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4 وزارات بـ “أولى الشمالية”: احتياجات القرى أولوية حكومية

4 وزارات حطـــت رحالهـــا بصالة نادي باربـــار الثقافي 
والرياضـــي، فـــي يـــوم وصفه األهالـــي بــــ “التاريخي”؛ 
لما مثله هذا الحضور - غير المســـبوق - من اســـتجابة 
ســـريعة لتوجيهـــات رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة.مثلـــت 
االســـتجابة الفوريـــة لطلـــب أحـــد األهالـــي اإلســـكاني 
فـــي اللقـــاء ودعوته مـــن قبل وكيـــل وزارة اإلســـكان 
إلى مراجعة الوزارة الســـتالم وحدته الســـكنية خالل 
يوميـــن، بشـــرى أشـــاعت روح األمـــل والتفـــاؤل لـــدى 

األهالـــي بجدية الزيارة، والتعويـــل على نتائجها التي 
تعيـــد القريـــة إلـــى ســـكة التطويـــر. كان لقـــاء صريًحا 
وشـــفاًفا، عبـــر فيه األهالي عـــن همومهـــم وتطلعاتهم 
المعيشية والخدمية، فيما أظهر الوزراء والمسؤولون 

رحابـــة صدر في االســـتماع إلـــى مداخـــالت الحضور 
وتقديم اإلجابة الشـــافية عليها. وأكد كل من الوزراء 
الثالثـــة ووكيل اإلســـكان أن الحكومة برئاســـة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة تولي احتياجات القرى أولوية كبيرة 
فـــي الخطـــط والبرامـــج الحكومية المتعلقـــة بالقطاع 
التعليمـــي والخدمي. ونقل وزير التربية والتعليم إلى 
أهالـــي الدائـــرة األولـــى بالمحافظة الشـــمالية تحيات 
وتقدير ســـمو رئيس الـــوزراء، واهتمام ســـموه الكبير 
بمتابعـــة وتلبية احتياجات أبنـــاء مملكة البحرين في 

)02 - ٢٠(المناطق كافة.
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حصاد البحرين يرتفع في خليجية المرأة بالكويتتأبين صابرين في “الخريجين”األمن العراقي قتل 149 محتجاإعادة مشروع الربط الخليجي للغازصحافة وطنية نابضة
شهدت ندوة “تاريخ قانون  «

الصحافة في البحرين”، التي 
استضافها مجلس محمد 

الكويتي مساء اإلثنين، مناقشات 
ومداخالت طرح فيها رواد 

المجلس مجموعة من اآلراء 
بشأن أداء الصحافة، تركزت على 
الطموح لصحافة وطنية تنبض 

بهموم المواطنين.

كشف القائم بأعمال نائب  «
الرئيس التنفيذي لإلنتاج 
والصناعات البترولية في 

الهيئة الوطنية للنفط 
والغاز جاسم الشيراوي 

أن العمل جاٍر على إعادة 
مشروع الربط الخليجي 

للغاز بين الدول، متوقًعا 
أن يحدث ذلك قريًبا.

خلص تقرير أعدته لجنة  «
حكومية تحقق في موجة 

االضطرابات األخيرة 
بالعراق واطلعت عليه 

رويترز إلى أن 149 مدنيا 
لقوا حتفهم ألن قوات 

األمن استخدمت القوة 
المفرطة والذخيرة الحية 

إلخماد االحتجاجات.

اقام تجمع الفنانين  «
واإلعالميين البحرينيين 

يوم أمس األول حفال تأبينا 
للمذيعة والفنانة صابرين 

بورشيد بقاعة الشيخ عيسى 
بن سلمان بنادي الخريجين 
حضره جمع كبير من زمالء 

وأصدقاء الفنانة الراحلة من 
فنانين وإعالميين.

ارتفع حصاد مملكة البحرين  «
في منافسات الدورة الخليجية 

السادسة لرياضة المرأة، 
التي تستضيفها الكويت 

بعد تحقيق العبات الرماية 3 
ذهبيات و3 فضيات وتحقيق 

العبات البولينغ ذهبية الزوجي 
إضافة إلى برونزية الفرق في 
منافسات الفلوريه بالمبارزة.

أولياء أمور لـ “^”: ال مديرة واللعب بالساحة أكثر من الحصص

غابت المعلمة فاستعانت المدرسة بحارسها للحصص

قال أولياء أمور بمدرسة حسان بن ثابت 
االبتدائية للبنين )تقع بالمحرق( لـ “البالد” 
لالســـتعانة  لجـــأت  المدرســـة  إدارة  إن 
حصـــص  لتأميـــن  المدرســـة  بحـــارس 
احتياطيـــة بالفصـــول بســـبب نقص عدد 

المعلمات.
 وذكر أولياء األمور أن أوالدهم يشـــكون 

مـــن عـــدم تلقيهـــم المعرفـــة، وأن أغلـــب 
الحصـــص بـــال تدريـــس، ويســـيحون لعًبا 

بساحة المدرسة.
قصـــدوا  أنهـــم  األمـــور  أوليـــاء  ولفـــت 
المدرســـة للقاء المديـــرة، وفوجئوا بعدم 
تســـكين مديرة للمدرســـة منذ اســـتئناف 

الدراسة.

حـــل  بضـــرورة  التربيـــة  وزارة  وطالبـــوا 
مشـــكالت هذه المدرســـة وتعيين مديرة 
وعـــدد كاف من المعلمـــات. وتقّدم تقدير 
المدرســـة بتقاريـــر هيئـــة جـــودة التعليم 
“ممتـــاز”  تقييـــم  وأحـــرزت  والتدريـــب. 
المنشـــور  األخيـــرة  المراجعـــة  بـــدورة 

تقريرها في سبتمبر 2019.

نصف مكتب البرلمان.. طاروا

اســـتلمت طيـــران الخليج أمس ســـابع 
 9-787 بوينـــغ  طـــراز  مـــن  طائراتهـــا 
دريمالينـــر في مطـــار البحرين الدولي، 
فيمـــا كشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
والسياحة، رئيس مجلس إدارة طيران 
الخليج زايد الزيانـــي أن الناقلة بصدد 
توسيع شبكتها والوصول إلى وجهات 
جديـــدة، ومن بينهـــا الواليات المتحدة 

األميركية العام المقبل.

“طيران الخليج” تعتزم 
الوصول ألميركا
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أشـــاد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، في رسالة وجهها سموه 
إلـــى العالم بمناســـبة يوم األمـــم المتحـــدة، بمبادرات 
وجهود األمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، 
والتـــي باتت تشـــكل إطاًرا بنـــاًء لتحرك دولي واســـع 
يقـــوم علـــى تنمية روابـــط الثقة والمصالـــح المتبادلة 
بيـــن الـــدول والشـــعوب لتحقيـــق المبـــادئ الســـامية 
لمنظمة األمم المتحدة في إرساء دعائم نظام عالمي 

مستقر.
وأضاف ســـموه أن القضايا اإلنســـانية المشـــتركة في 
العيش بأمن وســـالم وتحقيق معدالت نمو اقتصادي 
تكفـــل ســـبل العيش الكريـــم للشـــعوب والحفاظ على 
ســـالمة البيئة، بحاجة إلـــى إرادة جماعية تقوم على 
الوعي بأهمية العمل المشترك لوضع الحلول المالئمة 

لكل ما يهدد مستقبل البشرية. 
وأكد ســـموه أن مملكـــة البحرين بقيـــادة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 

تحـــرص علـــى تعزيـــز الشـــراكة مـــع األمـــم المتحـــدة 
ووكاالتهـــا المتخصصـــة انطالًقـــا مـــن رؤيـــة جاللتـــه 
الحكيمة التي تؤمن بأن التعاون الدولي هو الســـبيل 

الوحيد من أجل عالم يسوده السالم الدائم والرخاء.
وأى صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء في رسالة 
للعالم بمناسبة يوم األمم المتحدة الذي يصادف غًدا 
)الخميـــس(، أن بناء الثقة بين الشـــعوب على أســـاس 
مرجعية األمـــم المتحدة ومرتكـــزات القانون الدولي 
يشـــكل مطلًبـــا حيوًيا في هـــذه المرحلـــة الدقيقة من 
تاريـــخ العالم، وأن تحقيق هذه الثقة ال يمكن أن يتم 
مـــا لم يكـــن االحترام المتبادل ومبادئ حســـن الجوار 
وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول، هو 

المعيار الذي تقوم عليه العالقات بين الدول. 
وقال ســـموه “إن العديد من الـــدول تواجه تهديدات 
حقيقية تنال من أمنها واستقرارها وحق شعوبها في 
التنمية جراء عوامل عديدة غذت من روح االنقسام 
والفرقـــة بيـــن أبناء المجتمـــع الواحد، وعلى األســـرة 
الدوليـــة أن تكـــون أكثـــر إرادًة وتصميًمـــا مـــن خـــالل 
مظلة األمم المتحدة على الوصول إلى رؤى ووسائل 

تحقق للمجتمعات السالم واالستقرار”.

السالم واالستقرار بحاجة إلرادة جماعية
سمو رئيس الوزراء: األمم المتحدة منصة لألمل والعمل لمستقبل أكثر أمًنا

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

شـــارك صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي حفـــل 
مراســـم تنصيـــب جاللـــة اإلمبراطور 
اليابـــان، علـــى  ناروهيتـــو إمبراطـــور 
لإلمبراطوريـــة  األقحـــوان  عـــرش 
اليابانيـــة فـــي القصـــر اإلمبراطـــوري 
بطوكيـــو أمـــس، حيـــث نقـــل ســـموه 
تهانـــي عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
لجاللة اإلمبراطـــور، وخالص تمنياته 
لليابـــان مزيد مـــن التقـــدم واالزدهار، 
كما قّدم ســـموه التهانـــي والتبريكات 
لجاللـــة اإلمبراطـــور ناروهيتـــو بهذه 
أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار  المناســـبة. 
مملكـــة البحريـــن تتطلـــع دائًمـــا إلـــى 
توطيـــد العالقات الثنائيـــة مع اليابان 
والدفع بها نحو أفق أرحب من العمل 

والتنسيق المشترك.

تطلع لتوطيد العالقات مع اليابان

المنامة - بنا
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“األهلي المتحد” 
يطلق خدماته 

الـ“بريميوم”

2.73 مليون أرباح 
“البحرينية الكويتية 

للتأمين”

1.43 مليون دينار 
أرباح “فنادق 

الخليج”

)١١(
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 محرر الشؤون المحلية

علي الفردان من المحرق 

سيدعلي المحافظة

األهالي: يوم “تاريخي” 
واستجابة سريعة لتوجيهات 

سمو رئيس الوزراء 

سمو ولي العهد يشارك بحفل مراسم تنصيب جاللة اإلمبراطور ناروهيتو

بوعنق في مداخلة بمجلس النواب أمس



المنامة - بنا

بتكليف من رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان ال خليفة، شـــاركت رئيســـة 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
أمـــس في “منتـــدى تبليســـي لطريق 
الحريـــر”، والذي يعقد فـــي العاصمة 
الجورجية تبليســـي يومـــي 22 و23 
أكتوبـــر الجـــاري، بحضور عـــدد كبير 
مـــن القيـــادات الحكوميـــة، الخبراء، 
مـــن  واإلعالمييـــن  األعمـــال  رجـــال 

حول العالم.
لطريـــق  تبليســـي  منتـــدى  ويعقـــد   
يأتـــي  حيـــث  ســـنتين،  كل  الحريـــر 
ليتـــّوج  2019م  عـــام  منتـــدى 
خـــالل  حققهـــا  التـــي  النجاحـــات 
النسختين السابقتين عامي 2015م 
و2017م. ويشـــارك في المنتدى هذا 

العام حوالي 2000 شخص.
 وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة: “أتوّجـــه بخالص الشـــكر 
الـــوزراء  رئيـــس  إلـــى  واالمتنـــان 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان ال خليفـــة علـــى منحنـــا 
الثقة للمشـــاركة في منتدى تبليسي 
لطريـــق الحريـــر، الـــذي يعـــد فرصـــة 
كمركـــز  المملكـــة  صـــورة  لترويـــج 
حضـــاري وثقافـــي واقتصادي عريق 
قـــام بدور مهم في ربـــط الحضارات 
المختلفة ببعضها البعض عبر اإلنتاج 

الثقافي واالقتصادي”.
 وأكـــدت أن المنتـــدى يشـــّكل نافـــذة 
للبحريـــن تطـــل عبرهـــا علـــى العالم، 
هـــذه  خـــالل  مـــن  يمكـــن  حيـــث 
تبـــادل  أدوات  تفعيـــل  المشـــاركة 
الخبرات ووجهـــات النظر حول دور 
البحريـــن المســـتقبلي فـــي مشـــروع 
طريـــق الحريـــر الـــذي يعيـــد إحيـــاء 

طـــرق التجـــارة القديمـــة ويربـــط ما 
بين شـــرق العالـــم وغربـــه، موضحة 
علـــى  تشـــّكل  لـــم  الطـــرق  هـــذه  أن 
لتبـــادل  ســـبالً  الســـنين  آالف  مـــدى 
ُطرًقـــا  كانـــت  بـــل  فقـــط،  البضائـــع 
للتالقي الحضاري والتبادل الثقافي 

والمعرفي واإلنساني.
لطريـــق  تبليســـي  “منتـــدى   ويلقـــي 
الحرير” الضـــوء على أهمية التجارة 
كالعب أساسي في تطوير االقتصاد 
فـــي الـــدول المختلفـــة حـــول العالم، 
حيـــث يهـــدف المنتـــدى إلـــى توفيـــر 
منصـــة عالميـــة للحـــوار علـــى أعلـــى 
المســـتويات ما بين صّناع القرار في 
الحكومات وكبرى الشركات متعددة 
الجنسيات ورجال األعمال من أجل 
بحث التحديـــات التي تواجه الدول 
علـــى طول مشـــروع طريـــق الحرير 
من الشـــرق وحتى الغـــرب ومحاولة 
إيجاد الحلول المشـــتركة للتحديات 
األثـــر  صناعـــة  بهـــدف  المختلفـــة 
اإليجابـــي علـــى االقتصـــاد المحلـــي 

والعالمي.
 وعبـــر جلســـات نقاشـــية وفعاليـــات 
المشـــاركون  ســـيناقش  جانبيـــة، 
على مـــدى يومي المنتـــدى مواضيع 
التبـــادل  بتعزيـــز  مرتبطـــة  متعـــددة 
آخـــر  وهـــي:  االقتصـــادي  والنمـــو 
الـــذكاء  تكنولوجيـــا  تطـــورات 
علـــى  التنميـــة  أثـــر  االصطناعـــي، 
التغييـــرات  العالمـــي،  االقتصـــاد 
العالميـــة،  التجـــارة  خريطـــة  فـــي 
اســـتثمار الفرص الجديدة لتحســـين 
ســـبل المواصـــالت والربـــط مـــا بيـــن 
الـــدول الواقعـــة على طريـــق الحرير 
وإمكانيـــات تعزيـــز الســـالمة واألمن 
فـــي بوابـــات مصـــادر الطاقـــة حـــول 

العالم.

سمو رئيس الوزراء يكّلف الشيخة 
مي بحضور “منتدى تبليسي”

توجيهات سمو رئيس الوزراء أشاعـت الفـرح في بـاربـار
رئيـــس  توجيهـــات  أن  مســـؤولون  أكـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
لـــوزراء  آل خليفـــة  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
وشـــؤون  واألشـــغال  والتعليـــم  التربيـــة 
البلديات واإلســـكان والشباب والرياضة، 
قريـــة  فـــي  المواطنيـــن  إلـــى  بالحضـــور 
باربـــار واالســـتماع إلـــى مطالبهـــم، تمثل 
أســـلوبا دأب عليه ســـموه في االســـتماع 
تلبيـــة  علـــى  والحـــرص  للمواطنيـــن 
تطلعاتهم بأسرع وســـيلة وهي التواصل 
عـــن قرب والحضـــور في موقـــع الحدث، 
مقدرين لسموه هذه التوجيهات الكريمة، 
علـــى  الـــوزراء  بحـــرص  أشـــادوا  فيمـــا 
االســـتماع لمطالبهـــم والبـــت فـــي العديد 
منهـــا خـــالل االجتماع الـــذي انعقد بنادي 
باربـــار صبـــاح أمـــس. ووصـــف محافـــظ 
الشـــمالية علي العصفور توجيهات سموه 

رئيس الوزراء، للوزراء األربعة بالحضور 
مـــع النـــاس واالســـتماع لمطالبهـــم بأنهـــا 
همزة الوصل التي قربت المســـافات بين 
المســـؤول والمواطـــن، وأحـــد المدخالت 
المهمة في برنامج عمل الحكومة المقبل، 
بيـــن  المباشـــر  التفاعـــل  إلـــى أن  مشـــيرا 
المواطنين والمســـؤولين يؤكد الشفافية 

في التعاطي مع احتياجات الناس.
تنـــوع  إلـــى  الشـــمالية  محافـــظ  ولفـــت 
الطلبـــات التـــي تقدم بهـــا المواطنون في 
اللقـــاء، وقال إن بعضهـــا يتعلق بالخطط 
االســـتراتيجية للـــوزارات وأخرى خاصة 

بطلبـــات شـــخصية، وتـــم التجـــاوب مـــع 
جميعهـــا مـــن قبل الـــوزراء والمســـؤولين 
إلـــى  التوصـــل  بهـــدف  لهـــم؛  المرافقيـــن 
حلـــول بشـــأنها؛ انطالقـــا من النهـــج الذي 
سّنه عاهل البالد، بتأكيد أن المواطن هو 

محور التنمية في المملكة وغايتها.
وتقـــدم عضـــو المجلـــس البلـــدي بالدائرة 
ســـيد شـــبر الوداعي بالشـــكر الجزيل إلى 
ســـمو رئيس الـــوزراء؛ الهتمـــام ومبادرة 
سموه الكريمة بقرى المملكة والمواطنين 
فيهـــا وتوجيه أصحاب الســـعادة الوزراء 

لدراسة واقع القرى عن قرب. 
وقـــال إن اللفتـــة الكريمة أشـــاعت الفرح 
في الوســـط االجتماعي فـــي قرية باربار 
والقـــرى المجاورة وعـــززت األمل بقطف 
ثمـــرة التوجيه في إحـــداث طفرة نوعية 

في واقعهم المعيشي والحياتي.
باربـــار  نـــادي  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 

فـــي كلمتـــه األثـــر اإليجابـــي فـــي نفوس 
المواطنيـــن مـــن أهالـــي القريـــة للزيـــارة 
الوزارية، وقال إنها تمثل استجابة فعلية 
للتوجيهـــات الكريمة من صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، بتوفيـــر وتلبية 
احتياجات ومطالب المواطنين وتحقيق 
تطلعـــات األهالي. وأشـــاد رئيـــس جمعية 

جنوسان الخيرية حسين الصباغ بجهود 
الحـــرص علـــى االســـتماع  الـــوزراء فـــي 
للمواطنين، مؤكدا أن هذه اللفتة مستقاة 
من نهج سمو رئيس الوزراء، الذي لطالما 
حـــرص على أن يكون فـــي موقع الحدث 
يســـتمع مـــن المواطنيـــن الحتياجاتهـــم، 
ونـــوه بزيارة ســـمو رئيس الـــوزراء لقرية 

جنوســـان فـــي العـــام 2010 وتوجيهـــات 
ســـموه بشأن إســـكان المنطقة، فيما أشاد 
فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بتجربـــة 
فـــي  الخاصـــة  االحتياجـــات  دمـــج ذوي 
المدارس، وناشد وزير الشباب والرياضة 
الترخيـــص لمركـــز رياضـــي وثقافـــي في 

منطقة جنوسان.

المنامة - بنا

مسؤولون يشيدون 
بتوجيهات سموه بزيارة 

4 وزراء إلى القرية

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي 
على نقطتين أمنيتين بالعراق

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
ــهــدف  ــوم اإلرهـــــابـــــي الــــــذي اســت ــجـ ــهـ الـ
صالح  محافظة  فــي  أمنيتين  نقطتين 
إلــى  الـــعـــراق، وأدى  بــجــمــهــوريــة  ــديــن  ال
معربة  آخــريــن،  وإصــابــة  جنديين  مقتل 
ــتـــعـــازي والـــمـــواســـاة ألســر  ــن بـــالـــغ الـ عـ
بالشفاء  وتمنياتها  الضحيتين  وذوي 
هــذا  الــمــصــابــيــن جـــراء  لجميع  الــقــريــب 
العمل اإلرهابي. وأكدت الوزارة تضامن 
الشقيقة  العراق  جمهورية  مع  البحرين 

في جهودها الرامية لمحاربة اإلرهاب.

سمو رئيس الوزراء يوجه الرسالة السنوية للعالم بمناسبة يوم األمم المتحدة

النهوض بالمنظمة الدولية لتصبح أكثر تأثيرا في التعامل مع المتغيرات

أشــاد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة يوم األمم المتحدة، 
بمبادرات وجهود األمم المتحدة في مجال التنمية المســتدامة، والتي 
باتــت تشــكل إطــاًرا بنــاًء لتحرك دولي واســع يقــوم على تنميــة روابط 
الثقــة والمصالــح المتبادلــة بيــن الــدول والشــعوب لتحقيــق المبــادئ 
السامية لمنظمة األمم المتحدة في إرساء دعائم نظام عالمي مستقر.

القضايـــا  أن  ســـموه  وأضـــاف 
اإلنســـانية المشـــتركة فـــي العيـــش 
بأمـــن وســـالم وتحقيـــق معـــدالت 
نمو اقتصـــادي تكفل ســـبل العيش 
الكريـــم للشـــعوب والحفـــاظ علـــى 
ســـالمة البيئـــة، بحاجـــة إلـــى إرادة 
جماعية تقوم علـــى الوعي بأهمية 
الحلـــول  لوضـــع  المشـــترك  العمـــل 
المالئمـــة لـــكل مـــا يهـــدد مســـتقبل 

البشرية. 
ونوه سموه إلى أن األمم المتحدة، 
الخامـــس  عامهـــا  ســـتدخل  التـــي 
والسبعين، شـــكلت منذ إنشائها وال 
تزال منصة لألمل والعمل من أجل 
مستقبل أكثر اســـتقرارا وأمًنا، بعد 
ســـنوات طـــوال عاشـــتها البشـــرية 
فـــي نزاعـــات وحـــروب لـــم تجلـــب 
للعالم ســـوى الدمار، مشـــددا سموه 
على ضـــرورة النهوض بـــدور األمم 
المتحـــدة بمـــا يجعلهـــا أكثـــر قـــدرة 
وتأثيـــًرا في التعامل مع المتغيرات 
التـــي  المتزايـــدة  والتحديـــات 

يشهدها العالم في الوقت الراهن.
وأكـــد ســـموه أن مملكـــة البحريـــن 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
الشـــراكة  تعزيـــز  علـــى  تحـــرص 
ووكاالتهـــا  المتحـــدة  األمـــم  مـــع 
رؤيـــة  مـــن  انطالًقـــا  المتخصصـــة 
جاللتـــه الحكيمـــة التـــي تؤمن بأن 
التعاون الدولي هو السبيل الوحيد 
من أجل عالم يسوده السالم الدائم 

والرخاء. 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأشـــار 
رئيـــس الـــوزراء فـــي رســـالة للعالم 
بمناســـبة يوم األمـــم المتحدة الذي 
يصـــادف غـــًدا )الخميـــس( الموافق 
24 أكتوبـــر 2019، إلى أهمية الدور 
الـــذي تنهـــض بـــه األمـــم المتحـــدة 
فـــي ترســـيخ رؤيـــة عالميـــة واعية 
ومســـؤولة للتعـــاون بين الشـــعوب 
ارتكاًزا على القيم النبيلة والقواسم 
اإلنســـانية والحضاريـــة المشـــتركة 
من أجل نهضة الشـــعوب وحمايتها 

من االنزالق إلى الفوضى والدمار.
وشدد ســـموه على أهمية أن تكون 
لمراجعـــة  فرصـــة  المناســـبة  هـــذه 
المنظمـــة  عمـــل  آليـــات  وتقييـــم 
التحديـــات  يواكـــب  بمـــا  األمميـــة 
المعاصرة، وبما يسهم في الوصول 
إلى تفاهمات دولية تمنحها مساحة 

أكبـــر مـــن الفاعليـــة والتأثيـــر فـــي 
مواجهـــة مختلف األزمـــات الدولية 

واستشراف آفاق المستقبل.
بيـــن  الثقـــة  بنـــاء  ورأى ســـموه أن 
مرجعيـــة  أســـاس  علـــى  الشـــعوب 
األمم المتحـــدة ومرتكزات القانون 
الدولـــي يشـــكل مطلًبـــا حيوًيـــا في 
هـــذه المرحلـــة الدقيقة مـــن تاريخ 
العالـــم، وأن تحقيـــق هـــذه الثقة ال 
يمكـــن أن يتم ما لـــم يكن االحترام 
المتبـــادل ومبـــادئ حســـن الجـــوار 
الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  وعـــدم 
الداخليـــة للدول، هـــو المعيار الذي 

تقوم عليه العالقات بين الدول. 
وقال ســـموه “إن العديد من الدول 
تواجه تهديـــدات حقيقية تنال من 
أمنهـــا واســـتقرارها وحق شـــعوبها 
فـــي التنميـــة جراء عوامـــل عديدة 
غـــذت مـــن روح االنقســـام والفرقة 
بيـــن أبناء المجتمـــع الواحد، وعلى 
األسرة الدولية أن تكون أكثر إرادًة 

وتصميًمـــا مـــن خـــالل مظلـــة األمم 
المتحـــدة علـــى الوصـــول إلى رؤى 
ووسائل تحقق للمجتمعات السالم 

واالستقرار”.
وأكـــد ســـموه أن مملكـــة البحريـــن 
تشـــارك األمم المتحـــدة في رؤيتها 
الداعمـــة للتعـــاون والتضامـــن مـــع 
لنشـــر  المبذولـــة  المســـاعي  جميـــع 
األمن والســـالم واالســـتقرار ودعم 
ركائـــز  تقويـــة  بهـــدف  التنميـــة؛ 
الشـــعوب،  جميـــع  بيـــن  التعايـــش 
وإقامـــة عالقات تعـــاون بناءة بين 
مختلـــف الـــدول، وتعزيـــز جوانـــب 
االنفتاح المثمر بين جميع الثقافات 
العالـــم  يجنـــب  وبمـــا  الحضـــارات، 
االنـــزالق إلى مزيد مـــن الصراعات 
والتوترات التي تشـــكل أكبر مهدد 

للسالم واالستقرار والرخاء.
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأعـــرب 
رئيـــس الـــوزراء عن اعتـــزاز مملكة 
مـــع  المتميـــزة  بالعالقـــة  البحريـــن 
منظمـــة األمـــم المتحدة منـــذ العام 
تطـــور  مـــن  يشـــهده  ومـــا   ،1971
مستمر يجسد مدى حرص المملكة 
فـــي  بإيجابيـــة  المشـــاركة  علـــى 
تحقيق األهـــداف النبيلـــة للمنظمة 
الدوليـــة بما يضمن نجـــاح جهودها 
في مجال األمن الجماعي باعتباره 
أهـــداف  لتحقيـــق  أساســـا  ركيـــزة 
التـــي   2030 المســـتدامة  التنميـــة 
أقرتهـــا األمـــم المتحـــدة؛ مـــن أجل 

رخاء الشعوب وازدهارها.
التعـــاون  أن  إلـــى  ســـموه  ونـــوه 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــترك 
واألمم المتحـــدة ووكاالتها التابعة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الموجـــودة 
أســـفر عـــن توقيـــع اتفاقيـــة مهمـــة 
الشـــراكة  إطـــار  اتفاقيـــة  هـــي 
 -  2018 لألعـــوام  االســـتراتيجية 
2022، وهـــو األول مـــن نوعـــه فـــي 
المنطقـــة، ويهـــدف إلى اســـتقطاب 
الخبـــرات الخارجية ونقل الخبرات 

إلـــى جانـــب  المحليـــة،  والتجـــارب 
االستفادة من خبرات المنظمة في 
دعم المشاريع المســـتقبلية بمملكة 

البحرين. 
األمـــم  باســـتجابة  ســـموه  ورحـــب 
المتحـــدة واعتمـــاد مبـــادرة ســـموه 
بإطـــالق اليوم الدولـــي للضمير في 
الخامـــس مـــن أبريـــل مـــن كل عام 
لتحفيـــز  ســـنوية  مناســـبة  ليكـــون 
العمل والشـــراكة الدولية؛ من أجل 
االســـتقرار  وتعزيـــز  الســـالم  بنـــاء 
واستشـــراف مستقبل أفضل للعالم 

وشعوبه.
ودعا ســـموه المجتمـــع الدولي إلى 
أن يكـــون أكثـــر قـــوة وفاعليـــة في 
الدفـــاع عـــن المبـــادئ النبيلة لألمم 
المتحـــدة والعمل علـــى إلزام جميع 
الدول باحترامها من خالل اإليمان 
بأهميـــة العمـــل الجماعي كأســـاس 
للتنميـــة واألمـــن واالســـتقرار ومنع 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل 
واحتـــرام ُحســـن الجـــوار، وغيرهـــا 
مـــن المبادئ التـــي تضمنهـــا ميثاق 

المنظمة الدولية.
وأعـــرب ســـموه عن تطلعـــه إلى أن 
تكـــون اإلرادة الدولية ممثلة األمم 
تستشـــرف  رؤى  لديهـــا  المتحـــدة 
البدائـــل  تمتلـــك  وأن  المســـتقبل 
مواجهـــة  فـــي  الناجعـــة  والحلـــول 
وفـــي  إلحاًحـــا  األكثـــر  القضايـــا 
ومقدمتها قضايـــا اإلرهاب والعنف 
والالجئيـــن؛ مـــن أجل ينعـــم العالم 

باألمان.
وفي ختام رســـالته، أشـــاد صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بجهود األمين العام لألمم المتحدة 
وجميـــع  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
الدوليـــة  المنظمـــة  فـــي  العامليـــن 
ووكاالتها المتخصصة في ترســـيخ 
مجـــاالت  فـــي  الدولـــي  التعـــاون 
التنميـــة وتعزيـــز وإرســـاء الســـالم 

واألمن في العالم.
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سمو رئيس الوزراء

األمم المتحدة 
تشكل منصة 

لألمل والعمل من 
أجل مستقبل أكثر 

استقرارا وأمًنا

االحترام المتبادل 
وعدم التدخل 

في شؤون الدول 
يجب أن يكون 

معيارا للعالقات

يوم الضمير العالمي 
مناسبة لتحفيز 

العمل والشراكة 
واستشراف مستقبل 

أفضل للعالم

سموه يدعو 
المجتمع الدولي 

إلى أن يكون أكثر 
فاعلية في الدفاع 
عن المبادئ النبيلة

البحرين بقيادة 
جاللة الملك 

تحرص على تعزيز 
الشراكة من أجل 

السالم والرخاء

دول عدة تواجه 
تهديدات حقيقية 

تنال من أمنها 
واستقرارها وحق 

شعوبها في التنمية

العالم بحاجة إلرادة 
جماعية واعية 
بأهمية وضع 

الحلول لما يهدد 
مستقبل البشرية



سمو ولي العهد يشارك بحفل مراسم تنصيب جاللة اإلمبراطور ناروهيتو
 شــارك صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء في حفل مراســم تنصيــب جاللة اإلمبراطــور ناروهيتو إمبراطــور اليابان، 
علــى عــرش األقحــوان لإلمبراطوريــة اليابانيــة في القصــر اإلمبراطوري بطوكيو أمس، حيث نقل ســموه 
تهانــي عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة لجاللــة اإلمبراطور، وخالص تمنياته 
لليابــان بالمزيــد مــن التقــدم واالزدهار، كما قّدم ســموه التهانــي والتبريكات لجاللة اإلمبراطــور ناروهيتو 

بهذه المناسبة.

ــيــه  ــت إل ــلـ ــا وصـ ــوه مــ ــمـ  وأكــــــد سـ
من  اليابانية  البحرينية  العالقات 
تقدم وتطور على مختلف الصعد، 
البلدين  يربط  ما  إطــار  وذلــك في 
وثيقة  عـــالقـــات  مـــن  الــصــديــقــيــن 
مــشــتــرك يعكس حــرص  واهــتــمــام 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة عــاهــل 
البالد، على مواصلة تعزيز التعاون 

مـــع الـــيـــابـــان الــصــديــق فـــي كــافــة 
توفير  فــي  يسهم  بــمــا  الــمــجــاالت 
الواعدة ويلبي  الفرص  المزيد من 
في  ويصب  المشتركة  التطلعات 
المستدامة،  التنمية  أهــداف  دعــم 
ــى أن مــمــلــكــة  ــ إلـ ــوه  ــمـ مـــشـــيـــًرا سـ
توطيد  إلى  دائًما  تتطلع  البحرين 
ــيــابــان  ــع ال الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة مـ

أرحـــب من  أفــق  بها نحو  والــدفــع 
العمل والتنسيق المشترك.  

حضره  رسمي  احتفال  أقيم  كما 
ــاب الـــجـــاللـــة  ــ ــحــ ــ ــن أصــ ــ عـــــــدد مــ
والفخامة ملوك ورؤساء عدد من 

دول العالم.
العشاء  مــأدبــة  وقــد حضر سموه   
الــتــي أقــامــهــا جــاللــة اإلمــبــراطــور 

الرسمية  للوفود  تكريًما  ناروهيتو 
المشاركة في حفل تنصيب جاللته 
على عرش اإلمبراطورية اليابانية. 
ورافــــق ســمــوه فــي حــفــل مــراســم 
ــة اإلمــــبــــراطــــور  ــ ــالل تـــنـــصـــيـــب جــ
واالقتصاد  المالية  وزير  ناروهيتو 
خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 

آل خليفة.

المنامة - بنا
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ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد  تــلــقــى ولـ
لرئيس  األول  ــائــب  ــن ال األعـــلـــى 
السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
جوابية  شكر  برقية  خليفة  آل 
الشقيقة  الكويت  دولة  أمير  من 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ صــبــاح 
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، وذلــك 
التي  الــتــهــنــئــة  بــرقــيــة  عــلــى  ا  ردًّ
بعثها سموه إليه بمناسبة عودته 
الشقيقة  الــكــشــويــت  دولـــة  إلـــى 
إجراء  بعد  بسالمة هللا وحفظه 
الخارج  في  الطبية  الفحوصات 
ومنته  هللا  بفضل  تكللت  والتي 

بالتوفيق والنجاح.

سمو ولي العهد يتلقى 
برقية شكر جوابية من 

أمير الكويت
الرؤى المشتركة عززت التعاون والتنسيق مع السعودية

ســـمو ولـــي العهـــد ينـــوه بمـــا تحقـــق مـــن منجـــزات للبلديـــن والشـــعبين الشـــقيقتين

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  أكــد   
الــوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الــعــالقــات  عــمــق  آل خليفة  حــمــد  بــن 
الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة 
ــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة ومــا  ال
على  قائم  متواصل  نمو  مــن  تشهده 
ــززت مــن مــجــاالت  رؤى مــشــتــركــة عــ
ــتــعــاون والــتــنــســيــق عــلــى األصــعــدة  ال
بما  ســمــوه  مــشــيــًدا  كــافــة،  المختلفة 
تحقق من منجزات للبلدين والشعبين 
العمل  مواصلة  وأهمية  الشقيقتين 
على تعزيز التعاون بما يلبي التطلعات 

المشتركة. جاء ذلك، لدى لقاء سموه 
العاصمة  فــي  إقامته  مقر  فــي  أمــس 
عضو  الدولة  وزيــر  طوكيو،  اليابانية 
العربية  بالمملكة  ــوزراء  ــ ــ ال مــجــلــس 

السمو  صــاحــب  الشقيقة  الــســعــوديــة 
بن  محمد  بــن  تــركــي  األمــيــر  الملكي 
المالية  وزيــر  بحضور  سعود،  آل  فهد 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن 

خليفة آل خليفة، والسكرتير الخاص 
بن  عبدهللا  الشيخ  العهد  ولــي  لسمو 

عيسى آل خليفة.
العالقات  توطيد  سبل  واســتــعــراض 

الشقيقتين  المملكتين  بين  الثنائية 
المواضيع ذات  مــن  عــدد  إلــى جــانــب 
الساحتين  على  المشترك  االهــتــمــام 

اإلقليمية والدولية.  
ــرب صـــاحـــب الــســمــو  ــ مـــن جــانــبــه، أعـ
مجلس  عــضــو  الــدولــة  وزيـــر  الملكي 
السعودية  العربية  بالمملكة  الـــوزراء 
السمو  لصاحب  وتــقــديــره  شكره  عــن 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
الــوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب 
ــديــه ســـمـــوه مـــن حــرص  ــب ــى مـــا ي عــل
التعاون بين  لتعزيز عالقات  واهتمام 
العربية  والــمــمــلــكــة  الــبــحــريــن  مملكة 

السعودية الشقيقة.

المنامة - بنا

نتطلع إلى توطيد 
العالقات الثنائية 

والدفع بها نحو أفق 
أرحب من التنسيق
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تعـزيـز الرقابـة لتحقيـق األمـن المجتمعـي
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي يوّجه لمتابعة االحتياجات األمنية في المحافظة

ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
بالمحافظة،  األمنية  اللجنة  اجتماع 
شرطة  مديرية  عــام  مدير  بحضور  
حمد  العميد  الجنوبية  المحافظة 
الضباط  من  وعــدد  المري  حويل  بن 
وكذلك  األمنية  الجهات  ممثلي  من 
بالمحافظة.  الــمــســؤولــيــن  مــن  عـــدد 
الشيخ  سمو  رّحــب  االجتماع،  وفــي 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
بتوجيهات  سموه  مشيًدا  باألعضاء، 
الشيخ  أول  الفريق  الداخلية  وزيــر 
ــد بــن عــبــدهللا آل خــلــيــفــة، ومــا  راشــ
جهٍد  مــن  األمنية  األجــهــزة  بــه  تقوم 
ــي تــحــقــيــق دعـــائـــم  ــٍي بــــــارز فــ ــ ــن أمــ
الشراكة  وتفعيل  والــســالمــة  األمـــن 

المجتمعية.

 وتطّرق سمو المحافظ إلى عدد من 
المواضيع المدرجة في إطار األحوال 
المحافظة،  مناطق  بمختلف  العامة 
وجهود تعزيز ركائز األمن والسالمة 

ــالل الـــمـــبـــادرات والــتــنــســيــق  ــن خــ مـ
ــور وأشـــكـــال  ــنـــي ومــخــتــلــف صــ األمـ

التعاون المثمر.
المحافظة  شرطة  مديرية  وقّدمت   

ـــا تــضــّمــن  ــا مـــرئـــيًّ ــرًضـ ــيــة، عـ ــوب ــجــن ال
تناولتها  التي  األمنية  القضايا  أبــرز 
ــمــاضــيــة، كــمــا قــدمــت  ــفــتــرة ال فـــي ال
متابعة  كيفية  حــول  مفّصالً  شــرًحــا 
ــة  ــيـ ــنـ احــــتــــيــــاجــــات األهــــــالــــــي األمـ
ومــقــتــرحــات الــمــواطــنــيــن فـــي هــذا 

الشأن.
ــافـــظ  ــحـ ــمـ ــو الـ ــمــ  واســـــتـــــعـــــرض ســ
االحــتــيــاجــات الــتــي تــم رصــدهــا في 
مؤخًرا  سموه  بها  قــام  التي  الــزيــارة 
مناقشة  تــم  حــيــث  ــزالق،  ــ ال لمنطقة 
موّجًها  المرورية،  االزدحــامــات  آلية 
األمنية  االحتياجات  بمتابعة  سموه 
بالتنسيق  المحافظة  رصدتها  التي 
والتعاون مع الجهات األمنية، مؤكًدا 
األمنية  الرقابة  تعزيز  أهمية  سموه 
المجتمعي في  األمن  لتحقيق  وذلك 

مختلف مناطق المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة األمنية بالمحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
آل خليفة  بن حمد  بن سلمان 
صــبــاح أمـــس، الــمــقــدم بحري 
PAUL A WINDSAR الملحق 
ــدى  ــي ل ــريــطــان ــب ــعــســكــري ال ال

المملكة.

ــحــق  ــمــل ــال ورّحـــــــــب ســــمــــوه ب
ــي  ــ ــان ــطــ ــ ــري ــ ــب ــ ــري ال ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــعـــه عـــالقـــات  ــعــــرض مـ ــ ــت واســ
والتعاون  التاريخية  الصداقة 
والتنسيق المشترك بين مملكة 

البحرين والمملكة المتحدة.

