظـــام للصرف الصحي، 
باإلضافـــة إلـــى أن موســـم األمطـــار ال 

يتجاوز 3 أسابيع في العام الواحد.
 ولفـــت إلى أن حاجـــة مملكة البحرين 
إلى توفير طرق آمنة وســـليمة ولديها 
انســـيابية فـــي المـــرور، وأن موضـــوع 
شـــبكة تجمع األمطار بحاجة إلى عمل 

ولكن على مراحل متفاوتة.
فـــي  ـــا  حاليًّ المناطـــق  أن  وأوضـــح 
بشـــكل  العمـــران  فيهـــا  تـــم  البحريـــن 
ســـريع وال يمكن تدارك تجمع األمطار 
فـــي بعـــض المناطـــق، إذ إن المناطـــق 
الجديدة التي بنيت على وديان أثرت 
فـــي تجمع األمطـــار، حيـــث إن الرقعة 

الزراعية قلت وطبيعـــة التربة تغيرت 
البنيـــة  اســـتبدال  خـــالل حاجـــة  مـــن 

التحتية للتربة لقواعد البناء.
بتنظيـــف  تقـــوم  الـــوزارة  أن  وأردف 
األنابيـــب وشـــبكات الصـــرف الصحي 
كل عـــام وتعلـــن عـــن جاهزيتهـــا قبول 

موسم األمطار.

موسم األمطار
حلقة نقاشية بمجلس أمانة العاصمة 
األمطـــار  لموســـم  االســـتعداد  حـــول 
والتـــي جمعـــت المواطنيـــن وأعضاء 
المجلـــس والمعنيين بوزارة األشـــغال 

المختصين بإدارة تشغيل الطرق.

تغطية مروة خميس

مع المسؤولين المعنيين بإدارة الصرف الصحي 

مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني شوقي منديل

“األشغال” لم تعوِّض 23 بيًتا تضّرر من األمطار
األمــطــار بــمــوســم  للصهاريج  الــشــرطــة  ــارات  ــي س بــمــرافــقــة  ــراح  ــت اق

دعا ممدوح الصالح ممثل الدائرة الثالثة 
مـــن محافظـــة العاصمـــة فـــي المجلـــس 
العاصمـــة  أمانـــة  لمجلـــس  األســـبوعي 
المســـؤولين في وزارة األشغال وشئون 
البلديـــات إلـــى اتخـــاذ كافـــة اإلجراءات 
الالزمـــة واالحتياطـــات الفورية لحاالت 
فـــي  األمطـــار  أثنـــاء هطـــول  الطـــوارئ 
فصل الشتاء، وباألخص بعد رفع النائب 

لتضرر 23 منزاًل ولم يتم تعويضهم.
 ومـــن جهتـــه، عـــرض الصالـــح الجوانب 
الســـلبية التي وقعت في فصل الشـــتاء 
الماضـــي من تضـــّرر الكثير مـــن المنازل 
منازلهـــا  وغـــرق  الثالثـــة،  الدائـــرة  فـــي 
إلـــى  وطرقهـــا وشـــوارعها؛ والـــذي أدى 
ألســـر  الشـــخصية  للممتلـــكات  تلفيـــات 

العديـــد منها مـــن ذوي الدخل المحدود، 
وأنهـــم لـــم تعوضهـــم الوزارة إلـــى يومنا 

هذا.
وقـــال: “الـــوزارة لـــم تعوضهـــم بالرغـــم 

وجود التوجيهات السامية لسمو األمير 
وتخصيصـــه  الموقـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
احتياجاتهـــا  وفـــق  للـــوزارة  ميزانيـــة 
لحـــل هذه المشـــكالت المتكررة وغيرها 

المهددة لسالمة المواطنين والمقيمين”.
واقتـــرح الصالـــح بأن ترافـــق الصهاريج 
ســـيارات أمـــن أو مـــرور؛ لتســـريع تنقلها 
ويتـــم  بيســـر وســـهولة،  المناطـــق  بيـــن 
تزويـــد كل الجهات المعنيـــة من النواب 
باألرقـــام  والمقيميـــن  والمواطنيـــن 
الساخنة لتسهيل التواصل وتسريع حل 

أي مشكلة طارئة. 
ومـــن جانب آخـــر، أشـــار النائـــب محمد 
ينشـــد  ال  المواطـــن  أن  إلـــى  بوحمـــود 
األمطـــار  مـــن  تضـــرره  مـــن  تعويًضـــا 
المواطـــن  ولكـــن   ،% بتعويضهـــم   50 
يطمـــح لوضح حلول لعـــدم تكرار تجمع 
ويتكبـــد  أخـــرى،  مـــرة  األمطـــار  ميـــاه 

ا. بخسائر مالية سنويًّ

ممدوح الصالح بصدر مجلس األمانة

المنامة - أمانة العاصمة

أكـــدت مدير عام أمانـــة العاصمة 
األمانـــة  أن  حميـــدان  شـــوقية 
بـــدأت في رصد مخالفـــات البناء 
الوحـــدات  مـــن  للمســـتفيدين 
منطقـــة  إســـكان  فـــي  الســـكنية 
عـــن  بإخطارهـــم  وذلـــك  ســـترة، 
مخالفتهـــم ألنظمة واشـــتراطات 
البنـــاء. وجـــاء ذلـــك، خـــالل زيـــارة 
تفقديـــة لمنطقـــة ســـترة برفقـــة كل 
مـــن عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 

عبدالواحـــد النـــكال، ورئيـــس قســـم 
ياســـر،  عمـــار  والتفتيـــش  الرقابـــة 
وعـــدد من المهندســـين وذلـــك لرصد 
المخالفـــات فـــي الوحدات الســـكنية 

في المنطقة.
وزارت حميـــدان عـــدًدا مـــن المنـــازل 
اإلسكانية في منطقة سترة للوقوف 
علـــى مخالفـــات البنـــاء الُمتمثلة في 
االرتدادات وتغيير الواجهة والتعدي 

على الطريق العام.

أمانة العاصمة ترصد مخالفات 
البناء في إسكان سترة

ليتيري: البحرين طبقت المعايير في مناهضة التعذيب
ــوق االنـــســـان ــق ــح ــق ب ــعــل ــت ــز مــاي ــزي ــع ــي ت ــة فـ ــي ــاض ــكــة م ــمــمــل ال

أكــدت رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ماريــا خــوري أن مملكــة 
البحريــن تمضــي بخطــى ثابتــة في رعايــة كل ما يتعلــق بتعزيز قيــم ومبادئ 
حقــوق اإلنســان فــي ظــل دولــة المؤسســات وســيادة القانون، وذلــك بفضل 
الدعم الذي توليه القيادة الرشــيدة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنســان في المملكة 

وبناء منظومة وطنية قوية تدعم مبادئها وأركانه. 

الشـــعب  أن  خـــوري  وأوضحـــت 
ومكوناتـــه  أطيافـــه  بـــكل  البحرينـــي 
يعيـــش في ألفـــة ومحبـــة دون تمييز 
أو تفرقـــة، وذلـــك مـــن خـــالل الرعاية 
الملكية السامية لقيم وواقع التسامح 
والتعايـــش التـــي جعلت مـــن المملكة 
نموذجـــا رائدا على المســـتوى الدولي 
فـــي هـــذا الشـــأن. جـــاء ذلـــك خـــالل 
اســـتقبالها رئيس المؤسســـة، القاضي 
بالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنســـان 
ســـفير  بحضـــور  ليتيـــري،  نيكـــوال 

جمهوريـــة إيطاليـــا دومينكـــو بيالتو، 
والقائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق 
الخاصة محمد الهـــزاع، باإلضافة إلى 
نائـــب الرئيس خالـــد الشـــاعر، وعضو 
مجلس المفوضين مال هللا الحمادي، 
الوطنيـــة   للمؤسســـة  العـــام  واألميـــن 
ياســـر شـــاهين، حيـــث رحبـــت خوري 
بالحضور، وقدمت نبذة عن المؤسسة 

الوطنية وأهدافها واختصاصاتها.
القاضـــي  أكـــده  مـــا  الحضـــور  وثمـــن 
ليتيـــري في تصريحاتـــه بأن ما قامت 

بـــه البحرين بشـــأن مناهضة التعذيب 
وتعزيز كفاءة المؤسســـات الحقوقية 
عبـــر تشـــريعات وقوانيـــن قد اشـــتمل 
علـــى معايير حقوق اإلنســـان المطبقة 
ثمـــن  كمـــا  األوروبيـــة،  الـــدول  فـــي 

الـــدور الحقوقي المهم الـــذي تقوم به 
المؤسســـة الوطنيـــة علـــى المســـتوى 
المحلي والدولي كونها احدى اآلليات 
حقـــوق  وحمايـــة  لتعزيـــز  الوطنيـــة 

االنسان في المملكة.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

سيدعلي المحافظة



أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق مملكة البحرين نتائج متقدمة في مؤشرات سهولة 
ممارسة األعمال حسب التقرير الصادر من البنك الدولي يعزز من تنافسيتها العالمية خاصة في المجال االقتصادي بما يحقق المزيد 
من النجاحات ويســهم في تشــجيع مختلف أوجه االســتثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة 

دعًما للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جـــاء ذلك لـــدى تقديم وفـــد البحرين 
صنـــدوق  اجتماعـــات  فـــي  المشـــارك 
البنـــك  ومجموعـــة  الدولـــي  النقـــد 
الدولـــي جلســـة نقاشـــية الســـتعراض 
إنجازات المملكة في مجال ممارســـة 
األعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية 
وتقدمها، حيث أشار وزير المالية إلى 
أن الناتـــج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
للبحريـــن واصـــل نمـــوه اإليجابـــي مع 
ثبات معدالت إنتاج النفط واســـتمرار 
نمـــو القطاعـــات غيـــر النفطية بنســـبة 
العشـــر  الســـنوات  فـــي   % 50 بلغـــت 
إطـــاق  أن  إلـــى  منوًهـــا  الماضيـــة، 
واســـتمرار  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج 
تنفيـــذ مبادراته الرئيســـية مع تحديد 
آليات عملها ومؤشـــرات أدائها أســـهم 
في مواصلة ســـير المملكة بثبات نحو 
تحقيـــق أهدافها التنمويـــة على كافة 
النتائـــج  األصعـــدة وهـــو مـــا برهنتـــه 

األوليـــة خال النصـــف األول من عام 
2019 مقارنـــة بنفـــس الفترة من العام 

الماضي.
األوليـــة  االحصائيـــات  أن  ذكـــر  كمـــا 
تـــم  التـــي  المالـــي  التـــوازن  لبرنامـــج 
الثقـــة  تعـــزز  اليـــوم  حتـــى  تحقيقهـــا 
فـــي القدرة علـــى الوصـــول إلى نقطة 
التوازن بيـــن المصروفات واإليرادات 
إذ   ،2022 عـــام  بحلـــول  الحكوميـــة 
الكلـــي  العجـــز  مســـتوى  خفـــض  تـــم 
احصائيـــات  حســـب   %  38 بنســـبة 
النصـــف األول من عـــام 2019 مقارنة 
بالنصف األول من عام 2018، وزادت 
اإليرادات غير النفطية بنســـبة 47 %، 
واإليرادات النفطية بنسبة 10 %، في 
حين انخفضـــت المصروفات اإلدارية 

بنسبة 14 %.
الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
والتجارة والســـياحة زايد الزياني أنه 

وانطاقًا من موقـــع البحرين الجاذب 
لاســـتثمارات والتســـهيات المختلفة 
التي تقدمها للمستثمرين، فقد حرص 
فريـــق البحريـــن ومـــن ضمنـــه فريـــق 
عمل الـــوزارة علـــى تعزيز هـــذا المبدأ 
مـــن خـــال العمل على المســـاهمة في 
إصدار وتعديل حزمة من التشريعات 
والقوانيـــن التـــي هدفت إلى تبســـيط 
وتسريع وتســـهيل ممارســـة األنشطة 
التنظيـــم  إعـــادة  ومراعـــاة  التجاريـــة 
واإلفاس والذي بموجبه يتم السماح 
المعســـرة  الشـــركات  تنظيـــم  بإعـــادة 
مـــن  بـــداًل  ديونهـــا  جدولـــة  وإعـــادة 
تصفيتهـــا ممـــا يعـــزز فرصهـــا للنجـــاح 
وتجـــاوز المرحلـــة الصعبـــة التـــي قـــد 
تواجههـــا، بجانـــب العمل علـــى تعديل 
التشـــريعات التـــي تعمـــل علـــى توفير 
الحماية لحقوق المســـتثمرين األقلية 
وغيرهـــا مـــن التشـــريعات، وبمـــوازاة 

ذلـــك تـــم العمـــل وفـــق نظـــم إداريـــة 
متطـــورة ومتقدمة كنظام “ســـجات” 
مـــن  الحـــزم  تلـــك  حققـــت  حيـــث 
اإلجـــراءات القانونية واإلدارية نتائج 
ملموســـة مـــن شـــأنها تكريـــس مكانـــة 
البحريـــن االقتصادية والدفـــع بعجلة 
المملكـــة،  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة 
وتبـــوأ البحرين لمراتـــب متقدمة جًدا 
في مؤشـــرات ممارســـة األعمال وهو 
ما انعكس جلًيـــا بإعان البنك الدولي 
عن قائمة أفضل عشـــرين دولة األكثر 
تحســـنًا في مؤشـــر ســـهولة ممارســـة 
 Doing Business ( أنشـــطة األعمـــال 
2020( من بينها مملكة البحرين وذلك 

من أصل 190 دولة يضمها المؤشر.
الجمـــارك  رئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  ومـــن 
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة  نجاح 
البحريـــن فـــي تنفيـــذ أهم المبـــادرات 
وممارســـة  بـــدء  كتســـهيل  التنمويـــة 
األعمـــال التجارية فـــي المملكة، وهذا 
ما أثبتته شـــؤون الجمـــارك من خال 
فوزها بالمركز األول في جائزة أفضل 
الممارســـات الحكوميـــة عن مشـــروع 
االقتصاديـــة  المعلومـــات  حوكمـــة 
والجمركيـــة لتســـهيل التجـــارة “أفق”، 

باإلضافـــة إلى اختيـــار البنـــك الدولي 
للجنـــة التخليـــص الجمركـــي التابعـــة 
بمملكـــة  الجمـــارك  شـــؤون  لرئاســـة 
البحريـــن كنمـــوذج ناجـــح عالمًيـــا في 
وحلحلـــة  التجـــارة  حركـــة  تيســـير 
والجهـــات  الجمـــارك  بيـــن  المعوقـــات 
ذات العاقـــة والعاملـــة فـــي المنافـــذ 
العمـــل  أن  إلـــى  مشـــيًرا  الجمركيـــة، 
قائـــم علـــى تحديـــث أجهـــزة األشـــعة 
الملـــك فهـــد ومينـــاء خليفـــة  بجســـر 
بـــن ســـلمان، وتطوير النســـخة الثانية 
من نظـــام التخليـــص الجمركـــي )أفق 
أحـــدث  علـــى  ســـيحتوي  والـــذي   )2
التقنيـــات في عالـــم التكنولوجيا منها 
الـــذكاء االصطناعـــي والبلـــوك تشـــين 
لتخفيف الضغط في عمليات التحليل 

واالستهداف الذكي.
النقاشـــية  الجلســـة  خـــال  وجـــرى 
اســـتعراض أهـــم إنجـــازات البحريـــن 
فـــي عملية إصدار رخـــص البناء التي 
تعد من أهم أســـس ومؤشرات سهولة 
وعنصـــًرا  المملكـــة  فـــي  االســـتثمار 
مهًمـــا فـــي تحريـــك عجلـــة االقتصاد، 
حيث قامت مملكـــة البحرين بتطوير 
واإلجـــراءات  الخدمـــات  وتحســـين 

المتعلقـــة بإصـــدار رخـــص البنـــاء عن 
اإلجـــراءات  هندســـة  إعـــادة  طريـــق 
واالنتقـــال إلى نظـــام إلكتروني جديد 
المتعلقـــة  الخدمـــات  جميـــع  يشـــمل 
بالبناء، وتم تدشـــين نظام بنايات في 
2018 بهـــدف تســـريع عمليـــة إصـــدار 
رخـــص البنـــاء فـــي فتـــرة ال تتعدى 5 
أيـــام، ولكـــن بينـــت األرقـــام أن معدل 
إصدار رخص البنـــاء عن طريق نظام 
بنايات وصـــل إلى 2.7 أيـــام متجاوًزا 
الهـــدف المحـــدد، والعمـــل جـــاٍر علـــى 

تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
باســـتعراض  الجلســـة  واختتمـــت 
االقتصـــادي  التحـــول  مجـــاالت 
فـــي  المباشـــر  األجنبـــي  واالســـتثمار 
المملكـــة، حيـــث اســـتطاعت أن تتبوأ 
مركزا ريادًيا في القطاع التكنولوجي 
من خال تســـخير قدراتها وإمكاناتها 
فـــي عـــدد مـــن المشـــاريع المهمـــة في 
مجال التكنولوجيا المالية، واستخدام 
فـــي  والمبتكـــرة  الحديثـــة  التقنيـــات 
االقتصاد بما يســـهم في توفير المزيد 
الواعـــدة  االســـتثمارية  الفـــرص  مـــن 
ويدفـــع بعجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة 

ويضمن استدامتها”.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

وزير المالية: النتائج المتقدمة بمؤشرات ممارسة األعمال تعزز تنافسيتنا
البحرينية المرأة  دور  وتعزيز  القطاع  في  المملكة  إنــجــازات  يستعرض  البحرين  وفــد 
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المنامة - بنا

أكد وزير شـــؤون اإلعـــام علي الرميحـــي، أن كل موظف حكومي 
باختـــاف مســـتواه الوظيفـــي، قائد مســـؤول عن عمليـــة االرتقاء 
بمنظومـــة العمـــل الحكومـــي من خـــال حرصه والتزامـــه بتحقيق 
أهـــداف مؤسســـته االســـتراتيجية والتشـــغيلية التـــي تصـــب فـــي 
تحقيق األجندة الوطنية لمملكة البحرين. جاء ذلك، خال تقديمه 
محاضرة حول تجربته القيادية في القطاع العام لمنتسبي برنامج 
قيـــادات الـــذي يقدمـــه معهـــد اإلدارة العامـــة لمدراء القطـــاع العام 
ضمـــن البرنامـــج الوطنـــي لتطويـــر القيـــادات الحكوميـــة. وأوضح 
الرميحـــي أن االرتقاء بمســـتوى أداء أي مؤسســـة عامة أو خاصة 
يتطلـــب توفيـــر بيئة محفـــزة وإبداعية للموظفين بما يســـاهم في 
زيـــادة اإلنتاجية وتحقيـــق التطلعات التنمويـــة، مضيًفا أنه حرص 
خال تجربته في وزارة شؤون اإلعام، وعمله القريب مع الكوادر 
الوطنية المبدعة، على إعداد استراتيجية إعامية ترسم ألجنحة 
وأذرع الـــوزارة المختلفـــة خطا مهنيـــا يوازي تطلعـــات المواطنين 
ا يائم مختلف أعمارهم وفئاتهم، إضافة  ويقدم لهم خطاًبا إعاميًّ
إلـــى مســـاهمته فـــي تحقيـــق األجنـــدة الوطنيـــة بكافـــة مرتكزاتها 
والرؤيـــة   2019-2022 الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  فـــي  المتمثلـــة 
االقتصاديـــة لمملكـــة البحريـــن 2030 وبرنامج التـــوازن المالي من 

خال المبادرات والمشـــاريع المختلفـــة للوزارة. وقال إن مثل هذه 
التجمعـــات التـــي تجمـــع الجانبيـــن العلمـــي والمهني فـــي آن واحد 
والتـــي يقدمهـــا معهـــد اإلدارة العامة مـــن خال البرنامـــج الوطني 
لتطويـــر القيـــادات الحكوميـــة لكافـــة موظفـــي القطاع العـــام، من 
شـــأنها أن تخلق مجتمعات حكومية موحدة تجمع قيادات وطنية 
مـــن مختلف مؤسســـات القطاع العـــام، والتي من شـــأنها أن تخلق 
شـــبكة عمل حكومية تعمل على تشبيك كافة الجهود نحو تسهيل 
اإلجـــراءات والخروج بمبادرات ومشـــاريع وطنية تخدم المواطن 
وتلبي تطلعاته من خال رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة.

 

معهد اإلدارة العامة يستضيف وزير شؤون اإلعالم خالل “لقاء مع قائد”
كل موظف قائد مسؤول عن االرتقاء بمنظومة العمل الحكومي

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  اســـتقبلت 
عضـــو  خـــوري  ماريـــا  اإلنســـان  لحقـــوق 
مجلـــس األمـــة الكويتـــي رئيـــس جمعيـــة 
اإلنســـان  لحقـــوق  المقومـــات األساســـية 
بحضـــور  الدمخـــي،  عـــادل  الكويتيـــة 
النائب إبراهيـــم النفيعي، وذلك في إطار 
المشـــترك،  التعـــاون  آليـــات  اســـتحداث 
بيـــن  والخبـــرات  التجـــارب  وتبـــادل 
نبـــذة عـــن  الجانبيـــن.  وقدمـــت خـــوري 

عمل المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان 
وأهم أهدافها واختصاصاتها الواردة في 
قانـــون إنشـــائها، موضحة الـــدور المنوط 
بهـــا في التعاطـــي مع القضايـــا الحقوقية 
فـــي المملكـــة، باإلضافـــة إلـــى تعاونها مع 
اآلليات الوطنية األخرى.  كما تم التطرق 
بيـــن  المشـــترك  التنســـيق  أهميـــة  إلـــى 
الجانبين في مجاالت التدريب والتثقيف 
المشتركة، وتوحيد الجهود المبذولة بين 

الطرفيـــن بهـــدف توطيد أواصـــر التعاون 
في تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.

من جانبه، تقدم الدمخي بالشكر الجزيل 
إلـــى  مشـــيًرا  االســـتقبال،  حســـن  علـــى 
العاقـــات األخويـــة والصـــات تاريخيـــة 
مملكـــة  فـــي  بأشـــقائهم  تربطهـــم  التـــي 
البحريـــن الشـــقيقة، مؤكـــًدا أهمية تفعيل 
ســـبل التعاون بما يدعم الجهـــود الرامية 

لتحقيق األهداف المشتركة.

خالل االستقبال

التدريـــب بمجـــاالت  المشـــترك  التنســـيق  مناقشـــة 
استحداث آليات للتعاون الحقوقي مع الكويت

حميدان: ندعم كافة الجهود الهادفة لصون الحقوق والواجبات
ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وفد مملكة البحرين في 
أعمال اللقاء الوزاري التشــاوري الرابع للدول اآلســيوية المرســلة والمســتقبلة للعمالة “حوار أبو ظبي 5”، والذي عقد في مدينة 

دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، خالل الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري.

 شـــارك في هذا اللقـــاء الوزراء المعنيون 
بالعمل فـــي دول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، ونظرائهـــم مـــن الدول 
الوافـــدة،  للعمالـــة  المرســـلة  اآلســـيوية 
إضافة إلى مشـــاركة عـــدد من المنظمات 
الدوليـــة المتخصصـــة كمنظمـــة الهجـــرة 
الدوليـــة،  العمـــل  ومنظمـــة  الدوليـــة، 
إلـــى عـــدد مـــن األكاديمييـــن  باإلضافـــة 
المتخصصيـــن فـــي االقتصـــاد وشـــؤون 

الهجرة من جامعات عالمية.
 ويهـــدف االجتماع إلى مراجعة وتطوير 
أطـــر التعاون بيـــن الدول المشـــاركة في 
حـــوار أبـــو ظبـــي والمســـارات اإلقليمية 

األخرى التي تهتم بموضوع تنقل األيدي 
العاملـــة، حيـــث يناقش في هـــذا الصدد 
دور الملتقى في إطار مشروع “مستقبل 
العمـــل”، الذي يعد أحد أبرز البرامج التي 
أطلقتهـــا منظمـــة العمـــل الدوليـــة خـــال 
العام 2019. ويناقش المجتمعون فرص 
التعاون الحالية والمستقبلية بين الدول 
بالمشـــروع  ربطهـــا  وكيفيـــة  األعضـــاء 
ووضع األطر التشـــريعية الازمة لرعاية 
انتقـــال العمالـــة بيـــن الدولـــة المصـــدرة 
والمســـتقبلة لها.  وبهذه المناســـبة، أشاد 
وزيـــر العمل باســـتضافة دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة لهـــذا الملتقـــى المهـــم 

وتحقيـــق  نجاحـــه  متطلبـــات  وتوفيـــر 
أهدافـــه، مؤكـــًدا دعـــم مملكـــة البحريـــن 
والخليجيـــة  اآلســـيوية  الجهـــود  لكافـــة 
المشـــتركة الهادفـــة إلى تعزيـــز العاقات 
اإليجابيـــة التي تحفظ وتصـــون حقوق 
وواجبـــات طرفي العاقـــة العمالية وفًقا 
للنظم والتشـــريعات ذات العاقة، مشيًرا 
بالعديـــد  ســـيخرج  االجتمـــاع  أن  إلـــى 
مـــن التوصيـــات التـــي تؤكد علـــى تعزيز 
التعـــاون بين الـــدول األعضاء في مجال 
تحسين مســـتويات المعيشـــة والحماية 
عـــن  فضـــاً  الوافـــدة،  للعمالـــة  بالنســـبة 
تطوير آليات استقدام العمالة وتوظيفها 

وفقًا للمعاييـــر الدولية، وبذل المزيد من 
الجهـــود لتوعيـــة العامليـــن فـــي القطاع 
المنزلـــي بالخدمـــات الماليـــة والمصرفية 
واتباع الوسائل المصرفية اآلمنة لحفظ 
وتحويـــل األمـــوال. ولفـــت الوزيـــر إلـــى 
مـــا يشـــكله المنتدى مـــن أهميـــة لتفعيل 

السياســـات واألدوات الكفيلـــة بمواجهة 
أية ممارســـات سلبية قد تضر بالعاقات 
اإليجابيـــة والصحية فـــي محيط العمل، 
فضـــاً عن تفادي أيـــة مخالفات قد تضر 
تتعـــرض لهـــا العمالـــة الوافدة فـــي بلدان 
اإلرســـال واالســـتقبال، إضافة إلى تعزيز 

التعاون الثنائي بين الدول األعضاء في 
مجال موائمة منظومة المهارات المهنية 
المهنيـــة  الشـــهادات  إصـــدار  وتيســـير 

واالعتراف المتبادل بها.
االجتمـــاع  فـــي  شـــارك حميـــدان  وقـــد   
التنسيقي لوزراء العمل في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، كما عقد سلســـلة من 
المباحثـــات واللقـــاءات مـــع وزراء العمل 
ورؤســـاء وفـــود دول مجلـــس التعـــاون 
والـــدول اآلســـيوية المشـــاركة باإلضافة 
إلـــى عقـــد اجتماعـــات عمـــل مـــع ممثلي 
حيـــث  المشـــاركة،  الدوليـــة  المنظمـــات 
بحث خالها سبل تعزيز التعاون الثنائي 
انتقـــال  مجـــال  فـــي  الخبـــرات  وتبـــادل 
وتوظيـــف القوى العاملة، كما تم االتفاق 
خـــال هـــذه االجتماعـــات علـــى تعزيـــز 
قنـــوات التواصـــل والحـــوار بيـــن مملكة 

البحرين والدول الشقيقة والصديقة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان مترئًسا وفد البحرين بحوار أبوظبي



أكد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشـــيخ خالـــد بن علي آل 
خليفة أهمية اإلطار التنظيمي الذي 
يكفـــل تحقيـــق الشـــفافية بالنســـبة 
وفـــق  ومســـتحقيها  الـــزكاة  لدافـــع 
أحكام الشريعة اإلســـالمية، مشدًدا 
على أهمية المعرفة بالنسبة للناس.

 وقـــال وزيـــر العـــدل فـــي تصريـــح 
على هامش ختـــام فعاليات المؤتمر 
الدولـــي، الـــزكاة والتنميـــة الشـــاملة 
برعايته، ويقام بتنظيم من صندوق 
الزكاة والصدقات بالوزارة بالتعاون 
ولنـــدن  كمبريـــدج  مركـــزي  مـــع 
لالستشـــارات والبحـــوث والتدريب 
لالستشـــارات  الرقابـــة  ومجموعـــة 
الشـــرعية والمالية بالمملكة األردنية 
الهاشـــمية، إنـــه ســـيتم العمـــل علـــى 
رصـــد قوائـــم وطنيـــة تبّيـــن النـــاس 
األكثر حاجة من المستحقين للزكاة 
بالتعـــاون مع وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة والجمعيـــات الخيريـــة 
في البحرين، مشـــيًرا إلى أن الوزارة 
ســـتقوم باســـتحداث قاعدة بيانات 

للمستفيدين من فريضة الزكاة.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تهدف 
إل تحقيق ثالثة أهداف من المؤتمر: 
أولهـــا أن تكون طريقة جمـــع الزكاة 
تتسم بالشفافية والمعرفة للمواطن 
عن وعاء الزكاة المســـتحق، وجمعه 
وباإلثباتـــات،  صحيحـــة  بطريقـــة 
والهـــدف الثانـــي هـــو إيجـــاد قائمـــة 
متفق عليها مع مؤسســـات المجتمع 
المشـــاريع  ماهيـــة  حـــول  المدنـــي 
التنمويـــة التي يمكـــن الدخول فيها. 
أمـــا الهـــدف الثالـــث، فهو يأتـــي بعد 

االنتهاء من المرحلتين الســـابقتين، 
فإذا تم ما ســـبق ذكـــره تأتي مرحلة 
إنشاء كشـــف حســـاب مدقق لما تم 

صرفه.
المؤتمـــر  أعمـــال  امـــس  واختتمـــت 
الدولي بمشاركة ما يقارب 80 باحثا 
وباحثـــة من 19 دولة، موزعين على 

عشرين جلسة.
وألقـــى صالح الديـــن عامـــر النتائج 
عـــن  انبثقـــت  التـــي  والتوصيـــات 
المؤتمـــر الدولـــي )الـــزكاة والتنميـــة 
الشـــاملة(، الفتـــا إلـــى أن المؤتمرين 
خلصـــوا لعـــدة توصيـــات انحصرت 

فيما يلي:
علمـــاء  المؤتمـــرون  يوصـــي  أوال: 
األمـــة ووزارات األوقاف والشـــؤون 
االضطـــالع  بضـــرورة  اإلســـالمية 
موقعـــه  بحســـب  كل  بواجبهـــم 
نحـــو  وصالحياتـــه،  واختصاصـــه 
فريضة الـــزكاة وتطويرها وتفعليها؛ 

لتؤدي دورها وتحقق مقاصدها.
ثانيا: يؤكد المؤتمرون أهمية تفعيل 

دور الـــزكاة فـــي مختلـــف الجوانب، 
الوســـائل  أهـــم  بـــأن  ويوصـــون 
بدعـــوة  تتمثـــل  وبدايتهـــا  وأولهـــا 
منهـــم،  لالســـتفادة  المتخصصيـــن 
النـــدوات  وعقـــد  الـــورش  وإقامـــة 
يصـــدر  مـــا  ومتابعـــة  والمؤتمـــرات 
عنها، والعمل على تطبيقه في واقع 

الناس.
ثالثـــا: يوصـــي المؤتمـــرون بإنشـــاء 
تســـمى:  عالميـــة،  دوليـــة  مؤسســـة 
تمثـــل  الدولـــي”،  الـــزكاة  “مجلـــس 
مرجعـــا استشـــاريا لمعاييـــر وأنظمة 
عمل المؤسسات الزكوية المعاصرة.

رابعـــا: يوصـــي المؤتمـــرون بإنشـــاء 
هيئـــة محاســـبة دوليـــة متخصصـــة 
في إصدار معايير المحاسبة المالية 
وتطويرهـــا  الخيريـــة،  للمنظمـــات 

باستمرار.
خامســـا: يوصي المؤتمرون بإنشـــاء 
موســـوعة علميـــة متخصصـــة فـــي 
علوم الزكاة، تجمع شتات الدراسات 
العلميـــة والتطبيقية المختلفة فيها، 

تســـمى: “موســـوعة علـــوم الـــزكاة”، 
لتكـــون بمثابـــة الخطـــوة األولى في 
االرتقـــاء بهـــذه الفريضـــة فـــي األمة 

اإلسالمية.
المؤتمـــرون  يوصـــي  سادســـا: 
بتأســـيس معهـــد عالمـــي متخصص 
بعلوم الزكاة، لنيل ما يسمى: الزمالة 
المهنيـــة العاليـــة فـــي علـــوم الـــزكاة 
لتخريـــج متخصصيـــن فـــي الـــزكاة 

وعلومها المختلفة.
أهميـــة  المؤتمـــرون  يؤكـــد  ســـابعا: 
والفقهيـــة  المحاســـبية  الدراســـات 
خاللهـــا  ومـــن  بهـــا  إذ  الـــزكاة،  فـــي 
ُيعـــرف مقـــدار الـــزكاة الواجـــب في 
المـــال، ويدعـــون الهيئـــات الدوليـــة 
المختلفـــة  الزكويـــة  والمؤسســـات 
للحوكمـــة المحاســـبية لتبنـــي معيار 
محاســـبي واحـــد، مـــن خـــالل دعوة 
المتخصصين لمناقشـــة كل المعايير 
والخـــروج  المطروحـــة  المحاســـبية 

بمعيار موحد.
علـــى  المؤتمـــرون  يؤكـــد  ثامنـــا: 

ضـــرورة االهتمـــام بتدريـــس الزكاة 
فـــي مختلـــف مراحـــل التعليـــم، بمـــا 

يتناسب مع كل مرحلة.
تاســـعا: يوصي المؤتمـــرون بالمزيد 
مـــن الدراســـات فـــي مقاصـــد الزكاة 
والمحاســـبية  الشـــرعية  المختلفـــة: 
والتشـــريعية  والتعليميـــة 

واالقتصادية واالجتماعية.
عاشـــرا: يوصي المؤتمـــرون هيئات 
الزكاة المختلفة، بتفعيل دور الزكاة 
في معالجة المشكالت االجتماعية.

