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المنامة - مباشر

اليوم نهاية فترة تقديم اإلقرارات 
الشـــركات  قبـــل  مـــن  الضريبيـــة 
الخاضعـــة للقيمة المضافـــة، فيما 
مـــا  الســـؤال:  لألذهـــان  يتبـــادر 
الخطـــوات الواجـــب اتباعها حتى 
والغرامـــات؟  المخالفـــات  تقـــع  ال 
ووفقا للجهـــاز الوطني لإليرادات 
المعنـــي بتطبيق القيمـــة المضافة 
علـــى  تعيـــن  البحريـــن،  فـــي 
الخاضعيـــن للضريبـــة فـــي الفترة 

الفعلـــي  التســـجيل  الماضيـــة 
المبكـــر فـــي الفتـــرة مـــن 1 أكتوبر 
الشـــهر  مـــن   31 وحتـــى  الجـــاري 
ذاتـــه، مـــن خـــال تقديـــم اإلقرار 
وســـداد القيمـــة المضافة؛ حتى ال 
يتـــم فـــرض مخالفـــات علـــى تلك 

الشركات. 
ومـــن المقرر أن يدخل التســـجيل 
اإللزامـــي للشـــركات بحلول األول 

من يناير 2020.

انتهاء فترة تقديم إقرارات “المضافة” اليوم
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أكـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن توســـعت 
في إقامة المدن الجديدة ضمن رؤية 
شـــاملة للتطويـــر الحضـــري تتماشـــى 
المســـتقبلية  التنميـــة  تحديـــات  مـــع 

ومعدالت النمو السكاني.
جـــاء ذلك فـــي رســـالة وجهها صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء إلـــى 
باليـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة  العالـــم 
الـــذي   ،2019 للعـــام  للمـــدن  العالمـــي 
ويقـــام  )الخميـــس(،  اليـــوم  يصـــادف 
هذا العام تحت شـــعار “تغييـــر العالم: 
لألجيـــال  أفضـــل  وحيـــاة  ابتـــكارات 

القادمة”.
وأكد ســـموه أن إنشـــاء المدن وتوفير 
لـــه  كان  للمواطنيـــن  المائـــم  الســـكن 
خطـــط  كل  فـــي  ومـــازال  األولويـــة 

وبرامج الحكومة.

توفير السكن المالئم للمواطنين أولوية
ســمو رئيس الوزراء: توســع في بنــاء المدن ضمن رؤية شــاملة

سمو رئيس الوزراء: البحرين توسعت في المدن الجديدة ضمن رؤية شاملة للتطوير الحضري )أرشيفية(

وصلـــت دفعـــة جديدة مـــن القوات 
العســـكرية  واآلليـــات  الســـعودية 
الثقيلـــة إلـــى العاصمة عـــدن خال 
الســـاعات الماضية بحرًا، وذلك من 
أجـــل إعـــادة عمليـــة انتشـــار قوات 
التحالف في عدن بقيادة السعودية 
الدولـــة  عـــودة مؤسســـات  لتأميـــن 
المؤقتـــة  العاصمـــة  فـــي  الشـــرعية 
اتفـــاق  تنفيـــذ  علـــى  واإلشـــراف 

الريـــاض وإعـــادة ترتيـــب األوضاع 
لمواصلـــة  والعســـكرية  األمنيـــة 
المعركة ضد الميليشيات الحوثية.

وكانـــت مصـــادر قناتـــي “العربية” و 
“الحـــدث” قـــد أفـــادت أن التوقيـــع 
علـــى اتفاق الرياض بيـــن الحكومة 
االنتقالـــي  والمجلـــس  الشـــرعية، 
العاصمـــة  فـــي  اليـــوم  ســـيتم 

السعودية.

قوات سعودية جديدة تصل عدن

دبي ـ العربية نت
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بيان المنامة يدعو لصياغة استراتيجيات األمن القومي للدول وفق التطورات

ضوابط لمنع استخدام الميلشيات للتكنولوجيا العسكرية

المنامة - بنا

اختتمــت أمــس أعمــال مؤتمــر التكنولوجيــا العســكرية فــي الشــرق األوســط، الــذي أقيم على مــدى يوميــن، بالتزامن 
مــع معــرض البحريــن الدولــي الثانــي للدفاع “بايدك” بمشــاركة عدد من المســؤولين والخبــراء واألكاديمييــن وممثلي 

الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية الحديثة.

أهميـــة  الختامـــي  البيـــان  وأكـــد 
األمـــن  اســـتراتيجيات  صياغـــة 
يتناســـب  بمـــا  للـــدول  القومـــي 
شـــهدته  الـــذي  والتطـــور 

التكنولوجيا العسكرية.

ودعا إلى ضـــرورة إقرار المجتمع 
الدولـــي ممثـــا في منظمـــة األمم 
المتحدة لعدد من الضوابط بشأن 
التكنولوجيا العسكرية  استخدام 
للحيلولة دون حصول الميلشيات 

التكنولوجيـــا  علـــى  المســـلحة 
لتهديـــد أمـــن الـــدول، إضافة إلى 
منـــع الـــدول مـــن اســـتخدام تلك 
غيـــر  لألغـــراض  التكنولوجيـــا 

السلمية.

المنامة - بنا

ذكر النائب العام علي البوعينين 
بـــن النيابـــة العامة تلقـــت تقرير 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
لعـــام 2018/ 2019، مشـــيرا إلى 
أن النيابـــة العامة تعكـــف حاليا 
علـــى دراســـة التقريـــر لتحديـــد 
جرائـــم  تشـــكل  التـــي  الوقائـــع 
تســـتلزم إجـــراء التحقيـــق فيها 
وفقـــًا للقانـــون، ومـــا قد يشـــكل 

منها مخالفات إدارية تستوجب 
إخطار الجهات اإلدارية المعنية 

التخاذ شؤونها حيالها.
كمـــا ورد إلى النيابـــة العامة في 
الســـياق ذاتـــه باغ مـــن ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية بشـــأن 
تجـــاوزات لـــدى بعـــض الجهات 
لمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن شـــبهة 

جنائية.

“النيابة” تدرس تقرير “الرقابة”

العمالـــة  تحويـــات  انخفضـــت 
األجنبية العاملة في البحرين في 
النصـــف األول مـــع العـــام الجاري 
لتبلـــغ 579 مليون دينـــار مقارنة بـ 
663.4 مليـــون دينـــار فـــي الفترة 
بالتزامـــن  وذلـــك   2018 نفســـها 
مـــع تراجـــع طفيف في عـــدد هذه 

العمالة.

انخفاض تحويالت 
األجانب لـ 579 

مليون دينار
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البحرين تتصدر لوحة شرف دورة رياضة المرأة الخليجيةعودة “الخامسة بتوقيت الباب”إيران تناقض نفسهاالطرح األولي  لـ “أرامكو” قريبا“المرور”: 4 كاميرات على الجسر
انتهت اإلدارة العامة للمرور من  «

وضع 4 كاميرات لضبط مخالفات 
تجاوز السرعة على جسر الملك فهد 

باالتجاهين المؤديين إلى المملكة 
العربية السعودية، ومملكة البحرين، 

ومن المقرر أن يتم تفعيلها في 
األيام القليلة المقبلة.

قال وزير الطاقة السعودي األمير  «
عبدالعزيز بن سلمان أمس 

األربعاء إن الطرح العام األولي 
ألرامكو السعودية المملوكة 

للدولة سيتم قريبا، وإن القرار 
سيتخذه ولي العهد السعودي 

األمير محمد بن سلمان.

تصريحان تفصلهما ساعات،  «
أحدهما من المرشد اإليراني 

واآلخر من مكتب الرئاسة، 
يحمالن الشيء وعكسه، في 

تناقض واضح لموقف طهران 
من االحتجاجات التي يشهدها 

كل من لبنان والعراق.

تعود فعالية )الخامسة بتوقيت  «
الباب( هذا األسبوع إلى باب البحرين 
بنشاط مغاير، حيث تقدم للجمهور 
مساء اليوم جولة في طرقات مدينة 

المنامة القديمة، وتأتي الجولة 
بتعاون ما بين هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار ومشروع حكاية المنامة.

تصدرت مملكة البحرين جدول  «
الترتيب العام للميداليات لتفوز 

بلقب الدورة السادسة لرياضة 
المرأة بدول مجلس التعاون 

الخليجي للمرة الثالثة مرة 
منذ انطالقتها العام 2008، إذ حازت بعثة البحرين على 77 ميدالية 

متنوعة بينها 36 ذهبية و28 فضية و13 برونزية.

علي الفردان

دفعة جديدة من القوات السعودية تصل عدن

المنامة - بنا



المنامة - بنا

بعـــث رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة برقية تهنئة إلى مستشـــار األمن 
الوطنـــي، قائد الحـــرس الملكـــي، رئيس 
اللجنـــة العليا لمعـــرض ومؤتمر البحرين 
الدولي للدفاع سمو اللواء الركن الشيخ 
بمناســـبة  خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
النجـــاح الـــذي حققـــه معـــرض ومؤتمـــر 
البحريـــن الدولي للدفـــاع “بايدك 2019” 
فـــي نســـخته الثانيـــة. وفيمـــا يلـــي نص 

البرقية:
ســـمو االبن العزيـــز اللواء الركن الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة حفظه هللا
مستشـــار األمن الوطنـــي - قائد الحرس 

الملكي 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لمعـــرض ومؤتمر 

البحرين الدولي للدفاع 
وبركاتـــه  هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـام 

وبعد...
فإنـــه ليســـرنا كثيـــًرا أن نعبر لســـمو ابننا 
العزيـــز عـــن خالـــص تهانينـــا وتبريكاتنـــا 
بالنجـــاح الكبيـــر والمتميـــز الـــذي حققـــه 
معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 
“بايدك 2019” في نسخته الثانية والذي 
أقيم في رحـــاب مملكة البحرين برعاية 

كريمـــة من لدن حضـــرة صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  البحريـــن  مملكـــة 
وبحضـــور ومشـــاركة نخبـــة كبيـــرة مـــن 
القادة والخبراء العسكريين من مختلف 

أنحاء العالم.
وإننـــا لنود في هذه المناســـبة أن نشـــيد 
بمـــا بذلتمـــوه ســـموكم من جهـــود كبيرة 
ومتواصلـــة حتـــى تحقـــق هـــذا النجـــاح 
الباهر لهذا الحـــدث الكبير وظهوره بهذا 
المظهـــر المشـــرف، والـــذي يليق بســـمعة 
ومكانة مملكة البحرين، مؤكدين أن هذا 
اإلنجـــاز هو إضافة جديدة إلى إنجازات 
مملكة البحريـــن والتي تحققت في ظل 
القيـــادة الرشـــيدة لجالة الملـــك المفدى 
حفظه هللا ورعاه وجهود أبناء البحرين 

المخلصين.
داعيـــن المولى عز وجل أن يديم عليكم 
التوفيق والسداد في كل ما تبذلونه من 
جهود مخلصة إســـهاًما فيما نســـعى إليه 
جمعًيا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي. 

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يهنئ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، فـــي 
رســـالة وجههـــا ســـموه إلـــى العالـــم بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للمـــدن، أن مملكـــة البحريـــن 
توســـعت فـــي إقامة المـــدن الجديـــدة ضمن 
رؤية شـــاملة للتطوير الحضري تتماشـــى مع 
تحديات التنمية المستقبلية ومعدالت النمو 

السكاني.
وشـــدد ســـموه على أن هنـــاك اهتماًمـــا كبيًرا 
وحرًصـــا مســـتمًرا على أن تكـــون التجمعات 
العمرانيـــة التـــي يجـــري تنفيذهـــا حاليـــا في 
والتـــي  البحريـــن  مملكـــة  مناطـــق  مختلـــف 
يخطـــط لها مســـتقبا، قادرة على اســـتيعاب 
االحتياجـــات المتزايـــدة للســـكان فـــي نمـــط 
وطبيعـــة الخدمـــات والمرافـــق التـــي توفـــر 

مقومات الحياة الكريمة والمزدهرة.
وأكد سموه أن النهضة الحضرية والعمرانية 
التي تشـــهدها المملكة في ظـــل العهد الزاهر 
لعاهل البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ترتكـــز على مجموعة من 
األسس والقواعد التي تضمن لها االستدامة 
والتوافـــق مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
2030 التـــي أقرتهـــا األمـــم المتحـــدة، والتي 
تعمـــل الحكومـــة علـــى تنفيذهـــا مـــن خـــال 
دمجها بشكل تام في برنامج عمل الحكومة.

جـــاء ذلك في رســـالة وجهها صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء إلى العالم بمناســـبة 
االحتفـــال باليوم العالمي للمدن للعام 2019، 
الذي يصـــادف اليوم )الخميـــس(، ويقام هذا 
العـــام تحت شـــعار “تغييـــر العالـــم: ابتكارات 

وحياة أفضل لألجيال القادمة”.
وأكد ســـموه أن إنشاء المدن وتوفير السكن 
المائـــم للمواطنيـــن كان لـــه األولوية والزال 
عبـــر  الحكومـــة،  وبرامـــج  خطـــط  كل  فـــي 
إنشاء بنية تحتية عصرية ومتطورة وتبني 
الجوانـــب  علـــى  الحفـــاظ  تدعـــم  مبـــادرات 
البيئيـــة والتراثيـــة باعتبارها مرادفـــا للهوية 

الوطنية.
وقـــال ســـموه “إن البحريـــن تعيـــش توســـعا 
عمرانيـــا عبـــر العديد مـــن المدن والمشـــاريع 
اإلســـكانية الحكومية واألخـــرى التي يجرى 
تنفيذها بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص، وهو 

القطـــاع الذي يجـــد من الحكومـــة كل الدعم 
والمســـاندة تقديرا لجهوده في دعم مسيرة 

التنمية واالقتصاد الوطني”. 
للتنميـــة  األســـمى  الهـــدف  أن  وأكـــد ســـموه 
الـــذي تعمـــل جميـــع جهـــات الدولة مـــن أجله 
هـــو المواطـــن وتهيئـــة واقع معيشـــي مائم 
للعيـــش الكريـــم يوفر له اآلمان واالســـتقرار، 
الحضـــري  للتطويـــر  شـــاملة  رؤيـــة  ضمـــن 
والعمرانـــي توازن بيـــن االحتياجات الحالية 
والمســـتقبلية وتوفيـــر ركائز حياة معيشـــية 
أفضـــل لألجيال القادمة. وأضاف ســـموه أن 
مســـيرة التنمية في مملكـــة البحرين تمضي 

بـــكل عزم وقوة من خـــال تنفيذ العديد من 
مشـــروعات التطوير في مختلـــف المجاالت 
اإلســـكانية والصحيـــة والتعليميـــة وغيرهـــا 
مـــن قطاعـــات ذات األثر المباشـــر على حياة 
المواطنيـــن. ونـــوه صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء إلـــى أن يوم المـــدن العالمي 
جهـــود  تتعـــزز  لكـــي  فرصـــة طيبـــة  يشـــكل 
عمـــل  منظومـــة  ضمـــن  الدولـــي  المجتمـــع 
جماعية تســـتهدف االرتقاء بأوضاع ســـكان 

المدن خصوصا في الدول النامية.
وأكـــد ســـموه حـــرص مملكـــة البحريـــن على 
الدولـــي  المجتمـــع  جهـــود  فـــي  المســـاهمة 

التنميـــة  مجـــال  فـــي  التحديـــات  لمواجهـــة 
الحضرية المســـتدامة، وبمـــا يعزز من التقدم 
علـــى صعيـــد تنفيـــذ أهـــداف أجنـــدة التنمية 
األمـــم  أقرتهـــا  التـــي   2030 المســـتدامة 
المتحـــدة. وشـــدد ســـموه علـــى أن مســـتقبل 
البشـــرية يرتبط بشـــكل وثيق بمـــدى القدرة 
على اتخاذ خطوات تتسم باالبتكار والحلول 
اإلبداعيـــة للحفاظ علـــى البيئة وجعل المدن 
وغيرهـــا من المناطـــق الحضريـــة مكانا أكثر 
مائمـــة للعيـــش، من خـــال تعزيـــز مقومات 
اســـتدامة الجهـــد التنموي الذي يعـــود بالنفع 

على المجتمعات والشعوب.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن العالم يمـــر بتحديات 
الـــذي  األمـــر  كافـــة،  األصعـــدة  علـــى  كبـــرى 
الغايـــات  لبلـــوغ  أكبـــر  جهـــد  بـــذل  يســـتلزم 
المشـــتركة ومواكبة النمو المتســـارع للتوسع 
الســـكاني والعمرانـــي بخطـــط وبرامـــج تعزز 
من جودة الحياة ورفاهية اإلنســـان عبر بناء 

مدن حديثة ومتكاملة المرافق والخدمات.
وجـــدد ســـموه القـــول بـــأن مســـتقبل المـــدن 
يتطلـــب اتخاذ إجراءات كفيلة بجعلها مكانا 
أكثر مائمـــة للعيش الكريم من خال توفير 
الخدمـــات الضرورية وفق منظومة متكاملة 

تفي بمتطلبات التنمية المستدامة.

ونبـــه ســـموه إلـــى األهميـــة المتعاظمـــة التي 
تكتســـبها التنميـــة المســـتدامة فـــي الوقـــت 
الحاضـــر والـــذي يشـــهد نمـــوا متســـارعا في 
المدن، مشـــددا ســـموه علـــى ضـــرورة تعزيز 
الشراكة الدولية التي ترعاها األمم المتحدة 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ باعتبارها 

الطريق األمثل لمجابهة التحديات الراهنة.
ودعا صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء 
إلـــى وضـــع إطـــار يكفـــل تقديـــم مزيـــد مـــن 
الدعم للدول األكثر احتياًجا لمســـاعدتها في 
تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والعمل 
على تحفيـــز خطواتها نحو النمو االقتصادي 
وبمـــا يكفل تحســـين نوعية وجـــودة الحياة 

في هذه البلدان.
المتحـــدة  األمـــم  بجهـــود  ســـموه  ورحـــب 
ووكاالتهـــا المتخصصة ومنهـــا برنامج األمم 
المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية ومنظمـــة 
“اليونيســـكو” لارتقـــاء بواقـــع المـــدن ودفـــع 
الجهـــود لتنفيذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن النجاحـــات التي تســـهم 
في تحســـين حياة اإلنسان على المستويات 

كافة.

للمــدن العالمــي  اليــوم  بمناســبة  العالــم  إلــى  رســالة  يوجــه  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

البحرين تعيش توسعا عمرانيا عبر العديد من المدن والمشاريع اإلسكانية
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المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى 
مزيدا من التهاني

األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  تلقى 
ــوزراء صــاحــب الــســمــو الملكي  ــ ــ لــرئــيــس مــجــلــس ال
تهنئة  بــرقــيــات  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
لكرة  الــعــســكــري  الــبــحــريــن  منتخب  ــوز  فـ بــمــنــاســبــة 
العالمية  األلعاب  لــدورة  الذهبية،  بالميدالية  القدم 
فيها  عّبر  الشعبية،  الصين  جمهورية  في  المقامة 
وتبريكاتهم  تهانيهم  خالص  عــن  لسموه  المهنئون 
البحرين  اسم  رفعت  التي  النتيجة  وتحقيق  بالفوز 
عاليًا في المحفل الدولي، مؤكدين فيها دور سموه 
في  األثــر  عظيم  لها  كان  التي  ومتابعته  واهتمامه 
بما  المتوالية  اإلنجازات  إلى جانب  اإلنجاز  تحقيق 
يحقق التطلعات واألهداف المنشودة. وتلقى سموه 
برقيات تهنئة من كل من: أمين عام مجلس الدفاع 
آل  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  الركن  الفريق  األعلى 
جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  ووزيـــر  خليفة 

حميدان.

جاللتــه يتبــادل التهانــي مــع ســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد بنجــاح “بايــدك”

العاهل يبذل جهودا مباركة لرفع كفاءة “الدفاع”

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة 
مـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة أعرب 
فيها سموه عن خالص التهاني والتبريكات؛ 
بمناســـبة نجـــاح معـــرض ومؤتمـــر البحرين 
الدولـــي للدفاع )بايدك 2019( في نســـخته 

الثانية.
المؤتمـــر  هـــذا  انعقـــاد  بـــأن  ســـموه  ونـــوه 
والمعـــرض الدولي العام فـــي رحاب مملكة 
البحريـــن وبرعاية كريمة من لـــدن جالته، 
وبمشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول والقادة 
والخبراء العســـكريين، وبما أســـفر عنه من 
نتائـــج إيجابيـــة كبيـــرة ليأتي فـــي إطار ما 
يوالـــي جالته بذله من جهود مباركة، دعما 
وتعزيـــزا ألمـــن البـــاد ومكافحـــة اإلرهـــاب 
ورفـــع المقـــدرة والكفـــاءة العســـكرية لقوة 
دفـــاع البحرين درع الوطن الصلب ومصدر 

فخره واعتزازه.
وأكد صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
االعتزاز بقيـــادة جالة الملك، داعيا المولى 
ســـبحانه وتعالـــى أن يحقـــق دومـــا على يد 
جالتـــه ما يصبـــو إليه شـــعب البحرين من 

تقدم ورفعة وازدهار.
وبعـــث جالـــة الملـــك برقيـــة شـــكر جوابية 
إلى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء 
أعرب فيها جالته عن شكره وتقديره على 
برقية سموه المهنئة بمناسبة نجاح معرض 

ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفـــاع )بايدك 
2019( في نسخته الثانية.

وأكـــد جالته أن النجـــاح الكبير الذي حققه 
هذا الحـــدث الدولي يعكـــس موقف مملكة 
البحرين الراســـخ في دعم مختلف الجهود 
الدوليـــة لتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار فـــي 
المنطقـــة والعالـــم، مشـــيدا جالتـــه بالـــدور 
المشـــهود لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء في ما تشـــهده مملكة البحرين من 
نجاحات وإنجازات في مختلف المجاالت.

وتلقـــى جالة الملك، برقيـــة تهنئة من ولي 
العهد النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أعـــرب فيهـــا ســـموه عـــن 
خالص التهاني والتبريكات؛ بمناسبة نجاح 
معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفاع 

)بايدك 2019( في نسخته الثانية.

وأكد ســـمو ولي العهد أن مـــا حققه معرض 
ومؤتمر البحريـــن الدولي للدفاع من نجاح 
يضاف إلى رصيد نجاحات مملكة البحرين، 
والـــذي حظي منذ انطاقتـــه بدعم ورعاية 
جالة الملك ما كان له األثر البالغ في نجاح 
هذا المعـــرض الدولي عبـــر التنظيم المتقن 
والذي يعد دليًا راســـًخا على ما وصل إليه 
أبناء البحرين مـــن تميز في إقامة وتنظيم 
الفعاليـــات والمعـــارض الدوليـــة على أرض 

مملكة البحرين.
ونوه سمو ولي العهد بأن ما يتحقق للمملكة 
مـــن نجاحات على األصعدة المختلفة يأتي 
الملـــك،  جالـــة  وتطلعـــات  لـــرؤى  ترجمـــًة 
والتـــي تواصل المملكـــة تنفيذها عبر فريق 
البحرين الواحد الستمرار تحقيق مزيٍد من 

اإلنجازات في مختلف المجاالت.
وبعـــث جالـــة الملـــك برقيـــة شـــكر جوابية 

إلى صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، أعـــرب فيهـــا جالتـــه عـــن شـــكره 
وتقديـــره لبرقيـــة ســـموه المهنئة؛ بمناســـبة 
نجـــاح معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي 

للدفاع )بايدك 2019( في نسخته الثانية.
الجهوزيـــة  رفـــع  أن  الملـــك  جالـــة  وأكـــد 
دفـــاع  قـــوة  الدفاعيـــة والعســـكرية ورفـــد 
البحرين بكل اإلمكانات والتقنيات الحديثة 
يعد أولوية تسهم في تعزيز األمن والسام 
المنشـــودة،  الغايـــات  وتحقيـــق  الدولييـــن 
معبًرا جالتـــه عن اعتزازه بالجهود الكبيرة 
التـــي يوالـــي بذلها صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتحقيـــق أهداف 
واســـتدامة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 

تطورها على مختلف األصعدة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

توفير السكن 
المالئم 

للمواطنين أولوية 
في كل خطط 

وبرامج الحكومة

تهيئة واقع 
معيشي مالئم 
للعيش الكريم 

هو الهدف 
األسمى للتنمية

الحكومة تعمل 
على توفير 

متطلبات جودة 
الحياة في المدن 

والقرى

البحرين تشهد 
نهضة بقيادة 

جاللة الملك 
ترتكز على أسس 

االستدامة

جاللة الملك يتبادل التهاني مع القائد العام ورئيس الحرس الوطني
المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة من 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة 
أول  الفريـــق  الوطنـــي  الحـــرس  ورئيـــس 
الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة؛ بمناســـبة نجاح معرض 
ومؤتمـــر البحرين الدولي للدفاع بنســـخته 

الثانيـــة للعـــام 2019. ورفـــع القائـــد العـــام 
أســـمى  الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  وســـمو 
آيـــات التهاني وأصدق التبريكات بمناســـبة 
النجاح الكبير والمتميز، الذي حققه معرض 
ومؤتمـــر “بايـــدك” بنســـخته الثانيـــة للعـــام 
2019، مؤكديـــن أن توجيهات جالة الملك 
الرشيدة ودعم ورعاية جالته كان لها األثر 
البالغ في إبراز هذا الحدث الدولي بالصورة 
المشـــرفة، وتشجيع القائمين عليه بتحقيق 
التميـــز من حيث اإلعـــداد والتنظيم المتقن 

لفعاليـــات المعرض، الذي وكان مدعاة فخر 
واعتـــزاز وتمثـــل ذلك في إعجـــاب وتقدير 
ضيوف المعرض. وبعث جالة الملك برقية 
شـــكر جوابيـــة إلـــى القائد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن اســـمو رئيـــس الحـــرس الوطنـــي؛ 
بمناســـبة نجـــاح معـــرض ومؤتمـــر البحرين 
الدولـــي للدفاع )بايدك 2019( في نســـخته 

الثانية.
الكبيـــرة  الجهـــود  أن  الملـــك  وأكـــد جالـــة 
التـــي يبذلهـــا أبنـــاء البحريـــن فـــي مختلف 

األصعـــدة هـــي محـــل تقديـــر واعتـــزاز، وما 
النتائج اإليجابية التـــي حققها هذا الحدث 
الدولـــي في نســـخته الثانية من مشـــاركات 
دوليـــة كبيـــرة ومـــداوالت علمية بنـــاءة، إال 
خيـــر دليل على الجهـــود الطيبة التي قادت 
إلـــى تحقيق هـــذا النجـــاح، مشـــيدا جالته 
بالجهـــود الدؤوبـــة للقائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحرين في االرتقاء بمنظومتنا العسكرية 
الوطنيـــة بما يحقـــق الخير والنمـــاء لمملكة 

البحرين.



استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة صباح 
أمـــس مديـــر معهد الســـام الدولـــي تيري 
نـــوه ســـمو  رود الرســـن . وخـــال اللقـــاء، 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء بالدور المهم 
والمحوري لمعهد الســـام الدولي في نشر 
ثقافة السام عالميا ودعم الجهود الدولية 
الهادفـــة لتعزيز األمن واالســـتقرار، مؤكدا 
ســـموه دعـــم مملكـــة البحريـــن ألي حـــراك 
خير يسعى لتعزيز السام خاصة في ظل 
مـــا تمثلـــه حالة عدم االســـتقرار في بعض 
مناطق العالم من تحديات لهذه المساعي 
الخيـــرة. واســـتعرض ســـمو نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء مـــع مديـــر معهـــد الســـام الدولي  
مجـــاالت التعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمعهـــد، في إطـــار ما توليـــه المملكة من 
حرص علـــى تعزيز األمن واالســـتقرار في 

ربوع العالم.

المنامة - بنا

البحرين تدعم أي حراك خير يسعى لتعزيز السالم
ــام الـــدولـــي ــسـ ــع مــعــهــد الـ ــو نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء يــبــحــث الـــتـــعـــاون مـ ــم س

سمو محافظ الجنوبية: تبني المبادرات الرائدة بقطاعات الصحة والتعليم
التواصــل الميدانــي قنــاة مهمــة لتلقــي احتياجــات المواطنين

اســـتقبل محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن علـــي خليفـــة آل خليفـــة بالمجلـــس األســـبوعي 
بالمحافظـــة، عـــدًدا من وجهـــاء وأعيـــان المحافظة 
وعددا من كبار المسؤولين وضباط وزارة الداخلية 

واإلعاميين.
المحافـــظ  ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
بالحضـــور، مؤكـــًدا ســـموه أن تجســـيد المحافظـــة 
للســـعي المســـتمر في التواصل المباشر مع األهالي، 
يأتي ضمن التوجيهات السديدة لقيادة عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبدعـــم ومـــؤازرة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، ورؤية 
ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية مستمرة 
فـــي الزيـــارات الميدانيـــة لتفقـــد المرافـــق التنموية 
والخدميـــة واألمنيـــة، مؤكـــًدا ســـموه إن التواصـــل 
الميدانـــي قنـــاة مهمـــة ضمن قنـــوات المحافظة في 
تلقي طلبات واحتياجات المواطنين، والتي تعكس 
متانـــة الروابط االجتماعيـــة والشـــراكة المجتمعية 

بين المحافظة واألهالي.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة 

إدارات  أن  إلـــى  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  محافـــظ 
المحافظـــة، تتخذ مختلف اإلجـــراءات التي تضمن 
تلقي احتياجات وماحظات المواطنين والتنسيق 
لمتابعتهـــا  العاقـــة  ذات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع 
فـــي مختلـــف المجـــاالت؛ للنهوض بـــرؤى وتطلعات 
األهالـــي وتعزيز الصورة التنمويـــة والحضارية في 

جميع مناطق المحافظة.
وأوضح سموه أن مبدأ الشراكة المجتمعية من أهم 
المبادئ التي تعمل عليها المحافظة من خال تبني 
المبـــادرات الصحيـــة الرائدة التي تســـهم فـــي إبراز 
قيـــم الثقافـــة المجتمعيـــة وتعزيـــز الوعـــي الصحي 
لـــدى مختلف فئـــات المجتمـــع والقيـــام بالعديد من 

الفعاليات المجتمعية مع القطاع التعليمي واألهلي.
مـــن جهتهم، عبـــر الحضور عن شـــكرهم وتقديرهم 
االجتماعـــي  الـــدور  علـــى  الجنوبيـــة  للمحافظـــة 
والتنمـــوي الرائد فـــي مختلف المجاالت، مشـــيدين 

بمـــا تقوم به المحافظة من صور التواصل المباشـــر 
وتفعيـــل الشـــراكة المجتمعية من خـــال تلقي آراء 
المواطنين عبر قنوات متعددة والعمل على تحقيق 

تطلعاتهم المرجوة.

عوالي - المحافظة الجنوبية
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكـــد وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
محمـــد  نبيـــل  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
وضعـــت  الوكالـــة  أن  أبوالفتـــح 
ركيزتهـــا  المـــدى،  بعيـــدة  اســـتراتيجية 
الغذائـــي؛  باألمـــن  النهـــوض  الرئيســـية 
تحقيًقـــا لتطلعات عاهـــل الباد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
فـــي  الســـامية  كلمتـــه  خـــال  خليفـــة، 

افتتـــاح دور االنعقـــاد الثاني من الفصل 
التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشورى 

والنواب.
وخـــال اســـتقباله بمكتبـــه فـــي البديع، 
مســـئولو شركة دار أكوا، أحمد بوجيري 
وعبـــدهللا الفحـــل، بحث وكيـــل الزراعة 
عمـــل  دعـــم  ســـبل  البحريـــة  والثـــروة 
الشـــركة وفًقـــا لإلمكانـــات المتاحة لدى 

الوكالة.

تجربة “دار أكوا” انطالقة لالستثمارات المحلية بمجال األمن الغذائي

ختام الملتقى العلمي “المرأة البحرينية وعلوم المستقبل”
الخبـــراء يدعـــون لدعـــم جهـــود “األعلـــى للمـــرأة” وصـــوال لعلـــوم الفضـــاء

أكـــد خبـــراء وباحثون وأكاديميـــون، في ختـــام الملتقى 
العلمـــي “المرأة البحرينية وعلوم المســـتقبل” الذي نظمه 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، أهميـــة الجهـــود التـــي يبذلهـــا 
المجلـــس مـــن أجـــل استكشـــاف وتعزيـــز حضـــور المرأة 
البحرينيـــة فـــي مجـــال علـــوم المســـتقبل، خصوصـــا مع 
التغيـــرات الكبيـــرة والمتســـارعة في ســـوق العمـــل، وما 
يرتبـــط بها مـــن اختفاء الكثير مـــن الوظائـــف التقليدية 

مقابل ظهور وظائف جديدة.
ودعا المشـــاركون إلى دعم جهود المجلس األعلى للمرأة 
من قبل الجهات المعنية بالتخطيط والتعليم والتدريب 
واالبتـــكار، مؤكديـــن أهميـــة البناء على اإلنجـــازات التي 
تحققهـــا المـــرأة البحرينية في مجاالت علوم المســـتقبل 
وصـــوال إلـــى علـــوم الفضاء وغيرهـــا، وبما يؤكـــد قدرتها 
على المســـاهمة الفاعلة في جعل البحرين بيئة للتطوير 

واالبتكار واالختراع في الشرق األوسط.
وأكدت الرئيس التنفيذي للشـــؤون المؤسســـية بمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة مهـــا مفيـــز، فـــي ورقـــة عمـــل، أن 
البحرين لديها منظومة متقدمة متكاملة من التشريعات 
الجاذبة لمختلف أنواع األنشـــطة التجارية واالقتصادية 
الحديثة، واســـتعرضت عددا مـــن التوجهات ذات الصلة 
مثـــل االنتقـــال إلـــى الحوســـبة الســـحابية، وتوفيـــر بنية 
تحتية شـــجعت شـــركات عماقة مثل أمـــازون لخدمات 

اإلنترنت على اتخاذ البحرين مقرا إقليميا.
البحريـــن  لمعهـــد  العـــام  المديـــر  مـــن جانبهـــا، تحدثـــت 
للتدريب ســـماح العجاوي عن تطوير السياسات الداعمة 
لزيادة مشـــاركة خريجي المســـارات الفنية والمهنية في 
مجـــاالت العمـــل المســـتقبلية، مؤكـــدة أهمية رفع نســـبة 
حضور الفتيات في التعليم الفني والمهني، مشـــيرة إلى 
وجـــود نماذج ناجحة لفتيات بحرينيات تمكن من إثبات 

قدرتهن في مجاالت مهنية صعبة.
أكـــد رئيـــس مكتب”اليونيـــدو” لاســـتثمار  مـــن جانبـــه، 
والتكنولوجيـــا هاشـــم حســـين أن البحرين تولـــي أهمية 
لإلســـراع بتوفيـــر بيئة مناســـبة لدعم االبتـــكار، وتطوير 
التشريعات ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية، وتسهيل 
تســـجيل بـــراءات االختـــراع، وبما يتكامل مـــع ما تقدمه 
البحريـــن من دعم لرواد األعمال والمؤسســـات الناشـــئة، 
مشـــيرا إلى أن القطـــاع الخاص يتحمل جانبـــا كبيرا من 

مسؤولية التوجه نحو علوم المستقبل.
الـــذكاء  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد  العلميـــة،  ورقتـــه  وفـــي 
االصطناعـــي جاســـم حاجـــي، دور وســـائل اإلعـــام فـــي 

تحفيـــز التوجه نحـــو مجاالت علوم المســـتقبل، مشـــيرا 
إلى ضرورة نشـــر الوعي باإلجراءات المتعلقة بتســـجيل 

االبتكارات العلمية وسبل التسويق لها محليا ودوليا.
وفـــي الجلســـة األخيرة التي أدارها عميد كلية الهندســـة 
بجامعـــة البحريـــن فـــؤاد األنصاري، وكانت عـــن “التعليم 
والتدريـــب النوعـــي والبحـــث العلمـــي - إدارة المعرفـــة”، 
تحدثـــت المدير العـــام لمراجعات المؤسســـات التعليمية 
والتدريبية بهيئة جـــودة التعليم والتدريب هيا المناعي 
عـــن دور وجهـــود المؤسســـات التعليميـــة فـــي التحفيـــز 
علـــوم  ومجـــاالت  واالبتـــكار  اإلبـــداع  نحـــو  والتوجـــه 
المســـتقبل مـــن خـــال تطوير المناهـــج وآليات اإلرشـــاد 
والتوجيـــه للطلبـــة فـــي مختلـــف مســـتويات التعليم بما 
ينعكـــس علـــى توجهاتهـــن نحـــو وظائف مائمة لســـوق 

العمل.
وأكـــدت المناعـــي أن هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب 
تعمل علـــى التأكد من أن البرامـــج التعليمية والتدريبية 
المقدمـــة تضمـــن حصـــول الطالبـــات والطلبة علـــى الحد 
األدنى من المهارات األساســـية في ســـوق العمل، وقالت 
إن تلـــك البرامـــج تحصـــل علـــى تقييـــم أعلـــى فـــي حال 
تضمنت تزويد الطاب بالمعارف المتقدمة التي تتطلبها 

علوم المستقبل، وتشجعهم على اإلبداع واالبتكار.
وبدورهـــا تحدثـــت الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة إنجـــاز 
البحرين هناء ســـرواني عن نموذج المؤسســـة باعتبارها 
شـــريكا داعما للمؤسسات التعليمية وصانعي السياسات 
فـــي التركيز على تحفيـــز التعلم واإلبـــداع واالبتكار في 
مجاالت علوم المســـتقبل والتنميـــة أالقتصادية، مؤكدة 
أن المؤسســـة تعمـــل مـــن خـــال مـــا تنظمـــه مـــن برامج 
ودورات علـــى استشـــراف متطلبـــات علـــوم المســـتقبل 
وتوعية نحو 8 آالف شـــاب بحريني من المتطوعين في 

المؤسسة بهذا الخصوص.
كمـــا أكد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للمـــوارد والمعلومات 
فـــي “بوليتكنـــك البحرين” الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة أهمية بناء وتفعيل شـــبكات توجيه وإرشـــاد 
معرفيـــة بمـــا يدعـــم بنـــاء قـــدرات الطلبـــة الخريجيـــن 
والمبتكرين والمبدعين بحســـب متطلبات ســـوق العمل، 
مشـــيرا إلـــى أن بوليتكنـــك تحـــرص كل الحـــرص علـــى 
مواءمـــة برامجهـــا التعليمية مع ســـوق العمـــل من خال 
لقـــاءات مســـتمرة مـــع أصحـــاب األعمـــال إضافـــة إلـــى 
إلـــزام الطاب بعمل مشـــاريع تخرجهم داخل الشـــركات 

والمؤسسات بما يكسبهم المهارة العملية الازمة.

المنامة - وزارة اإلسكان

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر 
بمكتبـــه النائب فاح هاشـــم، حيث 
جرى استعراض عدد من المواضيع 
الملـــف  بمســـتجدات  المتعلقـــة 
إلـــى  اللقـــاء  وتطـــرق  اإلســـكاني. 
ســـبل تعزيز التعاون المشـــترك بين 
وزارة اإلســـكان والمجلس النيابي، 
الطلبـــات  تلبيـــة  خطـــط  ودعـــم 
تنويـــع  خـــال  مـــن  اإلســـكانية، 
اإلســـكانية،  والخيـــارات  البرامـــج 
وتســـريع وتيـــرة العمل بالمشـــاريع 

المدرجـــة على خطط الـــوزارة، كما 
جـــرى اســـتعراض ســـير المشـــاريع 
اإلســـكانية قيـــد التنفيـــذ فـــي مدن 
ومســـتجدات  الجديـــدة،  البحريـــن 
تلبية الطلبات بالمحافظة الشمالية. 
من جانبه، أعرب النائب هاشـــم عن 
تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة؛ 
مـــن أجـــل حلحلة الملف اإلســـكاني 
والخطـــوات التـــي تتخذها في هذا 
الشأن، متمنيا لوزارة اإلسكان دوام 

التوفيق.

وزير اإلسكان يستقبل النائب هاشم

بدور المالكي من مدينة عيسى
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رعاية جاللة الملك لـ “بايدك” منحته زخما إضافيا
ناصـــر بـــن حمـــد: “بايـــدك” يؤكـــد مكانـــة البحريـــن فـــي صناعـــة المؤتمـــرات

رفـــع ممثل جاللة الملـــك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
قائـــد الحـــرس الملكـــي اللـــواء ركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة رئيس 
اللجنـــة العليـــا المنظمـــة لمعـــرض ومؤتمر 
البحريـــن الدولـــي للدفـــاع )بايـــدك 2019(، 
أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفان إلـــى مقام 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة علـــى تفضل جاللته 
برعايته الكريمة للمؤتمـــر والمعرض الذي 
بات وســـيلة مثاليـــة لتأكيد مكانـــة مملكة 
البحرين على مســـتوى صناعة المؤتمرات 
والمعارض في مختلف المجاالت بما فيها 

الجانب األمني والعسكري.
وأشـــار إلـــى أن الرعايـــة الملكية الســـامية 
للمؤتمـــر منحتـــه زخمـــا إضافيـــا باعتبـــاره 

من المتلقيات األمنية والعسكرية، كما أنه 
يضفي طابعه الخاص ليمثل شراكة نوعية 
بين التطور التقني والفكر االســـتراتيجي، 
وبات يتمتع بســـمعة طيبـــة ومكانة رائدة 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي باعتبـــاره يمثل 

أكبر تجمع للدفاع في المنطقة.
جـــاء ذلـــك خـــالل جولـــة تفقدية قـــام بها 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  فـــي  ســـموه 
الدولـــي للدفاع معربا عن شـــكره وتقديره 

إلى ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى افتتاحه للمؤتمـــر نيابة عن 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، مشـــيرا إلـــى أن 
حرص صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء على المؤتمر يؤكد اهتمام 
البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة  بتعزيـــز  ســـموه 

لتواصـــل العمـــل علـــى تعزيـــز دور القطاع 
مقوماتـــه  ورفـــد  والعســـكري  الدفاعـــي 
بتوظيـــف مختلف الوســـائل التكنولوجية 
الحديثـــة بما يصب في دعـــم هذا القطاع 
علـــى جميـــع  التنافســـية  وزيـــادة قدرتـــه 

األصعدة.
الشـــيخ  ســـمو  ركـــن  اللـــواء  وأضـــاف 
اختيـــار  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
مؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفـــاع عنـــوان 
التكنولوجيـــا العســـكرية جاء بعد دراســـة 
عميقـــة مســـتفيضة باعتبـــار التكنولوجيـــا 
الحديثـــة تمثـــل نقلة نوعية فـــي مجاالت 
الدفـــاع ويجـــب التركيز عليها فـــي الفترة 
المقبلـــة، مشـــيرا إلى أن العالـــم بات يتمتع 
بتكنولوجيـــا حديثـــة في مجال األســـلحة 
الدفاعية بعد االعتماد المباشر على مبادئ 
الذكاء االصطناعـــي والتقدم في مجاالت 

التكنولوجيا.