استعراض عالقات التعاون 
البحرينية البريطانية

المؤيد والشيخة حصة يبحثان تنفيذ “إنجاز” في المراكز الشبابية
ــبـــل وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــقـ ــتـ اسـ
والرياضة أيمن المؤيد، رئيسة مجلس 
سمو  البحرين  إنــجــاز  مؤسسة  إدارة 
الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، 
في إطار إستراتيجية الوزارة للتعاون 
والمؤسسات  القطاعات  مختلف  مــع 
لتطوير  والــرامــيــة  واألهــلــيــة  الخاصة 
وتدريبهم  البحريني  الشباب  مهارات 
لالنخراط  وتهيئتهم  فعالية  بــصــورة 
فــي ســـوق الــعــمــل وتــوجــيــهــم التــخــاذ 
مسار ريادة األعمال كخيار مستقبلي 
بناء قوة  الذي يساهم في  األمر  لهم؛ 
على  قـــادرة  ومــدربــة  مؤهلة  شبابية 

قيادة الحركة التنموية في المملكة.
مع سمو  المؤيد  بحث  اللقاء،  وخــالل 
في  المشترك  التعاون  حصة  الشيخة 
لتهيئـة  تــهــدف  الــتــي  الــبــرامــج  تنفيذ 

لسوق  وتأهيليهم  وتدريبهم  الشباب 
العمل، إضافة إلى منح الشباب فرصا 
الخبرات  من  المزيد  لكسب  للتدريب؛ 
ــة والــفــنــيــة قــبــل الــدخــول في  ــ اإلداريـ

مجاالت الحياة المختلفة.
الجانبين  بــيــن  الــلــقــاء  تــم خـــالل  كــمــا 
االتفاق على تنفيذ البرامج واألنشطة 
مؤسسة  تقدمها  التي  العمل  وورش 

الشبابية  المراكز  في  البحرين  إنجاز 
بما يساهم في تطوير مهارات الشباب 
وإكسابه  قــدراتــه  وتنمية  البحريني 
فـــي مختلف  الـــخـــبـــرات  مـــن  الــمــزيــد 

المجاالت.
التي  الكبيرة  بالجهود  المؤيد  وأشــاد 
والرامية  حصة  الشيخة  سمو  تقوم 
إلــــى تــهــيــئــة الـــشـــبـــاب لـــلـــدخـــول في 
بالمهارات  وتــزويــدهــم  الــعــمــل،  ســوق 
غــرس  فـــي  تــســاهــم  ــتــي  ال واألدوات 
وتمنحهم  لديهم  األعمال  ريــادة  روح 
الــفــرصــة الكــتــســاب مــهــارات جــديــدة؛ 
بناء جيل من  فــي  الــذي ساهم  األمــر 
والخبرات  بالمعرفة  متسلح  الشباب 
والمهارات، مشيرا إلى أن التعاون بين 
“الشباب والرياضة” و”إنجاز البحرين” 
له  سيكون  مشتركة  بــرامــج  وتنفيذ 

آثـــار إيــجــابــيــة عــلــى تــطــويــر مــهــارات 
وقدرات الشباب البحريني في المراكز 

الشبابية.
الشيخة  سمو  أشـــادت  جانبها،  ومــن 
يبذلها  الــتــي  الطيبة  بالجهود  حصة 

الوزير؛ من أجل تقديم المبادرات التي 
تهتم بتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة 
ــتــعــاون بــيــن “إنـــجـــاز الــبــحــريــن”  أن ال
في  سيسهم  ــريــاضــة”،  وال و”الــشــبــاب 
شباب  عــلــى  إيــجــابــي  تــأثــيــر  تحقيق 

ــحــريــن وذلـــــك مـــن خــــالل تــوفــيــر  ــب ال
تعزز  التي  للشباب  الالزمة  المهارات 
العمل  ســوق  لــدخــول  جاهزيتهم  مــن 
وسيسهم في تطوير مهارات منتسبي 

المراكز الشبابية وجميع منتسبيها.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

وزير شؤون الشباب والرياضة مستقبال رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين

التأكيد على التعاون 
المشترك لتأهيل 

وتدريب الشباب قبل 
دخول سوق العمل
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“األسرة” يحقق معدالت نمو غير مسبوقة

القيادات الحكومية عصب التنمية المستدامة

المستفيدين ــدة  ــاع ق وتــوســيــع  االســتــمــراريــة  ــي  ف تسهم  حــمــيــدان: 

الحكومـــي العمـــل  فـــي  العالميـــة  التوجهـــات  مواكبـــة  المطـــوع: 

تـــرأس وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، 
رئيس مجلـــس إدارة بنك األســـرة، جميل 
حميـــدان، اجتمـــاع مجلـــس إدارة البنـــك، 
في مكتبه بالـــوزارة، بحضور نائب رئيس 
الســـيد،  البنـــك، مصطفـــى  إدارة  مجلـــس 
والرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك خالـــد عتيـــق، 
اإلنجـــازات  أهـــم  اســـتعراض  تـــم  حيـــث 
المتحققـــة خـــال الربـــع الثالث مـــن العام 
الجاري 2019، كما تم بحث تعزيز الجهود 
الراميـــة إلـــى تنميـــة المجتمـــع البحرينـــي 
ورفع المســـتوى المعيشـــي لألفراد واألسر 
القـــدرة  زيـــادة  خـــال  مـــن  البحرينيـــة، 
الصغيـــرة  المشـــاريع  لدعـــم  التمويليـــة 
مشـــاريع  خصوصـــا  الصغـــر،  والمتناهيـــة 
األســـر المنتجة من ذوي الدخل المحدود، 
وكبار المواطنيـــن، وربات البيوت، وكذلك 
فئـــة الباحثين عن عمل، مـــن خال توفير 

المشـــاريع  لتأســـيس  الـــازم  التمويـــل 
وتطويرها وبما يسهم في تنمية المجتمع.
وأشـــاد حميـــدان بالنتائـــج الماليـــة التـــي 
نمـــو  معـــدالت  وتحقيـــق  البنـــك،  حققهـــا 
تســـهم في االســـتمرارية وتوســـيع قاعدة 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  مشـــيدا  المســـتفيدين، 
بجهـــود أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، واإلدارة 
التنفيذيـــة في تحقيق هذا اإلنجاز، مؤكدا 

أهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه البنـــك في 
دعـــم األســـر البحرينية المنتجـــة، وتمويل 
وريـــادة  الصغـــر  المتناهيـــة  المشـــروعات 
األعمـــال، ومشـــيرا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلى 
أن هـــذا الـــدور يأتي تنفيذا إلســـتراتيجية 
واألســـر  األفـــراد  تمكيـــن  فـــي  الحكومـــة 
البحرينيـــة اقتصاديا واجتماعيا، ويســـهم 

في دعم ذوي الدخل المحدود.

ويعـــد بنك األســـرة أحـــد البنـــوك التنموية 
الرائـــدة غيـــر الربحية، ويـــؤدي دورا كبيرا 
التمويـــل  برامـــج  توجيـــه  فـــي  وحيويـــا 
تحســـين  إلـــى  تهـــدف  التـــي  التنمويـــة، 
الظروف المعيشـــية لألســـر المحتاجة من 
خال تســـهيل القنـــوات الماليـــة للحصول 
على الدعم المطلوب للبدء في مشاريعهم 
الصغيـــرة، وقـــد تم تأســـيس بنك األســـرة 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــن  بمبـــادرة 
المؤسســـة  مـــع  وبالشـــراكة  االجتماعيـــة 
الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، 
بنـــك اإلثمار، البنك األهلـــي المتحد، وبيت 
البنـــك  حصـــل  وقـــد  الكويتـــي.  التمويـــل 
البحريـــن  مصـــرف  مـــن  ترخيـــص  علـــى 
المركـــزي، وافتتـــح في ينايـــر 2010 كأول 
مصرف اجتماعي متخصص في التمويل 
المتناهي الصغر وفقا للشريعة اإلسامية.

أكـــد وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء محمد 
هـــي  الحكوميـــة  القيـــادات  أن  المطـــوع 
عصب التنمية المســـتدامة، وأن االستثمار 
فـــي تطويرهـــا هو اســـتثمار في مســـتقبل 
أســـاس  محـــرك  فهـــي  الحكومـــي؛  العمـــل 
لتنفيـــذ برنامـــج الحكومـــة، الذي تـــم بناؤه 
وفًقا للرؤية الشـــاملة لعاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لتحقيق التطلعات المســـتقبلية ومرتكزات 
المتمثلـــة  األساســـية  الحكومـــي  العمـــل 
 2030 المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  فـــي 
البحريـــن  لمملكـــة  االقتصاديـــة  والرؤيـــة 

2030 وبرنامـــج التـــوازن المالي؛ بوصفهما 
األدوات األساسية في إعداد برنامج عمل 
الحكومة.جاء ذلك أثناء تقديمه محاضرة 
بعنـــوان “برنامـــج الحكومـــة فـــي منظومة 
العمل الحكومي” لمنتسبي برنامج قيادات 

الـــذي يقدمـــه معهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا” 
ضمـــن البرنامج الوطنـــي لتطوير القيادات 

الحكومية.
حكومـــة  أن  المطـــوع  الوزيـــر  وأوضـــح 
التوجهـــات  لمواكبـــة  ماضيـــة  البحريـــن 

العالميـــة فـــي العمـــل الحكومي واســـتباق 
تحقيـــق  نحـــو  المســـتقبلية،  المتغيـــرات 
الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030، 
مشـــيًرا إلى أن مســـتقبل العمـــل الحكومي 
في مملكـــة البحرين يتطلب عملية تطوير 

متواصلة ترتكز على المواطن.
وقـــال المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
)بيبـــا( رائـــد شـــمس إن البرنامـــج الوطنـــي 
لتطوير القيادات الحكومية هو نهج علمي 
إداري، تم تصميمه وفًقا لمواصفات عالمية 
وبمـــا يتماشـــى مـــع االحتياجـــات المحلية؛ 
التطلعـــات  يلبـــي  إدارًيـــا  نهًجـــا  ليكـــون 

المستقبلية لمخرجات العمل الحكومي.

حميدان مترئسا االجتماع

المطوع يحاضر عن برنامج الحكومة 2019 - 2022 لمديري القطاع العام

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - معهد اإلدارة العامة

المنامة - وزارة الخارجية

فيتنـــام  جمهوريـــة  رئيـــس  تســـّلم 
االشـــتراكية نغوين فو ترونغ، أوراق 
الهاجـــري  أحمـــد  الســـفير  اعتمـــاد 
كســـفير فـــوق العادة مفـــوض لمملكة 
فيتنـــام  جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
االشـــتراكية والمقيـــم فـــي بانكـــوك. 
ونقـــل الهاجري تحيـــات عاهل الباد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهد 
النائـــب األول  القائـــد األعلـــى  نائـــب 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، إلـــى الرئيـــس نغويـــن فو 
ترونـــغ وتمنياتهـــم له بـــدوام الصحة 
فيتنـــام  ولجمهوريـــة  والعافيـــة، 
االشـــتراكية وشـــعبها الصديـــق دوام 
التقـــدم واالزدهار.  مـــن جانبه، كّلف 
الرئيـــس نغويـــن فـــو ترونـــغ الســـفير 
أحمـــد الهاجـــري بنقـــل تحياتـــه إلـــى 
عاهل الباد، وســـمو رئيـــس الوزراء، 
وســـمو ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

رئيس فيتنام يتسّلم أوراق سفير البحرين

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - جهاز المساحة التسجيل العقاري

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
قائـــد الحـــرس الملكـــي ســـمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة صبـــاح أمس الثاثاء بمكتبه 
بمعسكر الروضة الفريق كارل ماندي 
قـــوات  قائـــد   ”CARL MUNDY“
المشـــاة البحريـــة بالقيـــادة المركزية 

األميركية والوفد المرافق له.
األمـــن  مستشـــار  ســـمو  ورّحـــب   
الوطني قائـــد الحرس الملكي بقائد 
بالقيـــادة  البحريـــة  المشـــاة  قـــوات 

المركزية األميركية، مشـــيًدا ســـموه 
التـــي  الوثيقـــة  العاقـــات  بعمـــق 
تربـــط مملكة البحريـــن مع الواليات 
المتحدة األميركية وما تشـــهده من 
تطور على مختلف األصعدة، والتي 
تأتـــي فـــي إطار ما تشـــهده عاقات 
البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة  الصداقـــة 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  الصديقيـــن 
خاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بالتعـــاون 
العســـكري والدفاعـــي بيـــن البلديـــن 

الصديقين.

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
التســـجيل العقاري الشـــيخ سلمان بن 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة بمكتبه، 
رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين 
البحرينيـــة المحامـــي حســـن بديـــوي 

وأعضاء مجلس اإلدارة الجديد.
المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  وقـــدم 
والتســـجيل العقاري التهنئـــة للرئيس 
بمناســـبة  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، 

متمنيـــا لهـــم التوفيـــق والنجـــاح فـــي 
أداء دورهم المناط بهم لتطوير مهنة 
المحاماة ورســـالتها المهمة باعتبارها 
إحـــدى أهم المهـــن والتخصصات في 
الدولـــة، معربـــا عـــن اســـتعداد جهـــاز 
المساحة والتســـجيل العقاري وكذلك 
لمزيـــد  العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة 
مـــن التعـــاون مـــع جميعـــة المحاميـــن 
البحرينيـــة لدعم أنشـــطتها وبرامجها 

المستقبلية.

إشادة بالعالقات العسكرية مع أميركا

مزيد من التعاون بين “المساحة” و “المحامين”

تعزيز التنسيق العسكري والدفاعي مع أميركا
الجديـــد الكويتـــي  العســـكري  بالملحـــق  يرّحـــب  العـــام  القائـــد 

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي مكتبـــه بالقيـــادة العامة 
المشـــاة  قـــوات  قائـــد  أمـــس،  صبـــاح 
البحريـــة بالقيـــادة المركزيـــة األميركية  
الفريـــق كارل مانـــدي والوفـــد المرافـــق 
له، بحضور وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي وزيـــر شـــؤون 
الدفـــاع، ورئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي. وتم اســـتعراض 

عاقـــات التعاون والصداقة القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة وســـبل تعزيزها وما تشـــهده 
األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  تطـــور  مـــن 
بالتنســـيق  منهـــا  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 
بيـــن  الدفاعـــي  والتعـــاون  العســـكري 
البلديـــن الصديقين. كما اســـتقبل القائد 
العـــام في القيـــادة العامة صبـــاح أمس، 
مســـاعد الملحق العسكري بسفارة دولة 
الكويـــت لدى المملكة العقيد الركن علي 

سعد السبيعي، بمناسبة تعيينه. 

ورّحـــب القائـــد العـــام بمســـاعد الملحق 
العســـكري بســـفارة دولـــة الكويـــت لدى 
التوفيـــق  دوام  لـــه  متمّنًيـــا  المملكـــة، 

والنجـــاح فـــي منصبه الجديـــد، وخال 
اللقاء تم اســـتعراض العاقات األخوية 

التي تربط البلدين الشقيقين.

القائد العام مستقبال قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية األميركية

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيادة العامة صباح أمس، ســـفير جمهورية الهنـــد لدى مملكة 
البحرين ألوك كومار سينها، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
النعيمـــي.  وأشـــاد القائـــد العام بعمق العاقـــات القائمة بين البلدين والشـــعبين 
الصديقين والتي تشـــهد على الدوام تطوًرا وتقدًما في مختلف المجاالت، كما 

تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

إشادة بعمق العالقات البحرينية الهندية

المنامة - وزارة الداخلية

انطاًقا من مبدأ الشراكة المجتمعية 
الداخليـــة،  وزارة  تنتهجـــه  الـــذي 
وبمناســـبة اليـــوم العالمي للمســـنين 
2019 نظم فريقا التميز المؤسســـي 
البشـــرية  بالمـــوارد  والســـعادة 
الشـــؤون  إدارة  مـــع  وبالتنســـيق 
وإدارة  واالجتماعيـــة،  الصحيـــة 
شـــرطة المجتمـــع، ومديرية شـــرطة 
محافظـــة المحـــرق واإلدارة العامـــة 
لإلعام والثقافة األمنية، زيارة لدار 

يوكو للمسنين بمدينة الحد.
مـــن  عـــددا  البرنامـــج  وتضمـــن 
لـــرواد  التوعويـــة  المحاضـــرات 
الـــدار، ومعرضـــا لخدمـــات الشـــرطة 
تهتـــم بصحـــة  وأنشـــطة وخدمـــات 
كبار المواطنيـــن، مثل قياس ضغط 
الدم والســـكري، كما اشـــتمل برنامج 
الفقـــرات  بعـــض  علـــى  الفعاليـــة 
الترفيهيـــة ونـــال تفاعـــل وإعجـــاب 

رواد الدار والعاملين بها.

الموارد البشرية بالداخلية تزور دار يوكو بالحد ورشة عن آلية الفسح المحدثة للشركات عبر المنافذ السعودية
إلزامية أغسطس 2020 نوفمبر وتصبح  اختياريا مطلع  الهاجري: تطبق 

الصحـــة  وزارة  بيـــن  مشـــترك  بتعـــاون 
وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والهيئة 
العامـــة للغـــذاء والـــدواء الســـعودية، تم 
تنظيـــم ورشـــة عمل للشـــركات عـــن آلية 
الفســـح المحدثـــة فـــي منافـــذ المملكـــة 
العربية الســـعودية بحضـــور ممثلين عن 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
ومجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة ووزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  والهيئـــة  العمرانـــي، 
وشـــؤون  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
وإدارة  الداخليـــة  بـــوزارة  الجمـــارك 
الصحة العامة بوزارة الصحة إلى جانب 

مشاركة مجموعة من الشركات.
وألقت الوكيل المســـاعد للصحة العامة، 

عضـــو الهيئـــة التنفيذية مريـــم الهاجري 
خـــال افتتـــاح الورشـــة كلمـــة نقلت من 
خالهـــا تحيـــات اإلدارة العليا في وزارة 
أعمـــال  تكلـــل  أن  وتمنياتهـــا  الصحـــة 

الورشة بالنجاح والتوفيق.
بعـــد ذلـــك أكـــدت الهاجـــري أن عقد هذه 

الورشـــة يأتي التزاما بتوجيهات القيادة 
البحريـــن  مملكـــة  وحكومـــة  الرشـــيدة 
كمـــا جـــاء تنظيمهـــا فـــي إطار التنســـيق 
والتعاون المشـــترك بين مملكة البحرين 
والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
وســـعيا نحو تيسير وتســـهيل إجراءات 

التصدير وآليات الفسح عن اإلرساليات 
الخاصـــة بالمنتجات الغذائيـــة واألدوية 
واألجهـــزة الطبيـــة إلى المملكـــة العربية 

السعودية.
وبينـــت الوكيـــل المســـاعد أن عقـــد هذه 
الورشة هو بمثابة الطريق الذي ستسير 
عليه جميع اإلرســـاليات التي ترد لمنافذ 
اختياريـــا  ســـتطبق  والتـــي  الســـعودية، 
اعتبارا من األول من نوفمبر، وستصبح 
إلزاميـــة اعتبـــاًرا مـــن أغســـطس 2020، 
إذ ستســـاهم اآلليـــة الجديـــدة فـــي منح 
المســـتوردين خيـــارات متعـــددة لفســـح 
إرســـالياتهم، وإمـــكان الفســـح المســـبق 
قبـــل وصـــول اإلرســـالية، وإمـــكان إنهاء 
اإلجراءات لفسح اإلرسال بمستودعات 

المستورد.

جانب من ورشة العمل

المنامة - وزارة الصحة



فـــي  الصحافـــة  قانـــون  “تاريـــخ  نـــدوة  شـــهدت 
البحرين”، التي استضافها مجلس محمد الكويتي 
مناقشـــات  الجـــاري،  أكتوبـــر   21 اإلثنيـــن  مســـاء 
ومداخـــات طـــرح فيهـــا رواد المجلـــس مجموعة 
الصحافـــة  أداء  مـــن اآلراء واالنطباعـــات بشـــأن 
المحليـــة، تركزت علـــى الطمـــوح لصحافة وطنية 
تنبـــض بهمـــوم المواطنيـــن وتقترب مـــن حياتهم 
اليوميـــة وتبحث القضايـــا المهمة المطروحة على 

الساحة.

دوران: إعالمي وإصالحي

وفـــي مقدمـــة الترحيب بالضيوف والشـــخصيات 
بحضـــور الرئيس التنفيذي لصحيفة “الباد” أحمد 
البحـــر واألميـــن العـــام لجمعيـــة المنبـــر التقدمـــي 
مـــن  وعـــدد  يوســـف  خليـــل  الصحافـــي  الكاتـــب 
المهتميـــن، قـــدم الكويتي مســـتهًا قصيًرا بشـــأن 
موضوع الندوة الذي يتناول تاريخ الصحافة في 
البحريـــن وقانـــون الصحافة رقم 47 لســـنة 2002 
الذي مر عليه زمن طويل وما زال قيد المداوالت 
والمراجعـــات، لكنه قدم المتحدثيـــن وهما رئيس 
تحريـــر صحيفـــة “البـــاد” مؤنس المـــردي وعضو 
مجلـــس الشـــورى علـــي العـــرادي إللقـــاء الضـــوء 
اختصـــاص  أهـــل  باعتبارهمـــا  الموضـــوع؛  علـــى 
لكـــي  القانـــون  أهميـــة  الحضـــور، مؤكـــًدا  إلفـــادة 
تقـــوم الصحافـــة بدورها اإلصاحـــي وليس فقط 
اإلعامـــي، وبالتالي، فإنها في الجانب اإلصاحي 

البد أن تطرح الرأي الصريح وحرية الكلمة.
مـــن جانبـــه، تنـــاول المردي نبـــذة تاريخية بشـــأن 
قوانيـــن الصحافـــة فـــي البحريـــن باعتبارهـــا مـــن 
أوائـــل الدول العربية عموما والخليجية خصوصا 
فـــي مجـــال الصحافـــة منـــذ صـــدور أول صحيفة 
صحيفـــة  وهـــي   ،1939 مـــارس  فـــي  بحرينيـــة 
البحريـــن على يـــد األديب الراحل عبـــدهللا الزايد 
الـــذي يعـــد األب الروحـــي للصحافـــة البحرينيـــة، 
وتبعها إصدار العديد من الصحف والمجات ذات 

االهتمامات المتنوعة.

إعالن تنظيم الصحافة

وأضـــاف أن البحريـــن، ومنذ ذلـــك الوقت، أدركت 
دور الصحافـــة والطباعة وحرصت على أن يكون 
عملهـــا منظًمـــا وقانونًيـــا، وعرفـــت منـــذ ثاثينات 
للعمـــل  المنظمـــة  التشـــريعات  الماضـــي  القـــرن 
الصحافـــي بمـــا يمكـــن اعتبـــاره التأســـيس األول 
للتشـــريعات الصحفية تزامًنا مـــع دخول المطبعة 
إلـــى البحرين، وقد ُســـمي آنذاك بــــ “إعان تنظيم 
الصحافـــة”، وهـــذا يؤكـــد أن البحريـــن رائـــدة منذ 
ذلك الوقت، وتطور هذا اإلعان باستمرار مواكبة 
مـــن  مرحلـــة  كل  ففـــي  والتحـــوالت،  التطـــورات 
مراحل الصحافـــة البحرينية حتى اليوم شـــهدت 
التشـــريعات المنظمة تطوًرا كبيًرا منذ صدور أول 
قانـــون فـــي 15 فبرايـــر 1930، الذي تم اســـتبداله 
بقانـــون آخـــر للصحافـــة فـــي 24 نوفمبـــر 1954، 
واســـتمر الوضـــع علـــى هـــذا النحـــو حتـــى صدور 
قانون النشـــر والمطبوعات في العام 1965، ليعيد 
تنظيم العمل الصحافي، واستمر العمل فيه حتى 
صدور قانون شـــامل ينظم العمل اإلعامي بشكل 
كامل وهو المرســـوم بقانون رقم 14 لســـنة 1979 

بشأن المطبوعات والنشر.
وصـــواًل إلى قانون 47 لســـنة 2002، مهـــد المردي 
باإلشـــارة إلـــى أنه مـــع تولي عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، مقاليد 
1999 وانطـــاق مشـــروع جالتـــه  الحكـــم ســـنة 
اإلصاحي، شهد المجال الصحافي تطورات مهمة 
اســـتوجبت إدخـــال تعديـــات علـــى التشـــريعات، 
وصـــدر المرســـوم بقانـــون رقـــم 47 لســـنة 2002 
بشـــأن تنظيـــم الصحافـــة والطباعة والنشـــر، ومع 
ما شـــهده الحقـــل اإلعامـــي من تطـــورات بفضل 
التطـــور التكنولوجـــي، مـــا أثر في مجـــال اإلعام 
وعلـــوم االتصـــال وهـــو األمـــر الذي حتـــم ضرورة 
وجود تشـــريع عصري لتنظيم الصحافة واإلعام 
على وجـــه العموم، يواكب التطـــورات والتغيرات 

في فنون العمل الصحافي.

قانون مستنير للصحافة

وبعد اســـتعراض بنود القوانين والتشـــريعات منذ 
الثاثينـــات حتـــى القانـــون الجديـــد الـــذي لم يقر 
حتـــى اآلن، قـــال المـــردي “ال أعلم إلـــى أين وصل 
األمـــر بالقانون الجديـــد الذي ســـيتكلم عنه عضو 
مجلس الشورى علي العرادي، إال أن القراءة التي 
قدمتهـــا لكـــم بشـــأن تطـــور قانـــون الصحافة في 
البحرين تشير إلى أننا متقدمون في التشريعات، 
ومـــا وصلت إليـــه الصحافـــة البحرينيـــة اليوم لم 
يكـــن مقتصـــًرا علـــى 17 عاًما منذ صـــدور القانون 
الجديـــد، لكن له جـــذور تاريخيـــة تحققت بفضل 

رواد الصحافة األوائل”.
بدوره، تناول عضو مجلس الشورى علي العرادي 
الحديـــث عـــن مكانـــة البحريـــن كمنـــارة للثقافـــة 
والمعرفة في منظومة مجلس التعاون الخليجي، 
ليشير إلى أن العهد الزاهر لجالة الملك لم يقتصر 
فقط على إعادة الحياة السياسية، بل تجاوز ذلك 

إلـــى آفـــاق أرحب ومن ضمنهـــا الطموح ألن يكون 
فـــي البحريـــن قانـــون صحافة مســـتنير كما أشـــار 

جالته في محافل عدة.
وأوضـــح أنـــه وقبل أن يصـــدر قانون 47، شـــكلت 
لجنـــة لكـــي تضـــع المبـــادئ العامـــة تضمنـــت فـــي 
عضويتها كا من: وزير الخارجية الشيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، إبراهيم بشمي، غسان 
الشـــهابي، عيســـى الشـــايجي وسوســـن الشـــاعر، 
وكانـــت مهمتهـــا وضع المبـــادئ التي تنظـــم العمل 
الصحافـــي وتوازن بين إعطاء الحريات من جهة، 
وأن يمـــارس الصحافي واإلعامـــي عمله دون أن 
يتعـــدى على حقـــوق اآلخريـــن، ووضعـــت اللجنة 
مجموعـــة من المبـــادئ التوجيهية وهي قرابة 12 
مبـــدأ، كما وضعت مجموعة مـــن الضمانات ومنها 
العقوبـــة  تكـــون  الصحافـــي وأن  يتـــم حبـــس  أال 
مقتصـــرة على الغرامة الماليـــة، إال أنه بعد صدور 
القانون، شـــعر مجموعة من الصحافيين آنذاك أن 
هـــذا القانـــون ال يتواءم مع المشـــروع اإلصاحي، 
ولهـــذا رفعـــت اللجنـــة تقريرهـــا إلـــى ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، كما وجـــه رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
قانـــون  لتعديـــل  مبـــادئ  لوضـــع  لجنـــة  بتشـــكيل 
الصحافـــة، وشـــكلت اللجنـــة بعد صـــدور القانون، 
فالقانـــون صـــدر فـــي 23 أكتوبر 2002 ونشـــر في 

الجريدة الرسمية.
وأعطـــى العـــرادي لمحة ســـريعة عن بنـــود قانون 
“47” الـــذي يضـــم 96 مـــادة فـــي 4 أبـــواب، وكونه 
صدر وفق مفـــردة “تنظيم” فإن ذلك يعني تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشـــر، كما استعرض أبواب 
القانـــون ومنها الباب األول الذي شـــمل التعريفات 
عمومـــا والباب الثاني الذي تناول اإلعام والثالث 
الـــذي تناول الطباعة والنشـــر والبـــاب الرابع الذي 

تناول األحكام العامة.

دور السلطة الرابعة

وفي الوقـــت المخصص للحضور، تحدث الباحث 
االقتصـــادي عـــادل اليحيـــى عـــن لجـــوء المواطن 
مـــن  آمـــا  االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  إلـــى 
الصحافـــة المحليـــة أن تهتـــم بنشـــر الموضوعات 
التي تهم المواطن البحريني في األمور المعيشية 
المختلفة، فهي “الســـلطة الرابعة”، والبد أن تكون 
ذات “حرية أكبر”، موضحا: ومع األســـف الشـــديد، 
هنـــاك القليل مـــن يقرأ الصحافـــة فاتجه للتواصل 
االجتماعـــي كــــ “تويتـــر” و “الواتـــس أب”، وهنـــاك 
قضايا كغاء المعيشـــة والبطالة والعمالة الوافدة، 
فحبـــذا أن تكون الصحافـــة البحرينية أكثر حرية 

لنقل هموم الناس.
وفـــي معرض رده على هذه النقطة، أشـــار المردي 
إلـــى أن الصحافـــة تطـــرح بالتأكيـــد قضايـــا تهـــم 
المواطـــن، وضـــرب مثًا علـــى هذا الصعيـــد، وهو 
اهتمـــام صحيفـــة “البـــاد” ببرنامـــج مزايا للســـكن 
االجتماعـــي وتبنـــي الصحيفة الموضـــوع، إلى أن 
صدرت توجيهات ســـمو ولي العهد بإعادة دراسة 
البرنامـــج، وكذلك في قضية “الفيـــزا المرنة”، فقد 
تناولت “الباد” الموضوع بالبحث مع المســـؤولين 
والمتخصصيـــن وكذلك فـــي المقـــاالت والتقارير، 
ولكـــن متى يحـــدث التأثيـــر والنتائـــج، فهذا ليس 
فـــي يد الصحيفة، أما بالنســـبة لوســـائل التواصل 
تنشـــر  أن  الصحـــف  تســـتطيع  فـــا  االجتماعـــي 

مـــا يمكـــن وصفـــه “فضفضـــة” الناس في وســـائل 
التواصـــل بأســـلوب ال يمكن نشـــره فـــي الصحف، 
فعلى ســـبيل المثال، تعرض بعض أعضاء مجلس 
النـــواب لحملـــة اســـتهداف فـــي وســـائل التواصل 
االجتماعـــي بالهجوم والتشـــهير وهو “اســـتهداف 
لشـــخوص”، لكـــن ذلك غيـــر ممكن فـــي الصحافة؛ 

كونها تعمل في إطار معين وبأسلوب محترم.
وعن جزئية طرحها الكويتي بشـــأن أهمية قانون 
الصحافـــة، أشـــار المردي إلـــى أن: القانون الجديد 
لـــم يتطرق إلـــى “المجلس األعلـــى للصحافة”، وال 
أعلـــم لمـــاذا؟ وأنا مـــن المتفائلين بوجـــود مجلس 
إصـــدار  ســـينظم عمليـــة  ألنـــه  للصحافـــة؛  أعلـــى 
للصحافة واإلذاعة ومحطات التلفزيون والمواقع 
اإللكترونيـــة، وهـــذا المجلـــس ليـــس “بدعـــة” بـــل 
موجـــود في العديد مـــن دول العالم، فنحن ال نرى 
فـــي القانـــون الجديد إال “فلـــوس وغرامات”، فيما 
نحـــن نحتاج إلى قانون مســـتنير يواكـــب التطور 

في البلد وليس قانون عقوبات.

البد من مراجعة وتجديد

وطـــرح كل مـــن الشـــيخ جاســـم الـــذوادي وضيف 
عـــن مســـؤولية  بشـــار” تســـاؤالت  “بـــو  المجلـــس 
الصحافـــة وأمانتها ولمـــاذا تأخر القانـــون، إضافة 
إلـــى عـــدم وجـــود صحـــف معارضـــة، وفـــي هـــذه 
الصـــدد، أشـــار العرادي إلـــى أن: قانون “47” مضى 
عليـــه 17 عاًمـــا والبـــد مـــن تجديـــده، وهنـــاك في 
تصـــوري، وبعد مـــرور هـــذه المدة، البـــد أن يكون 
مراجعـــة  إعـــادة  فـــي  دور  التشـــريعية  للســـلطة 
القانـــون وكذلـــك هنـــاك دور لمنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي؛ ليكون لهم اإلســـهام في التعديل، أما عن 
الصحـــف المعارضـــة، فتجربتهـــا غيـــر ناجحة في 
الكثيـــر من الدول، وهناك دول أخرى ليســـت فيها 
صحف معارضـــة، والمعارضة الحقيقية أن تطرح 
كل فئـــات المجتمع وتعبر عن رأيها في صحافتها، 
فضـــًا عن أن صحـــف المعارضة تصدر في الدول 
التـــي تعمل فيهـــا أحزاب له صحفهـــا، وهناك دول 
فيهـــا أحـــزاب وليس لديها صحـــف. وتحدث علي 
الفضلـــي فـــي مداخلتـــه عـــن ســـبب تأخـــر صدور 
القانون بأن: الدولة ليست جادة، ولو كانت كذلك 
لوفـــرت الظـــروف لتهيئـــة الـــرأي العـــام كما حدث 
مـــع موضوع القيمة المضافة ورفع ســـعر البنزين، 
ويفتـــرض هنـــا فـــي الصحافـــة المحليـــة أن تقـــرأ 
خارج السطور، وما زلت أطالب بمجلس تخطيط 
كما هو مجلس الصحافة الذي أشـــار إليه المردي، 
ولـــو كانـــت الدولة جـــادة لوضعت أســـس مجلس 
التخطيـــط، حتى رؤية 2030 لم تتحدث عن دور 
الصحافة. وأشـــاد محمد الحوســـني في مداخلته 
إلـــى مـــا تطرحه صحيفـــة “الباد” التـــي تتميز عن 
ســـائر الصحـــف بموضوعاتهـــا، متســـائًا عـــن دور 
أعضـــاء مجلســـي الشـــورى والنواب فـــي تحريك 
قانـــون الصحافة، الســـيما أن الصحافـــة هي التي 
“تسوق للنواب” وتقف معهم في معظم األحوال.

بين الورقي واإللكتروني

وفي تعليق على ما طرحه بعض الضيوف بشـــأن 
تقدم وســـائل التواصل االجتماعي على الصحف، 
أشـــار المردي إلـــى أن: للصحافـــة الورقية قراءها 
بالطبـــع، ولكن المطلوب تغييـــر المضمون لمواكبة 
التطـــور الجديد، فعلى ســـبيل المثـــال، حين ظهر 
“الســـينما”، ومـــا  يلـــغ دور  لـــم  فإنـــه  “التلفزيـــون” 
تقرأونه فـــي المنصات اإللكترونية يعتمد بنســـبة 

70 إلـــى 80 % علـــى أخبار الصحافـــة، فالصحافة 
الورقية أعلى مـــن ناحية المصداقية. وعن الفرق 
بيـــن قانون الصحافة وقانون العقوبات، كما طرح 
الحضـــور، أوضـــح العـــرادي باختصـــار أن: هنـــاك 
معامـــات مختلفـــة، وقانون الصحافة يشـــير إلى 
عقوبـــات تضمنهـــا “قانـــون العقوبات”، فـــا عقوبة 
با نص، وقانون العقوبات يشـــرح الفعل الجرمي 
والعقوبة لهذا الفعل العاقة الســـببية وغيرها، أما 
بالنسبة للتساؤل المتعلق بدوري كنائب سابق في 
تحريـــك قانـــون 47، أقـــول إن الدورة التشـــريعية 
تمتـــد لــــ 4 ســـنوات، ويمـــر القانـــون منـــذ اقتراحه 
بمراحل عدة معروفة، وكونك عضًوا في الســـلطة 
التشـــريعية فأنت تتعامل مـــع مجموعة كبيرة من 
الـــوزراء والمستشـــارين القانونييـــن، مـــا يتطلـــب 

كثيرا من الوقت.

صحافة “لّول”.. صحافة “الحين”

عـــن  فيهـــا  عبـــر  وقـــدم محمـــد شـــمس مداخلـــة 

بقولـــه:  اليـــوم  صحافـــة  مســـتوى  استحســـانه 
اليـــوم الصحافـــة أحســـن من لـــّول.. في الســـابق، 
وهـــذا الكام فـــي الثاثينات، كان هناك شـــخص 
اســـمه جيفـــري آثر، وهـــو إنجليزي لـــه مكتب في 
فيلـــم وكل صحيفـــة  الجفيـــر، كان يفحـــص كل 
تأتي إلى البحرين لمعرفة ما إذا كان فيها شـــيء 
ضـــد سياســـتهم، ونتذكر تاريخ عمـــل مطابع كان 
لهـــا دورها فـــي تطور الصحافـــة كمطابـــع الزيرة، 

الشرقية، النجاح وأوال.
الحمـــادي:  عبـــدهللا  االجتماعـــي  الناشـــط  وأكـــد 
مـــن الضـــرورة أن تهتـــم الصحافـــة بنقل مشـــاكل 
المجتمع، فلي تجربتي في التواصل مع الصحافة 
حتى قبل انتشـــار وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
وطرحـــت العديد مـــن المواضيع الحساســـة، لكن 

أجد هناك حالة خوف من نشر تلك القضايا.
وقال: أتذكر أنني تواصلت مع إحدى الصحافيات 
لطـــرح موضوع معين، فكانت خائفة لدرجة أنني 
وقعت على ورقة أتحمل فيها المسؤولية الكاملة 
حال اعتراض أي جهة على الموضوع، فالصحف 
المحلية مـــن الممكن أن تغطـــي المواضع المهمة، 
وال نحتاج إلى صحافة معارضة بل إلى مواضيع 
تهم المواطنين، ومع وجود التواصل االجتماعي 
نجد أن الصحف تتشابه وال تغطي ما يعاني منه 
المجتمع وليس لها وجود في الشـــارع! مثًا هناك 
محـــات تجاريـــة تغلق، فلماذا لم نجـــد أي تناول 

للموضوع أو مقابات مع التجار؟
البحرينيـــة  الصحـــف  بيـــن  المقارنـــة  علـــى  ورًدا 
الخليجيـــة  الصحـــف  تشـــهده  الـــذي  والتطـــور 
وتفوقهـــا علـــى صحفنا، قال المـــردي: إن من حق 
القـــارئ أال يحـــب صحافتنـــا، وهـــذه وجهـــة نظـــر 
نحترمهـــا حيـــن يـــرى أنهـــا ال تحتوي على شـــيء 
وهـــذا حقـــك، ربمـــا الصحافـــة الخليجيـــة تبهـــرك 
بألوانهـــا، لكن بالشـــفافية في الصحافـــة والحرية 

فنحن متقدمون عليهم.
الصحافـــة  بتقـــدم  المتعلقـــة  الجزئيـــة  وفـــي 
اإللكترونيـــة ووســـائل التواصـــل علـــى الصحافة 
الورقيـــة، قـــال المردي: ليس هنـــاك ثقة اليوم في 
موقـــع أو صحيفـــة إلكترونيـــة إن لـــم يكـــن لديها 
مطبوعة ورقية، وأعطيكم مثااًل: في العام 2012، 
قررت مجلـــة نيوزويك إيقـــاف الطباعة الورقية، 
ومـــن ثـــم تعتمـــد علـــى تاريخهـــا وعلـــى موقعها، 
وعادت بعد 4 سنوات للطباعة؛ ألن الناس نسوها! 
وهنـــا نقول إن الصحافة اإللكترونية مثل “الثقب 
األســـود” من يبحث فيها يتـــوه، ولكن المصداقية 

ما زالت للصحافة الورقية.

المردي والعرادي في ندوة مجلس محمد الكويتي

الحضور يتابعون محاور الندوة

رواد مجلس الكويتي يطمحون لصحافة وطنية تنبض بهموم المواطنين
المردي: أهمية وجود مجلس أعلى للصحافة... العرادي: مضى 17 عاًما والبد من “التجديد”
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انتخابات اللجان تغّير نصف وجه هيئة مكتب البرلمان

ذهـــب نـــواب 3 لجـــان مـــن أصـــل 5 إلـــى 
صنـــدوق االقتـــراع الختيـــار رؤســـائهم؛ 
بســـبب غياب التوافق لتزكية من يتولى 
االنعقـــاد  بـــدور  اللجـــان  قيـــادة  مقاليـــد 
الجديد. وأسفرت االنتخابات عن صعود 
4 وجـــوه جديـــدة، بما يعنـــي تغيير وجه 
هيئة مكتب المجلس، والتي تمثل قمرة 
قيادة البرلمان، وتضم الرئاســـة ونائبيها 

ورؤساء اللجان الخمس.
وعـــدد أعضاء هيئـــة المكتب 8، وأفرزت 
نتائـــج االقتـــراع عـــن تغيير نصـــف عدد 

أعضاء الهيئة.

نصيب الكتل

اللجـــان خســـارة  بـــدا الفتـــا بانتخابـــات 
مرشـــَحي كتلة األصالة أحمـــد األنصاري 
الكتلـــة  وفقـــدان  حطـــاب،  وعبدالـــرزاق 
المقعـــد الثانـــي بهيئة المكتب، إذ يشـــغل 
للرئاســـة  الثانـــي  النائـــب  األول  المقعـــد 
علـــي زايـــد. أمـــا كتلـــة البحريـــن النيابية 
فقـــد حجزت لها مقعديـــن بهيئة المكتب 
من خالل رئاســـة لجنتي الشؤون المالية 
العامـــة  المرافـــق  ولجنـــة  واالقتصاديـــة 
والبيئـــة. وحافظـــت كتلـــة الميثـــاق على 
مقعدهـــا بهيئة المكتب من خالل تجديد 
الثقة برئيســـها محمـــد البوعينين ونائبه 
بـــدر الدوســـري لقيـــادة لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 

لوالية جديدة.

مروحة التشريعية

النيابيـــة  االتصـــاالت  مروحـــة  نجحـــت 

في تزكيـــة محمد العباســـي لرئاســـة “أم 
اللجـــان” وهي لجنـــة الشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية، وذلـــك بعد تراجع رئيســـها 
الســـابق هشـــام العشـــيري وزميله فاضل 

السواد عن رغبتهما بالترشح.
وجـــرى التجديـــد لعلـــي النعيمـــي لنيابـــة 
الرئاســـة لواليـــة جديـــدة، وذلـــك بعد أن 
حصل على شبه إجماع للتجديد، إذ حاز 
6 أصـــوات مقابـــل صوت يتيم لمنافســـه 
ســـيد فالح هاشم. علما أن النائب الثامن 
يوســـف زينل اعتذر عن حضور الجلسة 

واالجتماع.

قرعة المالية

ولـــم تفلح جهود نيابية فـــي رأب صدع 

البحريـــن  بيـــن أعضـــاء كتلـــة  الخـــالف 
النيابية لتســـمية مرشـــح واحد لرئاســـة 

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
وشـــهد اجتمـــاع اللجنـــة تذكيـــرا باتفاق 
اللجنـــة  قيـــادة  انتخـــاب  عشـــية  أبـــرم 
بـــدور االنعقـــاد األول، ويقضي بالتناوب 

بقيـــادة اللجنـــة، وبحيـــث يتولـــى علـــي 
إســـحاقي رئاســـة اللجنة بالـــدور األول، 
وأحمد الســـلوم بالدور الثالث، ومحمود 

البحراني بالدور الثالث.
طلبـــوا،  اللجنـــة  أعضـــاء  بعـــض  ولكـــن 
حســـب مصادر “البـــالد”، نســـف االتفاق، 

والتوافق على مرشـــح واحد أو الذهاب 
لصندوق االقتراع.

وترشـــح عضوا كتلة البحرين إســـحاقي 
والسلوم. وجاءت نتيجة االقتراع بنيل 
السلوم 5 أصوات، وإسحاقي 3 أصوات.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمركـــز نيابـــة رئاســـة 
اللجنة، فقد جّدد نائب الرئيس الســـابق 
أحمد العامر ترشـــحه، وتقدمـــت النائب 
وجـــاءت  بترشـــحها،  الحايكـــي  كلثـــم 
نتيجـــة االقتـــراع بتســـاوي األصوات )4 
مقابـــل 4(، إذ أن إجمالـــي أعضاء اللجنة 

ثمانية.
وذكـــرت المصادر أن النائب العامر طلب 
تقييـــد انســـحابه، وتنازله لمركـــز النيابة 
المستشـــار  ولكـــن  الحايكـــي،  لزميلتـــه 

الالئحـــة  بـــأن  أفـــاد  باللجنـــة  القانونـــي 
الداخليـــة لمجلس النـــواب ال تنص على 
خيـــار االنســـحاب، وإنمـــا اختيـــار مركـــز 
نائب الرئيس بالقرعة في حال تســـاوي 
األصـــوات، وأجريت القرعـــة بين العامر 

والحايكي، وابتسمت القرعة لألخيرة.

“باكيج” الخدمات

أما فيما يتعلق بلجنة الخدمات فقد كان 
مصيـــر قيادتها مرتبطا بما تفرزه نتيجة 
اختيـــار قيـــادة لجنة الشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية، وتـــالزم “باكيج” تصويتي 
معيـــن بيـــن اللجنتين. وترشـــح لرئاســـة 
اللجنـــة النائب ممـــدوح الصالـــح - الذي 
شـــغل نيابة رئاسة اللجنة بالدور السابق 
- والنائب أحمد األنصاري. وحاز الصالح 
5 أصوات في مقابل صوتين لألنصاري. 
وهذه الخســـارة الثانية لألنصاري لتولي 
قيـــادة اللجنـــة بعـــد ســـقوطه بانتخـــاب 

الدور الماضي. 

