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باربار يكسب موقعة العربي الكويتيتخريج قيادات سياسية شابة
أكدت المدير التنفيذي لمعهد البحرين  «

للتنمية السياسية إيمان جناحي أن 
المعهد سيعمل في المرحلة المقبلة 
على مجموعة من البرامج التي ستركز 
على تخريج قيادات سياسية شابة ذات 

مهارات متعددة في مختلف مشارب 
العمل السياسي الوطني.

حقق فريق باربار فوزه الثاني على  «
التوالي في البطولة اآلسيوية 22 

لألندية أبطال الدوري لكرة اليد 
بعدما كسب موقعة العربي 
الكويتي بنتيجة )28/31( في 

المباراة التي جمعتهما أمس 
بكوريا الجنوبية.

سمو رئيس الوزراءجاللة الملك

من اشتباكات ساحة الخالني في بغداد )أ ف ب(

بغداد ـ وكاالت

اندلعت أمس اشتباكات عنيفة في 
ســـاحة الخالني بالعاصمة العراقية 
بغـــداد بيـــن المتظاهريـــن وقـــوات 
األمن، ما أدى إلى ســـقوط إصابات 

في صفوف المحتجين.
واقتحم مئات المتظاهرين حواجز 
األمن في الســـاحة، في حين أطلق 
األمـــن قنابل غـــاز وأخـــرى صوتية 
ضدهم. كما اندلعت مواجهات بين 

المحتجيـــن وقـــوات األمـــن شـــمال 
ساحة التحرير ببغداد.

مـــن جهتهـــا، أعلنـــت لجنـــة حقـــوق 
العـــراق،  فـــي  النيابيـــة  اإلنســـان 
أمـــس األحـــد، مقتـــل 319 شـــخًصا 
مـــن المتظاهرين والقـــوات األمنية 
حتـــى اآلن منذ بـــدء االحتجاجات 
المناهضـــة للحكومـــة فـــي أكتوبـــر 

الماضي.

العراق... أكثر مـن 300 قتيـل

)12(

تحت رعاية جاللة الملك... ويســتقطب 1500 مشــارك

مؤتمر “المستثمرين العرب” ينطلق اليوم

المنامة - بنا

تحـــت رعايـــة ســـامية مـــن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الســـاعة  تمـــام  فـــي  آل خليفـــة، تنطلـــق 
3:30 من مســـاء اليـــوم )االثنيـــن( أعمال 
المؤتمر الثامن عشـــر ألصحـــاب األعمال 
والمســـتثمرين العرب، والمنتدى العالمي 
الثالث لـــرواد األعمال واالســـتثمار، الذي 
“الثـــورة الصناعيـــة  ُيعقـــد تحـــت شـــعار 
الريـــادة   - المســـتقبل  بنـــاء  الرابعـــة: 
واالبتكار في االقتصاد الرقمي”، وتستمر 

فعالياته حتى 13 نوفمبر الجاري.
مشـــارك   1500 نحـــو  المؤتمـــر  ويحضـــر 
مـــن مختلـــف دول العالـــم فـــي تظاهـــرة 
اقتصاديـــة تســـتضيفها مملكـــة البحرين 
تمّثل تجمًعا اقتصادًيا واستثمارًيا عربًيا 
لتشـــجيع االستثمار في الريادة واالبتكار 
فـــي الثـــورة الرقمية فـــي العالـــم العربي، 
وتعزيـــز آفاق التعاون بين الدول العربية 

في هذا المجال.

تنفيذا لتوجيهات ســمو رئيس الوزراء لضمان تسريع التنفيذ

متابعة إنجاز المشروعات مع “األشغال”

 المنامة - بنا

الـــوزراء  رئيـــس  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
إلـــى  الراميـــة  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة الحديثـــة 
الخدمـــات  أوجـــه  لتعزيـــز  والمتكاملـــة 
المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الحياة 
الكريمـــة لهم وضمان التنفيذ في أســـرع 
وقت، تابع ديوان صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء اإلنجـــاز المتحقـــق فـــي 
تنفيذ حزمـــة من المشـــروعات التنموية 

والخدمية فـــي مختلف المحافظات في 
قطاعات اإلســـكان والصحـــة والبلديات 
وغيرهـــا مـــن القطاعـــات الخدميـــة التي 

تتعلق بشكل مباشر بالمواطنين. 
وعقد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
اجتماًعا بديوان صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، اســـتعرض فيـــه ســـير 
العمل في المشـــروعات التي أمر ســـموه 

بتنفيذها والمستجدات بشأنها. )02()03(

التجـــارة  حجـــم  إجمالـــي  تجـــاوز 
بيـــن البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة منذ بدايـــة العام الجاري 
وحتى شهر ســـبتمبر الماضي 1.75 
مليـــار دوالر، وفًقـــا ألحـــدث بيانات 
لمكتب اإلحصاء األميركي حصلت 

“البالد” على نسخة منها.

1.75 مليار دوالر التجارة 
البحرينية األميركية

التجاريـــة  البنـــوك  أربـــاح  ارتفعـــت 
المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن في 
العـــام  مـــن  األولـــى  أشـــهر  التســـعة 
الجـــاري، لتصـــل إلـــى 343.8 مليـــون 
دينار )نحو 912 مليون دوالر( مقارنة 
مـــع 325 مليون دينار في ذات الفترة 

من العام الماضي.

344 مليون دينار أرباح 
البنوك في 9 أشهر

أمل الحامد

 علي الفردان

)08(

)09(



تحــت رعايــة ســامية مــن عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، تنطلق في تمام الســاعة 3:30 من مســاء اليــوم )االثنين( أعمال المؤتمر 
الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب، والمنتدى العالمي الثالث لرواد األعمال واالستثمار، الذي ُيعقد تحت شعار “الثورة الصناعية الرابعة: بناء 

المستقبل - الريادة واالبتكار في االقتصاد الرقمي”، وتستمر فعالياته حتى 13 نوفمبر الجاري.

ويحضـــر هـــذا المؤتمـــر نحو 1500 مشـــارك من 
مختلـــف دول العالـــم فـــي تظاهـــرة اقتصاديـــة 
تجمًعـــا  تمّثـــل  البحريـــن  مملكـــة  تســـتضيفها 
اقتصادًيا واستثمارًيا عربًيا لتشجيع االستثمار 
فـــي الريادة واالبتـــكار في الثـــورة الرقمية في 
العالـــم العربي، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول 
العربيـــة في هذا المجال، ويعتبر منبًرا أساســـًيا 
يجمع جميع الجهات العربية المعنية باالستثمار 
من كبار المســـؤولين والرسميين، ومن الهيئات 
المعنيـــة باالســـتثمار وترويجه، ومـــن أصحاب 
األعمـــال والشـــركات العربية المعنيـــة بمختلف 

قطاعات االستثمار الرقمي.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد رئيـــس غرفـــة تجـــارة 
وصناعة البحرين سمير ناس بالرعاية السامية 
مـــن صاحـــب الجاللة الملـــك لفعاليـــات المؤتمر 
وذكـــرى مـــرور 80 عاًمـــا على تأســـيس الغرفة، 
مشيًدا في ذات الوقت بما يوليه جاللة العاهل 
مـــن دعـــم ومســـاندة للغرفـــة باعتبارهـــا ممثـــال 
للقطاع التجـــاري والصناعي بالمملكة، وواجهة 
التطـــور  تعكـــس  ومـــرآة  التجاريـــة  البحريـــن 

التجاري واالقتصادي في المملكة.
وأضـــاف نـــاس أن “الغرفـــة تنظـــر بكثيـــر مـــن 
التقديـــر إلـــى دعم جاللتـــه والحكومة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، للخطط اإلستراتيجية التي 
تتبناهـــا الغرفـــة لتعزيز النمـــوذج التكاملي بين 
الحكومة والقطاع الخاص الذي رســـمته الرؤى 

والتوجهات والخطط الحكومية”.
كما أكد ناس أن “هذه الفعالية التي تضم نخبة 

مـــن كبار رجال األعمال والفعاليات االقتصادية 
والتجاريـــة وأصحـــاب الفكـــر االقتصـــادي فـــي 
الـــدول العربيـــة ال شـــك فـــي أن لهـــا دورا فـــي 
بلـــورة رؤى وأفـــكار ومشـــاريع تخـــدم أهدافنـــا 
وتوجهاتنا في دعم وتعزيز العالقات التجارية 
واالقتصادية بين الـــدول العربية، وإيجاد كتلة 
تجاريـــة اقتصاديـــة فيمـــا بينهـــا، وهـــو الهـــدف 
والمطلب الذي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت 

مضى”.
وأوضـــح أن “اختيـــار )االســـتثمار فـــي الثـــورة 
فـــي  واالبتـــكار  الريـــادة  الرابعـــة:  الصناعيـــة 
االقتصـــاد الرقمـــي(، موضوًعـــا رئيســـا للمؤتمر 
يأتـــي انطالًقا مـــن التأثير الكبيـــر الذي أحدثته 
مختلـــف  علـــى  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
العالـــم، ومـــع تصاعـــد تطبيقـــات التكنولوجيـــا 
االبتكاريـــة علـــى حســـاب المناهـــج التقليديـــة، 
حتـــى باتـــت العديد مـــن الشـــركات عبـــر العالم 
ملزمـــًة بالتأقلم خشـــية التخلف عـــن المواكبة، 
فمـــن المصانـــع الذكيـــة، إلـــى الطباعـــة الثالثية 
األبعـــاد، إلى الـــذكاء االصطناعي الذي يســـاهم 
فـــي أتمتة المهام اإلدارية للشـــركات بما يخول 
التركيـــز أكثر على النشـــاطات األكثـــر إنتاجية، 
هنـــاك عالم من الفـــرص الواعدة لالســـتثمارات 

العربيـــة لتحقيق نقلة نوعية في مســـار التنمية 
االقتصادية العربية”.

ويتميـــز المؤتمـــر عـــن غيـــره مـــن المؤتمـــرات 
الســـابقة في جوانب رئيســـة عـــدة أهمها رعاية 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، ومـــا يمثلـــه اختيـــار 
البحريـــن باســـتضافتها للمؤتمـــر مـــن تأكيد لما 
تشـــهده البالد من صعـــوٍد ونمٍو اقتصـــادي بارز 
وحريـــة اقتصادية وفـــق مخططات مدروســـة 
ورؤيـــة 2030 الثاقبـــة التـــي تطمح مـــن خاللها 
البحريـــن إلـــى االنتقال مـــن اقتصـــاد قائم على 
اقتصـــاد رقمـــي منتـــج  إلـــى  النفطيـــة  الثـــروة 
قـــادر علـــى المنافســـة عالمًيـــا، وما تشـــهده من 
تطورات إيجابية تعزز جاذبيتها كموقع مفضل 
لالســـتثمار، خصوصـــا فـــي الخدمـــات الماليـــة 

والمصرفية، والقطاعات الصناعية.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من األهداف 
أهمهـــا االطالع علـــى الفرص االســـتثمارية في 
قطاعـــات الثورة الصناعيـــة الرابعة وفي مجال 
ريـــادة األعمال واالبتكار، واســـتعراض عدد من 
التجـــارب العربيـــة الناجحـــة، واالطـــالع علـــى 
والطاقـــات  المتاحـــة  االســـتثمارية  المشـــاريع 
والكـــوادر البشـــرية المتميـــزة فـــي المملكة، إلى 
جانـــب تعريـــف مجتمع األعمـــال العربي بالبيئة 
بالثـــورة  المرتبطـــة  الجديـــدة  االســـتثمارية 

الرقميـــة فـــي الـــدول العربيـــة، والوقـــوف على 
المشـــكالت التي تواجـــه االســـتثمارات العربية 
الخاصـــة وتحديـــد ســـبل معالجتهـــا، والتعـــرف 
علـــى الفـــرص االســـتثمارية المتاحة فـــي إطار 
الـــرؤى االقتصاديـــة للـــدول العربية، وتســـليط 
الضوء على دور الشـــباب والمرأة والمؤسسات 
العالـــم  فـــي  الصغيـــرة والمتوســـطة والناشـــئة 
العربـــي فـــي قيادة مســـيرة التحـــول لالقتصاد 
الرقمـــي، إلـــى جانب تكريـــم الفائزين بمســـابقة 
ريـــادة األعمـــال، والبحـــث في إمكانـــات وآفاق 
التعاون والعمل العربي المشترك في القطاعات 
االقتصادية المســـتقبلية بيـــن أصحاب األعمال 

والمســـتثمرين في البحرين، وأصحاب األعمال 
والمستثمرين في الدول العربية.

المعنيـــون  الـــوزراء  المؤتمـــر  فـــي  ويشـــارك 
مـــن  ونخبـــة  عنـــه  والمســـؤولون  باالســـتثمار 
العـــرب  األعمـــال  ورواد  ورجـــال  ســـيدات 
ومؤسساتهم، وممثلو غرف التجارة والصناعة 
والزراعـــة فـــي البالد العربية، والمنتســـبون إلى 
الغـــرف التجاريـــة العربية األجنبية المشـــتركة. 
كما ستشارك المنظمات واالتحادات والشركات 
العاملة في مختلف قطاعات العمل االقتصادي 
االســـتثمارية  المشـــترك والمؤسســـات  العربـــي 
العربيـــة  والمؤسســـات  والمصرفيـــة  والماليـــة 
المشتركة، بما فيها الصناديق العربية وشركات 
االســـتثمار العامـــة والمتخصصـــة والمنظمـــات 
والدوليـــة  واإلقليميـــة  العربيـــة  واالتحـــادات 

النوعية.
وســـتتناول محـــاور عمـــل المؤتمـــر عـــدًدا مـــن 
البيئـــة  مقومـــات  منهـــا  المهمـــة  الموضوعـــات 
وفـــرص  البحريـــن  فـــي  الجديـــدة  الرقميـــة 
االســـتثمار الواعدة )الرؤية والفرص والتجارب 
الرائـــدة(، إلـــى جانـــب التحـــول إلـــى االقتصـــاد 
الرقمـــي فـــي العالـــم العربـــي بيـــن التحديـــات 
وطموحات التحديث )البنية التشريعية، تحرير 
البينيـــة،  العربيـــة  الرقميـــة  الخدمـــات  تجـــارة 
مصادر ومجاالت التمويل التقليدية والمبتكرة، 
والـــدروس المســـتخلصة مـــن تجـــارب دوليـــة 
ناجحـــة(، الريادة واالبتكار ومشـــروعات المرأة 
والشـــباب )المشـــروعات الناشـــئة، االختراعات 
والتجـــارب الرائـــدة، المـــرأة فـــي عالـــم ريـــادة 
األعمال الرقمية(، مجاالت االستثمار في الثورة 
الصناعيـــة الرابعة في العالـــم العربي )قطاعات 
االتصـــاالت والمعلومات، التجـــارة اإللكترونية، 
اقتصاد المشاركة واالقتصاد الدائري والعمالت 
الرقميـــة، والفـــرص المتاحة لتطبيقـــات الثورة 
الرقميـــة في الصناعـــات التحويلية وفي مجال 

األمن الغذائي العربي(.

جاللة الملك

المنامة - بنا

مؤتمــر المستثمريــن العــرب ينطلــق اليــوم
الرقمــي” االقتصــاد  فــي  واالبتــكار  “الريــادة  وبشــعار  الملــك...  جاللــة  رعايــة  تحــت 

1500 مشارك من 
مختلف دول العالم 

في تظاهرة اقتصادية 
تستضيفها البحرين

“الغرفة” تنظر بكثير 
من التقدير إلى 

دعم جاللة الملك 
والحكومة

الفعالية تضم 
نخبة من كبار رجال 
األعمال في الدول 

العربية
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

يرصــد المجلــس األعلــى للمــرأة اهتماًمــا متزايــًدا مــن قبــل جهــات حكوميــة 
وخاصة وأهلية وأفراد بالمشاركة في “جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة لتقــدم المــرأة البحرينيــة”، التــي أعلــن عنها 
المجلــس مطلــع العام الجــاري، وتمنح ألفضل الجهــات المتميزة في مجاالت 

دعم المرأة البحرينية العاملة لديها.

ويـــزداد اإلقبـــال علـــى المشـــاركة فـــي 
هـــذه الجائـــزة مـــن خـــالل الموقـــع 

اإللكترونـــي للجائـــزة مـــع قـــرب 
غلـــق بـــاب المشـــاركة فيهـــا في 
نهاية نوفمبر 2019، لتبدأ بعدها 

الميدانـــي  التقييـــم  مرحلـــة 
للجهات المشاركة حتى 

فيمـــا   ،2020 ينايـــر 
أن  المتوقـــع  مـــن 
يتـــم إعـــالن أســـماء 

فـــي  بالجائـــزة  الفائزيـــن 
فبراير2020.

الجهـــات  أمـــام  متاحـــة  كانـــت  أن  وبعـــد 
الرســـمية والخاصـــة فقـــط، قـــام المجلس 
“جائـــزة  مظلـــة  بتوســـيع  للمـــرأة  األعلـــى 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة 
البحرينية” في دورتها السادســـة لتشـــمل 
إشـــراك فئتيـــن جديدتين هما مؤسســـات 
المجتمع المدني واألفراد، وهذا ما أســـهم 
فـــي زيادة عـــدد المشـــاركين بالجائزة في 

دورتها الحالية.
ويحظى الفائزون بـ “جائزة صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة” علـــى 
شـــهادة تقديـــر تقدم من رئيســـة المجلس 
الملكـــي  الســـمو  للمـــرأة صاحبـــة  األعلـــى 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
أســـمائهم  عـــن  رســـمًيا  اإلعـــالن  ويتـــم 
خـــالل احتفـــال يقـــام بهذه المناســـبة، كما 
يحصلـــون علـــى مكافـــأة ماديـــة تخصص 
لدعم مشـــاريع أو برامـــج تدريبية خاصة 
بالمـــرأة العاملـــة، إضافـــة إلـــى درع يحمل 
شـــعار الجائزة، وملصقات بشـــعار الجائزة 
لالستخدام على الورق الرسمي للفائزين، 
ويحـــق لهم رفع شـــعار الجائزة على مبنى 

لمـــدة ســـنتين  الفائـــزة  المؤسســـات 
وهي المدة المقررة للجائزة.

تشجيع دعم وتقدم 

المرأة البحرينية العاملة

صاحبـــة  “جائـــزة  وتهـــدف 
الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم 
لتقـــدم  خليفـــة  آل 
البحرينيـــة”،  المـــرأة 
الـــوزارات  تشـــجيع  إلـــى 
والخاصـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
المـــرأة  وتقـــدم  دعـــم  علـــى  واألهليـــة 
البحرينية العاملة، وضمان أوجه التوفيق 
بيـــن واجباتها العملية واألســـرية، وزيادة 
نســـبة تأهيـــل وتدريـــب المـــرأة، وزيـــادة 
نســـبة وجود المـــرأة في المراكـــز القيادية 
والتنفيذية، واإلسهام في متابعة الجهود 
الوطنيـــة نحـــو إدمـــاج احتياجـــات المرأة 
فـــي خطـــط التنمية الوطنيـــة، إضافة إلى 
والمؤسســـات  الـــوزارات  التـــزام  ضمـــان 
عـــدم  بسياســـة  والخاصـــة  الحكوميـــة 

التمييز ضد المرأة.
أساســـية  معاييـــر  ســـبعة  وضـــع  وجـــرى 
العامـــالت  نســـبة  هـــي  بالجائـــزة،  للفـــوز 
فـــي الجهة المرشـــحة، ونســـبة المرأة في 
المراكز القيادية، وااللتزام بمراعاة إدماج 
احتياجات المرأة فـــي الموازنة، وااللتزام 
والوفـــود  اللجـــان  فـــي  المـــرأة  بإشـــراك 
والمؤتمرات والمنظمات، وتوفير خدمات 
مســـاندة للمـــرأة العاملة، ومدى مســـاهمة 
ودعـــم أنشـــطة المجتمع الموجهـــة للمرأة، 
والمســـاهمة في تطويـــر العلوم واألبحاث 
التي تقوم بها المرأة البحرينية أو تختص 

بقضايا وشؤون المرأة البحرينية.

مبادرة وطنية هامة                 
لتعزيز مركز المرأة

وتعتبـــر “جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينية” إحـــدى اآلليات 
برامـــج  لتعزيـــز  المجلـــس  يتبناهـــا  التـــي 
الرســـمية  المؤسســـات  جميـــع  وخطـــط 
والخاصـــة لتقدم المـــرأة البحرينيـــة طبًقا 
للمعايير والشـــروط الواجب توافرها لنيل 

الجائزة.
وتؤكـــد هـــذه الجائزة جديـــة البحرين في 
أن تكـــون عمليـــة تقـــدم المـــرأة خاضعـــة 
واالستشـــراف  المـــدروس  للتخطيـــط 
االســـتراتيجي القابـــل للمتابعـــة والتقييم 
لقياس تقـــدم المرأة البحرينيـــة باعتبارها 
شريك يحظى بفرص متكافئة في الحياة 

العامة.
كما تعبـــر الجائزة من المبـــادرات الوطنية 
المهمـــة في مجال تعزيز مركـــز المرأة في 
لترجمـــة  العلميـــة  واألداة  العمـــل  مجـــال 
الكيفيـــة التي يجب أن تهيأ فيها األرضية 
التنظيميـــة واإلداريـــة للمـــرأة البحرينيـــة 
العاملـــة مـــن خـــالل وضـــع معاييـــر علمية 

وموضوعيـــة وقابلة للقيـــاس تدعم جهود 
مؤسســـات العمـــل في القطاعين الرســـمي 
والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص 
على مستوى التنمية الوطنية المستدامة.
وتعمـــل “جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
لتقدم المرأة البحرينية” على بيان التطور 
اإليجابـــي فـــي السياســـات العامـــة ومدى 
مراعـــاة مبدأ تكافؤ الفرص عند التوظيف 
خـــالل  العامـــالت  عـــدد  علـــى  وانعكاســـه 
الفتـــرة الزمنية المطلوبة علـــى التوجهات 
الحالية والمســـتقبلية، وإرساء فكر إدماج 
احتياجـــات المـــرأة فـــي التنميـــة وتطبيق 
مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص في تولـــي المناصب 
القياديـــة وفي منح الترقيـــات والدرجات 
والعـــالوات والحوافـــز، والتشـــجيع علـــى 
تبنـــي الموازنات المســـتجيبة الحتياجات 
المـــرأة. بمـــا يضمـــن تكافـــؤ الفـــرص عنـــد 

تخصيص الموارد المالية.
كمـــا تعمل الجائـــزة على تشـــجيع الجهات 
علـــى توفير فرص متكافئـــة بين العاملين 
والعامالت للمشـــاركة وتمثيـــل الجهة في 
اللجان والوفود والمؤتمـــرات والمنظمات 

المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، وتأكيـــد 
تطبيـــق النـــص الدســـتوري بكفالـــة الدولة 
نحـــو  المـــرأة  واجبـــات  بيـــن  التوفيـــق 
األســـرة وعملها فـــي المجتمـــع، والتعريف 
بالمســـاهمة والدعـــم الـــذي تقدمـــه الجهة 
للبرامـــج واألنشـــطة التـــي ُتعنـــى بقضايـــا 
المرأة، وتعزيز ســـبل تقديم الدعم المادي 
الباحثيـــن  الرجـــل  أو  للمـــرأة  والمعنـــوي 
ممن تســـهم دراســـاتهم في تطوير العلوم 
والبحـــوث التي تخـــدم المـــرأة البحرينية 
خصوصـــا، ورصـــد مـــدى مســـاهمة المرأة 
العاملة في تنفيذ دراسات وبحوث ومدى 
تشـــجيع ودعـــم العامليـــن والعامـــالت في 
تنفيـــذ الدراســـات التي تســـهم في تطوير 

العمل.

مكانة محلية وإقليمية ودولية

وكان أعضـــاء لجنـــة تحكيـــم الجائـــزة قد 
أكـــدوا خـــالل اجتمـــاع لهـــم أخيـــرا أهمية 
هذه الجائزة في الترويج لمملكة البحرين 
محليـــا وإقليميـــا ودوليـــا كدولة مســـؤولة 
وداعمـــة لتقدم المرأة، الفتيـــن إلى أهمية 
والجهـــات  المؤسســـات  مختلـــف  مبـــادرة 

واألفراد في ذلك الترويج.
وأكـــدت لجنـــة التحكيـــم أيضـــا أهمية أن 
العمـــل  لفئـــات  الجائـــزة  معاييـــر  تتســـق 
مـــع  واألهلـــي،  والخـــاص  العـــام  الثـــالث، 
المؤسســـات،  لتلـــك  التراكميـــة  الخبـــرات 
العائـــد  لقيـــاس  المعاييـــر  تلـــك  بتوجيـــه 
للجهـــود المبذولة في مجـــاالت التوظيف 
والعقـــود واألجـــور، ومشـــاركة المـــرأة في 
القياديـــة،  والمناصـــب  اإلدارة  مجالـــس 
واألخذ بمنهجيات الموازنات المســـتجيبة 
الحتياجـــات المرأة، وتفعيـــل لجان تكافؤ 
الفـــرص، وتنفيـــذ مبـــادرات داعمـــة لتقدم 
المـــرأة والخطـــة الوطنية لنهـــوض المرأة، 
والتمثيـــل المؤسســـي للمرأة ومشـــاركاتها 
المحليـــة والدوليـــة، وإدمـــاج احتياجـــات 
المرأة واألســـرة فـــي الخدمات المســـاندة 
فـــي بيئـــة العمل، والمســـاهمة فـــي تطوير 
العلوم والدراسات واألبحاث والمسوحات 
والتقاريـــر ذات العالقـــة، والمشـــاركة فـــي 
الجوائـــز والمبـــادرات والترويـــج الدولـــي 
إلبـــراز مكانة مملكـــة البحرين فـــي مجال 
إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة والتـــوازن بين 

الجنسين.

تمنــح كل عامين ألفضــل جهات القطاع العــام والخاص واألهلــي واألفــراد الداعمين للمرأة

“األعلى للمرأة” يرصد اهتماما متزايدا بجائزة األميرة سبيكة

الفائزون بالدورات السابقة



تنفيًذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، الراميــة إلى تنفيذ المشــروعات التنموية الحديثــة والمتكاملة لتعزيز أوجه 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ســبل الحياة الكريمة لهم وضمان التنفيذ في 
أســرع وقــت، تابــع ديــوان صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء اإلنجــاز المتحقق 
فــي تنفيــذ حزمة من المشــروعات التنموية والخدمية فــي مختلف المحافظات في 
قطاعات اإلســكان والصحة والبلديات وغيرها من القطاعات الخدمية التي تتعلق 
بشــكل مباشــر بالمواطنين، وبما يتناســب مع رؤى ســموه التي يؤكد عليها دائما بأن 
“رفاهيــة المواطــن هي الهدف األســمى للحكومــة، وأن الجهود منصبــة نحو تحقيق 

األفضل واألمثل له خدماتًيا”.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، عقـــد وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
عصـــام خلـــف اجتماًعـــا بديـــوان صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء، استعرض 
مـــن خاللـــه ســـير العمل في المشـــروعات 
التي أمر ســـموه بتنفيذها والمســـتجدات 
بشـــأنها، وما تم إنجازه، والمشـــاريع التي 
العمـــل فيهـــا، والتـــي تأتـــي فـــي  ســـيتم 
ســـياق حـــرص الحكومة برئاســـة ســـموه 
علـــى اســـتيفاء المتطلبات األكثـــر أهمية 

وحيوية للمواطن. 
واســـتعرض االجتمـــاع مـــا وصلـــت إليـــه 
ومـــا  المشـــروعات  هـــذه  تنفيـــذ  وتيـــرة 
الواقـــع، ومـــن  علـــى أرض  تحقـــق منهـــا 
بمحافظـــة  “ســـعادة”  مشـــروع  بينهـــا 
المحـــرق، الذي يحظى بمتابعـــة واهتمام 
كبير مـــن صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء؛ باعتباره واحًدا من المشروعات 
االســـتراتيجية التـــي تقام فـــي محافظة 
المحـــرق، وهـــو مشـــروع تطويـــري يربط 
ســـوق المحرق التاريخي بواجهة بحرية 
والمرافـــق  بالخدمـــات  معـــززة  عصريـــة 
والتجاريـــة،  والســـياحية  الترفيهيـــة 
ويتكـــون مـــن مرحلتيـــن، إذ مـــن المتوقع 
االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولى للمشـــروع 
)الجهة الغربية( في نهاية نوفمبر الجاري، 
فيمـــا تـــم تعييـــن االستشـــاريين للمرحلة 
الثانيـــة مـــن المشـــروع )الجهة الشـــرقية( 
وبـــدأ العمـــل في تهيئـــة الموقـــع، علما أن 
المشـــروع ســـوف يشـــتمل علـــى 7 مبـــان 
تحتوي على 36 محال تجارًيا تتنوع بين 
مطاعم ومحالت تجارية وموقف متعدد 
الطوابق للســـيارات يتسع لـ أكثر من 500 
سيارة، وسوق شـــعبي، ويقام على موقع 
الحالـــي ويرتبـــط  المحـــرق  بريـــد  مبنـــى 
بجســـر للمشـــاة وبســـاحل بحـــري ومرفـــأ 
للقـــوارب وممشـــى ومنطقـــة مخصصـــة 

للمطاعم والمقاهي.
وناقش االجتماع مشـــروع “إنشـــاء مركز 
مدينة خليفة الصحي”، وهو المركز الذي 
وجه ســـموه وزارتي األشـــغال والبلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي والصحة إلنشـــائه 
ليكـــون مركـــزا صحيـــا نموذجيـــا مـــزودا 
بأحدث المســـتلزمات الطبيـــة والعالجية 
لتلبيـــة احتياجـــات أهالي مدينـــة خليفة 
العـــالج  علـــى  للحصـــول  وضواحيهـــا؛ 
مـــع  والرعايـــة الصحيـــة وبمـــا يتناســـب 
التزايد المستمر في أعداد سكان المدينة، 
حيث تم وضع حجر األســـاس للمشـــروع 
بتاريـــخ 27 يونيـــو 2019 ومـــن المتوقـــع 
البدء فـــي أعمـــال التنفيذ خـــالل نوفمبر 
الجـــاري، ويتألف المركـــز من دورين على 
مســـاحة أرض قدرهـــا 17.244 متر مربع 
وبمســـاحة بناء تقدر بنحو 11.765 مترا 
مربعـــا، ويشـــتمل على عدد من األقســـام 
منهـــا: االستشـــارات والخدمـــات الطبية، 
الصيدليـــة، األشـــعة، المختبـــر، الطـــوارئ، 
رعايـــة  قســـم  واألســـنان،  الفـــم  صحـــة 
الطفولة واألمومة، إضافة إلى االستقبال 

والسجالت الصحية.
وتطـــرق االجتمـــاع إلـــى مشـــروع صالـــة 
أهالي منطقة الدور، التي وجه سموه إلى 
ســـرعة إنشـــائها إيمانا من ســـموه بأهمية 
المرافـــق االجتماعيـــة فـــي تعزيـــز  هـــذه 
قيـــم التواصل بين أبنـــاء المجتمع، إذ تم 
االنتهـــاء مـــن أعمـــال التصميم واســـتالم 
اإلســـكان  وزارة  مـــن  المقتـــرح  الموقـــع 
وطرح المشـــروع للمناقصـــة، وجار العمل 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  اســـتكمال  علـــى 
للبـــدء في تنفيذه، ويقام المشـــروع على 
مساحة 777 مترا مربعا، ويتضمن إنشاء 
صالتيـــن للمناســـبات االجتماعية للرجال 
والنساء مصممتين على الطراز المعماري 
البحرينـــي مزودتيـــن بمختلـــف المرافـــق 
ومواقـــف  والتكنولوجيـــة  الخدميـــة 

للسيارات.
الســـمو  صاحـــب  لتوجيهـــات  ومتابعـــة 
بإنشـــاء مركـــز  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
بالمحـــرق،  المتعـــدد  اللويحـــي  التصلـــب 
فقـــد بلغـــت نســـبة اإلنجاز في المشـــروع 
24 %، ومن المتوقـــع االنتهاء من أعمال 
اإلنشـــاءات فـــي يوليـــو 2021، ويتضمن 

المدينـــة  ضمـــن  يقـــع  الـــذي  المشـــروع 
الطبية المتكاملة شـــمال المحرق، إنشـــاء 
7 عيـــادات استشـــارية ومختبـــر وقســـم 
للتصويـــر بالرنيـــن المغناطيســـي ووحدة 
للعنايـــة اليومية وقســـما للعالج الطبيعي 
وآخـــر للعالج بالتماريـــن اليدوية، إضافة 
إلـــى إنشـــاء صيدليـــة خارجيـــة وداخلية 
محاضـــرات  وقاعـــة  أبحـــاث  ومركـــز 

ومستودعات طبية.
أمـــا فيمـــا يخص العمل في مركـــز العناية 
لإلقامـــة الطويلـــة الذي يقـــع ضمن مجمع 
المحـــرق الطبي، فإن مـــن المقرر االنتهاء 
مـــن المشـــروع فـــي مايـــو 2020، إذ تـــم 
االنتهـــاء مـــن جميـــع األساســـات ويجري 
العمـــل على اســـتكمال بقية اإلنشـــاءات، 
ويتضمـــن المشـــروع إنشـــاء مركـــز عناية 
بأمـــراض  للمصابيـــن  الطويلـــة  لإلقامـــة 
تتطلب حالتهم البقاء لفترات طويلة في 
المستشـــفى مثل حاالت الشـــلل الدماغي 
واإلعاقة وغيرها، ويحتوي على وحدات 
للعـــالج  وقســـم  أســـر   106 لــــ  تمريـــض 
الطبيعي وعيادات استشارية تخصصية، 
إلى جانب مختبر ومركز لألشعة السينية 
والموجات الصوتية، إضافة إلى صيدلية 
وبعض الخدمات المســـاندة التي تشـــمل 
المستودعات الطبية والمكاتب اإلدارية.