المؤتمـــرون  يدعـــو  عشـــر:  الحـــادي 
إلـــى  اإلعالميـــة  الجهـــات  مختلـــف 
توعيـــة المجتمعـــات بفريضة الزكاة 
عبر وسائل اإلعالم المختلفة؛ كونها 
الركـــن الثالـــث مـــن أركان اإلســـالم، 
مشـــروع  مـــن  االســـتفادة  آمليـــن 
)احســـب زكاتـــك صـــح(، والـــذي تـــم 

طرحه في هذا المؤتمر. 
الثانـــي عشـــر: يوصـــي المؤتمـــرون 
ويدعـــون إلـــى حوكمـــة مؤسســـات 
اإلداريـــة  الناحيـــة  مـــن  الـــزكاة 

والمحاسبية والشرعية.
الثالـــث عشـــر: يوصـــي المؤتمـــرون 
الـــزكاة  ومؤسســـات  هيئـــات 
المختلفة، بالعنايـــة بتطوير البرامج 
الرقميـــة  والحلـــول  والتطبيقـــات 
لمواجهة تحديات الزكاة المعاصرة، 

)الزكاة والتقنية(.
المؤتمـــرون  يوصـــي  عشـــر:  الرابـــع 
الزكويـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
فـــي كل بلد بتوحيد قاعدة البيانات 
لتكـــرار  تفاديـــا  الـــزكاة  لمســـتحقي 
صـــرف الزكاة في ذات المصرف من 
أكثر من مؤسســـة زكوية لتصل إلى 

كل مستحقيها بعدالة وشفافية.
بعد ذلك، كّرم وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقاف لجان المؤتمر 
فـــي  والمســـاهمين  والمشـــاركين 
إنجـــاح هـــذا المؤتمـــر، والـــذي جـــاء 
ليؤكـــد مضـــي مملكـــة البحريـــن في 
إلـــى  الراميـــة  الحثيثـــة  جهودهـــا 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جانب من ختام فعاليات المؤتمر الدولي، الزكاة والتنمية الشاملة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استحـداث قاعـدة بيانـات للمستفيديـن من “الزكـاة”
ــة دولـ  19 ــن  مـ ــا  ــث ــاح ب  80 ــة  ــارك ــش ــم ب ــي  ــ ــدول ــ ال ــر  ــم ــؤت ــم ال ــال  ــمـ أعـ اخـــتـــتـــام 
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“العقوبات البديلة” إصالح وتهذيب لسلوك المحكومين
الســـمنة للقضـــاء علـــى  األكبـــر”  “الرابـــح  برنامـــج  العصفـــور: تنفيـــذ 

العصفـــور  علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أكـــد 
ارتياحـــه لمـــا لمســـه مـــن نتائـــج طيبة من 
خـــالل تنفيـــذ قانـــون العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية، والتي 
صاحـــب  وتطلعـــات  توجيهـــات  تعكـــس 
الجاللـــة الملـــك فيمـــا يتعلـــق بالهـــدف من 

قانون العقوبات والتدابير البديلة.
األســـبوعي  المجلـــس  خـــالل  واعتبـــر   
للمحافظـــة بحضـــور مديـــر عـــام مديريـــة 
الشـــرطة وعـــدد مـــن ممثلـــي مؤسســـات 
نـــادي  إدارة  المدنـــي ومجلـــس  المجتمـــع 
واألهالـــي  والرياضـــي  الثقافـــي  عالـــي 
والتدابيـــر  العقوبـــات  قانـــون  تطبيـــق  أن 
البديلة، يسهم في إصالح وتهذيب سلوك 
المحكومين ودمجهم في المجتمع، منّوًها 
العقوبـــات تحقيـــق  مـــن  الهـــدف  أن  إلـــى 

الصالح العام.

 وأوضـــح أن برامـــج التأهيـــل والتدريـــب 
ضمـــن العقوبـــات البديلـــة، تفتـــح اآلفـــاق 
نحو المجتمع ويعود بالنفع على المحكوم 
عليهم، مشـــيًرا إلى أن المحافظة الشمالية 
وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة أطلقت 
مبادرة تأهيل وتدريب كما تستقبل بعض 

المحكومين من خالل خدمة المجتمع.
 من جهته، بّين مدير عام مديرية شـــرطة 

مـــن  الهـــدف  أن  الشـــمالية  المحافظـــة 
تطبيـــق قانـــون العقوبـــات البديلة إصالح 
عـــدم  وضمـــان  وتأهيلهـــم  المحكوميـــن 
عودتهـــم للســـلوك المخالـــف للنظـــام العام 
والقانـــون، مؤكـــًدا أن التـــزام المحكومين 
بإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة يعكس 
القانـــون وتحقيـــق  نجـــاح تطبيـــق  مـــدى 

أهدافه.

 من جهة أخـــرى، بّين المحافظ أن اختيار 
عالـــي كنمـــوذج لتطبيـــق المـــدن الصحية 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية يأتـــي تماشـــًيا 
مـــع اشـــتراطات ومعايـــر منظمـــة الصحـــة 
الصحـــة،  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  العالميـــة 
مشـــيًرا إلـــى أن المحافظـــة تعتـــزم تنفيـــذ 
برنامـــج “الرابـــح األكبـــر” وتحـــدي تنـــاول 
الســـكر في مجمع الرملي بعالـــي بالتعاون 
ضمـــن  البحريـــن  رويـــال  مستشـــفى  مـــع 
الحملـــة المجتمعيـــة التطوعيـــة “الســـمنة 
ال تليـــق بـــي”. وأوضـــح أن البرنامج، يأتي 
فـــي إطار تعزيـــز التوعية بأنماط وســـلوك 
الحياة الصحية ضمن البرامج واألنشـــطة 
الصحية واالجتماعيـــة والثقافية وغيرها 
التي تتماشـــى مع اعتمـــاد المدن الصحية، 
مؤكًدا ضرورة تعاون األهالي ومؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي من أجـــل إنجاح نموذج 

عالي للمدن الصحية.

المنامة - وزارة الداخلية

مشاركة ناجحة لـ “بولمارس” البحرينية بمؤتمر األمن السيبراني بأوروبا
أعربت شركة بولمارس البحرينية الناشئة 
عـــن فخرهـــا بمناســـبة نجـــاح مشـــاركتها 
في أكبـــر منصة عالمية فـــي مجال األمن 
الســـيبراني لشـــبكات األعمال الممثلة في 
مؤتمر CyberTech Europe 2019 الذي 
أقيـــم بالعاصمـــة اإليطاليـــة رومـــا.  وبعد 
فرز ألوف الطلبـــات الوافدة، اختيرت 26 
شـــركة ناشـــئة فقط الســـتعراض الحلول 
المبتكرة وتقنياتها الحديثة والمستقبلية 
 start up مـــن خالل جنـــاح رواد األعمـــال
وأعلنـــت  للمؤتمـــر.   المرافـــق   pavilion
بولمـــارس عـــن طموحها من خـــالل رؤية 
العمليـــات  تســـهيل  فـــي  المـــدى  طويلـــة 
وزيـــادة  للشـــركات،  والماليـــة  التجاريـــة 
التقنيـــات  باســـتخدام  العمليـــات  كفـــاءة 
الدوليـــة  المعاييـــر  واتبـــاع  الحديثـــة 
وتسخير البيانات الضخمة لوضع خارطة 

طريق لتحسين المعامالت التجارية.
فـــي  المطروحـــة  المشـــاركة  أن  يذكـــر 
المؤتمر تتمثل في النظام األمني لحماية 
المحفظـــة اإللكترونيـــة الـــذي يعتمد على 
نظرية مبتكرة من قبل الشركة البحرينية 
دون  المحفظـــة  حمايـــة  فـــي  تتلخـــص 
اســـتخدام أرقـــام أو رموز ســـرية، بل عن 
طريـــق تحليـــل الســـلوكيات والشـــخصية 
من خالل أنظمة ذكاء اصطناعي حديثة.  
تـــم تصميم البرنامج علـــى منصة التقنية 
أســـاس  علـــى  المبنيـــة   Fintech الماليـــة 

Blockchain لتكـــون محفظة تعمل على 
تيسير عمليات االئتمان المالي لألشخاص 
والشركات.  ويعد هذا النظام أول إصدار 
لسلسلة من حلول التقنية المالية المكملة 
لـــه؛ بمـــا فـــي ذلـــك حلـــول مختصـــة فـــي 
االستراتيجية والتحليل المالي، وحوكمة 

المبادلـــة  عمليـــات  وتنظيـــم  الشـــركات 
التجاريـــة التـــي تعتبـــر المراحـــل المقبلـــة 
لخارطة طريق المشـــروع. وتعتبر شـــركة 
بولمـــارس الممثـــل األول والوحيد لمملكة 
طـــرح  يتـــم  العربـــي  والوطـــن  البحريـــن 
المشـــاركين  مـــن  اآلالف  إلـــى  منتجاتهـــا 

والحضـــور مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم في 
المؤتمـــر والمعرض الســـنوي الرابع لألمن 
الســـيبراني في أوروبا، الـــذي أقيم يومي 
24 و 25 ســـبتمبر فـــي مركز روما الجديد 

للمؤتمرات بالعاصمة اإليطالية.
 كمـــا قدم حســـن ريـــاض آل رحمـــة، وهو 

للشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
شـــرًحا مفصـــالً عـــن مبـــدأ وطريقـــة عمل 
برنامج المحفظة المالية المصمم من قبل 
الشـــركة خالل كلمـــة ألقاها فـــي المؤتمر، 
وإداريـــي  ممثلـــي  مـــن  عـــدد  حضرهـــا 
الشـــركات متعددة الجنســـيات، وعدد من 
المســـتثمرين الدولييـــن، وتمـــت اإلشـــادة 
بمشـــاركة بولمارس من قبل اللجنة العليا 
المنظمـــة، كما تم تكريم الشـــركة وتقديم 
دعوة مفتوحة للمشـــاركة فـــي الفعاليات 

القارية القادمة للمنظمة.
 cybertech Europe 2019 تخلـــل مؤتمر
معرض موسع لكبرى شركات التكنولوجيا 
العالميـــة، باإلضافة لمحاضـــرات عن آخر 
صيحـــات التقنيـــة، جمع كبار المســـؤولين 
الحكومييـــن  والمســـؤولين  التنفيذييـــن 
وكبار صانعي القرار من مجموعة واسعة 

من القطاعات حول العالم.

المنامة - شركة بولمارس البحرينية

تصميم برنامج لحماية 
المحفظة اإللكترونية 

دون أرقام سرية

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

ترأس رئيـــس ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفـــة وفد الديوان للمشـــاركة في 
االجتماع الســـادس عشـــر لرؤســـاء 
دواوين المراقبة والمحاســـبة بدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، والذي 

اختتم أعماله في مسقط أمس. 
االجتمـــاع  خـــالل  التأكيـــد  وتـــم 
الذي ترأســـه جهـــاز الرقابـــة المالية 
واإلدارية بســـلطنة عمان بمشـــاركة 
وفـــود دول المجلس ووفـــد األمانة 
العامـــة لمجلس التعـــاون الخليجي 
للتدريـــب  الكبيـــرة  األهميـــة  علـــى 

والتطويـــر لبنـــاء القـــدرات باتجـــاه 
تحقيق األهداف المنشودة لألجهزة 

الرقابة في دول المجلس.
وتضمـــن جـــدول أعمـــال االجتمـــاع 
أهمهـــا متابعـــة  البنـــود،  مـــن  عـــددا 
عـــن  صـــدرت  التـــي  القـــرارات 
لرؤســـاء  الســـابقة  االجتماعـــات 
واســـتعراض  الدواويـــن،  ووكالء 
مطروحـــة  موضوعـــات  ومناقشـــة 
للبحث والدراســـة مثـــل إعداد إطار 
عام لتنفيـــذ النـــدوات والمؤتمرات، 
واســـتعراض خطـــة التدريـــب لعـــام 

. 2020

البحرين تشارك في اجتماع “دواوين المراقبة” بمسقط
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المنامة - مباشر

بورصـــة  ارتفعـــت 
بنهايـــة  البحريـــن 
أمـــس  تـــداوالت 
الخميـــس تزامنـــا مـــع 
قطاعاتهـــا  ارتفـــاع 
وســـجل  القياديـــة. 
المؤشـــر العام للســـوق 
ارتفاعا طفيفا بنســـبة 
ُيـــوازي  0.08 %، بمـــا 
ليغلـــق  نقطـــة،   1.27
عنـــد 1527.12 نقطة، 
 1525.85 مقابـــل 
جلســـة  فـــي  نقطـــة 
ووصلـــت  األربعـــاء. 

كميـــة التداول إلى 4.02 مليون ســـهم، بســـيولة بلغـــت 688.313 ألف 
دينار. وزادت قطاعات البنوك التجارية، واالســـتثمار، بينما اســـتقرت 

قطاعات الخدمات والصناعة.
وكان أكثـــر األســـهم ربحا ســـهم مصـــرف الســـام- البحرين، ثم ســـهم 
مجموعة فنادق الخليج، وجاء ثالثا ســـهم شركة البحرين للتسهيات 
التجارية. وكان الســـهم األكثر نشاطا من حيث حجم التداوالت سهم 

مصرف السام- البحرين بعد تداول 2.22 مليون سهم.
وعلى مســـتوى أداء قياديات الســـوق، كان األبرز ارتفاعا ســـهم شركة 

ناس بنسبة 3.19 %.

“البورصة” ترتفع بدعم األسهم الكبرى

255.8 ألف دينار لتصريف مياه األمطار بمشروع العكر اإلسكاني

لمناقصة تزويد جزر حوار بالكهرباء

طرحــت إدارة التخطيــط والدراســات بهيئــة الكهربــاء والماء في جلســة مجلس المناقصــات والمزايدات أمس مناقصة أعمــال الكابالت البحرية 
واألرضية جهد 66 كيلو فولت؛ لتزويد جزر حوار بالكهرباء، تقدم إليها 3 عطاءات، أقلها بنحو 37.8 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 66 مليون دينار.

ووفًقـــا لوصف المناقصة، فإنه يتـــم تصميم وتصنيع 
ونقـــل وتركيب وتوصيل كابل أرضـــي واختبار كابل 
محـــوري مرفق بـــه كابـــل ذات ألياف بصريـــة بحيث 
يكـــون العقـــد مبلغـــا مقطوعا بنظـــام تســـليم المفتاح 
يتضمـــن ما يلـــي: 3 كابات بحريـــة محورية جديدة 
مغذية، ذات جهد 66 كيلو فولت تتضمن كابل ألياف 
بصرية ما بين األرض الرئيســـة وجزر حوار بمســـافة 
مقـــدرة 25 كـــم، وكابـــل أرضـــي جهد 66 كيلـــو فولت 
مرتبـــط بالكابات البحريـــة بجزيـــرة البحرين بطول 
5 كـــم. إضافة إلـــى كابل أرضي جهـــد 66 كيلو فولت 
مرتبط بالكابات البحرية بجزيرة حوار بطول 4 كم.
كما طرحت هيئة الكهرباء والماء مناقصة الستبدال 
نظـــام التحكم األوتوماتيكـــي بالمحطة الفرعية لنقل 
الكهربـــاء- البتروكيماويـــات، تقـــدم إليهـــا 4 عطاءات 
أقلهـــا بنحو 108.7 ألف دينـــار، وأكبرها بقرابة 179.5 

ألف دينار.
وكذلـــك طرحـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
مناقصـــة لبناء الخط الرئيـــس لتصريف مياه األمطار 
لتوصيل المشـــروع اإلسكاني في منطقة العكر سيتم 
من خال هذا المشـــروع توصيل المشروع اإلسكاني 
بشـــبكة تصريف مياه األمطار عن طريق بناء وإعادة 
تأهيل للخط الرئيس لتصريف مياه األمطار في تلك 
المنطقة، تقدم إليها 17 عطاء، أقلها بنحو 255.8 ألف 

دينار، وأكبرها بقرابة 450.6 ألف دينار.
وأظهرت أحدث بيانات نشـــرت علـــى موقع المجلس 
أمـــس فتـــح 17 مناقصـــة تابعـــة لـ 9 جهـــات حكومية 
بإجمالـــي 71 عطاء، في حين تم تعليق 8 عطاء تابع 
لــــ 3 مناقصات. وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة 

للمناقصات نحو 40.8 مليون دينار لـ 68 عطاء.

وفتـــح المجلس 4 مناقصات لشـــركة تطوير للبترول، 
أولهـــا لتوقيـــع عقـــد زمنـــي لمـــدة 5 ســـنوات لتوريـــد 
قطـــع غيار ماركة “بولدن” و”جيســـترتون” للمضخات 
المســـتخدمة في الشـــركة، تقـــدم إليها عطـــاء وحيد 
بنحو 791.1 ألف دينار تم تعليقه، وستستخدم قطع 
الغيـــار في عمليات الصيانـــة الدورية للمضخات التي 
تعمل في نقل الغاز و النفط المستخرج من اآلبار إلى 
الخزانـــات. أمـــا المناقصـــة الثانية، فهـــي لتوقيع عقد 
لمدة 5 ســـنوات لتوريد زيوت التشـــحيم والشـــحوم، 
تقـــدم إليهـــا 9 عطـــاءات علـــق 4 منهـــا، وأقـــل عطـــاء 
بنحـــو 414.5 ألف دوالر )ما يعادل 155.8 ألف دينار(، 
وأكبرهـــا بقرابـــة 2.4 مليون دوالر )ما يعـــادل 895.5 
ألـــف دينـــار(، والثالثة لتوفيـــر خدمات االستشـــارات 
القياديـــة التخصصيـــة للســـامة المهنية، تقـــدم إليها 
عطاءان، أقلهما بـ 648.6 ألف دوالر )ما يعادل 243.9 

ألـــف دينـــار(، فيما تعلقـــت المناقصة األخيـــرة بتوفير 
خدمـــات حفـــر آبـــار الميـــاه وصيانتهـــا، تقـــدم إليها 3 

عطاءات.
كما فتح المجلس 3 مناقصات لشـــركة نفط البحرين 
“بابكـــو”، أولها لتركيب نظام مراقبة التآكل وملحقاته 
الازمة في وحدة الخام أ4 الســـتخدامه في عمليات 
وتحليـــات  موثوقـــة  قياســـات  ولتوفيـــر  المصفـــاة 
لبيانات هـــذه العمليات تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 
141.3 ألـــف دينار، ومناقصتيـــن لتطوير نظام قياس 
الخزانات إلى السلكي في سترة والمصفاة تقدم لكل 
مناقصـــة منها عطاء وحيد أحدهـــا بنحو 292.6 ألف 
دينـــار واآلخـــر بنحو مليـــون دوالر )ما يعـــادل 378.9 

ألف دينار(.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لحلبـــة البحرين 
الدوليـــة، أولهمـــا الســـتئجار شاشـــات عـــرض عماقة 
لفعاليات الحلبة لمدة 3 سنوات  تبدأ من يناير 2020 
إلـــى ديســـمبر 2022، تقـــدم إليها 6 عطـــاءات، أقلها بـ 
132.6 ألـــف دينـــار، والثانية لتعيين وكالـــة للتصميم 
واإلبـــداع، تقـــدم إليهـــا 6 عطـــاءات، أقلهـــا بــــ 66 ألف 

دينار.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس مناقصة للشـــركة 
البيـــض،  تعبئـــة  معـــدات  لتوريـــد  للدواجـــن  العامـــة 
تقـــدم إليها عطـــاء وحيد بنحـــو 714.8 ألف يورو )ما 
يعـــادل 298.6 ألف دينـــار(، ومناقصة إلدارة المخازن 
المركزيـــة بهيئة الكهرباء والماء لشـــراء أدوات مياه، 
تقـــدم إليهـــا عطاءان، أقلهمـــا بنحو 56.8 ألـــف دينار، 
ومناقصـــة لوزارة المواصـــات واالتصاالت لتوريد 3 
فنيي حاســـب آلـــي للـــوزارة، تقدم إليهـــا 8 عطاءات، 

أقلها بنحو 21.8 ألف دينار.

بروكسل - رويترز

األسهم األوروبية 
تتراجع لتوترات 

“بريكست”

ــم األوروبـــــــيـــــــة فــي  ــ ــهـ ــ ــعــــت األسـ ــراجــ ــ ت
ــر  الــــتــــعــــامــــالت أمـــــــس فـــــي ظـــــل تـــوتـ
المستثمرين قبيل قمة لالتحاد األوروبي 
األخيرة؛  اللحظات  جهود  على  ستركز 
بريطانيا من  بشأن خروج  اتفاق  إلبرام 

التكتل المعروف بـ “بريكست”.
ــتـــوكـــس 600  الـــمـــؤشـــر سـ وانـــخـــفـــض 
جميع  تـــراجـــع  مـــع   %  0.2 األوروبــــــــي 
ــبــورصــات الــرئــيــســة.كــمــا تــراجــع سهم  ال
لمكونات  الفرنسية  فاورسيا  مجموعة 

السيارات 5.3 %.

“ النقد” يستعرض بعض مخاطر النظام المالي العالمي
تظل وتيرة نشــاط االقتصاد العالمي ضعيفة، كما تتوقع األســواق المالية أن تبقى معدالت الفائدة منخفضة لفترة 
أطول مما كان متوقعا في بداية العام الجاري. وشهدت الظروف المالية تيسيرا أكثر، ما ساعد في احتواء المخاطر 
الهبوطية ودعم االقتصاد العالمي في المدى القريب، وفقا لتقرير نشرته مدونة صندوق النقد الدولي، لكن تخفيف 
الظروف المالية جاء مصحوبا بتكلفة، حيث شجعت المستثمرين على اتخاذ المزيد من الفرص في مسعى لتحقيق 

عوائد أعلى، لذلك تظل المخاطر على االستقرار المالي والنمو االقتصادي مرتفعة على المدى المتوسط.

تقريـــر  مـــن  األخيـــرة  الطبعـــة  وتســـلط 
االستقرار المالي العالمي التابع لصندوق 
الضعـــف  نقـــاط  علـــى  الضـــوء  النقـــد 
المتزايدة في الشـــركات والقطاعات غير 
المصرفية فـــي العديد مـــن االقتصادات 

الكبرى.
ومـــن شـــأن هـــذه النقـــاط وغيرهـــا مـــن 
مواطن الضعف األخرى أن تفاقم من أثر 
الصدمة مثل تكثيف التوترات التجارية 
أو البريكســـت الصعب، ما ُيشكل تهديدا 
هـــذا  ويمثـــل  االقتصـــادي.  النمـــو  علـــى 

الموقف معضلة أمام صانعي السياسات، 
فمن ناحية، ربما يريدون إبقاء الظروف 
المالية تيســـيرية؛ لمواجهة التدهور في 
اآلفـــاق االقتصادية، ومـــن ناحية أخرى، 
يجـــب أن يحذروا من مزيـــد من التراكم 

في نقاط الضعف.
ويشـــير تقرير االســـتقرار المالي العالمي 
إلـــى بعـــض توصيـــات السياســـة بما في 
احترازيـــة  أدوات  وتطويـــر  نشـــر  ذلـــك 
شـــاملة جديدة حسب الحاجة للشركات 

المالية غير المصرفية.

التقلبات والتحوالت

منـــذ الطبعـــة الماضية لتقرير االســـتقرار 
أبريـــل  فـــي  الصـــادرة  العالمـــي  المالـــي 
الماضي، عانت األسواق المالية العالمية 
من التقلبـــات والتحوالت فـــي التوترات 
التجاريـــة وعـــدم اليقيـــن الكبيـــر بشـــأن 

السياسات.
ودفع التدهور في ثقة الشركات وضعف 
النشـــاط االقتصـــادي وتزايـــد المخاطـــر 
الســـلبية علـــى اآلفـــاق، البنـــوك المركزية 

في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البنك 
المركـــزي األوروبـــي وبنـــك االحتياطـــي 

الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية.
وفســـر المســـتثمرون تحركات وقرارات 
البنـــوك المركزيـــة بأنها نقطـــة تحول في 
دورة السياســـة النقديـــة. وتبنى نحو 70 
% من االقتصادات )وفقا للناتج المحلي 
اإلجمالـــي( موقفـــا سياســـة نقديـــة أكثـــر 

تيسيرية.
كما صاحب هـــذا التحول انخفاضا حادا 
في العوائد على السندات طويلة اآلجل، 
وفـــي بعض االقتصـــادات تكون معدالت 
الفائدة بالسالب. وبشكل ملحوظ، زادت 
وســـندات  الحكوميـــة  الســـندات  كميـــة 
الشـــركات ذات العوائد الســـالبة إلى نحو 

15 تريليون دوالر.
فـــي ظـــروف ماليـــة  النتيجـــة  وتمثلـــت 

أســـهل، لكن هناك كذلـــك تراكم متواصل 
فـــي نقاط الضعـــف المالية، خصوصا في 
قطاع الشركات وبين المؤسسات المالية 

غير المصرفية.
وتتحمـــل الشـــركات فـــي 8 اقتصـــادات 
كبـــرى مزيدا مـــن الديـــون وقدرتها على 

خدمة هذه الديون آخذة في الضعف.
ونظـــر الصنـــدوق  فـــي التأثيـــر المحتمل 
للتباطؤ االقتصادي الفعلي، والذي يمثل 
نصـــف الوضع الحـــاد في األزمـــة المالية 

العالمية العام 2007 و2008.
والنتيجـــة التي توصل لهـــا كانت مؤلمة: 
الديـــون المســـتحقة على الشـــركات غير 
القادرة على تغطية نفقات فوائد الديون 
من األربـــاح، والتي يطلق عليها صندوق 
النقد “ديون الشركات المعرضة للخطر”، 

قد ترتفع إلى 19 تريليون دوالر.

المنخفضـــة  الفائـــدة  معـــدالت  ودفعـــت 
مثـــل  االســـتثمارية  المؤسســـات  للغايـــة 
شـــركات التأميـــن وصناديـــق المعاشـــات 
للســـعي؛  التقاعديـــة ومديـــري األصـــول 
لتحقيـــق عوائـــد واإلقبال علـــى األوراق 
الماليـــة األكثـــر خطـــورة واألقل ســـيولة؛ 

من أجل توليد العوائد المستهدفة.
المرتفعـــة  التقييمـــات  كذلـــك  وتســـاهم 
لألصول في بعض األســـواق في مخاطر 
على االستقرار المالي. ويبدو أن أسواق 
األســـهم ذات تقييمـــات مبالـــغ فيهـــا في 
الواليات المتحدة واليابان. وفي أسواق 
الفـــوارق  أن  يبـــدو  الرئيســـة،  الســـندات 
يطلبـــه  الـــذي  التعويـــض   - االئتمانيـــة 
المســـتثمرون لتحمـــل مخاطـــر االئتمان 
مقارنـــة  كذلـــك  لضغـــوط  معرضـــة   –

باألساسات االقتصادية.

دبي - مباشر

أشــهر  6 فــي  دوالر  بمليــار  صفقــات  والكويتيــون  عقــدوا 

البحرينيون يستثمرون بقوة في العقارات األوروبية واألميركية

رغم تراجع النشاط االستثماري لصناديق الثروة السيادية التابعة لمنطقة الشرق األوسط تجاه القطاع العقاري في 
القارة األوروبية وأميركا الشــمالية بســبب أســعار النفط المنخفضة، فإن المســتثمرين الشــرق أوسطيين من القطاع 

الخاص، ُيبدون رغبة متزايدة في ضخ أموالهم في هذه المناطق، بوتيرة ُتظهر تفوقا على االستثمار السيادي.

The In- “وبحســـب تقرير نشـــره موقـــع 
vestor”، اســـتحوذ رأس المـــال الخاص 
البحرينـــي والكويتي على حصة األســـد 
من المعامات التي تمت خال األشهر الـ 
6 األولـــى من العـــام الجاري، إذ تراوحت 
أحجام الصفقات بين 7 مايين إلى 200 

مليون دوالر.
وأوضح التقرير أن حجم االســـتثمارات 
من قبل مســـتثمري ومؤسســـات القطاع 
االســـتثمارات  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الخـــاص 
الثـــروات  ذوي  واألفـــراد  العائليـــة 
المرتفعـــة، بلـــغ نحـــو مليـــار دوالر وذلك 

تحديـــدا في القطاع العقاري في أوروبا، 
الفتـــا إلـــى أن التقديـــرات تشـــير إلى أن 
هؤالء المســـتثمرين عادة ما يستهدفون 
اســـتثمارات بصافي عوائد تبلغ نســـبتها 

على األقل 7 %.
قســـم  رئيـــس  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
التعامات الدولية في الشـــرق األوســـط 
“جيـــه  مكتـــب  لـــدى  إفريقيـــا  وشـــمال 
فـــادي موصلـــي، أن  دبـــي،  فـــي  إل إل” 
المكاتب واألسواق الصناعية في أوروبا 
اكتســـبت شـــعبية خاصة في االســـتثمار 
مـــن قبل منطقة الشـــرق األوســـط، مبينا 

أن هنـــاك تفضيـــا خاصـــا للمكاتـــب فـــي 
المـــدن األوروبية الكبيرة، ولم يعد األمر 

مقتصرا فقط على العواصم الرئيسة.
 The“ وفـــي هذا الســـياق، أوضـــح تقرير
الشـــرق  المســـتثمرين  أن   ”Investor
أوســـطيين فضلـــوا االســـتثمار في مدن 
مثـــل  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي  ثانويـــة 
برمنغهـــام وليدز وغاســـكو، مشـــيرا في 
هـــذا الجانـــب إلى قيام مدير االســـتثمار 
السعودية “أرباح كابيتال” بشراء أصول 
بيـــع بالتجزئة فـــي مركـــز المدينة مقابل 

69 مليون دوالر.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، أشـــار التقريـــر إلـــى 
المســـتثمرون  أبـــداه  الـــذي  النشـــاط 
الماضييـــن  العاميـــن  خـــال  اللبنانيـــون 
أماكـــن  وإلـــى  الخـــارج  فـــي  خصوصـــا 
أبعـــد، مســـتفيدين مما توفـــره العقارات 
فـــي الخـــارج من أمان في وقت يشـــوبه 
والضغـــط  االقتصـــادي  اليقيـــن  عـــدم 
فـــي  المصرفـــي  النظـــام  علـــى  القـــوي 
بـــدأوا  المســـتثمرين  أن  مبينـــا  بلدهـــم، 
اســـتثمارية  قطاعـــات  نحـــو  يتجهـــون 
اإلســـكان  فـــي  االســـتثمار  مثـــل  بديلـــة 
الطابي واإلســـكان الخاص بكبار السن، 
إضافـــة إلى مراكز البيانـــات، مع التركيز 
علـــى المناطـــق االســـتثمارية األقـــل من 
التقليديـــة بما في ذلك أوروبا الوســـطى 
والشـــرقية وإفريقيا والمـــدن األميركية 

صغيرة الحجم.
المســـتثمرين  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
بتقييـــد  االســـتثمار  اللبنانييـــن يمكنهـــم 
أقل قليا من بعض أقرانهم في الشـــرق 
األوســـط، الســـيما وأن التقّيـــد بأحـــكام 

الشريعة اإلسامية أقل إلزاما لهم، وهذا 
يمنحهـــم مرونـــة أكبـــر عنـــد البحـــث عن 
فـــرص عقارية في األســـواق الخارجية، 
وبالنسبة لمديري االستثمار، فإنه يسمح 
بتقديم مجموعة واسعة من الخيارات.

The Investor - سيئول

عقارات أوروبا تسحر المستثمرين البحرينيين 

37.8
مليون دينار

أمل الحامد

فتح مجلس المناقصات والمزايدات أمس  «
مناقصة لوزارة المالية واالقتصاد الوطني 

لتقديم خدمات استشارية تتعلق بمراجعة 
تصاميم مدينة البحرين الرياضية الدولية، 

والتي سيكون موقعها في الصخير في مساحة 
500 ألف متر مكعب شامال الملعب ومرافقه، 

تقدم إليها 3 عطاءات أفصحت عن قيمة عطاء 
 Trivandi“ وحيد بنحو 83 ألف دينار لشركة

.”DMCC
كما فتح المجلس مناقصة أخرى للوزارة؛  «

من أجل الحصول على خدمات استشاري 
/ استشاريين لديه خبرة متخصصة في 

التخصيص، وبالتحديد في الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص )PPP( ولديه خبرة 

في تنفيذ المشاريع في دول مجلس التعاون 
الخليجي ودول عربية أخرى، تقدم إليها 3 

عطاءات، أقلها بنحو 21.8 ألف دينار، وأكبرها بـ 
209.5 ألف دينار.