شد المرافق

العامـــة  المرافـــق  لجنـــة  مشـــهد  وســـاد 
والبيئـــة شـــد وجـــذب بيـــن فريـــق يؤيد 
تجديـــد ترشـــح الرئيـــس الســـابق للجنة 
عبدالـــرزاق حطـــاب، وبيـــن فريـــق آخـــر 
يطالب بوجه آخر، ودخل أعضاء اللجنة 
االجتمـــاع دون اتفـــاق، وجـــّدد حطـــاب 
ترشحه ورفع حمد الكوهجي يده معلنا 

ترشحه.
وأســـفرت االنتخاب عن فـــوز الكوهجي 

بـ 4 أصوات مقابل 3 أصوات لحطاب.

لجنة المرافق

اللجنة الخارجية

اللجنة التشريعية

اللجنة المالية

لجنة الخدمات

مروحة اتصاالت 
تزكـــــي العباســــي 

لـ “أم اللجان” وإجماع 
على النعيمي

القرعة تبتسم 
للحايكي بعد تساوي 

أصواتها مع العامر 
لنيابة “المالية” 

شد وجذب بـ 
“المرافق” 

والكوهجي يسحب 
البساط من حطاب

نسف اتفاق 
التناوب بـ “المالية” 

والسلوم يطيح 
إسحاقي

“باكيج” لجنة 
الخدمات يثّبت 

الصالح واألنصاري 
يسقط للمرة الثانية

تجديد الثقة 
بالبوعينين والدوسري 

لقيادة “الخارجية” 
لوالية جديدة

معلمون صغار بـ “عقبة” يدّرسون ذوي التحصيل المتدني

حين تدخل صف المعلمة ُسعاد الدغاس 
بمدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين، 
أماكنهـــم،  فـــي  جالســـين  الطلبـــة  تجـــد 
وانضبـــاط،  بشـــغف  دخولهـــا  منتظريـــن 
والســـبب يعـــود إلى الـــدور الكبيـــر الذي 
يلعبـــه الطالـــب المنـــوط بمهمـــة ضابـــط 
الصـــف الـــذي يقـــوم بتأديـــة مهامـــه في 
واألنظمـــة  اإلرشـــادات  زمالئـــه  تعليـــم 
والقوانين المدرســـية، كمـــا ال يمكنك أن 
تغفـــل دور المعلـــم الصغيـــر الـــذي يقـــوم 
بدور المعلم والمرشد المسؤول عن دعم 

تحصيل زمالئه الدراسي.
 تقـــول الدغـــاس “يأتـــي تكليـــف الطلبـــة 

إطـــار  فـــي  الصـــف،  فـــي  المهـــام  بهـــذه 
االســـتراتيجيات التعليمية التي أنفذها، 
ومـــن   ،21 القـــرن  بمهـــارات  لتزويدهـــم 
القـــرار،  القيـــادة وصنـــع  ضمنهـــا مهـــارة 

ليكون الطالب قائًدا ناجًحا له دور فّعال 
فـــي المجتمع، وضمن رؤيـــة تؤمن بدور 

المدرسة كحاضنة لقادة المستقبل”.
 وتضيـــف أنها تستكشـــف شـــخصية كل 

طالـــب وإمكانياتـــه في الصـــف، الختيار 
ســـبيل  فعلـــى  إليـــه،  المناســـبة  المهمـــة 
المثـــال يتـــم اختيـــار الطلبـــة المتميزين 
للقيـــام بـــدون المعلميـــن الصغـــار، لدعـــم 
أقرانهم من ذوي التحصيل المتدني، بما 
في ذلك مســـاعدتهم على فهم الدروس 

والقراءة الصحيحة للنصوص.
كمـــا تؤكـــد الدغـــاس أن التعلـــم باللعـــب 
أهـــم  مـــن  يعـــد  األولـــى  الحلقـــة  لطلبـــة 
اســـتراتيجيات التعلـــم، لمـــا يضفيـــه من 
تشـــويق ومتعة فـــي الـــدروس، فهو من 
الوســـائل التعليميـــة الحديثـــة المحببـــة 
لدى األطفال، ويعتمد على تأثير األلعاب 
عليهـــم، كما أنه يســـتثمر طاقـــة الحركة 
لديهم، وذلك عن طريق وسائل تعليمية.

محرر الشؤون المحلية

جانب من حصة دراسية للمعلمة الدغاس

قـــال أوليـــاء أمـــور بمدرســـة حســـان بـــن ثابت 
االبتدائيـــة للبنيـــن )تقـــع بالمحـــرق( لــــ “البـــالد” 
إن إدارة المدرســـة لجـــأت لالســـتعانة بحارس 
المدرســـة لتأمين حصص احتياطية بالفصول 
وذلك بسبب نقص عدد المعلمات.  وذكر أولياء 
األمـــور أن أوالدهـــم يشـــكون من عـــدم تلقيهم 
المعرفـــة، وأن أغلـــب الحصـــص بـــال تدريـــس، 

ويسيحون لعًبا بساحة المدرسة.
ولفـــت أوليـــاء األمـــور أنهـــم قصدوا المدرســـة 
للقـــاء المديرة، وفوجئوا بعدم تســـكين مديرة 
للمدرسة منذ استئناف الدراسة. وطالبوا وزارة 
التربية بضرورة حل مشـــكالت هذه المدرســـة 

وتعيين مديرة وعدد كاف من المعلمات.

أولياء أمور لـ“^”: ال مديرة واللعب بالساحة أكثر من الحصص

غابت المعلمة فاستعانت المدرسة بحارسها لحصص االحتياط

تحســـن مســـتوى تقدير مدرســـة الحكمة 
جـــودة  لهيئـــة  تقريـــر  بأحـــدث  الدوليـــة 

التعليم والتدريب. 
وحافظت المدرســـة علـــى تقدير “مرٍض” 
 2015 بالعـــام  الثانيـــة  بـــدورة المراجعـــة 
والـــدورة األخيـــرة بالعـــام 2019. وفيمـــا 
يأتي أبرز ما تضمنـــه التقرير كما حصلت 

“البالد” على نسخة منه:

الجوانب اإليجابية

- ثقـــة الطلبة في أنفســـهم، وتمثلهم قيم 
المواطنـــة، ووعيهـــم بالقضايـــا العالميـــة، 

واطالعهم على الثقافات المختلفة.
ومواهبهـــم  الطلبـــة  خبـــرات  تعزيـــز   -
وإبداعاتهـــم مـــن خـــالل مجموعـــة جيدة 

من األنشطة الالصفية.

التوصيات

رفـــع اإلنجـــاز األكاديمـــي للطلبـــة مـــن 
خـــالل تطبيـــق إســـتراتيجيات تعليـــم 

وتعلم فاعلة تركز على:

- تطويـــر مهـــارات الفهم واالســـتيعاب 
اللغتيـــن  فـــي  خاصـــة  الطلبـــة،  لـــدى 

العربية واإلنجليزية.
- توظيف وقت التعلم بصورة منتجة.
فاعلـــة  تقويـــم  أســـاليب  توظيـــف   -
تتحـــدى قـــدرات الطلبـــة، وتقـــدم لهم 
الدعـــم، خاصة الطلبـــة ذوي التحصيل 

المنخفض.
واإلدارة  القيـــادة  فاعليـــة  رفـــع   -

والحوكمة من خالل:

التطويـــر  برامـــج  انعـــكاس  متابعـــة   -
الصفيـــة،  الممارســـات  علـــى  المهنـــي 
ومـــدى فاعليتهـــا فـــي رفع مســـتويات 

الطلبة.
- تطويـــر آليـــات التقييم؛ لتكـــون أكثر 

دقة وموائمة لمستويات المنهج.
- التأكـــد مـــن فاعليـــة برامـــج الدعـــم 
األكاديمـــي وتلبيتهـــا احتياجات فئات 
الطلبـــة المختلفة، خاصـــة الطلبة ذوي 

التحصيل المنخفض.

تقريـــر “الجـــودة”: التالميـــذ واثقـــون مـــن أنفســـهم

طلبة مدرسة الحكمة يعون القضايا العالمية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

ملخص نتائج المراجعة بمدرسة الحكمة

وتقّدم تقدير المدرسة بتقارير هيئة جودة التعليم  «
والتدريب. وأحرزت تقييم “ممتاز” بدورة المراجعة األخيرة 

 المنشور تقريرها في شهر سبتمبر 2019.
وكان التقييم األول للمدرسة بالعام 2009 “جيد” ثم 

تدهورت إلى “مرض” بالدورة الثانية بالعام 2012، وتحسنت 
إلى “جيد” بالدورة الثالثة بالعام 2015، وصواًل إلى تقييم 

 “ممتاز” بالدورة األخيرة العام الجاري.
 يشار إلى أن المدرسة تأسست بالعام 1963. وتضم الطلبة 

من الفصل الدراسي األول للخامس االبتدائي. وتستوعب 
قرابة 851 طالًبا. ويبلغ قوام الهيئة اإلدارية قرابة 17 إدارية، 

و17 فنية، و70 معلًما. وآخر مديرة مكثت بالمدرسة قرابة 5 
سنوات وفًقا لما ورد بالتقرير األحدث لهيئة الجودة.

بروفايل المدرسة

ــة”.. وتـــصـــّدع بــــ“الـــبـــحـــريـــن”.. و“الـــمـــيـــثـــاق” مــســتــقــرة ــ ــال ــ ـــ“األص ــ نــكــســة ل
راشد الغائب
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البحرين تشارك باجتماع لجنة الوزارية المعنية لدول التعاون
2030 المشـــتركة  العمرانيـــة  اإلســـتراتيجية  بتنفيـــذ  البـــدء  مناقشـــة 

شــارك وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة في أعمال االجتماع التحضيري الخامس والثالثين 

لكبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في سلطة عمان.

وصرح وكيل الوزارة لشؤون البلديات بأن 
لجنـــة الوزراء المعنيين بشـــؤون البلديات 
حققت مجموعة كبيرة من اإلنجازات التي 
تصـــب في تحقيـــق رؤى وتوجيهات قادة 
دول مجلـــس التعاون الخليجي بالوصول 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  التكامـــل  إلـــى 
مشـــيرا  المجلـــس،  دول  بيـــن  والعمرانـــي 
إلـــى أن االجتمـــاع تطـــرق إلـــى عـــدد مـــن 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
األعمال وأهمها المتعلقة بالبدء في تنفيذ 
اإلســـتراتيجية العمرانيـــة لـــدول المجلس 
التعـــاون 2030. وأكـــد أهميـــة االجتمـــاع 
ومـــا تضمنـــه مـــن محـــاور مهمـــة، والتـــي 

تســـاهم إلى حـــد كبير فـــي تطويـــر العمل 
البلـــدي ودفعـــه نحو خطـــوات جديده في 
مســـيرة العمل البلدي الخليجي المشترك، 
وأهم هذه التوصيـــات الموفقة على دليل 
علـــى  الموافقـــة  الصلبـــة،  النفايـــات  إدارة 
دليل النباتـــات المالئمة للبيئية الخليجية، 
الموافقـــة علـــى دليل التحضير وتحســـين 
جودة الهـــواء والحد مـــن التلوث البصري 
والســـمعي، الموافقة على دليل المحافظة 
علـــى التراث العمرانـــي والبيئـــة الطبيعية 
في المناطق الحضرية. وأضاف “أن العمل 
البلـــدي بمفهومة الحديث ركيزة أساســـية 
مـــن ركائز التنميـــة الحضرية المســـتدامة، 

وأصبـــح دوره فاعـــال في تحقيـــق رفاهية 
المواطنيـــن والمقيميـــن بدولنـــا الشـــقيقة، 
مشـــيرا إلى أنه بالعمل الخليجي المشترك 
يمكننـــا أن نصـــل إلـــى عمل بلدية يســـاهم 
فـــي دفـــع عملية البنـــاء فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي”. وأعرب وكيل الوزارة 
لشـــؤون البلديـــات عـــن تطلعـــه أن يحقـــق 

هـــذا االجتمـــاع ما يتطلـــع إليه قـــادة دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ومـــا يســـعى 
إليـــه وزراء البلديـــات فـــي دول المجلـــس 
نحـــو تطويـــر العمـــل البلـــدي واالنتقال به 
إلـــى آفـــاق جديـــدة تحقـــق التكامـــل بيـــن 
المســـتوى  علـــى  المختلفـــة  القطاعـــات 

الوطني واإلقليمي.

الشيخ محمد بن أحمد أثناء مشاركته أعمال االجتماع التحضيري الخامس والثالثين

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الصحة

نظمـــت وزارة الصحـــة تحـــت رعاية 
وكيـــل الـــوزارة وليد المانـــع، امتحان 
المجلـــس العربي الختصاص الباطنة 
الســـريري، والـــذي ُيقام للمـــرة األولى 
طبيبـــا   24 بحضـــور  البحريـــن  فـــي 
وخارجهـــا. المملكـــة  مـــن  ممتحنـــا 

وقال المانع إن وزارة الصحة تشـــهد 
اليوم قفـــزة نوعية في مجال برامج 
ُيقـــام  حيـــث  الصحيـــة،  التدريـــب 
امتحان المجلس العربي الختصاص 
فـــي  مـــرة  ألول  الســـريري  الباطنـــة 
الطبيـــب  يؤهـــل  والـــذي  البحريـــن، 
منصـــب  علـــى  للحصـــول  المقيـــم 

أخصائي فـــي طب الباطنة العام بعد 
نجاحه، إذ ســـيقدم هذا االمتحان 24 
طالبا في مجال الباطنة، من بينهم 16 
طبيبا بحرينيا و8 أطباء من مختلف 
الكـــوادر  ويمتحـــن  العربيـــة،  الـــدول 
أعلـــى استشـــاري وعمـــداء جامعـــات 
الكفـــاءة  ذوي  مـــن  العربـــي  الوطـــن 
والتخصصات الدقيقة العالية، حيث 
ُيشرف على هذا االمتحان 14 طبيبا 
فـــي مختلـــف التخصصـــات الصحية 
بالـــدول العربية، بينهـــم 7 بحرينيين، 
و7 مـــن الســـعودية، اإلمـــارات، مصر، 

األردن، والعراق.

“الصحة” تنظم امتحان “العربي للباطنة السريري”

المنامة -  وزارة األشغال وشؤون البلديات

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف ممثل 
الدائـــرة الثامنة في محافظـــة العاصمة 
النائـــب فاضـــل الســـواد بحضـــور وكيل 
شـــؤون األشـــغال أحمد الخياط، ومدير 
عـــام أمانـــة العاصمـــة شـــوقية حميدان 
وعـــدد من مســـؤولي الوزارة.وتم بحث 
عدد من المواضيع المتعلقة باحتياجات 
الدائـــرة الثامنـــة فـــي العاصمـــة، ومنهـــا 

مشـــروع تطوير ســـوق ســـترة المركزية 
وصيانتهـــا، إلـــى جانـــب بحـــث مخطط 
النبيـــه  لجزيـــرة  األراضـــي  اســـتعماالت 
صالـــح، وصيانـــة حدائق منطقة ســـترة 
وتزويـــد الحدائق والمالعـــب بأرضيات 
ســـترة  حديقـــة  خصوصـــا  مطاطيـــة 
الحديقـــة  أن  خلـــف  وأوضـــح  الكبـــرى. 
مدرجـــة ضمـــن مشـــاريع الصيانـــة لهـــذا 

العام.

بحث تطوير سوق سترة 

“بلدي الجنوبية” يهّنئ وزير الكهرباء بالثقة الملكية
المبـــارك: تعزيـــز أواصـــر التعـــاون والعمـــل المشـــترك بيـــن الدوائـــر الخدمية

اســتقبل وزيــر شــئون الكهرباء والماء وائــل المبارك بمكتبــه رئيس المجلس 
البلــدي بالمنطقــة الجنوبيــة بــدر التميمــي وعدد مــن أعضاء المجلــس الذين 
ا للوزير تقديًرا وعرفاًنا له على جهوده المتميزة وتعاونه  قدموا درًعا تذكاريًّ
إبــان فتــرة عمله ســابًقا في شــئون البلديــات والتخطيط العمرانــي، معربين 
عن خالص التهاني والتبريكات له على الثقة الملكية السامية من لدن عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه وزيًرا لشئون 
الكهربــاء والمــاء، متمنيــن لــه كل التوفيق والســداد في العمل على تحســين 

جودة خدمات الكهرباء والماء.

 وفي هذا الشـــأن، أعـــرب المبارك عن 
تقديره لهذه اللفتة الكريمة من رئيس 
وأعضـــاء المجلـــس البلـــدي بالمنطقة 
الجنوبيـــة، وقـــال إن هيئـــة الكهربـــاء 
جهـــد  وبـــكل  دائًمـــا  تســـعى  والمـــاء 
لتحســـين جـــودة خدماتهـــا انطالًقـــا 

مـــن التوجيهـــات المســـتمرة للقيـــادة 
الحكيمـــة، وإن التواصل المباشـــر مع 
المجالـــس البلديـــة التـــي تعتبـــر أحد 
روافـــد المشـــروع الوطنـــي لصاحـــب 
الجاللـــة الملـــك الذي يعد مؤشـــًرا من 
المؤشـــرات األساســـية لقياس جودة 

تلـــك الخدمـــات والعمـــل علـــى إيجاد 
اســـتمرار  مؤكـــًدا  التحســـين،  فـــرص 
والعمـــل  التعـــاون  أواصـــر  تعزيـــز 

الخدميـــة  الدوائـــر  بيـــن  المشـــترك 
مـــن أجـــل تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

وأجودها للمواطنين والمقيمين.

شكر من مجلس بلدي الجنوبية

المنامة - مكتب وزير شئون الكهرباء والماء

القوائم املالية املرحلية املخت�سرة 30 �سبتمرب 201٩

فـــاروق يـــو�ســـف املــوؤيـــد
رئي�س جمل�س الإدارة 

حمــمــد ح�ســني يـتـيــم
ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية

جارفيلد جونز
الرئي�س التنفيـذي 

�سربل �سركي�س
رئي�س ال�سوؤون املالية

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناءا على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ وأصدرت من قبل كي بي إم جي برأي غير متحفظ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد املخت�سر للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 201٩بيان املركز املايل املوحد املخت�سر كما يف 30 �سبتمرب 201٩
   بالدينار البحريني

بيان الدخل ال�سامل املوحد املخت�سر للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 201٩

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املخت�سر للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 201٩

بيان التدفقات النقدية املوحد املخت�سر للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 201٩
31 ديسمبر3٠2018 سبتمبر٢٠١٩

)مدققة()مراجعة(
الموجودات 

98.741.826102.538.484عقارات ومعدات
835.108797.676عقارات استثمارية 

8.811.8849.563.532استثمار في شركات زميلة 
13.368.88513.870.550أوراق مالية استثمارية

١٢١.757.7٠3126.770.242الموجودات غير المتداولة

3.451.5603.439.004مخزون
1.839.9961.950.625ذمم تجارية مدينة 
3.805.1702.884.172موجودات أخرى 

4.005.4526.600.498نقد وإيداعات لدى البنوك
١3.١٠٢.١7814.874.299الموجودات المتداولة
١34.85٩.88١141.644.541مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

22.599.48722.599.487رأس المال
17.514.44217.514.442عالوة إصدار األسهم

)33.248(-أسهم خزانة
24.814.65823.437.131احتياطيات أخرى

48.310.78550.166.694أرباح مستبقاة
١١3.٢3٩.37٢113.684.506مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
1.581.8162.137.984مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12.560.00014.000.000الجزء غير المتداول من القرض
١4.١4١.8١616.137.984المطلوبات غير المتداولة

1.967.9712.063.973ذمم تجارية دائنة
5.510.7225.758.078مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

4.000.000-الجزء المتداول من القرض

7.478.6٩311.822.051المطلوبات المتداولة

٢١.6٢٠.5٠٩27.960.035مجموع المطلوبات 

١34.85٩.88١141.644.541مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الثالثة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبرالتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر                                                            
٢٠١٩2018٢٠١٩2018

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(
عمليات الفندقة

28.114.44924.825.1879.295.0238.225.035اإليرادات  
)5.302.569()6.453.660()16.061.863()18.994.553(التكاليف التشغيلية

٩.١١٩.8٩68.763.324٢.84١.3632.922.466إجمالي ربح العمليات  
أنشطة االستثمار 

787.374758.869214.467152.026أرباح األسهم

974.6421.723.152390.0511.249.199رسوم إدارة وإيرادات أخرى
1.102.170817.487550.686353.861الحصة من أرباح الشركات الزميلة

71.340330.9639.50713.913إيراد الفوائد
٢.٩35.5٢63.630.471١.١64.7١١1.768.999اإليرادات من أنشطة االستثمار

)1.478.932()1.927.018()3.719.495()5.668.480(استهالك

)166.600()241.296()166.600()724.142(فوائد بنكية

)1.057.899(-)1.057.899()134.486(مصروفات مشاريع قبل التشغيل 

)870.640()410.211()1.710.017()1.312.178(مصروفات تشغيلية أخرى

4.٢١6.١365.739.784١.4٢7.54٩1.117.394ربح الفترة

١٩2565العائد األساسي والمخفض على السهم )بالفلس(

الثالثة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبرالتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر
٢٠١٩2018٢٠١٩2018

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(
4.٢١6.١365.739.784١.4٢7.54٩1.117.394ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة:

أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة
 من خالل الدخل الشامل اآلخر - صافي

2.043.841266.674312.23476.796التغير في القيمة العادلة
6.655)6.797(46.18228.593االستثمار في شركات زميلة -الحصة من الدخل الشامل اآلخر

٢.٠٩٠.٠٢3295.2673٠5.43783.451الدخل الشامل اآلخر للفترة
6.3٠6.١5٩6.035.051١.73٢.٩861.200.845مجموع الدخل الشامل للفترة

احتياطيات أخرى
أرباح أسهماحتياطي

األعمالاحتياطياحتياطيأسهمعالوة إصداررأس
احتياطي 

مجموعأرباحموصى القيمة
حقوق الملكيةمستبقاةبتوزيعهاالعادلةالخيريةعامقانونيخزانةاألسهمالمال2018 )مراجعة(

11.299.7445.000.0002.238.0983.127.3586.776.62343.246.229111.768.733)33.248(22.599.48717.514.442الرصيد في 31 ديسمبر 2017
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
1.260.802--1.260.802------المالية رقم )9( كما في 1 يناير 2018  

الحصة من أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم )9( للشركات الزميلة كما 

-)42.843(-42.843------1 يناير 2018
11.299.7445.000.0002.238.0984.431.0036.776.62343.203.386113.029.535)33.248(22.599.48717.514.442الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018

الدخل الشامل للفترة:
5.739.7845.739.784--------ربح الفترة

295.267--295.267------الدخل الشامل اآلخر للفترة
5.739.7846.035.051-295.267------مجموع الدخل الشامل للفترة

-41.793-)41.793(------محول من استبعاد استثمارات في أوراق مالية
معامالت مع مساهمي المجموعة

)6.776.623(-)6.776.623(-------- أرباح أسهم  معلنه لسنة 2017
48.984.963112.287.963-11.299.7445.000.0002.238.0984.684.477)33.248(22.599.48717.514.442كما في 30 سبتمبر 2018

احتياطيات أخرى
احتياطي

األعمالاحتياطياحتياطيأسهمعالوة إصداررأس
احتياطي 

مجموعأرباحالقيمة
حقوق الملكيةمستبقاةالعادلةالخيريةعامقانونيخزانةاألسهمالمال٢٠١٩ )مراجعة(

11.299.7445.000.0002.238.0984.899.28950.166.694113.684.506)33.248(22.599.48717.514.442الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩
الدخل الشامل للفترة:

4.216.1364.216.136-------ربح الفترة
2.090.023-2.090.023------الدخل الشامل اآلخر للفترة

٢.٠٩٠.٠٢34.٢١6.١366.3٠6.١5٩------مجموع الدخل الشامل للفترة
-702.406)702.406(------المحول عند بيع استثمار في األوراق المالية

3.70833.248)3.708(---33.248--بيع أسهم خزانة
)6.382(--)6.382(-----تبرعات خيرية مدفوعة

معامالت مع مساهمي المجموعة:
)6.778.159()6.778.159(-------- أرباح أسهم معلنة لسنة 2018   

١١.٢٩٩.7445.٠٠٠.٠٠٠٢.٢3١.7١66.٢83.١٩848.3١٠.785١١3.٢3٩.37٢-٢٢.5٩٩.487١7.5١4.44٢كما في 3٠ سبتمبر ٢٠١٩

30 سبتمبر 3٠2018 سبتمبر ٢٠١٩
)مراجعة()مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
4.٢١6.١365.739.784ربح الفترة 

تعديالت للبنود التالية:
5.668.4803.719.495استهالك 

)817.487()1.102.170(الحصة من أرباح شركات زميلة
)758.869()787.374(أرباح األسهم
)330.963()71.340(إيراد الفوائد
-724.142فوائد بنكية 

10.66313.664مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
7.832996مخصص مخزون بطيء الحركة 

235.362183.663مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
8.٩٠١.73١7.750.283ربح الفترة بعد التعديالت

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)204.952()20.389(مخزون

140.293)810.839(ذمم تجارية مدينة وأخرى
)1.998.626()159.327(ذمم تجارية دائنة وأخرى

)290.750()247.000(مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
)124.455()791.530(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

6.87٢.6465.271.793صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)48.190.543()2.067.105(شراء عقارات ومعدات

-157.853استبعاد عقارات ومعدات
2.537.581357.783استبعاد أوراق مالية استثمارية

71.340330.963فوائد مستلمة
1.900.0001.701.000أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

787.374758.869أرباح أسهم مستلمة أخرى
14.906.959-ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من 90 يوماً

)30.134.969(3.387.٠43صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)6.591.445()6.677.518(أرباح أسهم مدفوعة

-)5.440.000(سداد قرض بنكي
)4.600()36.247(تبرعات خيرية مدفوعة

-23.055بيع أسهم خزانة
-)724.025(فوائد مدفوعة
17.000.000-قرض ممنوح

10.403.955)١٢.854.735(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)14.459.221()٢.5٩5.٠46(صافي النقص في النقد وما في حكمه
6.024.54919.278.910النقد وما في حكمه في 1 يناير

3.4٢٩.5٠34.819.689النقد وما في حكمه في 3٠ سبتمبر
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ــاص ــخ وال الـــعـــام  فـــي  ــفــة  وظــي ألـــف   500 الــســلــوم: 

السوق تحتاج لوظائف مهنّية والتدريب “مضيعة وقت”

  أكـــد النائـــب أحمـــد الســـلوم أن هيئة تنظيم ســـوق العمل لم تقـــم بدورها 
المنـــاط إليهـــا وهـــي حســـب القانـــون الجهـــة الوحيـــدة التـــي تملـــك معلومات عن 
الوظائـــف فـــي الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة ودورها إصـــدار قوائـــم بالوظائف 

والرواتب ورفعها “لتمكين” لهدف تطوير وتدريب المواطنين للعمل بها. 
وتابـــع لم تصـــدر الهيئة أي إحصائيـــة أو قائمة بهذه الوظائف منذ إنشـــائها وهناك 

500 ألف وظيفة في الجهات العامة واألهلية.
وأضـــاف جميع اإلحصائيات تشـــير إلى أن الســـوق البحرينـــي يحتاج إلى وظائف 
مهنيـــة، في حين مـــا زالت الجامعات والمعاهد تركز علـــى الجانب األكاديمي، في 
حيـــن كان باإلمكان مـــن زيادة مراكز التدريب المهنية ليكون البحريني هو البديل 
فـــي وظائـــف كثيرة.  ووصف الســـلوم البرامج التدريبيـــة بالمضيعة للوقت، وقال 
إننـــا منـــذ 9 شـــهر اقترحنا مشـــروع إحـــال البحرينـــي وتوقعنا أن تتغيـــر البعثات 
والبرامـــج الجامعية وأن تصدر رخص لمعاهد مهنيـــة وابتعاث بحرينيين للخارج 

الكتساب الخبرة المهنية وهذا ما لم يحصل منه شيء.
وأكـــد إلـــى أن توظيف 20 ألف بحريني مقابل 500 ألف وظيفة يحتاج إلى قانون 

منظم أو قرار مثل ما حصل في بقية الدول.

معتذران
الثالثة  الــعــاديــة  الــجــلــســة  شــهــدت 
االنعقاد  دور  مــن  الــنــواب  لمجلس 
للفصل  ــثــانــي  ال ــادي  ــعـ الـ ــســنــوي  ال
التشريعي الخامس اعتذار النائبين 

كلثم الحايكي ويوسف زينل.

تغطية ليلى مال اهلل
تصوير عبدالرسول الحجيري

زبدة الكالم.. عنوان ورقة مرافعة حمد الكوهجي.. اقلب الصفحة لقراءتها

81 مواطنا رواتبهم أقل من 200 دينار  
ــيــن ــي ــن ــحــري ــب نـــقـــد نـــيـــابـــي لـــعـــدم وجــــــود خـــطـــة إلحــــــال ال

  اســتحوذت مناقشــة الــرد الحكومــي على االقتــراح برغبة )بصفة مســتعجلة( 
بشــأن تقديــم الحكومــة لخطــة تدريــب وتأهيــل بحرينييــن وإحاللهــم مــكان العمالــة 
األجنبية في جميع القطاعات الحكومية بنسبة )90 %( خالل 4 سنوات، على معظم 
مداخــالت أعضــاء مجلــس النــواب فــي جلســتهم الثالثة مــن دور االنعقــاد الثاني في 

الفصل التشريعي الخامس.

مـــن جانبـــه، قـــال النائب األول عبـــد النبي 
ســـلمان إن رد الحكومـــة العام المســـهب ال 
يتضمن إجابة حقيقة على مســـألة إحال 
البحرنـــة. فـــي حيـــن أن هنـــاك نســـبة فـــي 
األجانـــب تهيمن علـــى كل صغيرة وكبيرة 
العـــام والخـــاص، واألرقـــام  القطـــاع  فـــي 

والنسب التي أعلنت مخيفة جدا.
وأضاف أن هنـــاك تنفيعا لكثير من المعاهد 
بحجـــة التدريـــب، وهذا ما تقـــوم به وزارة 
العمـــل بـــأن تنفـــع معاهـــد؛ ألن البحرينيين 
يعيـــدون ذات البرامـــج التدريبيـــة لمـــرات 
ومـــرات في حيـــن أن وزارة العمل ال تحرك 

ومعـــارض  األجانـــب  بخصـــوص  ســـاكنا 
التوظيـــف الخاصـــة بهـــم. فـــي حيـــن أكـــد 
النائـــب عبـــدهللا الدوســـري أن الكثيـــر مـــن 
خطـــة  لديهـــا  ليـــس  الحكوميـــة  الـــوزرات 
لإلحال البحريني، فا يوجد جهاز تنفيذي 
لديـــه خطـــة لإلحـــال وهـــذا مـــا ثبـــت في 
لجنة التحقيـــق في البحرنـــة. وبّين النائب 
إبراهيـــم النفيعي أن هنـــاك عدم جدية في 
توظيـــف البحرينـــي بدليـــل رفـــض رئيـــس 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 500 ألـــف دينـــار 
لتنفيـــذ دراســـة وبرنامج بهـــذا الخصوص. 
وأوضـــح النائـــب حمـــد الكوهجـــي أن آخر 

إحصاءات هيئة تنظيم ســـوق العمل بينت 
أن 35 بحرينيا فقط يتقاضون راتب 1000 
دينار من أصل 550 موظفا في الربع األول 
مـــن العام. ولفت إلـــى أن ذات اإلحصاءات 
أشـــارت إلى أن هناك 81 بحرينيا يحصلون 
علـــى أقـــل مـــن 200 دينـــار بينمـــا تحصـــل 
بحرينيـــة علـــى راتب أقـــل مـــن 99 دينارا. 

مـــن جانبـــه، ذكـــر النائـــب عيســـى القاضـــي 
أن وزارة التربيـــة والتعليـــم توظـــف 3872 
أجنبيـــا، بينما يعمل في وزارة الصحة 781 
أجنبيا، أما هيئة الكهرباء والماء فتستعين 
بــــ 526 موظفا أجنبيا و500 موظف أجنبي 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي 

والتخطيط العمراني.

  قـــال النائـــب ممدوح صالـــح إن رد الحكومـــة والمجلس 
األعلى للصحة بعدم وجود الحاجة الماسة لبرنامج التخصصات 
الطبية البورد البحريني كان مفاجئ، موضحا أن االقتراح برغبة 
لمس الحاجة لكون البحرين وجهة ســـياحية لكثير من مواطني 
الـــدول العربيـــة والخليجيـــة خاصـــة.  مـــن جانبـــه، علـــق النائب 
إبراهيـــم النفيعـــي أن رد الحكومي يناقض رؤيـــة ولي العهد في 
التنميـــة االقتصاديـــة، وأن رد الحكومة بالرفص يقصي البحرين 
من فرصة االستثمار في المجال الطبي، مؤكدا أن تكلفة برنامج 
التخصصـــات الطبية للطالب الواحد يكلف 13 ألف دينار للطالب 
الواحـــد فـــي البورد الســـعودية، في حين انه يمكن اســـتثمار في 
هـــذا المجال. من جانبه، علق ممثل الحكومة أحمد األنصاري أن 
المجلـــس األعلـــى للصحة فـــي طور دراســـة المشـــروع، الفتا أن 
مشـــروعا بهـــذا الحجـــم يحتـــاج إنشـــاء مناهـــج أو شـــراءها من 
الخـــارج، فضا عـــن الحاجة الى الموازمـــات والهيكلة والقوانين 
مـــن الجهـــة التي تصـــدر الشـــهادات. ولفت األنصـــاري أن الطاقة 

االستعابية بالبورد العربي والخليجي متوافر إلعداد المتدربين، 
وأن التكلفـــة ال تزيـــد عـــن 60 ألف دينار ألي عدد مـــن المتدريبن 
باتفاقية بين البحرين والسعودية، مؤكدا أن نتائح البورد إذا ما 

تم إقراره العام المقبل ستظهر بعد 8 سنوات.

60 ألـــف دينـــار كلفـــة التدريـــب بالبـــورد الخليجـــي

رفض “البورد البحريني” يبعد المنامة عن المنافسة

  قال النائب علي إسحاقي إن فرض 
ســـوء  قابلـــه  المواطـــن  علـــى  الضرائـــب 
الخدمـــات وتراجعهـــا، مؤكـــدا أن الخدمات 
في مجالـــي الصحة والتعليـــم كانت أفضل 

قبل فرض الضرائب.
وقـــال النائب محمد بوحمود أنه حضر ذات 
مرة اجتماعا للجنة تحقيق البحرنة، وبعض 
الـــوزارات أدرجـــت وظيفـــة ســـائق مركبـــة 
خفيفـــة، وراتبه 500 دينـــار، واإلحال لهذه 
الوظيفـــة ال يتطلب خطـــة وليس موضوعا 
صعبـــا. وأضـــاف: عدد ســـكان مدينـــة حمد 

تجاوز 130 ألف نسمة.
ولفت إلى أن الرغبات النيابية لتدوير عجلة 
التنميـــة ويجب أال تضع الـــردود الحكومية 

العصا في وسط العجلة.

حمد مــديــنــة  ــان  ــك س نــســمــة  ــف  ألـ  130 ــود:  ــم ــوح ب

بعض الخدمات قبل الضرائب “أفضل”

  فـــي بند ما يســـتجد مـــن أعمال 
وافـــق  فقـــد  النـــواب  مجلـــس  بجلســـة 

المجلس على ما يلي:
)بصفـــة  برغبـــة  االقتـــراح  إدراج   -
المصابيـــن  دعـــوة  بشـــأن  االســـتعجال( 
كفقـــر  المزمنـــة  واألمـــراض  بالســـرطان 
الـــدم المنجلـــي لحضـــور مباريـــات كـــرة 
القدم المهمـــة المقامة على أرض مملكة 
البحرين، على جدول األعمال، وإحالته 

إلى الحكومة.
)بصفـــة  برغبـــة  االقتـــراح  إدراج   -
مســـتعجلة( بشـــأن إنشـــاء مركز صحي 

فـــي منطقة قالي على جدول األعمال، 
وإحالته إلى الحكومة

إلنشاء مركز صحي في قاللي
  لفت المدير العام إلدارة 
تنمية الموارد البشـــرية واألداء 
بديـــوان الخدمـــة المدنية عادل 
إبراهيـــم أن أن الديـــوان رفـــض 
تجديد عقـــود موظفين أجانب 
في السنة الماضية، وبدأ بالعمل 
على مشروع اإلحال والتطوير 
ميزانيتـــه  ضمـــن  الوظيفـــي 
المعتمـــدة ولـــم يطلـــب إضافـــة 
عليهـــا، إذ قـــدم المشـــروع على 

المشـــروعات األخـــرى. وأضاف: الديوان ملتزم بعملية إحـــال المواطنين، مؤكدا أن 
توظيف البحريني يبدأ أساسا بالتدريب وال يكون اإلحال في يوم وليلة. 

... و“الخدمة” يرد: ال تجديد لعقود األجانب
محمـــود  النائـــب  قـــال     
البحرانـــي إن المقترح النيابي 
لوضـــع تصور إلحـــال العمالة 
البحرينيـــة مـــا كان ليقـــدم لو 
المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان  أن 
التـــزم بالنصوص الدســـتورية 

الواضحة.
وقال إن نص الدستور يعطي 
الوظائـــف  تقلـــد  فـــي  الحـــق 
العامـــة للمواطن، ويشـــير إلى 

أن توظيـــف األجنبـــي هو االســـتثناء، وهو ما ال يطبق على أرض الواقع، واســـتدعى 
تقديم مقترح برغبة بهذا الخصوص.  

البحراني: “الخدمة” لم يلتزم بالدستور

زايد وسلمان والعشيري

“كيت كات” تسالي بمنضدة النواب

بوعنقمدير الديوان ووزير المجلسينالبناي والبوعينين

بث مباشر 

النفيعي والسلوم.. وخلفهما النعيمي
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بزيادة قدرها 27.8 %.. و9.3 مليون دينار إيرادات المجموعة

أرباح “فنادق الخليج” بالربع الثالث

بلــغ صافــي الربــح خــالل الربــع الثالث 1.43 مليون دينار مقارنــة ب 1.12 مليون دينار خالل الربع الثالث من العــام الماضي، بزيادة قدرها 27.8%. 
بلغــت ربحيــة الســهم خــالل الربــع الثالث مــن العام 6 فلس مقابل 5 فلس عن نفس الفتــرة من العام الماضي.وتأتي الزيادة فــي صافي الربح للربع 
الثالث مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض تكاليف االفتتاح التي تم احتسابها تكاليف في الربع الثالث من عام 2018 والمتعلقة بفندق “جلف 

كورت بيزنس باي دبي” والذي افتتح في أغسطس 2018، إال إن تكاليف الفائدة ارتفعت هذه السنة مقارنة بالعام 2018.

 9.3 المجموعـــة  إيـــرادات  وبلغـــت 
 8.23 ب  مقارنـــة  دينـــار  مليـــون 
مليـــون دينار في الربـــع الثالث من 
العـــام الماضي، بزيـــادة قدرها 1.1 

مليون دينار أو 13%.

2.8 مليون دينار األرباح 
التشغيلية

وبلـــغ إجمالـــي األربـــاح التشـــغيلية 
ب  مقارنـــة  دينـــار،  مليـــون   2.84
2.92 مليون دينار في الربع الثالث 
بانخفـــاض  الماضـــي،  العـــام  مـــن 
قـــدره 81 ألـــف دينـــار أو 2.78%. 
كمـــا بلـــغ إجمالـــي الدخل الشـــامل 
للفتـــرة 1.73 مليـــون دينار، مقارنة 
مـــع 1.201 مليون دينـــار في الربع 
الثالـــث مـــن العـــام 2018، بزيـــادة 

قدرها 44.31%.

نتائج التسعة اشهر          
األولى 2019

 28.1 المجموعـــة  إيـــرادات  بلغـــت 
 24.83 دينـــار، مقارنـــة ب  مليـــون 
مليـــون دينار عن نفـــس الفترة من 
 3.3 قدرهـــا  بزيـــادة   ،2018 العـــام 
مليون دينار أو %13.3. كما بلغت 
األرباح التشـــغيلية اإلجمالية 9.12 
مليون دينار، مقارنة ب 8.8 مليون 
دينـــار عـــن نفـــس الفترة مـــن العام 
المنصـــرم، بزيادة قدرهـــا 357 ألف 

دينار أو 4.07%.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 
مـــع  مقارنـــة  دينـــار،  مليـــون   6.31
6.04 مليـــون دينـــار فـــي العام عن 

نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي، 
بزيادة قدرها 271 ألف أو 4.49%.
وبلـــغ صافـــي الربـــح 4.22 مليـــون 
دينار مقارنة ب 5.74 مليون دينار 
في العام الســـابق، بانخفاض قدره 

1.52 مليون أو 26.6%.
ولقد بلغت ربحية السهم 19 فلس 
نفـــس  عـــن  فلســـا   25 ب  مقارنـــة 

الفترة من العام الماضي.
وقـــد بلـــغ إجمالـــي حقـــوق الملكية 
)باســـتثناء حقـــوق األقليـــة( للعـــام 
113.24 مليـــون دينـــار مقارنـــة مع 
العـــام  فـــي  دينـــار  مليـــون   113.7
الماضي، بانخفاض قدره 0.39%.

منـــذ  الموجـــودات  إجمالـــي  وبلـــغ 

بدايـــة العـــام 134.9 مليـــون دينـــار 
مقارنـــة ب 141.64 مليـــون دينـــار 
في العام الســـابق، بانخفاض قدره 

.4.79%
ولقـــد نتـــج االنخفاض فـــي صافي 
أشـــهر  التســـعة  فتـــرة  عـــن  الربـــح 
2019 مقارنـــًة  العـــام  األولـــى مـــن 
بالعام الماضي عن زيادة مخصص 
مليـــون   1.991 البالـــغ  االســـتهالك 
دينـــار والمتعلق بفنـــدق المجموعة 
الجديـــد فـــي دبي ومبنـــى “أجنحة 
الخليج الفاخرة – الجفير” للشـــقق 
الفندقيـــة والـــذي تـــم افتتاحه في 
يناير 2019، وغيرها من المشـــاريع 
التي تم تنفيذها خالل عام 2018. 

ولقد تأثر صافي الربح ســـلًبا أيًضا 
بســـبب زيـــادة رســـوم الفائـــدة إلى 
جانـــب مصاريف ما قبـــل االفتتاح 
لمبنـــى “أجنحة الخليـــج الفاخرة - 
الجفيـــر” للشـــقق الفندقيـــة والتـــي 
تـــم احتســـابها في الربـــع األول من 

العام.

 المؤيد: نمو جيد بالقطاع 

وبهده المناسبة علق رئيس مجلس 
اإلدارة، فـــاروق المؤيـــد، أن قطـــاع 
الضيافة والســـياحة فـــي البحرين 
مســـتمرة في النمو بشكل جيد مما 
كان لـــه اثر فعال في تحســـن أداء 
المجموعـــة خـــالل العـــام الماضي. 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، هنـــاك العديد 
مـــن التحديات في ســـوق دبي مع 
وجود زيادة كبيرة في عدد الغرف 
إكســـبو  لمعـــرض  اســـتعدادًا  فـــي 
2020 ممـــا أدى إلى انخفاض كبير 
في أســـعار الغرف ونسبة اإلشغال 

عن المتوقع.
الرئيـــس  صـــرح  ناحيتـــه  ومـــن 
جارفيلـــد  للمجموعـــة  التنفيـــذي 
جونـــز بأن فنـــدق الخليج ســـيقوم 
 Fusions“”بإعـــادة افتتـــاح مطعـــم
العـــام  مـــن  األخيـــر  الربـــع  خـــالل 
الحالـــي والذي يتـــم تجديده حاليًا 
مـــع إضافـــة شـــرفة خارجيـــة فـــي 
الهواء الطلق. وسيتم إعادة فتتاح 
 ،”Fusions by Tala“ المطعم بإسم
إشـــراف  تحـــت  ســـيكون  والـــذي 
الشـــيف البحرينيـــة الموهوبـــة تاال 

بشمي.

