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“الدراسات الشرقية الروسي” يمنح 
جاللة الملك وسام كراتشوفسكي رئيس معهد 
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العلوم 
الروسية 

يمنح جاللة 
الملك وسام 
أغناطيوس 

كراتشوفسكي

المنامة - بنا

منـــح مجلـــس أمنـــاء معهد الدراســـات 
العلـــوم  ألكاديميـــة  التابـــع  الشـــرقية 
الروســـية عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام 
الـــذي  كراتشوفســـكي  أغناطيـــوس 
يعتبـــر أعلـــى وســـام فـــي األكاديميـــة 
وتقديـــرا  لجهـــوده  لجاللتـــه  عرفانـــا 

مـــن األكاديميـــة لدوره البارز في نشـــر 
قيـــم الســـالم والوســـطية واالعتـــدال 
فـــي العالم ولدوركـــم الكبير في تعزيز 
عالقـــات الصداقة والتعـــاون بين دول 

وشعوب العالم.
وكان جاللـــة الملـــك قـــد اســـتقبل فـــي 
معهـــد  رئيـــس  أمـــس  الصخيـــر  قصـــر 

الدراســـات الشـــرقية التابـــع ألكاديمية 
العلـــوم الروســـية فيتالـــي نعومكيـــن؛ 

بمناسبة زيارته للبالد.
وأكد جاللة الملك الحرص على أهمية 
والثقافـــات  الحضـــارات  بيـــن  الحـــوار 
واألديـــان وتعزيـــز التواصـــل والســـالم 

)02(بين شعوب العالم.

12151822

البحرين تحتضن مقر اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة“الموفنبيك” يعود بحلٍة عصريةإقالة وزيَري الدفاع والخارجية بتونسالدينار يواصل االرتفاع أمام الدوالرالحبس 6 أشهر لمحام معروف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية  «

االستئنافية بإلغاء حكم يقضي 
ببراءة محام معروف من تهمة 

خيانة األمانة واختالس 12 ألف دينار، 
وحكمت بإدانته بالتهمة وبمعاقبته 

بالحبس لمدة 6 أشهر، وأمرت بوقف 
تنفيذ العقوبة؛ لكبر سنه.

واصلت أسعار الدينار  «
البحريني االرتفاع، أمس 

الثالثاء، أمام الدوالر األميركي 
مقارنة بسعره يوم اإلثنين، 

بينما هبط أمام اليورو، فيما 
استقر أمام عملة الجنيه 

االسترليني.

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية  «
في بيان لها، أمس، أنه وبعد 

التشاور مع رئيس الجمهورية 
قيس سعيد، تمت إقالة وزير 

الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير 
الشؤون الخارجية خميس 

الجهيناوي.

يقدم فندق موفنبيك البحرين  «
اآلن غرف إقامة عصرية 

ومرافق على أحدث طراز 
وأناقة للسائحين والمقيمين 
في المملكة التي تعمل على 

تحقيق الرفاهية و االستمتاع في 
المطاعم.

اعتمد المكتب التنفيذي  «
لدورة رياضة المرأة الخليجية 

انتقال مقر اللجنة التنظيمية 
لرياضة المرأة من دولة 

الكويت الشقيقة إلى مملكة 
البحرين خالل السنوات األربع 

المقبلة رسميا.

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة مواصلـــة العمل من 

أجل ترســـيخ نهـــج الرقابة والمحاســـبة 
بمـــا  الحكومـــي،  العمـــل  فـــي منظومـــة 
يســـهم فـــي رفـــع كفـــاءة وأداء مختلف 
آليـــات  وتفعيـــل  الحكوميـــة  األجهـــزة 
المـــوارد  علـــى  للحفـــاظ  المســـؤولية 

وضمان استدامتها.

ووجه ســـموه إلى إعـــادة هيكلة الرقابة 
الداخليـــة بالحكومـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 
أدوات الرقابة الداخلية، مشـــدًدا سموه 
لدى ترؤســـه اجتماع اللجنة التنسيقية 
بقصـــر القضيبيـــة أمس لمناقشـــة تقرير 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية 2018 - 

 2019 علـــى ضرورة التعامل مع التقرير 
باتخـــاذ  فيـــه  الـــواردة  والمالحظـــات 
بموضوعيـــة  المناســـبة  اإلجـــراءات 
درجـــات  أقصـــى  لتحقيـــق  وشـــفافية 
الرقابة على المال العام وحســـن إدارته 

بالطريقة األمثل.

إعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة
ســمو ولي العهد: ترســيخ نهج المحاســبة لرفع الكفاءة واألداء

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

رئيســـة المنامة - بنا البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  أكـــدت 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة أن واقع تقدم المرأة البحرينية 
يثبـــت بشـــكل قاطع بأنهـــا تمتلك العلم 

التـــي  والخبـــرة  والكفـــاءة  والمعرفـــة 
تؤهلها لقيادة عمليات التحول الرقمي 
لبنـــاء اقتصـــاد معرفـــي متنـــوع وقوي 
يأخـــذ بالبحرين إلى مســـتويات عالية 

من التنافسية.

األميرة سبيكة: واقع البحرينية 
يؤهلها لقيادة التحول الرقمي

)04(
)05(

تعيين الشركة االستشارية لـ “جسر الملك حمد”
المنامة - المواصالت واالتصاالت

أكد وزير المواصالت واالتصاالت 
كمـــال أحمـــد تحقيـــق تقـــدم فـــي 
مشـــروع جســـر الملـــك حمـــد، إذ 
تـــم تعيين الشـــركة االستشـــارية 
توقيـــع  وتـــم  المشـــروع،  لتنفيـــذ 
عقـــد بقيمـــة 33.6 مليـــون ريـــال 
)3.4 مليـــون دينـــار( معهـــا، علـــى 
هامـــش منتدى “مبادرة مســـتقبل 
االســـتثمار” في الرياض بالمملكة 

العربية السعودية.

حققت شـــركة عقارات السيف 
لمســـاهمي  صافيـــة  أربـــاح 
مليـــون   2.35 بقيمـــة  الشـــركة 
دينـــار فـــي الربـــع الثالـــث مـــن 
2019، مقارنـــة بــــ2.57 مليون 
دينـــار خالل الربـــع المقابل من 
العام السابق، بانخفاض نسبته 

.% 8.80

2.4 مليون دينار أرباح 
“عقارات السيف” 

بالربع الثالث

)14()13( أثناء توقيع العقد

الحريري يستقيل استجابة للشارع اللبناني

)18(

بدور المالكي

فض االشتباكات بين المتظاهرين وعناصر موالية لحزب الله في وسط بيروت )أ ف ب(

المنامة - عقارات السيف

25



جاللة الملك: موقفنا ثابت حيال دعم ومساندة األمن واالستقرار
أشـــاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بمســـتوى 
التعـــاون المتقـــدم بيـــن مملكـــة البحرين 
ومعهـــد الســـالم الدولـــي؛ بهـــدف خدمـــة 
قضايـــا األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة 

ونشر ثقافة السالم والتسامح. 
جـــاء ذلك خالل اســـتقبال جاللـــة الملك 
فـــي قصـــر الصخير أمـــس رئيـــس معهد 
الرســـون،  رود  تيـــري  الدولـــي  الســـالم 
حيث نـــوه جاللته بالدور المحوري الذي 
يضطلـــع بـــه المعهـــد في إعـــداد األبحاث 
والدراســـات وتنظيم الفعاليـــات الدولية 
التـــي تهـــدف إلى دعـــم الجهـــود الرامية 

لتحقيق السالم على مستوى العالم.
وأعـــرب جاللتـــه عـــن موقـــف البحريـــن 
جميـــع  ومســـاندة  دعـــم  فـــي  الثابـــت 
مســـاعي تعزيز األمن واالســـتقرار ونشر 
قيـــم ومبـــادئ الســـالم علـــى الصعيديـــن 
اإلقليمي والدولي، مشيدا جاللته بتيري 

رود الرسون وبمساعيه لتعزيز السالم.
مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيـــس معهد الســـالم 
الدولـــي بجهـــود مملكة البحريـــن بقيادة 
جاللـــة الملـــك وســـعيها الدائـــم لخدمـــة 
قضايـــا األمن واالســـتقرار ومســـاهماتها 
الســـالم  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  اإليجابيـــة 

والتعايش بين الجميع.

المنامة - بنا

جاللة الملك المفدى يستقبل رئيس معهد السالم الدولي  

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة في 
قصر الصخير أمس رئيس معهد الدراســات الشــرقية التابع ألكاديمية العلوم 
الروسية فيتالي نعومكين؛ بمناسبة زيارته للبالد. وألقى نعومكين كلمة بهذه 

المناسب قال فيها:

حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد... 
بالنظـــر إلـــى الـــدور البـــارز الـــذي قـــام بـــه 
جاللتكـــم فـــي مجـــال حـــوار الحضـــارات 
والتعايش الســـلمي بين األديان منذ تولي 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الحكـــم  جاللتكـــم 
فـــي عـــام 1999 وحتـــى اليوم، فـــإن قيام 
حمـــد  الملـــك  مركـــز  بتأســـيس  جاللتكـــم 

العالمي للتعايش السلمي وتدشين كرسي 
الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش 
الســـلمي فـــي جامعـــة ســـابينزا اإليطالية، 
همـــا خطوتـــان مهمتـــان مـــن أجـــل نشـــر 
ثقافـــة التســـامح وتعزيـــز مبـــدأ التعايـــش 
والحـــوار والتـــي تعتبـــر ركيـــزة أساســـية 
العنـــف  أنـــواع  لمحاربـــة كل  للمجتمعـــات 
والتمييز والكراهية ونشـــر رســـالة السالم 
التـــي ينبغـــي أن تكـــون أساســـا للعالقـــات 

الدوليـــة والضمانـــة للحريـــات السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية وعنصرا هاما 
للحد من الحـــروب والصراعات في جميع 

بقاع العالم.
وفي مجال العالقات بين مملكة البحرين 
وروســـيا اإلتحادية يثمن معهد الدراسات 
الشـــرقية التابع ألكاديمية العلوم الروسية 
عاليـــا السياســـة الحكيمـــة التـــي تقودهـــا 
هـــذه  وتطويـــر  تعزيـــز  فـــي  جاللتكـــم 
العالقات في مختلف المجاالت السياسية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية والمبنية على 
المصالـــح  وتحقيـــق  المتبـــادل  االحتـــرام 

المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
ومـــن أجـــل هـــذه المبـــادرات واإلنجـــازات 
فقد قـــرر مجلس أمنـــاء معهد الدراســـات 

الشـــرقية التابع ألكاديمية العلوم الروسية 
منـــح جاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
وســـام  البحريـــن  مملكـــة  ملـــك  خليفـــة 
أغناطيـــوس كراتشوفســـكي الـــذي يعتبـــر 
أعلى وســـام في األكاديميـــة وذلك عرفانا 
مـــن  وتقديـــرا  الجهـــود  لهـــذه  لجاللتكـــم 
األكاديمية للدور البارز لجاللتكم في نشـــر 
قيـــم الســـالم والوســـطية واالعتـــدال في 
العالم ولدوركـــم الكبير في تعزيز عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن دول وشـــعوب 

العالم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

جاللـــة  المعهـــد  رئيـــس  منـــح  ذلـــك  بعـــد 
الملك وســـام أغناطيوس كراتشوفســـكي 
مـــن معهـــد الدراســـات الشـــرقية؛ تقديـــرا 

لـــدور جاللته الرائد في نشـــر قيم الســـالم 
والوســـطية واالعتدال فـــي العالم وتعزيز 
دول  بيـــن  والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات 

وشعوب العالم.
ورحب عاهـــل البالد بنعومكين، معربا عن 
شـــكره وتقديـــره على منح جاللته وســـام 

أغناطيوس كراتشوفسكي.
ونـــوه جاللتـــه بالمكانـــة التـــي يحظـــى بها 
معهـــد الدراســـات الشـــرقية؛ باعتباره أحد 
أهم المؤسســـات البحثية العالمية، مشيدا 
باإلنجازات التي حققها منذ تأسيســـه في 
مختلـــف المجـــاالت السياســـية والعلميـــة 

والحضارية والثقافية. 
وأكـــد جاللـــة الملـــك الحرص علـــى أهمية 
والثقافـــات  الحضـــارات  بيـــن  الحـــوار 

واألديـــان وتعزيـــز التواصل والســـالم بين 
شعوب العالم.

كمـــا أكد جاللتـــه عمق العالقـــات المتميزة 
التي تجمـــع بين مملكة البحرين وروســـيا 
التعـــاون  إليـــه  وصـــل  ومـــا  االتحاديـــة 
المشـــترك من مســـتوى متقدم على جميع 
المســـتويات الســـيما فـــي مجـــال التبـــادل 
الثقافـــي والبحـــث العلمـــي، التـــي تشـــهد 
تعزيـــز  علـــى  وحرصـــا  مســـتمرا  تطـــورا 

استمرارها نحو األفضل. 
وأشـــاد جاللتـــه بـــدور الرئيـــس الروســـي 
فالديميـــر بوتيـــن وجهـــوده الطيبـــة فـــي 
التاريخيـــة،  البلديـــن  عالقـــات  ترســـيخ 
متمنيا لروسيا قيادة وشعبا تحقيق مزيد 

من التقدم والتطور والرقي.

العاهــل يؤكد عمق العالقات مع موســكو وأهميــة الحوار بين الحضــارات والثقافات واألديان

معهد الدراسات الشرقية الروسي يمنح جاللة الملك وسام كراتشوفسكي

األربعاء 30 أكتوبر 2019 - غرة ربيع األول 1441 - العدد 4033

المنامة - بنا

البحرين تشيد 
بجهود أميركا في 

القضاء على البغدادي

الواليات  بجهود  الخارجية  وزارة  أشادت 
القضاء  في  الصديقة  األميركية  المتحدة 
على قائد تنظيم “داعش” اإلرهابي أبو بكر 
البغدادي، معربة عن تقديرها للدور الكبير 
الذي تقوم به الواليات المتحدة األميركية 
بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة 
تعزيز  على  وحرصها  والتطرف  ــاب  اإلرهـ
والعالم  المنطقة  فــي  واالســتــقــرار  األمـــن 
مملكة  أن  الخارجية  وزارة  وأكــدت  ككل. 
الــبــحــريــن ســتــواصــل جــهــودهــا بــالــتــعــاون 
كافة  مكافحة  في  والحلفاء  األشقاء  مع 

أشكال التطرف واإلرهاب.

جاللة الملك يستقبل رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع ألكاديمية العلوم الروسية 

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  «
آل خليفة، مرسوم رقم )89( لسنة 2019 بانضمام مملكة 

البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا 
وبروتوكوالتها المعدلة حتى 2010.

وجاء في المادة األولى من المرسوم: «
ُووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة  «

والتعاون في جنوب شرق آسيا، الموقعة في مدينة دينباسار، 
بالي، بتاريخ 24 فبراير 1976، وبروتوكوالتها المعدلة حتى 2010، 

والمرافقة لهذا المرسوم.
وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  «

كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

انضمام البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون بجنوب شرق آسيا



تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة 
من وزير الخارجية الشـــيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة؛ بمناسبة فوز منتخب 
البحرين العســـكري لكرة القـــدم بالميدالية 
الذهبيـــة لـــدورة األلعاب العالميـــة المقامة 

في جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يلي نص البرقية:

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

اســـمحوا لي يا صاحـــب الجاللة أن أتقدم 
التهانـــي  آيـــات  بأســـمى  جاللتكـــم  إلـــى 
منتخـــب  فـــوز  بمناســـبة  والتبريـــكات 
البحرين العســـكري لكرة القـــدم بالميدالية 
الذهبية لدورة األلعاب العالمية العسكرية.

الفـــوز  بهـــذا  جاللتكـــم  أهنـــئ  إذ  وأننـــي 
المشـــرف الـــذي حققـــه منتخـــب البحرين 
العســـكري لكـــرة القـــدم، وما أســـهم به في 
رفع اســـم مملكـــة البحريـــن عالًيـــا وتعزيز 
الرياضـــي  المحفـــل  هـــذا  فـــي  تواجدهـــا 
الهام، ألدعو أن يســـدد هللا عـــّز وجّل على 
الدوام خطاكم من أجل دفع مسيرة البناء 

والتنمية لهذا الوطن العزيز.
وتفضلوا يا صاحب الجاللة بقبول خالص 

تحياتي.
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

وتلقـــى جاللة الملك برقية تهنئة من وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة. وفيمـــا يلـــي نـــص 

البرقية:
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة
ملـــك مملكـــة البحرين المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

إنـــه لمـــن دواعـــي ســـروري واعتـــزازي أن 
أتشـــرف بـــأن أرفـــع إلـــى مقـــام جاللتكـــم 
الســـامي أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناسبة فوز منتخبنا العسكري لكرة القدم 
بالميدالية الذهبية لدورة األلعاب العالمية 
بجمهوريـــة  أقيمـــت  والتـــي  العســـكرية، 

الصين الشعبية.
إن هـــذا اإلنجـــاز الوطني المشـــرف والذي 
سيســـجله التاريـــخ كلقـــب غـــال يحســـب 
لمملكـــة البحريـــن علـــى مســـتوى لعبة كرة 
القـــدم بـــدورة األلعـــاب العســـكرية، حيـــث 
العريـــق  بتاريخهـــا  البحريـــن  مملكـــة  إن 
المشـــرق  ومســـتقبلها  الزاهـــر  وحاضرهـــا 
نحـــو  ومدروســـة  ثابتـــة  بخطـــى  تســـير 
تحقيق المزيد مـــن اإلنجازات الرائدة في 
ظل العهد الزاهر بقيادة جاللتكم حفظكم 
هللا، وإننـــي أدعـــو هللا العلـــي القديـــر أن 
يحفـــظ جاللتكـــم ويرعاكـــم ويســـدد على 

طريق الخير خطاكم.
ســـالمين  هللا  برعايـــة  جاللتكـــم  ودمتـــم 

موفقين،،،
المطيع لجاللتكم

سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية واالقتصاد الوطني

وتلقـــى جاللة الملك برقية تهنئة من وزير 
التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، هـــذا 

نصها:
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة الموقر
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يســـعدني ويشـــرفني باألصالة عن نفســـي 
وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة التربية 
إلـــى مقـــام جاللتكـــم  والتعليـــم أن أرفـــع 
الكريـــم حفظكم هللا ورعاكم أســـمى آيات 
اإلنجـــاز  بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
الرياضـــي الكبيـــر والمشـــرف الـــذي حققه 
المنتخب العسكري لكرة القدم بقوة دفاع 
البحريـــن ببطولـــة دورة األلعـــاب العالميـــة 
العسكرية الســـابعة المقامة في جمهورية 
الصيـــن الشـــعبية، مشـــيدا بـــكل االعتـــزاز 
برعايـــة جاللتكـــم حفظكـــم هللا ورعاكـــم 

للمسيرة الرياضية في مملكة البحرين مما 
اســـهم في تحقيـــق المزيد مـــن اإلنجازات 
ورفـــع رايـــة البحريـــن عاليا فـــي المحافل 

الدولية في ظل قيادتكم الحكيمة.
أســـأل هللا أن يحفـــظ جاللتكم عزا وذخرا 

للجميع
وتفضلـــوا جاللتكـــم بقبـــول فائـــق التحية 

والتقدير...
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم

وتلقى جاللة الملك، برقية تهنئة من وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
فـــوز  بمناســـبة  خلـــف؛  عصـــام  العمرانـــي 
منتخـــب البحريـــن العســـكري لكـــرة القدم 
بالميدالية الذهبية لدورة األلعاب العالمية 
المقامـــة فـــي جمهوريـــة الصين الشـــعبية، 

وفيما يلي نص البرقية:
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين 

المفدى حفظكم هللا ورعاكم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

بكل فخر واعتزاز أرفع إلى مقام جاللتكم 
والتبريـــكات،  التهانـــي  خالـــص  الكريـــم 
بمناســـبة اإلنجاز الرياضي العسكري الذي 
القـــدم  لكـــرة  العســـكري  منتخبنـــا  حققـــه 
بالفـــوز بالميدالية الذهبيـــة بدورة األلعاب 
الرياضيـــة العســـكرية المقامـــة بجمهورية 
الصيـــن، وكذلـــك فـــوز منتخـــب البحريـــن 
الوطنـــي لكرة اليد وتأهله لـــدورة األلعاب 

األولمبية في طوكيو.
يا صاحـــب الجاللة، لقد جـــاء هذا اإلنجاز 
بفضـــل هللا تعالـــى وللدعـــم الكبيـــر الـــذي 
الرياضيـــة  للحركـــة  جاللتكـــم  يوليـــه 
البحرينيـــة بصـــورة عامـــة، حتـــى تحقيق 
االنتصارات باســـم البحريـــن، وتمكن أبناء 
البحريـــن، مـــن رفـــع اســـمها وعلمهـــا فـــي 

المحافل الدولية والعالمية.
وإننـــي أبـــارك لجاللتكـــم هـــذه اإلنجازات 
الرياضيـــة المتميزة، وأســـال هللا التوفيق 
مـــن  لمزيـــد  البحريـــن  ألبطـــال  والنجـــاح 

اإلنجازات.
تفضلـــوا جاللتكـــم بقبـــول فائـــق التقديـــر 

واالحترام.
عصام بن عبدهللا خلف

وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني

وتلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
الســـلطة  لشـــؤون  مـــن مستشـــار جاللتـــه 

التشريعية محمد الستري، وهذا نصها:
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه
عاهل البالد المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
أرفـــع  يـــا صاحـــب الجاللـــة أن  يســـعدني 
لمقامكـــم الســـامي أســـمى آيـــات التهانـــي 
بمناسبتي فوز منتخب البحرين العسكري 
لكـــرة القـــدم بالميداليـــة الذهبيـــة لـــدورة 
األلعـــاب العالميـــة المقامـــة فـــي جمهورية 
الصين الشـــعبية، وفوز منتخـــب البحرين 
الوطنـــي لكرة اليد وتأهله لـــدورة األلعاب 

األولمبية في اليابان.
إن هذيـــن اإلنجازين الوطنييـــن الكبيرين 
يضافان إلى مســـيرة اإلنجازات الرياضية 
التـــي حققتهـــا الرياضة البحرينيـــة والتي 
كنفتموهـــا جاللتكـــم برعايتكـــم ودعمكـــم 
حتـــى باتـــت رايـــة البحرين ترفـــرف عاليا 
في المحافل الرياضية والشبابية العالمية 
بفخـــر واعتـــزاز، األمر الـــذي عكس صورة 

البحرين في أبهى حلة أمام العالم.
وفـــي الختـــام أدعـــو البـــاري جلـــت قدرته 
أن ينعـــم على جاللتكـــم بموفور آالئه وأن 
يمد فـــي عمركم ويحفظكم ويديم عليكم 

الصحة والعافية.
المخلص لجاللتكم

الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور 
الستري

مستشار جاللة الملك المفدى لشؤون 
السلطة التشريعية

وتلقى جاللة الملك برقية تهنئة من سفير 

مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة المتحـــدة 
الشـــيخ فواز بـــن محمد آل خليفـــة، وفيما 

يلي نص البرقية:
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 

حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته...

إلـــى مقـــام جاللتكـــم  ارفـــع  يشـــرفني أن 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
فـــوز منتخـــب البحريـــن العســـكري لكـــرة 
القـــدم بالميداليـــة الذهبية لـــدورة األلعاب 
العالميـــة المقامـــة فـــي جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية وكذلـــك فـــوز منتخـــب البحرين 
دورة  إلـــى  وتأهلـــه  اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي 

األلعاب األولمبية في اليابان.
إن هـــذه اإلنجازات الرياضية لمصدر فخر 
واعتزاز لنا ولكافة أبنـــاء مملكة البحرين، 
ويمثـــل خيـــر تتويـــج الهتمـــام قيادتكـــم 
الوطنيـــة  بالكـــوادر  بالنهـــوض  الحكيمـــة 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  الشـــابة والمبدعـــة 
عمـــاد  باعتبارهـــم  والتنمويـــة،  الرياضيـــة 
اإلصالحـــي  المشـــروع  وركيـــزة  النهضـــة 

والحضاري الشامل.
حفظكـــم هللا تعالـــي عـــزا وذخـــرا وفخـــرا 
الجاللـــة  صاحـــب  يـــا  ودمتـــم  للوطـــن، 
ســـالمين موفقيـــن لمـــا فيـــه خيـــر وصالح 
مملكتنـــا الغالية وتواصل مســـيرة نهضتها 

وازدهارها في كافة المجاالت.
فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة
كمـــا تلقـــى جاللة الملـــك برقيـــة تهنئة من 
مستشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
عبـــدهللا  االقتصاديـــة  للشـــؤون  الـــوزراء 

سيف. وفيما يلي نص البرقية:
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة حفظه هللا ورعاه عاهل 

البالد المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يشـــرفني يا صاحب الجاللـــة أن أرفع إلى 
مقام جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة فوز 
منتخـــب البحريـــن العســـكري لكـــرة القدم 
بالميدالية الذهبية لدورة األلعاب العالمية 
العســـكرية المقامـــة في الصيـــن، وأن هذا 
اإلنجـــاز المشـــرف مـــا كان ليتحقـــق لـــوال 
توجيهـــات جاللتكـــم الكريمة ومـــا تولونه 
من دعم ورعاية لألنشطة الرياضية كافة، 

والتي تبعث فينا الفخر واالعتزاز.
لقـــد جـــاء هـــذا اإلنجـــاز العســـكري الكبير 
ليؤكـــد ما تحظى بـــه الرياضـــة البحرينية 
بصورة عامة والرياضة العسكرية بصورة 
خاصـــة من اهتمام واضـــح وكبير من قبل 
جاللتكـــم وحرصكم الموصـــول على دعم 
المنتخب العســـكري في الـــدورة العالمية، 
وصـــوال إلـــى تحقيق هـــذا اإلنجـــاز الرفيع 
المســـتوى الـــذي يؤكـــد مـــا وصلـــت إليـــه 
الرياضـــة البحرينيـــة من تطـــور ونماء في 
العهد الزاهر لجاللتكم أيدكم هللا ورعاكم.
إن اهتمـــام جاللتكم ومتابعتكم للمنتخب 
العسكري كان له األثر اإليجابي في إدخال 
البحريـــن  أبطـــال  نفـــوس  فـــي  الحماســـة 
واإلصـــرار علـــى تخطـــي التحديـــات مهما 
كبـــرت في ســـبيل الوصـــول إلـــى اإلنجاز، 
البحريـــن رجـــال مواقـــف،  أبطـــال  فـــكان 
وتمكنـــوا مـــن هزيمـــة جميـــع المنتخبـــات 
وصـــوال إلى التوشـــح بالذهب ورفع اســـم 

وعلم البحرين عاليا.
ختامـــا نجـــدد التهنئة لجاللتكـــم على هذا 
بـــذل  اإلنجـــاز معاهديـــن جاللتكـــم علـــى 
كل الجهـــود في ســـبيل االرتقـــاء بالحركة 
الرياضيـــة البحرينيـــة فـــي عهـــد جاللتكم 
يحفـــظ  أن  القديـــر  هللا  داعيـــن  الزاهـــر، 
جاللتكـــم ويديـــم عليكـــم نعمـــة الصحـــة 
والعافية لقيادة مملكة البحرين ومسيرتها 

المباركة.
ســـالمين  هللا  بحفـــظ  جاللتكـــم  ودمتـــم 
موفقيـــن وتفضلـــوا يـــا صاحـــب الجاللـــة 

بقبول أسمى آيات التقدير واالحترام ،،
عبدهللا بن حسن سيف
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية

وتلقى جاللة الملك برقية تهنئة من رئيس 
عبدالحســـين  المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة 

ميرزا. وفيما يلي نص البرقية:
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

تحية وإجالالً وبعد،
يســـرني وببالـــغ الفخـــر أن أرفع إلـــى مقام 
جاللتكم حفظكم هللا أسمى آيات التهاني 
المنتخـــب  فـــوز  بمناســـبة  والتبريـــكات 
العســـكري لكرة القـــدم بالميدالية الذهبية 
لـــدورة األلعـــاب العالميـــة العســـكرية فـــي 
جمهورية الصين الشعبية، إن هذا اإلنجاز 
الفريـــد والمشـــرف ســـيضاف إلـــى رصيـــد 
اإلنجازات الرياضية التي حققتها المملكة 
ومـــا كانـــت لتتحقـــق لـــوال دعـــم واهتمـــام 
جاللتكـــم للرياضة البحرينيـــة وما تولونه 

من رعاية لكافة األنشطة الرياضية.
يوفـــق  أن  القديـــر  العلـــّي  هللا  ســـائالً 
منتخبنـــا العســـكري نحـــو تحقيـــق المزيد 
الرياضـــة  فـــي  النوعيـــة  المنجـــزات  مـــن 
البحرينيـــة، داعيا المولـــى العلّي القدير أن 
يمـــّد جاللتكـــم بموفـــور الصحـــة والعافية 
والســـعادة وطول العمر ويحفظ جاللتكم 
البحريـــن  لمملكـــة  وقائـــدا  ذخـــرا وســـندا 

وشعبها الكريم الوفي.
آيـــات  أســـمى  منـــي  جاللتكـــم  وتقبلـــوا 

االحترام والتقدير والوالء ،،،
المخلص والوفي لجاللتكم

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
رئيس هيئة الطاقة المستدامة
وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
برقيـــة تهنئة مـــن وزير الخارجية الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة؛ 
بمناســـبة فوز منتخب البحرين العســـكري 
لكـــرة القـــدم بالميداليـــة الذهبيـــة لـــدورة 
األلعـــاب العالميـــة المقامـــة فـــي جمهورية 

الصين الشعبية، وفيما يلي نص البرقية:
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 

خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر
رئيس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته....
يطيـــب لـــي يـــا صاحـــب الســـمو أن أتقدم 
إلى ســـموكم الكريم بأســـمى آيات التهاني 
منتخـــب  فـــوز  بمناســـبة  والتبريـــكات 
البحرين العســـكري لكرة القـــدم بالميدالية 
الذهبية لدورة األلعاب العالمية العسكرية.
الفـــوز  بهـــذا  ســـموكم  أهنـــئ  إذ  وأننـــي 
المشـــرف الـــذي حققـــه منتخـــب البحرين 
العســـكري لكـــرة القـــدم، وما أســـهم به في 
رفع أســـم مملكـــة البحريـــن عاليـــا وتعزيز 
تواجدهـــا في هذا المحفل الرياضي الهام، 
ألتمني لســـموكم موفور الصحة والسعادة 
وطول العمر، وأن تكلل جهودكم بإذن هللا 
تعالـــى فـــي تحقيق المزيد مـــن اإلنجازات 

لخير هذا الوطن العزيز وشعبه.
وتفضلوا يا صاحب الســـمو بقبول خالص 

تحياتي.
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفة آل خليفة. وفيما يلي نص البرقية: 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
إنـــه لمـــن دواعـــي ســـروري واعتـــزازي أن 
أتشـــرف بـــأن أرفـــع إلـــى ســـموكم الكريـــم 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
القـــدم  لكـــرة  العســـكري  منتخبنـــا  فـــوز 
بالميدالية الذهبية لدورة األلعاب العالمية 
بجمهوريـــة  أقيمـــت  والتـــي  العســـكرية، 

الصين الشعبية.
إن هـــذا اإلنجاز الوطني المشـــرف، والذي 
سيســـجله التاريـــخ كلقـــب غـــال يحســـب 
لمملكـــة البحريـــن علـــى مســـتوى لعبة كرة 
القـــدم بـــدورة األلعـــاب العســـكرية يترجم 
رعاية واهتمـــام ســـموكم؛ لتحقيق المزيد 
مـــن اإلنجازات باســـم المملكـــة، وهو لفخر 

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  لمكانـــة  واعتـــزاز 
المحافـــل الرياضيـــة الدوليـــة واإلقليميـــة 
إلـــى إنجـــازات مملكـــة البحريـــن  يضـــاف 
فـــي المجـــال الرياضـــي، وإننـــي أدعو هللا 
العلي القدير أن يحفظ ســـموكم ويرعاكم 

ويسدد على طريق الخير خطاكم.
ســـالمين  هللا  برعايـــة  ســـموكم  ودمتـــم 

موفقين،،،
المطيع لسموكم

سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية واالقتصاد الوطني

رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  وتلقـــى صاحـــب 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس جهـــاز 
األمـــن الوطنـــي الفريـــق عـــادل الفاضـــل. 

وفيما يلي نص البرقية:
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس مجلـــس الوزراء 

الموقر حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يطيـــب لـــي أن أرفـــع إلـــى مقـــام ســـموكم 
الكريم أخلـــص التهاني وأجـــل التبريكات 
باألصالـــة عـــن نفســـي وبالنيابة عـــن كافة 
منتســـبي جهـــاز األمـــن الوطنـــي بمناســـبة 
فوز منتخب البحرين العسكري بالميدالية 
الذهبيـــة وإحـــرازه المركـــز األول ببطولـــة 
العالم العسكرية السابعة لكرة القدم ضمن 
دورة األلعاب العالمية العســـكرية السابعة 
التـــي أقيمـــت بمدينة )يوهـــان( بجمهورية 

الصين الشعبية.
وإنني إذ أبارك لســـموكم بهذا الفوز الباهر 
ألعبـــر عـــن فخـــري واعتـــزازي بقيادتكـــم 
لمـــا تشـــهده البحرين مـــن تطويـــر وتنمية 
وإنجازات كبيرة يحققها أبناء المملكة في 
مختلـــف األصعـــدة والمحافـــل والميادين 
العلـــي  هللا  ســـائلين  والمحليـــة،  الدوليـــة 
القديـــر أن يحفـــظ ســـموكم وأن يوفقنـــا 
لالرتقاء إلى طموحات سموكم في خدمة 
الوطـــن الغالـــي فـــي ظـــل قيـــادة حضـــرة 
ســـيدي صاحـــب الجاللـــة الملـــك المفـــدى 

حفظه هللا ورعاه.
وتفضلـــوا ســـموكم بقبـــول وافـــر التحيـــة 

وفيض االحترام والتقدير
وهللا يرعاكم

مطيعكم 
الفريق عادل بن خليفة الفاضل
رئيس جهاز األمن الوطني

كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس هيئـــة 
الطاقـــة المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا. 

وفيما يلي نص البرقية:
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 

الموقر حفظه هللا
تحية وإجالال وبعد،

يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
القـــدم  لكـــرة  العســـكري  المنتخـــب  فـــوز 
بالميدالية الذهبية لدورة األلعاب العالمية 
العســـكرية في جمهورية الصين الشعبية، 
وإنني إذ أبارك لســـموكم بهذا الفوز الباهر، 
فإنـــه ال يســـعني إال التعبيـــر عـــن فخـــري 
واعتـــزازي لما تشـــهده مملكة البحرين من 
إنجازات متوالية في العهد الزاهر لسيدي 
البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة 
المفدى، حفظه هللا ورعاه، ودعم ومؤازرة 
ســـموكم حفظكـــم هللا واهتمـــام ومتابعـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، حفظـــه هللا، تلك اإلنجازات التي 
تتحقق بســـواعد أبناء هـــذا الوطن الغالي 

في مجال الرياضة البحرينية.
لقـــد كان الهتمـــام ســـموكم الكريـــم األثـــر 
الواضـــح واإليجابـــي الـــذي انعكـــس على 
فـــوز المنتخـــب العســـكري البحريني الذي 
يعتبر بمثابـــة ثمرة من ثمار دعمكم الكبير 
للرياضـــة، داعيـــا المولى العلـــي القدير أن 
يحفظ ســـموكم ويمدكم بموفـــور الصحة 
والعافية والســـعادة وطول العمر ويبقيكم 
ذخرا وســـندا لهـــذا الوطن العزيز وشـــعبه 

الوفي.
وتفضلـــوا ســـموكم بقبـــول أســـمى آيـــات 

االحترام والتقدير والوالء ،،،

المخلص لسموكم
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
رئيس هيئة الطاقة المستدامة
وتلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقية تهنئة من مستشـــار 

جاللة الملك سمو الشيخ خالد بن 
محمد بـــن ســـلمان آل خليفـــة. وفيما يلي 

نّص البرقية:
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا
نبعـــث إليكـــم أحـــّر التهانـــي والتبريـــكات 
بمناســـبة فوز المنتخب العســـكري بذهبية 
دورة األلعاب العســـكرية العالمية السابعة، 
يوفـــق  أن  القديـــر  العلـــي  هللا  ســـائلين 
منتخبنـــا العســـكري لمزيد مـــن النجاحات 

واالنتصارات.
خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة
مستشار جاللة الملك
كمـــا تلقى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة. وفيمـــا يلـــي نـــص 

البرقية:
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا 

ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

إنـــه لمـــن دواعـــي ســـروري واعتـــزازي أن 
أتشرف بأن أرفع إلى مقام سموكم بأسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة فوز 
منتخبنا العســـكري لكرة القـــدم بالميدالية 
الذهبية لدورة األلعاب العالمية العسكرية، 
والتي أقيمت بجمهورية الصين الشعبية.

إن هـــذا اإلنجاز الوطني المشـــرف، والذي 
سيســـجله التاريـــخ كلقـــب غـــال يحســـب 
لمملكـــة البحريـــن علـــى مســـتوى لعبة كرة 
القـــدم بـــدورة األلعـــاب العســـكرية، حيـــث 
يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من 
مســـتوى متقدم فـــي المنافســـات الدولية 
بفضـــل الدعـــم والرعايـــة واالعـــداد الجيد 
والعزيمـــة واإلصـــرار لـــدى أبنـــاء البحرين 
هللا  أدعـــو  وإننـــي  ســـموكم،  بتوجيهـــات 
العلي القدير أن يحفظ ســـموكم ويرعاكم 

ويسدد على طريق الخير خطاكم.
ســـالمين  هللا  برعايـــة  ســـموكم  ودمتـــم 

موفقين،،،
المطيع لسموكم

سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية واالقتصاد الوطني
وتلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئة بمناســـبة 
فـــوز منتخـــب البحريـــن العســـكري لكـــرة 
القـــدم بالميداليـــة الذهبية لـــدورة األلعاب 
العالميـــة المقامـــة فـــي جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية، عبر فيهـــا المهنئون لســـموه عن 
أحر تهانيهـــم وتبريكاتهم بالفوز وتحقيق 
النتيجـــة التـــي رفعت اســـم البحرين عاليًا 
فـــي هـــذا المحفـــل الدولـــي، معربيـــن عـــن 
وكافـــة  العســـكري  للمنتخـــب  تمنياتهـــم 
المنتخبـــات الوطنيـــة تحقيـــق المزيـــد من 
اإلنجازات بسواعد أبناء الوطن، مؤكدين 
خاللهـــا دور ســـموه واهتمامـــه ومتابعتـــه 
التي كان لهـــا عظيم األثر في تحقيق هذا 
اإلنجاز إلى جانب اإلنجازات المتوالية بما 

يحقق التطلعات واألهداف المنشودة.
وتلقى ســـموه برقيـــات التهنئة من كل من 
مستشـــار جاللـــة الملـــك لشـــؤون الســـلطة 
التشـــريعية محمد الســـتري ووزير التربية 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي ورئيـــس هيئـــة 

الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا.

المنامة - بنا

الفوز إنجاز غاٍل وثمرة الدعم الكبير للرياضة
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جواهري يشيد برعاية سمو رئيس الوزراء “الكيمياء في الصناعة”
تلقـــي رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئة من رئيس شـــركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
عبدالرحمـــن جواهـــري؛ بمناســـبة نجاح 
الدولـــي  والمعـــرض  المؤتمـــر  فعاليـــات 

الحـــادي عشـــر للكيميـــاء فـــي الصناعـــة 
والذي يقام برعاية سموه، خالل الفترة 
إن  وقـــال  الجـــاري.  أكتوبـــر   31  -  29
وضع هـــذه الفعالية المهمة تحت رعاية 
صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
ترجمـــة لالهتمـــام الكبيـــر الـــذي توليـــه 

الحكومـــة، للفعاليـــات التـــي من شـــأنها 
دعم القطاع الصناعـــي وإتاحة الفرصة 
لعرض أحدث االبتكارات وتبادل اآلراء 
واألفكار؛ ســـعيا لتحقيق كفـــاءة أفضل 
الحلول المبتكرة لتعزيز التطور والتقدم 
واالزدهـــار في هذه الصناعـــة الحيوية. 

الشـــكر  آيـــات  أســـمي  ورفـــع جواهـــري 
والتقدير لصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، علـــى ما تجده شـــركة الخليج 
دعـــم  مـــن  البتروكيماويـــات  لصناعـــة 
متواصل وتشـــجيع مســـتمر من سموه، 
وهـــو األمـــر الـــذي يدفـــع الشـــركة دوًما 

إلى مزيـــد من العطـــاء والعمل لالرتقاء 
الوطنـــي. وشـــدد جوهـــري  باالقتصـــاد 
علـــى أن مملكـــة البحريـــن بفضـــل دعم 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
ســـتبقى مركـــًزا جاذًبـــا ألهـــم الفعاليات 
والتجمعـــات والمؤتمـــرات الكبيـــرة؛ بما 

تمتلكه من قيـــادة حكيمة وبنية جاذبة 
وطاقات بشرية مؤهلة إلعداد وتنظيم 
مثل هذه التجمعات المتخصص، داعيا 
هللا العلي القدير أن يحفظ ســـموه، وأن 
يسدد خطى سموه على دروب التوفيق 

والنجاح.

المنامة - بنا



تفضلت قرينة عاهل البالد رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، فشــملت برعايتها الكريمة 
أعمــال الملتقــى العلمــي “المــرأة البحرينيــة وعلــوم المســتقبل”، الــذي نظمــه المجلــس فــي مقر كليــة “بوليتكنــك البحرين” كأحد األنشــطة الرئيســة 

المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام لالحتفاء بالمرأة في التعليم العالي وعلوم المستقبل.

الملكـــي قرينـــة  وأكـــدت صاحبـــة الســـمو 
العاهـــل أن واقـــع تقـــدم المـــرأة البحرينية 
يثبـــت بشـــكل قاطـــع بأنهـــا تمتلـــك العلـــم 
التـــي  والخبـــرة  والكفـــاءة  والمعرفـــة 
تؤهلهـــا لقيـــادة عمليـــات التحـــول الرقمي 
وقـــوي  متنـــوع  معرفـــي  اقتصـــاد  لبنـــاء 
يأخـــذ بالبحريـــن إلـــى مســـتويات عاليـــة 
االبتـــكار  مجـــاالت  فـــي  التنافســـية  مـــن 
توضحـــه  مـــا  وهـــو  العلمـــي،  واإلبـــداع 
مؤشرات وإحصاءات وشواهد مشاركتها 

ومساهمتها في مجاالت التعليم العالي.
تصريـــح  ســـياق  فـــي  ســـموها،  وأشـــارت 
خـــاص أدلت بـــه بمناســـبة افتتـــاح أعمال 
الملتقـــى العلمـــي، بـــأن المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة؛ تفعيًل الختصاصاته، يجد نفســـه 
الملكيـــة  التوجيهـــات  بمســـاندة  ملتزًمـــا 
الســـامية التـــي جاءت بشـــكل صريح، في 
افتتـــاح أعمـــال الـــدور الثانـــي مـــن أعمال 
التشـــريعية،  للســـلطة  الحالـــي  الفصـــل 
التـــي  الكفيلـــة  الخطـــط  وضـــع  بضـــرورة 
ترفع من مســـتويات استعدادنا للتطورات 
التكنولوجية المتســـارعة؛ بهدف مواكبتها 
مهـــارات  لتنميـــة  منهـــا  المناســـب  وأخـــذ 
بمهنيـــة  وتجهيزهـــم  الوطنيـــة،  كوادرنـــا 
واحترافيـــة للندمـــاج فـــي ســـوق العمـــل 

باحتياجاتها المتجددة. 
وشـــددت الميـــرة ســـبيكة في هذا الشـــأن، 
على حـــرص المجلس األعلـــى للمرأة على 
وضع السياسات والبرامج الكفيلة لمتابعة 
وضمان التوازن بين الجنســـين في مجال 
علوم المســـتقبل، إذ تأتي مبادرة المجلس 
فـــي هذا اإلطار بعد دراســـات مســـتفيضة 
ومنـــذ نحو أكثـــر من عـــام؛ لتكـــون بمثابة 
المرجـــع الموحد وبرؤية مســـتقبلية تتابع 
وتقيـــس أداء ومســـاهمة المـــرأة فـــي هذا 

المجال الواعد.
وأشـــادت ســـموها بهـــذا الصـــدد، بالنتائـــج 
المتميزة للمشـــاريع المشاركة في مسابقة 
الهاكاثون العلمي للمرأة البحرينية، معربة 
عن إعجابها البالغ بالمستوى النوعي لتلك 
المشاريع التي تبشر بمستقبل واعد للمرأة 
البحرينية في مجاالت وتطبيقات الذكاء 
االصطناعـــي، شـــاكرة فـــي هذه المناســـبة 
الجهـــود الواضحة التي تبذلهـــا بوليتكنك 
فـــي تشـــجيع الكفـــاءات النســـائية العاملة 
لديها ضمـــن الكوادر األكاديمية واإلدارية، 
ولمـــا تمتـــاز بـــه برامجهـــا التعليميـــة مـــن 
مرونة وســـرعة في اســـتيعاب التوجهات 
مـــا  العمـــل وهـــو  فـــي ســـوق  المســـتجدة 
ينعكـــس على القـــدرة الكبيـــرة لخريجات 
الكلية من إيجاد الفرص العملية المناسبة.

سموها	تكرم	الفرق	الفائزة		
بـ	“الهاكاثون	العلمي”

بعد ذلـــك، تفضلت صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
أول  فـــي  الفائـــزة  المشـــاريع  بتكريـــم 
هاكاثـــون علمـــي للمـــرأة البحرينيـــة الـــذي 
أطلقـــه المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بالتعاون 
مـــع بولتيكنك البحرين ومســـرعة األعمال 
“تنافـــس  شـــعار  تحـــت  بتلكـــو  برينـــك 
وابتكار”؛ بهدف اكتشاف مواهب وقدرات 
المـــرأة البحرينية وتعزيزهـــا وتمكينها من 
االحتراف في المجـــاالت التقنية والذكية 
وفق أفضـــل المعاييـــر العالميـــة بدعم من 

شركة بتلكو. 
وتفضلـــت قرينـــة العاهـــل بتكريـــم الفـــرق 
الفائزة بالمراكز الثلثة من أصل 12 فريقا 
مشاركا في المسابقة، إذ فاز بالمركز األول 
فريق “بيئتنا” عن تطبيق لمراقبة مسببات 

التســـرب النفطـــي، ويضم الفريـــق كل من 
عائشـــة الهاجري وإيمان المشـــعل وإيمان 
القبيطـــي وشـــيماء المير وصغرى حســـن، 
وفـــاز بالمركـــز الثانـــي فريـــق “عاوني” عن 
تطبيـــق إلعـــادة التدويـــر وإدارة النفايات 
والتبرعات، ويضم كل من الشيخة هيفاء 
آل خليفة وهدى المدحوب وريم ســـلطان 

ونهى الزياني وغدير الهرمي.
Re� “أمـــا الفائز بالمركز الثالـــث فهو فريق 

vive” صاحـــب تطبيـــق لتوليـــد الكهربـــاء 
باســـتخدام األغذيـــة، ويضـــم الفريـــق كل 
من نبأ كشـــكول وآالء حسن ومريم حسن 

ونور الصفار ومريم علي.

ري	شجرة	في	حديقة	الكلية

وفـــي ختـــام زيارتهـــا الكريمـــة لمقـــر كلية 
صاحبـــة  تفضلـــت  البحريـــن،  بوليتكنـــك 
الســـمو الملكـــي قرينة العاهل بري شـــجرة 
في حديقة الكلية؛ تسجيًل لهذه المناسبة، 
وتذكارا دائما لما توليه سموها من اهتمام 
الفت لتطوير البيئة الزراعية في البحرين 
عبر مبادراتها المتعددة التي تشرف عليها 
وتتابع مســـاهماتها في تكثيف المساحات 
الخضراء ومســـاندة مســـاعي المملكة في 

تحقيق األمن الغذائي.

اعتزاز	بالشراكة

وكان رئيـــس مجلـــس أمنـــاء “بوليتكنـــك 
البحريـــن” الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالعزيـــز 
آل خليفـــة قـــد ألقى كلمة أعـــرب فيها عن 
فخر الكليـــة باختيارها مـــن قبل المجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة قرينـــة عاهل البلد 
إلقامـــة الهاكاثـــون األول من نوعـــه للمرأة 

البحرينية. 
إن  الملتقـــى  خـــلل  كلمـــة  فـــي  وقـــال 
هـــذه المبـــادرة الرائـــدة تعـــزز دور المـــرأة 
البحرينيـــة في هذا المجـــال وتؤكد أهمية 

التكنولوجيا الذكيـــة والذكاء االصطناعي 
في بنـــاء المســـتقبل وخلق فـــرص واعدة 
فيه، خصوًصا مـــع الوظائف النوعية التي 
ســـيفرضها هـــذا التقدم فـــي التكنولوجيا، 
الفتـــا إلـــى أن “بوليتكنـــك” أولـــت المـــرأة 
نكـــون  بـــأن  ونتشـــرف  واعـــًدا،  اهتماًمـــا 
المؤسســـة الرائدة النطلق مشـــاريع دعم 
المـــرأة فـــي مجـــال التعليم العالـــي وعلوم 

المستقبل. 
بعـــد ذلـــك واصـــل الملتقى أعمالـــه بعرض 
فيلم تســـجيلي ألهـــم التطـــورات العالمية 
فـــي مجـــال علـــوم المســـتقبل، كمـــا جـــرى 
حوار مـــع زبوين جاغبـــار المدير اإلقليمي 
للقطـــاع العـــام للشـــرق االوســـط وإفريقيا 
 ،Amazon Web Services AWS بشـــركة
إذ أوضـــح أن جميـــع القطاعـــات ســـتتأثر 
خـــلل  مـــن  الرابعـــة،  الصناعيـــة  بالثـــورة 
تســـخير التقنيـــات الحديثـــة فـــي تســـريع 
األداء وزيـــادة اإلنتاجيـــة، الفتـــا إلـــى أن 
مســـتقبل الوظائـــف فـــي القطـــاع المالـــي 
والصناعي والتعلمي يتغير بسرعة بسبب 
التعلـــم  أهميـــة  التقنيـــات، ومؤكـــدا  تلـــك 

المستمر مدى الحياة لمواكبة التغييرات.