83 ألف دينار الستشارات مراجعة تصاميم المدينة الرياضية
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عائشة عبدالملك ضمن “أفضل المستشارين” بالمنطقة
“ممتلـــكات” تنـــال مجـــددا تقديـــرا لخبـــرات قســـمها للشـــؤون القانونيـــة

حصلت شــركة “ممتلكات” أمس مجدًدا على تقدير لخبرات قســمها للشؤون 
القانونية، حيث تم اختيار المستشار القانوني لدى الشركة عائشة عبدالملك 
 ”Legal 500 GC Powerlist“ ضمــن الئحة أفضل المستشــارين القانونييــن
في منطقة الشرق األوسط 2019 والصادرة عن مجلة “Legal 500” تقديرا 

لخبراتها ونهجها المبتكر في قيادة األعمال القانونية للشركة.

أفضـــل  قائمـــة  عـــن  الكشـــف  وتـــم 
المستشـــارين القانونيين ضمن حفل 
 Legal“ رسمي في دبي، حيث تعمل
500” علـــى تحليـــل قـــدرات مكاتب 
المحامـــاة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
منـــذ أكثـــر من ثالثـــة عقـــود، وتعمل 
علـــى مكافـــأة أفضـــل المحامين من 
 GC Powerlist“ سلســـلة  خـــالل 
500” وجائـــزة أفضـــل المستشـــارين 
GC Power� ”القانونيين. وسلســـلة 
list” مـــن المنشـــورات التـــي تحتفي 

بالرواد في مجال الشؤون القانونية 
اإليجابـــي  وتأثيرهـــم  لبراعتهـــم 
أو  الشـــركة  مســـتوى  علـــى  ســـواء 
على مســـتوى القطـــاع. ويتم تجميع 
بعـــد  للمرشـــحين  النهائيـــة  القائمـــة 
إجـــراء عمليـــات البحـــث والتقييـــم 
المتعمقـــة للترشـــيحات الـــواردة من 

قبل أقرانهم.
ومن خالل دورها كمستشار قانوني 
لصنـــدوق الثروة الســـيادية للبحرين 
“ممتلـــكات”، لعبـــت عبدالملـــك دورا 

مهمـــا في دعـــم تنفيذ إســـتراتيجية 
الصندوق االستثمارية.

وقالـــت عبدالملـــك “منـــذ انضمامـــي 
لممتلكات العـــام 2012 حصلت على 
المهنيـــة  خبرتـــي  لتطويـــر  فرصـــة 
باســـتخدام ُســـبٍل أكثـــر ابتـــكارا. كما 

ُيعـــد تحفيـــز فريـــق عمـــل الشـــؤون 
القانونية وبناء قدراته على مواجهة 
التحديـــات وحصولـــه علـــى التقدير 
الدائـــم أحد أهم أهدافي كمستشـــار 
هـــذه  علـــى  حصولـــي  إن  قانونـــي. 
الجائـــزة يشـــكل شـــرًفا ودافًعا ليس 
لـــي فقـــط، بـــل ولفريق عملـــي أيًضا، 
والتزامـــه  لمســـاهماته  كان  والـــذي 
بأعلـــى المعاييـــر أهميـــة بالغـــة فـــي 

تعزيز آلياتنا القانونية الداخلية”.

يذكر أن ممتلكات تم تصنيفها  «
Le� ”بشكل متواصل ضمن قائمة 

gal 500 GC Powerlist” منذ 2015، 
وتم خالل 2018 تصنيف فريق عمل 

قسم الشؤون القانونية لديها ضمن 
قائمة أفضل 100 فريق عمل قانوني 

داخلي.

عائشة عبدالملك

المنامة - ممتلكات

دبي - العربية.نت

الملـــك  الســـعودي  العاهـــل  أصـــدر 
ا،  ســـلمان بـــن عبدالعزيز أمـــًرا ملكيًّ
أمـــس الخميـــس، بتعييـــن أيمن بن 
محمـــد بـــن ســـعود الســـياري نائًبـــا 
العربـــي  النقـــد  لمحافـــظ مؤسســـة 
السعودي “ساما” بالمرتبة الممتازة. 
ويشـــغل الســـياري عضوية مجلس 
الســـعودي  االتحـــاد  مـــن  كل  إدارة 
والبرمجـــة،  الســـيبراني  لألمـــن 
للتقاعـــد،  العامـــة  والمؤسســـة 
للتنميـــة.  الســـعودي  والصنـــدوق 
وكيـــل  منصـــب  الســـياري،  وشـــغل 
المحافـــظ فـــي مؤسســـة النقد بين 
مايـــو 2013 حتـــى أكتوبـــر 2019، 
إدارة  لمكتـــب  المكلـــف  والرئيـــس 
الماليـــة  وزارة  فـــي  العـــام  الديـــن 
الســـعودية. وتولى ضمـــن عدد من 
عملـــه  فتـــرة  وخـــالل  المســـؤولين 
في المؤسســـة مســـؤولية تأســـيس 

فـــي  العـــام  الديـــن  اســـتراتيجية 
الســـعودية. ويحمل السياري درجة 
األعمـــال  إدارة  فـــي  الماجســـتير 
تخصص ماليـــة من “جامعة جورج 
واشـــنطن” فـــي الواليـــات المتحدة 
األميركية، وبكالوريوس المحاسبة 
مـــن جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول 
والمعـــادن.  وتعمـــل مؤسســـة النقد 
بمثابـــة البنـــك المركزي الـــذي يدير 

احتياطيات مالية كبرى.

السياري نائًبا لمحافظ “ساما”

بلغت اســتثمارات البحرين بأذون وســندات الخزانة األميركية في نهاية 
شــهر أغســطس الماضــي نحــو 314 مليــون دوالر، مقارنــة ب406 مالييــن 

دوالر في شهر يوليو، متراجعة بنسبة 22.6%.

مجلـــس  دول  اســـتثمارات  وبلغـــت 
التعـــاون الخليجي بأذون وســـندات 
الخزانة األميركية حتى نهاية شـــهر 
أغســـطس الماضـــي نحـــو 288.236 
حوالـــي  مـــع  مقارنـــة  دوالر،  مليـــار 
284.32 مليار دوالر في شـــهر يوليو 

2019، أي بزيادة نسبتها 1.37%.
الخزانـــة  وزارة  لبيانـــات  ووفقـــًا 
األميركية الصـــادرة حديثا، ارتفعت 
أكبـــر  الســـعودية،  اســـتثمارات 
الـــدول الخليجيـــة المســـتثمرة فـــي 
هـــذه األذون والســـندات فـــي شـــهر 
أغســـطس، %1.66 قياســـا بالشـــهر 
الذي سبقه، حيث بلغت 183.8مليار 

دوالر، مقابل 180.8مليار دوالر.
ورفعت ســـلطنة ُعمـــان هي األخرى، 
إلـــى  الســـندات  بتلـــك  اســـتثماراتها 
نحـــو 8.758 مليـــار دوالر، في نهاية 
أغســـطس الماضي مقابل 7.9 مليار 

دوالر بشهر يوليو.
كمـــا صعـــدت اســـتثمارات اإلمارات 
تلـــك  خـــالل  األميركيـــة  بالســـندات 
الفتـــرة لتصل إلى 49.4 مليار دوالر، 
فـــي  مليـــار دوالر  مقارنـــة ب 49.3 

يوليو.
وزادت اســـتثمارات دولـــة الكويـــت 
خالل نفس الشـــهر إلـــى 44.1 مليار، 
من مستوى 44 مليار دوالر في شهر 

يوليو 2019.
وتراجعـــت اســـتثمارات دولـــة قطـــر 
فـــي أغســـطس الماضي إلـــى 1.864 
مليـــار دوالر مقارنـــة ب1.916 مليار 

دوالر في يوليو.

بيانات شهرية

أذون  هـــي  االســـتثمارات  وهـــذه 
وســـندات الخزانـــة األميركية فقط، 
األخـــرى  االســـتثمارات  تشـــمل  وال 
في الواليات المتحدة، ســـواء كانت 

حكومية أو خاصة.
وســـيلة  الخزانـــة  ســـندات  وتعـــد 
لجمـــع األمـــوال والديون مـــن الدول 
والمؤسســـات، وتســـددها الحكومـــة 
عنـــد حلول ميعاد اســـتحقاقها الذي 

يختلف حسب أجل السند.
األميركيـــة  الســـندات  وتتمتـــع 
مســـتوى  النخفـــاض  بالجاذبيـــة 

مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر 
الفائـــدة،  عليهـــا،  العائـــد  انخفـــاض 
الفيدرالـــي  االحتياطـــي  كان  وإن 
األميركي )البنك المركزي(، ينفذ منذ 

فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
وعلـــى المســـتوى العالمـــي، أظهرت 
بيانـــات وزارة الخزانـــة األميركيـــة، 
مـــن  حيازتهـــا  رفعـــت  اليابـــان  أن 

الســـندات خالل أغســـطس الماضي 
إلى مســـتوى 1.174 تريليون دوالر، 
مقابـــل 1.130 تريليـــون دوالر فـــي 

يوليو.
وخفضـــت الصيـــن صاحبـــة المركـــز 
الديـــون  مـــن  حيازتهـــا  الثانـــي 
األميركية خالل أغســـطس الماضي 
عند مســـتوى 1.103 تريليون دوالر 
مقارنـــة مـــع 1.110 تريليـــون دوالر 

في الشهر السابق له.
المتحـــدة  المملكـــة  زادت  كمـــا 
والبرازيل وإيرلندا والتي تســـتحوذ 
الثالـــث وحتـــى  علـــى المراكـــز مـــن 
الخامـــس من حيث قيمة الســـندات 
عنـــد  تمتلكهـــا،  التـــي  األميركيـــة 
دوالر  مليـــار   349.9 مســـتويات 
و311.5 مليـــار دوالر و272.5 مليار 

دوالر على التوالي.

314 مليون دوالر استثمارات البحرين بالسندات األميركية
ــر ــه ش فـــــي   %  22.6 ــة  ــ ــع ــ ــراج ــ ــت ــ م أغـــــســـــطـــــس...  ــة  ــ ــاي ــ ــه ــ ن ــى  ــ ــت ــ ح
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الرياض - أ ف ب

اّتفق ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان والرئيس 
لجنـــة  إنشـــاء  علـــى  أمـــس  عبـــاس  محمـــود  الفلســـطيني 
اقتصادية مشـــتركة، بعد شـــهر من تحذير البنك الدولي من 
أن الســـلطة الفلســـطينية تواجه أزمة سيولة خانقة. وجرى 
االتفاق على إنشـــاء اللجنة خالل لقاء بين األمير محمد بن 
ســـلمان والرئيس عباس فـــي الرياض. وقد يشـــكل االتفاق 
علـــى إنشـــاء اللجنة المشـــتركة مـــع الســـعودية مصدر دعم 

لالقتصاد الفلسطيني.
وذكـــر بيان أنه اتفق الجانبان على “إنشـــاء لجنة اقتصادية 
وذلـــك  فلســـطيني”،  ســـعودي  أعمـــال  ومجلـــس  مشـــتركة 

“استجابة لرغبة” عباس.
وفـــي 19 ســـبتمبر الماضـــي، حـــّذر البنـــك الدولـــي مـــن أن 
الســـلطة الفلســـطينية تواجـــه أزمـــة ســـيولة خانقة بســـبب 
فجـــوة تمويلية تزيد عن 1,8 مليار دوالر ناجمة عن تراجع 
المعونـــات األجنبيـــة وخســـارتها قســـما كبيـــرا مـــن أمـــوال 

الضرائب والرسوم التي تجبيها لحسابها إسرائيل.
وأوضـــح فـــي تقريـــر أن هـــذه الفجـــوة التمويليـــة أجبـــرت 
السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة 
متأّخـــرات الموّظفيـــن والموّردين وصنـــدوق التقاعد العام، 

مّما خلق “تحديات ضخمة لالقتصاد”.

اتفاق سعودي فلسطيني على إنشاء لجنة اقتصادية
العكر- جامعة العلوم التطبيقية

أكد رئيـــس جامعة العلـــوم التطبيقية 
فـــي  الجامعـــة  التـــزام  عـــواد  غّســـان 
دعـــم ريادة األعمال وتوســـيع القاعدة 
التعليميـــة والمعرفيـــة الداعمة إلنتاج 
دعـــم  فـــي  يســـاهمون  أعمـــال  رواد 
عجلـــة االقتصـــاد البحرينـــي، موضًحا 
الجامعـــة حريصـــة علـــى تدريـــب  أن 
الطلبـــة فيمـــا يتعلـــق بريـــادة األعمال 
ومهاراتهـــم  مواهبهـــم  صقـــل  بهـــدف 
ومســـاعدتهم علـــى تطويـــر أفكارهم، 

الشـــراكات  عقـــد  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
واتفاقيـــات التعـــاون مـــع المؤسســـات 
والشـــركات التي تدعم ريادة األعمال 
مســـتدالً بدعـــم الجامعـــة للنشـــاطات 
التـــي تدعم االبتكار واإلبـــداع وريادة 
معـــرض  فـــي  ذلـــك،  جـــاء  األعمـــال.  
حديثـــه عـــن مشـــاركة الجامعـــة كراع 
ذهبـــي لمنتدى أســـبوع المنامة لريادة 
رعايـــة  تحـــت  يقـــام  الـــذي  األعمـــال 
محافـــظ محافظـــة العاصمة، الشـــيخ 

هشـــام بـــن عبـــد الرحمـــن آل خليفـــة، 
وبشـــراكة اســـتراتيجية مـــع صنـــدوق 
العمـــل “تمكيـــن” خالل الفتـــرة من 20 

وحتى 24 أكتوبر الجاري.

ا ألسبوع المنامة للريادة “التطبيقية” راعًيا ذهبيًّ

المحرر االقتصادي

زينب العكري

157.6 مليون دينار عجز الميزان التجاري في سبتمبر
ــة ــي ــط ــف ــن ال ــر  ــيـ غـ الـــســـلـــعـــيـــة  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ صــــــــــادرات  ديــــنــــار  ــون  ــيـ ــلـ مـ  235.4

بلغ إجمالي الواردات السلعية غير النفطية لدى البحرين نحو 393 مليون دينار خالل سبتمبر الماضي، 
مقابــل 527.7 مليــون دينــار فــي الفترة ذاتها من العام 2018، أي بانخفــاض مقداره 25.66 %، في حين 
بلــغ إجمالــي الصــادرات غيــر النفطية 235.4 مليون دينار خالل ســبتمبر 2019، مــا يعني أن قيمة العجز 
في الميزان التجاري خالل سبتمبر الماضي بلغت 157.6 مليون دينار، وذلك وفق بيانات أولية مصدرها 
شؤون الجمارك، وتنشرها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المسؤول عن اإلحصاءات الرسمية.

وأشارت البيانات إلى أن الصين جاءت في المرتبة 
األولى من حيث حجم وارداتها إلى البحرين خالل 
ســـبتمبر الماضي، حيـــث بلغت 52.9 مليـــون دينار، 
وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 30.9 مليون 
دينـــار، وحلت في المرتبة الثالثة الواليات المّتحدة 
األميركّيـــة بــــ 30.3 مليـــون دينـــار. أما فـــي المرتبة 
الرابعـــة، فقـــد جاءت المملكـــة العربية الســـعودية بـ 
30.2 مليـــون دينار، وجاءت أســـتراليا فـــي المرتبة 

الخامسة بحجم استيراد بلغ 27.5 مليون دينار.
وفيما يتعلق بأهم الســـلع التي تم استيرادها خالل 

ســـبتمبر 2019، جـــاءت خامـــات حديـــد ومركزاتها 
غيـــر مكتلة في المرتبة األولى بقيمة إجمالية بلغت 
28 مليون دينار، وثانيا أكســـيد ألمنيوم آخر بـ 27.5 
مليـــون دينـــار، وثالثـــا جـــاءت محـــركات توربينيـــة 
نفاثة تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن بلغت 20.3 
مليون دينار، ثم رابعا ســـيارات جيب موديل ســـنة 
التخليص أو التي تليها، تتجاوز 3000 سم3 بقيمة 
9.8 مليون دينار، ثم خامسا أجهزة هاتف للشبكات 
الخليويـــة أو غيرها من الشـــبكات الالســـلكية تصل 

قيمتها إلى 7 ماليين دينار.

وفيمـــا يتعلـــق بالصـــادرات، أوضحـــت البيانـــات إن 
البحريـــن قامـــت بتصديـــر ســـلع غير نفطيـــة بقيمة 
235.4 مليـــون دينـــار، منهـــا 166.7 مليـــون دينـــار 
للصـــادرات وطنيـــة المنشـــأ، و68.7 مليـــون دينـــار 

إلعادة التصدير. وأشـــارت البيانات إلى أن المملكة 
العربية الســـعودية جاءت المرتبة األولى من حيث 
حجم صادراتها إلى البحرين في ســـبتمبر الماضي، 
حيث بلغـــت 49.8 مليون دينـــار، وجاءت اإلمارات 

العربيـــة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة تتجاوز 
44.2 مليـــون دينـــار، وحلـــت فـــي المرتبـــة الثالثـــة 
الواليـــات المّتحدة األميركّية بــــ 16.4 مليون دينار. 
أمـــا في المرتبة الرابعـــة، فقد جاءت هولندا بـ 14.6 
مليون دينار، وجاءت في المرتبة الخامســـة تايلند 

بحجم استيراد بلغ 14 مليون دينار.
وبشـــأن أهم 5 سلع تم تصديرها وإعادة تصديرها، 
فقـــد جاءت خامـــات حديـــد ومركزاتهـــا مكتلة في 
المرتبـــة األولى بقيمـــة تتجاوز 28.2 مليـــون دينار، 
تالهـــا ألمنيوم خام غير مخلوط في المرتبة الثانية 
بـ 18 مليون دينار، ثم ثالثا خالئط من ألمنيوم خام 
بقيمـــة تقدر بــــ 15.7 مليـــون دينار، وجاءت ســـلعة 
“غيـــره من منتـــج نصف جاهز من حديـــد أو صلب، 
أقـــل من 0,25 % كربون” في المرتبة الرابعة بقيمة 
13.7 مليـــون دينار، ثم ســـلعة أســـالك مـــن ألمنيوم 
غيـــر مخلوط، يتجاوز مقـــاس عرضها 7 مم بـ 11.5 

مليون دينار.

أيمن السياري

أيمن السياري
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

قيد رقم: ١٨-٦٥٥٠٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٣٥٩٩٩
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: اعتدال محمد احمد شخاتره

االسم التجاري الحالي: كراج تلبانة
االسم التجاري الجديد: ورشة تلبانة

 تاريخ: 2019/١٣/١٠

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم 000 لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا الســيد عبداالمير محمد علي الجشــي بالنيابة عــن المالك لـ مجوهرات 

وصياغــة ابوذيب )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيــد رقم ٦٨٤٥٦، 

طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره ٥٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من التالية اسمائهم:

١. بدرية عبدالعلي محمد الجشي

MUZAFFAR ALI .٢

SHAHID ALI .3

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم  إليها 

مالك شــركة ايه في أي ســي أس لأل ستشــارات ش.ش.و المسجلة بموجب القيد 

رقــم ١٣١٤٤٤، طالبــا تحويــل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره الف دينار بحريني )BD ١٫٠٠٠(  بين كل من:

XAVIER ZEPHRINE DAVID .١

AZAM HUSSAIN .٢

القيد : ١-٦٨٤٥٦ 

 تاريخ: 2019/٣/١٠

القيد : 131444 

 تاريخ: 2019/١٠/15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )136368( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة آيسكريم الشارقة  ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة آيسكريم الشارقة  ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

١٣١١٧٨، طالبين تغيير االسم التجاري 
من آيسكريم الشارقة  ذ.م.م
Icecream Sharjah W.L.L

الى
صناع البوظة ذ.م.م

Ice cream makers W.L.L
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 131178 

 تاريخ: 2019/١٠/16

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ ســاجدة علــي جليــل احمــد تــرك باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركة شــركة ايــدي للديكور، المســجلة كشــركة تضامن بحرينيــة بموجب 

القيــد رقــم ١-٣٥٧٣٤، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة 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
إعالن رقم )---( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ايدي للديكور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة السعدون هايجين ش.ش.و
سجل تجاري رقم ١٢٨٢٩٥

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة السعدون التجارية ش.ش.و

سجل تجاري رقم ١٢٧٦٧٤-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة السعدون أورجانك ش.ش.و

بنــاء علــى قــرار المالــك شــركة الســعدون هايجيــن ش.ش.و المســجلة بموجــب القيد 
رقــم ١٢٨٢٩٥، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/  كمــال احمد حســن احمد 

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

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: كمال احمد حسن احمد السعدون

رقم الموبايل: ٣٩٩٩٧٧٧٤ )973+(
kamal@alsaadoon.com

بنــاء علــى قــرار المالك شــركة الســعدون التجاريــة ش.ش.و المســجلة بموجــب القيد 
رقم ١٢٧٦٧٤-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/  كمال احمد حســن احمد 

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

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: كمال احمد حسن احمد السعدون

رقم الموبايل: ٣٩٩٩٧٧٧٤ )973+(
kamal@alsaadoon.com

بناء على قرار المالك في شركة السعدون أورجانك ش.ش.و المسجلة بموجب القيد 
رقــم ١٢٧٦٧٣، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/  كمــال احمــد حســن احمد 

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

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٩٩٧٧٧٤ )973+(
kamal@alsaadoon.com

القيد : ١٢٧٦٧٣ 

 تاريخ: 2019/١٦/١٠
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٣٧٧١٤

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إليناالســادة عمــاد محمــد مصطفــى الرقــم الشــخصي ٥٦٠١٠١٤٥٧ 
بتحويل المحل التجاري التالي الى الســادة/ يوســف احمد عبدالقادر احمد 

 ٦٥٠٧٠١٧٦٣
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

١٦٤٦٤

الفرع

١

االسم التجاري
مطعم وكافيه قلعة سعاد

 تاريخ: ١٧/٥/٢٠١٨ تاريخ: 2019/١٥/١٠
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR20اعالن رقم )٦٦٨٨٤- ١٨
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب االســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ياسر عبدهللا احمد عبدهللا

االسم التجاري الحالي: مصنع مالك الزهور لأللمنيوم
االسم التجاري الجديد: ورشة مالك الزهور لأللمنيوم

النشاط: صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية - ورشة

قيد رقم
٣٢٨٢٩-١٠

شقة / محل
ج٣٢٨٨

بناية
-

شارع / طريق / ممر
٣٦٠

مجمع
١٢٠٣

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ احمــد عبــدهللا احمــد الشــمالن باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشركة شركة حسن النفيسة ش.ش.و لمالكتها مؤسسة النفيسة )جيرسي(، 
المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم ١١١٠٤٣، 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
اعالن رقم )١٢٥٤٨٦- CR20١٩( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة حسن النفيسة ش.ش.و لمالكتها مؤسسة النفيسة )جيرسي(
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بنــس: أنقرة وافقــت على إنهــاء هجومها بعد انســحاب المقاتليــن األكراد

اتفاق على وقف العملية التركية في سوريا

أعلـــن نائب الرئيـــس األميركي مايك 
بنس الخميس أن تركيا وافقت على 
إنهاء عمليتها العســـكرية في شـــمال 
ســـوريا بشـــكل تـــام خـــال 5 ايـــام، 
وذلك بعد انسحاب المقاتلين األكراد 

من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.
التركيـــة  العمليـــة  إن  بنـــس  وقـــال 
“ســـتتوقف بشـــكل تـــام بعـــد انتهاء” 
االنســـحاب خال هذه المـــدة، وذلك 
بعـــد محادثـــات مـــع الرئيـــس رجـــب 
طيب اردوغان اســـتمرت أكثر من 4 

ساعات.
وأضـــاف بنس أنه “قبل نحو أســـبوع 
توغلـــت تركيـــا فـــي ســـوريا، وطالب 
التوغـــل  بوقـــف  تركيـــا  ترامـــب 

والتفاوض مع األكراد”.
ترامـــب  قيـــادة  بفضـــل  أنـــه  وتابـــع 
والعاقـــة مـــع الرئيـــس أردوغـــان تم 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق وقـــف إطـــاق 
النـــار الذي يوقف العملية العســـكرية 
التركيـــة مشـــيرا إلـــى أن األمـــر أنقذ 
فـــي  األشـــخاص  ماييـــن  أرواح 
شمالي سوريا. وأشار إلى أن العملية 

مـــن  التركيـــة ســـتتوقف  العســـكرية 
القـــوات  بانســـحاب  الســـماح  أجـــل 
الكرديـــة إلى مناطق آمنـــة بعمق 20 
ميا جنـــوب الحدود مع تركيا خال 
بعـــد  نهائيـــا  وســـتعلق  ســـاعة،   120

االنسحاب.
وقـــال إنه اتفـــق مع أردوغان بشـــأن 

مواصلـــة العمـــل ضد تنظيـــم داعش 
اإلرهابـــي فـــي ســـوريا. وأضـــاف أن 
أيضـــا علـــى حمايـــة  اتفقـــا  البلديـــن 
الســـجون فـــي شـــمال ســـوريا، التي 
عناصـــر  مـــن  اآلالف  فيهـــا  يحتجـــز 

التنظيم اإلرهابي.
وكان ترامب غرد على موقع” تويتر” 

قبيـــل المؤتمـــر الصحفـــي أن أخبـــارا 
جيـــدة ســـتأتي بعـــد قليل مـــن تركيا 
لنائـــب  الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــال 
أعطـــى  لكنـــه  األميركـــي،  الرئيـــس 
إن  قـــال  عندمـــا  متناقضـــة،  إشـــارة 
اللقاء بين بنس وأردوغان طال أكثر 

من الازم.

بينس وبومبيو ووأردوغان ونائبه أقطاي في القصر الرئاسي في أنقرة أمس )أ ف ب(

عواصم - وكاالت

عواصم - وكاالت

وقعـــت صدامـــات بين الشـــرطة والناشـــطين االنفصاليين فـــي كاتالونيا، أمس 
الخميـــس، في تصعيد أدانته الســـلطات االنفصالية للمنطقة التي تتمتع بحكم 
ذاتي بينما تستعد الحكومة اإلسبانية للتدخل. وبعد مسيرة سلمية شارك فيها 
آالف المتظاهرين في برشـــلونة، نصب شـــبان يرتدون مابس قاتمة وملثمين 
حواجز وأحرقوا إطارات وسيارات ورشقوا شرطة مكافحة الشغب بزجاجات 
حارقـــة. وللمرة األولى تحدثت شـــرطة المنطقة عن رشـــقها بزجاجات حارقة 
وبالحمـــض. وحـــاول متظاهـــرون بـــدون أن ينجحوا إصابة مروحية للشـــرطة 
بأســـهم ناريـــة. وامتدت المواجهات إلى مدن أخـــرى بينها تاراغون وليدا. وقد 
اندلعـــت مـــع بدء تظاهرات على أثر صدور أحكام بالســـجن لمـــدد طويلة على 
تســـعة قادة انفصاليين لمشـــاركتهم في محاولة استقال كاتالونيا في 2017. 
وأعلنـــت فـــرق اإلنقاذ أن نحو 50 شـــخصا تلقوا عاجا بينهم 32 في برشـــلونة 
وحدها. وكان 125 شخصا جرحوا في المواجهات ليل الثاثاء األربعاء. ودعا 

رئيس كاتالونيا كويم تورا الى “وقف فوري” للمواجهات.

استمرار أعمال العنف في كاتالونيا

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةموسكو - أ ف ب

فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  أشـــرف 
بوتين الخميس على مناورات عسكرية 
 16 واطـــاق  جنـــدي  ألـــف   12 شـــملت 
صاروخـــا بالســـتيا وعابـــرا كمـــا أظهرت 

صور بثها التلفزيون الروسي.
والتدريبـــات التـــي أطلـــق عليهـــا اســـم 
“غـــروم2019-” تجري منـــذ الثاثاء في 
مختلف أنحاء روســـيا وتشـــمل اطاق 
صواريـــخ بالســـتية من نوعـــي “يارس” 
و”ســـينيفا” كمـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع 

الروسية.
وبث التلفزيون الروسي مشاهد لبوتين 
يســـتقبله وزير الدفاع ســـيرغي شويغو 
ثم يشرف على هذه المناورات انطاقا 
من المركز الوطني لمراقبة الدفاع، أبرز 

مركز قيادة للجيش الروسي.
وبحســـب الجيش الروسي فان 12 ألف 
جندي يشـــاركون فـــي هـــذه التدريبات 
دفاعيـــة”  المحـــض  الطبيعـــة  “ذات 

والهادفـــة الـــى “تدريـــب القـــوات علـــى 
تطبيـــق اجراءات تهـــدف الى ردع عدو 

محتمل”.
أن  الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
غواصات من األسطول الروسي أطلقت 
صواريـــخ بالســـتية فـــي بحـــر بارنتـــس 
فـــي القطب الشـــمالي واوخوتســـك في 
أقصى الشرق. وسقطت الصواريخ في 
كامتشـــاتكا )أقصى الشرق( وفي موقع 

تدريب في شمال غرب الباد.
وأكدت الوزارة أن كل الصواريخ “بلغت 

أهدافها”.
وتأتـــي هـــذه التدريبـــات بعـــد أكثـــر من 
مـــن  روســـيا  انســـحاب  مـــن  شـــهرين 
معاهـــدة نـــزع االســـلحة الموقعـــة بيـــن 
واشـــنطن وموســـكو في حقبـــة الحرب 
البـــاردة والتي كانت تحظـــر الصواريخ 
التـــي يـــراوح مداهـــا بيـــن 500 و5500 

كلم.

بوتين يشرف على إطالق صواريخ بالستية

رويترز

قال مســؤوالن أمنيان عراقيان لرويترز إن فصائل مدعومة من إيران نشــرت قناصة على أســطح البنايات في بغداد خالل أكثر االحتجاجات 
المناهضة للحكومة دموية منذ ســنوات. ويســلط هذا اإلجراء الذي لم يســبق اإلعالن عنه من قبل الضوء على الحالة الفوضوية التي ســادت 
الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 خالل األسبوع الذي بدأ في األول 

من أكتوبر.

وأصبحـــت هـــذه الفصائـــل عنصـــرا ثابتـــا 
مـــع تزايد النفـــوذ اإليراني. وأحيانا تعمل 
هـــذه القوات           باالشـــتراك مع قـــوات األمن 
العراقيـــة لكنهـــا تحتفـــظ بهيـــاكل القيادة 

الخاصة بها.
وقـــال المصـــدران األمنيـــان لرويتـــرز إن 
قـــادة فصائـــل متحالفـــة مع إيـــران قرروا 
مـــن تلقاء أنفســـهم المســـاعدة في إخماد 
حكومـــة  علـــى  الشـــعبية  االحتجاجـــات 
عبـــد  عـــادل  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

المهدي.
وقـــال أحـــد المصدريـــن األمنييـــن ”لدينا 
أدلـــة مؤكدة بأن القناصيـــن كانوا عناصر 
مـــن المجاميع المســـلحة والذيـــن يتلقون 
األوامـــر من قادتهم بدال مـــن القائد العام 

للقوات المسلحة“.
وتابـــع ”إنهـــم ينتمـــون إلى فصيـــل مقرب 

جدا من إيران“.
وقـــال مصـــدر أمنـــي عراقي آخـــر يحضر 
اجتماعـــات يومية إلطاع الحكومة على 
الوضع األمنـــي إن رجاال يرتدون مابس 
ســـوداء أطلقوا النار على المحتجين في 
اليوم الثالث من االضطرابات الذي ارتفع 
فيه عـــدد القتلى من نحو ســـتة إلى أكثر 

من 50 قتيا.
هـــؤالء  أن  الثانـــي  المصـــدر  وأضـــاف 
أبـــو زينـــب الامـــي  المقاتليـــن يقودهـــم 
مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع 
معظمه من قوات شـــيعية شـــبه عسكرية 
مدعومـــة من إيـــران. وقـــال المصـــدر إن 

قائد الحشـــد مكلف بإخماد االحتجاجات 
بواســـطة مجموعة من قـــادة كبار آخرين 
لفصائـــل مســـلحة. ولـــم يذكـــر المصدران 
الفصائـــل  نشـــرته  الـــذي  القناصـــة  عـــدد 

المسلحة.
ونفـــى أحمـــد األســـدي المتحـــدث باســـم 
الحشـــد مشـــاركة تلك الفصائـــل في قمع 
االحتجاجات. وقال في بيان لرويترز ”لم 
يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في 
التصـــدي للمتظاهريـــن. لم يكـــن هناك أي 
عنصـــر متواجـــد في مناطق بغـــداد أثناء 

التظاهرات“.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة 
العراقيـــة ســـعد معـــن إن قـــوات األمن لم 
المحتجيـــن  النـــار مباشـــرة علـــى  تطلـــق 

”بالخبيثـــة“  وصفهـــا  عناصـــر  واتهـــم 
بالمســـؤولية عـــن ســـقوط عـــدد كبير من 

القتلى والمصابين.
والتأكيد على عدم مشـــاركة قوات األمن 
في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان 
ســـابق أصدرتـــه الحكومـــة العراقيـــة في 
الســـابع من أكتوبر وأقر باستخدام قوات 
األمـــن القـــوة المفرطـــة وتعهد بمحاســـبة 

المسؤولين عن العنف مع المدنيين.
وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في 
بيـــان لرويترز يـــوم األربعاء إنه ســـيكون 
”مـــن المبكـــر إلقـــاء اللـــوم علـــى أي مـــن 
األطراف، ســـواء من الحشد أو من أفراد 
األجهـــزة األمنيـــة األخـــرى قبـــل االنتهاء 
مـــن التحقيـــق. لننتظـــر نتائـــج التحقيـــق 
وســـنعرف مـــن أعطـــى األوامـــر بإطـــاق 

النار“.
األمـــم  فـــي  اإليرانيـــة  البعثـــة  تـــرد  ولـــم 
المتحـــدة علـــى الفـــور علـــى أســـئلة مـــن 
للفصائـــل  طهـــران  دعـــم  عـــن  رويتـــرز 

التـــي  العنـــف  أحـــداث  فـــي  ومشـــاركتها 
استهدفت المحتجين.