المنامة - فنادق الخليج

جارفيلد جونز فاروق المؤيد

القاهرة - أف ب

بريطانيا تلغي 
الحظر لشرم 

الشيخ

أمس  البريطانية  الحكومة  أعلنت 
رفع قيود الرحالت الجوية إلى مطار 
شرم الشيخ في مصر بعد نحو أربعة 
ــحــظــر، بــحــســب بــيــان  أعـــــوام مـــن ال
الــقــاهــرة.  فــي  البريطانية  للسفارة 
وقـــــال الـــبـــيـــان “أبـــلـــغـــت الــحــكــومــة 
اليوم  الطيران  شركات  البريطانية 
بعدم  تــعــد تنصح  ــم  ل بــأنــهــا  ــس(  )أمــ

السفر إلى مطار شرم الشيخ”.

المنامة - المصرف المركزي

أعلن مصـــرف البحرين المركزي بأنه 
 ISIN( 62 تمـــت تغطية اإلصدار رقم
أذونـــات  مـــن   )BH000777AK29

الخزانة الحكومية الشهرية.
وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 100 مليون 
دينار لفترة استحقاق 12 شهرًا تبدأ 
في 24 أكتوبر 2019 وتنتهي في 22 
أكتوبـــر 2020، كمـــا بلغ معدل ســـعر 
الفائدة عليها %2.82 مقارنة بســـعر 

الســـابق  لإلصـــدار   2.87% الفائـــدة 
بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

وبلغ معدل ســـعر الخصم 97.225% 
وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 
%97.199 علمًا بأنه قد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 177%.
القائـــم ألذونـــات  الرصيـــد  بلـــغ  كمـــا 
الخزانـــة مـــع هذا اإلصدار مـــا قيمته 

2.110 مليار دينار.

ألذونات الخزانة الشهرية

المنامة - المصرف المركزي

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت  بأنـــه 
 )ISIN BH0008981639(  1778
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 
األســـبوعية. تبلغ قيمة هذا اإلصدار 
70 مليـــون دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 
91 يومـــًا تبدأ فـــي 23 أكتوبر 2019 
وتنتهـــي فـــي 22 ينايـــر 2020، كمـــا 
بلـــغ معـــدل ســـعر الفائدة علـــى هذه 

بســـعر  مقارنـــة   2.82% األذونـــات 
الســـابق  لإلصـــدار   2.83% الفائـــدة 
بتاريـــخ 9 أكتوبر 2019. وبلغ معدل 
ســـعر الخصـــم %99.292 وتم قبول 
أقل سعر للمشاركة بواقع99.285% 
علمـــًا بأنـــه قد تمت تغطيـــة اإلصدار 
بنسبة %156. كما بلغ الرصيد القائم 
ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

ألذونات الخزانة االسبوعية

مليون دينار

مليون دينار

100

70

مليون دينار
1.43

انخفاض بصافي ربح فترة التسعة أشهر 
األولى 2019 مقارنًة بالعام 2018

ــب عـــمـــل دراســــــــات مــبــدئــيــة ــل ــط ــت ــع الـــســـعـــوديـــة وي ــ ــا م ــوًصـ ــصـ ــط خـ ــخـ ــاء الـ ــ ــش ــ إن

الشيراوي: العمل جار إلعادة مشروع الربط الخليجي للغاز

الرئيـــس  نائـــب  بأعمـــال  القائـــم  كشـــف 
التنفيـــذي لإلنتاج والصناعـــات البترولية 
فـــي الهيئة الوطنية للنفط والغاز جاســـم 
الشـــيراوي، عن أن العمل جاٍر على إعادة 
بيـــن  للغـــاز  الخليجـــي  الربـــط  مشـــروع 

الدول، متوقًعا أن يحدث ذلك قريًبا.
وصـــرح الشـــيراوي للصحافييـــن، أمـــس 
على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها 
مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية 
بعنـــوان  “دراســـات”  والدوليـــة والطاقـــة 
“الغـــاز الطبيعي المســـال: وقـــود التقدم”، 
بوجـــود نقـــاش مـــع األشـــقاء فـــي دول 
العربيـــة  المملكـــة  خصوًصـــا  الخليـــج 
إنشـــاء  علـــى  جدًيـــا  للعمـــل  الســـعودية 
خـــط الغـــاز الذي يخـــدم مصلحـــة الدول 
الخليجيـــة، ســـواء كان هـــذا الربـــط فـــي 
حـــال الطـــوارئ أو للتجـــارة العامـــة بيـــن 
هـــذه الدول، وحتى الشـــركات تســـتطيع 

االتفاق لالستيراد فيما بينها”.
وأكـــد أن: إنشـــاء الخـــط يتطلـــب عمـــل 
دراســـات مبدئية، )...( نحـــن الهيئة عملنا 
دراســـة مبدئية تظهر إمكانـــا جيدا لعمل 
هـــذا الخط، بعدها ســـيتم عمل دراســـات 
تفصيلية ورؤية الكلفة والمسار واألمور 
الهندســـية والماليـــة التـــي بعدها ســـيتم 
تحديـــد فتـــرة اإلنشـــاء، متوقًعـــا أنـــه قد 
يكـــون هنالـــك مشـــاركة للقطـــاع الخاص 

في هذا المجال.

مرفأ الغاز المسال

وتوقع الشـــيراوي االنتهـــاء من العمليات 
التشـــغيلية لمشـــروع مرفأ الغاز المســـال 
فـــي منتصف الشـــهر المقبـــل، مردفا “إننا 
فـــي المرحلـــة التشـــغيلية حالًيـــا وإجراء 
عملية االختبارات التشـــغيلية له ليصبح 
بعدها جاهًزا لالستيراد، )...( اكتمل 99.8 
% من المشـــروع بشـــكل عام”، الفًتا إلى 
أن حقل البحرين يغطي الجزء التام من 

متطلبات الطلب على الغاز محلًيا.
وأشـــار إلى أن الطلب على الغاز سيحدد 
الكميات التي سيتم الحاجة الستيرادها، 
لالســـتيراد  المناســـب  الوقـــت  وتحديـــد 

والسعر المناسب في وقت الحاجة.
وذكر الشـــيراوي أن الهيئة لديها اتفاقات 
مـــع 30 شـــركة عالميـــة الســـتيراد الغـــاز 
المسال مثل غازبروم وشيفرون وغيرها 
مـــن الشـــركات، مبينـــا “هـــذه االتفاقـــات 
تمنحنا المرونة لالســـتيراد من الشركات 
التي تمنحنا أفضل ســـعر، وســـيتم طرح 
مـــن  عـــرض  أفضـــل  الختيـــار  مناقصـــة 

الشركات المتقدمة”.
مـــن  تطويـــره  تـــم  المرفـــأ  أن  وأوضـــح 
مـــع  أجنبيـــة وخليجيـــة،  شـــركات  قبـــل 
التركيـــز على تنميـــة الكـــوادر البحرينية 
للعمـــل فـــي هـــذه المجـــاالت، وجـــزء من 
العمليات التشغيلية للمستودع سيشارك 
فيهـــا مجموعـــة كبيـــرة مـــن المهندســـين 
مـــن شـــركة تطويـــر للبتـــرول بالعمليـــات 

واالختبارات التشغيلية على المستودع، 
ما سيمنحهم خبرة كبيرة في إدارة مثل 

هذه المشاريع.
وأكـــد أن الهـــدف من المرفأ هو اســـتيراد 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال وتحويلـــه مـــن 
الحالة الســـائلة إلى الغازيـــة ويتم دمجه 
مـــع الغاز المنتـــج محلًيا في شـــبكة الغاز 

المحلية لتغطية االستهالك المحلي.

العمل على تطوير الغاز العميق

وذكـــر الشـــيراوي أن الغـــاز العميـــق تـــم 
اكتشـــافه في العام 2009 لكن يتم العمل 
على تطويره اآلن، مشـــيرا إلى أن شركة 
تطويـــر للبتـــرول تعمل علـــى تطوير آبار 

استكشافية للنفط والغاز المصاحب.
وأضـــاف أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

وقعـــت مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة إيني 
اإليطالية الستكشـــاف واستخراج النفط 
والغـــاز في القاطع البحري الشـــمالي رقم 
1، مشـــيًرا إلى حفر بئر بالقاطع الشـــمالي 

في الربع األول من العام المقبل 2020.
وعـــن عمليات االستكشـــاف في القواطع 
البحريـــة األخـــرى، أوضح الشـــيراوي أن 
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع “تطويـــر للبتـــرول” 
تلجـــأ إلى المشـــاركة بالفعاليات المتعلقة 
بالنفـــط والغـــاز، ويتـــم عقـــد اجتماعـــات 
مـــع الشـــركات العالميـــة، كمـــا يتـــم فتـــح 
المجال أمام هذه الشـــركات لزيارة غرف 
العمليات المتعلقة بالبحوث والدراســـات 
الســـيزمية، واالطـــالع علـــى نتائـــج حفر 
اآلبـــار الســـابقة فـــي البحرين، مـــا يعطي 
الشـــركات العالميـــة الفرصـــة للنظـــر فـــي 

إمكان االستثمار والمشاركة في اتفاقات 
بيـــن هـــذه الشـــركات والهيئة للمشـــاركة 
في االستكشـــاف وإنتاج مصادر جديدة 

للنفط والغاز.

تنمية الكوادر البحرينية

وأكد الشـــيراوي وجود تركيـــز كبير على 
تنمية الكوادر البحرينية، ومن االتفاقات 
مـــع الشـــركات العالميـــة، فـــإن جـــزءا من 
هـــذه الميزانيات يتم إنفاقه على تدريب 
الكوادر البحرينية واكتســـاب الخبرة في 

مجاالت االستكشاف الحفر واإلنتاج.
الطاقـــة  مـــن   %  98 أن  إلـــى  وتطـــرق 
فـــي البحريـــن يتـــم توليدهـــا مـــن الغـــاز 
المســـتخرج مـــن حقـــل البحرين، مشـــيًرا 
إلـــى أن الهـــدف من مشـــروع مرفـــأ الغاز 

المســـال هـــو وجود مصـــدر آخـــر للطاقة 
على غرار الدول الخليجية األخرى.

وعن أســـعار بيع الغاز، أشـــار إلى أن سعر 
دوالر   3.5 حالًيـــا  البحريـــن  فـــي  الغـــاز 
للوحدة الحرارية ويرتفع 25 سنًتا سنوًيا 

ليصل إلى 4 دوالر في العام 2021.
وفيما يتعلق بخسارة )%1 كل 4 أيام( مع 
بعض الشـــحنات في ناقلة الغاز الطبيعي 
المسال، أوضح الشيراوي إلى أن النسبة 
في البحرين بمشـــروع الغاز المســـال 0.1 
% كل يوم، ويتم استخدامه في الناقلة 

في حين جزء منه يعاد تخزينه.
وفـــي ذات الســـياق، قال محلـــل برنامج 
الدراسات الدولية والجغرافيا السياسية 
“دراســـات” عبدالعزيز الدوسري إن ناقلة 
الغاز الطبيعي المسال معقدة بشكل كبير 
مقارنـــة بناقلة النفـــط، وأثناء نقـــل الغاز 
الطبيعي المســـال هنالك بعـــض الكميات 
تتحـــول للحالـــة الغازيـــة، وإمـــا أن يتـــم 
إعادة تبرديها أو يتم اســـتهالك هذا الغاز 
كوقود للناقة نفســـها أثناء مرحلة النقل، 
الفًتا إلى أنه يتم خسارة 1 % كل 4 أيام 
مع بعض الشـــحنات تصل مدة نقلها إلى 

3 أسابيع.
وســـلطت الحلقـــة النقاشـــية الضوء على 
قطاع الغاز الطبيعي المســـال من منظور 
محلي ودولي، ومناقشـــة آخر التطورات 
والـــدور الـــذي يؤديـــه الغـــاز المســـال في 
والتوقعـــات  العالمـــي  الطاقـــة  مزيـــج 

المستقبلية.

المتحدثون بالحلقة النقاشيةالشيراوي مصرحا للصحافيين أمس

أمل الحامد من عوالي

جانب من الحضور
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1.7
مليار دوالر

86.3
مليار دوالرد استثمارات البحرينيين ببورصة عّمان

الخليجييـــن تـــداوالت  مـــن   %  18.1 وتمثـــل  ســـبتمبر  بنهايـــة 

في  البحرينيين  اســتــثــمــارات  إجــمــالــي  بلغ 
دوالر  مليار   1.7 األردن  في  عّمان  بورصة 
بنهاية سبتمبر 2019 الماضي وتمثل 18.1% 
من إجمالي تداوالت مستثمري دول مجلس 
المستثمرون  الخليجي.وخفض  الــتــعــاون 
قيمة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مــن 
اســتــثــمــاراتــهــم فــي بــورصــة عــمــان بـــاألردن 
خالل سبتمبر الماضي بنسبة %17.13 على 

أساس سنوي.
وحسب مسح “مباشر” المستند إلى بيانات 
مركز إيداع األوراق المالية باألردن، تراجعت 
استثمارات المتعاملين من دول الخليج في 
 9.29 الماضي  الشهر  خــالل  عمان  بــورصــة 
مليار دوالر. يشار إلى أن قيمة استثمارات 
في  تبلغ  كانت  الــدول  تلك  من  المتعاملين 

سبتمبر 2018 نحو 11.21 مليار دوالر.
من  االستثمارات  أن  إلــى  البيانات  وذكــرت 
ــتــراجــعــات بمعدل  ال تـــصـــدرت  دولــــة قــطــر 
%26.30، فيما سجلت البحرين أقل معدل 

تراجع ب9.33%.
حلت  فقد  االستثمارات،  قيمة  حيث  ومــن 
السعودية في المركز األول بقيمة 2.42 مليار 
المستثمرين  بعد  الثانية  وبالمرتبة  دوالر 
من  االســتــثــمــارات  سجلت  فيما  المحلين، 
سلطنة عمان القيمة األقل خليجيًا بـ 294.56 

مليون دوالر.
إجــمــالــي قيمة  أن  إلـــى  ــبــيــانــات  ال ولــفــتــت 
مثلت  الــخــلــيــج  دول  ــن  مـ ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
%22.61 من إجمالي االستثمارات المحلية 
 41.09 البالغة  عمان  بورصة  واألجنبية في 

مليار دوالر في الشهر الماضي.

الكويت - مباشر

المنامة -هواوي

حققت شركة هواوي عائدات بلغت قيمتها 610.8 مليار يوان صيني 
الثالــث مــن عــام 2019، وبزيــادة قدرهــا  للربــع  )86.3 مليــار دوالر( 
%24.4 على أســاس ســنوي. وبلغ هامش الربح الصافي للشــركة في 

هذه الفترة 8.7%.

ــتــركــيــز على  ــالل ال ــن خــ  ومــ
ــتــحــتــيــة  ــيـــة ال ــنـ ــبـ ــال الـ ــ ــمـ ــ أعـ
ــا الــمــعــلــومــات  ــوجــي ــول ــكــن ــت ل
واالتــــــــصــــــــاالت واألجـــــهـــــزة 
ــواوي  الـــذكـــيـــة، اســـتـــمـــرت هــ
ــودة  ــاءة وجــ ــفـ فـــي تــعــزيــز كـ
أعمالها، خصوصًا فيما يتعلق 
كالجيل  الجديدة  بالتقنيات 
الخامس والذكاء االصطناعي 
والــحــوســبــة الــســحــابــيــة. كما 
كبيرًا  اهتمامًا  الشركة  أولــت 
لــمــجــال الــبــحــث والــتــطــويــر، 
االستقرار  زيــادة  في  لُيسهم 
التشغيلي والتنظيمي وتعزيز 
األربـــــاع  ــي  فـ الـــشـــركـــة  أداء 
الـــثـــالثـــة األولــــــى مـــن الــعــام 

الحالي 2019.

 ومـــع تــســارع انــتــشــار شبكة 
العالم،  فــي  الخامس  الجيل 
واصلت هواوي تقديم حلول 
الرائدة  الشركات  مع  مبتكرة 
إطالق  عبر  المجال  هــذا  في 
Super 5G Up� ‘بــرنــامــج 

النقل  شبكة  وبــرنــامــج   ‘link
وغيرهما  والمبسطة  الذكية 
مـــــن الــــحــــلــــول الـــعـــصـــريـــة. 
وعــمــلــت الــشــركــة أيـــضـــا مع 
لتأسيس  الــصــنــاعــة  شـــركـــاء 
ــدة  ــاعـ تـــحـــالـــف صـــنـــاعـــي وقـ
الجيل  لشبكة  ابتكار صناعي 
ــخــامــس لــتــمــكــيــن االبــتــكــار  ال
ودفع عجلة التنمية المشتركة 
لمختلف المؤسسات في هذا 

المجال.

عائدات هواوي بالربع الثالث

حققــت الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ربحا صافيا عائدا إلى مســاهمي الشــركة خالل األشــهر 
التســعة األولــى مــن العــام 2019 بلغ 2.73 مليون دينــار، مقارنة بـ 2.81 مليون من العام الســابق، وذلك 
بانخفاض قدره 3 %، وكما حققت الشــركة ربح مكتتب خالل التســعة أشــهر األولى من العام الجاري 
بلــغ 2.08 مليــون دينــار، مقارنــة بـــ 1.84 مليــون دينــار فــي الفتــرة نفســها من العــام الســابق، أي بزيادة 
نســبتها 13 %، وأما على صعيد الدخل من األقســاط، فقد حققت الشــركة خالل التســعة أشــهر األولى 
من العام الجاري 48.9 مليون دينار، مقارنة بـ 49.6 مليون دينار للفترة نفســها من العام الســابق وذلك 

بانخفاض نسبته 1 %. 

وبــلــغ مــجــمــوع الــدخــل الــشــامــل 
ــعــائــد إلـــى مــســاهــمــي الــشــركــة  ال
خالل األشهر التسعة األولى من 
ــجــاري 3 مــاليــيــن ديــنــار  الــعــام ال
مقارنة بـ 1.9 مليون دينار للفترة 
وذلك  السابق،  العام  من  نفسها 

بارتفاع قدره 57 %.
ــدخــل من  ــفــع صــافــي ال  كــمــا ارت
االستثمار بنسبة 7 %، من 1.82 
التسعة  مليون دينار في األشهر 
األولــــى مــن الــعــام الــســابــق إلــى 
األشهر  فــي  ديــنــار  مليون   1.95
التسعة األولى من العام الجاري. 
وقد بلغت ربحية السهم الواحد 
مقارنة  فلس   19 الحالية  للفترة 
من  نفسها  للفترة  فلسا   20 مــع 

العام السابق. 
ــود ســبــب االنـــخـــفـــاض في  ــعـ ويـ

صــافــي الـــربـــح لــلــفــتــرة الــمــالــيــة 
 2019 سبتمبر   30 في  المنتهية 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
مخصصات  تجنيب  إلى  السابق 
بمبلغ 434 ألف دينار )لمرة واحدة( 
القيمة المضافة غير  عن ضريبة 
بالبوالص  والمتعلقة  المحصلة 
الــتــي تــم إصــدارهــا فــي األعـــوام 
في  سريانها  وينتهي  السابقة، 
العام الجاري. كما قامت الشركة 
إضــافــيــة  مــخــصــصــات  بتجنيب 
لمواجهة  ديــنــار  ألــف   570 بمبلغ 

المطالبات غير المبلَّغ عنها.

 247 مليون دينار أصول 
الشركة

الشركة  بلغ مجموع أصول  وقد 
في  المنتهية  المالية  الفترة  في 

مليون   247،  2019 سبتمبر   30
مليون   212 بــــ  مــقــارنــة  ــار،  ــنـ ديـ
السابق،  الــعــام  نهاية  فــي  ديــنــار 
 ،%  17 نسبتها  بـــزيـــادة  ــك  ــ وذل
المساهمين  إجمالي حقوق  وبلغ 
مليون   36.9 الحالية  الفترة  في 
36 مليون دينار  بـ  دينار، مقارنة 
ــعــام الــســابــق، وذك  فــي نــهــايــة ال
بزيادة نسبتها 3 %. كما ارتفعت 
 29.5 مــن  الفنية  االحــتــيــاطــات 
مــلــيــون ديــنــار فــي نــهــايــة الــعــام 
دينار  مليون   31.5 إلــى  السابق 

في نهاية الفترة الحالية.

659 ألف ربح الربع الثالث

المالية  النتائج  على صعيد  وأما 
ــثــالثــة الــمــنــتــهــيــة في  لــأشــهــر ال
حققت  فقد   ،2019 سبتمبر   30

الــشــركــة ربـــح صــافــي عــائــد إلــى 
ألف   659 بلغ  الشركة  مساهمي 
مليون   1.12 ـــ  ب مــقــارنــة  ديـــنـــار، 
ــالل الــربــع الــثــالــث من  ديــنــار خـ
بانخفاض  ــك  وذل السابق،  الــعــام 
نسبته 41 %، كما حققت الشركة 
الثالث  الربع  خالل  مكتتب  ربح 
569 ألف  الــعــام الــجــاري بلغ  مــن 
دينار  ألف   644 بـ  مقارنة  دينار، 
السابق،  العام  من  نفسها  للفترة 
وأما   ،%  12 بنسبة  انخفض  أي 
من  الدخل  إجمالي  صعيد  على 
الشركة  حققت  فقد  األقــســاط، 

ــثــالــث مـــن الــعــام  خـــالل الـــربـــع ال
جــدا  طفيفا  انــخــفــاضــا  الـــجـــاري 
 14.6 مــن   % 1 عــن  تقل  بنسبة 
مليون   14.5 إلــى  ديــنــار  مليون 

دينار. 
وبــلــغ مــجــمــوع الــدخــل الــشــامــل 
ــعــائــد إلـــى مــســاهــمــي الــشــركــة  ال
ــثــالــث مـــن الــعــام  خـــالل الـــربـــع ال
بـ  1 مليون دينار مقارنة  الجاري 
483 ألف دينار للفترة نفسها من 
نسبتها  بزيادة  أي  السابق،  العام 

 .% 109
وانــخــفــض صـــافـــي الـــدخـــل من 
االستثمار بنسبة 47 %، من 670 
ألف دينار في نهاية الربع الثالث 
ألف   356 إلــى  السابق  العام  من 
العام  الثالث من  الربع  دينار في 

الجاري.
 وقد بلغت ربحية السهم الواحد 
للسهم  فــلــوس   5 الــثــالــث  لــلــربــع 
الـــواحـــد مــقــارنــة مـــع 8 فــلــوس 
الثالث  الربع  في  الواحد  للسهم 

من العام السابق. 
ــــب ااإلنــــخــــفــــاض  ــب ويـــــعـــــود ســ
فـــي صــافــي الـــربـــح فـــي األشــهــر 
30 سبتمبر  المنتهية في  الثالثة 
نفسها  بــالــفــتــرة  مــقــارنــة   2019

ــزيــادة  ــعــام الــســابــق إلـــى ال مــن ال
فــي االحــتــيــاطــات والــزيــادة في 
والعمومية  اإلداريـــة  المصاريف 
وأخـــــــذ مـــخـــصـــصـــات إضـــافـــيـــة 
ــمــواجــهــة الــهــبــوط فـــي أســعــار  ل

بعض االستثمارات.
اإلدارة  مــجــلــس  أعــــــرب  وقـــــد 
برئاسة مراد علي مراد عن رضاه 
عن النتائج التي حققتها الشركة 
خالل األشهر التسعة األولى من 
العام الجاري بفضل ثقة العمالء 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــات الـ ــدمـ ــخـ فـــي الـ
الشركة، وكذلك التعاون والدعم 
المستمر من الشركاء في العمل، 
الحثيثة  الجهود  بفضل  وأيــضــا 
التنفيذية  اإلدارة  تبذلها  الــتــي 
وجميع العاملين في الشركة في 
سبيل تطوير العمل، وأعربوا عن 
الشركة  تــواصــل  بـــأن  تمنياتهم 
الفترة  في  األفضل  تحقيق  في 

المقبلة

مراد علي مراد

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمين

أرباح “البحرينية الكويتية للتأمين” في 9 أشهر
األقـــســـاط ــن  مـ ــل  ــدخـ الـ ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م و48.9   ...%  3 ــدره  ــ قـ ــاض  ــف ــخ ــان ب
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دبي - رويترز

كلفت السعودية بنوكا من بينها جيه.
ــدرد تــشــارتــرد  ــان بــي مـــورجـــان، وســت
ــدار صــكــوك بــقــيــمــة 2.5  ــ بـــــإدارة إصـ
ألحد  وثيقة  وأظــهــرت  دوالر.  مليار 
الجديدة  الــصــكــوك  أن طــرح  الــبــنــوك 
2029، سُيستكمل  في  ُتستحق  التي 
عائدا  الصكوك  وتقدم  الثالثاء.  يوم 
أوليا يعادل ما بين 145 و150 نقطة 
مبادلة  أسعار  متوسط  فــوق  أســاس 
بحسب  والمتغيرة،  الثابتة  الــفــائــدة 

الوثيقة. 
وهذا العام، جمعت السعودية  ثالثة 
من  دوالر(  مليار   3.3( يورو  مليارات 
بيع باكورة سنداتها بالعملة األوروبية 
من  دوالر  ــار  ــي مــل و7.5  ــمـــوحـــدة  الـ
وأفــادت  يناير.  في  تقليدية  سندات 
الجديدة  الصكوك  صفقة  أن  الوثيقة 
ستكمل احتياجات التمويل الخارجي 

للمملكة للعام الجاري.
ــاديـــق إن ســعــر  ــنـ ــرو صـ ــديــ مــ ـــال  ــ وقـ

ــي يــعــطــي الــصــكــوك  ــ الــتــســويــق األولـ
عــــالوة نــحــو عــشــريــن نــقــطــة أســاس 

فوق المنحنى الحالي.
وقــالــت مــديــرة الــدخــل الــثــابــت لــدى 
أرقام كابيتال في دبي زينة رزق إن 

سعر بيع الدين يبدو ”رخيصا“.
ــتــــاب فــي  ــ ــت ــا يـــفـــوق االكــ وعـــــــادة مــ
المعروض؛  الخليج  بمنطقة  الصكوك 
األصــول  مــن  المعروض  لنقص  نظرا 

المتوافقة مع الشريعة.

السعودية تكلف بنوكا بصكوك قيمتها 2.5 مليار دوالر
السنابس - الغرفة

البحرين  تــجــارة وصــنــاعــة  بــغــرفــة  الــصــحــة  لجنة  تــشــارك 
تطوير  ومعرض  منتدى  في  العوضي  عبدالمجيد  برئاسة 
األعمال األول في قطاع الصحة “بدفيكس” والذي سيقام 
تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة، الفريق طبيب 
 24 23 وحتى  اليوم  آل خليفة،  بن عبدهللا  الشيخ محمد 

أكتوبر الجاري بفندق الدبلومات راديسون بلو.
النوعية من  هــذه  المشاركة في  أن  إلــى  اللجنة  وأشــارت   
والــخــبــرات  الــتــجــارب  لنقل  جــيــدة  فــرصــة  تعد  الفعاليات 
اللقاءات  هــذه  وأن  خاصة  البحرين  في  الصحي  للقطاع 
وأصــحــاب  المعنيين  بــيــن  لــلــتــواصــل  فــاعــلــة  منصة  تــوفــر 

بأن  أملها  عن  معربة  الحيوي،  القطاع  هــذا  في  الخبرات 
تحقق المشاركة النتائج المرجوة في سبيل تنمية وتطوير 
الصحة  قطاع  وأن  خاصة  المملكة  فــي  الصحي  القطاع 
البحرين  ــة  رؤي فــي  األساسية  القطاعات  أحــد  مــن  يعتبر 

االقتصادية للعام 2030.
المشاركة تأتي في إطار حرصها  اللجنة أن هذه   وأكــدت 
الــخــاص وتشجيعها على  الــقــطــاع  مــؤســســات  دعـــم  عــلــى 
التوسع بما يسهم في زيادة تحفيز االقتصاد، والعمل على 
إيجابي على  خلق قطاع صحي قوي ومزدهر ذي مردود 

االقتصاد الوطني والقطاع الخاص البحريني.

“الصحة بالغرفة” تشارك في “بدفيكس” اليوم

وصرح الرئيس التنفيذي إبراهيم الريس 
بأن الشركة مازالت تحافظ على مركزها 
البحرينية  الــتــأمــيــن  ســـوق  فــي  الـــريـــادي 
ذلك  ويعكس  األقساط،  حجم  حيث  من 
ثقة الــعــمــالء فــي الــشــركــة. وأضـــاف بأن 
خطة  بــلــورة  على  حاليا  تعكف  الــشــركــة 
عمل للسنوات الثالث المقبلة تراعي فيها 

قنوات  وتطوير  التكنولوجيا  استخدام 
البيع لتكون جميع الخدمات في متناول 
عــمــالء الـــشـــركـــة. يــذكــر أن الــبــحــريــنــيــة 
تصنيف  على  حاصلة  للتأمين  الكويتية 
مستقبلية  رؤيــة  مع   )-A( ممتاز  ائتماني 
مستقرة من مؤسسة أي أم بست العالمية، 
وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه 

شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، 
لمجموعة  التابعة  الشركات  إحــدى  وهي 
مجموعة  أكــبــر  وهـــي  للتأمين،  الخليج 
إجمالي  حيث  من  الكويت  في  للتأمين 
األقساط المكتتبة وإحدى أكبر مجموعات 
الــتــأمــيــن فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـط 
في  تواجدها  خالل  من  إفريقيا  وشمال 

العديد من الدول، في السعودية واألردن 
ولبنان وسوريا ومصر والعراق والبحرين 
واإلمارات والجزائر وتركيا والكويت. كما 
)القابضة(  الكويت  مشاريع  شركة  تعتبر 
الخليج  مجموعة  فــي  المساهمين  أكبر 
للتأمين تليها شركة فيرفاكس فايننشال 

هولدينغز الكندية.

الريس: الشركة تحافظ على ريادتها بالقطاع

إبراهيم الريس

2.7
دينار مليون 
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أطلـــق البنـــك األهلـــي المتحـــد البحريـــن، 
وهـــو بنـــك إقليمـــي ودولـــي رائـــد يتمتـــع 
بخبـــرة تزيد عن 40 عاًمـــا، عرضه المتميز 
للخدمـــات المصرفية المتميـــزة “بريميوم” 
بخصائص فريدة مصممة خصيًصا لتلبية 
المصرفـــي  القطـــاع  عمـــاء  احتياجـــات 
المتنامي فـــي البحرين. ويقدم البنك اآلن 
عرض الخدمات المصرفيـــة المتميزة عبر 
مجموعة مـــن الخصائص لعماء بريميوم 

وتشمل األفراد والكيانات التجارية.
 وبنـــاًء علـــى خبرتـــه، وبعـــد إجـــراء بحث 
تفصيلي الحتياجات العماء، يقّدم البنك 
و  ـــا  حصريًّ عرًضـــا  اآلن  المتحـــد  األهلـــي 
يقّدم خدمات شخصية تلبي االحتياجات 
الفريدة لعمـــاء بريميوم - ويقدمها فريق 
مـــن خبراء الخدمـــات المصرفية المتميزة 
“بريميـــوم” والذيـــن يتوافـــرون باســـتمرار 

عبر شبكة البنك الواسعة.

بعض المميزات المطورة

خدمـــات مصرفيـــة مـــن الباب إلـــى الباب، 
حيث يمكـــن لعماء الخدمـــات المصرفية 
أو  النقـــدي  اإليـــداع  )بريميـــوم(  المميـــزة 
إيداع الشـــيكات التي تـــم الحصول عليها 

من منازلهم أو مكاتبهم. 
كمـــا تتيـــح بطاقـــة الخصـــم المباشـــر مـــن 
األهلـــي  البنـــك  مـــن  وورلـــد  ماســـتركارد 
المتحـــد للعمـــاء الوصـــول الحصـــري إلى 
مجموعة من المزايا الخاصة التي تشـــمل 
الدخـــول المجاني إلى أكثر من 900 صالة 
مطـــار وليالـــي فندقية مجانيـــة وعروض 

تسوق حصرية
خدمة السحب المكشوف للرصيد المتوفر 

)Overdraft Facility( عند الطلب.

الخدمـــة الســـريعة للمعامـــات المصرفيـــة 
)FastTrack( في فروع البنك، وتحديثات 
مخصصـــة لســـوق المعامـــات المصرفيـــة 

المتقدمة.
وصرح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
- الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في البنك 
األهلي المتحد، ســـوفرات ســـايغال “يســـر 
البنـــك األهلـــي المتحـــد إطـــاق خدماتـــه 
المصرفيـــة المميزة )بريميـــوم(. لقد بحثنا 

في هذا بشكل مكثف ونهدف إلى المضي 
قدًمـــا مـــن خـــال عـــرض غنـــي بالميـــزات 
والحلول الرقمية الرائدة جميعها من قبل 

مديري العاقات المدربين خصيًصا لدينا. 
ونعتقـــد أن هذا هو أفضـــل عرض للعماء 
الذيـــن يميـــزون عن تجربتهـــم المصرفية. 

وسنفتتح أيًضا مراكز مصرفية )بريميوم( 
جديـــدة فـــي البديـــع والمنامة قبـــل نهاية 

العام”.

المنامة - األهلي المتحد

“األهلي المتحد” يطلق عرضه للخدمات المتميزة “بريميوم”
ــاء ــم ــع ــاجـــات ال ــيـ ــتـ ــة احـ ــي ــب ــل ــت ــا ل ــًص ــي ــص ــة خ ــم ــم ــص ــدة م ــ ــري ــ ــص ف ــائ ــص ــخ ب
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المنامة - بيتك

 ،”Brilliant Lab”أبرمــت مجموعــة بيت التمويــل الكويتي “بيتك” شــراكة مــع
المســرعة الخاصــة بالمشــاريع التكنولوجيــة الناشــئة، التي بــدأت أعمالها في 
تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية في الكويت منذ 2013، حيث يستثمر 

البنك في الشركة عن طريق ذراعه االستثماري، “بيتك كابيتال لالستثمار”.

 ”Brilliant Lab“ وتأتـــي رعاية “بيتك” لــــ 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  إطـــار  ضمـــن 
والحـــرص على دعـــم مبـــادرات االبتكار 
والتطور العلمي التكنولوجي، األمر الذي 
يعكس اهتمام “بيتك” بشـــريحة الشباب 

عـــن  ورعايـــة مواهـــب الشـــباب، فضـــاً 
تأســـيس جيل قادر علـــى مواكبة أحدث 

التقنيات.
 وقـــام وفد من مجموعـــة “بيتك” بزيارة 
فـــي   ”Brilliant Lab“ فـــرع  الفتتـــاح 

التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور  البحريـــن 
لـ”بيتـــك” البحريـــن عبدالحكيـــم الخياط 
ورئيـــس الملكيـــة الخاصـــة واالســـتثمار 
المباشـــر في “بيتك كابيتال” محمد حمد 
الهاجري لمقابلة المبادرين المقيمين في 

الشركة.
 وقـــال الخياط إن “Brilliant Lab” تقدم 
خدمـــات متميـــزة وتســـتعين بالخبـــرات 
العالميـــة المتميـــزة األمـــر الـــذي يضيـــف 
ميزة تنافســـية. وحـــول اختيار البحرين 

الخيـــاط  للشـــركة، أشـــار  ا  ا رئيســـيًّ مقـــرًّ
إلـــى أن ذلـــك يعود إلى ثقتهـــم وإيمانهم 
بالبحريـــن وموقعهـــا االســـتراتيجي في 

المنطقة.
 مـــن ناحيتـــه، قـــال الهاجـــري: “إن هـــذه 
 Brilliant“ الزيـــارة التي تعد األولى إلـــى
كثيـــًرا  تســـعدنا  االفتتـــاح،  بعـــد   ،”Lab
منـــذ   ”Brilliant Lab“ عاصرنـــا  لكوننـــا 
البدايـــة. ولدينا إيمان راســـخ بالمواهب 

 .”Startups“ والشركات الناشئة

”Brilliant Lab“ بيتك” تبرم شراكة مع“

وفد “بيتك” لدى زيارته فرع “Brilliant Lab” بالبحرين

البعيدة ــات  ــه ــوج ال ــم  ــدع ي ــدة  ــدي ــج ال ــر”  ــن ــاي ــم دري ــغ  ــن ــوي “ب الــوطــنــيــة  ــنــاقــلــة  ال تــســلــم 

ع شبكتها وتصل للواليات المتحدة العام المقبل “طيران الخليج” ُتوسِّ

كشــف وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة، رئيــس مجلــس إدارة طيــران الخليج زايــد الزياني أن “طيــران الخليج” بصدد توســيع 
شــبكتها والوصــول إلــى وجهــات جديــدة مــع اســتالم مزيد مــن الطائــرات التي تدعــم الوجهــات البعيدة. وقــال الزياني إن الشــركة 
ستوسع شبكتها مع استالم الطائرات الجديدة، إذ ستضيف المالديف بعد نحو أسبوع، كما ستصل إلى الواليات المتحدة األميركية 
العام المقبل. وأطلقت الناقلة الوطنية في وقت سابق، خطة طموحة لتوسع أسطولها والتي تشمل طلبية شراء 10 طائرات بوينغ، 

و29 طائرة إيرباص، سيكتمل استالمها بحلول العام 2023؛ لتعزيز أداء الشركة وتحقيق الربحية.

سابع طائرة من طراز              

بوينغ دريمالينر 

وأدلـــى الوزيـــر الزيانـــي بتصريحاتـــه 
أمـــس لدى وصولـــه على متـــن طائرة 
بوينـــغ دريماينـــر 787 التـــي حطـــت 
مســـاء  البحريـــن  مطـــار  أرض  علـــى 
أمـــس قادمـــة مـــن الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، لتكـــون ســـابع طائـــرة من 
هـــذا الطـــراز تســـتلمها الشـــركة ضمن 
طلبيـــة مـــن 10 طائـــرات من الشـــركة 

األميركية.
وقـــال الزيانـــي “نحـــن ســـعداء اليـــوم 
باستام الطائرة الجديدة السابعة من 
أســـطول 787 دريماينـــر، إذ يتزامـــن 
اســـتام هـــذه الطائـــرة مـــع االحتفـــال 
طيـــران  تأســـيس  علـــى  عامـــا   70 بــــ 
الخليـــج، ولذلك تـــم طاؤئها بالخارج 
باأللوان القديمة، سنســـتطيع توســـيع 
شـــبكة طيران الخليـــج والوصول إلى 
محطـــات أبعـــد ضمـــن خطة الشـــركة 
للتطور والتوســـع في نطاق عملياتها، 

إضافة إلى طائرات ايرباص نيو”.
واســـتطرد بالقول “الشركة تسير على 
المســـار الصحيـــح، ونأمـــل أن يكـــون 
هنـــاك تطـــور فـــي العمليـــات وشـــبكة 
الشـــركة، لدينا افتتاح خـــط للمالديف 
هذا األسبوع، وهذه المرة األولى التي 
نســـير لهـــذه الوجهـــة، هنـــاك وجهـــات 
جديدة قادمـــة )...( الواليات المتحدة 
ســـتكون فـــي الخطة المســـتقبلية في 

العام المقبل”.

دعم الكادر البحريني

وفيمـــا يتعلـــق بـــكادر الطياريـــن فـــي 
الشـــركة وخطـــة التوظيـــف فـــي هـــذا 

الســـياق، أفـــاد الزيانـــي “خطتنـــا هـــي 
يأخـــذ  وأن  البحرينـــي،  الـــكادر  دعـــم 
األولية في الشركة، بالنسبة للطيارين 
قطعنـــا شـــوطا كبيـــرا في ذلـــك، لدينا 
مـــن الطياريـــن كإجمالـــي نحـــو 65 % 
نســـبة البحرنة، ولكن إذا أخذنا نســـبة 
الموظفيـــن مـــن الدرجـــة األولى، فهي 
الدرجـــة  مـــن  والموظفيـــن   ،%  96
الثانيـــة 100 %، وهم من ســـيكونون 
مـــن الجيـــل القـــادم مـــن القباطنة بعد 
نحـــو 5 أو 7 أو عشـــر ســـنوات، واألمر 

الضيافـــة  لطاقـــم  بالنســـبة  نفســـه 
وهندسة الطيران، نحن نطمح إلحال 
القـــدرات البحرينيـــة، ونعمل جاهدين 
مع مجلـــس النواب علـــى تحقيق هذا 

الهدف”.
وفـــي معـــرض رده عـــن األداء المالـــي 
لشـــركة طيـــران الخليج، أشـــار الوزير 
إلـــى أن “هناك تحســـنا، الطريق طويل 
مـــدى  ووضعنـــا خطـــة طويلـــة علـــى 
الســـنوات الخمس، ونحـــن ملتزميون 

بهذه الخطة”.

خط البحرين لندن

خـــط  الجديـــدة  الطائـــرة  وســـتخدم 
اليـــوم  مـــن  ابتـــداء  لنـــدن  البحريـــن 
األربعاء، في حين يمكن أن تستخدم 
الطائـــرة أيضا لخدمـــة وجهات بعيدة 

جديدة.

من جانبه، علق نائب الرئيس التنفيذي 
لشـــركة طيـــران الخليج وليـــد العلوي 
“أن ألـــوان الطائـــرة التاريخيـــة ترجـــع 
البحريـــن  وأمجـــاد  تاريـــخ  لذكريـــات 
وشـــركة طيران الخليج، بثاثة ألوان 
الذهبي واألخضـــر واألحمر مع الصقر 

الذهبي على الذيل”.

وتابع العلوي “الطائرة مجهزة بمنطقة 
لراحة الطاقم، أثناء الطيران لمسافات 
طويلة مثل أميركا أو الشرق األقصى 
وهونغ كونغ واألماكـــن البعيدة، فهذه 
الطائـــرة تتميـــز عـــن الطائرات الســـت 
التي تســـلمناها في وقت ســـابق بهذه 

اإلمكانات الجديدة”.

طلبية تضم 29 طائرة أيرباص

وأشـــار إلى أنه من أصـــل طلبية تضم 
29 طائرة من شركة أيرباص، تسلمت 
طيـــران الخليج 4 طائـــرات، في حين 
ينتظـــر وصـــول بقيـــة الطائـــرات على 
مراحـــل حتـــى العام 2023، إذ ســـتبدأ 
الشـــركة اســـتام طائرات A321 بدءا 
 5 أو   4 بمعـــدل  المقبـــل،   العـــام  مـــن 
طائرات سنويا حسب البرنامج المعد، 
 A320 كمـــا ستســـتلم الشـــركة طائـــرة

في نوفمبر المقبل.
وأكـــد أنـــه مـــع وجـــود هـــذه الطائرات 
الشـــركة  الجديـــدة سيتحســـن مركـــز 
في المنافســـة، مؤكدا تســـيير رحات 
إلى المالديف بتاريـــخ 26 أكتوبر، كما 
تدرس الشـــركة التوســـع فـــي وجهات 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  جديـــدة 

والشرق األقصى.
بالقـــول  تصريحـــه  العلـــوي  واختتـــم 
“أتوقـــع فـــي العـــام المقبـــل أن يكـــون 
جديدتيـــن  محطتيـــن  نحـــو  هنـــاك 
)..( نحتـــاج افتتـــاح وجهـــات للشـــرق 
األقصى، فـــي حين اإلجراءات جارية 

لفتح خط أميركا”.