	“المبادرة	الوطنية	للتوازن
بين	الجنسين”

وخلل الجلســـة النقاشية األولى للملتقى، 
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  أعلنـــت 
“المبـــادرة  عـــن  األنصـــاري  هالـــة  للمـــرأة 
الوطنية للتوازن بين الجنســـين في علوم 
المســـتقبل”، وأوضحـــت أن هـــذه المبادرة 
تهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي في 
البحرين وبناء اقتصاد المعرفة. مبينة أن 
هـــذه المبـــادرة تعمـــل من خـــلل 6 محاور 
والسياســـات،  التشـــريعات  فـــي  تتمثـــل 
العلمـــي  والبحـــث  والمهـــارات،  والتعليـــم 
والتطوير وإدارة المعرفة، واالستشـــارات 

والخدمـــات، وذكرت عدًدا من المؤشـــرات 
المأمولـــة التـــي حددتهـــا المبـــادرة لقياس 
أثـــر تنفيذها مع بلوغ العـــام 2030، والتي 
علينـــا أن نأخذهـــا فـــي الحســـبان كارتفاع 
علـــوم  مجـــاالت  فـــي  الطالبـــات  التحـــاق 
المســـتقبل بنســـبة 90 %، وارتفـــاع دخـــل 
المرأة إلى 83 %، وانخفاض نسبة البحث 
عن العمل للمـــرأة بنحو 43 %، بالنظر إلى 
مـــا ستشـــهده المـــرأة مـــن ارتفـــاع مأمول 
على نسب مشـــاركتها في قطاعات العمل 
خصوًصـــا فـــي مجـــال تقلدهـــا للمناصـــب 
مثـــل  وســـينعكس  والنوعيـــة،  القياديـــة 
هـــذا التحســـن في المؤشـــرات على األداء 
التنافســـي لمملكـــة البحرين فـــي عدد من 
التقاريـــر الدوليـــة التـــي تقيـــس تنافســـية 

الـــدول في مجال االبتكار ومجال تقليص 
الفجوة بين الرجل والمرأة في المشـــاركة 

االقتصادية.
مـــن جانبهـــا، قدمـــت صبـــاح الجنيد عضو 
بشـــأن  للمـــرأة موجـــزا  األعلـــى  المجلـــس 
“مهـــن  بشـــأن  المجلـــس  أعدهـــا  دراســـة 
الجنســـين”  بيـــن  والتـــوازن  المســـتقبل 
وتهـــدف لتحديـــد فـــرص وتحديـــات مهن 
علـــوم المســـتقبل الواعـــدة، وبيـــان أهمية 
االبتـــكار واإلبـــداع  المناهـــج ومختبـــرات 
التقنـــي والبحـــث العلمي فـــي خلق فرص 
العمل وتنميـــة االقتصاد الوطني، وقياس 
اإلبـــداع  لدعـــم  العمـــل  بيئـــة  جهوزيـــة 
واالبتـــكار، وتحديـــد اآلليـــات التنافســـية 
الصعيـــد  علـــى  المعرفـــي  التبـــادل  واثـــر 

المحلـــي والدولي فـــي مجاالت مهن علوم 
المستقبل الواعدة.

وتتواصـــل أعمال الملتقى اليـــوم األربعاء 
في جلســـات يناقـــش خللها التشـــريعات 
والسياســـات واألطـــر المؤسســـية اللزمة 
لمواكبة مجاالت علوم المستقبل، ويختتم 
الملتقـــى بجلســـة عـــن التعليـــم والتدريب 

النوعي والبحث العلمي وإدارة المعرفة.
مـــن  العديـــد  اليـــوم  جلســـات  وتتضمـــن 
العناويـــن المهمة فـــي هذا الجانـــب ومنها 
أهمية تطوير األطر والسياسات والهياكل 
التنظيميـــة المؤسســـة بمـــا يدعـــم مهارات 
وعلوم المســـتقبل ويضمن حماية الملكية 
الداعمـــة  السياســـات  وتطويـــر  الفكريـــة، 
لزيادة مشـــاركة خريجي المسارات الفنية 
والمهنيـــة في مجال العمل، وأهمية أيجاد 
البيئـــة الملئمـــة لدعـــم االبتـــكارات، ودور 
ووســـائل  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
اإلعـــلم في تحفيز التوجـــه نحو مجاالت 
علوم المستقبل، ودور وجهود المؤسسات 
التعليميـــة فـــي التحفيـــز والتوجيـــه نحـــو 
مؤسســـة  ونمـــوذج  واالبتـــكار،  اإلبـــداع 

“إنجاز البحرين”.

	الفائز	األول	يهدي	الفوز	

لسموها	ولـ	“بوليتكنيك”

أهـــدى فريـــق “بيئتنـــا” الذي حصـــد المركز 
الملكـــي  الســـمو  لصاحبـــة  فـــوزه  األول، 
قرينـــة العاهـــل الداعـــم األول للبحرينيـــة 
في االنطـــلق إلى علوم المســـتقبل، وإلى 

بوليتكنيك البحرين.
وصرحـــت عضوات الفريق لـ “البلد” بأنهن 
سعيدات بالفوز، وأن تكريم األمير سبيكة 
هـــو وســـام شـــرف يضـــع علينا مســـؤولية 
العمـــل لمزيـــد مـــن االنطـــلق والنجاح في 

علوم المستقبل.

نماذج	متميزة	

بينمـــا أكـــدت أمـــل الجـــودر موجـــه الفرق 
الفـــرق  أن  الهاكاثـــون،  فـــي  المشـــاركة 
المشـــاركة كانـــت تملـــك أفـــكار وابتكارات 
وعلـــوم  تقنيـــات  مجـــال  فـــي  متميـــزة 
المستقبل، وأن بعض النماذج كانت نماذج 
متميـــزة وتؤكد تميز المرأة البحرينية في 
مجـــاالت وتخصصـــات علـــوم المســـتقبل 

محليا وعالميا.

األميرة	سبيكة:	واقع	البحرينية	يؤهلها	لقيادة	التحول	الرقمي
وضـــع السياســـات والبرامـــج الكفيلـــة لضمـــان التـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي علـــوم المســـتقبل
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بدور	المالكي	من	البوليتكنيك
قرينة عاهل 

البالد تكرم الفرق 
الفائزة بمسابقة 
هاكاثون المرأة 

البحرينية

األنصاري تعلن 
المبادرة الوطنية 

للتوازن بين 
الجنسين في 

علوم المستقبل

عبدالعزيز: 
الهاكاثون يعزز 

دور المرأة ويؤكد 
أهمية الذكاء 

االصطناعي



أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
مواصلــة العمــل مــن أجــل ترســيخ نهج الرقابة والمحاســبة في منظومــة العمل الحكومي، بما يســهم في رفع كفــاءة وأداء مختلف 
األجهزة الحكومية وتفعيل آليات المســؤولية للحفاظ على الموارد وضمان اســتدامتها، مشــيًرا ســموه إلى اســتمرارية العمل بذات 

الوتيرة والفاعلية في التعامل مع مختلف المالحظات والمخالفات بحزم، وضرورة صون المال العام. 

إلـــى اســـتمرار تعزيـــز  وأشـــار ســـموه 
األنظمـــة الرقابية واإلدارية بما يحقق 
األهداف المرجـــوة ويصب في صالح 

الوطن والمواطن.
ووجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء إلـــى 
الداخليـــة  الرقابـــة  هيكلـــة  إعـــادة 
بالحكومـــة؛ مـــن أجـــل تعزيـــز أدوات 
الرقابة الداخلية، مشـــدًدا ســـموه لدى 
ترؤســـه اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية 
بقصر القضيبية أمس لمناقشـــة تقرير 
واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان 
2018 - 2019 علـــى ضـــرورة التعامل 
الـــواردة  والمالحظـــات  التقريـــر  مـــع 
المناســـبة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ  فيـــه 
بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى 
العـــام  المـــال  علـــى  الرقابـــة  درجـــات 

وحسن إدارته بالطريقة األمثل.
وأشـــاد ســـموه بالتزام غالبية موظفي 
باألنظمـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 

والقوانين، مؤكًدا أهمية الحرص على 
تعزيـــز ثقـــة المواطنين بكل مـــا يقدم 
لهـــم من خدمـــات من خالل اســـتمرار 
تطويـــر األداء بما ينعكس على جودة 
الخدمـــة الحكوميـــة التـــي تقـــدم لهم 

بكل مهنية ومسؤولية.
وقدم ســـموه الشـــكر والتقدير لرئيس 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  ومنتســـبي 
الكبيـــرة  الجهـــود  علـــى  واإلداريـــة 
للتقاريـــر  إعدادهـــم  فـــي  المبذولـــة 
مـــن  عليـــه  تشـــتمل  ومـــا  الدوريـــة 
مالحظـــات ماليـــة بمـــا يصـــون المـــال 
العـــام من خـــالل العمـــل واإلجراءات 
قبـــل  مـــن  تتـــم  التـــي  التصحيحيـــة 
الجهـــات الحكومية بنـــاًء على ما يتم 

رصده من مالحظات في التقرير.
وخـــالل االجتمـــاع، تم تقديـــم عرض 
المالحظـــات  أهـــم  عـــن  تفصيلـــي 
الـــواردة فـــي تقريـــر ديـــوان الرقابـــة 
الماليـــة واإلداريـــة هذا العـــام، وآليات 
التعامـــل معها على األســـس المنهجية 

أثنـــاء مراجعـــة  اعتمادهـــا  تـــم  التـــي 
الرقابـــة  لديـــوان  الســـابقة  التقاريـــر 
الماليـــة واإلدارية والمتمثلة في وضع 
معاييـــر إدارية وقانونيـــة محددة في 
المالحظـــات  وتضمنـــت  مســـارات،   3
المحالـــة إلـــى النيابـــة العامـــة، والتـــي 
تشوبها شـــبهة جنائية 10 مالحظات، 
شـــؤون  بـــوزارة  مالحظتـــان  وهـــي 
اإلعـــالم و3 بـــوزارة شـــؤون الشـــباب 
البديـــع  بنـــادي  وواحـــدة  والرياضـــة، 
النجمـــة  بنـــادي  وأخـــرى  الرياضـــي 
الرياضي، ومالحظـــة واحدة بجامعة 
الكهربـــاء  بهيئـــة  البحريـــن، وواحـــدة 
والماء، وأخرى بشـــركة نفط البحرين 
)بابكـــو(، و26 مالحظة ســـيتم إحالتها 
إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية؛ من أجل تشـــكيل لجان 
مالحظـــات  و406  داخليـــة  تحقيـــق 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  ســـيتم  إجرائيـــة 
اإلداريـــة المناســـبة حيالهـــا؛ مـــن أجل 

العمل على عدم تكرارها.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية 

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يوجه بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة
ــان اســتــدامــتــهــا ــمـ ــوارد وضـ ــ ــم ــ ــى ال ــل ــلــحــفــاظ ع ــة ل ــي ــؤول ــس ــم ــات ال ــيـ تــفــعــيــل آلـ

آلية تعامل اللجنة التنسيقية مع مالحظات
تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية  2019-2018

مالحظات 
إجرائية

وزارة شؤون اإلعالم

وزارة شؤون الشباب والرياضة

نادي البديع الرياضي والثقافي

نادي النجمة الرياضي

جامعة البحرين

هيئة الكهرباء والماء

شركة نفط البحرين (بابكو)

الجهات المعنية

إحالتها إلى
النيابة العامة

إحالتها إلى
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية

إتخاذ اإلجراءات اإلدارية 
المناسبة حيالها 

عدد المالحظات

2

مالحظات قد 
تشوبها 

شبهة جنائية

3

1

1

1

1

1
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قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بجولــة فــي معــرض ومؤتمر البحرين الدولــي للدفاع بايــدك 2019، وذلك صباح أمس 
ب مركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات، يرافقــه وزير شــؤون الدفــاع الفريق 
الركــن عبــدهللا بن حســن النعيمي، ورئيــس هيئة األركان الفريــق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي.

وفي بداية الزيارة، أشاد القائد العام لقوة 
دفـــاع البحرين بالرعاية الملكية الســـامية 
من لدن عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لهـــذا المعـــرض الثالثـــي، والذي يقـــام في 
نســـخته الثانية لألســـلحة البرية والجوية 
والبحريـــة على مســـتوى المنطقة، وخالل 
جولة فـــي أرجاء أجنحة المعرض شـــاهد 
القائد العام معروضات الدول والشـــركات 
مـــن  تحتويـــه  ومـــا  لألســـلحة  المصنعـــة 
جديـــدة  عســـكرية  ومعـــدات  منظومـــات 
ومتطـــورة، وألتقى رؤســـاء وممثلي هذه 
الشركات العالمية المشاركة في المعرض، 
واســـتمع إلى شرح مفصل حول أحدث ما 
وصلت إليه الصناعة العســـكرية واألنظمة 
الحديثـــة في جميـــع الصنوف العســـكرية 

الدفاعية.
وأكـــد القائـــد العـــام لقـــوة الدفاع المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة 
النســـخة  البحريـــن  مملكـــة  احتضـــان  أن 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  مـــن  الثانيـــة 
للعالـــم  يثبـــت  “بايـــدك”،  للدفـــاع  الدولـــي 
مدى حرص المملكة على تعزيز شـــراكاتها 
اإلقليميـــة والدولية على الصعيد الدفاعي 
والعســـكري؛ من أجل تعزيز ركائز الســـالم 
واألمن واالســـتقرار على مستوى المنطقة 

والعالم.
ومؤتمـــر  معـــرض  أهميـــة  “أن  وأوضـــح 
“بايـــدك” تكمـــن فـــي تحولـــه إلـــى منصـــة 
عالميـــة لعرض أحدث مـــا تنتجه الصناعة 
العســـكرية المتقدمـــة، كمـــا أضحى محفال 
العســـكرية  والخبـــرات  اآلراء  لتبـــادل 
والتشـــاور حول آخر المستجدات األمنية 
إقليميـــا ودوليا، بمـــا يخدم إيجـــاد أفضل 
الممارســـات واآلليات المناســـبة؛ لمواجهة 
أيـــة تحديـــات أو تهديـــدات محتملـــة، كما 
يعكـــس مـــدى نجـــاح المملكة فـــي تنظيم 
العالميـــة  والمعـــارض  المؤتمـــرات  أرقـــى 

المتخصصة”.
البحريـــن  مملكـــة  اســـتمرار  “أن  وأضـــاف 
فـــي اســـتضافة فعاليـــات “بايـــدك” يأتـــي 
منســـجما مـــع التزام المملكـــة الثابت تجاه 

أمـــن المنطقـــة، وادراكهـــا العميـــق ألهمية 
أرقـــى  بلـــوغ  بغيـــة  القويـــة  التحالفـــات 
الســـالم  لتحقيـــق  االســـتقرار  مســـتويات 
شـــعوب  لكافـــة  المســـتدامة  والتنميـــة 
المعمورة، خاصة وأن نجاح أول نسختين 
مـــن “بايـــدك” يمثل خير دليل على ســـمعة 
ارســـاء دعائـــم  فـــي  المرموقـــة  البحريـــن 

االستقرار في مختلف بقاع العالم”.
وأكد أن قوة دفاع البحرين ماضية بثبات 
في تطويـــر مختلف أســـلحتها، وهي على 
عهدهـــا دائمـــا بـــأن تكـــون حصـــن الوطـــن 
اإلقليمـــي،  االســـتقرار  وركيـــزة  المنيـــع، 
وســـيكون المؤتمـــر محطـــة مهمـــة؛ لبحث 
سبل توطين التقنيات الحديثة، خصوصا 
وأن قـــوة دفـــاع البحريـــن دشـــنت اآلليـــة 
المدرعة )فيصـــل(، والتي تعد أول مدرعة 
متعددة األغراض يتم تصميمها وتجميعها 
بوحـــدة الصيانة الفنية بكفـــاءات وكوادر 
الفنيـــة  المواصفـــات  وحســـب  وطنيـــة، 

المعتمدة دوليا.
وتابـــع: إن قـــوة دفـــاع البحريـــن ورجالهـــا 
البواســـل دائمـــا يبذلون قصـــارى جهدهم؛ 
ومؤتمـــر  لمعـــرض  داعـــم  خيـــر  ليكونـــوا 
البحريـــن الدولي للدفـــاع “بايدك”؛ إلنجاح 
هذا الحدث العالمي المهم وإظهاره بأبهى 
صـــورة كأحـــد أهـــم المعـــارض العســـكرية 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط وأكبرها كما 
ونوعـــا، منوهـــًا إلـــى أن حجـــم المشـــاركة 
الكبيـــر فـــي “بايـــدك” يعكـــس مـــدى متانة 
العالقات والتحالفات اإلســـتراتيجية بين 
البحريـــن وحلفائهـــا، إضافـــة إلـــى حرصها 
التنســـيق  أوجـــه  تعزيـــز  علـــى  الشـــديد 
المســـتمر لتطويـــر إســـتراتيجيات العمـــل 
المشـــترك للتعامل مع مختلـــف التحديات 

والتهديدات.
وخـــالل تجولـــه فـــي عـــدد مـــن منصـــات 
العرض للـــدول الشـــقيقة: المملكة العربية 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية، 
المتحدة، أشاد المشير بمدى تقدم وتطور 
الصناعـــة الخليجية، والتي أصبحت بحق 
الغربيـــة أو  العالميـــة  تنافـــس الصناعـــات 

الشرقية.

ولفـــت القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
إلـــى أن تخصيـــص المؤتمـــر فـــي نســـخته 
الثانية للتكنولوجيا العســـكرية يشـــير إلى 
مـــدى أهميـــة وخطـــورة التطـــور التقنـــي 
علـــى األمـــن الوطنـــي والدولـــي، ويعكس 
اهتمـــام مملكـــة البحريـــن باالســـتفادة من 
التكنولوجيا الحديثة؛ لحماية استقرارها، 
وتنويـــع  المســـتدامة،  التنميـــة  وخدمـــة 
مصـــادر الدخل الوطني، مؤكدا أن معرض 
ومؤتمـــر “بايـــدك” سيســـاهم بشـــكل كبيـــر 
في نقل وتوطين التكنولوجيا العســـكرية 
المتطورة وأحدث ما توصلت إليه التقنية 
العصرية في المجاالت الدفاعية واألمنية، 

بما يخدم رفـــع الجاهزية القتالية وبرامج 
الوحـــدات  لكافـــة  والتدريـــب  اإلعـــداد 
العســـكرية، إضافة إلى االرتقاء بمســـتوى 

القدرات العسكرية.
وأوضـــح أن مشـــاركة مـــا يزيـــد عـــن 200 
ــع دولـــي ألحـــدث المعدات  ِـّ عـــارض وُمصنـ
والتقنيـــات واألنظمـــة العســـكرية عزز من 
حجـــم المشـــاركة فـــي هـــذا المعـــرض في 
نسخته الثانية، إضافة إلى ابراز الخبرات 
61 وفـــدا  مـــن  أكثـــر  أمـــام  التكنولوجيـــة 
عســـكريا وسياسيا رســـميا، فضال عن دور 
هـــذا المحفـــل؛ لتعزيـــز العالقـــات األمنيـــة 
مـــع جميـــع الحلفـــاء من الـــدول الشـــقيقة 

والصديقـــة، إضافـــة إلـــى تســـليط الضوء 
على أبـــرز منجزاتهـــا المحليـــة واإلقليمية 
وما قدمته من تضحيات جليلة في سبيل 

نشر السالم واألمن الدوليين.
وأكـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة في ختام تصريحه على اســـتمرار 
قـــوة دفـــاع البحريـــن فـــي تبنـــي أحـــدث 
المنظومـــات األمنيـــة وتهيئـــة كافة ســـبل 
المنعة واألسلحة الدفاعية والتكنولوجية 
المتطورة والتقنيـــات الحديثة والمتقدمة 
بمختلف أسلحتها ووحداتها، بما يتواكب 
مختلـــف  فـــي  الالمحـــدود  التطـــور  مـــع 

المجـــاالت القتاليـــة واإلداريـــة، وذلك في 
ســـبيل خدمـــة الهـــدف األســـمى والمتمثل 
بحماية المكتســـبات الوطنيـــة والمنجزات 
الحضارية ودعم مســـيرة التقدم والتطور 
التـــي تشـــهدها المملكـــة، امتثـــاال لتعاليـــم 
ولتوجيهـــات  الحنيـــف  اإلســـالمي  ديننـــا 
عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة وفداء 

لوطننا الغالي.
رافـــق المشـــير خـــالل الجولة فـــي معرض 
ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفـــاع بايدك 
2019 عـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفاع 

البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

تطوير إستراتيجيات العمل المشترك للتعامل مع التحديات والتهديدات
القائـــد العـــام يقـــوم بجولـــة فـــي معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفـــاع “بايـــدك”

قوة الدفاع دشنت 
اآللية المدرعة 

“فيصل” متعددة 
األغراض بكفاءات 

وكوادر وطنية

الصناعة الخليجية 
أصبحت تنافس 

الصناعات 
العالمية الغربية 

أو الشرقية

حجم المشاركة 
الكبير يعكس 

متانة العالقات 
والتحالفات 

اإلستراتيجية للبحرين

“بايدك” يساهم 
في نقل وتوطين 

التكنولوجيا 
العسكرية 
المتطورة
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الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع
استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة في مركـــز البحريـــن الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات صبـــاح أمـــس، 
أميـــن عـــام مركـــز التحالـــف اإلســـالمي 
العسكري لمحاربة اإلرهاب اللواء الركن 
طيـــار محمـــد المغيـــدي، علـــى هامـــش 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  فعاليـــات 
الدولـــي للدفـــاع 2019، بحضـــور وزيـــر 
شـــؤون الدفـــاع الفريق الركـــن عبدهللا 
النعيمي. ورحب القائد العام لقوة دفاع 

البحريـــن باألمين العـــام لمركز التحالف 
اإلسالمي العســـكري لمحاربة اإلرهاب، 
كما تم مناقشـــة عدد مـــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك، متمنيا للضيف 
خـــالل  البحريـــن  فـــي  اإلقامـــة  طيـــب 
ومؤتمـــر  معـــرض  فعاليـــات  حضـــوره 
فـــي   2019 للدفـــاع  الدولـــي  البحريـــن 
نسخته الثانية، والذي يعد فرصة قيمة 
لتبادل الخبـــرات واالطالع على أحدث 
مـــا توصلت إليـــه التقنيـــة الحديثة في 

مجال صناعة األسلحة.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في مركز البحرين 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
صباح أمـــس القائد العســـكري لقوات 
اإلرهـــاب  ضـــد  اإلســـالمي  التحالـــف 
الجنـــرال رحيل شـــريف، على هامش 
فعاليـــات معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن 
الدولـــي للدفـــاع 2019، بحضور وزير 
شـــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 

النعيمي.
ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة الدفـــاع 

التحالـــف  لقـــوات  العســـكري  بالقائـــد 
اإلسالمي ضد اإلرهاب.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات 
متمنيـــا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
للضيـــف طيـــب اإلقامـــة فـــي مملكـــة 
فعاليـــات  خـــالل حضـــوره  البحريـــن 
الدولـــي  البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض 
للدفـــاع 2019 فـــي نســـخته الثانيـــة 
على أرض المملكة، والذي يعد فرصة 
واالطـــالع  الخبـــرات  لتبـــادل  قيمـــة 
علـــى أحدث ما توصلـــت إليه التقنية 
الحديثة في مجال صناعة األسلحة.

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة صبـــاح أمـــس، قائـــد القوات 
البحريـــة بالقيـــادة المركزيـــة األميركية 
قائـــد األســـطول الخامـــس الفريق أول 
هامـــش  علـــى  مالـــوي،  جيـــم  بحـــري 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  فعاليـــات 
الدولـــي للدفـــاع 2019، بحضـــور وزيـــر 
شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبدهللا 
النعيمي، ورئيس هيئـــة األركان الفريق 

الركـــن ذيـــاب النعيمـــي. وخـــالل اللقاء، 
رحـــب القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية 
الخامـــس  األســـطول  قائـــد  األميركيـــة 
األميركـــي، مشـــيًدا بعالقـــات الصداقـــة 
القائمة بين مملكـــة البحرين والواليات 
تعزيزهـــا  وســـبل  األميركيـــة  المتحـــدة 
ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور علـــى مختلف 
منهـــا  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا  األصعـــدة 
بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

... ويلتقي أمين التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب

القائد العام يناقش الموضوعات المشتركة مع شريف

تطور بالتنسيق العسكري مع واشنطن
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بن محمـــد آل خليفة أمس في 
مكتبـــه بالديـــوان العـــام للـــوزارة، رئيس 
فيتالـــي  الروســـي  االستشـــراق  معهـــد 
نعومكن والوفد المرافق له. وأشاد الوزير 
بالجهـــود الملموســـة لمعهـــد االستشـــراق 
فـــي  االتحاديـــة  روســـيا  بجمهوريـــة 
التعريـــف بالثقافـــة العربية واإلســـامية 
مـــن  ينظمـــه  لمـــا  المتميـــز  والمســـتوى 

فعاليات وبرامج تثقيفية، منوًها بأهمية 
اســـتمرار تبـــادل الخبـــرات فـــي المجـــال 
العلمـــي والفكـــري والثقافـــي فـــي تعزيـــز 
التفاهم والتقارب بين الشـــعوب، متمنًيا 
التوفيـــق  كل  عليـــه  والقائميـــن  للمعهـــد 
والنجـــاح. من جانبه، نـــوه نعومكن بدور 
البحرين في نشـــر قيم التعايش والحوار 
بيـــن مختلف الحضارات ودعم التواصل 

المثمر بين الدول.

جهود ملموسة لـ “االستشراق الروسي”

“بايدك” يأتي في وقت صعب تمر به المنطقة
ناصر بن حمد: التقدم الهائل بقطاع الدفاع العسكري يبرز أهمية الحدث

أكـــد ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
قائـــد  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الحـــرس الملكـــي اللـــواء ركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
التقـــدم الهائـــل فـــي قطـــاع الدفـــاع 
العسكري البارز بشكل واضح خال 
معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولي 
للدفـــاع الذي يحظـــى بدعم ورعاية 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
مشـــيرا إلى أن التقـــدم التكنولوجي 
والخبرات في الحلول التكنولوجية 
الحديثـــة هـــي مـــن أبـــرز المواضيع 

المطروحة خال هذا العام.
جاء ذلك خال مشـــاركة سموه في 
مؤتمر الشرق األوسط للتكنولوجيا 
والمقـــام ضمـــن مؤتمـــر  العســـكرية 

ومعرض البحرين الدولي للدفاع.
وأضاف سموه أن هذا المؤتمر يأتي 
فـــي وقـــت صعب تمـــر فيـــه منطقة 
الشـــرق األوســـط، ويؤكد تميزه في 
شـــمولية الطـــرح والموضوعيـــة في 
الحديـــث عـــن الواقـــع واستشـــراف 
القضايـــا  إلـــى  المســـتقبل وتطرقـــه 
االســـتراتيجية  والرؤيـــة  التقنيـــة 
الدولـــي  الدفـــاع  لقطـــاع  الحديثـــة 
بحضـــور رفيـــع مـــن صنـــاع القـــرار 
هـــذا  فـــي  والخبـــراء  والمســـؤولين 

المجال.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلى أن هذا المؤتمر يأتي 
بمشاركة دولية واسعة من 60 دولة 
حـــول العالـــم وبمشـــاركة أكثـــر مـــن 
200 شركة رائدة في مجال الدفاع، 

إذ تترجم هـــذه األعداد حيوية هذا 
القطاع والفرص المتواجدة الكبيرة 
فريـــدة  كمنصـــة  وأهميتـــه  خالـــه 
والشـــركات  والخبـــراء  للمســـؤولين 
وعقـــد  النظـــر  وجهـــات  لتشـــارك 
المشاورات وتوسعة نطاق التعاون.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في مؤتمر الشرق األوسط للتكنولوجيا العسكرية 
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ناصــر بن حمــد يلتقي عددا من المسؤوليــن العسكرييـــن
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  التقـــى 
الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة اللواء ركن سمو الشيخ ناصر 
النائـــب  بحضـــور  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عددا من 
المســـؤولين العســـكريين المشاركين في 
مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع، 
قائـــد  مالـــو  جيمـــس  األدميـــرال  وهـــم 
األســـطول األميركـــي الخامـــس والعميد 
مهندس ســـتيفن مدير المبيعات للقوات 
الفرنسية في الشـــرق األوسط وإفريقيا 
واللـــواء الطيـــار محمـــد ســـعيد المغيدي 
أميـــن عـــام مركـــز التحالـــف اإلســـامي 
العســـكري لمحاربـــة اإلرهـــاب والفريـــق 
بحري داريو داكومنج المساعد للتسليح 

في القوات العسكرية اإليطالية بحضور 
السفير اإلايطالي دومينيكو بياتو .

تبـــادل  ضـــرورة  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
المســـؤولين،  بيـــن  واآلراء  األفـــكار 
منطقـــة  أوضـــاع  ظـــل  فـــي  خصوصـــا 

الشـــرق األوســـط، مبينـــا أهميـــة عـــرض 
آراء األطـــراف التـــي تعيـــش ضمن هذه 
متابعتهـــم  وتأكيـــد  الجغرافيـــة  الرقـــع 
للتطورات العســـكرية المحيطة بهم هذا 
وناقش ســـموه عـــددا مـــن الموضوعات 

واالهتمامات المشـــتركة، مؤكـــدا أهمية 
وجود المســـؤولين في القطاع التجاري 
والمدنـــي  والعســـكري  والصناعـــي 
خـــال هـــذا الحـــدث وناقـــش عـــددا من 
الموضوعات وأبرز مســـتجداتها، مشيدا 

بجهودهم كافة.
المســـؤولون  شـــكر  جهتهـــم،  مـــن 
العسكريون سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على حسن االستقبال، وأكدوا 
أن مؤتمـــر ومعـــرض البحريـــن الدولـــي 

للدفـــاع يعد فرصة اللتقـــاء الخبراء في 
موقع واحـــد لتبادل الخبرات، وأشـــادوا 
بمســـتوى المعـــرض والمؤتمـــر ومـــا تـــم 
تقديمـــه من قبل الشـــركات العارضة من 

معدات عسكرية حديثة ومتطورة.
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ومؤتمـــر  معـــرض  فعاليـــات  تواصلـــت 
البحريـــن الدولي للدفاع “بايدك” في يومه 
الثانـــي، بحضور مستشـــار األمـــن الوطني 
اللجنـــة  رئيـــس  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد 
العليـــا المنظمـــة للمعـــرض والمؤتمر ســـمو 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، إذ بـــدأت أعمـــال جلســـات مؤتمـــر 
الشـــرق األوســـط للتكنولوجيا العســـكرية، 
بكلمـــة افتتاحيـــة ترحيبية مـــن األدميرال 
)متقاعد( ســـايمون ويليامز رئيس مجلس 
ألقـــى  بعدهـــا  للفعاليـــات.  كاريـــون  إدارة 
المتحدث الرئيـــس للمؤتمر رئيس مجلس 
أمنـــاء مركـــز “دراســـات” الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة كلمة بهذه المناســـبة.
وجاءت الجلســـة األولى بعنـــوان “المنظور 
العالمي للتكنولوجيا العســـكرية”، وتحدث 
فيهـــا كل من األمين العام لمجلس التعاون 

وقائـــد  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخليجـــي 
القـــوات البحريـــة فـــي القيـــادة المركزيـــة 
للقوات المسلحة األميركية قائد األسطول 
البحريـــة  القـــوات  الخامـــس  األميركـــي 
مالـــوي،  جايمـــس  األدميـــرال  المشـــتركة 
ونائـــب الرئيـــس ومدير برامج H1 شـــركة 
بيل/ الواليات المتحدة األميركية ســـكوت 
ماغوان، وناقشـــت أبرز مزايا التكنولوجيا 
اســـتعراض  طريـــق  عـــن  العســـكرية 
وخططهـــا  عـــدة  دول  اســـتراتيجيات 
الســـباق  تأثيـــر  جانـــب  إلـــى  المســـتقبلية، 
العالمـــي والمنافســـة لتطويـــر التكنولوجيا 
العالميـــة  القـــوى  تـــوازن  العســـكرية علـــى 
الراهنـــة من خـــال ضمن المحـــاور التالية: 
العســـكرية  للتكنولوجيـــا  الراهـــن  الوضـــع 
وتطبيقاتهـــا فـــي القـــوات المســـلحة، آثـــار 
العســـكرية  التكنولوجيـــا  فـــي  التطـــورات 
على طبيعـــة الحـــروب المســـتقبلية، تأثير 

التكنولوجيا العسكرية على استراتيجيات 
المرونة الوطنية للدول. وجاءت الجلســـة 
الدفـــاع  “اســـتراتيجيات  بعنـــوان  الثانيـــة 
السيبراني”، وتحدث فيها كل من مستشار 
مديـــر  الـــوزراء  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
التأهـــب  بمركـــز  الدوليـــة  االســـتراتيجية 
واســـتراتيجية الحوادث لألمن السيبراني 
باليابان هديتوشـــي أوغـــاوا، ومدير معهد 
جـــاك دي غوردون للسياســـات العامة كلية 
ستيفن جيه غرين للشؤون الدولية والعامة 
جامعة فلوريدا الدولية/ الواليات المتحدة 
األميركية برايان فونســـيكا، ورئيس مركز 
المعلومـــات األوروبـــي الخليجـــي بإيطاليا 
ميتشـــل بيلفـــر، وتناولت “آثـــار التكنلوجيا 
العســـكرية علـــى االســـتراتيجيات الراهنة 
تجـــارب  باســـتعراض  الســـيبراني  للدفـــاع 
الدول والمؤسســـات الدفاعيـــة” من خال 
الســـيبراني  األمـــن  أهميـــة  علـــى  التركيـــز 
الحديثـــة،  االتصـــاالت  ثـــورة  ضـــوء  فـــي 
واســـتراتيجيات الدول الكبـــرى في مجال 
الدفـــاع الســـيبراني والدروس المســـتفادة 
منها، ودور التعاون اإلقليمي والدولي في 
مجال األمن الســـيبراني. والجلســـة الثالثة 
جاءت بعنـــوان “آثار التطورات في الذكاء 
المســـلحة”،  القـــوات  علـــى  االصطناعـــي 
اســـتراتيجية  مستشـــار  فيهـــا  وتحـــدث 
التحـــول الرقمي في شـــرطة اســـتاذ بكلية 
مينيســـوتا/  جامعـــة  لـــإدارة  كارلســـون 
الواليـــات المتحـــدة األميركية ســـيد أحمد 
بن روان، وأستاذ قسم الهندسة الكهربائية 
 - خليفـــة  بجامعـــة  الكمبيوتـــر  وعلـــوم 
والباحـــث  داميانـــي،  إرنيســـتو  اإلمـــارات 
فـــي الـــذكاء االصطناعـــي بمعهـــد البحرين 
أميـــن  والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
التاجر، وناقشـــت الجلســـة التطـــورات في 
مجال الذكاء االصطناعي وآثارها الحالية 
والمســـتقبلية علـــى القـــوات المســـلحة عن 
طريـــق اســـتعراض تجارب عـــدة دول في 
هـــذا المجال من خـــال التركيـــز على أبرز 
مزايا التطورات والتقدم في مجال الذكاء 
العســـكرية  والتطبيقـــات  االصطناعـــي، 
الـــذكاء  وآثـــار  االصطناعـــي،  للـــذكاء 
االصطناعـــي علـــى حروب المســـتقبل. كما 

انطلقـــت فعاليـــات واألنشـــطة الخارجيـــة 
البحريـــن  ومؤتمـــر  لمعـــرض  المصاحبـــة 
بحضـــور  أمـــس،  صبـــاح  للدفـــاع  الدولـــي 
عدد كبير مـــن الوفود الزوار والمشـــاركين 
مـــن دول العالـــم، وتضمنت عرًضا للســـفن 
الحربية بســـاح البحريـــة الملكي بحضور 
عدد من الوفود العســـكرية والـــزوار الذين 
اطلعـــوا على أحـــدث التقنيات والصناعات 
الدفاعيـــة في المجال الماحة العســـكرية، 
كمـــا تزامن بميدان الحرس الوطني عرض 
بالذخيـــرة  لألســـلحة  التجريبـــي  الرمايـــة 
تجريبيـــا  عرضـــا  تضمـــن  الـــذي  الحيـــة، 
لألســـلحة رماية بالذخيـــرة الحية بحضور 
والـــزوار  المصنعـــة  الشـــركات  مـــن  كبيـــر 

مـــن الـــدول المشـــاركة لتجربـــة األســـلحة 
المســـتخدمة فـــي العـــرض، كمـــا أقيـــم في 
ميـــدان القناصيـــن بقـــوة دفـــاع البحريـــن 
عرض الرماية التجريبـــي بالذخيرة الحية 
ألســـلحة القناصيـــن أشـــتمل علـــى الرماية 
النهارية والليلية. ويهدف معرض ومؤتمر 

“بايدك” في نســـخته الثانية إلى تعزيز دور 
ومختلـــف  والعســـكري  الدفاعـــي  القطـــاع 
فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــة  الوســـائل 
المجـــال الدفاعي، ويتمثل ذلك في إجماع 
المشـــاركين فـــي المعـــرض والمؤتمـــر على 
نجـــاح البحرين في جعـــل المعرض منصة 
إقليمية تســـتقطب صناع القرار العســـكري 
المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  األمـــن  وخبـــراء 
والعالـــم مـــن أجـــل اســـتعراض أحـــدث مـــا 
توصلـــت إليه التكنولوجيا فـــي الصناعات 
العســـكرية، من خال طرح الجيل الجديد 
الصناعـــات  فـــي قطـــاع  المنظومـــات  مـــن 
والجويـــة  )البريـــة  المتطـــورة  الدفاعيـــة 

والبحرية(.

انطــاق األنشــطة الخارجيــة المصاحبة بحضــور عدد كبيــر من الوفــود والزوار والمشــاركين

ـــدك” 2019 ـــر “باي ـــرض ومؤتم ـــات مع ـــتمرار فعالي اس
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بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  أكـــد 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة أهمية 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  المؤتمـــرات 
التـــي تعقـــد علـــى أرض البحريـــن 
ومـــا تشـــكله مـــن منصـــة حيويـــة 
لالســـتفادة من الخبـــرات المتعددة 
أهـــداف  دعـــم  فـــي  تســـهم  التـــي 
التنميـــة المســـتدامة التـــي تســـعى 
ظـــل  فـــي  لتحقيقهـــا  المملكـــة 
المسيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
عاهل البـــالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
مملكـــة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
البحرين خطت خطـــوات متقدمة 
المؤتمـــرات  تنظيـــم  علـــى صعيـــد 
النوعيـــة التـــي تفتـــح المزيـــد مـــن 
الفرص االستثمارية وتدفع بعجلة 
التنميـــة االقتصاديـــة بمـــا يعزز من 

الفرص النوعية للمواطنين.
جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركة ســـموه 
أمس في مؤتمر الشـــرق األوســـط 

والمقـــام  العســـكرية  للتكنولوجيـــا 
ضمـــن مؤتمـــر ومعـــرض البحريـــن 
الدولـــي للدفـــاع “بايـــدك”، إذ أشـــاد 
سموه بجهود اللجنة العليا المنظمة 
وبمســـتوى  والمؤتمـــر  للمعـــرض 
التنظيـــم المتميـــز والـــذي يعكـــس 
النجاحـــات المشـــرفة التي وصلت 

إليها المملكة في إقامة المؤتمرات 
والمعارض.

وقـــام ســـموه بجولـــة تفقديـــة في 
مـــن  عـــدًدا  خاللهـــا  زار  المعـــرض 
أجنحة الشركات التي تقدم أحدث 
مـــا وصلـــت إليـــه التكنولوجيا في 

األنظمة الدفاعية والعسكرية.

سمو الشيخ محمد بن سلمان يشارك في مؤتمر الشرق األوسط للتكنولوجيا العسكرية 

ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان: الفعاليـــات منصـــة للخبـــرات
المؤتمرات الدولية منصة حيوية لتبادل الخبرات

 المنامة - بنا

أكـــد النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن عالقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية 
الشيشـــان الصديقة تشـــهد تطورا مســـتمرا بكل ما يســـهم في 
توطيـــد العالقات بيـــن البلدين لتحقيق المزيد من الشـــراكات 
وفتح مجاالت جديدة للتعاون التي تخدم المصالح المشتركة.

جـــاء ذلـــك، خـــالل تقـــدم ســـموه مودعـــي رئيـــس جمهوريـــة 
الشيشـــان الصديقة رمضـــان أحمد قاديـــروف والوفد المرافق 
لدى مغادرته البالد بعد الزيارة التي التقى خاللها عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، كما وحضر 
حفـــل افتتـــاح معرض ومؤتمـــر البحريـــن للدفـــاع “بايدك” في 

نسخته الثانية.

مســـتمرا تطـــورا  تشـــهد  البلديـــن  بيـــن  العالقـــات 
خالد بن حمد في مقدمة مودعي الرئيس الشيشاني

ناصــر بـن حمــد يلتقي األمـين العـام لمجلس التعـاون
ــاع ــ ــدف ــ ــل ــ ــن الــــــــدولــــــــي ل ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــرض ومـــــؤتـــــمـــــر الـ ــ ــ ــع ــ ــ خـــــــــال م

التقـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب، 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي، 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ  ســـمو  ركـــن  اللـــواء 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
األمين العام لمجلس التعاون 
عبداللطيـــف  الخليجـــي 
معـــرض  خـــالل  الزيانـــي 
الدولـــي  البحريـــن  ومؤتمـــر 
للدفـــاع، وأشـــار ســـموه إلـــى 

األفـــكار  تبـــادل  ضـــرورة 
المســـؤولين  بيـــن  واآلراء 
وخصوصـــا في ظـــل أوضاع 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة 
كمـــا أشـــار إلـــى أهمية عرض 
آراء األطـــراف التـــي تعيـــش 
ضمن هذه الرقـــع الجغرافية 
وتأكيـــد متابعتهم للتطورات 
بهـــم،  المحيطـــة  العســـكرية 
مـــن  عـــددا  ســـموه  وناقـــش 
واالهتمامـــات  الموضوعـــات 

المشتركة.

الزيانـــي،  شـــكر  جهتـــه،  مـــن 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
على حســـن االستقبال، وأكد 
أن مؤتمـــر ومعرض البحرين 
الدولـــي للدفـــاع يعـــد فرصة 
اللتقـــاء الخبـــراء فـــي موقع 
الخبـــرات،  لتبـــادل  واحـــد؛ 
المعـــرض  بمســـتوى  وأشـــاد 
والمؤتمـــر ومـــا تـــم تقديمـــه 
من قبـــل الشـــركات العارضة 
من معدات عســـكرية حديثة 

ومتطورة.

المنامة - بنا

الرفاع - قوة دفاع البحرين

الرفاع - قوة دفاع البحرين

التقى رئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركن ذياب بـــن صقر النعيمي، في 
مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض 
والمؤتمـــرات، مديـــر أركان الحرس 
الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء  الوطنـــي 

عبدالعزيـــز بـــن ســـعود آل خليفـــة، 
معـــرض  فعاليـــات  خـــالل  وذلـــك 
ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفاع 
2019، ونوقـــش عدد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذياب بن صقـــر النعيمي في 
مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض 
والمؤتمـــرات صبـــاح أمـــس، رئيس 
هيئـــة مديـــري مركـــز الملك عبدهللا 
بالمملكـــة  والتطويـــر  للتصميـــم 
األردنيـــة الهاشـــمية مـــازن قعـــوار؛ 
وذلـــك بمناســـبة حضـــوره فعاليات 
معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولي 

رئيـــس  ورحـــب   .2019 للدفـــاع 
األركان برئيـــس هيئة مديري مركز 
الملك عبـــدهللا للتصميم والتطوير، 
كما تم بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير التعاون العسكري 
اللـــواء الركـــن بحري محمد هاشـــم 
الســـادة، ومدير التدريب العسكري 

اللواء الركن صالح راشد السعد.

رئيس األركان يلتقي مدير أركان الحرس الوطني

رئيس األركان يبحث الموضوعات المشتركة مع قعوار

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
الركـــن ذياب بن صقر النعيمي، في مركز 
البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات 
صبا أمـــس، رئيـــس هيئـــة أركان القوات 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة 
المتحدة الشـــقيقة الفريق الركن حمد بن 
محمـــد ثاني الرميثي؛ بمناســـبة حضوره 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  فعاليـــات 

الدولي للدفاع 2019.

برئيـــس  األركان  هيئـــة  رئيـــس  ورحـــب 
بدولـــة  المســـلحة  القـــوات  أركان  هيئـــة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، كما 
تـــم اســـتعراض العالقات األخويـــة التي 

تربط البلدين الشقيقين.
حضـــر اللقـــاء مديـــر التعـــاون العســـكري 
اللواء الركن بحري محمد هاشم السادة، 
ومديـــر التدريب العســـكري اللواء الركن 

صالح راشد السعد.

... ويستعرض العالقات مع نظيره اإلماراتي

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي صباح 
الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  فـــي  أمـــس، 
مديـــر  نائـــب  المؤتمـــرات،  و  للمعـــارض 
الفريـــق  اإليطالـــي  الوطنـــي  التســـليح 
بحـــري داريو جياكو؛ بمناســـبة حضوره 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  فعاليـــات 

الدولي للدفاع 2019.

ورحب رئيس هيئة األركان بنائب مدير 
مشـــيدا  اإليطالـــي،  الوطنـــي  التســـليح 
بعالقـــات الصداقـــة القائمة بيـــن مملكة 

البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة.
حضـــر اللقاء اللـــواء الركن بحري محمد 
هاشـــم الســـادة مدير التعاون العسكري، 
واللواء الركن صالح راشـــد السعد مدير 

التدريب العسكري.

رئيس األركان يشيد بعالقات الصداقة مع إيطاليا مدير أركان الحرس الوطني يجول في معرض “بايدك”
قام مديـــر أركان الحرس الوطني اللواء 
الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بن ســـعود آل 
خليفـــة بجولـــة فـــي معـــرض البحريـــن 
الدولـــي للدفـــاع )بايـــدك 2019(، يرافقه 
عـــدد من كبـــار ضباط الحـــرس الوطني، 
أكتوبـــر(،   29( الثالثـــاء  صبـــاح  وذلـــك 
الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  فـــي  والمقـــام 

للمعارض والمؤتمرات.
وأشـــار إلـــى أن انعقـــاد معـــرض ومؤتمر 
البحريـــن الدولي للدفـــاع )بايدك 2019( 
فـــي نســـخته الثانية يعكس مـــا وصلت 
إليـــه المملكـــة مـــن نجـــاح علـــى صعيـــد 
تنظيم واستضافة المؤتمرات اإلقليمية 
المنظمـــة  باللجنـــة  مشـــيًدا  والدوليـــة، 
برئاســـة مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد 
الركـــن  اللـــواء  ســـمو  الملكـــي  الحـــرس 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 

رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة لمعرض 
ومؤتمـــر البحرين الدولـــي للدفاع 2019 
 200 )بايـــدك(، واســـتقطابها ألكثـــر مـــن 
شـــركة عارضـــة عالميـــة لتقديـــم أحدث 
مـــا توصلـــت إليـــه فـــي مجـــال أجهـــزة 
ومنظومـــات ومعدات وتقنيـــات الدفاع 

العســـكرية  المســـتويات  فـــي  واألمـــن، 
والدفاعيـــة الثالثيـــة )البريـــة والجويـــة 

والبحرية(.
وأكـــد أن المعـــرض يعـــد فرصـــة اللتقاء 
علـــى مســـتوى  العســـكرية  المؤسســـات 
العالم مع الشـــركات المصنعـــة والخبراء 

أحـــدث  علـــى  لالطـــالع  العســـكريين 
المعدات واآلليات في المجال العسكري.
وأضـــاف أن المعـــرض يعكـــس مســـتوى 
التطـــور العســـكري الـــذي حققتـــه مملكة 
البحريـــن مـــن خـــالل جهودهـــا الدوليـــة 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز مســـتويات األمـــن 
اإلقليمـــي والبحـــري، بالتعـــاون وتبـــادل 
التحالفـــات  فـــي  والمشـــاركة  الخبـــرات 
مـــع مجلس التعـــاون الخليجـــي والدول 

الشقيقة والصديقة.
وأكـــد أن مشـــاركة الحـــرس الوطني في 
الفعاليات العسكرية المصاحبة للمعرض 
الحـــرس  رئيـــس  مـــن  بتوجيـــه  يأتـــي 
الوطني الفريق أول الركن ســـمو الشيخ 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وذلـــك  محمـــد 
كجـــزء مـــن التزاماتـــه الوطنيـــة ودوره 
الفّعـــال في الواجـــب الوطني إلى جانب 

قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.