وتنفي قيادات الفصائل في العراق تلقي 
أي أسلحة أو تدريب من إيران.

قناصة على األسطح 

مـــع دخـــول االحتجاجـــات يومهـــا الثالث 
فـــي الثالـــث مـــن أكتوبـــر الجـــاري ظهـــر 
القناصة على األســـطح فـــي بغداد. وقال 

مصور لرويتـــرز كان يغطي االضطرابات 
قرب ســـاحة التحرير في بغداد بعد ظهر 
ذلك اليوم إنه شـــاهد أحـــد القناصة فوق 
ســـطح مبنـــى تحت اإلنشـــاء يطـــل على 
المظاهرات. وقال المصدر األمني الثاني 
لرويترز إن القناصة يستخدمون معدات 
اتصـــال الســـلكي زودتهم بهـــا إيران ومن 
الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة 

خاصة بها في األساس.

متظاهرون عراقيون خالل احتجاجات في بغداد يوم 5 أكتوبر 2019 )رويترز(

فصائل تدعمها إيران نشرت قناصة في احتجاجات العراق

واشنطن - العربية.نت

فـــي تحّول غير مســـبوق، دعا الرئيس 
اإليراني حســـن روحاني إلـــى اللجوء 
إلى خيار االستفتاء الشعبي ك”طريقة 
عادلـــة” لتوضيـــح مســـار الدولـــة التي 
يجـــب َأن تســـلكه إيـــران، محـــذرًا من 

“تجاهل نداءات التغيير”.
وتأتـــي هـــذه الدعوة بعـــد 4 عقود من 
الحكـــم الديني الذي أدخـــل إيران في 
أرهقـــت  ومتنوعـــة  متعـــددة  أزمـــات 
النظـــام والشـــعب اإليرانـــي علـــى حد 

سواء.
ودعا روحانـــي، األربعـــاء، خال كلمة 
فـــي جامعـــة طهـــران بمناســـبة العـــام 
الدراســـي الجديد إلى إجراء استفتاء 
“لتوضيـــح المســـار السياســـي” لباده، 

وسط تصاعد الدعوات للتغيير.
وقال روحاني: “إذا فشلنا في التوصل 
إلـــى حلـــول لقضايا نناقشـــها منذ أكثر 
من 40 عامًا، يتعين أن نطالب بإجراء 

اســـتفتاء” في إشـــارة إلى الفترة التي 
تلت الثورة العام 1979 وحتى اليوم.

“الخافـــات  أن  روحانـــي  وأضـــاف 
االســـتراتيجية” بين القوى السياسية 
لإلصاحيين والمتشـــددين في الباد 

يتعين توضيحها من خال تصويت.
لكـــن روحاني لـــم يوضح كيـــف يمكن 

لاستفتاء أن ينهي هذه الخافات.
واعتبـــر روحاني إلـــى أن باده يتعين 
أال تنـــأى بنفســـها عن العالـــم الخارجي 
وأن “تأخذ فـــي االعتبار حقائق القرن 
الواحـــد والعشـــرين”، حســـب تعبيره.  
يذكر أن آخر استفتاء جرى في إيران 

كان قبل 40 عامًا.

روحاني يدعو الستفتاء بشأن العالقات

أشـــاد مبعـــوث األمـــم المتحـــدة إلى 
أمـــس  غريفيـــث،  مارتـــن  اليمـــن، 
الخميس، بدور ولي العهد السعودي، 
األميـــر محمد بـــن ســـلمان، في دعم 

مسار السام في اليمن.
تقديمـــه  خـــال  غريفيـــث،  وقـــال 
مـــن  األمـــن  مجلـــس  إلـــى  إحاطـــة 
العاصمة الســـعودية الريـــاض “نثمن 
دور ولي العهد الســـعودي بشأن دعم 

مسار السام في اليمن”.
حصـــول  األممـــي  المبعـــوث  وأكـــد 
تقـــدم فـــي المحادثات التـــي تقودها 
الســـعودية بشـــأن الوضع في جنوب 
اليمن، مضيفا “هناك مؤشرات جيدة 

بشأن المفاوضات”.
وتســـتضيف الســـعودية فـــي مدينة 
جـــدة محادثـــات غيـــر مباشـــرة منذ 
شـــهر بيـــن حكومة الرئيـــس عبد ربه 

منصـــور هـــادي والمجلـــس االنتقالي 
الجنوبـــي إلنهـــاء مواجهـــات وقعت 

في عدن.
وقال غريفيث: “في األشهر الماضية 
حـــذرت من تفاقـــم الوضع في اليمن 
وخصوصـــا عـــدم اســـتقرار األوضاع 
فـــي الجنوب وقلت مـــرارا إنه يجب 

أن نلعب دور الوساطة”.
وأضـــاف “لكـــن اآلن هناك مؤشـــرات 
تبـــرز بأننـــا فـــي االتجـــاه الصحيح.. 
الجهود الديبلوماسية من السعودية 
إشـــارات  هنـــاك  إن  نقـــول  تجعلنـــا 

مشجعة لحل النزاع”.
وذكـــر غريفيث “أعرف أنـــه لم نصل 
بعد إلى مرحلة حل النزاع لكن أقول 

إن التقدم الذي تم تسجيله مهم”.
وتابـــع “نســـعى حاليـــا إلـــى تحســـين 

الحالة اإلنسانية في اليمن”.

غريفيث يشيد بدور ولي العهد السعودي

السعودية... وفاة 35 
مقيمًا بحادث تصادم
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لقي 35 مقيمًا مصرعهم إثر حادث مروع بين 
المدينة  مركبة وحافلة معتمرين على طريق 
آخــرون   4 وأصيب  المكرمة،  مكة   - المنورة 
واإلسعافية  الصحية  الفرق  لنجدتهم  هرعت 
نقل  من  تمكنت  التي  الطرق  أمــن  ودوريـــات 
الحاالت لمستشفى الحمنة. وصرح المتحدث 
المنورة  المدينة  منطقة  لشرطة  اإلعــالمــي 
بأنه عند الساعة السابعة من مساء األربعاء، 
المختصة حــادث  األمــنــيــة  الــجــهــات  بــاشــرت 
 39 تنقل  ُمستأجرة  خاصة  حافلة  اصطدام 
جنسيات  من  بالمملكة  المقيمين  من  شخصًا 

آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن وزير الخارجية، سيرغي الفروف، ونظيره اإليراني، محمد جواد ظريف، بحثا الموقف في شمال شرق سوريا، وأعربا عن  «
استعدادهما لتسهيل إجراء محادثات بين األطراف المعنية. وقال الوزيران إن من الضروري تحقيق استقرار دائم في منطقة شرق نهر الفرات عبر “حوار 

بين دمشق وأنقرة، وبين السلطات السورية وممثلي أكراد سوريا”. وأوضح الفروف وظريف أن روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل مثل هذه االتصاالت. هذا 
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، التي يشار إليها بـ “قسد”، الخميس، سقوط 20 قتيال و48 جريحًا خالل 24 ساعة من االشتباكات مع القوات التركية. وفي 

تطور سابق، الخميس، ناشد األكراد في شمال سوريا، المجتمع الدولي، العمل على فتح ممر إنساني إلجالء الحاالت الطارئة من مدينة رأس العين السورية 
التي تتعرض لهجمات تركية.

في أول تصريح للرئيس السوري بعد العمليات العسكرية شمال شرقي البالد، تعهد بشار األسد، أمس، بمواجهة ما وصفه بـ”العدوان التركي” على األراضي  «
السورية، وذلك “عبر كل الوسائل المشروعة والمتاحة”. وأفادت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( أن األسد أكد أن “األطماع الخارجية بدول منطقتنا لم 

تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي اإلجرامي الذي يشنه نظام )الرئيس التركي رجب طيب( أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك األطماع مهما حمل 
من شعارات كاذبة، فهو غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكالئه وإرهابييه”. وجاءت تصريحات الرئيس السوري، أثناء 
استقباله مستشار األمن الوطني العراقي فالح الفياض، حامال رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس. وتعهد األسد بـ”الرد على العدوان 

التركي ومواجهته بكل أشكاله في أي منطقة من األرض السورية، عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة”.

روسيا وإيران مستعدتان لتسهيل إجراء محادثات بسوريا

األسد: سنواجه الغزو التركي بكل الوسائل المتاحة
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تتعـــرض تربـــة األرض لضغـــط مـــن التلـــوث والنمـــو الســـكاني والزراعـــة المكثفـــة 
وغيرهـــا، هيكلهـــا ال يتعـــرض للخطر فقـــط )ثلث تربـــة األرض قد تدهـــورت بالفعل(، 
لكـــن الكثيـــر منها ملوث بشـــكل خطير )التســـمم بالمبيـــدات يؤدي إلـــى دخول ثالثة 
ماليين شـــخص إلى المستشـــفى و250 ألـــف وفاة في جميع أنحـــاء العالم كل عام(، 
وفقـــا لألمم المتحدة، ويتمتـــع الذكاء االصطناعي بالقدرة على تحويل الممارســـات 
الزراعيـــة بالكامـــل لجعلها أكثـــر أماًنا على صحـــة األرض والنـــاس، فالتعلم اآللي مع 
الروبوتـــات يمكـــن أن يوفر جمع البيانـــات اآللي واتخاذ القرارات لتحســـين عمليات 
الزراعـــة، ويمكـــن أن تتفاعل هذه األنظمة مباشـــرة مع المحاصيل الكتشـــاف أفضل 
األوقـــات للزراعـــة والرش والحصاد، مـــا يقلل الحاجة إلى األســـمدة والمبيدات التي 
تلوث التربة، وهذا ســـيجعل الزراعة ليســـت أكثر كفاءة فحســـب، بل ســـيؤدي أيًضا 
إلـــى المزيـــد من المحاصيل العضويـــة والصديقة لألرض. وبالمثل، يمكن أن تســـاعد 
مراقبـــة الـــذكاء االصطناعـــي المجتمعات في حمايـــة مناطق من األراضـــي أكبر من 
المـــزارع؛ فالنظـــم اإليكولوجية والموائل فـــي جميع أنحاء العالم يمكن أن تســـتفيد 
كذلك. على سبيل المثال، توفر الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء االصطناعي 
فرًصـــا جديـــدة لمراقبة وحماية المناطـــق المهددة باالنقراض. وفقـــا لتقرير المنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي، فإن اكتشـــاف أكثر فعالية لألمـــراض النباتيـــة، والتنبؤ بطريق 
الصيـــد غير المشـــروع، ومراقبة التعرية، وتحديد األنـــواع، وتتبع هجرة الحيوانات، 

كلها حقيقة واقعة لدى الذكاء االصطناعي.

يمكن للجميع من الحكومات المحلية إلى األفراد أن يكونوا أكثر استعداًدا الحتواء 
الكـــوارث الطبيعية مثل األعاصيـــر واالنهيارات الطينية وحرائـــق الغابات، نظًرا ألن 
علـــوم المنـــاخ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والتعافي منهـــا أصبحت أكثر إلحاًحا، فقد 
بدأ العلماء باكتشـــاف اإلمكانات الحقيقية للذكاء االصطناعي في هذا المجال، فمع 
الـــذكاء االصطناعى، قام باحثـــوا التكنولوجيا أخيًرا بتزويد مجتمـــع العلوم بالقدرة 
الحاســـوبية لفهـــم البيانات التي كان يتم تخزينها لعقـــود، وقد كانت هذه المجموعة 
الواســـعة مـــن البيانـــات بمثابة مجموعـــة تدريب مثاليـــة للتعلم اآللـــي لفهم كل ذلك 

وزيادة أداء نماذج المناخ.
ويمكـــن للـــذكاء االصطناعـــي أيًضـــا توفيـــر األدوات الالزمـــة لمراقبة التلوث بشـــكل 
أفضل وتحديد مصادر مشـــكالت جودة الهواء بشـــكل أســـرع وأكثر دقة، وفي حالة 
تســـرب الغاز، على ســـبيل المثال، تتيح المستشـــعرات الذكية المزودة بالتعلم اآللي 

وتكنولوجيا الشبكة المتداخلة ذاتية التنظيم إجراء إصالح أكثر استهداًفا.

باإلضافة إلى مراقبة المشاكل في الهواء، يمكن للذكاء االصطناعي أيًضا تقليل  «
االنبعاثات الضارة التي يتم ضخها في المقام األول، وهذا أمر ملح بشكل خاص ألن 

تلوث الهواء يمثل بالفعل أزمة عالمية خطيرة، حيث يعيش 91 في المئة من سكان 
العالم في أماكن تفشل في تلبية إرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة 

العالمية. رغم أنه قد يكون من السهل التفكير في عواقب ذلك كمشكلة بعيدة، إال أنها 
بالفعل تقتل سبعة ماليين شخص على مستوى العالم كل عام.

التجربة التونسية
تونـــس تثبت مجـــدًدا أن تجربتهـــا األكثر انســـجاًما مع واقع المجتمـــع ومراعاة 
لمتطلبـــات كل مرحلـــة عبر إفراز خليـــط متنوع غاب عنـــه أو كاد كل من أعطي 
الفرصـــة إلدارة شـــؤون البـــالد ولـــم يـــرق إلـــى طموحـــات المواطنيـــن، ولم يلب 
تطلعاتهم في مجابهة مختلف التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه 
البـــالد وتقـــض مضاجـــع العبـــاد، فكان الرد الشـــعبي عبـــر صناديـــق االقتراع في 
اســـتحقاق مهم تمّثل في االنتخابات الرئاسية المبكرة، واالنتخابات التشريعية 

الثانية منذ إقرار دستور 2014.
قال التونسيون كلمتهم وجاءت مخرجات الصناديق على خالف التوقعات إلى 
حـــد كبيـــر؛ فبعد أن فاجـــأ الجميع بتصدره الجولة األولى من الســـباق نحو قصر 
قرطاج، احتاج المرشـــح المســـتقل أســـتاذ القانون الدســـتوري قيس ســـعيد إلى 
جولة ثانية ليحســـم المعركة االنتخابية الرئاســـية لصالحه، متقدًما عن منافسه 

رجل األعمال مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي بفارق كبير.
وصل سعيد إلى سدة الرئاسة مدفوًعا بتأييد شعبي كبير، متحرًرا من أي انتماء 
حزبـــي، مـــا يمنحه قدرة على اإلســـهام في تحقيق التقدم المنشـــود في إطار ما 
يحـــدده الدســـتور من صالحيات ومهـــام لمنصبه. نتائج االنتخابات التشـــريعية 
أعـــادت هـــي األخرى تشـــكيل تركيبـــة مجلس النـــواب المكّون مـــن 207 مقاعد، 
حيـــث ســـجلت جميع األحزاب التي تصدرت المشـــهد السياســـي خالل الخمس 

سنوات األخيرة تآكالً في قواعدها الشعبية، بنسب متفاوتة.
صحيح أن شكل الحكومة الجديدة غير واضح المعالم حتى اآلن، في ظل تنوع 
مكونات البرلمان وعدم تمكن أي حزب من تأمين األغلبية البرلمانية التي تتيح 
له تشـــكيل الحكومة الجديدة بأريحيـــة دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات 
وتفاهمـــات مـــع أحزاب أخـــرى وكتل وربما مســـتقلين أيًضا،غيـــر أن ذلك يحمل 
جوانـــب إيجابية تتعلق بتوازنات ضرورية في هذه المرحلة المهمة ألن أعضاء 
مجلس النواب تشـــكيٌل فسيفســـائٌي من ُجل المكونات السياســـية والفكرية، ما 
يجعل أحزاب المقدمة مجبرة على عمل حكومي وتشريعي توافقي جامع نافع 
بعيًدا عن التفرد بالقرار، يحول دون فرض رؤية أحادية في إدارة شؤون البالد 

وسن تشريعاتها ومعالجة اختالالتها.
التجربة التونســـية لم تصل إلى حّد النضج بعد، لكنها تســـلك المســـار الصحيح، 
وقـــد قطعـــت شـــوًطا ال بـــأس به؛ لكـــن تبقـــى ضمانـــات نجاحها الوعي الشـــعبي 
وعدم اليأس، تضاف لهما المشـــاركة من جميع الفاعلين في الخارطة السياسية 

التونسية الجديدة.

 

سالم الشوبكي

 

د. جاسم حاجي

تأثير الذكاء االصطناعي على الكوارث الطبيعية

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

للتواصل: 17111483

“البالد” أمر غير عادي ككل شيء في حياتي
عند ســـؤال والـــدي رحمه هللا.. لو أردت أن تكتب رســـالة قصيرة 
للصحافـــة التـــي أخذت من عمـــرك، ماذا تقول في هذه الرســـالة؟ 
أجـــاب “أقـــول لها.. دخلت في محرابك وعيناي ســـتة على ســـتة، 
وخرجت من محرابك وأنا ال أكاد أقرأ إال بنظارة، ومع ذلك مازلت 

أحبك ومازلت مرتميا على أعتابك”.
كانـــت وال تـــزال أمتـــع لحظـــات حياتي هـــي تلك اللحظـــات التي 
أقضيهـــا فـــي جريدتنـــا “البـــالد” التي أطفـــأت بتاريـــخ 15 أكتوبر 
شمعتها الـ 11 وهي محاطة بعبير النرجس والمشموم والياسمين، 
واإلبداع والتميز يخرج من بريق عينيها... في إشراقة صباح يوم 
15 أكتوبر من العام 2008 ولدت “البالد” وكانت حدثا جديدا في 
تاريـــخ الصحافـــة البحرينية، وحين أقـــول البحرينية فإني أعني 
مـــا أقول ألنها كانـــت في مقدمة الصحف التـــي اهتمت باإلخراج 
الفني وإعطاء مساحة للصور ما جعل القارئ يشعر بالفرق ودائم 

الشغف لمتابعة كل جديد فيها.
كان التحاقـــي بــــ “البالد” أمـــرا غير عادي ككل شـــيء في حياتي، 

حملـــت مســـؤولية كبيـــرة على عاتقـــي نحو القراء ونشـــرت النور 
والـــورود فـــي طريقهـــم بـــدل تعويدهم الحـــزن الـــذي يتقاطر من 
الكلمـــات، عشـــقت ألوانهـــا وكان حضـــوري اليومي مثـــل الحضور 
الصوفي، وأردت مع كامل فريق التحرير أن أرفع رأس الصحافة 
البحرينية إلى الســـماء بجعل “البالد” مثل زهرة اللوتس وســـيدة 
الغصـــون الخضـــراء، وبالرغـــم مـــن عمرهـــا القصير مقارنـــة ببقية 
الصحف الزميلة، إال أن “البالد” تربعت على عرش التميز والنجاح، 
تســـلقت أهدابهـــا منذ يومهـــا األول وتحولت بالنســـبة إلى القارئ 

إلى لؤلؤة في األعماق ومحارة عامرة بالفرح.

لم يبق في دفاتري العتيقة والحديثة سوى عشق “البالد” والعيش  «
تحت سمائها إلى آخر يوم في العمر، فقد زحفت األمراض إلى 

مزارعي بفعل أمطار الصحافة وهمومها، فبعد مرض “ضغط الدم” 
ذبلت عيناي بسبب “الماء األبيض” فبالكاد أستطيع القراءة ورؤية 

األشياء، ومع ذلك.. فهذان المرضان من كنوز أفراحي، وليس هناك 
أجمل من موت العاشق بين أحضان حبيبته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اللغـــط الكبيـــر، وردود األفعـــال المختلفـــة، من إيجابيـــة إلى ســـلبية، واإلطراءات 
المبالغ فيها أحيانًا، تجعل الكثير من الناس يرغبون في معرفة سبب هذا التفاعل 
المتباين مع فيلم “جوكر”، وهو ما شجعني حقيقة إلى مشاهدة الفيلم، رغبة مني 
في محاولة اكتشـــاف األســـباب التي دفعـــت الناس إلى هـــذا التفاعل المضطرب، 
وهو تفاعل قل ما يحدث مع فيلم بحد ذاته؛ إذ اعتدنا أن نشـــهد ذلك في فترات 
متباعدة جدًا لفيلم يحدث ضجة في اتجاه واحد، وليس ضجيجًا متباينًا كهذا!

قـــد حصـــد فيلم “جوكر” في الواليـــات المتحدة األميركية وحدهـــا أربعين مليون 
دوالر تقريبـــًا فـــي يوم، وفقـــًا لوكاالت أنباء، ويعد ذلك رقمـــًا كبيرًا جدًا، ويتضمن 
الفيلـــم معانـــي مجتمعية وســـلوكية عميقة، لكنه غارق في المأســـاوية، واإلجرام، 
والفوضـــى، وال يمكـــن أن يمر هـــذا الفيلم بقصته وأحداثـــه وتجاوزاته األخالقية 
واالجتماعيـــة من أيـــة رقابة للمصنفات المرئية في دولنا العربية واإلســـالمية؛ إذ 
إنه يؤســـس لردود أفعال قاســـية وإجرامية مرضية، نتيجة ما يتعرض إليه بطل 
الفيلم من ظروف قهرية تؤول به إلى التحول من إنســـان عادي وطبيعي، يمتهن 
مهنـــة التهريـــج، إلى مريض نفســـي خطير، يقـــوده مرضه إلى قتـــل مجموعة من 
الناس، ومنهم والدته، ومقدم البرامج الذي يؤدي دوره النجم “روبرت دي نيرو”!

ورغم ما يمتلئ به الفيلم من إجرام ومأســـاوية، ورغم الســـيناريو العادي المعتمد 

علـــى أحـــداث وصراعـــات فجائية ليســـت ذات تمهيد مســـبق في غالـــب األحيان، 
ومبالغـــات تجعل من األمن غير كفيـــل بقمع مجرم واحد، إلى جانب عدم واقعية 
بعـــض األحـــداث، إال أن هنـــاك مـــا امتاز بـــه الفيلـــم، وجعل له هـــذا التأثيـــر الكبير 
عنـــد المتلقـــي، كالضغـــوط الكبيرة التي يتعـــرض إليها بطل الفيلـــم، وفي المقابل، 
المنطقيـــة التي جعلت منه إنســـانًا آخر، والرمزية فائقـــة الدالالت التي جعلت من 

فرد عادي يمتهن التهريج، مشهورا يتعاطف معه الناس، وينتفضون بتقليده!

“جوكر” فيلم شارك في عدة مهرجانات قبل عرضه في دور العرض السينمائية،  «

وحصل على جائزة األسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي، وأؤيد أن 

ينافس بطله )خواكين فينيكس( على أوسكار أفضل ممثل للعام )2019(؛ 

لتحضيره الكبير استعداداً لخوض تجربة التمثيل في هذا الفيلم، وقدرته 

الكبيرة على تجسيد شخصية معقدة، مريضة، تمر بالكثير من األحداث 

والتحوالت في ساعتين من الزمن تقريبًا، لكن يبقى الفيلم، ال ينصح بأن 

يشاهده األطفال أبداً، وال أصحاب القلوب الضعيفة، أو الذين يعانون من بعض 

األمراض النفسية، ولو كان بيدي القرار لقمت بوضع ضوابط أكثر تعقيداً من 

مجرد العمر لمن يمكن السماح لهم بمشاهدة هذا الفيلم.

Ali.alsayegh15
@gmail.com

علي الصايغ

“جوكر”

تقديم الدوام المدرسي إلى 6:30 صباحا
تقديم وقت الدوام المدرسي من األفكار المطروحة لمعالجة العديد من القضايا 
والمشـــاكل التي تواجـــه المجتمع البحريني في مقدمتهـــا االزدحامات المرورية 
الخانقـــة، ومـــن هنا ســـأبين عددا مـــن الفوائد التي مـــن الممكن جنيهـــا إذا ما تم 

تطبيق تقديم الوقت المدرسي.
نصف ســـاعة من تقديم التوقيت كفيلة بإنهاء 50 % من االزدحامات المرورية 
في شـــوارع المملكة الناجمة عن خروج جميـــع الموظفين والعاملين والمعلمين 
والطـــالب فـــي وقت واحد فـــي بداية الـــدوام أو بعد انتهائـــه، وبالتالي فإن هذا 
التقديـــم ســـيعمل علـــى الحد من مشـــكلة االزدحامـــات المروريـــة التي أصبحت 
هاجســـا يقلق المواطنين والمقيمين، كما سيشـــجع على اســـتخدام المواصالت 

الجماعية وبالتالي سيقلل كثافة الحركة المرورية في الشوارع.
والتبكيـــر الصباحـــي له نتائج إيجابية عديدة ســـواًء علـــى التعليم أو الصحة أو 
حتى على المجتمع، وألجل ذلك سيتعود الطالب على النوم المبكر حتى يتسنى 
لهم االستيقاظ بشكل مبكر لكي يحصلوا على الوقت الكافي من ساعات النوم، 
األمـــر الذي ســـيبعدهم بشـــكل تدريجي عن ظاهرة الســـهر، والجميـــع يعي مدى 
خطورة السهر على أجسام الناشئة وما ينتج عنه من مشاكل صحية وسلوكية 
وبالتالـــي تأثيـــره المباشـــر علـــى عملية التربيـــة والتعليـــم، فالنوم المبكـــر يعتبر 
صمـــام أمـــان وحماية للطلبة مـــن الوقوع في أيدي المنحرفين الذين ينشـــطون 
في ســـاعات الليل وهذا مـــا تثبته إحصائيات معدالت الجريمة التي تشـــير إلى 
ارتفاعهـــا فـــي فترة الليل، إضافة إلـــى ذلك فإن النوم المبكر يؤثر في نفســـيات 
وطاقات الطلبة، ما يســـاهم في رفع تحصيلهم العلمي وزيادة تركيزهم الذهني 
وبالتالـــي يرتفـــع مســـتوى اإلنتاجيـــة لديهم، كما ســـيصبح جزء كبيـــر من اليوم 
الدراسي في الساعات األولى من الصباح، األمر الذي يجعل الطالب يستمتعون 
فـــي حصـــص التربية الرياضية وأوقات الفســـحة حيث ســـتكون درجة الحرارة 

مناسبة قبل تعامد أشعة الشمس.
أما آن األوان لتطبيق طرق وأفكار مبتكرة تطور المجتمع وتحد من  «

المشاكل التي يعاني منها الناس في أمور حياتهم اليومية؟.

أحمد عمران



يســتهل منتخبنــا الوطنــي لكرة اليد مشــواره في التصفيات اآلســيوية للرجــال المؤهلة لدورة األلعــاب األولمبية “طوكيو 
2020”، بمواجهة المنتخب الكويتي، في الســاعة السادســة مســاء. وتســتضيف الدوحة تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 
خالل الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي: الكويت، قطر، السعودية، هونج كونج، إيران، الهند 

وكوريا الجنوبية، إلى جانب منتخبنا الوطني.

 ووقـــع “األحمـــر” فـــي المجموعـــة 
الثانية التي تضم كل من )الكويت، 
فيمـــا  الجنوبيـــة(،  كوريـــا  إيـــران، 
ضمت المجموعة األولى منتخبات 
قطـــر والســـعودية والهنـــد وهونج 

كونج.
 وسيستهل منتخبنا مشواره اليوم 
الجمعـــة بلقـــاء الكويـــت، وبعدهـــا 
مـــع المنتخب اإليرانـــي يوم األحد 
المقبل، علـــى أن يختتم مواجهاته 
يـــوم  كوريـــا  مـــع  األول  بالـــدور 

الثالثاء.

ويتأهـــل أول وثانـــي كل مجموعة 
إلـــى الـــدور نصـــف النهائـــي والذي 
الحالـــي،  أكتوبـــر   24 فـــي  يقـــام 
حيـــث يلتقي فيـــه أول المجموعة 
األولى مـــع ثاني المجموعة الثانية 
وأول المجموعـــة الثانيـــة مع ثاني 
المجموعة األولـــى، على أن يتأهل 
الفائـــزان لخوض المبـــاراة النهائية 
علـــى  ذاتـــه  الشـــهر  مـــن   26 فـــي 

البطاقة المؤهلة لألولمبياد.
 وســـيتأهل الفريق البطل مباشـــرة 
إلـــى أولمبياد طوكيـــو 2020، فيما 

تصفيـــات  الوصيـــف  ســـيخوض 
الملحـــق للمنافســـة علـــى المقاعـــد 

المؤهلة إلى األولمبياد.
وقد اســـتكمل منتخبنا تحضيراته 
للتصفيـــات، حيث تضّمـــن برنامج 
فـــي  ـــا  خارجيًّ معســـكًرا  إعـــداده 
ســـلوفينيا خـــاض خاللـــه منتخبنا 
نمســـاوية  فـــرق  مـــع  مباريـــات   4

وكرواتية وسلوفينية.
 ولـــن تكـــون التصفيات اآلســـيوية 
ســـهلة للغايـــة علـــى منتخبنـــا فـــي 
المشـــاركة  المنتخبـــات  قـــوة  ظـــل 

وهدفهـــا التنافســـي حـــول التأهـــل 
إن  إذ   ،2020 طوكيـــو  ألولمبيـــاد 
المجموعة التـــي يقع فيها منتخبنا 
صعبـــة للغاية بوجود فـــرق كإيران 
وكوريا الجنوبية والكويت العائدة 

للبطوالت الخارجية. 
وتعقـــد اآلمـــال علـــى منتخبنـــا من 
أجـــل الظهـــور المشـــرف وتحقيـــق 
بســـمعته  تليـــق  التـــي  النتائـــج 
ومكانتـــه فـــي اللعبـــة وأن يحالـــف 

فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  العبنـــا 
مبارياتهم.

وكان منتخبنـــا قد وصـــل األربعاء 
إلى قطر بقائمة تضم 18 العًبا.

“أحمر اليد” يستهل تصفيات طوكيو 2020 بمواجهة الكويت

منتخبنا الوطني لكرة اليد

اتحاد الطاولة

حقـــق منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة الطاولـــة 
للفتيات نتيجة مشرفة بتأهله إلى نهائي 
بطولة مصـــر الدولية المقامـــة في مدينة 
شـــرم الشـــيخ بمشـــاركة 15 دولـــة و150 
العبـــًا والعبة التي تقـــام خالل الفترة من 

16 حتى 20 أكتوبر الحالي.
وتمكنت العبات المنتخب من الفوز على 
بولنـــدا فـــي نصـــف النهائـــي )3/1(، حيـــث 
قدمـــت الالعبـــات مريـــم وفاطمـــة العالي 
ورقيـــة الياســـي وأمروتـــا مســـتوى مميز 
طـــوال المباريـــات، وســـيلتقي المنتخـــب 
مـــن  مـــزدوج  فريـــق  مـــع  النهائـــي  فـــي 
مصـــر والجزائـــر. وجـــاء مشـــوار منتخب 
الفتيات في مســـابقة الفـــرق صعًبا، حيث 
فـــاز علـــى منتخب مصـــر بثالثة أشـــواط 
مقابـــل شـــوط، ثـــم تفـــوق علـــى منتخب 
مصـــر )2( فـــي دور الثمانية )3/1(، قبل أن 
يهـــزم منتخـــب بولندا في نصـــف النهائي 

ويتأهل إلـــى المباراة النهائية بكل جدارة 
واســـتحقاق.  وأعرب رئيس الوفد محمد 
جعفـــر عن بالغ ســـعادته بهـــذا التأهل بعد 
المستويات المميزة التي قدمها المنتخب 
في مشـــواره، مؤكـــًدا أن المباريات كانت 
صعبـــة لكـــن الالعبـــات قدمـــن أداًء رائًعـــا 

ساهم بوصولهن إلى المباراة النهائية.
وأشـــاد محمد جعفر بالمتابعة المســـتمرة 

مـــن رئيســـة االتحاد الشـــيخة حيـــاة بنت 
أعضـــاء  وكافـــة  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
مجلس اإلدارة، مؤكًدا أن الشـــيخة حياة 
كانـــت علـــى متابعـــة دائمـــة بالبعثـــة عبـــر 
محمـــد  وتمنـــى  المســـتمرة.  االتصـــاالت 
جعفـــر كل التوفيق والنجـــاح في المباراة 
علـــى  والحصـــول  للمنتخـــب  النهائيـــة 

الميدالية الذهبية بإذن هللا.