وفيمـــا يتعلق بمشـــروع حديقـــة المحرق 
الكبـــرى الذي يجري تنفيـــذه بتوجيه من 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
لالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمـــة من خالل 
إيجـــاد بدائـــل وخيـــارات متعـــددة أمـــام 
مرتادي الحدائق، تم البدء في المشـــروع 
فـــي يناير الماضي، وبلغت نســـبة اإلنجاز 
في المشـــروع نحـــو 42 %، ومن المتوقع 
االنتهاء منه في شهر أبريل 2020، وتبلغ 
مســـاحة الحديقـــة قرابـــة 90.6 ألـــف متر 
مربع، ويتضمـــن عدًدا مـــن المرافق منها، 
ممشى يمتد على بطول الحديقة، منطقة 
ألعـــاب مخصصـــة لألطفـــال، اســـتراحات 

عائليـــة مظللة، إضافة إلـــى مبنى تجاري 
يضـــم العديـــد مـــن المطاعـــم واألنشـــطة 

الترفيهية.
التنفيـــذي  الموقـــف  االجتمـــاع  وبحـــث 
البحريـــة  الواجهـــة  تطويـــر  لمشـــروع 
لســـاحل البســـيتين، الذي يعـــد واحدا من 
7 مشـــاريع تنموية وتطويريـــة كبرى في 
المحـــرق وجه ســـموه إلـــى اإلســـراع في 
تنفيذهـــا، إذ تـــم االنتهـــاء مـــن نســـبة 78 

% من المشـــروع، ومـــن المتوقع االنتهاء 
 ،)2019( الجـــاري  نوفمبـــر  شـــهر  نهايـــة 
ويتضمـــن إنشـــاء ممشـــى ترفيهـــي على 
ســـاحل البســـيتين يصل طولـــه إلى نحو 
كيلومترين مربعين، يســـاهم في تجميل 
وزيادة الرقعة الخضراء حيث يتكون من 
مســـاحات خضراء وجلسات عائلية، وقد 
تم االنتهاء من تركيب األلعاب الرياضية 
وشـــبكة الصـــرف الصحـــي وشـــبكة الري 

بالكامل، وجار استكمال العمل في تنفيذ 
مباني الخدمات والسور وزراعة األشجار 

والمسطحات الخضراء.
وفيما يتعلق بمتابعة المشـــاريع الخدمية 
والتطويريـــة التـــي وجه صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بتنفيذها خالل 
الجولة الميدانية التي قام بها سموه إلى 
قريـــة ســـنابس ومنطقة مـــروزان، والتي 
جـــاءت فـــي إطـــار حـــرص ســـموه علـــى 

متابعة احتياجات المواطنين وتوجيهات 
سموه لتلبيتها، استعرض االجتماع ما تم 
إنجازه بشأن بخصوص تنفيذ توجيهات 
ســـموه بشـــأن دراســـة تخصيص مشروع 
إســـكاني يخـــدم أهالي المنطقـــة، وما تم 
اتخـــاذه مـــن إجـــراءات بهـــذا الخصوص 
لتلبيـــة احتياجات أهالـــي المنطقتين في 
مجال اإلســـكان والخدمات والمرافق بما 
يكفـــل راحة المواطنين ويلبي تطلعاتهم، 
إضافـــة إلـــى اســـتعراض المراحـــل التـــي 
وصـــل إليها العمل في المشـــروعات التي 
المنطقـــة خدمـــة  فـــي  بتنفيذهـــا  ســـموه 

ألهاليها.
توســـعة  مشـــروع  االجتمـــاع  وناقـــش 
صاحـــب  أمـــر  والـــذي  الجســـرة،  جامـــع 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بإعـــادة 
بنائـــه وتوســـعته الســـتيعاب المزيـــد من 
المصليـــن وبالشـــكل الـــذي يتناســـب مـــع 
حاجـــة ورغبـــة أهالـــي منطقـــة الجســـرة، 
إذ تـــم إعـــداد التصاميم الالزمة لتوســـعة 
الجامع؛ تنفيذا لتوجيهات سموه باعتماد 
المعايير الحديثة والتصاميم اإلســـالمية 
في إعادة بناء وتطوير الجامع، وانطالًقا 
مـــن حرص ســـموه على تطوير وتوســـعة 
البحريـــن،  فـــي  والجوامـــع  المســـاجد 
وبمـــا يدعـــم دورهـــا فـــي خدمة اإلســـالم 
والمجتمع والقيام بدورها ورســـالتها في 

نشر وتعميق القيم اإلسالمية. 
كمـــا تطـــرق االجتمـــاع إلى مناقشـــة آخر 
الباعـــة  تنظيـــم  مشـــروع  مســـتجدات 
الجائليـــن، والـــذي وجـــه به ســـموه ضمن 
جهـــود الحكومـــة لالهتمـــام بهـــذه الفئـــة، 
وضـــع  تتضمـــن  التـــي  التنفيـــذ  وخطـــة 
مجموعـــة مـــن الضوابـــط واالشـــتراطات 
وتنظيـــم  الجائليـــن  الباعـــة  لترخيـــص 
عملية البيع في الطرقات والشـــوارع من 
خالل دراســـة أوضاع هـــذه الفئة وحصر 

أعدادها.
إقامـــة  إلـــى مشـــروع  االجتمـــاع  وأشـــار 
جداريـــة بالقـــرب مـــن قصـــر القضييبـــة، 
والـــذي تم االنتهاء منه وتســـليمه في 25 
ســـبتمبر الماضـــي، وتضمن إنشـــاء ســـور 
يحتوي على جداريات، مسطحات مائية 
من نوافير وشـــالالت، نباتات ومزروعات 
أرضيـــات  وورود،  نخيـــل  أشـــجار  مـــن 
حجريـــة، والخدمـــات الملحقـــة بهـــا مـــن 
مضخات وأعمـــال ميكانيكية وكهربائية، 
وتمت المخاطبة إلدراج المشـــروع ضمن 
قائمة المشـــاريع التابعة ألمانـــة العاصمة 
التجميـــل  بأعمـــال  العنايـــة  حيـــث  مـــن 

وإضافة المزروعات.

سمو رئيس الوزراء يطلع من وزير األشغال على المشروعات التي أمر سموه بتنفيذها ألهالي سنابس ومروزان )أرشيفية(

صور لتصاميم مشروع صالة أهالي منطقة الدور  مشروع توسعة مسجد الجسرة
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واشتملت أشـــكال دعم صادرات البحرين 
علـــى الخدمـــات والبرامج التاليـــة: تمويل 
الصـــادرات،  ائتمـــان  تأميـــن  الصـــادرات، 
ســـوق  استكشـــاف  الصـــادرات،  شـــحن 
وخرائـــط  التجـــارة  )خريطـــة  التصديـــر 
التعلـــم  منصـــة  المحتملـــة(،  التجـــارة 
للتصديـــر،  الذاتـــي  التقييـــم  اإللكترونـــي، 
معامالت شـــركات التصديـــر وورش عمل 

التسهيالت والتصدير. 

9 قطاعات و21 منتجا 

وتعمـــل الشـــركات المســـتفيدة مـــن دعـــم 
قطاعـــات   9 فـــي  البحريـــن  صـــادرات 
مختلفـــة، وتختص فـــي 21 منتجا متنوعا 
تشـــمل: صناعة األغذية، حواجز الســـالمة 
األليـــاف  الحلويـــات،  المالبـــس،  للطـــرق، 
الزجاجيـــة، المفروشـــات وغيرهـــا.  وأكـــد 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس 
مجلـــس إدارة مجلـــس تنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة زايـــد الزياني على 
دعـــم  كأداة  البحريـــن  صـــادرات  أهميـــة 

رئيسة للمصدرين في مملكة البحرين.
أولويـــة رئيســـة  التصديـــر  “يعتبـــر  وقـــال 
للمملكـــة وتمثـــل فرصـــة مميـــزة لتوســـعة 
قاعـــدة أعمـــال الشـــركات البحرينيـــة فـــي 
األسواق العالمية من خالل توفير الحلول 
المناســـبة التـــي ستســـمح للشـــركات مـــن 
جميع األحجام بكســـب عمـــالء جدد على 
نطـــاق عالمـــي. ســـنواصل البنـــاء علـــى ما 
تحقق من نجاحات في الســـنة األولى من 
عمـــر صادرات البحرين مع تشـــجيع ثقافة 
تصديـــر وطنيـــة ســـتعزز موقـــع البحريـــن 

كمركز أعمال حيوي للمصدرين”.

نمو االستثمارات                          

الناتجة عن التصدير

التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جهتـــه  مـــن 
لصـــادرات البحرين ناصر قائـــدي “نحتفل 
بالذكـــرى الســـنوية األولـــى علـــى تدشـــين 
صادرات البحرين بتحقيق نتائج قياســـية 
ومشـــجعة، إذ بلغت نسبة الشـــركات التي 
تمكنـــت مـــن دخـــول أســـواق جديـــدة 42 
المســـتفيدة  الشـــركات  مجمـــوع  مـــن   %

مـــن خدمـــات وبرامج صـــادرات البحرين. 
كمـــا أســـفرت هـــذه اإلنجـــازات عـــن نمـــو 
االســـتثمارات الناتجة عن التصدير بقيمة 
9 ماليين دوالر، وخلق 38 فرصة وظيفية 
المؤشـــرات  منـــذ تدشـــينه. وتؤكـــد هـــذه 
التـــي  واالقتصاديـــة  التجاريـــة  القيمـــة 
يضيفها المصدرون في االقتصاد الوطني 
والبناء على النمـــو المحتمل للوصول إلى 
مزيد من العمالء حول العالم وخلق فرص 
أعمال جديدة ومحتوى محلي سيســـاهم 
فـــي تنامـــي وجـــود المنتـــج البحريني في 

األسواق العالمية”.
وأضاف “سنواصل تكثيف جهودنا لتقديم 
المملكـــة  فـــي  للمصدريـــن  إيجابيـــة  كل 
وتعزيز منتجات وخدمات البحرين عالميا 
ودعم الشـــركات في ولوج أسواق جديدة 
وفـــرص تجاريـــة واعـــدة. تعتبـــر البحرين 
المبتكـــرة  والصناعـــات  األعمـــال  مهـــد 
مـــع وجـــود إمكانـــات تصديريـــة ضخمـــة، 
وستســـتمر حلولنـــا فـــي تطوير وتشـــجيع 

الصادرات من منتجات وخدمات”.
وتابع قائدي “اســـتطعنا في الســـنة األولى 
مـــن عملنا مـــن اســـتقطاب وتطوير قاعدة 
مـــن  عمالئنـــا  تمكـــن  مـــع  كبيـــرة  أعمـــال 
الوصول إلى 25 سوقا حول العالم ولدينا 
خطـــط مســـتقبلية مميـــزة ستوســـع مـــن 
قاعـــدة التصديـــر. إن صـــادرات البحريـــن 
ملتزمـــة بأن تكون العبا رئيســـا في مجال 
عولمـــة أعمـــال الشـــركات الوطنيـــة ودعم 
الفـــرص التصديريـــة من خـــالل بناء مزيد 

من الشراكات البناءة محليا وعالميا”. 
ونتطلـــع قدما إلـــى تعزيز جهودنـــا للترويج 
بمســـتوى  واالرتقـــاء  الوطنيـــة  للصـــادرات 
اإلمكانات التنافســـية للشـــركات البحرينية 
يخـــص  وفيمـــا  العالميـــة”.  األســـواق  فـــي 
الخطة المستقبلية لصادرات البحرين، قال 
قائدي “ســـتواصل صادرات البحرين تعزيز 
وتحديث حلولها لتنمية الصادرات الوطنية 
واكتشـــاف فرص جديـــدة والمســـاعدة في 
فتـــح أبـــواب مزيـــد مـــن األســـواق العالمية 
ملتزمـــون  نحـــن  البحرينيـــة.  للشـــركات 
بـــأن نكـــون العبا رئيســـا فـــي مجـــال تعزيز 
والعالقـــات  االســـتراتيجية  التحالفـــات 
التجاريـــة، وتشـــجيع التعاون بين مشـــاريع 

األعمال البحرينية في ســـعيها الستكشـــاف 
فرص جديدة في األسواق العالمية”.

منصة مثالية لدعم رواد األعمال 

لمـــزارع  العـــام  المديـــر  قـــال  مـــن جانبـــه، 
الجزيرة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة 
“تعتبر صادرات البحرين مبادرة رائدة، إذ 
أصبحـــت منصة مثالية لدعـــم جميع رواد 
األعمال الراغبين بنشر وإيصال منتجاتهم 
وخدماتهم المميزة لـــدول الجوار وغيرها 
مـــن دول حـــول العالم. نعمـــل جميعنا مًعا 

لتغييـــر صـــورة البحرين من مجـــرد كونها 
دولـــة اســـتهالكية لتصبـــح دولـــة منتجة. 
وأنصـــح بـــدوري كل مـــن لديـــه منتـــج أو 
خدمة ويرغب بدخول األســـواق العالمية 

بأن يتواصل مع صادرات البحرين”. 
وفـــي معـــرض تعليقـــه علـــى دعم صـــادرات 
البحريـــن، قـــال مؤســـس شـــركة “بيـــن بوت” 
صالـــح شـــريف “نأمـــل تصديـــر منتجاتنا إلى 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  أســـواق 
صـــادرات  بمســـاعدة  العالـــم  دول  ولبقيـــة 
البحريـــن. ونحـــن نـــرى أن وجـــود صـــادرات 
البحرين يشكل فرصة كبيرة بالنسبة لشركة 

صغيرة بحجم شركتنا حتى تكون موجودة 
بقـــوة فـــي األســـواق العالميـــة وعـــدم التقيد 
بأي ســـوق بعينها. إن الدعـــم الذي نتلقاه من 
صـــادرات البحرين يمكننا من عقد شـــراكات 
مع العديد من المزارعين والتوسع باإلنتاج”. 
وتابـــع “تقدم لنا صـــادرات البحرين حلول 
شـــحن الصـــادرات التـــي مكنتنـــا مـــن عقد 
شـــراكات مـــع شـــركات قهـــوة فـــي كل من 
الســـعودية واإلمـــارات والكويـــت وقريبـــا 
فـــي أوروبا. لـــوال دعم صـــادرات البحرين 
الشـــركات  تمكيـــن  فـــي  ومســـاعدتهم 
البحرينيـــة من النمـــو والتصدير عالميا لما 

استطعنا عقد شراكات مع عمالئنا”. 
بدورهـــا قالـــت مؤســـس شـــركة غورميـــه 
فانيـــل مريم المنصوري “بدأت مشـــروعي 
مـــن المنزل فـــي 2012 حينما كنت أحاول 
زيادة الوعي بنمط الحياة الصحي وتنوع 
الخيـــارات النباتيـــة. قمـــت بإنتـــاج أجبان 
نباتية وحلويات صحية ومن ثم توسعت 
في نشـــاطي علـــى مســـتوى المملكة لغاية 
2018 حينما شـــعرت بأنـــه قد حان الوقت 
إلنشاء شركة لخدمة السوق بصورة أكبر. 
قمـــت بعـــد ذلـــك مباشـــرة بالتواصـــل مـــع 
صادرات البحرين لمساعدتي في الترويج 

لمنتجاتي على نطاق عالمي”. 

توجيه ودعم واستشارات 

لـــي  قدمـــوا  “لقـــد  المنصـــوري  وأضافـــت 
التوجيـــه المناســـب عبر منصاتهـــم الذكية 
الســـريع  والتفاعـــل  االستشـــارة  وحلـــول 
أوروبـــا.  فـــي  المشـــترين  مـــع  والفعـــال 
وترجـــم هـــذا الدعـــم إلى وجود مشـــترين 
ومســـتثمرين مهتمين من روســـيا. أنا اآلن 
أجـــري مباحثـــات أيضـــا مع مشـــترين من 
دول أخـــرى علـــى مســـتوى أوروبا وآســـيا 
للتوسع. بفضل دعم صادرات البحرين، لم 
نتوسع فقط في قاعدة العمالء عالميا، بل 
أيضا اســـتثمرنا أكثر من 25 ألف دينار في 
ورشـــة صناعية جديدة كليا بمنطقة ســـند 
ومقابلـــة الطلـــب المتزايد علـــى منتجاتنا، 
ما سيسمح لنا بمضاعفة عملياتنا والتطلع 

إلى تنويع أسواق التصدير عالميا”.
ويعـــد مركـــز صـــادرات البحرين أحـــد أبرز 
مجلـــس  عليهـــا  يشـــرف  التـــي  المشـــاريع 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
ضمن مبادرات اللجنة التنســـيقية الرامية 
لدعم ســـوق العمل وتعزيز دور مؤسسات 
تدشـــينه  تـــم  حيـــث  الخـــاص،  القطـــاع 
بالتعـــاون مع صندوق العمـــل )تمكين( في 
نوفمبـــر العـــام الماضي، كما تصـــب مهامه 
في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية 
واالرتقـــاء بجودتهـــا لتعزيـــز مكانة مملكة 
البحريـــن كشـــريك تجـــاري عالمـــي، عبـــر 
والخدمـــات  الالزمـــة  األدوات  توفيـــر 
المتنوعة لتنمية الصـــادرات غير النفطية، 

وهو إحدى مبادرات رؤية 2030.

المنامة - صادرات البحرين

“صادرات البحرين”: 15.5 مليون دوالر قيمة الصادرات في عام
ــم ــالـ ــعـ الـ أســـــــــواق  إلــــــى  وطـــنـــيـــة  شــــركــــة   30 ــات  ــجـ ــتـ ــنـ مـ أوصـــــلـــــت 

زايد الزياني:   
حلول تسمح للشركات بكسب 

عمالء عالميين

ناصر قائدي:             
ملتزمون بعولمة األعمال 

ودعم الفرص التصديرية

راشد بن خليفة:  
منصة مثالية 

إليصال رواد األعمال 
إلى العالمية

مريم المنصوري: 
ساعدتني في 
ترويج منتجاتي 

على نطاق عالمي

صالح شريف: 
“صادرات البحرين” 

مكنتنا من 
التوسع باإلنتاج
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أعلنــت “صــادرات البحريــن” عــن نتائــج الســنة األولى منــذ انطالقتها فــي نوفمبر 
2018 كمبــادرة وطنيــة رائــدة لمجلس تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
إذ تخطى مجموع الصادرات حاجز 15.5 مليون دوالر مع 30 شركة بحرينية تم 
تصديــر منتجاتهــا إلــى مختلف أســواق العالــم؛ لتمثل حجر زاويــة رئيس لمبادرة 
البحريــن الجديــدة لتنميــة الصــادرات. ونجحــت الشــركات مــن خدمــات وبرامج 
صادرات البحرين في التوســع في 25 ســوقا حول العالم لتصل إلى أســواق دول 
مجلس التعاون الخليجي، الواليات المتحدة األميركية، روسيا، ألمانيا، اليابان، 
المملكــة المتحــدة، المغــرب، البرازيــل، كنــدا، كوريــا الجنوبيــة وغيرهــا الكثيــر. 
واســتطاعت صــادرات البحريــن خالل عام تقديــم أوجه دعم متنوعة للشــركات 

المصّدرة عبر إطالق 9 منصات مختلفة ومتاحة مجاًنا لمجتمع األعمال. 
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية 
الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل خليفة، وفدا مـــن وزارة الداخلية 
في ختام زيارته للعاصمة األميركية واشـــنطن. وأشـــاد السفير 
بالبرامـــج األمنيـــة التي اطلـــع عليها الوفـــد في الزيـــارة، والتي 
جـــاءت فـــي إطـــار تبـــادل الخبـــرات والتجـــارب الناجحـــة مـــع 
الـــدول الصديقـــة.  وكان وفـــد وزارة الداخليـــة برئاســـة المقدم 
جاســـم الماجـــد قـــد اطلـــع علـــى عـــدد مـــن البرامـــج والتقنيات 
الحديثـــة والممارســـات األمنيـــة التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز أمـــن 
الحـــدود باســـتخدام التكنولوجيـــا المتقدمة. كمـــا زار مجموعة 
مـــن المؤسســـات األمنيـــة األميركيـــة، حيث تم بحـــث عدد من 

الموضوعات األمنية ذات االهتمام المشترك.

استقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، 
مســـاعد المدير بأمـــن الحـــدود البريطاني لجنوب شـــرق 
أوروبـــا باربـــرا ويلســـون، ومســـاعد المدير بأمـــن الحدود 
للبوابـــات اإللكترونيـــة ســـارا ألكســـندر.وأكد  البريطانـــي 
رئيس الجمارك متانة العالقات االقتصادية والتجارية، وأهمية 
تعزيز ســـبل التعاون مع الشـــركاء من دول العالم والذي يصب 
في تطوير المصالح االقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين 

والمملكة المتحدة.

عبداهلل بن راشد يستقبل وفد 
“الداخلية” في ختام زيارته لواشنطن

رئيس الجمارك يستقبل وفدا 
من أمن الحدود البريطاني

خالد بن حمد يزور الشيشان ويشهد تمرينا مشتركا
ـــكري ـــال العس ـــي المج ـــاون ف ـــز التع ـــة: تعزي ـــي الخاص ـــرس الملك ـــوة الح ـــد ق قائ

وصل قائد قوة الحرس الملكي الخاصة 
المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، إلـــى جمهوريـــة الشيشـــان، 
تلبيـــة للدعـــوة التـــي تلقاها مـــن رئيس 
جمهوريـــة الشيشـــان الصديقـــة رمضان 
قاديروف. وفور وصول ســـموه والوفد 
المرافـــق له إلى مطـــار غروزني الدولي، 
وزراء  رئيـــس  االســـتقبال  فـــي  كان 
جمهوريـــة الشيشـــان مســـلم خوشـــيف، 
وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى روســـيا 
االتحاديـــة أحمد الســـاعاتي. واســـتقبل 
الركـــن  المقـــدم  قاديـــروف،  الرئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد، في القصر 
الرئاســـي، إذ رحـــب الرئيـــس قاديروف 
بالزيـــارة التـــي يقـــوم بهـــا ســـموه لبلـــده 

الثاني جمهورية الشيشان الصديقة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، نقل المقـــدم الركن 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
تحيـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 

وتمنيـــات جاللته إلى رئيـــس جمهورية 
الصحـــة  دوام  الصديقـــة  الشيشـــان 
والســـعادة والتقدم لجمهورية الشيشان 

وشعبها الصديق.
وقـــال المقدم الركن ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد “ســـعداء بتواجدنـــا بجمهورية 
فجمهوريـــة  الصديقـــة.  الشيشـــان 
تربطهـــا  التـــي  الـــدول  مـــن  الشيشـــان 
عالقـــات مميزة مع مملكة البحرين على 
مختلـــف األصعـــدة، ونحـــن نتطلـــع مـــن 
خالل هذه الزيارة لتعزيز تلك العالقات 

الثنائية بين البلدين”.
وأضاف سموه “ونود في هذا المقام، أن 
نشـــكر فخامتكم على حســـن االستقبال 
والضيافـــة، مقدريـــن جهودكـــم الكبيرة 
في دعم العالقات البحرينية الشيشانية 
متمنيـــن  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
والعافيـــة  الصحـــة  موفـــور  لفخامتكـــم 

ولبلدكم مزيدا من التقدم واالزدهار”.
وحّمل الرئيس الشيشاني، المقدم الركن 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد، تحياته إلى 

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وتمنياته للبحرين 

مزيدا من الرفعة والتقدم.
ســـموكم  زيـــارة  “إن  قاديـــروف  وقـــال 
العالقـــات  تعـــزز  الشيشـــان  لجمهوريـــة 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
ونتمنـــى لســـموكم وللوفـــد المرافق لكم 
طيب اإلقامة في بلدكم الثاني”، مشيدا 
بالجهود المميزة لســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد في بناء جســـور التعـــاون الثنائي 
المصلحـــة  يحقـــق  ممـــا  البلديـــن،  بيـــن 
المشـــتركة في نمو العالقـــات وتطورها 

في العديد من المجاالت.
وشهد قائد قوة الحرس الملكي الخاصة 
المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، تمرينـــا مشـــتركا بالعاصمـــة 
الشيشـــانية غروزني، والذي يأتي تلبية 
للدعـــوة التـــي تلقاها ســـموه مـــن رئيس 
جمهوريـــة الشيشـــان الصديقـــة رمضان 
قاديـــروف. وشـــارك فـــي هـــذا التمريـــن 
أفراد من قوة الحرس الملكي الخاصة.

وقال قائد قوة الحرس الملكي الخاصة 
المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة “ســـعداء بوجودنا فـــي بلدنا 
الثانـــي جمهوريـــة الشيشـــان الصديقة، 
لحضـــور هـــذا التمرين المشـــترك، والتي 
شـــارك فيـــه أفـــراد مـــن قـــوة الحـــرس 
ذلـــك  يأتـــي  حيـــث  الخاصـــة.  الملكـــي 
دعمـــا للجهـــود التـــي تعزز مـــن عالقات 
التعـــاون الوطيـــدة بين البلدين الســـيما 
في المجال العســـكري”، مشـــيدا ســـموه 
بمخرجـــات هـــذا التمريـــن الـــذي يســـهم 
في تطوير مســـتوى المشـــاركين ويرفع 
مـــن جاهزيتهـــم فـــي مختلـــف المواقـــع 

العسكرية.
واســـتمتع ســـموه إلى إيجاز عن أهداف 
هـــذا التمريـــن، كمـــا اطلـــع ســـموه علـــى 
القيـــادة  ووســـائل  التمريـــن  عمليـــات 
عليـــه،  اشـــتملت  التـــي  والســـيطرة 
إضافـــة إلـــى عمليات مكافحـــة اإلرهاب 
واالقتحـــام وتخليـــص الرهائـــن وطرق 

المحافظة على األمن واالستقرار.

... وجانب من حضور سموه التمرين العسكري الرئيس الشيشاني استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد لدى وصوله

غروزني - بنا
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الرعاية السامية
Û  رغم العارض الصحي، والمهام الجسيمة، والمسؤوليات العظيمة، أبى رئيس

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان حفظه هللا ورعاه إال 
أن يبقــى علــى العهــد، أن يحافــظ علــى الوعد ليرعى، كعادة ســموه الســنوية 
المباركــة، حفــل تخريــج فوج جديد من طالئــع الجامعة األهليــة، ومن أبنائه 
الذين تربوا وترعرعوا في رحاب دولته التي أسســها بالجهد والعرق، وبالده 
التــي حافــظ ســموه عليهــا بكل ما يملك مــن عزيمة وكل مــا يضفيه من صبر 

وكد ومثابرة على وطنه الغالي البحرين.
Û  سموه حفظه هللا ورعاه يدرك دائما أن التعليم هو األمن الناعم، هو السيطرة

المضمونة على تحديات الطبيعة، وهو ضمانة النماء، وســالمة البقاء، وعين 
اليقيــن علــى تضاريس الحياة الوعــرة، هو أيقونة األمم، والمعرفة هي كائنها 

الجميل الذي ال ينفض رحيقه بالتقادم. 
Û  رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه وافــق علــى الرعايــة الكريمــة بقلــب ملؤه

اإليمــان بشــباب هــذا الوطــن، بأجيالــه الطالعــة المتطلعــة للغد، بأبنائــه الذين 
نشــأوا وتربــوا فــي كنــف الوعــي الجمعــي الــذي غرســه ســموه في نفوســهم، 
بالحــس الوطنــي الذي ال يجــود الزمان بمثله، وبروعــة اإلتقان عندما تتجلى 
من قائد ملهم علمته التجارب فتفوق عليها، وصهرته الصعاب فكان أهاًل لها. 

Û  إن األمم الناهضة ال يمكن أن تحاكي الحداثة والتقدم من دون أصالة تنتمي
إلى الجذور، من دون تاريخ عريق يستمد خلوده من أمة قادرة على التجدد، 
ومن عبق أصيل يستعيد عزته كلما كانت رياح التغيير قوية.. إن األمم التي 
انكفأت على آالمها، وتلك التي فرطت في وحدتها وقبلت بتقســيم الشــعب 
الواحــد إلــى شــيع وقبائــل، ومناطق ومحاجــر، هي التي كانت أســيرة للوعي 
المفقــود، ألفــكار هدامــة، لمعالم باهتة، ولشــعارات كاذبة والفتــات زائفة، من 
هنــا كان ســمو رئيــس الــوزراء حريصــا علــى توجيــه بوصلتنــا المعرفية نحو 
فنار ال يلين، نحو وطن ال يقبل المســاومة وال التقســيم، فظل ســموه حفظه 
هللا ورعاه مدافعا شرســا، وصنديدا بطال، ال يقبل إال أن يكون وطنه متحاًبا 

متحدا، متكاتفا متقدا باآلباء والمواطنة واالنتماء والوحدة.
Û  إن تخريــج المئــات بــل اآلالف مــن طلبتنــا علــى مــدار عمــر “األهليــة” مــا كان

لــه أن يبلــغ مــداه إال بفضــل الدعــم غيــر المتناهــي مــن قادتنا للتعليــم الراقي 
المنضبــط، ومــا كان لطلبتنــا وهم يشــهدون اليــوم تخريج الفوج الرابع عشــر 
إال أن يفخــروا بوطنهــم، ويفتخــروا بإنجازاتــه وإنجازاتهــم، ويصعــدوا أمــام 
الرعاية المباركة ليحصدوا تعب السنين ويتسلموا شهادات التخرج فرحين، 
متفائليــن، متطلعيــن للمســتقبل العظيم بــكل أمل، وكل إصــرار على مواصلة 
طريــق المعرفــة، وتطبيــق مخرجــات التعلــم الراقيــة فــي مختلــف مواقعهــم 

العملية أو العلمية أو تلك التي يقدرها نصيب االختيار فيكم. 
Û  مــن هنــا وهنــاك كان للجامعــة األهليــة ذلــك الســبق المتحقــق علــى منصــات

المكانــة األمميــة، تمامــا مثلمــا كان لهــا ذلــك الحــرص مــن قائد مســيرة ورائد 
نهضة وسموه يرعى بنفسه حفل تخريج طلبة جامعتنا األهلية التي التزمت 
أنســنة التوجهات وعولمة العلوم والتطبيقات، فوفرت لطالبها على مدار ١٨ 
ســنة باقــات مــن علــوم وآداب وفنون اللحظة، ونجحت بعــون هللا في تأكيد 
جدارتهــا األكاديميــة، وتوثيق خطاها المعرفية، وتســطير أحرف من نور في 
مضاميــر الجــودة والتألــق العلمي فــكان لها ذلك التجســد الكامل للرقي وهي 
تحتفي مســاء اليوم في رحاب رعايتكم الكريمة يا صاحب الســمو بتخريج 
هــذه الطالئــع مــن أبنائكم وهؤالء الشــباب مــن فلذات أكبادكــم، فلكم منا كل 

الشكر والعرفان، وكل الحب واالمتنان، هللا يحفظكم وهو خير الحافظين.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

الحكومة تمضي قدما في مبادرات تطوير القطاع الصحي
محمـــد بن عبداهلل يهنئ “المهن” لفوزها بجائزة “مينابار” ألفضل الممارســـات

أعـــرب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة وبالنيابـــة عـــن جميـــع أعضـــاء 
الصحـــي  القطـــاع  ومنتســـبي  المجلـــس 
عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات للهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة؛ بمناســـبة فـــوز الهيئـــة بجائـــزة 
أفضـــل الممارســـات اإلداريـــة عـــن برنامج 
االعتمـــاد والتصنيف الوطني للمؤسســـات 
الشـــرق  شـــبكة  مؤتمـــر  فـــي  الصحيـــة، 
األوســـط وشـــمال إفريقيا لبحوث اإلدارة 

العامـــة “مينابار” الســـنوي الســـادس، الذي 
عقـــد نهايـــة أكتوبـــر الماضي فـــي المملكة 
المغربيـــة الشـــقيقة.ونوه رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة، لـــدى اســـتقباله الرئيـــس 

التنفيذي للهيئة مريم الجالهمة، بما تقوم 
بـــه الهيئة مـــن دور بارز فـــي ضمان جودة 
الخدمات الصحيـــة للمواطنين والمقيمين 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكـــد أن القطـــاع الصحي يفخـــر بالجائزة 
بالجهـــود  وعرفاًنـــا  تقديـــًرا  تأتـــي  التـــي 
الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا الحكومـــة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
ومتابعـــة حثيثـــة مـــن ولـــي العهـــد النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة. وأضاف أن “البحرين تمضي قدًما 
فـــي تطوير قطاع الرعايـــة الصحية، ومن 
بين أهـــم الخطوات إقرار الخطة الوطنية 

للصحة 2016 - 2025”.