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي 
الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  فـــي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات، رئيس 
هيئة األركان العامة للجمهورية 
اليمنيـــة الفريـــق الركـــن بحـــري 
بمناســـبة  النخعـــي؛  عبـــدهللا 
معـــرض  فعاليـــات  حضـــوره 
ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 

.2019

ورحـــب رئيـــس هيئـــة األركان، 
العامـــة  األركان  هيئـــة  برئيـــس 
تـــم  كمـــا  اليمنيـــة،  للجمهوريـــة 
المواضيـــع  مـــن  عـــدد  مناقشـــة 

ذات االهتمام المشترك.
التعـــاون  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
العســـكري اللـــواء الركـــن بحري 
محمد الســـادة، ومدير التدريب 
العســـكري اللـــواء الركـــن صالح 

السعد.

رئيس األركان يستقبل نظيره اليمني

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بـــن محمد آل خليفـــة، بمكتبه 
بالديـــوان العـــام للـــوزارة أمـــس، المدير 
للدراســـات  الدولـــي  للمعهـــد  التنفيـــذي 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  االســـتراتيجية 
الســـير توم بكت.وأشاد وزير الخارجية 
بالـــدور المتميز للمعهـــد في تعزيز األمن 
واالســـتقرار في المنطقة، مؤكًدا حرص 
أطـــر  تنميـــة  علـــى  الخارجيـــة  وزارة 

التعاون والتنســـيق المشترك مع المعهد 
فـــي مختلـــف المجـــاالت خصوصـــا في 
مجال البحوث والدراسات التي تتناول 

أهم القضايا اإلقليمية والدولية.
 مـــن جانبه، أعرب الســـير توم بكت عن 
تقديـــره لدعم وزير الخارجية ألنشـــطة 
المعهـــد من أجل تحقيق أهدافه، متمنًيا 
التقـــدم  المزيـــد مـــن  البحريـــن  لمملكـــة 

واالزدهار .

إشادة بدور “الدراسات االستراتيجية” بتعزيز األمن واالستقرار

المنامة - بنا

الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل  قـــام 
ســـمو  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة بزيارة 
أمـــس لعـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولي 
ســـموه  2019”.وأشـــاد  “بايـــدك  للدفـــاع 
بالرعاية الســـامية من عاهـــل البالد القائد 
األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
باعتبـــاره  للمعـــرض؛  خليفـــة  آل  عيســـى 
مـــن المعـــارض الحديثة والمتطـــورة على 
مســـتوى المنطقـــة، التـــي تعكـــس مكانـــة 
البحريـــن المرموقة فـــي صناعة المعارض 

والمؤتمرات الدفاعية. 
كمـــا أشـــاد ســـموه بـــدور مستشـــار األمـــن 
الوطنـــي، قائـــد الحـــرس الملكـــي، رئيـــس 
اللجنة العليا لـ “بايدك 2019” سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وحرصه ومتابعته 
لتحقيق النجاح الباهر الذي يليق بســـمعة 
ومكانـــة المملكة، مؤكدا ســـموه أن ما يتم 

عرضـــه مـــن معـــدات وتقنيـــات متطـــورة 
تســـهم في تعزيز الصناعات التكنولوجية 
الحديثة، لما تمتلكه البحرين من إمكانات 
وخبـــرة في هـــذا المجـــال واالهتمام الذي 
توليـــه الســـتقطاب مزيـــد مـــن المعـــارض 
والمؤتمـــرات المتخصصة ويعـــزز أهداف 
األمـــن  ويحقـــق  المســـتدامة  التنميـــة 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
وتبادل سموه الحديث مع كبار المسؤولين 

في الشـــركات العارضة وممثلي الشركات 
عـــن تقنيـــات الجيـــل الجديد مـــن اآلليات 
المطورة وأنظمـــة التحكم والرادار ونظام 

الدفاع الجوي.
وكان فـــي اســـتقبال ســـموه لـــدى وصوله 
ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن حمد، 
كمـــال  واالتصـــاالت  المواصـــالت  ووزيـــر 
أحمـــد، وعـــدد مـــن المســـؤولين والقـــادة 

العسكريين والمشاركين والمدعوين.

اطلع خالل الجولة على الصناعات والتقنيات المتطورة لألسلحة

الممثل الشخصي لجاللة الملك يزور “بايدك”

المنامة - بنا

التقـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن 
األعلى للشباب والرياضة اللواء الركن 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
رئيـــس مجلس أمناء مركـــز البحرين 
للدراســـات اإلســـتراتيجية والدوليـــة 
وزارة  وكيـــل  “دراســـات”،  والطاقـــة 
الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة، رئيس 
ومعـــرض  لمؤتمـــر  المنظمـــة  اللجنـــة 
“بايـــدك”  للدفـــاع  الدولـــي  البحريـــن 
الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
الملحـــوظ  بالتطـــور  ســـموه  وأشـــاد 
والتنظيـــم للمؤتمـــر والمعـــرض، وأكد 
أهميته، حيث غطي الدفاعات البرية 
كبـــار  وجمـــع  والبحريـــة،  والجويـــة 
القادة والخبراء العسكريين وممثلي 

كبريات الشـــركات المصنعـــة لمعدات 
وأنظمة الدفاع العســـكرية، كما أشـــار 
التـــي حدثـــت  النوعيـــة  النقلـــة  إلـــى 
خالل هذا العام من أعداد المشاركين 
وصانعـــي القرار الذيـــن أثروا المؤتمر 

بعرض آرائهم واهتماماتهم.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن أحمـــد، عـــن تقديـــره إلـــى ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد على اإلشـــادة، 

وأكـــد أن مؤتمـــر ومعـــرض البحريـــن 
الدولـــي للدفاع أصبح من المؤتمرات 
والمعـــارض التـــي جذبـــت المهتميـــن 
مـــن مختلـــف أرجـــاء العالـــم ووضـــع 
بصمة واضحة في القطاع العســـكري 
المســـتوى  أكـــد  كمـــا  والتكنولوجـــي 
المتطـــور المقـــدم من قبل الشـــركات 
العارضة من معدات عسكرية حديثة 

ومتطورة.

ناصر بن حمد يشيد بالتطور الملحوظ وتنظيم المؤتمر والمعرض
“بايدك” شهد نقلة نوعية وجمع كبار القادة والخبراء العسكريين

“بايدك” فرصة لالطالع على أحدث األنظمة الدفاعية
القائـــد العـــام: ملتقـــى تتجـــدد فيـــه المعلومـــات والمعارف بشـــأن األســـلحة

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بمكتبــه فــي القيــادة العامــة صباح 
أمــس، رئيــس هيئــة األركان العامــة للجمهورية اليمنيــة الفريق 
الركــن بحــري عبــدهللا النخعــي والوفــد المرافــق، علــى هامــش 
فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، بحضور 

رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.

وأكـــد القائـــد العـــام أن معرض 
ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 
2019 في نســـخته الثانية يعد 
علـــى  لالطـــالع  قيمـــة  فرصـــة 
وأحـــدث  المســـتجدات  آخـــر 
التكنولوجيـــة  التطـــورات 
واألنظمـــة الدفاعيـــة، وملتقـــى 
المعلومـــات  فيـــه  تتجـــدد 

األســـلحة  بشـــأن  والمعـــارف 
والمنظومات الدفاعية.

كمـــا اســـتقبل القائـــد العـــام في 
مكتبـــه صبـــاح أمـــس، الفريـــق 
يوســـف  المتقاعـــد  الركـــن 

الجالهمة.
واســـتقبل القائد العـــام بمكتبه 
في القيادة العامة صباح أمس، 

رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن ســـمير نـــاس والوفد 

المرافق.

وتم في اللقاء اســـتعراض عدد 
من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

القائد العام مستقبال رئيس هيئة األركان العامة للجمهورية اليمنية 
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اختتام مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في المنطقة وفعاليات الرماية الخارجية
اختتمــت أمــس فــي مركز البحريــن الدولي للمعارض والمؤتمرات جلســات 
مؤتمــر التكنولوجيــا العســكرية فــي الشــرق األوســط “MEMTEC”، وذلــك 
بحضور رئيس مجلس أمناء مركز “دراســات”  الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفــة، وخبــراء ومختصين فــي مجال التكنولوجيا العســكرية من الدول 

الشقيقة والصديقة والحليفة.

وشهد جدول أعمال مؤتمر التكنولوجيا 
العســـكرية فـــي الشـــرق األوســـط عقـــد 
جلســـتين، وكانت األولى بعنوان “تطوير 
نماذج المحـــاكاة للحروب المســـتقبلية”، 
حيث ناقشـــت أبـــرز المواضيـــع المتعلقة 
العســـكرية  التكنولوجيـــا  باســـتخدام 
فـــي تطويـــر نمـــاذج المحـــاكاة للحـــروب 
تطـــرق  حيـــث  المحتملـــة،  المســـتقبلية 
ويليامـــز  ســـايمون  متقاعـــد  األدميـــرال 
رئيس مجلـــس إدارة كالريون للفعاليات 

إلـــى أبرز مزايـــا التطـــورات والتقدم في 
برامـــج المحـــاكاة”، كمـــا ناقش بـــه روبن 
ليرد كاتب ومحرر في موقع خط الدفاع 
الثاني، زميل وباحث في منظمة ويليامز 
أثنـــاء  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
الجلسة الحوارية: “كيفية االستفادة من 
التكنولوجيا العسكرية في ابتكار نماذج 
المختلفـــة  والســـيناريوهات  المحـــاكاة 
وفرانـــك  تحـــدث  وأخيـــرا  للحـــروب” 
شـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بيلونـــاس 

فالكـــون ديـــزرت الدوليـــة دولـــة الكويت 
عن “نتائج االســـتخدام العســـكري للقوة 

الذكية”.
فيمـــا شـــهدت الجلســـة الثانيـــة، والتـــي 
كانت بعنوان “مستقبل التوريد الدفاعي 

فـــي الشـــرق األوســـط - إســـتراتيجيات 
االقتناء وتوطين اإلنتاج”، حيث لخصت 
فـــي مناقشـــاتها إســـتراتيجيات الشـــرق 
األوسط لتوطين التكنولوجيا العسكرية 
مـــع التركيز الخاص على أهـــداف الرؤى 

االقتصاديـــة فـــي الشـــرق األوســـط، إلى 
جانـــب معالجـــة التحديات التـــي تواجه 
محاوالت اقتناء التكنولوجيا العسكرية.

وتطرق اللواء الركن طيار إسحاق صالح 
البلوشـــي الوكيـــل المســـاعد للصناعـــات 
وتطويـــر القـــدرات الدفاعيـــة مـــن وزارة 
“نظـــرة  إلـــى  اإلمـــارات  بدولـــة  الدفـــاع 
لـــدى  الراهـــن  الدفاعـــي  للتوريـــد  عامـــة 
دول الشرق األوســـط، واستعرض أمجد 
التنفيـــذي  الرئيـــس  آل شـــهيل  خميـــس 
مركـــز الملـــك عبـــدهللا الثانـــي للتصميـــم 
والتطوير المملكة األردنية الهاشمية عن 
الخطط وإستراتيجيات توطين اإلنتاج، 
واختتم من الواليات المتحدة األمريكية 
غريغوري كوبلي رئيس الجمعية الدولية 
للدراســـات اإلســـتراتيجية رئيس شركة 
غلوبـــال لنظم المعلومـــات رئيس تحرير 
دليـــل الدفـــاع والشـــؤون الخارجيـــة عن 

التكنولوجيـــا  اقتنـــاء  “تحديـــات فوائـــد 
الدولية”.

مـــن جانـــب أخـــر، اختتمـــت الفعاليـــات 
المصاحبـــة  الخارجيـــة  واألنشـــطة 
الدولـــي  البحريـــن  ومؤتمـــر  لمعـــرض 
عـــدد  بحضـــور  أمـــس،  مســـاء  للدفـــاع 
كبيـــر من الوفـــود والزوار والمشـــاركين 
مـــن دول العالم، والتـــي تضمنت عرضا 
للســـفن الحربية بقاعدة سلمان البحرية 
البحرينـــي  الملكـــي  البحريـــة  بســـالح 
بحضـــور عـــدد مـــن الوفـــود العســـكرية 
والـــزوار، الذيـــن اطلعـــوا علـــى أحـــدث 
فـــي  الدفاعيـــة  والصناعـــات  التقنيـــات 
المجـــال المالحـــة العســـكرية، وتزامـــن 
بميـــدان الحرس الوطني عرض الرماية 
التجريبـــي لألســـلحة بالذخيـــرة الحية، 
الـــذي تضمـــن عرض تجريبي لألســـلحة 

)رماية بالذخيرة الحية(.
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انحسار التجارة التقليدية أمام اإللكترونية حالة عالمية
جديد بمنظور  المتغيرات  مــواكــبــة   :”^“ لــ  الــجــمــارك  رئــيــس 

أكـــد رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمـــد بن حمد 
التجـــارة  مـــع  التعامـــل  أهميـــة  خليفـــة  آل 
اإللكترونيـــة وزيـــادة الطلـــب، بواقـــع يخالف 
حضـــوره  هامـــش  علـــى  وأضـــاف  الســـابق. 
“بايـــدك” أن المرحلة المقبلـــة تتطلب مواكبة 

اإلقبال الكبير على التجارة اإللكترونية.
وقـــال “أتوقع انتعـــاش التجـــارة اإللكترونية 
في البحرين خالل المرحلة الُمقبلة، خصوًصا 
مـــع تضاعف حجمها ألكثر من 4 أضعاف في 
عـــام واحد، أصبـــح هناك الكثير مـــن المواقع 

التي تروج للبضائع، وباستثمارات كبيرة”.
وأضـــاف “ضريبـــة القيمة المضافـــة ال تقارن 
بالكثيـــر مـــن الضرائـــب األخـــرى الموجـــودة 
 %  5 نســـبتها  تتخطـــى  ال  إذ  العالـــم،  فـــي 
الجمركيـــة  الضريبـــة  إليهـــا  يضـــاف  فقـــط، 
التـــي تســـاويها بالنســـبة، فـــي حيـــن تصـــل 

الضريبـــة ببعـــض الـــدول وللســـلعة الواحـــدة 
إلـــى 17.5 %”. وأكمـــل “البضائع في التجارة 
اإللكترونيـــة ليـــس عليهـــا ضريبـــة، خصوصا 
قيمتـــه  ومـــا  الشـــخصي  االســـتيراد  فـــي 
“المحـــور  وأوضـــح  دون”.  ومـــا  دينـــار   300
التجـــارة  ســـتتواكب  كيـــف  هنـــا،  األســـاس 
التقليديـــة مـــع التحـــول الجديد فـــي النظرة 

العالميـــة للتســـوق، التي تتجه نحـــو التجارة 
اإللكترونيـــة”. وعـــن الظـــالل القاتمـــة التـــي 
ألقتهـــا التجـــارة اإللكترونيـــة علـــى الســـوق 
المحليـــة، خصوًصـــا مـــع إغـــالق العديـــد من 
المحال واتجاه أصحابها للترويج لبضائعهم 
من خـــالل المنصات اإللكترونيـــة، قال “هذه 
ظاهـــرة عالميـــة، موجـــودة فـــي الكثيـــر مـــن 
الـــدول، وطالت الكثير من المتاجر المعروفة 

والتي لم تواكب التغيير”.
ومـــن  التقليديـــة  التجـــارة  “مســـتقبل  وزاد 
خالل وجهة نظري الشـــخصية، سوف يكون 
بتحـــول المحالت الموجـــودة في المجمعات 
التجاريـــة وفـــي األســـواق إلى منصـــات لبيع 
السلع والبضائع الموجودة أصاًل في مواقعها 
ســـتصبح  فهـــي  اإللكترونيـــة،  وتطبيقاتهـــا 
غرفـــة قيـــاس يحدد خاللها الزبـــون ما يريد، 
ثـــم يختار من الــ “أون الين” هذه الســـلعة، أو 

ذاك المُنتج”.

وواصـــل “هـــذا النجـــاح لـــن يتحقـــق إال مـــع 
وجود الزمن القياســـي في توصيل الســـلعة، 
الذي يفترض أال يتعدى اليومين، وبمســـاحة 
عـــرض صغيرة، وكلفـــة أقل، أمـــا البقاء على 
الوضـــع الراهـــن، فإنـــه خيـــار غيـــر صائـــب”. 
مـــن  ورث  الـــذي  الجديـــد  “الجيـــل  ويزيـــد 
المؤسســـين التجارة بدأ يغير فكره التجاري، 
أمـــا الخريجين الجـــدد فأعتقد أنهـــم واعين 
نـــرى طفـــرة كبيـــرة  التحـــدي، وعليـــه  لهـــذا 

باألنشطة المنزلية وأنشطة )األون الين(”.
وعما إذا كان هناك توجه لفرض رســـوم على 
الســـجالت اإللكترونية بالفتـــرة المقبلة، قال 
“البحريـــن نظمـــت هـــذا األمـــر، وهي ســـباقة 
فيه، ولكن مســـألة كيف سيتم التعامل معها، 
فإنه ومن وجهة نظري، العالم ينشـــد تسهيل 
التجارة اليوم، وعليه فإن الرســـوم تؤخذ إذا 
كانت الحكومة تقدم خدمة، وليس ألســـباب 

أخرى”.

رئيس الجمارك

الصخير - الحرس الوطني

التقـــى مدير أركان الحـــرس الوطني 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بن 
ســـعود آل خليفة، في مركز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات، بنائب 
التســـليح الوطنـــي اإليطالـــي  مديـــر 
الفريـــق بحـــري داريو جياكو.وأشـــاد 
الوطيـــدة  بالعالقـــات  األركان  مديـــر 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
وجمهوريـــة إيطاليـــا الصديقـــة، كمـــا 
ناقش الجانبين عـــدًدا من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.
وقـــام بجولـــة فـــي معـــرض البحرين 

الدولي للدفاع )بايـــدك(، يرافقه عدد 
مـــن كبار ضباط الحـــرس الوطني، إذ 
التقـــى عددا من القيادات العســـكرية 

المشاركة في المعرض.
خطـــوة  يشـــكل  المعـــرض  أن  وأكـــد 
التطويريـــة  الخطـــط  مـــن  جديـــدة 
العســـكرية،  األجهـــزة  لقـــدرات 
واالطـــالع على مـــا يحتويه المعرض 
مـــن تســـليح حديث يواكـــب النهضة 
تبـــادل  إلـــى  إضافـــة  التكنولوجيـــة، 
والوفـــود  الشـــركات  بيـــن  الخبـــرات 

العسكرية.

إشادة بالعالقات الوطيدة مع إيطاليا 

الرفاع - قوة دفاع البحرين

شـــارك وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا بـــن حســـن النعيمي 
في أعمال االجتماع الســـادس عشر 
لمجلـــس الدفـــاع المشـــترك لـــوزراء 
الدفاع بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، الذي عقد بســـلطنة 

عمان الشقيقة مساء أمس.
وتم خـــالل االجتماع مناقشـــة عدد 
مـــن الموضوعـــات المهمـــة المدرجة 

على جـــدول أعمال اجتمـــاع وزراء 
الدفـــاع، التـــي تهـــدف إلـــى تفعيـــل 
التعـــاون المشـــترك ومتابعـــة األمور 
التي من شأنها توثيق عرى التعاون 
العسكري وتقوية الترابط والتنسيق 
األخـــوي المشـــترك، ودعـــم مجاالت 
التنســـيق والتعـــاون الدفاعـــي بيـــن 
مجلـــس  بـــدول  المســـلحة  القـــوات 

التعاون لدول الخليج العربية.

وزراء دفاع “التعاون” يناقشون التنسيق المشترك

مستوى متطور لـ “السالم الدولي” بمجال األبحاث
ــة اســتــراتــيــجــيــة ــي ــم ــدك” يــشــكــل أه ــ ــاي ــ وزيــــر الــداخــلــيــة: “ب

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، صباح أمـــس مدير معهد 
الســـالم الدولي تيري رود الرسن، بحضور رئيس 
األمـــن العـــام اللواء طارق الحســـن، ومدير قســـم 
الشرق األوســـط وشـــمال إفريقيا بالمعهد نجيب 

فريجي.
وفـــي بداية اللقاء، رحب الوزير بزيارة الرســـن 
إلى مملكـــة البحرين، التي تأتي للمشـــاركة في 
البحريـــن  ومؤتمـــر  لمعـــرض  الثانيـــة  النســـخة 
الدولي للدفـــاع “بايدك 2019”، منوها بما يمثله 
المؤتمر والمعرض من أهمية اســـتراتيجية في 
ضـــوء الموضوعـــات التي يتم بحثهـــا ومعدات 

الدفاع التي يتضمنها المعرض.
وأشـــاد الوزير بالمســـتوى المتطـــور الذي وصل 
إليـــه معهد الســـالم الدولي فـــي مجال األبحاث 

والدراســـات، ومشـــاركاته الفاعلـــة فـــي الجهود 
الهادفة إلى تعزيز الســـالم العالمي والمشـــاركة 

في الفعاليات ذات األبعاد االستراتيجية.
مـــن جهتـــه، أعرب الرســـن عن شـــكره وتقديره 
لوزيـــر الداخليـــة لمـــا يوليه من دعم ومســـاندة 

لمؤسســـات الدراسات والبحوث، وتشجيعه لها 
على مواصلة دورها العلمي والثقافي.

وتـــم خـــالل اللقاء، بحث أوجه التعاون وســـبل 
تطويرها إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

مؤتمـــر  أعمـــال  أمـــس  اختتمـــت 
فـــي  العســـكرية  التكنولوجيـــا 
أقيـــم  والـــذي  األوســـط،  الشـــرق 
علـــى مـــدى يوميـــن، بالتزامـــن مـــع 
الثانـــي  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
للدفـــاع “بايـــدك” بمشـــاركة عدد من 
المسؤولين والخبراء واألكاديميين 
العالميـــة  الشـــركات  وممثلـــي 
المتخصصـــة فـــي تصنيـــع المعدات 

العسكرية الحديثة.
آيـــات  أســـمى  المشـــاركون  ورفـــع 
الشكر والعرفان والتقدير إلى عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، على رعايته 
الكريمـــة لمعـــرض ومؤتمـــر الدفـــاع 
)بايـــدك(، كمـــا أعربـــوا عـــن  الثانـــي 
شـــكرهم لمستشـــار األمـــن الوطني، 
قائد الحـــرس الملكي رئيس اللجنة 
لمعـــرض ومؤتمـــر  المنظمـــة  العليـــا 
البحرين الدولي للدفاع سمو اللواء 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ركـــن 

خليفة.
وأعـــرب المشـــاركون عـــن شـــكرهم 
لقـــوة دفاع البحريـــن على جهودها 
المعـــرض  إلنجـــاح  المتميـــزة 
والمؤتمـــر، مشـــيرين إلـــى أن نجاح 
نســـخته  فـــي  والمؤتمـــر  المعـــرض 
الثانيـــة يعكـــس المكانـــة اإلقليمية 
والتقديـــر الدولـــي التـــي تحظى به 
المملكـــة وهو مـــا تؤكده شـــراكاتها 
االســـتراتيجية الدوليـــة التـــي عبـــر 
عنها الحضور الحافل لتبقى مملكة 
البحريـــن دولة ســـالم وواحـــة أمن 

وأمان.
وأعلـــن رئيـــس مجلس أمنـــاء مركز 
البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدولية والطاقة “دراسات” الشيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة البيان 
الختامي، مشيرا إلى أن المشاركين 

في المؤتمر توافقوا على ما يلي:
أوال: على الرغم من دور التكنولوجيا 
العســـكرية الحديثـــة فـــي تحســـين 

كفاءة الجيوش بل وتغيير عقيدتها 
العســـكرية فـــي ظـــل تغيـــر مفهـــوم 
الحـــرب وكذلك التهديـــدات األمنية 
فـــإن ذلـــك يملـــي علـــى دول العالـــم 
كافـــة التعاون بشـــكل جاد للحيلولة 
دون وقوع تلك التكنولوجيا سواء 
فـــي أيـــدي الجماعـــات اإلرهابية أو 
الـــدول المارقة التي تمولها ألن هذا 
مـــن شـــأنه أن يخلـــق مســـارا مغايرا 
فـــإن هنـــاك  ثـــم  للصراعـــات، ومـــن 
مســـؤولية هائلـــة تقـــع علـــى عاتـــق 
المجتمـــع الدولي مـــن ناحية إيجاد 
منظومـــة قانونيـــة دوليـــة للتصدي 
لهـــذا الخطـــر تتـــوازى معهـــا جهـــود 
التشـــريعية  للمؤسســـات  فاعلـــة 
الوطنية من أجل إقرار التشـــريعات 
الجماعـــات  أو  لألفـــراد  الرادعـــة 
التـــي تســـعى للحصـــول علـــى تلـــك 
التكنولوجيا واستخدامها على نحو 

يهدد األمن الوطني للدول.
ثانيـــا: إن االعتـــداءات على ناقالت 
اإلمـــارات  ســـواحل  قبالـــة  النفـــط 
عـــن  فضـــال  عمـــان،  خليـــج  وفـــي 
استهداف المنشآت النفطية التابعة 
لشـــركة أرامكو في المملكة العربية 
خـــالل  مـــن  الشـــقيقة  الســـعودية 
اســـتخدام التكنولوجيـــا العســـكرية 
علـــى نحو خبيث إنما يقرع أجراس 
اإلنذار بشـــأن خطر داهم يستهدف 
العبـــث ليـــس فقـــط بمناطـــق إنتاج 
النفـــط الـــذي يعـــد العمـــود الفقـــري 
القتصـــادات العديد من دول العالم، 
بل وبطرق المرور وخاصة الممرات 

المائية االستراتيجية الدولية، األمر 
الـــذي يضـــع جميـــع القـــوى العالمية 
واإلقليمية أمام مسؤوليتها لحماية 
أمـــن الطاقـــة مـــن خـــالل آليـــات لها 

صفة الديمومة.
ثالثا: في ظل الثورة الهائلة لوسائل 
االتصال الحديثة والتي أدت إلى ما 
يمكن وصفـــه باالنفجار المعلوماتي 
فإن ذلك كان ساحة مواتية لتنامي 
مخاطـــر اإلرهـــاب الســـيبراني األمر 
الـــذي حـــدا بالعديد مـــن دول العالم 
لتأســـيس مراكز وطنية متخصصة 
للتعامـــل مـــع هـــذا الخطـــر الجديد، 
إضافـــة إلـــى حـــرص بعـــض الـــدول 
علـــى وضـــع مواجهـــة ذلـــك الخطـــر 
ضمن اســـتراتيجيات األمن القومي 
وجميعهـــا تمثـــل اســـتجابات واعية 
بحـــروب  ينـــذر  لخطـــر  ومســـؤولة 
مـــن نـــوع جديـــد تتجـــاوز المفهـــوم 
حـــرب  الـــدول،  لســـيادة  التقليـــدي 
أسلحتها رخيصة وخسائرها فادحة 
الـــذي يتطلـــب أيضـــا وقفـــة  األمـــر 
دولية تستهدف تأســـيس تحالفات 
دوليـــة لمواجهة مخاطـــر هذا النوع 

الجديد من التهديدات.
رابعـــا: مما ال شـــك فيه أن تطبيقات 
مجـــال  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
الدفـــاع تعـــد تطـــورا نوعيـــا ومهمـــا 
خصوصـــا فـــي المجـــال البحري في 
وقـــت بـــات فيـــه العالم فـــي حاجة 
ماسة التخاذ التدابير الممكنة كافة 
لحمايـــة األمـــن البحـــري، إال أن ذلك 
التطـــور الجديد أيضا لـــه متطلبات 

عديـــدة ويفـــرض تحديـــات تحتاج 
إلى المزيد من النقاشات والدراسات 
الرصينـــة؛ من أجل التعامل معه بما 
يعـــزز قـــدرات الجيـــوش وكفاءتهـــا 
ضمـــن مواجهتهـــا مـــا بات يعـــرف بـ 

“الحروب الالمتماثلة”.
خامســـا: مـــع أهميـــة جميـــع األفكار 
جميـــع  فـــي  وردت  التـــي  واآلراء 
الجلسات فقد لوحظ اتفاق الجميع 
علـــى حتمية االهتمـــام باإلجراءات 
االستباقية، ليس من خالل الخطط 
واإلجـــراءات االحترازيـــة فحســـب 
بل من خالل تدريـــب أفراد القوات 
محـــاكاة  نمـــاذج  علـــى  المســـلحة 
ألزمات محتملة وهو توجه أضحى 
يمثـــل أولويـــة للعديـــد مـــن جيوش 
دول العالم، ولقد بدأت دول الخليج 
في النهج ذاته مـــن خالل مناورات 

نوعية لتحقيق هذا الهدف.
سادســـا: إن مؤتمرنـــا هـــذا قـــد أعاد 
ال  أنـــه  مضمونهـــا  حقيقـــة  تأكيـــد 
مجـــال للحديـــث عـــن أمـــن وطنـــي 
مـــن دون الحديث عـــن أمن إقليمي 
فالتهديـــدات  عالمـــي،  أمـــن  أو 
أضحـــت تطـــال الجميـــع وتتطلـــب 
مـــن الجميـــع مواجهتهـــا مـــن خالل 
التعـــاون بالســـبل كافـــة بمـــا يتطلبه 
ذلـــك مـــن أهميـــة تعزيز الشـــراكات 
المنطقـــة  دول  بيـــن  والتحالفـــات 
والـــدول الكبـــرى مـــن خـــالل آليات 
عديـــدة مـــن بينهـــا الحاجة الماســـة 
إلى توطين التكنولوجيا عبر خطط 
شـــاملة تتضمن تحديـــد احتياجات 

دول المنطقـــة من تلك التكنولوجيا 
والعمـــل على إنهـــاء المعوقات التي 

تحول دون حصول دولها عليها.
وبناء على ما تقدم من آراء ونتائج 
فقد أوصى المشاركون في المؤتمر 

بما يلي:
الحـــروب  نوعيـــة  تغيـــر  مـــع  أوال: 
وانحسار مخاطر الحرب البرية فإن 
االهتمـــام بنوعيـــة األســـلحة يبقـــى 
يعنيـــه  بمـــا  اســـتراتيجية  ضـــرورة 
ذلـــك مـــن ضـــرورة اهتمـــام الـــدول 
باالســـتثمار في مجال التكنولوجيا 
يتـــالءم  بمـــا  الحديثـــة  العســـكرية 

وواقع التهديدات الراهنة.

ثانيا: أهمية صياغة اســـتراتيجيات 
األمـــن القومـــي للدول بما يتناســـب 
والتطور الذي شـــهدته التكنولوجيا 

العسكرية.
ثالثا: ضرورة إقرار المجتمع الدولي 
ممثـــال في منظمـــة األمـــم المتحدة 
لعدد من الضوابط بشـــأن استخدام 
للحيلولـــة  العســـكرية  التكنولوجيـــا 
دون حصول الميلشـــيات المســـلحة 
لتهديـــد  التكنولوجيـــا  هـــذه  علـــى 
أمـــن الدول، إضافة إلـــى منع الدول 
التكنولوجيـــا  تلـــك  اســـتخدام  مـــن 

لألغراض غير السلمية.
رابعا: تفعيل آليات تبادل المعلومات 
بيـــن الـــدول بطريقـــة آمنـــة والتـــي 
تمثـــل الركيـــزة األســـاس إلجهـــاض 
اإلرهابيـــة  الجماعـــات  مخططـــات 
التكنولوجيـــا  فـــي  وجـــدت  التـــي 

أمـــن  الحديثـــة ســـبيال الســـتهداف 
الدول دون خوض حروب تقليدية.
خامســـا: في ظـــل تعـــدد التحديات 
واألمـــن  اإلقليمـــي  لألمـــن  األمنيـــة 
تحديـــد  مســـألة  فـــإن  العالمـــي 
األولويـــات ال تـــزل أمـــرا مهما وفي 
مقدمتها أمن الطاقة وأمن الممرات 

البحرية الحيوية عموما.
سادســـا: فـــي ظـــل دمويـــة األزمات 
اإلقليميـــة الراهنـــة ومـــا ترتبـــه من 
تحديـــات لألمـــن اإلقليمـــي واألمن 
العالمـــي فـــإن هناك حاجـــة لصياغة 
أليـــات إلدارة تلك األزمات للحد من 
آثارها، فضال عن أهمية االســـتفادة 
مـــن تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعي 
لتعزيـــز القـــدرات الدفاعيـــة للقوات 

المسلحة.
آيـــات  أســـمى  المشـــاركون  ورفـــع 
إلـــى  والتقديـــر  والعرفـــان  الشـــكر 
صاحـــب الجاللة الملك على رعايته 
الكريمـــة لمعـــرض ومؤتمـــر الدفـــاع 
الثاني، والشـــكر لســـمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
والشـــكر لقـــوة دفـــاع البحرين على 
جهودها المتميـــزة إلنجاح المعرض 
والمؤتمـــر، إذ إن ذلـــك النجـــاح فـــي 
نســـخته الثانية إنما يعكس المكانة 
اإلقليميـــة والتقديـــر الدولـــي التـــي 
تحظـــى بـــه المملكة وهو مـــا تؤكده 
الدوليـــة  االســـتراتيجية  شـــراكاتها 
التي عبر عنها هذا الحضور الحافل؛ 
لتبقـــى مملكة البحرين دولة ســـالم 
وواحة أمن وأمان للقاصي والداني.

الختامي بــيــانــه  ــدر  ــص ي األوســــط  ــرق  ــش ال ــي  ف الــعــســكــريــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــؤتــمــر 

صياغة إستراتيجيات األمن القومي وفق تطور التكنولوجيا العسكرية

وضع ضوابط 
تحول دون حصول 

الميلشيات 
المسلحة على 

التكنولوجيا

المشاركون يدعون 
لمنظومة دولية 

تمنع حصول 
اإلرهابيين على 

التكنولوجيا الحديثة

استهداف منشآت 
“أرامكو” النفطية تم 

من خالل استخدام 
التكنولوجيا 

العسكرية

الجماعات اإلرهابية 
وجدت في 

التكنولوجيا الحديثة 
سبيال الستهداف 

أمن الدول

تعزيز قدرات وكفاءة 
الجيوش ضمن 

مواجهة ما بات 
يعرف بـ “الحروب 

الالمتماثلة”

إبراهيم النهام



االختصاصية عين الحياة: أتمنى زيادة المستشفيات المتخصصة بالطب النفسي
ــاب ــئ ــت ــاالك ــب ب ــي ــص ــل” ي ــ ــواص ــ ــت ــ ــدام “ال ــخـ ــتـ الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي “مـــــــــرض”... وســـــوء اسـ

أكدت اختصاصية الطب النفسي عين الحياة جويدة التي تمارس المهنة منذ أكثر من 
30 عاًما، أنه يجب االهتمام بالصحة النفسية تماما كباقي األجزاء المهمة في الجسد 
مثــل الكبــد والكلــى والقلــب وغيرهــا. وأضافت في لقاء معها بمناســبة اليــوم العالمي 
للصحــة النفســية، أن هنالــك تخوفــا لــدى البعــض مــن العــاج النفســي، وهــذا بســبب 
المعتقدات الخاطئة التي عززتها األفام القديمة واألشــخاص غير المتخصصين في 
هــذا المجــال، مســتدركًة بــأن هنــاك تقدمــا كبيرا مــن ناحية تقبــل العاج النفســي في 
عصرنا الحالي. ولفتت إلى أن سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي قد يؤدي 
لمرض نفسي، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الشذوذ الجنسي يمكن عاجه وتداركه 
في وقت مبكر، مردفة أن التطرف الديني يعتبر مرضا نفسيا. وفيما يلي نص الحوار:

أكد األمين العام لألمم المتحدة في اليوم  «
العالمي للصحة النفسية هذا العام 

أهمية الصحة النفسية “، ما تعليقك 
على هذا؟ وهل صحيح أنها تلعب دورا 

مهما في صحة اإلنسان الجسمانية؟

الـــكالم صحيـــح مئة في المئـــة، فالصحة 
كباقـــي  بهـــا  االهتمـــام  يجـــب  النفســـية 
أجـــزاء الجســـد المهمـــة كالكبـــد والكلـــى 
والقلـــب وغيرها، فالمخ والجهاز العصبي 
يجـــب أن يكونـــا ســـليمين وأي اضطراب 
طبيـــب  مراجعـــة  علينـــا  يحتـــم  فيهمـــا 
نفســـي إكلينيكـــي مختص، كمـــا أن عدم 
المحافظة على الصحة النفســـية سيظهر 
على شـــكل أمراض جسدية مثل السكري 
والضغـــط والقلـــب واألمـــراض الجلديـــة 

واضطرابات المعدة.
كيف يمكن أن يحافظ الشخص العادي  «

على صحته النفسية؟ وكيف يمكنه 

التعامل مع الضغوط اليومية؟

الشـــأن...  هـــذا  فـــي  الحديـــث  يطـــول 
باختصار يجب أن يضع الشـــخص جدواًل 
منظًما في حياته اليومية والمســـتقبلية؛ 
لكـــي ال تكـــون حياته عشـــوائية من دون 
تخطيط، هذا إضافة إلى أهمية ممارســـة 
الرياضـــة والهوايـــات التـــي تســـاعد على 

المحافظة على الصحة النفسية. 
ال يزال البعض بمجتمعاتنا العربية غير  «

متقبلين لفكرة العالج النفسي، فما 

الرسالة التي توجهينها بهذا الخصوص؟

يتخـــوف البعـــض مـــن العـــالج النفســـي؛ 
الرتباطه بالمخ واألعصاب، وهذا بســـبب 
المعتقـــدات الخاطئـــة التـــي وصلـــت لهم 
مـــن األفـــالم القديمـــة واألشـــخاص غيـــر 
المتخصصيـــن فـــي هـــذا المجـــال وربـــط 

المـــرض النفســـي بالجنـــون وهـــذا خطـــأ. 
وبالرغـــم مـــن هـــذا هنـــاك تقـــدم كبير من 
ناحيـــة تقّبـــل العالج النفســـي في عصرنا 

الحالي.
ما موقف الطب النفسي من عالج  «

األمراض النفسية بالطاقة والتأمل 

وغيرها؟

االعتماد علـــى الطاقة والتأمـــل يمكن أن 
يســـاعد مـــن ال يعانون من مرض نفســـي، 
مـــن  هنـــاك  الشـــديد  األســـف  مـــع  ولكـــن 
يستغل تخوف الناس من العالج النفسي 
لمصلحتـــه الشـــخصية، فمـــن يعانـــي من 
لطبيـــب  التوجـــه  عليـــه  نفســـي  مـــرض 
مختـــص وإال ستســـوء حالتـــه ويصعـــب 

عالجه.
تشير أحدث التقارير إلى أن كل 40 ثانية  «

يموت شخص منتحًرا، واالنتحار ثاني 
سبب لوفاة الشباب بين 16 و29. برأيك 
ما سبب هذا الرقم الكبير خصوصا بين 

فئة الشباب؟

عـــدم وجـــود خطـــة مســـتقبلية لتحقيـــق 
أهدافهم والعيش بشـــكل غير منظم، هذا 
إضافة إلى تعاطي المخدرات والتشـــتت 
اعتـــراض  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  األســـري، 
لهـــا  اإللكترونيـــة  األلعـــاب  فـــإن  البعـــض 
تأثير ســـلبي أيًضـــا، وهذا كلـــه يؤدي إلى 
اإلحســـاس بالفراغ واإلحبـــاط واالكتئاب 

مما يزيد من حاالت االنتحار.
هل تواجه مجتمعاتنا العربية هذه  «

المشكلة بنسب عالية؟ وما التدابير التي 
يجب اتباعها إلبعاد أبنائنا عن االنتحار؟

ال نســـتطيع أن ننكر وجـــود هذه الظاهرة 
فـــي مجتمعاتنـــا ولكـــن نســـبتها ال تقارن 

الدينـــي  العامـــل  ألن  األجنبيـــة؛  بالـــدول 
األســـري  والترابـــط  هللا  مـــن  والخـــوف 
واالجتماعـــي جميعهـــا تلعـــب دورا مهمـــا 
في تقليل هذه الظاهـــرة في مجتمعاتنا. 
وهنـــا البـــد من اإلشـــارة ألهميـــة التوعية 
الـــذي تتم مـــن خـــالل اإلعـــالم واألطباء 
ورجـــال الدين والجمعيـــات وغيرها ِمّمن 

لديهم صوت مسموع وقوة تأثير.
ما دور العائلة واألصدقاء في دعم  «

المريض النفسي؟

مـــن المهم جـــًدا دعمه بعدم إشـــعاره بأنه 
بتيســـير  ومســـاعدته  ومختلـــف  منبـــوذ 
عالجه واالنتبـــاه لمعايير وتوقيت دوائه 
والتعلـــم والتثقـــف عـــن المـــرض لمعرفـــة 

التعامل معه.
ما رأي الطب النفسي في أن االكتئاب  «

والوسواس القهري سببهما ضعف 

اإليمان؟

هذا الكالم غير صحيح، وممكن أن ُيشِعر 

المريض بالذنب ما يؤدي إلى سوء حالته 
أكثـــر، فالصـــالة وقـــراءة القـــرآن وغيرها 
مـــن عبـــادات أمـــر طبيعـــي يفعلـــه جميع 
المســـلمين لكن من لديه مشـــكلة نفســـية 
متعلقة بكيمياء الدماغ يحتاج إلى عالج 
طبـــي علما أن هذا ال يمنـــع وجود الحافز 

الديني الذي يدعم عملية العالج. 
هل يحتاج كل من يعاني من اضطرابات  «

نفسية إلى عالج دوائي؟

يقتصـــر  أن  يمكـــن  إذ  بالضـــرورة،  ليـــس 
المريـــض  بيـــن  جلســـات  علـــى  العـــالج 
والطبيـــب، فمثـــال حالـــة الرهـــاب والقلق 
فهـــذه  بالنفـــس،  الثقـــة  وقلـــة  والخـــوف 
تتطلـــب تدريب الشـــخص علـــى مواجهة 
المواقـــف التـــي يســـتصعبها مـــن خـــالل 

تمارين خاصة.
هل ذوو اإلعاقة أكثر عرضة لألمراض  «

النفسية من غيرهم؟ وهل تكون طريقة 

العالج مختلفة؟

ليـــس بالضرورة، فهـــذا يعتمد على البيئة 
وأصدقـــاء  عائلـــة  مـــن  بهـــم  المحيطـــة 
وزمـــالء، فطريقـــة التعامـــل معهم هي ما 
يؤثر عليهم إما إيجاًبا أو ســـلًبا، فإذا كان 
لديهم ضغوط عالية بســـبب إعاقتهم من 
الجائز تعرضهم لمرض نفسي وال يختلف 

عالجهم عن المرضى اآلخرين.
هل يعتبر التطرف الديني اضطراًبا  «

نفسًيا؟ وكيف يمكن عالجه؟

بالتأكيـــد نعتبـــره مرضا نفســـيا وال يوجد 
شـــخص طبيعي يفكر بتطـــرف مهما كان 
دينـــه، ومن أســـبابه الكبـــت الزائد واألذى 
الجســـدي والنفســـي والمفاهيم الخاطئة 

الذي أنشئ عليها منذ الصغر. 
كيف تؤثر وسائل التواصل االجتماعي  «

على الصحة النفسية للفرد؟

لهـــا تأثيـــر ســـلبي إذا زاد االســـتخدام عن 
حده فتسبب العزلة في البيوت واألماكن 
العامة. ويحـــاول البعض التفاخر وإظهار 
مـــا لديه ليـــراه اآلخرين ويصبـــح عندهم 
هوس إلظهار أنفسهم بأفضل حال حتى 
لـــو كانوا تعســـاء.  لكن ال يمكننـــا أن ننكر 
أن لهـــا تأثيـــرا إيجابيا عـــن طريق تصفح 
وزيـــارة المواقـــع والمصـــادر المتخصصة 
الموثوقـــة وأخـــذ المعلومـــات الصحيحة 

منها.
من خالل عملك في البحرين ما األمراض  «

النفسية الشائعة في مجتمعنا 

البحريني؟

المجتمـــع البحرينـــي توجد فيـــه أمراض 
نفســـية مختلفة بنفس النسب الموجودة 
االكتئـــاب  مثـــل  آخـــر  مجتمـــع  أي  فـــي 
القهـــري  والوســـواس  والفصـــام  والقلـــق 

واضطرابات الهوية الجنسية.
إذا كانت اضطرابات الهوية الجنسية  «

)الشذوذ الجنسي( مرض نفسي فكيف 
يمكن التعامل معه؟

يجـــب التعامـــل معـــه في ســـن مبكـــر إذا 
لوحـــظ على االبـــن أو االبنـــة أي عالمات 
تـــدل على هـــذا المـــرض من قبـــل األهل، 
وأي تأخر في بدء العالج سيصعب األمر 
كثيًرا على الطبيب والمريض، وهنا يشار 
إلـــى أهميـــة توعية األهـــل لمعرفة كيفية 

التعامل مع هذا األمر. 
كيف تصفين أداء وزارة الصحة في مجال  «

الصحة النفسية من وقاية وعالج؟

تحـــاول الـــوزارة االهتمام أكثـــر والتقدم 
فـــي هـــذا المجـــال بشـــكل مســـتمر ومـــن 
خـــالل تجربتـــي الشـــخصية جميـــع مـــن 
تعاملـــت معهـــم فـــي هيئـــة التخصصـــات 
فـــي  المخـــدرة  الطبيـــة وقســـم األدويـــة 
الوزارة كانوا متفهميـــن ومتعاونين بقدر 

استطاعتهم والموارد المتوافرة لديهم.
عـــدد  زيـــادة  المســـتقبل  فـــي  وأتمنـــى 
الحكوميـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
المتخصصة في الصحة والطب النفسي. 
وأتمنـــى أيضا وجود طبيب في كل مركز 
صحـــي فـــي البحرين الكتشـــاف الحاالت 
بســـرعة والتعامـــل معها قبـــل أن تتدهور 
المواعيـــد  وتقريـــب  الضغـــط  ولتقليـــل 
للمرضى، بحيـــث إن المواعيـــد المتأخرة 

تؤثر سلًبا على المريض.
ما رأيك بقرار وزارة العمل بإقفال وحظر  «

األماكن التي تعالج المرضى النفسيين 

بدون ترخيص معتمد من الوزارة؟

اعتبـــر هذا القـــرار صحيًحا فهناك مرضى 
يأتـــون إلينا بعد ذهابهم إلى هذه األماكن 
مـــع مشـــاكل أكبـــر ممـــا كانوا فيه بســـبب 

أخطاء بالعالج وتأخر العالج الصحيح.