سوفرات سايغال

الوزير الزياني مصرحا للصحافيين

 وصول الطأيرة  “بوينج 9-787 دريمالينر” الجديدة أمس

علي الفردان من المحرق | تصوير رسول الحجري

الزياني: 65% 
نسبة بحرنة 

الطيارين
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قيد رقم: ١٠٤٨٠٧-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-137384( إعالن رقم
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: ثريا عباس علي محمد حسن 

االسم التجاري الحالي: بينك للستائر والنتجيدات 
االسم التجاري الجديد: باب المراد للتنجيدات والستائر 

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنية السادســة بأن المدعين مريم كاظم حســين 
حســين وغيرهــا وكيلهــم المحامــي احمــد العماري ضــد المدعــي عليه جهاز 

المساحة والتسجيل العقاري.
طالبيــن فيهــا اثبــات ملكيــة  العقــار المســمى )باالبــدوي( الكائن فــي منطقة 
كــرزكان )٩٩٠٠٢٩٧٣( وتبلــغ مســاحته 16991068 متــر مربــع يحــد العقــار 
مــن جهــة الشــمال مزرعــة األوقــاف الســنية ومــن جهــة الشــرق ارض ملــك 
الســيد هاشــم التوباني وجهة الغرب ارض ملك السيد حمزة العلوي وجهة 
الجنــوب طريــق رقــم ٢٥٧٤  لــذا فــإن كل مــن لديــه اعتــراض علــى طلــب 
المدعيــن أن يتقــدم لهــذه المحكمــة بطلــب مشــفوع بأوجه إعتراضــه، وقد 

حددت المحكمة جلسة 21/10/2019 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS30020رقم الدعوى: 02/2017/06034/9  -  رقم الكتاب: ١٠٢٤٧

التاريخ:16-10-2019
المحكمة الكبرى المدنية السادسة

إعالن حضور في احدى الصحف اليومية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / اســماعيل حســين علــي عبــدهللا الصــراف باعتبــاره المصفي 
لمالكهــا  ش.ش.و  والتجــارة  للمقــاوالت  العربيــة  المهــا  لشــركة  القانونــي 
اسماعيل حسين الصراف المسجلة كشركة شركة الشخص الواحد بموجب 
القيــد رقــم ٦٩٩٤٤، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
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 )١٢٩٥٦٤( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة المها العربية للمقاوالت والتجارة ش.ش.و لمالكها اسماعيل حسين الصراف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسؤلية محدودة
إلى مؤسسة فردية

تقــدم الــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة المؤسســة 

الفرديــة المســماه محمــود ال نــوح للحــدادة وااللمنيــوم بموجــب القيد رقم 

٨٧٤٢٨، بطلــب تحويــل المؤسســةالفردية لتصبــح ذات مســئولية محدودة 

وذلك بإدخال فاطمة رضي عبدهللا محمد كشريكة معه في السجل.

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحةبأنه قــد تقــدم 

إليها الشــركاء في شــركة كافد ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ١٢٢٩٠٠، 

طالبيــن تحويــل الشــركة الــى مؤسســة فرديــة لتصبــح مملوكــة من اآلنســة 

مريم علي محمد جبر المســلم وتعيين مريم علي محمد جبر المســلم للقيام 

بإجراءات التحويل.

 تاريخ: 2019/٩/١٠

القيد : ١٢٢٩٠٠ 

 تاريخ: 2019/٢٠/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٠٩٥٦-CR2019( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم المجموعة لشركة جولد برايت 
للتنظيفات والمقاوالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها  السادة اصحاب المجموعة لشركة جولد برايت للتنظيفات والمقاوالت 
ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد رقم ١٠٤٨٠٣، طالبين تغيير اســم المجموعة 
العالميــة  هاربــرت  الــى  ذ.م.م  والمقــاوالت  للتنظيفــات  برايــت  جولــد  مــن 

للمقاوالت ذ.م.م
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : ١٠٤٨٠٣ 

 تاريخ: 2019/٢١/١٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
باعتبــاره   ASHIQ THOMMAN VALAPPIL KHADAR  / الســيد  إليهــا 
المســجلة كشــركة ذات  ذ.م.م  للتجــارة  عــزان  لشــركة  القانونــي  المصفــي 
مسؤلية محدودة بموجب القيد رقم ١٢٠٤٧٥-١، طالبا إشهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٢٨٠٥٢-CR2019( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة عزان للتجارة ذ.م.م

 تاريخ: 2019/٢٢/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 مجموعة اس اي اي القابضة ش.ش.و
سجل تجاري رقم ٦٦٨٧٨

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة مجموعــة اس اي اي القابضــة ش.ش.و المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ٦٦٨٧٨، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة/  محمــد 

يوسف عبدالوهاب محمد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٦٦٩٩٢٤٤ )973+(
BAHRAINI2@HOTMAIL.COM
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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

3834446438344464

13 األربعاء 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 - العدد 4026



international@albiladpress.com 14
األربعاء 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 - العدد 4026

قرب انتهاء هدنة شــمال ســوريا... األكــراد ينســحبون وألمانيا تتدخل

تركيا وروسيا تسيران دوريات مشتركة

قـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، أمـــس الثالثاء، إن تركيا 
انســـحاب  علـــى  اتفقتـــا  وروســـيا 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية 
في سوريا       إلى ما بعد 30 كيلومترا 
ومغـــادرة  التركيـــة  الحـــدود  مـــن 

بلدتي تل رفعت ومنبج.
وقـــال أردوغان إن القوات التركية 
بدوريـــات  ســـتقومان  والروســـية 
مشـــتركة فـــي شـــمال ســـوريا فـــي 
نطاق 10 كيلومتـــرات من الحدود 
مضيفـــا أن أنقرة ســـتعمل أيضا مع 
موســـكو مـــن أجـــل تأميـــن عـــودة 
الالجئيـــن الســـوريين الموجوديـــن 

حاليا في تركيا.
وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر 
الرئيـــس  مـــع  مشـــترك  صحافـــي 
فـــي  بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي 
أعقـــاب محادثـــات مطولـــة بشـــأن 

الوضع في سوريا.
وقال، في وقت سابق، إلنه “إذا لم 
يتم االلتـــزام بالوعود التي أعطتها 
لنـــا أميركا فســـنواصل عمليتنا من 
حيث توقفنا، وســـتكون هذه المرة 

بتصميم أكبر”.
ودخلـــت قوات ســـورية وروســـية 
بالفعـــل،  حدوديتيـــن  مدينتيـــن 
همـــا منبـــج وكوباني، وهمـــا تقعان 
داخـــل المنطقـــة اآلمنة التـــي تريد 

تركيا إنشـــاءها، لكنهمـــا إلى الغرب 
العســـكرية  العمليـــات  مـــن ســـاحة 

التركية.
وســـبق أن قـــال أردوغـــان إنـــه قـــد 
يقبل بوجود قوات سورية في تلك 
المناطـــق مـــا دام مقاتلـــو وحـــدات 

حماية الشعب سيخرجون منها.
وقال الكرملين إنه يأمل أن يتمكن 
أردوغـــان مـــن تزويد بوتـــن بمزيد 
من المعلومات عن خطط أنقرة في 
شـــمال شـــرق ســـوريا، وإنه يدرس 
أيضـــا ما وصفه بفكـــرة جديدة من 

ألمانيا إلنشاء منطقة أمنية تخضع 
إلشـــراف دولي في شـــمال سوريا، 

بمشاركة تركيا وروسيا.
األلمانيـــة  الدفـــاع  وكانـــت وزيـــرة 
كارينبـــاور  كرامـــب  أنيغريـــت 
اقترحـــت إقامـــة المنطقـــة األمنية 
لتسهم في استقرار المنطقة، حتى 
يتمكن المدنيـــون من إعادة البناء، 
العـــودة  مـــن  الالجئـــون  ويتمكـــن 

طوعا.
ويقول مســـؤولون أتـــراك إن أنقرة 
تجري اتصاالت ســـرية مع دمشق، 

بعضهـــا عن طريق روســـيا، لتجنب 
صـــراع مباشـــر فـــي شـــمال شـــرق 
سوريا، وذلك رغم استمرار العداء 

المعلن بين الحكومتين.
للخطـــوط  نـــادرة  زيـــارة  وخـــالل 
األماميـــة في شـــمال غرب ســـوريا 
معاقـــل  آخـــر  إدلـــب،  بمنطقـــة 
المدعومـــة  الســـورية  المعارضـــة 
مـــن تركيا، قـــال الرئيس الســـوري: 
المعامـــل  لـــص.. ســـرق  “أردوغـــان 
والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق 

األرض”.

عواصم - وكاالت

مقاتلون سوريون مدعمون من تركيا يحتشدون على الطريق بين مدينتي تل أبيض وكوباني أمس )أ ف ب(

بيروت - وكاالت

قـــال نديـــم المنـــال مستشـــار الحكومـــة اللبنانيـــة، أمـــس، إن بعـــض الجماعات 
السياســـية اقترحـــت إجـــراء تعديل وزاري، وأن مثل هذه المســـألة سُتحســـم 
خـــالل أيـــام، لكنها لم تصـــل بعد إلى حد النقاش الجـــاد، ولم تصدر عن رئيس 
الـــوزراء ســـعد الحريري، بينمـــا ال تزال البالد تعاني من حالة من الشـــلل بفعل 
المظاهرات المناهضة للحكومة. ويتوقع مستشار الحكومة اللبنانية أن يكون 
رد فعـــل المانحين األجانب على اإلصالحات التـــي أعلنتها الحكومة “إيجابيا 
للغاية”، مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البالد تتعامل مع عجز الموازنة 
وأكـــد نديم المنـــال أن حَملة الســـندات اللبنانية لن يتأثـــروا باإلصالحات التي 
تشـــمل خفض خدمة الدين، مضيفا أن مـــن المتوقع أن يبلغ النمو االقتصادي 
صفـــرا فـــي المئة في 2020. وفي ســـياق متصل، قال مصـــدر أمني، أمس، إن 
القوى األمنية تحاول إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرق في مختلف أنحاء 
البـــالد بالوســـائل الســـلمية، لكنهـــا لن تســـتخدم القـــوة إذا ما رفضـــوا ذلك في 
الوقـــت. وظلـــت البنوك والمـــدارس مغلقة أمس. وفي ســـاعات الصباح، بدت 
أعداد المحتجين في وســـط بيروت ومدينة طرابلس الشـــمالية أقل منها في 

األيام السابقة.

لبنان.. االنتفاضة مستمرة وتعديل وزاري ُيحسم خالل أيام

دبي - العربية.نت

قـــال األمير تركي الفيصـــل إنه عندما 
الحـــر  الشـــحن  اإليرانيـــون  هاجـــم 
المجتمـــع  فـــي خليـــج هرمـــز، وقـــف 
الدولـــي فـــي موقـــف المتفـــرج. “كمـــا 
كانـــت الهجمـــات على منشـــآت النفط 
الســـعودية فـــي بقيـــق وخريـــص في 
الوقت ذاته هجوما على العالم أجمع. 
إجابـــة  إلـــى  تحتـــاج  المشـــكلة  هـــذه 
مشتركة وشـــاملة، وأيضًا إلى إجماع 

عالمي”.
وأضـــاف الفيصـــل، فـــي حـــوار أجرته 
معـــه صحيفـــة “دي فيلـــت األلمانية”، 
جلبـــه  فيمـــا  النظـــر  وأمعـــن  “فّكـــر 
اإليرانيـــون إلـــى طاولـــة المفاوضـــات 

في العـــام 2009: فرضت 
المتحـــدة  األمـــم 
عقوبات قاسية للغاية 

هـــذا  إيـــران.  علـــى 
مـــرًة  نحتاجـــه  مـــا 

أخـــرى. ويجب أاّل نســـتبعد العقوبات 
العسكرية”.

وتابع أن اإليرانيين ال يظهرون عالنية 
مـــا يبطنـــون. فهدفهـــم النهائـــي هـــو 
اســـتهداف المملكة العربية السعودية 

والممالك األخرى في الخليج. 
واعتبـــر أن هنـــاك اختالفـــات كبيـــرة 
بيـــن أميـــركا وأوروبـــا عندمـــا يتعلـــق 
األمـــر بإيـــران. حتى إنَّ ماكـــرون أراد 
دفع 15 مليار دوالر لطهران للموافقة 
على محادثات جديدة. لحسن الحظ، 
رفض الرئيس اإليراني روحاني ذلك. 
كيـــف ُيمكـــن للمـــرء أن يقبـــل مجـــرد 
فكرة أننا يجب أن ندفع إليران 
تهديـــد  أي  ُتشـــكل  ال  حتـــى 
للعالم؟ هذا مثل عالم اآلثار 
يدفـــع  الـــذي  األلمانـــي 
الكثير من المال للكلب.

تركي الفيصل: إيران وأوروبا كعالم اآلثار وصاحب الكلب

بغداد - رويترز

خلــص تقريــر أعدتــه لجنة حكومية تحقق في موجــة االضطرابات األخيرة بالعراق 
واطلعــت عليــه رويتــرز إلــى أن 149 مدنيا لقوا حتفهم ألن قوات األمن اســتخدمت 

القوة المفرطة والذخيرة الحية إلخماد االحتجاجات.

وقـــال التقريـــر إن أكثـــر مـــن 70 % مـــن 
القتلى ســـقطوا نتيجة إصابتهم بطلقات 
فـــي الـــرأس والصـــدر وحمـــل قـــادة كبار 
حـــد  إلـــى  يصـــل  لـــم  لكنـــه  المســـؤولية، 
توجيـــه اللوم إلـــى رئيس الـــوزراء وكبار 
المســـؤولين اآلخرين قائال إنـــه لم تصدر 

أوامر بإطالق النار.
ارتفـــاع  علـــى  االحتجاجـــات  واندلعـــت 
معـــدل البطالة وســـوء الخدمـــات العامة 
واتخـــذت  أكتوبـــر  أول  فـــي  والفســـاد 
السلطات إجراءات عنيفة لقمعها. ويقول 
بيـــن  والتناحـــر  الفســـاد  إن  المحتجـــون 
الزعماء السياسيين هما السبب في عدم 
تحســـن ظروفهم المعيشـــية علـــى الرغم 

مـــن حالة الســـلم فـــي العراق بعـــد عامين 
من إعالن النصر على تنظيم داعش.

وجاء فـــي تقرير اللجنـــة ”وجدت اللجنة 
بأن الضباط والقادة فقدوا السيطرة على 
قواتهـــم خـــالل التظاهـــرات ممـــا تســـبب 

بحالة من الفوضى“.
وأضـــاف ”لـــم تصـــدر أي أوامـــر رســـمية 
مـــن المراجـــع العليـــا إلى القـــوات األمنية 
أو  المتظاهريـــن  تجـــاه  النـــار  بإطـــالق 

استخدام الرصاص الحي مطلقا“.
وشـــكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
اللجنة للتحقيق فـــي إراقة الدماء ووعد 
أيضـــا بإجراء تعديـــل وزاري وإصالحات 
تشـــمل خطوات لمكافحة الفساد وتوفير 

وظائـــف فـــي الحكومـــة وتقديـــم أراض 
لخريجي الجامعات.

لكـــن منتقدين قالـــوا إن وعـــوده غامضة 
ومـــن غيـــر المرجح فيمـــا يبـــدو أن تنزع 
تفشـــي  علـــى  الشـــعبي  الغضـــب  فتيـــل 

الفساد.
ويعتـــزم المحتجـــون اســـتئناف التظاهـــر 

يوم الجمعة بعد 3 أسابيع من التوقف.
وأوصت اللجنة بإقالة قائد عمليات بغداد 
المســـؤول عـــن التعامل مـــع االضطرابات 
وعشـــرات المســـؤولين األمنييـــن الكبـــار 

اآلخرين وتقديمهم للمحاكمة.
ويتعيـــن أن يقـــر عبد المهـــدي التوصيات 
إلجـــراء  القضـــاء  إلـــى  تحـــال  أن  قبـــل 

المحاكمة المحتملة.
وذكـــر التقرير أن 149 مدنيا و8 من أفراد 
قـــوات األمـــن ُقتلـــوا خـــالل أســـبوع مـــن 
االضطرابات التي انتهت في الســـابع من 

أكتوبر وأن اللجنة توصلت إلى أدلة على 
أن نيـــران قناصة اســـتهدفت المحتجين 

من داخل مبنى بوسط بغداد.
وتابع قائال ”تأشـــر )اكُتشف( وجود موقع 
للقنص فـــي إحدى هيـــاكل األبنية مقابل 

محطـــة وقـــود فـــي وســـط بغـــداد وعنـــد 
الكشـــف علـــى الموقـــع ُعثـــر علـــى عـــدة 

إطالقات فارغة لسالح قنص“.
وكان مســـؤوالن أمنيـــان عراقيـــان قـــاال 
لرويتـــرز األســـبوع الماضـــي إن فصائـــل 

نشـــرت  إيـــران  مـــن  مدعومـــة  مســـلحة 
قناصة على أسطح مبان في بغداد خالل 
االحتجاجـــات المناهضة للحكومة والتي 
أصبحـــت األكثـــر دموية في العـــراق منذ 

سنوات.

احتجاجات العراق يوم 5 أكتوبر الجاري )رويترز(

األخيرة االضطرابات  موجة  في  تحقق  حكومية  لجنة  أعدته  تقرير  في 
قوات األمن العراقية قتلت 149 محتجا

القاهرة - العربية.نت

رئيـــس  مدبولـــي،  مصطفـــى  صـــرح 
فعاليـــات  خـــالل  الـــوزراء  مجلـــس 
أسبوع المياه، الذي يقام في محافظة 
القاهـــرة لمدة 5 أيام بدءًا من يوم 20 
أكتوبر الماضي حتي يوم 24 أكتوبر، 
والذي كشـــف مدبولي مـــن خالله عن 
خطة الحكومة إلدارة الموارد المائية 
إجماليـــة  بتكلفـــة   2037 عـــام  حتـــي 

تتعدي الـ50 مليار دوالر.
مـــع  لـ”العربية.نـــت”  حديـــث  وفـــي 
الـــري  لـــوزارة  الرســـمي  المتحـــدث 
والمـــوارد المائيـــة، محمـــد الســـباعي، 
حـــول الخطـــة القوميـــة إلدارة المياه، 

حيـــث أوضح محمد الســـباعي أن 
هـــذه الخطـــة االســـتراتيجية 
القوميـــة تـــم وضعهـــا بيـــن 9 
وزارات علـــى رأســـهم وزارة 

الـــري وهـــي لهـــا 4 محاور 
المحـــور  أساســـية 

المـــوارد  تنميـــة  األول حـــول كيفيـــة 
حـــول  الثانـــي  والمحـــور  المائيـــة، 
والمحـــور  الميـــاه،  نوعيـــة  تحســـين 
االســـتخدام،  ترشـــيد  حـــول  الثالـــث 
والرابع تهيئة الميـــاه المحيطة، وهي 
الممثلـــة فـــي القوانيـــن والتشـــريعات 
التـــي تعمل على وقف التعديات على 
المتحـــدث  وأشـــار  المائيـــة.  المـــوارد 
الرســـمي لـــوزارة الـــري إلـــى أنـــه تـــم 
البدء بهذا المشـــروع منـــذ عام 2017 
وسيســـتمر حتى عام 2037 حيث تم 
تنفيذ مشـــروعات قوميـــة عديدة من 
ضمن هذه الخطـــة بتكلفة 8 مليارات 

دوالر حتى اآلن.
وأوضـــح محمـــد الســـباعي أنـــه 
زراعـــة  حجـــم  تقليـــل  ســـيتم 
المحاصيـــل التـــي تحتـــاج إلى 
الغمر مثل األرز والموز.

مدبولي يكشف خطط مصر لمواجهة سد النهضة
أديس أبابا - أ ب

حـــذر رئيـــس وزراء إثيوبيـــا الحائـــز 
على جائـــزة نوبـــل للســـالم، الثالثاء، 
مـــن أنـــه إذا كانـــت هنـــاك حاجـــة إلى 
النهضـــة  ســـد  حـــول  حـــرب  خـــوض 
المتنـــازع عليـــه مـــع مصر، فـــإن بالده 
مســـتعدة لحشـــد مليون شـــخص، إال 
أنه استطرد قائالً إن المفاوضات هي 
الســـبيل الوحيـــد للخروج مـــن األزمة 

الحالية.
آبـــي أحمـــد  الـــوزراء  وأدلـــى رئيـــس 
بتصريحاته خالل جلســـة استجواب 
فـــوزه  منـــذ  األبـــرز  هـــي  بالبرلمـــان، 

بجائزة نوبل في 11 أكتوبر.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبـــي: 
“يتحـــدث البعـــض عن اســـتخدام 
القـــوة من جانب مصـــر. يجب أن 
نؤكد على أنه ال توجد قوة يمكنها 

منـــع إثيوبيا من بناء الســـد. إذا 
كانت ثمـــة حاجة لخوض 

حـــرب فيمكننـــا حشـــد المالييـــن. إذا 
تسنى للبعض إطالق صاروخ، فيمكن 
آلخريـــن اســـتخدام قنابـــل. لكـــن هذا 

ليس في صالح أي منا”.
وشـــدد آبي على أن بالده عازمة على 
اســـتكمال مشـــروع الســـد، الذي بدأه 
زعماء سابقون “ألنه مشروع ممتاز”.

وسيلتقي آبي، الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيســـي، اليـــوم، على هامش 
مدينـــة  فـــي  إفريقيـــة  روســـية  قمـــة 

سوتشي الروسية.
دافـــع آبـــي عـــن فـــوزه بالجائزة كما 

بعدمـــا ذكـــر البعض أنه 
ال يستحقها، قائال إن 
األشـــخاص  “بعـــض 
يجدون صعوبة في 
تقبل فـــوزي بجائزة 

نوبل للسالم.

رئيس وزراء إثيوبيا: سنحشد مليونا في حرب سد النهضة

السعودية مع قيام 
دولة فلسطينية

دبي - العربية.نت

الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  أطلع 
سلمان بن عبدالعزيز، لدى ترأسه مجلس 
ــس، الــمــجــلــس عــلــى نتائج  الــــــوزراء أمــ
عمران  باكستان  وزراء  رئيس  استقباله 
الرسمية  مباحثاته  نتائج  وعلى  خــان، 
مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، 
وما تم خاللها من تأكيد وقوف المملكة 
قيام  فــي  شعبها  وحــقــوق  فلسطين  مــع 
دولـــتـــه الــمــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 

الشرقية.

رصدت عدسات مصوري اإلعالم الغربي فظائع جرائم الحرب، التي ارتكبتها  «
قوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سوريا، ونشرت صحيفة “ذا 

تايمز” البريطانية تحقيقًا موسعًا يسلط الضوء على المزيد من األدلة التي 
تدين النظام التركي، وتثبت استخدام قواته قنابل فوسفور حارقة محظورة 

دوليًا، وتم تدعيم التحقيق بشهادات من الضحايا وذويهم في مواقع القصف، 
باإلضافة إلى آراء الخبراء ونتائج التحاليل للعينات. 

وأعلنت األمم المتحدة، في خضم توالي ظهور مجموعة متزايدة من األدلة  «
التي تشير إلى أن تركيا تستخدم بالفعل الفوسفور األبيض لتمهيد الطريق 

لغزوها لشمال سوريا، عن بدء تحقيقات من جانب خبراء األسلحة الكيمياوية 
التابعة لها.

قال االتحاد األوروبي، أمس، إن الهجوم التركي في سوريا يدعم  «
تنظيم “داعش” ويهدد األمن األوروبي. ودعا االتحاد األوروبي 

أنقرة لوقف الهجوم في سوريا وسحب قواتها واحترام القانون 
الدولي. وقال دونالد تاسك، رئيس االتحاد األوروبي: “ندين 

العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا”، مؤكداً أن 
“اتفاق إطالق النار ال يثق به حتى المغفلون”. فيما قالت الكتلة 
األكبر في البرلمان األوروبي إنه “يجب أن تتحمل تركيا العواقب 
االقتصادية لسلوكها العدائي”. جاء ذلك على لسان مانفريديني 
فوبير، رئيس مجموعة حزب الشعب األوروبي )أكبر كتلة نيابية( 

بالبرلمان األوروبي.

أوروبا: الهجوم التركي يدعم “داعش” ويهدد أمنناتايمز: أدلة وشهود على استخدام تركيا الفوسفور األبيض
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مشكلة إذا كان الوزير ال يقرأ وال يسمع وال يشاهد، فعندها تصبح األمور عائمة مثل 
الغيـــوم والضبـــاب والغبـــار الذي يغطي الســـماء ويمحـــو الرؤية، فعندهـــا ال يرى هذا 
المسؤول شيئًا يخص وزارته أو يدرك مضمون الشكاوى والمالحظات واالنطباعات 
التـــي توجه له بشـــأن الخدمات التي يقدمها للناس باعتبـــاره مكلفا من القيادة بهذه 
الوظيفـــة وعليـــه أن يكـــون مؤتمنـــًا على مصالـــح الناس، وهنـــا بيـــت القصيد، كيف 
يتســـنى له أن يتعرف على مشاكل الناس ومعاناتهم وتعقيدات حياتهم وهو ال يقرأ 
وال يسمع وال يشاهد، أي ال يتابع ما يكتب في الصحف وال يسمع ما يقال عن وزارته 
وال يرى الناس عن قرب لفهم األمور عن كثب بدال من االستماع لما تنقله له بطانته 

بأن كل شيء تمام.
ســـنأخذ العبرة في هذه المســـألة من أعلى مسؤول في البلد وهو سمو األمير خليفة 
بـــن ســـلمان رئيـــس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، وأعتقد أنـــه ال أحد هنا يســـتطيع أن 
يخفـــي قـــرص الشـــمس التي تســـطع علـــى هـــذه الحقيقة منذ ســـنوات تولي ســـموه 
المســـؤولية، فالبحرين كلها عرفت وأدركت أن ســـمو رئيس الوزراء ال تفوته شـــاردة 
أو واردة، فيمـــا يخـــص شـــعبه بأي مجـــال أو قطاع أو حتى بأصغـــر وأقل أمر يتعلق 
بالمواطـــن والخدمـــات التي تقـــدم له، والمشـــاكل التي تعترضـــه وكل الصعاب التي 
يواجههـــا النـــاس فـــي كل الظـــروف، فســـموه يقرأ بنفســـه كل الجرائـــد وخصوصا ما 

يتعلق منها بشـــكوى الناس ويطلع علـــى كل المقاالت واألعمدة الصحافية ويتابع ما 
يبث على وســـائل التواصل االجتماعي، وفوق هذا يســـمع ما يقال وما يشاع في كل 
شـــيء يتعلـــق بمصالح وصعوبات النـــاس، ثم بعد ذلك يلتقي الجميع ويســـتقبل كل 
الفئات والشرائح من الناس دون تمييز لالستماع لهم، هذا هو رئيس الوزراء، سموه 
يقرأ ويسمع ويشاهد، ومن هنا ندرك سبب نجاح سموه في إدارة دفة الدولة طوال 
هذا الوقت، ولهذا استحق التكريم والجوائز العالمية التي تشهد على نجاح قائد في 

صنع دولة ناجحة بكل معنى النجاح.
مـــن المؤســـف أنـــه فـــي خضم هـــذا النجـــاح الـــذي حققتـــه البحريـــن بـــكل المجاالت 
والقطاعات يأتي بعض المسؤولين الذين ال يضعون اعتبارا لمعنى اإلدارة والمتابعة 
والتركيـــز علـــى مصالح الناس من خالل القراءة واالســـتماع والمشـــاهدة، إذ يكتفي 
هؤالء بالبقاء في مقاعدهم خلف قضبان وحيطان وسدود مكونة بأعداد ال تحصى 
مـــن موظفي الســـكرتارية، ال تصدق أن بعض هؤالء المســـؤولين لديهم سلســـلة من 
الســـكرتارية “حلقة تتبع حلقة” ويســـتحيل أن تخترق جـــدار الوزير، فلو تمكنت من 
الوصول ألحدهم ســـيعترضك الثاني والثالث والســـابع! هذا أصعب من جدار برلين! 

نصيحتي للمسؤولين، أقروا واستمعوا وشاهدوا حتى تعرفوا وتفهوا!.
تنويرة: كثرة المنظرين في األمة عالمة فشلها! «

المقسومة.... دبلوماسية وحنكة سعودية كويتية
يترقب الوســـط الدولي في األيام المقبلة خبر إنهاء ملف المنطقة المقسومة أو 
المحايـــدة بيـــن المملكة العربية الســـعودية ودولة الكويـــت، إذ إن جميع الدالئل 

تشير إلى قرب اإلعالن عن اتفاق بين الدولتين يغلق بعده هذا الملف نهائيًا.
حيـــث تقـــع بين الريـــاض والكويت منطقـــة محايدة منذ عـــام 1922م وذلك في 
ضـــوء مـــا عرف حينها بمعاهـــدة العقير، وبنـــاًء عليها تم توقيع اتفاقية تقســـيم 
للمنطقة المحايدة إلى جزء شمالي تديره الكويت وجزء جنوبي تديره الرياض 
فـــي عـــام 1966م وذلك لتنظيم تقاســـم النفط في تلك المنطقـــة، إال أن اختالفا 
تشغيليا وقع بين عامي 2015-2014م، حيث أغلق حقل الوفرة الكويتي، وبعد 
ذلـــك أغلق حقل الخفجي الســـعودي ألســـباب تتعلـــق بالبيئة، ما حـــرم الدولتين 
من عائد نفطي يتجاوز نصف مليون برميل وهو رقم تقديري إلنتاج الحقلين.

االختـــالف وارد دائمـــا فـــي المواقـــف أو القرارات بيـــن أية دولتيـــن لكن قلة من 
يمتلكـــون القدرة علـــى إدارة االختالف وتقريب وجهات النظر للعودة إلى نقطة 
التقـــاء عوضـــًا عن زيادة الشـــقاق والتعنت، ذلك ما لمســـناه جميعـــًا عند قيادات 
وحكمـــاء الدولتيـــن، حيـــث لـــم يتفاقم هـــذا االختـــالف يومًا ليصل إلـــى مرحلة 
الخـــالف السياســـي أو العـــداء بيـــن األشـــقاء بـــل إن مســـاعي الصلـــح وتقريب 
وجهات النظر لم تتوقف يومًا وإن كانت بعيدة عن وســـائل اإلعالم وهو الحال 
الذي حرصت عليه كل من الدولتين في حل الوضع دون تأزيم إعالمي تشـــوبه 
شائعات مغرضة لن يتوانى من له فائدة من استغاللها لتضخيم الوضع وتأزيمه 

بين الدولتين.
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي خالـــد الجـــار هللا صرح منـــذ مدة وجيـــزة بأن 
الكويت والســـعودية ال تحتاجان إلى وســـاطة أية دولة لحـــل االختالف بينهما، 
حيـــث تمتلك الدولتان قامات دبلوماســـية ذات حنكـــة وخبرة وحلم مثل األمير 

صباح األحمد الصباح والملك سلمان بن عبدالعزيز.
المملكة العربية السعودية والكويت ضربتا - بل تضربان - مثاال عجزت عن  «

استيعابه العديد من الدول في احترامها عالقات القربي والدم والمصير 
المشترك، هكذا كانت الشقيقتان الجارتان بحفظهما روح اإلخاء والعائلة 

الواحدة التي جبلنا عليها نحن أبناء الخليج العربي. سلمت الرياض 
وسلمت الكويت، وحفظهما الله تعالى وحفظ دول خليجنا العربي من كيد 

الكائدين ومكر الماكرين والمنافقين.

بدور عدنان

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

مسؤول: ال نقرأ ال نسمع ال نرى!

من المؤســـف أن يموت التلميذ داخلنا؛ بمجرد أن ننتهي من مرحلة دراســـية معينة! 
ــــّنا( إّياه مـــن معلوماٍت أو معـــارف وتجارب؛ عند أول ســـلة  فنرمـــي مـــا ظننا أننـــا )ُلقِّ
مهمالت، وكأننا كنا – وقتها - نتجّشم عناء أحماٍل ثقيلة على ظهورنا، وننتظر ساعة 
الفرج التي ُتـؤِذن بالتخفف منها أو نفضها؛ لندخل في استراحة عقلية ال نريد لها أن 

تنقضي، فيما نعتقد أنها راحة بال، وهدوء، وسكينة!
الغالبية منا تجتهد وتكّد، وتمّد ساعات النهار إلى الليل، ُمنكّبة على دراستها؛ بهدف 
بلـــوغ درجـــة التفـــوق أو النجـــاح، لكنهـــا، مـــا إن َتفُرغ من صـــبِّ اإلجابـــات على ورق 
االمتحـــان؛ حتـــى تنســـى كل كلمة وحـــرف! ولو ُأعيد االمتحان ذاته؛ لفشـــلت فشـــال 
سافًرا! والسبب بإيجاز؛ يرجع إلى العقلية النفعية اآلنية )البراجماتية( التي اعتادها 
الكثير من الدارســـين! فهم يدرســـون بهدف اجتياز مرحلة ودخول أخرى، وليكملوا 
نا بين  العدة الدراســـية )المّدة(، ال ليتعلموا ما هو أبعد من ذلك! ذلك أن هناك فرًقا بيِّ
الـــدرس والتعلـــم؛ فالدرس وســـيلة، والتعلم غاية؛ هذا األخيـــر ال يقف عنده – غالًبا - 

الدارس أو المعلم!
هناك اعتقاد ســـائد بشـــدة أن الدراسة غايتها الشهادة فالوظيفة! هذا صحيح نسبًيا، 

ولكنه غير مفيٍد في المطلق! إذ َيفقُد الدارس المتعة الروحية للعلم؛ حين ينظر إليه 
بوصفـــه مجرد مطّية لمســـتقبله الوظيفي فقط! فإذا بلغ مـــراَده توقف – نهائًيا - عن 
التعلـــم، والبحـــث، والقراءة، واكتســـاب الجديد؛ فقتل بهذا الســـلوك التلميَذ النجيب 
الذي كان يســـكنه فترة الدراســـة، ومن حيث ال يدري؛ ُيدخل عقله حالة من التعطل 
والشـــللية؛ فيصبح – تدريجًيا - غير قادر على اســـتحضار أو استثمار ما درس - فقد 
كان وقتًيـــا ونفعًيـــا – كما يغدو غير قـــادر على التكيف واالســـتجابة المرنة لما يدور 

حوله من أحداث وأشخاص! 
هناك فرق بين الُعطلة الدراسية، التي يرتاح فيها الطالب - وقتًيا - وبين الُعطلة  «

العقلية! فلماذا هذا الربط بينهما، وكأنهما وجهان لعملة واحدة!؟ ولماذا نلجأ – بكل 
طواعية وسرور – إلى إغالق كل منافذ التعلم، وكأننا اكتفينا بما أثقلنا به عقولنا فترة 

الدراسة؛ فما ُعدنا نرغب في المزيد أو الجديد! هذا انغالق ال يليق بعقولنا البشرية 
المجبولة على الفضول المعرفي، والحوار، والعيش – بانفتاٍح – مع الجميع! إن كل 

يوم تتعلُم فيه؛ ميالٌد جديد، قيمة حقيقية مضافة إلى رصيدك الفكري، نجاٌح يتخطى 
ا يافًعا؛  حدود الشهادات الوقتية، والمهام الوظيفية! أْن تتعلم يعني؛ أن تحيا تلميًذا فتيًّ

فالعقول المفتوحة ال تشيخ! فلماذا تقتل التلميذ الذي كان يوًما أجمل ما فيك؟!.

د. زهرة حرم 

ال تقتل التلميذ... فيك!

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

للتواصل: 17111483

البحرين... دور مضاعف في خدمة البشرية وتحقيق األمن العالمي
لقد أصبحت البحرين جذرا مهما من جذور األمن العالمي، حيث تبذل جهودا 
مضاعفة للحد من أكثر التهديدات خطورة على األمن القومي وإحالل واألمن 
واالستقرار في منطقة الخليج وكل مناطق العالم، وتأتي “القمة العالمية لألمن 
البحري والجوي” التي اســـتضافتها البحرين في اليومين الماضيين بمشـــاركة 
60 دولة وناقشـــت عبر جلســـاتها المختلفة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة 
كل المشكالت واألزمات التي تهدد األمن والسلم الدوليين، تأكيدا على الدور 
المضاعـــف الـــذي تقوم به البحرين في خدمة البشـــرية والقيام برســـالتها على 
أكمل وجه، واإلســـهام في تحقيق الســـالم والطمأنينة لشعوب العالم وترسيخ 
ونشر ثقافة السالم وإبراز أهميته كأحد أهم المحاور لتقدم وتطور الشعوب.

فـــي مقابـــل ذلك هناك دول أكبر مـــن البحرين حجما وإمكانيات، لكنها تشـــكل 
تهديـــدا للعالـــم عبـــر ظاهـــرة اإلرهـــاب وتســـخير كل قواهـــا لدعـــم الجماعـــات 
اإلرهابيـــة ونشـــر الفوضـــى والخـــراب في كل مـــكان، وأولها إيـــران التي باتت 
تشكل مصدر قلق لألمن العالمي واإلقليمي وتعاونها وتضامنها مع اإلرهابيين 
وعدوانها المستمر على سالمة المالحة البحرية والجوية في المنطقة، فإيران 
البلد المريض يحقق أهدافه الرجعية عبر عناصر أساسية وكمنطلقات ال غنى 

عنها، هي اإلرهاب ونشر الفوضى بوجوهها المتعددة، ولم نسمع قط عن عقد 
مؤتمر في إيران يرتكز على الصراحة والوضوح ومبادئ راسخة من أجل أمن 

واستقرار المنطقة.
وهناك أيضا دول أوروبية تنظر إلى األمور وهي مقلوبة بمساعدتها اإلرهابيين 
والفاريـــن مـــن العدالة ومنحهم حق اللجوء السياســـي والمســـميات المختلفة، 
وهـــي ظاهرة ســـلبية وضارة، حيـــث قام أولئـــك المجرمون بتلويـــث أراضيها 
بالتآمـــر وبنـــاء تنظيمـــات وحـــركات طائفيـــة وتشـــكيل الخاليـــا، حتـــى غدت 
عواصـــم تلك الدول وهـــي معروفة “مرتعا” لإلرهابييـــن والمخربين والكيانات 

التخريبية.

البحرين هذا البلد الصغير برهن بشكل عملي وملموس على مساهمته  «
الفاعلة في إنارة الطريق أمام مسيرة العالم لغد أفضل ومستقبل مشرق 

وفتح أبوابه الستضافة المؤتمرات والقمم العالمية لتحقيق األمن 
واالستقرار والسالم، بلد يدشن دوره الطليعي في رفع مشاعل السالم 

وخلق التجانس بين مختلف األمم للقضاء على اإلرهاب والتطرف وكل 
المشكالت واألزمات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األمم المتحدة في الميزان

فـــي 1945م تأسســـت األمم المتحـــدة باقتراح من الـــدول المنتصرة في الحرب 
العالميـــة الثانية، وأصدرت أول قراراتها، حيث دعت إلى )االســـتخدام الســـلمي 
للطاقة النووية وإزالة أســـلحة الدمار الشامل(، وللمنظمة )75( منظمة ومؤسسة 
متخصصة بالقضايا التي تواجه البشـــرية بما فيها )الحفاظ على الســـلم واألمن 
الدولييـــن، وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، وتقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية، وتعزيز 

التنمية المستدامة، والتمسك بالقانون الدولي( وغيرها.
وبعـــد )74( عاًمـــا من تأســـيس األمـــم المتحدة وســـعيها لتحقيـــق أهدافها إال أن 
العالـــم مازال يعـــج بالكثير من القضايا والمشـــاكل، وأن هـــذه المنظمة أصبحت 
بعيدة عن تحقيق أهدافها وتمنيات الدول وشعوبها، وأنها أصبحت طوق أمان 
للـــدول التـــي تهـــدد الدول األخـــرى وتعتدي عليهـــا، فنتاج هـــذه المنظمة لصالح 
الـــدول القويـــة التـــي أصبحـــت أكثر ثـــراًء، وال يمكـــن أن تحقق األمـــم المتحدة 
أهدافهـــا إال بوضـــع التنفيـــذ الفعلـــي لقراراتها وتوصياتهـــا بعيًدا عـــن ازدواجية 

المعايير وانتقائية التطبيق. 
إن احتـــرام مبـــادئ الشـــرعية الدولية وقراراتها الســـبيل الوحيد لحـــل النزاعات 
الدوليـــة المزمنـــة والقضاء علـــى بؤر التوتر فـــي العديد من بلـــدان العالم، وهذا 
ُيجســـد التـــزام الدول بمبادئ األمـــم المتحدة وأهدافها النبيلـــة، ومن مقتضيات 
العدالـــة توفـــر الجدية والمصداقيـــة لقراراتها وتوصياتها، والنظر في اســـتعمال 
“حـــق النقـــض” لجميـــع الـــدول أثنـــاء التصويت علـــى تنفيـــذ القـــرارات األممية، 
وتحقيق مراقبة عادلة لجميع الدول في مجال انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل 
وخصوًصا األسلحة النووية التي يجب أن تستخدم فقط في األنشطة السلمية. 
وكذلـــك االهتمـــام بأبحـــاث الطاقـــة والبيئـــة والتغيـــر المناخي لتحقيـــق التنمية 

المستدامة لجميع أعضاء األمم المتحدة.
وتعتز مملكة البحرين بعضويتها والتزامها بميثاق ومبادئ وأسس األمم  «

المتحدة، وسعيها الدؤوب في مشاركتها ودعمها جميع أنشطتها، إيماًنا 
منها بأن األمم المتحدة تشكل إطارًا صالًحا للتعاون بين األمم والشعوب 
ومنبًرا للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض النزاعات وعالج األزمات، 

وهذا ما ُيعزز التعاون والتواصل البحريني مع األمم المتحدة في جميع 
القضايا التي تهم جميع شعوب العالم التي تتناغم مع مبادئ التسامح 

ونشر ثقافة السالم واحترام حقوق اإلنسان ونبذ اإلرهاب والتطرف، 
والعمل على إحياء القيم السامية وترسيخها في نفوس الشعوب واألمم، 

وبما يمنح اإلنسانية األمل في مستقبل يسوده العدل واألمن والحياة 
الكريمة لجميع البشر.

عبدعلي الغسرة



تلقى منتخبنا الوطني لكرة اليد الخســارة األولى في التصفيات اآلســيوية للرجال المؤهلة لدورة األلعاب األولمبية 
“طوكيــو 2020”، عقــب تعثــره أمــام منتخــب كوريا الجنوبية، بنتيجــة ٣٠/٣١، في المباراة التي جمعت بينهما مســاء 
أمس )الثالثاء(، ضمن منافســات الجولة الثالثة واألخيرة لحســاب المجموعة األولى من تصفيات أولمبياد طوكيو 
2020 التي تســتضيفها الدوحة في الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري، بمشــاركة 8 منتخبات هي: الكويت، قطر، 

السعودية، هونج كونج، إيران، الهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب منتخبنا الوطني.