مدير أركان الحرس الوطني يقوم بجولة في معرض الدفاع “بايدك”

الصخير - الحرس الوطني



تصدرت المدرعة اآللية “فيصل” الجناح 
الخاص بقوة دفاع البحرين لتروي قصة 
نجاح أخرى ألبناء هذا الوطن في مجال 

الصناعات العسكرية.
ويأتـــي مشـــروع صناعة اآلليـــة المدرعة 
فيصـــل مـــن خـــال رؤيـــة عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، بتوطيـــن الصناعات العســـكرية، 
وبتوجيهـــات من القائـــد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة.
ويمثل عرض اآللية المدرعة )فيصل ايه 
بـــي ســـي Faisal APC( نقلـــة مهمـــة في 

الصناعة العسكرية الوطنية.
متعـــددة  مدرعـــة  أول  “فيصـــل”  وتعـــد 
وتجميعهـــا  تصميمهـــا  يتـــم  األغـــراض 
فـــي وحـــدة الصيانـــة الفنية بقـــوة دفاع 
وطنيـــة  وكـــوادر  وبكفـــاءات  البحريـــن 
وحســـب المواصفـــات الفنيـــة المعتمـــدة 

دوليا.
ناقلـــة  بأنهـــا  “فيصـــل”  اآلليـــة  وتتميـــز 
جنـــد مدرعة مجهزة للســـير علـــى جميع 
األسطح وبقدرة استيعابية تصل لعدد 8 
أفـــراد من ضمنهم الرامي بكامل عتادهم 

وتجهيزاتهم العسكرية.
وتوفـــر اآلليـــة حمايـــة للركاب للمســـتوى 

الســـادس )B6( وقـــد صمـــم أســـفل اآللية 
من شـــكل حرف )V( وذلك لتأمين أقصى 
واأللغـــام  المتفجـــرات  مـــن  لهـــا  حمايـــة 

األرضية.
وتؤدي اآللية وظائف عملياتية عسكرية 
مهمـــة منهـــا اســـتخدامها كآليـــة عمليات 
قتالية في المناطـــق المفتوحة والمغلقة 
وآليـــة عمليـــات وأمـــن داخلـــي، وكذلـــك 
قيـــادة  وآليـــة  واســـتطاع  رصـــد  آليـــة 
وســـيطرة وآلية إســـعاف ميداني متغير، 
كما تســـتخدم أيضا كآلية شـــحن حســـب 

حاجة المستخدم.
وتمتاز “فيصل” بتجهيزات تعبوية مهمة 

منهـــا حشـــوات إطـــارات داخليـــة وعـــدة 
إنقاذ وصيانة ونظام إطفاء حريق ذاتي، 
وونش سحب إنقاذ و4 كاميرات مراقبة، 
وســـلم للرامي وحمـــاالت بنـــادق ودهان 

معوق لاحتراق، وأوعية ماء ووقود.
ويأتي تدشـــين هـــذه القطعة العســـكرية 
المتطـــورة في إطار الجهـــود التي تبذلها 
قـــوة دفـــاع البحريـــن لتطويـــر أســـلحتها 
ومعداتها العســـكرية وقد حرصت خال 
تصنيعها علـــى العتادة العاليـــة والجودة 
المتينة مـــن خال تحقيق 3 جوانب في 
التصنيـــع وهـــي: ســـرعة الحركـــة والدقة 

واإلدامة في الخدمة إلى أقصى حد.

تركز الحديث خالل جلسات مؤتمر الشرق األوسط للتكنولوجيا العسكرية والمقام 
ضمــن فعاليــات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع “بايدك” على 

ضرورة تحقيق األمن السيبراني وتوطين تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

الزياني: هل نحن جاهزون لمواجهة 
حرب سيبرانية؟

التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أكـــد 
حاجـــة  الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخليجـــي 
المخططيـــن العســـكريين لاســـتفادة مـــن 
التكنولوجيـــا العســـكرية الحديثة، وزرعها 
نفســـها،  العســـكرية  العقيـــدة  فـــي صلـــب 
موضًحـــا أن حفظ األمن والســـيادة للدول 
ليس محصـــوًرا على الجوانب العســـكرية 
الفضـــاء  إلـــى  النظـــر  يجـــب  بـــل  فقـــط، 
الســـيبراني، واســـتثمار الردع الكاسيكي 

في الحروب.
وأضـــاف الزيانـــي، على هامش مشـــاركته 
بالجلسة النقاشية األولى لمؤتمر ومعرض 
البحريـــن الدولي للدفاع )بايدك( وبحضور 
كثيف غطى المكان، أن “استعراض القوى 
العســـكرية المختلفة لم يعد أمـــًرا مجدًيا، 
إذ يجـــب النظر ملًيا بالتقـــدم التكنولوجي 
الُمتســـارع والـــذي يدفعنا للتســـاؤل إذا ما 
كنا جاهزين للتعامل مع حرب ســـيبرانية؛ 

باعتبارها أحد حروب المستقبل”.
وتابع “يجب أن نهتم بالذكاء االصطناعي 
والـــذي أصبـــح يســـتثمر بشـــكل فائـــق في 
الطائرات المسيرة ووسائل الدفاع الجوي 
ضـــد الطائـــرات، إذ يوفر الوقـــت والجهد، 
ويكون بغنى عن استخدام القوى البشرية 
المختلفـــة، كمـــا أنـــه ُيقلـــل الكلفـــة ووقت 
االستهداف، وينجز المهام بدرجات عالية 

من الدقة”.
وأكمـــل الزيانـــي “نحـــن نقـــف اليـــوم على 

العســـكري  التخطيـــط  تغييـــر  أعتـــاب 
إلـــى  للنظـــر  بأهميـــة  والتكنولوجـــي، 
المســـتقبل بتفـــاؤل وبعقـــل منفتـــح؛ لكـــي 

نجعل العالم مكان أفضل”. 

مالوي: االعتداء على الممرات البحرية 
يعرض االقتصاد العالمي للخطر

أكـــد قائـــد القـــوات البحريـــة فـــي القيـــادة 
األميركيـــة،  المســـلحة  للقـــوات  المركزيـــة 
قائـــد األســـطول الخامس جيمـــس مالوي 
االهتمـــام األميركي البالغ بموضوع “األمن 
البحري” موضًحـــا أهمية التيقظ لمواجهة 
هـــذه التحديـــات عبـــر جمـــع المعلومـــات، 

والتعاون االستراتيجي.
وقـــال مالوي “االعتـــداءات اإلرهابية على 
الممـــرات المائيـــة والبحريـــة فـــي الخليج 
يعـــرض االقتصـــاد العالمـــي للخطـــر، ومـــا 
رأيناه في المنطقة أخيًرا من هجمات غير 
قانونيـــة علـــى منشـــآت النفط الســـعودية 
أمـــر غيـــر مقبـــول، وعليه يجـــب أن تكون 
لدينا وســـائل العمل الفاعلة، واالســـتجابة 
المشـــتركة لمواجهـــة التطـــورات الناشـــئة 

والمتغيرة”.
ويزيـــد “البد من توظيف التكنولوجيا عبر 
جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا، والتعـــرف على 
األولويـــات واألساســـيات المطلوبـــة، منها 
االســـتطاع والرقابـــة والتـــي تمكنـــا مـــن 
تحســـين العمـــل البحري، لبنـــاء نمط حياة 

جديدة، وآمنة”.
ويردف “رأينا في الهجمات التي تعرضت 
لهـــا المنشـــآت النفطيـــة الســـعودية الشـــهر 

الماضي يقظـــة العدو، وهي يقظة تتطلب 
منـــا تبنـــي التكنولوجيـــا الحديثـــة إليجاد 
والضمـــان  المســـتقبل،  فـــي  االســـتدامة 
المســـتمر ألمن المصالح الدولية كأســـاس 

الزدهار األمم وتحضرها”. 

ماغوان: العمالء يريدون طائرات 
ذكية من دون طيار

أوضح نائـــب الرئيس ومدير برامج )أتش 
ون( بشركة بيل األميركية سكوت ماغوان 
تطلـــع معظـــم عمـــاء شـــركات التســـليح 
العالمية إلى األجهزة المتطورة والحديثة 
ذات أجهـــزة االستشـــعار المتقدمـــة، التـــي 
تســـاعد على إنجاز العمليـــات بصورة آلية 

وذاتية، خصوًصا في الفترات المسائية.
وبين أن هناك طلب مرتفع على الطائرات 
المســـيرة ذات المـــدى البعيـــد، مـــع إمـــكان 
تزويدهـــا بالوقود جـــًوا، مضيًفـــا “يهتمون 
أيًضا بأن تكون سهلة الصيانة، وبأن يكون 
مســـتوى التدخل البشري بها محدود جًدا، 
خصوًصا للطيارات المســـيرة ذات المحرك 
الواحـــد، والتـــي يكـــون لهـــا القـــدرة علـــى 

الطيران لمسافات بعيدة”.
وتابـــع “طرحنـــا أخيـــرا برنامـــج طائـــرات 

وتحمـــل  األميركـــي،  للجيـــش  اســـتطاع 
محـــرك واحـــد، ولديهـــا قـــدرات هجومية 

كبيرة، وحجمها صغير جًدا”.

اوغاوا: “األمن السيبراني” بطليعة 
أولويات اليابان

كما قال مستشـــار األمانـــة العامة لمجلس 
الـــوزراء اليابانـــي هديتوشـــي أوغـــاوا إن 
اليابان تضـــع في صميـــم أولوياتها األمن، 
مبيًنـــا أن الـــرد اليابانـــي علـــى أي هجمات 

إلكترونية سيكون أكثر من ذلك بكثير.
وبين أوغـــاوا أن اليابان أظهرت مســـتوى 
الـــردع بهجمات ســـابقة، بقولـــه: قمنا بالرد 
علـــى كوريا الشـــمالية، ولدينا بذلك مبادئ 
توجيهيـــة للدفـــاع الوطني تتعلـــق باألمن 
السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وهناك 
سياســـات  تعكـــس  وأساســـيات  معاييـــر 
اليابـــان العليـــا بهـــذا الجانـــب، منهـــا منـــح 
القوات المسلحة الضوء األخضر لممارسة 
األعمـــال العســـكرية الهجوميـــة إن دعـــت 

الضرورة لذلك”.
“هنـــاك معاهـــدة دوليـــة أمضتهـــا  وأكمـــل 
لتعزيـــز  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  اليابـــان 
األمن الســـيبراني والمـــادة )5( منها تطابق 

نظيرتها بحلف الناتو”.

فونيسكا: أدوات حروب المستقبل 
هي المعلومات والبيانات

غـــوردون”  دي  “جـــاك  معهـــد  مديـــر  أكـــد 
للسياسات العامة برايان فونيسكا اهتمام 
باألمـــن  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
الســـيبراني منـــذ العـــام 2011 والذي وجد 
)كتأثير( في العقيدة العســـكرية األميركية 

منذ بدايات تسعينات القرن الماضي.
األمـــن  تأســـيس  أن  فونيســـكا  وأوضـــح 
اإللكترونـــي جـــاء كحاجـــة ملحـــة للدول؛ 
المجـــاالت  أهـــم  أحـــد  اليـــوم  ليصبـــح 
العســـكرية واألمنيـــة، التـــي تضع األســـس 
األنظمـــة  لحمايـــة  الازمـــة  واألولويـــات 
الدفاعية والعســـكرية واألمنية من العبث، 
إضافـــة إلى المجـــاالت المتنوعـــة األخرى 
عبـــر التعـــاون والتنســـيق مـــع مؤسســـات 

المجتمع المدني.
تتجـــه  الحاليـــة  “اإلســـتراتيجية  وقـــال 
إلـــى تأميـــن الشـــبكات الداخليـــة، ووقـــف 
الهجمات الخبيثة في مصدرها، والدخول 
في شـــبكات الخصـــوم، وانتقلنا أخيًرا من 
مرحلـــة الدفـــاع عن الشـــبكات إلـــى تعزيز 

القدرات الهجوميـــة المتقدمة، مع الزيادة 
المضطردة في االهتمام بهذه التكنولوجيا 

وتوفير األدوات الازمة لتطويرها”.
ويزيـــد فونيســـكا “وضعـــت وزارة الدفـــاع 
األميركيـــة توازًنـــا مـــا بيـــن حمايـــة البنـــى 
يمكـــن  ال  إذ  الوطنـــي،  واألمـــن  التحتيـــة 
التخلـــص مـــن أي ردع أو تهديد إلكتروني 
إال بتطويـــر القـــدرات الذاتيـــة لمواجهتهـــا 

بالحصول على المعلومات والبيانات”.

بيلفر: البحرين لها تجربة مستفادة 

في مواجهة التنظيمات اإلرهابية

نـــوه رئيـــس مركـــز المعلومـــات األوروبـــي 
الخليجـــي األوروبـــي ميتشـــل بيلفـــر إلـــى 
اســـتخدام اإلرهـــاب للفضـــاء اإللكترونـــي 
الحديـــث، وهـــو األمـــر الـــذي تنظـــر إليـــه 
الواليـــات المتحـــدة األميركية والكثير من 

الدول باهتمام بالغ.
واستشـــهد بيلفـــر بالبحريـــن والتي تواجه 
تحديات في هذا المجـــال، مضيًفا “أعتقد 
البحريـــن  مـــن  المســـتفادة  الـــدروس  أن 
أوروبـــا  ألن  وُتـــدرس؛  ُتعلـــم  أن  يجـــب 
علـــى  فالحـــرب  اآلن،  تواجههـــا  نفســـها 
اإلرهـــاب أصبح أمًرا قائًمـــا في الكثير من 
بقـــاع العالـــم، وأصبـــح تغلغله ســـريًعا عبر 
التطبيقات الذكية والمنصات اإللكترونية 
مســـرًحا  أصبحـــت  والتـــي  المختلفـــة 
أخيـــرا  “اكتشـــفنا  وأردف  للصراعـــات”. 
مدى سمية اســـتخدام الخطابات المعززة 
لثقافة الكراهية عبر المنصات اإللكترونية 
الُمختلفـــة، والتـــي تطـــال أيًضـــا الترويـــج 
للمعلومات المضللة وإرســـالها عبر شبكات 
ومعهـــا  والنـــت،  االجتماعـــي  التواصـــل 
محاوالت اختراق تكنيكات الشرطة، ومن 
األمثلـــة علـــى هـــذه التنظيمـــات اإلرهابية 

سرايا األشتر، وحزب هللا البحريني”.

الجلسة الثالثة ناقشت آثار التطور في الذكاء االصطناعي في تعزيز المنظومة األمنية

معرض “بايدك” يحتضن أول آلية عسكرية بحرينية متعددة االستخدامات

نقاشات عن األمن السيبراني وتوطين الطائرات المسيرة
“سرايا األشتر” و“حزب اهلل البحريني” استغلت التطبيقات والمنصات اإللكترونية لتعزيز الكراهية
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المنامة - بنا

إبراهيم النهام

أكـــد عـــدد مـــن الُمشـــاركين فـــي معرض 
ومؤتمـــر البحرين للدفـــاع )بايدك( أهمية 
والســـام  األمـــن  لتعزيـــز  الحـــدث؛  هـــذا 
فـــي المنطقـــة، وتقويـــة الـــدول لمواجهة 
اإلرهـــاب والجماعـــات المتطرفـــة، وبناء 
منظومات عســـكرية قادرة على مواجهة 

التحديات المتغيرة والمتسارعة.
وفـــي زيـــارة قامت بهـــا “البـــاد” للجناح 
الســـعودي المشـــارك، قال نائـــب الرئيس 
لإلســـتراتيجية والتخطيـــط فـــي شـــركة 
)تقنية علم( الستثمار والتطوير الصناعي 
إبراهيم الحمد إن الشـــركة هي سعودية 
خاصـــة، تعمـــل فـــي مجـــال التكنولوجيا 
والتصنيـــع العســـكري بالمملكـــة، ولدينـــا 

مصنع خاص بذلك في مدينة )الخرج(.

وقـــال الحمـــد “نعمـــل حاليـــا علـــى نقـــل 
صناعـــة الطائرات دون طيـــار، واألنظمة 
فـــي  وتوطينهـــا  للطائـــرات  المقاومـــة 
الســـعودية، ونعمـــل علـــى توريـــد العديد 
من المعـــدات العســـكرية واألمنية بدون 
اســـتثناء بمرحلـــة أولـــى، ثـــم تصنيعهـــا 

كمرحلة ثانية”.
وأضاف “مســـتقبل الســـعودية بالتصنيع 
مـــن  ألنـــه  بالخيـــر؛  يبشـــر  العســـكري 
ضمـــن رؤيـــة الســـعودية 2030 بتوطين 
الصناعـــات العســـكرية، ولذلـــك فـــإن كل 
الشـــركات السعودية المشـــاركة بمعرض 
الصناعـــات  نقـــل  فـــي  تســـاهم  )بايـــدك( 
الســـعودية إلـــى هنـــا، بمشـــاركة ناجحـــة 
هـــي الثانية من نوعها، ونهتم للمشـــاركة 
فرصـــة  هـــي  والتـــي  الثالثـــة،  بالنســـخة 

ســـانحة لتبـــادل اآلراء ووجهـــات النظر، 
والتســـليح  الدفـــاع  اتفاقـــات  وعقـــد 
الُمختلفة، وتطوير المنظومات العسكرية 
لمواجهـــة تحديات المســـتقبل الُمختلفة 

كاإلرهاب والجماعات الُمتطرفة”.
باألثنـــاء، زارت “الباد” الجنـــاح الوطني 
اإلماراتـــي، الذي يعد أحـــد أكبر األجنحة 
الشـــركات  عـــدد  حيـــث  مـــن  المشـــاركة 
المشاركة وحجم المواد المعروضة على 
حد سواء، حيث التقت بالمدير التنفيذي 
لاتصـــال المؤسســـي بمجلـــس التـــوازن 

االقتصادي بالدولة سيف المرزوقي.
وذكـــر المرزوقـــي بتصريحـــه لــــ “البـــاد” 
فـــي  اإلمـــارات  دولـــة  مشـــاركة  “تأتـــي 
معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، 
في مســـار تطوير العاقـــات المميزة بين 

الدولتيـــن الشـــقيقتين، والمعـــرض يعتبر 
منصـــة مهمة جـــدا لعرض أخـــر المعدات 
والمنتجات العســـكرية والدفاعية، وأين 

وصلت هذه الصناعات”.
بالجنـــاح  المشـــاركة  “الشـــركات  وتابـــع 
اإلماراتـــي هي شـــركات وطنيـــة، تعرض 
القطاعيـــن  تخـــص  التـــي  المنتجـــات 
األمني والدفاعي، وتتنوع من األســـلحة 
والمعـــدات  والذخائـــر  والمسدســـات 

والتكنولوجيا العسكرية نفسها”.
قـــال  المعـــرض  عـــن  انطباعـــه  وعـــن 
المرزوقـــي “أبـــارك للقائميـــن علـــى هـــذا 
المعـــرض المهـــم والكبيـــر، والـــذي أثبـــت 
نجاحه بقـــوة في نســـخته الثانية، تمامًا 
كمـــا كانت األولـــى، وقياس هـــذا النجاح 
يكون من خـــال عدد الوفود المشـــاركة 

في المعرض، وعدد الصفقات العسكرية 
التـــي يتم إبرامهـــا، واليوم نرى ثمار هذه 
المعـــارض  “وجـــود  وزاد  النجاحـــات”. 
األمنيـــة  القطاعـــات  فـــي  التخصصيـــة 
والدفاعيـــة مهمـــة جدًا بالوقـــت الحالي، 
وتقـــدم الفرصة لـــدول المنطقة للوقوف 

على ما هو جديد في هذا الجانب”.
وفـــي زيـــارة إلحـــدى الشـــركات األردنية 
المشـــاركة، قـــال رئيـــس هيئـــة المديرين 
لمركـــز الملـــك عبـــدهللا الثانـــي للتصميم 
المشـــاركة  إن  ناصـــر  مـــازن  والتطويـــر 
هـــي للمـــرة الثانية علـــى التوالي، وكانت 
النتائـــج بالنســـخة األولـــى ممتـــازة، مـــا 
حفزنا للعودة مرة ُأخرى والُمشـــاركة في 

)بايدك( 2019”.
وعن منتجـــات الشـــركة المعروضة، قال 

“تتنـــوع مـــا بين ُمنتجـــات بالشـــراكة مع 
حلفائنا اإلستراتيجيين، كاألتراك، وهناك 
منتجات أردنية كاملـــة، وكما ترى، فإنها 
تتنـــوع مـــا بيـــن المسدســـات، والبنـــادق 
العسكرية المستخدمة بشكل متخصص 
للجيوش، وهنالك بنـــادق الغاز والبنادق 
الخاصة بالقناصة، ناهيك عن السكاكين 

الخاصة بالفرق الخاصة”.
منتـــج  أهـــم  كذلـــك  الشـــركة  وتعـــرض 
لهـــا، وهـــي مدرعـــة )الوحش( وهـــي آلية 
ُمصفحـــة ناقلة جنـــود )10 أفراد( رباعية 
الدفـــع، وتعمـــل فـــي مناطـــق عســـكرية 
وعـــرة عديـــدة فـــي األردن والســـعودية، 
واســـميناها )الوحش(؛ ألن االسم يعكس 
البيئـــة الصحراوية الكبيرة، ألن المدرعة 

كبيرة وضخمة ومخيفة”.

المنطقة فــي  والـــســـام  ــن  ــ األم ــزز  ــع ي الــمــهــم  الــحــدث   :”^“ لـــ  ــون  ــارك ــش م

قــــــصــــــة نـــــــجـــــــاح جـــــــــديـــــــــدة تـــــــضـــــــاف ألبـــــــــنـــــــــاء الــــــوطــــــن

“بايدك” فرصة لبناء منظومات متطورة لمواجهة تحديات الُمستقبل

مدرعــة عسكريـة محليـة الصنـع تتألـق في “بايـدك”

محرر الشؤون المحلية



برنامج إسكاني لتطوير األراضي الحكومية بالتعاون مع “الخاص”
شــهد صبــاح أمــس إطــاق أولى مشــاريع برنامج إســكاني جديــد لتطويــر الوحدات 
السكنية على األراضي المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك في 
إطــار خطــة وزارة اإلســكان لتقليــص قوائم االنتظار وزيــادة المتوافر من الوحدات 

تلبية للطلبات اإلسكانية للمواطنين. 

ويتضمن البرنامج بناء 132 وحدة سكنية 
بمنطقـــة  حكوميـــة  أرض  علـــى  جديـــدة 
اللـــوزي، وهـــو المشـــروع الذي مـــن المقرر 
أن يعقبـــه تنفيـــذ العديـــد مـــن المشـــاريع 
بعـــد تقييمـــه والتأكد من مقوماتـــه كافة، 
إذ تســـعى الـــوزارة مـــن خـــال البرنامـــج 
إلـــى تطوير حزمة مـــن األراضي في عدة 
مناطق مختلفة بالمملكة، وصوالً لبناء 15 
ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات. 

البرنامـــج  باكـــورة  إطـــاق  حفـــل  وفـــي 
المذكور، الـــذي حضره ممثلو أكثر من 95 
شـــركة تطوير عقاري، قال وزير اإلســـكان 
باســـم الحمر إن برنامج تطوير الوحدات 
الســـكنية على األراضـــي المملوكة للدولة 
يأتـــي ضمـــن مبـــادرات الـــوزارة إلشـــراك 
القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج 
الســـكن االجتماعـــي، إذ يمثل هذا المحور 
برئاســـة  الحكومـــة  أولويـــات  أهـــم  أحـــد 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، فضاً 
عـــن أن ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 

الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  يولي بالـــغ االهتمام 

بـــكل مـــا يســـهم فـــي اســـتدامة الخدمات 
حـــرص  فـــي  ذلـــك  ويتمثـــل  اإلســـكانية، 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ســـموه علـــى 
توفيـــر المقومـــات الازمـــة إلطـــاق مثل 
هـــذا البرنامـــج وتنفيـــذه بنجـــاح تحقيقـــًا 

لتطلعات المواطنين.
يذكـــر أن البرنامـــج الـــذي أطلقتـــه وزارة 
اإلســـكان  بنـــك  مـــع  بالتعـــاون  اإلســـكان 
يقـــوم على التعاقـــد مع شـــركات التطوير 
إســـكانية علـــى  لبنـــاء مشـــاريع  العقـــاري 

أراٍض مملوكـــة للدولـــة، علـــى أن يتم بيع 
تلـــك الوحدات علـــى المواطنين من ذوي 
الطلبات اإلســـكانية المدرجـــة على قوائم 
االنتظار من خـــال الحصول على تمويل 
إســـكاني من أحـــد البرامج التـــي تطرحها 
الوزارة، على أن تقوم الشـــركة المتعاقدة 
بعد ذلك بتسديد قيمة األرض الحكومية 
وفـــق معاييـــر واشـــتراطات ماليـــة وفنية 
وقانونية، على أن تتوافق مع اشتراطات 

مجلس المناقصات والمزايدات.

وزير اإلسكان في حفل إطالق باكورة البرنامج بمشاركة ممثلي أكثر من 95 شركة تطوير عقاري

المنامة - وزارة اإلسكان
المرحلة التجريبية تتضمن 132 وحدة في اللوزي... 

والهدف بناء 15 ألفا على مدى 10 سنوات

زاملت المشكالت 
كمواطنة وشّخصت 

أمراض الجهاز اإلداري 
كموظفة سابقة
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راشد الغائب

ميرزا يفتتح المؤتمر الثامن إلدارة الموارد البشرية
تـنـــظـــــمــــــــــه مــــؤســــســـــــــــــة “Roshcomm” الـــــرائـــــــدة

افتتــح رئيــس هيئــة الطاقة المســتدامة عبدالحســين ميرزا المؤتمر الســنوي 
الثامن إلدارة الموارد البشرية، الذي تنظمه مؤسسة “Roshcomm” الرائدة، 
بحضور رؤساء الشركات والمنظمات المتخصصة في الموارد البشرية وأكثر 

من 200 مشارك من داخل وخارج البحرين.

وألقى ميرزا كلمة افتتاحية شكر فيها 
القيـــادة الحكيمة على االســـتراتيجية 
التـــي اتبعتهـــا فـــي إعطـــاء األولويـــة 
لتطويـــر المـــوارد البشـــرية ممـــا وضع 
البحرين في مصاف المراكز المتقدمة 
فـــي هـــذا المجـــال ضمـــن التصنيفات 

الدولية.
وأضاف أنه “يتحتم على المســـؤولين 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  مجـــال  فـــي 
والقطـــاع  الحكوميـــة  المؤسســـات 
الخـــاص مواكبـــة التطـــور الهائـــل في 
التكنولوجيـــا، والتأقلـــم مـــع التحـــول 

الرقمـــي والتطـــورات في مجـــال علم 
أن  خصوصـــا  االصطناعـــي،  الـــذكاء 

الحكومة أولت ذلك أهمية خاصة”.
ويعتبر مؤتمر إدارة الموارد البشـــرية 
الحـــدث األبرز في المنطقة في مجال 
العنصر البشـــري والقوى العاملة، وهو 
مخصـــص للمعنييـــن في مجـــال إدارة 
واحتياجـــات  البشـــري  المـــال  رأس 
التدريـــب، ويســـتقطب قـــادة الموارد 
بالتدريـــب  والمختصيـــن  البشـــرية 
لالتقـــاء فـــي مـــكان واحد. ويشـــارك 
مـــن  نخبـــة  العـــام  هـــذا  مؤتمـــر  فـــي 

كبـــار المتحدثيـــن المتخصصيـــن، كما 
يقـــدم أكثر مـــن 12 ورقـــة عمل في 6 
محاور رئيسة إلستراتيجيات الموارد 
البشـــرية، إضافـــة إلـــى 3 ورش عمـــل 
وحلقـــات تفاعليـــة فـــي مواضيع مثل 
قيـــادة النجـــاح التنظيمـــي المســـتدام 

ومواجهة الخوف من التحول الرقمي، 
كما سوف يتعلم المشاركون بالمؤتمر 
كيفية قيـــادة التغيير التنظيمي حول 
أنشـــطة رأس المال البشري من خال 
ربـــط البيانـــات بإســـتراتيجية العمـــل 

واألداء.

ميرزا يفتتح المؤتمر السنوي الثامن إلدارة الموارد البشرية بحضور أكثر من 200 مشارك

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســتقبلت رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد 
آل خليفة أمس الســفير الفلســطيني لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر، 

حيث تبادل الطرفان سبل تعزيز العاقات ما بين المملكة وفلسطين.

وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عمق العاقات التي تربط الشعب 
البحريني بالشعب الفلسطيني، مثّمنة التعاون البّناء والمستمر الذي تبديه 
ســـفارة فلســـطين لـــدى البحرين ومشـــاركتها الفاعلـــة في الحـــراك الثقافي 
البحرينـــي، والتـــي كان آخرهـــا الحضور في مهرجان صيـــف البحرين للعام 
2019. وتّوجه الســـفير الفلســـطيني بالشكر إلى الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة على جهودها في تعزيز التبادل الحضاري ما بين البحرين والشعوب 
العربية الشقيقة، مؤكدا أن السفارة الفلسطينية في البحرين مستعدة دائما 

للتعاون مع هيئة الثقافة إلنجاز المشاريع الثقافية واإلنسانية المشتركة.

بحث تعزيز العالقات بين “الثقافة” وفلسطين

نيويورك - بنا

أكـــد المندوب الدائم لمملكة البحرين لـــدى األمم المتحدة جمال 
الرويعـــي أن تحقيـــق الســـام يتطلـــب التنفيذ المســـتمر لما نص 
عليـــه ميثـــاق األمـــم المتحـــدة ومقاصدهـــا النبيلـــة وأهمها عدم 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول واحترام حســـن الجوار 
وحـــل األزمـــات بالطرق الســـلمية وإنفاذ قرارات األمـــم المتحدة 

للحفاظ على سيادة الدول وصون كرامة شعوبها واستقراره.
وأشـــار الرويعـــي، فـــي جلســـة النقـــاش المفتوح لمجلـــس األمن 
بشـــأن بند الشـــرق األوســـط بمـــا في ذلـــك قضية فلســـطين، إلى 
جهـــود البحريـــن فـــي مجـــال التعـــاون الدولـــي لحمايـــة الماحة 
البحرية والجوية والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات 
المتزايـــدة، وتوفير األمن لـــدول المنطقة واالســـتقرار لاقتصاد 

العالمي.
كمـــا أكد أن إقرار الســـام العادل والشـــامل والدائم في المنطقة 
لـــن يتحقـــق مـــن دون حـــل القضيـــة الفلســـطينية ونيل الشـــعب 
الفلســـطيني الشـــقيق حقـــه المشـــروع اســـتناًدا إلى مـــا جاء في 
مبادرة الســـام العربية، ووفًقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية 
الدوليـــة ذات الصلـــة، مشـــدًدا علـــى أن البحرين لـــن تدخر جهًدا 
لتحقيـــق النمـــو واالزدهار للشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق، وعلى 
أهميـــة أن ينهـــض المجتمـــع الدولـــي بمســـؤولياته، فـــي إلـــزام 

إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية.

وفيمـــا يتعلـــق بســـورية، أوضح أن مـــن الضـــروري الحفاظ على 
اســـتقال ســـوريا ورفـــض أي احتـــال يقـــع علـــى أي جـــزء مـــن 
أراضيهـــا مـــن قبل أية قـــوات أجنبية، وأهميـــة التوصل إلى حل 
سياســـي، وتأكيـــد أن هضبـــة الجـــوالن هي أرض عربية ســـورية 

محتلة وفًقا للقرارات الدولية.
وفـــي الشـــأن اليمنـــي، نـــوه بالتـــزام البحريـــن مـــع أشـــقائها فـــي 
التحالـــف العربـــي بـــذل الجهود ليســـتتب األمن واالســـتقرار في 
اليمـــن، وأعرب عن التقدير الكبير لجهود الســـعودية في توحيد 
كافة األطراف الوطنية والحكومة الشـــرعية للتصدي لميلشيات 
الحوثـــي االنقابيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران، ولـــكل الجماعـــات 

اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن.

جمال الرويعي

الرويعي يشارك في جلسة النقاش المفتوح بشأن الشرق األوسط
المنامة - وزارة الداخلية

أكــد رئيــس الجمــارك الشــيخ أحمــد بــن حمــد آل خليفــة أن اختيــار 
شــؤون الجمــارك كنمــوذج ناجــح عالمًيــا فــي تيســير حركــة التجــارة 
ومعالجــة المعوقــات بيــن الجمــارك والجهات العاملة فــي المنافذ هو 
إنجــاز يضــاف إلى ســجل إنجــازات البحرين التي تــم تصنيفها أخيرا 
ضمــن أفضــل 10 دول األكثــر تحســًنا فــي المؤشــر الدولــي لســهولة 
ممارســة أنشــطة األعمــال مــن أصــل 190 دولــة، مشــيًرا إلــى أن هذا 
اإلنجاز دليل على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

ورفع رئيس الجمارك أسمى آيات 
إلـــى مقـــام  التهانـــي والتبريـــكات 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة؛ 
بمناســـبة هذا اإلنجاز، الذي يسهم 
الدوليـــة،  التجـــارة  تعزيـــز  فـــي 
الوطنـــي  االقتصـــاد  ينمـــي  بمـــا 
وخلق فـــرص نوعية واعـــدة أمام 
المواطنين. كما هنأ رئيس الوزراء 
خليفـــة  األميـــر  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة علـــى هـــذا 

اإلنجـــاز الذي يأتـــي بفضل تضافر 
جهود جميـــع الـــوزارات والجهات 
بقيـــادة  الشـــأن،  ذات  الحكوميـــة 

سموه.
كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره 
لولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
المســـتمر والجهـــود  الدعـــم  علـــى 
الحثيثـــة التـــي تقـــوم بهـــا اللجنة 

التنسيقية، والتي لها بالغ األثر في 
تحفيـــز شـــؤون الجمـــارك للســـعي 
لتطويـــر كافة الخدمات الجمركية 

واألمنية.
وفي ســـياق متصل، أشـــار إلى أن 
المؤشـــرات  فـــي  البحريـــن  تقـــدم 
العالميـــة جاء بفضـــل جهود فريق 
البحرين بجميع منتســـبيه بجانب 
والمؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع 

األهلية.

الشيخ أحمد بن حمد

“الجمارك” تحقق إنجازا دوليا في سهولة أنشطة األعمال

كّرســـت رئيس مجلس النـــواب فوزية بنت عبدهللا 
زينل تقليدا حميـــدا مع الصحافة البرلمانية، يتمثل 
في ترتيب لقاء مع محرري مختلف وسائل اإلعام 
المكلفة بتغطية المشهد البرلماني مع بداية كل دور 

انعقاد.
مكاســـب  تعزيـــز  لمناقشـــة  ينصـــب  اللقـــاء  محـــور 
أنجزت بالمرحلة الماضية، وتحديات ماثلة وســـبل 
إزالـــة العصا من تروس عجلتها باإلضافة لمناقشـــة 

طموحات متبرعمة تروى باألمل والعزيمة.
ســـاد التفاؤل مشـــهد اللقاء مع الرئيسة فوزية بنت 
عبـــدهللا زينـــل. والســـبب أن الجلـــوس معهـــا يكون 
بحضرة ســـيدة إعامية قبل أن تكون رئيســـة هرم 
المؤسســـة التشـــريعية، وهـــي األقـــدر علـــى إدراك 
مطالـــب الجســـم الصحافـــي، إذ جـــاءت مـــن رحـــم 

مسيرة مهنية مديدة.

تصافحـــك الرئيســـة بقلبهـــا المفتـــوح قبـــل يديهـــا، 
وبعفويتهـــا غيـــر المتكلفة، وحديثهـــا الخالي من أّي 
“ماكياج”؛ ألنها زاملت مشكات البحرين كمواطنة، 
كموظفـــة  اإلداري  الجهـــاز  أمـــراض  وشـــّخصت 
حكومية ســـابقة، وتعرف أن الفعل يجب أن يســـبق 
القـــول كنائبـــة نالت ثقـــة الناخبين. وقبـــل ذلك كله 
يتعيـــن أن تحافـــظ علـــى بهـــاء الصـــورة الحضارية 
للمســـيرة الديمقراطية البحرينية باعتبارها ســـيدة 

البرلمان وســـفيرة مشـــروع إصاحي شـــامل، وهي 
بذلـــك تحمل فـــي حلهـــا وترحالها -فـــي قلبها وقبل 

حقيبتها- ضمير وطن ال يغفو عن النماء.
وضعـــت الرئيســـة باللقاء مـــع الصحافـــة البرلمانية 
حجـــر أســـاس تشـــكيل لجنة مشـــتركة بيـــن األمانة 
العامة لمجلـــس النواب واإلعام البرلماني. وأثبتت 
تجربـــة التواصـــل الفعال بيـــن المحرريـــن وقيادات 

الجهاز اإلداري باألمانة، وعلى رأســـهم األمين العام 
راشـــد بونجمة، إصغـــاء تاما للماحظـــات، وتجاوبا 
فوريـــا مـــع االقتراحـــات، إال أن اللجنـــة المشـــتركة 
بت أقدام مأسســـة التنســـيق، مثل المعمول به  ســـتثِّ
بالبرلمانـــات المرموقـــة، والتي تحـــّول األعراف إلى 
نظام مكتوب، وبما يضمن اســـتدامة التعاون بمسار 
آمـــن، بعيـــدا عـــن تكـــرار أحجـــار المشـــكات مع كل 

فصل تشـــريعي جديد، والتي تـــزال دائما بناء على 
تنســـيق شـــخصي مباشـــر بين المحرريـــن وقيادات 

المجلس.
الجديـــد للصحافـــة بقســـط كبيـــر  القانـــون  حظـــي 
مـــن وقت اللقاء، ووعدت الرئيســـة بـــأن يكون هذا 
القانـــون على رأس أولويات عمل البرلمان بالمرحلة 
المقبلة، وجاءت رسالة الحكومة بجلستها المنعقدة 
يـــوم أمس اإلثنين بالغة األثر بمشـــاطرتها األولوية، 
مـــن خـــال بحث مجلـــس الـــوزراء مشـــروع قانون 
تنظيـــم الصحافـــة واإلعـــام، حيث اطلـــع المجلس 
علـــى ما تضمنتـــه توصية اللجنة الوزارية للشـــؤون 
االجتماعية واالتصاالت واإلعام والشباب برئاسة 
سمو الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بشـــأن الجوانـــب الفنية لمشـــروع 
القانـــون، وبما انتهت إليه اللجنة الوزارية للشـــؤون 

القانونية والتشريعية بشأن جوانبه القانونية.

رئيسة “النواب” فوزية زينل مستقبلة الصحافة البرلمانية

ــام الــبــرلــمــانــي ــ ــل تــضــع حــجــر أســــاس لــجــنــة مــشــتــركــة مـــع اإلعـ ــن ــرئــيــســة زي ال

السلطتان التنفيذية والتشريعية تتقاسمان االهتمام بقانون الصحافة
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بوعنـــق: عمـــل منـــازل كبيـــرة أفضـــل مـــن المتالصقـــة 

المواطنون يهدمون بيوت “اإلسكان” لتوسعتها

أيد مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلسكان، 
والذي يقضي بإضافة عبارة ُتلزم وزارة اإلســكان بأالَّ تقل مســاحة األرض التي 
ُتنشــئ عليها الوحدات الســكنية عن 250 متًرا مربًعا لكل وحدة، إضافة إلى منح 
المنتفــع حــق التعديــل على بنــاء الوحدة الســكنية في حدود المســاحة المحددة 

للوحدة بعد استالمها مباشرًة.

وقـــال “أنـــا أتراهن مع النـــواب جميعهم 
وأمام الجهـــات اإلعالمية إذا اســـتطاع 
وزير اإلســـكان يأخذ أثاثه ويجلس في 
وحدة إسكانية، إذا دش سريره الغرفة، 
فســـريره في صوب والكبت في صوب 
ومـــا بقـــدم مقتـــرح لـــوزارة اإلســـكان”. 
وأوضـــح النائـــب حمـــد الكوهجـــي بأن: 
كرامـــة  مـــن  القانـــون ســـيحفظ جـــزءا 
وزارة  “مانشـــيت”  وأن  البحرينـــي، 

اإلسكان أنجزت 25 ألف وحدة سكنية، 
البحرينيـــة وعددهـــا،  يلبـــي األســـرة  ال 
وأننا كســـلطة تشـــريعية يجب أن نضع 
ضوابط ونشـــرع. وعقب وزير مجلسي 
شـــؤون النـــواب والشـــورى، بـــأن: وزيـــر 
اإلســـكان عضو فـــي حكومـــة وليس له 
مصلحـــة فـــي تصغير أو تكبيـــر الوحدة 
السكنية ولن أدخل في التفاصيل، وأن 
اإلشـــارة إلـــى “فـــالن” بالـــذات ال أعتقد 

أنهـــا إشـــارة موفقة. وقـــال النائب خالد 
بوعنـــق: إن المنـــازل التـــي قامت وزارة 
األمـــر  ولـــي  تضطـــر  ببنائهـــا  اإلســـكان 
لهدمها وتوسعتها، وكانت األرضية 180 
مترا مربعا، وما المشـــكلة لو تم توسعة 

البيوت وهناك مساحات واسعة؟
وقـــال “عمل منـــازل واســـعة أفضل من 
عمل منـــازل متالصقة ببعضها والواحد 
لو يتمغط طلعت يـــده لبره، ولو عطس 

جاره قاله يرحمك هللا”.

المعتذرون
اعتذر عن الجلسة العادية الرابعة 
لمجلـــس النواب مـــن دور االنعقاد 
الســـنوي العـــادي الثانـــي للفصـــل 

التشريعي الخامس كل من:
النائب يوسف زينل 

النائب ممدوح الصالح

تغطية: مروة خميس 
تصوير: إبراهيم خليل

النفيعي وبوعنق

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل

الحكومة أقرضت “أسري” 50 مليون دينار
ــرادات  ــ ــأن اإليـ ــش ــحــايــكــي: لــتــقــديــم أرقــــام دقــيــقــة وصــحــيــحــة ب ال

أنتقد النائب علي إســحاقي إقراض الحكومة 50 مليون دينار لشــركة أسري، 
فــي حين الشــركة جميعهــا من الموظفين األجانب، وعلــى الحكومة أال تدعم 

الشركات الخاسرة، والتي تثقل كاهل الميزانية بالديون.

إن  الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  وقـــال 
 ،2017 مـــن  قـــدم  القانـــون  مشـــروع 
ومنـــذ ســـنتين نتناقـــش فـــي القانون، 
وهناك 84 شركة طلب المجلس جزءا 
من أربـــاح تلك الشـــركات، ولم توافق 

الحكومة.
وأضـــاف: بـــدالً مـــن أن تأخـــذون مـــن 
حســـاب المواطن، يجب علـــى الدولة 
إن  إذ  الشـــركات،  مـــن  تســـتقطع  أن 

المقترح لزيادة الحصيلة.
وأشـــار النائـــب محمـــود البحراني إلى 
أن شـــركات حكومية تقترض بضمان 
أصول الدولـــة وال تريد إعطاء الدولة 
أيـــة أربـــاح، وأن عـــدم إدراج إيرادات 

الشـــركات والهيئـــات الحكوميـــة فـــي 
الميزانية العامة يعد إحدى المخالفات 

الصريحة. 
وأردف: معالجـــة الديـــن العام تتطلب 
الشـــركات  علـــى  أكثـــر  رقابـــة  أيضـــا 
والهيئـــات الحكوميـــة، فهيئـــة النفـــط 
الغـــاز تقترض ملياريـــن دون أن تدرج 

في حساب الدولة.
الشـــورى  مجلـــس  رفـــض  وانتقـــد 
للتشـــريع المقتـــرح بحجـــة عـــدم منح 
االســـتقاللية،  الحكوميـــة  الشـــركات 
وذلـــك تحت أعـــذار واهيـــة، الفتا إلى 
أن شركة ممتلكات القابضة قد أجرت 
تعديال العام ٢٠٠٣ يجعل من تحويل 

أرباحهـــا إلـــى الميزانية العامة مســـألة 
اختيارية. 

محمـــد  النائـــب  أشـــار  جهتـــه،  ومـــن 
العباسي بأن الشـــركات عندما تحتاج 
تســـتدين مـــن الحكومـــة، وفـــي حين 
الحكومـــة ال تقـــوم بإعطـــاء جـــزء من 

أرباحها.
أن  المفتـــرض  مـــن  بأنـــه  ولفـــت 
الحكومـــة تحـــارب وتســـعى؛ من أجل 
هـــذا القانـــون، هـــل الحكومـــة موافقة 
بـــأن يمـــر، وســـنجري تعديـــالت علـــى 

المشروع كما تريد.
وأردف النائـــب النائـــب خالـــد بوعنق: 
أنـــا مســـتغرب مـــن رد الحكومـــة، وأن 
عيونهـــم على المواطـــن فيما إيرادات 
الشركات ال تؤخذ منها علما بأن جميع 
رؤساء تلك الشركات أجانب، إذ هناك 
84 شـــركة ال يتـــم إحالـــة أرباحها إلى 

ميزانيـــة الدولة، وعلينا الموافقة على 
التعديل.

وقـــال النائـــب عمار قمر بـــأن هناك 74 
جهـــة ال تدخـــل فـــي ميزانيـــة الدولـــة 
وأغلبها تأخذ دعما من الحكومة، وأن 
الـــرد يوضـــح بأنها عائق علـــى الدولة، 
إذ إنهـــا تقوم بعـــرض كل المصروفات 
فيمـــا ال تعلـــن عـــن إيراداتهـــا، والبـــد 
مـــن تضمين اإليـــرادات الخاصة بهذه 
الشـــركات؛ لتحقيـــق التـــوازن المالـــي 

للدولة.
وبينـــت النائـــب كلثـــم الحايكـــي بـــأن 
التعديـــل جاء ليحقق مبدأ الشـــفافية 
دقيقـــة  أرقـــام  تقديـــم  خـــالل  مـــن 
وصحيحـــة حـــول اإليـــرادات وعجـــز 
الميزانيـــة، حتـــى يســـعنا كنـــواب بأن 
نمـــارس دورنـــا الرقابـــي فـــي حمايـــة 

ميزانية الدولة.

بين النائب عبدالنبي سلمان أن صندوق التعطل مسألة إيجابية 
الدولـــة  اســـتخدام  وأن  المواطـــن،  لصالـــح  تحســـم  أن  يجـــب 
للصنـــدوق بـــأن تســـتدين منـــه بمـــا ال يتعلـــق بمصلحـــة المواطن 

العاطل ال يذهب لغاية إنشاءه.
وقـــال “إن وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة تقـــوم بإخـــراج 
العاطليـــن من صندوق التعطـــل بطريقة ما أو بأخرى، وفي حال 
ال يلبي فوجوده ال حاجة له، وأن 750 مليون دينار موجودة في 
بعض البنوك، والمســـتفيد منها هي البنوك التجارية االستثمارية 
وكبـــار الرأســـمالية”. وأضـــاف “هل تريـــد أن تخلـــق مظلة حماية 
للعاطليـــن عندمـــا تلغـــي الصندوق؟ الفقـــر في تزايـــد، وال يمكن 
الســـماح بتشـــتيت العاطلين، ويجب أن نجـــد لهم فرص عمل أو 
مظلة حماية، إذ طوال 13 عاما لم يجتمع مجلس إدارة صندوق 
التعطل”. وعقب وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين 
“راجع معلوماتك واســـأل إذا بغيت أين االستثمارات، وأنا أسأل 

النائب األول هل وجهت ســـؤااًل للوزير المختص؟”، وقال سلمان 
رًدا علـــى البوعينيـــن “أنـــا أول واحد طرحت ســـؤال لوزير العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة عـــن التعطـــل وصنـــدوق التعطـــل، وكان 

الوزير جنبك ولم يجب”.

المستشار القانوني مع وزير مجلسي النواب والشورى

البوعينيـــن: راجـــع معلوماتـــك واســـأل وزيـــر العمـــل

خالف بين سلمان وحميدان... لم تجب على السؤال

تمســـك مجلس النواب بالموافقة على مشـــروع القانون بتعديل 
المـــادة )10( مـــن المرســـوم بقانون رقم )39( لســـنة 2002 بشـــأن 
الميزانيـــة العامـــة المعـــد في ضـــوء االقتـــراح بقانـــون “بصيغته 
المعدلـــة” المقـــدم مـــن مجلـــس النـــواب، فـــي حيـــن انتهـــى قرار 
مجلـــس الشـــورى إلى عـــدم الموافقـــة على مشـــروع القانون من 
حيث المبدأ. ويقضي بأن تؤول إلى الحســـاب العمومي إيرادات 
جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع األرباح 
الصافية المتحققة للدولة من الشـــركات المملوكة لها بالكامل أو 

من نسبة مساهمتها في رأس مال الشركات األخرى.
وأشـــار ممثـــل الحكومـــة طـــه الفقيهـــي إلـــى أن الحكومـــة فـــي 
مرئياتهـــا بينـــت بأن التعديل يتطلب إعـــادة النظر في اعتمادات 
الدولة، وتعديل المقترح ســـيكلف أعباء على الدولة، وأي عمولة 
من الخســـائر التي ستتحملها من الشركات، وسيتعارض ذلك مع 
برنامج عمل الحكومة لتحقيق التوازن المالي، وبين بأن تعديل 

المقترح يمس بعض الشركات الحكومية.
وعقـــب النائـــب األول لمجلـــس النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان علـــى 
مداخلـــة ممثـــل الحكومـــة بالقـــول: “حاولـــت أن أقتنـــع مـــن رد 
الحكومـــة، ورأي ألعضـــاء من مجلس الشـــورى، ولكـــن أعتقد أن 
جميـــع مـــن وقـــع لم يقتنـــع برفضـــه”. وأضـــاف: ممثـــل الحكومة 

ذكـــر مـــا قالتـــه الحكومـــة، أنـــه ســـيكلف الدولـــة، ويتعـــارض مع 
التـــوازن المالي، وكلها أخطاء، اليوم الدولة تســـتدين من الدول 
المجـــاورة، وتمنحنـــا مليارات مقابل مالييـــن ضائعة في الوطن، 
ويجب أال نســـكت عن رفض هـــذا المقترح. ولفت إلى أن الدولة 
اليـــوم تفرض ضرائب على المواطنين حتى نحصل 200 مليون 
دينار، فيما هناك ماليين ضائعة في ديوان الرقابة، متســـائال عن 
اإلدارات الناضجـــة التي ال تســـمح بأن تضيـــع الماليين. وأردف: 
بدالً من أن تقدم شـــركة طيران الخليـــج أرباحا للميزانية العامة 

للدولة، فإنها تستعين بالماليين من خزائن الدولة.