حوار: محمد ماجد الميعاري 
طالب إعام في جامعة البحرين
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أعلنت شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة بـــدء تطبيق نظـــام الدفع 
االئتمانيـــة  البطاقـــة  طريـــق  عـــن 
لمعامـــالت التأشـــيرات، اعتبـــارا من 
بدايـــة نوفمبـــر المقبل، مع اإلشـــارة 
إلـــى أنـــه ســـيتم وقـــف المعامـــالت 
النقديـــة لخدمـــات التأشـــيرات فـــي 
المبنـــى الرئيس لشـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامـــة بعـــد تطبيق 
النظـــام، كمـــا أنـــه جـــار العمـــل على 
تطبيقه على معامالت اإلقامات في 

المرحلة القادمة.

للمرحلـــة  اســـتكماال  ذلـــك  ويأتـــي 
باعتمـــاد  بـــدأت  التـــي  األولـــى 
فـــي  االئتمانيـــة  بالبطاقـــة  الدفـــع 
مواكبـــة  وذلـــك  الجـــوازات،  إدارة 
لمســـيرة تطوير الخدمـــات وتقديم 
التســـهيالت التـــي تنتهجها شـــؤون 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، ســـعيا إلى 
فّعالـــة  بطريقـــة  المعامـــالت  إنجـــاز 
وميســـرة تتناســـب مـــع احتياجات 
المســـتفيدين مـــن خدمـــات شـــؤون 

الجنسية والجوازات واإلقامة.

ضمن جهودها في الحد من المخالفات الجســـيمة التي 
تؤثر على ســـالمة مســـتخدمي الطريق، انتهت اإلدارة 
العامـــة للمرور من وضـــع 4 كاميرات لضبـــط مخالفات 
تجـــاوز الســـرعة علـــى جســـر الملـــك فهـــد باالتجاهيـــن 
المؤدييـــن إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ومملكـــة 
البحرين، ومن المقرر أن يتم تفعيلها في األيام القليلة 
المقبلـــة. وتنـــوه اإلدارة العامـــة للمـــرور إلـــى ضـــرورة 
االلتزام باألنظمة والقواعد المرورية لجميع المسافرين 
عبر جسر الملك فهد وااللتزام بالسرعة المقررة؛ حفاظا 

على سالمتهم وسالمة مستخدمي الطريق.

بـــن  عبـــدهللا  المستشـــار  اســـتقبل 
حســـن البوعينيـــن - رئيـــس محكمـــة 
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  التمييـــز، 
علـــي  مكتبـــه  فـــي  للقضـــاء  األعلـــى 
فيصل الصديقـــي الذي أهدى معاليه 
مجموعـــة مـــن إصداراتـــه القانونية. 
عبـــدهللا  المستشـــار  رحـــب  وقـــد 
البوعينيـــن بالصديقـــي وأعـــرب عـــن 
تقديره لجهوده فـــي إثراء المكتبات 
باإلصـــدارات التي تعزز نشـــر الثقافة 
القانونيـــة، متمنيـــا لـــه دوام التوفيق 

والنجاح.

دفع التأشيرات بالبطاقة االئتمانية “المرور”: 4 كاميرات على 
جسر الملك فهد خالل أيام

المستشار عبداهلل البوعينين يستقبل علي الصديقي

كان الشيخ محمد بن راشد آل خليفة 
في مقدمة مودعي الشـــيخ ماجد بن 
ســـعود بن راشـــد المعال رئيس دائرة 
الســـياحة واآلثار بـــأم القيوين بدولة 
اإلمارات الشقيقة مساء أمس بمطار 
البحريـــن الدولي، والذي قـــام بزيارة 
إلـــى مملكـــة البحريـــن مؤخـــرا علـــى 
رأس وفد يضم عددا من المسؤولين 
علـــى  خاللهـــا  اطلـــع  الدائـــرة،  فـــي 
بعـــض المعالـــم والمرافق الســـياحية 

والثقافية والرياضية في المملكة.
وأعـــرب الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
خليفـــة عن خالـــص شـــكره وتقديره 
للشـــيخ ماجـــد بـــن ســـعود بن راشـــد 
المعـــال على زيارتـــه الكريمـــة، والتي 
األخـــوة  عالقـــات  عمـــق  تجســـد 
مملكـــة  بيـــن  الوطيـــدة  والتعـــاون 

البحريـــن ودولـــة اإلمارات الشـــقيقة 
بيـــن قيادتـــي  مـــا يجمـــع  فـــي ظـــل 
وشـــعبي البلدين من وشـــائج المحبة 

والمودة التي تجذرت عبر السنين.
مـــن ناحيتـــه، عبـــر الشـــيخ ماجد بن 
ســـعود بن راشـــد المعال عن ســـعادته 
البالغـــة بزيارة البحرين التي يجمعها 
مع اإلمارات تاريخ طويل من عالقات 
األخوة والتعاون، مشـــيدا بما تمتلكه 
المملكـــة مـــن مواقع ثقافيـــة وتراثية 
تعكـــس العمـــق الحضـــاري للبحريـــن 
وشعبها، مبديا إعجابه بما اطلع عليه 
خـــالل الزيارة مـــن منشـــآت ومرافق 
ســـياحية ورياضيـــة وترفيهية تتميز 
بطابعها العصري والتي من شأنها أن 
تخـــدم حركة التنمية الســـياحية في 

مملكة البحرين.

محمد بن راشد يودع ماجد المعال

الالعب مهدي سعد يعبر عن امتنانه بتعزية عاهل البالد
ــر ــر ومبعـــث فخـ ــزاز وتقديـ ــل اعتـ ــه محـ ــوي مـــن جاللتـ الموقـــف األبـ

عبـــر العـــب منتخـــب البحريـــن الوطني 
لكرة اليد مهدي ســـعد عن عظيم شكره 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  إلـــى  وامتنانـــه 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة؛ لمـــا أواله مـــن حـــرص واهتمام 
بتقديـــم التعزيـــة بوفـــاة والـــده، وقـــال 
إن المكالمـــة الهاتفيـــة التـــي تشـــرف بها 
خففـــت الكثيـــر مـــن آالمـــه ورفعـــت من 

معنوياته في هذا الظرف الصعب.
وأكد سعد أن رعاية جاللة الملك ألبنائه 
الالعبين ليســـت باألمر المستغرب، فقد 
عودنـــا جاللتـــه علـــى مبادراتـــه النبيلـــة 
برعايتـــه الدائمـــة لجميـــع أبناء الشـــعب 
البحريني، مشيرا إلى أن الموقف األبوي 
مـــن جاللتـــه هـــو محـــل اعتـــزاز وتقدير 
ومبعـــث فخـــر لمـــا لقيـــه وعائلتـــه مـــن 
مســـاندة أبوية من لدن صاحب الجاللة 
الملـــك، متمنيـــا لجاللته موفـــور الصحة 
والعافية وطول العمر. كما قدم الالعب 
مهدي ســـعد خالص شكره وامتنانه إلى 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة علـــى برقية التعزيـــة وما حملته 

من مشـــاعر المواســـاة، وقـــال إن تعزية 
ســـموه القت الصدى الطيب في نفوس 
العائلة متمنيا لســـموه السداد والتوفيق 
علـــى مواقفـــه مـــع أبنـــاء هـــذا الوطـــن. 
لممثـــل  الكريمـــة  بالزيـــارة  ونـــوه ســـعد 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 

ونقلـــه تعـــازي جاللة الملك، مشـــيرا إلى 
أن زيـــارة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
كان لهـــا وقع االرتياح لدى عائلته، وهي 
تأكيـــد لحـــرص ســـموه بمتابعـــة شـــباب 
هذا الوطـــن والوقوف إلـــى جانبهم في 
الســـراء والضـــراء، مشـــيدا فـــي الوقت 
نفســـه بالوقفـــة الصادقـــة للنائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة وتعزيتـــه بالمصـــاب الجلل، وما 
أواله ســـموه مـــن اهتمـــام ومتابعـــة في 
تقديم خالص العزاء والمواســـاة. وقدم 
الالعب ســـعد شكره وتقديره إلى جميع 
من واســـاه بفقد والده ســـواء بالحضور 
أو االتصـــال، وقـــال إن ذلك يؤكد حجم 
شـــعب  أبنـــاء  بيـــن  والتآلـــف  التكاتـــف 

البحرين الوفي.

الالعب مهدي سعد يعبر عن امتنانه لجاللة الملك بتقديم التعزية بوفاة والده

المنامة - بنا
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التميمي: مواكبة للنمو الســكاني بالمحافظة وتوفر الموقع المناسب للمشروع

قطعة أرض لمستشفى والدة بالجنوبية

ناشــد رئيــس مجلــس بلدي الجنوبية بــدر التميمي عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بتخصيــص قطعــة أرض إلنشــاء مستشــفى 

للوالدة في المحافظة الجنوبية.

وقبل التصويت من قبل المجلس على 
المقترح، قـــال التميمـــي إن المحافظة 
الوحيـــدة  المحافظـــة  تعـــد  الجنوبيـــة 
التـــي تفتقـــر إلـــى مستشـــفى للـــوالدة، 
فـــي الوقت الذي تشـــهد فيـــه المنطقة 
تناميًا مضطردًا في الكثافة الســـكانية، 
مستشـــفى  علـــى  الكبيـــر  والضغـــط 
السلمانية؛ نظرًا الســـتقباله حاالت من 

كافة مناطق المملكة.
ولفت إلى أن الحاجة إلى هذا المشروع 
المستشـــفى  أن  منطلـــق  مـــن  تأتـــي 

العســـكري مخصـــص فقـــط الســـتقبال 
الحاالت الخاصة بالعســـكريين، كما أن 
رســـوم المستشـــفيات الخاصـــة تفـــوق 
الدخـــل  ذوي  مـــن  المواطنيـــن  قـــدرة 

المحدود.
وأضـــاف أن المحافظـــة الجنوبيـــة تعد 
تقـــدر  حيـــث  المحافظـــات  أكبـــر  مـــن 
 434.8 حوالـــي  اإلجماليـــة  مســـاحتها 
كيلومتـــرًا مربعًا، ما يعادل %59.7 من 

مساحة مملكة البحرين.
وأشـــار إلـــى إمكانيـــة اســـتغالل مبنـــى 

مركز الرفاع الشـــرقي الصحي )سابقًا( 
والـــذي تعود ملكيـــة أرضه إلـــى وزارة 
الصحـــة إلقامـــة المستشـــفى المقترح، 
حيـــث تم إنشـــاء مركز صحـــي بالقرب 

منـــه، وكذلـــك مركز غســـيل الكلى، مما 
يؤهـــل المنطقـــة لتكون بمثابـــة مجمع 
طبـــي متكامل، واألول مـــن نوعه على 

مستوى المحافظة الجنوبية.

غياب 
عبداللطليف

ســجل اجتماع مجلس بلدي الجنوبية 
الثانــي  التشــريعي  الــدور  مــن  الرابــع 
الخامــس  التشــريعي  الفصــل  مــن 
غيــاب نائــب رئيــس المجلــس البلــدي 

عبداللطيف محمد.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
ــر: خـــلـــيـــل إبـــراهـــيـــم ــ ــوي ــ ــص ــ ت

بدر التميمي

في االتحاد قوة

مسار خاص للمكفوفين باألماكن العامة
ــة ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ تـــــطـــــويـــــر شــــــــــــــوارع الــــمــــنــــطــــقــــة الـ

وافــق مجلــس بلــدي الجنوبيــة على مقترح بإنشــاء مســار خاص لذوي 
اإلعاقــة البصريــة فــي األماكــن العامة.وقبــل التصويــت، قــال البلــدي 
عبدهللا إبراهيم إن المقترح يتمثل في إنشاء مسار عبارة عن خطوط 
طوليــة بــارزة في مســتوى األرض، تســهال على ذوي اإلعاقــة البصرية 

اتباعها وضمان سيرهم في المسار الصحيح.

المقتـــرح  هـــذا  أن  إلـــى  ولفـــت 
سيساعد المكفوفين على االندماج 
فـــي المجتمـــع، وممارســـة مختلف 
األنشطة بشكل آمن. إلى ذلك، دعا 
مجلـــس بلدي الجنوبية إلى إجراء 
40 و41  تطويـــر شـــامل لشـــارعي 
فـــي مدينـــة  التعليميـــة  بالمنطقـــة 
عيســـى، نظـــرًا لمرور فتـــرة طويلة 
من الزمن على آخـــر أعمال تطوير 

نفذت عليهما.
وأشـــار مقـــدم الطلـــب البلـــدي مال 
هللا شـــاهين إلى أن هذه الشـــوارع 

تعانـــي من ارتفاع منســـوب المياه، 
وتشـــكل نقطة تجمع لمياه األمطار 
وقـــت هطولهـــا، ممـــا يعيـــق حركة 
المارة مـــن الطالب أثنـــاء دخولهم 

وخروجهم.
المقتـــرح  هـــذا  أن  إلـــى  ولفـــت 
سيساهم في الحفاظ على المظهر 
الجمالـــي للمنطقـــة التـــي تحتضن 
أكثر من 16 مرفق تعليمي وجهات 
رسمية، مما يجعلها منطقة حيوية 

وتتطلب اهتمامًا خاصًا بها.
وبين أن التطوير المطلوب يشتمل 

على رصـــف الشـــارعين واألرصفة 
المحاذيـــة لها، واالهتمـــام بالناحية 
زراعتهمـــا  خـــالل  مـــن  التجميليـــة 
بالمســـطحات الخضـــراء، وتوفيـــر 

مواقـــف للســـيارات علـــى الشـــارع 
المقابـــل لمعهد البحريـــن للتدريب، 
ومدرســـة الشـــيخ عيســـى بن علي 
الثانوية للبنين من الجهة الخلفية.

عبدالله إبراهيم مستعرضا مقترح مسار الكفوفين

الجنوبيـــة مقترحـــًا  بلـــدي  مـــرر مجلـــس 
بتخصيـــص قطعـــة أرض إلنشـــاء مركـــز 
شـــبابي متكامل في مدينة خليفة لصالح 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة، تزامنًا 

مع مبادرة “مالعب الفرجان”. 
إلى ذلك، أحال المجلس مقترحًا بإنشـــاء 
مجلس ألهالـــي الزالق على أرض حديقة 
الـــزالق إلـــى مزيـــد مـــن الدراســـة. وبيـــن 
مديـــر بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة عاصـــم 
عبداللطيف أنه ال يصح للبلدية أن تتنازل 

عن أمالكها القائمة لصالح جهات أخرى.
وأضـــاف أن بقـــاء الحديقـــة والتـــي تعـــد 
المتنفـــس الوحيـــد ألهالـــي المنطقة يأتي 
بما يتـــالءم مـــع المتطلبـــات التخطيطية 
للمناطـــق، وبمـــا يعـــزز من ترتيـــب مملكة 
البحرين في المؤشرات المتعلقة بالتنمية 

إلـــى عـــدم صالحيـــة  الحضريـــة. ولفـــت 
الموقع أساســـًا إلقامة هذا المشـــروع من 
الناحية المرورية واألمنية والتخطيطية.

 مـــن جهتـــه، بيـــن ممثـــل المنطقـــة طالل 
عتيـــق أن المقترح نابع من رغبة األهالي، 
هـــذا  لوجـــود  المنطقـــة  لحاجـــة  نظـــرًا 

المجلـــس، نظـــرًا لكـــون جميـــع الصـــاالت 
ممـــا  وبرســـوم،  خاصـــة  المنطقـــة  فـــي 
يتعـــذر علـــى البعـــض اســـتئجارها إلقامة 
مناسباته. وأبدى استجابته لطلب المدير 
لدراســـة  للجنـــة  المقتـــرح  بإعـــادة  العـــام 

المالحظات التي تم إيرادها عليه.

طالل عتيقعاصم عبداللطيف

لألهالــي مجلــس  إلــى  الــزالق  حديقــة  لتحويــل  ال 

مركز شبابي بمدينة خليفة

أفـــاد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس 
بلـــدي الجنوبيـــة بعـــدم إمكانيـــة إنشـــاء 
صالـــة مناســـبات متعددة االســـتخدامات 
علـــى أحد العقـــارات الواقعة على شـــارع 

الدوحة بمدينة عيسى بمجمع 809.
وأشـــار إلى أن تخصيـــص جزء من العقار 
المذكـــور لهـــذا الغـــرض ال تتناســـب مـــن 
الناحية التخطيطية مع تصنيف المنطقة 
ألـــف،  كونهـــا ســـكن متصـــل  مـــن حيـــث 
إلـــى جانب عـــدم مناســـبتها مـــن الناحية 
المرورية حيث سيتســـبب إنشـــاء الصالة 
في خلـــق ازدحامات مرورية على الطرق 

المحيطة بالعقار.
فـــي  رغبتهـــا  أبـــدت  البلديـــة  أن  وذكـــر 
فـــي  العقـــار  مـــن   30% نســـبة  اســـتثمار 

المجال الرياضي، مما ســـيوفر عائدًا ماليًا 
يتـــم مـــن خاللـــه صيانة وتشـــغيل مرافق 
الحديقـــة. من جانبه، بين البلدي مال هللا 
شـــاهين أن هذه الصالة تمثل مطلبًا ألهل 
المنطقـــة، حيث تفتقر المنطقة لمثل هذه 
الصاالت. وأشـــار إلى أنه وبحكم معرفته 

الدقيقـــة بالمنطقـــة، فإن الموقـــع المختار 
هـــو من أفضـــل األماكـــن الممكنـــة إلقامة 

الصالة عليها.
ولفـــت إلى أنه قـــد وردته معلومات حول 
نيـــة األوقـــاف الســـنية بإزالـــة صالـــة أبي 
ذر الغفـــاري، األمـــر الـــذي ســـيترتب عليه 
اعتمـــاد المنطقة كلها علـــى صالة وحيدة 
علـــى  كان  أنـــه  ورأى  فقـــط.  لألحـــزان 
الوزارة أن تنظر إلى الموضوع من ناحية 
إنســـانية، خصوصا مع توفر المستثمرين 

المستعدين لتبني المشروع.
ومن جهة أخرى، أشـــار الوزير إلى توافق 
مقترح المجلس بإنشاء مدرسة نموذجية 
للبنيـــن في مدينة خليفـــة مع التوجيهات 
الصادرة عن مجلس الوزراء في جلســـته 

المنعقدة في 30 سبتمبر الماضي.

مال الله شاهين

خلف: الموقع غير مناسب لصالة .. شاهين: عندي مستثمرين

“أرض شارع الدوحة”.. رياضية أم صالة مناسبات؟

“الربيع للسفر” وعمر فاروق “يجرب” يرفعان علم البحرين من القارة القطبية الجنوبية
فـــي خطـــوة غير مســـبوقة ومبـــادرة متميـــزة من 
نوعهـــا، قامـــت شـــركة الربيـــع للســـفر والســـياحة 
متمثلـــة فـــي الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة محمـــد 
الحمد، والناشـــط االجتماعي عمر فاروق “يجرب” 
برحلـــة إلـــى أكثـــر المناطـــق غموًضـــا وهـــي القارة 
القطبيـــة الجنوبيـــة أنتاركتيـــكا بجبالهـــا الضخمة 

والقطع الجليدية العائمة. 
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشـــركة الربيع 
للســـفر والســـياحة محمد الحمد قائاًل: نحن وبكل 

فخر أول شركة سفر وسياحة في منطقة الخليج 
العربـــي تصـــل إلـــى القطـــب المتجمـــد الجنوبـــي 
والرحلة إلـــى أقصى جنوب األرض ليس بالعادية 
وتعتبـــر مغامـــرة رائعـــًة جـــًدا ومميـــزة، وتتطلـــب 
المصنوعـــة  التحضيـــرات والمالبـــس  مـــن  كثيـــرا 
خصيصـــا لتقـــاوم بـــرودة الطقس التـــي انتصرت 
علـــى الحياة البشـــرية في هـــذا الجزء مـــن العالم 
وإن هـــذه الرحلـــة بمثابة تجربة وتحـــد جديد، إذ 
يعتبـــر الطـــرف الجنوبـــي مـــن كوكـــب األرض من 

أكثر الكتـــل األرضية غموًضا ونحـــن نفخر بكوننا 
أول شـــركة ســـياحية فـــي مملكة البحريـــن تنظم 
هذا النوع من الرحـــالت إلى هذه المنطقة؛ بهدف 

االستكشاف ورفع اسم مملكة البحرين عالًيا.
وأضـــاف الحمـــد: إن الرحلة كانت متعبًة وشـــاقًة 
إلـــى حـــٍد كبيـــر، حيـــث إننـــا انطلقنـــا مـــن مملكـــة 
البحريـــن إلـــى جمهوريـــة تركيـــا ومـــن جمهوريـــة 
تركيـــا إلـــى العاصمـــة األرجنتينيـــة بيونس آيرس 
ومنها إلـــى مدينة أوشـــايا األرجنتينية ومنها إلى 

القطـــب الجنوبي وتســـتغرق رحلتنا ما يقارب 10 
أيام. 

يذكـــر أن شـــركة الربيـــع للســـفر والســـياحة تقـــدم 
مختلف خدمات الســـفر والسياحة برؤية مختلفة 
وتضـــم أكثـــر مـــن 65 قائـــًدا، وتســـير رحالتها إلى 
أكثر مـــن 80 وجهة عالمًيا، واســـتطاعت في زمن 
قياســـي وجيز أن تغير مفهوم الســـفر والســـياحة 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل خلـــق وجهـــات 

جديدة بأسعار مميزة وتنافسية.
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أكد النائب ممـــدوح الصالح رئيس 
لجنـــة الخدمـــات بمجلـــس النـــواب 
أن الموافقـــة على تمريـــر االقتراح 
مـــن   )6( المـــادة  بتعديـــل  بقانـــون 
المرســـوم بقانـــون رقم )78( لســـنة 
2006 بشـــأن التأميـــن ضد التعطل 
ســـيكون   )% 1 اســـتقطاع  )إلغـــاء 
لـــه أثر إيجابي علـــى أداء المجلس 
والسير قدًما في تحقيق ما يتطلع 

إليه المواطنين. 
وقـــال رئيـــس لجنـــة الخدمـــات إن 
اللجنـــة أوصـــت ســـابًقا بالموافقـــة 
على هذا االقتراح بقانون، تخفيًفا 
على المواطنين وتحقيًقا لرغباتهم 
التـــي يطالبون بها في هذا الشـــأن، 
خصوًصـــا أن الفائـــض في إيرادات 
الصنـــدوق يقتـــرب حالًيا مـــن مبلغ 
750 مليـــون دينـــار بحرينـــي، وهو 
ا، ويزيـــد عن حاجة  مبلغ كبيـــر جدًّ

صندوق التعطل. 
وأضاف الصالح أن على الحكومة 
أن تبـــدي بعـــض المرونـــة في هذا 
الموضـــوع لضمـــان الوصـــول إلى 
الحكومـــة  بيـــن  المثمـــر  التعـــاون 
والـــذي  التشـــريعية  والســـلطة 
مـــن خاللـــه ســـيؤدي إلـــى زيـــادة 
المكتســـبات الوطنية التي يطمح 
إليهـــا المواطنـــون والتـــي تســـاهم 
المســـتوى  ورفـــع  تحســـين  فـــي 
المعيشـــي لهـــم وبالتالـــي تحقيـــق 
والنمـــو  االســـتقرار  مـــن  مزيـــد 

واالزدهار للوطن. 
التعـــاون  النائـــب علـــى أن  وشـــدد 
هـــو البوابـــة الوحيـــدة التـــي تؤدي 
للتوافـــق بيـــن الحكومـــة ومجلس 
النـــواب علـــى مجمـــل االقتراحات 

والقوانيـــن التـــي تراعـــي مصلحـــة 
إجـــراءات  يضمـــن  مـــا  المواطـــن، 
سلســـة فـــي إقرارهـــا، ويبعـــد حالة 
المماطلـــة أو التعقيـــد الـــذي يعطل 
الموافقـــة علـــى التشـــريعات التـــي 
وأن  النـــواب،  قبـــل  مـــن  تطـــرح 
التعـــاون الحقيقي بين الســـلطتين 
هو أساس التطور والنجاح لمسيرة 

العمل الوطني في المملكة. 
واختتـــم رئيـــس لجنـــة الخدمـــات 
التعـــاون  كان  كلمـــا  بأنـــه  قولـــه 
بيـــن  والتنســـيق  والتوافـــق 
الســـلطتين مثمـــًرا انعكـــس إيجاًبا 
على جميع المســـتويات السياسية 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة وهذا 
مـــا يركـــز عليـــه باســـتمرار عاهـــل 
البـــالد  صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة في خطاباته 
الســـامية وكذلـــك فـــي توجيهـــات 
ســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

إلغاء استقطاع 1 % من الرواتب لـ “التعطل”مطلب شعبي

“األصالة” تخسر أمام “الميثاق” برئاسة “المرأة”
دخان أبيض من لجنتي “مناصرة فلسـطين” و“الشـباب”... وانهيار “الحقوق”

اجتمـــاع  مـــن  أبيـــض  دخـــان  تصاعـــد 
لجنتيـــن برلمانيتين معنيتيـــن بمناصرة 
الشعب الفلسطيني والشباب والرياضة، 

بتزكية قياداتها بهدوء.
وفـــي المقابـــل تصاعـــد الدخان األســـود 
مـــن اللجنـــة النوعيـــة للمـــرأة والطفـــل، 
وتعثـــرت جهـــود تشـــكيل لجنـــة نوعية 
لحقوق اإلنســـان بعد انسحاب نائب من 

الطلب الخماسي.

لون الدخان

ولون الدخان استعارة صحافية للداللة 
على التوافق من عدمه، إذ عندما يكتب 
فذلـــك  األبيـــض  الدخـــان  عـــن تصاعـــد 
داللـــة على التوافق، أما األســـود فيعني 

نقيضه.
وشرارة استخدام هذا المصطلح اعتماد 
الفاتيـــكان عند انتخـــاب الكرادلـــة البابا 

الجديد لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية.

لجنة المرأة

قالـــت مصـــادر “البـــالد” إن لجنـــة المرأة 
والطفـــل شـــهدت اتصـــاالت مكثفة فيما 
بين أعضائها عشـــية االجتماع، ولكن لم 
تسفر عن أّي نتيجة لتزكية أحد الوجوه 
بالمرحلـــة  اللجنـــة  لقيـــادة  النســـائية 

المقبلة.
قـــرروا  اللجنـــة  أعضـــاء  أن  وذكـــرت 
الذهاب لصندوق االقتراع بســـبب حالة 
عدم التوافق، وتحركت فاطمة القطري 
لتجديد ترشحها لرئاســـة اللجنة لوالية 

معصومـــة  زميلتهـــا  ونافســـتها  ثانيـــة، 
عبدالرحيم.

وبينـــت المصـــادر أن نتيجـــة التصويت 
أصـــوات،   3 فاطمـــة  بإحـــراز  حســـمت 
ومعصومـــة صوتيـــن، وحصلـــت األولى 
علـــى صوتهـــا وصـــوت كلثـــم الحايكـــي 
وبـــدر الدوســـري زميلها بكتلـــة الميثاق. 
أمـــا الثانيـــة فقـــد حصلت علـــى صوتها 
وصـــوت عضو كتلة األصالة اإلســـالمية 

أحمد األنصاري.
وزكـــى المجتمعـــون الخمســـة زميلتهـــم 

كلثم الحايكي لنيابة رئاسة اللجنة.
وبينـــت المصـــادر أن اتفاقـــا جـــرى بيـــن 
القطـــري والحايكـــي بحضـــور عـــدد من 
النـــواب، بـــأن تتولـــى الحايكـــي رئاســـة 
لجنـــة المـــرأة والطفـــل بـــدوري االنعقاد 
الثالـــث والرابع، مـــن بعد أن كان االتفاق 
السابق أن تتولى القطري رئاسة اللجنة 

بالدور األول والحايكي بالدور الثاني.
وتضـــم اللجنـــة فـــي عضويتهـــا بالـــدور 
وكلثـــم  القطـــري،  فاطمـــة  الماضـــي: 
وعلـــي  الدوســـري،  وبـــدر  الحايكـــي، 

النعيمي، ومحمد العباسي.

لجنة الحقوق

أمـــا فيما يتعلـــق بلجنة حقوق اإلنســـان 

فقد انهار طلب تشـــكيل اللجنة من بعد 
انسحاب العضو الخامس.

وقالت النائب سوسن كمال لـ “البالد” إن 
أعضـــاء اللجنة هـــم عمار البنـــاي وخالد 
بوعنق ومحمد بوحمود وفاضل السواد 

إضافة لعضويتها.
ولفتـــت إلى أن انســـحاب النائب فاضل 
السواد قاد ألن يتخذ المجلس بجلسته 
الماضيـــة قـــرارا بعـــودة قائمـــة ترشـــيح 
العضوية باللجنة لهيئة مكتب المجلس 

التخاذ القرار المناسب.
وأشـــارت إلـــى أنها تدعم زميلهـــا النائب 
عمـــار البناي نائب رئيـــس اللجنة بالدور 
الماضـــي لتولـــي مقاليـــد قيـــادة اللجنـــة 
عزمهـــا  إلـــى  والفتـــة  الحالـــي،  بالـــدور 

الترشح لمركز نيابة رئاسة اللجنة.
يشـــار إلـــى أن الرئيـــس الســـابق للجنـــة 
عبـــدهللا الـــذوادي لـــم يترشـــح لعضوية 

اللجنة بالدور الحالي.
وتضـــم اللجنـــة فـــي عضويتهـــا بالـــدور 
وعمـــار  الـــذوادي،  عبـــدهللا  الماضـــي: 
البناي، وسوسن كمال، وغازي آل رحمة، 

وفاضل السواد.

مناصرة فلسطين

وســـاد التوافـــق التـــام مشـــهد اجتمـــاع 

الشـــعب  لمناصـــرة  النوعيـــة  اللجنـــة 
إبراهيـــم  زكـــت  والتـــي  الفلســـطيني، 
النفيعـــي لرئاســـة اللجنـــة، وســـيد فالح 

هاشم لنيابة رئاسة اللجنة.
وتضم اللجنـــة بعضويتها كل من: أحمد 
وعيســـى  العســـومي،  وعـــادل  العامـــر، 

القاضي.
باســـم  للجنـــة  الســـابق  الرئيـــس  وكان 
المالكـــي، ونائبته معصومة عبدالرحيم. 
أحمـــد  ســـابقا  عضويتهـــا  فـــي  وتضـــم 
األنصاري وســـيد فالح هاشـــم وعيسى 

القاضي.

لجنة الشباب

للجنـــة  بالنســـبة  التوافـــق  وانســـحب 
الشـــباب والرياضة، التـــي زكت عبدهللا 
الدوســـري رئيســـا للجنـــة لواليـــة ثانية، 
وتزكيـــة يوســـف الذوادي نائبـــا للرئيس 

خلفا لزميلته السابقة زينب عبداألمير.
وتضم اللجنـــة الجديـــدة بعضويتها كل 
من: زينب عبداألمير، وعلي إســـحاقي، 

وعمار قمبر.
وتضـــم اللجنـــة فـــي عضويتهـــا بالـــدور 
الدوســـري، وزينـــب  الماضـــي: عبـــدهللا 
عبداألميـــر، وحمـــد الكوهجي، ومحمود 

البحراني، ويوسف الذوادي.

الفاضل نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي العربي بالتزكية
شارك وفد مجلس الشورى في االجتماع األول للشبكة البرلمانية 
عــن األمــن الغذائــي فــي إفريقيــا والعالــم العربــي الــذي عقــد في 

الرباط أمس.

وأشـــارت رئيس لجنة الخدمات 
بالشـــورى رئيـــس الوفـــد جهـــاد 
هـــذا  أهميـــة  إلـــى  الفاضـــل 
االجتمـــاع الـــذي يعنـــى بقضايـــا 
األمن الغذائي ويسهم في تعزيز 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  التعـــاون 
الحـــوار  ويفعـــل  واإلفريقيـــة، 
مصلحـــة  فيـــه  لمـــا  المشـــترك، 

شعوبها.
وحضـــر وفد الشـــورى الجلســـة 
المغلقـــة التـــي تم خاللهـــا تالوة 
للشـــبكة  التأسيســـي  الميثـــاق 
البرلمانيـــة لألمـــن الغذائـــي فـــي 

أفريقيا والعالـــم العربي، ووافق 
الحضور باإلجماع على ترشـــيح 
فـــي  ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الفاضـــل نائبـــا لرئيـــس المكتـــب 
البرلمانيـــة  للشـــبكة  التنفيـــذي 
لألمن الغذائي، ويعد هذا اإلنجاز 
تعزيـــزا للمكانـــة البـــارزة والدور 
فـــي  الرفيعـــة  والثقـــة  الفاعـــل 
لنجاحات  البحريـــن، ومواصلـــة 
المملكة فـــي مختلف المجاالت، 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

ويتوقـــع الوفـــد أن تســـهم هـــذه 
الشـــبكات البرلمانيـــة، في تنفيذ 
خطة عمل تكون فعالة خصوصا 
في بلـــدان العجـــز الغذائي ذات 
الدخل المنخفض، وتشجع على 
االســـتثمار فـــي النظـــم الغذائية 

اإلنتاجيـــة  ذات  المســـتدامة 
العالية باســـتخدام التكنولوجيا 
المتاحة وتعـــزز دور البرلمانيين 
في استكشـــاف ســـبل ووســـائل 
االقتصـــادي  التعـــاون  تعزيـــز 

اإلفريقي العربي.

يشـــار إلى أنـــه تم خـــالل الفترة 
المســـائية مداوالت مســـتفيضة 
حول مبدأ االســـتثمار المسؤول 
والحوكمـــة  الزراعـــة  فـــي 
األراضـــي،  لحيـــازة  المســـؤولة 
فـــي  الـــدول  ممثلـــو  وعمـــد 
خبـــراء  وبمشـــاركة  الشـــبكة 
منظمة األمـــم المتحدة لألغذية 
والزراعـــة )الفـــاو(، إلـــى تقديـــم 
النقـــاش  وإغنـــاء  االقتراحـــات 
وتأكيد دور الشبكات البرلمانية 
لألمـــن الغذائـــي، على أثـــر قيام 
وتوضيـــح  بشـــرح  الخبـــراء 
باالســـتثمار  المتعلقـــة  المبـــادئ 
المسؤول في الزراعة وكيف أن 
االســـتثمارات المســـؤولة ينبغي 
أن تســـهم في تحقيق المساواة 

بين الجنســـين، وخدمة الصحة 
العامة، واحترام حقوق الحيازة 
المشـــروعة لألراضـــي ومصايـــد 
وكذلـــك  والغابـــات  األســـماك 
الميـــاه  اســـتخدامات  مراعـــاة 
وضمـــان  والمحتملـــة،  القائمـــة 
للمـــوارد  المســـتدامة  اإلدارة 
الطبيعيـــة، والتخفيـــف مـــن آثار 
معـــه،  والتكيـــف  المنـــاخ  تغيـــر 
وتبّنـــي آليات لتقييـــم ومعالجة 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية والثقافية الممكنة. 
كمـــا ومـــن المنتظـــر أن يواصـــل 
الوفد مشاركته في أعمال ندوة 
األمـــن  ورهانـــات  “البرلمانـــات 
الغذائـــي” علـــى مـــدى اليوميـــن 

المقبلين.

محرر الشؤون المحلية

النائب ممدوح الصالح 

الصالح: لزيادة المكتسبات وتحسين 
المستوى المعيشي

راشد الغائب
صوت الحايكي 

رّجح فوز القطري 
برئاسة “المرأة”

د  الذوادي لم يجّدِ
عضويته بلجنة “الحقوق” 

بعد أن كان رئيسها

البناي يتجه لرئاسة 
“الحقوق” وعين 

سوسن على نيابته

لجنة الشباب والرياضة لجنة المرأة والطفللجنة مناصرة شعب فلسطين

تقـــدم مجموعـــة مـــن أعضـــاء مجلـــس 
دعـــم  بشـــأن  برغبـــة  باقتـــراح  النـــواب 
لكونهـــا  األهليـــة؛  للمجالـــس  الكهربـــاء 
تقـــدم فعاليـــات وندوات من شـــأنها رفع 
مستوى الوعي للمواطن، وللحفاظ على 
اســـتمرارها من خالل رفع العبء المالي 

على أصحاب تلك المجالس.
ورفع النـــواب االقتراح برغبـــة لتخفيف 
العـــبء المالـــي على أصحـــاب المجالس 
األهليـــة والمقـــدم مـــن كل مـــن النـــواب: 
إبراهيم النفيعي، باسم المالكي، عبدهللا 
الـــذوادي، والنائب األول لمجلس النواب 

عبدالنبي سلمان.
أن  اإليضاحيـــة  المذكـــرة  فـــي  وجـــاء 

األهـــداف المرجـــوة من االقتـــراح برغبة 
لتخفيـــف العـــبء المالي علـــى أصحاب 
الكهربـــاء،  بدعـــم  األهليـــة  المجالـــس 
والحفاظ علـــى اإلرث البحريني األصيل 
وتجمـــع  األهليـــة  المجالـــس  بوجـــود 
المواطنيـــن؛ لتبـــادل األفـــكار التـــي مـــن 
شـــأنها تحقق رفعة مملكـــة البحرين إلى 
جانـــب تحقيق اســـتمرارية وجـــود مثل 
تلـــك المجالس التي تعبـــر مظهرا للحمة 

الوطنية في مملكة البحرين.
ويأتـــي المقتـــرح بنـــاء علـــى مـــا يشـــكله 
المجالـــس األهلية من األماكـــن المفضلة 
للتجمـــع بيـــن المواطنين لتبـــادل الهموم 
والهواجـــس فـــي الشـــارع البحريني عن 
طريق تقديـــم الفعاليات والندوات التي 
مـــن شـــأنها رفـــع مســـتوى الوعـــي لـــدى 

المواطـــن، إذ إن المجالـــس األهلية تمثل 
أصالـــة مملكـــة البحرين وشـــعبها، وذلك 
أنهـــا تلعب دورا وطنيا كبيرا في إنشـــاء 

أجيال وطنية واعية.
وأوضحت المذكرة اإليضاحية لالقتراح 
برغبة بأن للمجالس ســـمة للبيت العربي 
وجـــزء ال يتجـــزأ مـــن الثقافـــة العربيـــة، 
وينظر لها على أنها نظام اجتماعي يرمز 
إلـــى التواصـــل والحفـــاظ علـــى العادات 
المجالـــس  أصبحـــت  كمـــا  والتقاليـــد، 
األهليـــة إرثا أصيال توارثـــه أبناء الوطن 
جيال بعد جيل، من الدور الفعال والمؤثر 
لهـــا؛ كونهـــا منتديـــات فكريـــة وثقافيـــة 
وسياســـية متنوعـــة واعية لحـــل الكثير 
من المشـــكالت التي تعتـــرض المجتمع، 
فضـــال عن كونها مظهـــرا للحمة الوطنية 

المجتمـــع  بـــع  يتمتـــع  الـــذي  والترابـــط 
البحريني منذ القدم.

لذلك يأتي االقتراح برغبة الماثل بشـــأن 

دعم الكهرباء للمجالس األهلية للحفاظ 
على اســـتمراريتها، إذ إن بعض أصحاب 
المـــكان  يســـتأجر  األهليـــة  المجالـــس 

الفتتـــاح مجلـــس بـــه، مـــا يجعـــل دفعـــه 
للكهربـــاء دون دعم وهذا مـــا يمثل أحد 
العوائق الستمرار وجود تلك المجالس.

من الجلسة الماضية لمجلس النواب

ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــف الــــــعــــــبء ال ــيـ ــفـ ــخـ ــتـ لـ

رغبــــة لدعــــم كهـــربــــاء المجـالــــس األهليــــة

مروة خميس



المؤبد و10 سنوات لمتهمين بإدارة جماعة إرهابية
ــر ــ ــن اآلخـ ــ ــيـــب مـ ــرتـ ــتـ ــي” بـ ــبـ ـــعـ ــش ــد الـ ــ ــش ــ ــح ــ ــرات “ال ــكـ ــسـ ــعـ ــمـ ــا تـــــــدرب بـ ــ ــم ــ ــده ــ أح

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما هاربا خارج البالد بالسجن المؤبد، 
وبســجن متهــم آخر لمدة 10 ســنوات؛ وذلك إلدانة الهارب بــإدارة جماعة إرهابية 
والثانــي باالنضمــام إليهــا والتدرب على اســتعمال األســلحة وصناعــة المتفجرات 

في معسكرات تابعة للحشد الشعبي بجمهورية العراق بالتعاون مع األول.