فـــي  تفـــوق  قـــد  منتخبنـــا  وكان 
الشوط األول بنتيجة ١٤/١٦.

أخفـــق  أمـــس،  وبخســـارته 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  منتخبنـــا 
صـــدارة المجموعـــة التـــي ذهبت 
إلـــى منتخـــب كوريـــا الجنوبيـــة، 
وذلك بعد تعـــادل منتخبي إيران 

والكويت ٣٦/٣٦.
المركـــز  إلـــى  األحمـــر  وتراجـــع 
الثاني برصيد ٤ نقاط من فوزين 

وخسارة واحدة.

اســـتهل  قـــد  منتخبنـــا  وكان 
مشـــواره فـــي التصفيـــات بالفوز 
على الكويت ٢١/٢٦، ثم فاز على 
أن يختتـــم  قبـــل  إيـــران ٢٦/٢٩، 
دور المجموعات بخســـارته أمام 

كوريا الجنوبية.
وســـتخضع المنتخبـــات المتأهلة 
إلى نصف النهائـــي للراحة اليوم، 
علـــى أن تلعب منافســـات المربع 
الذهبي يـــوم غٍد الخميس، حيث 
ســـيكون منتخبنـــا فـــي مواجهـــة 

صعبة أمام منتخب قطر متصدر 
المجموعة الثانية، فيما سيواجه 
السعودية نظيره كوريا الجنوبية 

في الدور نفسه.
نصـــف  مـــن  الفائـــزان  ويتأهـــل 
النهائي لخوض المبـــاراة النهائية 

يوم 26 الشهر الجاري.
وســـيتأهل الفريق البطل مباشرة 
إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما 
تصفيـــات  الوصيـــف  ســـيخوض 
الملحـــق للمنافســـة علـــى المقاعد 

المؤهلة إلى األولمبياد.
ويقـــود تدريـــب منتخبنا الوطني 

فـــي البطولة المدرب اآليســـلندي 
آرون، وتضـــم قائمتـــه 18 العبـــا، 

وهم: حسين الصياد، مهدي سعد، 
علي ميرزا، محمـــد ميرزا، محمد 
عبدالحسين، حسن السماهيجي، 
بالل بشام، أحمد المقابي، محمد 
حبيـــب، قاســـم الشـــويخ، حســـن 
شـــهاب، محمد عبدالرضا، حسين 
محفوظ، عبدهللا الزيمور، جاسم 
علـــي  عيـــد،  علـــي  الســـالطنة، 

عبدالقادر وأحمد جالل.

“أحمر اليد” يخسر صدارة مجموعته بتصفيات طوكيو

من اللقاء

كشــف رئيــس جهــاز لعبــة كــرة الطاولــة بنــادي ســار عبــاس عبدالرضــا 
عــن تعاقــد النــادي مــع المــدرب المصــري محمــد صبــري لقيــادة فريــق 
العمــوم واإلشــراف علــى فرق الفئات الســنية للموســم الرياضــي الجديد 

.2019/2020

“البـــالد  لــــ  عبدالرضـــا  وأوضـــح   
إلـــى  المـــدرب وصـــل  أن  ســـبورت” 
البالد وقد تم التعاقد معه بناًء على 
السيرة الذاتية المتميزة التي يتمتع 
بها إضافة إلى الســـمعة الكبيرة وما 
يتصـــف بـــه من خبرة تصـــل إلى 20 

عاًما قضاها في سلك التدريب.
 وأضاف “إن المـــدرب عمل بالنادي 
األهلـــي المصـــري مســـاعًدا لمـــدرب 
العمـــوم ومدرًبـــا لفريـــق تحـــت 21 
ســـنة، واألهلـــي المصـــري هـــو بطل 
مصـــر وافريقيـــا وهو نـــاد غني عن 

مـــع  التعاقـــد  ويشـــكل  التعريـــف 
المـــدرب مكســـًبا كبيـــًرا، ونأمـــل أن 
يحدث اإلضافة القوية لفريق ســـار 

وللعبة كرة الطاولة بصورة عامة”.
  ولدى سؤالنا إياه عن سبب تمسك 
النادي بالمدرســـة المصرية، أوضح 
عبدالرضا أن كرة الطاولة المصرية 
متطورة على الصعيد القاري فمصر 
العـــرب وافريقيـــا فـــي  هـــي بطلـــة 
اللعبـــة وهي تزخر بتعـــدد المواهب 
والمدربين المتميزين في آن واحد.
وأوضـــح أن بعـــض الظـــروف هـــي 

عقـــد  تجديـــد  دون  حالـــت  التـــي 
المدرب المصري لســـابق ياسر جابر 
والـــذي نجح مـــع الفريق فـــي الفوز 
بلقـــب بطولـــة الدوري في الموســـم 

الفائت.

عباس عبدالرضا

ــة ــع صــاحــب ســيــرة ذاتـــيـــة مــتــمــيــزة وخـــبـــرة واس
مدرب مصري جديد لطاولة سار

اتحاد الطاولة

تنطلق اليوم األربعاء منافســـات دوري كرة الطاولة للموسم 
الرياضي 2019/2020 بإقامة دوري العموم ودوري الشباب.

وتشـــهد صالـــة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الطاولـــة إقامـــة 3 
مباريات في دوري فئة الشـــباب، حيث ســـيلتقي البســـيتين 
مع ســـار، والفتيات مع توبلي، وعالي مع ســـماهيج، وجميع 

المباريات ستنطلق في الخامسة والنصف مساًء.
 وســـتكون األنظار شـــاخصة نحو فئة العموم الذي سيشـــهد 
إقامة 4 مباريات جميعها ســـتنطلق عند الساعة و45 دقيقة 
مساًء، حيث سيلتقي حامل اللقب سار مع باربار، ووصيف 
الموســـم الماضـــي البحريـــن مـــع ســـماهيج، أمـــا البســـيتين 

فسيلعب مع االتفاق، وتوبلي سيلتقي مع عالي.
 وأكـــد أمين ســـر االتحـــاد البحرينـــي لكرة الطاولـــة إبراهيم 
محمـــد ســـيادي أن اتحاد الطاولـــة وبتوجيهات من رئيســـة 
االتحاد الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيـــز آل خليفة قد انتهى 
مـــن التجهيزات الكاملة بانطالق الموســـم الرياضي الجديد 
2019/2020، مبيًنـــا أن الفترة الماضية شـــهدت سلســـلة من 
االجتماعـــات لكافـــة اللجـــان مـــن أجـــل الترتيبـــات الخاصة 

باالنطالقة وأن كافة اللجان جاهزة لبداية الموسم.

 وأوضـــح إبراهيـــم ســـيادي أن االتحاد حريـــص على تهيئة 
األجـــواء المثالية لكافة األندية قبل انطـــالق الدوري، مبيًنا 
أن الموســـم الحالي من المتوقع أن يشـــهد إثارة وندية بين 
كافة األندية في جميع الفئات، متمنيًا كل التوفيق والنجاح 
لكافـــة الفـــرق المشـــاركة وعكس الصـــورة المشـــرقة لتطور 
رياضـــة كرة الطاولة في المملكة والتي انعكســـت باإليجاب 
المشـــاركات  فـــي  واألنديـــة  المنتخبـــات  مشـــاركات  علـــى 

الخارجية.

فريق سار متوًجا بدوري العموم للموسم الماضي

سيادي: االتحاد أنهى التجهيزات الكاملة بانطالق الموسم
اليوم انطالق الموسم الجديد لكرة الطاولة
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وزارة التربية والتعليم

احتفظـــت مدرســـة قرطبـــة بلقـــب 
لمـــدارس  الطائـــرة  الكـــرة  بطولـــة 
البنـــات اإلعداديـــة، وذلـــك ضمـــن 
يقيمـــه  الـــذي  الخارجـــي  النشـــاط 
بـــإدارة  الرياضيـــة  التربيـــة  قســـم 
والكشـــفية  الرياضيـــة  التربيـــة 
التربيـــة  وزارة  فـــي  والمرشـــدات 
والتعليم، إذ حصدت كأس البطولة 
والميداليـــات الذهبية إثـــر التغلب 
في المباراة النهائية المثيرة للغاية 
بشـــوطين مقابل شوط واحد على 
مدرســـة زينب التـــي حصلت على 
الميداليات الفضية، وقام الدكتور 

اإلدارة  مديـــر  عبـــدهللا  عصـــام 
بتتويج المـــدارس الفائزة بحضور 
الدكتـــور عبـــدهللا العباســـي رئيس 

مجموعة المسابقات.
قرطبـــة  مدرســـة  فريـــق  ومثـــل 
زينـــب  إبراهيـــم،  زينـــب  البطـــل: 
عبدالغنـــي، فاطمـــة أحمـــد، مريـــم 
عيســـى، فاطمة عبدالنبـــي، زهراء 
فاطمـــة  محمـــد،  شـــمايل  جعفـــر، 
وعاتقـــة  فاضـــل  فاطمـــة  حبيـــب، 
فؤاد، وأشـــرف على الفريق معلمة 
التربيـــة الرياضية حميـــدة الصفار 

ومساعدتها سعدى رضي.

“إعدادية قرطبة” تحتفظ بلقب الطائرة

حسن علي

سبورت

”ITF“ بــطــولــة  بــنــجــوم  يــحــتــفــي  الــتــنــس  نـــــادي 

الحواج: مشاركة مصنفين يؤكد قوة المنافسة

أقـــام نـــادي البحريـــن للتنـــس فـــي 
مســـاء أمـــس األول حفـــل عشـــاء 
والوفـــود  الالعبيـــن  شـــرف  علـــى 
البحريـــن  بطولـــة  فـــي  المشـــاركة 
 ITF عشـــرة  الحاديـــة  الدوليـــة 
ينظمهـــا  التـــي  التنـــس،  لناشـــئي 
النـــادي خـــالل الفتـــرة مـــن 21 إلى 
26 أكتوبـــر الجـــاري برعايـــة ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
وبمســـاندة وزارة شـــؤون الشـــباب 
الذهبييـــن  والداعميـــن  والرياضـــة 
شـــركة إبراهيم خليل كانو وشركة 
نفـــط البحرين “بابكو” وشـــركة غاز 
البحريـــن الوطنية “بناغـــاز”، وجاء 
اشـــتمل علـــى  الـــذي  الحفـــل  هـــذا 
العديـــد مـــن الفقـــرات الفنية ضمن 
الحـــدث  هـــذا  وأنشـــطة  فعاليـــات 
الرياضـــي الدولـــي المهـــم والمقـــام 
على أرض مملكة البحرين وينظمه 
بجـــدارة  للتنـــس  البحريـــن  نـــادي 
واقتـــدار كبيريـــن وســـط مشـــاركة 
ا لنخبـــة من ألمع نجوم  واســـعة جدًّ

مستقبل لعبة الكرة الصفراء.
 وبـــدأ الحفـــل بترحيـــب من عريف 
الحفل الدكتور ســـامي دانش الذي 
رّحـــب بضيوف المملكة وشـــكرهم 
على الحضور، وبعدها ألقى رئيس 
مجلس إدارة نادي البحرين للتنس 
خميـــس محمد المقلـــة كلمة أعرب 
في بدايتها عن سعادته بأن تحظي 
هذه البطولة بدعم واهتمام القيادة 
فـــي مملكتنـــا الغالية وعلى رأســـها 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـي آل خليفـــة عاهل البالد 
المفـــدى وصاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر وصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد األمين 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 

لرئيس مجلـــس الـــوزراء، كما ثّمن 
عالًيـــا الرعايـــة الكريمـــة من ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
أيمـــن  ومســـاندة  البطولـــة  راعـــي 
بـــن توفيـــق المؤيـــد وزيـــر شـــئون 
الشباب والرياضة وتعاون االتحاد 
ســـمو  برئاســـة  للتنـــس  البحرينـــي 
الشـــيخ أحمد بن محمد بن سلمان 

آل خليفة.
تـــم  الترحيبيـــة  الكلمـــات  وبعـــد   
عرض فيلم تســـجيلي عن النسخة 
الحادية عشـــرة مـــن البطولة، وقد 
تفاعـــل معـــه الالعبـــون والضيوف 
والذيـــن بدورهم توجهـــوا بخالص 
الشـــكر والتقدير إلـــى إدارة النادي 
علـــى هـــذا الحفل الرائـــع وعلى كل 
ما يقدمونه من تسهيالت وتعاون، 
المشـــاركون  الالعبـــون  واســـتغل 
فـــي البطولـــة هـــذه الفرصـــة التـــي 
بعيـــد ميـــالد  جمعتهـــم لالحتفـــال 
بابلـــو  الفرنســـي  الالعـــب  زميلهـــم 
توروشو، الذي تزامنت االحتفالية 

مع يـــوم عيده ميـــالده، واختتمت 
فقـــرات الحفل المنوعـــة والعديدة 
بالســـحب علـــى 30 جائزة فـــاز بها 

مناصفة الالعبون والالعبات.

15 حكًما من البحرين

لبطولـــة  العـــام  الحكـــم  وصـــف 
البحرين الدولية للتنس للناشـــئين 
أحمـــد الحـــواج البطولـــة بأنهـــا من 
أقـــوى النســـخ مـــن حيـــث اإلثـــارة 
وحجـــم التنافـــس بيـــن الالعبيـــن، 
مشـــيًرا إلـــى أن بطولـــة هـــذا العام 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  مشـــاركة  تشـــهد 
الدولييـــن،  المصنفيـــن  الالعبيـــن 
وقال الحواج إن األدوار التمهيدي 
للبطولة شـــهدت مشاركة مجموعة 
ـــا،  مـــن الالعبيـــن المصنفيـــن عالميًّ
وهـــذا دليـــل علـــى قـــوة المنافســـة 
التي تشـــهدها البطولة في أدوارها 

المختلفة.
 وعـــن أبـــرز مـــا تضمنتـــه النســـخة 
أشـــار  للبطولـــة  عشـــرة  الحاديـــة 
الحـــواج إلـــى أنها تشـــهد مشـــاركة 

عـــدد من نجـــوم أكاديمـــات التنس 
الفًتـــا  العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــن 
مـــن  أكاديميـــات   5 مشـــاركة  إلـــى 
بريطانيـــا وإســـبانيا وأكاديميتيـــن 
مـــن دبي وأكاديميـــة من جمهورية 
مصـــر العربية، حيث تعد مشـــاركة 
األكاديميـــات نقلـــة نوعيـــة وإثراء 
للبطولة خصوًصا وأن كل أكاديمية 
تشـــارك بعـــدد جيـــد مـــن الالعبين، 
أكاديميـــات  مشـــاركة  متمنيـــا 

بحرينية في البطوالت المقبلة.
 وعن أبـــرز القوانين الجديدة التي 
اعتمدت فـــي البطولة قال الحواج 
إنـــه قد تـــم اعتماد اللجوء لشـــوط 
10 نقـــاط فـــي حـــال  فاصـــل مـــن 
التعادل بشـــوط لكل العب، مشيًرا 
إلى أن الهدف من هذا التعديل هو 
تقليص وقـــت المباريات باإلضافة 
إلى عدم إجهاد الالعبين، كما أشار 
التعديـــل اآلخـــر  إلـــى أن  الحـــواج 
يتعلـــق بـ”التواليـــت بريـــك”، حيث 
ســـيتم اقتصاره على مـــرة واحدة 
بالنســـبة للفتيـــات بدال مـــن مرتين 
في النظام السابق، أي أن كل العبة 
ســـتمنح وقًتـــا واحًدا فقـــط خالل 
المبـــاراة، وأي طلب آخر ســـيقتطع 
من وقتها المخصص المســـموح به 
بين النقـــاط، وإذا تجاوزت الوقت 
المســـموح بـــه يتم فـــرض عقوبات 
عليها مثل خصم النقاط أو خسارة 
شـــوط وغيرهـــا، وأمـــا بخصـــوص 
الحـــكام الذيـــن يديـــرون مباريـــات 
البطولـــة أكد الحواج علـــى اعتماد 
5 حـــكام للكراســـي، وإجمالـــي 15 
البطولـــة  مباريـــات  إلدارة  حكًمـــا 
جميعهـــم من البحريـــن، مضيًفا أنه 
كمـــا فـــي النســـخ الماضيـــة ســـيتم 
إســـناد المباريات للحكام من الدور 

ربع النهائي.

نادي التنس

خميس المقلة

فوز سلة الحالة 
على سماهيج

حــقــق فــريــق الــحــالــة نــتــيــجــة الـــفـــوز على 
في   ،٦٣/  ٩٥ بـــواقـــع  ســمــاهــيــج  حـــســـاب 
ــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا مـــســـاء أمــس  ــبـ ــمـ الـ
االتحاد  كأس  منافسات  ضمن  )الثالثاء(، 
ــاءت نتائج  الــبــحــريــنــي لــكــرة الــســلــة. وجــ
 ٢٢/١٨ الحالة،   ٢٥/١٠ كــاآلتــي:  الــمــبــاراة 

سماهيج، ٣١/٢٤ الحالة و٢١/٧ الحالة.
وتـــقـــام بــطــولــة كـــأس اتـــحـــاد الــســلــة في 
الدرجة  زين  دوري  منافسات  توقف  ظل 
األولى؛ بسبب تحضيرات منتخبنا الوطني 

األول استعدادا للبطولة الخليجية.

محمد الدرازي
منتخبنا سيواجه 

منتخب قطر 
في نصف 

النهائي



نجــح عــداؤو وعــداءات مملكــة البحريــن بتحقيــق األرقــام التأهيليــة لــدورة األلعــاب األولمبيــة القادمــة 
)أولمبيــاد طوكيــو 2020( بعد مشــاركتهم المتميزة في النســخة الســابعة عشــرة من بطولــة العالم للرجال 

والسيدات التي اختتمت مؤخًرا في العاصمة القطرية الدوحة.

 وحـــقـــق األرقــــــام الــتــأهــيــلــيــة 
كال   2020 طوكيو  ألولمبياد 
من عباس أبوبكر )سباق 400 
متر للرجال(، داويت وبيرهانو 
للرجال(،  متر  آالف   5 )سباق 
آالف   3 )ســبــاق  كيبيت  جــون 
أليمو  لـــلـــرجـــال(،  مـــوانـــع  مــتــر 
ســوري، شومي  بنسن  بكيلي، 

ديسازا )ماراثون الرجال(.
التأهيلية  ــام  األرقـ حقق  كما   
ــلـــوى عــيــد نــاصــر  كـــال مـــن سـ
ســـيـــدات(،  مــتــر   400 )ســـبـــاق 
أمــيــنــات جــمــال )ســبــاق 400 

متر حواجز سيدات(، وينفيرد 
متر  آالف   3 )ســـبـــاق  ــافـــي  يـ
موانع سيدات(، شيتاي اشتي، 
تيجيتو  جيبكوتش،  مونيكا 
ــا )مــــاراثــــون الـــســـيـــدات(،  ــ دابـ
عباس  من  كال  إلــى  باإلضافة 
أبوبكر وموسى عيسى وعلي 
مبارك وسلوى  خميس وسعد 
وإيمان  جمال،  وأمينات  عيد 
ــي فــي  ــلـ عـــيـــســـى وزيــــنــــب عـ

التتابع المختلط.
 هـــذا، وقــد عــّبــر نــائــب رئيس 
ــعــاب  االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي ألل

ــد الـــدوســـري عن  الـــقـــوى خــال
كم  بتحقيق  البالغة  سعادته 
العدائين والعداءات  كبير من 
لـــأرقـــام الــمــؤهــلــة ألولــمــبــيــاد 
بعد  ســـــواء   2020 طــوكــيــو 
في  منهم  الــغــالــبــيــة  مــشــاركــة 
القوى  أللــعــاب  الــعــالــم  بطولة 
الدولية  الملتقيات  بعض  أو 
ــو مــا يعكس  الــخــارجــيــة، وهـ
ــزة ومـــا  ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ قــــدراتــــهــــم الـ
يتمتعون به من إمكانات بدنية 
وإصــرار  ورغبة  هائلة  وفنية 
على تحقيق أرقام جديدة في 

مسيرتهم والتواجد في دورة 
األلعاب األولمبية.

ــري “يــعــتــبــر  ــدوســ ــ ــاف ال ــ وأضــ
 2020 ــو  ــيـ ــوكـ طـ أولـــمـــبـــيـــاد 
ــنــســبــة  ــال الـــمـــحـــطـــة األهـــــــم ب
أجندة مشاركاته  لالتحاد في 

الخارجية وعلى هذا األساس 
ــاد خــطــة  ــ ــحـ ــ فـــقـــد وضـــــع االتـ
للتحضير  مــتــكــامــلــة  ــداد  ــ إعــ
وانــتــقــاء أفضل  والــجــاهــزيــة 
من  مباشر  بــإشــراف  العناصر 
ــاد مــحــمــد بــن  ــحــ ــ ــيـــس االت رئـ
جالل وجهود بارزة من لجنة 
المنتخبات،  حيث إن تحقيق 
األرقام المؤهلة تعتبر الخطوة 
األولى والتي ستتبعها العديد 

بهدف  القادمة  الخطوات  من 
المشاركة بمنتخب قوي يضم 

نخبة العدائين والعداءات..”.
لــجــنــة  أن  ــري  ــ ــدوسـ ــ الـ وأكــــــد 
الفنية  واألطــقــم  المنتخبات 
ستقوم  والــعــداءات  للعدائين 
بــاخــتــيــار قــائــمــة الــمــنــتــخــب 
بعناية فائقة للمشاركة بأفضل 
القادرين  العدائين والعداءات 
عــلــى الــتــمــثــيــل الــمــشــرف في 
 ،2020 طـــوكـــيـــو  ــاد  ــيـ ــبـ ــمـ أولـ
المتأهلين  قائمة  أن  موضًحا 
ــتــــرة  ــفــ ــ ــع خــــــــالل ال ــفــ ــ ــرت ــ ــت ســ
سيقع  االختيار  وأن  القادمة 
يتواكب  وبــمــا  األفــضــل  عــلــى 
إدارة  مــجــلــس  تــطــلــعــات  مـــع 

االتحاد.

اتحاد ألعاب القوى

17 عداًء يحققون أرقاًما تأهيلية ألولمبياد طوكيو 2020

خالد الدوسري

اللجنة األولمبية

األولــمــبــيــة  للجنة  الــعــام  األمــيــن  اســتــقــبــل 
البحرينية محمد النصف رئيس األكاديمية 
 ”Dr.T.J.Rosandich“ الرياضية األميركية
ــك بــمــكــتــبــه بــمــقــر الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــ وذلـ

بضاحية السيف.
 ورّحـــــــب الـــنـــصـــف بـــرئـــيـــس األكـــاديـــمـــيـــة 
الجهود  على  واطلع  األميركية  الرياضية 
الكوادر  إعــداد  بها األخيرة في  تقوم  التي 
ــــدورات  اإلداريــــة الــريــاضــيــة والــبــرامــج وال
فـــي مختلف  تــنــفــذهــا  الـــتـــي  ــيــة  ــب ــتــدري ال
الخبراء  مــن  نخبة  بمشاركة  العالم،  دول 
والمحاضرين للمساهمة في عملية التنمية 
المنظومة  فــي  العاملة  لــلــكــوادر  البشرية 

الرياضية.
ــيــس األكــاديــمــيــة   وبــحــث الــنــصــف مـــع رئ
المشترك  الثنائي  التعاون  سبل  األميركية 
مــســتــقــبــالً لــتــقــديــم ســلــســلــة مـــن الــبــرامــج 
والدورات التدريبية التي تستهدف تطبيق 

ــة فــي المجال  ــ أحـــدث الــمــمــارســات اإلداري
الرياضي، كما أثنى على الجهود التي تقوم 
بها األكاديمية الرياضية األميركية في نشر 
مختلف العلوم والمعارف الرياضية، متمّنًيا 

لها التوفيق والنجاح.
ــه، أشــــاد رئــيــس األكــاديــمــيــة  ــب  ومــــن جــان
األولمبية  األكاديمية  تقدمه  بما  األميركية 

التابعة للجنة من برامج في مجال اإلدارة 
الرياضية، منّوًها باهتمام اللجنة األولمبية 
المتسلحين  اإلداريين  من  كوكبة  بتخريج 
تحقيق  فــي  للمساهمة  والــمــعــرفــة  بالعلم 
التطور المنشود في العمل اإلداري بمختلف 
بتعزيز  ترحيبه  مبدًيا  الرياضية،  الهيئات 

التعاون المشترك بما يخدم الطرفين.

النصف لدى استقباله رئيس األكاديمية الرياضية األميركية

بحــث معه ســبل التعــاون الثنائي المشــترك مســتقبالً
النصف يستقبل رئيس األكاديمية األميركية

نادي التنس

نــادي  رئيس  المقلة  خميس  أعــرب 
ــن ســعــادتــه  ــتــنــس عــ ــل الـــبـــحـــريـــن ل
وبين  الــنــادي  بين  المثمر  بالتعاون 
حيث  “بابكو”،  البحرين  نفط  شركة 
السنوية  رعايتها  الشركة  تــواصــل 
ــبــحــريــن  كــــــراع ذهـــبـــي لــبــطــولــة ال
لناشئي  عــشــرة  ــحــاديــة  ال ــيــة  ــدول ال
التنس، والتي ينظمها نادي البحرين 
أكــتــوبــر   26 إلــــى   21 مـــن  لــلــتــنــس 
شؤون  وزارة  مع  بالتعاون  الجاري، 
كل  وبــإشــراف  والــريــاضــة،  الشباب 
من االتحاد الدولي للتنس واالتحاد 
حرص  إطــار  في  للتنس،  البحريني 
شركة “بابكو” على رعاية ومساندة 
األحــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى التي 

تستضيفها مملكة البحرين.
 وثّمن المقلة الدور الكبير الذي تقوم 
في  “بابكو”  البحرين  نفط  به شركة 

والرياضية،  الشبابية  الحركة  دعــم 
الشيخ  ســعــادة  إلــى  بالشكر  وتــقــدم 
محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
ــدكــتــور داود  ــى ال ــ ــر الــنــفــط وإل ــ وزي
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نصيف 
نفط البحرين “بابكو” على تفضلهما 
مــشــكــوريــن بــمــواصــلــة رعــايــة هــذه 
في  كبير  دور  له  كــان  مما  البطولة، 
البطولة  تحققه  الذي  الكبير  النجاح 

اعــتــزاز  إلــى  آخـــر، مشيًرا  بعد  عــاًمــا 
الرعاية  بهذه  للتنس  البحرين  نادي 
خاصة أنها تأتي من مؤسسة وطنية 
كشركة بابكو التي تساهم بدور كبير 
في نمو االقتصاد الوطني البحريني.
 وتــشــهــد مــالعــب نــــادي الــبــحــريــن 
بداية  في  مباراة   24 اليوم  للتنس 
لفردي  النهائي  ربع  الدور  منافسات 

وزوجي الناشئين واآلنسات.

داود نصيفمحمد بن خليفة

اليــوم 24 مباراة في بداية منافســات الــدور ربع النهائي
”ITF“ بابكو” داعما ذهبيا لدولية البحرين “
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المكتب اإلعالمي

تمّكن متسابق فريق البحرين للتحّمل 13 فينسينت لويس من الفوز ببطولة أخرى من سلسلة بطوالت ’سوبر ليغ‘ للترايثلون، والتي 
أقيمــت فــي جمهوريــة مالطــة في قلب البحر المتوســط، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حقــق لقب البطولة ذاتها في العام 
الســابق. هذا وقد اســتمرت بطولة ’ســوبر ليغ‘ في مالطا لمدة يومين وقد اشــتملت على ســباق التصفيات نصف النهائية يوم السبت 

والذي أّهل المتسابقين للمشاركة في السباق النهائي والذي أقيم يوم األحد.

مرحلة  إنــهــاء  مــن  لويس  تمكن  وقــد 
جنًبا  وذلــك  المقدمة،  في  التصفيات 
كريستيان  المتسابق  مــع  جنب  إلــى 
بــلــومــنــفــلــت، حـــيـــث شـــهـــد الــســبــاق 
منافسة شديدة بين اإلثنين، واللذين 
التجارب،  مرحلة  في  كلم   3.5 أنهيا 
ثم انتقال إلى سباق السباحة لمسافة 
300 متر والدراجات الهوائية لمسافة 
أربــعــة كــيــلــومــتــرات وســبــاق الــجــري 
ــومــتــريــن، حــيــث كــرر  ــل ــمــســافــة كــي ل
لمرتين  السباق  مــراحــل  المتسابقان 

دون استراحة.
لمشاركته  مــشــابــه  ســيــنــاريــو  وفـــي   
تمّكن  للبطولة،  السابقة  النسخة  في 
لــويــس مــن الــحــفــاظ عــلــى الــصــدارة 

طيلة مراحل السباق حتى تمكن من 
منافسه  وبــيــن  بينه  ــفــارق  ال تــوســيــع 
السباق  لينهي  األخيرة،  المرحلة  في 
ــد عـــّلـــق لــويــس  ــ ــقـــدمـــة. وقـ ــمـ ــي الـ فــ
بــهــذه الــمــنــاســبــة قـــائـــاًل: “أنــــا سعيد 
ــا بــالــطــريــقــة الــتــي تــســابــقــت بها.  حــقًّ
شعرت  وقــد  طوياًل  موسًما  كــان  لقد 
الجولة  بعد  بالفعل  السباق  بصعوبة 
التقدم  بلومنفلت  حــاول  لقد  األولــى. 
لكنني  واحــد،  كيلومتر  بمسافة  علي 
قـــاومـــت وأصـــــررت بــكــل عــزيــمــة أن 
أصل إلى خط النهاية أواًل، وقد بذلت 
أقصى جهدي بالفعل في ال200 متر 
األخيرة من السباق ألتمكن من عبور 

خط النهاية في المركز األول.”

 هذا ويضاف فوز لويس إلى سلسلة 
ــتــي حــقــقــهــا هــذا  مـــن االنـــتـــصـــارات ال
أسابيع  ثــالثــة  منذ  نجح  فقد  الــعــام، 
بوالية  ليغ‘  ’سوبر  ببطولة  الفوز  من 
المتحدة  الــواليــات  فــي  نيوجيرسي 
األميركية، ليتصدر قائمة المتسابقين 
المشاركين في سلسلة بطوالت ’سوبر 
بطولة  تسبق  والتي  للترايثلون،  ليغ‘ 
أولمبياد طوكيو 2020 بفترة وجيزة.

 وعّلق لويس على نيته بالمشاركة في 
قائاًل:  المقبل  العام  طوكيو  أولمبياد 
العام،  هــذا  البطوالت  بكل  فــزت  “لقد 
ا  ومنها بطولة العالم للترايثلون وحاليًّ
سلسلة  في  المشاركين  قائمة  أتصدر 
عن  جيد  بفارق  ليغ‘  ’سوبر  بطوالت 

أقرب المنافسين لي، لذا فإنني سعيد 
اآلن،  الــنــتــائــج  هـــذه  بتحقيق  للغاية 
عينّي،  نصب  األولمبياد  أضــع  لكنني 

حيث إنها على قدر عاٍل من األهمية 
بميدالية  والــفــوز  للمشاركة  وأتطلع 
مــشــواري  فــي  ــى  األولـ للمرة  أولمبية 

هذا  كل جهدي  لذا سأبذل  الرياضي، 
العام  في  لأولمبياد  استعداًدا  العام 

القادم”.
عام  إنهاء  عن  الحديث  سياق  وفي   
يجدر  ــازات،  ــجــ ــ اإلن بتحقيق   2019
الــحــديــث عــن عــضــو آخـــر فــي فريق 
خافيير  وهــو   13 للتحّمل  البحرين 
يوم  المنافسة  ينوي  والـــذي  غوميز، 
ــادم فـــي بــطــولــة الــرجــل  ــقـ الــســبــت الـ
ماليزيا،  فــي  ’األيــرونــمــان‘  الــحــديــدي 
المهّمة،  باإلنجازات  مليًئا  عاًما  لينهي 
العالمية  وتعد بطولة ماليزيا البطولة 
فيها  يشارك  التي  لأيرونمان  الثالثة 
غوميز، حيث حقق لقب بطولة العالم 
مشاركته  فــي  بأستراليا  كيرنز  فــي 
الــعــام 2018،  الــعــالــمــيــة األولــــى فــي 
بطولة  فــي  مشاركته  إلــى  بــاإلضــافــة 
في  أقيمت  والتي  لأيرونمان  العالم 

كونا بهاواي العام الماضي.

ــغ” لـــلـــتـــرايـــثـــلـــون ــ ــي ــ ــر ل ــ ــوبـ ــ ــوالت “سـ ــ ــطـ ــ ــس يـــتـــصـــدر ســـلـــســـلـــة بـ ــ ــوي ــ ل

“البحرين للتحّمل 13” يواصل تحقيق اإلنجازات

اللجنة األولمبية

المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  رفــع 
الرئيس  والــريــاضــة،  للشباب  األعلى 
البحرينية  األولمبية  للجنة  الفخري 
خليفة،  آل  راشــد  بن  عيسى  الشيخ 
أســمــى آيـــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
ناصر  الشيخ  سمو  الركن  اللواء  إلى 
صدور  بمناسبة  خليفة  آل  حمد  بن 
األمر الملكي عن عاهل البالد صاحب 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
خليفة بتعيين سموه مستشاًرا لأمن 

الوطني.
ــــن راشــــد  ــد الـــشـــيـــخ عــيــســى ب ــ ــ  وأك
الملكية  الــثــقــة  تــلــك  أن  خليفة  آل 
يتحلى  التي  العالية  الكفاءة  تعكس 
ــاًل الــمــولــى الــعــلــي  ــائـ ــمـــوه، سـ بــهــا سـ
لتحمل  ســـمـــوه  يـــوفـــق  أن  الـــقـــديـــر 
سياسات  على  اإلشـــراف  مسؤولية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات األمـــــن الــوطــنــي 
حفظ  في  ويعينه  الغالية،  لمملكتنا 
أمــن الــوطــن واســتــقــراره، تحت ظل 

القيادة الحكيمة لعاهل البالد.
ــارك الــشــيــخ  ــ ــر، بـ ــ وعـــلـــى صــعــيــد آخـ
لممثل  خليفة  آل  راشـــد  بــن  عيسى 
جـــاللـــة الــمــلــك لـــأعـــمـــال الــخــيــريــة 
المجلس  رئــيــس  الــشــبــاب،  وشــــؤون 
ــة سمو  ــاضـ ــريـ ــى لــلــشــبــاب والـ ــلـ األعـ
آل خليفة،  بــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
بمناسبة فوز منتخبنا الوطني األول 
ــي  ــران ــقــدم عــلــى نــظــيــره اإلي لــكــرة ال
الذهاب  مواجهة  ضمن   0 /1 بنتيجة 

بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس 
 ،2023 آســيــا  وكــــأس   2022 الــعــالــم 
المتميز الذي ظهر  بالمستوى  مشيًدا 
نقاط  ثــالث  ليكسب  المنتخب  عليه 

ثمينة في مشواره المونديالي.
الشيخ  دعــم سمو  أن  معاليه  وأكــد   
ناصر بن حمد آل خليفة لالعبي قبل 
وأثناء المباراة كان له أبلغ األثر في 
على  وتشجيعهم  الالعبين  تحفيز 
تــقــديــم ذلـــك الــعــطــاء ، مــوضــًحــا أن 

ذلك الدعم ليس بغريب على سموه 
على  المتواصل  بحرصه  الــذي عرف 
الوطنية  المنتخبات  بكافة  االهتمام 
وباألخص كرة القدم، مؤكًدا أن وقفة 
وراء  األساسي  العامل  تعتبر  سموه 
تحقيق ذلك االنتصار الثمين، مشيًدا 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بـــــأداء الــالعــبــيــن 
الشيخ  برئاسة  الكرة  اتحاد  وجهود 
ا  متمنيًّ خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي 

لمنتخبنا الوطني التوفيق والنجاح.

عيسى بن راشد يشيد بانتصار منتخبنا على إيران

عيسى بن راشد

االتحاد سينتقي 
األفضل بهدف 

تحقيق نتيجة 
إيجابية



4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية موزعة على الرماية والبولينغ والمبارزة

ارتفــع حصــاد مملكــة البحريــن فــي منافســات الــدورة الخليجيــة السادســة لرياضــة 
المــرأة، التــي تســتضيفها الكويــت في الفترة من 20 - 30 أكتوبــر الجاري بعد تحقيق 
العبــات الرمايــة 3 ذهبيــات و3 فضيــات وتحقيــق العبــات البولينــغ ذهبيــة الزوجــي 
إضافــة إلــى برونزيــة الفــرق فــي منافســات الفلوريــه بالمبــارزة، ليســّجل هــذا اليــوم 

انتصارات رائعة للرياضة النسائية في خليجية المرأة.

وحققـــت العبـــات الرمايـــة )فضيـــة فـــرق 
10 أمتـــار بندقية وذهبيـــة وفضية فردي 
إلـــى ذهبيـــة وفضيـــة  وفـــرق، باإلضافـــة 
فردي مســـدس 10 أمتار وذهبية فرق 10 
أمتـــار مســـدس(، بينمـــا حققـــت النجمتان 
نـــورة ســـلطان وناديـــة العوضـــي ذهبيـــة 
البولينغ عن جدارة واســـتحقاق بالتتويج 
علـــى حســـاب عمـــان الثانيـــة واإلمـــارات 
الثالثـــة، وحصلن على مجمـــوع نقاط بلغ 

2623 وبمعدل 218.58.
وشـــهدت مراســـم التتويج حضور رئيسة 
البعثة الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز آل 
خليفـــة، وشـــاركت فـــي تتويـــج البطلتين 
ناديا العوضي ونورة ســـلطان اللتين نالتا 
الذهبية في منافسات الزوجي، معبرة عن 
ســـعادتها واعتزازهـــا الكبير بهـــذا اإلنجاز 
الرائـــع ومؤكدة أن الالعبتيـــن قدمتا أداء 
فنيا راقيا في مجمل المنافسات الخاصة 
بالزوجـــي، وأن الجميع ينتظر من العباتنا 
الكثيـــر في مســـابقة الفـــرق التي ســـتقام 

اليوم.
اليـــوم  ســـتختتم  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 
الرمايـــة  بميـــدان  الرمايـــة  منافســـات 
الالعبـــات  تتويـــج  وســـيتم  الكويتـــي 
أصحاب اإلنجـــازات في مختلف األلعاب، 
بمـــا فيهـــا لعبـــة الشـــوزن التـــي ســـتنطلق 

اليوم.

راميات البحرين يصبن الذهب 

والفضة

الوطنـــي  منتخبنـــا  العبـــات  افتتحـــت   
للرمايـــة مشـــوارهن في الدورة السادســـة 
لرياضـــة المـــرأة بـــدول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي والمقامـــة فـــي الكويـــت حتى 
30 مـــن أكتوبـــر الجاري، بعـــد فوزهن بـ 6 
ميداليـــات ملونة فـــي منافســـات الرماية 
التـــي أقيمت على مياديـــن صباح األحمد 

األولمبي باالتحاد الكويتي للرماية.
يومـــه  البحرينـــي  المنتخـــب  واســـتهل 
بحصد فضية الفرق في مســـابقة الرماية 
بالبندقيـــة مســـافة 10 متر بعـــد أن احتل 
المركـــز الثاني في التصفيات األولى التي 
أقيمت صباحـــا خلف المنتخـــب الكويت، 
والالعبات المتوجات في مســـابقة الفرق 
هن ســـارة راشـــد الدوســـري وحنان خالد 

رحمه ومروة العميري.
الحصـــاد  تواصـــل  الظهـــر  فتـــرة  وفـــي 
 10 “البندقيـــة  مســـابقة  فـــي  البحرينـــي 
أمتار” بالفوز بذهبية المسابقة والميدالية 
الفضية عن طريق ســـارة راشد الدوسري 
التـــي توجـــت بالمركـــز األول أمـــام حنان 
خالـــد رحمـــه التـــي جـــاءت فـــي المركـــز 
الثاني، فيما احتلت مروة العميري المركز 

الثامن.
وفي المســـابقة الثانية على جدول اليوم 
األول، نجح المنتخب البحريني في الفوز 
بذهبية الفرق لحســـاب مســـابقة 10 أمتار 
رمايـــة بالمســـدس بعـــد أن جمـــع الفريـــق 
1653 نقطـــة، كمـــا نالـــت البحرينية موزة 
عبـــد الرحيـــم بوجيـــري أفضـــل مجمـــوع 
بجانـــب  النهائـــي  إلـــى  وتأهلـــت  للنقـــاط 

عايشة البريكي وبدرية العطاوي.
وفي مســـابقة الفردي واصـــل موزة تألقها 
وتوجـــت بالذهبيـــة الثانية لها فـــي اليوم 
بعـــد أن حصـــدت المركـــز األول بمجمـــوع 
البحرينيـــة  جـــاءت  فيمـــا   ،230.7 نقـــاط 
عائشـــة البريكي في المركز الثاني برصيد 

 .225.8
وعلـــى صعيـــد منافســـات مســـابقة “تراب 
75 طبـــق” ومســـابقة “ســـكيت 75 طبـــق” 
قدم الفريق البحريني مســـتوى ممتاز في 
جوالت اليوم األول من المســـابقة بوجود 
الالعبـــات مريـــم جمـــال حســـاني، مريـــم 
رمضـــان العســـم، لطيفـــة أحمـــد الناجـــم، 
فاطمـــة عبـــدهللا المحســـني، مريم فاضل 

سليطي، سماح إبراهيم هجرس.
وستجرى مراسم تتويج األبطال أصحاب 
الثالثـــة األولـــى فـــي مســـابقات  المراكـــز 
اليـــوم  المنافســـات  ختـــام  فـــي  الرمايـــة 
)األربعـــاء(، وســـيتم خاللهـــا تتويج جميع 

البطالت في مسابقات الفرق والفردي.
وتســـتمر منافســـات الرماية اليوم ابتداء 
مـــن الســـاعة التاســـعة صباًحـــا، إذ تقام 3 
نهائيـــات فـــي مســـابقة “تـــراب 75 طبق”، 
ونهائـــي  طبـــق”،   75 “ســـكيت  ومســـابقة 

المسدس لمسابقة 25 مترا. 

 برونزية الفرق بالفلوري

وحققـــت العبـــات منتخب المبـــارزة مرام 
الدوســـري  ومهـــا  خالـــد  وســـمية  محمـــد 
وليلى فردين المركز الثالث في منافسات 
الفـــرق في الفلوري فـــي الصالة الرياضية 
للمبارزة بمنطقة الدعية، وشهدت مراسم 
التتويج حضور أمين السر العام باالتحاد 
البحريني للمبارزة عضو اللجنة التنظيمية 
الخليجيـــة صالح فرج. وحققت الالعبات 
تقدمـــا إيجابيـــا في المنافســـات وبانتظار 
التطور في منافســـات اليوم على مستوى 
الفـــرق في األيبيه وســـابر التي ســـتنطلق 

صباح اليوم.
وعّبـــرت العباتنا عن ســـعادتهن بالتتويج، 
مؤكـــدات الجدية فـــي التركيـــز خصوصا 
في منافسات اليوم األخير للعبة المبارزة.