جانب من مشاركة منتخبنا

النهائــي نصــف  فــي  بولنــدا  علــى  فــاز  منتخبنــا 
نواعم الطاولة يتأهلن لنهائي دولية مصر

محافظة العاصمة

اســـتقبل محافظ العاصمة الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة فـــي مكتبـــه 
بالقضيبية، الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك 

آل خليفة رئيس نادي النجمة.
وخالل اللقاء عرض رئيس النادي برامج 
النادي الحالية والمســـتقبلية ومشـــاريعه 
االستثمارية ومشـــاركات فرق النادي في 
مســـابقات االتحـــادات واإلنجـــازات التي 
حققهـــا النـــادي فـــي مشـــاركاته الداخلية 
نـــادي  رئيـــس  أثنـــى  وقـــد  والخارجيـــة، 
النجمـــة علـــى حـــرص ومتابعـــة محافـــظ 
العاصمة لتنفيذ المشـــاريع والبرامج التي 

من شأنها خدمة أهالي المنطقة.
وقد ثمن معالـــي محافظ العاصمة خالل 
اللقاء بجهـــود مجلس إدارة نادي النجمة 
برئاســـة الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك 
باألنشـــطة  لالرتقـــاء  وذلـــك  خليفـــة  آل 
الرياضية والثقافية في النادي بما يخدم 

النـــادي وشـــباب وشـــابات المنطقـــة مـــن 
خـــالل انتقـــاء البرامـــج والفعاليـــات التي 

تحميهم وتفيد المجتمع والوطن.
القيـــادة  بدعـــم  المحافـــظ  أشـــاد  كمـــا 
الرشـــيدة للحركـــة الرياضيـــة والشـــبابية، 
مثنيـــا علـــى جهـــود ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومنوها 

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  بـــدور 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة، لما يولونـــه من دعم 
واهتمـــام ورعاية للشـــباب والرياضة في 

مملكة البحرين للوصول للعالمية.
الدوســـري  اللقـــاء صـــالح بوزيـــد  حضـــر 
ويوســـف الزيانـــي أعضاء مجلـــس إدارة 

النادي.

جانب من استقبال محافظ العاصمة رئيس نادي النجمة

بحثا برامج النادي ومشــاريعه االســتثمارية والمشــاركات
محافظ العاصمة يستقبل رئيس نادي النجمة
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اتحاد الكرة

شارك مستشار لجنة الحكام باالتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم وعضو لجنة 
لكـــرة  اآلســـيوي  باالتحـــاد  الحـــكام 
القـــدم عبدالرحمـــن عبدالخالـــق، في 
الحـــكام  للجنـــة  األول  االجتمـــاع 
 ،)2019-2023( للفتـــرة  اآلســـيوية 
 15 يـــوم  الصيـــن  فـــي  والـــذي عقـــد 

أكتوبر الجاري.
عبدالرحمـــن  مشـــاركة  وجـــاءت 
عبدالخالق في االجتماع بعد اختياره 
الحـــكام  لجنـــة  لعضويـــة  مجـــدًدا 
الســـنوات  فـــي  كان  إذ  اآلســـيوية، 
الســـابقة عضـــًوا فـــي اللجنـــة أيًضـــا.  
وشـــهد االجتماع مناقشة العديد من 
الجوانـــب المتعلقة بالتحكيم، كما تم 
اختيـــار أعضاء لجنـــة تعيين الحكام 
المنبثقـــة من لجنة الحكام الرئيســـية 
باالتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، حيث 
تـــم اختيـــار عبدالرحمـــن عبدالخالق 
عضـــًوا في اللجنة أيًضـــا بعد أن كان 
فيها خالل السنوات األربع الماضية، 
ـــا 4 أعضـــاء  كمـــا تضـــم اللجنـــة حاليًّ
عبدالخالـــق  وعبدالرحمـــن  آخريـــن، 

عضـــوا في لجنـــة الحكام اآلســـيوية 
2010.  ويأتـــي اختيـــار  منـــذ العـــام 
عبدالرحمـــن عبدالخالـــق تأكيًدا على 
تميز الكـــوادر التحكيمية البحرينية، 
ومـــدى الثقة الكبيـــرة التي تتمتع بها 

في األوساط المختلفة.
كما شـــهد االجتمـــاع اعتمـــاد تطبيق 
تقنيـــة “الفار” في بطولة آســـيا تحت 
23 عاًمـــا، والتي ســـتقام خالل يناير 
2020 فـــي تايلند، وذلك بشـــكل كلي 
بعـــد  البطولـــة،  مراحـــل  فـــي جميـــع 
التجربة اآلســـيوية خالل كأس آسيا 
2019 في اإلمـــارات بتطبيق التقنية 

بدًءا من دور الثمانية.

عبدالخالق عضًوا بلجنة تعيين الحكام اآلسيوية

سبورت

الوفد يغادر للكويت للمشاركة في دورة رياضة المرأة الخليجية

حياة بنت عبدالعزيز تترأس بعثة البحرين

تتــرأس عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية البحرينية رئيــس لجنة رياضة المرأة باللجنة األولمبية الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة بعثة مملكة البحرين المغادرة مساء اليوم الجمعة استعداًدا للمشاركة في دورة ألعاب المرأة الخليجية السادسة 2019 
والتي ستستضيفها العاصمة الكويتية - الكويت خالل الفترة من 20 لغاية 30 أكتوبر الجاري، بتنظيم من اللجنة التنظيمية لرياضة 
المــرأة بــدول مجلــس التعــاون الخليجي، وتشــهد مشــاركة ســتة منتخبــات خليجية للمــرة األولى منــذ االنطالق بعد تأكيد مشــاركة 

المملكة العربية السعودية.

ويضـــم الوفد اإلداري البحريني مســـاعد 
رئيـــس الوفـــد البحرينـــي رقية الغســـرة، 
مديرة البعثة الدكتورة مريم ميرزا، نائب 
مدير البعثة مريم مردانة، واإلداري عماد 
راشـــد، واإلدارية نيلة المير، والمحاســـب 
منار منصـــور المنصـــوري، المصور جعفر 
ضحـــى  التلفزيونيـــة  المصـــورة  حســـن، 
ســـند، المذيعـــة التلفزيونية شـــوق أحمد 
الدوســـري، والصحفيان المرافقان جميل 

سرحان وتوفيق الوداعي.
 وقد أنهى الوفد اإلداري كافة اإلجراءات 
المتعلقـــة بســـفر كافـــة وفـــود المنتخبات 
البحرينية المشـــاركة في هذه الدورة من 
األجهـــزة الفنيـــة واإلداريـــة والرياضيـــة، 
حيـــث كان هنالك نشـــاط ملحوظ وكبير 
في الفترة الماضية، وقد ســـارت العملية 
بيســـر وســـهولة بفضـــل تعـــاون الجميـــع 

وحماسهم الكبير لهذه المشاركة.
 وتضـــم البعثـــة البحرينيـــة حوالـــي مئـــة 
العبـــات  بيـــن  مـــا  وثمانيـــن  وخمســـة 
وهـــو  وإدارييـــن  وإداريـــات  ومدربـــات 
العـــدد األكبر لمملكـــة البحرين في تاريخ 
تشـــارك  حيـــث  الخليجيـــة،  مشـــاركاتها 

مملكـــة البحرين فـــي إحدى عشـــرة لعبة 
وهـــي: كـــرة الســـلة، الكـــرة الطائـــرة، كرة 
اليـــد، كـــرة القـــدم داخـــل الصـــاالت، كرة 
الطاولة، ألعاب القوى، البولينج، الرماية، 
المبـــارزة، التايكوندو، ألعاب القوى لذوي 

االحتياجات الخاصة.
 وبهذه المناســـبة، أعربت الشـــيخة حياة 
بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة عضو مجلس 
لجنـــة  رئيـــس  األولمبيـــة،  اللجنـــة  إدارة 
رياضـــة المرأة، عن خالص شـــكرها وبالغ 
امتنانها إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية علـــى دعم واهتمام 
ســـموه بمشـــاركة مملكـــة البحريـــن فـــي 
النســـخة السادســـة لدورة رياضـــة المرأة 
بـــدول مجلس التعـــاون الخليجي والتي 

ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة.
وأشـــادت بالمتابعـــة الحثيثـــة والجهـــود 
البـــارزة لألميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة 
محمد حســـن النصف في ســـبيل تسهيل 
مهمـــة البعثـــة البحرينيـــة للمشـــاركة في 
لكافـــة  شـــكرها  عـــن  ومعربـــة  الـــدورة، 

علـــى  وحرصهـــا  الوطنيـــة  االتحـــادات 
التعـــاون مـــع اللجنـــة األولمبيـــة إلنجـــاح 

المشاركة البحرينية.
 وأكـــدت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز 
علـــى حـــرص الوفـــد البحريني المشـــارك 
فـــي هذه الـــدورة الخليجية على تحقيق 
بمـــا  تعالـــى  هللا  بـــإذن  النتائـــج  أفضـــل 
يتناســـب مـــع ما حققتـــه وتحققه رياضة 
العزيـــز،  وطننـــا  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
وهو ما لمســـناه أثناء الزيارات الرســـمية 
لتدريبـــات الفـــرق البحرينيـــة المشـــاركة 
في البطولـــة الخليجية من روح العزيمة 
واإلصرار متمنية لكافة الالعبات النجاح 

والتوفيق.
 وعّبـــرت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز 
آل خليفـــة عـــن ثقتهـــا الكبيرة فـــي قدرة 
دولـــة الكويت الشـــقيقة على اســـتضافة 
الـــدورة بأفضـــل صـــورة بعدمـــا نجحـــت 
في احتضان النســـخة األولى عام 2008 
تحـــت رعايـــة كريمة من صاحب الســـمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير 
دولـــة الكويت الشـــقيقة، مثمنـــة الجهود 
األحمـــد  نعيمـــة  الشـــيخة  تبذلهـــا  التـــي 

الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة 
المـــرأة الخليجيـــة وجهـــود اللجنـــة العليا 

المنظمة للدورة.
المشـــاركة  البحرينيـــة  الوفـــود  وتبـــدأ    
فـــي المغـــادرة مـــن اليـــوم الجمعـــة الذي 
يشـــهد ســـفر وفد فريق كرة السلة، وكرة 
اليـــد، والدفعـــة األولى مـــن الرماية، فيما 
تصـــل الدفعـــة الثانيـــة مـــن وفـــد فريـــق 
الرمايـــة يوم غد الســـبت والدفعة الثالثة 
يـــوم األحـــد القـــادم، ويصل يوم الســـبت 
أيضـــا وفد االتحـــاد البحرينـــي للبولينج، 
فيمـــا يصـــل المنتخـــب البحرينـــي للكـــرة 
الطائرة يوم االثنيـــن الموافق 21 أكتوبر 
الجـــاري، ووفد كرة الطاولة يوم الثالثاء 
البحرينـــي  االتحـــاد  ووفـــد  أكتوبـــر،   22
للتايكوندو يوم األربعاء 23 أكتوبر، فيما 
يصـــل وفـــد ألعاب القـــوى التابـــع لالتحاد 
البحرينـــي لـــذوي اإلعاقة يـــوم الخميس 
24 أكتوبـــر، أمـــا منتخـــب البحريـــن لكرة 
القـــدم للســـيدات ومنتخب ألعـــاب القوى 
الجمعـــة  يـــوم  أن يصـــال  المنتظـــر  فمـــن 

القادم الموافق 25 أكتوبر.
يذكـــر أن دولـــة الكويـــت احتضنـــت فـــي 
عام 2008 الـــدورة األولى لرياضة المرأة 

بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعتبـــر الدورة السادســـة مميـــزة بزيادة 
األلعاب المعتمدة، حيـــث تم اعتماد لعبة 
كرة القدم للصاالت المغلقة ألول مرة في 
تاريـــخ الـــدورات باإلضافة إلى مشـــاركة 
المملكة العربية الســـعودية التي أحدثت 
نقلة نوعية متقدمة على مستوى رياضة 

المرأة السعودية.

الوفد اإلعالمي

جانب من مغادرة أفراد الوفد اإلداري 

عبدالرحمن عبدالخالق

حياة بنت عبدالعزيز

“السلة” يحضر للخليجية

بدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة تحضيراته؛ 
المنتخبات  بطولة  في  للمشاركة  استعدادا 
الخليجية والمقرر إقامتها في دولة الكويت 
الشقيقة في الفترة من 23 لغاية 30 نوفمبر 
حصصه  أولـــى  المنتخب  ودشـــن  الــمــقــبــل. 
مدرب  بقيادة  األول،  أمس  يوم  التدريبية 
وذلــك  غــوســا،  الــصــربــي  الناشئين  منتخب 
الفني  الــجــهــاز  قــدم  أن  بعد  مــؤقــت  بشكل 
اإلسباني جوزيف  المدرب  بقيادة  لمنتخبنا 
قــاهــري،  كـــالروس ومــســاعــده حسين  بيب 

االستقالة من تدريب المنتخب.
وشهدت قائمة المنتخب في التدريب األول 

مشاركة 24 العًبا.

محمد الدرازي



يســير منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم بخطــى ثابتــة في مشــوار التأهل لمونديــال 2022 بعــد أن حقق فوًزا ثميًنــا على إيــران المصنف األول 
ــا فــي مواجهــة الذهــاب األخيــرة التــي انتهــت 1/0 فــي المنامة ليرفــع رصيده إلى 7 نقــاط من فوزين وتعــادل جعلته  آســيويا وال 23 عالميًّ

يتقاسم الصدارة مع العراق ليعزز حظوظه في بلوغ النهائيات ألول مرة وإن كان المشوار مازال طويال.

بعيـــًدا عـــن النتيجـــة، فـــإن األحمر حقق 
بعـــد  المهمـــة  المكاســـب  مـــن  العديـــد 
المواجهـــة األخيـــرة التـــي خاضهـــا فـــي 
التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 
2022 وكأس آسيا 2023 ليثبت للجميع 
بأنـــه أصبح رقًمـــا صعًبا فـــي المجموعة 
الثالثـــة التـــي تضـــم إلـــى جانبـــه العراق 
وإيران وكمبوديا وهونج كونج وأنه لن 
يكون صيًدا ســـهالً فـــي المجموعة التي 

تعتبر واحدة من أقوى المجموعات.
أهـــم  التقريـــر  هـــذا  فـــي  ونســـتعرض 
المكتسبات التي خرج بها المنتخب بعد 

اإلطاحة بإيران.

الثقة بالنفس

تحقيـــق  إلـــى  بحاجـــة  المنتخـــب  كان 
علـــى  حققـــه  كالـــذي  مـــدوي  انتصـــار 
حســـاب إيـــران ليســـتعيد الثقة بنفســـه 
فـــي القـــدرة علـــى تحقيـــق الفـــوز علـــى 
مختلف الخصـــوم، فلطالما كان الجميع 
يردد األغنية المشـــهورة “هذا البحريني 
مـــا تغلبونـــه” وغالًبـــا لـــم تكـــن تتحقـــق 
علـــى أرض الواقـــع، ولكنهـــا ابتـــداء من 
لقب بطولة غرب آســـيا أصبحت شـــعاًرا 
لالعبـــي المنتخـــب، ألنهـــم أدركـــوا بـــأن 
العطـــاء داخل الميـــدان والروح القتالية 
واالنضباط الفني هي السالح األساسي 
لتحقيـــق االنتصار تلـــو االنتصـــار بعيًدا 
عـــن رهبـــة المنافـــس واســـمه وتصنيفه 

وموقعه وتاريخه.
وأن تلـــك الثقـــة ســـيكون لهـــا انعـــكاس 
إيجابي على مشوار المنتخب، فاألحمر 
أصبـــح قـــادًرا على هـــز الشـــباك وتهديد 
مرمى الخصوم والســـيطرة على منطقة 
المناورات دون خوف وهو مكسب هام 

جدا.

عودة الجماهير

علـــى امتـــداد ال 10 ســـنوات الماضيـــة 
فقد المنتخب ثقة الجماهير، باســـتثناء 
خليجي 23 بدولة الكويت التي شهدت 

تطوًرا في أداء المنتخب، لكن الجماهير 
كانت غائبة عن مدرجات استاد البحرين 
الوطني في أكثر من مناسبة ألنها كانت 
محبطـــة دائًمـــا مـــن نتائجـــه ومســـتواه، 
ولكـــن الفـــوز بلقـــب بطولـــة غرب آســـيا 
التـــي قدمهـــا  المتطـــورة  والمســـتويات 
المنتخـــب وباألخـــص الفوز علـــى إيران 
ســـيجعل الجماهيـــر تزحـــف بـــكل قـــوة 
إلى اســـتاد البحريـــن الوطني في جميع 
ســـيخوضها  التـــي  القادمـــة  المباريـــات 
علـــى أرض الوطـــن، ألنها بـــدأت تفتخر 
بهـــذا المنتخب وتعلق عليـــه اآلمال في 
تحقيـــق حلمهـــا وتطلعاتهـــا، واالنتصـــار 

على إيران ســـيدفعها أكبر للوقف خلفه 
ومساندته في المرحلة القادمة.

القناعة بالمدرب

معظـــم  وفـــي  الظـــروف  مختلـــف  فـــي 
المراحـــل، كان المدربـــون محط ســـخط 
الجماهيـــر وانتقـــادات وســـائل اإلعالم، 
باســـتثناء المدرب األرجنتيني كابرييل 
قيـــادة  علـــى  أشـــرف  الـــذي  كالديـــرون 
المنتخب بخليجي 21 عام 2013 عندما 
وجد أسلوبه قبوالً من الشارع الرياضي 

بنسبة كبيرة.
واليـــوم نجـــد هنـــاك حالـــة مـــن الرضـــا 

بـــأداء المـــدرب البرتغالـــي هيليو ســـوزا 
وإشادة بأســـلوبه التدريبي الذي يعتمد 
علـــى جميع الالعبين لدرجـــة أنه أصبح 
أو  بالتغييـــرات  التكهـــن  الصعوبـــة  مـــن 
التشـــكيلة التـــي ســـيدخل بها المبـــاراة، 
كمـــا أن المـــدرب حظـــي بإشـــادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال الخيرية وشـــئون 
الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة، وهـــو مـــا وّلـــد قناعـــة كبيرة 
بالمدرب من قبل الشارع الرياضي نأمل 
بأن تســـتمر إلى نهاية المشـــوار وتتكلل 

بالنجاح.

ارتفاع حظوظ األحمر

إن الفـــوز علـــى إيـــران رفع مـــن حظوظ 
المنتخـــب فـــي بلـــوغ الـــدور الثانـــي من 
األمـــر  فـــي  المبالغـــة  دون  التصفيـــات 

مـــع تبقـــي خمـــس مباريـــات فـــي الدور 
الحالـــي من التصفيات، حيـــث إن الفوز 
على إيران وكســـب النقـــاط الثالث منح 
المنتخـــب دفعـــة معنويـــة كبيـــرة وثقـــة 
بالنفـــس فـــي القـــدرة علـــى هزيمتـــه أو 
التعادل معه في طهران للخروج بنقطة 
المعطيـــات  ووفـــق  تقديـــر،  أقـــل  علـــى 
النظرية فإن منتخبنا بإمكانه الفوز على 
كمبوديـــا وهونـــج كونـــج، وأما بالنســـبة 
للعراق فإن األحمر كان قاب قوســـين أو 
أدنى من الفوز على العراق في مواجهة 
الذهـــاب بالمنامة لـــوال الهدف الذي جاء 
فـــي الوقت بـــدل الضائع ليهـــدي العراق 
نقطـــة التعـــادل بعـــد أن كنـــا قريبين من 
كســـب النقـــاط الثـــالث، وهـــي معطيات 
تشـــير إلى ارتفـــاع حظوظنا مـــع أهمية 
عـــدم اإلفـــراط بالثقـــة وطـــي الصفحـــة 

الحالية والعمل على مضاعفة الجهود.

مضاعفة الدعم

مكسب آخر مهم سيحظى به المنتخب 
بعـــد النتيجة المذهلة التـــي حققها أمام 
إيران، حيث إن تلك النتيجة ستضاعف 
من حجـــم الدعم المـــادي والمعنوي من 
قبـــل المســـئولين عن الرياضـــة ألن ذلك 
األداء ســـيحّفزهم علـــى زيـــادة العطـــاء 
والوقـــوف بجانـــب المنتخب وتســـخير 
كافـــة اإلمكانـــات أمامه، وقد أكد ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة خالل 
لقائـــه بالالعبين ذلك، فالعطاء والتقدير 
سيشـــّجع الالعبين على التميز أكثر وإن 
كان الدافـــع الحقيقـــي هـــو حـــب الوطن 

ورفع رايته عالية خفاقة.

أبواب االحتراف

التألـــق الالفـــت لمنتخبنـــا الوطنـــي فـــي 
التصفيات سيفتح أمام الالعبين أبواب 
بالدوريـــات  اكبـــر  بصـــورة  االحتـــراف 
وأن  واألوروبيـــة خصوًصـــا  الخليجيـــة 
األضواء تكون مســـلطة علـــى الالعبين 
السماســـرة  قبـــل  مـــن  التصفيـــات  فـــي 
والكشـــافة ومدربـــي األنديـــة وهـــو مـــا 
الجهـــود وتقديـــم  يســـتدعي مضاعفـــة 
أفضل المستويات ليحصل العبونا على 
فرصتهم فـــي االحتراف أســـوة بالجيل 
الذهبـــي لمنتخب 2002 الذي كان قريًبا 
و2010،   2006 مونديالـــي  بلـــوغ  مـــن 
العبيـــن  ـــا  حاليًّ لدينـــا  وأن  خصوًصـــا 
محترفيـــن وهما عبدهللا يوســـف العب 
الفيا براغ التشيكي وسيد ضياء سعيد 

العب النصر الكويتي.

األحمر ظفر بانتصار ثمين على إيران

عودة الجماهير مكسب كبير

فرحة العبي المنتخب

من لقاء منتخبنا وإيران

مكاسب عديدة النتصار األحمر على إيران
الثقــة بالنفــس وعــودة الجماهيــر أبرزهــا

حسن علي

أكد وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد أن مملكة البحرين باتت تشــّكل مركز 
اســتقطاب عالمــي الحتضــان بطوالت المواهــب الرياضية بما فيها مواهــب كرة القدم، 
األمر الذي جعل من المملكة قبلة لتنظيم مختلف األحداث الرياضية الموجهة للمواهب 
ووضع مملكة البحرين في دائرة االهتمام باعتبارها عاصمة الشباب والرياضة ومركًزا 

لصناعة الرياضة والترفيه الرياضي.

 جـــاء ذلـــك، أثنـــاء اســـتقبال وزير شـــؤون 
الشباب والرياضة لفريد طه الشهابي نائب 
رئيـــس النـــادي األهلـــي والمهنـــدس صالـــح 
بوعنـــق مدير مركز براعة للتدريب ورئيس 
اللجنـــة المنظمـــة العليـــا لبطولـــة موهـــوب 
الدوليـــة لكـــرة القـــدم وعـــدد مـــن أعضـــاء 
مجلـــس إدارة النادي ومركز براعة واللجنة 

المنظمة.
 وخالل اللقاء، استمع وزير شؤون الشباب 
والرياضـــة إلـــى شـــرح مفصل عـــن التعاون 
الوثيـــق بيـــن النـــادي األهلي ومركـــز براعة 

للتدريـــب من أجل تنظيـــم بطولة موهوب 
الدوليـــة لكـــرة القـــدم والتي ســـتقام يومي 
23 و24 أكتوبـــر الجاري وأهـــداف البطولة 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز مكانـــة البحريـــن فـــي 
المواهـــب  واكتشـــاف  الرياضيـــة  صناعـــة 
الرياضيـــة فـــي كـــرة القـــدم كما تـــم الطرق 
إلـــى اإلجراءات اإلداريـــة والتنظيمية التي 
اتخذهـــا النـــادي والمركز في ســـبيل تأمين 
الدوليـــة  للبطولـــة  النجـــاح  عوامـــل  كافـــة 
علـــى  المملكـــة  قـــدرة  وتأكيـــد  للمواهـــب 
البطـــوالت  مختلـــف  وتنظيـــم  اســـتضافة 

الرياضية.
 وقـــال وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
“يأتي دعم واهتمام وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة ببطولـــة موهـــوب الدولية لكرة 
القدم توافقا مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس 
ومضاميـــن  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشـــبابي 
تؤكـــد  والتـــي  “اســـتجابة”  والرياضـــي 
مبادراتـــه علـــى أهميـــة اســـتضافة وتنظيم 

المختلفـــة  الرياضيـــة  للبطـــوالت  المملكـــة 
ودعم المواهـــب الرياضية وإتاحة الفرصة 
للمواهب البحرينية للمشاركة في أكبر عدد 
مـــن البطـــوالت من أجـــل إكســـابهم الخبرة 
الفنيـــة الالزمـــة مـــن خـــالل االحتـــكاك مـــع 
أقرانهم في جو تنافسي شريف، ويجعلهم 
والمنتخبـــات  األنديـــة  لدعـــم  جاهزيـــن 

الوطنية في المستقبل”.

ومـــن جانبـــه، أشـــاد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
إدارة النـــادي بدعـــم وزير شـــؤون الشـــباب 
والرياضة للبطولة الدولية األمر الذي يؤكد 
حرصـــه الموصول على تأمين كافة عوامل 
النجـــاح للبطـــوالت الرياضيـــة التـــي تقـــام 
علـــى ارض المملكة، مشـــيًرا إلـــى أن النادي 
األهلـــي ســـيعمل علـــى إنجـــاح البطولة من 
كافة النواحـــي للوصول إلى األهداف التي 

وجدت من أجلها.
 ومـــن ناحيتـــه، أشـــار مديـــر مركـــز براعـــة 
شـــؤون  وزيـــر  اهتمـــام  أن  إلـــى  للتدريـــب 
الدوليـــة  بالبطولـــة  والرياضـــة  الشـــباب 
ا من أجـــل بذل الجهود  ســـيكون دافًعا قويًّ
البحريـــن عنـــد  إلنجاحهـــا وتعزيـــز مكانـــة 
اســـتضافتها وتنظيمهـــا لمختلف البطوالت 
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  مؤكـــدا  الرياضيـــة 
باتـــت علـــى مقربـــة مـــن االنتهاء مـــن كافة 
اإلجراءات اإلداريـــة والتنظيمية النطالقة 

البطولة.
 يذكـــر أن بطولـــة موهـــوب الدوليـــة لكـــرة 
القـــدم تقـــام بالتعـــاون بيـــن النـــادي األهلي 
ومركـــز براعـــة للتدريـــب وسيشـــارك فيهـــا 
24 فريـــق يمثلـــون األكاديميـــات التدريبية 
وفرق كرة القدم من الوطن العربي والدول 
األوروبيـــة علـــى أن تقـــام جميـــع مباريـــات 

البطولة في استاد النادي األهلي.

وزارة شئون الشباب والرياضة

المؤيد: بطولة موهوب الدولية تعّزز مكانة البحرين

المؤيد يستقبل الشهابي وبوعنق واللجنة المنظمة
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وزارة التربية والتعليم

حققت مدرسة الرفاع الغربي لقب الكرة الطاولة لمدارس البنات 
اإلعداديـــة، وذلـــك ضمـــن النشـــاط الخارجـــي الذي يقيمه قســـم 
التربية الرياضية بإدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات 
فـــي وزارة التربيـــة والتعليم، وقامت الدكتورة شـــيخة يوســـف 
الجيب الوكيل المســـاعد للخدمات التربوية واألنشطة الطالبية 
بالوزارة بتتويج المدارس الفائزة، وذلك بحضور الدكتور عصام 
عبـــدهللا مديـــر إدارة التربية الرياضية والكشـــفية والمرشـــدات، 
والدكتور نادر جمالي رئيس قســـم التربيـــة الرياضية، والدكتور 
عبدهللا العباســـي رئيس مجموعة المســـابقات.  وتغلبت مدرسة 
الرفـــاع الغربـــي فـــي النهائـــي على فريـــق مدرســـة المالكية 2-0، 

وحصـــدت مدرســـة المالكية الميداليـــات الفضيـــة، فيما حصلت 
مدرســـة القيـــروان علـــى المركز الثالـــث والميداليـــات البرونزية، 
والمركز الرابع كان لمدرســـة زينب. ومثل فريق مدرســـة الرفاع 

الغربي البطل الطالبتان موزة جمال ومريم عبدهللا.

الرفاع الغربي بطل إعدادية البنات للطاولة
اللجنة البارالمبية

التقـــى رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة الشـــيخ محمد بن 
دعيـــج آل خليفـــة وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل 
حميدان، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين الفترة القادمة، 
وذلـــك فـــي ظل إشـــراف الوزارة علـــى عدد من المراكـــز الخاصة 
بفئـــة ذوي العزيمـــة ومنهـــا مراكـــز تعليميـــة وتأهيليـــة وصحيـــة 
وكيفيـــة اســـتثمار هـــذه المنشـــآت لخدمـــة فئـــة ذوي العزيمـــة.  
كمـــا تطـــرق الجانبان إلى ســـبل التعـــاون والتنســـيق فيما يخص 
الفعاليـــات القادمـــة للجنة البارالمبية البحرينية ســـواء الداخلية 
منها أو الخارجية، وتفعيل وتكثيف خط التواصل بين الجهتين 
فـــي هذا الجانب. وحضـــر اللقاء من قبـــل وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد 
للرعايـــة والتأهيـــل االجتماعي وعدد من المدراء والمســـؤولين، 
ومـــن جانـــب اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة األميـــن العـــام علي 

الماجد وحسن عبداللطيف مدير المشاريع والمبادرات.

“البارالمبية” تبحث التعاون مع وزارة العمل

جانب من التتويججانب من اللقاء

استقبل نائب رئيس 
النادي األهلي ومدير 

مركز براعة للتدريب



عبداهلل بن عيسى يهنئ بإنجاز فريق بحرين 1 العالمي
هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للســـيارات الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل 
خليفـــة، الممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
المفـــدى، رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة، 
وذلـــك بمناســـبة تتويـــج فريـــق “بحريـــن 
1” بلقـــب بطولـــة العالم NHRA لســـباقات 
الســـرعة ضمـــن فئة البرومود في الســـباق 
قبـــل األخيـــر للموســـم 2019، وذلـــك على 
مضمـــار حلبة شـــارلوت بمدينـــة كونكورد 
بوالية نورث كاروالينا بالواليات المتحدة 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد  األميركيـــة. 
عيســـى آل خليفـــة أن هذا اإلنجـــاز الرفيع 

الرياضيـــة  اإلنجـــازات  لسلســـلة  يضـــاف 
البحرينـــي  للســـجل  والناصعـــة  المشـــرفة 
ولرياضـــة الســـيارات ويؤكـــد مـــا وصلـــت 
إليـــه مـــن مســـتوى مشـــرف وراٍق بفضـــل 
الدعم الكبير والالمحدود من لدن القيادة 
الرشـــيدة، واهتمـــام ومتابعة ودعم ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة أوصل 
الفريق لمنصـــات التتويـــج وخطف اللقب 
قبـــل نهاية الموســـم تأكيـــًدا علـــى المكانة 
المرموقـــة التـــي يمتلكهـــا الفريـــق من بين 
جميع الفرق خصوًصـــا في أقوى بطوالت 
العالـــم للســـرعة، ليثبت الفريـــق البحريني 
أنـــه أحـــد أقـــوى وأميـــز الفـــرق فـــي عالـــم 

هـــذه الرياضـــة التـــي يعشـــقها الكثيـــرون، 
وهذا ليـــس بغريب على الفريق المحترف 
بحريـــن ون بـــأن يعتلي منصـــات التتويج 

ويحلق بلقب عالمي فالفريق ســـجله فخر 
وحقـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات لرياضـــة 
الشـــيخ  وقـــال  البحرينيـــة.   الســـيارات 

عبـــدهللا بـــن عيســـى أن اتحاد الســـيارات 
وعشـــاق  منتســـبيه  وجميـــع  البحرينـــي 
رياضة السيارات ومحبيها يفتخرون بهذا 

اإلنجـــاز البحريني من الواليـــات المتحدة 
األميركية، متمنين للفريق العالمي تحقيق 

المزيد من االنتصارات لمملكتنا الحبيبة.