النائب األول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان

ــر ديـــــــوان الـــرقـــابـــة ــري ــق ــت مـــاليـــيـــن ضـــائـــعـــة ب

الشركات الحكومية تضخ إيراداتها للخزينة العامة

وافق مجلس النواب على مشـــروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة 
دة باالنقراض من مجموعات  التجـــارة الدولية في األنـــواع المهدَّ
الحيوان والنبات الفطريةكما مرر النواب مشـــروع قانون بشـــأن 
حمايـــة األصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة. وأشـــارت النائبـــة فاطمـــة 
القطـــري إلـــى أن المشـــروع بقانـــون يمثـــل حلقة وإضافـــة مهمة 
لسلســـلة الجهود والمبادرات الراميـــة إلى حماية التنوع الحيوي 
هـــذا  “يأتـــي  المملكـــة. وقالـــت:  الفطريـــة علـــى أرض  والحيـــاة 
المشـــروع بقانون متماشيا مع المقصد الخامس للهدف الخامس 
عشـــر من أهداف التنمية المســـتدامة والمعني باتخاذ إجراءات 
عاجلة ومهمة للحد من تدهور العوامل الطبيعية، ووقف فقدان 
التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول العام 2020، بحماية األنواع 
دة ومنع انقراضها. وعلق النائب هشـــام العشـــيري بالقول:  المهـــدَّ

إن بلد المليون نخلة صارت من دون نخلة، ونستورد الرطب من 
الخارج، وآملين من الحكومة أن تطبق بشكل فعلي وواقعي كل 

ما يخص حماية األصناف النباتية.

العامر والعشيري 

العشـــيري: بلـــد المليـــون نخلـــة أصبـــح مـــن دون نخلـــة

تمرير قوانين لحماية الحياة الفطرية في البحرين

وافـــق مجلـــس النواب علـــى االقتراح بقانـــون بتعديل المادة بشـــأن 
التأميـــن ضـــد التعطل، وذلك بإلغاء نســـبة 1 % التي يدفعها المؤّمن 
عليـــه لحســـاب التأميـــن ضـــد التعطـــل، وقصر تســـديد االشـــتراكات 
علـــى الحكومة وأصحاب األعمـــال. وبينت ممثلة الحكومة أن مبالغ 
التعطـــل تذهب إلى شـــركة أصول لالســـتثمار، يتـــم إعدادها وهناك 
خبيـــر إكتواري يشـــرف عليها. وقالـــت النائب زينـــب عبداألمير: “إن 
أمـــوال صنـــدوق التعطل مغصوبة وحرام شـــرعا، والدســـتور يحمي 
رواتـــب المواطنين فـــي القطاعين العام والخاص ويحظر المســـاس 

بهـــا”. وأفاد النائب باســـم المالكـــي بأن اســـتقطاع 1 % للتأمين ضد 
التعطـــل وصـــل إلـــى  750 مليون دينـــار، بل وأصبح هـــذا الصندوق 
خزينـــة أمـــوال يؤخذ منها لتمويل مشـــاريع ليس لهـــا عالقة. وانتقد 
النائـــب محمد العباســـي صـــرف وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
طريقة صرف معونة التعطل للعاطلين، بحضور العاطلين أســـبوعيًا 
لمقر المركز. وبين النائب غازي آل رحمة بأن عوائد صندوق التعطل 
بعد سنتين ستتجاوز المليار دينار، الفتا إلى أن هناك حاالت تعسف 

لعاطلين من خالل قطع اإلعانة لهم.

ــدوق ــن ــص ال مــبــلــغ  ــي  ــال ــم إج ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  750

موافقة على إلغاء استقطاع 1 % لـ “التعطل” من الرواتب



قالـــت المحاميتان غديـــر الخالدي ولولوة 
الـــذوادي إن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
االســـتئنافية قضـــت بإلغـــاء حكـــم يقضي 
ببـــراءة محـــام معـــروف مـــن تهمـــة خيانة 
األمانة واختالس مبلغ يصل ألكثر من 16 
ألـــف دينار وبعـــد انتداب خبير محاســـبي 
توصل إلـــى أن المبلـــغ المختلس فقط 12 
ألف دينار بعدما استلم المبالغ من محكمة 
التنفيـــذ نيابـــة عـــن المجني عليـــه -موكله 
الســـابق- ورفض تســـليمها إليـــه، وحكمت 
بإدانتـــه بالتهمة وبمعاقبتـــه بالحبس لمدة 
6 أشـــهر، وأمـــرت فـــي الوقت ذاتـــه بوقف 
تنفيـــذ العقوبـــة؛ نظـــرا لكبـــر ســـنه؛ وذلـــك 
العامـــة  النيابـــة  بعدمـــا اســـتأنف كل مـــن 
والمجني عليه حكم براءته، فصدر الحكم 

سالف البيان ضده.

إحالـــة  قـــررت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
المحامـــي المعـــروف للمحاكمـــة الجنائيـــة 
بتهمـــة خيانـــة األمانة الختالســـه 16627 
دينـــارا مـــن أمـــوال موكله والتـــي تحصل 
عليها تنفيذا لحكم قضائي، وكانت علمت 
“البالد” أن البالغ جاء عبر وكيلتي المجني 

عليـــه )المـــوكل الســـابق للمحامـــي المتهم( 
نظـــرا الختـــالس المحامـــي مبلـــغ 16672 
دينارا مـــن ملف التنفيذ الخـــاص بموكلها، 
إذ نفـــذ المســـتأنف ضـــده حكمـــا قضائيـــا 
كســـبه لصالح موكله المجنـــي عليه، وبعد 
حصـــول المحامـــي المـــدان علـــى األموال 

حولها إلى حسابه البنكي الشخصي، وقام 
بالتصـــرف في األمـــوال ورفض تســـليمها 

للمجني عليه دون وجه حق. 
وعنـــد مطالبة المحامي بذلك المبلغ رفض 
الســـداد ممـــا حـــدا بالمجنـــي عليـــه تقديم 
شكوى جنائية ضد المحامي الخاص به. 

ولـــم يكتـــف المجني عليه بهـــذا البالغ، بل 
تقـــدم أيضـــا بشـــكوى تأديبيـــة أمـــام وزير 
العـــدل، والتـــي صـــدر فيهـــا حكـــم بوقـــف 
المحامي عن العمل لمدة 3 أشـــهر، وطالبه 
أمـــام المحكمـــة المدنيـــة بتســـديد المبلـــغ 

المطالب به. 
ونظـــرا لتلـــك الوقائـــع، فقد قـــررت النيابة 
العامـــة إحالـــة المحامـــي للمحاكمـــة علـــى 
اعتبـــار أنـــه من العـــام 2014 ولغايـــة العام 
2017، اختلـــس المبالـــغ النقديـــة المملوكة 
للمجني عليه، والمســـلمة إليه على ســـبيل 

الوكالة إضرارا به.

غدير الخالدي

أيدت محكمة االســـتئناف العليا الجنائيـــة األولى معاقبة 6 من أصل 8 مدانين بقضية 
إتجار بالبشر، تتراوح عقوباتهم بين السجن 10 سنوات والحبس لمدة سنة وبغرامات 
مالية؛ إلدانتهم باإلتجار في شخص فتاتين خدعوهما بالعمل في محل للمساج براتب 

600 دينار، وعند حضورهما للمملكة أجبروهما على العمل في مجال الدعارة.

رفضـــت محكمة االســـتئناف العليـــا الجنائية األولـــى طعن عاملة عشـــرينية تعمدت 
إشـــعال النـــار في غرفة بنت كفيلهـــا انتقاما من مخدومتها التـــي وصفتها بـ “الغبية”، 
ورفضت تســـليمها رواتبها أو الســـماح لها باالتصال بعائلتها فـــي بالدها، وهربت من 
المنـــزل عقـــب الحادث، وأيدت حبســـها لمدة ســـنة واحدة وإبعادهـــا نهائيا عن البالد 

بعد تنفيذ العقوبة.

تأييد معاقبة 6 مدانين أرغموا فتاتين على الدعارة

تأييد حبس “شغالة” أحرقت غرفة بمنزل مخدومتها
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تعويض مواطن نشرت “صحيفة سابقة” صورته مع خبر مصارعة كالب
ــة مــوكــلــي ــع ــم ــّوه س ــ ــ ــى ش ــ ــ ــة األولـ ــح ــف ــص ــال غـــنـــيـــم: نـــشـــرهـــا ب

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن محكمة االستئناف العليا المدنية أصدرت 
حكمــا ضــد صحيفــة محليــة )صــدر قــرار بإغالقهــا فــي وقــت ســابق( ورئيــس 
مجلــس إدارتهــا، فضــال عــن صحافــي كان قــد كتــب خبــرا فيهــا بشــهر أبريــل 
2017، مفــاده مداهمــة مزرعــة يتــم فيها إجراء مســابقات مصارعــة الكالب، 
إذ نشــرت الصحيفة في صفحتها األولى صورة مع الخبر يظهر فيها المدعي 
بالرغم من عدم وجود أية عالقة له بالمزرعة أو الواقعة ما أدى للتشهير به، 

إذ ألزمتهم المحكمة بدفع مبلغ 700 دينار تعويضا للمواطن المدعي.

إلـــى  المســـتأنف  المدعـــي  وكيـــل  وأشـــار 
أن موكلـــه تفاجـــأ بتاريـــخ 6 أبريـــل 2017 
بنشـــر صورته الشـــخصية مرفقـــة مع خبر 
يتصـــدر الصفحـــة األولـــى مـــن الجريـــدة 
عنوانه “بالصور... مداهمة موقع لمصارعة 
الـــكالب بالـــزالق... وإحالة المالـــك للنيابة 
العامـــة”، وهو ما أســـاء لـــه وأظهره بمظهر 
مالـــك الموقـــع “المتهـــم”، علـــى الرغـــم من 

عـــدم صحـــة الواقعـــة وعـــدم صلتـــه بهـــا 
مـــن األســـاس. ولفـــت إلـــى أن نشـــر الخبر 
بهـــذه الصـــورة أدى إلـــى التشـــهير بموكله 
ووضعه محل شـــبهة واحتقار من وســـطه 
االجتماعـــي، فضـــال عـــن تشـــويه ســـمعته 
أمام جميـــع فئات المجتمـــع، وترتب عليه 
اإلضـــرار بـــه وبعائلتـــه. ودفـــع ذلـــك الخبر 
بموكله لرفع دعوى قضائية ضد الصحيفة 

المشـــار إليهـــا مطالبا فيهـــا بالتعويض عن 
محكمـــة  فنظـــرت  أصابـــه،  الـــذي  الضـــرر 
بالدعـــوى وأصـــدرت حكمهـــا  أول درجـــة 
برفضهـــا، وهو ما لم يقبل به موكله فطعن 
عليـــه باالســـتئناف. وأضاف أنـــه دفع أمام 
محكمة االســـتئناف بنص المادة رقم )39( 

من المرسوم بقانون رقم )47( لسنة 2002 
بشـــأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، 
والتـــي تنص على أنـــه “ال يجوز للصحافي 
أو غيـــره أن يتعرض للحيـــاة الخاصة ألي 
شـــخص كما ال يجوز له أن يتناول مســـلك 
العـــام أو الشـــخص ذو الصفـــة  الموظـــف 
النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إال 
إذا كان التنـــاول ذا صلـــة وثيقـــة بأعمالهم 
ومستهدفا للصالح العام”، مبينا أن ما قام 
به الصحافي )المستأنف ضده الثاني( يعد 

مخالفة صريحة لنص المادة السابقة.
فلهـــذا الســـبب قضت محكمة االســـتئناف 
بقبول طعن موكله شـــكال، وفي الموضوع 
بإلغـــاء حكـــم أول درجـــة والقضاء مجددا 
بإلـــزام الصحيفة ورئيس مجلـــس إدارتها 
والصحافـــي بالتعويض، ورفضت الدعوى 
بحـــق جمعيـــة الرفـــق بالحيـــوان المدعـــى 

عليها أيضا بالقضية.

عبدالرحمن غنيم

خبراء فرنسيون ينظمون طاولة مستديرة بشأن تنفيذ األحكام
القضائية األحكام  تنفيذ  مجال  في  فرنسيين  وخبراء  قاضية  بمشاركة   

للقضـــاء،  األعلـــى  المجلـــس  نظـــم 
ووزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف طاولـــة مســـتديرة حول 
“مسؤولية تنفيذ األحكام والقرارات 
القضائيـــة فـــي القانونين الفرنســـي 
قاضيـــة  بمشـــاركة  والبحرينـــي”، 
وخبراء فرنســـيين في مجال تنفيذ 
األحـــكام القضائيـــة، بحضـــور نائب 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
عبـــدهللا  التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس 
البوعينين، ووزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ خالد 
بـــن علي آل خليفة، وســـفير فرنســـا 
هيئـــة  ورئيـــس  كوشـــارد،  جيـــروم 
نـــواف  القانونـــي  والـــرأي  التشـــريع 

حمزة.
القضـــاة  مـــن  عـــدد  شـــارك  كمـــا 
ومســـؤولي وزارة العـــدل، وأعضاء 
هيئـــة التشـــريع واإلفتـــاء القانوني. 
الفرنســـيين  الخبـــراء  وقـــدم 

التنفيـــذ  مجـــال  فـــي  المشـــتغلين 
الخـــاص لألحـــكام القضائية شـــرًحا 
تفصيلًيا حـــول تجربتهم التي تمتد 
لقـــرون عـــدة، مشـــيرين إلـــى وجود 
أكثـــر مـــن 3200 منفـــذ خـــاص فـــي 

فرنسا.
المنفـــذ  اختصـــاص  وأوضحـــوا 
الخـــاص الذي يشـــمل البيـــع بالمزاد 
تنفيـــذ  فـــي  والوســـاطة  العلنـــي، 
األحكام، وإصدار أوامر التنفيذ في 
المنازعات التي ال تزيد على 4 آالف 
يـــورو، إلـــى جانـــب تنفيـــذ األحكام. 
واســـتعرضوا النظام القانوني لعمل 
المنفـــذ الخـــاص وآليـــات عملـــه في 
اســـترداد األمـــوال المطالـــب بها من 

المنفذ ضدهم لصالح المنفذ له.
إن  البوعينيـــن  قـــال  جانبـــه  ومـــن 
التجربـــة  اســـتعرضت  الورشـــة 
التنفيـــذ  مجـــال  فـــي  الفرنســـية 
مـــن  االســـتفادة  بهـــدف  الخـــاص؛ 

تجربتهم الناجحة في هذا الشأن.

“األعلى للقضاء” و “العدل” يستضيفون خبراء فرنسيين

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

موظف بـ “السلمانية” يحتفظ بأموال “الصحة” طيلة سنتين
علــى الرغــم مــن عمــل موظــف فــي وزارة الصحة من العام 1988، إال أنه برر ســبب عدم توريده مبلغ 27415 دينارا من األموال التي يســتلمها من 
األجانب بحكم وظيفته، لمدة ســنتين إلى خزانة الوزارة، بأنه ينتظر حضور أمين الصندوق إليه ليســتلم منه تلك األموال حتى ال يعتبر القســم 
المسؤول تقديمه بنفسه لتلك األموال لهم بأنه تقبل وظيفته الذي عارض نقله إليها، وادعى أنه يحتفظ بها بمنزله خوفا عليها من السرقة على 
حد زعمه، وبالفعل سلم تلك األموال للوزارة على دفعتين مدعيا أنه يخاف أن يخطأ الموظف في احتساب األموال وتكون مهمته سهلة عليه.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية 
األولـــى إرجاء النظر في قضيته لجلســـة 
12 نوفمبـــر المقبـــل؛ الســـتدعاء الشـــهود 

الواردة أسمائهم بقائمة األدلة.
وتشير التفاصيل حسبما وردت في ملف 
القضيـــة إلـــى أن إدارة مكافحـــة الفســـاد 
كانـــت قد تلقت بالغا مـــن وزارة الصحة، 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  مطالبـــة  تضمـــن 
القانونية تجاه منســـق مواعيد ســـجالت 
صحية يعمل في مجمع السلمانية الطبي، 
والـــذي ثبت اختالســـه لمبلـــغ يتجاوز 27 
ألـــف دينـــار، والتـــي يتحصـــل عليهـــا من 

المراجعين األجانب للمستشـــفى كرسوم 
األجانب لطوارئ المستشـــفى، إذ إنه كان 
يســـلم الوزارة إيصـــاالت اســـتالم المبالغ 
إلى أميـــن الصندوق دون تســـليم المبالغ 
المحصلة؛ منذ العام 2016 وحتى إحالته 
للتحقيـــق، إذ اعترف للجنة التحقيق بأنه 
يحتفـــظ بالمبلغ فـــي منزلـــه وبالفعل قام 

بتسديد جزء منه.
المتهـــم  الموظـــف  أن  األوراق  وبينـــت 
يعمل في المستشفى مسؤوال عن رسوم 
اســـتقبال الطـــوارئ لألجانـــب، وأنـــه قبل 
العـــام 2016 كان نظـــام الدفع يتم يدويا، 
إذ يســـتلم المتهم المبالـــغ وبحوزته دفتر 
إيصاالت يقوم بتســـليمه آخـــر اليوم إلى 

أمين الصندوق مع المبالغ التي حصلها.
لكـــن وبعـــد تشـــغيل النظـــام اإللكترونـــي 
وإلغـــاء النظـــام اليـــدوي القديـــم كان من 
المفتـــرض أن يقـــوم الموظـــف بالدخـــول 
إلـــى حســـابه عـــن طريـــق اســـمه ورقـــم 

ســـري خاص به ويقوم بتســـجيل أسماء 
المتردديـــن علـــى المستشـــفى ويتحصل 
تســـليمها  مقابـــل  األمـــوال  علـــى  منهـــم 
ألمين الصندوق مع كشف مرفق بأسماء 
المرضـــى، علـــى أن تتولـــى شـــركة لنقـــل 
األمـــوال نقـــل تلـــك المبالغ إلى حســـابات 
الـــوزارة البنكيـــة. وأفـــادت الـــوزارة فـــي 
بالغها أنه ونظـــرا لصعوبة عملية الرقابة 
أمنـــاء  يعمـــل  إذ  العمليـــة،  تلـــك  علـــى 
الصنـــدوق فـــي أقســـام أخـــرى بعيدة عن 
أماكـــن منســـقي المواعيد، فـــكان المتهم 
باالســـتيالء علـــى هـــذه األمـــوال  يقـــوم 
وينقلهـــا معه لمنزلـــه، حتى تم اكتشـــافه 
مـــن قبـــل موظـــف آخـــر، والـــذي علـــم أن 
المتهـــم ومنذ تطبيق النظـــام اإللكتروني 
يقـــم  لـــم   2016 العـــام  فـــي  الجديـــد 
بتســـليمهم كشـــوفات المرضـــى األجانب 
وال األموال المتحصلة منهم. وبالتحقيق 
مع المتهم بمعرفـــة النيابة العامة أنكر ما 

نسب إليه من تهمة االختالس، وبين بأنه 
يعمـــل في الوزارة منذ العـــام 1988، وتم 
نقلـــه فـــي العـــام 2003 إلى قســـم إدخال 
المرضى في طوارئ الســـلمانية على غير 
موافقته، وكان في الســـابق يقوم بشراء 
دفاتـــر األرصـــدة مـــن زمالئـــه ولـــم يكـــن 
يذهب إلى قســـم المحاسبة إطالقا؛ نظرا 
لرفضـــه التعامـــل معهـــم، إذ كان يحتفظ 
بمكتبـــه  الخـــاص  الـــدرج  فـــي  باألمـــوال 
حتـــى يطلبهـــا أحـــد المراجعيـــن فيقـــوم 
بتســـليمها لهم برفقة الدفاتـــر التي تثبت 
ذلـــك، مبررا ذلـــك التصرف بأنـــه لو اعتاد 
التوجه لقســـم المالية بالوزارة فسيعتقد 
المسؤولين بأنه تقبل العمل الموكل إليه. 
وتابع بأنه بعد تطبيق النظام اإللكتروني 
ظل على نفس الحال، إذ يســـتلم الرسوم 
حتـــى  الطـــوارئ  علـــى  المتردديـــن  مـــن 
وصـــل المبلـــغ بحوزتـــه إلى أكثـــر من 27 
ألـــف دينـــار، وألنـــه يخـــاف عليهـــم مـــن 

الســـرقة فقد قام بنقلهم لمنزله خوفا من 
ســـرقتهم، على ادعاء بأنه ال يزال ينتظر 
أمين الصندوق يحضر إليه ليتســـلم تلك 
األمـــوال منـــه. وعندما تم تشـــكيل لجنة 
تحقيـــق من قبـــل الـــوزارة معـــه، اعترف 
لهـــم بـــأن األمـــوال المتحصلـــة موجـــودة 
بحوزته في المنزل، وأنه بالفعل ســـلمهم 
إياهـــا علـــى دفعتين؛ حتى تكـــون عملية 
الحســـاب ســـهلة بالنســـبة للموظـــف الذي 
ســـيعاين العمليـــات الخاصـــة بـــه، مؤكدا 
علـــى عدم تصرفه في أي من تلك المبالغ 
خالل السنوات الماضية. فأحالته النيابة 
العامـــة للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه في 
غضون يوليو 2016 وحتى أبريل 2018، 
وحال كونه موظفا عاما )منســـق مواعيد 
ســـجالت صحيـــة( اختلس أمـــواال عامة، 
وهـــي مبلغ نقـــدي قـــدر بــــ 27415 دينارا 
وجـــد فـــي حيازته بســـبب وظيفته كونه 

مأمور تحصيل.

الفساد ببيت الشعب
Û  رئيــس معالــي  إلــى  خطــاب  برفــع  النــواب  الســادة  مبــادرة 

المجلس فوزية زينل بنت عبدهللا زينل لطلب تشــكيل لجنة 
تحقيــق بشــأن مــا ورد مــن مالحظات بتقريــر ديــوان الرقابة 
الماليــة واإلداريــة، عــن تعيين موظفين بالمجلــس لم ينجزوا 

االمتحان التحريري، أمر مشكور ومقدر منهم، وال مفر منه.
Û  هــذه الخطــوة الصائبــة، جــاءت بالتوقيت المناســب للممثلي

الشعب، والذين أصبحوا - ولألسف - عرضة مستمرة لسخرية 
ولهجــوم النــاس بــكل شــاردة وواردة، وكأنهم مســؤولون عن 
الفساد والتجاوزات المستفحلة في بعض الجهات الحكومية 
والــوزارات، وهــو أمر غيــر صحيح، ويخالــف الحقيقة، لكنهم 
بالمقابل يتحملون مسؤولية عدم المحاسبة، وعدم استخدام 

األدوات الدستورية التي بمتناولهم.
Û  كل الموظفيــن الذيــن تــم تعيينهــم بمجلــس النــواب بشــكل

تحايلــي، دون أن يجتــازوا االمتحــان التحريــري يجب إعادة 
النظر في وضعهم الوظيفي بشــكل قانوني، فالوظيفة يجب 
أن تتجــه إلــى مســتحقيها، وليــس لمــن يتســللوا مــن األبواب 

الخلفية.
Û  إن مواجهة الفساد الذي غرق به تقرير ديوان الرقابة المالية

واإلداريــة أمــر ال فصــال أو نقــاش فيه، يضع  ممثلي الشــعب 
- بالمقابــل - أمــام مفترق طريق حقيقــي أمام الناخبين، على 
مســتوى المصداقيــة والتأثيــر وتحقيق العدالة للنــاس ولهم، 
وكلنــا أمــل بــأن يقدمــوا بهــذا الجانــب أداء يرتقــي لطمــوح 

المواطن والموظف المقهور.

استهداف النائب الذوادي

Û  الهجــوم المضلــل الــذي تعــرض إليــه أخيــًرا النائــب يوســف 
الذوادي في شبكات التواصل االجتماعي من جهة مجهولة، 
باتهامات مزيفة طالت لقبه ونسبه، ما دفع األخير ألن يصدر 
بيانــا واضحــا، يؤكــد فيــه توجهــه لرفــع طلــب للنائــب العــام، 

لمالحقة من يسيئون له، ويعترضون سمعته.
Û  هــذا الهجــوم المتخــاذل، يذكرنا مجدًدا بالمثــل القائل بأنه ال

ترمــى إال الشــجرة المثمــرة، ويحملنا نحن وغيرنا مســؤولية 
تتبــع األخبــار مــن مصادرهــا الحقيقية، مــع اســتمرار البعض 
لقــذف  كوســيلة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  بتوظيــف 
اآلخرين وتشــويه مكانتهم بين الناس، هي مســؤولية كبرى 

يجب أن نعيها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الحبس 6 أشهر لمحام معروف استولى على 12 ألف دينار
الــعــامــة ــة  ــاب ــي ــن وال عــلــيــه  الــمــجــنــي  فــاســتــأنــف  ــة  ــ أول درج بــرأتــه 

لولوة الذوادي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

مدعيا أنه “خائف” 
عليها من السرقة
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المنامة - أيوفي

تســتضيف البحريــن للســنة الرابعــة عشــرة مؤتمــر “أيوفــي - البنــك 
الدولــي” الســنوي تحــت رعايــة مصــرف البحرين المركــزي، إذ يعقد 

المؤتمر على مدى يومي 3 و4 نوفمبر في فندق الخليج بالمنامة. 

حـــول  المؤتمـــر  محـــور  ويـــدور 
“التحـــوالت الجذرية في منظومة 
المالية اإلسالمية الدولية: الحاجة 
إلـــى الحوكمـــة، والمعيـــرة والدعم 
البنـــك  مـــع  بشـــراكة  الرقابـــي”، 
الدولـــي وبدعـــم من قبـــل مختلف 
والمؤسســـات  البنـــوك  الشـــركاء: 
ومنصـــات  واألكاديميـــة  الماليـــة 

مشاركة المعلومات والمعرفة.
التطـــورات  مناقشـــة  وســـيتم 
الجديدة فـــي التكنولوجيا المالية 
)الفنتـــك( بمـــا فـــي ذلـــك التمويـــل 
المشـــفرة  والعمـــالت  الجماعـــي 
وتكنولوجيا سلسلة الكتل والعقود 
االصطناعـــي  والـــذكاء  الذكيـــة 
التـــي  والتحديـــات  والمخاطـــر 
ككل.  الصناعـــة  علـــى  تطرحهـــا 
عـــالوة على ذلك، يهدف المؤتمر - 
من خالل كبار الخبراء والمهنيين 

- إلى مناقشة الحاجة إلى األنظمة 
لضمـــان  والمعيـــرة  والحوكمـــة 
تطبيق هـــذه التكنولوجيا بطريقة 

آمنة، موحدة وفعالة.
وقـــال رئيس مجلس أمنـــاء هيئة 
المحاســـبة والمراجعة للمؤسسات 
)أيوفـــي(  اإلســـالمية  الماليـــة 
آل  خليفـــة  بـــن  إبراهيـــم  الشـــيخ 
خليفـــة “هذا الحـــدث المهم يجمع 
خبـــراء وقادة مـــن مختلف أرجاء 
الصناعة لمناقشـــة أهـــم المواضيع 
البنـــوك  قطـــاع  فـــي  والتطـــورات 
المؤتمـــر  اإلســـالمي.  والتمويـــل 
فـــي هـــذا العـــام ســـيناقش قضايا 
مهمـــة ومســـتجدة. نأمـــل أن هذه 
أن  فـــي  ستســـاعدنا  النقاشـــات 
نكـــون أقرب للوصول لتشـــخيص 
وفهم أفضل للتحديـــات والفرص 

المقبلة”.

انطالق “أيوفي - البنك الدولي” 3 نوفمبر

فيليب نوريه

”MaxWallet“ يطرح خدمة تحويل األموال عبر ”BBK“
التكنولوجيـــة التطـــورات  بأحـــدث  االســـتمتاع  مـــن  العمـــاء  تمكيـــن 

 ”BBK“ طـــرح بنـــك البحريـــن والكويـــت
وهـــي   ،Mastercard Send خدمـــة 
مجـــال  فـــي  متاحـــة   جديـــدة  خدمـــة 
تحويـــل األمـــوال، والتـــي تهـــدف إلـــى 
تمكيـــن العمالء من االســـتمتاع بأحدث 
خـــالل  مـــن  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
وموثوقـــة  آمنـــة  ســـريعة،  خدمـــات 
الخدمـــة  هـــذه  تامـــة.  بشـــفافية  تتـــم 
اإللكترونيـــة الجديـــدة متوفـــرة لجميع 
زبائـــن بنـــك البحريـــن والكويـــت الذيـــن 
يرغبـــون في إجـــراء عمليـــات التحويل 
والدفع الدولية إما لحســـابات مصرفية 
هواتـــف  عبـــر  إلكترونيـــة  محافـــظ  أو 
النقال أو مواقع  استالم المبالغ النقدية 
بســـهولة وبأســـعار مغريـــة عبـــر تطبيـــق 
MaxWallet بالتعاون مع شركة كريدي 

.Mastercardمكس و

محفظـــة  وهـــي   ،MaxWallet وتعـــد 
إلكترونيـــة مقدمـــة من كريـــدي ماكس، 
مـــن أفضل الحلـــول اإللكترونية؛ لكونها 
تقـــدم مجموعـــة واســـعة مـــن الخدمات 
والمميـــزات للزبائن في البحرين إلجراء 
معامالتهم المصرفية بسهولة من خالل 

أجهزتهم النقالة.

وقال المديـــر العام للخدمات المصرفية 
بالبنك عادل سالم “تماشيا مع توجهاتنا 
تقديـــم  فـــي  المتمثلـــة  اإلســـتراتيجية 
أحـــدث الخدمـــات اإللكترونيـــة وحلول 
الدفـــع اآلمـــن لزبائننـــا، يســـرنا اإلعـــالن 
بأن خدمـــة Mastercard Send متاحة 
تطبيـــق  خـــالل  مـــن  لالســـتخدام  اآلن 

الخدمـــة  هـــذه  ســـتمكن   .MaxWallet
زبائـــن البنـــك، حامليـــن بطاقـــة خصـــم 
مؤهلـــة تابعة للبنك من تحويل األموال 
إلـــى أكثـــر مـــن 25 دولـــة حـــول العالـــم 
بطريقـــة آمنـــة وســـهلة، توفـــر الســـرعة 
وتحقق الشـــفافية، إضافة إلى األســـعار 

التنافسية”.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة كريدي 
ماكـــس يوســـف ميـــرزا “هدفنا هـــو تزويد 
زبائننـــا بخدمـــات تتناســـب مـــع أســـاليب 
تجربتهـــم  لتعزيـــز  المزدحمـــة؛   حياتهـــم 
فخـــورون  فنحـــن  وبهـــذا،  المصرفيـــة، 
 Mastercard Send باإلعـــالن بأن خدمـــة
متاحـــة اآلن لجميـــع زبائـــن بنـــك البحرين 
Max�  والكويـــت المســـجلين عبر تطبيـــق
Wallet. ســـتمكن هذه الخدمة الزبائن من 
إجراء معامالت لتحويل األموال بسهولة 
وراحة تامة، في أي وقت وفي أي مكان”.

المنامة - البحرين والكويت

المنامة - كي بي إم جي

قســـم  ورئيـــس  الشـــريك  ُصّنـــف 
الضرائـــب فـــي كي بـــي إم جي في 
البحريـــن، فيليـــب نوريـــه، مؤخـــًرا 
كاختصاصي الضرائب الوحيد في 
البحريـــن وفًقا لنســـخة العام 2020 
من دليل “وورلد تاكس”، وهو دليل 
شامل للشـــركات الرائدة والمهنيين 
العاملين فـــي الخدمـــات الضريبية 

حول العالم. 
ُأعّد هـــذا الدليل بالتعاون مع مجلة 
ريفيـــو”،  تاكـــس  “إنترناشـــونال 
وهـــو يصّنـــف ويوّصـــف المهنييـــن 
المرموقيـــن العامليـــن فـــي مجـــال 
ويشـــمل  العالـــم،  حـــول  الضرائـــب 
أكثـــر مـــن 50 اختصاًصـــا فـــي كّل 
قـــارة. وُيعتبـــر هذا اإلقـــرار العالمي 
بمثابة تقدير رفيع المستوى لجهود 
نوريـــه فـــي قيادة وتوســـيع قســـم 
الضرائب في شركة كي بي إم جي 

فـــي البحريـــن . وانضـــم نوريه إلى 
الشـــركة في 2017، فســـّخر خبرته 
التـــي تزيـــد عـــن 27 ســـنة لالرتقاء 
واالمتثـــال  الضريبـــة،  بمجـــاالت 
الضريبـــي، وتكنولوجيـــا الضرائـــب 
فـــي مجتمع األعمال المحلي. وقال 
نوريه “يشّرفني الحصول على هذا 
التقديـــر مـــن مجلـــة إنترناشـــونال 
تاكـــس ريفيـــو، فهـــو ثمـــرة الجهود 

التي بذلها مجتمع األعمال ككّل”.

تقدير دولي لرئيس الضرائب في “كي بي إم جي”

عـــام خـــال  دينـــار  مليـــار  النقديـــة  الســـيولة  ارتفـــاع 

وصــل 12 مليــار دينار... ويشــكل 85 % من الناتــج المحلي

ميزانية الجهاز المصرفي في سبتمبر

الدين العام يرتفع 752 مليون دينار في شهر

كشــفت البيانات الخاصة بالنشــرة اإلحصائية الشــهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشــهر ســبتمبر 2019 عن ارتفاع الســيولة النقدية 
)ن3(، حيــث بلغــت 13,461.2 مليــون دينــار فــي نهاية شــهر ســبتمبر من العام 2019 مقابل 12,414.5 مليون دينار في نهاية شــهر ســبتمبر من العام 
الماضــي مرتفعــة 1046.7 مليــون دينــار، أي بزيــادة قدرها 8.4 %، فيما ارتفع إجمالي الرصيد القائم ألدوات الدين العام في نهاية ســبتمبر، والذي 
يشــمل ســندات التنميــة الحكوميــة وأذونــات الخزانــة وصكــوك التأجير اإلســامية وصكوك الســلم اإلســامية، حيث بلــغ 12,045.4 مليــون دينار 
مقارنة بإجمالي الرصيد القائم ألدوات الدين العام في شهر سبتمبر من العام الماضي الذي بلغ 11,739.0 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 2.6 %. 

وأظهـــرت البيانات ارتفـــاع الميزانية 
مـــن  المصرفـــي  للجهـــاز  الموحـــدة 
192.7 مليـــار دوالر فـــي نهاية شـــهر 
مليـــار   202.2 إلـــى   2018 ســـبتمبر 
دوالر فـــي نهايـــة شـــهر ســـبتمبر من 
العـــام الجاري، مســـجال زيادة بمقدار 
9.5 مليار دوالر، أو ما يعادل 4.9 %.
وارتفعـــت قيمـــة إجمالـــي القـــروض 
القائمـــة  االئتمانيـــة  والتســـهيالت 
المقدمـــة مـــن قبـــل مصـــارف قطـــاع 
التجزئـــة إلـــى 9,783.7 مليون دينار 

مقابـــل   2019 ســـبتمبر  نهايـــة  فـــي 
9,267.8 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة 
قدرهـــا  بزيـــادة  أي   ،2018 ســـبتمبر 
5.6 %. ويشـــمل هذا المبلغ القروض 
المقدمـــة  القائمـــة  والتســـهيالت 
لمؤسســـات قطـــاع األعمـــال، والتـــي 
مليـــون   5,170.4 قيمتهـــا  بلغـــت 
دينـــار فـــي نهايـــة ســـبتمبر مـــن هـــذا 
العـــام مقابـــل 4,943.2 مليـــون دينار 
فـــي نهايـــة الفتـــرة نفســـها مـــن العام 

الماضي، أي بزيادة قدرها 4.6 %. 

الموحـــدة  الميزانيـــة  ارتفعـــت  كمـــا 
لمصارف قطـــاع التجزئة بمقدار 2.5 
مليـــار دينـــار أو مـــا يعـــادل 7.8 %.، 
حيث بلغت الميزانية الموحدة 34.7 
مليار دينار في نهاية ســـبتمبر 2019 
مقابل 32.2 مليار دينار في ســـبتمبر 
أظهـــرت  كمـــا  الماضـــي.  العـــام  مـــن 
البيانـــات ارتفاع الودائع المحلية من 
غيـــر المصـــارف بالعمـــالت المحليـــة 
واألجنبيـــة إلى 12.9 مليار دينار في 
 11.9 مقابـــل   2019 ســـبتمبر  نهايـــة 

مليار دينار في نهاية سبتمبر 2018، 
وهي زيادة بنسبة 8.4 %.

مـــن جانب آخـــر، وصعـــدت عمليات 
بطاقات االئتمـــان وبطاقات الخصم 
عبـــر منصـــات نقـــاط البيـــع، بمقـــدار 
بلغـــت  حيـــث  دينـــار،  مليـــون   18.3
قيمة هـــذه العمليـــات 194.0 مليون 
مقابـــل   2019 ســـبتمبر  فـــي  دينـــار 
175.7 مليون دينار في ســـبتمبر من 
العـــام الماضـــي، أي بزيـــادة نســـبتها 

.% 10.4

زاد الديــن العــام فــي شــهر ســبتمبر الماضــي نحــو 752 مليــون دينــار، 
ليسجل 12.045 مليار دينار، بحسب أحدث نشرة إحصائية صادرة عن 
مصــرف البحريــن المركــزي. ويشــكل هــذا الرقــم نحو 85 % مــن الناتج 

المحلي اإلجمالي للمملكة.

والمالحـــظ أن الديـــن العـــام ثبـــت 4 
مســـتوى  عنـــد  تغييـــر،  دون  شـــهور 
11.293 مليار دينار، والمســـجل في 
شـــهر مايو الماضي، وبقـــى عند هذا 

الرقم حتى نهاية أغسطس.
وقبلها ثبت الدين العام 6 شهور عند 
11.457 مليار المســـجل في نوفمبر 
2018 وبقي كذلك حتى نهاية أبريل 

.2019

ويرتبط تحـــرك الدين العام ببرنامج 
أطلقتـــه  الـــذي  المالـــي  التـــوازن 
الحكومـــة بالتوازي مع الدعم المالي 
الذي تلقته من األشـــقاء في المملكة 
العربية الســـعودية ودولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة والكويـــت والبالغ 

10 مليارات دوالر.
وبحسب نفس النشرة، تضمن الدين 
العام في شـــهر سبتمبر 9.449 مليار 

دينـــار أدوات تقليديـــة، منهـــا 2.11 
و7.339  حكوميـــة،  أذونـــات  مليـــار 
مليار ســـندات تنمية، و2.595 مليار 
دينـــار أدوات إســـالمية بواقـــع 129 
اإلســـالمية  الســـلم  مليـــون صكـــوك 
و2.466 مليـــار دينار صكـــوك تأجير 

إسالمية.
وســـجل الدين العام في نهاية العام 
دينـــار،  مليـــار   11.457 نحـــو   2018
وفـــي 2017 قرابة الـ 10.587 مليار، 
وفـــي 2016 نحو 8.705 مليار، فيما 
كان فـــي 2007 نحـــو 616.6 مليون 
دينـــار فقط. يشـــار إلـــى أن األدوات 

اإلســـالمية تصدر بالدينار البحريني 
والـــدوالر األميركـــي، كمـــا تســـتحق 
بعـــد  الحكوميـــة  التنميـــة  ســـندات 
سنتين، وسندات التنمية الحكومية 

الدولية بعد 10 سنوات.
أمـــا أذونـــات الخزانة فتســـتحق بعد 
91 و182 و12 شـــهرا، فيما تستحق 
صكـــوك التأجير اإلســـالمية لفترات 
 10 إلـــى  ســـنوات  و6  و5   3 مـــن 
سنوات، أما صكوك السلم فتستحق 
بعـــد 91 يومـــا. ويبلـــغ ســـعر صـــرف 
الـــدوالر مقابل الدينار 0.376 لجميع 

اإلصدارات.

المنامة - المصرف المركزي

الرياض - رويترز

15 مليار دوالر قيمة 
اتفاقات بالسعودية

اتفاقا   23 أمــس  الــســعــوديــة  وقــعــت 
مؤتمر  فــي  دوالر  مــلــيــار   15 بقيمة 
السنوي.  االستثمار  مستقبل  مبادرة 
ويهدف المؤتمر الذي ُيعقد في عامه 
أجنبية  استثمارات  لجذب  الــثــالــث؛ 
إلى المملكة. وتشمل االتفاقات اتفاقا 
دوالر  مليون   120 بقيمة  استثماريا 
وبــي. لاستثمار  العامة  الهيئة  بين 
آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية، 
دوالر  مليون   700 بقيمة  واستثمارا 

بين الهيئة ومودلر ميدل إيست.

202.2
مليار دوالر 

البالد مازن النسور

أربــــاح عقــــارات السيــــف بالربــــع الثـالـــث
حققت شركة عقارات السيف أرباح 
صافيـــة لمســـاهمي الشـــركة بقيمـــة 
2.35 مليون دينار فـــي الربع الثالث 
مـــن 2019، مقارنـــة بــــ2.57 مليـــون 
دينـــار خالل الربـــع المقابل من العام 
الســـابق، بانخفاض نسبته 8.80 %. 
كما حققت الشـــركة أرباًحا تشغيلية 
2019 بقيمـــة  الثالـــث  الربـــع  خـــالل 
أي  بحرينـــي،  دينـــار  مليـــون   3.69
بانخفاض نسبته 0.70 % مقارنة مع 
مبلغ 3.72 مليون دينار الذي حققته 
الشـــركة فـــي الربع الثالث مـــن العام 
السابق. وأما على صعيد اإليرادات، 
فقـــد حققـــت الشـــركة خـــالل الربـــع 
مليـــون   4.64 مبلـــغ   2019 الثالـــث 
دينـــار، مقارنة مع 4.94 مليون دينار 

فـــي الربع الثالـــث من العام الســـابق 
وذلك بانخفاض قدره 6.09 %. كما 
بلغـــت األرباح للســـهم الواحـــد للربع 
 5.10 وقـــدره  مبلًغـــا   2019 الثالـــث 
فلـــس مقارنـــة مـــع 5.59 فلـــس فـــي 

الربع ذاته من العام السابق.
وأمـــا علـــى صعيـــد النتائـــج الماليـــة 
لفترة التســـعة أشهر المنتهية في 30 
ســـبتمبر 2019، فقد حققت الشـــركة 
ربـــح صافي لمســـاهمي الشـــركة بلغ 

7.07 مليـــون دينـــار مقارنة مع 7.14 
مليـــون دينـــار خالل الفتـــرة المماثلة 
مـــن العام الســـابق بانخفاض نســـبته 
1.07 %. وأما على صعيد اإليرادات، 
الفتـــرة  فـــي  الشـــركة  حققـــت  فقـــد 
المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مبلغًا 
وقـــدره 13.81 مليـــون دينار، مقارنة 

للفتـــرة  دينـــار  مليـــون   14.18 مـــع 
المماثلة مـــن 2019 وذلك بانخفاض 
قـــدره 2.60 %. كمـــا بلغـــت األربـــاح 
للســـهم الواحـــد للفتـــرة المنتهية في 
وقـــدره  مبلًغـــا   2019 ســـبتمبر   30
15.36 فلس مقارنة مع 15.53 فلس 
فـــي الفتـــرة ذاتها من العام الســـابق. 

وُتعـــزا أســـباب التغيـــر فـــي األربـــاح 
إلى المنافســـة العالية التـــي ما زالت 
تهيمـــن علـــى األســـواق، فضـــاًل عـــن 
ظروف السوق االقتصادية المتغيرة 
تلقـــي  التـــي  واإلقليميـــة،  المحليـــة 

بظاللها على سوق العقار. 
وقال رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة 
عيســـى نجيبي “إننـــا نولـــي اهتماًما 
كبيًرا بتحقيق األهداف المالية التي 
التحديـــات  مـــن  بالرغـــم  وضعناهـــا 
المتغيـــرة  االقتصاديـــة  والظـــروف 
لألسواق وهو ما نعمل على تحسينه 
مشـــاريعنا  تطويـــر  عبـــر  باســـتمرار 

العقارية وإثراء محفظة أعمالنا”.
وأضـــاف نجيبـــي “ونعمـــل جاهديـــن 
في الوقـــت الحالي لكي نكون ضمن 
أبرز الشـــركات العقاريـــة المؤثرة في 
هـــذا القطاع بالبحريـــن، ولذلك فإننا 

بالمشـــاريع  نحـــرص علـــى االرتقـــاء 
تحـــت  تنضـــوي  التـــي  التنمويـــة 

مظلتنا”. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة أحمد يوسف “أدى االرتفاع 
الملحـــوظ في عدد الـــزوار القادمين 
إلى البحرين إلـــى زيادة الطلب على 
ولذلـــك  بالتجزئـــة،  البيـــع  خيـــارات 
أصبحت أولويتنا في شركة عقارات 
السيف أن نواصل العمل على تطوير 
وإثـــراء ما نقدمه من خيارات لنرقى 
إلى مستوى الطلب في األسواق عبر 
سعينا إلى جذب مزيد من العالمات 
والمســـتأجرين  الشـــهيرة  التجاريـــة 
البارزين، لنحقق نسب إشغال تفوق 

الفترة الماضية”.

المنامة - عقارات السيف

 بانخفاض 
نسبته 8.8 % 
على أساس 

سنوي

2.4
مليون دينار

عادل سالم يوسف ميرزا

عيسى نجيبي أحمد يوسف
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1.6
مليون دينار

علي الفردان

أربـــاح شــركـــات “الفنـــادق والسيــاحــة”
التســـعة األولـــى 2019 بتراجـــع قـــدره 40 % فـــي األشـــهر 

تراجعت أرباح شــركات قطاع الفنادق والســياحة، المدرجة في بورصة البحرين لألوراق المالية في التســعة أشــهر األولى من العام الجاري، في الوقت الذي يشــهد فيه قطاع 
الضيافة في المملكة منافسة محمومة.

وأظهرت بيانات جمعتها “البالد” من النتائج المالية 
المعلنة للشـــركات المدرجة فـــي هذا القطاع، والذي 
يعد من أصغر القطاعات المدرجة في البورصة، أن 
إجمالي أرباح 4 شـــركات بحرينية تضم في جعبتها 
عـــدد مـــن أصـــول الضيافـــة والســـياحة والفندقـــة 
المعروفة في المملكة، قد بلغت في التســـعة أشـــهر 
األولـــى من العـــام الجاري نحـــو 1.56 مليـــون دينار 
مقارنـــة مع 2.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من 

العام الماضي.
وأوضحت األرقام أن نســـبة االنخفاض في األرباح 
قـــد بلغـــت نحـــو 40 % فـــي ربحية التســـعة أشـــهر 

األولى من هذا العام.
ومنيت شـــركتان بخسائر في التســـعة أشهر األولى 
من العام في حين تراجعت ربحية إحدى الشركات 

وارتفعت أرباح أخرى.
وارتفعت أرباح شركة الفنادق الوطنية والتي تدير 
عـــدد من أصول الضيافة من بينها فندق الدبلومات 
راديســـون ســـاس ومبنـــى الشـــقق الفندقيـــة وبـــرج 
المكاتب بالمنطقة الدبلوماســـية، لتبلغ 1.25 مليون 
دينـــار مقارنـــة مع 724 ألف دينـــار بارتفاع قدره 73 

.%
قـــد أدخلـــت تحســـينات مؤخـــرا  الشـــركة  وكانـــت 
علـــى الفندق وشـــغلت عـــدد من أجزائه بعـــد عملية 
التطويـــر، كما حـــذت حذوه تجاه عدد مـــن الفنادق 

التي واصلت أعمال التطوير في مرافقها.
أما شركة فنادق الخليج والتي تملك وتدير عدد من 
الفنادق ومباني الشقق في البحرين وخارجها، ومن 
بينها فنـــدق الخليج، فقد بلغ صافـــي ربحها 4.216 

مليون دينار مقارنة بـ 5.739 مليون دينار في العام 
الســـابق، بانخفـــاض قـــدره 1.523 مليـــون دينـــار أو 
26.55 %، إذ تشـــير الشركة إلى أن االنخفاض نتج 
عن زيادة مخصص االســـتهالك البالغ 1.991 مليون 
دينـــار، والمتعلق بفندق المجموعة الجديد في دبي 
ومبنـــى “أجنحـــة الخليج الفاخرة - الجفير” للشـــقق 
الفندقيـــة، والـــذي تـــم افتتاحـــه فـــي ينايـــر 2019، 
وغيرها من المشـــاريع التي تم تنفيذها خالل العام 
2018. ولقـــد تأثـــر صافي الربح ســـلًبا أيًضا بســـبب 
زيـــادة رســـوم الفائـــدة إلى جانب مصاريـــف ما قبل 
االفتتاح لمبنى “أجنحـــة الخليج الفاخرة - الجفير” 
للشقق الفندقية والتي تم احتسابها في الربع األول 

من العام.
ومنيت شـــركة الترفيه العائلي والتي تركز نشاطها 

بشـــكل أساسي على نشاط المطاعم بخسائر قدرها 
1.3 مليون دينار مقارنة مع خسائر قدرها 983 ألف 
دينار في الفترة المقابلة من العام 2018، أي بزيادة 

قدرها 33 % في مستوى الخسائر.
أما شـــركة بنادر للفنادق والتي ال تزال في سنواتها 

التشـــغيلية األولـــى، وذلك من خـــالل فندقها “داون 
تاون رواتنا”، فقد اســـتطاعت تقليص الخسائر في 
التســـعة أشـــهر األولـــى من العـــام الجـــاري إلى نحو 
2.58 مليـــون دينـــار مقارنـــة مع 2.86 مليـــون دينار 

في ذات الفترة من العام الماضي.