رئيس المجلس األعلى للصحة مستقباًل الجالهمة
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“العلــــوم التطبيقيــــة” تنــــال االعتــــراف فـــي األردن
زار وفد من جامعة العلوم التطبيقية برئاسة رئيس الجامعة غسان عواد، سفير المملكة األردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين 
رامي العدوان. وتأتي الزيارة بعد قرار لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي باالعتراف في جامعة العلوم التطبيقية واعتماد المؤهالت التي تقدمها لطلبتها في درجتي البكالوريوس والماجستير.

وأعـــرب عـــواد عـــن شـــكره إلـــى 
الســـفير العـــدوان والقائمين على 
بمؤسســـات  االعتـــراف  لجنـــة 
األردنيـــة،  غيـــر  العالـــي  التعليـــم 
مشـــيًرا إلـــى أن قـــرار االعتـــراف 
يفتـــح  أن  شـــأنه  مـــن  بالجامعـــة 
المجـــال أمـــام مزيد مـــن التعاون 
والجامعـــات  الجامعـــة  بيـــن 
األردنيـــة، وتعزيز جانـــب التبادل 
والطالبـــي،  والثقافـــي،  العلمـــي، 
األردنييـــن  الطلبـــة  واســـتقطاب 

للدراسة في البحرين.
وأكد حرص الجامعة على تدعيم 

أواصـــر التعـــاون مـــع الجامعـــات 
األردنيـــة فـــي المجـــاالت العلمية 
واألكاديميـــة المتنوعة، في إطار 
توجه الجامعة في االنفتاح على 

والعالميـــة  العربيـــة  الجامعـــات 
مختلـــف  فـــي  معهـــا  والتعـــاون 
العالقـــة  أن  مؤكـــًدا  المجـــاالت، 
التـــي تربـــط بيـــن جامعـــة العلوم 
التطبيقيـــة والجامعـــات األردنية 
عالقة وثيقة قائمة على التعاون 
المشـــترك وتبـــادل الخبـــرات، بما 
يسهم في تنمية وتطوير العملية 

التعليمية.
من جانبه، أعرب السفير األردني 
عن ســـعادته بلقاء عـــواد والوفد 
المرافـــق، مؤكـــًدا عمـــق العالقات 
التـــي تربط بين مملكـــة البحرين 

الهاشـــمية،  األردنيـــة  والمملكـــة 
الســـيما في مجال التعليم العالي 
إلـــى  مشـــيًرا  العلمـــي  والبحـــث 

أن هـــذه الزيـــارة تأتـــي تجســـيًدا 
للعالقـــات المتميزة بيـــن البلدين 
الشـــقيقين مؤكـــًدا أهميـــة تعزيز 

التبـــادل التعليمـــي والثقافي بين 
مختلـــف المؤسســـات التعليميـــة 

في البلدين الصديقين.

15.96 % مشاركة “ثانويات” البحرين بالتعليم التقني والمهني
ــو ــ ــك ــ ــس ــ ــون ــ ــي ــ ــد ال ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وفـــــــقـــــــا إلحـــــــــــصـــــــــــاءات مـ

حســـب  البحريـــن،  مملكـــة  حققـــت 
إحصاءات معهد اليونســـكو لإلحصاء، 
معـــدالت متدنيـــة فـــي المشـــاركة فـــي 
التعليـــم التقني والمهني فـــي المرحلة 
الثانيـــة مـــن التعليـــم الثانـــوي بنســـبة 

بلغت 15.96 %.
يأتـــي ذلك في وقت حددت فيه خطة 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة “النســـبة 
الذيـــن  والبالغيـــن  للشـــباب  المئويـــة 
تكنولوجيـــا  مهـــارات  لديهـــم  تتوافـــر 
المعلومـــات واالتصاالت بحســـب نوع 
المهارة” مؤشـــًرا لتحقـــق الغاية الرابعة 
الجيـــد  التعليـــم  ضمـــان  هـــدف  مـــن 
وتعزيـــز  للجميـــع  والشـــامل  المنصـــف 

فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
الهـــدف  مـــن  الرابعـــة  الغايـــة  وأكـــدت 
الرابع مـــن أهداف التنمية المســـتدامة 
“الزيادة بنســـبة كبيرة في عدد الشباب 
والكبـــار الذين تتوافـــر لديهم المهارات 
المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية 

والمهنيـــة، للعمل وشـــغل وظائف الئقة 
ولمباشـــرة األعمال الحرة بحلول العام 

.”2030
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وتناولـــت 
فـــي أحـــد مطبوعاتهـــا المنشـــورة على 
موقعهـــا اإللكتروني حـــول التعليم في 
أهداف التنمية المســـتدامة، المشـــاريع 
والبرامج التي نفذتها الوزارة لتحقيق 

هذه الغاية كالتالي:
- اســـتحداث مســـار واحـــد مـــن خالل 

دمج المســـارين المتقدم والتخصصي 
فـــي المســـتوى الثالـــث ويتـــم التركيـــز 
علـــى الجانبـــي األكاديمـــي والتطبيقي 

لجميع الطلبة.
الميدانـــي  التدريـــب  برنامـــج  - طـــرح 
)تكويـــن( الذي يوفر تعليًما نوعًيا قائًما 
على التعلم من خالل التدريب العملي 
الميدانـــي، يكتســـب الطالـــب المهارات 
المطلوبـــة مـــن خـــالل التدريـــب عملًيا 
واالحتكاك المباشـــر بواقع سوق العمل 

البحريني.
- استحداث تخصصات جديدة حسب 

احتياجات سوق العمل.
- طرح التدريب المهني كأحد الخيارات 
المتاحة أمام الطلبة المتســـربين تكون 
الدراســـة فيها لمـــدة ســـنتين يتم فيها 
التركيز على الجانب العملي التطبيقي 
ويحصـــل الطالـــب بعدها على شـــهادة 
مهنيـــة تؤهله لالنخراط بســـوق العمل 

بيسر وسالسة.
متطـــورة  دراســـية  خطـــة  تصميـــم   -
تتضمـــن برنامـــج التدريـــب الميدانـــي 
أســـابيع   6 إلـــى   5 لمـــدة  التكوينـــي 

تستهدف الجنسين.
يشـــار إلى أن عدد الطالب في التعليم 
الفنـــي والمهنـــي في المرحلـــة الثانوية 
المعلنـــة  اإلحصـــاءات  آخـــر  حســـب 
للـــوزارة للعام الدراســـي 2017 و2018 
البنيـــن  مـــن   6543 7075 طالبـــا،  بلـــغ 
و532 مـــن البنات، مـــن إجمالي 87 ألفا 
و106 طـــالب فـــي المرحلـــة الثانويـــة 

بالمدارس الحكومية والخاصة.

منصور العالي

إمــاراتــي تــربــوي  ــد  وفـ مــع  التعليمي  ــاون  ــع ــت ال يــبــحــث  الــنــعــيــمــي 

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، بمكتبه بديوان الـــوزارة، وفًدا 
تربوًيا من وزارة التربية والتعليم بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضم 
كاًل من المدير التنفيذي لقطاع العمليات 
المدرسية لبنى الشامسي، ومساعد مدير 
القطاع سالمة العبري؛ بمناسبة زيارتهما 
إلـــى مملكة البحريـــن، إذ تم خالل اللقاء 
بحـــث مجـــاالت التعـــاون التربـــوي بيـــن 
البلدين الشـــقيقين. حضـــر اللقاء الوكيل 
المســـاعد للمناهـــج واإلشـــراف التربـــوي 
أحـــالم العامـــر، ومديـــرة إدارة التعليـــم 

االبتدائي فاطمة البوعينين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس رئيـــس األمـــن العـــام رئيس 
لألكاديميـــة  العلمـــي  المجلـــس 
طـــارق  اللـــواء  للشـــرطة  الملكيـــة 
الحســـن، االجتماع الرابع واألربعين 

للمجلس.
بحـــرص  المجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
الدؤوبـــة  وجهودهـــم  األعضـــاء 
للعمل علـــى تطوير المناهج العلمية 
مشـــددا  المطبقـــة،  والتدريبيـــة 
تنفيـــذ  فـــي  قدمـــا  المضـــي  علـــى 
توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة الملكية 
التركيـــز  فـــي  والمتمثلـــة  للشـــرطة 
التعليميـــة  البرامـــج  جـــودة  علـــى 
المســـتمر  والتطويـــر  والتدريبيـــة 
المتغيـــرات  يواكـــب  بمـــا  للمناهـــج 

المتزايـــدة،  والتحديـــات  األمنيـــة 
مـــع متابعـــة هـــذه البرامـــج بشـــكل 
مســـتمر بهدف تقويمها وتطويرها. 
وتـــم في اجتماع المجلـــس العلمي، 
بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات من 
بينها برامج التعليم والتدريب التي 
مختلـــف  فـــي  األكاديميـــة  تقدمهـــا 
تطويـــر  علـــى  والتركيـــز  فروعهـــا، 
برامج الدراسة للتالميذ العسكرين 
وبرنامـــج  البكالوريـــوس(  )نظـــام 
الجامعيـــن.  العســـكريين  التالميـــذ 
مواصلـــة  ضـــرورة  الحســـن  وأكـــد 
التطوير واالهتمام بالجودة في كل 
مـــا تقدمـــه األكاديمية مـــن البرامج 
التعليميـــة والتدريبيـــة وبمـــا يحقق 

أداء رسالتها على الوجه األكمل.

بحث برامج التعليم والتدريب لـ “أكاديمية الشرطة” 

المنامة - الجامعة األهلية

العكر - جامعة العلوم التطبيقية

يتفضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فيشمل برعايته الكريمة حفل تخريج 
الفوج الرابع عشر من طلبة الجامعة األهلية مساء اليوم )االثنين(، في مركز المؤتمرات بفندق الخليج.وأعرب الرئيس 
المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج عن جزيل الشكر لسموه على رعايته الكريمة، ودعمه 

الالمحدود للجامعة األهلية ومنتسبيها في مختلف إنجازاتها األكاديمية والتعليمية.

وأضاف أن رعاية ســـموه الكريمة 
لحفـــل تخريج الفوج الرابع عشـــر 
مـــن طلبتنا رســـالة دعـــم واضحة 
للدور العلمي واألكاديمي للجامعة 
األهليـــة خدمة للوطن، ويعبر هذا 
الدعم عـــن عظيم االهتمـــام الذي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  يوليـــه 
رئيـــس الوزراء شـــخصيا بالتعليم 
العالـــي فـــي البحريـــن ومســـيرته 

المشرقة.

وقـــال الحـــواج إن الحفـــل ومـــن 
وحـــي توجيهـــات ســـموه يجســـد 
التحـــام أبنـــاء البحريـــن جميعهم 
خلـــف قيادتهـــم الحكيمـــة، ويعبر 
عن روح المحبة واأللفة واالنتماء 
التـــي تتمتع بهـــا أجـــواء الجامعة 
األهلية، مشـــددا على عناية إدارة 
الجامعة بجعل حفل التخرج هذا 
العام مميزا وبحلة جديدة؛ ليكون 
ويرســـم  بامتيـــاز  وطنيـــا  عرســـا 

وجـــوه  علـــى  والفرحـــة  البســـمة 
الخريجين وعائالتهم.

وأوضـــح رئيـــس الجامعة منصور 
الجامعـــة  “احتفـــال  أن  العالـــي 
بالفوج الرابع عشـــر من خريجيها 
المؤتمـــرات  مركـــز  فـــي  ســـيقام 
ألبنائنـــا  وفـــاًء  الخليـــج  بفنـــدق 
وبناتنـــا الخريجيـــن الذيـــن بذلـــوا 
تحصيلهـــم  فـــي  مقـــدرة  جهـــودا 
العلمي؛ حتـــى تمكنوا من تحقيق 

والرفعـــة  العـــزة  نحـــو  أحالمهـــم 
والمشـــاركة اإليجابيـــة في نهضة 

الوطن”. 
وأكد أن الحفل يمثل أيضا تكريما 

لذوي الخريجين وعائالتهم الذين 
وقفـــوا إلى جانـــب أبنائهـــم طيلة 

سنوات الجد واالجتهاد.
األهليـــة  الجامعـــة  أن  وأضـــاف 

مستوفية متطلبات جودة التعليم 
والتدريـــب، وحافظت على موقع 
متقـــدم ضمـــن أفضـــل 50 جامعة 
العربـــي  الوطـــن  مســـتوى  علـــى 
بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس 
“QS” العالمية للعام 2020 إضافة 
إلى حصـــول الجامعة على المركز 
201 في تصنيف مؤسسة التايمز 
تحقيقهـــا  فـــي  العالـــي،  للتعليـــم 
ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة من 

قبل منظمة األمم المتحدة.
ويأتي حفـــل تخريج الفوج الرابع 
عشـــر بعـــد 13 فوجـــا مـــن الطلبة 
فـــي  الجامعـــة  خرجتهـــم  الذيـــن 

السنوات الماضية.

وفد من جامعة العلوم التطبيقية برئاسة رئيس الجامعة غسان عواد في زيارة للسفير األردني

الحـــواج: رعايـــة ســـمو رئيـــس الـــوزراء رســـالة دعـــم واضحـــة للـــدور العلمـــي واألكاديمـــي

“األهليـــة” تحتفـــل بتخــريـــج الفـــوج 14 اليـــوم

سيدعلي المحافظة

وزير التربية والتعليم مع الوفد التربوي اإلماراتي

عبدالله الحواج

“الفاتح الثانوية للبنين” تطبق أول تجربة للتوسع في التعليم الصناعي

فتح باب 
استقطاب الطلبة 
األردنيين للدراسة 

في البحرين



بـــوزارة  البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  أكـــد 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة أن أعمال تطويـــر المرحلة الثانية 

للحديقة المائية يسير بصورة منتظمة. 
جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام 
بها وكيـــل البلديات برفقـــة عضو مجلس 
النـــواب سوســـن كمـــال، ورئيـــس مجلس 
أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة والمديـــر 
العـــام ألمانـــة العاصمـــة شـــوقية حميدان 
وعـــدد مـــن مســـؤولي الـــوزارة واطلعـــوا 
خاللها على شـــرح مفصل من المهندسين 
علـــى مكونات المشـــروع ونســـبة اإلنجاز 
في المرحلة الثانية من تطوير الحديقة. 
وأكد وكيل شـــؤون البلديات أن مشـــروع 
الحديقـــة المائيـــة يســـير حســـب الخطـــة 
المعتمـــدة، إذ تم إنجـــاز 47 % من أعمال 

المرحلـــة الثانيـــة مـــن الحديقـــة التي من 
المؤمـــل االنتهـــاء منها خـــالل الربع األول 

من العام 2020. 
وقـــال “إن مـــا يميـــز مشـــروع الحديقـــة 
المائيـــة هـــو فـــي الحفـــاظ علـــى هويتهـــا 
وشـــكلها؛ ألنها تمثل ذاكرة جميلة لجميع 
لهـــذه  التطويـــر  أعمـــال  وأن  المواطنيـــن 
الحديقـــة انطلـــق من فكـــرة الحفاظ على 
مالمحهـــا التاريخيـــة بمـــا لها مـــن ارتباط 

في ذاكرة البحرينيين”.
وأضـــاف أن هذا الموقـــع يحظى باهتمام 

رئيســـة  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  ومتابعـــة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة؛ نظـــًرا لما لهـــذا الموقع مـــن داللة 
حرصـــت  زراعـــي،  ومـــوروث  تاريخيـــة 
ســـموها على االهتمام به كموقع ترفيهي 

عائلي زراعي متكامل”.
كمـــال  النائـــب  أشـــادت  جهتهـــا،  مـــن 
باالهتمـــام  ســـبيكة  األميـــرة  بتوجيهـــات 
وتطوير الحديقة المائية بما يســـاهم في 

الحافظ على هويتها القديمة. 

المنامة - وزارة الخارجية

شارك سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمانيا االتحاديـــة عبدهللا عبداللطيف، في 
احتفالية يوم الذكرى الـ 100 لنهاية الحرب 
العالمية األولى بسنة 1919، بمقبرة الحرب 
الخاص بالكومونويلث في برلين، بحضور 
عـــدد مـــن المســـؤولين بجمهوريـــة ألمانيـــا 
االتحاديـــة والضباط والجنـــود األميركيين 
أوروبيـــة  دول  مـــن  ومســـؤولين وضبـــاط 

أخرى وبعض السفراء المعتمدين.

سفيرنا في برلين يحضر احتفالية ذكرى ضحايا الحرب العالمية

local@albiladpress.com
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المنامة - محافظة العاصمة

االجتماعيـــة  البرامـــج  إدارة  مديـــر  أكـــد 
العاصمـــة  بمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفـــة أهمية 
البحريـــن  ومبتكـــري  مخترعـــي  دعـــم 
خصوًصـــا لـــدى فئتـــي الناشـــئة والشـــباب 
مـــن خـــالل دعـــم مهاراتهـــم فـــي التطوير 
الكفيلـــة  الوســـائل  وتوفيـــر  واإلبـــداع 
لالرتقـــاء بمؤهالتهم؛ بهـــدف إحراز المزيد 
مـــن التقـــدم والنجـــاح الوطنـــي فـــي هـــذا 
المجال. جاء ذلك بمناســـبة افتتاح الشيخ 

عيســـى بـــن علـــي لمؤتمـــر ريـــادة األعمال 
األول لمخترعـــي البحريـــن الصغـــار المقام 
فـــي فندق وندهـــام غراند بحضـــور الجهة 
الداعمة للمؤتمر رئيـــس المكتب اإلقليمي 
لمنظمة األمم المتحـــدة للتنمية الصناعية 
“اليونيـــدو” لالســـتثمار والتكنولوجيـــا في 
البحرين هاشم حسين، إلى جانب حضور 
عدد مـــن أعضاء مجلس النواب ومهتمين 
األعمـــال،  وريـــادة  التكنولوجيـــا  بمجـــال 
بـــدور المنظمـــة الداعـــم وشـــركة  مشـــيًدا 
بتفـــالي لتنظيمها الحدث وجميع العاملين 

على إنجاح هذا الملتقى الهام.
وقـــال إن مـــا أظهـــره األطفال المشـــاركين 
في الملتقى من مستوى متقدم في مجال 
اإلبـــداع واالبتكار، يبشـــر بمســـتقبل واعد 
في المملكة، ويعكس ما تزخر به البحرين 
من مواهب ناشـــئة لها قـــدرات مميزة في 
التطويـــر الـــذي بدوره يخدم قطـــاع ريادة 
األعمال، داعًيا إلى تقديم مزيد من الدعم 
إظهـــار  فرصـــة  لمنحهـــم  لهـــم  واالهتمـــام 
أفكارهـــم اإلبداعية المفيـــدة ويمكنهم من 

المنافسة في أهم المحافل اإلقليمية.

ــدو” ــي ــون ــي ــم “ال ــ ــة مــحــافــظــة الــعــاصــمــة ودع ــاي ــرع ب
عيسى بن علي يفتتح مؤتمر ريادة األعمال للمخترعين الصغار

المنامة - بنا

وكيـــل “البلديـــات”: اهتمـــام بالمحافظـــة علـــى هويتهـــا القديمـــة
مشروع الحديقة المائية يسير حسب البرنامج

الحمر يبحث مع “CMEC” الصينية تنفيذ “شرق سترة”
ـــكاني ـــروع اإلس ـــي المش ـــدء ف ـــد بالب ـــي العه ـــمو ول ـــات س ـــذا لتوجيه تنفي

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد نائـــب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بشـــأن 
البـــدء في تنفيذ مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة، عقد وزير اإلســـكان باسم الحمر 
 ”CMEC“ اجتمـــاع عمل مع وفد شـــركة
الصينيـــة برئاســـة المدير العام للشـــركة 
وانـــغ ليوين، التـــي من المقرر أن تســـند 

إليها تنفيذ المدينة الجديدة.

وقال الحمر إنه بالبدء في تنفيذ مشروع 
مدينة شـــرق ســـترة تكـــون الـــوزارة قد 
تمكنـــت من إطـــالق األعمال اإلنشـــائية 
الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن  جميـــع  فـــي 
الخمـــس، وهـــو الهدف الذي ســـعت إليه 
الـــوزارة في إطـــار خطتهـــا لتنفيذ األمر 
الســـامي لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ببناء 
تمكنـــت  إذ  ســـكنية،  وحـــدة  ألـــف   40
الحكومة من خالل وزارة اإلســـكان من 
افتتـــاح مدن ســـلمان، وخليفة، وشـــرق 
الحـــد وتســـكين المواطنيـــن بهـــا، فيمـــا 

الراهـــن الفتتـــاح  الوقـــت  فـــي  تســـتعد 
ضاحيـــة  إســـكان  مشـــروع  وتســـكين 
الرملي، وسيشـــهد مشـــروع شرق سترة 
بعد البدء في تنفيذه تسارًعا في إنجاز 
الوحـــدات والبنية التحتيـــة؛ بهدف بدء 

تسكين المواطنين بها تباًعا.
وأعـــرب وزيـــر اإلســـكان عن ســـعادته 
بالتعـــاون مـــع الجانـــب الصينـــي فـــي 
تنفيـــذ مشـــروع مدينـــة شـــرق ســـترة 
اإلســـكاني، فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع بـــه 
الشـــركة من خبرات عريقة في مجال 
تصميم المشـــاريع اإلنشـــائية الكبرى، 

منوًهـــا إلـــى الدعـــم الحكومـــي الكبير 
الذي تحظى به المشـــاريع اإلسكانية؛ 
للمواطنيـــن  المالئـــم  الســـكن  لتوفيـــر 
في أقصر مدة ممكنة، مشـــيرا إلى أن 
تجربـــة التعـــاون مع الجانـــب الصيني 
مـــن شـــأنه تحقيـــق اســـتفادة أخـــرى 
تتمثـــل فـــي االســـتفادة مـــن الخبرات 
الصينيـــة فـــي إدارة المواقـــع وتنفيـــذ 
األمـــر  التحتيـــة،  والبنيـــة  الوحـــدات 
الـــذي يـــؤول إلى تنوع الخبـــرات لدى 

منتسبي وزارة اإلسكان.

مدينة شرق سترة

المنامة - بنا

إلى مزبلة التاريخ
Û  إعالن وزارة الداخلية األخير عن إســقاط عدد من العناصر اإلرهابية المرتبطة

مع جهات خارجية تســعى لألضرار باألمن الوطني البحريني، يحمل 4 دالالت 
أوجزها بمتن هذا المقال.

Û  إجمالــي التجــارب الســابقة والمتكــررة، إلســقاط الدولــة البحرينيــة وخطــف
هويتها، والتي بدأت منذ وصول العمائم لســدة الحكم في طهران العام 1979 
تؤكد جزًما بأنها ستستمر حتى زوال هذا النظام الثيوقراطي، أو قيام الساعة.

Û  تطــورات المشــهد اإلقليمي الجــارف، والذي تقوده الشــعوب اليمنية واللبنانية
والعراقيــة المكلومــة، ضد االســتعمار والتغلغل اإليراني، تؤكــد للتاريخ مجددا 
فشــل “الدولــة الدينيــة” التــي بــدأت فــي العصــور الُمظلمــة، حيــن كان يبيــع 

القساوسة للناس صكوك الغفران، وبيوت وقطع أراضي بالجنة.
Û  إفــالس اإلعــالم اإليرانــي، وفشــله فــي الترويــج للثــورة الخمينية التــي قامت

على ســرقة أموال الشــعوب، وقتلها، واستباحتها، وهو فشل لم تفنده األنظمة 
العربية المعادية كما يروج ساســة طهران، وإنما الشــعوب التي عانت األمرين 
من بطش تدخالت الحرس الثوري، ومرتزقة الحشد، والعصابات والتنظيمات 

الموالية للصنم الخامنئي.
Û  عبــر الراهــن،  العربــي  المشــهد  أوراق  لبعثــرة  اإليرانيــة  المحــاوالت  انكشــاف 

محــاوالت إثــارة الفوضــى فــي البحريــن بعمليــات إرهابيــة نوعيــة، ُتســتخدم 
كوســيلة ضغــط وابتــزاز غبــي، كان الساســة اإليرانيــون يراهنون عليــه كورقة 
مساومة مع دول عربية عدة، إبان عهد الرئيس األميركي الزائل باراك أوباما.

Û  وما بين هذه المحاوالت العبثية، وهذا الفشل، تظل البحرين بقيادتها، وأبنائها
المخلصيــن، ويقظــة أجهزتها األمنية، عتية على محاوالت االختطاف وســرقة 
الهويــة والبلــع، من أعداء الخارج، وممن يســتميتون لبيــع وطنهم بثمن بخس، 

دون أن ينظروا ويتمعنوا لمن سبقوهم إلى مزابل التاريخ، وما أكثرهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تطوير شارع الفاتح بالربع األول من العام المقبل
ــف ــوق ــا ت ــ ــرة ب ــ ــة حـ ــ ــروري ــ ــة م ــركـ ــق حـ ــل ــخ ــال: ي ــ ــغـ ــ ــر األشـ ــ ــ وزي

البلديـــات  ذكـــر وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف أنه تم 
طـــرح مناقصـــة تطويـــر شـــارع الفاتح من 
قبل مجلس المناقصات والمزايدات، ومن 
المؤمـــل البدء بتنفيذ المشـــروع في الربع 
األول من العام 2020 بعد أن يتم ترسيته، 
مشـــيًرا إلـــى أن المشـــروع مـــدرج ضمـــن 
برنامـــج التنمية الخليجي ويمّول من قبل 

الصندوق السعودي للتنمية.
وأضـــاف خلـــف أن شـــارع الفاتـــح يعتبـــر 
الشـــريان الرئيس الناقل للحركة المرورية 
لمنطقة شـــرق العاصمة المنامة، وهو جزء 
مـــن مشـــروع أكبـــر أال وهو شـــارع المنامة 

الدائـــري الـــذي يهـــدف إلـــى خلـــق حركـــة 
مروريـــة حـــرة دون توقـــف فـــي العاصمة، 
علًمـــا أنـــه تـــم تحريـــر الحركـــة المروريـــة 
للقادميـــن مـــن جســـر الملـــك فهـــد مـــرورا 
بشـــارع الشيخ عيســـى بن سلمان وتقاطع 

أم  تقاطـــع  ثـــم  ومـــن  البحريـــن  خارطـــة 
الحصم وميناء ســـلمان ليصل إلى شـــارع 
الفاتـــح - الـــذي تســـتعد الـــوزارة لتطويره 
- للوصـــول إلـــى منطقـــة خليـــج البحريـــن 
ومرفـــأ البحرين المالي عبر جســـر المنامة 

الشـــمالي وبالتالي تخفيـــف االزدحام على 
شـــارع الملك فيصل، ومن ثـــم إلى تقاطع 
الفاروق وشارع الشـــيخ خليفة بن سلمان 
ليلتقي مرة أخرى بشـــارع الشـــيخ عيسى 
بن ســـلمان، مشيًرا إلى أن المشروع يدعم 
النهضة االقتصادية وجذب االســـتثمارات 
بمـــا يعزز تنشـــيط القطاعـــات االقتصادية 
فـــي المملكـــة؛ باعتبـــار أن الشـــارع يربـــط 
بيـــن تقاطع ميناء ســـلمان وجســـر المنامة 

الشمالي الموصل إلى خليج البحرين.
وقال الوزير إن المشـــروع يمتد من جســـر 
الشـــيخ حمد شـــمااًل وحتى تقاطـــع ميناء 
بديلـــة  منافـــذ  وســـيوفر  جنوًبـــا،  ســـلمان 

لمنطقة الجفير. 

نفق شارع الفاتح

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المحرق - محافظة المحرق

رفـــع محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
باسمه وباســـم األهالي الشكر واالمتنان 
إلـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى 
توجيهات ســـموه بشأن فواتير الكهرباء 
ومقارنتهـــا بمثيلتها من العـــام الماضي، 
مؤكديـــن أنهـــم اســـتلموا إشـــعارات من 
هيئة الكهربـــاء والماء بهذا الشـــأن. كما 
أكد المحافـــظ أن اإلنجـــازات الرياضية 
التـــي تشـــهدها  األلعـــاب  فـــي مختلـــف 

المملكـــة تعبر عن مدى الدعم واالهتمام 
من قبل رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة. وخالل المجلس األســـبوعي 
لمحافظة المحرق، أكد المحافظ أهمية 
دراســـة ظاهـــرة ارتفاع منســـوب المياه 
األيـــام  خـــالل  المملكـــة  شـــهدتها  التـــي 
القليلـــة الماضيـــة. وزف عضـــو مجلـــس 
المحـــرق البلـــدي وحيد المناعي بشـــرى 
إنشـــاء متنـــزه عام بمنطقة الســـاية، كما 
ذاتهـــا  بالمنطقـــة  الممشـــى  أن  أوضـــح 
سيتم افتتاحه تزامنا مع العيد الوطني.

المحرق تدعو لدراسة ظاهرة ارتفاع مياه البحر برامج “التنمية السياسية” ستركز على تخريج قيادات شابة 
جناحي: انطاقة جديدة لرفع الوعي ضمن رؤية العاهل للعمل السياسي

أكـــدت المدير التنفيـــذي لمعهد البحرين 
جناحـــي،  إيمـــان  السياســـية  للتنميـــة 
مواصلـــة العمل في المعهد برؤى وأفكار 
الملكيـــة  الرؤيـــة  يحقـــق  بمـــا  جديـــدة، 
السامية في رفع الوعي السياسي ألبناء 
البحرين وترســـيخ الثقافة الديمقراطية 

والسياسية في المملكة.
وأضافـــت جناحـــي في حوار مـــع وكالة 
أنباء البحرين )بنا( أن “الحراك السياسي 
انطـــالق  منـــذ  المملكـــة  عاشـــته  الـــذي 
المسيرة التنموية الشـــاملة لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ســـاهم وبشـــكل فعـــال فـــي 
إحـــداث تحـــول ديمقراطـــي جعـــل مـــن 

البحريـــن نموذًجـــا فريـــًدا فـــي المنطقـــة 
والعالـــم، إلى جانب مـــا حققه من حرية 
الـــرأي والتعبير والتعايش الســـلمي بين 
مكوناته، والتي كفلها الدســـتور وميثاق 
العمـــل الوطنـــي، ضمـــن أســـس وثوابت 

وطنية راسخة”.
التنمويـــة  المســـيرة  “أن  إلـــى  وأشـــارت 
الشـــاملة لجاللـــة الملـــك شـــكلت قاعـــدة 
االنطالقـــة الرئيســـة لجميـــع اإلنجـــازات 
العهـــد  فـــي  البحريـــن  حققتهـــا  التـــي 
قـــادت  مؤسســـات  فانطلقـــت  الزاهـــر، 
معهـــد  بينهـــا  ومـــن  التطويـــر،  عمليـــة 
أخـــذ  إذ  السياســـية،  للتنميـــة  البحريـــن 
على عاتقـــه مهمة تعزيز الوعي بأســـس 
وأطـــر ومبـــادئ هـــذه المســـيرة المباركة 
وفًقـــا ألحكام الدســـتور ومبـــادئ ميثاق 

العمـــل الوطنـــي، إلـــى جانـــب التوعيـــة 
السياســـية على أســـس علمية للمجتمع، 
ونشـــر ثقافـــة الديمقراطيـــة ودعـــم دور 
المجلـــس الوطني، إضافة إلى المجالس 
البلدية، وأخيًرا توفير المساندة للمراكز 

والجمعيات القائمـــة على حماية حقوق 
اإلنسان”.

وعـــن أهم األفـــكار التي ســـيعمل المعهد 
المقبلـــة،  المرحلـــة  فـــي  تنفيذهـــا  علـــى 
قالـــت “لدينـــا إيمـــان راســـخ بالمســـتقبل 
وبدور المعهد فـــي توعية المجتمع نحو 
مزيد من المشـــاركة السياســـية الواعية 
والمســـتنيرة، ودائًمـــا في جعبـــة المعهد 

الكثير ليقدمه ألبناء هذا الوطن”.
وأضافت أنه سيتم العمل على مجموعة 
من البرامج المتطورة مســـتقباًل وبأفكار 
ورؤى جديدة تعكس الخبرات المكتسبة 
للفريق العامل في المعهد، والتي ستركز 
على تخريج قيادات سياسية شابة ذات 
مهـــارات متعـــددة في مختلف مشـــارب 

العمل السياسي الوطني.

إيمان جناحي

المنامة - بنا
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“إنسبايرد” المشغلة لـ“البريطانية” تستحوذ على “كينجز كوليدج”
المجمــوعــة ستطلــق برنـامجــا جــديــدا لفنــانيـــن رائــديــن بالبحـريـــن

لة للمدرسة البريطانية  أعلنت “إنسبايرد”، المجموعة التعليمية الرائدة عالميا والمشغِّ
فــي البحريــن، عــن اســتحواذها علــى “كينجــز كوليــدج King’s College Group” فــي 
المملكــة المتحــدة التــي تضــم تحــت مظلتهــا عشــر مــدارس رائــدة؛ ليرتفــع بذلك عدد 

المدارس التي تشغلها مجموعة “إنسبايرد” إلى 64 مدرسة حول العالم.