وذكـــرت المحكمـــة أن تفاصيـــل الواقعة 
إدارة  مـــن  بـــاغ  ورود  فـــي  تتحصـــل 
المباحث الجنائية بمعرفة نقيب، تضمن 
أنـــه وعلـــى إثـــر تلقـــي معلومـــات حـــول 
التدريبات العســـكرية فـــي العراق للقيام 
بأعمال إرهابية تســـتهدف أمن وسامة 
العناصـــر  بتمويـــل  والقيـــام  البحريـــن 
اإلرهابيـــة بالمملكة، فقد دلت التحريات 
التـــي قام بها وأشـــرف عليها وتأكدت له 
عـــن طريـــق المصادر الســـرية عـــن قيام 
المتهـــم األول -المطلـــوب أمنيـــا وهارب 

خارج الباد والمتواجد بالعراق- بتجنيد 
المتهـــم الثانـــي؛ بهدف تلقـــي التدريبات 
العسكرية خارج البحرين للقيام بأعمال 
إرهابيـــة فـــي البحرين تســـتهدف رجال 

الشرطة ومؤسسات الدولة.
بـــأن  لـــه  أكـــدت  تحرياتـــه  أن  وأضـــاف 
الثانـــي، والـــذي يعمـــل موظفـــا  المتهـــم 
بإحدى الحمات الدينية قد قام بالســـفر 
إلـــى العـــراق فـــي غضـــون شـــهر أبريـــل 
مـــن العـــام 2019، وقد تلقـــى التدريبات 
العســـكرية فـــي اســـتخدام كافـــة أنـــواع 

كمـــا  واســـتعمالها،  والذخائـــر  األســـلحة 
خضع هناك للتدريبات العســـكرية والتي 
تخللهـــا تدريب على صناعة واســـتعمال 

المتفجرات.
كمـــا أشـــار إلى أن الثاني تلقـــى تدريبات 
علـــى األمـــور األمنيـــة وعمليـــات زراعـــة 
األجســـام المتفجرة، وكذلـــك التدريبات 
علـــى اختيار المواقع المناســـبة لعمليات 
التفجيـــر؛ وذلك من أجل القيام بعمليات 
نوعية في البحرين، ومن أجل استهداف 
الخاصـــة  والمواقـــع  الحيويـــة  المواقـــع 
بتعســـكر أفـــراد الشـــرطة بالمملكـــة، كما 
أكـــدت تحرياتـــه علـــى أن المتهـــم األول 
ســـهل عمليـــات التدريـــب العســـكري في 

العراق لصالح المتهم الثاني.

وكانـــت النيابة العامة أحالـــت المتهمين 
للمحاكمـــة على اعتبـــار أنهما في غضون 

العام 2019، ارتكبا اآلتي:

أوال: المتهم األول:

القانـــون  أحـــكام  خـــاف  علـــى  أدار   1-
جماعـــة إرهابيـــة الغـــرض منهـــا الدعـــوة 
إلى تعطيـــل أحكام الدســـتور والقوانين 
وســـلطاتها  الدولـــة  مؤسســـات  ومنـــع 
العامـــة مـــن ممارســـة أعمالهـــا واإلضرار 
بوحدتهـــا الوطنيـــة، وكان اإلرهـــاب من 
الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه 
األغـــراض، بأن تمكن مـــن تجنيد المتهم 
الثانـــي وضمـــه لهـــذه الجماعـــة، وســـهل 
صناعـــة  علـــى  التـــدرب  أعمـــال  للثانـــي 

واســـتعمال المفرقعـــات بقصـــد ارتـــكاب 
تلـــك الجرائـــم بمملكـــة البحريـــن، وذلك 
بقصـــد إشـــاعة الفوضـــى وإثـــارة الفتـــن 
وإضعـــاف مقومات الدولة ومؤسســـاتها 

وأجهزتها إلسقاطها.
-2 اشـــترك بطريقي االتفاق والمساعدة 
مع المتهـــم الثاني في ارتـــكاب الجريمة 
اتحـــدت  بـــأن  ثانيـــا/2  البنـــد  موضـــوع 
إرادته معه علـــى ذلك، فوقعت الجريمة 

بناء على هذا االتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: المتهم الثاني

-1 انضـــم علـــى خـــاف أحـــكام القانـــون 
إلـــى الجماعـــة اإلرهابية موضـــوع البند 
أوال، والتـــي غرضهـــا الدعوة إلى تعطيل 

األخـــرى  والقوانيـــن  الدســـتور  أحـــكام 
وســـلطاتها  الدولـــة  مؤسســـات  ومنـــع 
العامـــة من ممارســـة أعمالهـــا واالعتداء 
علـــى الحريـــات الشـــخصية للمواطنين، 
وغيرها مـــن الحريات والحقـــوق العامة 
التي كفلها الدســـتور والقانون واإلضرار 
بالوحـــدة الوطنيـــة، وكان اإلرهـــاب مـــن 
الوســـائل التـــي تســـتخدم فـــي تحقيـــق 
وتنفيـــذ األغراض التي تدعـــو إليها هذه 

الجماعة وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
األســـلحة  اســـتعمال  علـــى  تـــدرب   2-
ارتـــكاب  بقصـــد  المفرقعـــات  وصناعـــة 
جرائـــم إرهابيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
بـــأن خضع لتلـــك التدريبات فـــي كتائب 

الحشد الشعبي بجمهورية العراق.
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أمـــرت المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة 
الثانيـــة بتغريـــم 6 وافديـــن مقيميـــن 
بالباد مبلغ 10 آالف دينار لكل منهم 
وبإجمالـــي 60 ألـــف دينـــار؛ إلدانتهـــم 
باعتـــراض المكالمـــات الدولية بجهاز 
)Sim Boxing( وتحويلهـــا لمكالمـــات 
بأسعار محلية، مما تسبب في خسارة 

إحـــدى شـــركات االتصـــاالت المحلية 
دينـــار  دينـــار  و400  ألفـــا   25 لمبلـــغ 
خـــال 7 ســـاعات فقـــط، باســـتعمال 
13 شـــريحة هاتـــف تم اســـتخراجها 
مـــن الشـــركة المجنـــي عليهـــا للقيـــام 
بعملية تعرف باسم االحتيال الدولي 

المشترك لإليرادات.

تغريم 6 “محتالين” مبلغ 60 ألف دينار

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 5 متهميــن باإلتجار بالبشــر بحق خادمة، والتــي كانت قد هربت مرتين مــن منزل كفالئها 
بعدمــا ادعــت لهــا المتهمــة الثالثــة وجــود فرصة عمل أفضــل لها وبراتب أكبــر، وقضت بمعاقبة 3 منهم بالســجن لمدة 10 ســنوات 
وبغرامــة 2000 دينــار لــكل منهــم، وألزمتهم بمصاريف إعــادة المجني عليها لدولتها، وبمعاقبة المتهمة الثالثة بالحبس لمدة ســنة، 

فيما حبست المتهم األخير لمدة 3 سنوات، وأمرت بإبعادهم جميعا نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

وتتمثل تفاصيـــل الواقعة فيما أبلغ 
بـــه منـــدوب ســـفارة بـــاد المجنـــي 
عليهـــا، والـــذي أفـــاد بـــأن المذكورة 
اتصلت بالســـفارة واستنجدت بهم، 
فانتقلت دوريات الشـــرطة مباشرة 
إلـــى موقـــع البـــاغ والقبـــض علـــى 
المتهمين األربعة ما عدا األول الذي 

الذ بالفرار.
عنـــد  عليهـــا  المجنـــي  وأوضحـــت 
النيابـــة  بمعرفـــة  معهـــا  التحقيـــق 
العامة أنهـــا حضرت للعمل كخادمة 
فـــي البحرين، واختلفـــت مع زوجة 
كفيلهـــا األول، فعـــادت إلـــى مكتب 

األيدي العاملة الذي اســـتقدمها، ثم 
عملـــت في منزل كفيـــل ثان وأيضا 

حدثت لها مشكات مع زوجته.
تصفحهـــا  وأثنـــاء  أنهـــا  وأضافـــت 
موقع التواصـــل االجتماعي “فيس 
بـــوك” تعرفت علـــى المتهمة الثالثة، 
إذ وعدتهـــا األخيـــرة بإيجاد فرصة 
عمل مناســـبة لها، وبالفعل حضرت 
لها بعـــد يومين بالقرب من مســـكن 
مخدومها وهربت برفقتها والمتهم 

الثاني.
وبينـــت أنهمـــا نقاهـــا إلـــى منطقـــة 
القضيبية، حيث أخـــذا منها هاتفها 

النقـــال وقامـــا بحبســـها فـــي غرفـــة 
وكانا يجلبـــان لها الزبائن لممارســـة 
الدعـــارة معهـــا، وعندمـــا طلبت من 
لبلدهـــا،  إعادتهـــا  الثالثـــة  المتهمـــة 
أبلغتها أنها هاربة وال تستطيع فعل 

ذلك.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا ظلـــت تعمل في 
الدعـــارة لمـــدة شـــهر كامـــل، حتـــى 
باعتها الثالثـــة للمتهم الرابع، والذي 
اســـتخدمها هو اآلخر فـــي الدعارة، 
فرصـــة  علـــى  حصلـــت  إن  ومـــا 
لاتصـــال بســـفارة بادها لـــم تتردد 

في ذلك.

هربــت مــن مشــكالت كفالئهــا لتقــع بفــخ “الدعــارة”
السجن بين سنة و10 سنوات لمدانين تاجروا بخادمة

المنامة - النيابة العامة

صــرح وكيــل نيابــة محافظــة العاصمــة عيســى العجمان بــأن المحكمة الكبــرى أصدرت اليــوم حكًما في قضية اتجار باألشــخاص، 
وذلك بإدانة المتهمين ومعاقبة 3 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 2000 دينار وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني 
عليها إلى دولتها، كما أنها عاقبت المتهمة الثالثة بالحبس لمدة ســنة والمتهم الرابع بالحبس لمدة 3 ســنوات عما أســند إليهم من 
تحريــض المجنــي عليهــا ومســاعدتها على ممارســة الدعارة واعتمادها على التكســب من الدعارة، وأمرت بإبعــاد المتهمين جميًعا 

نهائًيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.

وكانـــت المجنـــي عليهـــا قـــد أبلغـــت 
بأنهـــا تعرفت على امـــرأة من خال 
أحـــد برامـــج التواصـــل االجتماعي 
بمرتـــب  العمـــل  عليهـــا  وعرضـــت 
أكبـــر، وســـاعدتها علـــى الهـــرب مـــن 
منـــزل كفيلها باالســـتعانة بشـــخص 
آسيوي قام بنقلها إلى شقة بمنطقة 
حريتهـــا  بحجـــز  وقامـــا  القضيبيـــة 
واالستياء على هاتفها النقال منعا 
علـــى  وأجبروهـــا  االســـتنجاد،  مـــن 
ممارســـة الدعـــارة بواســـطة اإلكراه 
مع أشـــخاص مختلفين مقابل مبالغ 

ماليـــة، ومن ثم قـــام الجنـــاة ببيعها 
على المتهـــم األول والذي قام رفقة 
المتهميـــن مـــن الثانـــي حتـــى الرابع 
علـــى  وإجبارهـــا  حريتهـــا  بحجـــز 
الكيفيـــة  بـــذات  الدعـــارة  ممارســـة 
مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، 
وعليـــه فقـــد تمكنـــت الضحيـــة مـــن 
االســـتنجاد بســـفارة بادهـــا والتـــي 
بدورها أبلغت الشـــرطة التي قامت 
بتخليصهـــا فضـــا عن ضبـــط ثاثة 

متهمين.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة التحقيـــق 

اســـتمعت  إذ  البـــاغ،  تلقيهـــا  فـــور 
إلـــى أقـــوال المجني عليهـــا وأمرت 
بإيوائهـــا فـــي دار اإليـــواء لمكافحة 
أنهـــا  كمـــا  باألشـــخاص  االتجـــار 
الواقعـــة  شـــهود  إلـــى  اســـتمعت 
واســـتجوبت المتهميـــن وواجهتهم 
بما قام ضدهم من أدلة وما أسفرت 
عنه تحريات الشـــرطة من ارتكابهم 
أن  إلـــى  إليهـــم  المســـندة  للجرائـــم 
أمـــرت بإحالة المتهمين محبوســـين 
التـــي  المختصـــة  المحكمـــة  إلـــى 

أسفرت حكما المتقدم.

تغريم كل منهم 2000 دينار وبمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها
السجن 10 سنوات لمتهمين باالتجار باألشخاص

النيابة العامة تعكف على دراسة تقرير الرقابة المالية
لتحديـــد الوقائـــع التـــي تشـــكل جرائـــم تســـتلزم إجـــراء التحقيـــق

ذكـــر النائـــب العـــام علـــي البوعينين بن 
ديـــوان  تقريـــر  تلقـــت  العامـــة  النيابـــة 
الرقابـــة المالية واإلداريـــة العام 2018 
- 2019، مشـــيرا إلـــى أن النيابـــة العامة 
التقريـــر  دراســـة  علـــى  حاليـــا  تعكـــف 
لتحديـــد الوقائـــع التـــي تشـــكل جرائـــم 
تســـتلزم إجـــراء التحقيـــق فيهـــا وفقـــا 
للقانـــون، وما قد يشـــكل منها مخالفات 
الجهـــات  إخطـــار  تســـتوجب  إداريـــة 
اإلدارية المعنية التخاذ شؤونها حيالها.
كمـــا ورد إلـــى النيابـــة العامـــة فـــي ذات 
الســـياق باغ من ديوان الرقابة المالية 
واإلداريـــة بشـــأن تجاوزات لـــدى بعض 
الجهـــات لمـــا تشـــتمل عليـــه من شـــبهة 
جنائيـــة؛ تطبيقـــا لمـــا يجيـــزه القانـــون 

للديوان من سلطة في إحالة التجاوزات 
التـــي تتوافر لديه أدلـــة جدية على أنها 
تشـــكل جرائم إلـــى النيابـــة العامة وقد 
بدأت النيابة التحقيق في تلك الوقائع.
النيابـــة  أن  العـــام  النائـــب  أكـــد  فيمـــا 
العامـــة تولـــي قضايا الفســـاد والعدوان 
علـــى المـــال اهتمامـــا خاصـــا إلدراكهـــا 
مدى تأثيرهـــا الضار بالمصلحـــة العامة 
للمملكـــة وبخطط التنمية واالســـتثمار، 
فـــي  تحقيقاتهـــا  إنجـــاز  علـــى  وتعمـــل 
تلـــك النوعية من القضايـــا على محاور 
دون  المطلوبـــة  وبالســـرعة  متعـــددة 
أو  األدلـــة  جمـــع  بإجـــراءات  إخـــال 

بمقتضيات العدالة.

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

رفضـــت محكمـــة االســـتئناف العليا 
الجنائيـــة األولـــى اســـتئناف شـــاب 
عشـــريني مدان باالعتداء بالضرب 
واللكـــم بحـــق آخـــر بواســـطة “رنـــق 
بوكس”، وتسبب له بعاهة مستديمة 
بكسر في إصبع يده، بعد اختافهما 
حـــول مـــن لـــه الحـــق بالمـــرور على 
الطريـــق، وأيـــدت معاقبته بالحبس 

لمدة سنة واحدة.
وجاء في الباغ المقدم من المجني 
عليـــه أنه في يوم الواقعة الحاصلة 
الســـاعة  وعنـــد   2017 العـــام  فـــي 
القضيبيـــة،  بمنطقـــة  2:30 صباحـــا 
وأثناء مـــا كان يقود ســـيارته بأحد 
الشـــوارع، اعترضت طريقه سيارة 
كانت تســـير في االتجـــاه المعاكس 
“رونـــق ســـايد”، وكان يمنعه قائدها 
من مواصلة طريقه، فأعطاه إشارة 
أن  إال  للخلـــف،  يرجـــع  بـــأن  بيـــده 
المســـتأنف نـــزل مـــن ســـيارته وقام 

بالصـــراخ عليـــه، وقـــال له )شـــفيك 
إنت( وألفاظ أخرى غير الئقة.

لـــه  المســـتأنف حضـــر  وأضـــاف أن 
راجـــا وقـــام بفتـــح بـــاب ســـيارته 
وأخرجه منها ودفعه وأسقطه على 
األرض، واعتـــدى عليـــه باللكم على 
وجهـــه مرتين أثنـــاء مـــا كان ملقى 
علـــى األرض، مبينا أنـــه كان يرتدي 
في يـــده “رنق بوكـــس”، كما اعتدى 
عليـــه بالركل في أماكن متفرقة من 
جســـده ووضـــع رجلـــه على رأســـه، 
وأن إحـــدى الـــركات أصابـــت يـــده 
اليســـرى ما تســـبب في كســـر إصبع 

الخنصر فيها.
ولم يتركه المستأنف إال حين حضر 
مجموعـــة مـــن األشـــخاص وفكـــوا 
الشـــجار بينهما، والذ المدان بالهرب 
لجهـــة غير معلومة، فما كان منه إال 
أن توجـــه لإلبـــاغ عنـــه لـــدى مركز 

الشرطة.

سنة لشاب اعتدى على آخر يقود “رونج سايد”

المنامة- النيابة العامة

المحافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
الجنوبية محمد صاح أن النيابة 
مركـــز  مـــن  باغـــا  تلقـــت  العامـــة 
شـــرطة مدينـــة عيســـى مضمونه 
مبلـــغ  باختـــاس  خليجـــي  قيـــام 
٢٠ ألـــف دينـــار ســـلمت إليـــه على 
ســـبيل الوكالة نظير جلب ســـيارة 
مـــن إحـــدى الـــدول، وقد باشـــرت 
النيابـــة التحقيق معـــه بعد عرضه 
الشـــاكي  أقـــوال  وســـماع  عليهـــا 
وشـــهود الواقعـــة الذيـــن كانوا قد 
حضروا واقعة تســـليم المال، وقد 
تـــم إخاء ســـبيل المتهـــم وجاري 
استكمال التحقيقات في القضية؛ 
تمهيدًا للتصرف النهائي حسب ما 

يستبان بعد انتهائه.

إخالء سبيل 
مختلس خليجي 

بعد التحقيق معه

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  قضـــت 
وتهريـــب  جلـــب  واقعـــة  فـــي  األولـــى 
المـــواد المخدرة مـــن إيران عبـــر البحر، 
نصفهـــم  متهميـــن   10 تضـــم  والتـــي 
وبلغـــت  وافديـــن،  والبقيـــة  بحرينييـــن 
الكميـــة المضبوطـــة بحوزتهـــم أكثر من 
100 كيلوغـــرام مـــن مادتـــي الحشـــيش 
والماريغوانا المخدرتين والمؤثر العقلي 
“الشـــبو”؛ وذلـــك بإعفـــاء المتهـــم األول 
الســـبعيني مـــن العقاب بتهمـــة التهريب 
7 ســـنوات  لمـــدة  بالحبـــس  وبمعاقبتـــه 
عـــن تهمـــة تعاطـــي األفيـــون، وبمعاقبة 
عامـــا،   15 لمـــدة  بالســـجن  متهميـــن   7
ب الرئيس  فضا عن إدانـــة الوافد المهرِّ
بالســـجن المؤبد عما أسند إليه، وغرمت 

مبلـــغ  المذكوريـــن  التســـعة  المتهميـــن 
5000 دينار لكل منهم.

كما عاقبت المحكمة المتهم العاشر، في 
الثمانينـــات مـــن عمره، والـــذي قدم لهم 
بطرق مجهولة خدمـــات تحويل المبالغ 
الماليـــة إليـــران لصالح شـــخص إيراني 
بعـــد حصولـــه عليهـــا مـــن قبـــل مروجي 
المخدرات، مقابـــل حصوله على عمولة 
مـــن كل عملية تحويل، وذلـــك بتغريمه 
مبلـــغ 10 آالف دينـــار، فضـــا عـــن األمر 
بإبعـــاد المتهميـــن مـــن الخامـــس وحتى 
التاســـع نهائيـــا عـــن البـــاد عقـــب تنفيذ 
العقوبة المحكوم عليهم بها، وبمصادرة 
وزارة  قـــدرت  والتـــي  المضبوطـــات، 
الداخليـــة فـــي بيـــان ســـابق لهـــا قيمتها 

السوقية بمبلغ مليون و650 ألف دينار.
وتتمثـــل التفاصيـــل بدايـــة فـــي تعارف 
المتهـــم األول والمتهـــم الخامـــس الـــذي 
كان يعمـــل ربانـــا لبانـــوش مشـــهور كان 
قـــد غرق فـــي العـــام 2006، أثنـــاء فترة 
وجودهمـــا في الســـجن؛ كـــون أن األول 
محكـــوم بالســـجن 13 عامـــا أنهاهـــا في 
العام 2016 واآلخر حكم عليه بالســـجن 

3 سنوات بقضية البانوش.
وعقـــب خروجهمـــا مـــن الســـجن التقيـــا 
واتفقا على التعاون فيما بينهما لتهريب 
المـــواد المخدرة من إيـــران إلى المملكة 
بحســـب خبرة كل منهمـــا، وبالفعل عما 
علـــى جلـــب وتهريـــب كميات مـــن مادة 

الحشيش المخدرة.

ضبــط بحوزتهــم 100 كيلوغــرام بقيمة مليــون و650 ألف دينار
المؤبد و15 سنة لمهربين من البحرين ووافدين

محرر الشؤون المحلية
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تداول 6.2 مليون سهم بمليوني دينار

الرياض - أرقام

“جي إف إتش”: 
ال تطورات مؤثرة 

على أسهمنا

أكدت مجموعة “جي إف إتش” عدم 
مؤخًرا  حدثت  تــطــورات  أي  وجــود 
من شأنها التأثير على حجم التداول 
بخالف ما تم  اإلفصاح عنه مسبًقا.

أي  تملك  ال  إنها  المجموعة  وقــالــت 
التداول  هــذا  أسباب  عن  معلومات 
يوم  ألسهمها  الــعــادي  وغير  العالي 
“الــثــالثــاء” فــي بورصة  أمــس األول 

الكويت.

خبير بحريني يستبعد حدوث أزمة اقتصادية عالمية
قلــل خبيــر اقتصــادي بحرينــي احتمالية حدوث تراجع اقتصــادي في الواليات المتحــدة األميركية في 
المدى المنظور، وبما يؤثر على اقتصاديات دول الخليج العربية، مع التأكيد على انعدام اليقين بشأن 
توقعــات مســتقبل االقتصاد األميركي بســبب السياســات غيــر المتوقعة للرئيس دونالد ترامب وفشــل 

التوقعات في سياساته المستقبلية.

جـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة نظمتهـــا 
البحرينيـــة  االقتصادييـــن  جمعيـــة 
للخبيـــر االقتصـــادي ونائـــب رئيـــس 
مســـاء  العبيدلـــي،  عمـــر  الجمعيـــة، 
ســـيتراجع  “هـــل  بعنـــوان  الثالثـــاء، 
االقتصـــاد األميركـــي.. وهل ســـيؤثر 
البحرينـــي”،  االقتصـــاد  علـــى  ذلـــك 
في مقـــر معهـــد البحرين للدراســـات 

المصرفية والمالية.
وفـــي بدايـــة المحاضـــرة اســـتعرض 
العبيدلي بحســـب موقـــع زون نيوز، 
مؤشرات الحالة االقتصادية، والتي 

يتم علـــى أساســـها وضـــع التوقعات 
المســـتقبلية لالقتصاد، والتي تتمثل 
فـــي المقارنـــات الفصلية والســـنوية، 
علـــى  اإلقبـــال  الشـــركات،  أربـــاح 
االســـتثمار العقاري وشـــراء البيوت، 
المســـتهلك  ديـــون  األســـهم،  أســـعار 
كنســـبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
الســـندات  علـــى  العائـــد  منحنـــى 
الحكوميـــة، ثقة المســـتهلك والمنتج 
والتي تعتمد على استطالعات الرأي، 
البطالـــة والرواتـــب، الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي، أســـواق المراهنـــات، إلى 

جانب الحرب االقتصادية األمريكية 
الحكوميـــة  والسياســـات  الصينيـــة، 
األميركية، قرارات نظام االحتياطي 
الفدرالي )البنك المركزي األميركي(.

هـــذه  معظـــم  أن  العبيدلـــي  وأشـــار 
إيجابـــي،  اتجـــاه  ذات  المؤشـــرات 
وهـــو ما يعني اســـتبعاد وقـــوع أزمة 
اقتصاديـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة 
المنظـــور  المـــدى  فـــي  األميركيـــة، 
علـــى األقل، وبالتالي فـــإن االقتصاد 
االقتصـــاد  يشـــكل  والـــذي  العالمـــي، 
األميركي حوالي 20 % منه، سيبقى 

فـــي مأمـــن مـــن حـــدوث أيـــة أزمات 
بعـــد  خصوصـــا  كبـــرى،  اقتصاديـــة 
االحتياطـــات التي تم اتخاذها عقب 
األزمـــة االقتصادية التي وقعت عام 

.2008
أنـــه  االقتصـــادي،  الخبيـــر  وأوضـــح 

ورغـــم ما يحققه االقتصـــاد الصيني 
مـــن تقـــدم، وربمـــا يصـــل ألن يكـــون 
أكبر من االقتصـــاد األميركي، إال أنه 
وبســـبب تدني حصة الفرد من ناتج 
الدخـــل القومي في الصين؛ ســـيبقى 
المهيمـــن  هـــو  األميركـــي  االقتصـــاد 
بشـــكل مطلق، وهو ما كان عليه منذ 

الحرب العالمية الثانية.
جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  وأشـــار 
أن  إلـــى  البحرينيـــة،  االقتصادييـــن 

االقتصـــاد الخليجي ال يـــزال معتمدًا 
بالدرجـــة األولـــى على مـــوارد النفط 
والغـــاز، حيـــث بلـــغ معدل مســـاهمة 
النفـــط في الناتـــج المحلي اإلجمالي 
لـــدول الخليـــج العربيـــة 45 %، فيما 
شكلت مساهمة النفط في اإليرادات 
العامـــة مـــا نســـبته 75 %، أما معدل 
مســـاهمة النفط في الصادرات فقط 
بلغ 60 % من إجمالي صادرات دول 

الخليج.

المنامة - زون نيوز

عمر العبيدلي

العبيدلي: سيبقى 
االقتصاد األميركي 

هو المهيمن 
بشكل مطلق

 45 % مساهمة 
النفط بالناتج 

المحلي اإلجمالي 
لدول الخليج 

المنامة - بورصة البحرين

البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل 
العـــام أمس عند مســـتوى 
بانخفـــاض   1,522.14
وقدره 2.63 نقطة مقارنة 
بإقفالـــه يوم أمـــس األول 
الثالثـــاء، في حيـــن أقفل 
مؤشر البحرين اإلسالمي 
 762.64 مســـتوى  عنـــد 
 0.23 وقـــدره  بارتفـــاع 
بإقفالـــه  مقارنـــة  نقطـــة 

الســـابق. وتـــداول المســـتثمرون 6.15 مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجمالية 
قدرهـــا 2.05 مليـــون دينـــار، تم تنفيذهـــا من خـــالل 53 صفقة، حيث 
ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية، والتي 
بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 1.69 مليون دينار، أي ما نســـبته 82.24 
% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 3.72 مليون سهم، تم 

تنفيذها من خالل 22 صفقة.
وجاء بنك البحرين والكويت في المركز األول، إذ بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولة 1.49 مليون دينار أي ما نسبته 72.70 % من إجمالي قيمة 

األسهم.
أمـــا المركـــز الثاني، فكان لمجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 

181.24 ألف دينار، أي ما نسبته 8.82 % من إجمالي قيمة األسهم.
ثـــم جاء البنك األهلي المتحـــد بقيمة قدرها 108.38 ألف دينار، أي ما 

نسبته 5.28 % من إجمالي قيمة األسهم.

الجامعة البريطانية تنضم إلى “فواتير بنفت”
ــود ــق ــن ال حـــمـــل  ــى  ــ إلـ ــة  ــاجـ ــحـ الـ دون  ــا  ــ ــًي ــ آل الــــرســــوم  ــع  ــدفـ لـ

وقعــت شــركة “بنفت” اتفاقية شــراكة مــع الجامعة البريطانية فــي البحرين، 
 ”BenefitPay“ تنضم بموجبها إلى خدمة “فواتير” من “بنفت” والمتوفرة عبر
وقنــوات االتصــال اإللكترونيــة التابعــة للبنوك، حيــث تتيــح االتفاقية لطلبة 
الجامعة عدة خيارات مرنة لدفع الرسوم آلًيا ودون الحاجة إلى حمل النقود. 

ســـيتمكن  أيضـــا،  االتفاقيـــة  وبموجـــب 
الرســـوم  ســـداد  مـــن  الجامعـــة  طلبـــة 
باســـتخدام خدمة فواتيـــر المتوفرة عن 
طريـــق تطبيـــق “BenefitPay” والقنوات 
اإللكترونية التابعة للبنوك، هذا باإلضافة 

إلى خدمة الخصم المباشر. 
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ورحـــب 
توقيـــع  أثنـــاء  الجناحـــي  عبدالواحـــد 
اتفاقية الشراكة مع نائب رئيس الجامعة 
بانضمـــام  شـــارب،  كيـــث  البريطانيـــة 
الجامعة إلى خدمة “فواتير” من “بنفت”، 
موضحـــا أن الخدمة تتيح للطلبة ســـداد 

التزاماتهم المالية بكل يسر وسهولة.
وأشـــاد الجناحـــي، بقـــرار الجامعـــة نحو 
التحـــول الرقمي، حيث تهدف من خالله 
إلى تقديم خدمات أكثر سرعة وأمانا في 
ســـداد المدفوعـــات لطلبتها، مشـــيرا إلى 
أن “بنفـــت” تفخر بانضمـــام الجامعة إلى 
“فواتيـــر”، والتي تتيح لهـــا تقديم خدمة 
آمنـــة فـــي ســـداد المدفوعـــات، مبينـــا أن 
الشركة تقدم خدمات إلكترونية متميزة 
تلبـــي احتياجـــات كافة العمـــالء، وتدعم 
التحـــول إلـــى المدفوعـــات والتحويالت 

المالية اإللكترونية.

مـــن جهتـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس الجامعة، 
أن خدمـــة فواتير، ستســـاهم فـــي توفير 
للطـــالب  مالئمـــة  أكثـــر  دفـــع  وســـيلة 
خصوصا وأن الخدمة تتيح أمامهم عدة 
خيارات مرنة. وأضاف كيث شـــارب “أن 
انضمامنـــا إلى )فواتير(، يأتي من منطلق 

الحرص على تقديـــم خدمات إلكترونية 
أكثر تميـــزا وخصوصا مع توجه حكومة 
الرقمنـــة،  نحـــو  التحـــول  إلـــى  البحريـــن 
مقدمـــا شـــكره إلـــى شـــركة بنفـــت علـــى 
إتاحـــة الفرصـــة للجامعة علـــى االنضمام 

إلى الخدمة”.

عقب إبرام الشراكة بين الجانبين

المنامة - بنفت

المنامة - أكت سمارت لالستشارات

مـــن  الفتـــرة  فـــي  البحريـــن  تســـتضيف 
4 ولغايـــة 5 مـــن شـــهر ديســـمبر المقبـــل 
الســـادس  الخليجـــي  الملتقـــى  أعمـــال 
للتخطيط اإلســـتراتيجي، والذي تنظمه 
العالقـــات  الستشـــارات  ســـمارت  أكـــت 
العامـــة، حيث ســـيكون المحور الرئيس 
ألعمـــال الملتقى )تخطيط إســـتراتيجي 
لتنميـــة مســـتدامة(. وقـــال أميـــن عـــام 
الملتقـــى فهـــد الشـــهابي “تمثـــل التنمية 
المســـتدامة هاجســـا دوليا، وقد أدركت 
جميـــع الـــدول بأنـــه مـــن غيـــر الممكـــن 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
مـــن دون تخطيط إســـتراتيجي ســـليم 
لهـــا. ومـــن هـــذا المنطلق، فقـــد قررنا أن 
نخصـــص الدورة السادســـة من الملتقى 
الخليجي للتخطيط اإلســـتراتيجي؛ من 
أجـــل مناقشـــة أفضـــل الســـبل لتســـخير 
أجـــل  مـــن  اإلســـتراتيجي  التخطيـــط 

الوصول إلى تنمية مستدامة”.
“لقـــد  الملتقـــى  عـــام  أميـــن  وأضـــاف 
حـــددت األمم المتحدة أهـــداف التنمية 

المستدامة في ســـبعة عشر هدفا. وفي 
علـــى  الضـــوء  سنســـلط  الملتقـــى  هـــذا 
أهـــم اآلليـــات المتبعـــة دوليـــا؛ مـــن أجل 
تحقيـــق تلـــك األهـــداف، وقـــد اســـتعنا 
بمجموعـــة مـــن الخبـــراء والمختصيـــن 
المعتمديـــن لدى األمم المتحـــدة؛ وذلك 
للوقوف على تجارب مختلف الشـــعوب 
فـــي هذا المجـــال”. وتابع “كمـــا وأن هذا 
فيـــه،  للمشـــاركين  ســـيتيح  الملتقـــى، 
فرصة التـــدرب على التطبيقات العملية 
ألفضل الممارســـات في مجـــال التنمية 
المســـتدامة، وذلـــك مـــن خـــالل الورش 

التدريبية المصاحبة له”.

“ التخطيط اإلستراتيجي” يناقش التنمية المستدامة

فهد الشهابي

بالنصف األول من 2019 مع تراجع عددهم إلى 595 ألف عامل

انخفاض تحويالت األجانب لـ 579 مليون دينار

انخفضـــت تحويـــالت العمالـــة األجنبيـــة العاملـــة في 
البحريـــن في النصف األول مع العام الجاري بالتزامن 
مـــع تراجـــع طفيـــف في عـــدد هـــذه العمالـــة األجنبية 

بالمملكة خالل الفترة نفسها.
وتراجعـــت تحويـــالت األجانب بنســـبة 14.5 %، في 
الوقت الذي انخفضت فيه رخص العمل الجديدة في 
ظـــل حديث عن توجـــه العمالة األجنبية إلى إرســـال 
عـــدد مـــن أفـــراد أســـرهم لديارهـــم؛ لتقليـــل تكاليـــف 
المعيشـــة التـــي ارتفعـــت خصوصا مـــع زيادة أســـعار 
الكهربـــاء والمـــاء، والتي أثـــرت أيضا علـــى إيجارات 

الشقق السكنية بشكل ملحوظ في البحرين.
العمالـــة  تحويـــالت  أن  رســـمية  بيانـــات  وأظهـــرت 
األجنبية قد بلغت في النصف األول من العام الجاري 
نحـــو 579 مليـــون دينار )1.53 مليـــار دوالر( مقارنة بـ 
663.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2018.
وبلغـــت تحويـــالت العمالة األجنبية فـــي الربع الثاني 
من هذا العام فقط، نحو 340.1 مليون دينار مقارنة بـ 
347.5 في الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض 

قدره 2.1 %.
ويشـــكل العمـــال األجانـــب قرابة الــــ 80 % من حجم 
إجمالـــي القـــوى العاملـــة فـــي المملكـــة البالغـــة 748 
ألـــف موظـــف، إذ تشـــكل تحويالتهم الماليـــة للخارج 

استنزافا كبيرا لالقتصاد الوطني.
وتوضـــح أرقـــام هيئـــة ســـوق العمـــل أن إجمالي عدد 
العمالـــة األجنبيـــة بنهايـــة النصـــف األول مـــن العـــام 
الجاري قد انخفضت بنسبة 1.1 % ليبلغ 594.9 ألف 
عامل مســـجل لـــدى الهيئة المســـئولة عـــن الترخيص 

للعمالة األجنبية من مختلف الجنسيات.
وتراجـــع عـــدد رخص العمل الجديـــدة بنحو 5 % في 
الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري، إذ طلـــب أصحاب 
العمل 37.5 ألف رخصة عمل جديدة، في حين تشير 
األرقـــام إلى أن العمالة المنزلية الجديدة قد تراجعت 

فـــي ذات الفترة بنســـبة 25.2 % لتبلـــغ نحو 7.2 ألف 
من خدم المنازل.

وارتفع عدد تصاريح العمل الملغية بنحو 3.6 % في 
الربع الثاني لتشمل 28.3 ألف عامل.

فـــي  رفـــض  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أن  يذكـــر 
وقت ســـابق مقترحـــات نيابيـــة بفـــرض ضريبة على 
التحويـــالت األجنبيـــة، إذ رأى أنـــه ســـيضر بالعمالـــة 
األجنبيـــة ويحـــد مـــن حريـــة تدفـــق  رأس المـــال كما 
يخلـــق قنـــوات غير شـــرعية لتحويل األمـــوال خارج 

النطاق الرسمي.

“التجارة”: إدخال “المواصفات” في التعليم
نظمت إدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة بالتعاون مع جامعـــة البحرين، 
فعاليـــة يـــوم التقييـــس العالمـــي للعـــام 2019 تحـــت 
شعار “المواصفات في التعليم” في 23 أكتوبر 2019، 
وذلـــك برعايـــة الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة المحليـــة 
والخارجية إيمان الدوســـري وبحضـــور ممثل رئيس 
الجامعـــة محمـــد رضا قـــادر، عميـــد الدراســـات العليا 
والبحث العلمي ومشاركة ممثلين من هيئة التقييس 
لدول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية ومركز 

االعتماد الخليجي.
ونوهت الدوسري إلى أن هذه الفعالية تأتى استكماال 

للجهـــود التـــي تبذلها الـــوزارة بالتنســـيق مـــع جامعة 
البحريـــن إلدخال ثقافة المواصفـــات والمقاييس في 

مراحـــل التعليـــم المختلفة وبالخصـــوص في التعليم 
العالي.

المنامة - الصناعة والتجارة

علي الفردان

االحتفال باليوم العالمي لـ “التقييس”
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اليوم نهاية فترة تقديم اإلقرارات الضريبية من قبل الشركات الخاضعة للقيمة المضافة، فما 
الخطوات الواجب اتباعها حتى ال تقع المخالفات والغرامات؟ ووفقا للجهاز الوطني للضرائب 
المعني بتطبيق القيمة المضافة في المملكة، تعين على الخاضعين للضريبة في الفترة الماضية 
التســجيل الفعلي المبكر في الفترة من 1 أكتوبر الجاري  وحتى 31 من الشــهر ذاته، من خالل 

تقديم اإلقرار وسداد القيمة المضافة؛ حتى ال يتم فرض مخالفات على تلك الشركات.

ومـــن المقـــرر أن يدخـــل التســـجيل اإللزامـــي 
للشـــركات بحلـــول األول مـــن ينايـــر مـــن العام 
المقبـــل 2020، مـــا لم يقوموا بتاريخ تســـجيل 

يسبق ذلك.
وللتأكد من صحة اإلقرار البد أن يتوفر إنشاء 
أنظمـــة محاســـبية مناســـبة، وتقديـــم إقرارات 
المضافـــة بدقة خـــالل الفترة المحـــددة، فضال 
عن تسوية رصيد القيمة المضافة لدى الجهاز 

الوطني لإليرادات.
القيمـــة  لدفـــع  للشـــركات  جاهزيـــة  ولعـــرض 
المضافة، يتعين عليها عرض شهادة التسجيل 
الضريبـــة،  شـــامل  والســـعر  بـــارز،  مـــكان  فـــي 
وتطبيـــق متطلبات حفظ الســـجالت، وإصدار 

فواتير مفصلة بذلك.
ليتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في دورة 

كاملة للمنتج من الموّرد وحتى المستهلك.
وتحتســـب الضريبـــة فـــي البحريـــن بنســـبة 5 
% مـــن ســـعر البيع النهائي والـــذي يكون معلنا 

للمستهلك.
وتعـــد المملكـــة ثالـــث دول بالخليـــج العربـــي 
تطبيقا لضريبة القيمة المضافة، بعد اإلمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
فـــي  المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة  فـــرض  وتـــم 
البحرين خالل الستة أشهر األولى من تفعيلها 
علـــى الشـــركات التي تحقـــق مبيعات ســـنوية 
بقيمـــة تتجاوز حاجـــز الـ 13 مليـــون دوالر )ما 

يعادل 5 ماليين دينار(.
وخـــالل النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 2019، تم 
فرضها على الشركات التي تبدأ قيمة مبيعاتها 
من 1.3 مليـــون دوالر )500 ألف دينار(، وكحد 
أدنـــي ســـيتم فـــرض الضريبـــة على الشـــركات 
التـــي تحقق مبيعات ســـنوية بقيمة 37.5 ألف 

دينار.

كيف يتم تحصيل القيمة المضافة؟

وفقـــا لـــوزارة المالية، فـــإن القائمـــة التالية من 
الســـلع والخدمات ســـتخضع للنســـبة الصفرية 
من ضريبة القيمة المضافة: “الســـلع واألطعمة 

الرعايـــة  قطـــاع  التعليـــم-  قطـــاع   - األساســـية 
الصحيـــة )بمـــا فـــي ذلـــك توريـــد المســـتلزمات 
واألجهـــزة الطبية( - قطاع العقـــارات )العقارات 
المنشـــأة حديًثا( - قطـــاع المواصالت المحلية - 
صناعـــات البتـــرول والغاز ومشـــتقاته - المعادن 
الثمينـــة التـــي ال تقـــل نســـبة نقائهـــا عـــن 99 % 
على األقل، والتي يمكن االتجار بها في الســـوق 

العالمية - اللؤلؤ واألحجار الثمينة”.
كمـــا أعلنـــت الوزارة قبـــل فرض ضريبـــة القيمة 
المضافـــة فـــي البحريـــن بيـــوم واحـــد أن هنـــاك 
أكثـــر من 1400 خدمة حكومية ســـيتم إعفاؤها 
مـــن الضريبـــة، إضافة إلـــى 94 ســـلعة أخرى، إذ 
تتضمـــن الســـلع المعفاة مـــن الضريبـــة العقارات 
المباعة والمؤجرة )السكنية والتجارية على حد 

سواء( وكذلك الخدمات المالية.
وتوزعـــت القائمة المعفاة مـــن الضريبة على 13 
صنفـــا من اللحـــوم و3 أنواع مـــن الدواجن و16 
نوعـــا من األســـماك، و19 نوعا مـــن الخضراوات 
و18 صنفـــا مـــن الفواكه و4 أنـــواع من منتجات 
األلبان إضافة إلى 20 نوعا من السلع المختلفة.
وبحســـب للوائـــح ضريبـــة القيمـــة المضافة في 
البحريـــن، فـــإن الفتـــرة الضريبيـــة ال يجـــوز أن 
تقـــل عن شـــهر كامـــل. ويكـــون الموعـــد النهائي 
للشـــركات المســـجلة؛ مـــن أجـــل تقديـــم اإلقرار 
الضريبـــي وأداء الضريبـــة هـــو بعـــد مرور شـــهر 

كامـــل من نهاية الشـــهر الفترة التـــي يتم تقديم 
اإلقرار عنها.

غرامات

فـــي حال فشـــل الشـــركات التي يتوجـــب عليها 
فـــي  المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة  أداء  قانونيـــا 
الســـجل  لـــدى  نفســـها  تســـجيل  فـــي  البحريـــن 
الضريبـــي، فإنها ســـتواجه غرامة قـــد تصل إلى 

10 آالف دينار.