 أكـــد وزير المواصـــالت واالتصاالت كمال 
أحمـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز التعـــاون مـــع 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة في 
القطـــاع اللوجســـتي نحو مزيـــد من العمل 
والتنســـيق المشـــترك بمـــا يلبـــي التطلعات 
المشـــتركة، مشـــيرا الوزير في هذا الصدد 
إلـــى مـــا تحقـــق مـــن تقـــدم فـــي مشـــروع 
جســـر الملك حمد وربط سكة الحديد بين 
المملكتين، إذ تـــم توقيع عقد بقيمة 33.6 
مليون ريال )3.4 مليون دينار( مع الشركة 
االستشـــارية لتنفيذ المشروع، وذلك على 
هامش منتدى “مبادرة مستقبل االستثمار” 
الـــذي يعقد فـــي الرياض، بحضـــور رئيس 
الملـــك  جســـر  مؤسســـة  إدارة  مجلـــس 
فهـــد أحمـــد الحقبانـــي والمديـــر التنفيذي 
فهـــد  الملـــك  لجســـر  العامـــة  للمؤسســـة 
عمـــاد المحيســـن. وقال وزيـــر المواصالت 
واالتصاالت إن مشـــروع جسر الملك حمد 

يعد أحد المشـــاريع االستراتيجية المعززة 
للعالقـــات األخوية الراســـخة مـــع المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، والذي يحظى 
بكل الدعم واالهتمام من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
عاهل المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لحضرة 
عاهـــل البالد، صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس الـــوزراء، 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، على اهتمامهم 
ودعمهـــم لكل ما من شـــأنه أن يعود بالنفع 

والنماء لصالح الوطن والمواطن.

تعيينهـــا  تـــم  التـــي  الشـــركة  أن  وأضـــاف 
لتدشـــين المشـــروع هي ائتالف الشركات 
والتـــي  بالمناقصـــة  الفائـــزة  االستشـــارية 
تتمثـــل فـــي كل مـــن شـــركة كيـــه بـــي ام 
 )AECOM( وشـــركة ايكـــوم )KPMG( جي
وشـــركة ســـي ام اس )CMS(، والتي تمثل 
ائتـــالف شـــركات ماليـــة وفنيـــة وقانونية 
المالـــي  النمـــوذج  وضـــع  علـــى  ســـتعمل 
إلـــى  إضافـــة  المشـــروع  لتنفيـــذ  األمثـــل 
تحديد المواصفات والتصاميم الهندســـية 
المطلوبـــة وتأهيـــل المطوريـــن الرئيســـين 

إلنشـــاء جســـر الملك حمـــد الذي ســـيربط 
بيـــن الســـعودية والبحريـــن ويعد الجســـر 
جزء من مشـــروع الربط الخليجي لســـكة 
حديد دول مجلس التعاون.  يذكر أن هذا 
المشـــروع، الذي تبلغ كلفته التقديرية 3.5 
مليار دوالر يتم إنشـــاؤه بمشاركة القطاع 

الخـــاص ويتكـــون من جســـرين رئيســـين، 
جســـر للمركبات وجسر للســـكة الحديدية 
ومحطة دولية للســـكة الحديدية، وسيتم 
إنشـــائها وتشـــغيلها وفق المعايير الدولية. 
وتم اختيار االئتالف من أصل 5 ائتالفات 
تقدمت للمشـــروع بعد طـــرح مناقصة من 

قبـــل المؤسســـة العامـــة لجســـر الملك فهد 
بالســـعودية  النقـــل  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  ووزارة 
بالبحرين، وتـــم تقييم العطاءات المقدمة 
مـــن قبل فريق عمل مشـــترك مـــن الجهات 

سالفة الذكر.

أثناء توقيع العقد

المنامة - المواصالت واالتصاالت

تعيين الشركة االستشارية للبدء بـ “جسر الملك حمد”
االســتــثــمــار” “مستقبل  مــنــتــدى  هــامــش  عــلــى  ــار  ــن دي مــلــيــون   3.4 ـــ  ب عــقــد  تــوقــيــع 

األربعاء 30 أكتوبر 2019 - غرة ربيع األول 1441 - العدد 4033

المنامة - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 Foton وقعت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وشركة التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة
Motor التجارية الرائدة في البحرين، مذكرة تفاهم وذلك لدعم التجار والمؤسسات الصغيرة في المملكة.

وأعـــرب رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
البحرينية عبدالحسن الديري وبعض 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وهـــم: نائب 
رئيـــس الجمعيـــة عبدالرحيـــم فخرو، 
العضـــو  المشـــاريع  لجنـــة  ورئيـــس 
هشـــام مطـــر، ورئيـــس لجنـــة شـــؤون 

المـــرأة العضـــو كلثـــم زينـــل، ومديـــرة 
الجمعية ســـميرة المبروك، عن أهمية 
هـــذا الدعـــم المشـــترك الـــذي تقدمـــه 
شركة التسهيالت للسيارات للجمعية 
وأعضائهـــا مـــن أصحاب المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة بما يســـهم في 
تيســـير أعمالهم التجاريـــة، وباعتباره 

أحـــد الخدمـــات المتميزة التـــي تقوم 
بها الشركة. وستقوم الجمعية بدعوة 
جميع أعضائها والمهتمين لالســـتفادة 
من مميـــزات العرض بمـــا يمكنهم من 
تجاوز العديد من العقبات اللوجستية 

والتركيز على مستوى اإلنتاجية. 
وفي هذا الســـياق، قال مدير مبيعات 

الوداعـــي  حســـين   ،Foton Motor
نســـعى   Foton Motor فـــي  “نحـــن 
بأفضـــل  البحرينيـــة  الســـوق  لتزويـــد 
للمركبـــات  والحلـــول  الخيـــارات 
التجاريـــة ألصحاب ورجـــال األعمال، 
ونحن نفخر بامتالكنا أســـطوال كامال 
مـــن الطـــرازات الخفيفة، المتوســـطة 
والثقيلـــة لنوفـــر للعمـــالء باكـــورة من 
نطـــاق  لتغطـــي  المتميـــزة  خدماتنـــا 
األعمال، وتأتي هذه الشراكة المثمرة 
مـــن حرصنـــا فـــي الشـــركة علـــى دعم 

والناشـــئة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
 Foton وتزويدهـــا بأحـــدث طـــرازات
Motor المتألقـــة، والتي تعتبر واحدة 

من أبرز العالمـــات التجارية نموا في 
بأســـعار  التجاريـــة  المركبـــات  قطـــاع 

خاصة ومميزات حصرية”.

“الصغيرة والمتوسطة” و“Foton Motor” توقعان شراكة

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

3.5 مليار دوالر 
كلفة المشروع... 

جزء من الربط 
الخليجي السككي

المنامة - بنك اإلثمار

خدمـــة  أمـــس  اإلثمـــار،  بنـــك  دشـــن 
التواصـــل مـــع العمـــالء عبـــر تطبيـــق 
التواصـــل  منصـــة  “الواتســـاب”، 
االجتماعـــي لألعمـــال، التي ستســـاعد 
العمـــالء  تجربـــة  تحســـين  علـــى 
المصرفيـــة. وســـيتمكن العمـــالء مـــن 
بشـــأن  معلومـــات  عـــن  االستفســـار 
منتجات وخدمات بنك اإلثمار، إضافة 
إلى طرح تســـاؤالت عامـــة عن مواقع 
وأوقات عمل الفـــروع ومواقع أجهزة 
الصـــراف اآللـــي وتواريـــخ ســـحوبات 

ثمار وقائمة الرابحين وغيرها. 
تطبيـــق  عبـــر  الدردشـــة  وســـتكون 
“الواتســـاب” متاحـــة مـــن الســـبت إلى 
الخميـــس مـــن الســـاعة 7:30 صباًحـــا 

حتى 6:30 مساًء.
تلبيـــة  خدمـــة  البنـــك  يوفـــر  كمـــا 
االحتياجـــات المصرفيـــة لعمالئـــه من 
خـــالل مواصلـــة التواصل معهـــم عبر 
وســـائل التواصل االجتماعي األخرى 
“الفيســـبوك” و  و  “االنســـتغرام”  مثـــل 

عـــدد  ليصـــل  “لينكـــد إن”،  “تويتـــر” و 
متابعي البنك إلى أكثر من 180 ألف.

يحظـــى  اإلثمـــار  بنـــك  فـــإن  وحالًيـــا، 
بأكبـــر عدد من المتابعيـــن على منصة 
انســـتغرام  االجتماعـــي  التواصـــل 

وعددهم 131 ألف متابع. 
وقال المدير العـــام لمجموعة األعمال 
المصرفيـــة لألفـــراد محمـــد جناحـــي: 
كجـــزء مـــن المبـــادرة الرقميـــة للبنك، 
يســـرنا إطـــالق خدمـــة جديـــدة علـــى 
تطبيق “الواتساب” تركز على العمالء. 
ونحـــن فـــي بنـــك اإلثمـــار نلتـــزم بـــأن 
يصبح البنك واحًدا من بنوك التجزئة 
اإلســـالمية الرائدة فـــي المنطقة. وتم 
تقديـــم خدمـــة الدردشـــة عبـــر تطبيق 
“الواتســـاب” تماشـــًيا مع التـــزام البنك 

ليصبح قريًبا جًدا من عمالئه.

وقعت كل مـــن جمعية المقاولين 
التســـهيالت  البحرينيـــة وشـــركة 
والمـــوزع  الوكيـــل  للســـيارات 
 Foton Motor الحصـــري لعالمـــة
التجاريـــة الرائـــدة فـــي البحريـــن 
مذكـــرة تفاهـــم؛ لدعـــم المقاولين 
بجميع فئاتهم الصغيرة والكبيرة 

في المملكة. 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
البحرينيـــة  المقاوليـــن  جمعيـــة 
علـــي مرهـــون، وعضـــو مجلس 
اإلدارة رئيـــس لجنة المؤتمرات 
والمعارض هشـــام مطر بأهمية 
الـــذي  المشـــترك  الدعـــم  هـــذا 
تقدمـــه الشـــركة للمقاوليـــن بما 
أعمالهـــم  تيســـير  فـــي  يســـهم 
أحـــد  واعتبـــاره  التجاريـــة، 

الخدمـــات المتميـــزة التي تقوم 
بهـــا الشـــركة، وســـتقوم جمعية 
جميـــع  بدعـــوة  المقاوليـــن 
أعضائها ومنتسبيها؛ لالستفادة 

من مجموعة العروض. 
 Foton Motor وقال مدير مبيعات

 Foton حسين الوداعي “نحن في
الســـوق  لتزويـــد  نســـعى   Motor
الخيـــارات  بأفضـــل  البحرينيـــة 
التجاريـــة  للمركبـــات  والحلـــول 
األعمـــال  ورجـــال  ألصحـــاب 
والمقاولين على وجه الخصوص”.  

أثناء توقيع مذكرة التفاهممحمد جناحي

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الشــركة والجمعيــةتماشــيا مــع التزام البنــك ليصبــح قريبا جدا مــن عمالئه
“ Foton Motor” تدعم “المقاولين” البحرينية“اإلثمار” يدشن خدمة التواصل عبر “الواتساب”
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أمل الحامد من المنامة

محمد بن خليفة: االستثمار بمشتقات النفط والبتروكيماويات
مـــــــصـــــــنـــــــع الــــــــــــــزيــــــــــــــوت الــــــــعــــــــطــــــــريــــــــة قــــــــيــــــــد الــــــــــــدراســــــــــــة

ــد وزيــــــر الـــنـــفـــط الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن  ــ أكـ
لتطوير  مساٍع  وجــود  خليفة،  آل  خليفة 
ــاج  ــتــ ــ صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات واإلن
كبير،  بــشــكــل  ــتــكــريــر واالســتــكــشــاف  وال
النفط  مشتقات  مــجــال  فــي  واالســتــثــمــار 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، مــشــيــًرا إلـــى وجــود 
في  مستقبال  لالستثمار  لديهم  تطلعات 

مصانع البتروكيماويات.
وأوضح الوزير - للصحافيين على هامش 
افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي 
الحادي عشر للكيمياء في الصناعة أمس، 
تبحث  والــغــاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  أن 
ويتم  البتروكيماويات،  مجال  مستقبل 

تحديد  أجــل  مــن  فيها؛  والنظر  دراستها 
الوقت المناسب إلدخالها إلى السوق.

للتخطيط  الــســعــي  إلـــى ضــــرورة  وأشــــار 
التكرير في  بعد  ما  لالستثمار في مجال 
ــا لــوجــود  ــًت قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات، الف
التركيز  مــن  لمزيد  البحرين  فــي  حــاجــة 
أكد  أنــه  إال  البتروكيماويات،  قطاع  على 
أن وجود استثمارات في صناعة التكرير 
فيما يسمى بـ “اللقيم” أو المواد األساسية 

التي نأمل في وجودها.
لتحويل  التقنيات  اخــتــيــار  أن  ــاف  وأضــ
إلـــى  ــيــــة  الــــمــــواد األســــاســ أو  ــم”  ــيـ ــقـ ــلـ “الـ
ــاويـــات يـــحـــتـــاج دراســــــات  ــمـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ الـ
جــــدوى وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي ســيــتــم الــعــمــل 

هنالك  ليصبح  المقبل  الفترة  فــي  عليها 
مجال  فــي  العاملة  المصانع  مــن  الــمــزيــد 

البتروكيماويات.
يأتي  العطرية  الــزيــوت  مصنع  أن  وذكـــر 
ــقــطــاع  ــط الـــمـــوضـــوعـــة ل ــطـ ــخـ ــن الـ ــمـ ضـ
البتروكيماويات، وهو حالًيا قيد الدراسة 
للبدء  المناسب  الــوقــت  اخــتــيــار  وسيتم 

فيه.
وعن اإلنجاز في مشروع توسعة مصفاة 
“بــابــكــو”، أوضـــح  الــوزيــر أنــه تــم االنتهاء 
من 30 % من المشروع، وهو يسير وفق 

جميع الخطط الموضوعة له.
وبــســؤالــه عــن مــنــاقــصــة طــرحــت لشركة 
“تطوير” لنقل معدات لحفر بئر استكشافي 

في جزر حــوار، أكد الشيخ محمد وجود 
االستكشاف،  مجال  في  مستمرة  برامج 
وهي برامج اعتيادية، مشيًرا إلى االنتهاء 
مـــن عــمــلــيــة مــســح بــحــري وتــتــم عملية 
تقييمه، كما هنالك بعض اآلبار التجريبية 
مستوى  لــرفــع  ســنــوًيــا؛  حفرها  يتم  الــتــي 

أكبر  أن  إلى  الفًتا  لدينا،  التي  المعلومات 
إيني  شركة  فــي  لدينا  استكشافي  عمل 
اإليطالية في القاطع الشمالي رقم 1، لكن 
جميع العمليات من شركة تطوير للبترول 
هي جزء من البرامج المعتادة لرفع كفاءة 

المعلومات.
االستكشافية  اآلبــار  الحفر  عمليات  وعن 
ــبــحــريــن، أوضـــح  فـــي مـــشـــروع خــلــيــج ال
البئر  حفر  حالًيا  يــجــري  أن  النفط  وزيـــر 
خليج  مــشــروع  فــي  األول  االستكشافي 
في  اختباره  عملية  تتم  حيث  البحرين، 
الوقت الحالي، مشيًرا إلى أن موعد بدء 
حــفــر الــبــئــر االســتــكــشــافــي الــثــانــي سيتم 

تحديده قريًبا.

وفيما يتعلق بآلية دعم الصيادين، أوضح 
المالية  وزارة  مــع  ــر  األمـ هــذا  أن  ــوزيــر  ال
اآللية  أن  إلــى  الفتا  الوطني،  واالقتصاد 
عليها  يجر  ولــم  كما هي  تــزال  ال  المتبعة 
أي تغيير، مؤكًدا أن أي إجراء يسهل األمر 
إلى  إتباعه، مشيًرا  الصيادين سيتم  على 
فــي حال  الصيادين  مــع  الــتــعــاون  إمــكــان 

وجود شيء أفضل.
 يــشــار إلـــى مــنــتــج الـــديـــزل يــبــاع لقطاع 
عن  يــقــل  بسعر  البحرينيين  الــصــيــاديــن 
مقدار 30 فلًسا عن السعر الحالي بالسوق 
المحلية، وفًقا لآللية المعتمدة في تقديم 
الدعم، فالحكومة تدعم القطاع بأكثر من 

ا. مليون دينار سنويًّ

ــاب رئـــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ــ أنـ
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
ــر الــنــفــط الــشــيــخ مــحــمــد بــن خليفة  ــ وزي
آل خــلــيــفــة الفــتــتــاح فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر 
للكيمياء  عشر  الحادي  الدولي  والمعرض 
حلول  “إيــجــاد  شعار  تحت  الصناعة  فــي 
في  المبتكرة”،  الــمــواد  طريق  عــن  تقنية 
صــبــاح أمــس الــثــالثــاء 29 أكــتــوبــر 2019 
بفندق الخليج بمشاركة عددية كبيرة من 
والفنيين  والمتخصصين  المسئولين  كبار 
والــمــهــتــمــيــن واألكــاديــمــيــيــن وأصـــحـــاب 
القضايا  من  عــدد  مناقشة  بهدف  الــقــرار؛ 
التي  بالتحديات  المتعلقة  والــمــواضــيــع 
والكيميائية  النفطية  الــصــنــاعــة  تــواجــه 

ومنتجات الطاقة. 
الكیمیاء  جمعية  المهمة  الفعالية  وينظم 
لعلوم  السعودي  بالفرع  ممثلة  األميركية 
الهيئة  مــع  بالتنسيق  العالمیة  الكیمیاء 
شركة  من  وبدعم  والغاز  للنفط  الوطنية 
الــســعــوديــة وعـــدد مــن الشركات  أرامــكــو 

المحلية واإلقليمية والعالمية. 

وقال وزير النفط إن هذا الحدث العالمي 
المتميزة  والمعارض  المؤتمرات  من  يعد 
فـــي الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة والــكــيــمــيــائــيــة، 
مــرمــوقــة على  واكــتــســب سمعة ومــكــانــة 
هــذا  أن  إال  األوســــــط،  الـــشـــرق  مــســتــوى 
المؤتمر يعتبر من المؤتمرات التي تجتمع 
الكبيرة  العالمية  الشركات  من  عــدد  فيه 
المتخصصة في مجال الصناعة؛ من أجل 
الــتــجــارب وتقديم  أحـــدث  االطـــالع على 
أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات اإلداريـــــــة والــفــنــيــة 
المبتكرة  الــحــلــول  أفــضــل  واســـتـــعـــراض 
لتعزيز التطور والتقدم واالزدهار في هذه 

الصناعة الحيوية. 
الكيميائية  الصناعات  أن  الوزير  وأضــاف 
الصناعات  من  تعتبر  الحاضر  الوقت  في 
الــتــي  ــع  ــواسـ الـ ــمــجــال  ال ــمــتــعــددة ذات  ال
ــمــجــاالت،  تــخــدم الــبــشــريــة فـــي شــتــى ال
الفــتــا إلـــى أن الــتــطــور الــســريــع فــي عالم 
العديد من  إلى ظهور  أدى  اليوم  الرقمنة 
المجاالت  الكبيرة في مختلف  التحديات 
ما  الكيميائية،  الــصــنــاعــة  فــي  سيما  وال 
ــاد لـــدراســـة هــذه  ــعــمــل الـــجـ يــســتــدعــي ال
التحديات والمضي قدما نحو تذليل هذه 

التحديات عبر االستخدام األمثل للطاقة 
والتكنولوجيا  الخبرات  من  واالســتــفــادة 
التكنولوجيات  الحديثة وما توفرها هذه 
التحديات  لمعالجة  كبيرة  إمكانات  مــن 

الحالية والمستقبلية. 
ــداع  ــ ــ الــــوزيــــر أن االبـــتـــكـــار واإلبـ ــن  ــيـ وبـ
إليه  توصلت  مــا  أحـــدث  على  واالطــــالع 
المعلومات  وتــبــادل  الحديثة  التقنيات 
البشرية  ــوادر  ــكـ الـ وتـــدريـــب  والــخــبــرات 
القادرة على صنع مستقبل صناعي واعد 
علينا  التي يجب  األدوات  أهم  تعتبر من 

التفكير بها بشكل جاد للوصول إلى أعلى 
معايير التقدم والنماء واالزدهار في هذه 

الصناعة الحيوية. 

استعراض 5 محاور أساسية 

5 محاور أساسية،  واشتمل المؤتمر على 
شارك فيها عدد من المتحدثين العالميين 
من مختلف دول العالم، وهي: دور المواد 
الــمــبــتــكــرة وتــطــبــيــقــاتــهــا فـــي الــصــنــاعــات 
وتحقيق  الدائري  واالقتصاد  المستقبلية، 
ــاء  ــذكــ ــ ال ودور  ــة،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ االسـ ــوم  ــهـ ــفـ مـ

ــتــقــنــيــة فـــي اكــتــشــاف  االصـــطـــنـــاعـــي وال
صناعة  فــي  المحفزات  وابــتــكــار  ــمــواد،  ال
الــكــيــمــيــائــيــات والــتــكــريــر وأخـــيـــرا حلول 
واستخراج  االكتشاف  لتحديات  مبتكرة 

النفط. 
ــار  ــنـــفـــط وعــــــدد مــــن كــب وقــــــام وزيــــــر الـ
المصاحب،  المعرض  بافتتاح  المسؤولين 
ــا يتضمنه  مـ عــلــى  الـــوزيـــر  اطـــلـــع  حــيــث 
المعرض المصاحب من منتجات وخدمات 
التقنيات  إليه  توصلت  مــا  أحــدث  تمثل 
والغاز  النفط  صناعة  قطاع  في  الحديثة 

والبتروكيماويات. 
ــمــعــرض الــــذي تــقــدر  ــارك فـــي هـــذا ال ــ وشـ
 30 من  أكثر  مربعا  مترا   956 بـ  مساحته 
شركة من شركات النفط والغاز والتكرير 
أرامــكــو  شــركــة  منها  والعالمية  الوطنية 
الــســعــوديــة وشـــركـــة الــمــعــادن األلــمــانــيــة 
وشركة  ساسرف  ومصفاة  سابك  وشركة 
نــفــط الــبــحــريــن )بــابــكــو( ومــجــمــوعــة جي 
من  وغيرها  هالبيرتون  وشــركــة  أي  ســي 
المجال  هــذا  فــي  المتخصصة  الــشــركــات 

الحيوي.

وير النفط مفتتحا المعرض المصاحب للمؤتمر 

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

“الكيمياء في الصناعة” يناقش التحديات النفطية ومنتجات الطاقة
ــمــيــة ــة وعــال ــي ــن ــة 30 شـــركـــة وط ــاركـ ــشـ الــــــــوزراء ومـ رئـــيـــس  ــو  ــم بـــرعـــايـــة س

“الخليجي التجاري” يحتفي بدفعة جديدة من موظفيه المتميزين
ــيــجــي  ــخــل ــرف ال ــصــ ــمــ ــ احـــتـــفـــى ال
التجاري، أحد المصارف اإلسالمية 
الرائدة بمملكة البحرين، بمجموعة 
ــن مــوظــفــيــه مـــن ذوي  ــدة مـ جـــديـ
األداء المتميز ضمن برنامج “األداء 
المتميز”. جاء ذلك خالل احتفالية 
للمصرف  الــرئــيــس  بالمقر  أقــيــمــت 
ــمــالــي بحضور  ال الــبــحــريــن  بــمــرفــأ 
الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء 

اإلدارة التنفيذية. 
ــرئــيــس  ــاســبــة عــبــر ال ــمــن وبـــهـــذه ال
ــام  ــطـ ــيــــذي لـــلـــمـــصـــرف سـ ــفــ ــ ــن ــ ــت ــ ال
للموظفين  تقديره  عــن  القصيبي، 
المشهود  دورهـــم  على  المكرمين 
مؤكًدا  المصرف،  مكانة  تعزيز  في 
ثــمــرة  هـــو  نــجــاح أي مــؤســســة  أن 
جهود كادر وظيفي متميز وملتزم 
والشغف،  بالطموح  مليء  ومبدع، 

يــســتــحــق االحـــتـــفـــاء بــإنــجــازاتــهــم 
وأدائهم المتميز إلظهار مدى امتنانا 
وتقديرنا على إخالصهم وعطائهم. 
“يحرص  قــائــاًل  القصيبي  وأضـــاف 
العاملين  تــكــريــم  عــلــى  ــمــصــرف  ال
إداراتــــه وقــطــاعــاتــه وأقسامه  فــي 

لديهم  ويعزز  يرسخ  مما  المختلفة 
باعتبارهم  للمصرف  االنتماء  روح 
ــذي  جـــزءا ال يــتــجــزأ مــنــه، األمـــر ال
إبــراز  على  يشجعهم  أن  شأنه  مــن 
إمكاناتهم وإبداعاتهم، واستثمارها 
على الوجه األكمل لتقديم األفضل 

لعمالؤنا الكرام”.
وشمل تكريم الموظفين المتميزين 
كـــاًل مـــن مــحــلــل أنــظــمــة الــمــصــرف 
نــوشــاد فــادوكــال الــذي نــال جائزة 
ــار وتـــطـــويـــر الــعــمــلــيــات،  ــكــ ــ ــت ــ االب
ومــنــســقــة مــحــفــظــة الــتــمــويــل ريــم 

ــالــت جــائــزة  ــتــي ن ــادر جــنــاحــي ال ــ ن
فيما  الــعــمــالء،  خــدمــة  فــي  التميز 
ــق الـــتـــســـويـــق وتــطــويــر  ــريـ ــال فـ ــ نـ
اختصاصي  مــن  الــمــكــون  األعــمــال 
نور  المصرفية  المنتجات  تطوير 
تطوير  ومحللة  الغنامي،  عبدهللا 

سلمان  آمنة  المصرفية  المنتجات 
المنتجات  تطوير  ومحللة  األحمد، 
المصرفية سارة محمد بن محفوظ، 
جائزة  على  الــوافــر  حساب  ومدير 
فيصل  إسماعيل  المتميز  الفريق 

حسين.
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المنامة - سيدات األعمال

بالبحرين  التركية  الــســفــارة  أعلنت 
جمعية  مــع  وبالتعاون  االثنين  يــوم 
وجمعية  البحرينية  األعمال  سيدات 
ــال األعــــمــــال الــبــحــريــنــيــة، عــن  ــ رجــ
ــاءات الــعــمــل الــثــنــائــيــة  ــقـ تــفــاصــيــل لـ
ــات  ــركـ ــشـ ــن الـ ــيـ ــا بـ ــدهـ ــقـ الـــمـــزمـــع عـ
نوفمبر   3 يــوم  والتركية  البحرينية 
راديسون  الدبلومات  بفندق  المقبل 
الساعة  من  الفترة  في  البحرين  بلو 
ــاء.  ويــــزور  ــســ ــاحــا إلــــى 5 مــ 9 صــب

 14 تركي يضم  تجاري  المملكة وفد 
القطاعات  من  العديد  تشمل  شركة 
صناعة  أبرزها  والصناعية  التجارية 
األدوية والكيماويات، القطاع المالي 
الكهربائية  الصناعات  والــمــصــرفــي، 
األغذية  والمعلوماتية،  واإللكترونية 

البذور  ذلــك  في  بما  أنواعها  بجميع 
والمجففة،  الــمــحــفــوظــة  واألطــعــمــة 
ــات  ــاعـ ــنـ ــصـ ــاج الـــمـــجـــمـــد، الـ ــ ــدجــ ــ ــ ال
الصمامات  التدوير،  إعادة  المعدنية، 
والمحركات والفالتر، وأسالك اللحام 

وآالت اللحام وغيرها.

وفد تركي يضم 14 شركة يزور البحرين
المنامة - مباشر

واصلت أسعار الدينار البحريني 
أمام  الثالثاء،  أمــس  االرتــفــاع، 
الدوالر األميركي مقارنة بسعره 
أمــام  بينما هبط  اإلثــنــيــن،  يــوم 
عملة  أمام  استقر  فيما  اليورو، 

الجنيه االسترليني.
ــا  ــراهــ ــات أجــ ــابـ ــسـ ــحـ ووفــــقــــا لـ
)مباشر(، فقد زاد بشكل طفيف 
البحريني  الدينار  صــرف  سعر 
بنسبة  األميركي  الـــدوالر  أمــام 

الــجــدول  ويـــوضـــح   .%  0.02
اآلتــــــي ســـعـــر صـــــرف الـــديـــنـــار 
ــنـــي أمـــــــام الـــعـــمـــالت  ــريـ ــبـــحـ الـ

المذكورة.

الــبــحــريــنــي  الـــديـــنـــار  ُيـــذكـــر أن 
مرتبط بسعر الدوالر األميركي، 
انخفاضه  أو  بارتفاعه  ويتأثر 

سواء كان إيجابا أو سلبا.

الدينار البحريني يواصل االرتفاع أمام الدوالر

وزير النفط متفقدا المعرض

حفر البئر 
االستكشافي 

الثاني في “خليج 
البحرين” قريًبا
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تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن بيع فلل سكنية في منطقة الرفاع
فيوز، ووضعها بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم

0/42017/0134/85
1. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 2,127.0 متر مربع، 

السعر األساسي 639,000 دينار بحريني.
2. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 2,707.0 متر مربع، 

السعر األساسي 747,000 دينار بحريني.
3. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 3,045.0 متر مربع، 

السعر األساسي 855,000 دينار بحريني.
4. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 4,416.0 متر مربع، 

السعر األساسي 900,000 دينار بحريني.
5. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 5,295.0 متر مربع، 

السعر األساسي 990,000 دينار بحريني.
6. فيــا ســكنية تتكــون مــن 5 غــرف، مســاحة األرض 5,586,0 متر مربع، 

السعر األساسي 1,026,000 دينار بحريني.
موعد جلســة المزايدة في يوم األربعاء الموافق 2019/11/13 ، في تمام 

،)9:00am( الساعة التاسعة صباحًا
موقــع المزايــدة فــي قاعة محكمة التنفيــذ الرابعة في مبنــى وزارة العدل 

في المنطقة البلوماسية.
ماحظة هامة:

فعلــى الراغبيــن بالدخــول فــي المزايــدة مراجعة الســيد/ إيهــاب فريد من 
شــركة عقــارات كارلتــون )مكتــب الوســاطة العقــاري المكلــف( بالبيــع على 
نقــال رقــم ٣٦٥٠٤٤٩٩ أو رقــم مكتــب 2827 1729 ، أو مراجعــة إدارة 
التنفيــذ بــوزارة العــدل والشــئون اإلســامية والوقــاف في أوقــات الدوام 
الرســمي وذلــك بموجــب ملــف التنفيــذ رقــم 85 / 0134 / 42017 / 0، أو 
بالحضــور الشــخصي لقاعة المحكمة المذكور أعاه في التاريخ والســاعة 

المحددة أعاه.

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة ايماشن لاللكترونيات ش ش و مالكها سمير اعوان
سجل تجاري رقم ١١١٧٥٥-١

بنــاء علــى قرار المالك لشــركة ايماشــن لالكترونيات ش ش و مالكها ســمير اعوان 
المسجلة بموجب القيد رقم ١١١٧٥٥-١، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  

GHULAM NABI BUTT 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:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل   : 35506469 )973+(
hab.csc2016@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة خدمات الشحن المحملة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 121722

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

 شركة اكسيتوم تيكنولوجيز ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-١٠٦٨٤١

بنــاء علــى قــرار  الشــركاء فــي شــركة خدمــات الشــحن المحملــة ذ.م.م المســجلة 
 GHULAM  /بموجب القيد رقم ١٢١٧٢٢، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد

NABI BUTT 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:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل   : 35506469 )973+(
hab.csc2016@gmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء شركة اكسيتوم تيكنولوجيز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
  ARUN ARAVINDAN/رقم ١٠٦٨٤١-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد

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   : 33600506 )973+(
FAHDANBC@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )141654( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا 
محمــد علــي شــاهين الحيــي النعيمــي صاحــب ســان ســت فكايشــن )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ٢-١٠٨٩٧٥، طالبا تحويــل فرع )٢( من 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم
١. محمد علي شاهين الحيي النعيمي

٢. شعبان عبدالنبي ابراهيم طعيمة
٣. ياسين بن عمارة حريز

٤. رمز الكانوني

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا 
مكتب شــركة غدير ألدارة األعمال نيابة عن الســيد علي حســن جعفر الحواج 
الرجاليــة والمســاج )مؤسســة فرديــة( والمســجلة  لـــ ســلفانا للحاقــة  المالــك 
بموجــب القيــد رقــم ٨٣٣٨٧، طالبا تحويل  المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ٢٠٠٠ دينار، لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
١. حسين جاسم طاهر حسين التحو

ANNEE YARTSANGKAD .٢

القيد : ٢-١٠٨٩٧٥ 

 تاريخ: 2019/٢٨/١٠

القيد : 83387 

 تاريخ: 2019/١٠/23

قيد رقم: ٧-٤٤٦٧٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-143920( 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: عبدالنبي علي عبدالعزيز  االدرج

االسم التجاري الحالي: النسر لخردة المعادن 
االسم التجاري الجديد: فهيم لخردة المعادن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة  

باريمول واخوانه العقارية ذ.م.م

مؤسسة كوادر لأللمنيوم والحديد المطاوع

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-136627( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة جمال المانا للبصريات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســادة/ اصحاب شــركة باريمول واخوانه العقارية ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم ١٢٢٨٧٤، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: باريمول واخوانه العقارية ذ.م.م

PARIMOL & BROTHERS REAL ESTATE CO. WL.L
الى: شركة شيتاجونج للديكور والعقارات ذ.م.م

CHITTAGONG DECOR AND REAL ESTATE CO. WL.L
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعلــن مؤسســة كــوادر لأللمنيــوم والحديــد المطاوع)ســجل تجــاري رقــم 

١١-١٩٢٥٩( أنهــا قــد توقفــت عــن العمــل وتــم إغــاق المؤسســة رســميًا، 

وعليه فإننا ندعو كل من له مطالبات أو مستحقات مالية على المؤسسة 

التقدم بطلبه إلينا مباشرة خال شهر من تاريخ هذا االعان

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

السادة اصحاب شركة جمال المانا للبصريات ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم ١٢٧٠٨١، طالبين تغيير االسم التجاري من جمال المانا للبصريات ذ.م.م 

الى المانا للنظارات 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 : 127081 

 تاريخ: 2019/١٠/23
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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
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أنصار حزب اهلل وأمل يحرقون خياما ويعتدون على معتصمين

الحريري: أتقدم باستقالتي استجابة للشارع اللبناني

اللبنانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  أعــلــن 
مقر  من  كلمة  في  الثالثاء  مساء 
الشعب  أن  بيروت،  وســط  إقامته 
يوما   13 منذ  ينتظر  كان  اللبناني 
ــرارا ســيــاســيــا يــوقــف الــتــدهــور  ــ قـ
الــحــاصــل، وقــد حــاولــت الــوصــول 
إلى  أنني وصلت  إال  مــخــرج،  إلــى 
طــريــق مـــســـدود، وســأتــوجــه إلــى 
لتقديم  بعبدا  في  الرئاسي  القصر 

استقالتي.
بعهدة  استقالتي  “أضــع  ــاف:  وأضـ
واللبنانيين،  عون  ميشال  الرئيس 
فال أحد أكبر من بلده، وأدعو هللا 

أن يحمي لبنان”.
كلمة مختصرة جدا:  قال في  كما 
ومنع  لــبــنــان  حــمــايــة  “مسؤوليتنا 
وصـــول الــحــريــق إلــيــه والــنــهــوض 

باالقتصاد”.
تعالت  اســتــقــالــتــه،  إعــــالن  وفــــور 
صـــيـــحـــات الــمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن 
تجمعوا في وسط بيروت، مطالبين 

باستقالة رئيس الجمهورية أيضا.
لقطات  أظهرت  ذلــك،  غضون  في 
وحركة  هللا  حــزب  أنــصــار  فيديو 
ــام  ــيـ أمـــــــــل، وهـــــــم يــــــدمــــــرون خـ
الــمــعــتــصــمــيــن فـــي ســاحــة ريـــاض 
الصلح وسط بيروت ويشعلون بها 
المحتجين  النيران ويشتبكون مع 

أمس الثالثاء.
وكان شهود من “رويترز” قد قالوا 
في وقت سابق إن أنصارا للحزب 
محتجين  مــع  اشتبكوا  والــحــركــة 
عــنــد حــاجــز طــريــق وفـــي منطقة 
ــرى بــوســط بـــيـــروت، مــمــا دفــع  أخــ

الشرطة للتدخل.
“الجديد”  وتلفزيون  شهود  وقــال 
إن قوات األمن تدخلت لمنع تفاقم 
ــمــوقــف، وأطــلــقــت قــنــابــل الــغــاز  ال

المسيل للدموع لتفريق الجموع.
ــــق مــــن أمــــس،  ــاب وفـــــي وقـــــت ســ
حزب  لميليشيات  أنــصــار  اقتحم 

هللا وحـــركـــة أمــــل جــســر الــريــنــغ 
ــيــــث يــعــتــصــم  فـــــي بــــــيــــــروت، حــ
عدم  على  احتجاجا  متظاهرون؛ 
استدعى  مــمــا  مطالبهم،  تحقيق 
بين  للفصل  ــن  األمـ ــوات  قـ تــدخــل 

المتظاهرين والعناصر الحزبية.
أنــصــار  الـــمـــصـــادر أن  وأوضـــحـــت 
حزب هللا وحركة أمل حاولوا فض 
المتظاهرين على الجسر،  اعتصام 

مما أسفر عن وقوع مواجهات.
حتى  المواجهات،  وقعت  إن  ومــا 
تدخلت قــوات األمــن؛ للفصل بين 
ومنع  الــوضــع  واحــتــواء  الطرفين 

تطوره إلى أعمال عنف.
التي  األولـــى  الــمــرة  ليست  وهـــذه 
ميليشيات  أنــصــار  فــيــهــا  يقتحم 
اعـــتـــصـــام  مــــــواقــــــع  هللا  حــــــــزب 
الجمعة  اقتحم،  إذ  المتظاهرين، 
ــوداء  ــال يـــرتـــدون قــمــصــانــا سـ رجــ
ساحة  الــحــزب  أنــصــار  بها  يشتهر 
ــيـــروت،  ــط بـ ــ ــاض الـــصـــلـــح وسـ ــ ــ ري
نـــصـــر هللا” فــي  “لـــبـــيـــك  ــفـــوا  ــتـ وهـ
إلــى حسن نصر هللا زعيم  إشـــارة 

الميليشيات.

الشغب  مكافحة  قــوات  وتدخلت 
الــطــرفــيــن، ومنعت  بــيــن  لــلــفــصــل 
اعتقلت  فــيــمــا  األحــــــداث،  تــفــاقــم 
قوات األمن عددا من أنصار حزب 

هللا.
ليل  مماثلة  مــواجــهــات  وانــدلــعــت 
وسط  نفسه  الموقع  في  الخميس 

بيروت.
بــالــزج  هـــدد  أن  هللا  لنصر  وســبــق 
إن  قائال  أهلية،  حــرب  في  بالبالد 
حرب  إلــى  تــؤدي  قد  “المظاهرات 
متصاعدة  دعــوات  رافضا  أهلية”، 
ــحــكــومــة  مـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــقـــالـــة ال

والرئيس.
وأضاف في كلمة متلفزة: “ال نقبل 
الذهاب إلى الفراغ، ال نقبل إسقاط 
العهد، وال نؤيد استقالة الحكومة، 
نيابية  بانتخابات  اآلن  نقبل  وال 
مطالب  كل  بذلك  رافضا  مبكرة”، 
المتظاهرين المنّددين بكل الطبقة 
باستقالة  والمطالبين  السياسية 

الحكومة وتغيير البرلمان.
“أخشى  قائال:  تهديده،  واستطرد 
يقود  أن  يريد  من  هناك  يكون  أن 

لبنان إلى حرب أهلية”، معتبرا أن 
ميليشيات حزب هللا هي “الطرف 

األقوى” في لبنان.
المتظاهرون  يعمد  جــانــبــهــم،  مــن 
إلـــى قــطــع الــطــرقــات فــي مختلف 
عن  للتعبير  كوسيلة  البالد،  انحاء 
احتجاجهم، وتأكيدا على مطالبهم، 
بتغيير الحكومة ومحاربة الفساد، 
األوضاع  لتحسين  بجدية  والعمل 

المعيشية واالقتصاد المتردي.
على  األرض  المحتجون  ويفترش 
ــريــنــغ، لــيــقــطــعــوا الــطــريــق  جــســر ال
إليهم عدد  بأجسادهم، وقد انضم 
من الشخصيات العامة، من بينهم 
على  الــحــائــزة  اللبنانية  المخرجة 

جوائز عالمية، نادين لبكي.
ــا يـــلـــجـــأ الـــمـــتـــظـــاهـــرون إلـــى  ــمـ كـ
ــقــطــع الـــطـــرق،  أســـالـــيـــب أخـــــرى ل
المطاطية  اإلطـــارات  إحــراق  مثل 
عشرات  وإيــقــاف  والمستوعبات، 
الــطــرق،  منتصف  فــي  ــســيــارات  ال
فيما تحاول األجهزة األمنية فتح 
حركة  لتسهيل  جــزئــيــة؛  مــســارب 

المواطنين.

بيروت ـ وكاالت

قوات األمن اللبنانية تتدخل لفض االشتباكات بين المتظاهرين وعناصر موالية لحزب الله في وسط بيروت )أ ف ب(

الكويت ـ كونا

إن  الثالثاء،  أمس  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  قال 
“تجاوز  إلــى  داعيا  مسبوقة،  غير  عصيبة  مصيرية  ظروفا  تشهد  المنطقة 

الخالفات العربية ووضع مصالح األمة العربية العليا فوق كل اعتبار”.
الرابع من الفصل  وأوضح أمير الكويت خالل افتتاحه دور االنعقاد العادي 
التشريعي الـ “15” لمجلس األمة أن المنطقة العربية “تشهد ظروفا مصيرية 
عصيبة غير مسبوقة”، و”نتابع بكل القلق واأللم ما يجري في عدد من الدول 
الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم االستقرار التي نسأل المولى عز وجل أن 

تنتهي إلى ما يحقق الخير واألمن والرخاء ألشقائنا في هذه الدول”.
التي  الملتهبة  أنبهكم مجددا إلى خطورة األوضــاع  لزاما أن  وأضــاف: “أجد 
تهدد  التي  وآثارها  تداعياتها  وخطورة  أخطارها  ونستشعر  حولنا،  تعصف 
أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا”. ودعا الشيخ صباح األحمد على تجاوز 
الخالفات العربية، قائال: “يستوجب على الفور السمو فوق خالفاتنا وتعزيز 
وحدتنا وصالبة موقفنا، كما علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خالفاتنا، 
مسؤولية  “إنها  وتــابــع:  اعتبار”.  كل  فــوق  ألمتنا  العليا  المصالح  نضع  وأن 

تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ”.

أمير الكويت: نشهد ظروفا عصيبة غير مسبوقة

باريس ـ أ ف ب

إيــمــانــويــل  الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  دان 
مــاكــرون “بــشــدة” اعــتــداء وصــفــه بالـ 
جنوب  في  مسجدا  استهدف  “شنيع” 
ــســا، ُجــــرح فــيــه شــخــصــان،  غــــرب فــرن
مرتكبه  أوقفت  أنها  الشرطة  وأعلنت 

الذي حاول إحراق المسجد.
الفرنسي  للرئيس  تغريدة  فــي  وجــاء 
مع  أبـــدا  تتسامح  لــن  “الجمهورية  أن 
الــحــقــد”، مــتــعــهــدا “بــــذل كـــل الــجــهــود 
مواطنينا  وحماية  الفاعلين  لمعاقبة 

المسلمين”.
وأصـــيـــب شــخــصــان مــســنــان بــجــروح 

أمام مسجد مدينة  االثنين  خطيرة 
بــايــون جــنــوب غـــرب فــرنــســا في 
ــــذي اعتقل  ال الــمــســلــح،  الــهــجــوم 

مرتكبه بحسب الشرطة.
وجاء في بيان لمديرية 

الشرطة “عند الساعة 
رجل  حاول   15,20

إضرام النار في باب مسجد في بايون، 
ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان 
أطلق عليهما النار”، مضيفة أن المسلح 
يغادر  أن  قبل  سيارة  في  النار  أضــرم 

المكان.
وقالت الشرطة إن المشتبه به ثمانيني 
المتطرف،  لليمين  سابقا  مرشحا  كــان 
في حين يبلغ الجريحان الـ 74 و78 من 
العمر، وتم نقلهما إلى المركز الطبي في 
بايون، حسبما نقلت “فرانس برس” عن 

المصدر ذاته.
رجل  المسلح  فإن  أمني  ووفق مصدر 
كلود  ويدعى  عاما   84 العمر  من  يبلغ 
متفجرات  فريق  إرســـال  وتــم  اس، 
ــايـــون،  ــه الـــــذي يــقــع قــــرب بـ ــزل ــمــن ل
القضائية  الــشــرطــة  وتــســلــمــت 
فرضت  حين  في  التحقيق 
ــيــــة فــي  ــ ــن إجـــــــــــــراءات أمــ

محيط المسجد.

ماكرون يتعهد بحماية مسلمي فرنسا

دبي ـ العربية نت

محمد  الفريق  اليمني  الدفاع  وزيــر  نجا 
الــمــقــدشــي، أمـــس الــثــالثــاء، مــن قصف 
وزارة  مقر  استهدفت  مسيرة  طــائــرات 

الدفاع في محافظة مأرب، شرق اليمن.
“الــعــربــيــة. ـــ  ل مــصــادر عسكرية  وأفــــادت 
اجتماًعا  أن درونا حوثًيا استهدف  نت”، 
وزارة  مقر  فــي  عليا  عسكرية  لــقــيــادات 
الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية 

بمأرب.
بينهما  ُقــِتــال  جندَيْين  أن  ــى  إل وأشــــارت 
الدفاع، وأصيب آخرون في  سائق وزير 

الهجوم.
القيادات  جميع  أن  المصادر  أكــدت  كما 
العسكرية بخير ولم يصب أي منهم بأذى.
وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي 
اليمنية  والــحــكــومــة  ــدفــاع  ال وزارة  مــن 

حول الهجوم.
فيما أعلن الجيش اليمني السيطرة على 

الخط الدولي بين كتاف والبقع بمحافظة 
لميليشيات  ــرئــيــس  ال الــمــعــقــل  صـــعـــدة، 

الحوثي، أقصى شمال البالد.
الرسمية،  اليمنية  األنــبــاء  وكالة  ونقلت 
ــواء التحرير،  لـ مــســاء األحـــد، عــن قــائــد 
الجيش  إن  قوله  القلعي،  جمال  العميد 
سلسلة  قمم  أعلى  على  سيطر  الوطني 

ــتــي تــبــدأ مـــن عــمــود  ــة” ال ــاحـ جــبــال “رشـ
الصحراء حتى جبال “جشيرة” بمديرية 

البقع في صعدة.
التقدم  بــهــذا  أنـــه  إلـــى  القلعي  لــفــت  كــمــا 
الكاملة  للسيطرة  محكًما  الجيش  أصبح 
كتاف  بين  ــرابــط  ال ــدولــي  ال الــخــط  على 

والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.

وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي

قوات الشــرعية تتقدم فــي معقل المتمردين فــي محافظة صعدة
نجاة وزير الدفاع اليمني من هجوم “درون” حوثي

بغداد ـ وكاالت

بعد أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
العراقية،  الحكومة  استقالة  إلى  الصدر 
في  المتظاهرين  آالف  إلى  الصدر  انضم 

مدينة النجف أمس الثالثاء.
ــديــن  ــل ال ــتــفــاصــيــل، انـــضـــم رجــ ــي ال وفــ
ــعــراقــي مــقــتــدى الــصــدر إلــى  الــشــيــعــي ال
للحكومة  المناهضين  المتظاهرين  آالف 
في مدينة النجف جنوب بغداد، بحسب 
برس.  فرانس  وكالة  أفاد مراسل من  ما 
وكان الصدر قد وصل إلى النجف قادما 

من إيران.
رئيس  االثنين،  كان دعا  الصدر  أن  يذكر 
إلى  للحضور  المهدي  الــوزراء عادل عبد 
البرلمان؛ من أجل اإلعالن عن انتخابات 
االنتخابات  بأن تكون  مبكرة. كما طالب 
ــمــبــكــرة مـــن دون مــشــاركــة األحــــزاب  ال
الحالية “إال من ارتضاه الشعب”، بحسب 

تعبيره.

العراقي على  الــوزراء  بــدوره، رد رئيس 
أكثر  وسيلة  هناك  أن  أعلن  حين  الصدر 

اختصارا لما طلبه الصدر.
وقال عبدالمهدي في رسالة وجهها أمس 
نيابية  كتلة  أكبر  زعيم  الصدر، وهو  إلى 
االنتخابات  كان هدف  “إذا  البرلمان:  في 
تــغــيــيــر الــحــكــومــة، فــهــنــاك طــريــق أكــثــر 
اختصارا، وهو أن تتفق مع األخ العامري 

ــعــامــري زعــيــم تــحــالــف الفتح  ال ــادي  ــ )هـ
جديدة،  حكومة  لتشكيل  البرلمان(  في 
الوزراء  وعندها يستطيع رئيس مجلس 
ــتـــالم الــحــكــومــة  تــقــديــم اســتــقــالــتــه واسـ
نقل  لم  إن  أيــام  خــالل  مهامها  الجديدة 
وتابع:  االتفاق”.  هذا  تحقق  من  ساعات 
ستتعاون  السياسية  الكتل  أن  “أعتقد 

بشكل واسع لتحقيق التصويت الالزم”.