مجموعـــة  زت  عـــزَّ االســـتحواذ،  وبهـــذا 
دوليـــا  الرائـــدة  ســـمعتها  مـــن  “إنســـبايرد” 
كشـــبكة عالمية من المدارس المتميزة في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، وأضفـــت مزيدا من 
البعـــد الدولـــي لمهمتهـــا فـــي تقديم أفضل 
تعليـــم نوعـــي عالمـــي، مـــع التركيـــز علـــى 
العلـــوم والفنون، وتنمية مهـــارات التفكير 

واإلبداع لدى التالميذ.
وأعلنت “إنســـبايرد” أنها ســـتطلق برنامًجا 
البحريـــن  فـــي  رائديـــن  لفنانيـــن  جديـــًدا 
والعالـــم بعنـــوان “إنســـبايرد بـــاي بيركلي”، 
إذ جـــرى تطويـــر هـــذا البرنامج بالشـــراكة 

مـــع كليـــة بريكلـــي المتميـــزة فـــي مجـــال 
الموســـيقى المعاصـــرة وفنـــون األداء في 
بوســـطن بماساتشوســـتس فـــي الواليـــات 

المتحدة األميركية وفالنسيا بإسبانيا.
وقـــال مؤســـس ورئيـــس مجلـــس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لــــ “إنســـبايرد”، نديم 
هـــذه  بـــكل  للغايـــة  “فخـــورون  نصولـــي 
اإلنجـــازات، ومع االســـتحواذ على كينجز 
كوليـــدج نؤكد ســـمعتنا المتمثلـــة في ضم 
أفضل المدارس في العالم إلى مجموعتنا، 
فيمـــا وتضمن شـــراكتنا مع معهـــد بريكلي 
للموســـيقى أن نقـــدم أفضـــل تعليـــم فـــي 

الفنون والموسيقى”.
علـــى صعيـــد آخـــر، قامـــت كليـــة بيركلـــي 
للموســـيقى برعايـــة اإلمكانـــات اإلبداعية 
والوظيفيـــة لبعـــض أكثـــر الفنانيـــن إلهاًما 
حـــول العالـــم، ممـــا ســـاعدهم علـــى صقل 
مواهبهـــم واالســـتمرار فـــي الفـــوز بمئـــات 
مـــن الجوائز الدولية. من جهته، قال مدير 

فـــي  البريطانيـــة  المدرســـة  فـــي  التعليـــم 
البحريـــن، جـــون أوكونـــور “يمكننـــا جميًعا 
االســـتفادة من المنهج الوطني اإلنجليزي 
كينجـــز  مـــدارس  تقدمـــه  الـــذي  الواســـع 
كوليـــدج، ونحن متحمســـون حًقـــا للفوائد 
التـــي تعود على طالبنا مـــن خالل برنامج 

إنسبايرد باي بيركلي”.

المنامة - إنسبايرد

ــوي ــن س أســــــاس  عـــلـــى   %  5.5 ــت  ــغ ــل ب بــــزيــــادة 

أرباح البنوك التجارية في 9 أشهر

الشيخ: تنظيم البحرين للمؤتمرات ينهض باالقتصاد

أظهـــرت بيانـــات جمعتهـــا “البـــالد” ارتفاعا فـــي أرباح 
البنـــوك التجاريـــة المدرجة في بورصـــة البحرين في 
ألشـــهر التســـعة األولى مـــن العام الجاري، في مؤشـــر 
الســـتمرار القطـــاع المصرفـــي فـــي تحقيـــق النمو في 
أعمالـــه، إذ يعد القطاع المالي من أهم القطاعات غير 

النفطية في االقتصاد الوطني.
وبحســـب النتائـــج الماليـــة للبنـــوك التجارية لألشـــهر 
التســـعة الممتدة حتـــى نهاية ســـبتمبر 2019، حققت 
البنـــوك التجاريـــة إجمالـــي أربـــاح بلـــغ 343.8 مليون 
دينار )نحو 912 مليون دوالر( مقارنة مع 325 مليون 

دينار في ذات الفترة من العام الماضي.
وباحتساب الفارق بين أداء 2019 و2018 فإن نسبة 

النمو المحققة في ربحية البنوك بلغت 5.5 %.
وتصدر البنك األهلي التجاري أعلى البنوك البحرينية 
مـــن حيـــث الربحيـــة، إذ حقـــق أرباًحـــا صافيـــة، بعـــد 
اســـتثناء حصص األقلية، بلغت 558.4 مليون دوالر، 
بارتفـــاع نســـبته 5.7 % عن الفترة نفســـها مـــن العام 
2018 التـــي ســـجلت 528.3 مليـــون دوالر، فـــي حين 
حقق الربع الثالث من العام ربحا صافيا قدره 180.9 

مليـــون دوالر، أي بنمو 5.9 % مقارنة بالفترة الربعية 
نفســـها مـــن العـــام 2018 التي ســـجلت 170.8 مليون 
دوالر؛ ليرتفـــع بذلك العائد األساســـي للســـهم بنســـبة 

. % 6.9
ويرجـــع البنـــك النتائج القويـــة، إلى حصيلـــة التنفيذ 
الناجـــح إلســـتراتيجيته المبنية على تنويع األنشـــطة 
ومصـــادر اإليـــرادات والتحّوط المنهجـــي في الرقابة 
علـــى المخاطـــر، مـــع متابعـــة االســـتهداف المدروس 
لفـــرص نمو وتوســـع أعمـــال البنك وتعزيز تنافســـيته 

في كل سوق من أسواق عمله اإلقليمية.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث مســـتوى الربحية 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي، إذ حقـــق البنـــك زيـــادة فـــي 
صافـــي الربح بنســـبة 1.8 %، أي ما ُيعادل 56 مليون 
دينـــار في األشـــهر التســـعة المنتهية في 30 ســـبتمبر 
2019، مقارنـــة بــــ 55 مليـــون دينـــار للفتـــرة ذاتها من 
العـــام الماضـــي، كما ارتفعت األرباح التشـــغيلية لتبلغ 
62.3 مليـــون دينـــار، ما يعادل زيادة نســـبتها 8.3 %، 
مقارنة بـ 57.5 مليون للفترة نفســـها من العام 2018. 
وتحقـــق ذلك رغـــم المخصصـــات البالغـــة 6.3 مليون 
دينار التي تمثل أكثر من ضعف المخصصات مقارنة 

بالفترة نفسها من العام 2018.

وجـــاء في المرتبـــة الثالثة بنـــك البحريـــن والكويت، 
بأربـــاح بلغـــت نحـــو 55.5 مليـــون دينـــار مقارنـــة في 
التســـعة أشـــهر األولـــى من العـــام الجـــاري مقارنة مع 
48.4 مليـــون دينار في ذات الفترة من العام الســـابق 

أي بزيادة بلغت 14.7 %.
وفي المرتبة الرابعة، جاء مصرف الســـالم - البحرين 
بأربـــاح إجمالية بلغت 17.2 مليون دينار في األشـــهر 
التســـعة األولى مقارنة مع 13.6 مليون دينار أي بنمو 

قدره 26.7 %.
وحقـــق بنـــك اإلثمـــار أعلـــى نســـبة نمـــو بيـــن البنـــوك 
البحرينيـــة مـــن حيـــث الربحيـــة فـــي التســـعة أشـــهر 
األولـــى مـــن هذا العـــام، إذ قفزت أرباحه بنســـبة 361 

% من نحو مليون دينار إلى نحو 4.7 مليون دينار.
أما بنك البحرين اإلسالمي، فقد ربح 5 ماليين دينار 
في التســـعة أشـــهر األولى من العـــام مقارنة مع 6.87 

مليون دينار أي بتراجع بلغ 26.6 %.
وعلـــى العكس من جميع البنوك التـــي حققت ربحية 
في نتائجها للتســـعة أشـــهر، ُمنـــي المصرف الخليجي 
التجاري بخسارة قدرها 5.2 مليون دينار في التسعة 
أشهر األولى من العام الجاري مقارنة مع ربح بلغ 1.7 

مليون في ذات الفترة من العام الماضي.

شـــركة  ومالـــك  األعمـــال  رجـــل  أكـــد  
الشيخ،  للسيارات”،إبراهيم  “مونتريال 
أن “تنظيـــم البحرين ســـنويًا لمؤتمرات 
ومناسبات وفعاليات إقليمية ودولية، 
يعـــزز المكانة المتميـــزة التي تتمتع بها 
المملكـــة إقليميًا ودوليًا، في ظل العهد 
الزاهـــر لعاهـــل البـــالد حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، مشيرا الى أن “تنظيم البحرين 
لمثـــل تلـــك هـــذه المؤتمـــرات، ينعـــش 
ويثـــري الحركـــة االقتصاديـــة، ويحرك 

نمو الشركات والمؤسسات التجارية.
وقـــال الشـــيخ إن “ذلـــك التنظيم دليل 
واضـــح علـــى مـــا تتمتـــع بـــه البحريـــن 
مـــن أمن وأمـــان واســـتقرار”، الفتا إلى 

والمناســـبات  المؤتمـــرات  “تلـــك  أن 
مباشـــر  بشـــكل  تصـــب  والفعاليـــات 
االقتصـــاد  صالـــح  فـــي  وإيجابـــي 

البحريني”.

البحريـــن  “نجـــاح  أن  علـــى  وشـــدد 
المؤتمـــرات  مـــن  الكثيـــر  تنظيـــم  فـــي 
والفعاليـــات اإلقليميـــة والدوليـــة التي 
أقيمت مؤخرًا، السيما مؤتمر البحرين 

الدولي للدفاع “بايدك 2019”.

استقطاب الشركات العالمية

واعتبـــر الشـــيخ أن “البحريـــن تخطـــو 
وواثقـــة  مهمـــة  خطـــوات  بثبـــات 
الشـــخصيات  كبـــار  باســـتقطابها 
فـــي  للمشـــاركة  العالميـــة  والشـــركات 
أرض  علـــى  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
المملكة، وهـــذا تأكيد على ما تتمتع به 
البحرين من أمن وأمان واســـتقرار في 
ظـــل العهـــد الزاهر لعاهل البـــالد لعاهل 
البـــالد حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة “.
وتطـــرق الشـــيخ إلى “جهـــود الحكومة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطني 
والنهـــوض بـــه من خـــالل تنظيـــم مثل 

تلك الفعاليات الدولية”.
“التوجيهـــات  إلـــى  الشـــيخ  وأشـــار 
الســـمو  صاحـــب  قبـــل  مـــن  الســـديدة 
الملكـــي، األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
من خـــالل دعمه وتشـــجيعه المســـتمر 
على تنظيم واستضافة البحرين لمثل 
تلـــك الفعاليـــات والمؤتمـــرات الدوليـــة 

والعالمية”.

المنامة - مونتريال للسيارات

الرياض - أ ف ب

االكتتاب في 
“أرامكو” 17 نوفمبر

ــســعــوديــة 17  حـــــّددت “أرامــــكــــو” ال
شــراء  لبدء  مــوعــدا  الــجــاري  نوفمبر 
عن  تعلن  أن  دون  مــن  فيها  أســهــم 
التداول  بــدء  موعد  أو  السهم  سعر 
الــطــرح  نــســبــة  الــفــعــلــي، أو حــتــى 
ــشــركــة، في  ــيــة. وأّكـــــدت ال اإلجــمــال
باالكتتاب  الخاصة  اإلصـــدار  نشرة 
الــنــهــائــي  ــرح  ــطـ الـ أّن ســعــر  الـــعـــام، 
سُيعلن في الخامس من ديسمبر عبر 
والعالمية  المحلية  اإلعــام  وسائل 

وعبر موقعها اإللكتروني.

االثنين 11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع األول 1441 - العدد 4045

الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص )2-4(
مبـــادرات الـــدول المتقدمـــة لدعـــوة القطاع الخـــاص ليضطلع 
بدوره في مســـاندة الحكومة لتأمين توفير الســـلع والخدمات 
بسعر وطريقة مالئمة للجمهور ليست جديدة، بل قديمة جًدا 
وأخذت أشـــكااًل كثيـــرة، كانت بدائية ثم تطورت بشـــكل كبير 
وأخـــذت أنماًطا متنوعة تبعا لشـــكل وحجم االقتصاد ودرجة 

تطور المجتمع.
المبادرة في بناء عالقة الشراكة بين القطاعين يجب أن تأتي 
مـــن طـــرف الحكومة من خـــالل القيام بخطـــوات عدة؛ بهدف 

تهيئة المناخ لتكوين هذه العالقة من خالل:
أواًل: مســـاعدة القطـــاع الخاص على تطوير قدراته ســـواء ما 
يتعلق منها بالكوادر البشرية بمختلف المراتب، أو تبني أفضل 
الممارســـات العالميـــة فـــي مختلف قطاعـــات العمـــل واإلنتاج 
وتقديـــم الخدمـــات، وتشـــريع قوانيـــن تؤكـــد وتعـــزز النزاهـــة 
والشـــفافية، انتهـــاًء باقتنـــاء التقنيـــة الحديثة واســـتخدامها 

بشكل مفيد.
ثانًيا: التركيز على تنمية المميزات التنافســـية للقطاع الخاص 
بشـــكل مكثف في القطاعات واألنشـــطة التي ترغب الحكومة 
في إشـــراك/  الحصول على مســـاعدة القطاع الخاص فيها في 
المســـتقبل، إذ إن التمهيـــد للهـــدف الرئيـــس يكـــون مـــن خالل 
تحليل قدرات القطاع الخاص في هذه الميادين بشكل دقيق 
وحل المشـــاكل التـــي تعترض عمليـــات التطوير وقياس مدى 
قدرة القطاع الخاص على ســـد الفجـــوة أو الفراغ الذي تعاني 

منه الحكومة. 
ثالثـــا: بعد التأكد من قدرة القطاع الخاص على حل المشـــكلة 
التي تعاني منها الحكومة في تقديم الخدمات بطريقة مالئمة 
لكل األطراف ومجدية اقتصادًيا، تبدأ الحكومة تدريجًيا في 

إحالل القطاع الخاص محلها في تحمل المسؤولية.
النتيجـــة النهائيـــة لـــكل هـــذه الخطـــوات هـــي تأســـيس قطاع 
خاص قـــوي ومؤهل، قادر على النمـــو والتأقلم مع المتغيرات 
واقتناص الفرص لمصلحته، وإحدى هذه الفرص هي الشراكة 

مع القطاع الحكومي.
التجـــارب التـــي ممكن أن نســـوقها، المحليـــة والعالميـــة منها، 
فـــي هـــذا اإلطار كثيرة وتبعـــث على الفخـــر وإن رافقها بعض 
العثـــرات، فمـــن ال يعمل ال يخطـــئ. فعلى ســـبيل المثال تحرر 
قطاع المواصالت في المملكة المتحدة من اإلدارة الحكومية 
منذ أيام بريطانيا الثاتشـــرية، إذ قامت الحكومة بتأهيل ذلك 
القطـــاع؛ من أجل خصخصته وإســـناد إدارته للقطاع الخاص. 
البدايـــة كانـــت صعبـــة، والعصـــي التـــي عرقلة حركـــة دواليب 
المشـــروع كانت كبيرة وصلبة. ولكن إرادة الحكومة ورشدها 
كانا أكبر من العقبات. لم تتوقف االعتصامات واإلضرابات في 
أوســـاط العاملين في شـــركة الخطوط الجويـــة البريطانية أو 
القطارات التي تجوب التراب البريطاني للمطالبة بإقرار مزايا 
أكبـــر للعامليـــن ونيل مقدار أكبـــر من الحقوق، ولكـــن المقارنة 
اإلجماليـــة بين الســـيناريو الجديـــد )الخصخصة( والســـيناريو 

القديم )اإلدارة الحكومية( تظهر مقدارا مبهرا من النجاح.
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مليــون دينار

تعــاون تقنــي بيــن “النفــط والغــاز” وبدالــة اإلنتـرنــت
اســتقبل نائب الرئيس التنفيذي لإلســتراتيجيات والعاقات الدولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز فيحان محمد 
الفيحانــي، رئيــس مجلــس إدارة بدالة انترنت البحرين الشــيخ بدر بن خليفــة آل خليفة، بحضور المدير التنفيذي 
للبدالة شيماء الحامد، ونائب المدير التنفيذي جاسم الحسن، ومستشار البدالة عبدالمنعم العيد، والقائم بأعمال 
رئيس تقنية المعلومات دانة الطهمازي؛ لبحث فرص التعاون لتوفير الخدمات الخاصة للبدالة للشركات النفطية 
التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وممثلي إدارات تقنية المعلومات للشــركات النفطية )بابكو، بافكو، تطوير، 

بناغاز(.

ورحـــب الفيحاني بالشـــيخ بدر بن 
خليفة والوفد المرافق له، مشـــيدا 
بالدور التي تقوم بها بدالة إنترنت 
البحريـــن لتوفير خدمات اإلنترنت 
الحكومـــي،  للقطـــاع  المتميـــزة 
متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح 
مـــن  إليـــه  يصبـــون  مـــا  وتحقيـــق 
تطلعـــات مســـتقبلية تخـــدم قطاع 

االتصاالت بالمملكة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وأكـــد 

للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة  حـــرص 
والغـــاز علـــى تقديـــم ما هـــو جديد 
واستثمار مختلف الفرص لتساهم 
ممارســـات  أفضـــل  تحقيـــق  فـــي 
التطـــور والتحديـــث فـــي القطـــاع 
النفطـــي فـــي ظل توجيهـــات وزير 
النفط الشـــيخ محمد بن خليفة آل 

خليفة.
وخـــالل االجتمـــاع تم اســـتعراض 
مـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  أهـــم 

الحكومـــي  للقطـــاع  البدالـــة  قبـــل 
األخـــرى  الفرديـــة  والخدمـــات 
التـــي تمتـــاز بها الشـــركة بمســـتوى 
فنـــي عالـــي، إضافة إلى المشـــاريع 
المســـتقبلية التـــي تعكـــف البدالـــة 
علـــى المضي فيها خالل الســـنوات 
المقبلـــة. كمـــا تـــم مناقشـــة فـــرص 
اســـتثمار هـــذه الخدمـــات للقطـــاع 
ســـوف  التـــي  بالمملكـــة،  النفطـــي 
جهوزيـــة  رفـــع  فـــي  تســـاهم 

الشركات النفطية للتحول الرقمي 
واالســـتثمار فـــي مجال الحوســـبة 

السحابية.
مـــن جانبه، أعـــرب الشـــيخ بدر بن 
خليفة آل خليفة عن جزيل شـــكره 
وتقديـــره للهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط 
والغـــاز على الدعم والمســـاندة في 
جميـــع األنشـــطة التقنيـــة، ومـــا تم 
مناقشـــته علـــى هامـــش االجتماع 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــع 

الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز ناصـــر بن 
ســـلطان الســـويدي، مـــن مواضيـــع 
مؤكـــًدا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
الرئيـــس  نائـــب  مـــع  أن االجتمـــاع 
لإلســـتراتيجيات  التنفيـــذي 
وممثليـــن  الدوليـــة  والعالقـــات 
إدارات تقنية المعلومات للشركات 
النفطيـــة كان فرصـــة جيدة لتبادل 

وجهات النظر فيمـــا يتعلق بقضايا 
التقنيـــات المعلوماتية وغيرها من 
المواضيع ذات العالقة، متمنًيا كل 
التوفيـــق والنجـــاح للهيئة لتحقيق 
الطموحـــة  اإلنجـــازات  مـــن  مزيـــد 
الراميـــة إلى تطويـــر صناعة النفط 
والغاز والصناعات المتعلقة بها في 

البحرين.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

اجتماع “الوطنية للنفط والغاز” وبدالة االنترنت

استعراض 
أهم الخدمات 

المقدمة للقطاع 
الحكومي

إبراهيم الشيخ
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”5G“ زين البحرين” تختار “إريكسون” إلطالق“
توقعات بتشغيل خدمات الجيل الخامس بنهاية 2019

أقدمت “زين” البحرين، على تطوير 
شـــبكتها مـــن نطاق LTE إلى شـــبكة 
5G باختيـــار الشـــركة الرائـــدة فـــي 
البيانـــات  توصيـــل  أنظمـــة  مجـــال 
واالتصال عن بعد “إريكسون”؛ لنشر 
شـــبكة راديـــو 5G فـــي المملكـــة، ما 
يتيـــح لزين البحرين تقديم خدمات 
موبايـــل وبرودبانـــد وإنترنـــت ثابت 
أفضـــل، كمـــا يعطـــي لعمـــاء “زيـــن” 
ســـرعة فائقة ونطاق إنترنت أوسع، 
قـــدرات  ألحـــدث  العنـــان  ويطلـــق 
التكنولوجيا مثل الواقع االفتراضي 

والواقع المعزز وإنترنت األشياء. 
متعـــددة  االتفاقيـــة  توقيـــع  وتـــم 
الســـنوات بيـــن الشـــركتين الخميس 
 ،2019 نوفميـــر   7 الماضـــي 
بحضـــور كل مـــن وزيـــر المواصات 

واالتصـــاالت كمال أحمـــد، والرئيس 
التنفيذي لشـــركة إريســـكون بورييه 
خصوصـــا  جـــاء  والـــذي  إيكولـــم، 
زيـــن  إعـــان  لحضـــور  للبحريـــن 

 .5G البحرين لشبكة
وستزود “إريســـكون”، زين البحرين 
وبرامـــج  حديثـــة  راديـــو  بشـــبكة 
 3GPP بمعاييـــر   NR ومعـــدات 
وتعـــد   .”MMIO“ حلـــول  تتضمـــن 
أحـــدث معاييـــر الــــ LTE المتقدمـــة 
بعالـــم جديد مـــن تطبيقات الهواتف 
متوقعـــة  غيـــر  وخدمـــات  الذكيـــة 
للعماء، كما ستقدم مزيجا رائعا من 

السعة والسرعة والتغطية. 
وقال وزير المواصات واالتصاالت 
“تعتبـــر البحرين مـــن بين أولى دول 
العالم التي توفر الخدمات التجارية 
لشـــبكة الجيـــل الخامـــس، وإنه لمن 

دواعي سرورنا أن نرى زين البحرين 
تتخذ هذه الخطوة لتوفير الخدمات 
 )5G( المتنقلـــة من الجيـــل الخامس
فـــي المملكـــة ولجهودها المســـتمرة 
الحديثـــة  التقنيـــات  تطبيـــق  فـــي 
كمركـــز  البحريـــن  مكانـــة  وتعزيـــز 
وتكنولوجيـــا  لاتصـــاالت  إقليمـــي 

المعلومات واالتصاالت”.
مـــن جهته، قال رئيس مجلس إدارة 
زين الشيخ أحمد بن علي آل خليفة 
“تمثـــل هذه االتفاقيـــة عامة فارقة 
فـــي  ويســـعدنا  الشـــركتين.  لكلتـــي 
زيـــن البحريـــن التعـــاون مـــع شـــركة 
إريكســـون لدعم وانتشـــار وســـرعة 
فـــي  الخامـــس  الجيـــل  خدمـــات 
البحريـــن. تأتـــي قدرة زيـــن لتقديم 
أحدث خدمات الشبكات من الجيل 
الخامـــس ضمـــن التزامهـــا المســـتمر 

إســـتراتيجية  باالســـتثمار وتطويـــر 
زيـــن الرقميـــة والتـــي تضـــع العميل 
فـــي الصـــدارة للمســـتقبل الرقمـــي. 
مـــع خدمة شـــبكات الجيل الخامس 
5G، ســـيتمتع عماء زين بسرعة لم 
يعرفوهـــا مـــن قبل كما ســـيكون لهم 
القـــدرة للحصـــول علـــى المزيـــد من 

البيانات خال الشبكة”. 

من جانبـــه، قال رئيس “إريكســـون” 
فـــادي  وإفريقيـــا  األوســـط  الشـــرق 
تـــؤدي  أن  المتوقـــع  “مـــن  فرعـــون 
تقنيـــة الجيـــل الخامس إلـــى رقمنة 
توفيـــر  إلـــى  إضافـــة  القطاعـــات، 
وتمكيـــن  هائلـــة  وإمكانـــات  فـــرص 
مـــزودي الخدمات من توفير أحدث 
التقنيات للعماء، وتحســـين تجربة 

بفضـــل  النهائييـــن؛  المســـتخدمين 
الكمـــون  وزمـــن  الفائقـــة  الســـرعات 
المنخفض. ســـتتمّكن زيـــن البحرين 
عبـــر نشـــر هـــذه التقنيات مـــن تلبية 
طلبات المســـتهلكين سريعة التطور 
واإلســـراع بنشـــر حاالت االستخدام 
المبتكـــرة  والخدمـــات  الجديـــدة 
لعمائها من المؤسسات والشركات”.

أثناء توقيع االتفاقية بين الشركتين

المنامة - زين البحرين

تجــاوز إجمالــي حجــم التجــارة بيــن البحرين والواليــات المتحــدة األميركية 
منذ بداية العام الجاري وحتى شــهر ســبتمبر الماضي 1.75 مليار دوالر، وفًقا 
ألحدث بيانات لمكتب اإلحصاء األميركي، حصلت “البالد” على نسخة منها.

وشـــهد حجـــم التجـــارة األميركيـــة مـــع 
البحريـــن فـــي األشـــهر التســـعة األولـــى 
من العام الجاري تراجًعا بنســـبة 18.04 
% عـــن إجمالـــي حجـــم التجـــاري فـــي 
الماضـــي.  العـــام  مـــن  المماثلـــة  الفتـــرة 
وبلـــغ مجموع الـــواردات األميركية إلى 
البحرين منذ بداية العام الجاري وحتى 
نهاية ســـبتمبر الماضي 949.18 مليون 
دوالر، التـــي انخفضـــت بنســـبة 32.45 
% على أســـاس ســـنوي، بينمـــا ارتفعت 
البحريـــن  مـــن  األميركيـــة  الصـــادرات 
ســـنوي،  أســـاس  علـــى   %  9.5 بنســـبة 
التي بلغـــت 804.76 مليون دوالر. وبلغ 
الميـــزان التجاري 144.42 مليون دوالر 

لصالح أميركا.
بيـــن   77 المرتبـــة  البحريـــن  واحتلـــت 
أفضـــل الشـــركاء التجارييـــن للواليـــات 
الفتـــرة  خـــال  األميركيـــة  المتحـــدة 
الحاليـــة. وكانـــت قـــد احتلـــت المرتبـــة 
رقـــم 75 فـــي نفـــس الفتـــرة قبـــل عـــام 
واحـــد. وأظهـــرت البيانات فـــي الوقت 
نفســـه ارتفـــاع إجمالـــي حجـــم التجارة 
األميركيـــة مع العالم إلى 3.11 تريليون 
دوالر، بانخفاض 0.58 % مقابل الفترة 
المماثلة مـــن العام الماضي. وانخفضت 
الصـــادرات األميركيـــة بنســـبة 1.01 % 
إلـــى 1.23 تريليـــون دوالر. وانخفضت 
الواردات إلى أميركا بنسبة 0.3 % إلى 

1.88 تريليـــون دوالر. وكانـــت أفضل 5 
دول فـــي العالـــم حتـــى اآلن هـــذا العام 
مـــن حيث القيمة هي: المكســـيك، كندا، 
الصيـــن، اليابـــان وألمانيـــا. وبلغ إجمالي 
العجـــز التجـــاري 647.62 مليـــار دوالر، 
مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي 

عندما بلغ العجز 640.85 مليار دوالر.

أهم الصادرات والواردات في سبتمبر

ووفًقا للبيانات، فإن أهم 5 واردات من 
أميـــركا إلـــى البحرين من حيـــث القيمة 
خال شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، كالتالي: 
 226.16 المدنيـــة وأجزائهـــا  الطائـــرات 
مليـــون دوالر، ثانًيا شـــحنات منخفضة 
ثالًثـــا  دوالر،  مليـــون   138.37 القيمـــة 
الســـيارات لنقـــل العامـــة 84.36 مليون 
الصلـــة  ذات  الطائـــرات  رابًعـــا  دوالر، 

بالدفـــاع وأجزائها 57.59 مليون دوالر، 
وأخيـــًرا المابس العســـكرية والمعدات 
العســـكرية 43.21 مليون دوالر. وتمثل 
هـــذه الـــواردات 57.91 % مـــن إجمالي 

الصادرات إلى البحرين.
وكانـــت أهـــم 5 صـــادرات مـــن البحرين 
إلـــى أميـــركا، كالتالـــي: األلمنيـــوم غيـــر 
المصقـــول 236.1 مليـــون دوالر، ثانًيـــا 
ألـــواح األلمنيـــوم التـــي تزيـــد عـــن 0.2 
مـــم 200.5 مليـــون دوالر، ثالًثا )أســـاك 
األلمنيوم 7605( بقيمة 112.18 مليون 
الوقـــود  البنزيـــن وأنـــواع  دوالر، رابًعـــا 
األخـــرى 104.42 مليـــون دوالر، وأخيًرا 
شراشـــف األســـرة وفوط دورات المياه 
والمطابـــخ 47.5 مليـــون دوالر. وتمثـــل 
هـــذه الصـــادرات 87.07 % مـــن جميـــع 

الشحنات الواردة.

إجمالــي حجــم التجـارة البحــرينيــة األميركيــة
2019 األولـــــــى  الــتــســعــة  ــر  ــ ــه ــ األش خـــــال   %  18 ــه  ــت ــب ــس ن بـــانـــخـــفـــاض 

قيمــــة منــازعـــات “دار القـــرار” بالربــع الثــالــث
عقــد مركــز التحكيم التجــاري لدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية “دار 
القــرار” اجتماعــه الـ75 بمقر المركز في البحريــن، بحضور كل من رئيس مجلس 
اإلدارة رضــا آل صالــح، ممثل ســلطنة عمان نائب رئيــس مجلس اإلدارة محمد 
المهيــري، ممثــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة عضــو مجلــس اإلدارة ممثل دولة 
الكويت المحامي بدر سعود البدر، وعضو مجلس اإلدارة ممثل البحرين سامي 

زينل.

واستعرض زينل، تقرير أعمال ونشاط 
المركـــز مـــن 1 ينايـــر إلـــى 30 ســـبتمبر 
2019، مبينـــا أن المركـــز تســـلم وحتى 
نهاية الربع الثالث من العام الجاري 13 
منازعة تحكيمية بقيمة إجمالية بلغت 
نحـــو 46 مليـــون دوالر أي مـــا يعـــادل 
17.3 مليـــون دينـــار، وكانـــت األطراف 
البحرينيـــة تمثـــل 62 % مـــن مجمـــوع 
األطـــراف المتنازعـــة بواقـــع 16 طرفـــا 
بحرينيا، ثم السعودية بواقع 6 أطراف 

وطرفين لكل من اإلمارات وعمان.
بمســـتوى  اإلدارة  مجلـــس  وأشـــاد 
قائمـــة  بهـــا  تزخـــر  التـــي  الكفـــاءات 
إذ  بالمركـــز،  والخبـــراء  المحكميـــن 
شـــهدت القائمـــة انضمـــام 196 محكمـــا 
وخبيرا إلى عضويـــة قوائم المحكمين 
والخبراء، كما أشـــاد بنمو نشاط المركز 
على مستوى تقديم الدورات والبرامج 
التدريبية والمؤتمرات وتوســـع الرقعة 
الجغرافيـــة التي يقـــدم المركز خدماته 

فيهـــا مـــع تنـــوع البرامـــج التخصصية 
التي يقدمها.

تحسين مخرجات المركز

كمـــا أقـــر االجتمـــاع عـــددا مـــن النقاط 
المهمة التي تصب في مجال تحســـين 
االرتقـــاء  وكذلـــك  المركـــز،  مخرجـــات 
بجـــودة الخدمات المقدمـــة، متوجهين 
بالشـــكر والثنـــاء إلـــى موظفـــي المركز 

علـــى جهودهم المبذولة التي كان األثر 
فـــي ظهـــور المركـــز بالصورة المشـــرفة 

التي هو عليها.
قضائيـــا  جهـــازا  القـــرار”  “دار  ويعتبـــر 
تحكيميـــا إقليميـــا مســـتقا عـــن دول 
المجلـــس الســـت بمـــا فيها دولـــة المقر، 

قائمـــة  قانونيـــة  بشـــخصية  ويتمتـــع 
بذاتها وباستقال إداري ومالي وفني، 
وهـــو أحـــد أجهـــزة مجلـــس التعـــاون، 
ويختـــص المركز بالنظر في المنازعات 
التجاريـــة بيـــن مواطنـــي دول مجلس 
التعـــاون أو بينهـــم وبيـــن الغير ســـواء 

كانوا أشـــخاًصا طبيعيين أو معنويين، 
عـــن  الناشـــئة  التجاريـــة  والمنازعـــات 
تنفيـــذ أحـــكام االتفاقيـــة االقتصاديـــة 
والقرارات الصادرة تنفيًذا لها، إذا اتفق 
الطرفان كتابـــة في العقد أو في اتفاق 

الحق على التحكيم في إطار المركز.

المنامة - دار القرار

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة

انضمام 196 
محكما وخبيرا 

إلى قوائم 
المركز

المحّرق - شركة المطار

تفقــد وزيــر المواصــالت واالتصــاالت رئيــس مجلس إدارة أكاديميــة الخليج للطيران كمــال أحمد، مبنى األكاديميــة الواقع في 
المحــرق؛ لالطــالع علــى جهــاز محــاكاة الطيــران الرابع من طــراز A320 الذي اســتقدمته األكاديميــة أخيرا تماشــًيا مع خططها 
التوســعية الطموحــة وبهــدف المســاعدة في تخفيــف األعباء عن أجهزة المحــاكاة الموجودة في األكاديميــة، التي تعمل حالًيا 
بقــدرة 100 %؛ اســتجابة لمتطلبــات التدريــب المحليــة واإلقليميــة. ويعــد جهاز المحاكاة الجديد مكوًنا أساســا لخطة التوســع 
المستمرة ألكاديمية الخليج للطيران، التي تتضمن تقديم برامج تدريبية جديدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية. 