العوضي: سعادتي ال توصف 

وتطلعاتي كبيرة للمستقبل

رياضـــة  فـــي  البحرينيـــة  البطلـــة  قالـــت 
صاحبـــة  العوضـــي  ناديـــة  البولينـــغ 
الميداليـــة الذهبية في منافســـات الفردي 
فـــي منافســـات  للبحريـــن  )أول ميداليـــة 
لرياضـــة  السادســـة  الخليجيـــة  البطولـــة 
المـــرأة المقامـــة حاليـــا في دولـــة الكويت 
الشـــقيقة( وكذلك في منافســـات الزوجي 
التتويـــج  بعـــد  توصـــف  ال  ســـعادتها  إن 
بذهبيتـــي الفـــردي والزوجـــي بالخليجية، 
وإن تطلعاتهـــا كبيـــرة للمســـتقبل المقبـــل 
في منافســـات اللعبة، وستكون دائما عند 
حسن الظن والثقة التي تحظى بها سواء 
من الجهاز الفني واإلداري أو من زميالتها 

الالعبات في صفوف المنتخب.
وأضافـــت العوضـــي في تصريحهـــا للوفد 
ذهبيـــة  علـــى  الحصـــول  بعـــد  اإلعالمـــي 

الكبيـــر  االهتمـــام  والزوجـــي:  الفـــردي 
الـــذي حصلنـــا عليـــه نحـــن الالعبـــات في 
الجرعـــة  بمثابـــة  كان  الماضيـــة  الفتـــرة 
المعنويـــة الضخمة لنا للدخول في أجواء 
المنافســـات مبكرا، مشيرة إلى أنها تتطلع 
إلـــى حصـــد المزيد مـــن الميداليـــات فيما 

تبقى من منافسات البطولة.
وأوضحـــت العوضـــي، التي تمـــارس لعبة 
البولينغ منذ أكثر من 20 ســـنة، أنها كانت 
تتوقـــع صعوبة في المنافســـات خصوصا 
أن الالعبـــات الخليجيـــات تطـــورن كثيرا 
عن السابق، وقالت: لم يكن الحصول على 
الميداليتيـــن الذهبيتين باألمر الســـهل أو 
الهّين؛ ألن المنافســـات قويـــات جدا، وكّنا 
فـــي حالة صـــراع كبير أنـــا وزميلتي نورة 
ماجد ســـلطان؛ من أجل الظفر بالمركزين 
األول والثاني، وسط مالحقة شديدة من 
الالعبـــة الكويتيـــة هنادي خليفـــة، مؤكدة 
أن الظفـــر بالذهـــب والفضة علـــى التوالي 
أمـــر الفـــت للغايـــة فـــي الفـــردي وكذلـــك 
ذهبيـــة الزوجـــي، ويجعلهـــن يتطلعن إلى 

المستقبل بإيجابية.

وأشـــارت العوضـــي إلـــى أنهـــا اآلن تركـــز 
على المســـتقبل بصورة أكبـــر مع الحرص 
مختلـــف  فـــي  البحريـــن  تشـــريف  علـــى 
االســـتحقاقات التي تشـــارك فيها بجانب 
كل  أيضـــا:  وقالـــت  الالعبـــات،  زميالتهـــا 
بطولة نشارك فيها تشّكل لنا تحديا كبيرا 
على المســـتوى الشـــخصي، ونحن لألمانة 
ال نلعـــب بضغـــوط وإنمـــا نســـتمتع باللعبة 
الحماســـة والشـــعور  مـــن  وســـط أجـــواء 
بالراحـــة، مبينة أن المنافســـات الخليجية 
عادة ما تصاحبها الصعوبات لكنها ممتعة 

في نفس الوقت.

دور جبار للبعثة

ولـــم تخـــف ناديـــة العوضي الـــدور الكبير 
والرعاية الخاصة التي تحظى بها العبات 
البولينـــغ من قبل إدارة البعثـــة البحرينية 
برئاسة الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفـــة، وقالت: إن حـــرص البعثة بقيادة 
الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبـــد العزيـــز علـــى 
الحضـــور المســـتمر خلـــف الجميـــع ومعنا 
نحن العبـــات البولينغ يشـــعرنا بالســـعادة 

التحـــدي  أنفســـنا  فـــي  ويبعـــث  الكبيـــرة، 
اإليجابي نحو حصد األلقاب والميداليات 
الملونة، مؤكدة أنها سعيدة بهذا االهتمام 

وأن شعورها الداخلي مفعم بالحيوية.
وقالـــت البطلـــة نادية العوضي: ال ننســـى 
الفنـــي  للجهـــاز  اإليجابـــي  الـــدور  أيضـــا 
واإلداري فـــي منتخـــب البولينغ ومجلس 
اإلدارة الـــذي يدعمنا باســـتمرار ويهيئ لنا 
البيئة المثالية في التدريبات والمشاركات 
الداخليـــة والخارجيـــة، موضحة أن هناك 
مجموعـــة مـــن العوامل التي تســـاهم في 
تحفيز الالعبات على بذل العطاء الالزم.

وشددت الالعب نادية العوضي في ختام 
تصريحهـــا على أهمية التدريب المســـتمر 
وقالـــت: التدريـــب باســـتمرار هو أســـاس 
نجـــاح الالعب، ونحـــن الالعبـــات نواصل 
عملنـــا وتدريباتنـــا فـــي مختلـــف األوقات 
ومتـــى مـــا توافـــرت العوامـــل والظـــروف 
واإلمكانـــات، معربـــة عن ثقتها بـــأن يبذل 
المنتخب قصـــارى جهده للخروج بأفضل 
النتائـــج فـــي المســـتقبل القريب، ويســـعد 

الشارع الرياضي البحريني بأكمله.

سيدات اليد يواصلن تدريباتهم 

اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  واصـــل 
للســـيدات يوم أمـــس )الثالثـــاء( تدريباته 
الســـتكمال مشـــواره في الدورة السادسة 
علـــى صالـــة  الخليجيـــة  المـــرأة  لرياضـــة 

الشهيد فهد األحمد بالدعية.
وقاد تدريبات األحمـــر البحريني المدرب 
الوطني محمـــد عبدالنبي الـــذي ركز على 
تطبيـــق بعـــض الخطـــط التكتيكيـــة فـــي 
الشـــق الدفاعـــي والهجومـــي وتصحيـــح 
األخطـــاء التي وقع فيهـــا الفريق في لقاء 

والوقـــوف  األخيـــر  اإلماراتـــي  المنتخـــب 
على مستويات جميع الالعبات.

وكان األحمر البحريني قد افتتح البطولة 
الخليجيـــة بالفوز على المنتخب الكويتي 
مستضيف البطولة بفارق 9 أهداف، فيما 
خســـر المواجهـــة الثانيـــة أمـــام المنتخب 
اإلماراتي، ومن المنتظر أن يواجه األحمر 
البحرينـــي المنتخـــب العمانـــي فـــي اللقاء 
الثالث يوم الخميس المقبل، فيما يختتم 

مشواره بلقاء المنتخب القطري.

منتخب السلة يستأنف مبارياته 

الخليجية

يســـتأنف المنتخب البحريني لكرة الســـلة 
للســـيدات اليـــوم )األربعـــاء( مشـــواره في 
دورة رياضـــة المرأة الخليجية السادســـة 
التـــي تقام منافســـاتها فـــي الكويت حتى 
30 أكتوبـــر الجـــاري بمواجهـــة المنتخـــب 

السعودي.
وكان المنتخـــب البحريني قد حقق فوزه 
األول فـــي الجولـــة لثانيـــة مـــن المســـابقة 
بعـــد أن انتصـــر علـــى المنتخـــب الكويتي 
فـــي أمســـية جماهيريـــة رائعـــة “االثنيـــن” 
الماضـــي؛ ليجدد أمله في المنافســـة على 

اللقب الخليجي.
وحرص الفريق خالل تدريب مساء أمس 
“الثالثـــاء” بقيـــادة المـــدرب الصربي فانيا 
علـــى تطبيـــق بعـــض الخطـــط التكتيكيـــة 
في الشق الدفاعي والهجومي وتصحيح 
األخطـــاء التـــي وقع فيهـــا الفريـــق خالل 
الجولتيـــن األولى والثانية والوقوف على 

مستويات جميع الالعبات وجاهزيتهم.

بعثة كرة الطاولة تصل الكويت

وصلت يوم أمس “الثالثاء” بعثة منتخبنا 
إلـــى  للســـيدات  الطاولـــة  لكـــرة  الوطنـــي 
العاصمـــة الكويتية؛ اســـتعدادا للمشـــاركة 
في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وكان في استقبال األحمر البحريني عدد 
مـــن أفـــراد البعثـــة اإلداريـــة واإلعالميـــة 
بمطار الكويت الدولي والذين عملوا على 
إنهاء جميـــع إجراءات وصول المنتخبين 

وتوفير سبل الراحة لهم.
وتضـــم بعثـــة منتخبنـــا الوطنـــي بوريـــس 
بانجيـــك مدربا، خديجـــة عبدهللا العرادي 
إدارية، والالعبات فاطمة عبدهللا العالي، 
مريم عبدهللا العالي، رقية أحمد الياسي، 
امريتـــا بهدكـــي، والحكـــم المرافـــق ماجد 

حسين.
ومـــن المؤمل أن تبـــدأ بعثة كـــرة الطاولة 
البحرينيـــة تحضيراتهـــا علـــى صالة نادي 
ســـلوى الصبـــاح بمنطقة القريـــن للوصول 
إلـــى أعلى مراحـــل الجهوزيـــة الفنية قبل 
انطـــالق البطولة والتي تقام خالل الفترة 

من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري.

ذهبية الزوجي في البولينغ

جانب من التتويج

تتويج برونزية الفرق في الفلوري 

تتويج برونزية الفرق في الفلوري نادية العوضي في تتويج البولينغتتويج برونزية الفرق في الفلوري

الشيخة حياة تتابع تدريبات اليد

نادية العوضي في تتويج البولينغالشيخة حياة مع العبتي البولينغ

منتخب السلة يستأنف التدريبات منتخب السلة يستأنف التدريبات

جانب من تدريبات سيدات اليد

الشيخة حياة تبارك لالعبات 
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أول 3 ميداليات ذهبية وبرونزية بـ “أم األلعاب”

حصــدت العبــة المنتخــب العســكري أللعاب القــوى لقوة دفــاع البحرين “ونفــرد ياني” 
علــى الميداليــة الذهبيــة فــي منافســات أم األلعاب فــي نهائي ســباق 3000 متر موانع 
ســيدات بعد أن اســتطاعت من أنهاء السباق بزمن وقدره 9.19.24 دقيقة، وذلك يوم 
أمــس الثالثــاء 22 أكتوبر الجاري ضمن منافســات دورة األلعاب الرياضية العســكرية 

العالمية السابعة المقامة بالصين.

واســـتطاعت “ونفـــرد” وســـط تصفيق حار 
مـــن أفـــراد البعثـــة والجماهيـــر الحاضـــرة 
من إنهاء الســـباق بقوة وســـرعة في اللفة 
األخيرة عن أقرب منافسيها العبة منتخب 
سلوفينيا “موروسا” صاحبة المركز الثاني 
والعبـــة  دقيقـــة   9.24.47 وقـــدره  بزمـــن 
منتخـــب ألبانيـــا “لويـــزا” صاحبـــة المركـــز 
الثالث بزمن 9.26.35 دقيقة، وتم تتويج 

الالعبات مباشرة بعد السباق.
كمـــا اســـتطاعت الالعبة ســـلوى ناصر من 
تحقيـــق المركـــز األول والميدالية الذهبية 
جـــدارة  عـــن  البحريـــن  لمملكـــة  الثانيـــة 
واســـتحقاق فـــي نهائـــي ســـباق 400 متـــر 
للســـيدات واســـتطاعة مـــن تحقيـــق رقـــم 
جديـــد للســـباق ببطولـــة العالم العســـكرية 
بالـــدورة بزمـــن وقـــدره 50.15 ثانية، وقد 
بدأت الســـباق في الحارة رقم 6 وبجانبها 
زميلتهـــا الالعبة إيمان عيســـى في الحاره 
5 التـــي لم يحالفهـــا الحظ، في حين أنهت 
الســـباق في المركز الســـادس بزمن وقدره 
52.88 ثانيـــة، وحصلـــت الروســـية “بولينا 
ميلـــر” علـــي المركـــز الثاني وبزمـــن وقدره 

51.49 ثانيـــة وحصلت الالعبـــة البولندية 
“جستينا ارستك” على المركز الثالث بزمن 
وقـــدره 52.19 ثانيـــة، وقـــام العقيد الركن 
حمـــد أحمـــد شـــريدة رئيـــس بعثـــة مملكة 
البحرين بدورة األلعاب العالمية العسكرية 
الســـابعة بتقليد الالعبات أصحاب المراكز 

الثالث األولى بمراسم التتويج.
وأضـــاف الالعب عباس أبوبكـــر الميدالية 
الذهبية الثالثة لرصيد مملكة البحرين في 
منافســـات الرجال لنهائي ســـباق 400 متر 
بعـــد أن حقـــق المركـــز األول بزمـــن وقدره 
45.84 ثانيـــة، كمـــا حقـــق زميلـــه الالعـــب 
موســـى عيســـى المركز الثالث والميدالية 
البرونزية بزمن وقدره 46.70 ثانية وكان 
المركز الثاني مـــن نصيب العب المنتخب 
الســـعودي العســـكري مازن الياسين بزمن 

وقدره 46.24 ثانية.
وقـــد انطلقـــت مـــن صبـــاح اليـــوم نفســـه 
منافســـات اليوم األول من مســـابقة ألعاب 
ويشـــارك  األلعـــاب،  أم  العســـكرية  القـــوى 
منتخبنـــا العســـكري أللعـــاب القـــوى لقـــوة 
دفـــاع البحريـــن بأكبر عـــدد مـــن الالعبين 

والمســـابقات المشاركين في الدورة، وهي 
100 متـــر رجال وســـيدات 200 متر رجال 
وســـيدات 400 متر رجال وســـيدات 800 
متـــر رجـــال وســـيدات 400X4 متـــر تتابع 
رجال وســـيدات 100X4 متـــر تتابع رجال 
وســـيدات 100 متر حواجز ســـيدات 400 
متـــر حواجـــز ســـيدات 3000 متـــر موانـــع 
رجال وسيدات 5000 متر رجال وسيدات 
 10000 وســـيدات  رجـــال  متـــر   1500
متـــر رجـــال ومســـابقة الماراثـــون الرجال 
والســـيدات للفردي والفـــرق رمي المطرقة 
رجـــال رمي القرص رجال وســـيدات رمي 
الطويـــل  القفـــز  وســـيدات  رجـــال  الجلـــة 

رجـــال وســـيدات. وفـــي تصفيـــات ســـباق 
100 متـــر رجال وســـيدات، بـــدأ المنتخب 
المســـابقات فـــي الســـاعة 9:20 بتصفيات 
مســـابقة 100 متر رجال، واستطاع العب 
منتخبنـــا العســـكري عبدالرؤف رشـــيد من 
التأهل كأول عـــن مجموعته بزمن وقدره 
10.42 ثانية وفي المســـابقة نفســـها أيضا 
تأهـــل الالعـــب بركة عبده وحـــل ثانيا في 
مجموعته بزمن وقدره 10.32 ثانية وفي 
تصفيـــات الســـيدات لمســـابقة 100 متـــر، 
وتأهلت أيضا في المسابقة نفسها الالعبة 
“أديوديـــوج” بزمـــن وقـــدره 11.71 وحلت 
فـــي المركز الثانـــي بمجموعتهـــا وخرجت 

هاجـــر  منتخبنـــا  العبـــة  التصفيـــات  مـــن 
الخالـــدي بعـــد حلولهـــا بالمركـــز الخامـــس 

بالمجموعة بزمن وقدره 12.44.
رجـــال  موانـــع  متـــر   3000 ســـباق  وفـــي 
اســـتطاع العب منتخبنا العســـكري “جون 
كوشـــي” مـــن التأهـــل للـــدور الثانـــي مـــن 
التصفيـــات بزمـــن وقـــدره 8.37.40 وفـــي 

المركز الثاني في المجموعة.
وفي تصفيات مســـابقة 400 متر ســـيدات 
تأهلـــت للنهائـــي كل مـــن العبـــة منتخبنـــا 
العسكري إيمان عيسى بزمن وقدره 53.11 
ثانية، وأنهت السباق في المركز األول في 
مجموعتهـــا وتأهلت أيضا العالمية ســـلوى 
ناصر بكل يسر بزمن وقدره 52.44 ثانية، 
وحلـــت ثانية بمجموعتهـــا، وفي تصفيات 
الرجال للمســـابقة نفســـها استطاع كل من 
العب منتخبنا العســـكري موســـى عيســـى 
مـــن التأهل للنهائـــي بزمن وقـــدره 47.33 
ثانيـــة واألول فـــي مجموعتـــه والالعـــب 

عباس أبوبكر بزمن وقدره 46.28 ثانية.
وتمكـــن العـــب منتخبنـــا العســـكري ســـعد 
شـــاهين من التأهل للدور الثاني لمســـابقة 
حقـــق  أن  بعـــد  الطويـــل  القفـــز  مســـابقة 
مســـافة 7.56 متـــر. وفـــي نهائي مســـابقة 
رمـــي الجلة رجال لـــم يحالف الحظ العب 
محمـــد  عبدالرحمـــن  العســـكري  منتخبنـــا 
مـــن الفـــوز بأحـــد المراكـــز األولـــى بســـبب 
الخاطئـــة، واســـتطاع  الثـــالث  محاوالتـــه 
العـــب المنتخـــب البرازيلـــي “دارالن” مـــن 

إحراز ذهبية رمي الجلة. وأنطلق الســـباق 
في السابعة مساء نصف نهائي سباق 100 
متر رجال، وشـــارك في المجموعة األولى 
العـــب منتخبنا بركة عبده، واســـتطاع أن 
يتأهـــل إلـــى نهائـــي الســـباق بزمـــن وقدره 
10.38 ثانيـــة وحـــل ثالثـــا فـــي المجموعة 
األولـــى كمـــا تأهـــل أيضـــا مـــن المجموعـــة 
الثالثـــة الالعـــب عبدالرؤوف رشـــيد بزمن 
وقدره 10.52 ثانية وحل بالمركز الثالث.

وبدأ نهائي السيدات عند الثامنة والنصف 
مســـاء بمشـــاركة العبة منتخبنا العســـكري 
“أديوديوج”، ولم تســـتطع من تحقيق أحد 
المراكـــز األولـــى واكتفـــت بالمركـــز الثامـــن 
وبالنســـبة  ثانيـــة.   11.94 وقـــدره  بزمـــن 
لنهائـــي الرجال وبمشـــاركة كل من الالعب 
بركه عبده وعبدالرؤوف رشـــيد لم نستطع 
مـــن تحقيـــق أي من المراكز األولى بســـبب 
خروج الالعب بركـــه عبده بخروج خاطئ 
قبل انطالقة الســـباق وحل العب منتخبنا 
العســـكري عبدالرؤوف رشـــيد فـــي المركز 
الخامس بزمن وقدره 10.45 ثانية. وبذلك 
يكون منتخبنا العســـكري أللعاب القوى قد 
أنهي مشـــاركته في اليوم األول بتحقيق 3 
ميداليات ذهبية وميدالية فضية لمجموع 
البحريـــن  لمملكتنـــا  الميداليـــات  ترتيـــب 
منتخبنـــا  وســـيكون  المشـــاركة،  للـــدول 
العســـكري أللعـــاب القـــوى مرشـــح وبقـــوة 
لزيادة الميداليـــات الملونة لأليام المتبقية 

من منافسات ألعاب القوى.

مديرية اإلعالم

تنطلق اليوم األربعاء منافسات دوري العموم لكرة الطاولة بمشاركة 
8 أنديــة وهــي ســار “البطــل” والبحريــن “الوصيــف” وعالــي صاحــب 

المركز الثالث واالتفاق والبسيتين وسماهيج وباربار وتوبلي.

إدارة  مجلـــس  عضـــو  وكشـــف 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الطاولة 
ســـيد  المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس 
جعفر هادي لـ “البالد سبورت” عن 
العمـــوم  دوري  منافســـات  إقامـــة 
تجميـــع  بنظـــام  الموســـم  لهـــذا 
النقاط )الدور التمهيدي( ثم إقامة 
منافسات المربع الذهبي، على أن 
يلعـــب األول مـــع الرابـــع والثانـــي 
مـــع الثالـــث، ويتأهـــل الفائـــز مـــن 
مواجهتيـــن إلـــى النهائـــي، ويمنح 
مكتســـبا،  فـــوزا  والثانـــي  األول 
وفـــي حال فوزهما مـــن المواجهة 

األولـــى يبلغـــان النهائـــي مباشـــرة 
مـــن فوزيـــن، وبحـــال خســـارتهما 
تقام مواجهة ثالثة لتحديد هوية 

المتأهل.
وأوضـــح أن النظـــام الجديد طبق 
تنفيذا لقرار مجلس إدارة االتحاد 

واطلعت عليـــه األنديـــة المحلية، 
مشيرا إلى أن النظام قد يصاحبه 
بيـــن  اإلثـــارة والنديـــة  مـــن  نـــوع 

األندية المشاركة.
مـــن  األول  القســـم  أن  وأوضـــح 
الدوري سينتهي منتصف ديسمبر 

المقبـــل، علـــى أن تقـــام مباريـــات 
فبرايـــر  بشـــهر  الذهبـــي  المربـــع 
2020، فيما ســـتبدأ الفترة األولى 
مســـاء   5:30 الســـاعة  للمباريـــات 
 6:45 الســـاعة  الثانيـــة  والفتـــرة 

مســـاء على صالة االتحاد بمدينة 
مـــن  كل  فـــي  الرياضيـــة  عيســـى 
أيام والســـبت واالثنين واألربعاء 

والخميس.
وأضاف هادي أن االتحاد سينظم 

هذا الموسم بطولة العيد الوطني 
المفتوحـــة على مســـتوى الفردي، 
للفـــردي  االتحـــاد  كأس  وبطولـــة 
والزوجي، كما من المتوقع أن يتم 

إقامة بطولة مفتوحة للفتيات.

نظــام جــديــد لــدوري عمــوم كــرة الطــاولــة

جانب من دوري العموم لكرة الطاولة الموسم الماضي

سيد جعفر هادي
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ينطلق اليوم 
بمشاركة 8 

أندية

حسن علي

الــســابــعــة الــعــالــمــيــة  الــعــســكــريــة  ــة  ــي ــاض ــري ال ــاب  ــعـ األلـ دورة  ــافــســات  مــن ضــمــن 



4 وزارات بـ “أولى الشمالية”: احتياجات القرى أولوية حكومية

4 وزارات حطـــت رحالها بصالة نادي 
باربـــار الثقافي والرياضـــي، في يوم 
وصفـــه األهالـــي بــــ “التاريخـــي”؛ لمـــا 
مثلـــه هـــذا الحضور - غير المســـبوق 
- مـــن اســـتجابة ســـريعة لتوجيهات 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

الفوريـــة لطلـــب  مثلـــت االســـتجابة 
أحد األهالي اإلســـكاني خالل اللقاء 
وزارة  وكيـــل  قبـــل  مـــن  ودعوتـــه 
الـــوزارة  مراجعـــة  إلـــى  اإلســـكان 
خـــالل  الســـكنية  وحدتـــه  الســـتالم 
يوميـــن، بشـــرى أشـــاعت روح األمل 
بجديـــة  األهالـــي  لـــدى  والتفـــاؤل 
الزيارة، والتعويل على نتائجها التي 

تعيد القرية إلى سكة التطوير.

كان لقـــاء صريًحا وشـــفاًفا، عبر فيه 
األهالـــي عـــن همومهـــم وتطلعاتهـــم 
المعيشـــية والخدميـــة، فيمـــا أظهـــر 
الوزراء والمسؤولون رحابة صدرهم 
في االستماع إلى مداخالت الحضور 

وتقديم اإلجابة الشافية عليها.
وأكـــد كل من الوزراء الثالثة ووكيل 
االســـكان أن حكومة مملكة البحرين 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة رئيس 
القـــرى  احتياجـــات  تولـــي  الـــوزراء 
أولويـــة كبيرة في الخطط والبرامج 
بالقطـــاع  المتعلقـــة  الحكوميـــة 
التعليمـــي والخدمـــي، منوهيـــن إلى 
أن نهج الحكومة قائم في األســـاس 
علـــى تلمس احتياجـــات المواطنين، 
وترجمتهـــا إلـــى برامـــج عمل تســـهم 
في اســـتمرار دفع المسيرة التنموية 

وتحقيـــق تطلعـــات أبنـــاء المملكـــة، 
عبـــر تنســـيق مشـــترك ومتكامل بين 

وزارات ومؤسسات المملكة.
ونقـــل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم إلـــى 
أهالـــي الدائـــرة األولـــى بالمحافظـــة 
ســـمو  وتقديـــر  تحيـــات  الشـــمالية 
ســـموه  واهتمـــام  الـــوزراء،  رئيـــس 
الكبيـــر بمتابعـــة وتلبيـــة احتياجات 
كافـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  أبنـــاء 

المناطق، وتوجيهات سموه الكريمة 
بالتواصـــل مع األهالـــي وتلمس هذه 
االحتياجـــات والعمـــل علـــى تقديـــم 
فـــي  للمواطنيـــن  الخدمـــات  أفضـــل 

المجاالت كافة .
ومـــن بين حضـــور الفعاليـــة محافظ 
بـــن  علـــي  الشـــمالية  المحافظـــة 
عبدالحســـين العصفـــور ومديـــر عام 

بلدية الشمالية لمياء الفضالة.

النعيمـــي ينقـــل تحيـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء للحاضريـــن بلقـــاء مـــع األهالـــي
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سيدعلي المحافظة

الشـــيخ  اإلســـكان  وزارة  وكيـــل  كشـــف 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة عـــن وجود 
الـــوزارة الســـتمالك إحـــدى  لـــدى  مســـاع 
باربـــار  قريـــة  فـــي  الخاصـــة  األراضـــي 
مشـــروع  إلقامـــة  هكتـــارات   4 بمســـاحة 

إسكاني ألهالي القرية.
 وقـــال خالل اللقاء المفتوح بأهالي قرية 
باربـــار والقـــرى المجاورة إنه تم تشـــكيل 
فريـــق من الـــوزارة الســـتعراض األراضي 
المملكـــة،  محافظـــات  كل  فـــي  المتاحـــة 

الستثمارها في إقامة مشاريع إسكانية.
 وأشـــار إلى أنه تبين للفريق أن األراضي 
المتوافرة في قرى أولى الشمالية بعضها 
تابـــع لألوقاف الجعفريـــة، وبعضها أمالك 
خاصـــة، وبعضهـــا اآلخـــر أراض أثريـــة أو 
زراعيـــة.  ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة ونظـــًرا 
لعـــدم توفرهـــا علـــى الموازنـــات الكافيـــة 
الستمالك األراضي الخاصة، اتجهت إلى 
طـــرح حلول بديلـــة عن طريق اســـتمالك 

مالكهـــا  وتعويـــض  الخاصـــة  األراضـــي 
أو  ســـلمان  مدينـــة  فـــي  أخـــرى  بـــأراض 
على الســـاحل الشـــمالي، حيث تم تقديم 
المقترح للجهات المعنية في انتظار الرد.

وأكـــد الوكيـــل أن الـــوزارة تســـعى دائًمـــا 
لتوفيـــر حلـــول مبتكـــرة لتلبيـــة أكبر قدر 
ممكـــن مـــن الطلبـــات وتســـريع وتيرتهـــا، 
حيـــث إن الـــوزارة مســـؤولة عـــن تقديـــم 

خدمة مرضية للمواطنين.
 وأوضح أن الـــوزارة تتعامل مع الطلبات 
اإلســـكانية على خطيـــن متوازيين، وهما 
مدينـــة  مثـــل  الكبـــرى  المشـــاريع  إنشـــاء 
ســـلمان، والتـــي تعـــد األكثـــر قـــدرة علـــى 
ـــل أن المدينة لبت  تلبيـــة الطلبـــات.  وفصَّ
خالل الســـنتين الماضيتيـــن نحو 3 آالف 
طلـــب إســـكاني مـــن أصحـــاب الطلبـــات 
التـــي تعـــود لألعـــوام مـــن 1993 وحتـــى 
1999، حيـــث بلـــغ نصيـــب أبنـــاء الدائـــرة 
األولـــى بالمحافظة الشـــمالية منها 13 %  
مـــن إجمالي الوحـــدات التي تـــم توزيعها 

بمقدار 400 وحدة سكنية.
وأكد أن عملية إنشـــاء الوحدات السكنية 
مســـتمرة، حيـــث تـــم ترســـية مناقصـــات 
تنفيـــذ 1700 وحـــدة ســـكنية فـــي مدينة 
سلمان، ومازال هناك آالف الوحدات التي 
لـــم تنفـــذ حتى اآلن فـــي المدينـــة، والتي 

ستساهم في تلبية الطلبات.

13 % نصيب أولى الشــمالية من توزيعات مدينة سلمان
مساع الستمالك أرض تَسع 102 بيت في باربار

أكـــد ممثـــل الدائـــرة األولـــى بالمحافظـــة 
أن  الوداعـــي  شـــبر  البلـــدي  الشـــمالية 
اللفتـــة الكريمـــة لرئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
المعنييـــن  الـــوزراء  لتوجيـــه  خليفـــة  آل 
بمتابعة االحتياجات والمطالب الخدمية 
واإلســـكانية والتعليميـــة والبلدية ألهالي 
قريـــة باربـــار والقـــرى المجاورة أشـــاعت 
الفـــرح فـــي الوســـط االجتماعـــي ألهالـــي 
هـــذه القرى، وعـــّززت األمـــل بقطف ثمرة 
التوجيـــه فـــي إحـــداث طفـــرة نوعية في 

واقعهم المعيشي والحياتي.
 وقـــال إن قرى الدائـــرة األولى في حاجة 
إلى اهتمام كبير لمعالجة الملف اإلسكاني 
وإيجـــاد حلـــول جذريـــة لهـــذه المعضلـــة 
المقلقـــة للمجتمـــع، وخـــص ملـــف التعليم 
بجـــل االهتمـــام، وتوفيـــر البنـــى التحتية 

للمدارس التي تكون قادرة في خلق بيئة 
مناسبة للتعليم.

وأضاف في كلمتـــه خالل اللقاء المفتوح 
أن  المجـــاورة  والقـــرى  باربـــار  بأهالـــي 
الحاجـــة تـــزداد بشـــكل أكثـــر إلحاًحا إلى 
والتنمـــوي،  الخدمـــي  بالملـــف  االهتمـــام 
وإعـــارة االهتمـــام فـــي تعزيـــز خطـــوات 
العمـــل التنفيـــذي لبرنامـــج تنميـــة المـــدن 

األســـر  بظـــروف  واالهتمـــام  والقـــرى، 
المحتاجـــة فـــي اعتمـــاد برنامـــج تنفيذي 

للبيوت اآليلة للسقوط.
إلـــى  يتطلـــع  المجتمـــع  أن  إلـــى  ولفـــت   
االهتمـــام بشـــكل أكبـــر في تطويـــر البنية 
التحتية لشـــبكة الطرق وشـــبكة تصريف 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي وميـــاه األمطـــار، 
بمواصفـــات  العامـــة  الحدائـــق  وتوفيـــر 
الرئيســـة  الشـــوارع  وتحســـين  حديثـــة 
ومداخـــل القـــرى التـــي تعـــزز التوجه في 

بناء المدينة المستدامة.
 ودعـــا إلـــى ضـــرورة تبني خطـــة تنموية 
وتوفيـــر  واألثريـــة،  التاريخيـــة  للمواقـــع 
المتطلبات الخدمية والســـياحية في تلك 
المواقـــع بما يســـاهم في تعزيز الســـياحة 
بفئـــة  واالهتمـــام  بالدنـــا،  فـــي  الثقافيـــة 
البحارة والمزارعين والباعة الجائلين في 
توفير متطلبات تيســـير ممارسة مهنتهم 

بطريقة مأمونة.

الوداعي: األهالي يتطلعون إلى لقطف ثمار توجيهات سموه
لفتات سمو رئيس الوزراء تشيع الفرح

“باربار االبتدائية” على سكة الصيانة وستفتح قريًبا
أوضــح وزيــر التربية والتعليم ماجد النعيمي أن إخالء مدرســة باربار 
االبتدائيــة للبنيــن ونقــل طلبتهــا لمــدارس أخرى جــاء بناًء علــى تقرير 
فنــي لشــركات متخصصــة فــي اإلنشــاءات، حيــث أكــدت الحاجة إلى 

إخالء المدرسة لعدم ضمان سالمة مرافقها اإلنشائية.

ولفت إلى أن ســـالمة الطلبة تأتي 
قبل كل شيء، وأن الوزارة ملزمة 
بتوفير المقعد الدراسي للطلبة بما 
يستوفي الشروط التي نص عليها 

قانون التعليم في البحرين.
 وذكر أنه تم التعاقد مع شـــركتين 
الجانـــب  فـــي  متخصصتيـــن 
حـــول  تقاريـــر  إلنجـــاز  اإلنشـــائي 
الحالة اإلنشـــائية لجميـــع المرافق 
التعليميـــة في المملكـــة، كمدارس 

وكمبان أكاديمية.
هاتيـــن  تقريـــر  أن  إلـــى  ولفـــت   

بعـــض  وجـــود  أكـــد  الشـــركتين 
يجـــب إخالؤهـــا  التـــي  المـــدارس 
وحّدد تاريخهـــا، إلى جانب وجود 
بعـــض  تتطلـــب  أخـــرى  مـــدارس 
أجزائهـــا إلى إعـــادة بنـــاء وينبغي 
إخالؤها، وعليـــه اضطرت الوزارة 
بناء على هـــذه التقارير إلى اتخاذ 
لهـــذه  المؤقـــت  اإلخـــالء  إجـــراء 

المنشآت.
وأضاف أن التقرير أكد أن ســـالمة 
الطلبة في المدرسة غير مضمونة، 
معاملـــة  تتطلـــب  صيانتهـــا  وأن 

خاصة.
 وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة الوزاريـــة 
ا على  المعنيـــة بالمرافق تعمل حاليًّ
إدخـــال عدد مـــن المـــدارس خالل 
الفترة القادمة على خطة الصيانة، 
ومنهـــا مدرســـة باربـــار االبتدائيـــة 
للبنيـــن، والتي من المتوقع أن تبدأ 
أعمـــال الصيانـــة بها خالل األشـــهر 
القادمة، ليعاد افتتاحها من جديد، 
علـــى جاهزيتهـــا  االطمئنـــان  بعـــد 

الستقبال الطلبة.
 ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة ترتكز في 
خططهـــا اإلنشـــائية علـــى دراســـة 
فـــي  العمرانـــي  التوســـع  حجـــم 
المناطـــق، وحاجتها إلنشـــاء مبان 

أكاديمية أو مدارس جديدة.

ه علـــى بعـــض مداخـــالت  وفـــي ردِّ
األهالـــي ذكـــر أن الـــوزارة نجحـــت 
الـــوزارة في ضم مجموعـــة كبيرة 
االحتياجـــات  ذوي  فئـــات  مـــن 

الخاصة للمدارس.
ولفـــت إلى أن الـــوزارة تمكنت من 

ضـــم 145 طالب توحـــد للمدارس 
طالًبـــا   39 بينهـــم  الحكوميـــة، 
فـــي  أقرانهـــم  مـــع  إدماجهـــم  تـــم 
الصفوف، كمـــا عملت الوزارة على 
توفير معلمين إشـــارة لفئات الصم 

والبكم.

البلدي الوداعي، النائب الحايكي، وزير األشغال، وزير التربية، وزير الشباب ووكيل وزارة االسكان

النعيمي: إخالء 
المدرسة لعدم 
سالمة حالتها 

اإلنشائية

شبر الوداعي

إحدى المشاركات جانب من الحضور

قال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن مشـــروع 
إنشـــاء حديقة باربـــار قيد المناقصات، كما يتـــم العمل على إجراء الدراســـات البيئية 

إلنشاء مشروع الساحل الشمالي لقرى الدائرة األولى بالمحافظة الشمالية.
 وأشـــار خلـــف في اللقاء المفتوح مع أهالي قريـــة باربار والقرى المجاورة إلى أن لدى 

الوزارة العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها في الدائرة األولى منها 
مـــا هو قيـــد التنفيذ، ومنها قيد التصميـــم، ومنها قيد المناقصات.  

ولفـــت إلـــى أن من أبـــرز المشـــاريع التي من المؤمـــل أن يبدأ 
العمل فيها في الفترة المقبلة والتي بلغت مراحل متقدمة 
تتمثـــل فـــي تطوير شـــارع البديع وشـــارع الجنبية إلى 3 
مســـارات في كل اتجاه، واســـتبدال الدوارات بإشـــارات 
مـــرور.  وأكـــد أن الزيارات الميدانيـــة تعد من صميم عمل 

الوزارة، حيث يتواجد مهندســـو المناطق بشـــكل يومي في 
مواقعهم ألداء مهامهم الميدانية بالشكل المطلوب.

نّوهت النائب كلثم الحايكي بما تمّخضت عنه زيارة عدد من الوزراء لقرية باربار من 
نتائج مرضية، ومعبرة عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق تطلعات أهالي 

المنطقة من خدمات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تمت إثارتها.
 وأشـــارت إلى أن اللقاء ناقش ملفات التربية والتعليم وحاجات المنطقة على صعيد 
المدارس ومشـــكلة إغالق مدرســـة باربـــار االبتدائية للبنين، وكذلـــك غياب الترخيص 

والدعـــم للمراكز الشـــبابية والرياضية في المنطقـــة، إضافة إلى إيجاد خطة 
لتلبيـــة احتياجـــات المنطقـــة اإلســـكانية، إلـــى جانـــب ملـــف الطـــرق 

والشوارع واستمالك األراضي.
لزيـــارة وزراء  عـــن عميـــق شـــكرها   الحايكـــي   وعّبـــرت 

ومسؤولي وزارات التربية والتعليم واإلسكان واألشغال 
والبلديات وشـــؤون الشـــباب والرياضة للقرية، تنفيًذا 
للتوجيهات الكريمة الصادرة عن سمو رئيس مجلس 

الـــوزراء، مـــن خالل الحضور الميدانـــي للوقوف على 
احتياجـــات القرية والقـــرى المجاورة، حيث اتســـم اللقاء 

بالصراحة والشفافية بين األهالي والمسؤولين.

قال وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد خالل اللقاء المفتوح مع أهالي قرية 
باربار والقرى المجاورة إلى أن إنشاء صالة رياضية )جيم( تابعة لنادي باربار الثقافي 
والرياضي تمثل أولوية، حيث ســـيتم التواصل مع إدارة النادي للبدء فيها قبل نهاية 
العـــام الجاري.  مـــن جهتها، تحدثت الوكيل المســـاعد للتخطيـــط والمعلومات بوزارة 

التربية والتعليم نوال الخاطر عن إنشـــاء مدرســـتين ثانوية في الدراز 
ومدينة ســـلمان، إلى جانب مـــدارس ابتدائيـــة وإعدادية للبنين 

والبنات في ســـلماباد واللوزي، ومدارس أخرى في الجسرة 
والهملة، بما يغطي االحتياجات التي تتطلبها المحافظة.
 وذكـــرت أن خطـــط المشـــاريع لـــدى الـــوزارة ستشـــمل 
باإلضافـــة إلـــى المـــدارس إنشـــاء مبـــان أكاديمية في 
مدرســـة بلقيس االبتدائية للبنـــات، والبديع االبتدائية 

للبنيـــن، وجدحفص الثانوية الصناعية للبنين، والشـــروق 
الثانوية للبنات.

خطط إلنشاء ثانويتين بالدراز ومدينة سلمانلقاء الوزارات مع األهالي “صريح وشفاف”ساحل عام شمالي والحديقة بـ “المناقصات”

عبدالله بن أحمد 

خريج “رياضة” شاكًيا تعطل توظيفه في “التربية”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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لصاحبـــات  العالمـــي  االتحـــاد  أعلـــن 
األعمال والمهن البحرينية استعداده 
إلطـــاق المهرجان الثقافـــي “لإلبداع 
واالبتـــكار”، بمقر االتحـــاد في حديقة 
فـــي  القضيبيـــة  بمنطقـــة  األندلـــس 
الفتـــرة ما بين 1 إلى 2 نوفمبر 2019. 
ويهـــدف المهرجـــان والذي يعد من المشـــاريع 
التنمويـــة الرائدة في مجال التدريب الحرفي 
اإلبداعي إلى االســـتثمار في الشباب وتمكين 
المـــرأة وصقل خبراتها بخبـــرات من المدربين 
ولتحســـين  أعمالهـــم  لتطويـــر  المؤهليـــن 
العمـــل  أنشـــطتهم اســـتعداًدا لخـــوض ســـوق 
بجودة عالية ويســـتقطب المهرجان عدًدا من 
رواد األعمـــال والحرفيين وأصحاب المواهب 
المختلفـــة إلـــى جانـــب الفنانيـــن البحرينييـــن 
متعـــددي المواهـــب لتقديـــم مختلـــف الفنـــون 
والمحاضـــرات  العمـــل  وورش  التشـــكيلية 
للجمهور والتي ستتنّوع ما بين ورش مختصة 
النباتـــات  علـــى  المحافظـــة  وطـــرق  للزراعـــة 

المنزليـــة، وورش مختصـــة بفـــن الموازاييـــك، 
وصناعـــة القهـــوة والعطور إضافـــة إلى وجود 
العروض الحية للرســـامين وهـــواة الطبخ إلى 
جانب وجود المســـاحات المخصصة للمطاعم 
العالميـــة والعربيـــة والمحليـــة المتنوعـــة مـــن 
أصحاب المشـــاريع المنزلية من ذوي األطباق 

ذات المذاق الطيب.
 وصّرحت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة: 
“إن المهرجـــان ســـيقام فـــي األول والثاني من 
نوفمبر 2019 تحت عنوان “مهرجان البحرين 

لـــدور  تفعيـــاً  وســـيأتي  واالبتـــكار”  لإلبـــداع 
مملكـــة البحريـــن لتحقيـــق النجـــاح ألصحاب 

المشاريع الصغيرة ورواد األعمال. 
وأضافت “نسعى إلى تفعيل أنشطة الحرفيين 
وأصحـــاب المواهـــب المتميزة وتعد مشـــاركة 
مختلـــف المدربيـــن لهـــذا الحـــدث دليـــاً علـــى 
الثقـــة بأهميـــة االرتقـــاء باإلنتاجيـــة البشـــرية 
ونحـــن فخـــورون بمســـيرتنا الســـنوية إلقامة 
مختلـــف المهرجانـــات التي تعكـــس مدى دعم 

المملكة لرواد األعمال الناشئين”.

في أول زيارة لها لمملكة البحرين، تســـتضيف 
جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة اإلعاميـــة الســـعودية ومحللـــة 
أســـواق المـــال ازدهار عاف فـــي لقاء مفتوح 
ينطلق في الساعة الخامسة مساء يوم األحد 
2019م، وذلـــك  27 أكتوبـــر  الموافـــق  القـــادم 
ضمـــن فعاليـــات النســـخة الثانية مـــن برنامج 
صناع القرار االقتصادي الذي تنظمه الجمعية 
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي. وتمتـــد فعاليات 
برنامج صنـــاع القرار االقتصـــادي الثاني على 
مدار 3 أشـــهر من 21 ســـبتمبر إلى 20 ديسمبر 
2019 تحـــت عنـــوان “دور اإلعام في صناعة 
القـــرار االقتصادي” بشـــراكة إســـتراتيجية مع 
صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” وبرعايـــة مجموعة 

“نيو فيجن” البحرين للضيافة.
يقام اللقـــاء بقاعة المجلـــس بالطابق األرضي 
بمقـــر بيت التجـــار تحت عنـــوان “دور اإلعام 
في توجيـــه األســـواق الماليـــة واالقتصادية”، 

ويديره الكاتب الصحفي كريم حامد.