على الجانب اآلخر، إذا لم تقم إحدى الشـــركات 
المســـجلة بـــأداء ضريبـــة القيمـــة المضافـــة في 
خـــالل الموعـــد المحـــدد لهـــا، فإنهـــا قـــد تواجـــه 

جزاءات تصل إلى 5 آالف دينار.
ومـــن المتوقـــع أن تســـاهم الضريبـــة مـــع بداية 
تطبيقهـــا فـــي البحرين بنحـــو 1.6 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
يذكـــر أن الحكومـــة حـــددت 6 مبادرات رئيســـة 
تهـــدف إلـــى تحقيـــق األهـــداف الماليـــة بحلول 

العام 2022: أبرزها تطبيق القيمة المضافة.
وتشـــير وكالـــة موديز إلـــى أن البرنامـــج يهدف 
غيـــر  اإليـــرادات  زيـــادة  إلـــى  جماعـــي  بشـــكل 
النفطية بنسبة 2 % - 2.5 % من الناتج المحلي 
اإلجمالـــي. وأكـــدت موديز أن تلـــك اإلصالحات 
االقتصاديـــة تهدف إلى تخفيـــض العجز المالي 
في البحرين إلى الصفر وخفض الدين العام إلى 
نحو 82 % من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 

العام 2022.

المنامة - مباشر

“المضافة”: انتهاء فترة تقديم اإلقرارات الضريبية
ــات؟ ــفـ ــالـ ــخـ ــمـ الـ ـــع  ـــق ت ــى ال  ـــتـ ـــا ح ـــه ـــاع ــب اتـ الـــــواجـــــب  الــــخــــطــــوات  ــا  ــ مـ
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المنامة - المصرف المركزي

المركـــزي  البحريـــن  قـــرر مصـــرف 
الفائـــدة  ســـعر  خفـــض  اليـــوم، 
األســـبوع  ودائـــع  علـــى  األساســـي 
الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 

%2.50 إلى 2.25%.
 كمـــا تـــم خفض ســـعر الفائدة على 
ودائـــع الليلة الواحدة من 2.25 % 
إلـــى 2.00 %، وســـعر الفائدة على 
ودائع الشـــهر الواحـــد من 2.85 % 
إلـــى 2.60 %. باإلضافة إلى تغيير 

سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف 
قطـــاع  مصـــارف  علـــى  المركـــزي 

التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض 
من 4.25 % إلى 4.00 %.

“المركزي” ُيخفض سعر الفائدة األساسي
الرياض - رويترز

الســـعودي  الطاقـــة  وزيـــر  قـــال 
األمير عبدالعزيز بن ســـلمان أمس 
األربعـــاء إن الطـــرح العـــام األولي 
المملوكـــة  الســـعودية  ألرامكـــو 
للدولـــة ســـيتم قريبـــا، وإن القـــرار 
ســـيتخذه ولـــي العهـــد الســـعودي 
األميـــر محمـــد بن ســـلمان. وقالت 
ثالثـــة مصادر على اطالع مباشـــر 
لرويتـــرز يـــوم الثالثـــاء إن أرامكو 
تستهدف اإلعالن عن بدء طرحها 

العام األولي في الثالث من نوفمبر 
بعد إرجاء العملية في وقت سابق 
من الشـــهر الجـــاري إلتاحـــة وقت 
للمستشـــارين لتأمين مســـتثمرين 

رئيسيين.
وقـــال األمير عبدالعزيـــز في كلمة 
مســـتقبل  مبـــادرة  مؤتمـــر  أمـــام 
االستثمار الذي ُيعقد في الرياض ” 
سيحدث قريبا، لكنه سيحدث في 
الوقت المناسب وبالنهج المناسب 

المناســـب“.  بالقـــرار  وبالتأكيـــد 
وأضاف ”وســـيكون أوال وقبل كل 
شيء قرارا ســـعوديا... على وجه 

التحديد قرار األمير محمد“.

الطرح األولي  لـ “أرامكو” قريبا

وزير الطاقة السعودي

بيروت - رويترز

لبنـــان  مصـــارف  جمعيـــة  قالـــت 
ستســـتأنف  اللبنانيـــة  البنـــوك  إن 
عملياتها العادية وتستقبل العمالء 
مـــن يوم غد الجمعة، منهية إغالقا 
دام أســـبوعين؛ بسبب احتجاجات 
الذيـــن  الساســـة  ضـــد  عارمـــة 
يحكمـــون البـــالد. وقالـــت جمعيـــة 
”ســـيكون  بيـــان  فـــي  المصـــارف 
اليوم الخميـــس مخصصا لألعمال 
األعمـــال  إنجـــاز  بغيـــة  الداخليـــة؛ 
لمباشـــرة  والتحضيـــر  المتراكمـــة 
اســـتقبال الزبائـــن بـــدءا من صباح 

الجمعة”.
وعرفت الســـندات السيادية للبنان 
أحـــد أســـوأ أيامهـــا علـــى اإلطالق، 
رئيـــس  اســـتقالة  بعـــد  الثالثـــاء، 
الوزراء، ســـعد الحريري، مما أجج 
حالة عـــدم التيقن بشـــأن الطريقة 
التـــي ســـيتجاوز بهـــا البلـــد أزمتـــه 

االقتصاديـــة األشـــد فـــي نحـــو 30 
عاما.

وشـــهد إصدارا 2021 و2022 أشد 
تراجعاتهمـــا اليومية على اإلطالق 
يـــوم أمـــس األول، إذ هويـــا ســـتة 

سنتات، وفقًا لبيانات تريدويب.
الســـندات  بعـــض  وقفـــزت عوائـــد 
لتصل في حـــال إصدار 2020 إلى 
38 %، مما يشـــير إلـــى أن تكاليف 
االقتراض قد أصبحت باهظة على 
نحو معضل للبلد المثقل بالديون. 
وأكد مديـــر إدارة الموجودات في 
كابيتـــال لالســـتثمار وســـيم جمعة 
بحاجـــة  اللبنانـــي  االقتصـــاد  أن 
إلى اســـتعادة الثقة بشـــكل سريع، 
موضحـــا أن التقاريـــر االقتصادية، 
وجـــود  إلـــى  تشـــير  األخيـــرة 
احتياطات تكفي لتغطية واردات 

البالد لمدة 7 أشهر.

بنوك لبنان تستأنف عملها غًدا مـبـيـعــات “تـويـوتــا النــد كــروزر”
التضاريـــس مختلـــف  مـــع  والتعامـــل  التقنـــي  بالتطـــور  تتميـــز 

حققـــت شـــركة تويوتا إنجـــازا بارزا في 
المبيعـــات التراكميـــة لسلســـلة مركبـــات 
تويوتـــا النـــد كـــروزر األســـطورية علـــى 
مســـتوى العالـــم، إذ تجـــاوزت حاجـــز الـ 
 31 تاريـــخ  حتـــى  مركبـــة  مالييـــن   10

أغسطس 2019. 
وُيَعـــد اإلنجـــاز الجديـــد لهـــذه المركبـــة 
االســـتخدامات،  متعـــددة  الرياضيـــة 
والتـــي تتميز بالرقـــي والتطـــور التقني 
للتعامـــل  اســـتثنائية  قـــدرات  وتملـــك 
مـــع مختلف أنـــواع التضاريـــس، بمثابة 
تقديـــر لمكانتها الرائدة ولكونها جزًءا ال 
يتجزأ من حياة ماليين األشخاص على 

المستويين اإلقليمي والعالمي. 
للمكتـــب  الرئيـــس  الممثـــل  وقـــال 

التمثيلـــي لشـــركة تويوتـــا فـــي منطقـــة 
الوســـطى،  وآســـيا  األوســـط  الشـــرق 
يوغـــو مياموتو “نتوجه بخالص الشـــكر 
والتقديـــر إلى جميع عمالئنا على ثقتهم 
الكبيرة ودعمهم الالمحدود والمســـتمر 
لنـــا خـــالل رحلتنـــا نحـــو تحقيـــق هـــذا 
ر بذلك قصة نجاح  اإلنجاز البارز، لُنســـطِّ
متميـــزة على مر الســـنين. ولدى طرحه 
في األســـواق منذ أكثر من ســـتة عقود، 
تطور النـــد كروزر ليكون أحـــد مركبات 
الدفـــع الرباعي متعددة االســـتخدامات 
متخطًيـــا  العالـــم،  فـــي  جـــدارة  األكثـــر 
جميـــع التوقعات عبر 9 أجيال متعاقبة، 
لـــدى  المفضـــل  الخيـــار  بذلـــك  ليصبـــح 

العائالت في المنطقة”. 

وأضـــاف مياموتـــو “يحمـــل النـــد كروزر 
بـــكل فخـــٍر إرثـــه العريـــق المتمّثـــل فـــي 
موثوقيتـــه العاليـــة وأدائه االســـتثنائي 
على مختلف أنواع التضاريس، وأصبح 
يشـــكل جزًءا أساســـًيا من حيـــاة الناس 

اليوميـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم. 
ونحـــن نؤكـــد التزامنـــا بمواصلـــة العمل 
جنًبـــا إلى جنـــب مع عمالئنـــا الكرام من 
أجل تحقيق هدفنا األسمى المتمثل في 

تطوير أفضل مركبات على اإلطالق”.

المنامة - شركة ابراهيم كانو
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بحلول 1 يناير 2020

 1400 خدمة 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة أروى للدعاية 
واإلعالن ش.ش.و لمالكها سعيد ناصح سعيد الزعيم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٤١٩٥-CR2019( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جارليز جريلد سبس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )128142( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اخوة كيو سيتي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
السادة اصحاب شركة أروى للدعاية واإلعالن ش.ش.و لمالكها سعيد ناصح 
ســعيد الزعيــم، المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٨٥٤٥٦، طالبيــن تغيير االســم 
التجــاري مــن شــركة أروى للدعايــة واإلعــالن ش.ش.و لمالكها ســعيد ناصح 
سعيد الزعيم الى شركة أروى للخدمات الفنية ش.ش.و لمالكها سعيد ناصح 

سعيد الزعيم
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحــاب شــركة جارليــز جريلد ســبس، المســجلة بموجــب القيد رقم 

٤٤٤٤٢-٢١، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من شــركة جارليز جريلد ســبس 

الى جارليز فيلي ستيكس ش.ش.و

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحاب شــركة اخوة كيو سيتي ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

١١٨٢٣٦-١، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة اخوة كيو سيتي ذ.م.م 

الى كروو ٨ ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٨٥٤٥٦ 

 تاريخ: 2019/٢١/١٠

القيد : ٤٤٤٤٢-٢١ 

 تاريخ: 2019/٢٩/١٠

القيد : 118236-1 

 تاريخ: 25/8/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٤٤١١١

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة علــي حســين جعفــر عبدالرحيــم بطلــب تحويــل المحــل 

التجاري التالي: عبدهللا شاكر ميرزا عبدهللا ابراهيم العالي 

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

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

رقم القيد

٦٣٣٢٧-١

االسم التجاري

مطعم بوابة الغذ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -145447( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير اســم تجاري، فعلى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : ٢-٦٠٢١٥

اسم التاجر: ابتسام عيد رميالن الجمعة
االسم التجاري الحالي: مطعم بوابة انطاكيا

االسم التجاري المطلوب: بوابة انطاكيا للتنجيدات وزينة السيارات

 تاريخ: 2019/٣٠/١٠

قيد رقم: ٤-٩٠٠٠٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

)CR2019-143688( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري الحالي: مركز الغريب الطبي-اضطرابات النوم 

االسم التجاري الجديد: مختبر البحرين لطب النوم 

 تاريخ: 2019/١٠/29

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها  السيد/ جعفر عبدالحسين علي النشابة المالك لـ ورشة النشابة للنجارة 

)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٦٧٣٨-١، يطلــب تحويــل  

المؤسســة المذكــورة إلى شــركة الشــخص الواحد برأســمال وقــدره ٥٠ دينار 

بحريني ، لتصبح مملوكة من السيد جعفر عبدالحسين علي النشابة

القيد : ٦٧٣٨-١ 

 تاريخ: 2019/٢٨/١٠
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عبدالمهــدي يرفض االســتقالة وتوقعات باتســاع نطــاق االعتصامات
الصدر يحذر: العراق قد يتحول إلى “سوريا أو اليمن”

الشارع  فــي  االحتجاجات  تفاقم  مــع 
أمس  مطلعة  مصادر  أكــدت  العراقي، 
عــادل  الحكومة  رئــيــس  أن  األربـــعـــاء، 
استقالته  تقديم  ينوي  ال  عبدالمهدي 
أن  الــمــصــادر  مــن منصبه. وأوضــحــت 
لعبد  الــمــســانــدة  السياسية  ــراف  األطــ
ــك،  ــذل الـــمـــهـــدي قـــد اتـــخـــذت قــــــرارا ب
الـــثـــاثـــاء، بــعــد دخــــول زعــيــم الــتــيــار 
ــدري مــقــتــدى الـــصـــدر عــلــى خط  الـــصـ

االحتجاجات الشعبية لمساندتها.
ــراف  ــذه األطــ ــمــصــادر أن هـ وبــيــنــت ال
ــات  ــاحـ ــى إجـــــــراء إصـ ــ “ســتــســعــى إلـ
رئيس  تغيير  دون  مــن  لــكــن  كــبــيــرة، 
تسمح  ال  ــكــي  ل ــالـــي؛  الـــحـ ــحــكــومــة  ال
الغلبة  تكون  مبكرة  انتخابات  بإجراء 

فيها للتيار الصدري تمكنه من تشكيل 
حكومة برأس واحد”.

يؤدي  قد  ذلــك  أن  المصادر  وتوقعت 
نحو  االعتصامات  نطاق  اتــســاع  إلــى 
بغداد،  العاصمة  في  الرئيسة  الجسور 

لتشمل جسر السنك.
ــه، حــذر الــصــدر من  وفــي الــســيــاق ذاتـ
“تداعيات سياسية خطيرة”، قد تنجم 
ــمــهــدي بــالــســلــطــة،  عـــن تــمــســك عــبــدال
المهدي  عبد  استقالة  عدم  أن  واعتبر 
“ستحول العراق إلى سوريا أو اليمن”.

ــــصــــدر فــــي كـــســـب أرضـــيـــة  ــح ال ــجـ ونـ
السياسي  الزعيم  قال  عندما  جديدة، 
إنه  الــثــاثــاء  الــعــامــري  هــادي  الشيعي 
“تحقيق  أجـــل  مـــن  مــعــه؛  ســيــتــعــاون 
مصالح الشعب العراقي وإنقاذ الباد”.
ــه الـــدعـــوة إلــى  ــد وجــ ــدر قـ ــان الـــصـ كــ

السياسيين،  منافسيه  أكبر  العامري، 
لــلــتــعــاون مــعــه إلطــاحــة عــبــدالــمــهــدي، 
ــذي تــظــاهــر فــيــه آالف  ــ فــي الــوقــت ال
في  للحكومة  المناهضين  المحتجين 

الشوارع لليوم الخامس.
كتلة  أكبر  يتزعم  الــذي  الــصــدر  وقــال 
ــه طلب  ــ ــان، إن ــيـ ــمــان فـــي بـ ــرل ــب فـــي ال
مــن الــعــامــري زعــيــم ثــانــي أكــبــر كتلة 
بـــالـــبـــرلـــمـــان، مــســاعــدتــه فـــي إجــــراء 
تصويت في البرلمان لسحب الثقة من 
عبدالمهدي  وأوضــح  الـــوزراء.  رئيس 
الثاثاء:  الصدر،  إلى  وجهه  بيان  في 
تغيير  االنـــتـــخـــابـــات  ــدف  هــ ــان  كــ إذا 
الحكومة فهناك طريق أكثر اختصارا، 
مع  )الصدر(  سماحتكم  يتفق  أن  وهو 
العامري  هــادي(  الشيعي  )الزعيم  األخ 
وعــنــدهــا  جـــديـــدة،  حــكــومــة  لتشكيل 

يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم 
الجديدة  الحكومة  واستام  استقالته 
نقل ساعات  لم  إن  أيام  مهامها خال 

من تحقق هذا االتفاق”.
قبل  السلطة  إلــى  عبدالمهدي  ووصــل 
أزمــة سياسية  عام كحل وســط، لحل 
اســتــمــرت ألســابــيــع بين الــصــدر، الــذي 
والشيوعيين  ألتــبــاعــه  تحالفا  يــقــود 
الذي يقود  أخــرى، والعامري  وأحــزاب 
تــحــالــفــا مـــن زعـــمـــاء فــصــائــل شيعية 
تدعمهم إيران. وكسرت االحتجاجات 
ــمــدفــوعــة بــاســتــيــاء من  الـــحـــاشـــدة ال
ــمــصــاعــب االقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــســـاد،  ال
عامين في  قرابة  دام  نسبيا  استقرارا 
العراق، ووصل العدد اإلجمالي للقتلى 
منذ بدء االضطرابات في أول أكتوبر 

إلى ما ال يقل عن 250 شخصا.

بغداد ـ وكاالت

مسيرة لطالب الطب العراقي تدعم مطالب المتظاهرين في جامعة البصرة )أ ف ب(

عمان ـ رويترز

أيمن  األردنــي  الخارجية  قــال وزيــر 
اســتــدعــت  الــمــمــلــكــة  إن  الـــصـــفـــدي 
احتجاجا  إســرائــيــل  لـــدى  ســفــيــرهــا 
سراح  إطــاق  إسرائيل  رفــض  على 
أردنيين تقول عمان إنهما محتجزان 
بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة مــنــذ شــهــور 

ودون توجيه اتهامات لهما. 
ــي تــغــريــدة  ــدي فــ ــفـ ــصـ وأضـــــــاف الـ
الحكومة  يحمل  أنــه  “تــويــتــر”  على 
الكاملة  الــمــســؤولــيــة  اإلســرائــيــلــيــة 
عــن حــيــاة األردنــيــيــن هــبــة الــلــبــدي 
وعبدالرحمن مرعي ”اللذين تتدهور 

حالتهما الصحية للخطر“.
وأشار إلى أن استدعاء السفير يعد 
خطوة أولى لكنه لم يذكر تفاصيل. 
ــت نـــائـــبـــة وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وقــ
إن  حوتوفلي  تسيبي  اإلســرائــيــلــي 
في  بهم  المشتبه  مــن  المحتجزين 
مــخــالــفــات أمــنــيــة. لــكــنــهــا لـــم تــقــدم 
القبض  وألقي  أخـــرى.   تفاصيل  أي 
أغسطس  فــي  عــامــا(   24( هبة  على 
الغربية  الــضــفــة  ــى  إلـ عــبــورهــا  بــعــد 
المحتلة لحضور حفل زفاف عائلي 

ولم توجه إليها اتهامات حتى اآلن. 
وبدأت فيما بعد إضرابا عن الطعام 
ــعــد تــدهــور  ــقــلــت لــلــمــســتــشــفــى ب ون
صحتها.  ووصف الصفدي االعتقال 
إســرائــيــل  فـــي  لــأردنــيــيــن  اإلداري 
بأنه ”غير قانوني“ وتعهد بأن تتخذ 
القانونية  اإلجــــراءات  جميع  بـــاده 
لضمان  والسياسية  والدبلوماسية 

عودتهما إلى وطنهما سالمين.

األردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل احتجاجا

طهران ـ وكاالت

أحدهما  ساعات،  تفصلهما  تصريحان 
من المرشد اإليراني واآلخر من مكتب 
الــرئــاســة، يــحــمــان الــشــيء وعــكــســه، 
ــح لــمــوقــف طــهــران  فــي تــنــاقــض واضــ
كل  يشهدها  الــتــي  االحــتــجــاجــات  مــن 
الذي  الوقت  ففي  والــعــراق.  لبنان  من 
أعربت به الرئاسة اإليرانية عن رفضها 
البلدين،  الخارجي في شؤون  التدخل 
ــمــرشــد تــنــم عن  كــانــت تــصــريــحــات ال
تدخل صارخ في قضايا محلية لبنانية 
خامنئي  علي  المرشد  ودعــا  وعراقية. 
إلى  ولــبــنــان،  الــعــراق  فــي  المتظاهرين 

واألطـــر  الهيكليات  ضــمــن  الــتــحــرك 
القانونية، مشيرا إلى مشروعية 
في  خامنئي  وقـــال  مطالبهم. 
التلفزيونية  القناة  بثت  كلمة 
اإليرانية جزءا منها، إن الناس 

لديها  ولبنان  العراق  في 
مطالب مشروعة، لكن 

اآلليات  إطــار  في  إال  تلبيتها  يمكن  “ال 
األنباء  وكالة  نقلت  حسبما  القانونية”، 
ــا(. وأضـــــاف أن “عــلــى  ــ ــ الــرســمــيــة )إرنـ
الــعــراق  فــي  والحريصين  المخلصين 
األمن  انعدام  عــاج  يضعوا  أن  ولبنان 
ضربة  “أكــبــر  إن  حيث  أولياتهم”،  فــي 
هو  ما  لبلد  األعــداء  يوجهها  أن  يمكن 
تقويض أمنه”. لكن تصريحات خامنئي 
إيرانيا في شؤون  التي تكشف تغلغا 
الــبــلــديــن، جــــاءت بــعــد ســاعــات قليلة 
قاله محمود واعظي مدير مكتب  مما 
طالب  الــذي  روحــانــي،  حسن  الرئيس 
األجنبية”  الــقــوى  تدخل  “وقــف  بـــ 
وتتناقض  ولبنان.  العراق  في 
تـــصـــريـــحـــات مــــديــــر مــكــتــب 
النفوذ  حقيقة  مــع  روحــانــي 
البلدين،  فــي  الكبير  اإليــرانــي 
الذي يعتبر “تدخا أجنبيا” ندد به 
المتظاهرون في العراق ولبنان.

إيران تناقض نفسها في العراق ولبنان

دبي ـ العربية نت

ــن الـــقـــوات  ــدة مــ ــ ــدي وصـــلـــت دفـــعـــة جــ
الثقيلة  العسكرية  واآللــيــات  السعودية 
ــســاعــات  ــال ال ــدن خــ ــعــاصــمــة عــ ــى ال ــ إل
عملية  ــادة  إعـ أجــل  مــن  بــحــًرا؛  الماضية 
بقيادة  عدن  في  التحالف  قــوات  انتشار 
السعودية لتأمين عودة مؤسسات الدولة 
الشرعية في العاصمة المؤقتة واإلشراف 
على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب 
لمواصلة  والعسكرية  األمنية  ــاع  األوضـ

المعركة ضد الميليشيات الحوثية.
وكانت مصادر قناتي “العربية” و “الحدث” 
قد أفادت أن التوقيع على اتفاق الرياض 
بــيــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، والــمــجــلــس 
االنــتــقــالــي ســيــتــم الـــيـــوم الــخــمــيــس في 
من  رسمي  بحضور  السعودية،  العاصمة 
والرئيس  الشرعية،  دعــم  تحالف  قيادة 
المجلس  ربه منصور هادي ورئيس  عبد 
والمبعوث  الزبيدي  عيدروس  االنتقالي 

مـــارتـــن غريفثس  ــيــمــن،  ال إلـــى  األمـــمـــي 
ومستشاري الرئيس هادي. 

جهود  ثمرة  االتفاق  على  التوقيع  يأتي 
الــســعــوديــة  بــذلــتــهــا  ومــتــواصــلــة  مكثفة 
الشرعية  مكونات  بين  مصالح  لتحقيق 
لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء 
واستعادة  الحوثي  ميليشيات  انــقــاب 
اإليراني  التدخل  على  والقضاء  الــدولــة 

ــتــزامــن تــواصــل تدفق  فــي الــيــمــن. وبــال
الــقــوات السعودية إلــى عــدن، فــي إطــار 
ــادة  ــم الــشــرعــيــة إلعــ خــطــة تــحــالــف دعــ
ــتــشــار بــقــيــادة الــســعــوديــة فــي عــدن  االن
لــتــأمــيــن الــعــاصــمــة الــمــؤقــتــة، والــمــمــرات 
السواحل  من  القريبة  الدولية  الماحية 
اإلرهــاب  ضد  الحرب  ومواصلة  اليمنية، 

والجماعات المتطرفة.

دفعة جديدة من القوات السعودية تصل عدن

قبيل توقيــع “اتفاق الريــاض” بين الشــرعية واالنتقالي
قوات سعودية جديدة تصل عدن

بيروت ـ وكاالت

لتولي  اســتــعــداده  الــحــريــري  أبـــدى سعد 
رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، 
“تــكــنــوقــراط”  وزراء  تــضــم  أن  بــشــرط 
قادرين على تنفيذ اإلصاحات المطلوبة 

بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي.
ــارز مــطــلــع طــلــب عــدم  ــ ــال مــســؤول ب وقــ
الكشف عن اسمه، إن “الحكومة الجديدة 
مجموعة  مـــن  خــالــيــة  تــكــون  أن  يــجــب 
الــذيــن شملتهم  الــبــارزيــن  الــســاســة  مــن 
الحريري  وتقدم  المستقيلة”.  الحكومة 
احتجاجات  بــعــد  الــثــاثــاء،  باستقالته، 
حــاشــدة اســتــمــرت نــحــو أســبــوعــيــن ضد 
يتهمها  التي  لبنان  في  السياسية  النخبة 
األربــعــاء،  وأمــس  بالفساد.  المتظاهرون 
ــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة  ــة ال ــاسـ طــلــبــت رئـ
تصريف  فــي  “االســتــمــرار  الحكومة  مــن 
األعــــمــــال” إلــــى حــيــن تــشــكــل حــكــومــة 
الجيش  قيادة  ذلــك، حثت  إلــى  جديدة. 

فتح  على  أمـــس،  المحتجين،  اللبناني 
ــى  الـــطـــرق الــمــقــفــلــة إلعــــــادة الـــحـــيـــاة إل
تــظــاهــرات  مــن  يــومــا   13 بــعــد  طبيعتها 
عمت  سنوات  منذ  مسبوقة  غير  شعبية 
الطبقة  برحيل  للمطالبة  المناطق  جميع 
السياسية بكاملها. وقالت في بيان “بعد 
تطلب  األخــيــرة،  السياسية  الــتــطــورات 

المتظاهرين  جميع  مــن  الجيش  قــيــادة 
ــمــبــادرة إلـــى فــتــح مــا تــبــّقــى مــن طــرق  ال
مقفلة إلعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل 
تنفيذًا  ببعض  بعضها  الــمــنــاطــق  جميع 
حق  تأكيدها  مع  العام.  والنظام  للقانون 
ــرأي،  الـ عــن  والتعبير  السلمي  الــتــظــاهــر 

وذلك في الساحات العامة فقط”.

أحد المحتجين اللبنانيين المناهضين للحكومة يلوح بعلمه الوطني في بيروت )أ ف ب(

لبنان.. فتح طرقات والجيش يطلب التعبير بالساحات فقط
الحريري مستعد لرئاسة حكومة “تكنوقراط”

تونس ـ وكاالت

ــيــة إن  ــل إعــــــام مــحــل ــ ــائ قـــالـــت وســ
رئـــيـــس  لـــــــدى  األول  الـــمـــســـتـــشـــار 
القومي  بــاألمــن  المكلف  الجمهورية 
ــّدم  ــكــــروت، قــ ــعــ ــ ــال ال ــمـ ــرال كـ ــ ــيـ ــ األمـ
سعيد.  قيس  الرئيس  إلــى  استقالته 
ــة  ــن إقــال ــات مـ ــاعـ ــعــد سـ ــك ب ــ ــاء ذل جــ
الزبيدي  عبدالكريم  الــدفــاع  ــري  وزيـ

والخارجية خميس الجهيناوي.
جيش  في  لــواء  أمير  هو  والعكروت 
البحرية التونسي، ورئيس المخابرات 
من  إقالته  وتــمــت  سابقا،  العسكرية 
الرئيس  قــبــل  مــن   2013 فــي  مــهــامــه 
وتعيينه  الــمــرزوقــي  منصف  األســبــق 

تونس  بــســفــارة  عــســكــريــا  ملحقا 
يــعــيــده  أن  قــبــل  بـــأبـــوظـــبـــي، 
قايد  الباجي  الراحل  الرئيس 
أكتوبر  في  ويعينه  السبسي 
لـــأمـــن  ــارا  ــتــــشــ مــــســ  2017

ــأتــي هــذه  ــقــومــي. وت ال

الــســتــقــالــة، فــي خــضــم حملة إقـــاالت 
الرئاسة  مؤسسة  تقودها  وتغييرات 
ــة،  ــدول والــحــكــومــة فــي أعــلــى هـــرم ال
وموجة استقاالت لشخصيات اقترن 
اسمها ووجودها بفترة حكم الرئيس 
وفي  السبسي.  قايد  الباجي  الراحل 
هذا الجانب، أعلنت رئاسة الحكومة، 
مع  التشاور  بعد  قــررت  أّنها  الثاثاء، 
رئيس الجمهورية، إنهاء مهام وزيري 
الدفاع عبدالكريم الزبيدي والخارجية 
من  كل  وتكليف  الجهيناوي  خميس 
بالقيام  الجموسي،  كريم  العدل  وزير 
بالنيابة، وصبري  الدفاع  بمهام وزارة 
باشطبجي كاتب الدولة المكلف 
بتسيير  الخارجية  بالشؤون 
إقالة  الوزارة، وكذلك  شؤون 
للدبلوماسية  ــة  ــدول ال كــاتــب 

االقتصادية حاتم الفرجاني.

استقالة المستشار األمني لرئيس تونس
أنقرة ـ وكاالت

طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  هــدد 
اآلمنة  المنطقة  بتوسيع  أردوغـــان، 
فــي ســوريــا بــاتــفــاق مــع واشــنــطــن، 
مــؤكــًدا  ذلـــك،  ــضــرورة  ال تطلبت  إذا 
عملية  إلطـــــاق  تــركــيــا  ــداد  ــعـ ــتـ اسـ

عسكرية جديدة ضد األكراد.
ألــقــاهــا،  ــال أردوغـــــان، فــي كلمة  وقـ
ــاء، أمـــام كتلة “حــزب  ــعـ أمـــس األربـ
ــتــنــمــيــة” فـــي الــبــرلــمــان  الـــعـــدالـــة وال
إن باده ستوسع ما تصفه  التركي، 
بالمنطقة اآلمنة التي أقامتها شمال 
كيلومتًرا   30 بعمق  ســوريــا  شــرقــي 
باتفاق  الــضــرورة ذلــك  حــال تطلبت 

مع الواليات المتحدة.
وأشــــــــــار أردوغـــــــــــــان إلـــــــى أن 
الــمــعــلــومــات الــمــتــوافــرة لــدى 
تـــركـــيـــا تــفــيــد بـــــأن مــســلــحــي 

حماية  “وحـــــدات 
الـــــــــشـــــــــعـــــــــب” 

الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، 
لم تنسحب بشكل كامل من المنطقة، 
خاًفا لما تم االتفاق عليه مع روسيا 
في مذكرة التفاهم التي توصل إليها 
مع نظيره الروسي، فاديمير بوتين.
بحق  تحتفظ  تركيا  أن  على  وشــدد 
“إذا  العسكرية  عمليتها  اســتــئــنــاف 
ــدم إبــعــاد اإلرهــابــيــيــن إلــى  تــبــيــن عـ
استمرت  إذا  أو  كيلومتًرا   30 عمق 

الهجمات من أي مكان كان”.
وروسيا  تركيا  أن  أردوغـــان  وأعــلــن 
ستطلقان الدوريات المشتركة شمال 
شــرقــي ســوريــا يــوم الجمعة 
المقبل، مبيًنا أنها ستجري 
مبدئيا على أراٍض عمقها 
7 كيلومترات عن منطقة 

عملية “نبع السام”.

أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة شمال سوريا

خادم الحرمين يستقبل 
وزير الخارجية اإلماراتي

الرياض ـ واس

اســتــقــبــل خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــعــاهــل 
الــســعــودي الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز، أمــس 
ــر الــخــارجــيــة اإلمـــاراتـــي الشيخ  األربـــعـــاء، وزيــ
ــان. وجــــــرى خـــال  ــيـ ــهـ ــن زايــــــد آل نـ ــ عـــبـــدهللا ب
االستقبال، استعراض العاقات األخوية الوثيقة 
وكالة  ذكــرت  لما  وفقا  الشقيقين،  البلدين  بين 
عبدهللا  الشيخ  ونقل  “واس”.  السعودية  األنباء 
اإلمـــارات  ــة  دول رئيس  وتقدير  تحيات  زايــد  بــن 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل 
العاهل  كذلك  نقل  كما  سلمان،  الملك  إلى  نهيان 

السعودي تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد.
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أسوأ نظام يعادي العمال
لـــم يتـــرك نظـــام الماللي في طهران شـــريحة أو مكونا أو طبقـــة من طبقات 
الشـــعب اإليراني إال ونال منها، لكن ال شـــك أن طبقة العمال اإليرانيين أكثر 
طبقـــة اجتماعيـــة لحقها الضرر والظلم على يد هـــذا النظام المجرم المعادي 

لكل ما هو إنساني.
العمـــال اإليرانيون وبموجب اســـتمارات وإحصاءات من جانب دوائر تابعة 
للنظام اإليراني نفســـه، فإن أكثر من 90 % منهم يعيشـــون تحت خط الفقر 
وال يتمتعـــون بأيـــة حقوق أو امتيازات أساســـية أســـوة بأقرانهم في ســـائر 
أنحاء العالم، وطردهم وحرمانهم من العمل أو الرواتب واألوضاع الصحية 
الســـيئة التي عانـــوا ويعانون منها، جعلت المقاومـــة اإليرانية تمنح اهتماما 
خاصا بهذه الطبقة التي تشـــكل أغلبية الشـــعب اإليراني، وما جرى ويجري 
لعمـــال مصانـــع “آذر آب” نموذج حي علـــى هذا الظلم الفاحـــش، لكن مبادرة 
المقاومـــة اإليرانيـــة كعهدهـــا دائما في االلتـــزام بالدفاع عن الشـــعب عموما 
وعن العمال بشـــكل خاص ودفاعها عنهم والســـيما بعد رسالة السيدة مريم 
رجـــوي، رئيســـة الجمهوريـــة المنتخبـــة من جانـــب المقاومـــة اإليرانية التي 
انتشـــرت بين العمال انتشارا واســـعا، ما أثار رعب النظام حيث زعم النظام 
كعادته أن المقاومة اإليرانية تسعى إلى استغالل مطالب العمال وإضرابهم 
بســـياق سياســـي ضد النظـــام، رغم أن األوضاع في إيـــران وفي ظل الحكم 
االســـتبدادي لهذا النظام بالغة السوء، والعمال بشكل خاص وعموم الشعب 
اإليراني يرى في المقاومة اإليرانية معبرا عنهم ويثقون بقيادتها المخلصة 

لهم.
نظـــام الماللـــي كعادتـــه دائمـــا في التشـــكيك واالســـتهانة بكل دور ونشـــاط 
وتحـــرك للمقاومة اإليرانيـــة، يعلم جيدا أن كل ما تذكـــره وتؤكده المقاومة 
اإليرانية بخصوص أوضاع الشـــعب اإليرانـــي عموما والعمال خصوصا، هو 

عين الحق والصواب.
وفي خضم المواجهة الجارية بين عمال آذر آب والنظام اإليراني، فقد  «

دعت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، في البيان 
األخير لها عموم النقابات واالتحادات العمالية والمدافعين عن حقوق 

العمال وحقوق اإلنسان في مختلف دول العالم، إلى إدانة قاطعة 
لنظام الماللي وسياساته المناهضة للعمال، ودعم حقوق العمال 

والكادحين في إيران ومطالبهم.”الحوار”.

فالح هادي الجنابي

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

للتواصل: 17111483

جائزة ناصر بن حمد لالبتكار العسكري.. تحفيز اإلبداع والمواهب البحرينية
يقـــول ماكـــس بيروتز أحـــد أبرز علمـــاء بريطانيـــا “العلم وجد لكـــي يبقى، 
ويجـــب أن نســـتفيد منـــه إلـــى أقصى حـــد”، وتأتـــي جائزة ناصـــر بن حمد 
لالبتـــكار العســـكري كأهم توجه يحمـــل هدفا اســـتراتيجيا ونقالت نوعية 
وتطورا علميا مشـــرفا في حقل االبتكار العسكري وتحفيز اإلبداع الفكري 
وإعطاء دفعة قوية لالنطالق بعزيمة وثقة في مســـيرة تمكين اإلبداعات 
والعقـــول البحرينيـــة وتنميـــة قـــدرة المنافســـة العالمية، ففي هـــذا العصر 
لـــم يعد االبتـــكار العســـكري حكرا علـــى المؤسســـات وشـــركات الصناعات 
العســـكرية، إنمـــا أصبـــح المجـــال مفتوحا لكل منتســـبي القوات المســـلحة 
طالما لديهم المعارف والمهارات العلمية في كل التخصصات التي تؤهلهم 
لتلبيـــة حاجـــات البلـــد وتوجيـــه طاقاتهم الحيويـــة للمســـاهمة البناءة في 
إحـــراز التقدم في مضمار االبتكار العســـكري والبحـــث والتطوير وبراءات 

االختراع.
إن قـــوة دفـــاع البحرين تزخر بالطاقات البشـــرية الوطنية وشـــباب متعلم 
ومؤهـــل فـــي تخصصـــات علميـــة عديدة، وســـتفتح جائزة ناصـــر بن حمد 
لالبتكار العســـكري الطريـــق أمامهم لإلبداع وتقديم خدمـــات عالية، وكما 

قال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد عن هذه الجائزة “نســـعى من خالل هذه 
الجائزة إلى تحفيز اإلبداع الفكري وتطويع المهارات وإبراز الطاقات لدى 
منســـوبي قوة دفاع البحرين البواســـل وبما يمكنهم ببحوثهم ومشاريعهم 
العلميـــة والعملية مـــن خدمة قوة دفـــاع البحرين وتنمية قدرة المنافســـة 
العالميـــة لديهـــم بمـــا يتماشـــى مـــع اســـتراتيجية ورؤيـــة مملكـــة البحرين 

المستقبلية”. 
إن التطوير واإلبداع العسكري أصبح حاجة ملحة، وتقدم قوة دفاع  «

البحرين بهذه الجائزة بيئة خصبة ورفدها بالعلم والمعرفة لالختراعات 
والبحوث والدراسات وتوفير أفضل الظروف المالئمة للموهوبين 

والمتميزين من أبناء الوطن القادرين على اإلبداع والتفوق، وترمي جائزة 
ناصر بن حمد لالبتكار العسكري للوصول إلى أقصى درجة من الكمال 

والدقة في تنفيذ المهمات والمشاريع الصناعية المطلوبة بكوادر بحرينية 
متخصصة، فكل الدول اليوم فتحت لالبتكار العسكري الرصد والتدريس 

واإلمكانيات والمرافق والبنى األساسية والدعم المادي والمعنوي 
والبرامج الطموحة، وهناك أمثلة كثيرة في الدنيا الواسعة برهنت على 

ضرورة االعتماد على النفس بغية الوصول إلى المعرفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مقتل البغدادي... عملية نوعية أم دعاية انتخابية
قتـــل منـــذ أيـــام قائد مـــا يعـــرف بتنظيم الدولـــة اإلســـالمية في العراق والشـــام 
“داعـــش” أبوبكـــر البغـــدادي فـــي غـــارة أميركيـــة اســـتهدفت مخبـــأه فـــي إدلـــب 
الســـورية، وخـــرج الرئيـــس األميركـــي ليزف للعالم خبـــر مقتله حيـــث إنه بوفاة 
البغـــدادي مـــن المفتـــرض أن ينتهي عصر هـــذا التنظيم اإلرهابـــي خصوصا بعد 

سقوط آخر معاقله في العراق وسوريا مع بداية هذا العام.
ذلـــك مـــا يتصـــوره من اســـتمع لترامب وهو يتحـــدث عن تفاصيـــل عملية مقتل 
البغـــدادي، لكـــن لنعـــد للخلـــف قليـــالً فمنـــذ أيـــام قليلة فقـــط وبأمر مـــن الرئيس 
األميركي انســـحبت قواته من شـــمال ســـوريا وهي المنطقة الحدودية بين كل 
من ســـوريا وتركيا والتي تقع فيها أكبر سجون لمعتقلي داعش حيث يقبع أكثر 

من 12 ألف سجين، وترفض دولهم - خصوصًا األوروبية - استعادتهم.
انسحاب القوات األميركية فتح الباب أمام حرب تركية كردية سورية من أهم 
نتائجها المتوقعة هروب مســـجوني داعش في تلك المنطقة، الســـؤال المطروح 
إذا مـــا كان ترامـــب جـــادا بخصوص القضـــاء على داعش والفتك بها لم ســـحب 
قواتـــه مـــع يقينـــه التـــام بـــأن أي توتـــر في تلـــك المنطقـــة فرصة كبيـــرة إلحياء 

التنظيم؟
يـــرى العديد من المحللين أن ترامب بحاجة إلى إنعاش شـــعبيته في األوســـاط 
األميركيـــة والتـــي تؤمن بأن اإلرهاب مـــن أهم المواضيع التي يجـــب أن توليها 
واشـــنطن أهميـــة، خصوصًا بعـــد أحداث11 ســـبتمبر، لذلك فإن مقتـــل البغدادي 
يعتبر بمثابة إنجاز عظيم لترامب في الحرب ضد اإلرهاب ما يرجح هنا نظرية 
الدعاية االنتخابية، فانســـحاب ترامب من تلك المنطقة أثار اســـتياء العديد من 
األميركيين الذين رأوا أنه آثر التخلي عن الحرب ضد اإلرهاب كما أن اإلشاعات 
التـــي تحدثت عن صفقة محتملة مـــع القاعدة المتمثلة في نظام طالبان مؤخرًا 
والتراخي في مواجهة اإلرهاب اإليراني مؤشـــرات تدل على تخلي ترامب عن 

قضية اإلرهاب.
باإلضافة إلى ذلك فإن ترامب مازال يعاني من تبعات فضيحة مكالمته مع  «

الرئيس األوكراني التي يواجه إثرها اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية، كل تلك 
العوامل كانت بمثابة نقاط سلبية ستؤثر حتمًا على حظوظه في االنتخابات 

الرئاسية التي سيخوضها العام القادم لذلك كان البد لترامب من القيام بعمل 
بطولي كي يرفع شعبيته عند الشعب األميركي وبالتأكيد لن يجد أفضل من 

تصفية قائد التنظيم اإلرهابي األخطر في العالم فرصة لذلك.