فريق بحرين ون متّوًجا بالسباق األخير عبدالله بن عيسى سمو الشيخ عبدالله بن حمد

اتحاد السيارات

فــي إطار حرص اللجنــة األولمبية البحرينية للوقوف على تحضيرات المنتخبات 
الوطنيــة التــي ستشــارك فــي النســخة السادســة مــن دورة رياضــة المــرأة بدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي ســتحتضنها الكويت مــن 20 لغايــة 30 أكتوبر 
الجــاري، قامــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة عضــو مجلــس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة، رئيســة لجنــة رياضــة المــرأة بزيــارة تدريبــات منتخــب ذوي 
اإلعاقــة، وذلــك بحضــور مديــرة البعثــة د. مريــم ميــرزا وعضــو الوفــد اإلداري، 

السفيرة الرياضية للجنة األولمبية رقية الغسرة وعدد من إداريي البعثة. 

 وشهدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
المنتخـــب  تدريبـــات  خليفـــة  آل 
الخليجـــي  لالســـتحقاق  وتحضيراتـــه 

مشـــيدة بالجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلها 
الالعبـــات فـــي ســـبيل تحقيـــق أفضـــل 
تتناســـب  التـــي  والمســـتويات  النتائـــج 
مـــع الســـمعة المتميزة التـــي تحظى بها 
رياضـــة ذوي اإلعاقـــة فـــي المملكة وما 
تزخـــر به مـــن العبات حفرن أســـماءهن 
بأحـــرف من ذهـــب عبر تحقيـــق العديد 
والقاريـــة  الدوليـــة  اإلنجـــازات  مـــن 

واإلقليمية.

وأضافـــت “إننـــا نعتـــّز كثيـــًرا بما وصلت 
إليـــه رياضـــة ذوي اإلعاقـــة مـــن دعـــم 
ورعايـــة فائقـــة ســـاهمت فـــي تحقيـــق 
عـــززت  التـــي  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد 
اســـم المملكة فـــي المحافـــل الخارجية، 
وهـــا نحن أمام اســـتحقاق جديـــد وكلنا 
ثقـــة فـــي قـــدرة العباتنـــا مـــن أصحاب 
ذوي العزيمـــة لتشـــريف ســـمعة المملكة 

والظهور بأفضل صورة..”.
وعّبرت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز 
ســـير  مـــن  الكبيـــر  ارتياحهـــا  عـــن 
اإلعاقـــة  ذوي  لمنتخـــب  التحضيـــرات 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  لهـــن  متمنيـــة 

المعترك الخليجي.
 وفـــي ذات الســـياق، التقـــت الشـــيخة 
خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة 

وأطلعـــت  الرمايـــة  منتخـــب  بالعبـــات 
علـــى تحضيراتهـــن للـــدورة، وحفزتهـــن 
علـــى العطـــاء وتقديم أفضل مـــا لديهن 
من إمكانات، مشـــيدة بمنتخب سيدات 
الرمايـــة ومـــا يتمتع به مـــن عناصر ذات 
خبرة وقدرات عالية ساهمن في إحراز 
العديد مـــن الميداليـــات الملونة لمملكة 

البحرين في النسخ الماضية.

 وأبدت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز 
علـــى  العباتنـــا  بقـــدرة  الكبيـــرة  ثقتهـــا 
تحقيـــق التميز المنشـــود منهن للصعود 
علـــى منصـــة التتويـــج، مؤكـــدة حرص 
البعثة اإلدارية على تقديم كافة أشكال 
الدعـــم والمســـاندة لجميـــع المنتخبـــات 
الوطنية، متمنية لهن التوفيق والنجاح 

في الدورة إلعالء راية الوطن.

اللجنة األولمبية

اللجنة األولمبية تتابع تحضيرات “ذوي العزيمة” والرماية

وفد اللجنة األولمبية مع العبات منتخب ذوي العزيمة حياة بنت عبدالعزيز تتوّسط العبات منتخب الرماية

نادي التنس

تجرى في الســاعة السادســة من مســاء اليوم الجمعة قرعة مباريات األدوار التأهيلية 
لبطولة البحرين الدولية الحادية عشرة ITF لناشئي التنس، التي ينظمها نادي البحرين 
للتنــس فــي الفتــرة مــن 21 إلــى 26 أكتوبــر الجــاري بمســاندة وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضة والداعمين الذهبين شــركة إبراهيم خليل كانو، شــركة نفط البحرين “بابكو” 
وشــركة غــاز البحريــن الوطنية “بناغاز”، وســيقوم بإجراء القرعة الحكــم العام للبطولة 
الدولي البحريني أحمد الحواج بحضور مجموعة من الالعبين المشاركين في البطولة.

 وبعدهـــا يتـــم اعتمـــاد وإعـــالن جـــداول 
األدوار التأهيلية، ونشـــر صور منها على 
لوحـــة اإلعالنـــات داخـــل نـــادي البحرين 
للتنـــس بالجفيـــر ولوحة إعالنـــات فندق 
“كي” الفندق الرسمي للبطولة، كما سيتم 
نشر الجداول على الموقع الرسمي لنادي 
البحريـــن للتنـــس علـــى شـــبكة اإلنترنت 
 www.bahraintennisclub.com

والموقع الرسمي لالتحاد الدولي للتنس.
الالعبيـــن  تســـجيل  عمليـــة  وســـتتم 
المشـــاركين في األدوار التأهيلية اعتبارا 
مـــن الســـاعة الرابعـــة مـــن عصـــر اليـــوم 
وتســـتمر حتى الســـاعة السادسة مساء، 
فـــي  التواجـــد  الالعبيـــن  جميـــع  وعلـــى 
غرفة الحكم العام للبطولة خالل الوقت 
جـــوازات  معهـــم  مصطحبيـــن  المحـــدد، 

سفرهم األصلية ونسخ منها، إضافة إلى 
رسم االشـــتراك المقرر والمنصوص عليه 
في صفحـــة الحقائق الخاصـــة بالبطولة، 
ومـــن المقـــرر أن تنطلق مباريـــات األدور 
التأهيليـــة اعتبـــارا من الســـاعة التاســـعة 
من صباح غد الســـبت، وتقام على سبعة 
مالعب من مالعب نادي البحرين للتنس 
حيـــث  نفســـه،  بالتوقيـــت  الجفيـــر  فـــي 
يتنافـــس 32 العبـــا علـــى مـــدى يوميـــن 
ويتأهـــل منهم الالعبـــون األربعة األوائل 
مباشـــرة إلى الجـــدول الرئيـــس للبطولة، 
بينما يفقد الخاسرون الفرصة في اللعب 
فـــي بطولـــة الفـــردي، وفي الوقـــت الذي 
يتبقي لديهم فرصة المشاركة في بطولة 

الزوجي في البطولة نفسها.
وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم 

اللعبـــة يمثلون 46 دولة هي بيالروســـيا، 
بلغاريا، كندا، التشـــيك، الصين، الدنمارك، 
بريطانيـــا،  فرنســـا،  إســـتونيا،  مصـــر، 
جورجيـــا، ألمانيـــا، اليونـــان، هونـــغ كونغ، 
المجـــر، الهنـــد، أيرلنـــدا، إيطاليـــا، األردن، 
ليتوانيـــا،  لبنـــان،  الكويـــت،  اليابـــان، 
مولدوفـــا،  ميريشـــيوس،  لكســـمبروج، 
هولندا، عمان، الفلبين، روسيا، السعودية، 
ســـلوفاكيا،  صربيـــا،  إســـبانيا،  ســـوريا، 
سويســـرا، ســـنغافورة، كوريـــا الجنوبية، 
تركيا، تونس، أميركا، اإلمارات، أوكرانيا، 

أوزباكستان والبحرين البلد المضيف.

التميز يتواصل

وأكـــد نائب رئيس نـــادي البحرين للتنس 
النـــادي  جاهزيـــة  علـــى  الســـماك  ميـــرزا 

النســـخة  الســـتضافة  منشـــآته  وجميـــع 
الحاديـــة عشـــرة مـــن البطولـــة، وأضـــاف 
السماك أن النادي استكمل االستعدادات 
كافـــة الســـتضافة هذا الحـــدث الرياضي 
الدولـــي بمـــا يعكـــس الصـــورة المشـــرفة 
للرياضة فـــي مملكة البحريـــن وذلك من 
خالل تشـــكيل اللجان العاملة في اللجنة 
المنظمـــة، إضافـــة إلـــى تهيئـــة المالعـــب 

لمباريـــات البطولة، والفتـــا إلى أن جميع 
األمور التنظيمية تســـير بحسب الخطط 

الموضوعة لها.
وأبدى السماك ارتياحه التام لسير العمل، 
مشـــيرا إلـــى أن نـــادي البحريـــن للتنـــس 
يفخـــر باســـتضافة هـــذه البطولـــة علـــى 
مدى أحد عشـــر عامـــا متتاليا، مضيفا أن 
اســـتمرارية النـــادي فـــي تنظيـــم البطولة 
بـــكل نجاح وتميز من عام إلى آخر يؤكد 
القدرات اإلداريـــة والفنية المتميزة التي 
يمتلكهـــا النـــادي، والتـــي تســـتطيع إبـــراز 
الصـــورة المشـــرفة لمملكـــة البحرين في 

استضافتها للبطوالت الدولية.

الســماك يؤكد جاهزية النادي واللجــان العاملة الحتضان الحدث

ITF اليوم قرعة األدوار التأهيلية لدولية التنس

ميرزا السماك 
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المنتخب العسكري يواجه كوريا الشمالية
ــعــســكــريــة ال ــة  ــي ــم ــال ــع ال األلــــعــــاب  دورة  مـــنـــافـــســـات  ضـــمـــن 

يخـــوض منتخبنـــا العســـكري لكـــرة القدم 
اليـــوم الجمعة في الثالثة عصًرا )العاشـــرة 
بتوقيـــت البحريـــن( مباراتـــه الثانيـــة فـــي 
دور المجموعـــات ضـــد المنتخـــب الكوري 
المنتخبـــات  أحـــد  العســـكري  الشـــمالي 
المرشـــحة للتأهل للدور الثاني والمنتخب 
المنافس لمنتخبنا على صدارة المجموعة 

الثالثة.
المبـــاراة  العســـكري  منتخبنـــا  ويدخـــل   
ولديـــه ثـــالث نقـــاط مـــن مباراتـــه األولـــي 
ضـــد منتخـــب البرازيل بعـــد تحقيق الفوز 
بنتيجـــة هـــدف دون رد وهـــو نفـــس نقاط 
المنتخـــب الكوري الشـــمالي بعـــد تحقيقه 
الفوز علي المنتخب الفرنســـي العســـكري، 
فـــي  للمنتخـــب  الفنـــي  الجهـــاز  ويطمـــح 
تحقيق الفوز وضمان التأهل للدور الثاني 
من المســـابقة، واختتم المنتخب تدريباته 

مـــن عصـــر األمـــس الخميـــس وأن الفريق 
ا لتحقيق الفوز. ا ومعنويًّ جاهز فنيًّ

 ومن جهته، أكد المدرب المساعد لمنتخبنا 
العســـكري الكابتـــن عبدالناصـــر حســـن أن 
المنتخـــب ورغـــم فقدان خدمـــات المدافع 
محمد دعيـــج بالكارت األحمر في المباراة 
السابقة ضد المنتخب البرازيلي العسكري 

إال أن جميـــع الالعبيـــن ســـواء البـــدالء أو 
التشـــكيلة األساســـية فـــي جاهزيـــة تامـــة 
وســـيؤدون بنفس الروح والمستوي الفني 
المطلوب مـــن الجهاز الفني لتحقيق الفوز 

وتخطي الدور األول.
 كما أكد العب ومدافع منتخبنا العســـكري 
جهـــاز  مـــن  الجميـــع  أن  إبراهيـــم  صالـــح 

فنـــي وإداري والعبيـــن عاقـــدو العزم على 
الوصـــول إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن تحقيـــق 
التأهـــل للـــدور الثانـــي، كما أكـــد أن المناخ 
المناســـب الذي تم تهيئته لالعبين للتركيز 
العوامـــل  أهـــم  مـــن  هـــو  المباريـــات  فـــي 
التـــي ســـاعدت في ظهـــور المنتخـــب بهذا 

المستوى الفني المميز.

منتخبنا الوطني العسكري المدرب عبدالناصر حسن

اتحاد الكرة

كـــرم االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم المشـــجع البحرينـــي من 
ذوي الهمم، عبدهللا عبدالجليل، 
والذي ســـجد شـــاكرا للـــه، معبرا 
منتخبنـــا  بفـــوز  فرحتـــه  عـــن 
الوطنـــي األول لكرة القدم على 
إيـــران بهدف دون مقابل، ضمن 
إطـــار منافســـات الجولة الرابعة 
للتصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة 
إلـــى كأس العالـــم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
واســـتقبل األمين العام لالتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم إبراهيم 
البوعينيـــن، المشـــجع مـــن ذوي 
الهمـــم عبـــدهللا عبدالجليـــل، إذ 
بالمشـــجع  البوعينيـــن  رحـــب 
الوفي في بيت الكرة البحرينية، 
ناقال له تحيات وتقدير مجلس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 

القـــدم برئاســـة الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، على الحس 
الوطني الرفيع وروح اإلخالص 
عبـــر  الوطنـــي  للمنتخـــب 
مؤازرته ومســـاندته في مهمته 
بالتصفيـــات المزدوجـــة، إضافة 
للمشـــجع  المعبـــرة  اللفتـــة  إلـــى 

عبدهللا عبدالجليل.

اتحاد الكرة يكرم المشجع عبدالجليل

جانب من التكريم

قبل مشاركتهن 
بدورة رياضة 

المرأة الخليجية



ســلوى عيد بطلة العالم أللعاب القوى في ســباق 400 متر للســيدات، اســم بات يتردد على كل لســان، ومن نجاح إلى نجاح.. فقد اختيرت مؤخًرا 
من قبل شبكة )BBC( البريطانية اإلعالمية واحدة ضمن قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019، ومن بين 18 اسًما من البلدان العربية، 
وذلــك بعــد اإلنجــاز العالمــي الذي حققته في بطولة العالم أللعاب القوى للرجال والســيدات مؤخًرا بتحقيقها المركــز األول والميدالية الذهبية في 

السباق بزمن 48:14 ثانية لتحرز ثالث أفضل زمن في تاريخ السباق.

 ويعتبر اختيار سلوى عيد البطلة العالمية 
وأحد ألمع نجوم رياضة أم األلعاب بمثابة 
إنجـــاز جديـــد فـــي مســـيرتها يضـــاف إلى 
نجاحاتهـــا الكثيرة والمتعددة ســـواء على 
صعيـــد البطـــوالت وإحـــراز الميداليات أو 
علـــى مســـتوى حصـــد األلقـــاب والجوائـــز 
الشـــخصية والتـــي كان آخرهـــا اختيارهـــا 
ضمـــن قائمة الـ 11 عداءة ألفضل رياضية 
في العـــام الجاري 2019 مـــن قبل االتحاد 
إلـــى  باإلضافـــة  القـــوى،  أللعـــاب  الدولـــي 
اختيارها كثاني أفضل رياضية في بطولة 
قائمـــة  اختيـــار  ويأتـــي  األخيـــرة.  العالـــم 
النساء الملهمات من خالل قصص النجاح 
التـــي يحققنهـــا والمبـــادرات واإلنجـــازات 
اللواتـــي يصنعنهـــا فـــي مختلـــف مجاالت 
ليشـــكلن  الرياضـــة،  بينهـــا  ومـــن  الحيـــاة 

مصـــدر إلهام لباقي األجيال من الســـيدات 
ويكتســـبن منها المهـــارة والمثابرة والصبر 
قصـــص  لصناعـــة  التحديـــات  ومواجهـــة 

نجاح جديدة في مسيرتهن ولبلدانهن.
تفـــرض  أن  عيـــد  ســـلوى  واســـتطاعت   
اســـمها مـــن بين كبـــار العداءات فـــي عالم 
ألعـــاب القـــوى بـــل إنهـــا أصبحـــت إحـــدى 
ظـــل  فـــي  العالـــم  فـــي  الرياضيـــات  ابـــرز 
التـــي  العديـــدة  المكتســـبات واإلنجـــازات 
حققتهـــا في رياضـــة أم األلعـــاب لتخطف 
أنظـــار وســـائل اإلعـــالم ومن بينها شـــبكة 
)BBC( التـــي وجـــدت فيها نموذًجـــا ملهًما 
ومؤثـــًرا يســـتحق أن يتم تســـليط الضوء 
حولـــه، كما أن ذلك اإلنجاز يعتبر مكســـب 
للمرأة البحرينية بشـــكل عـــام ودليل على 
مـــا تحظـــى به من دعم ورعايـــة فائقة من 

القيادة الرشـــيدة لتســـاهم مـــع الرجل في 
بناء نهضة وتطور وطننا الغالي.

 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف 
بـــن جـــالل عـــن ســـعادته الكبيـــرة باختيار 
البطلة العالمية ســـلوى عيـــد واحدة ضمن 
قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 
2019 من قبل شـــبكة )BBC(، معتبًرا ذلك 
بمثابـــة امتداد لمســـيرتها الحافلة بالعديد 
مـــن اإلنجازات، مشـــيًرا إلـــى أن اختيارها 
لـــم يأتي مـــن فراغ بل هو نتيجـــة لعطائها 
فـــي مجـــال  الكبيـــر  ومثابرتهـــا وجهدهـــا 
الرياضـــة لتـــدون اســـمها كنجمـــة عالميـــة 
ال يشـــق لهـــا غبـــار فـــي ســـباق 400 متـــر 

للسيدات.
 وأضاف “يســـعدنا في االتحـــاد البحريني 

أللعـــاب القـــوى أن تنـــال ســـلوى عيـــد تلك 
المكانـــة العالميـــة الرفيعة، فاســـمها ســـطع 
في ســـماء ألعاب القوى وأصبحت حديث 
الرياضـــة  لمكانـــة  تعزيـــز  وهـــو  العالـــم، 
عـــام، ويقـــدم صـــورة  البحرينيـــة بشـــكل 
حضاريـــة عـــن مملكتنـــا وما تزخـــر به من 
نماذج رياضية بارزة صنعت قصص نجاح 

وشكلت مصدر إلهام ..”.
 وأوضـــح بـــن جـــالل أن ما تحققه ســـلوى 
عيـــد مـــن مكاســـب وألقـــاب هـــو مصـــدر 

للفخـــر واالعتزاز وهـــو ترجمة حقيقية لما 
تقدمـــه القيـــادة الرشـــيدة وســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب، 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
فائقيـــن  ودعـــم  رعايـــة  مـــن  البحرينيـــة 

للحركة الرياضية.

وأضـــاف “لقد صنعت ســـلوى عيد لنفســـها 
مكانـــة كبيـــرة بفضـــل إصرارهـــا وكفاحهـــا 
وعزيمتها التي ال تلين، وأثبتت بأنها عملة 
نـــادرة بفضـــل رغبتها الصادقـــة في التميز 
الدائـــم وصعـــود منصـــات التتويـــج، وهي 
تســـتحق أن تكون امـــرأة ملهمـــة ومؤثرة 
التحديـــات  مـــن  العديـــد  واجهـــت  ألنهـــا 
والصعوبـــات بكل ثبات لتصنع من نفســـها 

اسًما كبيًرا وبارًزا”.

أحمد بن محمد يهّنئ بفوز منتخبنا الوطني
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  رفـــع 
البحريني للتنس ســـمو الشـــيخ أحمد 
بن محمد بن سلمان آل خليفة، أسمى 
آيـــات التهاني والتبريـــكات، إلى مقام 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، عاهـــل البـــالد 
المفـــدى، وإلى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
رئيـــس الوزراء الموقـــر، وإلى صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، وإلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفـــة، ممثل جاللـــة الملك 
لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفـــة، النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية، 
وذلك بمناســـبة الفـــوز المهّم للمنتخب 
علـــى  القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي 
هـــدف  بنتيجـــة  اإليرانـــي،  المنتخـــب 
مقابـــل ال شـــيء، فـــي المبـــاراة التـــي 
أقيمـــت بينهمـــا علـــى اســـتاد البحرين 

الوطني، بحضوٍر جماهيري حاشد.

 وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة: “إن مـــا تحقق من 
نتيجة مهمة - رفعت ترتيب المنتخب 
نتيجـــة  جـــاءت   - مجموعتـــه  فـــي 
االهتمام المباشر من لدن جاللة الملك 
المفـــدى، واهتمـــام ومتابعة قريبة من 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
حيُث كانت لزيارته قبل المباراة بأقّل 
مـــن 24 ســـاعة؛ تأثيـــر إيجابـــي كبيـــر 
علـــى تحّقـــق الفـــوز ورفـــع المعنويات 
ا  كثيًرا، لذا قّدموا العبونا مستوًى فنيًّ
راقًيـــا، ولعبـــوا بروٍح قتاليـــة، حافظوا 
المنتخـــب  شـــباك  علـــى  خاللهـــا  مـــن 

الوطني نظيفًة طوال الوقت، كما كان 
للحضور الجماهيري الدفعة المعنوية 
الكبيـــرة لذلك أيًضا، فتحيًة من القلب 

لهـــذه الجهـــود، وهـــذه النتيجـــة التـــي 
أفرحت الوطن بأكمله”.

 وأضـــاف ســـموه: “هـــذا اإلنجـــاز إنمـــا 
المشـــرفة  اإلنجـــازات  ضمـــن  يأتـــي 
التـــي تحققهـــا البحريـــن فـــي القطـــاع 
ســـجاّلت  إلـــى  وُيضـــاف  الرياضـــي، 
المملكة الرياضية الناصعة والمشرفة، 
نجـــاح  لمســـيرة  اســـتمرار  هـــو  كمـــا 
الرياضـــة البحرينيـــة، ونتيجـــة الدعم 
واالهتمـــام الـــذي تحظـــى بـــه بقيـــادة 

جاللة الملك المفدى”.
وتابـــع ســـموه: “إن أبطـــال المنتخـــب 
مـــن  قـــدر  علـــى  كانـــوا  الوطنـــي؛ 

المســـؤولية، كمـــا مثلـــوا وطنهـــم خير 
تمثيـــل، وبذلوا له الجهـــود المضاعفة 
مـــن أجل تحقيـــق االنتصـــار، والوفاء 
بالوعـــد الـــذي قطعـــوه علـــى أنفســـهم 
بالخـــروج من المبـــاراة منتصرين؛ في 
سبيل تعزيز موقع البحرين في قائمة 
المجموعة، وإنه بالفعل هذا ما تحقق 
على أرض الواقع، وبين ذلك الحضور 

الجماهيري الضخم”.
الوطنـــي،  للمنتخـــب  ســـموه  وتمنـــى 
متابعة هذا الطريق؛ للوصول لـ )الحلم 
البحريني( بتســـجيل اسم المملكة في 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

سمو الشيخ أحمد بن محمد

محمد بن جالل

المنامة - بنا

تقــام اليــوم “الجمعــة” ٤ مواجهــات ضمــن الجولــة تصفيــات بطولة آســيا لكرة 
الصاالت 2020 والمخصصة لمنتخبات منطقة غرب آســيا، والتي يســتضيفها 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة حتى ٢٢ 

اكتوبر الجاري.

ويواجـــه المنتخـــب الوطنـــي للصاالت 
لكرة القدم المنتخب الفلســـطيني عند 
الســـاعة الســـابعة مســـاء. ويأمل احمر 
الصـــاالت ان يحقـــق االنتصار في هذه 
المواجهـــة للوصول الى النقطة الرابعة 
التي تضعه ضمن خانة المنافسة على 
بطاقتي العبور عن المجموعة، بعد ان 
اكتفـــى الفريق بتقاســـم نقـــاط مباراته 
االولـــى مع المنتخـــب االماراتي والتي 

انتهت بثالثة اهداف لكل منهما.
المنتخـــب  سيســـعى  المقابـــل  فـــي 
الفلســـطيني من تعويض خسارته في 

المبـــاراة االولـــى امـــام الكويـــت والتي 
انتهـــت بســـبعة اهـــداف مقابـــل هدف. 
ويتطلـــع المنتخب ان يخـــرج من لقاء 

اليوم بنتيجة ايجابية.

٣ لقاءات تسبق مواجهة األحمر

الوطنـــي  منتخبنـــا  لقـــاء  وسيســـبق 
والمنتخـــب الفلســـطيني ٣ مواجهات، 
العمانـــي “٠  المنتخـــب  حيـــث يلتقـــي 
نقـــاط” بالمنتخـــب القطـــري “٠ نقـــاط” 
عنـــد الســـاعة الواحـــدة ظهرا لحســـاب 
فيمـــا  االولـــى،  المجموعـــة  منافســـات 

يواجـــه المنتخـــب الســـعودي “٣ نقاط” 
عنـــد  نقـــاط”   ٣“ اللبنانـــي  المنتخـــب 
الســـاعة ٣ عصـــرا لحســـاب مباريـــات 
يلتقـــي  بينمـــا  الثانيـــة،  المجموعـــة 
المنتخـــب الكويتـــي “٦ نقـــاط” نظيـــره 
العراقي “٣ نقاط” عند الساعة ٥ مساء 

لحساب مباريات المجموعة ذاتها.

نتطلع لالنتصار االول

قـــال قائـــد منتخبنـــا الوطنـــي المدرب 
محمـــد رضـــي الســـندي: “إن المنتخب 
مســـتعد لخـــوض مواجهة اليـــوم امام 

المنتخب الفلســـطيني، حيث سيدخل 
بشـــعار الفـــوز مـــن اجل كســـب النقاط 
معنويـــات  مـــن  ترفـــع  التـــي  الثـــالث، 
المنتخب في مواصلة المنافســـة على 
احدى بطاقتـــي التاهل عن المجموعة 
االولى. فالالعبون عاقدون العزم على 

وتقديـــم  المطلـــوب  بالشـــكل  الظهـــور 
االداء الذي يحقق لهم نتيجة االنتصار 

االول”.

نتائج اليوم الثاني

مـــن  الثانـــي  اليـــوم  نتائـــج  واســـفرت 
التصفيات، عن فوز المنتخب العراقي 
اهـــداف   ٣ مقابـــل  اهـــداف  بســـتة 
للمنتخب الفلســـطيني. وبهذه النتيجة 
رفـــع المنتخب العراقـــي رصيدهالى ٣ 
نقاط، فيما ظل المنتخب الفلســـطيني 
علـــى رصيـــده الســـابق بـــدون نقـــاط. 
فـــوزا  الكويتـــي  المنتخـــب  وحقـــق 
المنتخـــب  حســـاب  علـــى  مســـتحقا 
االماراتي بنتيجة اربعة اهداف مقابل 
هـــدف، ليرفـــع بذلـــك رصيـــده الـــى ٦ 
نقاط، فيما ظل االمارات على رصيده 

السابق ب٣ نقاط.

اتحاد الكرة

أحمر الصاالت يالقي المنتخب الفلسطيني

منتخبنا الوطنيمن لقاء العراق وفلسطين

اتحاد ألعاب القوى

بن جــال: نجــاح جديــد يضــاف إلــى مســيرتها المتميزة
سلوى عيد بين قائمة أكثر 100 أمرأة ملهمة بـ2019

سلوى عيد على منصة التتويج
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مجلس األلعاب القتالية

اختتــم العــب المنتخــب الوطنــي للتايكوانــدو عبــدهللا األحمــد مشــاركته فــي بطولــة 
البوسنة الهرسك الدولية للتايكواندو، والتي تعتبر إحدى البطوالت المصنفة G1 من 
االتحاد الدولي للتايكواندو، والتي شــهدت مشــاركة واســعة من الالعبين من مختلف 

بلدان العالم.

وقـــد رافق الالعـــب خالل هذه المشـــاركة 
للتايكوانـــدو  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 

عبدهللا عيسى الدوي.
وقـــد خاض الالعب األحمـــد مواجهة أمام 
العب منتخب ســـراييفو ديفيد ماروسيك 
أحـــد أبـــرز الالعبيـــن علـــى مســـتوى هـــذه 

اللعبـــة في أوروبـــا، حيث قدم خاللها أداًء 
جيًدا استطاع من خالله أن يصل لنتيجة 
التعادل في الجولة الثانية بمعدل 10/10، 
إال أن خبرة الالعب ماروســـيك مكنته من 

إنهاء األمور لصالحه بنتيجة 18/14.
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وقـــال   

للتايكوانـــدو عبدهللا عيســـى الـــدوي: “إن 
هذه المشـــاركة تأتي ضمن برامج االتحاد 
لرفـــع مســـتوى االحتـــكاك والخبـــرة لـــدى 
الالعبيـــن البحرينييـــن، على الشـــكل الذي 
للوصـــول  مســـتوياتهم  رفـــع  فـــي  يســـهم 
للجاهزية المطلوبـــة، التي تخدم تطلعات 
االتحـــاد فـــي تشـــكيل منتخبـــات وطنيـــة 
قادرة على تمثيل المملكة في المشاركات 

القادمة”.
 وتابع قائالً: “إن بطولة البوسنة والهرسك 
القويـــة  البطـــوالت  إحـــدى  تعـــد  الدوليـــة 

التـــي تشـــهد مشـــاركة العبيـــن مصنفيـــن 
دوليـــا في لعبـــة التايكواندو، وهذه فرصة 
لالعـــب عبـــدهللا األحمد الكتســـاب المزيد 
من الخبرة ورفع المســـتوى، خصوًصا وأن 
هذه المشاركة تأتي بعد مشاركته الدولية 
األخيـــرة في يوليـــو 2018. حيث يســـعى 
االتحـــاد مـــن خالل ذلـــك لتأكيـــد الحضور 
المشـــاركات  مختلـــف  علـــى  البحرينـــي 
فرصـــة  مـــن  يزيـــد  والـــذي  والبطـــوالت، 
تطوير المســـتويات واألداء لدى الالعبين 

والالعبات”.

ضمــن برامــج االتحــاد لرفــع مســتوى االحتــكاك والخبــرة

األحمد يختتم مشاركته بدولية البوسنة للتايكواندو

رئيس االتحاد مع الالعب عبدالله األحمد



وكاالت

ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة بريطانيـــة، 
أن مانشســـتر يونايتـــد تلقـــى صدمة، 
في إطـــار خطتـــه لضم العب وســـط 

برشلونة، خالل الشتاء المقبل.
ووضع يونايتد، على قائمة أولوياته، 
راكيتيتـــش،  إيفـــان  الكرواتـــي  ضـــم 
لتدعيم الفريـــق، في ظل ابتعاده عن 
المشاركة األساسية مع برشلونة هذا 

الموسم.
ميـــل”  “ديلـــي  صحيفـــة  وبحســـب 
اإلنجليزيـــة، فـــإن عائلـــة راكيتيتـــش 
ترفـــض االنتقـــال للعيش فـــي مدينة 

مانشستر.
ويأمـــل راكيتيتـــش )31 عاًمـــا( البقاء 
مع برشـــلونة، لكن إذ لم يتغير وضعه 
ويعود مرة أخرى لحســـابات المدرب 
فالفيـــردي، فإنـــه وعائلتـــه يفضلـــون 
ميالنـــو،  أو  باريـــس  إلـــى  االنتقـــال 
أو موقـــع بـــه منـــاخ أكثـــر دفًئـــا مـــن 

مانشستر.

ويعتبـــر الثنائـــي شـــون لونجســـتاف 
العب نيوكاســـل، وجيمس ماديسون 
خيـــارات  بيـــن  مـــن  ليســـتر،  نجـــم 
خـــط  لتدعيـــم  يونايتـــد،  مانشســـتر 

الوسط.

فـــي  المســـؤولين  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 

يونايتـــد يتوقعون عـــدم ضم الثنائي 

في الشتاء، في ظل اعتماد فريقيهما 

عليهما بشكل أساسي.

عائلة راكيتيتش ترفض مانشستر
وكاالت

يبقـــى صانع االلعـــاب االلماني مســـعود أوزيل مع ناديه ارســـنال 
االنجليـــزي لكـــرة القـــدم حتـــى نهاية عقـــده “في صيـــف 2021”، 
بحســـب مـــا قـــال فـــي حديث صحافـــي برغـــم عدم اســـتخدامه 

أساسيا من قبل مدربه اإلسباني أوناي ايمري.
وقال الالعب الدولي الســـابق في حديث مع موقع “ذي أثلتيك” 
اإللكترونـــي “ارتبـــط بعقـــد حتـــى صيـــف 2021 وســـابقى حتـــى 
انتهائه”، معلقا على شائعات رحيله في فترة االنتقاالت الشتوية 

المقبلة.
ولم يشـــارك اوزيل أساســـيا منذ مطلع الموسم سوى في 
مباراتيـــن مـــن أصل 11 لفريـــق “المدفعجيـــة”، وذلك بعد 
موســـم مخيـــب فـــي 2018 - 2019 “قد تمـــر في ظروف 
صعبـــة كما يحصـــل اآلن، لكنها ليســـت ســـببا للهرب ولن 

أقوم بذلك”.
ومنـــذ وصولـــه فـــي العـــام 2013، أصبـــح أوزيـــل رابع 
أفضـــل ممـــرر فـــي الـــدوري اإلنجليـــزي، لكـــن تأثيره 

تراجع في عهد المدرب ايمري.
وتابع “كان )المدرب الفرنســـي السابق( ارسين 
فينغـــر عنصـــرا رئيســـا في ســـبب قدومي إلى 
أردت  رحـــل  عندمـــا  حتـــى  )لكـــن..(  أرســـنال 

البقاء”.
وكان ايمري أعلن مؤخرا أن اوزيل ال يلعب أساسيا ألن “آخرين 
يســـتحقون أكثر منه”. وأضاف الالعب االلماني المقتنع بالعودة 
“عملـــت مع أحد أبرز المدربين في العالم، أرســـين فينغر، جوزيه 
مورينيـــو، يواكيـــم لـــوف، واحترمتهـــم كثيـــرا. األمـــر مماثـــل مع 

أوناي”.
وأردف العـــب ريـــال مدريـــد االســـباني الســـابق قائال “ســـألعب. 
أثـــق بقدرتـــي على تقديـــم المتوقع مني، وأريد مســـاعدة النادي 
علـــى تحقيق أهدافه”. وتحدث أوزيل عن االعتداء المســـلح 
الذي تعرض له عندما كان رفقة زميله البوســـني ســـياد 
كوالشـــيناتس وزوجتـــه أمينة في يوليـــو الماضي “لم 
نتعـــرض لضـــرر كبير، وهـــذا األهـــم، )لكـــن...( زوجتي 
أرادت الرحيل )من لندن( فورا. لم تعد تشعر باألمان”.
وأضـــاف “عـــدت الى التدريب وكنت أتدرب بشـــكل 
صحيـــح، لكـــن عقلـــي بقي مـــع زوجتـــي في 
البيـــت )...( كنـــت أقـــول لنفســـي حســـنا، 
إلـــى  ذلـــك  بعـــد  وعـــد  جيـــدا  تـــدرب 
زوجتك”. وختم “عشنا أسابيع صعبة، 
لكن لم أرغب بترك لندن أبدا. واالن، 
حتـــى بالنســـبة لزوجتـــي، فاألمـــور 

على ما يرام”.