ويشـــتمل اللقـــاء على مجموعة مـــن المحاور، 
منهـــا: ماهية األســـواق الماليـــة واالقتصادية، 
الـــدور االقتصادي لإلعام، وأثـــره في التنمية 
االقتصاديـــة، توجيـــه أســـواق المـــال وتوعية 
اإلعاميـــة  المؤسســـات  دور  المســـتثمرين، 
المجتمـــع،  لفئـــات  االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي 
الصعوبـــات التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي مجـــال 

اإلعام االقتصادي وغيرها.
تعـــد ازدهار عـــاف أول محللة أســـواق مالية 

الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  تاريـــخ  فـــي 
وتحمل خبرات واســـعة في المجال اإلعامي 
والتحليـــل المالـــي. مـــن جهتـــه أشـــاد رئيـــس 
جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات الصغيرة 
الســـلوم  صبـــاح  أحمـــد  النائـــب  والمتوســـطة 
بالمســـتوى المتميـــز لضيوف النســـخة الثانية 
مـــن البرنامج، وحـــرص الجمعيـــة الكبير على 
انتقاء مدربين يقدمون قيمة مضافة حقيقية 

ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أحمد السلوم ازدهار عالف

اإلبداعــي الحرفــي  التدريــب  فــي  الرائــدة  التنمويــة  المشــاريع  تعزيــز  الســعودية تاريــخ  فــي  مــال  أســواق  محللــة  أول 
إطالق مهرجان “اإلبداع واالبتكار” مطلع نوفمبر “صناع القرار” يستضيف ازدهار عالف
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ينظم ســـوق المزارعين الدائم بهورة 
عالي التابـــع لمجموعة بنك البحرين 
والســـبت  الجمعـــة  يومـــي  للتنميـــة، 
)25 - 26 أكتوبـــر( و)1 - 2 نوفمبـــر( 
معرضًا ألصحاب المشـــاريع المنزلية 
بيتنـــه”  “مـــن  المتميـــزة  الصغيـــرة 
وذلـــك ضمـــن المعـــارض والفعاليات 
التي ينظمها الســـوق بشـــكٍل مستمر 
وبمـــا يدعـــم المنتجـــات والمشـــاريع 
البحرينيـــة فـــي مختلـــف القطاعات 

السيما الزراعية منها. 
ويشـــارك في هذه الفعاليـــة أكثر من 
20 مشروعًا منزليًا تشمل المنتجات 
الغذائية واألطباق الشعبية والقهوة 
والخزفيـــات  والعطـــور  والبهـــارات 
والتطريـــز  اليدويـــة  والحـــرف 

والتصميـــم ونباتات الزينـــة وغيرها 
من المنتجات األخرى.

دعـــم  إلـــى  الفعاليـــة  تهـــدف  كمـــا 
المنزليـــة  المشـــاريع  وتســـويق 
المتميزة وتوفير مســـاحة تسويقية 
للمنتجات الوطنيـــة، ودعم أصحاب 
هذه المشـــاريع أيضًا. وبما يتماشـــى 
مـــع جهـــود ســـوق المزارعيـــن بهورة 
عالـــي لتســـويق المنتجـــات الزراعية 
البحرينيـــة التـــي يحتضنهـــا الســـوق 
ودعـــم المزارعيـــن البحرينييـــن مـــن 
جهـــة. وكذلـــك تنظيـــم واســـتضافة 
لخدمـــة  متنوعـــة  وأنشـــطة  برامـــج 
الـــزوار والمترددين على الســـوق من 
داخل مملكة البحرين ودول مجلس 

التعاون من جهة أخرى.

“المزارعين” ينظم معرض المشاريع المنزلية الصغيرة

كشفت شركة الوكالة التجارية العالمية 
للســـيارات )IMTA( الســـتار مؤخـــًرا عـــن 
فـــي  مـــازدا  ســـيارات  موديـــات  آخـــر 
البحريـــن، “مـــازدا3”، وذلـــك بتاريـــخ 21 

من أكتوبر الجاري. 
وأكـــدت الشـــركة بأنـــه يمكـــن للجمهـــور 
االطاع عن كثب على ســـيارة “مازدا3” 
ـــا ابتـــداًء مـــن تاريـــخ 22  الجديـــدة كليًّ
أكتوبـــر، إذ ســـيتم عـــرض الســـيارة في 
ســـترة  منطقتـــي  فـــي  مـــازدا  معـــارض 
وتوبلـــي، ويمكـــن للزبائـــن أيًضـــا حجـــز 
تجربة قيادة الســـيارة الجديدة مســـبًقا 
اآلتيـــة:  األرقـــام  علـــى  االتصـــال  عبـــر 
أو   )17706010  – ســـترة  )معـــرض 

)معرض توبلي – 17875777(. 
لســـيارة  الجديـــد  التصميـــم  ويأتـــي 
التصاميـــم  جماليـــة  ليعكـــس  “مـــازدا3” 

اليابانيـــة الحديثـــة عبـــر تقنيـــة “كودو” 
الخطـــوط  بفضـــل  وذلـــك  االنســـيابية، 
والثنيـــات الخفيـــة التي تســـمح للضوء 
هيـــكل  عـــن  واالنعـــكاس  باالنســـياب 
السيارة بطريقة فريدة ليظهر الجوانب 
موديلـــي  فـــي  للتصميـــم،  الجذابـــة 
الهاتشباك والســـيدان، واللذان يتميزان 
بتصميم فريـــد لكل منهما.تأتي ســـيارة 
ا بتقنية “ســـكاي  “مـــازدا3” الجديـــدة كليًّ
التـــي   )Skyactiv-Vehicle( أكتيـــف” 

صممت لتمّكن الســـائقين من االستفادة 
من التوازن المثالي للتكنولوجيا، حيث 
تأتـــي بثـــاث خيـــارات للمحـــرك وهـــي 
 ،)Skyactiv-X( ”ســـكاي أكتيـــف إكـــس“
Skyactiv-( جـــي”  أكتيـــف  “ســـكاي  و 
ســـكاي  محـــرك  إلـــى  باإلضافـــة   ،)G
كل  ليوفـــر   ،)Skyactiv-D(دي أكتيـــف 
خيـــار التحكـــم المطلـــوب فـــي الســـرعة 
واالســـتجابة الســـريعة فـــي أي وضعية 

قيادة.

“IMTA” تدعــو عمالءهــا لحجــز تجربة قيادة الســيارة
ا إطالق أحدث موديالت “مازدا 3” الجديدة كليًّ

ــار ــن دي ــيــون  مــل بــــ 1.5  ــدر  ــق ت ــيــة  مــال ــغ  ــال مــب ــر  تــوفــي

ــال ــ ــم ــ األع بـــيـــئـــة  لـــتـــعـــزيـــز  ــة  ــيـ ــبـ ــدريـ تـ دورات 

ا “اقتدار” يحتفي بتخريج 62 بحرينيًّ

ا ألسبوع ريادة األعمال “نادي العاصمة” راعًيا فضيًّ

احتفـــى البرنامج الدولي فـــي التدريب 
اإلنتاجيـــة  فـــي  العمـــل  رأس  علـــى 
ا، وذلك ضمن  بتخريج 62 شـــابًّا بحرينيًّ
الدفعـــة األولـــى مـــن البرنامـــج. وُيقـــدم 
اســـتراتيجية  بشـــراكة  البرنامـــج  هـــذا 
بيـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين” وشـــركة 
وجمعيـــة  لاستشـــارات  جافكـــون 
المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
جهـــة  مـــن  وبالتدقيـــق  البشـــرية، 

 .NOCN االعتمادات البريطانية
 ويهـــدف برنامـــج “اقتـــدار” إلـــى تعزيز 
قـــدرات ومهـــارات الخريجيـــن، وصقل 
خبراتهم في مجال تحسين اإلنتاجية، 
وذلك من خال منحهم فرص االنضمام 
لكبريات الشـــركات والعمـــل على إنجاز 
يحقـــق  بمـــا  قائمـــة،  فعليـــة  مشـــاريع 
نتائج واقعية وملموســـة للشـــركات من 
جهـــة، وتمكين المشـــاركين مـــن المرور 
علـــى  والحصـــول  العمليـــة  بالتجربـــة 
شـــهادة احترافية معتمدة مـــن المملكة 

المتحدة.
 ويشارك في البرنامج مجموعة واسعة 

من الشـــركات المحلية والدولية الرائدة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ودعـــم أكاديمي 
الجامعـــات،  مـــن  نخبـــة  مـــع  بالتعـــاون 
حيـــث يتمحـــور جوهـــر البرنامـــج فـــي 
التدريب على رأس العمل لمدة شهرين 
علـــى مشـــاريع لتحســـين اإلنتاجية في 
فوائـــد  لتقديـــم  والمصممـــة  الشـــركات 
حقيقيـــة لـــكل مـــن الطاب المشـــاركين 

والشركات المشاركة.
 وســـاهم البرنامـــج ضمن إطـــار تنفيذه 
فـــي إنجـــاز مـــا يصل إلـــى 42 مشـــروًعا 

ـــا لتحســـين اإلنتاجيـــة، والـــذي  تطويريًّ
المصروفـــات  تقليـــص  فـــي  ســـاهم 
التشغيلية على تنفيذ المشاريع وتوفير 
ونصـــف  بمليـــون  تقـــّدر  ماليـــة  مبالـــغ 
المليـــون دينـــار بحرينـــي، جـــرى إثرهـــا 
عمليـــة   78 مـــن  أكثـــر  هندســـة  إعـــادة 
وطريقة عمل في الشركات المشاركة. 

 وشـــملت قائمة الشـــركات والمؤسسات 
المشـــاركة في البرنامج 14 شركة رائدة 
في البحرين، تمثـــل مختلف القطاعات، 
بمـــا في ذلك كل من القطـــاع المصرفي، 

والتصنيـــع،  واإلنشـــاءات،  والطاقـــة، 
والخدمات اللوجستية، وقطاع التأمين. 
 وســـمح البرنامج بمشاركة المؤسسات 
علـــى اختاف مراحل نموهـــا وحجمها، 
فضاً عن مشاركة عدد من المؤسسات 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  الحكوميـــة، 
العالميـــة،  والشـــركات  والمتوســـطة، 

والشركات الكبرى والناشئة. 
 وفـــي هـــذا الســـياق، أوضـــح الرئيـــس 
“تمكيـــن”  العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي 
إبراهيـــم جناحـــي أهمية هـــذا البرنامج 
األهـــداف  مـــع  انســـجاًما  يأتـــي  الـــذي 
االســـتراتيجية لــــ “تمكيـــن” فـــي تعزيـــز 
النمـــو المســـتدام لألفراد والمؤسســـات 

على حد السواء.
ا   وأكـــد أن توفيـــر برامج معتمـــدة دوليًّ
ومتوافقة مع احتياجات ســـوق العمل، 
يســـهم بشكل أساســـي في تعزيز فرص 
االســـتدامة لنمو القطاع الخاص، وفتح 
المجال أمام توســـيع الفرص الوظيفية 
عمـــل  وظائـــف  وخلـــق  الشـــباب  أمـــام 

جديدة”.

ا لـ “أســبوع المنامة لريادة األعمال” الــذي يقام تحت  أعلــن “نــادي العاصمــة”، نــادي األعمــال الخــاص في البحريــن، عن دخوله راعًيــا فضيًّ
رعاية محافظ العاصمة، وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل “تمكين” خالل الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

لنـــادي  العـــام  المديـــر  وقالـــت   
العاصمـــة، إنجيـــا بيكيـــت قال إن 
هـــذه الرعاية تعكـــس حرص “نادي 
العاصمـــة” علـــى مواصلة الشـــراكة 
الفاعلة مع “أســـبوع المنامة لريادة 
األعمـــال”، وذلـــك قياًســـا علـــى مـــا 
تحقق من منجزات خال السنوات 

السابقة. 

إلـــى  “نتطلـــع  بالقـــول  وأضـــاف   
استضافة سلسلة من االجتماعات 
المزمـــع عقدهـــا بيـــن رواد األعمال 
كمـــا  الدولييـــن.  والمســـتثمرين 
يســـرنا أن نوفـــر في الوقت نفســـه 
منصة لعقد حلقات نقاش ودورات 
تدريبيـــة تعزيـــز بيئـــة األعمال في 

مملكة البحرين”.

هذا وتســـتهدف فعاليات “أســـبوع 
والتـــي  األعمـــال”  لريـــادة  المنامـــة 
المقبـــل  لخميـــس  حتـــى  تســـتمر 
5000 آالف مشارك من أجل تعزيز 
وتأهيلهـــم  وإمكاناتهـــم  قدراتهـــم 
إطـــاق  علـــى  قادريـــن  ليكونـــوا 
وترجمـــة  الخاصـــة  مشـــاريعهم 

أفكارهم إلى واقع ملموس.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

كشـــف بنـــك البحريـــن اإلســـامي مؤخًرا 
عبر بثه إلعان صحفـــي متلفز على قناة 
اليوتيـــوب التابعـــة له، عن آخـــر إنجازاته 
الرقمية، حيث أعلن عن تمكن الزبائن من 
فتح حساب مصرفي متكامل باستخدام 
تقنيـــة التعـــرف على هويـــة الزبون وذلك 
اإللكترونـــي”  “اإلســـامي  تطبيـــق  عبـــر 
للهواتـــف الذكية في 5 دقائق. فقد شـــهد 
ـــا من الزبائـــن الجدد  البنـــك إقبـــاالً إيجابيًّ
الذين قاموا بفتح حسابات مصرفية لهم 
مع البنك باستخدام الخاصية المذكورة.

الرقميـــة  الخدمـــة  هـــذه  إطـــاق  وبعـــد   
المبتكـــرة، ســـيتمكن الزبائـــن الحاليين أو 
الجـــدد علـــى حـــد ســـواء، مـــن الحصـــول 
البحريـــن  بنـــك  خدمـــات  مـــن  أّي  علـــى 
اإلســـامي وذلك عن طريـــق خدمة فتح 
حســـاب عبـــر الهاتـــف الذكـــي فـــي عملية 

إلكترونيـــة بالكامـــل، دون الحاجـــة إلـــى 
أّي  مـــع  التعامـــل  أو  ورقيـــة  معامـــات 
درجـــات  ألقصـــى  وتحقيًقـــا  شـــخص.  
األمـــان، ســـيتوّجب علـــى الزبائـــن إدخال 
الشـــخصية وجـــواز  معلومـــات هويتهـــم 
الســـفر عند تســـجيلهم وذلك باســـتخدام 
الســـيلفي تقنيـــة التعـــرف علـــى الهويـــة. 
وعندمـــا يتحقـــق النظام مـــن المعلومات 
ـــا وفـــي غضون ثوان، ســـيتمكن  إلكترونيًّ

الزبائـــن مـــن تقديم طلـــب الحصول على 
أي مـــن منتجـــات وخدمـــات البنـــك مثل: 
بطاقـــة ائتمانية أو تمويل، وذلك بشـــكل 

فوري دون الحاجة لتدخل بشري. 
 وصرحـــت رئيـــس الخدمـــات المصرفية 
لألفراد في بنك البحرين اإلســـامي دالل 
الغيـــص قائلـــة: “ســـاهم التطـــور الســـريع 
إطاقنـــا  فـــي  الرقميـــة،  للتكنولوجيـــا 
الســـتراتيجية التبســـيط، والتي تتمحور 
حـــول تبســـيط تجربـــة الزبائـــن وتحويل 
إلـــى  التقليديـــة  المصرفيـــة  معاماتهـــم 
تقديـــم حلـــول  عـــن طريـــق  إلكترونيـــة، 
مبتكرة من شـــأنها أن تبســـط معاماتهم 
الخدمـــة،  هـــذه  وبفضـــل  المصرفيـــة. 
أصبحت عملية فتح حســـاب مصرفي أو 
التســـجيل فـــي خدمة جديدة أســـهل من 

أي وقت مضى”.

إلكترونيــة إلــى  التقليديــة  معامالتهــم  وتحويــل  الزبائــن  تجربــة  تبســيط 
“BisB”: طفرة في فتح الحسابات باستخدام “السيلفي”

دالل الغيص

إنجيال بيكيت



يجب أن تحافظ على ثقتك بالنفس.

تدعوك الفترة إلى االنسحاب قلياًل.
 

توّقْع أن يتم انسحاب ما من عمل أو من موقع.

ال تلجأ إلى تصرفات هّدامة ومستعجلة.
 

قد تقدم على عملية مالية ناجحة وكبيرة.

 تقود المفاوضات وأقنعت من يصعب التعاطي معه.

حاول أن تتماشى مع األجواء وأن تتكّيف.

تكثر الحركة وقد تسمع عن أخبار ومشكالت.

قد يعلو الصوت ويسود الغضب، أو تشعر بحزن.

من المحتمل أن تّطلع على معلومات مهمة.

قد تناقش عقدًا أو اتفاقًا أو بيعًا لعقار أو منزل.

تبدو االتصاالت ناجحة تجتمع ببعض األصدقاء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

23 اكتوبر

 1941
ــيـــس األركــــــــان الــســوفــيــتــي  رئـ
قيادة  يتولى  زيــخــوف  جــورج 
لوقف  األحمر  الجيش  عمليات 
تــقــدم األلــمــان 
ــا  ــيـ إلـــــى روسـ
ــك أثــنــاء  ــ وذلـ
الـــــــــــحـــــــــــرب 
الــــعــــالــــمــــيــــة 

الثانية.

تــداول مؤخــرا العديــد من األخبار حــول انفصــال الفنانة 
ياســمين رئيس، عن زوجها المخرج هادي الباجوري، مما 
دفعهــا إلى الخــروج عن صمتهــا، وتوضــح حقيقة هذه 
األخبار. وغردت رئيس، عبــر صفحتها على “تويتر”، نافية 

تلك األخبار، وطالبت الجميع بتقصي الحقائق قبل نشــر 
أي خبــر، وأثــارت الجدل األيام الماضية بعدمــا كتبت تغريدة 

ســابقة، بها كالم مبهم، أدت إلى هذه الشــائعة. يذكر أن ياسمين رئيس تشارك 
في فيلم “لص بغداد” مع النجم محمد إمام، وتنتظر موعد استئناف التصوير.

تبــدأ الفنانة منــة فضالي تصوير أول مشــاهدها في 
فيلم “ماكو” خالل األسبوع الجاري، مع أحد الممثلين 
األتــراك، حيث تكون معظم مشــاهدها فــي الفيلم 
أمامــه وخضعت منــة مؤخــرا لعدد مــن التدريبات 

القاســية على لعبة “الكيك بوكسنغ”، بقيادة المدرب 
عمر بوبو، استعدادا لدورها في فيلم “ماكو”، الذي يحمل 

العديد من المشاهد الصعبة، على حد قولها، والعمل بطولة الفنانة بسمة، 
ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي، وتأليف أحمد حليم.

كشــفت الممثلة التركيــة فهرية إفجــان موقع تصوير 
المسلسل التركي الُمنتظر بعنوان “المؤسس عثمان”، 
والذي سيلعب فيه زوجها بوراك أوزجفيت دور البطولة 
إال أن تركيــز المتابعيــن جاء علــى إطاللتهــا وقوامها 

الرشيق أكثر من الموقع وجماليته حيث أثنى المتابعون 
على خسارتها للكثير من وزنها بغضون شهرين بعد حملة 

ر التي تعرّضت لها بسبب الســمنة بعد إنجاب ابنها “كاران”. علمًا أنها  التنُمّ
تسعى الستعادة قوامها الرشيق بشكٍل بطيء.

المؤسس عثمانفيلم ماكوانفصال ياسمين
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استضاف مركز الشـــيخ إبراهيم 
للثقافـــة  آل خليقـــة  بـــن محمـــد 
والبحوث، بالتعاون مع الســـفارة 
الفرنســـية لدى مملكـــة البحرين، 
أمســـية موســـيقّية تحيـــة لـــروح 
الفنان العالمي أرمسترونغ وذلك 
عبـــر عـــزف ثنائـــي فرنســـي على 
آلتي البيانو والساكسوفون، قام 
بتقديمها الفنانان “إيريك لو الن” 
وبـــول الي” وذلك مســـاء اإلثنين 
الماضـــي فـــي قاعـــة محاضرات 
المركـــز ضمـــن الموســـم الثقافي 
“وبـــي أمـــل يأتي ويذهـــب ولكن 

لن أودعه”. 

الجـــاز  الحفـــل موســـيقى  حمـــل 
خـــال  مـــن  المركـــز  قاعـــة  إلـــى 
“اإليقاعـــات غيـــر  بعـــض  تنـــاول 
المرنة” آللة البوق الساكســـوفون 
وإثرائهـــا بإبداعـــات مؤلفين غير 
تقليديـــن، إذ أظهر عـــازف البوق 
“إيريك لو الن” عبر طريقة عزفه 
الموســـيقية  المقاطـــع  جماليـــات 
عـــازف  قـــام  كمـــا  ألرمســـترونغ، 
البيانـــو “بـــول الي” بالتعبيـــر عن 
الجـــاز  لفـــن  العميـــق  إخاصـــه 
العالمـــي  الفنـــان  روح  وإظهـــار 
في عزفه الـــذي أدهش الحضور 

والقى استحسانًا كبيرًا.

“الشيخ إبراهيم” يبدأ موسمه الموسيقي

 1942
مواجهات معركة العلمين بين القوات األلمانية واإليطالية بقيادة إرفين رومل وبين القوات البريطانية بقيادة مونتغمري.

 1956
عشرات اآلالف المجريين يتدفقون إلى الشوارع للمطالبة بوضع نهاية للحكم السوفيتي.

1983
تفجير مقر القوات الفرنسية التابعة للقوات متعددة الجنسيات جنوب لبنان وأدى إلى مقتل 56 شخصا.

 2015
إعصار باتريسيا يضرب الساحل الغربي للمكسيك، وأعلن العلماء أنه أقوى إعصار مسجل في التاريخ.

 1905
فليكس بلوخ، عالم سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء العام 1952.

أوردت مجلة “الصيدليات 
الحديثة” أن العمل لمدة طويلة 

أمام شاشة الحاسوب ُيصيب 
العين بالجفاف والحرقان 

والتهيج. ولتجنب هذه المتاعب 
الصحية، ينبغي أخذ فترة راحة 
بعد العمل لمدة 30 دقيقة على 

األكثر، مع مراعاة الَرمش كثيرا؛ 
حيث يسهم الَرمش في توزيع 
السائل الدمعي بصورة أفضل.

البحرينيين ــن  ــي ــي ــام واإلع الــفــنــانــيــن  تــجــمــع  نــظــمــه 

“الخريجين” يحتضن حفل تأبين صابرين بورشيد

واإلعامييـــن  الفنانيـــن  تجمـــع  أقـــام 
البحرينييـــن أمس األول حفـــا تأبينا 
للمذيعـــة والفنانـــة صابريـــن بورشـــيد 
بقاعة الشيخ عيسى بن سلمان بنادي 
الخريجيـــن حضـــره جمـــع كبيـــر مـــن 
زمـــاء وأصدقاء الفنانـــة الراحلة من 
فنانيـــن وإعامييـــن، واشـــتمل الحفل 
علـــى عرض تقريـــر مصور مـــن إعداد 
تلفزيـــون عن ســـيرة الفنانـــة الراحلة، 
وتقريـــر آخـــر مـــن إعـــداد “هندســـني 
ميديـــا”، إضافة إلى كلمـــة والد الفنانة 
أحمد بورشـــيد الذي شـــكر من خالها 
جميـــع القائميـــن علـــى تنظيـــم حفـــل 
واإلعاميـــن  الفنانيـــن  وكل  التأبيـــن 
علـــى  البحريـــن  وخـــارج  داخـــل  مـــن 
مـــن ســـاهم  مواســـاتهم، وكذلـــك كل 
في عاج ابنته، مســـتعرضا البورشيد 
فـــي كلمته شـــريط ذكريـــات صابرين 

وعاقتها مع األسرة.
ثـــم ألقـــت اإلعاميـــة إيمـــان مرهـــون 
واإلعامييـــن  الفنانيـــن  تجمـــع  كلمـــة 
البحرينيين بالنيابـــة قالت فيها: رحم 
هللا صديقة األوقات الجميلة ورفيقة 

الـــدرب الجميـــل، وداعـــا صابرين وان 
وتابعـــت  الصابريـــن.  لمـــن  هللا  شـــاء 
مرهـــون... هذه هـــي الحياة، تأخذ منا 
اجمل واصدق األصحاب فجأة، يغزو 
المرض جســـد رفيقة الدرب الصغيرة 

صابرين بورشيد. 
فجـــأة تســـلم جســـدها للمـــوت، فجأة 
نلتفـــت حولنـــا فـــا نجـــد ابتســـامتها 
بيننـــا. تألقـــت صديقتنـــا فـــي محافل 
التلفزيونـــي  التقديـــم  فبيـــن  كثيـــرة، 
والتلفزيونـــي  المســـرحي  والتمثيـــل 
صابريـــن  كانـــت  الحفـــات  وعرافـــة 
هناك تـــرى.. كيـــف ســـنتخيل وقوفها 
االن بيننـــا وربما عريفـــة لحفل تأبينها 
الليلـــة. واختتم الحفـــل بقصيدة رثاء 
عجـــان،  فتحيـــة  القديـــرة  للشـــاعرة 
جمعـــان  للفنـــان  قصيـــرة  وبكلمـــة 
الرويعـــي أحـــد القائمين علـــى الحفل.

يذكـــر إن اإلعاميـــة والفنانة صابرين 
بورشـــيد انتقلت إلى رحمة هللا تعالى 
فـــي يوليـــو الماضـــي بعـــد صـــراع مع 
المـــرض وشـــكل رحيلهـــا صدمـــة في 

الوسط الفني المحلي والخليجي.

عريفة الحفل عقيل الماجد مع والد صابرين

عناق الفراقكلمة والد صابرين بورشيدالسعداوي معزيا

محرر مسافات I تصوير يوسف سلطان  



األربعاء 23 
أكتوبر 2019 

 24 صفر 1441 

“العويس الثقافية” تحتفي بـ “ملكات” قاسم حداد
تحتفي مؤسســة ســلطان بن علي العويس الثقافية بالشــاعر البحريني قاسم 
حــداد، بمناســبة صــدور كتابــه “عزلــة الملــكات وعالج المســافة”، عبر أمســية 
شــعرية وحفل توقيع للكتاب وعرض فيلم “هزيع الباب األخير” للمخرج خالد 

الرويعي.

حـــداد  بالشـــاعر  االحتفاليـــة  وتأتـــي 
الفائـــز بجائـــزة الشـــعر مـــن المؤسســـة 
فـــي الـــدورة الســـابعة )2000 ـ 2001( 
تأكيدًا لدور الشـــعر فـــي الحياة كقيمة 
وجدانيـــة تحـــرص مؤسســـة العويس 
المســـاحة  منحهـــا  علـــى  الثقافيـــة 
األميـــز عبر تكريـــم الشـــعراء واألدباء 
والمفكريـــن، فقـــد اتســـم شـــعر حـــداد 
بالجدة واالبتكار والتنوع في األشكال 
والمضاميـــن، والـــرؤى واألفـــكار التـــي 
تعكـــس خصوصيـــة تفرده فـــي رؤيته 
الشـــعرية، والنتصاره للنزعة اإلنسانية 
التي ترى ضـــرورة التصدي لكل أنواع 
القهـــر والظلـــم، وفضـــح القـــوى التـــي 
تعمل لتقييد حريات اإلنســـان أو تهين 

كرامته.
وكانت مؤسســـة العويس الثقافية قد 

طرحت كتابهـــا الجديد “عزلة الملكات 
وعـــاج المســـافة” للشـــاعر البحرينـــي 
قاســـم حداد ضمن سلسلة “الفائزون”، 
التي تصدرها المؤسسة حسب خطتها 
التـــي تعمل على نشـــر كتـــاب لكل فائز 
بالجائزة من كتبه النافدة أو الجديدة، 
ويأتي الكتـــاب الجديد لحـــداد مؤكدًا 
علـــى تفـــرد تجربته التي تشـــكلت في 
الربـــع  فـــي  العربـــي  الخليـــج  منطقـــة 
األخيـــر مـــن القـــرن الــــ20، حيـــث دعـــا 
من خال قصيدتـــه إلى تكريس رؤية 
جديـــدة تتعامـــل مـــع الحيـــاة بصـــورة 
إنسانية عصرية، واضعًا في الحسبان 
التـــي يمـــر بهـــا  التطـــورات المعرفيـــة 

إنسان العصر.
كمـــا يعـــد فيلم “هزيـــع البـــاب األخير”، 
للمخـــرج خالـــد الرويعي، الـــذي يرصد 

الســـياق  فـــي  حـــداد  قاســـم  ســـيرة 
وتـــدور  كبيـــر،  بشـــاعر  االحتفائـــي 
أحداثه عن ســـيرة اإلبـــداع في تجربة 
فـــي  يتحـــدث  حيـــث  حـــداد،  قاســـم 
الفيلـــم عـــن تجربتـــه ونظرتـــه للكثيـــر 
مـــن المحطـــات اإلبداعية واإلنســـانية 
والحياتية، يشـــارك في الفيلم الروائي 

أميـــن صالـــح، والفنـــان خالـــد الشـــيخ، 
والفنان جبار الغضبان، والفنان عباس 
شـــريف.  نســـرين  والفنانـــة  يوســـف، 
حـــداد  بالشـــاعر  االحتفاليـــة  وتقـــام 
مســـاء األربعاء 30 الجـــاري، في مبنى 
مؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي العويـــس 

الثقافية بشارع الرقة بدبي.

أعلنت دراسة علمية اختيارها عارضة األزياء الشهيرة بيال حديد “أجمل  «
امرأة في العالم”، واحتلت المركز األول، وتقدمت على شقيقتها التي 
تعتبر من الجميالت جيجي حديد، وكل من الفنانة بيونسي والفنانة 

أريانا غراندي والفنانة كاتي بيري وغيرهن.

ووفق دراسة نظرية النسبة الذهبية اليونانية، حققت بيال معّدل  «
94.37 في المئة، وفقًا لتصنيف مالمحها وحقق كل من ذقنها، وموقع 

عينيها، وجبينها المعدالت األعلى بعد القيام بمسح خرائط الوجه 
العلمّية.

٢٣

tariq_albahhar
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بريطانيا تلغي حظر الرحالت الجوية إلى شرم الشيخ
الرحــات  قيــود  رفــع  أمــس،  البريطانيــة،  الحكومــة  أعلنــت 
الجوية الى مطار شرم الشيخ في مصر بعد نحو أربعة أعوام 

من الحظر، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.
وقــال البيــان “أبلغــت الحكومــة البريطانية شــركات الطيران 
اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ”. 
وكانــت بريطانيــا قــررت حظــر الطيــران إلــى منتجــع شــرم 
الشــيخ المصري المطل على البحر األحمر في جنوب ســيناء 
عقب اســقاط تنظيم داعش في أكتوبر 2015 طائرة روســية 
بعيــد اقاعهــا من المدينة الســاحلية ما اســفر عن مقتل 224 
شــخصا كانــوا علــى متنهــا.  ودفــع الحــادث روســيا ايضا إلى 
فرض حظر على خطوط طيرانها إلى المطارات المصرية، إال 
أن موسكو استأنفت رحاتها إلى القاهرة فقط في أبريل من 
العام الماضي. وال تزال الرحات الروســية إلى شــرم الشــيخ 
معلقــة. وقــال وزيــر شــؤون الشــرق األوســط وشــماإلافريقيا 
البريطاني أندرو موريســون، بحســب البيان، “يسعدني اليوم 
)الثاثــاء( أن نعلــن رفــع القيــود الحالية. ســنواصل العمل من 
كثــب مــع شــركائنا في مصر وشــركات الطيــران التي تخطط 

الستئناف الرحات في المستقبل”.
مــن جهتــه قــال الســفير البريطانــي فــي مصــر جيفــري آدامز 
“يأتي هذا اإلعان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران 

فــي المملكــة المتحــدة ومصــر. ســوف نعمــل مــن كثــب مــع 
شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحات الجوية”.
ورّحبت وزارتا الســياحة والطيــران المدني المصريتان بقرار 

السلطات البريطانية.
وقالــت وزيــرة الســياحة المصريــة رانيــا المّشــاط، فــي بيــان 
أمس، إن “قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد 
أن مصــر آمنــة، وأن الحكومــة المصريــة تضــع أمــان الســائح 

كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل”.
وأشــار بيــان الســفارة البريطانيــة إلــى زيــادة عــدد الســياح 
اإلنجليز الذين زاروا مصر “في السنوات األخيرة، على الرغم 
مــن القيــود التــي كانت مفروضــة على الرحــات الجوية إلى 

مطار شرم الشيخ”.

أن  أمــس،  كارتــر،  مركــز  أعلــن 
الرئيــس األميركي األســبق جيمي 
كارتــر ُنقــل إلــى المستشــفى بعــد 
إصابته بكسر بسيط في الحوض 

إثر سقوطه مساء اإلثنين.
وكتب المركز على تويتر أن كارتر 
“ســقط في منزله في بلينز بوالية 
جورجيــا. وُنقــل إلــى مركــز فيبي 
ســامتر الطبــي للماحظة والعاج 
الحــوض.  فــي  بســيط  كســر  مــن 
ويتطلــع  مرتفعــة  معنوياتــه 

للتعافي في المنزل”.
وهــذا ثانــي ســقوط لكارتــر هــذا 
الشــهر. ويبلــغ كارتر مــن العمر 95 
عامــًا، وهــو أكبــر رئيــس أميركــي 
مايــو  وفــي  الحيــاة.  قيــد  علــى 
تعــرض لكســر فــي عظمــة الفخــذ 

بعد سقوطه في منزله.
وتولــى كارتر الرئاســة فــي الفترة 

من 1977 إلى 1981.

كارتر يتعرض 
لكسر في الحوض

حــذرت األمــم المتحــدة يــوم اإلثنيــن مــن أن االنخفــاض الحــاد فــي عــدد الســكان 
فــي جنــوب شــرق أوروبــا يهــدد قــدرة دول المنطقــة علــى الحفــاظ علــى الخدمــات 

االجتماعية األساسية في الوقت الذي يسعى فيه شبابها إلى فرص في الخارج.
وقالت مديرة صندوق السكان لشرق أوروبا ووسط آسيا التابع لألمم المتحدة أالنا 
أرميتــاج إن أحــدث الحقائــق لــدى األمــم المتحدة تشــير إلــى أن 9 من الدول العشــر 

األسرع انخفاضا في عدد السكان توجد في شرق وجنوب شرق أوروبا.
ومن المتوقع أن تفقد بلغاريا ربع عدد ســكانها بحلول العام 2050 وســوف ينخفض 

عدد سكان كل دولة في المنطقة خال العقود المقبلة.

أعلنــت الشــرطة األميركيــة حظــرا للتجــول فــي أجــزاء مــن مدينــة داالس بواليــة 
تكســاس بعدمــا حطــم إعصــار قــوي منازل وتســبب فــي انقــاب ســيارات وانقطاع 

الكهرباء عن عشرات اآلالف لليلة ثانية على التوالي.
وقالــت هيئــة األرصــاد إن أنبــاء وردت عــن تلقــي 3 أشــخاص عاجــا بالمستشــفى 
إلصابتهم بجروح ال تهدد الحياة بعد أن اجتاحت العاصفة شمال داالس يوم األحد 

برياح بلغت أقصى سرعة لها 225 كيلومترا في الساعة.
وانتقــل عاملــو الطــوارئ مــن منــزل إلــى آخــر فــي مناطــق مثــل بريســتون هولــو 
وريتشاردســون وتفقــدوا المنــازل التــي انتــزع اإلعصــار ســقوفها أو ســقطت عليهــا 
أشجار. وألزمت إدارة الشرطة في داالس السكان بعدم الخروج بين السابعة مساء 

والسابعة صباحا.

انخفاض حاد في عدد سكان دول أوروبية

إعالن حظر التجول في داالس بسبب إعصار قوي

قوس قزح يظهر خلف طأيرة طيران الخليج “بوينغ 
9-787 دريماينر”، التي حطت على أرض مطار 

البحرين مساء أمس قادمة من الواليات المتحدة 
األميركية )تصوير رسول الحجيري(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إصابــات  فرنســية  ســائحة  أصيبــت 
خطــرة بعــد تعرضهــا لـ”هجــوم نــادر” 
مــن ســمكة قرش فــي جــزر بولينيزيا 
الفرنســية، وفــق مــا أفــادت خدمــات 

الطوارئ، أمس الثاثاء.
وكانــت المــرأة البالغــة مــن العمــر 35 
لمشــاهدة  رحلــة  أثنــاء  تســبح  عامــا 
هــذه  فــي  اإلثنيــن،  يــوم  الحيتــان، 
الجــزر الواقعــة فــي المحيــط الهــادئ 
عندمــا هاجمتها ســمكة قــرش بيضاء 

محيطية ومزّقت صدرها وذراعيها.
ريفيتــا  جــاك  جــان  المســعف  وقــال 
لوكالــة فرانــس برس: “لحســن حظها، 
مــكان  فــي  ممرضتــان  هنــاك  كان 
الحادث تمّكنتا من تقديم اإلسعافات 

األولية لها”.
وأوضــح أن المــرأة فقدت كلتــا يديها 
والكثيــر مــن الدماء، ونقلــت جوا إلى 

المستشفى.

اعتبــرت رائدتا الفضــاء األميركيتان، 
كريســتينا كوخ، وجيســيكا مير، وهو 
أول ثنائي نســائي يســير في الفضاء، 
علــى  الهبــوط  إلــى  تطمحــان  أنهمــا 

سطح القمر.
وتتذكــر ميــر عالمــة اإلحيــاء البحرية 
المدرســة  فــي  كانــت  عندمــا  أنهــا 
االبتدائية كانت ترســم صورا لنفســها 
أمــام  وقالــت  القمــر،  ســطح  علــى 
الصحافييــن خال مؤتمر مباشــر من 
محطــة الفضــاء الدوليــة: “أعتقــد أن 

هذا سيكون حلمي الجديد”.
األميركيــة  الفضــاء  وكالــة  وتســعى 
)ناســا( للعودة إلى القمــر بحلول العام 

2024 ضمن مهمة “أرتميس 3”.
ومــن المقــرر أن يخطــو رائــدان علــى 
ســطح القمــر، ويبــدو أن ميــر وكــوخ 
اللتيــن انضمتــا إلى ناســا العام 2013، 

مرشحتان طبيعيتان لهذه الرحلة.

سمكة قرش تمزق 
صدر وذراعي 

سائحة فرنسية

أميركيتان 
مرشحتان للسير 

على القمر
احتفلت دولــة اإلمارات العربية المتحدة، 
مســاء األحد، بمناسبة “ســنة لننطلق” إلى 
إكســبو 2020 دبــي بفعاليــات مبهــرة فــي 
اإلمارات السبع، جسدت بعضا من مامح 

ما سيشهده الحدث األروع في العالم.
كاري  مارايــا  العالميــة  النجمــة  وتألقــت 
ســفير  الجســمي،  حســين  العــرب  ونجــم 
إكســبو 2020 دبــي، في االحتفــاالت التي 
وســط  فــي  البــرج  حديقــة  فــي  أقيمــت 

مدينة دبي على مدى ساعة من الزمن.

بوليــوود،  نجمــة  مشــاركة  أضافــت  كمــا 
الممثلة والمغنية شــرادا كابور، المزيد من 
التألــق للحفــل. وقدم خمســة موســيقيين 
يمثلــون أســاليب وأنمــاط فنيــة متنوعــة، 
أغنيــة  اإلمــارات،  دولــة  فــي  يقيمــون 
ألفوها خصيصا لاحتفال بمناســبة “ســنة 

لننطلق”.
اســتعراضات  الســبع  اإلمــارات  وشــهدت 
فنية شارك فيها 100 فنان من 26 جنسية 

مختلفة.

اإلمارات تحتفل بـ“سنة لننطلق” إلى إكسبو 2020

ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا لدى وصولها القصر 
الملكي في طوكيو أمس لحضور مراسم تتويج اإلمبراطور ناروهيتو 

رسميا، في مراسم يعود تاريخها إلى قرون، وذلك في حضور شخصيات 
بارزة بينهم رؤساء وأفراد عائات ملكية من أكثر من 180 دولة )أ ف ب(

احتفاالت في دبي بمناسبة إكسبو 2020

حمــات تطوعيــة تجتــاح تونــس: حالــة وعــي أم هبة عابــرة؟ “الشــعب يريد 
شــوارع نظيفــة”، كان فــي البدايــة مجــرد شــعار إلعــان بســيط علــى إحــدى 
الصفحــات المغلقــة علــى موقع فيســبوك، ليتحول بعد ســاعات إلى مشــروع 

فعلي تجند له آالف التونسيين.
القى هذا النداء صدى واســعا لدى الشــباب الذي انخرط في حمات تنظيف 
الشــوارع رافعــا شــعار “كمــا ســاهمنا فــي تغييــر المشــهد السياســي وانتخاب 

الرئيس النظيف لكي يحكمنا.. نريد تنظيف شوارعنا”.
واســتقطبت صفحة “نحبو بادنا نظيفة” أكثر من 200 ألف متابع على مدى 
أيام معدودة. والقت صفحات أخرى حملت شــعارات مشــابهة مثل “الشــعب 

يريد شوارع جميلة” تفاعًا واسًعا أيضا.
وترمــي هــذه الصفحــات، بحســب القائميــن عليهــا، إلــى زيــادة الوعــي لــدى 
المواطنين بتحسين محيطهم وحث الشباب على لعب دور فاعل في الحياة 

االجتماعية والسياسية.
وتشــهد تونس منذ أكثر من أســبوع حمات تنظيف واســعة مســت مختلف 
واليــات البــاد. ولكــن بعض المتحمســين أقدموا على طــاء مواقع أثرية، ما 

أثار موجة سخرية عبر مواقع التواصل.

“الشعب يريد شوارع نظيفة” يجتاح تونس

خالــد  الســعودي  الفلكــي  كشــف 
المنطقــة  ســماء  أن  الزعــاق 
الشــرقية في الســعودية ستشهد 
بعــد نحو شــهرين تقريبــًا ظاهرة 
الكســوف الحلقــي، وهــي واحدة 
مــن أنــدر الظواهــر الكونية، على 
“ظاهــرة  وقــال:  وصفــه.  حــد 

الكسوف الحلقي للشمس لم تحدث عندنا منذ 118 عامًا، وسيتكرر حدوثها بعد 83 
عامًا”. وأوضح “سيشــاهد حلقيًا في شــرق الســعودية ناحية الهفوف  باألحســاء في 

فجر يوم الخميس 2019/12/26 الموافق 1441/4/29 هجري”.
وأبان الزعاق أنه في هذه الظاهرة يكون جرم القمر ال يغطي قرص الشــمس فتبدو 
مثل الحلقة. ومن جانب آخر، ذكر الزعاق أنه عند النظر إلى السماء هذه األيام فإننا 
نجد تعامد نجم المرزم فوق نجم سهيل من الناحية الجنوبية قبل شروق الشمس، 

على حد وصفه.

ظاهرة فلكية نادرة تعود إلى سماء السعودية
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