ووقـــع الوزيـــر مذكـــرة تفاهـــم مع شـــركة 
طيـــران “فـــاي نـــاس”، شـــركة الطيـــران 
االقتصادي في السعودية، تقدم بموجبها 
خدمـــات  للطيـــران  الخليـــج  أكاديميـــة 

تدريبية لطياري إيرباص A320. ووقعها 
من جانب “فاي ناس” الرئيس التنفيذي 
للعمليات منصور الحربي بحضور المدير 
التنفيذي للتدريب عبدالمحسن العريفي 

ومدير التدريب فهد اليحيا. 
ورحـــب وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت 
بالشـــراكة بين أكاديمية الخليج للطيران 
وشـــركة طيران “فاي نـــاس”، التي تؤكد 

المتميـــزة  التدريبيـــة  الخدمـــات  نوعيـــة 
التـــي تقدمها أكاديميـــة الخليج للطيران 
بمـــا يدعـــم رؤيتهـــا الطموحـــة فـــي النمو 

والتطور. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لألكاديمية ظافر العباســـي “يعد الترويج 
مجـــال  فـــي  رائـــدة  كوجهـــة  للبحريـــن 
التدريب على الطيـــران أحد أبرز أهداف 
األكاديميـــة. وقعنا حالًيا اتفاقية مع أحد 
العمـــاء لتوفيـــر 12 ألـــف ســـاعة تدريب 

يتم تنفيذهـــا هنا في البحرين على مدار 
العاميـــن المقبليـــن. وسيســـتخدم جهـــاز 
المحـــاكاة الجديـــد فـــي 80 % مـــن هـــذه 

التدريبـــات، فـــي حيـــن ســـيتم تخصيص 
القـــدرة المتبقيـــة للجهاز لخدمـــة عمائنا 

اآلخرين في المنطقة”.

”A320 الخليج للطيران” تدرب طياري “إيرباص“

االثنين 11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع األول 1441 - العدد 4045

أمل الحامد

إجمالی القیمۀ 
التجاریۀ حتى 
سبتمبر 2019

الشهر
(2019)

أهم الصادرات البحرینیۀ إلى أمیرکاأهم الواردات األمیرکیۀ إلى البحرین

ینایر
فبرایر
مارس 
ابریل
مایو

یونیو 
یولیو

أغسطس
سبتمبر

 65.7
261.6
107.2
75.5
83.7
88.6
64.7
97.9
104

109.9
74.7
76.3
97.0

104.2
98.3
98.9
76.3
69.1

+44.2
-186.9
-30.9
+21.5
+20.5
+9.7

+34.2
-21.6
-34.9 

المیزان التجاري
(ملیون دوالر)

ملیون دوالر

الطائرات المدنیۀ وأجزاؤها             226.16  

شحنات منخفضۀ القیمۀ            138.37

السیارات لنقل العامۀ               84.36 

الطائرات ذات الصلۀ بالدفاع وأجزائها             57.59 

المالبس والمعدات العسکریۀ              43.21 

الواردات األمیرکیۀ
إلى البحرین (ملیون دوالر)

الصادرات البحرینیۀ
إلى أمیرکا (ملیون دوالر)

ملیون دوالر

األلمنیوم غیر المصقول            236.1

ألواح األلمنیوم التی تزید عن 0.2 مم           200.5 

أسالك األلمنیوم 7605             112.18 

البنزین وأنواع الوقود األخرى            104.42 

شراشف األسرة وفوط دورات المیاه والمطابخ            47.5 

 -144.42   804.76    949.18  

1.75

46

مليــار دوالر

مليون دوالر

وزير “المواصالت” يوقع مذكرة تفاهم مع  “فالي ناس” 
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عرض وطلب

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليهــا الســيد / انــس عبدالعزيــز احمــد باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 

المحمود العقارية ذ.م.م، المســجلة كشــركة شــركة ذات مسؤولية محدودة 

بموجــب القيــد رقــم ٢٢٣٧٨، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة 

تصفية اجبارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )٩١٢٣( لسنة 2019 

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة المحمود العقارية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-116026( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية بكافة فروعها

الى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيدة هناء كل محمد كريم بخش كل محمد احمد المالكة لـ مقاوالت هناء 
احمد )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم ١٠١٩٥٣، طالبا تحويل 
المؤسســة الفردية الى شــركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠، 

لتصبح لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم.
١.شيماء كل محمد كريم بخش كل محمد احمد

MOHAMMED ERFAN SAIF.٢
وتغييــر االســم التجــاري للفــرع رقم١ من مقــاوالت هناء احمد الى كريســتال 

لينك للمقاوالت ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٠١٩٥٣ 

 تاريخ: 11/2019/٣
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بغداد تشتعل.. مواجهات عنيفة وإصابات بصفوف المحتجين

العراق.. أكثر من 300 قتيل وتحذير من “حمام دم”

اندلعت أمس األحد اشــتباكات عنيفة في ســاحة الخالني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات األمن، ما أدى إلى ســقوط إصابات 
في صفوف المحتجين. واقتحم مئات المتظاهرين حواجز األمن في الساحة، في حين أطلق األمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. كما اندلعت 

مواجهات بين المحتجين وقوات األمن شمال ساحة التحرير ببغداد.

مـــن  العراقيـــة  القـــوات  وكثفـــت 
محيـــط  فـــي  األمنـــي  توجدهـــا 
الســـاحات وبالقـــرب مـــن الجســـور 

الرئيسة في بغداد.
وإلى جنوب العراق، أطلقت قوات 
األمـــن قنابل مســـيلة للدموع على 
متظاهرين كانـــوا يحاولون إغالق 

دائرة حكومية جديدة.
إلـــى ذلـــك أغلـــق مجهولـــون دوائر 
حكوميـــة في مدينـــة النجف، وفق 

وسائل إعالم محلية.
وتجـــددت فـــي مدينـــة الديوانيـــة 
ظـــل  فـــي  طالبيـــة  احتجاجـــات 
قـــرب  الشـــرطة  قـــوات  انتشـــار 
المدارس والكليات لمنع الطلبة من 

االنضمام للتظاهرات.
والكليـــات  المـــدارس  بقيـــت  كمـــا 
الحكوميـــة  المؤسســـات  ومعظـــم 
مغلقة فـــي مدينتي الحلة والكوت 

كلتاهما إلى الجنوب من بغداد.

أكثر من 300 قتيل

مـــن جهتهـــا، أعلنـــت لجنـــة حقوق 
العـــراق،  فـــي  النيابيـــة  اإلنســـان 
أمـــس األحـــد، مقتل 319 شـــخًصا 
مـــن المتظاهرين والقـــوات األمنية 
حتـــى اآلن منذ بـــدء االحتجاجات 
المناهضـــة للحكومـــة فـــي أكتوبـــر 

الماضي.
النائـــب  برئاســـة  اللجنـــة،  وأكـــدت 
أرشـــد الصالحـــي، ضـــرورة متابعة 
والهيئـــات  الرقابيـــة  الجهـــات 
المســـتقلة األحـــداث التـــي ترافـــق 
التظاهـــرات، وتوثيـــق االنتهـــاكات 
ضـــد حقـــوق اإلنســـان للمحتجيـــن 
األنبـــاء  وكالـــة  وفـــق  واألمنييـــن، 

العراقية “واع”.
كمـــا أعربـــت عـــن قلقهـــا البالـــغ من 
الطـــرق الخطيـــرة التي تـــم خاللها 
خاصـــة  المتظاهريـــن،  مواجهـــة 
القناصين واســـتخدام آالت الصيد 
مـــن قبل مجهوليـــن، مؤكدة أهمية 
التزام الحكومـــة بتوفير الخدمات 
حريـــة  للمواطنيـــن  تكفـــل  التـــي 
قطـــع  بعـــدم  والتعبيـــر  التواصـــل 

شبكة اإلنترنت.

وقف حمام الدم

مـــن جانبهـــا، دعـــت منظمـــة العفو 
العراقيـــة  الســـلطات  الدوليـــة 
بإنهـــاء  فـــوري  أمـــر  “أصـــدار  إلـــى 
وغيـــر  المتواصـــل  االســـتخدام 
ضـــد  المميتـــة”،  للقـــوة  القانونـــي 

المتظاهرين.
وأكـــد بيان عن المنظمة المســـتقلة 
التـــي تعنـــى بحقـــوق اإلنســـان أنه 
“يجـــب أن يتوقف حمام الدم هذا، 

ويجب محاكمة المسؤولين عنه”.

رئاسات العراق تمهد لحوار وطني

اجتمعـــت الرئاســـات الثـــالث فـــي 
لمناقشـــة  األحـــد،  أمـــس  العـــراق، 
السياســـية  التطـــورات  مختلـــف 
واألمنيـــة فـــي البـــالد التـــي تشـــهد 
تظاهرات كبيرة، معربة عن رفضها 
أي حل أمني للتظاهرات الســـلمية، 
ومشددة على محاسبة المتسببين 

بالعنف المفرط.
وبحضـــور الرئيـــس العراقـــي برهم 
عـــادل  الـــوزراء  ورئيـــس  صالـــح، 
البرلمـــان  ورئيـــس  عبدالمهـــدي، 
محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس 
القضـــاء األعلـــى فائق زيـــدان، أكد 
االجتمـــاع بـــدء العمـــل؛ مـــن أجـــل 
تشـــريع قانـــون جديـــد لالنتخابات 
بالتنافـــس  عدالـــة  يضمـــن  بمـــا 

االنتخابي.
الرئاســـي  البيـــان  ووصـــف 
االحتجاجات الشعبية بـ “السلمية” 
إصالحيـــة  “حركـــة  إنهـــا  قائـــال 

مشروعة البد منها”.
للحـــوار  التمهيـــد  “باشـــرنا  وتابـــع 
الوطني لمراجعـــة منظومة الحكم 

والدستور في البالد”.
فـــي  المنعقـــد  االجتمـــاع  وخـــالل 
المجتمعـــون  أكـــد  الســـالم،  قصـــر 
“الموقـــف الثابـــت برفـــض أي حـــل 
أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة 
تعتمـــد  مجابهـــة  أليـــة  الشـــديدة 
العنف المفرط”، مشيرين إلى أوامر 
وتوجيهـــات القائـــد العـــام للقـــوات 
المســـلحة بمنع استخدام الرصاص 

الحي، وجميع أشكال العنف.
حـــاالت  االجتمـــاع  وتنـــاول 
ضـــد  تجـــري  التـــي  االختطـــاف 
ناشطين من قبل جماعات وصفت 
بـ “المنفلتة والخارجة عن القانون”، 
وأكـــد البيـــان أنه “لـــن يبقى معتقل 

واحد من المتظاهرين”.
كمـــا أعـــادت األطـــراف المجتمعـــة 
التأكيـــد على أهمية حصر الســـالح 
صـــادر  بيـــان  وذكـــر  الدولـــة.  بيـــد 
الســـلطتين  أن  االجتمـــاع  عـــن 
باشـــرتا  والقضائيـــة  التنفيذيـــة 
الشـــروع  فـــي  القانونـــي  “العمـــل 
بفتح الملفـــات التحقيقية الخاصة 
بالفســـاد، ومالحقـــة المتهمين فيها 
لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق 
المنهوبـــة”. وأضـــاف البيـــان “جرت 
المباشـــرة أيضـــا بالعمـــل مـــن أجل 
تشـــريع قانون جديـــد لالنتخابات، 
وبما يجعل من هذا القانون ضامنا 
التنافـــس  فـــي  العدالـــة  لتحقيـــق 
االنتخابي، ومســـاعدا على وصول 
األكفـــاء مـــن المرشـــحين بموجـــب 
رؤيـــة وقناعـــات الناخبيـــن، والحد 

من فرص االحتكار الحزبي”.

بغداد ـ وكاالت

من ساحة الخالني في بغداد )أ ف ب(

هونغ كونغ - أسوشيتد برس

حطم متظاهـــرون نوافـــذ داخل 
ومركـــز  أنفـــاق  متـــرو  محطـــة 
تســـوق بهونغ كونغ، أمس األحد، 
فيمـــا قامت الشـــرطة باعتقاالت 
وسط حالة غضب؛ بسبب مقتل 
متظاهر واعتقال نواب مؤيدين 

للديمقراطية.
تتمتـــع  التـــي  المدينـــة،  وتشـــهد 
بحكم شبه ذاتي، الشهر السادس 
مـــن االحتجاجـــات التـــي بـــدأت 
قانـــون  مشـــروع  إصـــدار  عقـــب 
للصيـــن،  المجرميـــن  لتســـليم 
وتوسعت لتشمل مطالب تطبيق 

المزيـــد مـــن الديمقراطيـــة ورفع 
مظالم أخرى.

ويشـــكو نشطاء من أن الحكومة 
تقـــوض االســـتقاللية والحريات 
المدنية على النمط الغربي، وهي 
األمـــور التـــي وعدت بهـــا الصين 
المســـتعمرة البريطانية الســـابقة 

عندما عادت إليها العام 1997.
محطـــة  الســـلطات  وأغلقـــت 
مترو منطقة شـــا تين في شـــمال 
شـــرقي هونغ كونغ بعد أن حطم 
وألحقـــوا  نوافـــذ،  متظاهـــرون 

أضرارًا بماكينات التذاكر.

مظاهرات غاضبة في هونغ كونغ

أبوظبي ـ وكاالت

قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس األحد، 
إن علــى إيــران الجلــوس إلــى مائــدة التفاوض مــع القــوى العالمية ودول 
الخليج، للتوصل التفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.

وأوضح قرقاش، في خطاب خالل 
االســـتراتيجي  أبوظبـــي  ملتقـــى 
الســـادس، أن مزيـــدا مـــن التصعيد 
فـــي تلـــك المرحلـــة ال يخـــدم أحًدا، 
مشـــيًرا إلـــى أن بـــالده تعتقـــد بـــأن 
هنـــاك مجـــااًل لنجاح الدبلوماســـية، 
محذًرا من خيار “زائف” بين الحرب 

واتفاق نووي معيب.
إجــراء محادثات  أن  إلى  لفت  كما 
جديدة مع إيران ال يجب أن يتطرق 

إلى الملف النووي فحسب 
يــعــالــج  بـــل يــجــب أن 
المتعلقة  ــمــخــاوف  ال
بــبــرنــامــج الــصــواريــخ 

ــة  ــ ــي ــ ــت ــســ ــ ــي ــ ــال ــ ــب ــ ال

ــتــدخــل اإلقــلــيــمــي، مــضــيــًفــا أن  وال
مناقشة تلك الملفات تعني أن دول 

المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.
إلـــى ذلك قال إنـــه يعتقـــد أن هناك 
ســـبياًل ممكًنـــا للتوصـــل التفـــاق مع 
األطـــراف  كل  تكـــون  قـــد  إيـــران 
مســـتعدة للســـير فيه، إال أنه أشـــار 
إلى أن الطريق سيكون طوياًل وهو 

ما يتطلب صبًرا وشجاعة.
وأضـــاف أن مـــن المهـــم أن يكـــون 
المجتمع الدولي متفًقا على موقف 
الواليات  واحـــد، خصوصـــا 
المتحـــدة ودول االتحـــاد 
ودول  األوروبـــي 

المنطقة.

قرقاش: أي محادثات مع إيران يجب أن تشمل التدخالت

بيروت ـ وكاالت

مـــع دخـــول الحـــراك الشـــعبي فـــي لبنـــان يومـــه الخامس 
فـــي  المشـــاركة  “لحقـــي”  طالبـــت مجموعـــة  والعشـــرين، 
بصالحيـــات  مؤقتـــة  حكومـــة  بتشـــكيل  االحتجاجـــات 
اســـتثنائية، ودعت الشـــارع اللبناني للنزول إلى الساحات 

والتظاهر حتى تحقيق مطالبه.
ودعـــت المجموعـــة الناشـــطة فـــي االحتجاجات، الشـــارع 
اللبناني إلى النزول إلى الســـاحات والميادين واالســـتمرار 

في التظاهر؛ حتى تحقيق مطالب الشعب.
وطالبـــت المجموعة فـــي بيان تلقت “ســـكاي نيوز عربية” 
نســـخة منه بتشـــكيل حكومة مصغرة مؤقتة بصالحيات 
تشريعية اســـتثنائية، من خارج الســـلطة السياسية تعمل 
علـــى “إنقاذنا من األزمة االقتصادية، ومنع خروج رؤوس 
األمـــوال الكبيرة من البـــالد، والعمل على إجراء انتخابات 
نيابية مبكرة تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيلنا، مع 
خفض لسن االقتراع إلى 18 عاما”. ويعد هذا األحد الرابع 
على التوالـــي من الحركة االحتجاجيـــة التي انطلقت في 
لبنـــان فـــي 17 أكتوبر الماضي، وأدت إلى اســـتقالة رئيس 
الوزراء ســـعد الحريـــري. ويواصل المحتجـــون اللبنانيون 

التظاهرات لتأكيد اســـتمرار الحراك الشعبي بوجه الطبقة 
الحاكمة، وســـط إصرارهم على تحقيق مطالبهم من أجل 

تحسين حياتهم المعيشية.
وخالل األيام األخيرة، دعـــا المتظاهرون الرئيس اللبناني 
ميشـــال عون إلى ضرورة البدء في االستشارات النيابية؛ 
مـــن أجـــل تكليـــف رئيس حكومـــة جديـــد عقب اســـتقالة 

الحريري.

متظاهرون لبنانيون بخليج زيتونة في بيروت )أف ب(

“لحقي” تدعو لالستمرار في التظاهر حتى تحقيق المطالب
لبنان.. مطالب بحكومة “استثنائية” وانتخابات مبكرة

طهران ـ وكاالت

في تحـــد جديد للمجتمع الدولي وتأكيدا 
على اســـتمرار انتهاكاتها لالتفاق النووي، 
أعلنـــت إيـــران البـــدء فـــي مفاعـــل ثانـــي 
للطاقـــة النوويـــة بمحطـــة بوشـــهر، بعـــد 
علـــى  قـــادرة  إنهـــا  قولهـــا  مـــن  ســـاعات 
تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 
%. وذكـــر التلفزيـــون الرســـمي في إيران 
أن أعمـــال البنـــاء بـــدأت فـــي مفاعل ثان 
للطاقة النووية في محطة بوشـــهر وسط 
توترات متصاعدة بشـــأن انهيـــار االتفاق 

النووي بين طهران والقوى العالمية.
وبـــدأت الســـلطات فـــي صـــب الخرســـانة 
بحضـــور  األحـــد،  المفاعـــل،  لقاعـــدة 
الصحافيين في بوشهر، الواقعة على بعد 
700 كيلومتـــر جنوب العاصمـــة اإليرانية 
طهران، حســـبما أفادت وكالة “أسوشيتد 
علـــى  بوشـــهر  محطـــة  وتعتمـــد  بـــرس”. 
 ،%  4.5 بنســـبة  المخصـــب  اليورانيـــوم 

والـــذي تنتجه إيران في انتهـــاك التفاقها 
النووي للعـــام 2015. ويأتي هذا االنتهاك 
وغيـــره بعد أن ســـحب الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب بالده من جانب واحد من 
االتفـــاق النـــووي منذ أكثر مـــن عام. وفي 
قت ســـابق، قال المتحدث باســـم منظمة 
الطاقة النووية اإليرانية بهروز كمالوندي 

لـــدى إيـــران القـــدرة علـــى تخصيـــب  إن 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %.

ويحظـــر االتفاق إنتـــاج مـــواد نووية في 
فوردو التـــي تعد موقعا يمثل حساســـية 
بالغـــة، كانت إيران أخفته حتى اكتشـــفه 
مفتشـــون تابعـــون لألمـــم المتحـــدة العام 

.2009

جانب من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

تحد جديد للمجتمع الدولي وتأكيدا الستمرار انتهاكاتها
إيران تعلن البدء بـ“محطة ثانية” للطاقة النووية

عمان ـ أ ف ب

أعلن العاهل األردني الملك عبدهللا، انتهاء العمل مع إسرائيل بملحقي 
الباقورة والغمر، وفرض كامل السيادة األردنية على المنطقتين.

أمـــس  األردنيـــة،  الســـلطات  وبـــدأت 
األحـــد، منـــع اإلســـرائيليين من دخول 
األراضي األردنية في الباقورة والغمر 
)التي يطلق عليها اإلســـرائيليون اسم 
يســـمح  عقـــد  انتهـــاء  بعـــد  نهارييـــم( 
للمزارعيـــن اإلســـرائيليين بالعمـــل في 
تلـــك األراضي بعد 25 عاما من توقيع 
اتفـــاق ســـالم بيـــن البلدين. وبحســـب 
مالحـــق اتفاقية الســـالم الموقعة في 
حـــق  إعطـــاء  تـــم   ،1994 أكتوبـــر   26
التصـــّرف إلســـرائيل بهـــذه األراضـــي 
لمـــدة 25 عاًمـــا، علـــى أن يتجـــدد ذلك 
تلقائًيـــا فـــي حال لـــم تبلـــغ الحكومة 

فـــي  برغبتهـــا  إســـرائيل  األردنيـــة 
اســـتعادة هذه األراضي قبل 

عام من انتهاء المدة، وهو 

مـــا فعلتـــه المملكـــة. فقـــد قـــّرر الملـــك 
عبدهللا العام الماضي استعادة أراضي 
الباقـــورة الواقعة شـــرق نقطـــة التقاء 
نهـــري األردن واليرمـــوك في محافظة 
إربد )شمال(، والغمر في منطقة وادي 
عربـــة فـــي محافظـــة العقبـــة )جنوب( 
وذكـــر  اإلســـرائيلية.  الوصايـــة  مـــن 
مراسل وكالة فرانس برس في شمال 
إســـرائيل، أمس، أنه تم إغالق البوابة 
الصفراء المؤدية إلى جسر فوق النهر 
الذي يفصل بين البلدين والذي يدخل 
إلـــى  اإلســـرائيليون  المزارعـــون  منـــه 
الباقورة. وأنهـــت معاهدة وادي 
عربـــة الموقعة فـــي 26 أكتوبر 
1994 رسميا عقودا من حالة 

الحرب بين البلدين.

األردن: انتهاء العمل مع إسرائيل في الباقورة والغمر
تونس ـ وكاالت

أعلنت حركة النهضة، أمس األحد، عن ترشــيح رئيســها راشــد الغنوشي 
لرئاسة البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا الحكومية لألنباء.

ونقلت الوكالـــة عن، القيادي في حركة 
النهضة عبـــد الكريم الهاروني، قوله إن 
الحركـــة “تتمســـك بحقهـــا في تشـــكيل 
الحكومـــة ورئاســـتها، وذلـــك احترامـــا 

لنتائج االنتخابات والدستور”.
ورفضـــت أحـــزاب رئيســـة فـــي تونس، 
النهضـــة  حركـــة  تقـــود  أن  أيـــام،  منـــذ 
الحكومـــة المقبلـــة، في خطوة ســـتعقد 
- علـــى األرجـــح - الجهـــود الرامية إلى 

تشكيل حكومة ائتالفية في البالد.
ولـــم يلـــق إصـــرارا حركة النهضـــة على 
تشـــكيل الحكومـــة قبوال مـــن األحزاب 

الرئيسة التي تريد النهضة مشاركتها 
فـــي تشـــكيل حكومـــة، مـــن بينها 
وحركـــة  الديمقراطـــي  التيـــار 

قلـــب  وحـــزب  الشـــعب 

تونـــس. وقـــال حزب تحيـــا تونس قبل 
يومين، إنه غير معني بحكومة ترأسها 
النهضـــة، مطالبـــا فـــي بيـــان بـــأال تكون 
الحكومـــة “حكومـــة محاصصـــة حزبية 
بـــل حكومة مصلحـــة وطنية تركز على 

اإلصالحات االقتصادية العاجلة”. 

وفـــي حـــال فشـــلت حركـــة النهضة في 
تشـــكيل الحكومـــة خالل شـــهرين، فإن 
تكليـــف  بإمكانـــه  الجمهوريـــة  رئيـــس 
حكومـــة  بتشـــكيل  أخـــرى  شـــخصية 
خـــالل فتـــرة ال تتعـــدى شـــهرين أيضا. 
وفـــي حالـــة الفشـــل فـــي الحصـــول 
علـــى غالبيـــة يدعـــو الرئيـــس إلى 

انتخابات جديدة.

حركة النهضة ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي

خارجية اليمن تستأنف 
عملها في عدن

اليمنية  ــخــارجــيــة  ال وزارة  أعــلــنــت 
العاصمة  في  أعمالها  كافة  استئناف 
ــن أمــس  ــتــــداء مـ ــ ــدن، اب ــ ــمــؤقــتــة عـ ال
الرياض  اتــفــاق  لبنود  تنفيذا  األحـــد، 
الـــمـــوقـــع بــيــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
برعاية  الجنوبي  االنتقالي  والمجلس 

سعودية.
وأكد بيان للوزارة استئناف عملها في 
اليوم  من  ابتداًء  المؤقتة،  العاصمة 
لبنود  استجابة  نوفمبر،  مــن  العاشر 
االتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية 

والمجلس االنتقالي الجنوبي.
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تطرقنا ســـابقا ألول أضالع هذا المثلث الشعوبي القذر، وهم أحفاد المشردين الذين 
جمعهم إســـماعيل الصفوي وبث فيهم الروح الفارسية المجوسية، وسنتطرق اليوم 
لثانـــي مكونـــات هـــذا التحالف وهذا المثلث الشـــعوبي، وهـــم أحفاد القبائـــل الوثنية 
القوقازيـــة، فقـــد أدخلها أســـيادهم العرب المســـلمون بهـــذا الدين العظيم “اإلســـالم”، 
رغبـــة منهم بأن تكـــون هذه القبائل الوثنية قبائل متحضرة تنتهج اإلســـالم، ويكون 
لهـــا تاريـــخ أبيض بـــدال من التاريـــخ القذر المبني علـــى القتل والنهـــب وكل ما تربت 
عليـــه القبائل الهمجية، والذي اســـتمر حتى مع الغـــدر العثماني المتخفي بأقذر كذبة 
بالتاريخ اإلســـالمي، وهذه الكذبة هي ما تســـمى بالخالفـــة العثمانية الحتالل البالد 
العربية المســـلمة، وإهانة أهلها واســـتعباد كل إنســـان عربي مســـلم، وسرقة خيراتها 
وثرواتهـــا ونقلهـــا إلى بالدهم ليبنوا فيها كل بناء، وليتركوا أســـيادهم العرب يعانون 
مـــن الفقـــر والجوع وعدم التطـــور، وكل ذلك كان بســـبب النقص العرقـــي، والتاريخ 
الهمجـــي ألجـــداد العثمانيين في تلـــك القبائـــل القوقازية الهمجيـــة المتخلفة، حيث 
مازال هذا الحقد العرقي مستمرا حتى هذه اللحظة، يقوده المنافق والفرعون الذي 
يتفاخر بتاريخ أجداده األســـود، بمشـــروع احتالل األمة العربية المســـلمة بدعم من 
“اإلخـــوان” ومـــن باع شـــرفه ومروءته ونخوتـــه العربية، وطبل لمنافـــق كاذب حاقد 

على كل ما هو عربي مسلم.

وعمـــد هـــؤالء العنصريون العرقيـــون أحفاد هذه القبائـــل القوقازيـــة الوثنية، وأبناء 
المحتلين العثمانيين القتلة المجرمين من خالل مؤامرة الربيع العربي، إلى التسويق 
بأنهم رمز لإلســـالم المتحضر، ومثال للتطور االقتصادي والسياســـي والفكري، ورمز 
للدفـــاع عن فلســـطين وتحريرها، ومنـــارة للديمقراطية والحرية التي ســـتنقلها إلى 
العرب المسلمين. لكن هللا كشفهم كما كشف أبناء عمومتهم مشردي الدولة الصفوية، 
وعرفـــت األمـــة العربية المســـلمة أن العثمانيين الجدد وزعيمهـــم المنافق والفرعون 
العثمانـــي، لـــم يكونوا يريـــدوا إال احتالل ســـوريا ومصـــر وليبيا والســـودان وتونس 
والصومال، بواســـطة خونة األمة من الشـــعوبيين العرب اإلخوان المسلمين، لينهبوا 
خيرات وموارد هذه البلدان، كما عملوا سابقا على سرقة خيرات األمة العربية ليبنوا 

كل ما ترونه من مبان ومساجد ومدن نسبوها لخالفتهم العثمانية النتنة.

لقد وقفت األمة العربية المسلمة بوجه خامنئي وأحفاد ومشردي الدولة  «
الصفوية، كما وقفت ضد أبناء المحتلين العثمانيين القتلة وزعيمهم المنافق 

والفرعون العثماني، وصدت هذه المؤامرة القذرة الحتالل األمة العربية 
المسلمة بدعم وتسخير مالي رهيب من قطر. لكن الله رد كيدهم إلى نحرهم، 

واأليام القادمة ستشهد انكسار هذا المثلث الشعوبي القذر، فانتظروها 
لتشاهدوا كيف سيخزيهم الله. وللحديث بقية.

سالم الصواريخ
كعادتهـــا دائمـــا، قدمـــت لنـــا إيـــران نموذجـــا جديدا وعجيبـــا لســـالم صنعته في 
مخيلتهـــا وظنـــت أنه رؤية عصرية ألمـــن المنطقة، وكأنها ال تشـــعر أنها المصدر 
الرئيس لتهديد هذا األمن، وأن ما تبحث عنه من استقرار للمنطقة يتوقف على 

سلوكها هي وليس سلوك اآلخرين في المنطقة. 
هذا النموذج الذي تقدمه إيران هو “ســـالم الصواريخ”، إذ في الوقت الذي أعلن 
فيـــه المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة اإليرانيـــة، عباس موســـوي، أن الرئيس 
اإليرانـــي حســـن روحاني أرســـل إلـــى دول مجلس التعـــاون الخليجـــي والعراق 
النـــص الكامـــل لمبـــادرة )هرمـــز الســـالم( الخاصة بتأميـــن المالحـــة البحرية في 
المنطقـــة، وطلب التعاون بهدف تحقيقها وتطبيقهـــا، أعلن قائد الحرس الثوري 
حســـين سالمي أن لدى النظام مخزونًا صاروخيًا زائدًا عن الحد، وهو ما يطرح 
تســـاؤال عـــن دالالت هذا التصريـــح وتوقيته، وهل تريد طهران إرســـال رســـالة 
لـــدول المنطقـــة أنها بهـــذا المخزون الهائل قـــادرة على حفظ األمن واالســـتقرار 
بمـــا لديها من صواريخ تكون بديلة عما تســـميه )وترفضه( في مبادرتها بتدخل 

أجنبي.
وإذا كان األمـــر كذلك، فلماذا لم تســـتغل إيران هـــذا المخزون قبل ذلك لتحقيق 
هـــذا الهدف، بـــل لماذا صرفت جزًءا يعتد به من هذا المخزون على ميليشـــيات 
إرهابيـــة كالحوثييـــن وحزب هللا إلثـــارة القالقل واألزمات بالمنطقـــة، ولماذا لم 

تكن طرفا مهدئا لألزمات بدل أن تكون فتيل اشتعالها واستمرارها.
لذا، فإن األقرب في تفسير هذا التزامن بين الجهة التي تعرض مبادرة للسالم، 
وبيـــن الجهـــة التي تهدد وتفتخر بأن لديها صواريـــخ زائدة عن الحد، أنه بمثابة 
تحذيـــر من أجل الضغـــط للقبول بمبادرة تفتقر لكل مقومـــات النجاح والتنفيذ، 
خصوصا في ظل الغياب الكامل للثقة في حامل المبادرة من قبل الدول المعنية 
بهـــا، إضافـــة إلى المشـــاهد العملية والممارســـات اإلرهابية اإليرانيـــة المتواصلة 
والتـــي تتضح مالمحها وتظهـــر مخاطرها في كل بقعة من بقاع المنطقة والتي 
انتفض ضدها الشـــعب العراقي بكل أطيافه وتاله أيًضا الشـــعب اللبناني بجميع 
مكوناتـــه ليعبـــرا عن النتائج المعيشـــية الكارثيـــة الناتجة عن الهيمنـــة اإليرانية 

والرغبة واإلصرار في التخلص منها والفكاك من قيودها وبطشها.