أوزيل باق رغم تهميشه
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يونايتد يملك البنية الصحيحة
كــد النروجــي أولــي غونــار سولســكاير مــدرب مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي انــه “واثــق 100 بالمئــة” أن ناديــه يملــك البنيــة 

الصحيحة وان المال متوافر من أجل تدعيم صفوفه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة األحد أمام المتصدر ليفربول في الدوري 
الممتاز لكرة القدم.

ويعانـــي فريـــق “الشـــياطين الحمر” هـــذا العام، اذ يحتـــل المركز 
الثانـــي عشـــر برصيد تســـع نقـــاط فقط مـــن 7 مباريـــات، متأخرا 
بفـــارق 15 نقطة عـــن غريمه ليفربول المتصـــدر بالعالمة الكاملة 
)8 انتصـــارات فـــي 8 مباريـــات(. وتقام مبـــاراة األحد على ملعب 
أولـــد ترافـــورد في مدينـــة مانشســـتر. وطالت انتقادات قاســـية 
سياســـة التعاقد مـــع الالعبين باشـــراف نائب الرئيـــس التنفيذي 
إد وودوارد، غيـــر أن سولســـكاير كان المدافـــع األول عن رئيســـه 
واصفا ما قيل عنه بالـ “اهانة” وأنه يتطلع إلى المســـتقبل. وقال 
المدرب النروجي لشبكة “سكاي سبورتس” اإلنجليزية “لدّي عقد 
لمـــدة 3 أعـــوام، لذا بالتأكيـــد نحن نخطط على المـــدى الطويل”، 
مضيفـــا “عندمـــا تخســـر مبـــاراة ال تنتظر تلقي اتصـــال للحصول 
علـــى ضمانـــات، ولكننـــا بدأنـــا بوضع خطـــة تعاقديـــة”. وتابع “أنا 
واثـــق بنســـبة 100 % مـــن الوقت الـــذي أمضيته هنـــا بأننا نملك 
البنيـــة الصحيحـــة، ألنه في النهاية المدرب هـــو من يملك الكلمة 
األخيرة”. وأشار سولسكاير إلى االنتقادات التي طالت تعاقدات 
الفريق هذا الموسم مؤكدا أن ما قيل هو “بمثابة إهانة لمسؤولي 
التعاقد والكشـــافين ولنا أيضا كمحترفين. أنا والمدرب المساعد 

ميك )فيـــالن(، والطاقم التدريبـــي. نتخذ القرارات 
تجاه الالعبين الذين نريد التعاقد معهم ومن منهم 
متوافر ومن ثم تبـــدأ المفاوضات”. وانفق يونايتد 
في فتـــرة االنتقـــاالت الصيفيـــة 145 مليون جنيه 
اســـترليني )185 مليون دوالر( للتعاقد مع المدافع 
هاري ماغواير والظهير األيمن آرون وان-بيســـاكا 

والويلزي دانيال جيمس، فيما يؤكد سولسكاير 
أن المـــال متوافـــر مـــن أجـــل شـــراء المزيد من 
الالعبين. وأردف “المال متوافر وانا ابحث عن 
العبيـــن” وأنـــه كان قريبا مـــن التعاقد مع بعض 

الالعبين “لكنهم لم يكونوا االفضل”.
وختـــم قائال “المـــال موجود لتدعيـــم الصفوف 
نحـــن نخطـــط  المقبـــل.  ينايـــر والصيـــف  فـــي 
ونبحث، وسنجد أهدافنا، ولكن ذلك لم يحصل 
قبل نهايـــة فترة االنتقـــاالت الصيفية الماضية 

اذ لم نتمكن من التعاقد مع العبين جاهزين”.
أولي غونار سولسكاير

وكاالت
وكاالت

المخضـــرم  السويســـري  أعلـــن 
روجيـــه فيـــدرر أنـــه سيشـــارك عام 
2020 فـــي بطولـــة روالن غـــاروس 
الفرنســـية، ثانيـــة البطـــوالت األربع 
الكبـــرى فـــي كـــرة المضـــرب، وذلك 
فـــي مقابلة الخميس مع قناة “ســـي 
فيـــدرر  وكان  األميركيـــة.  أن”  أن 
)38 عامـــا( قـــد عـــاد الـــى المالعـــب 
فـــي  الفرنســـية  للبطولـــة  الترابيـــة 
مايو الماضي بعد غيابه عن النســـخ 
الثالث الســـابقة، وبلـــغ الدور نصف 
النهائـــي فـــي البطولـــة التـــي أحـــرز 
لقبهـــا مـــرة يتيمة فـــي 2009. وقال 
فرنســـا  بطولـــة  “ســـأخوض  فيـــدرر 
المفتوحـــة، وعلـــى األرجح لن ألعب 
قبل ذلـــك كثيرا، ألننـــي بحاجة كي 
أبتعـــد قليـــال )عـــن كـــرة المضـــرب( 
وأحتاج لبعض الوقـــت مع العائلة”. 
وأعلـــن حامـــل الرقم القياســـي في 

عـــدد ألقـــاب البطوالت الكبـــرى )20 
بفـــارق لقب واحد فقط عن “ســـيد” 
رافايـــل  اإلســـباني  غـــاروس  روالن 
نـــادال( اإلثنيـــن أنه سيشـــارك أيضا 
في دورة األلعاب األولمبية المقررة 
في طوكيو صيف عام 2020، حيث 
يأمـــل في إحـــراز ذهبية منافســـات 
الفردي، اللقب الكبيـــر الوحيد الذي 
فيـــدرر  ويحتـــل  خزائنـــه.  تفتقـــده 
المركز الثالث في التصنيف العالمي 
لالعبيـــن المحترفين، ويحمل الرقم 
القياســـي فـــي عدد األســـابيع تواليا 
التـــي احتفـــظ بهـــا في صـــدارة هذا 
الـــى  باالضافـــة   )310( التصنيـــف 
الرقم القياســـي في عـــدد البطوالت 
الكبـــرى ضمـــن الغرانـــد ســـالم )20(، 
كما توج 6 مرات ببطولة الماســـترز 
التي تقام في نهاية الموسم وتجمع 

أفضل 8 العبين في العالم.

فيدرر يعلن مشاركته في روالن غاروس

الضربة القاتلة

باتريك داي 

توفـــي المالكـــم األميركـــي باتريك داي الليلـــة الماضية في 
شيكاجو، متأثرا بإصابة في الرأس خالل خسارته بالضربة 
القاضية، في الجولة العاشرة، أمام تشارلز كونويل السبت 
الماضـــي. ودخل داي البالغ عمره 27 عاما في غيبوبة لمدة 
4 أيـــام بعـــد هزيمتـــه، وعلى الرغـــم من خضوعـــه لجراحة 

عاجلة في المخ، فشل األطباء في إنقاذه.
وقـــال لو ديبيال مـــروج مباريـــات داي “توفـــي باتريك داي 
دماغيـــة،  2019 مستســـلما إلصابـــة  أكتوبـــر   16 األربعـــاء 
تعرض لها خالل نزال يوم السبت 12 أكتوبر.. كان محاطا 
بعائلتـــه وأصدقائـــه المقربين وأعضاء فريقـــه، ومن بينهم 

مدربه وصديقه جو هيجينز”.
وأضـــاف “بالنيابة عن عائلـــة باتريك وفريقه وكل المقربين 
منه، نحن ممتنون لصلواتكم ومســـاندتكم وحبكم لباتريك 
والذي كان واضحا منذ إصابته”. وُنقل داي إلى مستشفى، 

عندما ســـدد كونويل العديد من الضربات المتتالية القوية، 
تركته بال حراك.

وتحـــول داي إلـــى االحتراف فـــي 2013، وأصبـــح من أبرز 
المنافسين على لقب وزن الوسط.

ونـــال لقـــب مجلـــس المالكمـــة العالمـــي لألميركيتيـــن فـــي 
2017، ثم لقب االتحاد الدولي للمالكمة في 2019.

وفي يوليو توفي األرجنتيني هوجو ســـانتييان )23 عاما(، 
بســـبب إصابته في نزال في وزن فوق الخفيف، والروسي 
ماكســـيم داداشـــيف البالـــغ عمـــره 28 عامـــا في نـــزال آخر. 
وقال مروج مباريات داي “أصبح من الصعب للغاية شـــرح 
أو تبريـــر مخاطر المالكمة في مثل هـــذا الوقت، هذا ليس 
الوقـــت المناســـب إلصـــدار البيانـــات، أو تكـــون اإلجابـــات 

متاحة.. لكن مع ذلك حان الوقت التخاذ إجراءات”.
وتابـــع “بينمـــا ال نملـــك إجابات فهنـــاك الكثير من األســـئلة، 
والتـــي يجب اإلجابة عليهـــا، ولدينا فرصة للرد، وأن نجعل 

المالكمة أكثر أمانا لجميع المالكمين”.

وكاالت

سلطت الصحف اإلسبانية، أمس الخميس، الضوء على حصد األرجنتيني ليونيل 
ميســي العــب وقائــد برشــلونة، الحــذاء الذهبــي الســادس فــي مســيرته، كأفضــل 

هداف في الدوريات الخمسة الكبرى.

كمـــا أخذت أزمة الكالســـيكو حيًزا كبيًرا 
أيًضـــا مـــن التغطيـــة. وعنونـــت صحيفة 

“ماركا” المدريدية: “صورة عائلية”.
وأضافـــت: “تياجو وماتيـــو قدما الحذاء 
ليونيـــل  لوالدهمـــا  الســـادس  الذهبـــي 
الرقـــم  صاحـــب  أصبـــح  الـــذي  ميســـي، 
القياســـي للجائزة”. وتابعت: “الكالسكيو 
قد يتأجل إلى يوم األربعاء 18 ديسمبر، 
والليجـــا تقتـــرح إقامتـــه فـــي البرنابيـــو، 
لكن االتحـــاد والحكومة يعتقـــدان أنه ال 
يجـــب لعب اللقـــاء في الوقـــت الحالي”. 
وتصدر تصريح ميسي صحيفة “موندو 

هـــي  “الليجـــا  الكتالونيـــة:  ديبورتيفـــو” 
البطولة األهم”. وأضافت: “ميســـي توج 
بالحـــذاء الذهبي الســـادس، وأكد أهمية 
الليجـــا قائال: ال يمكنك حصد لقب دوري 
األبطـــال إذا لـــم تظهـــر بشـــكل جيـــد في 
الـــدوري”. وواصلـــت: “كالســـيكو كامـــب 
نـــو في خطـــر بســـبب المظاهـــرات، تريد 
رابطة الليجا إقامة المباراة في البرنابيو 
بينما تســـعى الحكومـــة لتأجيلها إلى 18 
ديســـمبر، وهـــو ما ال يريده برشـــلونة وال 

ريال مدريد”.
لصحيفـــة  الرئيســـية  الصفحـــة  وعلـــى 

“سداســـية  العنـــوان:  جـــاء  “ســـبورت”، 
أخرى”.

وأضافت: “ميســـي صـــرح: دون زمالئي 
لم أكـــن ألحقق جائزة واحـــدة حتى، إنه 

اعتراف بغرفة المالبس الرائعة”.
وتابعـــت: “الكالســـيكو في خطـــر، حيث 
فـــي  المبـــاراة  لعـــب  برشـــلونة  يرفـــض 
البرنابيـــو كمـــا اقترحـــت رابطـــة الليجـــا، 

بينما تضغط الحكومة لتأجيل اللقاء”.

وكاالت

أزمة الكالسيكو

غالف موندو ديبورتيفو

وكاالت

اســـتعان حاتـــم بـــن عرفـــة العـــب باريـــس ســـان 
جيرمـــان الســـابق، بالبرازيلي نيمـــار جونيور، في 

نزاعه القانوني ضد النادي الباريسي.
وكشـــفت صحيفـــة ليكيـــب الفرنســـية كواليـــس، 
جلســـة المحكمة التي اســـتمرت 3 ســـاعات، بشأن 
مطالبـــة بـــن عرفـــة بمســـتحقات ماليـــة قيمتهـــا 8 
ماليين يورو لدى النادي الباريســـي، خالل الفترة 
التي تم تجميد مشاركته في المباريات من أبريل 
2017، حتى رحيله عن الفريق في يونيو 2018.

وقالـــت محاميـــة النـــادي الباريســـي، إن حاتم بن 
عرفـــة كان خـــارج الحســـابات طـــوال هـــذه المدة 
بســـبب عـــدم جديته فـــي التدريبـــات، إضافة إلى 

تراجع مستواه وزيادة وزنه.
فـــي المقابـــل دافع بـــن عرفة عن نفســـه قائال “لقد 
فوجئ كل الالعبين بعدم إشراكي في المباريات، 
بما في ذلك نيمار، ألنني كنت أتدرب بشكل جيد”.

وأشـــار الالعب ذو األصول التونسية “لقد قيل لي 
إنني سوف أستسلم أو أصاب بالجنون، ولكني لم 
أكـــن خائفا من هذا الموقـــف الصعب، بل حرصت 

على البقاء بالنادي القتناعي بأنني سأحصل على 
فرصة للمشاركة في المباريات”.

وانتقل حاتم بن عرفة إلى رين، ولعب له الموسم 
الماضـــي، وتـــوج معه بكأس فرنســـا، ويبقى حاليا 

بال ناد.

بن عرفه ال يستسلم

حاتم بن عرفه
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افضل انواع الحليب لمرضى السكري تحدثت عنها بعض 
الدراســـات الصحية التي ربطت بعضها بين أوقات تناول 
الحليـــب أو أنواعـــه أو حتى مكوناته، سنســـتعرض بعض 
منها، وبشـــكل عام من المهم أن نؤكد أن الحليب من أهم 

المشروبات الطبيعية التي يحتاجها مريض السكري.
إن شرب الحليب كامل الدسم قد يساعد على تقليل خطر 
اإلصابة بمرض الســـكري وعلى الحد من زيادة الوزن، كما 
أن الدهـــون الجيدة التـــي يحتويها الحليب تعزز الشـــعور 
بالشـــبع وذلـــك وفقًا لنتائج دراســـتين نشـــرتا فـــي مجلتي 

.Circulation and Journal of Nutrition
أظهـــرت دراســـة كنديـــة حديثـــة، أن شـــرب الحليـــب على 
وجبة الفطور، يمكن أن يساعد في ضبط نسبة السكر في 
الدم، لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ويساعد على 
الشـــعور بالشـــبع على مدار اليوم، ما يجعله مفيدًا بالنسبة 
للمصابيـــن بالســـمنة، الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعتي 
جويلف وتورنتو في كندا، ونشروا نتائجها اليوم االثنين، 

في دورية )Journal of Dairy Science( العلمية.
عمل باحثون في جامعة هارفرد األمريكية على التحقيق 
فـــي الدهـــون الموجودة فـــي حليب اإلبـــل، وتأثيرها على 

جانب من مرض السكري، والمعروف أن االلتهاب ودهون 
البطـــن حـــول الخصـــر مـــن مســـببات مـــرض الســـكري من 
النـــوع الثانـــي، وأكـــد الباحثون أن أهم ما فـــي نتائج هذه 
الدراسة أن مركبات البروتينات المعروفة باسم “االلتهاب” 
انخفضـــت بشـــكل كبيـــر بواســـطة دهـــون حليـــب اإلبل ما 

يوصى معه بتناوله بانتظام.

 

بانتظــام اإلبــل  حليــب  دهــون  بتنــاول  يوصــى 
الحليب يساعد مرضى السكري

الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 - العدد 4021

قالت الرابطة األلمانية لطب نفس األطفال والطب “النفسجسدي” 
والعالج النفسي، إن الطفل الذي يعاني “التأتأة” يحتاج إلى معاملة 

خاصة من الوالدين حتى ال تتفاقم المشكلة.

الوالديـــن  الرابطـــة  وحـــّذرت 
مـــن توبيـــخ الطفـــل، أو َنهـــره، أو 
كلماتـــه  تصحيـــح  أو  تهديـــده، 
معاملتـــه  أو  باســـتمرار،  وُجملـــه 
بقسوة بشـــكل عام، وإنما يتعين 
علـــى الوالدين التحلـــي بالهدوء، 
بحنـــان  ومعاملتـــه  والصبـــر، 
وعطف، باإلنصـــات للطفل جيدًا 
مـــع مراعـــاة منحه فرصـــة كاملة 

إلتمـــام كالمـــه، والحفـــاظ علـــى 
أثنـــاء  فـــي  البصـــري  االتصـــال 
التحـــدث معـــه، وبهـــذه الطريقة 
يشـــعر الطفـــل بالثقـــة واألمـــان، 
ومن ثـــم تـــزول “التأتـــأة” تلقائيًا 
أمـــا  الوقـــت،  مـــن  فتـــرة  بعـــد 
إلـــى  فتـــؤدي  بقســـوة  معاملتـــه 
تفاقم المشـــكلة وتطويـــر الطفل 

سلوكًا عدوانيًا.

هل طفلك يعاني “التأتأة”؟

يحتفظ كثيرون بفرشاة أسنانهم في وعاء على الحوض، 
رغم الشـــكوك في سالمة هذه الممارسة، في حين يخزنها 
آخـــرون في درج أو خزانة األدوية، لكن ذلك ليس صحيًا، 

عكس ما يعتقدون.
وقالت سيوكسســـي ويليس، عالمة األحياء المجهرية في 
جامعة أوكالند “رغم أن الطريقتين قد تكونان خاطئتين، 

يمكنهـــا إال أن هنـــاك بعـــض األشـــياء البســـيطة التي 
ضمان بقاء فرشاة أسنانك صحية قدر 

اإلمكان”.
أمريكييـــن  لعلمـــاء  أبحـــاث  وكشـــفت 

فـــي األحيـــاء المجهريـــة فـــي 2015، أن 
تخزين فرشـــاة األســـنان فـــوق الحوض، 

فمـــن المحتمل أن تصبـــح أرضًا خصبة 
للبكتيريـــا الضارة، وذلك بســـبب رشـــق 
المـــاء فـــي المرحـــاض الـــذي يمكـــن أن 
يـــؤدي إلى تناثر جزيئـــات الفضالت في 

الهواء، فتصل إلى الفرشاة.
ووجـــدت الدراســـة أنه عندما اســـتخدم 
طـــالب الجامعـــة الحمامات المشـــتركة، 

كانت فرشـــاة أســـنانهم تتقاســـم البكتيريـــا الجماعية في 
المجموعة، وبناًء على ذلك، قالت الســـيدة ويليس إن من 
المحتمل أن تواجه العائالت، أو الذين يعيشون في سكن 

مشترك، ويتقاسمون الحمامات النتيجة نفسها.
وقالت ويليس إن الذين أبقوا فرشـــاة أســـنانهم مغطاة أو 
في درج بعد االستخدام ليسوا أفضل حااًل “عندما 
تضع فرشاة أسنانك في درج أو تغطيها بغطاء، 
فإنك تخلق بيئة رطبة، من المحتمل أن تزدهر 
فيهـــا البكتيريـــا”. باإلضافـــة إلى ذلك، 
قـــد يكـــون الموقـــف أســـوأ إذا لم 
تشـــطف فرشاة األســـنان بشكل 
صحيح، ألن بقايا الطعام قد 

ترسب بين الشعيرات.
مـــن  الفائـــدة  إن  وقالـــت 
األســـنان  بفرشـــاة  االحتفـــاظ 
مخزنـــة فـــي وعـــاء زجاجـــي 
وليـــس تحـــت غطـــاء، هي أن 
الكثيـــر مـــن األنـــواع البكتيريـــة 

تموت في الهواء.

أشــياء بســيطة يمكنهــا ضمــان بقائهــا صحيــة أكثــر
أين تخزن فرشاة أسنانك؟

أكــد المركــز االتحــادي للتوعيــة الصحيــة أن الســاونا تتمتــع بالعديد من 
المزايــا الصحيــة للجســم، كمــا أنهــا تعتبــر متعــة للنفــس؛ إذ تســاعد على 

محاربة التوتر النفسي والشعور باالسترخاء.

وأوضح المركـــز األلماني أن حمامات 
الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة 
وتحســـين ســـريان الدم بالجسم، كما 
أنهـــا تمثل تدريبًا جيدًا للجهاز القلبي 
الوعائـــي، باإلضافـــة إلى أنها تســـاعد 
البثـــور  مـــن  البشـــرة  تنظيـــف  علـــى 
والشوائب، وتسهم في تجديد خاليا 

البشـــرة. وتســـاعد حمامـــات الســـاونا 
أيضًا على االســـترخاء العضلي، ومن 
ثـــم الشـــعور بالراحة النفســـية. وتعد 
حمامات الســـاونا مفيدة أيضًا للمرأة 
خالل الدورة الشـــهرية؛ إذ تعمل على 
إرخاء عضالت الرحم وتحد من آالم 

الحيض.

هنــاك عــدة فوائــد صحيــة للبيض المســلوق وذلك ألنــه يحتوي علــى الفيتامينات 
الوجبــات  وأســهل  أفضــل  مــن  المســلوق  البيــض  يعتبــر  إذ  الغنيــة،  والمركبــات 
الخفيفة، وأغناها بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وفقا لويب طب.

وبخصـــوص أهمية البيـــض فهو يعتبر 
غـــذاء متكامـــالً تتجلـــى أهميتـــه فـــي 
بيضـــة  تحتـــوي  إذا  مكوناتـــه،  تنـــوع 

مسلوقة واحدة على:
*مجموعة من الفيتامينـــات المتنوعة 
 ،B5 فيتاميـــن   ،)A( فيتاميـــن  مثـــل 

.B2 فيتامين ،B12 فيتامين

*المعـــادن المختلفـــة مثـــل الكالســـيوم 
إلـــى  إضافـــة  والســـيلينيوم،  والزنـــك 

األوميجا 3.
الحراريـــة  الســـعرات  بخصـــوص  أمـــا 
تحتوي البيضة على 77 سعرًا حراريًا، 
6 غرامـــات من البروتيـــن و5 غرامات 

من الدهون الصحية. أكــد باحثــون مــن البرتغال أن الحركة ال تســاعد على النشــاط الجســدي فقط، 
بــل تزيــد مــن اللياقــة الذهنية أيضًا، بعــد تحليل هياكل الدماغ المســؤولة عن 
التأثيرات التي يتعرض لها المخ، عند الجري، في تجربة أجريت على الفئران.

وبينـــوا أن هناك عالقة ســـببية بين 
حيـــث  التعلـــم،  ونجـــاح  الســـرعة 
تبيـــن لهـــم الطريقـــة الـــذي تؤثر بها 
الحركـــة علـــى أداء المـــخ. ولمعرفة 
ذلـــك حاكـــى الباحثـــون مناطق في 
المخيخ باســـتخدام علم البصريات 
الوراثـــي، فوجـــدوا من خـــالل ذلك 

أن خاليـــا بعينها تم تعديلها وراثيًا، 
تستجيب لألشعة الضوئية.

كان  عندمـــا  أنـــه  النتيجـــة  وكانـــت 
الباحثـــون يزيـــدون نشـــاط األلياف 
الطحلبيـــة المؤديـــة للمخيـــخ، فـــإن 
درجـــة نجـــاح الفئـــران فـــي التعلـــم 

كانت تتحسن.

مزايا مفيدة للساونا على الجسم

فوائد البيض المسلوق

الحركة ال تساعد على النشاط الجسدي فقط

األلبــان بأنواعها تعد الســبب األكثر شــيوًعا لهــذه األعراض

6 وجبات غذائية شائعة تسبب االنتفاخ

ترجع حوالي نصف مشاكل االنتفاخ والغازات إلى الهواء المبتلع، فيما 
يعــود النصــف الثانــي إلــى ما كان يجــب عدم تناولــه أو شــربه. فعندما 
ال تتمكــن القنــاة الهضميــة من تحريك الطعام بكفــاءة، أو عندما تكون 
غير قادرة على هضم مادة غذائية معينة، تتراكم الغازات في األمعاء 
My Fit� “السفلية، مما يسبب االنتفاخ واالنزعاج، وفقًا لما نشره موقع 
ness Pal”. وفيمــا يلــي 6 وجبات غذائية شــائعة تســبب االنتفاخ، وما 

يتعين فعله لتقليل تلك الظاهرة:

1 - األلبان

األشـــخاص  مـــن  العديـــد  يعانـــي 
بعـــد  والمعـــدة  االنتفـــاخ  مشـــاكل 
تناول منتجات األلبان مثل الحليب 
األكثـــر  الســـبب  ويعـــد  والجبـــن. 
شـــيوًعا لهـــذه األعـــراض هـــو عـــدم 
تحمل الالكتوز، حيث يعاني 65% 
مـــن الناس من مشـــاكل الســـكر في 
الهضـــم. هنـــاك أيضًا ســـبب محتمل 
أقل شهرة يسمى A1، وهو بروتين 
موجود في الحليب يسبب أعراضًا 

مماثلة لعدم تحمل الالكتوز.
ويمكـــن تجربـــة الحليـــب المخّفض 
من الالكتـــوز أو الحليـــب، أو بدائل 
الحليـــب مثل اللـــوز والكاجو وفول 
الصويـــا والشـــوفان. ويمكـــن تناول 
األلبـــان،  منتجـــات  أشـــكال  بعـــض 
المتخمـــر،  اللبـــن  أو  الزبـــادي  مثـــل 
أو بعـــض األجبـــان )وخاصـــة أنـــوع 
القاســـي والمملح( ألنها تكون قليلة 
الالكتوز وأسهل في الهضم، ويمكن 
أيضًا تجربة إضافـــة الالكتيز، الذي 

يصرف دون وصفة طبية.

2 - القرنبيط

ــي  ــبــروكــول يــحــتــوي الــقــرنــبــيــط وال
غير  سكر  على  والــكــرنــب  والــلــفــت 
قابل للهضم، يسمى رافينوز، ويمكن 
ــفــاخ الــبــطــن.  ــت أن يــتــســبــب فـــي ان
تأثيرها  مــن  الــتــخــلــص  يــمــكــن  وال 
االستغناء  يمكن  ال  ولكن  ســريــعــًا، 
عن تناولها ألنها تحتوي أيًضا على 

الـــســـولـــفـــورافـــان، 
وهـــــــــــــو أحـــــــد 

مــــــــضــــــــادات 
األكـــــــســـــــدة 
الــــــقــــــويــــــة 
ــون  ــكــ ــ ــم ــ وال
الـــرئـــيـــســـي 

فـــــــــــي مــــنــــع 
معينة  أنــــــواع 

من السرطان.
يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــى 

ــطــهــي أو  ــال ــاخ ب ــفـ ــتـ مــشــاكــل االنـ
الــمــلــفــوف(  مــخــلــل  )مــثــل  التخمير 
ويمكن أن تساعد هذه األنواع من 
األلياف  تحطيم  في  الــخــضــراوات 
عملية  لتسهيل  للهضم  القابلة  غير 

الهضم وتقليل االنتفاخ.

3 - الفواكه عالية الفركتوز

السكريات  أحــد  هــو  الــفــركــتــوز  إن 
يــصــعــب هضمها  الـــتـــي  ــة  ــ ــادي األحــ
وامتصاصها، خاصة في التركيزات 
العالية )مثل عصائر الفاكهة وسكر 
ــوز الــهــنــد وشــــراب الــــذرة عالي  جـ
الــفــركــتــوز(. إنـــه ســكــر بــســيــط، مما 
تفكيكه،  إلــى  الحاجة  عــدم  يعني 
ــكــن الــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي ســوء  ول
ــفــركــتــوز  االمـــتـــصـــاص. ُيــمــتــص ال
ولكن  الدقيقة،  األمــعــاء  فــي  عــادة 
لمن  ربـــمـــا  أو  عــالــيــة  بـــتـــركـــيـــزات 
وينتقل  التحمل،  عدم  من  يعانون 
البكتيريا  القولون حيث تكون  إلى 
المنتجة للغازات قادرة على تخمير 

ــفــركــتــوز،  ال
مــــســــبــــبــــة 
األلـــــــــــــــــــــم 
واالنزعاج.

ــح  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــنـ ــ ــ يـ
بــــــــتــــــــنــــــــاول 
فـــــــواكـــــــه أقـــــل 
مثل  الفركتوز،  فــي 
المشمش والفراولة والتوت 
ــروت. وينصح  الــبــري والــجــريــب فـ
وعصير  الكاتشب  من  كل  بتجنب 
الُمحلى  واللبن  المحفوظ  الفواكه 

والصودا

4 - السكر والُمحليات 

الصناعية

والمحليـــات  األبيـــض  الســـكر  إن 
باالنتفـــاخ  تصيـــب  الصناعيـــة 
والغـــازات، علـــى ســـبيل المثـــال، ال 
وهـــو  الســـوربيتول،  يمكـــن هضـــم 
ســـكر تحلية شائع االســـتخدام في 
صناعة الوجبات السريعة والحلوى 
والوجبـــات الخفيفـــة الخاليـــة مـــن 
السكر، وُيعرف أنه يسبب احتباس 
الماء. واألكثر من ذلك، تشير بعض 
الدراســـات إلـــى أن مـــواد التحليـــة 
الصناعيـــة تعرقل الميكروبيوم في 
جســـم اإلنســـان وتعـــزز نمـــو أنواع 
الغـــازات  تســـبب  التـــي  البكتيريـــا 
ومشـــكالت الهضـــم. ويقتصر الحل 

على االمتناع عن تناول أي وجبات 
غذائيـــة أو مشـــروبات تحتوي على 
المحليات الصناعية مثل ســـكرالوز 

وأسبارتام وسوربيتول وسكرين.

5 - البقوليات

تنتمـــي البقوليات إلى مجموعة من 
السلســـلة  قصيـــرة  الكربوهيـــدرات 
يتـــم  والتـــي   ،FODMAPs تســـمى 
امتصاصها بشـــكل ضار في األمعاء 
الدقيقة، حيـــث إن بكتيريا األمعاء 
تســـتغرق مزيدًا من الوقت لتتغذى 
علـــى الســـكريات، وينتـــج عـــن ذلك 

الغازات واالنتفاخ.
ونظرًا ألن البقوليات غنية باأللياف، 
فـــإذا لم يكن الشـــخص معتادًا على 
الحصـــول على مـــا يكفـــي منها في 
نظامه الغذائي، فربما تزيد أعراض 

االنتفاخ سوًءا. 

6 -القمح

الغلوتيـــن  علـــى  القمـــح  يحتـــوي 
والليكتين، وهما بروتينان شـــائعان 
فـــي الخبـــز وغيـــره مـــن المنتجـــات 
القائمـــة علـــى القمـــح والتـــي يمكن 
األشـــخاص  لبعـــض  تســـبب  أن 
اإلصابة باالنتفاخ والغازات. ويعلق 
طـــول  علـــى  بالخاليـــا  الليكتيـــن 
الجهـــاز الهضمي، ممـــا يعطل تحلل 
وامتصاص بعض العناصر الغذائية.