بدور عدنان

توفي الشـــاب علي الرفاعي اثر نوبة قلبية قبل دخوله على الطبيب بربع ساعة 
وأمـــام غرفـــة المعاينة، فلم يكن في المركز الصحي في المحافظة الشـــمالية أي 
استشـــاري متخصص في القلب، ولم يكن فيه طبيب طوارئ، ســـيقول قائل إنه 
يومه وال راد لقضاء هللا، وهو كذلك لكن أليس من المحتمل أنه لم يحصل على 

اإلسعاف المستعجل الذي يمكن أن يعيد لقلبه النبض فمات!
مـــرارًا وتكـــرارًا ســـمعنا وعودًا مـــن وزارة الصحة بفتح مركز كبير أو مستشـــفى 
يســـتوعب الزيـــادة الكبيرة في أعداد الســـكان فـــي المحافظة الشـــمالية، والتي 
تعتبر من أكثر المحافظات كثافة ســـكانية بالمملكة، وال شـــيء من تلك الوعود 
حـــدث! أمثـــال الرفاعي توفوا ربما لذات الســـبب، وقد يلحـــق بالرفاعي آخرون، 
وليـــس من المســـؤولية أن نترحم على الموتى من المرضـــى، دون أن نقف على 

األسباب التي قد ُتعجل منيتهم.
في المحافظة الشـــمالية، مستشـــفى خـــاص، من المستشـــفيات المرموقة وذات 
الســـمعة العالية والذي لألسف ومنذ فترة انطفأت أنواره وُهجر، لن نخوض في 
أســـباب إغالقه، لكن يمكن لوزارة الصحة أن تشـــتري هذا المستشفى من مالكه 
وتســـتفيد مـــن هذا الصرح الطبـــي لصالـــح المواطنين، ولن تحتاج الـــوزارة إلى 

جهـــد فـــي بنائـــه، حيث إنه مكتمـــل البناء، وتمت توســـعته قبـــل إغالقه بمرافق 
وغرف إضافية، وهو بطبيعة الحال مزود بســـيارات اإلســـعاف، ومجهز بأحدث 
األجهزة الطبية، ولن تحتاج إال إلى إعادة تشغيله، وتطعيمه بالكفاءات الطبية، 
والتمريضيـــة والعالجية التـــي تجعل منه مرفقًا طبيًا وصحيـــًا ولكن هذه المرة 

بشكل حكومي، يستفيد منه اآلالف من المواطنين في المحافظة الشمالية.
هنـــاك أعـــداد كبيـــرة مـــن األطبـــاء، والممرضيـــن وأخصائيـــي العـــالج الطبيعـــي 
العاطلين، وهناك آخرون من تخصصات أخرى يمكن عن طريق هذا المستشفى 
أن يحصلـــوا على فرصتهـــم في العمل، والتقليل من حجـــم البطالة الذي يؤرقنا 
جميعـــًا، ويمكـــن عـــن طريقـــه أن يحصل اآلالف علـــى خدمات طبيـــة قريبة من 
منازلهم، ما ســـيقلل الضغط على مجمع الســـلمانية الطبي الذي يعاني ما يعاني 
مـــن الضغط علـــى خدماته، كما يمكن عن طريقه توفيـــر أجنحة خاصة لمرضى 
الســـكلر مـــن اإلنـــاث، واللواتـــي يعانين مـــن عدم توافـــر مركز خاص بهن أســـوة 

بالمرضى الرجال. 
ياسمينة: مبنى آخر في العاصمة، مجهز كعيادات ومهجور، يمكن للوزارة  «

االستفادة منه.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

مستشفى خاص مهجور

علـــق الكثيـــر مـــن كتـــاب األعمدة علـــى التقرير الـــذي أصدره ديـــوان الرقابـــة المالية 
والضغـــط  الســـكر  المـــرح(  )الثالثـــي  أمـــراض  مـــع  معاناتـــي  وبســـبب  واإلداريـــة، 
والكوليســـترول لـــم أحـــاول أن أقرأ جميـــع المخالفـــات اإلدارية والماليـــة والتي يعد 
بعضهـــا من المخالفات الجســـيمة جًدا. مهمة ديوان الرقابـــة اإلدارية والمالية انتهت 
وقـــام بواجبـــه علـــى أكمـــل وجه مثـــل كل عام، كمـــا أود أن أشـــير هنا إلى الشـــفافية 
المطلقـــة التـــي من خاللها يســـتطيع الجميـــع االطالع على فحـــوى التقرير وهذا يعد 
رائعـــا ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك لصاحـــب الجاللة عاهـــل البـــالد المفدى ومشـــروعه 

اإلصالحي وجعل بحريننا دولة المؤسسات والقانون.
شخصيًا عملت لمدة ٣٧ عامًا متواصلة في إحدى الشركات الخاصة وشاهدت كيف 
تـــدار المؤسســـة من أنظمة إدارية ومالية بشـــكل منظم وعادل، هنـــاك مجلس إدارة 
يضـــع الـــرؤى والمهام واالســـتراتيجيات العامـــة والخطط المســـتقبلية ويتابع أعمال 
المؤسسة من خالل رئيسها التنفيذي بشكل مستمر، واإلدارة التنفيذية تقوم بتنفيذ 
توجيهـــات مجلـــس اإلدارة وتطبيق األنظمـــة واللوائح وحســـب الميزانية المعتمدة، 
إدارات المؤسســـة المختلفـــة تلتزم بتطبيق جميع تلك اإلجـــراءات المعتمدة وهكذا، 
وبالتالي يجد الموظف نفســـه والمســـؤول على حد ســـواء أمام حزمـــة من القوانين 

والصالحيات وعليه احترامها وبالتالي يجد جميع العاملين أن النظام يطبق بصورة 
ســـليمة، وإن حـــاول أحـــد فعل ذلك فإن المؤسســـة ال تتـــردد في اتخـــاذ اإلجراءات 

القانونية واإلدارية في حقه. 
إذا هنـــاك منظومـــة إداريـــة ولوائـــح واضحـــة وكل يعـــرف مســـؤولياته وصالحياته، 
وبالتالـــي يجـــد الموظـــف أنه من الصعـــب اختراقها وال يمكن بأي حـــال من األحوال 
تنفيذ قرارات حســـب أهوائه أو مصالحه الشـــخصية. لذا أجد شـــخصًيا أن موضوع 
المخالفات في مؤسســـات الدولة ســـببها عدم وجود تلك األنظمـــة واللوائح اإلدارية 
وجـــداول الصالحيات، حيث يجد المســـؤول ثغرات كبيرة ويقـــوم بتجاوزها، وأرى 
أنـــه من الضـــروري وضع نظام صارم ومن ال يلتزم به فـــإن القانون يأخذ مجراه، وال 
أعتقـــد أننا نحتاج إلى أن ننتظر ســـنة كاملة ونرى كل تلـــك المخالفات وكما يقولون 

“بعد خراب البصرة”.
هناك الكثير من الشركات الخاصة والبنوك العاملة في البالد تقوم بعمل رائع  «

إداريا واستطاعت بفضل أنظمتها وسياستها الوصول إلى العالمية وأرى أنه ال 
ضير هنا من استفادة األجهزة الحكومية من خبرتها ومهنيتها. والله من وراء 

القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

تقرير ديوان الرقابة... أين الخلل!



خــرج فريــق الحــد متعادالً في مواجهته مع نظيــره المالكية بنتيجة هدفين 
لمثلهما في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية.

وأحـــرز هدفـــّي الحـــد العبـــه محمـــد 
 )28( الدقيقتيـــن  فـــي  عبدالوهـــاب 
و)81( مـــن ركلـــة جزاء، فيما ســـجل 
للمالكيـــة إســـراء عامر فـــي الدقيقة 
)57( وعيســـى البري مـــن ركلة جزاء 
)77(. وسيلتقي الفريقان مجددًا في 
مرحلة اإليـــاب يوم الثالثـــاء المقبل 

باستاد المحرق.

الشوط األول

أنهـــى فريـــق الحـــد الحصـــة األولـــى 
متقدمـــًا بهـــدف دون رد أثـــر رأســـية 
محمد عبدالوهاب مســـتغالً عرضية 
مثالية من زميله عبدالوهاب المالود 

بعد مرور 28 دقيقة.
البدايـــة كانـــت ملكاويـــة مـــن حيـــث 
ومحاولـــة  الحـــد  لمنطقـــة  التقـــدم 
الوصول لمرماه إال أن ذلك لم يستمر 
طويالً كونه اعتمد على االجتهادات 
الفرديـــة لالعبيه التـــي لم تؤتي بأية 
ثمـــار، في المقابل تحســـن أداء الحد 
تدريجيًا ودخل فـــي أجواء المباراة 
ليبســـط أفضليتـــه بأرضيـــة الميدان 
هـــدف  بتســـجيل  مبتغـــاه  ويحقـــق 
الســـبق وتهديد مرمـــى المالكية في 

أكثر من مناسبة.
أولى فرص الشوط كانت من نصيب 
الحـــد إثر تســـديدة قويـــة من محمد 

القائـــم  بجانـــب  مـــرت  عبدالوهـــاب 
األيسر للحارس يوسف حبيب )16(. 
واصل الحد محاوالته ليحقق الهدف 
عن طريق رأسية محمد عبدالوهاب 
الـــذي لم يجد أية رقابة دفاعية ليهز 
الشباك )28(. كاد عبدالوهاب المالود 
أن يضيـــف الهـــدف الثانـــي عبـــر كرة 
ثابتة سددها بحرفنة إال أن الحارس 
يوســـف حبيـــب والعارضـــة وقفا لها 

بالمرصاد )35(.

الشوط الثاني

بداية قوية من ِقبل العبي المالكية 
وبعـــد  إذ  النتيجـــة،  تعديـــل  بغيـــة 
رأسية سيدهاشم عدنان الخطيرة 
التـــي مـــرت بجانـــب القائـــم األيمن 

للحـــارس عبـــاس أحمـــد )49(، جاء 
هـــدف التعديـــل عن طريق إســـراء 
عامـــر الـــذي نفـــذ كـــرة ثابتـــة خلف 
خـــط الــــ 18 ليتغيـــر اتجاههـــا مـــن 
شـــباك  وتدخـــل  البشـــري  الحائـــط 
الحـــد )57(. مضت الدقائق ســـجاال 

بينهما إلى أن احتســـب حكم اللقاء 
ســـيدعدنان الســـكندري ركلة جزاء 
للمالكيـــة إثـــر عرقلة البديـــل أحمد 
يوســـف من ِقبـــل راشـــد الحوطي، 
ليتقدم لها عيســـى البـــري ويضيف 
الهدف الثاني )77(. فرحة المالكية 
بالتقدم لم تدم طويالً، كون الحكم 
الســـكندري احتســـب ركلـــة جـــزاء 
للحد إثر عرقلة سيد محمد عدنان 
المالكيـــة،  جـــزاء  منطقـــة  داخـــل 
عبدالوهـــاب  محمـــد  لهـــا  ليتقـــدم 
ويحـــرز هدف التعديـــل )81(. وكاد 
المالكيـــة أن يضيـــف الهدف الثالث 
لـــوال رعونـــة مهاجميه أمـــام مرمى 
الحد في الدقائـــق األخيرة لينتهي 

اللقاء بالتعادل.

التعادل يخيم على مواجهة الحد والمالكية

لقاء الحد والمالكية
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تخطى فريق الرفاع محطة نظيره األهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما 
مســاء أمــس علــى اســتاد مدينة خليفــة الرياضية في ختــام مرحلة ذهــاب دور الـ 16 

لمسابقة كأس جاللة الملك لكرة القدم. 

وســـجل هدفّي الرفـــاع محمد مرهون في 
الدقيقـــة )18( وعدنـــان فـــواز )64(، وبذلك 
ضمـــن الســـماوي بنســـبة كبيـــرة تأهله إلى 
دور ربـــع النهائـــي وهـــذا ســـيعتمد على ما 
ستســـفر عنه مواجهة مرحلـــة اإلياب يوم 

الثالثاء المقبل باستاد المحرق.

الرفاع يتقدم

تمكـــن فريـــق الرفـــاع مـــن إنهـــاء الشـــوط 
األول بالتقـــدم بهـــدف دون رد بعدما ظهر 
بصورة جيدة من ناحية المســـتوى الفني، 

بدءًا مـــن التنظيم الدفاعـــي وصوالً لخط 
المنتصـــف الـــذي اغلـــق كافـــة المســـاحات 
أمام الخصم وكان عنصر فعال وداعم من 
العبا األطراف عدنان فواز وكميل األسود 
وتحركات محمد مرهون وكيتا في العمق 
الهجومي الذين شـــنوا بعض الغارات على 

مرمى األهلي.
أما األهلي فقد ظهر بصورة مهزوزة للغاية 
فـــي ظل تباعد خطوطـــه وبطء التحضير 
واللعـــب علـــى الكـــرات الطويلـــة التـــي لم 
تحقق المبتغى بسبب كماشة دفاع الرفاع 

أمـــام مهاجمـــاه ارنســـت ومهـــدي حميدان 
رغـــم اجتهـــادات علـــي جمـــال فـــي الجهة 
اليمنـــى وجاســـم الشـــيخ ومحمد ســـهوان 

في النصف.
أولـــى كـــرات الشـــوط كانـــت عـــن طريـــق 
الرفـــاع والـــذي تحقـــق فيهـــا الهـــدف إثـــر 
عرضيـــة كميـــل األســـود ليلدغهـــا محمـــد 
مرهـــون فـــي الشـــباك أمـــام مـــرأى حارس 
واصـــل  الرفـــاع   .)18( األهلـــي  ودفاعـــات 
تقدمـــه إال أن الكـــرة األخيـــرة عابتـــه فـــي 
منطقـــة األهلـــي، واألخير ســـجل حضوره 
علـــى مرمـــى الرفـــاع عبـــر تســـديدة عالء 
الديـــن من كرة ثابتة اعتلـــت العارضة في 

الدقيقة )30(.

الرفاع يفوز

فـــي الوقت الـــذي كان ينتظر فيـــه الجميع 
ردة فعـــل أهالويـــة بأرضيـــة الميـــدان مـــن 
حيث تحسن األداء عما ظهر عليه وتعديل 
النتيجـــة، تلقـــى مرمـــاه الهـــدف الثاني عن 
طريق أقـــدام نجم الرفـــاع الصاعد عدنان 
فواز الذي ســـدد كـــرة على الطاير بيســـراه 
داخل المنطقة ســـكنت شباك األهلي )64(. 
حـــاول األهلـــي بعدهـــا مـــن تقديم شـــيء، 
ومن احدى الكرات ســـقط مهاجمه ارنست 
خـــالل اشـــتراكه مـــع الحـــارس ســـيد شـــبر 
علوي إال ان الحكم علي الســـماهيجي أنذر 
ارنســـت بداعـــي التمثيـــل وســـط احتجاج 
الدقائـــق  مضـــت   .)77( واســـع  أهـــالوي 

المتبقيـــة دون أن يســـتجد فـــي نتيجتهـــا 
شيئًا رغم محاوالت الطرفين.

فوز الشرقي والشباب بالمحرق

فـــي مباريـــات أخـــرى أقيمت على اســـتاد 
الشـــرقي  الرفـــاع  بعـــراد، حـــول  المحـــرق 
تخلفـــه بهـــدف إلى فـــوز مســـتحق بثالثة 
أهداف لهدف. وأحرز أهداف الشرقي كل 

مـــن فرنانـــدو )50( محمـــد الرميحـــي )76( 
وبكـــر هوســـاوي )80(، فيمـــا ســـجل هدف 
مدينـــة عيســـى العبـــه بريتـــو )44(. فيمـــا 
فاز الشـــباب على ســـترة بهدفين دون رد، 
ســـجل هدفّي الماروني ســـيدعلي عيسى 
)61( و)71( مـــن ركلـــة جـــزاء، وقـــد أضـــاع 
أيمن عبداألمير ركلة جزاء اخرى للشـــباب 

بالشوط الثاني.

الــكــؤوس” “أغــلــى  لمسابقة   16 ـــ  ال دور  ذهـــاب  خــتــام 

بهدفّي مرهون وفواز.. السماوي يتخطى األهلي

فيصل بن راشد: حريصون على تنفيذ توجيهات ناصر بن حمد

السبت انطالق الموسم الجديد للقدرة

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة، الرئيــس الفخــري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، يواصل 
االتحاد اســتعداده لتنظيم ســباق القدرة التأهيلي للموســم الجديد 2019/2020، والذي ســيقام لمسافة 80 كم دولي، و80 

كم محلي، و40 كم محلي في قرية البحرين للقدرة قبل االفتتاح الرسمي.

وحدد االتحـــاد الملكي للفروســـية 
إقامـــة  موعـــد  القـــدرة  وســـباقات 
الفحـــص البيطـــري الـــذي ســـيكون 
يـــوم غد الجمعة األول من نوفمبر، 
علـــى أن يقام الســـباق صبـــاح يوم 

السبت.
وبـــدأ االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
بحصـــر  القـــدرة  وســـباقات 
اإلسطبالت والفرســـان المشاركين 
في الســـباق الذي ســـيكون باكورة 
المؤكـــد  ومـــن  الجديـــد  الموســـم 
بيـــن  قويـــة  منافســـة  يشـــهد  أن 
اإلسطبالت المشاركة في السباق.

فيصل بن راشد: نسعى 
لتحقيق كامل النجاح

وأكـــد نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للبيئة رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القدرة ســـمو الشيخ فيصل 
بن راشد آل خليفة أن االتحاد حريص 
علـــى تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بتحقيـــق 
كامـــل النجـــاح للبطولـــة التي ســـتكون 
باكورة الموســـم الجديد 2019/2020، 
مبينا أن ســـموه على متابعة مســـتمرة 
بكافـــة األمور المتعلقـــة بالبطولة، وقد 
وجه سموه االتحاد باالستعداد المميز 
النطـــالق الموســـم الجديـــد، حيـــث إن 
االتحاد حريص لتحقيق كامل النجاح.
وأوضح سمو الشـــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفـــة أن الســـباق التأهيلي للقدرة 
يعتبـــر أحـــد الســـباقات المهمـــة التـــي 
تحـــرص فيـــه اإلســـطبالت والفرســـان 
لتحقيق أفضل المستويات، والوقوف 
على جاهزية الجياد للسباقات القادمة، 
مشـــيرا ســـموه إلى أن التوقعات تشير 

إلـــى منافســـة قويـــة بين اإلســـطبالت 
والفرسان المشاركين في البطولة.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ فيصـــل بن راشـــد 
التأهيليـــة  البطولـــة  أن  خليفـــة  آل 
قويـــة  النطالقـــة  مؤشـــرا  ســـتعطي 
للموســـم الجديـــد، وسيســـعى االتحاد 
لتوفير كافة ســـبل النجاح لإلسطبالت 
والفرسان المشـــاركين؛ من أجل بداية 
قويـــة وإعـــالن موســـم ملـــيء باالثارة 

والندية.
وتمنى ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد 
آل خليفـــة كل التوفيق والنجاح لكافة 
المشـــاركين،  والفرســـان  اإلســـطبالت 
مشـــيدا بجهود اللجان العاملة بالسعي 
إلخـــراج البطولـــة بالصـــورة التنظيمية 

المطلوبة.

دعيج بن سلمان: توجيهات 
ناصر بن حمد دافع للجميع

وفي هذا الصدد، أشـــاد الشـــيخ دعيج 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس لجنـــة 

للفروســـية  الملكـــي  باالتحـــاد  القـــدرة 
وســـباقات القـــدرة بالدعـــم الالمحدود 
والمتابعة المســـتمرة من ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، والتي تأتي 
إيمانا من سموه بتحقيق كامل النجاح 
ألولى المسابقات المحلية في الموسم 
الجديد، مشـــيرا إلـــى أن دعم ومتابعة 
ســـموه تعطي اللجـــان العاملـــة الحافز 

الكبير لتحقيق كامل النجاح للبطولة.

خالد أحمد: نتوقع سباقا 
مثيرا

مـــن جانبـــه، أكد مديـــر الفريـــق الملكي 
للقـــدرة خالـــد أحمد حســـن أن الجميع 
مـــن  التـــي  البطولـــة  النطـــالق  جاهـــز 
المتوقـــع أن تشـــهد إثـــارة ونديـــة بيـــن 
جميع المشـــاركين الســـيما أنهـــا بطولة 
عليهـــا  يغلـــب  مـــا  ودائمـــا  افتتاحيـــة 
الحماســـة والجديـــة والجميـــع يســـعى 
لتحقيـــق أفضل النتائـــج وإعالن بداية 

قوية في الموسم الجديد.

تشكيل اللجان العاملة

التحكيـــم  لجنـــة  االتحـــاد  شـــكل 
لســـباق القـــدرة التاهيلـــي الدولـــي، 
حيـــث يتـــرأس لجنـــة الحـــكام فهد 
ماجـــد الرميحي، وتضـــم األعضاء: 
علي غلـــوم، مهدي حســـن الكليتي، 
وحيـــدر  البوســـطة  عبدالصمـــد 

رفيعي.
وســـيكون العماني ســـالم البلوشـــي 
المفوضيـــن،  للجنـــة  رئيســـا 
والبحرينـــي محمـــد داد هللا مندوبا 
البيطريـــة  اللجنـــة  فنيـــا، ويتـــرأس 
البحرينـــي عباس الحايكي، وتضم: 
صبـــاح الكعبـــي وإبراهيـــم يوســـف 
وعبدالرحمـــن أبـــو الشـــوك ومحمد 
حمـــدي وأبـــو عبيدة ســـبيل )مملكة 
البحرين(، ومحمـــد إبراهيم الحماد 
وحســـن الهاشـــم )المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية(، ونـــزار كاالثل )ســـلطنة 

عمان(.
كما شـــكل االتحاد العيادة البيطرية 
والمختبـــر، حيث تضـــم البيطريون 
كانابـــو  ميلـــو  وهـــم:  والمعالجـــون، 
ومحمـــد مختـــار ومصطفـــى ســـيد 
ناجـــي  ومحمـــد  المعبـــاد  ووديعـــة 
وعبـــدهللا ســـامي، وفنـــي المختبـــر 
هم ميرغني جيالني وأحمد ضيف، 
ومفـــوض عينات دم الجياد الدولي 

نزار كاالثل من سلطنة عمان.

المكتب اإلعالمي

جانب من منافسات القدرة

فيصل بن راشد

استعارة محمد 
حبيب

ـــ “الـــبـــالد  ــد مـــصـــدر مـــوثـــوق لـ أكــ
ــيــة فـــريـــق الـــوحـــدة  ــــورت” ن ــب ســ
ــاســتــعــارة الــدولــي  الـــســـعـــودي ب
ــاب أهــلــي  ــبـ ــق شـ ــريـ مـــحـــتـــرف فـ
حبيب؛  محمد  الــيــد  لــكــرة  دبـــي 
ليمثل صفوفه في بطولة  وذلك 
األندية االسيوية، والتي ستقام 
ــمــقــبــل فــــي كـــوريـــا  ــوع ال ــ ــب االســ

الجنوبية.

القناة الرياضية.. هنيًئا لكم الوزير الرميحي
جذبنــي تصريــح وزير شــؤون اإلعالم علــي الرميحي لقناة البحريــن الرياضية خالل حضوره حفل 
استقبال منتخب كرة اليد بمطار البحرين الدولي احتفاال بتأهل المنتخب ألولمبياد طوكيو 2020.
كان الرميحــي يتحــدث بنبــرة المســؤول الرياضــي، وليــس اإلعالمــي فقــط، لما تضمنــه حديثه من 
ثقافة ووعي بأهمية هذا اإلنجاز حين قال “ما تحقق إنجاز بمعنى الكلمة، إنني متابع لجميع أنواع 
الرياضــات، كــرة اليــد البحرينيــة متميزة دائمــا، فالوصول لألولمبيــاد أكبر تجمع رياضــي في العالم 
إنجــاز كبيــر، وعندما تمثل آســيا بتعدادها الســكاني الذي يبلغ نحو 4 مليــارات وتكون البحرين هي 
الممثل الوحيد  للقارة، فإنه إنجاز يحق لنا أن نفتخر به، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة راهن 
علــى الشــباب البحرينــي، وهــو رياضي من الدرجــة األولى، يعرف معنى التحــدي واإلنجاز، ويعرف 

على من يراهن ...”.
بتلــك الكلمــات والمعلومــة المهمــة التــي ســردها ولــم تذكــر فــي معظــم وســائل اإلعــالم الرياضيــة 
وبحضــوره لحفــل االســتقبال، فإنــه عكــس لنــا اهتمامــه بدعــم الحركــة الرياضية ليس عبــر األخبار 
واللقــاءات الرســمية فقــط، وإنمــا باالحتفال مع األبطــال، وبتواصله مع مختلف رؤســاء االتحادات 

الرياضية والمسؤولين لتقديم الدعم اإلعالمي.
ولــم تعــرف القنــاة الرياضيــة تلــك القفــزة الكبيرة إال فــي عهد الرميحي لتشــهد تطورا ملموســا في 
المحتــوى والمضمــون عبر إتاحة المجال أمام الوجوه الشــابة إلظهــار إبداعاتها لتصبح القناة منبرا 
إعالميا متميزا وتحقق نقلة نوعية غير مســبوقة بإدارة الزميلة مريم بوكمال وباقي أفراد الطاقم 
ممــن يعملــون بــكل تفــان وإخالص لنقل مختلــف والفعاليات المحليــة، وهنا البد أن اســتذكر كذلك 
دعمــه للجنــة اإلعــالم الرياضــي التابعة لجمعيــة الصحفييــن الرياضية قبل عدة ســنوات في إقامة 

العديد من الفعاليات.
هنيئــا لقنــاة البحريــن الرياضية الوزير الرميحي، فعندما يكــون رأس الهرم في الوزارة رياضيا، فال 

بد أن تشهد القناة ذلك التميز.

brnsport@gmail.com

حسن علي

سبورت

علي مجيد
ركلتا جزاء بالشوط 

الثاني تقلبان 
الموازين بين 

الفريقين

علي مجيد



تتواصل اإلثارة على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج بانطالق الجولة الثانية 
مــن بطولــة الكارتنــج المحلية المتمثلة في بطولة الروتاكــس ماكس موجو للكارتنج 

وبطولة سودي سبرنت للكارتنج وذلك يوم السبت الموافق 2 نوفمبر الجاري.

وتبـــدأ فعاليـــات الجولـــة الثانيـــة للروتاكس 
بالتجارب التأهيلية في 10 صباحا، الســـباق 
مـــا قبل الختامي ينطلـــق في 10:50 صباحا، 
بينمـــا الســـباق الختامـــي ينطلـــق فـــي تمـــام 
12:20 مســـاء. أمـــا بطولة ســـودي ســـبرنت، 
التأهيـــات،  بانطـــاق  2 مســـاء  مـــن  فتبـــدأ 
والســـباق  مســـاء،   2:30 األول  والســـباق 

الختامي في 3:10 مساء.
وتنطلـــق البطولة على مضمار الـ CIK والبالغ 
طولـــه 1.414 كيلومتـــر، كما وتقـــام البطولة 
بتنظيـــم من حلبة البحرين الدولية واالتحاد 
البحرينـــي للســـيارات وبالتعـــاون مـــع نـــادي 

البحرين للكارتنج. 

وتشـــتمل البطولـــة علـــى عـــدد مـــن الفئـــات 
وهـــي  ماكـــس،  المايكـــرو  فئـــة  وأبرزهـــا 
مخصصة للسائقين من 8 حتى 11 سنة، فئة 
المينـــي ماكـــس مـــن 10 حتى 13 ســـنة، فئة 
الجونيور ماكس من 12 حتى 15 ســـنة، فئة 
الماكس من 14 ســـنة وأكثـــر، والفئة األخيرة 

ماكس ماسترز من 32 سنة وأكثر. 
ويشـــهد هذا الموســـم انطـــاق 7 جوالت من 
بطولـــة الكارتنج، الجولة الثالثة 30  نوفمبر، 
الجولـــة   ،2020 ينايـــر   11 الرابعـــة  الجولـــة 
الخامسة 8 فبراير 2020، الجولة السادسة 7 
مـــارس، الجولة الســـابعة والختامية 4 أبريل 

.2020

ويتصـــدر البطولـــة بعـــد منافســـات الجولـــة 
األولـــى وضمـــن فئـــة الماكـــس محمـــد مطـــر 
برصيـــد 35 نقطـــة، وثانيـــا فهد الخالـــد بـ 29 
نقطـــة، ثالثـــا عمـــر الدريـــان بـ 23 نقطـــة، فئة 
كليـــرك  فريـــد  يتصدرهـــا  ماســـترز  ماكـــس 
برصيـــد 30 نقطة، فئـــة الجونيورز يتصدرها 

عبـــد هللا الدوســـري برصيـــد 35 نقطـــة، فئة 
الميني يتصدرها سانتوش كومار برصيد 34 
نقطة، فئة المايكرو غراسي روز بـ 35 نقطة.

ويتصـــدر بطولـــة ســـودي ســـبرنت للكارتنج 
علي بســـلر برصيد 50 نقطـــة، وثانيا عبدهللا 
بوهندي برصيد 36 نقطة وثالثا محمد أمين 

برصيد 27 نقطة.
وتدعـــو حلبـــة البحريـــن الدوليـــة للكارتنـــج 
الســـيارات  رياضـــة  ومحبـــي  الجماهيـــر 
للمشاركة ضمن بطوالت الكارتنج إلى جانب 
الدخـــول المجاني لمتابعة إثارة ومنافســـات 

جوالت الكارتنج. 

يذكر أن المواسم الماضية لبطولتي الكارتنج 
المحلية شهدت مشاركة كبيرة وواسعة.

وللمزيـــد مـــن المعلومات عن بطولة ســـبرنت 
للكارتينـــج يمكنكم االتصـــال بحلبة البحرين 
علـــى  أو  الرقـــم 17451745  علـــى  الدوليـــة 

.karting@bic.com.bh البريد اإللكتروني

حلبة البحرين الدولية

السبت انطالق الجولة الثانية لبطولة سبرنت للكارتنج

جانب من المنافسات

Sports@albiladpress.com17
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع األول 1441 - العدد 4034

كتبت كرة اليد البحرينية صفحات مضيئة من النجاحات واإلنجازات المتميزة بعدما أظهر العبونا تفوقهم في العديد من البطوالت 
والــدورات اإلقليميــة والقاريــة والعالميــة؛ لتبقــى كــرة اليــد “رياضــة الذهــب” وفخر الوطــن بكل جــدارة واقتدار على مــدار 11 عاما 

عاشت فيها اللعبة مسيرة زاخرة باأللقاب والبطوالت جعلتها موضع التقدير واالعتزاز للقيادة والشعب وسائر الرياضيين.

لمنتخبـــات  المتتاليـــة  اإلنجـــازات 
كـــرة اليـــد، التـــي كان آخرهـــا التأهـــل 
التاريخـــي ألولمبيـــاد طوكيـــو 2020، 
عيســـى  علـــي  تولـــي  بعـــد  جـــاءت 
إســـحاقي رئاســـة االتحـــاد فـــي العام 
2008 ومنـــذ تلك الفترة شـــهدت لعبة 
األقويـــاء طفـــرة غيـــر مســـبوقة على 
كان  والمســـتويات،  الصعـــد  مختلـــف 
بطلهـــا علـــي عيســـى إســـحاقي الـــذي 
العبـــا  الرياضـــي  العمـــل  فـــي  تـــدرج 
وإداريا حتى أصبح رئيسا لاتحاد ثم 
عضوا باللجنة األولمبية البحرينية ثم 

نائبا في البرلمان.

إنجازات آسيوية وعالمية

لـــم تعـــرف كرة اليـــد طعـــم اإلنجازات 
اآلسيوية وبلوغ نهائيات كأس العالم 
إال فـــي عهـــد الرئيـــس علـــي عيســـى 
العـــام  فـــي  بـــدأت  إســـحاقي، والتـــي 
2010 إثـــر تأهـــل المنتخـــب الوطنـــي 
ألول مرة إلى مونديال السويد 2011 
بالهـــدف الشـــهير الـــذي صوبه ســـعيد 
جوهر فـــي الثواني األخيـــرة من لقاء 
ليحقـــق  الســـعودي  ونظيـــره  األحمـــر 
وصافـــة آســـيا وينقـــل المنتخـــب إلى 
المحفـــل العالمـــي في إنجـــاز تاريخي 

غير مسبوق آنذاك.
ومنـــذ تلك الفتـــرة أصبحت كـــرة اليد 
البحرينيـــة ضيفـــا دائما فـــي بطوالت 
العالم حتى أصبـــح التأهل للمونديال 
أمـــرا اعتياديـــا إثـــر تأهـــل المنتخـــب 

لمونديال قطر 2014 ومونديال فرنسا 
2016 ومونديـــال ألمانيـــا والدنمـــارك 
2018، وكان حينهـــا المنتخـــب يحـــرز 

المركز الثاني على القارة اآلسيوية.
األلعـــاب  دورة  مســـتوى  وعلـــى 
اآلسيوية فقد استطاعت كرة اليد أن 
تحقق إنجازات تاريخية لم يسبق لها 
مثيل بتحقيق منتخب الرجال المركز 
فـــي  البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث 
آسياد إنشـــيون 2014 وألحق بالمركز 
الثانـــي والميدالية الفضية في آســـياد 
جاكرتا 2018 وهو بذلك أول منتخب 
في لعبة جماعية يحرز ميدالية ملونة 
لمملكـــة البحريـــن فـــي دورة األلعـــاب 

اآلسيوية.
علـــى  النجاحـــات  تلـــك  تقتصـــر  ولـــم 
المنتخـــب األول بل تعدت ذلك لتصل 
إلى منتخبات الفئات السنية بتحقيق 
لقـــب بطولة آســـيا ووصـــول منتخبي 
الناشـــئين والشـــباب إلى بطولة العالم 
فـــي تلـــك الفئتين مرات عـــدة وهو ما 
يعكس صابة القاعدة وبرز عدد كبير 
مـــن الاعبيـــن؛ بفضـــل اهتمـــام ودعم 
ورعايـــة األندية الوطنيـــة التي تعتبر 
الركيزة األساســـية والشـــريك الرئيس 

في تحقيق تلك اإلنجازات.

استضافات ناجحة

لـــم يكتف اتحاد كرة اليد بتحقيق 
اســـتطاع  إنـــه  بـــل  اإلنجـــازات، 
يبنـــي عاقـــة وثيقـــة وقويـــة  أن 

مـــع االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة اليد 
فـــي  األخيـــر  هـــذا  ثقـــة  ليكســـب 
اســـتضافة الكثيـــر مـــن األحـــداث 
البطولـــة  القاريـــة حيـــن احتضـــن 
اآلسيوية الخامســـة عشر للرجال 
بالعام 2013 والنســـخة السادســـة 
عشـــرة في العام 2016، وعدد من 
البطـــوالت القاريـــة على مســـتوى 
الشـــباب والناشئين حصدت تميزا 
كبيرا وإشـــادة بارزة من مسؤولي 
االتحاد اآلســـيوي لتصبـــح مملكة 
البحريـــن مركـــزا رئيســـا لبطوالت 

االتحاد اآلسيوي.
التـــي  القويـــة  للعاقـــات  وكان 
نســـجها علي عيســـى مـــع االتحاد 
اآلســـيوي دور كبيـــر وفاعـــل فـــي 

كسب ثقتهم.

افضل اتحاد آسيوي

وكنتيجـــة منطقيـــة لمـــا قـــام بـــه علي 
عيسى إســـحاقي من جهود وبصمات 
واضحة بتعاون باقي أعضاء مجلس 
غيـــر  إنجـــاًزا  االتحـــاد  اإلدارة، حقـــق 
اتحـــاد  كأفضـــل  باختيـــاره  مســـبوق 
2017؛  بالعـــام  القـــارة  فـــي  آســـيوي 
ليضيـــف هذا اإلنجـــاز رصيـــًدا جديًدا 
إلى كـــرة اليـــد البحرينية في ســـجلها 
الحافـــل باإلنجازات المشـــرفة وليعّزز 
مـــن مكانتهـــا الرياديـــة بيـــن دول أكبر 
قارات العالم على المستوى الرياضي.
وجـــاء حصـــول البحريـــن علـــى هـــذه 
األفضليـــة بعـــد منافســـة قويـــة بيـــن 
االتحـــادات اآلســـيوية والتـــي تحظى 
بحضـــور بارز على مســـتوى كـــرة اليد 
في القـــارة كاتحادات كوريا الجنوبية 

وقطر واليابان وايران.

شخصية مؤثرة

اســـتطاع علـــي عيســـى إســـحاقي أن 
يبنـــي لنفســـه شـــخصية مؤثـــرة علـــى 
مستوى كرة اليد البحرينية والرياضة 
عمومـــا، بـــل إنه أصبـــح ذو تأثيـــر بالغ 
علـــى الاعبين تحديًدا، ســـواء داخل 
الملعـــب أو في غرفـــة المابس أو في 
التـــي  اللقـــاءات  التدريبـــات ومعظـــم 
تجمعـــه بهم، فهو العب ســـابق ولديه 
فهـــم ودرايـــة كاملـــة بشـــعور الاعـــب 
وإحساســـه ومتطلباتـــه واحتياجاته، 
وهو ما جعله موضـــع احترام وتقدير 

من جميع الاعبين.
جعلتـــه  المرحـــة  والـــروح  التواضـــع 
صديقا لجميع الاعبيـــن وقريبا منهم 
دون أن يمـــارس عليهم دور “الرئيس” 
فقط، فهو يتلمس احتياجاتهم ويحل 
بأخطائهـــم  ويصارحهـــم  مشـــاكلهم 

ويتابع شؤونهم ليكرس دوره كرئيس 
ميدانـــي وليـــس رئيســـا شـــرفيا يتابع 
من بعيد، لكنه فـــي الوقت ذاته يمتاز 
بالحـــزم والصرامـــة إذا ما تطلب األمر 
ذلـــك، ليفـــرض شـــخصيته واحترامـــه 

على جميع الاعبين.

رجل اإلنجازات

بلغـــة األرقـــام يســـتحق إســـحاقي أن 
أو  اإلنجـــازات”  “رجـــل  عليـــه  نطلـــق 
“الرئيـــس الذهبـــي”، فمـــا تحقـــق فـــي 
يتحقـــق  لـــم  مكتســـبات  مـــن  عهـــده 
مـــن قبـــل، وهـــو مـــا يعكـــس إدارتـــه 
المتميـــزة وإن كنا نؤمن بأن لكل عمل 
إداري أخطـــاء وأوجـــه قصـــور، ولكن 
المخرجـــات والنتائـــج تعكس ســـامة 
العمـــل اإلداري الذي يقوده إســـحاقي 
باتحـــاد كرة اليد، وتحديـــًدا في لجنة 
المنتخبات، فالاعبون هم ثمرة لعمل 
األنديـــة، وتحقيق اإلنجازات هو نتاج 
التخطيط والعمل الدؤوب الذي يقوم 
به االتحاد ممثا في لجنة المنتخبات 
الفنـــي  الطاقـــم  اختيـــار  خـــال  مـــن 
واإلداري وتوفيـــر مختلـــف الظـــروف 
المثاليـــة أمام الاعبيـــن، وهو ما يقود 
إلى نتيجة منطقية بأن إسحاقي كان 
صاحـــب بصمـــة واضحة فـــي تحقيق 
تلك المنجزات لكرة اليد حتى أضحت 
لعبـــة اإلنجـــازات األولى فـــي المملكة 

على مستوى األلعاب الجماعية.

عــامــا  11 مـــــــدار  ــى  ــلـ عـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــد  ــ ــي ــ ال ــرة  ــ ــك ــ ل اإلنــــــجــــــازات  ــل  ــ ــ رج

علي إسحاقي.. الرئيس الذهبي

حسن علي

التأهل ألولمبياد طوكيو 2020 آخر إنجازات اتحاد كرة اليد برئاسة إسحاقي

اللجنة اإلعالمية

 Nautilus Annual يغادر فريق أكاديمية بســت للســباحة مســاء يوم الخميس متوجها إلى مســقط للمشاركة في بطولة
Swim Meet الدولية، والتي ستقام في مجمع سلطان قابوس في بوشر بتاريخ ١-٢ نوفمبر.

وهـــذه هـــي المـــرة الرابعـــة التـــي 
تتـــم دعوة الفريق لهـــذه البطولة، 
حيث يواصل الفريق استعداداته 
اليوميـــة للوصـــول للقمـــة الفنية. 
وتعتبـــر هـــذه المشـــاركة باكـــورة 
هـــذا  لألكاديميـــة  المشـــاركات 
الموســـم، حيـــث يـــدرس الفريـــق 

توجيـــة  بعـــد  مشـــاركات  عـــدة 
للمشـــاركة  للفريـــق  الدعـــوة 
فـــي بطولـــة دوليـــة فـــي روســـيا 

وسنغافورة ودبي.
وسيمثل األكاديمية بهذه البطولة 
١٢ ســـباحا وسباحة من جنسيات 
مختلفـــة تمثـــل فريـــق أكاديميـــة 

أرمـــان  وهـــم  للســـباحة،  بســـت 
رايلـــي  وليـــم،  ســـابين  براينـــت، 
بوســـكيتيس،  زارا  بوســـكيتيس، 
أمانـــي طـــارق، فيـــس بيلـــو، علي 
العكـــري، جـــوش أونيـــل، جاديـــن 
كاونســـيل، نايـــل ثوبيـــل، وليلـــي 

بامنتن.

“بست للسباحة” يغادر إلى مسقط
اتحاد السباحة

أحمـــد  محمـــد  المستشـــار  برئاســـة 
مجبل، عقـــد مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني للسباحة اجتماعه الدوري 
مساء يوم أمس األول، وقد تمخض 
االجتمـــاع بأصـــدار قـــرارات مهمـــة، 
منهـــا تعيين عضـــو مجلـــس اإلدارة 
مديـــر المنتخبـــات الوطنيـــة وســـام 
الطيـــب مديـــرا ألكاديميـــة االتحاد، 
وأيضـــا الموافقة المبدئية بمشـــاركة 
منتخـــب الفتيات بالبطولـــة الودية، 

والتي ســـتقام في ألمانيا، من جانب 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  قـــرر  آخـــر 
مشـــاركة منتخب الرجال للســـباحة 
بـــدوري األنديـــة والهيئـــات بالمملكة 
العربية الســـعودية، يأتي هذا القرار 
فـــي إطـــار التعـــاون المشـــترك بيـــن 
والســـعودي  البحرينـــي  االتحاديـــن 
للســـباحة من خـــال تفعيـــل مذكرة 
بيـــن  وقعـــت  والتـــي  التفاهـــم، 

االتحادين في يوليو الماضي.

نواعم السباحة يشاركن بـ “ودية ألمانيا”

وسام الطيب

علي إسحاقي

األحمر بعد فوزه بفضية آسياد جاكرتا 2018

إسحاقي متأثرا بخسارة نهائي آسياد جاكرتا 2018 والجميع يواسونه



رفعـــت عضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة 
لجنـــة  رئيســـة  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
رياضـــة المـــرأة الشـــيخة حيـــاة بنـــت 
عبدالعزيـــز آل خليفة أطيـــب التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى  ســـلمان 
قرينـــة عاهل البـــالد رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة، وممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة 
حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة فوز مملكة 
البحريـــن بالمركز األول فـــي الترتيب 
بالـــدورة  الميداليـــات  لجـــدول  العـــام 
السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي والتـــي اختتمـــت 
الشـــقيقة،  الكويـــت  بدولـــة  أخيـــرا 
بحصـــول المملكـــة علـــى 77 ميداليـــة 
ملونـــة بينهـــا 36 ذهبيـــة و28 فضيـــة 

و13 برونزية.
وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
أن هذا اإلنجاز يعد ثمرة لدعم القيادة 
الرشـــيدة نتيجة للرعاية الدائمة التي 
يوليها سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة للحركـــة الرياضيـــة واهتمـــام 
الشـــباب  بقطاعـــي  الدائـــم  ســـموه 
لتكـــون  المـــرأة؛  ورياضـــة  والرياضـــة 
شريكا أساسيا في صناعة اإلنجازات 
علـــى حد ســـواء مـــع الرجل، مشـــيرة 
إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز وللـــه الحمد هو 
تجسيد حقيقي لشعار “عصر الذهب” 
الـــذي أطلقه ســـموه الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة وكان حافـــزا لفتياتنا 

لتحقيق ذلك التفوق.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  أشـــادت  كمـــا 
عبدالعزيـــز بكل تقديـــر وامتنان بدعم 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
واهتمام ســـموه بالمشاركة البحرينية 
في الدورة الخليجية وتســـخير جميع 
وتوجيهـــات  للبعثـــة،  الدعـــم  أشـــكال 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  للجنـــة  ســـموه 
المثاليـــة  الظـــروف  بتوفيـــر مختلـــف 
لالعباتنـــا، األمر الذي كان له أبلغ األثر 
فـــي تحقيـــق ذلـــك اإلنجـــاز المشـــرف 
الـــذي وضـــع رياضة المـــرأة البحرينية 
فـــي الصـــدارة الخليجية بـــكل جدارة 

واقتدار.
وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
أن هـــذا اإلنجـــاز ســـيخلد بأحرف من 
ذهب فـــي تاريخ الرياضـــة البحرينية 
بعد تحقيق المملكـــة صدارة الترتيب 

العـــام لجـــدول الميداليـــات وهـــو أمر 
يبعث على الفخـــر واالعتزاز ويعكس 
بجـــالء المكانة المتقدمة التي وصلت 
إليهـــا رياضة المرأة على المســـتويات 
كافة، مشيدة بتعاون ومتابعة األمين 
العـــام للجنة األولمبيـــة محمد النصف 
الـــذي كان لـــه أثـــر كبيـــر فـــي إنجـــاح 

المشاركة.
شـــكرها  خالـــص  عـــن  عبـــرت  كمـــا 
االتحـــادات  لجميـــع  وتقديرهـــا 
المشـــاركة  الوطنيـــة  والمنتخبـــات 
والالعبات واألطقـــم اإلدارية والفنية 
الذيـــن بذلـــوا جهودا كبيـــرة وواضحة 
في سبيل تحقيق هذا اإلنجاز ليرفعوا 
رايـــة البحريـــن خفاقـــة عاليـــة، مثنية 
كذلـــك على جهود جميـــع أفراد البعثة 
اإلداريـــة واإلعالمية والذين يعتبرون 
شـــركاء أساســـيين فـــي تحقيـــق هـــذا 
اإلنجـــاز التاريخـــي الـــذي عـــزز مكانة 
الرياضة البحرينيـــة، متمنية لمملكتنا 
الغالية المزيد من الرفعة والتقدم في 

العهد الزاهر لجاللة الملك.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  عبـــرت  كمـــا 
خالـــص  عـــن  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
الكويـــت  لدولـــة  وتقديرهـــا  شـــكرها 
الشـــقيقة قيادة وحكومة وشعبا على 
حســـن الضيافـــة وحفاوة االســـتقبال، 
معربـــة عـــن شـــكرها الجزيـــل كذلـــك 
لرئيســـة اللجنـــة التنظيميـــة لرياضـــة 
نعيمـــة  الشـــيخة  الخليجيـــة  المـــرأة 
األحمـــد الصبـــاح على حســـن التنظيم 

والتعـــاون، وهنأتهـــا بنجـــاح الـــدورة، 
متمنية لها التوفيق والنجاح.

يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن تصـــّدرت 
لوحـــة الشـــرف بفوزهـــا للمـــرة الثالثة 
البحريـــن  فـــي   2013 نســـخة  )فـــي 
فـــي  و2019  عمـــان  فـــي  و2015 
الكويـــت( بالمركز األول فـــي الترتيب 

العام للدول المشاركة. 

البحرين تتوج بلقب الدورة 

السادسة لرياضة المرأة الخليجية

جـــدول  البحريـــن  مملكـــة  تصـــدرت 
الترتيب العام للميداليات لتفوز بلقب 
الدورة السادسة للمرة الثالثة مرة منذ 

انطالقتها العام 2008، إذ حازت بعثة 
البحريـــن علـــى 77 ميداليـــة متنوعـــة 
و13  فضيـــة  و28  ذهبيـــة   36 بينهـــا 

برونزية.
واحتلت دولة اإلمارات العربية المركز 
الثانـــي بحصولهـــا علـــى 54 ميداليـــة 
ملونـــة بينهـــا 22 ذهبيـــة و14 فضيـــة 
و18 ميداليـــات برونزية، بينما جاءت 
الكويـــت في المركـــز الثالث بحصولها 
50 ميداليـــة متنوعة بينهـــا 17 ذهبية 

و10 فضيات و23 برونزية.
وشـــكلت ألعاب القوى وألعـــاب القوى 
الرقـــم الصعـــب فـــي  لـــذوي العزيمـــة 
هذه الدورة من خـــالل تحقيق أبطال 
البحرين إلـــى 16 ميدالية ذهبية و18 
فضـــة و6 برونزيات، في حين حققت 

منافســـات البولينـــغ 8 ميداليـــات، كما 
أحرزت فتيـــات الرمايـــة 11 ميدالية، 
وسيطرت كرة الطاولة البحرينية على 
المنافســـات الخليجيـــة بعد أن حققت 
منافســـات  بـــرزت  كمـــا  5 ميداليـــات، 
التايكوندو عن نتائـــج إيجابية للفرق 
الوفـــد  تحصـــل  ن  بعـــد  البحرينيـــة 
فيمـــا  7 ميداليـــات،  علـــى  البحرينـــي 
حين اكتفت العبات منتخب المبارزة 

بـ 3 ميداليات برونزيات.
وعلى صعيـــد األلعاب الجماعية حقق 
منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة القـــدم داخل 
الصاالت الميدالية الذهبية، وهو ذات 
اإلنجـــاز الـــذي حققـــه منتخـــب الكـــرة 
الطائـــرة بعـــد انتصـــارات متميزة، في 
حيـــن حصـــل فريـــق كـــرة الســـلة على 

الفضيـــة،  الثانـــي والميداليـــة  المركـــز 
فيما جاء منتخب كرة اليد في المركز 

الرابع.
وتعـــد رياضة المـــرأة البحرينيـــة رقًما 
صعًبـــا علـــى المســـتوى الخليجـــي من 
خالل مـــا حققته من إنجـــازات كبيرة 
على مـــدار الـــدورات الخليجيـــة التي 
أقيمـــت منذ العـــام 2009 في الكويت 
وصـــوال إلـــى الـــدورة السادســـة التـــي 
اختتمـــت أمـــس “األربعـــاء”، إذ باتـــت 
كســـبها  خـــالل  مـــن  األصعـــب  الرقـــم 
للعديد من الميداليـــات الذهبية ورفع 

راية البحرين عالية.

اليوم عودة البعثة البحرينية

البعثـــة  تعـــود  أن  المنتظـــر  ومـــن 
البحرينيـــة اليـــوم )الخميس( برئاســـة 
آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة 
انتهـــاء  بعـــد  البحريـــن  إلـــى  خليفـــة 
مهمتها الرســـمية بتمثيـــل المملكة في 
الـــدورة الخليجيـــة السادســـة لرياضة 
الكويـــت،  اســـتضافتها  التـــي  المـــرأة 
وتمثـــل هـــذه الرســـالة األخيـــرة للوفد 
اإلعالمـــي المرافق، بعـــد ختام الدورة 
وانتهاء المشـــاركة البحرينيـــة بإنجاز 
 77 علـــى  بالحصـــول  مســـبوق  غيـــر 
ميداليـــة ملونـــة تصدرت بهـــا المملكة 
جدول الترتيب العام للدول المشاركة 

في الدورة.

فريق البحرين لكرة الطاولة يتوج بالمركز األول

تتويج البولينغ بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

جانب من تتويج الرماية

تتويج ذوي العزيمة

توفيق الوداعي وجميل سرحان من الكويت | تصوير جعفر حسن

اتحاد رفع األثقال

عقـــدت لجنـــة الحـــكام باالتحاد البحرينـــي لرفع األثقال برئاســـة 
علـــي يحيى مديـــر بطولة العيـــد الوطني لرفع األثقـــال اجتماعا 
تنســـيقيا مطلـــع األســـبوع الجاري بقاعـــة االجتماعـــات باالتحاد 
البحرينـــي لرفع األثقـــال بمقره بأم الحصم؛ من أجل االســـتعداد 
والتجهيز للبطولة المرتقبة، والتي من المقرر أن تقام منافساتها 
يـــوم الخميـــس الموافـــق 12 من شـــهر ديســـمبر المقبل بمدرســـة 
حطين االبتدائية للبنين بالنعيم بالمنامة، حيث ســـتقام البطولة 

للرجال والسيدات لجميع الفئات العمرية.
وفي بداية االجتماع، رحب يحيى بأعضاء لجنة التحكيم، مثنيا 
على دورهم الكبير في ادارة وتحكيم جميع البطوالت التي تقام 
على أرض المملكة أو التي يشـــاركون فيها خارج الوطن، مشيدا 
بعطائهـــم وتفانيهـــم الدائـــم، ومؤكدا لهم أنهم شـــركاء في نجاح 
البطـــوالت، ومشـــيرا أن تحكيم رياضـــة رفع األثقـــال البحرينية 
قطع شـــوطا طويـــال، وباتـــت المملكـــة تمتلك حـــكام ومحكمات 
دولييـــن وحاصلين على مؤهالت وشـــهادات عليا مما يتيح لهم 
المشـــاركة في أكبر البطوالت، ولعل ذلك بفضل من دعم مجلس 

اإلدارة وعلـــى رأســـه ســـلطان الغانـــم ورئيس لجنة رفـــع األثقال 
باالتحـــاد علي عبدهللا وجميع األعضاء ومنتســـبي االتحاد على 

دعمهم المستمر لهذه الرياضة وجميع جوانبها.
وتم تحديد موعد مراسم التسجيل وعملية الوزن من الساعة 8 
وحتى 9 صباحا على أن تنطلق المنافســـات رســـميا عند الساعة 

التاسعة صباحا.

جانب من االجتماع التنسيقي

األثقــال لرفــع  الوطنــي  العيــد  لبطولــة  اســتعداًدا 
اجتماع تنسيقي وتوزيع مهمات الحكام

نادي التنس

تواصلت منافسات بطولة شاين البحرين الدولية الثانية للتنس 
للناشـــئين التـــي ينظمهـــا االتحـــاد البحريني للتنس لليـــوم الرابع 
علـــى التوالي، حيث جرت منافســـات دور الــــ 16 للبطولة لفئتي 
زوجـــي األوالد والفتيـــات، حيـــث اســـتضافت مالعـــب االتحـــاد 
بجامعة بوليتكنيك البحرين في مدينة عيسى جميع المباريات.

وفـــي منافســـات فئـــة األوالد، واجـــه العبـــو البحرين منافســـات 
صعبـــة وقوية خالل هـــذا الدور، حيث واجهوا أبرز المرشـــحين 
للفـــوز بلقـــب بطولـــة الزوجـــي، فيما واصـــل المرشـــحون لحصد 

بطولة الزوجي التقدم في البطولة.
وقـــد خســـر الثنائي البحرينـــي جابر عبدالعال ومحمد الشـــهابي 
أمام الثنائي المكون من البريطاني تومي هاريســـون والتايلندي 
واريـــت واناويتشـــاتي بنتيجـــة 6/0 و6/0، فيمـــا خســـر الثنائـــي 
البحريني اآلخر المكون من علي آل شـــريف ومحمد الخان أمام 
الثنائي المكون من األلماني مارك اندلر والفرنسي بابلو تروتشو 
بنتيجة 6/0 و6/0، وكان األلماني إندلر أحرز قبل أيام قليلة لقب 
فـــردي بطولة البحريـــن الدولية للتنس للناشـــئين التي اختتمت 

مؤخرا في نادي البحرين للتنس.
وفـــي فئة الفتيات، خســـر الثنائـــي البحريني المكـــون من مريم 
عيســـى ونازلي نادر مواجهتهما الصعبة أمام الثنائي البريطاني 

المكون من أريانا بارتليت واوليفيا روك بنتيجة 6/0 و6/1.
وســـتنطلق المباريـــات بدءا من الســـاعة 9 صباحـــا على مالعب 

االتحاد البحريني للتنس.

جانب من المباريات

إقصــاء العبــي البحرين فــي زوجــي األوالد والفتيات
ربع نهائي بطولة شاين ينطلق اليوم
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البحرين تتصدر لوحة شرف دورة رياضة المرأة الخليجية
الــتــرتــيــب صـــــدارة  ــى  ــل ع لــيــتــربــعــن  ــة  ــي ــدال ــي م  77 فــتــيــاتــنــا  أحـــــرزت  أن  ــد  ــع ب

جانب من تتويج منتخبنا للكرة الطائرة



سلمان بن محمد: سنسخر اإلمكانات لنجاح أسبوع بريف
ترأس رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية عضو اللجنة العليا ألســبوع بريف الدولي للقتال ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد آل 
خليفــة االجتمــاع االعتيــادي لمجلــس اإلدارة، الــذي عقــد بمقر المجلــس البحريني لأللعاب القتالية باســتاد البحريــن الوطني بمدينة 

عيسى الرياضية.

رئيـــس  نائـــب  االجتمـــاع  وحضـــر 
المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية 
فيصـــل خالـــد كانـــو، وعضـــو المجلس 
رئيس االتحاد البحريني للجوجيتسو 
رضا منفـــردي وفجر البنعلي، واألمين 
لأللعـــاب  البحرينـــي  للمجلـــس  العـــام 

القتالية راجي عبدالرحمن. 
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة 
بالحضـــور، مؤكـــدا ســـموه أن الجميع 
النســـخة  فعاليـــات  انطـــاق  يترقـــب 
الدولـــي  بريـــف  أســـبوع  مـــن  الثالثـــة 
للقتـــال 2019، والتـــي تتضمـــن إقامة 
إقامـــة بطولـــة العالم السادســـة للهواة 
وبطولـــة  المختلطـــة،  القتـــال  لفنـــون 
بريف )BRAVE( في نسختها التاسعة 
والعشـــرين للمحترفين لفنـــون القتال 
بطولـــة  إقامـــة  وكذلـــك  المختلطـــة، 
المفتـــوح،  للـــوزن  العالميـــة   ”KHK“

التي ســـتقام لليلة واحـــدة إلى جانب 
منافسات بطولة بريف.

وقال ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
البحرينـــي  المجلـــس  إن  خليفـــة  آل 
لأللعـــاب القتالية سيســـخر اإلمكانات 
بريـــف  أســـبوع  نجـــاح  لدعـــم  كافـــة 
الدولـــي للقتال 2019، الذي ســـينظمه 
القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  االتحـــاد 
المختلطـــة “BMMAF” بالتعـــاون مـــع 
منظمـــة بريف واالتحاد الدولي لفنون 
IMMAF - WM- “القتـــال المختلطـــة 
MAA”. فيعتبـــر هـــذا الحـــدث إحـــدى 
الفعاليـــات الرياضية التي اســـتطاعت 
للعالـــم  تثبـــت  أن  البحريـــن  مملكـــة 
أنهـــا علـــى أهبـــة االســـتعداد لتنظيمها 
بجانـــب مختلف الفعاليـــات الرياضية 
القـــدرات  بفضـــل  والدوليـــة؛  القاريـــة 
واإلمكانـــات العاليـــة، ومـــا تمتلكه من 
كفـــاءات وطنيـــة قادرة علـــى تحويل 

المستحيل إلى حقيقة، وهذا ما حدث 
اللتيـــن  الماضيتيـــن  النســـختين  فـــي 
القتـــا رواجا كبيرا وصدى واســـعا في 
األوســـاط الرياضية العالمية، عزز من 
مكانة البحرين على خارطة الرياضية 

الدولية.

رياضتنا تعيش أوج عطائها

وتابع ســـموه بأن “الرياضة البحرينية 
تعيـــش اآلن أوج عطائها فضل رعاية 
ودعم ســـيدي حضرة صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
هللا  حفظـــه  المفـــدى  البـــاد  عاهـــل 
ورعـــاه للرياضـــة والرياضييـــن، وذلك 
مـــا أثبتتـــه منتخباتنـــا الوطنيـــة فـــي 
مختلـــف األلعاب مـــن خال ما حققته 
مـــن إنجـــازات متميـــزة، عكســـت مـــا 
تعيشـــه الرياضة في مملكـــة البحرين 

من تطور ونماء متواصلين”.

جهود متميزة ومساعي حثيثة

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  وأضـــاف 
محمـــد آل خليفـــة “ومما ال شـــك فيه، 
يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة  الجهـــود  أن 
ممثـــل جالة الملك لألعمـــال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، ومـــا يبذله النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة 
حمـــد آل خليفـــة مـــن مســـاع حثيثـــة 
فـــي دعم الرياضة من خـــال البرامج 
والخطط والمبادرات، أســـهم ذلك كله 
في إحداث نهضة رياضية، انعكســـت 
بصـــورة واضحـــة علـــى النتائـــج التي 
حققتهـــا األلعـــاب الرياضيـــة بمـــا فيها 
المختلطـــة،  القتـــال  فنـــون  رياضـــة 
العديـــد  تحـــرز  أن  اســـتطاعت  التـــي 
مـــن اإلنجـــازات وأن تعتلـــي صـــدارة 
التصنيف العام لاتحاد الدولي لفنون 

القتال المختلطة”.

 ”MMA“ خالد بن حمد و

البحرينية

وقال ســـموه “إن الجهود الكبيرة التي 
بذلها ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة في رعاية ودعم سموه لرياضة 
فنـــون القتـــال المختلطـــة البحرينيـــة، 
منحهـــا القوة وبوأت مملكـــة البحرين 
مكانـــة متقدمـــة فـــي هـــذه الرياضـــة 
العالميـــة، وانعكـــس ذلـــك علـــى دفـــع 
المنتخب الوطني لتقديم المستويات 
المشـــرفة، التي حقق فيها سلسلة من 
اإلنجازات التي منحته أن يتربع على 
قمة التصنيف العالمـــي. وثقتنا كبيرة 
فـــي أن المنتخـــب الوطني ســـيواصل 
ظهـــور المميـــزة فـــي عالميـــة الهـــواة 
السادســـة، لتحقيق الهـــدف في إحراز 
المركـــز األول فـــي الترتيـــب العام في 
هـــذه البطولة، والتي ســـبق وأن حقق 
فيها المركز الثاني في النسخة الرابعة 
2017 والمركـــز الثالـــث فـــي النســـخة 

الخامسة 2018”.

سلمان بن محمد يترأس اجتماع مجلس اإلدارة

مجلس األلعاب القتالية

ناصــر عنــان نجــم النــادي األهلــي والمنتخــب الوطنــي لكــرة الطائــرة، العب ســطر أاســمه بأحرف مــن ذهب في ســماء كــرة الطائرة 
البحرينية والعربية كأحد الالعبين البارزين في هذا الجيل، بزغ عنان في صغر سنه ليمثل الفريق األول ويلتحق بالمنتخب الوطني 
وهو ال يزال شــابا، واســتطاع تحقيق عدة إنجازات على المســتوى الجماعي والفردي مع النادي والمنتخب الوطني، في هذا اللقاء 

بين لنا “عنان” مقتطفات من مسيرته منذ بداياته في اللعب، واستطلعنا أراءه وخططه المستقبلية، نترككم مع اللقاء: 

“البالد سبورت”: متى بدأت بمزاولة  «
اللعبة ولماذا اخترت الكرة الطائرة؟ 

“ناصر عنان”: بدأت مزاولة اللعبة منذ سنة 
2001، البدايـــة فـــي قريتي فـــي الماحوز، 
وهي مشـــهورة بكرة الطائرة ولعدم وجود 
مركز أو نـــاد في القرية توجهت للعب في 

النادي األهلي.
“البالد سبورت”: من هو الشخص الذي  «

دفعك للعب في النادي األهلي؟

“ناصـــر عنـــان”: ابـــن عمـــي المـــدرب جعفر 
جاســـم عنـــان، وكان مـــدرب الفريق وكان 

يصطحبني معه إلى النادي يوميا.
“البالد سبورت”: ما المراكز التي كنت  «

تشغرها في الفئات السنية؟ 

“ناصر عنان”: بـــدأت في مركز المعد حتى 
فئة الناشـــئين تقريبا 6 أو 7 سنوات، حتى 
فئة الشـــباب تحولت إلـــى مركز 4 بتوجيه 

من المدرب جواد جاسم.
“البالد سبورت”:  متى كان ظهورك  «

األول على مستوى الفريق األول 
وكيف تقيم التجربة األولى؟ 

“ناصر عنان”: كان ظهروري األول في سنة 
2009، وهي آخر ســـنة لعـــب فيها الدوري 
علـــى صالـــة الجفير، دخلـــت برهبة بحيث 
كنت الوحيد من جيلي مع علي الصيرفي 
والبقيـــة كانـــوا العبين خبرة، كنـــت مهتزا 
من وجود الاعبين الكبار انتابني الخوف 
مـــن أن أخطأ في الملعـــب، ولكن الاعبين 

كانوا يبعثون حماستي وتحفيزي.
“البالد سبورت”: ما شعورك حيال تواجد  «

أخيك األصغر محمد عنان )جوني( 
بجانبك في الفريق والمنتخب؟ 

“ناصـــر عنـــان”: محمد من أقـــوى الاعبين 
فـــي  والعـــرب،  الخليـــج  دول  فـــي  حاليـــا 
الســـابق كانـــوا يقولـــون بأنـــي قائـــد فـــي 
الملعـــب، ولكـــن حاليًا محمـــد أصبح القائد 

في الملعب.
“البالد سبورت”: يعتبر موسم  «

2013.2014 موسما استثنائيا وبداية 
تاريخية لفريق النادي األهلي، ولك 

شخصيا للبطوالت كيف كان هذا 
الموسم معك؟ 

الموســـم اســـتثنائي  “ناصـــر عنـــان”: هـــذا 
فعا، كان الموسم الذي يسبقه وصلنا إلى 
النهائـــي، وحصلنا علـــى أول دوري وكأس 
فـــي تاريـــخ النـــادي األهلي والشـــعور كان 

جميا بتحقيق الثنائية.
“البالد سبورت”: ماذا تعني لك تجربة  «

البطولة العربية وتحقيقها مرتين على 
التوالي؟ 

“ناصر عنـــان”: البطولـــة العربية هي أقوى 
بطولة حققها النادي األهلي ولنا شـــخصيا 
كاعبيـــن كأول فريـــق بحرينـــي يحرزهـــا، 
والبطـــوالت العربيـــة قويـــة وتشـــارك فيها 

التونســـية  األفرقـــة  مثـــل  قويـــة  فـــرق 
والمصرية والقطرية.

“البالد سبورت”: فزتم لمرتين وأخفقتم  «
لمرتين.. ماذا رأيت في البطولة العربية 

من فوائد؟ 

“ناصر عنان”: خســـرنا، ولكن لم نخسر من 
الناحية الفنية، فالبطولة تشارك فيها فرق 
كبيـــرة، فالمشـــاركة فـــي البطولة مكســـب 
وتضيـــف خبـــرة لاعـــب واحتـــكاكا اكثـــر 
باعبين، المشاركة في البطولة تغير نمط 
حيـــاة الاعـــب من حيـــث االلتـــزام والنوم 
فـــي  الاعبيـــن  وضـــع  بخـــاف  والســـهر، 

البحرين.
“البالد سبورت”: ماذا عن البطولة  «

العربية التي أقيمت في البحرين 
وإصابتك خاللها؟

“ناصـــر عنـــان”: البطولة فـــي البحرين بين 
أهلـــك وجمهورك لها طعم مختلف، لم أكن 
أخـــرج من الملعـــب حزينا؛ ألنـــي لم ألعب، 
فمهمـــا كان فريقي هو المهم كنت أشـــجع 

من الخارج ومتحمس رغم اإلصابة. 
“البالد سبورت”: حققت جميع البطوالت  «

المحلية. وحققت العربية لمرتين، 
ماذا عن الخليجية ما الذي ينقصكم 

لتحقيقها؟ 

لـــم  الخليجيـــة  البطولـــة  عنـــان”:  “ناصـــر 
نتوفـــق فيها لســـنتين، تخســـر في شـــوط 
واحد وتخســـر البطولة، في السنة الثالثة 
كانت شبه محســـومة لألهلي وهي السنة 
فـــي  العربيـــة  التـــي حققنـــا فيهـــا  نفســـها 
البحرين، نذهـــب للبطولة ونحن في حال 
أال نســـتطيع إرجـــاع لياقتنـــا بعـــد البطولة 
العربيـــة، وهـــي التـــي لـــم تكـــن ســـهلة من 
نســـتطيع  فـــا  المباريـــات،  تتابـــع  ناحيـــة 
اســـترجاع اللياقـــة لهذه البطولـــة، فهذا ما 

كان ينقصنا. 
“البالد سبورت”: ماذا تطمح بعد  «

هذه االنجازات وإلى أين هو سقف 
الطموحات؟ 

“ناصـــر عنـــان”: طموحـــي أن نواصـــل في 
البطـــوالت، ولكـــن إلى حـــد معين، الســـنة 
الحاليـــة أو الســـنة القادمـــة وبعدهـــا أفكر 
فـــي التوقف عـــن اللعب ألفكر في نفســـي 
عاطـــا،  مازلـــت  إنـــي  بحيـــث  وعائلتـــي، 
ولكـــن  رزق،  مصـــدر  الكـــرة  أن  صحيـــح 

السنوات تمر.
“البالد سبورت”: وبالنسبة إلى اإلنجازات  «

الفردية مع النادي .. ما الذي يعنيه لك 
الحصول على أفضل ضارب ٤ في عدة 

بطوالت محلية وخليجية؟ 

“ناصـــر عنـــان”: تعني لـــي الكثيـــر، ولكن 
ليـــس هذا الشـــيء الـــذي أذهـــُب إليه، 

فـــا أذهـــُب مـــن أجل الظهـــور في 
علـــى  الحصـــول  أو  الصـــورة 
أنـــي  بقـــدر  الفرديـــة  الجوائـــز 

أذهب للبطولة ال لشيء شخصي.
“البالد سبورت”: صف لنا تجربتك مع  «

المنتخب الوطني عندما تم استدعاؤك 
للمرة األولى؟ 

“ناصر عنان”: كانت السنة االولى لي 2011 
أمثـــال:  موجوديـــن،  النجـــوم  أبـــرز  وكان 
صـــادق إبراهيـــم، فاضـــل عبـــاس، جاســـم 
النبهان، ميـــرزا عبدهللا، أيمن هرونة، فيما 
كنت أنا الاعـــب الصغير بينهم والاعبين 
يونـــس  الاعـــب  فقـــط  كان  جيلـــي  مـــن 
عبدالكريـــم أكبـــر مني بعدة ســـنوات، كان 
تفكيري لم يكن في أخذ مركز، بل أريد أن 
أتعلم مـــن هذا الجيل وتطويـــر اإلمكانات 

واستفدت كثيرا.
“البالد سبورت”:  ماذا تعني لك قيادتك  «

للمنتخب الوطني في البطولة العربية 
في العام 2018؟

“ناصـــر عنـــان”: قيـــادة المنتخب هـــم آخر 
على الاعب ومســـؤولية كبيرة وضغوط، 
فأنـــت تصبـــح مدربـــا ومســـاعدا وإداريـــا 
يصبـــح  الثقـــل  فغالبيـــة  الملعـــب،  داخـــل 

عليك.
“البالد سبورت”: ما عوامل تميزك  «

وحصولك على أفضل العب شامل 
بالبطولة العربية األخيرة مع المنتخب 

الوطني؟

“ناصـــر عنـــان”: كنت قائـــد الفريق وعملت 
غيـــاب  بعـــد  فيهـــا  البطولـــة  كأس  لرفـــع 
البطولـــة عـــن البحرين مـــن العـــام -2007
2008، فكنـــت أريـــد إرجـــاع البطولـــة إلى 

أرض الوطن. 
“البالد سبورت”:  ما الذي تحتاجه كرة  «

الطائرة البحرينية للبروز على 
المستوى اآلسيوي؟

توجـــد  ال  عنـــان”:  “ناصـــر 
لدينـــا،  ماديـــة  إمكانـــات 
فـــي  تقـــام  فالبطـــوالت 
كوريـــا أو الصيـــن، وال 
يتـــم اســـتضافة هـــذه 

أمـــا  لدينـــا.  البطولـــة 
الاعبون، فا ينقصهم 

شـــيء  أي 
ن  هلـــو مؤ و

لهـــذي البطـــوالت، وإذ لم يكونـــوا مؤهلين 
لنوقـــف الدوري، فالـــدوري يلعب من أجل 

المنتخب في األخير.
“البالد سبورت”: كيف كانت مشاركتك  «

في البطولة العربية لكرة الطائرة 
الشاطئية؟ 

“ناصـــر عنـــان”: البطولـــة األولـــى حصدنـــا 
المركز الرابع عندما قابلنا في قبل النهائي 
الفريـــق البحريني اآلخـــر المكون من علي 
مرهـــون ومحمد يعقوب، فيما في الســـنة 
اآلخـــرى لم نتوفق، ولكن كمشـــاركة الكرة 
الشـــاطئية لعبـــة جميلـــة، ولكنهـــا تحتـــاج 
ممارسة أكثر وإعدادا قويا ومدربا قويا. 

“البالد سبورت”: ماذا أضاف لك تواجدك  «
مع أيمن هرونة في نفس الفريق؟ 

“ناصـــر عنان”: أيمن هرونة كان مدرب في 
التمارين، إضافة إلى محمد يعقوب وعلي 
مرهون، كنا فريقين مكونين من 4 العبين، 
ثاثة العبين يوجهوني، فاالستفادة منهم 
كانت كبيرة، وأيمن كان يشرح لي 

داخل الملعب وخارجه.
 “البالد سبورت”:  «

ما أسباب تراجع الكرة الطائرة 
الشاطئية؟ 

“ناصـــر عنان”: عدم وجود 
خارجيـــة،  مشـــاركات 
المشاركة 

فـــي البطولـــة العربيـــة فقط لمدة أســـبوع 
واحد ويســـبقها إعداد بسيط، معسكر من 
يومين إلى أســـبوع “ما ينفع”، عمان وقطر 
تقدمـــوا علينـــا كثيرا من ناحية المشـــاركة 

في البطوالت الخارجية.
“البالد سبورت”: كيف كان مشوارك  «

االحترافي مع النصر اإلمارتي؟

“ناصر عنـــان”: كانت تجربة جميلة، وكنت 
أتمنـــى مواصلـــة احترافـــي، وكان اإلخوة 
فـــي نـــادي النصـــر متعاونيـــن جـــدًا معـــي، 

ولكن لم نتوفق في تحقيق بطوالت. 
“البالد سبورت”: هل أنت راض عن  «

التجربة االحترافية ومدى نجاحها؟

“ناصـــر عنـــان”: ماديا راض، ولكـــن فنيا لم 
أســـتفد كثيـــرا، فكنـــت أتمنى أن أســـتفيد 

فنيا أكثر.
“البالد سبورت”: هل كان قرار االإحتراف  «

إلى الخارج صعب عليك، وما األسباب 
الذي دفعتك نحو االحتراف؟ 

“ناصـــر عنـــان”: لـــم يكن صعب مـــن ناحية 
أنه فـــي دولة خليجية قريبـــة، فيما كانت 
الصعوبـــة تكمـــن في  عاطل منـــذ أكثر من 
10 ســـنوات منذ تخرجي، ولم أتوظف وال 
يوجـــد لـــي دخـــل آخر غيـــر اللعـــب، فلقمة 

العيش دفعتني لاحتراف.
البالد سبورت”: هل ترى بأن الالعب  «

البحريني مظلوم من ناحية الحياة 
االحترافية؟ 

“ناصـــر عنـــان”: الاعـــب البحريني يشـــيد 
فيـــه المدربون األجانـــب الذين جاءوا إلى 
البحريـــن، ولكنهم يتســـاءلون باســـتغراب 
حيـــاة  تملكـــون  ال  الحيـــاة؟..  هـــذه  “مـــا 
يعانـــي  البحرينـــي  فالاعـــب  احترافيـــة”، 

ساعات العمل الطويلة. 
“البالد سبورت”: ما رأيك برواتب الالعبين  «

البحرينيين؟ 

البحرينـــي  الاعـــب  عنـــان”:  “ناصـــر 
مظلـــوم مقارنة بالاعبيـــن األجانب، 
فرواتبهـــم عاليـــة بحيـــث إنه يمكن 
أن يعيـــش بجـــزء ويمكنه االدخار، 
ولكنـــك فـــي البحريـــن ال يمكن أن 
تدخـــر المبالـــغ، فالرواتـــب متدنيـــة 

مقارنة ببعض األلعاب األخرى.
“البالد سبورت”:  ما الفروقات بين  «

الدوري البحريني للكرة الطائرة ونظيره 
اإلماراتي؟ 

“ناصر عنـــان”: فروقات كبيـــرة، من ناحية 
الاعبيـــن المحلييـــن هنـــا فـــي البحريـــن، 
فالمحتـــرف يأتـــي للبحريـــن مهمـــا كانـــت 
علـــى  الفريـــق  يحمـــل  ال  ولكنـــه  قوتـــه، 
عاتقـــه، فالاعبـــون الخمســـة الذيـــن معـــه 
يكملونـــه، أمـــا في اإلمـــارات، هنـــاك بعض 
األنديـــة يحمـــل فيهـــا المحتـــرف الفريـــق 
علـــى عاتقه 100 % لدرجـــة أن المحترف 
يظهر بشـــكل غير جيد بحيث لو أنه ســـدد 
50 كـــرة من 60 يكـــون ســـيئا، فالمحترف 
عليـــه أن ينتصر بالفريـــق، ولكن المحترف 
فـــي األخير يظـــل إنســـانا وليس مـــاكا ال 
يخطـــأ. أما مـــن ناحية اإلمكانـــات المادية 
والصاالت، فهـــي موجودة، ولكن ينقصهم 

التكتيك الفني داخل الملعب.
“البالد سبورت”: ما تعني لك العودة  «

إلى البحرين للعب في صفوف ناديك 
األم؟ 

“ناصر عنـــان”: يعني لي الكثيـــر، فأنا قادم 
إلـــى بيتـــي، وليس النـــادي، ونتمنى نحقق 

البطوالت بعون هللا.
“البالد سبورت”:  ما استعداداتك لهذا  «

الموسم وإلى أين سيصل النادي 
األهلي؟  

األخيـــرة  الســـنوات  فـــي  عنـــان”:  “ناصـــر 
كنـــت شـــخصيا ال أبدأ فـــي التماريـــن منذ 
بداية األعـــداد إما في منتصف اإلعداد او 
أواخـــره، أما هـــذه الســـنة، فتواجدت منذ 
بداية اإلعداد، وننوي أن نحقق البطوالت، 
فالنادي األهلي وصل مرحلة أنه ال يرضى 

بأقل من بطولة. 
“البالد سبورت”: على الورق، المنافسة  «

بينكم وبين المحرق ستكون قوية، 
فيكف ترى هذه المنافسة؟ 

كل  ولهـــم  المحـــرق  عـــن  يتكلـــم  الـــكل 
االحتـــرام، ولكـــن ال ننســـى وجـــود النجمة 
وداركليـــب أيضـــا، فرغـــم خـــروج العبيـــن 
منهـــم إال أن داركليـــب والدة بالاعبيـــن، 
ويمكنـــك مشـــاهدة كل الفـــرق، فـــا يوجد 

فريق ال يملك العبا من داركليب.
“البالد سبورت”: كلمة موجهة إلى  «

جميع محبينك وجماهير النادي األهلي 
عموما؟ 

“ناصـــر عنـــان”: أشـــكر الجماهيـــر األهاويـــة 
على وقفتها معي منذ بداياتي في الماعب، 
ومســـاندتهم لـــي فـــي التجربـــة االحترافية 
األخيرة، وكانـــت تصلني التعليقات الداعمة 
بأنهـــم  متوقعـــة  تكـــن  لـــم  فوقفتهـــم  لـــي، 
ســـيقفون معي، ولكن الصراحة تقال، وقفوا 
معـــي وقفة رجال، ولم يكن هناك أي تقصير 
من جانبهم، وبعون هللا نعدهم بالسعي نحو 

البطوالت هذا العام. 

حوار: جاسم الخير 

طالب إعالم في جامعة البحرين

الــدوري لنوقــف  مؤهليــن  يكونــوا  لــم  وإن  للبطــوالت  مؤهلــون  البحرينيــون  الالعبــون 

عنان: طموحاتي كبيرة ولكني أفكر في التوقف عن اللعب

ناصر عنان في الصغر
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ناشــد مجموعــة مــن ســواق الحافــات الخاصــة ممــن يعملون في نقــل الطلبة للمــدارس الحكوميــة والخاصة، وزيــر الداخلية 
الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة عبر “البــاد” لمعالجة أوضاعهم، إذ ســعت إدارة المرور لضبــط عملية تنظيم 
المواصــات المخصصــة لنقــل الطلبــة في الحافــات على اختافها وذلك باشــتراط إصدار ترخيص مــن إدارة المرور بمزاولة 
نقل الطلبة، ولكن عملية الترخيص متوقفة، إذ راجعنا مراًرا وتكراًرا للحصول على الترخيص، ولكن دون جدوى، فالرّد الذي 

نحصل عليه أن الترخيص متوقف حاليا.

المهنـــة  مزاولـــة  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
والعمـــل يتعين علينا أن نعمل تحت 
كوجـــه  مواصـــات  شـــركة  مظّلـــة 
مـــن األوجـــه القانونية لنقـــل الطلبة 
بشـــكل رســـمي، وبالتالـــي يجـــب أن 
يتـــم تســـجيل الحافلة ضمن شـــركة 
مواصات رسمية، وهو أمر يقتضي 
الشـــركة مقابـــل هـــذه  لهـــذه  الدفـــع 
الخدمة، وعلى الرغم من استعدادنا 
لتلـــك الشـــركات، ومـــع قّلـــة  للدفـــع 
لتعطيـــل  نظـــًرا  المـــاّدي  مردودنـــا 
المدارس لثاثة أشـــهر تقريبا، حيث 
يتوّقف فيهـــا حصولنا على مدخول 

من الحافات.
وأضافـــوا: علـــى الرغم مـــن كّل ذلك 
توّجهنا للشركات لتسجيل حافاتنا 
الخاصـــة وأبدينـــا اســـتعدادنا لدفـــع 
الرســـوم، إّل أّن الشـــركات اشترطت 

علينـــا أن تكـــون الحافـــات حديثـــة 
لتقبـــل بذلـــك، بحّجـــة أّن هـــذا مـــن 

اشتراطات إدارة المرور.

سواق آسيويون

ولفتـــوا إلـــى أن  العمـــال اآلســـيوين 
الحالـــي  الوضـــع  باســـتغال  قامـــوا 
مـــن خـــال اســـتئجار لوحـــات مـــن 
مؤسســـات نقل بحجـــة العمل تحت 
مظلة مؤسسة نقل، فيما أن الغالبية 
من هؤلء اآلسيويين غير مسجلين 

تحت مظلة المؤسسة نفسها.

وأردفوا: نقف في كّل ذلك مكتوفي 
األيـــدي، ول نعلـــم إلـــى أيـــن يتجـــه 
مصيرنـــا، ول نســـتطيع تـــرك الطلبة 
علمنـــا  مثـــل  فـــي  األخـــص  وعلـــى 

نســـتطيع  ول  المـــدارس،  بأوقـــات 
لنقلهـــم،  رســـمّي  تصريـــح  إخـــراج 
ول العمـــل تحـــت مظـــات شـــركات 
المواصات، ول نســـتطيع العمل من 

دون تصريـــح، فرقابـــة إدارة المرور 
تتوعـــد بفـــرض عقوبـــات تصـــل من 
100 إلـــى 1000 دينـــار غرامـــة نقـــل 

الطلبة دون ترخيص.

شــركــة ــة  مــظــل ــت  ــح ت ــل  ــم ــع ــال ب ــبــهــم  تــطــال اإلدارة   :”^“ ـــ  لـ مـــتـــضـــررون 

د ترخيص نقل األفراد للطلبة بالباصات “المرور” تجِمّ

1000 دينار غرامة 
نقل الطلبة دون 

ترخيص

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية

“ابتدائية توبلي للبنين” تحافظ على تقدير “مرٍض”
حصلــت مدرســة توبلــي االبتدائيــة للبنيــن علــى تقديــر “مــرض” حســب إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية بهيئــة التعليم 
والتدريب األخيرة في أبريل 2019.  وبين التقرير أن الممارســات اإليجابية للقيادة المدرســية وقدرتها على بث روح الحماســة 
بيــن منتســباتها واعتمادهــا مبــدأ التشــاركية فــي صنع القرار هــي من أبرز الجوانب اإليجابية فضا عن ســلوك الطاب الحســن 

ومشاركتهم الفاعلة في الحياة المدرسية بحماس وانسجام. 

وحصلـــت المدرســـة علـــى تقديـــر 
“جيـــد” فـــي بنـــد قـــدرة المدرســـة 
إذ  التحســـن،  علـــى  الســـتيعابية 
بيـــن التقريـــر أن المدرســـة تواجه 
تحديـــات كبيـــرة متمثلـــة في قدم 
المبنى المدرسي ونقص المعلمات 
األوليات ألقســـام المواد األساسية 
إضافـــة إلـــى نقص بعـــض المرافق 

الحيوية كالصالة الرياضية.
وأشـــار التقرير إلى جوانب تحتاج 
إلى تطوير منها مستويات الطاب 
الكتابيـــة  واألعمـــال  والـــدروس 

األساســـية  المهـــارات  واكتســـابهم 
اإلنجليزيـــة،  باللغـــة  خصوصـــا 
الطـــاب  يحققـــه  الـــذي  والتقـــدم 
الـــدروس  فـــي  قدرتهـــم  حســـب 
خصوصـــا  الكتابيـــة  واألعمـــال 
الطاب ذوي التحصيل المنخفض 
واكتساب الطاب مهارات التعلم.

حصـــول  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
المدرســـة علـــى تقدير “جيـــد” في 
الحتياجـــات  وتلبيـــة  التمكيـــن 
الخاصـــة، مبينا أن المدرســـة تقدم 
لطاب صعوبات التعلم دعما جيدا 

فـــي برنامجهـــم الخـــاص بتطبيـــق 
“خـــذ  كبرنامـــج  متنوعـــة  برامـــج 
بيـــدي” وتتبـــع درجاتهـــم بانتظام، 
األمـــر الـــذي أدى إلـــى تخـــرج عدد 
وارتفـــاع  البرنامـــج  مـــن  منهـــم 

درجات معظمهم. 
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن المدرســـة 
نفســـه  بالمســـتوى  دعمـــا  تقـــدم 
والموهوبين  المتفوقيـــن  للطـــاب 
بتنفيذ عدد مـــن البرامج اإلثرائية 
مثل تقدير الذات والبحث العلمي 

وفرسان اإلبداع.

تقـــدم  المدرســـة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الدعـــم الشـــخصي بصـــورة جيـــدة 
العينيـــة  المســـاعدات  بتوفيـــر 
كمعونـــة الشـــتاء والزي المدرســـي 
ومتابعـــة بعض الحـــالت الخاصة 
بعقـــد  ومعالجتهـــا  ودراســـتها 
كمشـــكلة  اإلرشـــادية،  الجلســـات 
النقطـــاع عـــن الدراســـة، كما توفر 
البرامـــج المعززة للســـلوك بتطبيق 
جواهـــر  مثـــل  عـــدة  مشـــروعات 

السلوك.

فـــإن  الجـــودة  تقريـــر  وحســـب 
المدرســـة تعمـــل على توفيـــر بيئة 
آمنة بصورة جيدة بمراقبة سامة 
وانصرافهـــم  الطـــاب  حضـــور 
وتتواصـــل مع الجهات المســـؤولة 
والمتابعـــة  الصيانـــة  أمـــور  بشـــأن 
الدورية، كما تولي اهتماما بنظافة 
المرافق ومتابعة الحالت المرضية 
المحاضـــرات  بتقديـــم  والصحيـــة 
التثقيفيـــة والتوعويـــة مثل “كيف 

أحمي نفسي من التحرش”.
جيـــدا  دعمـــا  المدرســـة  وتقـــدم 
لطـــاب صعوبـــات النطـــق واللغـــة 
عبـــر تقديمهـــا برنامجهـــم الخاص 
والفعاليـــات واألنشـــطة المصاحبة 
بضـــرورة  التقريـــر  وأوصـــى  لـــه. 