Ata2928 @gmail.com

عطا الشعراوي

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إجهاض مخطط إرهابي جديد... شكرا رجال األمن
كل الشـــكر والتقدير لرجال األمن الســـاهرين على نشـــر األمن والســـالم 
والطمأنينـــة فـــي ربوع مملكتنا الغالية، وكل يـــوم تثبت األجهزة األمنية 
البحرينيـــة كفاءتهـــا العاليـــة وقدرتهـــا الفائقـــة علـــى إبطال كل أشـــكال 
التهديدات التي تتعرض لها البالد، في عمليات اســـتباقية تؤكد الدراية 
والخبـــرة العســـكرية واالحترافية، ويـــوم أمس األول “صـــرح مدير عام 
اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة الجنائيـــة بأنه ضمن الجهـــود المبذولة 
لحفـــظ األمـــن، وفـــي عمليـــة أمنية اســـتباقية بالتعـــاون والتنســـيق بين 
األجهـــزة األمنيـــة، تم القبض على عدد من العناصـــر التي تبين ارتباطها 
بعناصـــر إرهابيـــة متواجدة في الخـــارج، كانت تعتزم تنفيـــذ أعمال من 
شـــأنها اإلضـــرار باألمـــن الداخلـــي وتهديـــد الســـلم األهلي خـــالل الفترة 

القادمة”.
إن إجهاض مخطط جديد يهدف إلى ضرب الوطن ومنجزاته واإلضرار 
باألمن الداخلي وتهديد الســـلم األهلي يؤكد أن مملكة البحرين “عصية 
علـــى األعـــداء والخونـــة والمرتزقـــة”، وســـتبقى شـــوكة فـــي خاصـــرة 
اإلرهاب مهما تنوعت أشـــكاله وأســـاليبه، فهذه المملكة الشـــامخة يشار 

إليهـــا بالبنان في الحرب على اإلرهاب والقضاء عليه وســـحق منظماته 
وشـــبكاته وردم منابعـــه فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، بفضل يقظـــة رجال 
األمـــن والوعـــي الكامل الذي يتمتع به المواطن الشـــريف الذي يعد مثل 
السياج المنيع في الدفاع عن أرضه وثوابته الوطنية، وطوال السنوات 
الماضيـــة تميـــزت األجهزة األمنية فـــي البحرين بفضل مـــن هللا أوال ثم 
بالحضـــور والجاهزيـــة التامـــة والكفـــاءة بعمليـــات اســـتباقية أجهضت 
العديد من المخططات اإلرهابية القذرة قبل وقوعها، وهذا نجاح وسير 

على استراتيجية موحدة لمكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

مملكة البحرين تمضي بكل ثبات واقتدار نحو حرق غابات اإلرهاب  «
وجسده المنخور وصلبه حتى أن موته سيكون أرخص من موت الحشرات 

بالمبيدات الكيميائية، ومهما حاولوا وتلقوا دعما من الخارج سيفشلون 
وستطاردهم شياطين البؤس والموت، فاألجهزة األمنية في هذا البلد 

العزيز تمتلك خبرة واسعة وممتازة في مجال مكافحة اإلرهاب بفضل 
دعم وتوجيه وزير الداخلية لألجهزة األمنية.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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بصورة أساســـية، تأخذ تقنية الواقع المعـــزز بيئة في العالم الحقيقي وتضيف إليها 
مدخالت تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، ومن ثم يمكن أن يتفاعل العالم الحقيقي 
والبيئـــات المعززة مًعـــا ويتم التالعب بهما رقمًيا، ومع نضـــوج تقنية الواقع المعزز، 

يستمر عدد التطبيقات في النمو ويمكن أن يؤثر على التسوق والترفيه والعمل.
وعند التســـوق لشـــراء المالبس أو األحذية أو أي شـــيء آخر نرتديه، فمن الطبيعي 
أن نرغب في “تجربته” قبل شـــرائه، عندما نتســـّوق لشـــراء أثاث أو أغراض أخرى 
للمنـــزل، ألـــن يكـــون رائًعـــا إذا مـــا رأينا كيف ســـتبدو فـــي منزلنـــا؟ اآلن، يمكننا ذلك 
بمســـاعدة الواقع المعزز، ونظًرا ألن التكنولوجيـــا واألدوات الالزمة لدعم تطبيقات 
الواقـــع المعـــزز أكثـــر انتشـــاًرا من أي وقـــت مضى، نتوقع زيادة ســـرعة نمـــو الواقع 
المعزز.  Vykingهي شـــركة واحدة تقود الطريق للواقع المعزز في تجارة التجزئة، 
وتستخدم الواقع المعزز للسماح للمتسوقين “بتجربة” زوج من األحذية عبر شاشة 

هواتفهم الذكية.
اتجهت WatchBox، وهي شـــركة تشـــتري وتبيع الساعات الفاخرة المستعملة، إلى 
الواقع المعزز لتقليص االنفصال الذي يحدث غالًبا بين ما يتوقع المشتري الحصول 
عليـــه والمنتج الذي يصل إليه، أضافوا إمكانات الواقع المعزز إلى تطبيق التســـوق 
عبر الهاتف المحمول الذي يتيح للعمالء “تجربة” الساعة التي يرغبون في شرائها.
لقد كان دائما من الصعب تصور كيف ستبدو قطعة من األثاث في منزلك، لذلك ليس 
مـــن المفاجـــئ أن 60 % من العمالء يريدون اســـتخدام الواقع المعزز عند التســـوق 

لشـــراء األثاث. IKEA و Wayfair تســـاعدان العمالء على تصور األثاث والمنتجات 
في منازلهم بفضل تقنية الواقع المعزز، يمكن للواقع المعزز أيًضا زيادة المبيعات، فـ 
72 % من العمالء يشـــترون منتجات لم يخططوا لشـــرائها بعد استخدامهم الواقع 

المعزز أثناء التسوق وفًقا للدراسة “تأثير الواقع المعزز على البيع بالتجزئة”.
في البناء ، يســـمح الواقع المعزز للمهندســـين المعماريين وعمال البناء والمطورين 
والعمالء بتصور الشـــكل الذي سيبدو عليه التصميم المقترح في المكان والظروف 

الموجودة قبل البدء بالبناء، ويمكن أن يساعد في تحديد مشاكل البناء.
كمـــا يمكـــن للواقـــع المعزز أن يدعـــم الصيانة المســـتمرة للمبانـــي والمنتجات، يمكن 
عـــرض كتيبـــات الخدمـــة مع رســـوم متحركة ثالثية األبعـــاد التفاعليـــة وغيرها من 

اإلرشادات في البيئة المادية من خالل تقنية الواقع المعزز.
يمكن لألعمال المختصة بالسفر والسياحة أن تزود الزائرين المحتملين بتجربة أكثر 
انغماســـا من بعيد قبل الســـفر وذلـــك بفضل تقنية الواقع المعـــزز، ومع حلول الواقع 
المعزز، يمكن للوكالء والوجهات تزويد الزوار بمزيد من المعلومات والعالمات إلى 
وجهاتهم، ويمكن أن تساعدهم تطبيقات الواقع المعزز على التنقل عبر المنتجعات 

والتعرف على نقاط االهتمام في الوجهات.

يمكن أن يساعد تطبيق الواقع المعزز في تنسيق المناظر الطبيعية أيًضا،  «
وكما يمكنك وضع األثاث االفتراضي في شقتك لترى كيف سيبدو، ستتمكن 

من وضع األشياء بالخارج قبل أن تبني أي شيء هناك.

 

د. جاسم حاجي

تطبيقات الواقع المعزز

زيارة جاللة الملك المفدى مصر الشقيقة
قبل أيام قليلة، وبالتحديد يوم الخميس الســـابع من نوفمبر الجاري قام جاللة 
الملـــك المفـــدى حمـــد بن عيســـى آل خليفة بزيارة إلـــى جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة، التقـــى خاللهـــا فخامـــة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي لبحـــث تطوير 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن والقضايـــا العربيـــة واإلقليمية التـــي تهم مصر 

والبحرين ومن بينها الوضع في اليمن.
وال شـــك أن أهـــم مـــا يميز زيـــارة جاللة الملك المفـــدى لجمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة هـــو كـــون هذه الزيارة ثابتـــة تتكرر كل عام على مدار ســـنوات طويلة 
مضـــت، وهذا في حـــد ذاته دليل واضح على ثبات ورســـوخ العالقات المصرية 
البحرينيـــة وعـــدم تأثرهـــا بأية تغييرات تحـــدث في المنطقة أو على المســـتوى 
الداخلـــي في مصر الشـــقيقة، فقد اســـتمرت زيـــارة جاللة الملك حمـــد منذ عهد 

الرئيس مبارك حتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دون انقطاع.
ورغـــم أن عبـــارات الترحيب والحديث عن أواصر المحبة والمصالح المشـــتركة 
واألمـــن القومـــي وعالقـــات المـــودة بين الشـــعب البحرينـــي والشـــعب المصري 
والتقديـــر الـــذي يحملـــه أهلنا فـــي مصر الشـــقيقة لنا في البحريـــن، رغم أن هذه 
العبـــارات تتكـــرر كلما زار جاللة الملك مصر الشـــقيقة، إال أننا نشـــعر بصدق هذه 
العبـــارات، فهي ليســـت مجـــرد تعابيـــر بروتوكولية تقال في كل األحـــوال، لكنها 
تعبيـــر عـــن واقع حقيقي ملمـــوس، وعندما يثني جاللة الملـــك المفدى على دور 
مصـــر الشـــقيقة في تعزيز األمن العربي، فهو يعبر بصـــدق عن واقع معروف وال 

يعبر من مجاملة دبلوماسية لحظية.
وعندمـــا يقول جاللة الملك إن مصر الشـــقيقة شـــهدت نهضـــة تنموية كبيرة في 
عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجاللته ال يعبر عن مجاملة برتوكولية 
للرئيس السيسي، لكن جاللته يصف واقعا نراه جميعا بوضوح، فمصر الشقيقة 
يجـــري بناؤهـــا من جديد هذه األيام، وال شـــك أن عودة مصر القوية أكبر ضمان 

لألمن العربي.

العالقات البحرينية المصرية، والعالقات البحرينية السعودية، ستبقى  «
قوية ما بقيت الحكمة البحرينية، وما بقي الحكم الرشيد الذي يجسده 

جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة وآل خليفة الكرام، ألن هذه 
العالقات الضمان األكيد لحماية أمننا وأمن العرب أجمعين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



أكــدت شــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية والالســلكية )بتلكــو( أنها ســتكون الراعــي الرئيــس لبطولة كاس جاللــة الملك حمد 
الدولية للجولف للســنة الثانية عشــرة على التوالي، لتؤكد من خالل هذا الدعم اســتمرار سياســتها الوطنية في دعم البطوالت 
الدوليــة التــي تقــام علــى أرض المملكة ومســاندة الشــباب الرياضي البحريني بتقديــم جميع أوجه الدعم؛ مــن أجل إنجاح هذه 

الفعاليات الرياضية المتميزة التي تجذب العديد من المتنافسين من مختلف دول العالم.

ــذت على  ــ ــانـــت “بــتــلــكــو” قـــد أخـ وكـ
عاتقها منذ انطالق البطولة في العام 
البطولة والمساهمة في  2007 دعم 
من  تحققت  التي  النجاحات  جميع 
خالل إقامة هذه البطولة؛ لتؤكد أن 
رعاية الفعاليات الرياضية جزء من 

المسؤولية االجتماعية.
المناسبة، أكد رئيس االتحاد  وبهذة 
اللجنة  رئــيــس  للجولف  البحريني 
الــمــنــظــمــة الــعــلــيــا لــلــبــطــولــة الـــلـــواء 
الركن علي بن صقر النعيمي امتنان 
االتحاد البحريني للجولف لمواصلة 

الــشــركــة الــوطــنــيــة )بــتــلــكــو( رعــايــة 
ــمــلــك حمد  ــأس جـــاللـــة ال ــة كــ بــطــول
للجولف،  عــشــرة  الــثــانــيــة  ــيــة  ــدول ال
العام  منذ  انطلق  الــذي  الــدعــم  هــذا 
2007، إذ ساهمت هذه الرعاية في 
مواصلة إقامة البطولة سنوًيا ودون 
المتميز  إلى نجاحها  انقطاع إضافة 
بالسمعة  وظهورها  عــام،  بعد  عاما 
ــمــشــاركــيــن ورغــبــة  ــيــن ال الــطــيــبــة ب
المعروفين في  الالعبين  العديد من 
هذه  فــي  بالمشاركة  اللعبة  مــجــال 
أنها  خــصــوصــا  الــريــاضــيــة  الفعالية 

المهمة  الــبــطــوالت  إحـــدى  أصبحت 
على مستوى الشرق األوسط، مؤكدا 
أن هذه النجاحات ما كانت تتحقق 
الشركات  من  والرعاية  الدعم  لــوال 
“بــتــلــكــو”،  مقدمتها  وفـــي  الــوطــنــيــة 
االهتمام  عاتقها  على  أخــذت  التي 
ــبــحــريــنــي  ــريــــاضــــي ال ــ بـــالـــشـــبـــاب ال
هذه  مثل  إلقامة  المتواصل  ودعمه 

البطوالت الدولية.
وأعرب رئيس اللجنة المنظمة العليا 
عــن خــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
“بتلكو”  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
عــلــى دعـــم الــشــركــة هـــذه الــبــطــولــة 
البحريني  سنوًيا، مؤكًدا أن االتحاد 
شريًكا  يكون  أن  يتشرف  للجولف 

هذه  تحقيق  في  “بتلكو”  مع  رئيًسا 
امتدت  التي  المتميزة  االستضافة 
لـــســـنـــوات طــويــلــة قـــدمـــت خــاللــهــا 
الشركة الكثير من المساهمات التي 

كان لها الدور في انتشار هذه اللعبة 
دور  يعكس  وهــذا  البطولة  ونــجــاح 
الشركة الوطنية في اإلسهام بنجاح 
الفعاليات الدولية التي يشرف على 
تنظيمها االتحاد البحريني للجولف، 
مؤكًدا أن االتحاد البحريني للجولف 
البطولة  تنظيم  سوف يسعى خالل 
ــى دعـــوة عــدد من  إل الثانية عــشــرة 
الالعبين المحترفين الذين يمتلكون 
أجل  من  اللعبة؛  مجال  في  الخبرة 
زيادة قوة المنافسة بين المشاركين 
بالمستوى  االرتـــقـــاء  إلـــى  ــعــمــل  وال
ــبـــون  ــقـــدمـــه الـــالعـ ــذي يـ ــ ــ ــنـــي الـ ــفـ الـ
على  العمل  إلى  إضافة  المشاركون 
تنظيمي  بمستوى  البطولة  إخـــراج 
تركيز  فــي  يــســاهــم  متميز  وإداري 
المستويات  تقديم  على  المشاركين 

الفنية المتقدمة.

اتحاد الجولف

“بتلكو” راعيا لبطولة كأس الملك الدولية للجولف

جانب من البطولة في نسختها السابقة

نادي التنس

حدد نادي البحرين للتنس الساعة السابعة من 
مساء اليوم االثنين كآخر موعد لقبول طلبات 
االشتراك في بطولة “جيبك” الـ 33 المفتوحة 
شركة  بــرعــايــة  ــنــادي  ال ينظمها  الــتــي  للتنس، 
إلى   17 من  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 

28 نوفمبر الجاري.
الماضية  القليلة  األيـــام  خــالل  الــنــادي  وشهد 
ــن الــالعــبــيــن الــراغــبــيــن في  ــاال كــبــيــرا مـ ــبـ إقـ
تضم  التي  البطولة،  منافسات  في  المشاركة 
والزوجي  الفردي  في  مسابقات   9 العام  هــذا 
ــارة  ــ أهــمــهــا عــلــى اإلطــــالق وأكــثــرهــا قـــوة وإث

للمشاركة  سجل  التي  السوبر،  فردي  مسابقة 
زوجــي  ومسابقة  اآلن،  حتى  العــبــا   17 فيها 

السوبر التي سجل فيها 16 العبا.
ــراك فـــي مــســابــقــات الــســوبــر  ــتـ ويــقــتــصــر االشـ
منتخب  أبطال  من  األول  الصف  العبي  على 
البحرين للعموم، وأبرز العبي ومدربي التنس 
الخليج  ودول  البحرين  مملكة  في  المقيمين 

العربي.
الــرجــال  فـــردي  مسابقتي  البطولة  تضم  كما 
التي سجل للمشاركة فيها 41 العبا حتى اآلن، 
ومسابقة زوجي الرجال وسجل فيها 36 العبا، 

الــرواد  فــردي وزوجــي  إلــى مسابقتي  إضافة 
 55 الــرواد سن  سن 45 سنة ومسابقة زوجي 

سنة، ومسابقتي فردي وزوجي السيدات.
هــذه  بتنظيم  للتنس  الــبــحــريــن  ــادي  نـ ويــعــتــز 
الــثــالــث  ــعــام  ــل 1987 ول الـــعـــام  الــبــطــولــة مــنــذ 
والثالثين على التوالي برعاية شركة الخليج 
أهم  تعتبر  والتي  البتروكيماويات،  لصناعة 
ينظمها  التي  المحلية  التنس  بطوالت  وأكبر 
النادي وينتظر موعد إقامتها سنويا كل نجوم 
جماهيري  باهتمام  وتحظى  التنس  وأبــطــال 

ومتابعة كبيرة من عشاق رياضة التنس.

صور تجمع إدارة النادي والشركة الراعية

بنادي البحرين للتنس.. وزيادة في الجوائز المالية للفائزين
حقق فريق باربار فوزه الثاني على التوالي في البطولة اليوم الموعد األخير لالشتراك ببطولة “جيبك”

اآلسيوية 22 لألندية أبطال الدوري لكرة اليد بعدما كسب 
موقعة العربي الكويتي بنتيجة )28/31( في المباراة التي 

جمعتهما أمس بكوريا الجنوبية. 
وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم باربار بفارق هدفين 
البحرينية  الكرة  وبذلك حافظ سفير   ،)12/14( وبنتيجة 
التأهل  بطاقتي  إحــدى  حصد  في  التنافسية  آماله  على 
فريق  مع  )االثنين(  اليوم  باربار  وسيلتقي  الثاني.  للدور 

الوكرة القطري عند الساعة 11:15 صباحا.
الكويتي  الفريق  أمــام  جيدة  بصورة  نفسه  باربار  وقــدم 
تألق  الشوطين وكــان األفضل فنيا من خالل  مــدار  على 
حارسه عيسى خلف الذي وقف سد منيع وتصدى لكرات 
مهمة في الشوط الثاني، وخط الدفاع أيضا برز بتماسكه 
بالتسجيل،  الهجومي  االرتــداد  وسرعة  للكرات  وخطفه 
وفي الهجوم المنظم اثبت البنفسج كفاءته بوجود القوة 
عبدالقادر،  ومحمود  عيد  وعلي  المقابي  أحمد  الثالثية 
الذين لعبوا دورا مهما وحاسما في تسجيل األهداف من 

جهة وصناعة الكرات لزمالئهم عبر األجنحة والدائرة. 
لفريق كان بإمكانه الخروج من هذه المباراة بنتيجة أكبر 

لوال إضاعة الكثير من الفرص التي سنحت لالعبيه.
بـ  المقابي  11 هدفا، تاله أحمد  وبرز علي عيد بتسجيله 
8 أهداف، ومحمود عبدالقادر بـ 4 أهداف، وحسن الناصر 

بـ 3 أهداف.

لقاء باربار والعربي الكويتي

يالقـــي الوكـــرة اليـــوم بالبطولـــة اآلســـيوية لألنديـــة
باربار يكسب موقعة العربي الكويتي
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ــيــن( فريق  ــن ــيــوم )االث يــواجــه ال
االتــحــاد  فــريــق  نــظــيــره  النجمة 
على  مــســاء،   5:30 الساعة  فــي 
الحصم،  بأم  السلة  اتحاد  صالة 
ــى  ــ لـــحـــســـاب الــمــجــمــوعــة األولـ
البحريني  االتحاد  كأس  لبطولة 
ــتــي تــقــام خــالل  ــكــرة الــســلــة ال ل
أجل  مــن  ــــدوري؛  ال توقف  فترة 
ــال  ــرجــ ــ ــاح لــمــنــتــخــب ال ــمــ ــســ ــ ال
باإلعداد المناسب للمشاركة في 
التي  المقبلة  الخليجية  البطولة 
ــة الــكــويــت خــالل  تــقــام فــي دولـ

الفترة 23 - 30 نوفمبر المقبل.
ويدخل النجمة اللقاء وبرصيده 

ــقـــاط جــمــعــهــا مـــن 3  7 نـ
انــتــصــارات وخــســارة 

واحــــــــــــــــدة، فـــيـــمـــا 
يمتلك االتحاد في 
نــقــاط   5 ــده  ــيــ رصــ
مــــــن فــــــــوز واحــــــد 

وخسارتين.
ويـــــقـــــود تـــــدريـــــب فـــريـــق 

حبيل،  رؤوف  الــمــدرب  النجمة 
ــب  ــدريـ ــى تـ ــلـ ــرف عـ ــشــ ــ فـــيـــمـــا ي

االتحاد المدرب جعفر راشد.
ــأس االتـــحـــاد  ــة كــ ــام بــطــول ــقـ وتـ
المجموعتين  بنظام  السلة  لكرة 
ــلـــعـــب كــــل مـــجـــمـــوعـــة عــلــى  وتـ
مــن دور  الـــدوري  حــدة بطريقة 
صاحبا  الفريقان  ويتأهل  واحد 
للدور  والثاني  األول  المركزين 
نصف النهائي الذي يقام بطريقة 
ــزان  ــفــائ ــمــقــص، ثـــم يــتــأهــل ال ال
ــمــبــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي تــقــام  ــل ل
المقبل، علما  26 نوفمبر  بتاريخ 
أن المجموعة األولى تضم أندية 
المحرق واألهلي واالتحاد 
وسترة  ــنــويــدرات  وال
والنجمة، فيما تضم 
الثانية  المجموعة 
ــة الـــمـــنـــامـــة  ــ ــديـ ــ أنـ
ــاع والــحــالــة  ــرفـ والـ
ومدينة  والــبــحــريــن 

عيسى وسماهيج.

النجمة يواجه االتحاد بكأس اتحاد السلة

ــة ــازات الرياضيـ ــادة باإلنجـ ــئ القيـ ــي يهنـ ــن علـ ــد بـ أحمـ

المحرق يحقق فائضا في الحساب الختامي لـ 2018

نـــادي  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  تــــرأس 
الــمــحــرق الــشــيــخ أحــمــد بــن عــلــي آل 
ــادي الــســنــوي  ــعـ خــلــيــفــة االجـــتـــمـــاع الـ
عقد  الــذي  للنادي  العمومية  للجمعية 
المناسبات  بقاعة  السبت  يــوم  مساء 

بمقر النادي.
ــن صــديــق أحــمــد مطر  ــعــد أن أعــل وب
بوزارة  والتدقيق  الرقابة  إدارة  ممثل 
ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة اكــتــمــال  شــ
االجتماع،  النعقاد  القانوني  النصاب 
نادي  رئيس  من  بكلمة  االجتماع  بــدأ 
عن  ونيابة  باسمه  فيها  رفــع  المحرق 
خالص  العمومية  الجمعية  أعــضــاء 
التهاني والتبريكات لمقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
صاحب  الـــوزراء  ورئــيــس  خليفة،  آل 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
القائد  نائب  العهد  ــي  وول خليفة،  آل 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
الوزراء صاحب الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة اإلنجازات 
الـــريـــاضـــيـــة الـــمـــتـــمـــيـــزة والـــكـــبـــيـــرة 
الوطنية  المنتخبات  حققتها  الــتــي 

والعسكرية في الفترة األخيرة.
كما قدم رئيس نادي المحرق التهاني 
دفــاع  لقوة  الــعــام  للقائد  والتبريكات 
الشيخ خليفة  الركن  المشير  البحرين 
جاللة  ومــمــثــل  خليفة  آل  أحــمــد  بــن 
ــألعــمــال الــخــيــريــة وشــــؤون  ــمــلــك ل ال
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ والـ
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة رئــيــس 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ على 
المشرفة  الرياضية  ــجــازات  اإلن هــذه 
في  خفاًقا  البحرين  علم  رفعت  التي 

المحافل الرياضية كافة.
وقدم رئيس نادي المحرق الشكر إلى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

ــرص ســـمـــوه عــلــى الــنــهــوض  عــلــى حــ
بــالــحــركــة الــريــاضــيــة والــشــبــابــيــة في 
السليم  التخطيط  خالل  من  المملكة 
والـــمـــدروس، وعــلــى مــبــادرات سموه 
المميزة ومنها تنفيذ توجيهات جاللة 
األعباء  بتخفيف  يتعلق  فيما  الملك 
وســداد  الوطنية  األنــديــة  عن  المالية 
سموه  واستجابة  الرياضيين،  ديــون 

السريعة لتنفيذ هذه التوجيهات.
كـــمـــا شـــكـــر وزيــــــر شــــــؤون الــشــبــاب 
الدعم  على  المؤيد  أيــمــن  والــريــاضــة 
في  منه  ــنــادي  ال يلقاه  الـــذي  المتميز 
مــخــتــلــف األنــشــطــة والـــبـــرامـــج الــتــي 
كبيرا  تطورا  يمثل  ما  النادي،  ينظمها 
مشيًدا  واألداء،  العمل  مستوى  على 
الـــوزارة  وموظفي  مسؤولي  بتعاون 

مع النادي.
وأشار رئيس نادي المحرق في كلمته 
الفترة  ــنــادي واصـــل خــالل  ال إلــى أن 
به  يقوم  الــذي  الــبــارز  الـــدور  الماضية 
يحظى  ــذي  ال الوطني،  الصعيد  على 
بكل التقدير والثناء من قبل القيادة، 
بالكثير  الماضية  الفترة  تميزت  كما 

مــن اإليــجــابــيــات ومــشــاركــات الــفــرق 
المحلي  الصعيدين  عــلــى  الــريــاضــيــة 
تكاتف  بفضل  والـــقـــاري؛  والخليجي 
ــنــادي  ال إدارة  مــجــلــس  بــيــن  الــجــهــود 
ــة  ــ واإلداري الفنية  األجــهــزة  وأعــضــاء 
وجماهير  الــفــرق  تلك  على  المشرفة 

النادي.
ــمــحــرق على  وأثـــنـــى رئــيــس نــــادي ال
للنادي  الــعــمــومــيــة  الجمعية  أعــضــاء 
والــفــاعــلــة  ــبــنــاءة  ال مساهمتهم  عــلــى 
ــم لــنــاديــهــم  ــهـ ــؤازرتـ ومــســانــدتــهــم ومـ
صرًحا  الــمــحــرق  نـــادي  ليظل  العتيد؛ 
إليها  يشار  للبطوالت  وقلعة  رياضًيا 
لكل  اإليجابي  بالدور  مشيًدا  بالبنان، 
هذا  مسيرة  استمرار  فــي  ساهم  مــن 
ــادي فــلــهــم خــالــص الــتــحــيــة على  ــنـ الـ
يظل  أن  أجــل  من  المتميز؛  عطاءهم 
وشامخة  ــارزة  بـ قلعة  المحرق  نـــادي 
والخليجية  الــمــحــلــيــة  ــة  ــديـ األنـ بــيــن 

والعربية.
وأكـــد رئــيــس نـــادي الــمــحــرق على أن 
على  الثانية  وللمرة  الــنــادي  حــصــول 
لألندية  امتياز  جــائــزة  على  الــتــوالــي 

تأكيًدا  تأتي  الجائزة  وهذه  الوطنية، 
ــزة  ــجــائ ــادي بــمــعــايــيــر ال ــ ــن ــ ــزام ال ــ ــت ــ الل
المعمول  الــقــوانــيــن  بتنفيذ  الــخــاصــة 
الجمعيات  قــانــون  ألحــكــام  طبًقا  بها 
ــهــيــئــات  واألنــــديــــة االجــتــمــاعــيــة وال
الشباب  ميدان  في  العاملة  الخاصة 
ــة والـــمـــؤســـســـات الــخــاصــة  ــاضـ ــريـ والـ
 )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادرة 

لسنة 1989.
كلمته  المحرق  نــادي  رئيس  واختتم 
الذين  ــراد  واألفــ بالشركات  بــاإلشــادة 
ــنــادي  ســاهــمــوا فـــي دعـــم مــيــزانــيــة ال
خالل الفترة الماضية، مؤكًدا أن هذه 
تقدير  اإليجابية هي محل  المساهمة 

جميع منتسبي النادي.
بعدها وافقت الجمعية العمومية على 
للنادي،  والــمــالــي  اإلداري  التقريرين 
المالي  األمين  أعلن  االجتماع  وخالل 
الختامي  الحساب  أن  العريفي  طالل 
أظهر   2018 31 ديسمبر  لغاية  للنادي 
بلغ  النادي  ميزانية  في  فائض  وجود 
28 ألف دينار مقارنة بالعجز الذي بلغ 

126 ألف دينار في العام 2017.

نادي المحرق

جانب من اجتماع الجمعية العمومية

االثنين 11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع األول 1441 - العدد 4045

محمد الدرازي

علي مجيد



“األحمـــر” يغـــادر إلى هونـــغ كونــغ
ــة ــزدوج ــم ــة لــلــتــصــفــيــات ال ــس ــام ــخ ــة ال ــول ــج ــوض ال ــخ اســـتـــعـــدادا ل

غــادر صبــاح األحد الماضي وفد منتخبنا الوطني األول لكرة القدم إلى هونغ 
كونغ؛ اســتعدادا لمالقاة نظيره هونغ كونغ يوم الخميس المقبل الموافق 14 
نوفمبــر الجــاري، ضمــن إطار الجولــة الخامســة للمجموعة الثالثــة للتصفيات 
المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالم 2022 وكأس آســيا 2023، ومن ثم لقاء 

العراق يوم 19 نوفمبر الجاري والذي سيقام في األردن.

ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة االتحاد 
الحمادي،  محمد  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
المنتخب  مـــدرب  فــي عــضــويــتــه  ويــضــم 
الــمــســاعــد األول جــوزيــه  ــوزا،  ــ هــيــلــيــو سـ
عيسى،  أحــمــد  الثاني  المساعد  كــاريــيــو، 
هيركالنو،  جوزيه  البدنية  اللياقة  مدرب 
ــراس بـــيـــدرو رومــــــا، مــديــر  ــحــ ــ مـــــدرب ال
اإلداريــيــن  البوعينين،  عبدهللا  المنتخب 
الجهاز  بوعالي،  ويحيى  المطوع  عبدهللا 
الطبي أنطونيو مورايش وماركو فوسيكا، 
ــي مــحــمــد عــبــدالــغــفــار،  ــالمـ الــمــنــســق اإلعـ

المدلك راجان، عامل المهمات جريش.
وكان رئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد 
ــقــدم عــابــد األنــصــاري  الــبــحــريــنــي لــكــرة ال
ــى هــونــغ كــونــغ؛ لبحث  قــد سبق الــوفــد إل
إضافة  بالمنتخب،  الــخــاصــة  الترتيبات 
إلى وجود الطباخ المرافق للمنتخب حمد 
أحمد  الفني  المحلل  أن  حين  في  العلي، 
الكوهجي  جليل  الفيديو  ومصور  كمال 
سيكونان في األردن لرصد مباراة العراق 

وإيران.
ــدرب ســــوزا قــائــمــة مــكــونــة من  ــمـ ــار الـ ــتـ واخـ

شبر  سيد  جعفر،  محمد  سيد  هــم:  العبا   23
العلوي وحمد الدوسري، جاسم الشيخ، مهدي 
حميدان، أحمد بوغمار، راشد الحوطي، محمد 
عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، وليد الحيام، 
علي  عبداللطيف،  إسماعيل  الحردان،  محمد 
سيد  الرميحي،  محمد  الهزاع،  عبدهللا  مــدن، 

رضـــا عــيــســى، ســيــد مــهــدي بــاقــر، عــلــي حــرم، 
كميل األسود، أحمد نبيل، محمد عادل، سيد 
ضياء سعيد، وعبدهللا يوسف الذي سيلتحق 

بالمنتخب مباشرة في هونغ كونغ.

الوفد اإلعالمي

ويرافق المنتخب الوطني لمباراتي هونغ 
 4 من  مكّون  إعالمي  وفد  والعراق  كونغ 
الرياضية  الــمــالحــق  يمثلون  صحافيين 
منصور  يونس  وهــم:  المحلية،  بالصحف 
“الوطن”،  المعاودة من  وليد  “األيــام”،  من 
جميل سرحان من “أخبار الخليج”، أحمد 
ــوداعــي  مــهــدي مــن “الـــبـــالد”، وتــوفــيــق ال
ــمــصــور  ــحــريــن وال ــب مـــن وكـــالـــة أنـــبـــاء ال

الفوتوغرافي علي شبر.

محمد الحمادي

اتحاد الكرة

العليا  المنظمة  اللجنة  وقعت 
السنوي  الــريــاضــي  للمهرجان 
ــات  ــدراجـ مــهــرجــان أســـبـــوع الـ
الــنــاريــة مـــع مــؤســســة بــايــكــرز 
كورنر )Bikers Corner( لتنضم 
لقافلة  فضي  كـــراٍع  المؤسسة 
ــذي  الـــرعـــاة لــهــذا الــمــهــرجــان ال
تقام فعالياته للعام العاشر على 
كريمة  رعاية  وتحت  التوالي 
الشيخ  العاصمة  محافظ  مــن 
ــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل  ــ هـــشـــام ب
خليفة في الفترة من 5 وحتى 
الــجــاري،  ديسمبر  شــهــر  مــن   7
بالتزامن مع احتفاالت المملكة 
وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد 

جلوس جاللة الملك.
العليا  المنظمة  اللجنة  ووّقعت 
عيسى  الــرئــيــس  نــائــب  يمثلها 
ومن  الرعاية  اتفاقية  الــزبــاري 
مالك  كــورنــر  بــايــكــرز  مؤسسة 

المؤسسة علي فيروز.
المهرجان  فــعــالــيــات  وســتــقــام 
بـــمـــواقـــف مـــجـــمـــع الــبــحــريــن 
ــاري. وأعـــــــرب عــيــســى  ــجــ ــ ــت ــ ال
الــــزبــــاري عـــن ســـعـــادتـــه بــهــذه 
الـــرعـــايـــة الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
االستراتيجية  الشراكة  بمثابة 
الحدث  هــذا  نجاح  سبيل  فــي 
ــي الـــــذي  ــ ــن ــوطــ ــ الــــريــــاضــــي ال
ــا احـــتـــفـــااًل  ــوًيـ ــنـ ــه سـ ــظــمــون ــن ي
الجميع،  على  عزيزة  بمناسبة 
عــلــيــه  ــيـــن  ــمـ ــائـ ــقـ الـ أن  وأكـــــــد 
ســيــبــذلــون قـــصـــارى جــهــدهــم؛ 
من أجل تحقيق أعلى درجات 
الــنــجــاح فـــيـــه، مــشــيــدا بــدعــم 
المؤسسة  ومــســانــدة  ورعــايــة 
والشركات  المؤسسات  وبقية 
ومــخــتــلــف الــجــهــات فـــي دعــم 

ورعاية المهرجان.