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479



تكثر االتصاالت والزيارات والمحاضرات

تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة

كن أكثر ضبطًا للنفس وال تتسرع في المواقف

حالتك الصحية على ما يرام وتختفي شكواك 

لديك أكثر من طريقة وفرصة لممارسة الرياضة
 

تتقدم بشجاعة وإيجابية وتعمل على إزالة 
العراقيل

تنزعج لبعض الخالفات بالرأي ويتغير مزاجك

من الضروري تمالك األعصاب والهدوء
 

تعاني اإلرهاق اليوم بسبب ضغوط العمل

 تتزايد رغبتك في العودة إلى ممارسة الرياضة

قد تخسر صفقة تجارية او قضية قانونية 

الجو اإليجابي يجعلك تجرؤ على التعبير عن 
آرائك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

18 اكتوبر

 1867
للمرة  يرتفع  األمــيــركــي  العلم   
األولى في أالسكا، ويشير ذلك 
إلـــــــى انـــتـــقـــال 
ــيـــة تــلــك  ــكـ ــلـ مـ
ــمــنــطــقــة مــن  ال
اإلمبراطورية 
ــروســيــة إلــى  ال
الـــــــــــواليـــــــــــات 

المتحدة

احتفــل الممثل المصــري أمير كرارة بخطوبة شــقيقته 
الجميلــة نــور كــرارة، فــي ســهرة عائليــة مــع العائلة 
واألصدقاء. وانتشرت صورة ألمير مع شقيقته وخطيبها 

في المنزل.
من ناحية اخرى يســتعد أمير لتصوير مسلسله الجديد” 

االختيار” مع المخرج بيتر ميمى ومن تأليف باهر دويدار أما 
آخر أعمال أمير كرارة كان مسلســل “كلبش” مع المخرج بيتر ميمى، وشارك 

في بطولته أحمد عبد العزيز، هشام سليم، اسالم جمال، وآخرون.

بــررت الممثلــة المصرية إســعاد يونــس غيابها عن 
اســتالم جائزة تكريمها ضمن مهرجان “ اورود” الذي 
أقيم في الســعودية ضمن فعليات موسم الرياض، 
وجاء ذلك بتعليق كتبته على فيديو نشرته اإلعالمية 

المصرية بوســي شــلبي عبر صفحتهــا الخاصة على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي وكتبت يونس:”والله لم 

أعلم شــيء عن هذا التكريم، ولم تصلني اي دعوة بهذا الشــأن، ألف شــكر 
وعذرًا على هذا الظهور”.

تفاقمــت األزمة بيــن الفنانــة اإلماراتية أحــالم والفنانة 
الســورية أصالة بعد أن تجاهلتا بعضهما البعض أثناء 
تواجدهما في منتدى صناعة الترفيه بالمملكة العربية 
السعودية. وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن عددا 

مــن الحضور أكــدوا أن أصالة وأحــالم رفضتا مصافحة 
بعضهمــا وابتعــدت كل واحدة عن األخــرى رغم محاوالت 

تدخــل الفنــان اللبنانــي راغــب عالمــة والممثلــة المصرية رجــاء الجداوي 
واإلعالمية المصرية بوسي شلبي للصلح بينهما.

تفاقم األزمةال اعلم بالتكريمأمير يحتفل
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أشهر  من   Duolingo تطبيق  يعتبر 
اللغات  لتعّلم  الــذكــيــة  التطبيقات 
قرّرت  لذلك،  بطريقة سهلة وفعالة. 
إصــدار  للتطبيق،  المطورة  الشركة 
المقبلة  األشــهــر  فــي  جــديــد  تطبيق 
تتجاوز  ال  الذين  لألطفال  مخصص 
ــة أعــــــوام، وســـوف  ــعـ أعـــمـــارهـــم أربـ
 ،Duolingo ABC اسم  عليه  يطلق 
تعليم  على  الــبــدايــة  فــي  سيركز  إذ 
بلغتهم  والكتابة  الــقــراءة  األطــفــال 

األم.
الــتــعــّرف  إمــكــانــيــة  التطبيق  يــّقــدم 

على الحروف ثم الكلمات بداية، ثم 
الفقرات..  إلى  االنتقال  قبل  الجمل 
وبــحــســب مــؤســســة الــشــركــة لويس 
ــشــركــة مـــع خــبــراء  فــــون، عــمــلــت ال
ــرار بــشــأن  ــ ــيـــة التـــخـــاذ قـ مــحــو األمـ
التي  المختلفة  الــتــدريــس  أساليب 
على  الــتــركــيــز  مــثــل  ستستخدمها 
وعلى  بالكلمات  الفردية  األصـــوات 
ــرف الــمــكــتــوبــة  ــ ــيــن األحــ الــعــاقــة ب
واألصـــــــــوات الـــمـــنـــطـــوقـــة، كـــمـــا تــم 
وتحسين  لتوسيع  التطبيق  تصميم 

المفردات والقراءة للطفل.

Duolingo ABC لألطفال

 2011
بدأ المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية

 2013
 مجلة ساينس العلمية تنشر أبحاًثا حول جمجمة وجدت في جورجيا، تحديًدا في دامنيسي

 2017
 البرلمان الُتركي ُيقر مشروع قرار يمنح دور اإلفتاء والُعلماء الُمسلمين  صاحية عقد القران

 
 1859

 مولد هنري برجسون، فيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في األدب العام 1927

 1801
 الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر األراضي المصرية

بعد ابتعاده عن الغناء 
عامين، طرح النجم 

البريطاني المحبوب هاري 
ستايلز مؤخرا كليب 

 Lights( أغنيته الجديدة
Up(، وحصد الكليب 12 

مليون مشاهدة على قناته 
الرسمية في موقع”يوتيوب” 

تشكيليينخال يومين. فــنــانــيــن   4 بــمــشــاركــة  ــيــم”  ــتــعــل وال ــة  ــي ــرب ــت “ال مـــع  ــاون  ــع ــت ــال ب

“الثقافة” تطلق مبادرة “فنان في مدرسة” 

“الدن العمانية” تشارك في “أوال المسرحي” الـ 13

فــي مبــادرة ثقافيــة جديدة، أطلقت هيئــة البحرين للثقافة واآلثــار يوم الخميس 
الماضــي الموافــق 10 أكتوبــر 2019م مبادرتها الفنية الجديدة “فّنان في مدرســة” 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير مساحة 
إبداعيــة ثقافيــة نوعيــة ضمن المناهج التعليمية في مــدارس البحرين الحكومية 

عبر صناعة لقاء مباشر ما بين الفّنانين والطلبة في داخل الفصول الدراسية.

للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  وتـــؤكـــد 
ــذه الـــمـــبـــادرة تــأتــي  واآلثـــــار أن هـ
ــار جــهــودهــا الــمــتــواصــلــة  ــ فـــي إطـ
الفني  بالحراك  االرتــقــاء  أجــل  من 
البحرين،  مملكة  فــي  التشكيلي 
إضافة إلى حرصها على االستثمار 
البحرينية  اإلبداعية  الطاقات  في 

بأهمية  الهيئة  ونــّوهــت  ــواعــدة.  ال
المناهج  في  الفنون  مكانة  تعزيز 
الدراسية وتقريب المسافة ما بين 
أن  إلــى  مشيرة  والثقافة،  الطلبة 
صناعة  في  كبير  دور  لها  الثقافة 
المجتمعات  فــي  اإليــجــابــي  األثـــر 

وخصوصًا لدى األجيال الجديدة.

وتــهــدف الــمــبــادرة إلدمــــاج طلبة 
التربية الفنّية في لقاءات مباشرة 
على  التعرف  بغرض  الفنانين  مع 
التجارب  وعــلــى  جــديــدة  تقنيات 
المشاركين.  الفنانين  الشخصية 
التجريبية  النسخة  فــي  ويــشــارك 
مــن هــذه الــمــبــادرة كــل مــن الفنانة 
الدكتورة مياسة السويدي، والفنان 
أريج  والفنانة  الشرقاوي  محمود 
بمشاركة  الــمــبــادرة  وتختم  رجــب 
الرحيم، والذين  الفنان جمال عبد 
ــًا لــطــلــبــة الــمــرحــلــة  ــ يــقــدمــون ورشـ
اإلعدادية في أربعة مدارس وهي: 

اإلعدادية  الغربي  الرفاع  مدرسة 
للبنات، ومدرسة البديع االبتدائية 
اإلعدادية للبنات، ومدرسة أبوبكر 
الصديق اإلعدادية للبنين ومدرسة 

البسيتين اإلعدادية للبنين. 
هــــذا وســتــعــرض هــيــئــة الــبــحــريــن 
ــتــاج إبـــداعـــات  لــلــثــقــافــة واآلثـــــار ن
المشاركة  األربعة  المدارس  طلبة 
فــي مــعــرٍض خـــاص فــي ستوديو 
بمتنزه ودوحــة محمية عراد   244
بــالــمــحــّرق، تــزامــنــًا مــع احــتــفــاالت 
الــهــيــئــة بــأعــيــاد الــوطــن فــي شهر 

ديسمبر القادم.

الدن  الباد” أن فرقة مسرح   “ علمت 
أوال  مهرجان  في  ستشارك  العمانية 
الذي  عشر  الثالث  الدولي  المسرحي 
بمسرحية   2020 فبراير  فــي  سيقام 
“ لــقــمــة عــيــش” مـــن تــألــيــف الــكــاتــب 
الــبــحــريــنــي جــمــال الــصــقــر واخــــراج 
محمد الرواحي، بعد ان اجرت الفرقة 
بعض التعديات على النص ليتناسب 
التمثيل  وطاقم  العمانية،  البيئة  مع 
ــي واحــمــد  ــرواحـ مــكــون مــن ســالــم الـ
وحيان  الصالحي  واحــمــد  ــرواحــي  ال
ــد الـــدرعـــي وخــمــيــس  ــيـ الــلــمــكــي وولـ

البرام.

الباد” أن ثيمة مهرجان   “ كما علمت 
ــقــادمــة  ال لـــلـــدورة  ــمــســرحــي  ال أوال 
شعبية،  مــســرحــيــة  اعـــمـــال  ســتــكــون 
دول  عــلــى  الــمــشــاركــات  وستنحصر 
الدورات  الخليج فقط، بعد أن كانت 
الـــقـــادم تــقــدم مــســرحــيــات مــن كافة 
الــدورة  شهدت  حيث  العالم،  أنــحــاء 
وروســيــا  إيطاليا  مــن  مــشــاركــات   12
ــراق الــســعــوديــة، وتــم  ــعــ ــ وعـــمـــان وال
ــم..”  ــدد مــن الــفــنــانــيــن، وهــ تــكــريــم عـ
الما،  العضوية الشرفية” عبدالرحمن 
العرادي،  على  عبدالحميد،  عبدالعزيز 
أوال  مسرح  “وأعضاء  ــدالل،  ال هاني 
ــمــكــرمــون”، يــعــقــوب الـــقـــوز، محمد  ال
ويوسف  الــشــرقــاوي،  فــوز  العبيدلي، 

ســـلـــطـــان، وأصــــــدر الـــمـــســـرح وعــلــى 
ــمــهــرجــان وضــمــن سلسلة  ال هــامــش 

الفنان  الــمــســرح” كــتــاب عــن  “ســيــرة 
الراحل عضو المسرح سالم سلطان.

محرر مسافات 

فرقة الدن المسرحية العمانية 
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محمد القفاص: “رأس المال الجبان”... من عوائق التطور
عّبر المخرج محمد القفاص عن ســـخطه 
واستيائه من تردي األوضاع في الوسط 
الفني الخليجي، على المســـتويات كافة، 
التأليـــف والتمثيـــل واإلخـــراج والصوت 
والصـــورة، بـــل إن األمـــر ال يقتصـــر فقط 
علـــى ذلـــك، “فهنـــاك أعبـــاء جمـــة، أهمهـــا 
يخشـــى  الـــذي  الجبـــان(،  المـــال  )رأس 
الفنيـــة  األعمـــال  إنتـــاج  فـــي  المغامـــرة 
الضخمـــة، كتلـــك التي نراها فـــي الدراما 
فـــي  حتـــى  أو  المصريـــة،  أو  الســـورية 

الدراما العالمية”.
كالم القفاص هذا لم يأِت من فراغ، وإنما 
جـــاء بعد ســـؤال لموقع الـــراي حول أبرز 
المعوقات التي تشـــكل حجـــر عثرة أمام 
عجلـــة التطـــور للمسلســـالت التلفزيونية 
فـــي الخليـــج عّلق قائـــالً: “ألننا ببســـاطة 
والماديـــة  الفنيـــة  اإلمكانـــات  نمتلـــك  ال 
التـــي ترونهـــا في الســـاحات األخرى، فما 
نشـــاهده من أعمال علـــى )Netflix( مثالً، 
ُمغايـــر تمامًا لناحيـــة النقاوة في الصورة 
والجـــودة فـــي اللـــون، خصوصـــًا أن تلك 
تصويرهـــا  جـــرى  قـــد  يكـــون  األعمـــال 

بكاميـــرات متطورة جدًا، ُتســـتخدم لمرة 
واحـــدة فقط، فـــي حين أن هـــذا األمر ال 

يحدث أبدًا في أعمالنا”.
وتابـــع القفـــاص للـــراي الكوتيـــة: “أيضـــًا، 
لنكن صريحين مع أنفسنا ومع الجمهور. 
الوســـط الفنـــي الخليجـــي يعيـــش علـــى 
نجـــوم  ألن  والثالـــث،  الثانـــي  الصفيـــن 
الصـــف األول لدينا هم - علـــى األصابع - 
مثل ســـعاد عبدهللا وســـعد الفرج وحياة 

الفهد وهدى حســـين وشـــجون، وغيرهم 
مـــن النجـــوم الكبـــار”. علـــى جهـــة أخرى، 
كشـــف القفـــاص عـــن تأهبه حاليـــًا لزيارة 
تلفزيونـــي  مسلســـل  لتصويـــر  الكويـــت، 
جديد بعنوان “شـــغف” يجمعه مع الفنانة 
هـــدى حســـين، وهـــو مـــن تأليـــف الكاتب 
عـــالء حمزة، منوهًا إلى أن العمل ال يزال 
فـــي طـــور التحضير، ولم يتم االســـتقرار 
بشـــكل رســـمي علـــى أســـماء بعينهـــا من 

النجوم، الذين سيؤدون من خالله أدوار 
البطولة.

ُيذكر أن مسلسل “أمنيات بعيدة” الذي تم 
عرضه في الموســـم الدرامي الماضي هو 
آخـــر األعمـــال التي جمعت بيـــن المخرج 
محمـــد القفـــاص والفنانـــة هدى حســـين، 
وهـــو من تأليـــف الكاتبـــة منى الشـــمري، 
والقى المسلســـل أصداء واســـعة النطاق 

إبان عرضه على الشاشة الرمضانية.

تلقت المغنية كاردي بي هدية مميزة وثمينة من زوجها مغني الراب األميركي  «
أوفست، احتفاال بعيد ميالدها الـ27، عبارة عن خاتم يتكون من نطاقين مع 

ألماسة كبيرة، على شكل قلب، يطلق عليها اسم “تيتانيك دايموند”. وأشارت 
لورين مكاولي، خبيرة المجوهرات واألناقة، إلى أن خاتم كاردي بألماسته 

الكبيرة -تيتانيك دايموند- لم يقل ثمنه عن 4 ماليين دوالر.

٢٣
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يملك الفنان البحريني خليل الرميثي كاريزما خاصة بين أبناء جيله من الممثلين واستطاع من خالل مسيرته الفنية أن يوجد له مكانًا في 
الساحة الفنية وال تجد طفالً في البحرين أو الخليج إال وللرميثي مكانة خاصة في نفسه، هذا الحوار الذي اجريناه معه يكشف لنا عن سر 

هذه الشخصية وعالقته باألطفال وكيف يرى مستقبل الدراما في البحرين.

كيف يمكن لخليل الرميثي ان ُيحدثنا  «
عن بداية ولوجه في ميدان التمثيل 

والكوميديا؟

بدايـــة خوضـــي فـــي التمثيل وليـــدة القدر 
والصدفـــة في عمر6 ســـنوات حيـــُث كنت 
فـــي أحـــد البـــرادات )الســـوبرماركت( مـــع 
أخوتـــي، عـــرض علينـــا بعض الشـــباب من 
)الفريج( إن نـــادي الحالة بالمحرق بحاجة 
إلـــى ممثلين ولشـــغفي بالتمثيـــل التحقت 
بالنـــادي وكانت أول مســـرحية لـــي )دعوة 

سفر( سنة 1986.
هل كانت لديك هوايات غير التمثيل؟  «

وهل شغف التمثيل مساوي لها؟

نعـــم، الكرة لذلـــك ابتعدت عن التمثيل في 
مرحلـــة اإلعداديـــة والثانوية ولكن شـــغف 
التمثيـــل باٍق وقـــررت العـــودة لتمثيل بعد 

الثانوية.
كيف كانت قراراتك للعودة لتمثيل بعد  «

الثانوية؟

مـــن أحـــد طموحـــي دراســـة التمثيـــل فـــي 
الكويـــت لكن لم تســـنح لـــي الفرصة لعدم 
وجود بعثات سنة 1997 فقررت االلتحاق 

لدراسة االعالم بجامعة البحرين.
هل هناك تأثير سلبي على عدم  «

التحاقك لدراسة التمثيل بالكويت؟

مـــن  برغـــم  بـــاٍق  التمثيـــل  شـــغف  الن  ال، 
المعوقات وصلت لما اطمح له.

هل أنت راٍض عن أدائك التمثيلي؟ «

أنـــا راض عـــن حياتـــي في جميـــع جوانبها 

وأشـــكر هللا علـــى كل مـــا رزقنـــي بـــه فأنـــا 
انسان قانع.

ما العمل الذي مّثل االنطالقة الفعلية  «
لخليل الرميثي؟

العمـــل الـــذي مثـــل االنطالقـــة الفعليـــة لي 
مسلسل ســـوالف طفاش، فهو من منحني 
الفرصـــة في بروز نفســـي فـــي مجال الفن 
وأشـــكر أحمد ويوســـف الكوهجي إلتاحة 

هذه الفرصة لي.
لماذا ارتبطت شخصية الرميثي  «

بالشخصية الهزلية؟

ركـــزت علـــى اختيـــار األعمـــال الكوميدية 
ألنها تناسب شخصيتي كما إن للمخرجين 
وألن  لـــي  الشـــخصية  هـــذه  بختيـــار  دور 
الجمهور أحب هذه الشخصية الكوميدية، 
وال اعتقد إن الشخصية الجدية تناسبني.

رأينا شخصية خليل في العديد  «
من األعمال التلفزيونية والمسرح 

والسينما أين تجد نفسك أكثر؟

التلفزيـــون  فـــي  نفســـي  أجـــد 
والســـينما لكن الســـينما أكثر 

مـــدى  أرى  خاللهـــا  فمـــن 
اقبـــال الجمهور المحب 

لـــي، كمـــا إن الســـينما 
منـــُذ  قديـــم  حلـــم 

الصغر وتحقق.
قدمت 3 أفالم  «

في السينما 
كيف كانت 

تجربتك في خوض التمثيل السينمائي؟

تجربة صعبة، فعلى الممثل إن يبذل قصار 
جهـــده فـــي المشـــهد الواحـــد ألن ال توجد 

فرصة لتعويض بسبب قلة المشاهد.
بعد غياب عن المسرح قدمت في العام  «

الماضي مسرحية )عجايب غرايب( هل 
تعتبر تلك المسرحية انطالقة جديدة؟

لم أغيب عن المسرح، كان غيابي 
البحريني  المسرح  عن  مجرد 

وحـــــــضـــــــوري كــــان 
فـــي الــمــســرح 

الخليجي، أما مسرحية )عجايب غرايب( 
كــــان الـــهـــدف مــنــهــا تــقــديــم مــتــعــة لطفل 
كان  حيث  جديد  جيل  وخلق  البحريني 

طاقم العمل شبابي.
ما مدى صعوبة العمل المسرحي ألنك  «

ستخاطب الجمهور بشكل مباشر؟

دائمًا وجود الرهبة في أول ظهور بســـبب 
قلق على الجمهور لما سأقدمه لهم.

ما السبب الذي يدفع خليل باختيار أغلب  «
أعماله موجهة إلى األطفال؟

لم تكن انتقاء األعمال مقصودة.
أنت ممثل كوميدي ناجح ما مدى  «

صعوبة األعمال الكوميدية؟

“أصعب شيء في حياتي” 
دائمـــًا أكون على قلق 
التصويـــر  قبـــل 

وبعده.
بالرغم من  «

جديتك 
في 

الحياة 

العادية.. هل من الصعب الرجوع إلى 
هذه الشخصية بعد أدائك التمثيلي؟

ال، أمـــام الكاميرا أكـــون على طبيعة العمل 
الذي سأقدمه.

كيف ترى أم العيال شخصية الرميثي؟ «

لـــي  والداعمـــة  نجاحـــي  ســـر  العيـــال  أم 
ومستشـــاري فـــي أعمالـــي وتقـــدر ظروف 

عملي الصعبة.
كيف تعامل أطفالك في البيت  «

بشخصية االب أم شخصية الممثل 
المحبوب لألطفال؟

شـــخصيتي مـــع أطفالـــي ممزوجـــة بالجد 
والمرح فهم أصدقائي.

برأيك ما سبب قلة األعمال الفنية  «
البحرينية رغم تميزها؟

الفتـــرة  إن  اإلنتـــاج وأتوقـــع  قلـــة  بســـبب 
انتـــاج  ستشـــهد  البحريـــن  فـــي  المقبلـــة 

اعالمي.
في وقتنا الحالي هل ترى إن الفن  «

يقدم رسالة أم مجرد تأدية دور؟ 

البحريـــن دائمـــًا تقـــدم أعمال لهـــا دور في 

المجتمـــع أمـــا بشـــكل عـــام ليـــس كل عمل 
هادف.
من الداعم لك في مجال الفن؟ «

بتوفيق من هللا عز وجل تلقيت الدعم من 
الكثير من المحبين.

ما نوع مشاهداتك التلفزيونية وهل  «
تتابع أعمال زمالئك الفنانين؟

مشـــاهداتي كثيرة، أتابـــع األفالم األجنبية 
والمصريـــة  البحرينيـــة  والمسلســـالت 
لألشـــياء  محـــب  انســـان  فأنـــا  القديمـــة 
القديمة، اتابع أعمال زمالئي وأقدم الدعم 
لهم واشد من ازرهم وبالخصوص األعمال 

البحرينية.
ما سر حب األطفال لشخصية خليل؟ «

نعمة من رب العالمين
لك مكانة في قلوب المشاهدين  «

البحرينيين كيف تكافئ جمهورك؟

 بـــكل حـــب واحتـــرام وتقديـــر ألن هو من 
دعمني، وطموحي أنا وزميلي علي الغرير 
إن تكـــون لنا صـــورة فوتوغرافيـــة مع كل 

طفل بحريني.
هل هناك خطة مستقبلية في االبتعاد  «

عن عالم الكوميديا؟

لـــن ابتعـــد عـــن الكوميديـــا ولن أقبـــل دور 
غيره.
ما جديدك الفني؟ «

هناك مشاريع وأعمال جديدة ان شاء هللا 
في رمضان القادم.

حاورته طالبة االعالم: حنان جاسم
جامعة البحرين

علي الغرير توأم 
روحي في مسيرتي 

وانطالقتي مع 
“سوالف طفاش”

خليل الرميثي: حب األطفال لي نعمة من رب العالمين
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نصف طلبات براءة االختراع في العالم صينية
قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
التابعــة لألمــم المتحــدة، يــوم األربعاء، 
بــراءات  تســجيل  طلبــات  نصــف  إن 
االختــراع في العالم خالل العام األخير 
كانت من نصيب الصين، برقم قياســي 
تصدرهــا  طلــب،  مليــون   1.54 بلــغ 
قطاعــا االتصــاالت وتكنولوجيــا أجهزة 

الكمبيوتر.
وأضافــت المنظمــة أن حصــة الصيــن، 
التــي تزيــد 11.6 % عــن العــام 2017، 
تشــمل طلبــات تلقاهــا مكتــب الملكيــة 
مــن  مبتكريــن  مــن  الصينــي  الفكريــة 
يســعون  أجنبيــة  وشــركات  الخــارج 
بمــا  هنــاك،  اختــراع  بــراءات  لحمايــة 

يعادل طلبا من كل 10 طلبات.
وذكرت المنظمة في تقرير أن الواليات 
المتحــدة جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة 
ألــف   600 نحــو  مســجلة  كبيــر  بفــارق 
طلب تســجيل بــراءة اختــراع، وهو ما 
يقــل بنســبة 1.6 % عــن العــام الســابق 

وأول تراجع منذ 10 سنوات.
وعلــى مســتوى العالــم، قــدم مبتكــرون 
بــراءات  لتســجيل  طلــب  مليــون   3.3
اختــراع و14.3 مليــون طلب لتســجيل 
طلــب  مليــون  و1.3  تجاريــة  عالمــات 
وبلغــت  صناعيــة،  تصاميــم  تســجيل 

حصة آسيا أكثر من الثلثين.
األولــى  المرتبــة  فــي  الصيــن  وجــاءت 
بالمجموعــات الثــالث بطلبات تســجيل 
لبــراءات االختــراع تضاهــي المســجلة 
المراتــب  تحتــل  التــي  الجهــات  فــي 

العشــرة التالية مجتمعة، وبينها اليابان 
في المركز الثالث وكوريا الجنوبية في 
المركز الرابع ومكتب براءات االختراع 

األوروبي في المركز الخامس.
وقــال المديــر العــام للمنظمــة العالميــة 
إن  جــري  فرنســيس  الفكريــة  للملكيــة 
آســيا أصبحــت ”بشــكل متزايــد مركــزا 
الملكيــة  تســجيل  لطلبــات  عالميــا 
مثيــرة  ”زيــادة  إلــى  مشــيرا  الفكريــة“، 

لإلعجاب“ في الهند.
تــزال  ال  المتحــدة  الواليــات  أن  وذكــر 
للحمايــة  الســعي  فــي  عالميــا  األولــى 
شــركات  مصدرهــا  لطلبــات  األجنبيــة 
أن  وأضــاف  أميركيــون.  أفــراد  أو 
مقدمــي طلبــات مقيمين فــي الواليات 
المتحــدة قدمــوا نحــو 230 ألــف طلــب 
لتســجيل بــراءات اختراع فــي الخارج 
العام الماضي، في مؤشــر على الســعي 
لتوسيع األســواق، مقابل 66400 طلب 

من الصين للتسجيل في الخارج.

قال مسؤولون إن عشرات اآلالف من 
العدائين ســجلوا أسماءهم للمشاركة 
في ســباق نصــف ماراثــون بالعاصمة 
الهندية وسباقات أخرى أمس األحد، 
لجــودة  الخطيــرة  المســتويات  رغــم 
الهــواء فــي واحــدة مــن أكثــر المــدن 

تلوثا في العالم.
وبلغ مستوى مؤشر جودة الهواء في 
نيودلهــي نحــو 300 يــوم الخميــس، 
ســيئا  باعتبــاره  ُيصّنــف  حــد  وهــو 

للغاية.
وأمر رئيس وزراء والية دلهي أرفيند 
كيجريوال، الذي وصف المدينة بأنها 
مثــل ”غرفة غاز“ في الشــتاء، باتخاذ 
تقليــص  تشــمل  طارئــة  إجــراءات 
عــدد المركبــات الخاصــة فــي الطــرق 
مــن خــالل تطبيق نظــام الســير وفقا 
لألرقــام الفرديــة أو الزوجية للوحات 

المركبات.

عشرات اآلالف 
يشاركون في 

ماراثون بنيودلهي

عامل يحضر البارود بأحد المصانع في مدينة أحمد آباد، وذلك الستخدامه الحقا في األلعاب النارية المصاحبة الحتفاالت الديوالي )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إيلــي،  رون  الممثــل  زوجــة  قتلــت 
طــرزان  دور  خصوصــا  أدى  الــذي 
في الستينات، بعدما طعنها نجلهما 
فــي المنــزل العائلي فــي كاليفورنيا 
ذكــرت  حســبما  الثالثــاء،  مســاء 

الشرطة.
وتلقت الشرطة اتصاال طارئا بشأن 
شــجار عائلــي بمنــزل الزوجين في 
فاليــري  ووجــدت   ، رانــش  هــوب 
مقتولــة  عامــا(   62( إيلــي  لونديــن 

“بعدة طعنات سكين”.
أن  فــورا  الشــرطة  عناصــر  وحــدد 
المشتبه فيه هو كامرون إيلي نجل 
الزوجين البالغ 30 عاما، وقد قتلوه 

بعدما اعتبروا أنه يشكل خطرا.
واشــتهر إيلــي بأدائــه دور البطولــة 
فــي  “طــرزان”  مسلســل  فــي 
الســتينات، علمــا أن لــه 3 أوالد مــن 
جمــال  ملكــة  كانــت  التــي  زوجتــه 

سابقة.

“ابن طرزان” يقتل 
والدته طعنا

تلقت “البالد” مزيدا من باقات الورد مهداة من وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، 
ورئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد، ورئيس مجلس إدارة صحيفة األيام نجيب الحمر، وشركة خدمات 

مطار البحرين، والجامعة الخليجية، وشركة تراكس البحرين، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لصدور 
العدد األول من الصحيفة.

األميرة ليونور، األبنة الكبرى لملك إسبانيا فيليبي السادس لدى وصولها 
بصحبة والديها وشقيقتها األميرة صوفيا إلى كتدرائية أوفييدو أمس 

الخميس، عشية مهرجان جوائز أميرة أستورياس )أ ف ب(
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سمو المجد

ــا الــشــافــي ــا الـــقـــدوس يـ ــك يـ ــل ــم ــا مـــالـــك ال يـ

ــف تــصــويــره ــوصـ ــا الـــواحـــد الـــلـــي بـــديـــع الـ يـ

يـــا مـــن دعـــانـــي أصـــــوغ الــشــعــر فـــي قــافــي

ــنـــويـــره ــن مـــهـــجـــة األيـــــــــام تـ ــ ــل مـ ــ ــتـ ــ واسـ

ــافــي أطــي ــر  ــ آخ ـــ  لـ ــي  ــب قــل ــاس  ــسـ إحـ أّول  ــن  مـ

ــره ــي ــدب ــم الـــشـــان ت ــي ــظ أبـــــ الــتــمــس مـــن ع

ــي ــ ــواف ــ ال ــا  ــ ــرن ــ ــي ــ أم لـــنـــا  ــظ  ــ ــف ــ اح رب  ــا  ــ يـ

ــارق األوصــــــــاف والـــســـيـــره ــ ــ ــن ف ــ ــوط ــ مـــجـــد ال

ــد الـــكـــافـــي ــ ــائ ــ ــق ــ ــوف األشـــــــم ال ــسـ ــلـ ــيـ ــفـ الـ

ــره ــي ــأث ــى الـــشـــرق األوســــــط بــــان ت ــل ــلـــي ع الـ

ــه الـــصـــافـــي ــبـ ــي مـــنـــحـــنـــا حـ ــ ــل ــ ــا ال ــ ــرن ــ ــي ــ أم

ــوم تــقــصــيــره ــ ــا عـــهـــدنـــا يـ ــ ــذي م ــ ــ ــي ال ــنـ  أعـ

ــي ــاف ــض ــه ال ــت ــش ــي احــتــمــانــا وحـــمـــانـــا ب ــلـ الـ

ــه وتـــوفـــيـــره ــاسـ ــسـ ــن إحـ ــ ــا م ــن ــي ــل واغـــــــدق ع

ــة عــظــيــم أمــــجــــاد وأعــــرافــــي ــف ــي ــل هـــــذا خ

ــره ــزويـ ــب عـــلـــى الـــتـــاريـــخ تـ ــع ــص ــخ ي ــ ــاري ــ ت

ــي ــافـ ــقـ األحـ ورب  وهـــــــود  ــر  ــ ــاط ــ ف رب  يــــا 

ــد وتـــجـــيـــره ــجـ ــمـ ــو الـ ــمـ أســــألــــك تـــحـــفـــظ سـ

ــي ــاف ــخ ــّرد ال ــفـ ــتـ ــمـ ــم الـ ــ ــظ ــ ــك األع ــمـ ــي اسـ ــ ف

ــره ــي ــس ــف ــر ت ــكـ ــفـ ــي تــــجــــاوز حـــــــدود الـ ــ ــل ــ ال

ــي ــدافـ أهـ ــق  ــقـ وحـ ــة  ــف ــي ــل خ ــظ  ــفـ احـ رب  ــا  ــ ي

تــعــبــيــره األلــــمــــاس  وال  ــي  ــلـ الـ ــة  ــوفـ شـ ــي  ــ ف

أعـــنـــي األمــــيــــر األهــــــم الـــطـــّيـــب الـــدافـــي

ــره ــدي ــق الـــلـــي انـــتـــزع مـــن مـــلـــوك الـــفـــرس ت

ــي ــ ــاف ــ ــار وأوص ــ ــك ــ ــة عــظــيــم أف ــف ــي ــل هـــــذا خ

ــوم أســــــــرار تـــطـــويـــره ــ ــخ ــ ــد تــــجــــاوز ت ــ ــّح ــ م

مــتــعــافــي دوم  ــه  ــ ــوف ــ أش عـــســـانـــي  اهلل  ــا  ــ ي

ــره ــي ــك ــف ــي روعــــــة إعــــجــــازه وت ــ واخــــتــــال ف

الـشاعر خلف العنزي

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

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

اهلل تعالى أن يحفظ سموه الكريم من كل مكروه، 

وأن يديم عليه الصحة والعافية، ليواصل 

مسيرة العمل؛ من أجل نهضة مملكة البحرين 

الغالية وشعبها الوفي الكريم.