وصول مقتدى الصدر لمكان التظاهرات في النجف )أ ف ب(

عبــد المهــدي يرد علــى الدعوة إلجــراء انتخابــات مبكرة
العراق.. مقتدى الصدر ينضم لمظاهرات النجف

تونس ـ وكاالت

التونسية،  الــحــكــومــة  رئــاســة  أعــلــنــت 
مع  التشاور  وبعد  أنــه  الثالثاء،  أمــس 
تمت  سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس 
إقالة وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي 
ــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة خميس  ــ ووزي
في  الحكومة  وأوضحت  الجهيناوي. 
بــيــان لــهــا أن كــريــم الــجــمــوســي وزيــر 
وزارة  مهام  سيتولى  الحالي  الــعــدل 
الدفاع الوطني بالنيابة، بينما سيتولى 
صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة 
شــؤون  تسيير  الــخــارجــيــة،  الــشــؤون 
أنه  نفسه،  البيان  في  ــوزارة. وجــاء  الـ
للدبلوماسية  الــدولــة  كاتب  عفاء  تــّم 
االقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه 

أيًضا. وكانت قد ظهرت 
بوادر أزمة بين رئيس 
الجمهورية التونسية 
ــر  قــيــس ســعــيــد ووزيـ

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

ــال مــلــف  ــ ــي ــاوي حــ ــ ــن ــ ــي ــــجــ خـــمـــيـــس ال
وعلى  لــتــونــس.  الــخــارجــيــة  السياسة 
الرغم من التحفظ الشديد في إعالن 
ــذا الـــخـــالف، فقد  أســبــاب وخــفــايــا هـ
ــام إشــــارات واضــحــة  ــرزت هـــذه األيــ بـ
الــرجــلــيــن.  بــيــن  ــود قطيعة  عــلــى وجــ
خالل  السطح  على  الــخــالف  وطــفــى 
األلماني هايكو  الخارجية  زيارة وزير 
ماس أمس االثنين إلى تونس، والذي 
سعيد  قيس  الــدولــة  رئــيــس  استقبله 
عنه  غــاب  لقاء  في  قرطاج  قصر  في 
الجهيناوي،  خميس  الخارجية،  وزيــر 
جديدة،  دبلوماسية  وجــوه  وحضرته 
ممثلًة في سفير تونس بإيران طارق 
والمرشح  بالطيب، 
ــر  ــ ــدي ــــصــــب مــ ــن ــمــ ــ ل
الرئاسي  الــديــوان 
عـــــــبـــــــدالـــــــرزاق 

بالطيب.

تونس.. إقالة وزيَري الدفاع والخارجية
واشنطن ـ وكاالت

ســيــعــقــد مــجــلــس الـــنـــواب األمــيــركــي 
تصويت  جلسة  أول  الــخــمــيــس،  غـــدا 
إلى  الرامي  التحقيق  إطار  في  رسمي 
ــزل الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، وفــق  عـ
مـــســـؤول فـــي الــمــجــلــس، فـــي وقــت 
يدفع الديمقراطيون للمضي قدما في 
اإلجراء الذي ستتخلله جلسات استماع 
عــلــنــيــة. وقــــال مـــســـؤول ديــمــقــراطــي 
االثنين،  بــرس”،  “فرانس  لوكالة  رفيع 
ــوف “تــحــدد  إن جــلــســة الــتــصــويــت سـ
بعدما  للتحقيق”،  المقبلة  الــخــطــوات 
أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي 
الــديــمــقــراطــيــيــن بــالــخــطــوة الــمــقــبــلــة. 
ــراء يــهــدف إلــى الــرد  ويــبــدو أن اإلجــ

يعتبر  الــذي  ترامب  انتقادات  على 
إجراءات  إطالق  أن  والجمهوريين 

العزل يفتقد للصالحية ما لم 
في  عليه  التصويت  يتم 

المجلس.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى 
كتلتها البرلمانية “سنقدم هذا األسبوع 
إلى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق 
الــــجــــاري”، مــضــيــفــة أن الــنــص “يــضــع 
االستماع  جلسات  إجــراء  لكيفية  آلية 
المفتوحة أمام األميركيين” كما “يعدد 
ولدفاعه”.  للرئيس  المضمونة  الحقوق 
الــذي  المجلس  يقر  أن  الــمــرجــح  ومــن 
الــقــرار؛  الديمقراطيون  عليه  يسيطر 
نائبا ديمقراطيا في   228 أن  إلى  نظرا 
الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون 
يرمي  إجــراء تحقيق  أو  الرئيس  عزل 
االستماع  يــجــري  اآلن  وحــتــى  لــعــزلــه. 
المستمر  التحقيق  فــي  للشهود 
مغلقة،  جلسات  في  شهر  منذ 
ــه النــــتــــقــــادات  ــرضــ ــعــ ــ ــا ي ــ ــم مــ
ــجــمــهــوريــيــن الــذيــن  ال
سري  بأنه  يصفونه 

وغير شرعي.

“النواب” يستعد للتصويت على تحقيق “عزل ترامب”

مقتل 13 “إرهابيا” 
في شمال سيناء

القاهرة ـ أ ش أ

قــتــل 13 “إرهـــابـــيـــا” فـــي اشــتــبــاكــات مع 
الــشــرطــة الــمــصــريــة فــي شــمــال ســيــنــاء، 
ــن قـــتـــاال مع  ــ ــوات األمـ ــ حــيــث تـــخـــوض قـ
حسبما  عـــدة،  ســنــوات  مــنــذ  المتطرفين 

أفادت وزارة الداخلية أمس الثالثاء.
معلومات  أن  بيان  في  الـــوزارة  وأعلنت 
“تـــوافـــرت لــقــطــاع األمـــن الــوطــنــي حــول 
اتخاذ مجموعة من العناصر اإلرهابية من 
منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص 
ــهــم ومــرتــكــزا  ــرا ل ــ )شـــمـــالـــي ســـيـــنـــاء( وكـ

لالنطالق لتنفيذ عملياتهم العدائية”.
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الســـياحة في بلد يســـعى ألن تكون مصدرا أساســـيا للدخل الوطني ومظهرا عصريا 
لحضارة البلد، ووجهة دولية للسياح األجانب وأخيرًا واجهة حضارية تجتذب أنظار 
العالم، كما الكثير من الدول وأقربها إلينا دبي، علينا االبتعاد عن القيود واالرتباكات 
والخـــوف والتـــردد من قراراتنا الســـياحية! التـــي ال تعكس ثقة بالبرنامج الســـياحي 
الـــذي نقصـــده، فال يكفي تعيين أفراد جـــدد، وال تكفي التصريحـــات، بل ما نحتاجه 
اســـتراتيجيات ذكيـــة وإيقاع ســـريع للعمل وكســـر الروتين والرتابـــة والقفز بقرارات 
جريئـــة تضـــع قطار الســـياحة على الســـكة الصحيحـــة، وأن يتـــم اســـتثمار البحرين 
كوجهـــة ســـياحية حضارية تملك مـــن المقومات ما يؤهلها ألن تكـــون وجهة عالمية 
ونقطة جذب للمنطقة، وهذا يتطلب الكثير، فمنذ ســـنوات مضت لألسف لم نستثمر 
إمكانياتنـــا بســـبب عجز عـــن رؤية ذكية تدرك حجـــم الثروة التـــي بحوزتنا والتي ال 
نستطيع استثمارها! كالبحر والجزر واالنفتاح والسمعة الدولية والخلفية التاريخية، 
والوجهـــات المتعددة باإلضافة إلى شـــعب مضياف، كل هـــذه وغيرها بحاجة لخطة 
فوق المألوف ال تتقيد بالروتين والقيود وخصوصا القرارات العشوائية التي تعكس 
االرتباك مثل تقييد السوق الحرة بالمطار بقرارات متضاربة، بشأن تعامل السوق مع 
الســـائح، فمسموح اقتناء سلعتين وثالث في يوم، ويقتصر األمر على سلعة واحدة 
فـــي يوم آخر، عدم وجود حفالت طوال العام، عدم وجود اهتمام بمرافق ســـياحية 
ووجهـــات يمكنها أن تشـــكل وجهة للســـياح مثل جزيـــرة حوار، فلو أمكن اســـتغالل 

هذه الجزيرة كما فعلت دبي وأســـتراليا وماليزيا وإيطاليا وتايلند بمرافقها المماثلة 
ألصبحـــت للبحرين ســـمعة ســـياحية توازي هذه الـــدول، فهي تملـــك كل اإلمكانيات 
والثـــروات لكنهـــا ال تملـــك الرؤية القصوى الثاقبـــة التي توظفها في تأســـيس قطاع 
ســـياحي تكاملي وليس مجرد إدارة ملحقة بإحدى الوزارات، فالســـياحة بحد ذاتها 
بحاجـــة لفـــرق وكفـــاءات وبرامـــج وميزانيات فـــي البداية لتصبح فيمـــا بعد مصدرا 
أساســـيا للميزانية، إن دخل كنيســـة تاريخيـــة واحدة في إيطاليا من زيارة الســـياح 

وبيوم واحد توازي ميزانية السياحة هنا، هكذا تستثمر المرافق السياحية.
إن تاريـــخ البحريـــن وحضارتها وجغرافية أرضها وشـــعبها المحب لآلخرين ومعرفة 
ســـواقها ومرشديها وكل سلك السياحة باللغات األجنبية، مع وجود خلفية سياحية 
منـــذ ســـنوات وخبرة فـــي التعامل مع األجنبـــي باإلضافة لفنادق وخبرة واســـعة في 
إدارتها، كل ذلك من شأنه أن يسهل العمل، فقط ما ينقصنا رؤية ثاقبة وفريق عمل 

مؤهل ذكي، وقرارات غير عشوائية. 
مـــن المؤســـف أن البحريـــن التـــي كانت قبل الجميـــع منذ أكثر من نصـــف قرن وجهة 
دوليـــة للســـياحة، أضحت اليـــوم في الصفـــوف الخلفية بمجال الســـياحة، والبد من 
البحـــث عن األســـباب رغـــم وضوحها! وإعـــادة النظر باألســـلوب التقليـــدي الروتيني 

البعيد عن الحافز اإلبداعي الفطن لكسر القيود.
تنويرة: ال تعمل صيادا ما دمت تخشى البحر. «

أقصى اللذة.. ضياعها!
ما إن ُيولد اإلنسان حتى نراه يلهث حول ما يحقق له حالة اإلشباع؛ فالطفل الوليد قد 
يدخل في حالة هياج وصراخ؛ إذا تأخر إرضاعه، وال يهدأ أو يقر له جفن حتى تمتلئ 
معدته، ويبلغ مرحلة اإلشـــباع! والحقيقة أن الجري وراء هذه الحالة مســـتمر وال يكاد 
يتوقف، ويأخذ له أشـــكاال وتالوين، وما الغذاء ســـوى مثال بســـيط للتدليل عليه! ولو 
ُقدر لإلنســـان كل الوســـائل والسبل إلشـــباع جميع رغباته؛ لما رفض أو استنكف، وقال 
ـــر أمانيه ورغباته  هـــل مـــن مزيد! فهـــو طموح بطبعه، طمـــاع بفطرته، غير أن وراء تعثُّ
أكثر من لِجام؛ قد يكون ضيق اليد والحال، أو ضيق الفكر والعلم، وربما ضيق الحيلة 
وانعدام أو ضعف الُفرص، ولكنه في المجمل لن يتوانى عن إشـــباع ما يرغب فيه؛ إذا 

تمكن من ذلك!
اإلشـــباع كمـــا نفهمـــه هو بلـــوغ حالـــة االمتالء، ووصـــول حـــد الكفايـــة! ال يقتصر على 
الرغبـــات الماديـــة أو الحســـية، بـــل يتضمن ما هو معنوي أو نفســـي! غيـــر أن أهم صفة 
تميزه هي )الوقتية(؛ لذلك يسعى المرء إلى تكراره كلما وجد الفرص سانحة له؛ فنحن 
– على ســـبيل المثال - لم نعرف رجاًل شـــغوًفا بجمع المال قال لنفســـه: اكتفيت! ولذلك 
نراه يسعى وراء إشباع أكبر وأكثر! لم نجد إنسانا منا يكتفي بحالة حب أو عاطفة أو 
راحة وقتية، فيقول: شبعت، وتنتهي القصة! هي دائرة نحوم في فلكها حتى يتوقف 

فينا آخر نفس!
بهذا المعنى نفهم أن اإلشباع يتعلق بالجسد والروح مًعا، لكن ما هو السر الذي يجعلنا 
نلهث خلفه هكذا؛ إن لم يكن )اللذة(! فتحقيق اإلشباع ُيوصل رسالة لطيفة إلى الدماغ 
ُتشـــبه الســـحر، تنعشـــه وتحييه: إنها اللذة بالشـــيء! اســـتطعامه، وتذوق حالوته! من 
هنا نعي ســـبب اإللحاح عليه، والرغبة المســـتميتة في الوصول إليه! وهو ما يعني أن 
موضوع اإلشباع متعلق بما يشتهيه الواحد منا أو يحبه، وهو ما ال نتفق فيه جميعنا؛ 
فمـــا أراه مهمـــا لدّي، وبحاجة إلشـــباع؛ يراه اآلخر عَرضيا هامشـــًيا؛ فقـــد تكون غايتي 
إشـــباع حاجـــة مادية في نفســـي؛ كأن ُأوصل رصيدي البنكي إلـــى مبلغ وقدره، ويكون 

لدى ذاك اآلخر رغبة في إشباع المعرفة لديه... وهكذا! 

إن من الجميل أن تكون لنا حاجة نرغب في إشباعها؛ لنشعر بشيء من  «
الرضا، وإْن كان وقتًيا! لكن من السيئ أن نبالغ في طلب أقصى درجات 

اإلشباع بالشيء، حتى نفقد لذته؛ متوهمين أنه كلما زاد؛ زادت متعتنا، 
وانفتحت لنا مغاليق السعادة، والحقيقة أننا نخسرها من دون رجعة، 

فنكون كمن عّبر عنهم المثل العربي )طلبوا اللذة فأخطأوها(!.

د. زهرة حرم 

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

ال سياحة مع القيود!

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

للتواصل: 17111483

البحرين في المقدمة ومن أكثر الدول أمنا
الحقيقـــة الماثلـــة للعيـــان أن مملكـــة البحريـــن حققـــت إنجـــازات علـــى 
المســـتوى األمني بكفاءة عالية جعلتها تتصدر الكثير من الدول وتحرز 
مراكـــز متقدمـــة باعتبارها من أكثر الدول أمنا، وهـــذه هي الركيزة التي 
تفســـر الواقـــع، فالبحريـــن بالفعل بلد األمـــن واألمان واالســـتقرار، ولهذا 
حلـــت فـــي المرتبـــة الرابعـــة عالميا في مؤشـــر األمن من بيـــن 141 دولة 
ولـــم تســـبقها ســـوى فنلندا وتلتها ســـنغافوة وثـــم أيســـلندا، كما حصلت 
علـــى المركـــز الثالـــث دوليا فيما يخـــص التعامل مـــع الجرائـــم المنظمة، 
وحلت خامســـا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشـــرطة والمرتبة التاســـعة 
فيمـــا يخـــص تدني جرائم القتل والتي تصـــدرت القائمة فيها اليابان ثم 

لوكسمبورغ.
إن ما حققته البحرين في تقرير التنافسية العالمي 2019 الذي تم عرضه 
بالمنتـــدى االقتصادي العالمي ومقره جنيف، يؤكد المســـتوى الرفيع من 
األداء الذي تتمتع به األجهزة األمنية والكفاءة العالية والدقة المتناهية 
وصياغة األهداف والسياســـات الرامية إلى تشـــكيل منظومة عســـكرية 
متكاملة تقـــوم بواجباتها على أكمل وجه لحماية الوطن والحفاظ على 

ســـالمته وأمنـــه ومنجزاتـــه وإبراز الصـــورة الحضارية لهـــذا البلد العزيز 
الـــذي يوفـــر أفضـــل الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيمين واألمـــن واألمان، 
واألرقـــام تتحدث عن نفســـها في إنجازات العـــام 2018، فقد تلقى خط 
الطوارئ أكثر من مليون مكالمة، والدفاع المدني 6500 بالغ، وانخفض 
عـــدد وفيـــات الحـــوادث المروريـــة إلـــى 25 %، وباشـــرت اإلدارة العامة 
ألمـــن المنافـــذ 481 قضيـــة، أمـــا خفر الســـواحل فقـــد باشـــر 2738 بالغا 
وقضيـــة، ومـــن ناحيتها قدمت شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة 
121 ألـــف خدمة، باإلضافة إلى الدورات المكثفة التي تعقد طوال العام 
عن حقوق اإلنســـان، وأنشـــطة شـــرطة خدمة المجتمع الكثيرة، والعمل 
التطوعـــي وغيرهـــا من الخدمـــات األمنية التي تقدمهـــا وزارة الداخلية 

بمهنية عالية وأسلوب حضاري أكسبها احترام العالم.

رجال األمن في البحرين، عيون ساهرة على أمن الوطن والمواطنين  «
ومتأهبون على الدوام للقيام بواجبهم المقدس بالتزام وانضباط في هذا 

الحقل العظيم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إذا كان النظـــام اإليرانـــي قـــادرا على قمع شـــعبه عبر قبضـــة حديدية للحـــرس الثوري، فإن 
هذه السياسات ال يمكن استنساخها في دول أخرى، بل هي سياسات ال مستقبل لها سواء 
فـــي إيـــران ذاتها أو في غيرها من الدول التي تتصور أن الماللي لســـنوات مضت بإمكانهم 

السيطرة على مقدراتها واختطاف واقعها ومستقبلها.
التظاهرات الغاضبة في العراق ولبنان وغيرها لم تنتصر لحزب أو فريق سياسي معين بل 
انتصرت للدولة الوطنية، ورفعت علمها وشعارها، وطالبت بأن يعلو صوت هذه الدولة على 
ما عداه من األصوات الطائفية أو المذهبية أو المصالحية؛ والرســـالة الحقيقية للتظاهرات 
واالحتجاجات ليســـت في الشكوى من الفقر والفساد والبطالة وتدهور األحوال المعيشية، 
بل هي باألســـاس في رغبة ماليين الشـــباب العربي في االحتجاج على الوجوه السياســـية 

التي ثبت فشلها واستعادة دولهم المختطفة وعودتها لممارسة دورها الطبيعي.
الحقيقـــة أن هـــذه التظاهرات ليســـت مفاجئـــة لمن يتابع أحـــوال الدول والشـــعوب العربية 
عـــن كثـــب، بل تنذر بهـــا نتائج اســـتطالعات الرأي التي تجـــرى بين الفينة واألخـــرى، ومنها 
االســـتطالع الذي أجرته شـــبكة “البارومتر العربي” ونشـــرت “بي بي سي” نتائجه منذ فترة، 
وأشارت نتائج هذا االستطالع الذي شارك فيه أكثر من 25 ألفًا من سكان عشر دول عربية 
إلى أمور عدة أولها ارتفاع متوســـط نســـبة الشباب العربي الذي يرغب في الهجرة إلى نحو 
20 %، والسبب الرئيسي لذلك هو الوضع االقتصادي والفساد، ما دفع نحو نصف العينة من 

الشباب في دول عربية محددة لإلعراب عن رغبتهم في الهجرة!
ثمة إشـــارة الفتة في أن النســـبة األكبر من العراقيين واليمنيين المشاركين في االستطالع 
اعتبـــروا إيـــران التهديد األكبر لدولهـــم )31 %، 33 % على التوالي( وهذا يعكس مدى وعي 

الشـــعوب واستشـــعارها بما يهددها من أخطار ربما يتجاهلها الساســـة ألســـباب ال عالقة لها 
بالوطنيـــة بقدر ارتباطها بالـــوالءات الطائفية والمصالحية! ماذا يعني أن يرغب نحو نصف 
عدد الســـكان الذين تقـــل أعمارهم عن الثالثين في الهجرة، وأن عـــدد الراغبين في الهجرة 
ضمن هذه الفئة يتصاعد بشـــكل ملحوظ مقارنة بنتائج االســـتطالعات السابقة؟! هل يعني 
ذلـــك أن نصـــل لوقت تعبـــر فيه غالبية هذه الشـــعوب عن رغبتها في الهجـــرة وترك البالد؟! 
وثمة مؤشـــر الفت يقول إن نحو 43 % من الشـــباب في بعض الدول العربية على استعداد 
للســـفر بدون أوراق رســـمية، أي أنهم جاهـــزون لالنضمام إلى عمليات لجـــوء أو هجرة غير 

شرعية!
على الحكومات العربية أن تقرأ واقع الشعوب جيدًا، فهناك متغيرات طارئة يجب التعامل 
معها، فنصف مســـتخدمي اإلنترنت في عشر دول عربية يرون مواقع التواصل االجتماعي 
محـــالً للثقـــة، ويفضلونها كمصدر ألية معلومات عند ورود أخبار عاجلة. وموقع “فيســـبوك” 
هو المنصة األكثر اســـتخدامًا عربيًا بعدد مســـتخدمين يبلغ حوالي 164 مليون شخص في 
العـــام الماضـــي، ارتفاعـــًا مـــن 56 مليونا في العـــام 2013، أي أن الكثير من الـــدول يمكن أن 

تتحول إلى بيئة خصبة للتثوير ونشر الغضب في أية لحظة.
العالم العربي في معظمه يحتاج إلى حلول وسياسات عالجية عاجلة لمعالجة  «

األوضاع التنموية، فالسوس الذي ينخر في جسد الكثير من الدول العربية 
بسبب عوامل طائفية وآيديولوجية ومتاجرة بالدين وغير ذلك من فساد وسوء 

إدارة وتغييب للتنمية الحقيقية، يتطلب استعادة لدور الدولة الوطنية كي 
تقوم بواجباتها ودورها حيال مواطنيها.  “إيالف”.

سالم الكتبي

التظاهرات ومعضلة التنمية في العالم العربي )2(

انتفاضات وطنية وشعبية
من الســـودان إلى اليمن، ومن العراق إلى لبنان، انطلقت انتفاضات وطنية وشـــعبية ضد أســـياد 
الطائفية والتيارات السياســـية، لهيب التظاهر تحت كل حجر وشـــجر في ُمدن العراق الصابرة 
على ميليشـــيات النظام اإليراني، ومن ُمدن لبنان التي تعيش تحت وطأة لهيب التيارات التي 
تالعبت وتتالعب بأقدار وأموال لبنان وشـــعبه، وفي اليمن ألجل إطفاء الحرائق التي أشـــعلها 

النظام اإليراني هناك.
اتهم الحشـــد اإليراني وميليشـــياته انتفاضة العراق بالتآمر على العراق مع الغرب وبتمويله لها 
مثلما اتهمت ميليشيات إيران في لبنان المتظاهرين اللبنانيين بأنهم متآمرون على لبنان وأنهم 
يســـتلمون التمويل من الســـفارات والدول األجنبية، في الوقت الذي تنال فيه هذه الميليشيات 
األمـــوال والعتـــاد من النظام اإليراني وتتصرف بأوامٍر منه. لقد وقف أهل العراق ولبنان وقبلهم 
الســـودان ضـــد مـــن تســـببوا في األزمـــات السياســـية واالقتصادية، وقفـــوا ضد من تســـببوا في 
البطالـــة وزيـــادة المديونيـــة الخارجية، وضد َمن لـــم ينفقوا ما حصل عليه لبنـــان من أموال في 
عالج أزماته، وعود نوابهم والحكومات من عددها كادت تطال الســـماء إال أنها أضحت كسراب 

يحسبه الظمآن ماء. 
إن الوجع يأتي من الداخل وليس بحاجة إلى دعم من الخارج، ولو سارت التحقيقات ألماطت 
اللثـــام عن مســـتوى الكثير من التجـــاوزات والتقصير وفي كل المجـــاالت، فاألموال التي حصل 
عليها العراق ولبنان واليمن ال تذهب إلى األرض وشعبها بل تتشارك فيها الميليشيات والتيارات 
تاركـــة بلدانها في الفقـــر والعجز وفي صفقات ونفقات رفعت المديونية وُكٌل ُينادي بالمســـاءلة 
والمحاســـبة والمراقبـــة! وإن اختلفوا فإنهم يختلفون على تقاســـم الحصـــص ومقدار غنيمة كل 

منهم.
الشعب العربي ال ُيريد أكثر من تنفيذ الوعود التي يطلقها السياسيون والمسؤولون سواء كانوا 
نوابـــا أو وزراء مـــن أجـــل حيـــاة كريمة فـــي أقطارهم، وأن يعمـــل ُكل َمن يســـتطيع وفق طاقته 
الوطنيـــة واإليمانيـــة فـــي كل مفاصـــل الدولـــة وإداراتها من غيـــر تقصير أو مد اليـــد لما ليس له 
الحـــق فيـــه، والدولـــة ال تكون عاجـــزة إال بعجز من يتحمل مســـؤولية إداراتهـــا، ورخاؤها يكون 

باالستغالل األمثل لمواردها، ونماء شعبها يكون برخاء البالد.
نهض الشعب العراقي واللبناني رافًضا سياسة المرجعيات الدينية  «

والتيارات السياسية، رافًضا الجوع في الوقت الذي تتخم فيه التيارات 
جيوبها بالمال الحالل لهم والمحرم على شعبهم. لقد انطلقت هذه 
االنتفاضات لتعلن رفضها لما هو موجود في الوقت الذي الذت فيه 

الجرذان إلى الجحور لتعلن بأوراٍق صفراء عن عدد من الوعود التي لن 
تْصِدق فيها وغير راغبة في تنفيذها.

عبدعلي الغسرة



ضمن الخطة التنفيذية التي وجه بها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة إلنهاء ملف مســتحقات 
الالعبيــن والمدربيــن واإلدارييــن والفنييــن، وفي إطار الخطــوات العملية 
التــي تتخذهــا وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة لضمــان التنفيــذ األمثــل 
للخطــة التنفيذيــة إلنهــاء مســتحقات الرياضيين، وقعــت األندية الوطنية 

وبنك البحرين للتنمية اتفاقية تمويل المستحقات المالية. 

ووقع االتفاقية التي أقيمت في مبنى 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة، من 
جانـــب بنـــك البحريـــن للتنميـــة نائـــب 
المديـــر العام للخدمات المصرفية رائد 
بوكنـــان، ومن جانـــب األندية الوطنية 

ممثلين عن مجالس إدارات األندية.
وفي تعليقه على توقيع هذه االتفاقات، 
قال بوكنان “نشـــيد أواًل بمبادرة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة تجاه 

حســـم ملـــف مســـتحقات الرياضييـــن 
وجهوده الكبيرة والمشـــهودة في هذا 
المجـــال. كمـــا نعّبـــر عـــن ســـعادة بنـــك 
البحرين للتنمية للمســـاهمة في تنفيذ 
هـــذه المبـــادرة مـــن خالل التعـــاون مع 
واألنديـــة  والرياضـــة  الشـــباب  وزارة 
الوطنية فـــي المملكة؛ إيماًنا من البنك 
المبـــادرات  هـــذه  بأهميـــة دعـــم مثـــل 
والعمل ضمن إطار التعاون والشـــراكة 

لدعـــم المســـيرة الرياضيـــة والشـــبابية 
البحرينيـــة مـــن خـــالل برامـــج فّعالـــة 
وهادفـــة ســـيكون لها األثـــر الكبير في 
تطويـــر الحركـــة الرياضية والشـــبابية 
وبالتالي تعزيز ســـمعة مملكة البحرين 

إقليمًيا وعالمًيا”.

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  وتعمـــل 
والرياضة بصورة مســـتمرة وبكل عزم 
ومضـــاء وبكامـــل طاقتهـــا؛ مـــن أجـــل 
تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة الرامية إلى حســـم 
ملف مســـتحقات الالعبين واإلداريين 

والفنييـــن والمدربيـــن بصـــورة نهائيـــة 
وفقـــا للخطـــة الفنيـــة التي أعلـــن عنها 
ســـموه في اللقاء التاريخي مع األسرة 
الرياضيـــة، وقد قطعت وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة في سبيل الوصول 
إلى تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفة شـــوطا كبيرة في 
العملية اإلدارية والفنية وتواصلت مع 
مختلف الجهات المرتبطة بالمشـــروع؛ 
بهـــدف تنفيـــذ الخطـــة الفنية بالشـــكل 
المطلوب وإيصال المستحقات المالية 

إلى مستحقيها.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

األندية وبنك التنمية توّقع اتفاقية تمويل المستحقات

جانب من توقيع االتفاقية

وقـــع العب كرة اليـــد عباس عبدالكريم عقـــده الجديد مع 
نـــادي باربار يقضـــي بموجبه تمثيل قميص البنفســـج في 
منافسات الموســـم الرياضي الجديد الذي سينطلق مطلع 

شهر نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا الخبر ليؤكد مصداقية وانفراد “البالد سبورت” 
الـــذي نشـــر قبـــل شـــهر مـــن اآلن أن الالعـــب يتـــدرب فـــي 
صفـــوف باربار؛ تمهيـــدا للتعاقد معه. وتعد هـــذه التجربة 
هـــي األولـــى لالعـــب عبدالكريم بعـــد ســـنوات قضاها في 
صفوف “الرهيب النجمـــاوي” حقق فيها بعض اإلنجازات، 
إال أنه توقف عن الظهور في دورينا بالموسمين الماضيين؛ 

ليصبح العبا حرا.
ومـــن المؤكـــد أن التوقيع مع عبدالكريـــم جاء بعد خوضه 
تجربـــة فنية تحت قيادة المدرب ســـيدعلي فالحي، الذي 
يبـــدو أنـــه ارتـــأى مـــن خاللها وجـــود الالعب فـــي صفوف 
الفريـــق واالســـتفادة مـــن إمكاناتـــه وخدماتـــه خصوصـــا 
أن باربـــار مقبـــل علـــى مشـــاركات عدة منهـــا خارجية مال 
بطولة اآلســـيوية لألندية التي ستقام الشهر المقبل ومنها 

المحليـــة والـــذي ســـيكون فيه البنفســـج مطالـــب بالدفاع 
عـــن لقب الدوري المتوج به بالموســـمين الماضيين وأيضا 

المنافسة على لقب الكأس.

عباس عبدالكريم بقميص باربار 

التجربــة األولــى لالعب بعد ســنوات في صفــوف النجمة
عباس عبدالكريم بارباري رسميا

حقـــق فريقـــا الحالـــة والمحـــرق انتصارين مئويين على حســـاب 
مدينـــة عيســـى وســـترة علـــى التوالـــي، فـــي المباراتيـــن اللتيـــن 
جمعتهمـــا مســـاء أمـــس )الثالثـــاء(، على صالـــة اتحاد الســـلة بأم 
الحصم، ضمن منافســـات مســـابقة كأس االتحاد البحريني لكرة 
الســـلة التـــي تقـــام فـــي ظل توقـــف دوري زيـــن الدرجـــة األولى؛ 
الســـتعدادات منتخبنـــا الوطنـــي األول للبطولـــة الخليجية التي 

ستقام في الكويت نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وفي المباراة األولى، خرج المحرق بانتصار مستحق على سترة 

بنتيجة قوامها 117/76.
ورفع المحرق رصيده إلى 3 نقاط، فيما وصل رصيد ســـترة إلى 

3 نقاط أيضا.
وقدم سترة بداية جيدة بعد أن فاز في الربع األول 23/21، فيما 
احتاج المحرق للربع الثاني ليبســـط سيطرته على اللقاء متفوقا 
فـــي هـــذا الربـــع 31/17، فـــي حين حاول ســـترة تقليـــص الفارق 
بفـــوزه في الربـــع األخير 29/26، قبل أن يعود المحرق ويحســـم 

اللقاء بفوزه في الربع األخير 39/17.
وفـــي اللقـــاء الثاني، لم يواجه الحالة صعوبـــة كبيرة من تخطي 

منافسه مدينة عيسى، متفوقا عليه بنتيجة 113/69.
ورفـــع الحالة رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل رصيد المدينة إلى 
نقطتين. وبسط الفريق البرتقالي سيطرته المطلقة على أشواط 
المبـــاراة األربعة التـــي فاز فيها بالنتائج اآلتيـــة: 24/19، 34/18، 

28/19 و27/13.

من لقاء الحالة ومدينة عيسى

الســلة كــرة  اتحــاد  كأس  مســابقة  منافســات  ضمــن 
انتصاران مئويان للحالة والمحرق
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اتحاد البليارد

يشارك العب منتخبنا الوطني 
فـــي  للســـنوكر حبيـــب صبـــاح 
بطولـــة العالم للســـنوكر، والتي 
أمـــس  منافســـاتها  افتتحـــت 
أنطاليـــا  فـــي مدينـــة  الثالثـــاء 

التركية.
 110 البطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
العبيـــن تـــم توزيعهـــم على 22 
مجموعـــة بواقـــع 5 العبين في 
كل مجموعـــة، يتأهـــل مـــن كل 
مجموعـــة 3 العبيـــن للمرحلـــة 
المقبلـــة، والتي ســـتلعب بنظام 
إخـــراج المغلوب. ووقع حبيب 
صباح فـــي المجموعة )T( التي 
تضم بجانبه كال من ساركوش 
األســـترالي،  االيراني، وايالس 
وكـــورن الروســـي، وكينغســـلي 

السنغافوري.
ويدخـــل نجمنـــا “بطـــل العرب” 
بنشـــوة  القـــوي  المعتـــرك  هـــذا 
تتويجه بلقب البطولة العربية 
االســـبوع  بكأســـها  فـــاز  التـــي 
الماضي، إذ يأمل حبيب صباح 

أن يظهر بالمســـتوى الذي يليق 
به ويحقـــق النتائـــج الطموحة 
ويشرف اســـم مملكة البحرين 
العالمـــي  الحـــدث  هـــذا  فـــي 
المجموعـــات  دور  مـــن  بـــدءا 
بطاقـــة  علـــى  والحصـــول 
التأهـــل للمرحلـــة الثانية، ومن 
ثـــم الوصـــول ألفضـــل المراكـــز 
توقعـــات  وســـط  المتقدمـــة 
ظـــل  فـــي  صعبـــة  بمنافســـات 
وجود كوكبـــة من نجوم اللعبة 

على الصعيد العالمي.

صباح يشارك ببطولة العالم للسنوكر

32 الـــ  الــدور  فــي  مشــوارهم  ينهــون  البحريــن  العبــو 

تقدم المرشحين للقب بطولة شاين

شهدت مباريات دور الـ32 لبطولة شاين البحرين الدولية الثانية للتنس 
للناشــئين، التــي أقيمت علــى مالعب االتحاد البحرينــي للتنس عدد من 
النتائج المثيرة والمنافســة القوية خالل مباريات هذا الدور، ما يشــير 

إلى قوة المنافسة المتوقعة في األدوار المتقدمة للبطولة.

وأقيمـــت يوم أمس 32 مباراة في فئتي 
الـــدور  هـــذا  وشـــهد  والفتيـــات،  األوالد 
مشاركة 6 العبين من البحرينيين بواقع 
3 العبيـــن فـــي فئـــة األوالد و3 العبـــات 
إقصائهـــم  تـــم  إذ  الفتيـــات،  فئـــة  فـــي 
الـــدور، فيمـــا شـــهد  جميعهـــا مـــن هـــذا 
هـــذا الـــدور تقدم عـــدد من المرشـــحين 
للمنافســـة على اللقب إلى الدور المقبل.
فـــي فئـــة فـــردي األوالد، خســـر الالعـــب 
البحرينـــي شـــادي خليـــل أمـــام الالعـــب 
 6/0 جوفانوفيتـــش  أنـــدري  الصربـــي 
و6/0، وخســـر البحرينـــي محمـــد الخان 
تروتـــش  بابلـــو  الفرنســـي  الالعـــب  مـــع 
بنتيجـــة 6/0 و6/0، فيمـــا خســـر الالعب 
علي آل شـــريف أمام الالعب البريطاني 
آرشـــي غراهـــام 6/0 و6/1، وفـــي بقيـــة 
المباريـــات فـــاز الالعب الفرنســـي بيريه 
أنتوني تايليو على األذربيجاني هاكتان 
مـــن  انســـحاب األخيـــر  بعـــد  جاراييـــف 
الشوط الفاصل للمباراة بسبب اإلصاب، 
حيـــث كانـــت النتيجـــة 6/4 و6/4 و2/1 
في الشـــوط الفاصل الذي لم يســـتكمل، 
ماتيـــو  البريطانـــي  الالعـــب  فـــاز  كمـــا 

فوتشـــيلو علـــى الهنـــدي أميتوج ســـينغ 
ساشـــديفا 6/2 و6/2، وفـــاز البريطانـــي 
تومـــي هاريســـون علـــى الرومانـــي لوكا 
و6/4،  و7/5   2/6 كونســـتانتين  دانيـــال 
وتغلـــب البريطاني الكســـندر جونز على 
الهندي ســـاي بهايراف كمانو 6/3 و6/1، 
وتغلب التايلندب واريت واناويتشـــاتي 
على التركي إينس دونميزير 6/4 و6/2.
كما شهدت المباريات فوز الالعب آرشي 
تورنير على الهندي فيفيك كولورو 6/4، 
4/6 و6/4، وفـــوز الالعب الهندي اجاريا 
يـــاداف على الفرنســـي ميمالـــت ميروج 
6/1 و6/3، وانتصـــر البريطانـــي دانيـــال 
ابيرنتي على القبرصي داريوس افتخار 
6/2 و6/2، وااللمانـــي مـــارك إيندلر على 
التركـــي يقيـــت بينيـــك 4/6، 6/0 و6/1، 
وتغلب النمساوي نيكوالس موزير على 
الهندي هاريشـــكيش بارشـــار 6/2 و6/2، 
فيما تغلب الدنماركي فيليبي ميكلسين 
 7/6 جانســـن  ويليـــم  البريطانـــي  علـــى 
علـــى  لســـتير  لـــوان  والفرنســـي  و7/6، 
الفلبيني جـــودي ميغويـــل هيدالغو 6/2 
و6/1، وأخيرا فـــوز الهندي جارف باهل 

علـــى البريطانـــي أوليفر ريتشـــاردز 6/3 
و6/3.

وفـــي فئـــة فـــردي الفتيـــات، لـــم تتمكن 
فتيـــات البحريـــن اجتيـــاز حاجـــز الدور 
32 وخرجـــن جميعـــا مـــن هذا الـــدور، إذ 
خســـرت البحرينيـــة مريم عيســـى أمام 
الفلبينيـــة ريني زاريا اتشـــينا 6/0 و6/1، 
أمـــام  نـــادر  نازلـــي  الالعبـــة  وخســـرت 
العبـــة لوكســـمبورغ بنتيجـــة 6/1 و6/0، 
بسيســـو  مايـــا  الالعبـــة  بينمـــا خرجـــت 
إثر خســـارتها أمام الروســـية الكســـندرا 

ماكسيموفا 6/2 و6/0.
وأســـفرت نتائـــج باقـــي مباريـــات فردي 
الفتيـــات عـــن فـــوز الالعبـــة الســـعودية 
يـــارا الحقبانـــي علـــى البريطانيـــة انـــدرا 
ســـوذرالند 6/2 و6/4، وفـــازت الهنديـــة 
رهيا ســـينغ علـــى الصينية مانـــي زهانغ 
6/1 و6/2، وتغلبـــت الالعبـــة المصريـــة 
نينـــا  الدنماركيـــة  علـــى  عطيـــة  مريـــم 
فـــازت  كمـــا  و6/1،   6/0 فيتشـــيتش 
البريطانيـــة اوليفيا روك علـــى المصرية 
بريهـــان عـــوف 6/3 و6/0، واألمريكيـــة 
زينيـــا  الهنديـــة  علـــى  كوتاكوتـــا  انانيـــا 
باريتـــو 6/1 و6/0، وانتصـــرت المصرية 
جيرميـــن شـــريف علـــى السويســـرية ليا 
الينـــا  والهنديـــة  و6/0،   6/1 موســـيمان 
إليزابيث على الفلبينية جان انزي ماتاك 

6/1 و6/0، وفـــازت البريطانيـــة ارابيـــال 
موين على المجرية إريكا ويل 6/2، 3/6 
و6/2، وتمكـــن المصريـــة جنان النمر من 
الفـــوز على الهنديـــة هارودايا شـــاه 7/5 
و6/3، فيمـــا تغلبـــت البريطانيـــة اريانـــا 
بارتليـــر علـــى الفلبينيـــة إيريـــا جابرييل 
الهنديـــة  وفـــوز  و6/0،   6/0 اليجيريـــا 
ســـيرنثا جليجما على المصرية كارولين 

فوزي 6/4، 4/6 و7/6.

فريق طبي خالل البطولة

حرصـــت اللجنة المنظمة لبطولة شـــاين 
البحريـــن الدوليـــة للتنـــس علـــى توفيـــر 
خـــالل  يومـــي  بشـــكل  طبيـــة  عيـــادة 
مباريـــات البطولـــة تحســـبا ألي إصابات 

قد تحدث لالعبين خالل المباريات.
وقالـــت مســـؤولة العـــالج الطبيعـــي في 
العيـــادة الطبيـــة أنـــه تـــم اســـتقبال عدد 
مـــن اإلصابات الخفيفة التي تم التعامل 
معها في العيادة، بينما استقبلت حالتي 
تشنج عضلي بسبب نقص السوائل في 
جســـم الالعبيـــن بســـبب المجهـــود الذي 
بذلـــوه فـــي المباريات وحـــرارة الطقس، 
المستشـــفى  إلـــى  الالعبيـــن  نقـــل  وتـــم 
بواسطة ســـيارات اإلســـعاف الستكمال 
عالجهما، وقدر خرج الالعبان في وقت 
الحـــق مـــن المستشـــفى بعـــد اســـتكمال 

عالجهما مباشرة.

اتحاد التنس

جانب من إحدى المباريات البحرينية نازلي نادر تصافح منافستها الروسية بعد المباراة

حبيب صباح

محمد الدرازيعلي مجيد



تنطلــق علــى مضمــار حلبــة البحريــن الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق 
األوســط” يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل الجولة الثانية من يوم الســباقات 
الوطنية ببطولتين محليتين وذلك بانطالق البطولة المحلية” تحدي حلبة البحرين 

.BMR600 وبطولة الدراجات النارية ،“CC 2000 الدولية

وتبـــدأ الفعاليـــات فـــي يوم الســـباقات 
الوطنية من 4 مســـاء وتســـتمر اإلثارة 
فـــا  مســـاء،   10 حتـــى  والســـباقات 
تفوتكـــم اإلثـــارة والتحـــدي وتشـــجيع 
الســـائقين البحرينيين المشاركين في 
ظـــل التذاكـــر الرمزية المتوفرة بســـعر 
ديناريـــن للكبار، ودينـــار واحد للصغار، 
وتدعو حلبـــة البحريـــن الدولية جميع 
الوســـائل اإلعامية للحضـــور وتغطية 
الفعاليـــة وذلـــك فـــي النـــادي اإلعامي 

بحلبة البحرين الدولية.
ومن المؤكد أن الجولة الثانية ستشهد 

إثـــارة كبيرة ومشـــاركة واســـعة وذلك 
بعد اإلقبال الكبير الذي شهدته الجولة 
األولـــى، والتـــي انطلقت مطلـــع أكتوبر 

على مضمار الحلبة الداخلية.
وخـــال الجولـــة الثانية سيشـــارك 17 
ســـائقا على خـــط االنطـــاق، وأبرزهم 
الشـــيخ حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل خليفة، 
العلـــوي،  ناصـــر  القصـــاب،  مارتينـــا 
حمـــو،  ماجـــد  ســـالرينو،  جيوفانـــي 
رائـــد  بيلـــو،  ويبكـــي  بيلـــو،  أندريـــس 
رفيعي، أحمد بن خنين، طارق التاجر، 

عبـــد هللا القعـــود، رائـــد حمـــو، محمـــد 
فقيهي، باسم العلوي، حسين الغانم.

يذكر أنه خال منافسات السباق األول 
تمكـــن ســـلمان بـــن عيســـى مـــن تصدر 
الســـباق ومنافســـة 15 سائقا على خط 
االنطـــاق والفـــوز بالمركـــز األول على 
مضمـــار الحلبة الداخليـــة، وفي المركز 

الثانـــي أحمـــد بن خنيـــن وفـــي المركز 
الثالـــث الشـــيخ حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ورابعـــا محمد فقيهي، خامســـا 

ماجد حمو، سادسا طارق التاجر.
أما السباق الثاني، فتمكن أيضا سلمان 
بن عيســـى مـــن تصـــدره وفـــي المركز 
الثانـــي أيضـــا حافـــظ أحمد بـــن خنين 

على مركزه، وثالثا تقدم محمد فقيهي 
ورابعا مارتينا القصاب، وخامسا ناصر 

العلوي.
أما وبطولة البحرين للدراجات النارية 
أحمـــد  مـــن  كل  فتمكـــن   ،BMR 600
المعينـــي وعلـــي أحمد أديبي وحســـن 
العوضـــي مـــن الحفاظ علـــى مراكزهم 

الثاثـــة األولى خال ســـباقي الجولة، 
وتمكـــن المعينـــي مـــن تصـــدر ســـباقي 
الجولـــة ومتصـــدرا علـــى 10 ســـائقين 
مشـــاركين فـــي الجولـــة األولـــى؛ لذا ال 
تفوتـــوا حضور ثاني جوالت الموســـم 
حلبـــة  فـــي  المحليـــة  البطـــوالت  مـــن 

البحرين الدولية.

حلبة البحرين الدولية

الجمعة انطالق الجولة الثانية من يوم السباقات الوطنية

اللجنة اإلعالمية

12 يومـــا تفصلنا عن انطاق أســـبوع 
بريف الدولي للقتال 2019 على أرض 
ســـينظمه  والـــذي  البحريـــن،  مملكـــة 
القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  االتحـــاد 
المختلطـــة “BMMAF” بالتعـــاون مع 
منظمـــة بريـــف “BRAVE” واالتحـــاد 
IM� ”الدولي لفنون القتال المختلطة 

MAF � WMMAA” فـــي الفتـــرة مـــن 
10 � 16 نوفمبـــر المقبـــل علـــى صالة 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة. وتتضمن 
فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، 
الـــذي يقـــام للمـــرة الثالثـــة على أرض 
المملكة، إقامة بطولة العالم السادسة 
المختلطـــة،  القتـــال  لفنـــون  للهـــواة 
وبطولة بريف في نســـختها التاســـعة 
والعشـــرين للمحترفين لفنون القتال 
بريـــف  منظمـــة  أن  كمـــا  المختلطـــة. 
هـــي  جديـــدة،  بطولـــة  اســـتحدثت 

بطولـــة KHK العالمية للوزن المفتوح 
والتي ستقام لليلة واحدة إلى جانب 

منافسات بطولة بريف.
ونتناول اليوم الحديث عن التأثيرات 
علـــى  بريـــف  لبطولـــة  واالنعكاســـات 
الشأن االقتصادي للمملكة، وما تسهم 
به هـــذه البطولة من تحقيق معدالت 

نمو في هذا الجانب المهم والحيوي.
مـــن جانبـــه، أكـــد الخبيـــر االقتصادي 
حـــازم جناحـــي أن الجهـــود الكبيـــرة 
لرئيـــس  األول  النائـــب  بذلهـــا  التـــي 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
فـــي رياضـــة فنـــون القتـــال ســـاهمت 
الجانـــب  بانتعـــاش  كبيـــر  بشـــكل 
البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي  االقتصـــادي 
بفضـــل بطولـــة بريـــف العالميـــة التي 
تشـــهد مشـــاركة واســـعة من مختلف 
دول العالـــم، إذ إن هذه الفترة تشـــهد 
طفرة نوعية من الجانب االقتصادي، 
صـــدى  لهـــا  البطولـــة  أن  خصوصـــا 
إيجابـــي كبير ولها جمهورها، وأصبح 
أسبوع بريف الدولي للقتال ذا صبغة 

سنوية خاصة في مملكة البحرين.

حازم جناحي

البطولــة ســتحقق معدالت نمــو في الجانــب االقتصادي
تأثير كبير ألسبوع بريف على االقتصاد

اتحاد الطاولة

أسفرت الجولة الثانية من دوري العموم لكرة الطاولة عن 
فوز ســـار والبحريـــن واالتفاق وعالي علـــى توبلي وباربار 
وســـماهيج والبســـيتين بعـــد مباريـــات مميزة علـــى صالة 

االتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وحقق ســـار الفوز على توبلي )3/صفر( بفوز سيدمرتضى 
حســـين وأنـــور مكـــي وعلـــي رضـــي علـــى عبـــدهللا حبيب 

وصالح حسن ورضي علي بثاثة أشواط نظيفة.
وجـــاء فوز البحرين على باربار )3/صفر( بانتصار يوســـف 
البوفاســـة علـــى مهـــدي علـــي بثاثـــة أشـــواط نظيفـــة، 
وبالنتيجة نفســـها فاز لؤي جمال على جعفر ســـعيد، فيما 
فاز محمد راشـــد على صـــادق عبدالجليل بثاثة أشـــواط 

مقابل شوطين.
وتمكـــن فريـــق االتفاق من الفوز على ســـماهيج )3/1( بعد 
انتصـــار مجاهد محمد على أمير الحايكي بثاثة أشـــواط 
نظيفة، وفوز زاهد محمد على جاسم علي بثاثة أشواط 
مقابـــل شـــوط، وفـــوز مجاهد محمـــد على الســـيد محمود 
كاظـــم بثاثـــة أشـــواط نظيفة، فيمـــا فاز العب ســـماهيج 
الســـيدمحمود كاظم على عبدالفتاح حسن بثاثة أشواط 

مقابل شوطين.
وفاز عالي على البســـيتين )3/صفر( بفوز حسين الهاشمي 
والسيدعلي محمود ومحمد عبدالرسول على يحيى نصر 
الدين ومحمد الهادي وأحمد محمد بثاثة أشواط نظيفة.
وفي منافسات دوري الشباب، فاز عالي على توبلي )3/2(.

جانب من دوري الشباب

الفــوز علــى توبلــي فــي دوري الشــباب عالــي يحقــق 
انتصارات متوقعة في دوري العموم للطاولة
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قلــب فريــق النجمــة الطاولــة علــى البســيتين حينمــا حــول تأخــره بهــدف مقابــل 
هدفيــن إلــى التعــادل )2/2( فــي المبــاراة التي أقيمــت بينهما أمــس الثالثاء على 
اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة ضمن منافســات دور الـــ 16 لمرحلــة الذهاب من 

مسابقة كأس جاللة الملك لكرة القدم.

وأحـــرز هدفـــّي البســـيتين جورجي في 
الدقيقة )14( ومحمد خالد في الدقيقة 
النجمـــة  هدفـــّي  ســـجل  بينمـــا   ،)44(
إيمانويل في الدقيقة )29( ومحمد فال 
)77(. وســـيلتقي الفريقـــان مجـــددًا في 

مرحلة اإلياب يوم االثنين المقبل.
ورغـــم أن البســـيتين تمكـــن مـــن إنهـــاء 
الشـــوط األول لصالحـــه بهدفين لهدف، 
إال أن النجمـــة أضاع بعض الفرص على 
مرمـــى الخصم، منها خلفيـــة علي مدن 
تصـــدى لهـــا الحـــارس عبدهللا الـــذوادي 
ِقبـــل  مـــن  متتاليتيـــن  وكرتيـــن   ،)18(
مالو وســـالم عـــادل وقف لهمـــا الذوادي 

بالمرصاد )30(.