مهرجان أسبوع الدراجات النارية
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تفتتــح اليــوم االثنين منافســات دوري الدرجــة األولى للكرة الطائرة المســابقة األهم 
واألقوى على مستوى اللعبة للموسم الرياضي 2019 -  2020 عندما يلتقي في الجولة 
األولى كال من داركليب )حامل اللقب( والنبيه صالح )الصاعد حديثا لدوري األضواء( 
الســاعة 5:30 مســاء، والنجمــة أمــام النصــر الســاعة 7:30 مســاء، على صالــة االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.

بطل “األولى” و ”الثانية”

هي  صالح  والنبيه  داركليب  مواجهة 
مباراة تجمع بطل دوري الدرجة األولى 
الدرجة  دوري  وبطل  الماضي،  الموسم 
ــكــفــة لــصــالــح  ــثــانــيــة وتــمــيــل فــيــهــا ال ال
وتاريخه  بنجومه  الــمــعــروف  “العنيد” 

وبطوالته.
الــمــدرب  قــيــادة  يلعب تحت  داركــلــيــب 
البرازيلي ايسانايي راميريز، وهو يملك 
الالعبين  من  معظمهم  متميزة  عناصر 
الــشــبــاب ويــبــرز فــي صــفــوف داركليب 
المعروف  إبراهيم  علي   2 مركز  العــب 

الــقــوي وإرســاالتــه مــع وجــود  بهجومه 
عباس سلطان ضارب مركز 4 مع زميله 
فيما  عبدالواحد،  محمود  المركز  بذات 
ــاز حسن  ــكـ يــشــكــل كــل مــن العــبــا االرتـ
عــبــاس وأيــمــن عيسى ثــقــال كــبــيــرا في 
الكرات  وتنفيذ  الصد  حوائط  تشكيل 
الفريق  يضم  كما  السريعة،  الهجومية 
2 إلى  لالعب حسين خليل ثامر بمركز 
محمود  الخبير  ــعــاب  األل صــانــع  جــانــب 

حسن.
المحلي  الــمــدرب  يــقــوده  صــالــح  النبيه 
بالدرجة  يــعــول  والـــذي  القطان  محمد 
وهما  لديه  الخبرة  العبي  على  ــى  األول

ضـــارب مــركــز 4 عــلــي مــرهــون والعــب 
االرتكاز صالح مهدي مع الالعب الدولي 
بصفوف منتخب الشباب محمد جاسم، 
سيدهاشم  أحمد  سيد  األلعاب  وصانع 
العناصر  إضافة إلى كوكبة األخرى من 
الشابة بمختلف المراكز، ويتطلع الفريق 
مجددا  السقوط  لتفادي  الموسم  هــذا 

لدوري الدرجة الثانية.

مواجهة قطبي العاصمة

أهمية  والنجمة  النصر  مواجهة  تكتسي 
كبيرة؛ ألنها تمثل ديربي محافظة العاصمة 

بين اثنين من أقطاب اللعبة.
الثالث في ترتيب  المركز  النجمة صاحب 
تحت  يلعب  الماضي  الموسم  المسابقة 
ـــمـــدرب الــمــحــلــي مــشــعــل تــركــي  قـــيـــادة ال
في  ويــبــرز  مميز،  بشكل  الظهور  بطموح 

يوسف  ــدولــي  ال الــالعــب  الــنــجــوم  طليعة 
ــع الــمــحــتــرف  ــز 4 مــ ــركـ ــد ضــــــارب مـ ــالـ خـ
إلى  الــعــائــد  كــوســتــا”  “ليلسون  الــبــرازيــلــي 
صفوف الرهيب إثر غيابه الموسم الفائت 
ليشكل قوة هجومية ضاربة بمركز 2 كما 
االرتكاز  العب  جعفر  حسن  الفريق  يضم 
صــادق  والليبرو  عبدالنبي  محمد  وعلي 

هرونة.
أما النصر الذي احتل المركز السادس في 

قيادة  تحت  يلعب  فإنه  الماضي  الموسم 
نجح  والــذي  علي  المحلي حسن  الــمــدرب 
في استعادة خدمات حسن ضاحي ليشكل 
الصد  فــي  لخبرته   3 بــمــركــز  ضــاربــة  قـــوة 
والهجوم السريع وصانع األلعاب المخضرم 
ــر في  ــمــتــروك الــخــبــيــر هــو اآلخــ حــســيــن ال
كل  جانب  إلــى  الهجومية،  األلعاب  توزيع 
من صبيح إبراهيم وجاسم تركي بمركز 4 

ويونس عبدالكريم بمركز 2.

ــنــجــمــة ــه ال ــ ــواج ــ ــر ي ــصـ ــنـ ــاح... والـ ــ ــت ــ ــت ــ ــاالف ــ ــح ب ـــالـ داركـــلـــيـــب والـــنـــبـــيـــه ص

انطـالق دوري رجــــــال الطائـــــرة

فريق النصر فريق النجمة

اللجنة اإلعالمية

ــدوري  ــ ــمــنــظــمــة لـ قـــامـــت الــلــجــنــة ال
الــــشــــركــــات والــــمــــؤســــســــات لـــكـــرة 
ــقـــدم بـــزيـــارة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  الـ
البحرين  ألــمــنــيــوم  لــشــركــة  ــة  ــاب ــاإلن ب
“ألــبــا” عــلــي الــبــقــالــي؛ ضــمــن حرصها 
ــة الــــزيــــارات  ــلـ الــــدائــــم عـــلـــى مـــواصـ
ــات لــتــعــزيــز  ــركــ ــشــ ــ لــلــمــؤســســات وال
الــدور  وتأكيد  وتوطيدها،  العالقات 
المؤسسات  تلعبه هذه  الذي  الوطني 
والـــشـــركـــات فـــي خــدمــة الــقــطــاعــيــن 

الرياضة،  ودور  والرياضي،  الشبابي 
خصوصا كرة القدم األكثر شعبية في 
العالم بالتأثير اإليجابي على إنتاجية 

الموظف.
المنظمة  اللجنة  رئــيــس  واســتــعــرض 
دوري  مسابقة  تاريخ  العمران  مــازن 
انطلقت  التي  والمؤسسات  الشركات 
البحرين  ألمنيوم  شركة  من  فكرتها 
مبارياتها  أيًضا  احتضنت  التي  “ألبا”، 
ارتباطها  يؤكد  ما  ملعبها، وهذا  على 

تــاريــخــًيــا مــع هــذه الــشــركــة الوطنية 
التي لطالما كانت داعمه إلى أنشطة 
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة، وحــافــظــت على 
انطالقتها  مــنــذ  المسابقة  اســتــمــرار 
“تاريخ  1981. وأضــاف أن  العام  في 
ــان حافل  ــكــرة الــقــدم كـ ــبــا ل فــريــق أل
المسابقة، إذ هو من أكثر  ومثير في 
الـــفـــرق الــمــنــافــســة والــمــحــافــظ على 
وهذا  الــيــوم،  حتى  ومنافسته  قوته 
مسؤولي  من  والدعم  التوجه  بفضل 

ملعب  أهمية  العمران  وأكــد  الشركة. 
استطاعت  بفضله  الـــذي  ألــبــا  نـــادي 
المسابقة أن تستمر رغم كل الظروف 
الصعبة، لذلك فاللجنة المنظمة تأمل 
بالحصول على المعلب مجدًدا إلقامة 

أنشطتها في الموسم الجديد”.
باللجنة  الــبــقــالــي  مــن جــانــبــه، رحـــب 
أن  إلــى  مشيًرا  وبزيارتهم،  المنظمة 
داعــمــة ألنشطة  دائــًمــا  “ألــبــا” ستبقى 
البحرينية  والرياضة  المنظمة  اللجنة 

ــداف الــشــركــة في  عــمــوًمــا، ضــمــن أهــ
دعـــم مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات الــمــقــامــة 
أهمية  مؤكدا  الحبيبة،  مملكتنا  على 
العريق  وتاريخيه  الــشــركــات  دوري 
أيًضا  وقـــال  ألــبــا.  بشركة  وارتــبــاطــه 

كيان  اآلن  هــو  يعتبر  ألــبــا  نـــادي  “إن 
مستقل وخصصت له ميزانية خاصة 
متاًحا  الملعب  وسيكون  لالستثمار، 
إلى اللجنة المنظمة لدوري الشركات 

والمؤسسات لكرة القدم”.

العمران: فكرة دوري الشركات انطلقت من “ألبا”

االثنين 11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع األول 1441 - العدد 4045

صورة جماعية بين مسؤولي “ألبا” واللجنة المنظمة

حسن علي

وزارة الشباب وزارة الشباب

والرياضة  الشباب  شؤون  وزارة  تنظم 
واألندية  الشبابية  المراكز  دوري  كأس 
على  الثالث  للموسم  “دورينا”  الوطنية 
اإلثنين  اليوم  القرعة  بإجراء  التوالي، 
في صالة نادي سار عند الساعة السابعة 

مساء.
ــادرات  ــبـ ــمـ ــدى الـ ــ ــد “دوريـــــنـــــا” إحــ ــعـ ويـ
ــتــي تــدعــم اســتــراتــيــجــيــة  الــمــتــمــيــزة ال
والـــريـــاضـــة  ــبـــاب  الـــشـ ــؤون  ــ شــ وزارة 
منظومة  بجميع  ــاء  ــقـ االرتـ والــهــادفــة 
المراكز  الرياضي والنشاطي في  العمل 
وتقديم  الوطنية  واألنــديــة  الشبابية 
الرياضي،  المجال  في  الرائدة  البرامج 
الشباب  شــؤون  وزارة  أن  إلــى  إضــافــة 
كبيًرا  اهتماًما  تولي  ما  دائًما  والرياضة 
والسعي  الشبابية  والــمــراكــز  بــاألنــديــة 

التي  الشبابية  البرامج  تنفيذ  أجل  من 
مفيد  هو  بما  فراغهم  إلى شغل  تهدف 
خلق  في  المجتمع  على  بالنفع  ويعود 
المجتمع  قادر خدمة  الشباب  جيل من 

ورقّيه.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ ”دورينا” 
الــــــــدوري يــحــظــى  الـــمـــطـــوع إن  ــوار  ــ ــ ن

ــر شـــؤون  ــ ــغ مـــن قــبــل وزي ــال بــاهــتــمــام ب
الذي  المؤيد،  أيمن  والرياضة  الشباب 
وجه اللجنة المنظمة إلى إقامة الدوري؛ 
الــتــي تنظمها  بــهــدف تــنــويــع األنــشــطــة 
الوزارة والموجهة إلى المراكز الشبابية 
واألنـــديـــة غــيــر األعـــضـــاء فــي االتــحــاد 
القدم، مشيدا في ذات  لكرة  البحريني 
لكرة  البحريني  االتحاد  بتعاون  الوقت 
القدم مع الوزارة؛ من أجل إبراز الدوري 
ــنــواحــي كــافــة،  ــصــورة مــتــمــيــزة مــن ال ب
منوًها بجهود رئيس االتحاد البحريني 
آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  القدم  لكرة 
العاملة  ــلــكــوادر  ل وتــوجــيــهــاتــه  خليفة 
ــاد بــتــحــقــيــق أقـــصـــى درجــــات  ــحـ ــاالتـ بـ
ــاح الــتــجــمــع الــشــبــابــي  ــجـ الـــتـــعـــاون إلنـ

الرياضي.

ــريــاضــة أيــمــن الــمــؤيــد،  اســتــقــبــل وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب وال
بمكتبه، هيئة تحكيم فض المنازعات الرياضية لحسم ملف 
مستحقات الرياضيين برئاسة المستشار محمد أحمد مجبل 
وعضوية كل من المستشار مصعب عادل بوصيبع، ومحمد 

القاسم.
ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة  ــر شــ ــ وخــــالل الــلــقــاء اســتــمــع وزي
أجل  من  الهيئة؛  اتخذتها  التي  التنفيذية  ــراءات  اإلجـ إلــى 
والمدربين  الالعبين  بين  لها  أحيلت  التي  المنازعات  حل 
النزاع  لحسم  الوطنية  األندية  وبين  والفنيين  واإلداريــيــن 
وزير شؤون  اطلع  كما  الرياضيين،  بمستحقات  يتعلق  فيما 
الشباب والرياضة على االستراتيجية التي اتخذتها اللجنة 
واإلجــراءات والقواعد التي اعتمدت عليها أثناء النظر في 

المنازعات المحالة إليها.
اتخذت  والرياضة  الشباب  شــؤون  وزارة  أن  المؤيد  وأكــد 
خطوات متقدمة جدا في سبيل االنتهاء من تنفيذ الخطة 
لألعمال  الملك  جــاللــة  ممثل  عنها  أعــلــن  الــتــي  التنفيذية 

رئيس  الوطني  األمــن  مستشار  الشباب  وشــؤون  الخيرية 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، الرامية إلى االنتهاء من ملف مستحقات الالعبين 
الـــوزارة  أن  إلــى  مشيرا  والفنيين،  واإلداريــيــن  والمدربين 
مستحقات  حل  سرعة  أجــل  من  الكبيرة؛  إمكاناتها  تسخر 
الرياضيين بما يحفظ حقوق جميع األطراف ويحقق العدالة 

بينهم وتتخذ خطوات سريعة؛ لالنتهاء من الملف.

ــريــاضــة وال ــاب  ــشــب ال ــؤون  ــ ش وزارة  ــن  م بتنظيم  الوزير يشيد بالجهود لحسم ملف مستحقات الرياضيين
قرعة “دورينا” بمشاركة 24 فريقا.. الليلة المؤيد يطلع على إجراءات هيئة فض المنازعات

نوار المطوعالمؤيد يستقبل هيئة تحكيم فض المنازعات



ضمــن منافســات اليــوم الثالــث بطولــة العالــم البارالمبية التاســعة أللعاب القوى، حقق أحمد مشــيمع رقما قدره 38.31 متر في نهائي مســابقة رمي 
الرمح للرجال “فئة F38” ليحتل المركز التاسع. وواجه مشيمع منافسة قوية للغاية في هذه المسابقة التي سجل فيها األسترالي كوري أندرسون 

رقما عالميا جديدا يبلغ 56.28 متر من خالل محاولته األولى؛ ليحرز بذلك الميدالية الذهبية.

وينتظـــر أن يخـــوض أحمد مشـــيمع نهائيا 
جديـــدا اليـــوم )االثنين( في مســـابقة دفع 
الجلة للرجال “فئة F38”، التي يســـعى من 
خاللها إلى تســـجيل رقما شخصيا جديدا 
والمنافسة على تحقيق إحدى الميداليات 

الملونة.

مؤازرة وأهازيج تشجيعية

في مظهر عكس روح الفريق التي يعيشها 
وفد منتخبنـــا الوطني أللعاب القوى لذوي 
العزيمـــة، آزر جميع الالعبين زميلهم أحمد 
مشيمع أثناء خوضه نهائي مسابقة الرمح، 
وشـــهدت مدرجات نادي دبـــي لذوي الهمم 
بحرينيـــة  تشـــجيعية  وأهازيـــج  هتافـــات 

لفتت أنظار الموجودين في الملعب.

حاجي: متابعة مستمرة من الرئيس

أوضح رئيس الوفد علي حاجي أن هناك 
تواصال دائما ومتابعة مستمرة مع رئيس 
الشـــيخ  البحرينيـــة  البارالمبيـــة  اللجنـــة 
محمد بن دعيج آل خليفة، الذي يحرص 
يوميـــا علـــى تفقد أحوال الوفـــد ومعرفة 
نتائجهم، مشيرا إلى أن ذلك يعطي دافعا 
للجميـــع لبـــذل أقصـــى الجهـــود مـــن أجل 

تحقيق نتائج مشرفة.
وأكـــد رئيـــس الوفـــد تعـــاون الجميـــع من 
إدارييـــن وفنييـــن والعبيـــن مـــن خـــالل 
مشـــيدا  والقوانيـــن،  باألنظمـــة  االلتـــزام 
بـــروح األســـرة الواحـــدة التي يتمتـــع بها 

الوفد.
وقـــال حاجي إن مســـتوى البطولة يشـــهد 

الســـابقة،  النســـخ  عـــن  ملحوظـــا  تطـــورا 
وهـــذا دليـــل علـــى تنامـــي اهتمـــام الدول 
برياضـــة ذوي اإلعاقـــة، ومـــا يثلـــج الصدر 
هو اهتمام وتطور هذه الرياضة أيضا في 
دول الخليـــج العربـــي، وهـــذا مـــا نـــراه من 
خالل استضافة دبي لهذا الحدث العالمي 

الكبير.

الظهور األول لمريم الحميدي

تخـــوض مريم الحميـــدي اليـــوم )االثنين( 
للســـيدات  الرمـــح  رمـــي  مســـابقة  نهائـــي 
“فئـــة F46” فـــي منافســـة مـــع 14 العبـــة 
اإلماراتيـــة  وهـــن:  عربيـــات،   3 منهـــن 
مريـــم المطروشـــي والمصريـــة آيـــة أحمد 
والجزائريـــة عاشـــورة بوكوفـــة، وتســـعى 

الحميـــدي لمواصلـــة تألقها هـــذا العام بعد 
حصولها على برونزية ذات المســـابقة في 
بطولـــة العالـــم البارالمبيـــة الثانيـــة أللعاب 
القوى للناشئين التي أقيمت بسويسرا في 

أغسطس الماضي.

الصين تواصل الصدارة

واصلـــت الصيـــن صـــدارة الترتيـــب العـــام 

لليـــوم الثانـــي على التوالـــي، بعدما رفعت 
رصيدهـــا إلـــى 16 ميداليـــة ملونـــة بواقـــع 
برونزيـــات،  و4  فضيـــات  و6  ذهبيـــات   6
فيمـــا ارتقـــت الجزائـــر للمرتبـــة الخامســـة 
وبرونزيتيـــن  فضيـــات  و4  بذهبيتيـــن 
كأفضل نتيجة للدول العربية في البطولة 

حتى اآلن.

اللجنة البارالمبية

البحريــن على موعــد اليــوم مــع نهائييــن جـديـديـن

أحمد مشيمع علي حاجي

في منافسات 
بطولة العالم 

البارالمبية التاسعة 
أللعاب القوى

اللجنة اإلعالمية

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين باتت حاضنة لرياضة فنون القتال المختلطة MMA العالمية، من خالل النجاحات 
التــي حققتهــا عبــر فعاليــات أســبوع بريف الدولــي للقتال، الذي يقــام على أرض مملكة البحريــن للعام الثالث علــى التوالي ويتضمن 

إقامة 3 بطوالت دولية.

ســـموه  افتتـــاح  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
فعاليات ومنافســـات أســـبوع بريف 
بحضـــور   ،2019 للقتـــال  الدولـــي 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ونائب رئيس المجلس للبيئة رئيس 
لجنة التنســـيق والمتابعـــة والتنفيذ 
بالمجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل 
الدولـــي  االتحـــاد  ورئيـــس  خليفـــة، 
غاريـــث  المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
الشـــباب  شـــؤون  ووزيـــر  بـــراون، 
والرياضـــة أيمـــن المؤيد وعـــدد من 

كبار الشخصيات.
مملكـــة  “اســـتطاعت  ســـموه  وقـــال 
البحريـــن أن تحقـــق نجاحـــات فـــي 
المختلطـــة؛  القتـــال  فنـــون  رياضـــة 
الرياضـــة  بـــه  تحظـــى  مـــا  بفضـــل 
البحرينيـــة، مـــن رعايـــة ودعـــم لدن 
حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، والذي 
لتبـــوء  البحرينيـــة  الرياضـــة  دفـــع 
مكانة رفيعة علـــى خارطة الرياضة 

الدولية”.

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة “نثمـــن الجهـــود المتميزة 
بـــن حمـــد آل  الشـــيخ خالـــد  لســـمو 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبيـــة البحرينية، 
في دعم هذه الرياضة على الشـــكل 
الذي ساهم في تحقيقها للعديد من 
اإلنجـــازات، والذي وضعها في خانة 
الدول المتقدمة على مســـتوى هذه 

الرياضة”.
وأضاف ســـموه “نّود في هذا المقام 
بالجهـــود  ســـعادتنا  عـــن  نعـــرب  أن 
المجلـــس  يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
البحرينـــي لأللعاب القتالية برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفـــة، فـــي تنفيـــذ خطـــة للنهوض 
وتهيئـــة  القتاليـــة  بالرياضـــات 
المنتخبـــات للمشـــاركات الخارجية، 
مقدريـــن الجهود التي ســـاهمت في 
هـــذا  إلقامـــة  والتحضيـــر  اإلعـــداد 

الحدث الدولي”.
وختم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة حديثه قائال “نتطلع لمشاركة 
ناجحـــة للمنتخـــب الوطنـــي لفنـــون 
القتـــال المختلطة في عالمية الهواة 
السادســـة، والمنافســـة علـــى إحـــراز 

المركـــز األول في هذه النســـخة من 
البطولة، كما نتطلع لنجاح مشـــاركة 
الالعبيـــن المحترفيـــن حســـين عياد 
وحمـــزة الكوهجـــي فـــي منافســـات 
مـــن  والعشـــرين  التاســـعة  النســـخة 

بطولة بريف”.

خالد بن حمد: فرصة حقيقية 

لمواصلة االنطالقة

أكد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
الدولـــي  بريـــف  خليفـــة أن أســـبوع 
مثاليـــة  فرصـــة  ســـيكون  للقتـــال 
ومتميـــزة النطالقـــة حقيقية اللعاب 
فنـــون القتـــال المختلطـــة؛ مـــن أجل 
االرتقـــاء بمســـتواها على المســـتوى 

العالمي وضمان انتشارها عالميا.
وقـــال ســـموه “نثمـــن عاليـــا الدعـــم 
الكبيـــر الـــذي يقدمـــه جاللـــة الملـــك 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه والـــذي 
ساهم في بلوغ رياضة فنون القتال 

المختلطة إلى مكانة عالمية”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفة “يعتبر ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن الداعمين 
األساســـيين فـــي االرتقـــاء برياضـــة 
فنون القتـــال المختلطة، األمر الذي 
تمثـــل في رعايتـــه للبطولة وحرصه 

علـــى افتتاحها والعمـــل على تطوير 
الرياضـــة البحرينيـــة بصـــورة عامـــة 
ورياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة 
وجعـــل  الخصـــوص  وجـــه  علـــى 
البحرين مركزا لهذه الرياضة، عالوة 
علـــى دعم ســـموه الواضـــح لمقاتلي 
المنتخـــب ووقوفه إلـــى جانبهم في 
مســـيرتهم نحو التحضيـــر واإلعداد 

للبطولة”.
وأضاف سمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة “حققت مملكـــة البحرين 
نجاحـــا رائعـــا فـــي حفـــل االفتتـــاح، 
قـــدرة  علـــى  واضـــح  دليـــل  وهـــذا 
شـــباب البحريـــن على بـــذل الجهود 
الكبيرة والتصدي ألعباء اســـتضافة 
البحرين للبطولة العالمية وحرصهم 
الصـــورة  عكـــس  علـــى  الموصـــول 
الناصعـــة عن المملكة وشـــبابها.. لقد 
كان حفـــل االفتتاح مبهرا للغاية من 
خـــالل اســـتخدام أفضـــل التقنيـــات 
الفنيـــة، وتمكنـــت اللجنـــة المنظمـــة 
وجميع اللجان العاملة بفضل العمل 
الجماعي وبروح الفريق الواحد من 
إخراجه بحلة تنظيمية زاهية ترقى 
إلـــى طموحـــات األســـرة الرياضيـــة 

البحرينية”.

السالم الملكي

وكان حفـــل االفتتاح قـــد انطلق من 
خـــالل عزف الســـالم الملكي لمملكة 
البحريـــن وســـط تفاعـــل كبيـــر مـــن 

الجماهير الحاضرة.

كلمة غاريث براون

أشـــاد رئيس االتحـــاد الدولي لفنون 
القتـــال المختلطة غاريث براون في 
كلمته خالل حفل االفتتاح بالتنظيم 
المطلقـــة  ثقتـــه  مؤكـــدا  المميـــز، 
باســـتمرار النجاح للعـــام الثاني على 
التوالـــي، منوها بدعم ورعاية ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للعبة، ومتابعة ودعم ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، مشيرا إلى 
أن هـــذا الدعـــم وراء النجـــاح الـــذي 

تحقق في هذا الحدث.

قمبر يشيد بدعم ناصر وخالد 

بن حمد

أشـــاد محمـــد قمبـــر رئيـــس االتحاد 

البحرينـــي لفنون القتـــال المختلطة 
بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وسمو الشـــيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.
وقـــال فـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي حفـــل 
بمواصلـــة  “ســـعداء  االفتتـــاح 
اســـتضافة أســـبوع بريـــف الدولـــي، 
المكانـــة  تؤكـــد  االســـتضافة  وهـــذه 
مملكـــة  بهـــا  تمتـــاز  التـــي  العاليـــة 
البحريـــن بإخـــراج جميـــع البطوالت 

العالمية بأفضل صورة تنظيمية”.

اليوم انطالق النزاالت

تنطلـــق اليـــوم )االثنيـــن( منافســـات 
بعـــد أن  النـــزاالت  بإقامـــة  البطولـــة 

أجريت يوم أمس قرعة البطولة.
وتشير المؤشرات إلى أن المواجهات 

سوف تشهد نزاالت قوية ومثيرة.

ــال 2019 ــت ــق ــل ل الـــدولـــي  ــوع بـــريـــف  ــبـ ــات أسـ ــي ــال ــع ســـمـــوه يــعــلــن افــتــتــاح ف
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للســياحة  البحريــن  هيئــة  مــع  بالتعــاون  البحريــن”،  “فيزيــت  اســتضافت 
والمعارض، أخيرا، وفًدا رفيع المســتوى ضم ممثلين ســياحين متخصصين 

في مجال السياحة والمعارض.

أواصر  لتعزيز  الزيارة  هذه  وتأتي 
البلدين،  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــرســيــخ مكانة 
البحرين كوجهة سياحية متميزة، 
الــجــهــود؛ من  تكثيف  جــانــب  إلـــى 
أجل استقطاب المزيد من السياح 
الفترة  خالل  الروسية  والمعارض 

المقبلة
وخـــالل الــلــقــاء الـــذي أقــيــم أخيرا 
أمر  علي  رحــب  البحرين،  بمملكة 
بفيزيت  المستشارين  كبير  هللا، 
متمنًيا  الـــزائـــر،  بــالــوفــد  الــبــحــريــن 
للجميع طيب اإلقامة في البحرين، 
البحرين  لهيئة  بالشكر  تقدم  كما 
المبذولة  جهودها  على  للسياحة 

الــلــقــاء  ــذا  هـ عــقــد  فــي  للمساهمة 
توّفر  التي  الــزيــارة  هــذه  وتنظيم 
واإلطالع  للتواصل  مثالية  منّصة 
التي  والتسهيالت  الخدمات  على 
تـــوفـــرهـــا مــخــتــلــف الـــجـــهـــات في 
على  التعرف  إلى  إضافة  المملكة، 
السياحية واالقتصادية  المقومات 
أكد  كما  المملكة،  بها  تتمتع  التي 
أهــمــيــة عــقــد مــثــل هـــذه الــلــقــاءات 
لعرض مقومات وإمكانات المملكة 
فـــي احــتــضــان شــتــى الــفــعــالــيــات 

والمؤتمرات.
مــمــلــكــة  أن  هللا  أمــــــر  وأوضـــــــــح 
ــت الــســوق الــروســي  الــبــحــريــن أولـ
ــة ضـــمـــن حــمــالتــهــا  ــاصـ أهـــمـــيـــة خـ

األسواق  من  باعتباره  التسويقية؛ 
أعداد  تزايد  مع  والــواعــدة  المهمة 
البحرين  إلـــى  ــزّوار مــن روســيــا  ــ الـ
الماضية،  األخيرة  السنوات  خالل 
الحديثة  اإلحصاءات  أظهرت  كما 
الخاصة  الـــدائـــرة  أصــدرتــهــا  الــتــي 
نمًوا  الماضي  للعام  الــزوار  بأعداد 
في أعداد الزّوار من روسيا بنسبة 

عالية.

ضمــن جهودهــا المتواصلــة للحفــاظ علــى الحــرف والصناعــات البحرينيــة األصيلــة ونقلهــا إلــى األجيــال القادمــة، اختتمــت هيئة 
البحريــن للســياحة والمعــارض متمثلة بإدارة الحرف اليدوية، ورشــة صناعة الســفن الخشــبية التي عقدتهــا لمجموعة من معلمي 
وزارة التربية والتعليم في مركز الجسرة للتدريب الحرفي، وتضمنت المراسم الختامية توزيع شهادات مشاركة على المتدربين. 

ــهـــدت الـــورشـــة الــتــدريــبــيــة  وشـ
مشاركة 15 معلما في الفترة ما 
بين 6 ولغاية 24 أكتوبر، وقدمها 
ــان زهـــيـــر عــبــداألمــيــر  ــ ــدرب ــمــ ــ ال
الــدورة  وطرحت  علي.  ومحمد 
تطبيقات وأفكار جديدة بهدف 

تشجيع المعلمين على مزيد من 
االبتكار واإلبداع إللهام طلبتهم 
لممارسة هذه الحرفة البحرينية 

األصيلة.
وهــدفــت الـــورشـــة إلـــى إكــســاب 
األساسية  المهارات  المشاركين 

الــتــدريــب على حــرفــة بناء  فــي 
التراثية  السفن الخشبية  نماذج 
الــبــحــريــنــيــة ولــتــنــمــيــة مــهــارات 
والتعليم  التربية  وزارة  معلمي 
عــبــر تــعــريــفــهــم عــلــى تــقــنــيــات 

جديدة ومفيدة.

للسيارات  الــحــداد  تــقــدم شــركــة 
على  لــه  مثيل  ال  حصريا  عرضا 
جــمــيــع ســــيــــارات الــمــســتــعــمــلــة 
الــمــعــتــمــدة مــن مــرســيــدس بنز.
جــمــيــع ســــيــــارات الــمــســتــعــمــلــة 
الــمــعــتــمــدة مـــن مــرســيــدس بنز 
تــشــمــل بـــاقـــة الــخــدمــة لـــمـــدة 3 
سنوات إضافة إلى ما تبقى من 
ــــذي مــدتــه 5  ــســيــارة ال ضــمــان ال

سنوات.
إلى  السيارات  إعــادة جميع  يتم 
تستوفي  لكي  األصلية؛  حالتها 
لدى  المعتمدة  الــجــودة  معايير 
متابعة  ويــتــم  ــز،  ــن ب مــرســيــدس 
والكهربائية  الميكانيكية  حالتها 
وخــصــائــص الــراحــة والــســالمــة؛ 
حتى نضمن للعمالء راحة البال 

والضمان الذي يدعمه المصنع.