المهـــارات  الطـــاب  إكســـاب 
األساســـية ومهـــارات التعليـــم في 
المـــواد الدراســـية خصوصـــا اللغة 
اإلنجليزيـــة، وســـد نقـــص الموارد 
البشـــرية والماديـــة المتمثـــل فـــي 
المعلمات األوليات لألقســـام: نظام 
معلم الفصل واللغة العربية واللغة 
والصالـــة  والعلـــوم  اإلنجليزيـــة 

الرياضية.
البتدائيـــة  توبلـــي  مدرســـة  تقـــع 
توبلـــي،  منطقـــة  فـــي  للبنيـــن 
 1952 ســـنة  فـــي  وتأسســـت 
تقريبـــا  طالبـــا   360 وتســـتوعب 
موزعين علـــى الصفوف من األول 
وتضـــم  البتدائـــي  الثالـــث  حتـــى 

المدرسة 7 إداريات و30 معلمة.

تقرير الجودة: 
مبنى قديم بال 

صالة رياضية

“روبوت” بحريني يزرع ويحرث ويجني الثمار
الشمسية الطاقة  باستخدام  ذكية  زراعية  مدينة  مشروع  يبتكرون  طالب 

نفذ عدد من طلبة مدرســـة الشـــيخ 
الثانويـــة  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا 
مشـــروعين  للبنيـــن  الصناعيـــة 
تـــم خالهمـــا  متميزيـــن،  زراعييـــن 
توظيف التقنيات العلمية والرقمية 
التطبيقـــات  إطـــار  فـــي  الحديثـــة، 
العملية لما يتم تدريسه من مناهج 
ضمن التخصصات الفنية والمهنية 

بالمدرسة.
ويقوم المشروع األول على برمجة 
الروبوتـــات للقيام بالمهام الزراعية، 
بمـــا فيهـــا الحراثـــة وجنـــي الثمـــار 
وغســـيلها، أما المشروع الثاني فهو 
المدينـــة الزراعيـــة الذكيـــة، والـــذي 
اســـتخدام  تفعيـــل  علـــى  يعتمـــد 
لتشـــغيل  الشمســـية  الطاقـــة 

األخـــرى  واألدوات  الروبوتـــات 
الخاصـــة بالزراعـــة، بمـــا يســـهم في 
خفـــض تكاليـــف اإلنتـــاج الزراعـــي، 

وحماية البيئة.

ويأتـــي ذلك في إطـــار جهود وزارة 
التربيـــة والتعليم لتشـــجيع البتكار 
وخاصـــًة  التعليـــم،  فـــي  واإلبـــداع 
فـــي مجـــال اســـتخدام تكنولوجيـــا 

والـــذكاء  والتصـــال  المعلومـــات 
بقـــدرات  لارتقـــاء  الصطناعـــي، 
العلميـــة،  ومخرجاتهـــم  الطلبـــة 
وتأهيلهم للتفوق في سوق العمل.

مشروع الروبوت الزراعي مشروع المدينة الذكية

نقــل أوليــاء أمــور طلبة مدرســة النعيــم الثانوية للبنين لـــ “الباد” 
شــكواهم مــن تحــول دورات الميــاه المدرســة إلــى غــرف تجمــع 

للمدخنين من الطلبة.

إن  األمـــور  أوليـــاء  وقـــال 
يســـتطيعون  ل  أبناءهـــم 
اســـتخدام دورات الميـــاه أو 
القتراب منهـــا، حيث رائحة 
السجائر تنبعث بشكل كثيف 
ل يمكـــن احتمالـــه، خصوصا 
للمرضـــى ومـــن يعانـــون من 

أمراضا تنفسية من الطلبة.
أن  األمـــور  أوليـــاء  وبيـــن 
الطلبـــة يشـــتكون مـــن عـــدم 
قدرة اإلدارة المدرسية على 
الســـيطرة على هذه المشكلة 

رغم انتشارها عانية، حيث 
تمـــأل  الســـجائر  أعقـــاب  إن 
والمغاســـل  الميـــاه  دورات 

دون رقيب.
األمـــور  أوليـــاء  وطالـــب 
علـــى  الرقابـــة  بتشـــديد 
المدخنيـــن داخل المدارســـة 
ل  أبناءهـــم  أن  خصوصـــا 
اســـتخدام  يســـتطيعون 
الحمامـــات حتـــى للوضـــوء؛ 
وكثافـــة  النظافـــة  لقلـــة 

المدخنين فيها.

دورات مياه “ثانوية النعيم 
للبنين”... غرف مدخنين

توضيحات عن الدراسة بالجامعات األلمانية

التقـــى  النائـــب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات  وعضـــو البرلمان العربي بكاي 
بوكمـــان ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا التحاديـــة لـــدى مملكـــة البحرين  وذلـــك في مقر 
الســـفارة األلمانية.   جرى خال اللقاء اســـتعراض العاقات التاريخية المتميزة التي 
تربـــط مملكـــة البحرين بجمهورية ألمانيا التحادية، والتعاون المشـــترك في مختلف 

المجالت السياسية والقتصادية والثقافية والسياحية.
وركـــز النائب على بحث التعاون المشـــترك مع الســـفارة في جانـــب التعليم الجامعي 
مـــن خـــال التعريـــف بالجامعـــات األلمانية والتخصصات المســـتحدثة فيهـــا، إضافة 
إلـــى شـــروط وقوانين الدراســـة. وكذلك مناقشـــة إمكانية تقديـــم برنامج توضيحي 
شـــامل للدراســـة الجامعية للطاب.   كما اطلع الصالح على كافة البرامج والخدمات 
والتسهيات التي تقدمها السفارة األلمانية للبحرينيين، متمنيًا أن يكون هناك مزيدًا 
مـــن التعـــاون الذي من شـــأنه أن يعـــزز العاقات الثنائيـــة وينقل الخبـــرات المتقدمة 
فـــي ذات الوقت إلى البحرينيين عن طريـــق الجامعات أوالمعاهد التعليمية أومراكز 
التدريب.    وأشـــاد النائب الصالح بجهود وإســـهامات الجالية األلمانية في  مشـــاريع 

التنمية والتطوير في مملكة البحرين معربًا عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لسعادة 
الســـفير ولجميع العاملين على التعاون وحســـن الســـتقبال.  من جانبه أكد الســـفير 
األلمانـــي حرص الســـفارة علـــى تعزيز التعاون المشـــترك بيـــن البلدين، واســـتعدادها 
لتقديـــم الدعم والمســـاندة فـــي الجانب الثقافـــي والتعليمي والذي يأمـــل من خاله 

تطوير الشباب البحرين والستفادة من الخبرات األلمانية في شتى المجالت.

محرر الشؤون المحلية

الصالح ملتقيا السفير األلماني

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

برعايـــة وزيـــر النفط الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، تم تنظيم 
فعالية بعنوان “رحلـــة الذكريات” لعدد 
مـــن قدامـــي مدينـــة عوالـــي. أقيمـــت 
الفعالية ألول مرة في مملكة البحرين، 
وشـــارك فيهـــا قرابـــة 223 شـــخصا من 
المملكة المتحـــدة، والواليات المتحدة 
مـــن  وغيرهـــا  وأســـتراليا،  األميركيـــة، 
دول العالـــم ممـــن أقامـــوا فـــي مدينـــة 
العوالي فـــي مرحلة الطفولة وعاشـــوا 
حقبـــة  إبـــان  الذكريـــات  أجمـــل  فيهـــا 
الخمســـينات والســـتينات والسبعينات 

والثمانينات.
أقيمـــت الفعالية الرئيســـة لهذا الحدث 
بحضـــور  بالعوالـــي  بابكـــو  نـــادي  فـــي 
مجلـــس  رئيـــس  وهـــو  نصيـــف،  داود 
إدارة شـــركة بابكو، والرئيس التنفيذي 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير  للشـــركة، 
األميركيـــة لـــدى مملكة البحريـــن بيتر 

بارتلت. 
وفـــي مســـتهل الفعاليـــة، ألقى الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة 
كلمـــة موجـــزة رحـــب فيهـــا بالحضور، 
وتوجه إليهم بجزيل الشـــكر واالمتنان 
على المشـــاركة في تلـــك الفعالية التي 
تلقي المزيد من الضوء على جانب من 
ذكريـــات الماضـــي الجميل فـــي مدينة 

العوالي. 
وألقـــى تشـــارلز بيتـــر منظـــم الفعاليـــة 
التحيـــة  موجهـــا  افتتاحيـــة،  كلمـــة 
لجميع المشـــاركين فـــي برنامج “رحلة 
وبعدهـــا  العوالـــي”،  فـــي  الذكريـــات 
ألقـــى توني كتيـــل من مؤسســـة كتيل 
كوليكتيـــف كلمة عن تصورات تصميم 
مدينـــة العوالي القديمـــة، ثم تم عرض 
فيلم تسجيلي عن نشأة وتطور مدينة 
العوالـــي القديمـــة. وفي إطـــار برنامج 
“رحلة الذكريات” عـــاد قدامى العوالي 

لمملكـــة البحريـــن فـــي زيـــارة قصيـــرة 
الســـترجاع  أيـــام  خمســـة  اســـتغرقت 
وأيـــام  الجميـــل  الماضـــي  ذكريـــات 

الطفولة في العوالي.
اشـــتمل برنامـــج الرحلـــة علـــى زيـــارة 
العديد من المواقع السياحية واألثرية 
فـــي مملكة البحرين، ومنها جزر حوار، 
وجزر الدار، وإسطبالت الخيول، وأول 
بئـــر نفطي، ودار النفـــط، وأماكن تربية 

الصقور، وغيرها. 
وخـــالل الرحلـــة، قام عدد مـــن قدامى 
العوالـــي،  بزيـــارة مستشـــفى  العوالـــي 
مدرســـة  وموقـــع  والدتهـــم،  وأماكـــن 
العوالـــي الســـترجاع ذكريـــات الماضي 
بيـــن  مـــن  وكان  الطفولـــة.  عهـــد  فـــي 
المشـــاركين في رحلة الذكريات رووث 
ويفـــر، وهي أكبر المســـنين عمـــرا الذي 

تجـــاوز 87 عامـــا، وكانـــت تعيـــش في 
مدينـــة العوالـــي في الفتـــرة من 1956 

حتى العام 1982.  
“رحلـــة  فـــي  المشـــاركون  شـــعر  وقـــد 
ذكريـــات  إلـــى  بالحنيـــن  الذكريـــات” 
الماضـــي الجميـــل، واســـترجعوا أيـــام 
الطفولة بزيارة بيوت العوالي القديمة 
للمدينـــة.  الرئيســـة  المعالـــم  وبعـــض 
وبالرغـــم مـــن مـــرور أكثر مـــن 50 عاما 
قدامـــى  أن  إال  الذكريـــات  تلـــك  علـــى 
العوالي شـــعروا بالحنين إلى الماضي، 
وتوجهوا بجزيل الشكر واالمتنان إلى 
إدارة شـــركة بابكو على إتاحة الفرصة 
لهـــم الســـترجاع ذكريـــات الطفولة في 
هذا المرفق التاريخي الجليل، وأشادوا 
بحفاوة االســـتقبال وكرم الضيافة من 

قبل شعب مملكة البحرين.

ــا ــي ــرال ــت وأس ــا  ــيـــركـ وأمـ ــا  ــي ــان ــط ــري ب ــن  مـ مــعــظــمــهــم  شــخــصــا   223 ــة  ــارك ــش ــم ب

“قدامى عوالي” يسترجعون الماضي الجميل عبر “رحلة الذكريات”



استرح وال تستعجل أمًرا كي ال تصاب بخيبة أمل.

ال تتالعب بأعصاب اآلخر حتى ال تندم.

تعيش منافسة شديدة في العمل اليوم.

تواجه ضغوًطا كبيرة في البيت وتحديات.

تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره.

تجد أحياًنا أّن اآلخرين يعتمدون عليك كثيرا.

ال تبدو الظروف مواتية للبدء في مشروعك.

ال تترك مجااًل للغموض أو سوء التفاهم.

التزم بتعليمات الطبيب حتى ال تقع في مشاكل.

الرياضة من أهم األشياء في حياتك وتوليها أهمية.

األفضل لصحتك االبتعاد عن التدخين واألكل الدسم.

حاول التخلص من أعباء الماضي الثقيل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

31 اكتوبر

1858
أصـــدرت الملكـــة فكتوريـــا أمًرا 
بنقـــل حكم الهند من يد شـــركة 
البريطانيـــة  الشـــرقية  الهنـــد 
الحكومـــة  يـــد  إلـــى 
البريطانيـــة، وبذلك 
الهنـــد  أصبحـــت 
ضمـــن  رســـمًيا 
التـــاج  مســـتعمرات 

البريطاني.

كشــفت الفنانة شهد ياسين عن انضمامها ألسرة مسلسل 
“جنــة هلي” مــع الفنانة القديرة ســعاد عبدالله والمتوقع 
عرضه خالل موســم رمضان المقبل، والعمل يخرجه منير 
الزعبــي، وكتبــت أحداثه المؤلفــة نوف المضف، ويشــهد 

مشــاركة نخبــة من النجــوم، منهم شــيماء علــي ومازالت 
الشركة المنتجة في طور التعاقد مع الفنانين.

وأطلت خالل شــهر رمضــان الماضي في عمليــن دراميين همــا “العاصفة” من 
تأليف عبدالعزيز المسلم، وإخراج مناف عبدالله.

رُزقــت الفنانــة المصرية مي كســاب وزوجهــا المغني أوكا، 
بطفلهمــا الثالث نوح، الذي وضعته في أحد مستشــفيات 
القاهرة. ونشرت الفنانة هبة عبدالحكيم صديقة الزوجين 
صور لها برفقة أوكا في المستشــفى، أمــام غرفة مكتوب 

عليها باالنكليزية نوح، وعّلقت: مبروك مي وأوكا… نوح.
وقالت كســاب خالل مقابلتها التلفزيونيــة األخيرة في برنامج 

“معكــم” إنها حامل فــي صبي وقررت تســميته نوح، رغم أن زوجهــا أوكا حاول أن 
يقنعها بتسميته حمزة

كشــفت الممثلة األردنية صفاء سلطان، عن أن حسابها 
الخــاص بأحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي تعــرض 
للقرصنة مــن قراصنــة مجهولين، لكنهــا نجحت في 

استعادته بسرعة قبل أن يتم العبث في محتوياته.
وقالت سلطان، إن القرصنة اإللكترونية أصبحت تضرب 

العديــد مــن الفنانيــن والشــخصيات العامة، فــي مواقع 
التواصــل االجتماعي بهدف اإلســاءة، وهي تصرفــات ال أخالقية، وال أعرف ما 

الفائدة التي يجنيها هؤالء الناس من تلك العملية.

صفاء والهكرمي ونوحجنة هلي
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تعــود فعاليــة “الخامســة بتوقيــت البــاب” هــذا األســبوع إلى بــاب البحرين 
بنشــاط مغاير، إذ تقدم للجمهور اليوم الخميس الســاعة 5 مساًء جولة في 

طرقات مدينة المنامة القديمة.

وتأتـــي الجولة بتعـــاون ما بين هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار ومشـــروع 

حكاية المنامة.
وخـــال هـــذا الجولـــة التـــي تحمـــل 
عنـــوان “حكايـــة المنامـــة: الســـوق”، 
سيتعرف المشـــاركون على حكايات 
تخبـــر قصًصـــا عـــن أســـواق المنامـــة 
التـــي تزخـــر بالكثيـــر مـــن المامـــح 
والثقافية  االقتصادية واالجتماعية 
المميـــزة للمدينـــة القديمـــة، ويقـــدم 

نشـــاط “الخامســـة بتوقيـــت البـــاب” 
فعاليـــات  البحريـــن  منطقـــة  لـــزوار 
متنوعة تحاكـــي ديناميكية المكان، 
وتســـتهدف  التاريخيـــة،  وقيمتـــه 
مختلـــف الفئـــات العمريـــة من خال 
مـــا توفـــره مـــن مســـاحة مخصصـــة 
لممارســـة اإلبداع باختاف أشـــكاله، 
عمـــل  وورش  فنيـــة  أمســـيات  مـــن 
إبداعيـــة وجـــوالت تثقيفية وغيرها 

الكثير.

“الخامسة بتوقيت الباب” تعود للجمهور

 1864
نيفادا تصبح الوالية السادسة والثاثين في الواليات المتحدة.

 1940
 األلمان يعلنون انتصارهم على المملكة المتحدة خال الحرب العالمية الثانية.

 1956
فرنسا والمملكة المتحدة تبدأن حملة قصف على مصر إلرغامها على فتح قناة السويس.

 1962
صدور أول دستور في الجمهورية العربية اليمنية، وانتخاب عبدهللا السال رئيًسا.

 1999
طائرة مصرية مسافرة من الواليات المتحدة إلى القاهرة تسقط قبالة شاطئ والية كونيتيكت.

يستعد المطرب السوري 
ناصيف زيتون إلحياء 

حفات غنائية عدة أيام 
22 و23 و24 نوفمبر المقبل 

في أحد الفنادق الكبرى 
بالمكسيك، ويقدم من 

خالها مجموعة من أغنياته 
المميزة، التي يتفاعل معها 

الجمهور بشكل كبير.

المملكــة داخــل  مــن  أكثــر  الخليــج  دول  مــن  المتابعــة 

رئيس “البحرين لول”: النجاح الذي تلقيناه فاق التوقعات

الحنين للماضي ورحلة عبر الزمن لنقل واقع األجداد عبر قناة “البحرين 
لول”، أحدثت ضجة كبيرة وأصبح الجميع يتحدث عنها ونالت إعجاب 
الكبار والصغار، فهي تتطرق لعرض البرامج التراثية وبرامج األطفال 
والمسلســالت القديمــة، وتــم رصــد اســتقطاب كبيــر ونجاح واســع في 
وقت قصير لهذا. نحن اليوم ســنعرض على مؤســس هذه القناة عيسى 
المقهــوي بعــض األســئلة التي تدور بشــأن هــذه القناة. وفيمــا يلي نص 

الحوار:

كيف ُألهمت لفكرة افتتاح  «
القناة؟

الفكرة كانت من 2005 عندما كنت 
مع صديقي شـــوقي عبداألمير في 
قسم اإلعانات والجرافكس، فكنا 
نفكـــر فـــي طـــرح برامـــج وتكـــون 
جميعهـــا قديمـــة حتـــى اإلعانـــات 
القديمة نســـتحضرها مع الشركات 
ويكـــون البـــث فـــي شـــهر رمضـــان 

ومن ثم يتم تطوير الفكرة. 
ما أكثر المسلسالت والبرامج  «

المطلوب عرضها من ِقبل 
الجمهور؟

الطلبـــات كانـــت متعـــددة وكثيرة، 
الرســـوم  كان  طلبـــا  أكثـــر  ولكـــن 

المتحركة وبرامج األطفال. 
من وجهة نظر المقهوي، ما  «

أهم برامج القناة؟

البرامـــج التراثيـــة إلعادة ترســـيخ 
العادات والتقاليد وبرامج األطفال 

الهادفة. 
 كم استغرقتم وقتا إلعداد هذه  «

القناة؟ 

اســـتغرقنا لفتح القناة سنتين؛ ألن 
كادر القنـــاة كان يتألـــف مني فقط، 
وساعدني فترة بسيطة أحد الطلبة 
مـــن فريـــق اإلعامـــي المحتـــرف، 
وبعد ذلك واصلـــت العمل لوحدي، 
ومن ثم طلبـــت موظفا؛ ألن جميع 
ال  والمكتبـــة  مشـــغولة،  األقســـام 
تســـتطيع النســـخ إال للقنـــاة ومـــن 
خـــال هذا الشـــخص كنـــت أبحث 
عـــن كل المواد وأســـلمها إياه، وهو 
يقوم بنسخها، وهذه العملية كانت 

تتطلب وقتا. 
ما انطباعات الجمهور بشأن  «

قناة “البحرين لول”؟

آخـــر  وفـــي  خياليـــة،  االنطباعـــات 
وســـعادة  للجنـــة  قلـــت  اجتمـــاع 
الوزيـــر إن القنـــاة ســـتكون األولـــى 
فـــي التراث، ولـــم نتوقـــع أن القناة 
ســـتأخذ حيـــزا أكثـــر مـــن التراثية، 
فـــي  ضخمـــة  حســـابات  ووجـــود 
الخليـــج  دول  مـــن  “االنســـتغرام” 
عموما ما يقارب مئتي ألف حساب 
يقومـــون بالترويج لـــكل ما يعرض 
على القناة، كما أن مواطنة عمانية 

قالت لي إنها قامت بشـــراء صحن 
“العرب سات”؛ لمتابعة القناة. 

هل توجد رؤية لتطوير القناة؟ «

طبعـــا، نحن مـــن البدايـــة وضعنا 3 
بالتـــراث واألمثـــال  تعنـــى  برامـــج 
الشـــعبية وبكلمات اللهجة العامية، 
كنـــا نريـــد مـــن البدايـــة أن ننطلـــق، 
ولكن عـــدم وجـــود الميزانيـــة كان 
العائق، ولكن سيتم ذلك في األيام 

المقبلة. 
هل ينحصر ما يعرض في  «

األعمال المحلية أم يشمل 
الخليج والعالم العربي؟

يشـــمل الجميع، ولكن التركيز على 
المحلي. 

ما العقبات التي واجهتكم في  «
هذا المشروع؟

األشـــرطة تمر بمراحـــل عدة، ويتم 

نقـــل النســـخ فقط للذي ســـيعرض، 
وكانـــت  مركونـــة،  أشـــياء  فتتـــم 
المواد ضخمة؛ خصوصا أن مكتبة 
تلفزيـــون البحريـــن هـــي األكبر في 
الخليـــج العربـــي، وتـــم فقـــد بعض 

األشياء في عملية النسخ. 
لماذا ال نجد برامج قديمة  «

لألطفال تم عرضها قبل ٣٠ 
سنة؟

بالفعل موجـــودة، “دنيا األطفال” و 
“مدينة العلماء” و “افتح يا سمسم” 

ووجود مسلسات األطفال.
لماذا ال تفكرون باستضافة  «

المذيعين القدامى؟

هـــذه إحدى األفـــكار التـــي نخطط 
لها، ونفكر فيها حاليا. 

حوار: فاطمة عيسى 
طالبة إعالم في جامعة البحرين

عيسى المقهوي خالل اللقاء



علي ســلمان مخرج وممثل ومؤلف مســرحي وتلفزيوني، مارس العمل المســرحي منذ العام 1975 وشــارك في مســرح أوال للتمثيل 
واإلخــراج بدايــة الثمانينــات، وأنشــأ مســرح بــوري للشــباب الــذي يعد مــن الفرق المســرحية البحرينيــة المتميزة، من حيــث األعمال 

والممثلين. حاورناه في هذا اللقاء لينقل لنا تجربته المميزة في المسرح وماهي الصعوبات التي تواجه الفنانين البحرينيين.

من الذي شجعك على دخول  «
المسرح؟

في البداية كان األســـتاذ بدر في أيام 
الطفولة، واألستاذ محمد حبيب الذي 
أنشـــأ الفرقـــة، اشـــتركت فـــي الفرقـــة 
المســـرحية للمدرســـة، وحصلـــت على 
المســـرح  فـــي  ممثـــل  أفضـــل  جائـــز 
المدرســـي وشـــاركنا فـــي مســـرحيات 
المســـرحية  األعمـــال  وفـــي  عـــدة 
المؤلـــف  مســـرحية  مثـــل  البحرينيـــة 
للمخـــرج عبـــدهللا ملك التـــي حصلت 
علـــى جائـــزة أفضـــل عمـــل مســـرحي 

خليجي. 
ما أبرز األعمال التي قمت  «

بتقديمها في الساحة الفنية؟

مســـرحية العطـــش مســـرحية اللعبـــة، 
مســـرحية باســـمة والســـاحر، القاضي 
والسلطان، مسرحية باربي، مسرحية 

الشريط. 
ما األشياء التي تتمنى رؤيتها في  «

المسرح البحريني؟

متوافـــرة  المســـارح  أرى  أن  أتمنـــى 
أن  المؤســـف  مـــن  معقـــول،  بشـــكل 
الممثـــل البحرينـــي مظلـــوم فـــي بلده 
كمســـرح، فنحـــن نملـــك المســـرح اآلن 

لكن لم تمثل عليه الفرق الوطنية. 
انتهى وضع المسرح البحريني إلى  «

وضع كئيب جدا ال يتناسب مع التاريخ 
الطويل لشغف البحريني للمسرح.. 

باعتقادك لماذا؟ 

العملية المســـرحية تحتاج أن تدرس 
الوضـــع الحالـــي وتنظـــم ورش عمـــل 
ليســـتطيع الفنان تقديم أعمال تناشد 

الجمهور المستهدف.
لماذا اختفى الفنان المسرحي وصارت  «

النجومية لمشاهير السوشل ميديا؟ 

لهـــؤالء  الوصـــول  ســـهولة  بســـبب 
المشاهير في أي وقت وأي زمان.

كيف أثرت وفاة المخرج محمد عواد  «
على الساحة الفنية؟

تبنـــى المخـــرج محمـــد عـــّواد الحركة 
المســـرحية، فـــكان علـــى تواصـــل مـــع 
جميـــع الفنانيـــن من بداياتهم وشـــّجع 
كًل منهـــم ليبـــدأ مســـيرته باحترافية، 
وهو بصمة جميلة في المســـرح والفن 

البحرينـــي وأّثـــر تأثيرا بليغـــا على كل 
فنان.
ما دورك في المنتدى العربي  «

األوروبي للسينما والمسرح وما 
أهدافه؟ 

لشـــغل  قبـــل األعضـــاء  مـــن  رشـــحت 
منســـق لجنة الطفل والمرأة والشباب 
المنتـــدى  أهـــداف  ومـــن  بالمنتـــدى، 
تقريـــب الفن العربي واألوروبي ليبني 

ســـينما،  أو  ويأخـــذ طريقـــه كمســـرح 
واســـتهداف المجتمـــع بحيـــث ننشـــد 
الـــروح اإلنســـانية للنـــاس ككل، مثـــل: 
نبـــذ التطرف والعنف واختلف اآلراء 

والتعصب. 
ما سبب اهتمامك لمسرح الطفل؟  «

بـــدأت العمل ممثـــل، ورأيـــت انجذاب 
األطفال للشـــخصيات ما جعلني أميل 

لهم أكثر وأشعر بأنهم جزء مني. 

هل يحظى مسرح الطفل  «

باالهتمام الخاص في البحرين؟ 

أنـــا ال أشـــعر بذلـــك، رغـــم أن مســـرح 
الطفـــل يجـــب أن يكـــون لـــه مهرجان 
خـــاص به؛ ألن الطفل هو المســـتهدف 
الصحيـــح،  التوجيـــه  يوجهـــه  ألن 
فـــي  جـــزء  أهـــم  للطفـــل  والمســـرح 
التعليـــم، وكانـــت لـــي تجربة لـــم تكلل 

بالنجاح وهي “مسرحة المناهج”. 
“الفن ليس له وطن معين، فوطنه  «

اإلنسان”، ذكرت هذه المقولة في 
أحد اللقاءات، فهل لك أن تشرح لنا 

تفسيرها؟

اإلنســـانية في الفن ال يمكـــن أن ُتبنى 
فـــي وطن واحد، يجب أن يكون الفن 
عالميا ال ينشد شخصا أو وطنا معين، 

بل اإلنسانية ككل. 
حدثنا عن تجربتك اإلخراجية في  «

مسرحية “العطش”؟

لمحمـــد  العطـــش  مســـرحية  كانـــت 
عـــّواد فالبدايـــة من الصعـــب تقديمها، 
ثـــم حصلنـــا علـــى فرصـــة لعرضها في 

مهرجـــان األندية الوطنيـــة، وحصلت 
هذه المسرحية على المركز األول في 
المهرجـــان، وكذلك اندهـــش الجمهور 
ألننـــا  جـــًدا؛  مميـــزة  وكانـــت  كثيـــًرا 
الســـينوغرافيا،  روح  فيهـــا  اســـتغلينا 
إذ لـــم تكـــن معروفة في ذلـــك الوقت، 
وسر نجاح هذِه المسرحية هو تكاتف 

الجميع.
هل ال زلت تقدم أعمااًل مسرحية؟  «

أم اعتزلت؟

ال زلت أقدم أعمااًل فنية ومشـــارك في 
التأليف المسرحي في الشارقة ونأمل 

النجاح. 
ما النصيحة التي تقدمها للجيل  «

المسرحي القادم؟ 

وينبـــذوا  أعمالهـــم  فـــي  يتحـــدوا  أن 
األنانيـــة فيما بينهـــم، وأن يعملوا للفن 

وإليصال رسالتهم من خلله. 

حوار: إيمان أحمد البوري 
طالبة إعالم جامعة البحرين

الفنان علي سلمان خالل الحوار

الفنان علي سلمان: يجب إقامة مهرجان مسرحي خاص للطفل
ــي ــرح ــس ــم ــي الــمــشــهــد ال ــ ــا هـــائـــا ف ــ ــراغ ــ ــرك ف ــ ــد عــــــواد تـ ــم ــح الــــراحــــل م
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إطالق الدورة األولى من مهرجان البحرين السينمائي

أعلن نادي البحرين للسينما عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة األولى 
مــن مهرجــان البحرين الســينمائي الذي ينطلق فــي الفترة من 4 ولغاية 8 مارس 

.2020

ولفـــت رئيـــس نـــادي البحرين للســـينما 
نادر المســـقطي إلـــى أن الـــدورة األولى 
للمهرجـــان تتزامن مـــع الذكرى األربعين 
لتأســـيس نادي البحرين للســـينما، ومن 
المقـــرر أن يشـــهد المهرجـــان مجموعـــة 
مـــن الفعاليات المصاحبـــة التي تحتفي 
بمســـيرة الســـينما البحرينية وبصناعها، 
من خلل العديد من األنشـــطة الثقافية 

واالحتفالية التي سيعلن عنها الحًقا.

المهرجـــان  بينـــت مديـــرة  مـــن جانبهـــا 
نـــادي  أن  الجمـــري  منصـــورة  الناقـــدة 
البحريـــن للســـينما اتخذ قـــراًرا بتطوير 
منهـــا  نظمـــت  التـــي  األفـــلم،  مســـابقة 
دورتين على التوالي في العامين 2017 
و2018 وشـــهدت نجاًحا منقطع النظير، 
وذلـــك بتحويلهـــا إلـــى مهرجـــان عربـــي 
لألفلم، إذ يضم المهرجان مســـابقتين، 
مســـابقة عامة يمكن لجميع المخرجين 

المشاركة فيها، فيما تخصص المسابقة 
األخرى للطلبة.

وقالت إن مهرجان البحرين السينمائي 
علـــى  إبداعيـــة  نوافـــذ  لفتـــح  يســـعى 
مجـــال إنتاج األفـــلم القصيرة الروائية 
والوثائقيـــة وأفـــلم التحريـــك وغيرها، 
التعبيريـــة  وإلـــى تشـــجيع االتجاهـــات 
الجديـــدة فـــي مجـــال الســـينما؛ إدراًكا 

الصـــورة  القائميـــن عليـــه ألهميـــة  مـــن 
الســـينمائية وقوتهـــا كخطـــاب عالمـــي، 
ودعًمـــا للعمل الشـــبابي المبدع في هذا 

الحقل الفني الهام.
شـــروط  بمعرفـــة  الراغبيـــن  وعلـــى 
المشـــاركة في المهرجان، وتقديم طلب 
ترشيح أفلمهم للمشاركة زيارة الموقع 

اإللكتروني لنادي البحرين للسينما.

وقع خيار المخرج مات ريفز وشركة وورنر بروس على النجمة زوي  «
كرافيتز لدور المرأة القطة في فيلم “ بات مان” المقرر إطالقه بتاريخ 

25 يونيو 2021.

ووفًقا لمصادر عدة، اُتِخذ قرار اختيارها بعد إجراء عملية اختبار صارمة  «
شهدت ظهور آنا دي أرماس وإيال بالنسكا وإيزا غونزاليس وكرافيتز مع 

روبرت باتينسون، الذي من المقرر أن يلعب دور فارس الظالم.
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سيناريو مرعب.. البحار تهدد مدنا بـ “الفناء”
ســيصبح مئــات المالييــن مــن البشــر حــول العالــم مهدديــن 
بفقــدان منازلهــم، مع ارتفاع مناســيب البحار المتســارع الذي 

يهدد العديد من المدن الساحلية، بحسب دراسة جديدة.
“ناتشــرول  دوريــة  فــي  نشــرت  التــي  الدراســة  وأوضحــت 
كوميونيكيشــن” العلمية األميركية، أن هذه الكارثة ستحدث 

خالل العقود الثالثة المقبلة.
وأشــارت إلــى أنــه مع تفاقم أزمــة التغير المناخــي، يتوقع أن 
ترتفع مناســيب البحار عالميا بين 0.6  و2.1 متر وربما أكثر، 

خالل السنوات الثالثين المقبلة.
واعتمدت الدراسة على الذكاء االصطناعي، وبيانات جديدة 
ضاعفــت إلــى 3 مــرات المســاحة المتوقعــة وعــدد الســكان 

المعرضين لخطر ارتفاع منسوبات البحار.
وقالــت إنــه بحلــول العــام 2050، فــإن هنــاك أراض يســكن ما 
يزيد على 480 مليون إنسان ستنخفض إلى ما دون مستوى 
الفيضان الساحلي الذي يحدث سنويا، وهذا يعني أن هؤالء 
سيواجهون خطر فيضانات مرة واحدة على األقل في العام.

أمــا بحلــول العــام 2100، فســتكون غالبيــة األراضــي التــي 
يعيــش فوقهــا 200 مليــون إنســان، تحــت ســطح خــط المــد 

العالي، أي الذي تصل إليه مياه البحر على الشواطئ.
وقــال بنجاميــن ســتراوس أحد المشــاركين في الدراســة، إن 
النتائج تظهر أن عدد األشــخاص واألراضي المعرضة للخطر 

أكبر مما كان يعتقد في السابق.
وأشــار إلــى أن األمــر يمكــن أن يــؤدي إلــى القضــاء على مدن 
بأكملها، إذا لم تتخذ إجراءات مناسبة لدرء منسوب المياه.

خــالل المعــرض الدولــي للخيــول 
فــي هلســنكي، تــّم جمــع 100 طن 
مــن فضــالت الحيوانــات وحملت 
لحرقهــا  كبيرتيــن  فــي حاويتيــن 
في منشأة يارفنبا للطاقة، إذ بات 
روث الحيوانــات يشــكل مصــدرا 
فــي  النظيفــة  الكهربــاء  لتوليــد 
إلــى  الكميــة  هــذه  وأدت  فنلنــدا. 
توليــد 150 ميغــاوات مــن الطاقة 
تكفــي لتزويــد المعــرض الممتــدة 
فعالياتــه علــى 4 أيــام بالكهربــاء، 
فــي  منزليــة  تدفئــة  وتأميــن 
العاصمــة الفنلنديــة، وفــق شــركة 
مبــادرة  أطلقــت  التــي  “فورتــوم” 

“هورس باور” قبل 5 سنوات.

فنلندا تحّول 
فضالت الحيوانات 

لطاقة كهربائية
تعرض مقيم آسيوي في اإلمارات، توقف لقضاء حاجته في منطقة رملية، للهجوم 
مــن قبــل عصابــة تتكــون مــن 4 أشــخاص وســرقوا منــه مبلــغ 800 ألــف دوالر كان 
بحوزتــه.  وأشــار الضحيــة إلــى أن 4 أشــخاص هاجموه عند توقفه علــى طريق عام 
بجانــب منطقــة رمليــة، ورشــوا وجهــه بغــاز الفلفــل الحارق، وســرقوا حقيبــة تحوي 
النقــود كان يخفيهــا أســفل المقعــد الخلفــي للســيارة. وقال مصدر من قســم مباحث 
الجرائم في شرطة دبي، إن “بالغا ورد عن واقعة سرقة باإلكراه، وتم تشكيل فريق 
عمــل لســرعة ضبــط الجنــاة، من خــالل خطة احتــواء وتجنيــد المصادر، إلــى أن تم 
تحديــد هويــة المتهمين األول والثاني بعــد نحو 20 يوما من الواقعة، وألقي القبض 

عليهما”. وأضاف أن المتهمين اعترفا بالسرقة، بمشاركة متهمين آخرين.

يبدو أن الوقوف على محطات الوقود في طابور طويل سيصبح من الماضي، إذ تقوم 
شــركة “تويوتا” اليابانية بتطوير تقنية حديثة تعتمد على وقود جديد. تقوم الشــركة 
اليابانيــة بتطويــر ســيارات جديدة تعتمــد على مفهوم جديد للطاقــة بعيد عن المفهوم 
الحالــي ومصــادر الطاقــة الحاليــة، إذ تعمــل علــى تصنيــع ســيارات تعمل علــى فضالت 
األبقار. الشــركة طرحت للمرة األولى تصميم ســيارتها من طراز “Mirai”، والذي من من 
المفترض أن يعمل على خاليا وقود الهيدروجين الذي يتم تحويله من روث الماشية.

قضاء الحاجة يكلف آسيويا 800 ألف دوالر

تطوير سيارة تعمل على “روث األبقار”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حمــل  لزوجتــه  كتابــا  أميركــي  أّلــف 
فــي  أحبــك”،  أننــي  “أعــرف  عنــوان 
الذكــرى الرابعــة لزواجهمــا؛ مــن أجل 
تذكيرها بقصة حبهما، بعدما أصيبت 
بفقدان للذاكرة. ونشر ستيف كورتو 
الكتــاب الــذي يــروي قصة حبــه التي 
عاشــها مــع زوجتــه كامــري الفاقــدة 
لذاكرتهــا، وفــق مــا ذكــرت صحيفــة 

“ميترو” البريطانية.
دماغيــة  بســكتة  كامــري  وأصيبــت 
أثنــاء والدتهــا، ودخلــت فــي غيوبــة 
الــذي أدى فــي  لـــ33 أســبوعا، األمــر 
النهاية لفقدانها لذاكرتها بشكل تام.

كامــري  حالــة  األطبــاء  وشــّخص 
بتسمم الحمل، وهي حالة تؤدي إلى 
ارتفاع ضغط الدم، وتقلل من تدفقه 
إلــى الدمــاغ، وهــو مــا يقــود لجلطــة 

دماغية تؤثر في الذاكرة.

حكمت المحكمة المركزية في القدس 
 15 بالســجن  الثالثــاء  يــوم  المحتلــة 
عامــا على إســرائيلي مارس اغتصاب 
ابنة صديقته القاصر واالعتداء عليها 

جنسيا طوال 4 سنوات. 
الجانــي  علــى  المحكمــة  وفرضــت 
عليهــا  للمجنــى  وتعويضــات  غرامــة 
ألــف   71( شــيكل  ألــف   250 بقيمــة 

دوالر(.
ويبلــغ المدان 50 عاما، وهو كان على 
عالقــة بوالــدة الضحيــة بيــن العامين 
معينــة  مرحلــة  وفــي  و2018   2013

انتقل للعيش مع االثنتين.
بــدأت  الجنســية  المــدان  اعتــداءات 
عندمــا بلغــت المجنــي عليهــا 14 عاما 
واســتمرت حتــى دخولهــا الـــ18 عاما، 
مــارس  أنــه  التحقيــق  فــي  وتبيــن 
اغتصابها مرات عدة في الشــهر طيلة 

عامين.

بعد فقدان ذاكرتها.. 
أميركي يؤلف كتابا 
يذّكر زوجته بحبهما

السجن 15 عاما 
إلسرائيلي اغتصب 

ابنة صديقته القاصر
يتعــرض الرضــع لنســبة كبيــرة مــن التلــوث، تفــوق مــا يتعــرض لــه الكبــار؛ بســبب عربات 
األطفــال التــي تحتــوي مســتويات عالية من المعادن الســامة. واكتشــفت دراســة حديثة 
لجامعــة بريطانيــة، أن الُرضــع يتعرضــون لهــواء ملــوث وهــم داخــل عربة األطفــال التي 
يدفعهــا اآلبــاء ألنهــم أقــرب إلــى األرض، وبالتالــي فهم معرضــون أكثر لعوادم الســيارات 
التــي تلــوث الهــواء. وأضافــت أن مســتويات التلــوث تكــون أكبر فــي الهــواء القريب من 
ســطح األرض، خصوصا على مســافة أقل من المتر، وبالتالي فإن األطفال يتعرضون لما 
يصــل إلــى 60 % من الهواء الملوث بالجســيمات الدقيقة مقارنــة بالبالغين. وقال خبراء 
فــي المركــز العالمــي لبحــوث الهــواء النظيــف، فــي جامعة “ســري” إنــه نظرا لمــدى ضعف 
الرضع بســبب أنســجتهم وأنظمة المناعة وعملية تطور الدماغ في هذه المرحلة المبكرة 

من حياتهم، فإن تعرضهم لهذه المستويات الخطيرة من التلوث يثير القلق بشدة.

عربات األطفال... بيئة ملوثة تعيق نمو الدماغ

من أسبوع الموضة الدولي في العاصمة الفيتنامية، هانوي )أ ف ب( الدراسة، التي نشرت في مجلة البيئة الدولية، لم تتطرق إلى جودة ونوعية عربات األطفال، وما إذا 
كانت بعض هذه العربات أفضل من غيرها، أو توفر حماية أكبر من التلوث.

صيادون يجدفون في نهر براهمابوترا لحظة غروب 
الشمس في أوزان بازار غات في جواهاتي، الهند )أ ف ب(

تحولت امرأة مســنة في فرنســا إلى مليونيرة، بين عشــية وضحاها، 
بعدمــا اكتشــفت أن قيمــة اللوحــة المعلقــة فــي المطبــخ، تصــل إلــى 

ماليين الدوالرات، وهو ما ظلت تجهله طيلة عقود.
وبحسب “سكاي نيوز”، فإن خبراء فنيين عثروا على لوحة “السخرية 
مــن المســيح” للفنــان اإليطالــي تشــيمباو، أثنــاء تقييــم ســعر األثــاث 

الموجود في بيت بمدينة سينليس، شمالي العاصمة باريس.
وبيعــت اللوحــة التــي يبلغ مقاســها )20 - 26 ســنتميترا(، بـــ26 مليون 
دوالر، بعدما ظلت معلقة في المطبخ طيلة ســنوات، وقالت الســيدة 
المســنة إنها كانت تعتقد أن القطعة الفنية عادية جدا، وليســت على 

هذا القدر من األهمية.

تسعينية تصبح مليونيرة بفضل “لوحة المطبخ”

حّلق الرجل الطائر ريتشارد براوننج 
مــن أمام مقر منتدى االســتثمار في 
العاصمــة الســعودية الريــاض الــذي 
انطلــق اليــوم بحضــور بعــض قــادة 
الشــركات،  كبــار  ومديــري  الــدول 
وقام الرجل الطائر بتجربة الطيران 
والتحليق أمام الحضور مســتخدما 

البدلة النفاثة. وتمكن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج من دخول سجل غينس 
لألرقام القياســية قبل ســنوات، بعد أن ســجل أول رقم قياســي في التحليق إلنسان 
مرتبط بمحرك، محقًقا ســرعة 51.5 كم/  ســاعة في محاولته الثالثة واألخيرة، فوق 
بحيرة في مدينة ريادينغ في إنجلترا.  ويبلغ ريتشارد براوننج، 38 عاما، وقام على 
تصميــم البدلــة خالل 3 ســنوات دون مســاعدة، ليقــوم بتجربتها فــي حديقة الجونا 
بارك في ريدينج، بيركشاير في بريطانيا وتتكون البدلة من ستة توربينات صغيرة 

تعمل بالكيروسين.

البريطاني الطائر “ريتشارد” يحلق فوق الرياض الفجر:  
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