وفي الشوط الثاني، رمى النجمة بثقله 
النتيجـــة وقـــد ســـنحت  بغيـــة تعديـــل 
لـــه بعـــض الفـــرص إلى أن ســـجل هدف 
التعـــادل عـــن طريق رأســـية محمد فال 
)77(، أمـــا البســـيتين فقـــد عمـــد للدفاع 
واللعـــب علـــى الكرات الطويلـــة وأضاع 
هـــو اآلخـــر بعـــض الكـــرات أمـــام مرمى 

النجمة لينتهي اللقاء بالتعادل. 

تعادل سلبي بين المنامة والبديع

خـــرج فريقـــا المنامـــة والبديـــع بنتيجة 
التـــي  المبـــاراة  فـــي  الســـلبي  التعـــادل 
مدينـــة  اســـتاد  علـــى  أمـــس  جمعتهمـــا 

خليفة الرياضية.

وســـيلتقي الفريقان مجددًا في مرحلة 
اإليـــاب وذلك يوم االثنيـــن المقبل على 

استاد المحرق.
ورغـــم النتيجـــة الســـلبية التـــي انتهـــت 

عليهـــا المواجهـــة إال أن البديـــع كان هو 
األفضل واألنشـــط على مدار الشوطين 
واألكثـــر محاولـــة فـــي شـــن الهجمـــات 
على مرمـــى المنامة عبر العبـــاه دانيال 

وســـلمان أحمد، وكانت الكرة األبرز هي 
تســـديدة أحمـــد الثوينـــي داخـــل خـــط 
الــــ 6 والتـــي انقذهـــا الحـــارس ببراعـــة 
)54(. فـــي المقابـــل، المنامـــة لـــم يقـــدم 
ما يشـــفع لـــه ووضح عليـــك البطء في 
ولـــم يشـــكل  األداء وتباعـــد خطوطـــه 
أيـــة خطـــورة تذكـــر على مرمـــى البديع 
عبدالرحمـــن  محمـــود  تســـديدة  ســـوى 
التـــي اعتلت العارضة في الدقيقة )12( 

للشوط األول.

الحالة يفوز والمحرق يتعادل 

كســـب فريـــق الحالـــة مواجهـــة قالـــي 
بنتيجة )1/2( فـــي المباراة التي أقيمت 
بينهمـــا في اســـتاد المحرق. وســـيلتقي 
الفريقان مجددًا في مرحلة اإلياب يوم 

االثنين على استاد النادي األهلي.
وأحـــرز هدفّي الحالـــة راكان مفلح )44( 
وحســـين حاجي )80( فيما سجل هدف 
قالي ناصر سعود من ركلة جزاء )63(. 

الحـــارس  أنقـــذ  ذاتـــه،  الملعـــب  وفـــي 
ســـيد محمـــد جعفر فريقـــه المحرق من 
الخســـارة إثر تصديه لركلة جزاء مطلع 
محتـــرف  أقـــدام  مـــن  الثانـــي  الشـــوط 
الفريقـــان  ليخـــرج  بيـــدرو،  البحريـــن 
بالتعادل الســـلبي، وتتأجل األمور حتى 
مواجهـــة االســـبوع المقبـــل فـــي مرحلة 

اإلياب.

مباريات اليوم

تختتـــم اليـــوم االربعاء منافســـات دور 
الــــ 16 بإقامـــة 4 مباريـــات، على اســـتاد 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة يلعـــب الحد 
مع المالكية في تمام الســـاعة 6 مســـاًء، 
الرفـــاع  يجمـــع  لقـــاء  مباشـــرة  وتليهـــا 
وعلـــى   ،8.30 الســـاعة  عنـــد  واألهلـــي 
اســـتاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
بالمحـــرق يلعـــب الرفـــاع الشـــرقي مـــع 
مدينـــة عيســـى عنـــد الســـاعة 6 وتليهـــا 

مباراة الشباب وسترة.

ــأس الــمــلــك ــكـ ــالـــي بـ ــب قـ ــس ــك ــة ي ــالـ ــحـ ــع... والـ ــ ــدي ــ ــب ــ تـــعـــادل الــمــنــامــة وال

النجمــة يقلـــب الطـاولــة علــى البسيتيـــن

علي مجيد

لقاء البديع والمنامة

أعلن مجلس إدارة نادي الصفا الســـعودي عن تعاقده 
مـــع المـــدرب الوطني محمـــد إبراهيم الحمـــر؛ ليتولى 
اإلشـــراف علـــى تدريب الفريـــق األول للكـــرة الطائرة 

بالنادي.
وأمضـــى الحمـــر على عقـــده التدريبي الجديد مســـاء 
أمـــس األول بمقـــر النـــادي، بحضـــور رئيـــس مجلـــس 

اإلدارة محمد آل غاب.
ويعتبـــر المـــدرب الحمـــر مـــن الكفـــاءات الوطنية في 
مجـــال عملـــه مدربـــا للكرة الطائـــرة، إذ يمتلـــك الحمر 

خبـــرة تدريبيـــة جيـــدة بعـــد أن أشـــرف علـــى تدريب 
عـــدد من األندية الوطنية ومنهـــا دار كليب، المعامير، 

التضامن وبني جمرة.

الحمر مدربا لطائرة الصفا السعودي
اتحاد البليارد

تنطلـــق اليـــوم األربعـــاء بطولـــة االتحـــاد التصنيفيـــة 
الثالثة للبليـــارد 2019 التي ينظمها االتحاد البحريني 
للبليارد والسنوكر والدارتس على صالة رونيز للبليارد 

في قالي.
أمـــس  الاعبيـــن  وتوزيـــع  القرعـــة  مراســـم  وجـــرت 
الثاثاء بحضور إداري االتحاد نبيل ســـعيد ومشرف 
البطولة ســـيد علي ومجموعة من الاعبين في صالة 

المنافسات.
مـــن جهـــة أخـــرى، ينظـــم االتحـــاد البحرينـــي للبليارد 
التصنيفيـــة  االتحـــاد  بطولـــة  والدارتـــس  والســـنوكر 

الثالثـــة للســـنوكر يوم الســـبت المقبل علـــى صالة كيو 
إن بالمنامة.

وســـيكون يـــوم غد )الخميـــس( آخر موعد للتســـجيل 
لدى إداري االتحاد نبيل سعيد )39840290( ومشرف 
البطولـــة ســـعيد عبدالعزيز )33533556(، إذ سيشـــهد 

فيه أيضا إقامة مراسم القرعة.

اليوم انطالق تصنيفية البليارد الثالثة

وائل القاسمي بطل تصنيفية البليارد الثانية

محمد الدرازي



البحرين تحتضن مقر اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة

اعتمد المكتب التنفيذي لدورة رياضة المرأة الخليجية انتقال مقر اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة من دولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين 
خالل السنوات األربع المقبلة رسميا. جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد يوم أمس “الثالثاء” في فندق سيموفوني بالعاصمة الكويتية – الكويت 
برئاســة الشــيخة نعيمــة األحمــد الصبــاح رئيســة اللجنــة التنظيمية لرياضــة المرأة الخليجيــة، وبحضور جميــع األعضاء من دول مجلــس التعاون 

الخليجي، وممثل عن األمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي محمد المري.

وتقـــرر خـــال االجتمـــاع إقامـــة النســـخة 
السابعة من دورة رياضة المرأة الخليجية 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناســـبة، قالت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز في تصريحهـــا للوفد اإلعامي 
بالشـــكر  “أتقـــدم  االجتمـــاع:  نهايـــة  بعـــد 
والتقديـــر إلـــى رئيســـة اللجنـــة التنظيمية 
لرياضـــة المرأة الخليجية الشـــيخة نعيمة 
الكويـــت  الحتضـــان  الصبـــاح؛  األحمـــد 
الشـــقيقة المقـــر الخليجـــي فـــي الســـنوات 
الماضيـــة، والتـــي شـــهدت تطـــورا كبيـــرا 
لرياضـــة المـــرأة الخليجيـــة، وهو مـــا أفرز 
عـــن ســـت دورات بتطـــور متصاعـــد عامـــا 
بعد عام، وزيادة األلعاب إلى هذه النسخة 
التي شهدت 11 رياضة، وبعد انتقال المقر 
إلـــى البحرين نتطلـــع ألن نحقـــق اإلضافة 
المنشـــودة للجنة التنظيمية واالرتقاء بها 
إلى المزيد من التقدم والنجاح بما يســـهم 
فـــي النهـــوض برياضـــة المرأة فـــي بلداننا 

الخليجية”.
وأكدت بأن مملكة البحرين ستســـعى إلى 
تطويـــر عمـــل اللجنـــة التنظيميـــة لرياضة 
المـــرأة وديمومة أنشـــطتها وتطوير أدائها 
علـــى كافـــة األصعـــدة والمســـتويات بمـــا 
ينعكـــس علـــى تطـــور وازدهـــار الرياضـــة 

النسائية الخليجية.
وأكـــدت الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز 
أن نجـــاح الـــدورة الخليجيـــة يعـــود إلـــى 
إلـــى  دورة  مـــن  والتطويـــر  االســـتمرارية 
أخـــرى بجهود خليجية مشـــتركة، وهو ما 
يعـــد نجاحا آخـــر للجنـــة التنظيميـــة التي 
نجحـــت فـــي إتاحـــة الفرصـــة للرياضيات 
الخليجيات بالتواجد في أجواء تنافسية 
شـــريفة ولقـــاءات أخويـــة جســـدت عمـــق 
العاقات التي تربط دول الخليج ببعضها 

البعض.
مـــرة  الكويـــت  نجحـــت  “لقـــد  وأضافـــت: 
أخـــرى فـــي احتضـــان وتنظيـــم النســـخة 
الحاليـــة لـــدورة رياضة المـــرأة الخليجية، 
والتـــي تختتـــم يوم غد “األربعـــاء” 30 من 
شـــهر أكتوبر الجاري، معربة عن ســـعادتها 
بتواجـــد ســـمو األميـــرة نـــوف بنـــت خالـــد 
آل ســـعود رئيســـة بعثـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فـــي دورة رياضة المـــرأة التي 
تشـــارك للمرة األولى في منافسات الدورة 
الخليجية التـــي انطلقت منذ العام 2008، 
وهو شـــرف كبيـــر للـــدورة الخليجية التي 

ينتظر منها الكثير في قادم السنوات”.
كما قدمت الشيخة حياة التهنئة إلى دولة 
االمـــارات العربية المتحدة على احتضانها 
النســـخة القادمة “الدورة السابعة لرياضة 
المـــرأة الخليجيـــة”، وذلـــك للمـــرة الثانيـــة 
فـــي مســـيرة هذه الـــدورة، وأضافـــت: “إن 
الدورة الخاصـــة برياضة المرأة الخليجية 
في جميع نسخها الســـابقة أثبتت مكانتها 
ونجاحهـــا وتطورهـــا، وهو األمـــر المنتظر 
مـــن خـــال النســـخة القادمة التي ســـتقام 
فـــي ضيافـــة دولة االمـــارات بعد أن شـــهد 
الجميع نجاح الـــدورة الثانية التي أقيمت 

في أبوظبي العام 2011.
الوطنـــي  منتخبنـــا  العبـــات  أكـــدت 
للســـيدات لكرة قـــدم الصـــاالت على حالة 

الثالـــث  للقـــاء  اإليجابيـــة  االســـتعدادات 
فـــي  الشـــقيق  الكويتـــي  المنتخـــب  أمـــام 
ختـــام مباريـــات البطولـــة، وحرصهن على 
تحقيـــق الفوز الثالـــث في المجمـــل العام، 
موضحيـــن أنهـــن ســـيدخلن المواجهة من 
أجـــل الفـــوز وإســـعاد الشـــيخة حصة بنت 
خالد آل خليفة رئيسة كرة القدم النسائية 
فـــي اتحاد الكرة، والتي تعّد الداعم األول 
لكرة القدم النســـائية في البحرين، وكذلك 
الجماهير البحرينيـــة التي تترقب اإلنجاز 

الجديد.
وأشـــادت العبـــات منتخبنـــا الوطني بدور 
البعثة البحرينية اإلدارية برئاســـة الشـــيخ 
حيـــاة بنت عبد العزيز آل خليفة وحرصها 
الاعبـــات  خلـــف  الدائـــم  الوقـــوف  علـــى 
ومســـاندتهن طوال أيام البطولة، معربين 
عـــن التقدير العظيـــم لدور بعثـــة البحرين 
الكويـــت،  فـــي  واإلعاميـــة  اإلداريـــة 
وتجاوبها المستمر في المواقف المختلفة.

ال نستهين بالمنافسين

قالـــت الاعبة منار إبراهيم قائدة منتخبنا 
الوطني للســـيدات بأن ثقتهن في أنفسهن 
ال حدود لها، ولكن ذلك ال يعني االســـتهانة 
فـــوز  رغـــم  اإلطـــاق  علـــى  بالمنافســـين 
المنتخـــب فـــي أول مواجهتيـــن بنتيجـــة 

كبيرة على حساب السعودية واإلمارات.
وأضافـــت إبراهيم: صحيـــح أننا فزنا على 
المنتخبيـــن الســـعودي واإلماراتـــي بعـــدد 
كبيـــر مـــن األهـــداف بلـــغ )18 هدفـــا( فـــي 
المجمـــوع العـــام، لكـــن ذلـــك ال يعنـــي أننـــا 
ندخل بعدم احتـــرام للمنتخب الذي نلعب 
أمامـــه، والـــكل يدرك هـــذه الحقيقة، وكرة 
قدم الصـــاالت فيها العديد من التحديات، 
ونحتاج من دون شـــك إلـــى تأكيد تفوقنا 
مـــن خال البحث عن االنتصار الثالث في 

البطولة.
العقـــل  وأشـــارت منـــار إبراهيـــم صاحبـــة 
المدّبـــر للهجمـــات البحرينيـــة وقائدة خط 
الفنـــي  االســـتعداد  أهميـــة  إلـــى  الدفـــاع 
والذهنـــي لمثـــل هـــذه المباريـــات، وقالت: 
كل منتخـــب ســـيبحث عـــن نقـــاط الفـــوز، 
والمنتخـــب الكويتـــي يلعـــب علـــى أرضـــه 
وبين جمهوره ويرغب في الفوز، وإســـعاد 
جماهيـــره التـــي ســـتحضر مـــن دون شـــك 
للملعـــب، وبدورنـــا ســـنحرص علـــى الفـــوز 
إلثبـــات أنفســـنا كأبطـــال لهـــذه المســـابقة، 
وإســـعاد الشـــيخة حصـــة بنـــت خالـــد آل 

خليفة الداعمة األولـــى لنا في مجال لعبة 
كرة القدم والبعثة البحرينية كافة، معربة 
عن أملها في الفوز والحصول على الذهب 

في العصر الذهبي للرياضة البحرينية.

الفوز الثالث

أما الاعبة حصة العيســـى، والتي أحرزت 
أربعـــة أهـــداف فـــي المبـــاراة الثانيـــة أمام 
اإلمـــارات، فقالـــت: طموحنـــا أن نحصـــل 
على الفوز الثالث والحفاظ على الصدارة، 
والمنتخب بشـــكل عـــام لديـــه الحافز، وال 
ننســـى أن الدعم الكبير الذي نحصل عليه 
من اتحاد الكرة والشيخة حصة بنت خالد 
آل خليفة رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد 
والمشـــرفة على المنتخب هو سّر وصولنا 

إلى هذه المستويات الافتة.
وأضافت العيسى: المباراة أمام المنتخب 
الكويتـــي لـــن تكون ســـهلة علـــى اإلطاق، 
وعلينـــا أن نســـتعد لهـــا بالصـــورة المثالية 
واإليجابيـــة، ونحـــاول قدر المســـتطاع أن 
نبـــرز أنفســـنا فـــي المواجهـــة، ونؤكد على 
الحضور العظيم للكرة النسائية البحرينية 
فـــي المنافســـات الخليجيـــة، وخاصـــة أن 
المنتخـــب يشـــارك للمـــرة األولى فـــي هذا 

االستحقاق.
وشـــددت الاعبة المتألقة حصة العيســـى 
واإلداري  الفنـــي  الجهـــاز  دور  علـــى 
بالمنتخب، وقالت: نحرص على تنفيذ كل 
مـــا يطلـــب مّنا من قبل الجهـــاز الفني على 
أرض الملعـــب، ومـــن دون شـــك المباريات 
عادة ما تحمل الصعوبات، ونحن كاعبات 
ســـنكون علـــى أهبـــة االســـتعداد لتمثيـــل 
البحريـــن خيـــر تمثيـــل واعتـــاء المنصـــة 

متوجين بالميدالية الذهبية.

استعدادنا مثالي

فاطمـــة  الاعبـــة  قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
عبـــد الحميـــد إن اســـتعدادنا مثالـــي لهـــذه 
المواجهـــة أمـــام الكويـــت، وإن معنويـــات 
المجموعة عالية في ســـبيل تحقيق الفوز 
اإليجابيـــة،  االنطاقـــة  وتأكيـــد  الثالـــث، 
واألجواء الخاصة التي تعيشها كرة القدم 
النســـائية، مشيرة إلى أهمية الفوز والظفر 
بالذهبيـــة األولـــى علـــى مســـتوى بطوالت 

الخليج.
وأضافت عبدالحميـــد: وضعنا في أذهاننا 
جميعـــا هذا الهدف، وهو أن نرد ولو شـــيئا 

بســـيطا من دعم الشيخة حصة بنت خالد 
الداعـــم  ووقوفهـــا  لاعبـــات،  خليفـــة  آل 
البحرينيـــة  البعثـــة  أن  وأعتقـــد  معهـــّن، 
برئاسة الشـــيخة حياة بنت عبد العزيز آل 
خليفة قـــد هيأت لنا األجواء في الكويت، 
وســـاعدتنا على البـــروز والتميز، موضحة 
أن ســـعادة الاعبـــات ال توصف بالفوز في 

أول مواجهتين.
وقالـــت فاطمـــة عبدالحميد: نحـــن اآلن ال 
نفكـــر بالماضي، بل نســـّلط األضـــواء على 
المســـتقبل، وكل أفـــراد المجموعـــة يملكن 
الفكـــر نفســـه، وقـــد تعاهدنـــا على إســـعاد 
وســـنؤكد  البحرينـــي،  الرياضـــي  الشـــارع 
تميزنـــا فـــي المســـابقة الكرويـــة بـــكل مـــا 
أوتينـــا من قوة وعزيمة، وســـنحافظ على 

بقائنا في الصدارة مهما كّلف األمر.
وأعربـــت الاعبـــة فاطمـــة عبدالحميد عن 
تقديرها لدور اتحاد الكرة في دعم مسيرة 
المنتخب النســـائي، وقالـــت: دعم االتحاد 
للكرة النســـائية يعّد حافـــزا عاليا لتحقيق 
اإلنجـــازات، وقـــد شـــاركنا فـــي العديد من 
االستحقاقات بدعم االتحاد، واليوم تأتي 
المشـــاركة الخليجيـــة والـــكل يتفـــق علـــى 
أهميـــة الظفر بالـــكأس والميدالية الذهبية 
التي تعزز من صدارة البحرين للمنافسات 

الخليجية.

حنان حسن: اإلنجازات الخليجية 

ثمرة لتخطيط اللجنة البارالمبية 

ســـجل وفـــد ألعاب القـــوى لـــذوي العزيمة 
البحريني نتائج إيجابية في دورة رياضة 
المـــرأة الخليجية السادســـة والمقامة في 
الكويـــت حتـــى اليوم 30 أكتوبـــر الجاري، 
حيث نجـــح الفريـــق البحريني في حصد 

عدد كبير من الميداليات الملونة. 

وحـــول هـــذه اإلنجـــازات، أكـــدت رئيـــس 
لـــذوي  القـــوى  البحرينـــي أللعـــاب  الوفـــد 
للوفـــد  خـــاص  تصريـــح  فـــي  العزيمـــة 
اإلعامي البحريني: “أعتز كثيرا بالتواجد 
رياضـــة  لـــدورة  السادســـة  النســـخة  فـــي 
اللجنـــة  ثقـــة  وأثمـــن  الخليجيـــة،  المـــرأة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة واتحـــاد البحريـــن 
لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة ودعمهـــم لي، ومن 
خال مشـــاركتي في هـــذا الحدث، فإنني 
أقـــوم بالعديـــد مـــن الواجبات كاإلشـــراف 
علـــى المدربين واإلدارييـــن ومتابعة أداء 
الملعـــب  وفـــي  اإلعـــداد  عنـــد  الاعبـــات 
وتوفير كافة احتياجاتهن وتجهيزاتهن”.

كما عبرت حنان عبدهللا حسن عن شكرها 
للشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز آل خليفة 
عضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة، 
رئيســـة لجنـــة رياضة المرأة، رئيســـة وفد 
المملكـــة في الدورة فـــي تحفيز الاعبات 
باســـتمرار لتقديم االفضل، مشيرة إلى أن 
هذه االنتصـــارات ناتج عن اإلعداد الجيد 
وااللتـــزام بجـــداول التدريـــب واإلصـــرار 
والعزيمـــة والتركيـــز فـــي المنافســـة لهذه 
المنتخـــب  مشـــاركة  وعـــن  البطـــات. 
البحرينـــي لـــذوي العزيمـــة ونتائجهم في 
البطولـــة الخليجيـــة، قالـــت: “لقـــد حققنـــا 
فـــي  الملونـــة  الميداليـــات  مـــن  العديـــد 
مختلـــف المنافســـات، وتلـــك النتائـــج لـــم 
تـــأت مـــن فـــراغ، بـــل هـــي نتـــاج تخطيط 
وعمـــل مـــدروس مـــن اللجنـــة البارالمبيـــة 
والمؤسســـات المنضويـــة تحـــت مظلتهـــا 
لهـــذه البطولـــة وغيرهـــا من المشـــاركات، 
ونتمنـــى بأن نحصد المزيد من اإلنجازات 
رصيـــد  مجمـــوع  إلـــى  ســـتضاف  التـــي 

إنجازات مملكة البحرين”. 
وأكدت حنان حسن على سعادتها بتواجد 
منتخبات ذوي العزيمة الخليجية في هذا 
المحفل مـــا يعزز الطريق نحـــو دمج هذه 
الفئـــة مـــع جميع شـــرائح المجتمع ونشـــر 
ثقافـــة رياضـــة ذوي اإلعاقة والمســـاهمة 
في خلق بيئة مناسبة تسهم نحو تحقيق 
كافـــة األهـــداف والطموحـــات عبـــر بوابة 

الرياضة.
وأضاف “من خال مسيرتي مع منافسات 
ذوي العزيمـــة شـــاركت فـــي العديـــد مـــن 
البرامـــج على جميـــع المســـتويات، وأعتز 
بتلـــك التجـــارب كثيـــرا، وأشـــكر كل مـــن 
ســـاندني لخدمة ذوي اإلعاقـــة واالرتقاء 

بإنجازاتهم”. 

منتخبنا الوطني للسيدات لقدم الصاالت 

قائدة المنتخب منار إبراهيم

حنان حسن أثناء التصريح للوفد اإلعالمي

جميل سرحان وتوفيق الوداعي من الكويت | تصوير: جعفر حسن
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ــن الـــذهـــب ــ ــا ع ــث ــح ــت ب ــويـ ــكـ ــه الـ ــ ــواج ــ ــدم الــــصــــاالت ي ــ ــرة قـ ــكـ ــا لـ ــن ــتــخــب مــن

فرحة العبات المنتخب بالفوز على اإلمارات 



اليوم إسدال الستار على المنافسات الخليجية

يســدل اليوم الســتار على المنافســات الخليجية بدورة رياضة المرأة السادســة التي 
تحتضنهــا الكويــت فــي الفتــرة من 20 - 30 أكتوبــر الجاري بإقامة آخــر المباريات في 
لعبــة كــرة قــدم الصــاالت بمواجهة منتخبنــا الوطني مــع نظيره الكويتي عند الســاعة 

6:30 على صالة نادي سلوى الصباح في القرين.

للســـيدات  الوطنـــي  منتخبنـــا  ويدخـــل 
بمعنويـــات عالية بعـــد تحقيقـــه الفوز في 
 )11-2( الســـعودية  أمـــام  مباراتيـــن  أول 
)1-7(، وســـوف يســـعى  وأمـــام اإلمـــارات 
من دون شـــك للفـــوز الثالث فـــي البطولة؛ 
مـــن أجـــل الظفر بالذهـــب والمركـــز األول، 
وتأكيـــد الســـيطرة البحرينيـــة عموما على 
أجواء المنافســـات، بالحضـــور في مقدمة 
الترتيـــب العام للـــدول األكثـــر حصادا في 

هذه النسخة.
ومـــن المتوقـــع أن يدخـــل المـــدرب عـــادل 
بوجـــود  المعتـــادة  بتشـــكيلته  المرزوقـــي 
والالعبـــات  آدم  صالـــح  خلـــود  الحـــارس 
العنود بنت حمد آل خليفة وحصة رياض 
العيســـى وعلياء جمعـــة المضحكي ومنار 

إبراهيم يعقوب.
بينمـــا تشـــارك الالعبـــات دالل عبدهللا في 
حراسة المرمى، وروان نبيل حسن العلي، 
ودينـــا عبدالرحمـــن، ياســـمين فيـــز فـــؤاد، 
مروة محمد عبدهللا، أمير بدر عبدالوهاب، 
فاطمة حمد محمد خلف، ضوى بنت خالد 
آل خليفـــة، فاطمـــة عبدالحميـــد حســـين 

عيسى في قائمة البدالء.
قـــد  للســـيدات  الوطنـــي  منتخبنـــا  وكان 
أنهى اســـتعداداته الخاصـــة للقاء المنتظر 

أمـــام المنتخـــب الكويتـــي بعـــد أن تدّربت 
الالعبـــات بمعنويات عالية وتفـــاؤل كبير، 
ونظـــرة إيجابيـــة نحـــو اعتـــالء المنصـــة، 
وشـــهدت التدريب حضور جميع الالعبات 
والتزامهـــن بالتعليمـــات المعطـــاة لهـــّن من 
قبل الجهاز التدريبي بقيادة الكابتن عادل 
المرزوقي وبوجـــود مدير الفريق رائد بابا 
ومـــدرب الحراس عبـــد هللا بالل واإلداري 

خالد التريكي.
قالت البطلـــة البحرينية في رياضة ألعاب 
القـــوى لـــذوي العزيمـــة عائشـــة الســـبيعي 
صاحبـــة الميدالية الذهبية في منافســـات 
100 و300 متـــر فـــي دورة رياضـــة المرأة 
الخليجية ســـعادتها الكبيـــرة بعد التتويج 
بالذهب وصعود منصة األبطال الخليجية، 
وأن تطلعاتها كبيرة للمســـتقبل القادم في 
منافســـات اللعبـــة، وســـتكون دائمـــا عنـــد 
حسن الظن والثقة التي تحظى بها سواء 
من الجهاز الفني واإلداري أو من زميالتها 

الالعبات في المنتخب الوطني.
وأضافت الســـبيعي “االهتمام الكبير الذي 
حصلنـــا عليـــه نحـــن الالعبات فـــي الفترة 
الماضيـــة كان بمثابـــة الجرعـــة المعنويـــة 
الضخمة لنا للدخول في أجواء المنافسات 
المســـؤولين  رؤيـــة  حققنـــا  وقـــد  مبكـــرا، 

فـــي الدولة بالدخـــول إلى منصة الشـــرف 
فـــي العصـــر الذهبـــي للرياضـــة البحرينية، 

وسنواصل عملنا نحو األمام”.
وقالت “لـــم يكن الحصول علـــى الميدالية 
الذهبيـــة باألمـــر الســـهل لقـــد عملـــت بجد 
وكان  الماضيـــة  الفتـــرة  خـــالل  واجتهـــاد 
الحلـــم الصعـــود لمنصـــة التتويـــج والحمد 
للـــه تحقق هذا األمـــر في نهايـــة المطاف، 
اآلن أنا انظر إلى األمام لتحقيق مزيد من 

اإلنجازات”.
وقالـــت روبـــا العميـــري صاحبـــة الميدالية 
القـــرص  رمـــي  مســـابقتي  فـــي  الذهبيـــة 
والجلـــة في منافســـات الـــدورة الخليجية 
إنهـــا اآلن ســـتركز على ما هـــو آٍت بصورة 
أكبر خصوصا في بطولة الشـــارقة المقبلة 

ومحاولة تشريف مملكة البحرين.
وأضافـــت العميـــري “إن التتويـــج الذهبي 
الـــذي حصلت عليها في منافســـات بدورة 
رياضـــة المـــرأة الخليجيـــة بالكويـــت يعـــد 

االســـتعداد  فـــي  يشـــجعني  آخـــر  حافـــزا 
والتحضير للمشاركة في قادم المواعيد.

أهميـــة  ســـعد  ماجـــدة  الالعبـــة  وأكـــدت 
التـــي  الخاصـــة  والرعايـــة  الكبيـــر  الـــدور 
حظيت بها العبـــات ذوي العزيمة من قبل 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لـــذوي اإلعاقـــة، 
وأضافت “إن حرص القائمين على اللجنة 
البارالمبية البحرينيـــة واالتحاد البحريني 
لـــذوي اإلعاقـــة والبعثـــة البحرينيـــة فـــي 
منافســـات الكويت بقيادة الشـــيخة حياة 
بنـــت عبدالعزيـــز علـــى الحضور المســـتمر 
معنا جعلنا نشعر بالسعادة الكبيرة، وبعث 
في أنفســـنا التحـــدي اإليجابي نحو حصد 
مؤكـــدة  الملونـــة،  والميداليـــات  األلقـــاب 
أنها ســـعيدة بهـــذا االهتمام وأن شـــعورها 

الداخلي ال يوصف.
وأكدت الالعبة ماجدة ســـعد أن الميدالية 
الفضيـــة التي حققتها في منافســـات رمي 
كبيـــرة  معنويـــة  كجرعـــة  تأتـــي  القـــرص 

نحـــو النظـــر إلـــى تحقيـــق أفضـــل النتائج 
فـــي المنافســـات اإلقليميـــة والدوليـــة في 

القريب القريب.

 صدفة وذكريات رائعة

ســـاعدت مشاركة فتيات منتخبنا الوطني 
لكرة القدم في دوري خالد بن حمد للمراكز 
الشـــبابية قبـــل ســـنتين تقريبا إلـــى جانب 
فرق نســـائية عدة في تعزيـــز ثقافة البناء 
الذهنـــي والفني لالعبات الالتي يشـــاركن 
حاليـــا ضمن الـــدورة الخليجية السادســـة 
لرياضـــة المـــرأة بدولـــة الكويـــت، وجاءت 
نتائـــج العباتنـــا فـــي المشـــاركة الخليجية 
متســـقة مع رؤى التطور المنشود.. واألمر 
الالفـــت أن اإلدارية فـــي البعثة البحرينية 
الموجـــودة فـــي الكويت نيلـــة المير كانت 

عنصـــرا فاعال في اللجنـــة المنظمة لدوري 
خالـــد بـــن حمـــد، وشـــغلت منصـــب “نائب 
رئيـــس لجنة الفتيـــات” في تلـــك البطولة، 
واليـــوم هـــي تعيـــش أجـــواء الفتـــة تبـــرز 
واألحاســـيس  الرائعـــة  الذكريـــات  معهـــا 
المفعمـــة بـــروح اإلبـــداع، وذلـــك يتزامـــن 
مـــع إبـــداع العباتنـــا الالتـــي اقتربـــن مـــن 
التتويـــج بالذهب ألول مرة في البطوالت 

الخليجية.
مـــا أجملها مـــن صدفة ومن عالقـــة تثبت 
أن العمـــل والتخطيط في الجانب اإلداري 
والفكـــري يقود في العادة إلـــى التميز في 
تحقيق األهداف المنشودة.. وكما توقعت 
نيلة المير بنجاح الدوري وجدوى أهدافه 
النبيلـــة.. ها هي اليوم تســـطر ذلك التوقع 
على أرض الواقع بنجاح منتخبنا النسائي 

وحلم تتويجه بالذهب.

منتخبنا لقدم الصاالت للسيدات العبة منتخبنا لذوي العزيمة عائشة السبيعيالعبة منتخبنا لذوي العزيمة روبا العميري 

العبة منتخبنا لذوي العزيمة ماجدة سعد

الكويت - الوفد اإلعالمي

رابطة ليفربول البحرين، ثاني رابطة لناد أوروبي تســجل رســمًيا كهيئة 
فــي وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة. رئيــس رابطــة ليفربــول البحرين 
ضيــاء توفيقــي لــم يتــردد فــي تســجيل الرابطــة بالــوزارة ووضعهــا في 
مكانها الصحيح، إذ نوه توفيقي بأن هدف الرابطة الرئيس هو رفع اسم 
مملكــة البحريــن في المحافل العالمية. جاء ذلك إثر لقاء صحافي أجري 
فــي منــزل توفيقــي عقب تجمــع للرابطــة أثناء مبــاراة ليفربــول وجينك 

البلجيكي التي انتهت بفوز ليفربول بـ4 أهداف مقابل هدف.

 متى كانت بدايتك في تشجيع  «
نادي ليفربول؟

كنـــت أدرس فـــي بريطانيـــا بالعـــام 
1977 فـــي مدينـــة ســـاوثهامبتون، 
هنـــاك بدأ تشـــجيعي لليفربول رغم 
أنـــي  إال  أخـــرى،  بمدينـــة  وجـــودي 
رأيت نفســـي أنجـــذب لليفربول، إذ 
كان النـــادي فـــي قمة مســـتواه. بعد 
نهاية دارســـتي عدت ألرض الوطن 
تلفزيونـــي  نقـــل  هنـــاك  يكـــن  ولـــم 
للمباريـــات فـــي ذلـــك الوقت ســـوى 
فـــي  مباراتيـــن  أو  واحـــدة  مبـــاراة 
السنة، فكنت أتابع أخبار النادي من 

خالل المجالت.
 ما الذي دفعك لتأسيس رابطة  «

ليفربول البحرين في العام 
2013؟

قمنا بتأســـيس الرابطة لسببين هما 
حـــب الوطـــن وحـــب النـــادي، فكان 
مـــن الجميـــل أن نرى اســـم المملكة 
عالمًيـــا  كبيـــر  نـــاد  فـــي  موجـــودا 
مثـــل نـــادي ليفربـــول، أيًضـــا كانـــت 
هنـــاك أمـــور معقدة للحصـــول على 
االعتراف الرســـمي من قبل النادي، 

ولكن اســـتطعنا الحصول عليه بعد 
فترة زمنية طويلة.

 ما المميزات بين نظام الرابطة  «
القديم والنظام الجديد كهيئة 

مشجعي ليفربول البحرين التابعة 
لوزارة شؤون الشباب والرياضة؟

ليـــس هناك مميـــزات جديدة، ولكن 
الرســـمي  الرابطـــة  تســـجيل  كان 
أصدقـــاء  كجمعيـــة  البحريـــن  فـــي 
ليفربول، أمـــا اآلن نحن في المكان 
األنديـــة  نتبـــع  فنحـــن  الصحيـــح 
الرياضيـــة واألنديـــة الرياضية تتبع 
والرياضـــة  الشـــباب  وزارة شـــؤون 
تســـجيل  لنظـــام  اســـتحداثها  بعـــد 
طـــور  فـــي  اآلن  ونحـــن  الروابـــط، 

استكمال اإلجراءات.
 هل تتلقون دعم من نادي  «

ليفربول؟

ال نتلقى دعمـــا ماليا؛ ألن ذلك ليس 
من سياسة النادي، ولكن هناك دعم 
في أمور أخرى وهو الحصول على 
عـــدد معيـــن مـــن تذاكـــر المباريـــات 
كل موســـم بأســـعار رمزية، علًما أن 
أســـعار التذاكـــر باهظـــة جـــًدا، فهذا 

دعـــم ممتـــاز للرابطة، وتـــوزع هذه 
التذاكـــر ألعضاء الرابطـــة الراغبين 

بشرائها.
ما الفعاليات التي تقيمها  «

الرابطة أثناء المباريات؟

تجمـــع  هنـــاك  يكـــون  مبـــاراة  لـــكل 
ألعضاء الرابطة لمشـــاهدة المباراة، 
وعـــادًة نلتقي فـــي األماكـــن العامة 
شـــوب،  والكوفـــي  المطاعـــم  مثـــل 
لتقديـــم  مقـــر  نملـــك  اآلن ال  وإلـــى 
خدماتنـــا علـــى اكمـــل وجـــه، ونحن 
مالـــي  نمـــوذج  خلـــق  بصـــدد  اآلن 
نســـتطيع من خاللـــه أن يكون لدينا 

مقر في القريب العاجل.
 ما الصعوبات التي تواجه  «

الرابطة؟

أكبـــر مشـــكلتين همـــا عـــدم وجـــود 
مقر للرابطة وضعـــف الدعم المالي، 
فنحن اآلن نعتمد فقط على رســـوم 
العضوية في الرابطة وهو 20 دينار 

ســـنوًيا، والمســـجلون فـــي الرابطـــة 
حالًيـــا نحـــو 100 عضو، ومشـــجعي 
ليفربول فـــي البحرين أكثـــر بالطبع 
ولكن ليس كثيرون منهم مســـجلين 
أعضاء في رابطة ليفربول البحرين، 
فغياب الدعم المالي يشـــكل مشكلة 
رئيسة للرابطة. نواجه أيًضا مشكلة 
فـــي عـــدد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، 
فنحـــن اآلن 7 أعضاء، ولدينا الكثير 
من اللجان ونحتـــاج دخول أعضاء 

في هذه اللجان.
 ما أهداف الرابطة؟ «

نحـــن أساًســـا نعمـــل تحـــت مظلـــة 
نـــادي  فـــي  الموجـــودة  األنظمـــة 
وأهـــم  بريطانيـــا،  فـــي  ليفربـــول 
هـــدف في النـــادي هو نشـــر الثقافة 
الرياضية فيما يتعلق في ليفربول، 
والمجـــاالت كثيـــرة ولكـــن إلى اآلن 
نحـــن نعتبـــر أنفســـنا فـــي البدايات 

ومرحلة تأسيس الرابطة.

هناك قاعدة جماهيرية كبيرة  «
لنادي ليفربول في البحرين، لماذا 
ال تكون هناك لجنة عالقات عامة 

في الرابطة تستقطب الشركات 
ورجال األعمال من مشجعين 

ليفربول كداعمين للرابطة؟

تم العمل على هذه الفكرة ولكن إلى 
اآلن لـــم تتبلـــور. قمنا بإنشـــاء لجنة 
باســـم لجنة تطوير المصادر المالية 
وبدأنا بزيارة بعض األشخاص ممن 
لديهـــم وجـــود قـــوي فـــي االقتصاد 
وهـــم مـــن محبـــي نـــادي ليفربـــول 
وجميعهم أبدوا اســـتعدادهم، فهذه 
هـــي فكرتنـــا للمســـتقبل، أي وجـــود 
فـــي كل فعاليـــة تنظمهـــا  داعميـــن 
الرابطـــة، وبالفعل تـــم ذلك بعد فوز 
أبطـــال  دوري  ببطولـــة  ليفربـــول 
أوروبا، إذ قمنـــا بتنظيم فعالية في 
فندق الخليج وكانت كلفة الفعالية 
كبـــار  أحـــد  تكفـــل  ولكـــن  كبيـــرة، 
المشجعين بكامل مصاريف الحفل.

ما الوظيفة الوطنية أو  «
االجتماعية التي تقدمها 

الرابطة؟

تأســـيس  مـــن  األساســـية  الفكـــرة 
المملكـــة  رايـــة  رفـــع  هـــي  الرابطـــة 
ولنـــري العالم بأن ناديـــا عريقا مثل 
مملكـــة  فـــي  وجـــود  لـــه  ليفربـــول 
اســـتطعنا  الحمـــد  وللـــه  البحريـــن، 
وبالنســـبة  الهـــدف،  هـــذا  تحقيـــق 
للجانـــب االجتماعـــي لدينـــا زيارات 
األماكـــن  وبعـــض  للمستشـــفيات 
وفـــد  أخيـــرا  وقـــام  االجتماعيـــة، 
مـــن الرابطـــة بزيارة لقســـم مرضى 
السرطان في مستشفى السلمانية، 
الجانـــب  علـــى  تركيـــز  فهنـــاك 
االجتماعي واألمـــور الخيرية أيًضا 

وليس فقط الجانب الرياضي.

عيسى السماهيجي 
طالب إعالم بجامعة البحرين

توفيقي: هدفنا رفع اسم مملكة البحرين عالميا

عيسى السماهيجي يحاور رئيس رابطة ليفربوللقطة لرابطة ليفربول
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ــرة ــيـ ــبـ ــة... فـــــرحـــــة كـ ــ ــ ــم ــ ــ ــزي ــ ــ ــع ــ ــ بـــــطـــــات الــــبــــحــــريــــن لــــــــــذوي ال

ــا ــًي ــم ــة” رس ــ ــاض ــ ــري ــ ــة “الـــشـــبـــاب وال ــل ــظ ــم ــة لـــيـــفـــربـــول تـــنـــضـــوي ل ــ ــط ــ راب

المير تصافح الالعبات في دوري خالد بن حمد للصاالت
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البلوشـــي،  اســـتقبلت منـــى محمـــد 
للتقييـــم  المســـاعد  العـــام  األميـــن 
واالعتماديـــة بمكتبهـــا فـــي ديـــوان 
ممثلـــي  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
مانشســـتر  ســـالفورد  جامعـــة 
بالجامعـــة البريطانيـــة – البحريـــن، 
وهـــم هيلين مارشـــال نائـــب رئيس 
مانشســـتر،  ســـالفورد  جامعـــة 
وهـــوو ويليامـــز الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات، وجولـــي كـــروس عميـــد 
الهندســـة والبيئـــة المبنيـــة، وجوان 
بورفيس نائب مستشـــار الشراكات 
الدولية واإلقليمية، حيث تم خالل 
االجتماع استعراض أوجه التعاون 

بين الجامعـــة البريطانية -البحرين 
مانشســـتر  ســـالفورد  وجامعـــة 
لتقديـــم أفضل البرامـــج والخدمات 

االكاديمية للطلبة. 
البريطانيـــة  الجامعـــة  بـــأن  يذكـــر 
-البحرين قد تأسســـت سنة 2018م 
موجب قرار صادر من األمانة العامة 
لمجلس التعليـــم العالي بالترخيص 
لمزاولـــة العمـــل األكاديمـــي، وذلـــك 
ســـالفورد  جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون 
مانشســـتر، من خالل منحها حقوق 
االمتيـــاز لتقديـــم برامـــج أكاديميـــة 
مـــن الجامعة األم في بريطانيا على 

أرض مملكة البحرين.

تعاون بين “البريطانية” و“سالفورد مانشستر”

خريجة “بزنس” تدّرس نظام فصل بمدرسة آمنة
ولية أمر لـ “^”: تعاقدُت مع معلمة خصوصية لئال يهبط مستوى ابنتي

قالـــت وليـــة أمـــر طالبـــة بالصـــف الثالـــث 
بمدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات 
)تقـــع فـــي منطقـــة المحـــرق( لـ “البـــالد” إن 
خريجـــة  معلمـــة  كلفـــت  المدرســـة  ادارة 
تخصـــص بـــإدارة األعمال لتدريـــس نظام 

فصل للتلميذات.
وذكرت أن المعلمة تدرس الطالبات المواد 
األساســـية مثـــل اللغـــة العربيـــة والتربيـــة 
االســـالمية والمواطنة ولكنهـــا غير مؤهلة 
لنقـــل المعرفـــة للطالبات ويقـــاس ذلك من 
خالل هبوط مســـتوى التحصيل الدراسي 

البنتها وأقرانها بالصف.
إدارة  أنهـــا قصـــدت  األمـــر  وبينـــت وليـــة 
المدرســـة للتشـــاور حـــول ضـــرورة تعيين 
بالصـــف  للطالبـــات  فصـــل  نظـــام  معلمـــة 
الثالـــث، وردت اإلدارة علـــى وليـــة األمـــر 
بـــأن المدرســـة تعاني من نقـــص المعلمات 
معلمـــات  تكليـــف  الـــى  أدى  األمـــر  وهـــذا 
بتخصصـــات مختلـــف لتولي مهـــام معلمة 
الفصـــل للطالبـــات، وأن الموضـــوع برمتـــه 

فـــي يـــد وزارة التربيـــة والتعليـــم التخـــاذ 
القرار المناسب.

ورأت وليـــة األمـــر أنها تضطـــر للتعاقد مع 
معلمـــة خصوصيـــة، وســـداد مبالـــغ ماليـــة 
نظيـــر ذلك، وذلـــك لرفع مســـتوى المعرفة 
واالدراك البنتها، وذلك ألنها غير مستفيدة 
من تواجدها على مقعد الدراسة بالمدرسة 
بسبب عدم جدارة المعلمة ألداء الوظيفة 
المنوطـــة بهـــا. وأشـــارت الى أن المدرســـة 
حظيت بمرتبة متقدمة بمؤشـــرات جودة 
التعليـــم، وحـــازت تقديـــر “ممتـــاز” لثـــالث 
دورات متتاليـــة وفقـــا لتقارير هيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب، ومـــن غيـــر المقبـــول 
أن يهبط تقييم المدرســـة بســـبب مشـــكلة 

نقـــص المعلمـــات أو تعيين الشـــخص غير 
المناســـب. وذكـــرت أن موعـــد امتحانـــات 
منتصـــف الفصـــل الدراســـي اقتربـــت، وال 
يوجد أّي أفق لحل المشـــكلة، ويجب على 
الـــوزارة أن تتدخـــل بشـــكل عاجـــل لحـــل 
هـــذه المشـــكلة التي تعاني منهـــا الطالبات 

وأولياء أمورهن.

تكريم 

وحظيت مدرســـة آمنة بنت هـــب بتكريم 
بالملتقى الحكومـــي 2016، الذي عقد في 
أكتوبـــر 2016، وذلـــك لحصـــول المدرســـة 
علـــى تقدير “ممتاز” لثالث دورات متتالية 
بتقاريـــر مراجعات المـــدارس التي تنفذها 

هيئة جودة التعليم والتدريب.

مسؤولو وزارة التربية وهيئة الجودة يكرمون قيادة مدرسة آمنة بنت وهب في مايو 2017

الصيدلية الخضراء مشروع زراعة أعشاب عالجية

“العلوم التطبيقية” تحوز “اآليزو الدولية”

الزراعـــة تحـــت البحـــر عبـــر تطويـــر بيئـــة مائيـــة ذكيـــة مســـتدامة مـــدى العـــام

ــة ــى الشـــهادة العالميـ ــل علـ ــج تحصـ ــن والخليـ ــي البحريـ ــة فـ أول جامعـ

افتتح ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليـــم نـــدوة “الحدائق المدرســـية في 
مملكـــة البحريـــن”، والتي نظمتهـــا الوزارة 
بمدرسة وادي السيل االبتدائية اإلعدادية 
للبنين، بمشاركة معلمي الزراعة والقائمين 
على اإلشراف الزراعي من جميع المدارس 
الحكومية والخاصـــة، وبمصاحبة معرض 
للمـــدارس المتميـــزة فـــي مجـــال االهتمام 
أحـــدث  وتوظيـــف  المدرســـية  بالزراعـــة 

التقنيات العلمية والتكنولوجية بها.
وفـــي كلمتـــه خـــالل االفتتاح، أكـــد الوزير 
أن تنظيـــم هـــذه النـــدوة يأتـــي فـــي إطـــار 
حرص الوزارة على رفع كفاءة منتســـبيها 
عبـــر اطالعهم على آخر المســـتجدات في 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  اختصاصهـــم،  مجـــاالت 
تمهيـــن المعلميـــن القائميـــن علـــى الزراعة 
الزراعـــي  النشـــاط  فـــي تطويـــر  سيســـهم 

تحســـين  فـــي  دوره  وتعزيـــز  المدرســـي، 
البيئـــة المدرســـية وجعلهـــا جاذبـــة للطلبة 

ومعززة للعملية التربوية والتعليمية.
ثـــم قـــام الوزيـــر بجولـــة فـــي المعـــرض 
المصاحب للندوة، مشـــيًدا بتجارب عدد 
مـــن المـــدارس فـــي توظيـــف التقنيـــات 
الحديثـــة فـــي مجـــال الزراعـــة وتطوير 
أبرزهـــا  ومـــن  المدرســـية،  الحدائـــق 
للقيـــام  المتحـــرك  الروبـــوت  برمجـــة 

بالمهـــام الزراعيـــة، واســـتخدام األجهزة 
الذكيـــة للتحكـــم بالروبوتـــات الزراعيـــة، 
الشمســـية  الطاقـــة  مـــن  واالســـتفادة 
وحمايـــة  الطاقـــة  اســـتهالك  لترشـــيد 
البيئة، والزراعة تحت البحر عبر تطوير 
بيئـــة مائيـــة ذكيـــة مســـتدامة ُتمّكن من 
الزراعـــة علـــى مدى العـــام دون االرتباط 
بمواســـم محـــددة كمـــا هـــو الســـائد فـــي 

الزراعـــة التقليديـــة، وتطبيـــق مشـــروع 
الصيدليـــة الخضـــراء مـــن خـــالل زراعة 
العديـــد  لعـــالج  أعشـــاب طبيـــة مفيـــدة 
مـــن األمـــراض، وتفعيل مشـــاركة الطلبة 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة في الزراعة 
عبـــر مشـــروع “بـــذرة عطـــاء”. ثـــم قـــام 
الوزيـــر بتكريـــم المتحدثين فـــي الندوة 

والمدارس المشاركة في المعرض.

التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  احتفلـــت 
بالحصـــول علـــى شـــهادة اآليـــزو الدوليـــة 
بأنظمـــة  الخاصـــة   )ISO 21001:2018(
إدارة المؤسســـات التعليميـــة، بعـــد إتمـــام 
الجهـــة المانحة للشـــهادة زيارتها للجامعة 
الشـــروط  كافـــة  اســـتيفاء  مـــن  والتأكـــد 

المطلوبة لمنح الشهادة.
وهنـــأ رئيس مجلس أمنـــاء جامعة العلوم 
التطبيقية وهيب الخاجة جميع منتســـبي 
الجامعـــة بهذا اإلنجاز، مؤكدًا أنه يعزز من 
مســـيرة الجامعـــة األكاديميـــة والتربويـــة، 
ويســـهم فـــي تحقيـــق الـــرؤى والتطلعـــات 
التـــي  والخدمـــات  بالجامعـــة  لالرتقـــاء 

تقدمها لطلبتها.
وأوضح رئيس مجلس األمناء أن اإلنجاز 
يأتـــي تماشـــيًا مـــع الخطة اإلســـتراتيجية 

التـــي وضعتهـــا الجامعة للســـنوات المقبلة 
والتي تركز على تحقيق الجودة الشـــاملة 
للبرامـــج والتخصصـــات التـــي تقدمها من 
خـــالل توفيـــر بيئـــة جامعيـــة قائمـــة على 
الخطـــط  وتطويـــر  واالبتـــكار،  اإلبـــداع 
متطلبـــات  مـــع  يتناســـب  بمـــا  والمناهـــج 
مـــع  ويتـــالءم  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
احتياجـــات  لتلبيـــة  العالميـــة  التطـــورات 

المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي.

وبيـــن رئيـــس مجلـــس األمنـــاء أن جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة تعتبـــر أول جامعة في 
البحريـــن والخليـــج العربـــي، ومـــن أوائـــل 
الجامعـــات العربية التي حصلت على هذه 

الشهادة العالمية.
الشـــهادة تحقـــق  وبحصولهـــا علـــى هـــذه 
مـــن  ثالثـــة  التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة 
مـــن أصـــل 17 هدفـــًا مـــن أهـــداف التنمية 
المســـتدامة لألمم المتحدة والمتمثلة في 

ضمـــان التعليـــم الجيد المنصف والشـــامل 
التعّلـــم  فـــرص  لكافـــة األطـــراف وتعزيـــز 
مـــدى الحيـــاة للجميـــع، إضافة إلـــى إقامة 
بنـــى تحتية قادرة علـــى الصمود، وتحفيز 
والمســـتدام،  للجميـــع  الشـــامل  التصنيـــع 
وتشـــجيع االبتكار، وضمان وجـــود أنماط 

استهالك وإنتاج مستدامة.
عـــواد  غســـان  الجامعـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الجامعـــة  إدارة  توليـــه  الـــذي  الدعـــم  أن 
ومتابعتهـــا الحثيثـــة أحـــد أهـــم األســـباب 
لتميـــز الجامعـــة وحصولهـــا علـــى شـــهادة 
اآليـــزو، حيث تحرص الجامعة باســـتمرار 
علـــى تطويـــر كادرها األكاديمـــي واإلداري 
واســـتقطاب الخبرات والكفـــاءات وصوالً 
إلـــى تحقيق رؤيتها التي تركز على توفير 
أفضـــل الخدمـــات للطلبـــة مما يســـهم في 
وتحســـين  األكاديميـــة  مســـيرتها  تعزيـــز 

نوعية المخرجات التعليمية للطلبة.

الوزير النعيمي جائال بالمعرض المصاحب للندوة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الصخير - جامعة البحرين

أعلنــت مديــرة مركــز اللغة اإلنجليزيــة في جامعــة البحرين غادة 
أحمد جاسم أن أداء الطلبة البرنامج التمهيدي  للعام األكاديمي 
2018/ 2019 أحرز تقدمًا مقارنة بالعام الســابق حيث بلغت نســبة 

نجاح الطلبة بشكل عام 86%”.

وكانت جامعة البحرين طرحت 
برنامجـــًا  2017م  العـــام  فـــي 
دراســـة  بعـــد  رًا  مطـــوَّ تمهيديـــًا 
مســـتفيضة لمتطلبات الدراســـة 

الجامعيـــة، واحتياجـــات ســـوق 
العمل، ويقوم الطلبة باالنخراط 
فـــي البرنامـــج خـــالل فصـــل أو 
فصلين، وذلك بحسب نتائجهم. 

86 % من طلبة التمهيدي... ناجحون

نابليون عانى من “فوبيا” القطط وغاندي من التحدث للجماهير

دعت أســتاذ علم النفس في جامعة البحرين األســتاذة الدكتورة جيهان عيســى العمران إلى زيادة 
الثقــة بالنفــس فــي مواجهــة الرهــاب االجتماعــي )الفوبيــا(، وذلــك مــن خــال تعلم أشــياء جديدة، 

وتجربة هوايات، ومرافقة المتفائلين، والتأمل حال المشي، والتخصص في أحد المجاالت.

وعرفـــت أ.د. العمـــران الرهـــاب االجتماعـــي بأنه خوف 
مرضـــي، أي الخـــوف غيـــر المنطقي من أشـــياء عادية، 
مشـــيرة إلـــى أنواع كثيـــرة للرهـــاب، مثـــل: الخوف من 
األماكن العالية، والخوف من األماكن الخالية، والخوف 

من البرق، وركوب الطائرة، والحقن.
جـــاء ذلك خـــالل محاضـــرة “الفوبيـــا االجتماعية” التي 
نظمتها مؤخرًا دائرة التوجيه واإلرشـــاد بعمادة شؤون 

الطلبة في الجامعة ضمن برنامج مهارات الحياة.
ورأت أستاذة علم النفس أن الرهاب أو اضطراب القلق 

االجتماعـــي يكـــون أحيانًا ســـلوكًا مكتســـبًا، قـــد يتطور 
لـــدى بعض األشـــخاص بعد موقـــف اجتماعي مزعج أو 

محرج.
طلـــب  أهميـــة  علـــى  العمـــران  جيهـــان  أ.د.  وشـــددت 
المساعدة مبكرًا للوقاية من تفاقم الرهاب، واالحتفاظ 
بمذكـــرة للحيـــاة الشـــخصية لكـــي يســـتطيع المختـــص 
الحقًا تحديد األمور التي تسبب التوتر والقلق، مشيرة 
إلـــى أهميـــة الحـــد مـــن القلـــق مـــن خـــالل إدارة الوقت 

والطاقة بعناية بحسب األولويات.

ولفتـــت إلـــى أن شـــخصيات كثيـــرة في التاريـــخ كانت 
مصابة بالفوبيا، مثـــل: القائد نابليون بونابرت المصاب 
برهاب مـــن القطط، وجانكيزخـــان المصاب برهاب من 
الـــكالب، وغاندي وإبراهام لنكولن اللذين أصيبا برهاب 

التحدث للجماهير، وغيرهم.

الصخير - جامعة البحرين

العمران: القلق قد يتطور بعد موقف اجتماعي مزعج

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الملتقى الحكومي 
2016 كّرم 

المدرسة لتميزها 
بتقارير “الجودة”

برمجة روبوت 
واالستفادة من الطاقة 

الشمسية لترشيد 
االستهالك

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقــد المجلــس األكاديمــي لكليــة البحرين للمعلميــن اجتماعه الشــهري بمقر الكلية 
بجامعــة البحريــن برئاســة محمــد مبــارك جمعــة وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم 

للموارد والخدمات وحضور جميع األعضاء والمدعوين. 

علـــى  االطـــالع  االجتمـــاع  خـــالل  تـــم 
للمعلميـــن  البحريـــن  كليـــة  حققتـــه  مـــا 
مـــن إنجـــازات خـــالل الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، وكذلـــك مناقشـــة خطة عمل 

الكلية للسنوات العشر القادمة. 
كما ناقش اجتمـــاع المجلس األكاديمي 
تطوير عمل الكلية فيما يتصل بالمناهج 
الدراســـية والحصـــول علـــى االعتمادية 

الدولية التي قطعت الكلية شوطًا مهمًا 
في تنفيذ متطلباتها. 

وناقـــش أعضـــاء المجلـــس أيضـــًا ســـبل 
دعم شراكات الكلية بالجهات الخارجية 
وتعزيـــز دورهـــا كمركـــز رائد فـــي صقل 
مهـــارات المعلميـــن وإعدادهم بالشـــكل 
المالئـــم وزيـــادة إصـــدارات الكليـــة من 

البحوث العلمية.

تطوير مناهج كلية المعلمين
جانب من االجتماع

يشار الى أن مدرسة آمنة بنت وهب تأسست بالعام 1979، وتقع بمنطقة  «
 المحرق، وتضم طالبات من الصف األول االبتدائي للصف السادس االبتدائي.

وتستوعب المدرسة قرابة 967 طالبة، و79 معلمة، و18 إدارية، و19 فنية وفقا 
آلخر تقرير لهيئة جودة التعليم بالعام 2015.

بروفايل

جامعيون بمرفق أكاديمي
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6 طالب من “العلوم التطبيقية” يمثلون البحرين في مسابقة إنجاز العرب 
يســتعد 6 مــن طــاب تخصــص إدارة األعمــال فــي جامعة العلــوم التطبيقيــة لتمثيل مملكة 
البحرين في مســابقة إنجاز العرب التي ســوف تقام في ســلطنة عمان بالفترة 4 - 7 نوفمبر 
المقبــل. الطــاب الســتة طــوروا تطبيًقــا ذكًيــا بعنــوان “الفزعــة”، يتيح للمســتخدمين فرصة 
التعــرف علــى خدمــات شــاملة تتعلــق بصيانــة الســيارات مــن ورش الصيانــة ومتاجــر قطع 
الغيار، والمغاســل، ومتاجر اإلطارات، والوكاالت، إضافة إلى خدمة الصيانة على الطريق، 
كما يقدم معلومات للسائق عن أقرب مركز للصيانة وأقرب مركز أمني في حاالت الطوارئ 

والحوادث.

وتمكن الطالب من خالل مشروعهم من الفوز 
في المسابقة السنوية للشباب رائدي األعمال 
مؤسسة  مــن  بتنظيم  أقــيــمــت  الــتــي   ،2019
مجلس  رئيس  رعاية  تحت  البحرين  إنجاز 
حصة  الشيخة  سمو  البحرين  إنــجــاز  إدارة 
بنت خليفة آل خليفة، إذ حصد الطلبة خاللها 

جائزة أفضل شركة لفئة الجامعات 2019.
“البالد” التقت سعود عبدالعزيز المهيزع، أحد 
الفزعة، وحاورته  الطلبة المؤسسين لتطبيق 
بــشــأن مــشــروعــهــم وتــطــويــره والــدعــم الــذي 
المشروع،  هذا  لنجاح  لهم  جامعتهم  قدمته 
تعزيز  فــي  الجامعة  فــي  دراستهم  وارتــبــاط 
على  وانعكاسها  واإلبداعية  الريادية  األفكار 

التطبيق على أرض الواقع.

بداية، دعنا نعرف القراء ما هو تطبيق  «
“الفزعة”؟

الفزعة عبارة عن تطبيق يعمل ضمن نظامي 
على  المستخدمين  يرشد   ”IOSو  Android“
الــســيــارات  بصيانة  تتعلق  شــامــلــة  خــدمــات 
مــن ورش الــصــيــانــة ومــتــاجــر قــطــع الــغــيــار، 
والــوكــاالت،  ــارات،  اإلطــ ومتاجر  والمغاسل، 
الطريق،  على  الصيانة  خــدمــة  إلــى  إضــافــة 
مركز  أقــرب  عن  للسائق  معلومات  يقدم  كما 
ــرب مــركــز أمــنــي فـــي حـــاالت  ــ لــلــصــيــانــة وأقـ

الطوارئ والحوادث.
لما يتضمنه  نظًرا  بالشمولية؛  التطبيق  يتميز 
بالسيارات  يتعلق  مــا  كــل  فــي  خــدمــات  مــن 
ــيــن  ــمــواطــن ــا ال ــه وصــيــانــتــهــا لــيــســتــفــيــد مــن
للمستخدم  التطبيق  يــقــدم  إذ  والمقيمين، 
معلومات كاملة عن المتجر من حيث الموقع، 

وأرقام التواصل، وأوقات العمل، إضافة إلى 
شرح عن الخدمات التي يقدمها.

ما الصعوبات التي واجهتكم عندما  «
شرعتم في تنفيذ هذا التطبيق؟

في  الصعوبات  بعض  واجهتنا  الــبــدايــة  فــي 
دراستنا  كــون  والتكنولوجيا  التقنية  األمــور 
في مجال إدارة األعمال، إذ تغلبنا على األمر 
من خالل االستعانة بخبرات إدارة تكنولوجيا 
المعرفة  وإدارة  واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات 
أشكال  جميع  لنا  قدموا  الذين  الجامعة،  في 
االنتهاء  سرعة  علينا  سهلت  التي  المساعدة 
التطبيق،  فــي  التقنية  الــجــوانــب  جميع  مــن 
وهذه فرصة لنقدم الشكر الجزيل على الدعم 
لــنــا، كما نشكر مــدرســة مساق  الـــذي قــدمــوه 
والمشرفة  العيثاوي،  أحــالم  األعــمــال  ريــادة 
دعمها  على  المشروع،  هــذا  تنفيذ  في  علينا 
وبالطبع  بــنــجــاح،  مهمتنا  إلتــمــام  لــنــا  الكبير 
كانت  التي  الجامعة  إلدارة  موصول  الشكر 
الحافز والداعم الكبير للمشاركة والفوز بهذه 
المحافل  في  جامعتنا  اســم  ورفــع  المسابقة 

المحلية والدولية.

كم بلغ عدد مستخدمي التطبيق منذ  «
إطالقه؟

مـــارس من  التطبيق فــي شــهــر  مــنــذ إطـــالق 
إلى  عــدد مستخدميه  الــجــاري وصــل  الــعــام 
ألـــف مــســتــخــدم يــســتــفــيــدون مــن الــخــدمــات 
70 جهة متخصصة في صيانة  التي تقدمها 
ــاالت  ــوكـ ــارات وقـــطـــع الــغــيــار مــنــهــا الـ ــيـ ــسـ الـ
للسيارات  الــمــؤيــد  شــركــة  تــحــت  المنضوية 

رينو”،  لينكولن،  فـــورد،  إنفينيتي،  “نــيــســان، 
إذ يــقــدم الــتــطــبــيــق لــلــمــســتــخــدم مــعــلــومــات 
وأرقام  الموقع،  حيث  من  المتجر  عن  كاملة 
شرح  إلى  إضافة  العمل،  وأوقــات  التواصل، 

عن الخدمات التي يقدمها. 

ما الدافع الذي جعلكم تطلقون  «
تطبيًقا متخصص في هذا الموضوع 

بالذات؟

هدفنا  كــان  المشروع  هــذا  أطلقنا  عندما 

بين  للتواصل  ومبتكر،  بديل  حل  إيجاد 
المختصة  والــجــهــات  الــســيــارات  مــالــكــي 
خدمات  وتلقي  بها  والعناية  بصيانتها 
بأفضل  احتياجاتهم  تلبي  شاملة  صيانة 
كفاءة وأقل كلفة، كما أن فكرة التطبيق 
جديدة نوًعا ما، هناك تطبيقات خليجية 
تهتم بصيانة السيارات لكنها غير شاملة 
أمــا  متكاملة،  خــدمــة  بتقديم  تهتم  وال 
عن  الــبــحــث  الــســائــق  فــبــإمــكــان  تطبيقنا 
المغاسل،  الــســطــحــات،  الــصــيــانــة،  مــراكــز 

وكاالت السيارات، وخدمات كثيرة أخرى، 
مع  تجربته  تقييم  للمستخدم  يتيح  كما 

التطبيق، وتجربته مع مركز الصيانة.

هل لديكم خطط لتطوير  «
هذا التطبيق بحيث يمكنكم 
من استقطاب عدد أكبر من 

المستخدمين؟

بــالــتــأكــيــد الــتــطــويــر مـــوجـــود ومــســتــمــر، 
سنوات   5 لـــ  خطة  أعــددنــا  أننا  خصوصا 
حاليا  للتطبيق.  تطويرية  وخطة  مقبلة 
نعمل على استقطاب عدد أكبر من وكاالت 
السيارات في البحرين، كما أن هناك خدمة 
جديدة يجري العمل على إضافتها حالًيا 
تتمثل في إمكان حجز المواعيد المسبقة 
الوكيل،  لدى  للسيارات  الدورية  للصيانة 
وهذا من شأنه أن يسمح لنا بجذب عدد 

أكبر من المستخدمين بال شك.

هل ترغب في إضافة معلومات  «
أخرى لم نتطرق لها في هذا 

الحوار؟

جميع  وبــاســم  باسمي  أتــقــدم  أن  أرغـــب 
الجامعة  إلدارة  الجزيل  بالشكر  زمالئي 
ومؤسسة  المقدمة  الــخــدمــات  جــل  على 
ــجــاز الــبــحــريــن الــتــي تــتــيــح مــثــل هــذه  إن
الفرص الذهبية لتحفيز الشباب بالبحرين 
ــلــوصــول بها  عــلــى تــقــديــم إبــداعــاتــهــم ل
في  فــي  والــمــســاهــمــة  التنفيذ  حــيــز  إلـــى 
اسمها  وترديد  البحرين  بمملكة  االرتقاء 
الدولية  بالمحافل  المجاالت  في مختلف 
والعالمية. ونتمنى أن يكون الفوز حليفنا 
أننا  السيما  ــعــرب،  ال إنــجــاز  مسابقة  فــي 
 The قد حصلنا على لقب )شركة العام - 
 2019 للعام   )company of the year
إنجاز  بتنظيم من  الشركة  ضمن مسابقة 
مسابقة  فــي  الثانية  والــجــائــزة  البحرين 
بــتــنــظــيــم مـــن وزارة  مـــبـــادرات شــبــابــيــة 
التطبيق  صــّنــف  كما  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
على المرتبة األولى من أفضل 3 تطبيقات 

في مملكة البحرين.

ــرازات ــ ــط ــ ـــدث ال ــ ــق أح ــ ــرف والــمــطــاعــم وف ــغـ ــد الـ ــدي ــج ت

“المــوفنبيـــك” يعـــود بحلـــة عصـــريـــة

يقــدم فنــدق موفنبيــك البحريــن اآلن غــرف إقامــة عصريــة ومرافق علــى أحدث 
طــراز وأناقــة للســائحين والمقيميــن فــي المملكــة تعمــل علــى تحقيــق الرفاهيــة 

واالستمتاع في المطاعم.

التي  التجديد  أعــمــال  مــن  االنتهاء  تــم 
موفنبيك  فندق  ويقع  انتظارها  طــال 
مطار  مــن  خــطــوات  بعد  على  البحرين 
غرف  تجديد  تــم  إذ  الــدولــي،  البحرين 
ــفــنــدق والـــمـــرافـــق الــعــامــة  ــحــة ال وأجــن
تسهيالت  بجميع  وتــزويــده  والمطاعم 
الراحة والرفاهية التي تمكن النزالء من 

االستمتاع بإقامتهم.
مرافق  جميع  التجديد  أعمال  وشملت 
وجاليري  “سيلكس”  الفندق  ومطاعم 
لوبي” وأيًضا ترميم بار فالمينغو الذي 
تم تغيير اسمه إلى “زينيا بار والونج”. 
عصرية  بإطاللة  الفندق  ردهــة  وتتمتع 
مع سقف زجاجي عال ونوافذ زجاجية 
والحديقة  السباحة  حمام  على  مطلة 
أما  والــفــخــامــة.  بــالــراحــة  الــتــي تشعرك 
فقد   ،Silks سيلكس  لمطعم  بالنسبة 
ملحق  أضــيــف  حــيــث  مساحته  زيـــدت 

بينما  زجاجيين  وسقف  بنوافذ  محاط 
ــاق  ــتــقــديــم أطــب ــة مــطــبــخ؛ ل ــافـ ــم إضـ تـ
المطعم  مظهر  تـــوازي  فــاخــرة،  عالمية 
الــجــديــد الـــذي يــوحــي بــأنــاقــة وفخامة 
على  طبيعية  إطاللة  مع  ذهبية  بلمسة 
المثالي  خليج عراد، يجعل منه المكان 
لــتــنــاول وجــبــات الــغــذاء والــعــشــاء. أما 
“زينيا بار والونج” يقدم ترفيه كل ليلة 
مع عزف الفرقة الموسيقية ودي. جيه 
وأيًضا تشكيلة متنوعة من الكوكتيالت 
للزوار  لذيذة  وجبات  وقائمة  العصرية 

لضمان ليلة مسلية.
هــذا الــفــنــدق األنــيــق هــو واحـــة فاخرة 
على  إقــامــة  غــرف   106 مــع  للضيوف، 
أحــدث طــراز ووســائــل راحــة مدروسة 
الفندق  ــاث  أثـ وجميع  ــة  وديـ بيئة  فــي 
ــا لـــفـــنـــدق مــوفــنــبــيــك  ــرًيـ ــصـ مــصــمــم حـ

البحرين .

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هبة محسن

ضمن برنامج “The Company” عن 
تطبيقهم الذكي “الفزعة”

المهيزع: فرصة من ذهب ستجعلنا نرفع 
اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية

إدارة الجامعة الحافز والداعم الكبير لنا 
للمشاركة والفوز بهذه المسابقة

فريق العمل: علي يوسف علي مطر، سعود عبدالعزيز المهيزع، عبدالرحمن عبدالله هالل، راشد عيد صالح، عبد 
الرحمن سمير الفايز وأحمد عبدالمنعم السعيد



تبرع إذا كنت تعمل في مجال العالقات العامة.

عليك بالحذر الدائم والدراسة المتأنية لكل 
خطوة.

يحالفك الحظ، أو تؤدي دوًرا مهًما في جمع 
الشمل.

بّدد المخاوف والمشاعر السلبية التي تنتابك.

تطرأ بعض المشكالت المالية أو الهواجس.

ال ُتقدم على عمل مرتجل، وحافظ على أفكارك. 

تراودك فكرة االنعزال قلياًل واالبتعاد عن 
الصخب.

تستاء لقرار مهني يصدر أو ألمر يتعّلق الزمالء.

قد تجد نفسك حائًرا في بعض القرارات 
الحاسمة.

الخيبة ال تعرف طريقها إليك، وتكون حكيًما. 

يحمل هذا اليوم حًظا في المضاربات المالية.

يكون الوقت مناسًبا لالتصال ببعض المؤسسات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 أكتوبر
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 جـــــــرت أحــــــــــداث مـــعـــركـــة 
ــاالدو  ــ ــو سـ ــ ــريـــف عـــنـــد ريـ طـ
والمرينيين  القشتاليين  بين 
ــة  ــحــ ــ ــذب أســــــــفــــــــرت عــــــــن مــ
ــلــمــســلــمــيــن، وتــعــتــبــر آخـــر  ل
معركة يشارك فيها 
بشكل  الــمــغــاربــة 
ــي ومــبــاشــر  ــمـ رسـ

في األندلس.

قالت الفنانة منال ســامة إنها تبحث عن نص مونودراما، 
للعودة به إلى خشبة المسرح بعد غياب سنوات، مضيفة 

ا لاستقرار على أحدها. أنها تقرأ عدًدا من النصوص حاليًّ
وكانــت آخر مشــاركات ســامة فــي المســرح من خلف 

الكواليــس، إذ ســاعدت فــي إخــراج العــرض المســرحي 
“الحكاية نــور”، الذي عرض على مســرح الهناجر، وهو عرض 

تفاعلي موجه لذوي االحتياجات الخاصة، بطولة نهال عنبر، هدى إدريس، وفكرة 
د. نجاء العسيلي، وتأليف محمد السباعي ومحمد الحناوي.

بدأت الفنانة رشــا مهــدي تصوير أول مشــاهدها في 
مسلســلها الجديد “اطمني”، الذي تــدور أحداثه في 
60 حلقة، من إخراج أحمد يسري، وجمعت المشاهد 
رشا مهدي وأحمد صفوت وشيرين في إحدى الفيات 

بمدينــة 6 أكتوبــر، ومن المقّرر أن تســتمر رشــا في 
تصوير المشــاهد في الديكور األساسي األول حتى نهاية 

األســبوع، على أن ينتقــل فريق العمل إلــى ديكورات أخرى، وتــدور أحداث 
المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي.

ا  ا استثنائيًّ يحيي الفنان الشاب مطرف المطرف حفًا غنائيًّ
في 11 نوفمبر المقبل بحديقة الشــهيد، ضمن فعاليات 
مهرجان التراث المعاصر، الــذي تنظمه أكاديمية لوياك 

للفنون األدائية، بالتعاون مع حديقة الشهيد
 مــن جهة أخرى، يســتعد المطرف لطــرح ألبومه الجديد 

مطلــع العــام المقبل، وقال فــي هذا الصــدد: “أجّهز لطرح 
مينــي ألبوم يضم 3 أو 4 أغنيات، علــى أقصى تقدير، أتعاون فيها مع نخبة من 

نجوم الكلمة واللحن”.

جديد مطرفاطمنيعودة منال

tariq.albahar@albiladpress.com 26

العماني  يوسف  الفنان  يستعد 
األعمال  مــن  كبيرة  لمجموعة 
الــغــنــائــيــة الــمــتــنــوعــة مـــع كــبــار 
ــرب بـــالـــخـــلـــيـــج  ــ ــطــ ــ ــ ــوم ال ــ ــجـ ــ نـ
الــعــربــي، كــمــا يجهز  والـــوطـــن 
آراب  نجمة  مع  غنائي  لدويتو 
المغربية، حيث  أيدول شيماء 
يستعد  أنـــه  الــعــمــانــي  أوضــــح 
ــرح أغــنــيــتــيــن جــديــدتــيــن  ــطـ لـ
الفنان  الخليج  بلبل  غناء  من 
كلماته  من  وهما  شعيل،  نبيل 

كبير،  تنوع  وبينهما  وألــحــانــه، 
اليمني  للون  تنتمي  فإحداهما 
أو الــحــضــرمــي، والــثــانــيــة لــون 
ــون فــنــي  ــ ــو لـ ــ “الـــخـــبـــيـــتـــي” وهـ

سعودي رائع له محبوه.
على  شعيل  الفنان  اعتاد  ولقد 
وهو  أعماله،  كل  في  التجديد 
على طرح  مًعا  نتفق  جعلنا  ما 
المختلفين  الــعــمــلــيــن  هـــذيـــن 
الخليج  بلبل  جمهور  ــاء  إلرضـ
في جميع أقطار الوطن العربي.

يوسف العماني يحلق مع بلبل الخليج

 1910
أحداث فرية الدم في شيراز وهي أعمال عنف في الحي اليهودي بمدينة شيراز.

 1953
ا على الوثيقة الخاصة بمجلس األمن القومي. الرئيس األميركي دوايت أيزنهاور يوافق رسميًّ

 1980
تسريح الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة من اإلقامة الجبرية التي فرضت عليه.

 1994
انعقاد المؤتمر االقتصادي األول لدول الشرق األوسط في الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة.

 1995
إجراء استفتاء في مقاطعة كيبك الكندية؛ لالستفتاء على استقالل المقاطعة.

شاركت الفنانة اللبنانية 
مادلين طبر المتظاهرين 

اللبنانيين في ساحات 
بيروت، احتجاًجا على 

ترّدي األوضاع االقتصادية 
والمعيشية وتفشي الفساد 

في الطبقة السياسية 
وقالت طبر على منصة 

التظاهر إنها حضرت من 
مصر إلى لبنان.

ــاالت ــج ــم ــى ال ــت ــي ش ــة ونــــــدوات فـ ــري ــع أمــســيــات ش

“مركز كانو” يدشن برنامجه الثقافي الجديد

الستخدامات  األولية  التجارب  ضمن 
ــركـــز  ــن مـ ــ ــدشـ ــ الـــمـــبـــنـــى الــــجــــديــــد يـ
برنامجه  الثقافي  كــانــو  عبدالرحمن 
الثقافي الجديد لشهر أكتوبر، نوفمبر، 
الــثــقــافــي  لــلــمــوســم   2019 وديــســمــبــر 
الخامس والعشرون بمجموعة متميزة 

من الفعاليات واألنشطة المتنوعة. 
أكتوبر   1 الموافق  الثالثاء  يــوم  ففي 
نــظــم الــمــركــز أمــســيــة شــعــريــة بعنوان 
مــفــقــود” قدمها  ــر  وت “ارتـــجـــاالت على 
الفلسطينية األلمانية  كل من الشاعرة 
محمد  السعودي  الشاعر  مقاري،  دالل 
جميلة  البحرينية  والشاعرة  الجلواح 

علوي، وأدار األمسية سالم العثمان.
أما في يوم الثالثاء الموافق 8 أكتوبر 
فــقــد نــظــم الــمــركــز مــحــاضــرة بــعــنــوان 
“الخيل العربية الواقع والطموح“ لنبيه 
إبــراهــيــم  الـــحـــوار  وأدار  عــطــا  مــحــمــد 
الدوسري.  كما احتفى المركز بتدشين 
“ابتسامة شموسة” لندى فردان  كتاب 
13 أكتوبر  الــمــوافــق  ــد  يـــوم األحـ فــي 
اإلســكــافــي،  حــســيــن  األمــســيــة  وأدار 
 15 الموافق  الثالثاء  وتبعتها في يوم 
المشروع  “األمومة..  محاضرة  أكتوبر 
ــد لــإنــســانــيــة“ وقــدمــهــا الــمــركــز  ــرائـ الـ
بالتعاون مع جمعية البحرين النسائية 
لفريال الصيرفي وأدارت الحوار بثينة 

خليفة قاسم.
ــمــركــز فـــي يـــوم الــثــالثــاء  كــمــا قـــدم ال
بعنوان  محاضرة  أكتوبر   22 الموافق 
البتهاج  حــولــك”  ومــن  نفسك  “أســعــد 
حاصلة  بحرينية  أول  خليفة  عبدهللا 
عـــلـــى لـــقـــب اخــتــصــاصــيــة الـــســـعـــادة 
الحوار  وأدارت  اإليــجــابــي،  والتفكير 

وجدان فهد.
ونظم المركز في يوم الثالثاء الموافق 
“الــديــن  بعنوان  محاضرة  أكتوبر   29
الصايغ،  لجعفر  الــبــحــريــن”  فــي  الــعــام 

وأدارت الحوار هنادي الجودر.
شهر  فعاليات  بــاكــورة  يخص  وفيما 
ــوم األحـــد  نــوفــمــبــر، يــنــظــم الــمــركــز يــ
أمــســيــة تحتفي  نــوفــمــبــر   3 ــمــوافــق  ال

بـــتـــدشـــيـــن روايــــــــة “خـــــطـــــوات نــحــو 
الــمــســتــحــيــل” لــنــجــوى عــبــدالــلــطــيــف 
يوسف محمد،  الحوار  ويدير  جناحي 
تتبعها محاضرة بعنوان “ربط األجيال 
لــزهــراء  ــتــه”  وأصــال الشعبي  بــالــتــراث 
أحمد المبارك في يوم الثالثاء الموافق 

5 نوفمبر يديرها زكريا رضي.
بعنوان  محاضرة  المركز  وينظم  كما 
”جــســامــة خــطــر الــتــلــوث الــبــيــئــي عند 
نــشــوء الـــحـــادث الـــنـــووي وتــأثــيــراتــه” 
تــقــدمــهــا جــمــيــلــة الـــوطـــنـــي فـــي يــوم 

الثالثاء الموافق 12 نوفمبر.
 24 الموافق  األحــد  يــوم  فــي  ويتبعها 
رواية  لتدشين  أمسية  تنظيم  نوفمبر 
العمري  لتركية  “ويغني لي يا كاثرين” 
وتدير الحوار ندى نسيم، وثم سينظم 
افتتاح  بمناسبة  يــقــام  حــفــال  الــمــركــز 

ــمــركــز عــبــدالــرحــمــن  ــمــقــر الــجــديــد ل ال
الموافق  الــثــالثــاء  يــوم  الثقافي  كانو 
فعاليات  يــخــص  وفــيــمــا  نــوفــمــبــر.   26
ديــوان  بتدشين  فتبدأ  ديسمبر  شهر 
“دوريـــمـــيـــات” لــريــم الــحــمــادي ويــديــر 
الحوار عيسى هجرس في يوم األحد 
األمسية  وتتبعها  ديسمبر،   1 الموافق 
الموسيقية “أحالم ملونة “ للفنان نادر 
في  الغانم  أحمد  والفنان  الدين  أمير 
يوم الثالثاء الموافق 3 ديسمبر ويدير 

األمسية الفنان محمد العبيدلي. 
10 ديسمبر  الــمــوافــق  الــثــالثــاء  ويـــوم 
يــنــظــم الــمــركــز بــالــتــعــاون مــع جمعية 
محاضرة  البحرينية  الطبيعي  العالج 
لمحمد  ”حــركــتــي صــحــتــي”  بــعــنــوان 
فعاليات  الــمــركــز  ويــخــتــتــم  ــزور.  ــعــن ال
أمسية  بــتــنــظــيــم  ــجــديــد  ال ــامــج  ــبــرن ال

الموافق  األحــد  يــوم  فنية وطنية في 
وطـــن..  “فــرحــة  بــعــنــوان  ديسمبر   15
ميالد وأعياد”؛ بمناسبة العيد الوطني 
في  وتتبعها  البحرين  لمملكة  المجيد 
ديسمبر   24 ــمــوافــق  ال ــثــالثــاء  ال يـــوم 
”االبتكار االجتماعي  بعنوان  محاضرة 
قسم  لرئيس  المجتمعي”  والــتــحــوال 
بــجــامــعــة  الــتــقــنــيــة  وإدارة  االبـــتـــكـــار 
الجيوسي، وثم  العربي عودة  الخليج 
بتدشين  تحتفي  أمسية  المركز  ينظم 
لفاطمة  البحر”  يغرق  ”قميص  كتاب 
مــحــســن يـــوم الــثــالثــاء الــمــوافــق 29 
فعاليات  جميع  أن  يــذكــر  ديــســمــبــر.  
مساء،   8:30 الساعة  في  تبدأ  المركز 
األنشطة  لجنة  البرنامج  هــذا  وأعــدت 
والبرامج بالمركز ويشرف على تنفيذه 

عاصم عبدالحي.
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محاضرة عن  آخر جهود الحفاظ على معالم المنامة القديمة
اســتضاف متحف البحرين الوطني محاضرة بعنوان “اســتعادة الهويات التاريخية في المنامة: بيت المعلم نصيف فضاء التســامح ومنارة مســجد الفاضل” 
قدمها روبيرتو ناردي من مركز الحفاظ على اآلثار بإيطاليا، بحضور السفير اإليطالي دومينكو بيالتو وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين.

العمل  آلــيــات  ــى  إل ــاردي  نـ تــطــرق  المحاضرة  وخـــال 
المختلفة التي انتهجتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
في  التاريخية  الهويات  استعادة  مشاريع  تنفيذ  في 
العمل على حفظ  المنامة، مشدًدا على أهمية  مدينة 
وضـــرورة  القديمة  المدينة  فــي  التاريخية  المعالم 
استعادة هويتها األصلية التي كانت عليها في حقبة 
الثاثينيات من القرن الماضي، إذ سلط الضوء على 
معلمين تاريخين مهمين بمدينة المنامة القديمة وهما 
بيت المعلم نصيف، الذي يعد فضاًء للتسامح، ومنارة 

مسجد الفاضل.
وركز روبيرتو في حديثه على التعديات التي لحقت 
الــزمــن، وجــهــود هيئة  الــفــاضــل عــبــر  بــمــنــارة مسجد 
البحرين للثقافة واآلثار في استعادة هويتها األصلية، 
كما أوضح مراحل العمل التي بدأت بالفعل في مدينة 
فينسيا اإليطالية إلعادة تصنيع الموزاييك الذي يعتبر 
أحد المكونات الرئيسة في تصميم المنارة، باستخدام 
ديمومة  تضمن  الــجــودة  عالية  خــام  ومـــواد  تقنيات 
الموزاييك لمدة طويلة، كما وأشار إلى توقع االنتهاء 

من العمل على المنارة في ديسمبر 2020.

يندرج  ــذي  ال نصيف  المعلم  لبيت  روبيرتو  وتــطــرق 
آل  محمد  بــن  إبــراهــيــم  الشيخ  مركز  مشاريع  ضمن 
قديمة  صــور  مستعرًضا  والــبــحــوث،  للثقافة  خليفة 
عمارة  يعكس  الــذي  للمنزل  واألصــلــي  القديم  للبناء 

على  العمل  تــم  وكيف  التقليدي،  البحريني  المنزل 
ــام تــلــتــقــي فيه  ــى فــضــاء عـ ــمــنــزل إلـ ــذا ال تــحــويــل هـ
عوالم مختلفة من الشخصيات التي تنتمي لثقافات 

وديانات متعددة.

وضعت الممثلة الكندية شاي ميتشيل مولودتها الجديدة من  «
حبيبها مات بابيل، ونشرت الخبر السعيد عبر حسابها الخاص على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي، من خالل صورة ليد ابنتها الصغيرة 
ممسكة بإصبعها، وأرفقتها بتعليق: “لن أتركها أبًدا”. وكانت شاري 
قد أعلنت حملها في شهر يوليو الماضي بصور من جلسة تصوير 

استعرضت فيها بطنها المنتفخ.
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بعدما قضى 5 أيام عالقا... “طفل البئر” يفارق الحياة
أعلنت السلطات الهندية أمس الثالثاء 
مــصــرع طــفــل فــي الــثــانــيــة مــن عمره 
5 أيام عالقا في بئر يبلغ  بعدما قضى 
عمقها 26 مترا، جنوبي البلد اآلسيوي.

ــؤول الـــمـــحـــلـــي فــي  ــســ ــمــ ــ وأوضــــــــح ال
ريشنان  راداك  تيروشيرابالي،  منطقة 
أشــالء  ــى  إل تــحــول  الطفل  جثمان  أن 
مــتــنــاثــرة فــي الــبــئــر، ولـــم يــجــر العثور 
ســـوى عــلــى عـــدد مــحــدود منها حتى 
في  الـــســـقـــوط  ــعــد  ب ومـــبـــاشـــرة  اآلن. 
الطفل  لتزويد  أنبوب  وضــع  تم  البئر، 
جسمه  حـــرارة  وقيست  األوكسجين، 

بواسطة أدوات خاصة.
وكان سوجيت ويلسون فاقدا للوعي، 
األحــد،  يتنفس حتى صباح  كــان  لكنه 
التحقق  المسعفين  على  تعذر  أنــه  إال 

من وضعه بعد ذلك الحين.
ــر عند  ــ ــادئ األمـ ــ وعـــلـــق الــطــفــل فـــي بـ
مستوى 9 أمتار، قبل أن ينزلق إلى قاع 

البئر في وضعية أفقية.

وحفر العمال حفرة موازية للبئر األحد، 
ــة الــحــفــر انــكــســرت عــلــى عمق  لــكــن آلـ
الصخرية،  األرض  بسبب  أمتار  تسعة 
كــمــا فــشــلــت مــحــاوالتــهــم الســتــخــدام 
ــة لــشــد حــبــل حــول  ــيـ ــوتـ أجـــهـــزة روبـ
ــذه الــواقــعــة  مــعــصــم الــطــفــل. وتــعــد هـ
الذين  أحدث فصول حوادث األطفال 

آبــار مهملة في مناطق  يسقطون  في 
ريفية بالهند.

مجريات  تصدرت   ،2006 العام  وفــي 
ــســادســة مــن عمره  إنــقــاذ فــتــى فــي ال
األخـــبـــار، بــعــد انــتــشــالــه ســالــمــا مــن بئر 
 48 لنحو  فيها  عــلــق  مــتــرا   18 عمقها 

ساعة.

لصناعات  المصرية  الشركة  تبدأ 
السيليكون )سيكو مصر(، المصنعة 
في  مصري،  محمول  هاتف  ألول 
تصدير إنتاجها إلى أوروبا نوفمبر 
المقبل، حسبما قال رئيس مجلس 

اإلدارة محمد سالم.
ــي مــقــابــلــة مع  وأضــــــاف ســـالـــم فـ
“سيكو  أن  القاهرة  فــي  “رويــتــرز” 
الجاري  أكتوبر  في  وقعت  مصر” 
اتفاقية مع وكيل حصري قوي في 

بعض الدول األوروبية للتصدير.
وأوضـــــح: “ســنــبــدأ الــتــصــديــر من 
إلى  سيكو،  مصنع  حيث  الصعيد، 
وبعدها  والنمسا،  وهولندا  ألمانيا 
ــج وفــنــلــنــدا،  ــ ــروي ــ ــن ــ ــد وال ــويـ ــسـ الـ
البداية  سيكو.  التجارية  بالعالمة 
ستكون بألمانيا في نوفمبر بهاتف 
ــاكــــس. ذلـــك  ــفــيــنــتــي مــ ســيــكــو إن
بــجــانــب وجـــودنـــا فــي الــســعــوديــة 
وسلطنة  واإلمـــــــارات  والــكــويــت 

ُعمان”.

أول هاتف محمول 
قتل رجل زوجته في إحدى المحافظات المصرية، رميا بالرصاص، بعدما أعدت له مصري يغزو أوروبا

طعاما غير الذي طلبه منه، في وقت سابق.  
وكشفت تحريات األمن المصري، عن أن المتهم المقيم في قرية دهتورة، التابعة 
بحسب  “الملوخية”،  له  أعدت  ألنها  زوجته  قتل  الغربية،  بمحافظة  زفتى  لمدينة 
ألنه طلب  زوجته؛  بقتل  المتهم  اعترف  التحقيقات،  المصري. وفي  “مبتدا”  موقع 
منها يوم الحادث تجهيز الغداء، وطلب منها تحضير “وجبة بامية”، لكنها فوجئ بها 

تقوم بإعداد “الملوخية”.
 ووقعت مشادة كالمية بين الزوجين، انتهت بقيام الزوج بإطالق الرصاص عليها 

بسبب الخالف على وجبة الغداء، ثم حاول االنتحار، قبل أن يتم القبض عليه.

لتلقي  سافر أحد سكان مدينة بينك هيل في والية كارولينا الشمالية في أميركا 
الجرعة األخيرة من العالج الكيميائي، وربح بالجائزة الكبرى في اليانصيب.

لعالج  المستشفى  إلى  طريقه  في  يانصيب  بطاقة  لشراء  فوستر  رونــي  وتوقف 
سرطان القولون، بحسب صحيفة “يو بي آي”.

وكانت قيمة البطاقة األولى التي اشتراها بدوالر واحد، وربح مقابلها 5 دوالرات 
الثانية  5 دوالرات، لكن في  أميركية، ثم قرر شراء تذكرة يانصيب أخرى قيمتها 

األخيرة، بدالً من تذكرة واحدة، أخذ تذكرتين في آن واحد.
وفاز الرجل مقابل البطاقة الثانية 200 ألف دوالر، واعترف قائال “كنت سعيًدا جًدا 
هذا  جعل  والفوز  االنتهاء،  وشك  على  كان  السرطان  عالج  ألن  يصدق؛  ال  بشكل 

اليوم مميًزا حًقا”.

يقتل زوجته رميا بالرصاص بسبب “الملوخية”

سافر لعالج السرطان فربح آالف الدوالرات

الممثلة اإلنجليزية وسفيرة االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة كلير فورالني، تحمل طفاًل أثناء الزيارة الميدانية للقاء الناجين من السل
في منطقة ماالكبيت الفقيرة في حيدر أباد، الهند )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اعتيادي  بشكل  تسير  حافلة  كانت 
في مسارها بمدينة بيتسبيرغ بوالية 
وقــع  عــنــدمــا  األمــيــركــيــة،  بنسلفانيا 
ــهــا، بحسب  ــيــادي ل ــادث غــيــر اعــت حــ
ــادت وســائــل  ــ مــا أظــهــرت صـــور. وأفـ
إعالم أميركية أن جزءا من الطريق 
انهار فجأة مما أدى إلى تكون حفرة 
حافلة  تــوقــف  أثــنــاء  وذلـــك  ضخمة، 
ركاب على إشارة ضوئية في المدينة.
الحافلة  مــن  الخلفي  الــجــزء  وسقط 
في الحفرة، فيما ظل أكثر من نصف 
ما  على  ــهــواء،  ال فــي  معلقا  الحافلة 
سلطة  نشرتها  التي  الــصــور  أظــهــرت 
وكــان  بنسلفانيا.  واليـــة  فــي  الــنــقــل 
على متن الحافلة، وقت وقوعها في 
فقط،  واحد  وراكــب  السائق  الحفرة، 
وتمكنا من الخروج منها بسالم، دون 
“سي  لشبكة  وطبقا  بــأذى.  يصابا  أن 
السلطات  ــإن  فـ اإلخـــبـــاريـــة،  إن”  إن 
برافعة من أجل  األميركية استعانت 

إخراج الحافلة من الحفرة العمالقة.

ــاب عــلــى الهبوط  أجــبــرت طــائــرة ركـ
ــراري بــعــد وقـــت قــصــيــر من  ــطــ االضــ
مدينتين  بــيــن  رحــلــة  فـــي  إقــالعــهــا 

كينيتين، بعدما سقط أحد إطاراتها.
وأفادت شبكة “سي إن إن” األميركية، 
أن الحادث وقع االثنين بعدما أقلعت 
“سيلفرستون  لشركة  تابعة  طــائــرة 
إير” من مطار لودوار، في شمال غرب 

كينيا متجهة إلى العاصمة نيروبي.
لكن سقوط العجلة دفع بقائد الطائرة 
إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار 
إيلدورت القريب، وقالت الشركة في 
بيان إن “اإلجراء كان وقائيا. هبطت 

الطائرة بسالم”.
الركاب  نقل  وفي وقت الحــق، جرى 
ــر طـــائـــرة أخـــــرى إلــــى الــعــاصــمــة  عــب

الكينية.
ــم شــركــة  ــاسـ ورفــــضــــت مــتــحــدثــة بـ
الطيران كشف عدد الركاب على متن 
تــزال  ال  الــشــركــة  إن  قائلة  الــطــائــرة، 

تحقق في الحادث.

حفرة “مفاجئة” تبتلع 
حافلة أثناء سيرها

هبوط اضطراري لطائرة 
فقدت أحد إطاراتها

اعترف رجل من أوستن بوالية تكساس األميركية، بأنه مذنب، لقيامه بمطاردة 
وإرسال رسائل ورقية ورسائل بريد إلكتروني تهديدية إلى نجمة البوب تايلور 

سويفت.
وقال ممثلو االدعاء في ناشفيل بوالية تينيسي، في بيان صحفي، إن إريك 
سواربريك البالغ من العمر 27 عاما بدأ إرسال الرسائل في يناير 2018، طالبا 
تقديمه إلى سويفت. وبمرور الوقت أصبحت الرسائل أكثر عنفا وتهديدا، وفي 

3 مناسبات، قاد سواربريك سيارته إلى ناشفيل لتسليم الرسائل شخصيا.
وبعث سواربريك 40 رسالة نصية ورسالة بريد إلكتروني في األقل، قبل توجيه 

االتهام إليه واعتقاله في سبتمبر 2018.

بعد رسائل التهديد.. “مجنون تايلور سويفت” يعترف

عارضة األزياء األميركية ديفون وندسور تزور مؤسسة غابرييل ألبحاث 
السرطان في مدينة نيويورك. )أ ف ب( وسيبقى سواربريك قيد االحتجاز حتى يتم الحكم عليه في مارس المقبل، حيث يواجه عقوبة تصل 

إلى السجن لخمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دوالر لكل من التهمتين.

االجتماعية،  المنصات  على  واسع  بإعجاب  البرازيل  ببغاء في  حظي طائر 
أمــام عــدد من  يــؤدي حــركــات راقــصــة  بعدما ظهر فــي مقطع فيديو وهــو 

المصطافين على الشاطئ.
وبحسب المقطع الذي شوهد ما يزيد عن 3 ماليين مرة، فإن الببغاء تمايل 
دي  ريــو  مدينة  في  اإللكترونية،  بالموسيقى  يعرف  ما  إيقاع  على  راقصا 
جانيرو. وبدا المصطافون في حماس كبير وهم يرقصون أمام الببغاء الذي 

لم يتزحزح من مكانه، وظل يؤدي حركات في االتجاهين.
إن  قائلين  والمصطافين،  الببغاء  بين  االنسجام  درجــة  معلقون  واستغرب 

الطائر أظهر قدرة استثنائية على المجاراة.
ــك، تــســاءل آخـــرون حــول مــا إذا كــان هــذا الطائر قــد خضع  فــي غضون ذل
هي  الببغاء  عن  المعروفة  القدرة  ألن  الرقصة؛  مع  يتماهى  حتى  لتدريب 

ترديد بعض الكلمات، أما الرقص فهو أمر غير مألوف.
في المقابل، رجح ساخرون من الرقصة أن يكون الببغاء قد تعب من جراء 
ُتَشغل عادة وسط  اإللكترونية  الموسيقى  أن  أداها، السيما  التي  الحركات 

أجواء صاخبة.

ببغاء يذهل الماليين بوصلة رقص

الموت  مــن  شــابــة  نجت 
كانت  بينما  بــأعــجــوبــة، 
تعمل على ترتيب سهرة 
حبيبها،  مــع  رومــانــســيــة 
مــســتــعــيــنــة بــالــشــمــوع. 
شبكة  نقلته  لما  ووفــقــا 
لوسي  نـــيـــوز”،  “فــوكــس 

صديقها،  ميالد  بعيد  لالحتفال  تستعد  كانت  عاما،   21 الـــ  صاحبة  إدوارد، 
لخلق  الشموع؛  الشابة  وأوقــدت  بنسلفانيا.  داخل غرفة مستأجرة في والية 
وحينما  قريبة.  وســادة  في  النار  اشتعلت  ما  لكن سرعان  رومانسية،  أجــواء 
ليوسي  اقتربت  أن  بالهلع، وما  الغرفة أصيبا  النار في  االثنان اشتعال  الحظ 
من الوسادة حتى تطاير الشرر إلى وجهها. وأصيبت الشابة بحروق في الخد 
واألنف والشفة، ووضعت بعض “الكريمات” حين وصلت إلى البيت، ظنا منها 

أن إزالة آثار ما حصل سيكون عابرا.

أرادت سهرة رومانسية مع حبيبها فوقعت الكارثة

عمليات اإلنقاذ تواصلت أياما عدة
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