“الحداد” تطلق عروضا على السيارات 
المستعملة من “مرسيدس بنز”

السفير الياباني يزور “جيبك” ويتفقد منشآتها
البحرين  مملكة  لدى  اليابان  سفير  قام 
لمجمع  تفقدية  بــزيــارة  إيــتــو،  هيديكي 
البتروكيماويات  الخليج لصناعة  شركة 
يوم األربعاء الموافق 6 نوفمبر الجاري، 
وصوله  لــدى  استقباله  فــي  كــان  حيث 
جــواهــري  عبدالرحمن  الــشــركــة  رئــيــس 
إلى  إضافة  التنفيذية،  اإلدارة  وأعضاء 

عدد من كبار المسؤولين بالشركة.
بضيف  جواهري  رحب  االستقبال  وفي 
رئيس  تحيات  له  ونقل  الكبير،  الشركة 
معرًبا  الشركة،  إدارة  مجلس  وأعــضــاء 
بعالقات  جميًعا  البحرينيين  اعتزاز  عن 
بالتعاون  منوها  التاريخية،  الــصــداقــة 
المجاالت  في  البلدين  بين  يربط  الــذي 
الصدد  كافة. وأشــار جــواهــري في هــذا 
اليابان  مع  المتميزة  الشركة  عالقة  إلى 
وأشاد بدور الشركات اليابانية العمالقة 
الثقيلة  للصناعات  متسوبيشي  كشركة 

التي قامت بتشييد مصنع اليوريا التابع 
شهر  فــي  افتتاحه  تــم  ــذي  والـ للشركة، 
من  كريمة  رعــايــة  تحت   ،1998 مــارس 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس 
خليفة،  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  األمــيــر 
اإلنــجــازات  مــن  العديد  المصنع  وحــقــق 
مشيًدا  إنشائه،  منذ  والعالمية  الكبيرة 
بالعالقة المتميزة التي تربط الشركة مع 
متسوبيشي منذ بدأ اإلنتاج العام 1998.
وتحدث عن سعادته بالتعاون المشترك 
بين  مشتركة  لرغبة  تلبية  يأتي  الــذي 
بسمعة  الــشــركــة  تحظى  إذ  الجانبين، 
كأحد  اليابان  في  زبائنها  لــدى  متميزة 
منوها  عليها،  المعتمد  المصادر  أفضل 
يبذلها  الــتــي  بالجهود  الــصــدد  هــذا  فــي 
لتعزيز  المملكة  ــدى  ل الياباني  السفير 

سبل التعاون بين الجانبين.
ثم قدم جواهري بعد ذلك نبذة تعريفية 

ــرح خـــاللـــهـــا طــبــيــعــة عــمــل  ــ شـــامـــلـــه شـ
بها  ُتــدار  التي  واإلستراتيجية  الشركة، 
التشغيلية، كما أوجز تفاصيل  عملياتها 
والتصدير  واإلنــتــاج  التشغيل  عمليات 
واســتــعــرض أهــم الــمــنــجــزات والــجــوائــز 
التي حققتها الشركة سواء على صعيد 
البتروكيماوية  ــمــواد  ال مــن  منتجاتها 
العالية  بجودتها  تمتاز  التي  واألسمدة 
أو على صعيد تميزها في تطبيق أفضل 
مجاالت  في  العالمية  المعايير  وأحــدث 

الــســالمــة والـــجـــودة والــمــحــافــظــة على 
البيئة.

على  الضيف  الشركة  رئيس  اطلع  كما 
ثاني  غاز  استخالص  مشروع  تفاصيل 
الشركة  دشنته  الـــذي  الــكــربــون  أكسيد 
ــــذي ُيعتبر  فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، وال
األول من نوعه بمنطقة الشرق األوسط 

مـــن حــيــث إســهــامــه الــكــبــيــر فـــي الــحــد 
عن  تنتج  التي  الــضــارة  االنبعاثات  من 

عمليات تشغيل المصانع،.
ــا  ــوريـ ــيـ ــك مـــصـــنـــع الـ ــ ــ ــى ذل ــ ــ إضــــافــــة إل
ــذي تــم افــتــتــاحــه هــذا  فــورمــلــديــهــايــد الـ
الــمــقــاول الرئيس فــي هذا  الــعــام وكــان 
الــيــابــانــيــة، كما   JGC الــمــشــروع شــركــة 

البرامج  مجموعة  على  الضيف  أطــلــع 
تقدمها  الــتــي  الــتــدريــبــيــة  واألنـــشـــطـــة 
ــادة ومــركــز  ــيـ ــقـ أكــاديــمــيــة الــتــعــلــم والـ
تكريس  أجـــل  مــن  اإللــكــتــرونــي  التعلم 
لمنتسبي  المستمر  التعليم  إستراتيجية 
الجامعات  الشركة ومتدربيها من طلبة 

والمؤسسات األكاديمية العليا.

جواهري: الزيارة 
تعكس مكانة 
الشركة على 

مستوى العالم

عالمة التمّيز: علبة “هوبلو” تحمل نقش “SCRITTO” الخاص بـ “بيرلوتي”

ســــاخــــنــــة” أيـــــــــــام   3“ جـــــــوائـــــــز  ــن  ــ ــمـ ــ ضـ

ساعة كالسيك فيوجن كرونوغراف بيرلوتي

وفاء المرباطي تفوز بالجائزة الكبرى مع “الحواج”

اتســمت الشــراكة بيــن هاتين العالمتيــن الفاخرتيــن بالتناغم التــام منذ العام 
2016، وتميزت بالبراعة التقنية واإلبداع الذي ال يعرف حدوًدا. 

التحفة  هــذه  على  العمل  إطــار  وفــي 
ــداع “بــيــرلــوتــي” و  الــرابــعــة، ارتــقــى إبـ
إلى مستويات  االنصهار  بفن  “هوبلو” 
بين  تجمع  المبتكرة  فالعلبة  أعــلــى، 
الــمــغــطــى  والـــجـــلـــد   ”Scritto“ نـــص 
ــا الــســمــتــان  ــمــ ــاء الـــعـــتـــق، وهــ ــشـ ــغـ بـ
الفاخرة.  األحذية  لعالمة  المميزتان 
إصــدار  فــي  الــمــوديــل  هــذا  سيتوافر 
من التيتانيوم وآخر من ذهب الكينغ 
 ”Venezia“ جلد  من  حــزام  مع  غولد، 
 Cold“ البني أو ”Cold Brown“ بلون

Gold” الذهبي.
وبالنسبة إلى أولغا بيرلوتي، ليس ثمة 
لوًنا  اكتسى  جلدي  حــذاء  مــن  أجمل 
الطابع  هــذا  الزمن.  مــرور  بفعل  داكًنا 
حد  على  روًحـــا،  عليه  يضفي  لوحده 
ابتكار  إلــى  بها ذلــك  قولها. وقــد حــدا 

مجموعة ألوان مذهلة، تتوزع ما بين 
الفاتحة والداكنة، تجعل تلك األحذية 
كمقتنيها.  تــمــاًمــا  نــوعــهــا،  مــن  فــريــدة 
عالم  إلــى  المهارة  هــذه  تحويل  “مّثل 
استمتعنا  تــحــدًيــا  الــســاعــات  صــنــاعــة 
العتق  نقل غشاء  وكــان  له.  بالتصدي 
عــالمــتــان  ــا  ــمـ وهـ  ،Scritto ــقـــش  ونـ
مميزتان تجسدان خبرة بيرلوتي، إلى 

علب ساعاتنا عملية محفزة”.
“هوبلو”  لـــ  التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــال 
ريــكــاردو غــوادالــوبــيــال: طــورت أولغا 
بــيــرلــوتــي هـــذه الــعــمــلــيــة الــمــدروســة 
بعناية، وتتمثل في استخدام الزيوت 
الـــتـــي تمنح  ــاغ  ــ ــب األســـاســـيـــة واألصــ
أجل  مــن  الــخــاص؛  طابعها  األحــذيــة 
الــلــون.  الــوقــت وقــواعــد  أثــر  مقاومة 
أما “Scritto”، وهو كذلك من السمات 

الــمــمــيــزة لــعــالمــة األحــذيــة الــفــاخــرة، 
الفرنسية  باللغة  رســالــة  إلــى  فيشير 
تعود إلى القرن الثامن عشر، اشترتها 
أولغا بيرلوتي في مزاد علني. سطور 
تــتــرك بصمتها  ــيــد  ال بــخــط  مــكــتــوبــة 
وُنفذ  المميزة،  المجموعة  هــذه  على 
ــا بــكــل حـــب. وكـــان  ــدوًيـ الــتــصــمــيــم يـ
مــادة  وهــو   ،”Venezia“ جلد  تغليف 
للماء،  مــقــاومــة  علبة  فــي  طبيعية، 

الــنــجــاح في  بعد  ذاتـــه.  إنــجــاًزا بحد 
“هوبلو”  لـ  التالي  التحدي  كــان  ذلــك، 
ــا: إيــجــاد طــريــقــة لــنــقــل هــذه  ــًحـ واضـ
التقاليد إلى المعدن - وهو مادة ذات 
تماًما  مختلفة  فيزيائية  خــصــائــص 
علب  على  بيرلوتي  روح  وإضــفــاء   -
الساعات. وبهذا يتجلى رابط الخبرة 
المشغلين  هــذيــن  بــيــن  يــجــمــع  ــذي  ــ ال

الفاخرين.

أقيم يوم االثنين الماضي السحب 
ــيــات ”3 أيـــام  ــال ــى جـــوائـــز فــع عــل
ــة“ الــــذي أقــيــم فـــي جميع  ســاخــن
ــروع الـــحـــواج بــرعــايــة “كــريــدي  فــ
“الــحــواج”  إدارتـــا  وأعلنت  مكس”. 
الفائز  اســم  “كــريــدي مكس” عن  و 
بالجائزة الكبرى وهي 5000 دوالر، 
ــاطــي، وفـــازت  ــمــرب وهـــي وفــــاء ال
بالجائزة الثانية وهي 3000 دوالر 
بالجائزة  وفاز  النايم،  أنور  فاطمة 
حسين  دوالر   2000 وهــي  الثالثة 
على  الــســحــب  ــيـــم  وأقـ عــبــد هللا. 
بقية الجوائز الثالثين التي شملت 
اإللكترونية  األجــهــزة  مــن  العديد 

إلي  مقدمه من سامسونج إضافة 
أمنية  وبطاقات  وســاعــات  عطور 

للهدايا.
الذي  الجوائز  على  السحب  حضر 

السلمانية،  فــرع   - بالحواج  أقيم 
إضافة  التجارة  وزارة  عــن  ممثل 
جــواد  اإلدارة  مجلس  رئيس  إلــى 
الـــحـــواج وخـــالـــد شــويــطــر مــمــثــالً 

ونــائــب  مـــكـــس”،  ــدي  ــريـ “كـ إلدارة 
اإلدارة عبدالوهاب  رئيس مجلس 
الحواج وعدد كبير من المصورين 

والصحافيين.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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إكساب المشاركين المهارات األساسية في التدريب على الحرفة
ختام ورشة صناعة السفن الخشبية للمعلمين

ــارض ــعـ ــمـ ــط قـــطـــاع الـــمـــؤتـــمـــرات والـ ــي ــش ــن ــت ل
“فيزيت بحرين” تستضيف وفدا سياحيا من روسيا



ال تتهرب من تحمل المسؤولية فيثقل عليك 
العمل.

حذار كل مجازفة مشبوهة ألنك تفتقد الحماية.
 

تجنب كل من يحاول التعرض لألهل.

يكون الوضع الصحي متقلًبا بعض الشيء.

تحاول أن تتخلص من السلبيات كثيرا.

تتركز األضواء على إنجازاتك ونوعية عطائك.

ال تسمح ألحد بالتشكيك في قدراتك، ناقش 
واستفسر.

استشر أهل االختصاص قبل أن توقع أي ورقة.

ُكن حذًرا جًدا من األخطاء والمشاكل في العمل.

تكون إيجابًيا ومتحفًظا وتنتصر على السلبيات.

كثرة التشنجات األخيرة سببها اإلرهاق.

يتحدث اليوم عن بداية جديدة في حياتك 
المهنية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 نوفمبر

 1909
الواليـــات المتحـــدة تبـــدأ بنـــاء 
القاعـــدة البحريـــة العمالقة في 
مينـــاء بيـــرل هاربـــر فـــي جـــزر 

هاواي في المحيط الهادي.

بدأ المخــرج مجدي أبوعميــرة التحضيرات واالســتعدادات 
لمسلســل “قــوت القلوب” الــذي تلعب بطولتــه النجمة 
القديرة ماجدة زكي، وهو اســم مؤقت لحين تغيره حســب 
أحــداث المسلســل، المقرر البــدء بتصويره أواخر الشــهر 

الجاري، من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف محمد الحناوي، 
وينتمــي لنوعيــة مسلســات الـ 45 حلقــة. ويعقــد أبوعميرة 

جلســات عمل مكثفة مع مســؤولي شــركة ســينرجي ومؤلف العمــل والبطلة؛ 
لاستقرار على التفاصيل المبدئية للمسلسل.

قــال الفنــان طــارق صبــري إن مسلســل “نصيبــي 
وقســمتك” أثبت للجميع أن أهم شيء هو الكيف ال 
الكم، مشيرا إلى أن نجاح المسلسل الذي يتكون من 
حكايــات قصيرة عــدة كل منها ال تزيــد عن 5 حلقات 

يعكس هذا األمر بوضوح، بالتالي فإن السيناريو الجيد 
يفرض نفسه على الجميع دون النظر إلى عدد الحلقات.

وأشــار صبــري، الذي قــام ببطولــة “حبيبتي من تخــون” إحــدى حكايات 
المسلسل، إلى أن األمر ليس سها.

من أشــعار مانع بن ســعيد العتيبة، أطلق الفنان حســين 
الجســمي “الســفير المفّوض فوق العادة” أحدث أغنياته 
المنفــردة بعنــوان “خطير” مــن ألحانه وغنائــه، وتوزيع 
ومكســاج وماســتر حســام كامل، واضًعا تميــًزا وانفراًدا 

مختلًفا في أســلوب اللحن والتوزيع المتناسق مع كلمات 
األغنيــة الجميلة ذات التفــاؤل والثقة. ووضع الجســمي في 

لحنه ألغنية “خطير” مقام “الكــورد” ضمن إيقاعات عربية أصيلة ممزوجة بروح 
اإليقاعات اإلماراتية الحديثة.

أغنية منفردةنصيبي وقسمتكقوت القلوب
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اختـــارت إدارة مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الفنانـــة المصرية حنان 
مطـــاوع لتكون عضو لجنة تحكيم مســـابقة ســـينما الغـــد، إذ تعد تلك 
المـــرة األولى التي تخوض من خاللها حنـــان مطاوع تجربة التحكيم 

في مهرجان القاهرة السينمائي.
ويعـــرض المهرجـــان خالل الـــدورة 41 نحو 150 فيلما، مـــا بين روائي 
طويـــل وتســـجيلي وقصير، منها أكثر مـــن 30 فيلما ينفـــرد المهرجان 

بعروضها العالمية والدولية األولى.
وخالل الفترة من 21 إلى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة 
الثانيـــة مـــن “أيـــام القاهـــرة لصناعة الســـينما”، التي توفـــر للمحترفين 
فرصا للشـــراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، إضافة إلى 
حضـــور الندوات والـــورش والحلقات النقاشـــية، وتقـــدم جوائز قيمة 
لمشـــاريع األفـــالم في مرحلتي التطوير وما بعـــد اإلنتاج تصل قيمتها 

إلى 200 ألف دوالر.

حنان مطاوع حكم في القاهرة السينمائي

 1918
انتهاء الحرب العالمية األولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا.

 1978
مأمون عبدالقيوم يتولى الحكم في جزر المالديف.

 1500
لويس الثاني عشر وفرناندو الثاني يتفقان على تقسيم مملكة نابولي.

 1938
عصمت إينونو يتولى رئاسة تركيا خلًفا لمصطفى كمال أتاتورك.

 1864
مولد ألفريد هيرمان، سياسي وصحافي وناشط سالم نمساوي.

تعود روجينا للعمل مجددا 
مع النجم محمد رمضان 

بمسلسل “البرنس” المقرر 
عرضه في رمضان المقبل، 

من إنتاج سينرجي وتأليف 
وإخراج محمد سامي، إذ 

وقعت روجينا عقود االنضمام 
رسميا لبطولة المسلسل الذي 

يعد التعاون الثاني بينها وبين 
محمد رمضان في الدراما بعد 

مسلسل “األسطورة “ العام 
.2016

أتمنــى تضافــر الجهــود الحتضــان هــذا النــوع مــن الفنون

النحات البحريني حسن عطية: عملي يتطلب الصبر

النحــت مــن الفنــون الرائعــة التــي تســتنطق الحجــر والخشــب. وعبر الحضــارة العمرانيــة العربيــة بقيت الشــواهد الكثيرة 
فــي آثارنــا العمرانيــة تــّدل علــى أهمية هذا الفن، فاإلبداع لوحــه فنية يوظف فيها الذوق والتفكير واإلحســاس ليخلق فن 
يخطــف األنظــار. ومــن خــال وقفة فــي عالم الفنون اليوم نلتقي مــع نحات لم يدرس فن النحت فــي المعاهد األكاديمية، 
بل دفعه حبه لممارســة هذا الفن “النحات البحريني حســن عطية من مواليد الســبعينات، من قرية عالي يعمل في مجال 

الديكور منذ التسعينات إلى اآلن، وتوجه حديثا إلى النحت.

حبذا لو تحدثنا عن البدايات؟ «

فـــي الحقيقـــة بدايتـــي فـــي عالـــم 
النحت قصيرة جًدا ال تتعدى عاما 
واحـــدا، وكانت بدايتي عادية كأي 
شـــخص لديـــه ميول للفـــن، إلى أن 
نصحني أحـــد الفنانين البحرينيين 
والنحـــت  المجـــال.  هـــذا  بدخـــول 
ولهـــذا  هللا،  بهـــا  أكرمنـــي  موهبـــة 
أســـتطيع النحت على جميع أنواع 
الخامات، فأنا أتعامل مع األخشاب 

منذ الصغر.

من أين تستقي أفكارك؟  «

فـــي  الفنـــي تكمـــن  العمـــل  أهميـــة 
الفكـــرة أواًل، لذلـــك هي التي تخلق 
الشـــكل فـــي منحوتاتـــي، أو تكون 
علـــى حســـب ذوق وطلـــب الزبون 
مـــا  هـــي  الظـــروف  أن  أي  نفســـه، 

يحدد نوع الفكرة.

ما أكبر عمل نحتي قمت به؟  «

نحـــت لصـــورة األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة، واستغرقت نحو 

شهر كامل لالنتهاء منها.

هل هناك خطوات أساسية  «
لبداية أي عمل فني؟

العمـــل  الفكـــرة  إيجـــاد  بعـــد 
“اســـكتش”  فـــي  تصميمهـــا  علـــى 
العمـــل  تخطيـــط  ثـــم  ومراجعتهـــا 
لحجـــم  وفًقـــا  التصميـــم  ودراســـة 
ونوعيـــة الخامـــة وبعدها مباشـــرة 

النحت.

ما الصعوبات التي تواجه النحات  «

برأيك؟

عمل النحت يتطلـــب الصبر الكبير 
والتركيز العالـــي والدقة وال مجال 
للخطـــأ، فالخطـــأ يعنـــي البـــدء من 
جديـــد، وصعوبـــة النحـــت تتجّلـــى 
في كون النحـــات يعمل في العراء 
غالًبا تحت عين الشـــمس، ويحيط 

بـــه الغبـــار، وهنـــاك رابط بيـــن اليد 
والفكـــر والقلب عنـــد النحات أثناء 
العمـــل، فالمنـــاخ المناســـب هو من 

يحدد وقت العمل.

هل يقدم لك النحت متطلبات  «
العيش؟

لألســـف ال يوفر متطلبـــات العيش، 
فأنا أنحـــت وفق رغبـــات من يريد 
اقتناء عمـــل نحتي خاص، فثقافة 
النحـــت ال تـــزال غائبه عـــن معظم 
األشـــخاص، لهـــذا ال يوجـــد عليهـــا 
إقبـــال كبيـــر وبهذا هـــي ال توفر إال 

القليل.

هل يوجد مستقبل لفن النحت  «
في البحرين؟

لمـــا  إن شـــاء هللا مســـتقبل جيـــد 
نلتمســـه من إقبال علـــى هذا النوع 
مـــن الفنـــون والرغبة فـــي التعرف 
جهـــود  تضافـــر  وأتمنـــى  عليـــه، 
المعنييـــن واحتضـــان هـــذا النـــوع 
مـــن الفنـــون؛ للنهوض بشـــكل أكثر 

احترافية.

كلمة أخيرة؟ «

أشـــكر اهتمامكم الالفت بتســـليط 
وأتوجـــه  أعمالـــي،  علـــى  الضـــوء 
بشـــكري العميق لكل أســـرة “البالد” 
التـــي تتابـــع وتقـــدم األفضـــل مـــع 

تمنياتنا لكم التقدم والنجاح.

لقاء الطالبة: رباب النايم
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أفالم الرعب المقبلة في السينما المحلية والعالمية
ال يــزال الوقــت مبكــًرا لمعاينــة ما ســتجود بــه أســتوديوهات هوليوود مــن أفالم 
رعب خالل العام المقبل، ولكن يبدو حتى اآلن أننا سنكون على موعد مع “وجبة 
وفيرة” من األفالم المثيرة للتوتر وشد األعصاب، السيما أن بعضها يشكل جزًءا 
من سالســل ســينمائية أثــارت اهتماًما نقدًيــا وجماهيرًيا واســًعا، وحققت نجاًحا 

الفًتا على شباك التذاكر، وتالًيا نسلط الضوء على أهم هذه األعمال.

افتتاحية سينما الرعب 2020 ستكون 
نيكوالس  المخرج  بتوقيع  المرة  هذه 
الــذي يقدم جــزًءا جــديــًدا من  بيشي، 
رأت  الــتــي   ،”The Grudge“ سلسلة 
العمل   .2004 فــي  ــرة  مـ ألول  الــنــور 
نيكوالس  تأليف  من  سيكون  الجديد 
بــيــشــي، ومــقــتــبــس عـــن قــصــة جيف 
واعتبرت  ريمي،  سام  وإنتاج  بوهلر، 
الفيلم  هـــذا  أن  الــتــقــاريــر  مــن  الكثير 
الرعب  لسينما  بداية  أفضل  سيكون 
ــــذي سيشهد  خـــال الــعــام الــمــقــبــل، ال
Fantasy Is� “في فبراير عرض فيلم 
land” للمخرج جيف وادلو، وسيناريو 
جــيــلــيــان جــاكــوبــس وكـــريـــس روش 
ــــو. والــافــت فــي هــذا الفيلم هو  وادل
استناده إلى مسلسل تلفزيوني يحمل 

االسم نفسه، فيما يلعب بطولة الفيلم 
كل من مايكل بينيا ولوسي هيل.

بعد فشل فيلم “The Mummy” الذي 
تحقيق مستوى  في   ،2017 في  أطل 
المنتجة  الشركة  أن  يبدو  عــال،  رعب 
كاسيكيات  إلـــى  الــعــودة  فضلت  لــه 
فكرة  منها  استلهمت  الــتــي  السينما، 
فيلم “The Invisible Man” من تأليف 
عن  والمقتبس  ــيــل،  وان لــي  وإخــــراج 
راوية كاسيكية تحمل العنوان نفسه 
لــلــكــاتــب هــربــرت جــــورج ويــلــز، فيما 
يتوقع أن يتمكن الفيلم الذي سيعرض 
اهتمام  إثـــارة  مــن  المقبل  فبراير  فــي 

الجمهور.
فيلم  مــن  الثاني  الــجــزء  سيسير  هــل 
األول  غـــرار  على   ”A Quiet Place“

نحو  وجــمــع   ،2018 فـــي  ــل  أطـ ــذي  ــ ال
188 مليون دوالر على شباك التذاكر؟ 
حالًيا،  عنه  اإلجابة  تصعب  قد  سؤال 
هذا  بشأن  التوقعات  أن  يبدو  ولكن 
المخرج  تــوقــيــع  يحمل  ــذي  الـ الفيلم 
في  ويطل  عالية  كراسينسكي  جــون 

مايو المقبل.

الــلــحــظــة  مــنــذ  ــدت  ــ ب  ”The Purge“

الــعــام  ــنــور  ال فيها  رأت  الــتــي  ــى  ــ األول

2008، سلسلة ناجحة فها هو المخرج 

إيفيراردو فاليريو غوت، يعود مجدًدا 

السلسلة  مــن  خــامــًســا  جــــزًءا  لــيــقــدم 

سيعرض في يوليو المقبل.

مسرح الريف يشارك بـ “سكان الطابق األرضي”
الــــ 26 ــرحي  ــان األردن المسـ ــن مهرجـ ضمـ

الموافق ٧ نوفمبر  الخميس  الريف يوم  قام وفد مسرح 
بمسرحية  للمشاركة  عــّمــان  فــي  حاليا  الموجود   ،٢٠١٩
“سكان الطابق األرضي” ضمن مهرجان األردن المسرحي 
بالتنسيق  للمسرح،  العربية  الهيئة  تــرعــاه  الــتــي   ٢٦ ـــ  ال
لــزيــارة  الهاشمية،  األردنــيــة  للمملكة  الثقافة  وزارة  مــع 
بالمملكة،  عّمان  البحرين في  مملكة  لسفارة  بروتوكولية 
حيث كان في استقبال الوفد المستشار القنصلي محمد 
العميري، الذي رحب بالوفد شاكًرا لهم حضورهم وأنسه 
بلقائهم كوفد يمثل مملكة البحرين في المحافل الثقافية 

ما  كل  لتقديم  السفارة  استعداد  مبديا  الدولية،  والفنية 
يحتاجه الوفد، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم. 

الشكر  بتقديم  الوفد محمد منصور  وبــدوره، قام رئيس 
االستقبال  حسن  من  ــداه  أب لما  الوفد  أعضاء  عن  نيابة 
ــاول أقــطــاب الــحــديــث عــن مستجدات  ــن والــتــرحــيــب وت

الحركة المسرحية عموما في مملكة البحرين.
ومنتسبي  للسفير  الــدعــوة  بتقديم  الــوفــد  رئــيــس  وقـــام 
السفارة لتشريف الفرقة بحضور عرضها المسرحي ضمن 
الريف  مسرح  بأن  العميري  المستشار  نّوه  إذ  المهرجان، 

في  مماثلة  بمهرجانات  البحرين  مملكة  تمثيل  له  سبق 
عّمان.

كما طلب رئيس الوفد من العميري إيصال تحياته للسفير 
أحمد الرويعي.

إعــداد  مــن  األرضـــي”  الطابق  “ســكــان  مسرحية  أن  يذكر 
وسينوغرافيا وإخراج الفنان هاشم العلوي وإضاءة ماجد 
نور الدين وتمثيل ريم ونوس ونوف سبت وأحمد سعيد 
وتم  سلمان،  علي  الفني  واإلشـــراف  البيراوي  وإبراهيم 

ترشيح العرض من قبل هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

الريف خالل زيارة السفارة

ومحبيها  جمهورها  عودت  كما 
دائـــمـــا تــطــرح فــرقــة “مـــواويـــل 
قناة  على  البحرينية”  الــشــوق 
ــال” فــي الــيــوتــيــوب أغنية  “رحــ
ألتقي  “كــلــمــا  بــعــنــوان  جـــديـــدة 
بيك”، من كلمات وألحان الفنان 
عبدهللا القصاب وتنفيذ وتوزيع 
الفنان عيسى السطيحي وبيانو 
ــام  الــفــنــان حــســن عــيــســى. وقـ
محمد  الفنان  الفيديو  بتصميم 
والميسترنيغ  والمكساج  ناصر، 

عضو  القاسمي  محمد  للفنان 
فـــرقـــة “دريـــــــم” بـــالـــتـــعـــاون مع 
الرئيس التنفيذي أحمد المسافر 
الفني.   لإلنتاج  “رحــال”  بشركة 
جديدة  بصمة  حملت  األغنية 
الــمــألــوف،  عــن  مختلفا  وشــيــئــا 
غنائي  دويتو  عن  عبارة  وهــي 
القصاب  عــبــدهللا  الــفــنــان  جــمــع 
والفنان وعازف الجيتار عيسى 
ــمــنــى أعــضــاء  الــســطــيــحــي، وت
الفرقة أن تنال األغنية إعجاب 

الجمهور.

“كلما التقي بيك”.. جديد “مواويل الشوق” البحرينية

واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  تقيم 
الـــجـــاري معرض  نــوفــمــبــر   13 بــتــاريــخ 
فيه  تحتفي  الفنون  بمركز  “استعادي” 
بتجربة الفنان الشامل عبدهللا يوسف، 
مسيرته  مــحــطــات  عــنــد  سيتوقف  إذ 
اإلبـــداعـــيـــة بــيــن الــتــشــكــيــل والــمــســرح 
ــتـــاب، ومــــــــروًرا بـــاإلذاعـــة  ــكـ وعـــالـــم الـ

والتلفزيون وما يدور بينهما.
يذكر أن عبدهللا يوسف عضو مؤسس 
أوال وجــمــعــيــة  مـــســـرح  ــن  مـ ــل  كـ ــي  فـ
ومخرج  التشكيلية،  للفنون  البحرين 
تشكيلي  وفنان  وتلفزيوني،  مسرحي 

ــن الـــمـــعـــارض  ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ شــــــارك فــ
ــاز بجوائز  الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وفـ

أولى تقديرية عدة.
ــكـــور مــســرح  ــو مــصــمــم ومــنــفــذ ديـ وهــ
ــقـــدم بــرامــج  وتـــلـــفـــزيـــون، ومــعــلــق ومـ
إذاعية وتلفزيونية، وشارك في العديد 
من برامج المنوعات والدراما اإلذاعية 
والكويت  البحرين  فــي  والتلفزيونية 
وعجمان، كما أخرج لتلفزيون البحرين 
المشترك  البرامجي  اإلنتاج  ومؤسسة 
الــعــديــد مــن الــمــســلــســات والــســهــرات 

الدرامية واألفام الوثائقية.

يلتقي بيت الشعر بيت إبراهيم 
المغربية  بــالــشــاعــرة  ــعــريــض،  ال
فـــــدوى الـــزيـــانـــي، فـــي أمــســيــة 
المدينة بحر،  ”ليس في  عنوانها 
ولم يكن في القارب ثقب واحد 
لــكــنــنــا غــرقــنــا”، إذ ســتــســرد من 
اإلبداعية،  تجربتها  خالها عمق 
ومرتكزاتها الفنية في القصيدة، 
النص  بنية  مــع  تــتــمــاشــى  الــتــي 
ــيــة كــشــرط  ــل ــتــفــصــي والـــلـــغـــة ال
من  بعضا  ستتلو  كــمــا  جــمــالــي، 

المتميزة.  قصائدها  مــخــتــارات 
ــار الــمــوســم  ــأتــي ذلـــك فـــي إطــ ي
إبراهيم  الشيخ  لمركز  الثقافي 
بـ  والموسوم  والبحوث  للثقافة 
“وبــي أمــل يأتي ويــذهــب ولكن 
ــه”، الــيــوم االثــنــيــن 11  ــ لــن أودعـ
 8 الــســاعــة  عــنــد   ،2019 نوفمبر 

مساًء، في بيت الشعر.
يــشــار إلـــى أن فــــدوى الــزيــانــي 
ــن مــوالــيــد  ــيــة، مـ ــرة مــغــرب ــاعـ شـ

مدينة زاكورة. ــبــيــادر فــي مهرجان  ال يــشــارك مــســرح 
بالمغرب  الــمــســرحــي”  الــدولــي  ــوارة  “هــ
من  “ســأبــحــر”،  الــمــونــودرامــا  بمسرحية 
وتمثيل  الصقر  جمال  وإخـــراج  تأليف 
ومونتاج  ومتابعة  الفنان حسن محمد 
الفنان أحمد جاسم، علما أن المسرحية 
لــقــب أفــضــل عـــرض في  حصلت عــلــى 
للمونودراما  الدولي  الكويت  مهرجان 
الــخــامــس. وتــتــحــدث الــمــســرحــيــة عن 
إنسان يحلم بعد تخرجه من المدرسة 

وهي  مــدرســتــه،  فــي  معلما  يصبح  أن 
مــدرســة صــاح الــديــن األيــوبــي؛ نظرا 
ــهـــذه الــشــخــصــيــة،  لــتــعــلــقــه الـــشـــديـــد بـ
العربية. هذا  بالقومية  اعتزازه  وكذلك 
المسرحية  مؤلف  أبــدع  الــذي  اإلنسان، 
الصقر في رسمه، يعيش أحام  جمال 
يتصور  الحالة  لهذه  ونتيجة  اليقظة، 
أنه تم تعيينه معلما في تلك المدرسة، 
المسرحية في  أحــداث  ثم تسير  ومــن 
الكوميديا  من  وخليط  تصاعدي  خط 

والتراجيديا.

معرض “استعادي” لعبداهلل يوسف

فدوى الزياني في بيت الشعر

“سأبحر”... في المغرب

توجت المغنية األميركية بيلي آيليش، أفضل موهبة جديدة، بجائزة  «
أفضل أغنية “باد غاي”، ضمن مكافآت “ام تي في يوروب أواردز”، في 

حين خرجت أريانا غراندي خالية الوفاض. وقالت بيلي آيليش، في 
شريط فيديو بث خالل الحفلة التي نظمت من قبل الفرع األوروبي من 

المحطة الموسيقية األميركية في إشبيلية جنوب إسبانيا، “أشكركم 
جدا على جائزة أفضل أغنية. أنا أعشقكم!”.

١٩

tariq_albahhar

فريق  المسرحية جانب من البروفات

محرر مسافات
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البشر معرضون أيضا لالنقراض الطبيعي
نــشــرت صحيفة “ديــلــي مــيــل” دراســة 
تحلل  أكــســفــورد،  جامعة  فــي  لعلماء 
أرقــامــا وبــيــانــات حــول مــدى احتمال 
الطبيعي.  لــانــقــراض  الــبــشــر  تــعــّرض 
تعني  الــتــحــلــيــات  هــــذه  أن  وذكـــــرت 
انفجار  بسبب  جماعي؛  مــوت  حــدوث 
بدال  كويكب،  تأثير  أو  ضخم،  بركاني 
من أي حدث ناجم عن نشاط اإلنسان، 

مثل الحرب النووية.
وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة 
“الــتــقــاريــر الــعــلــمــيــة” أنـــه “عــلــى الــرغــم 
مــن أن الــنــشــاط الــبــشــري يــزيــد بشكل 
للعديد  االنــقــراض  مــعــدالت  مــن  كبير 
الكائنات  انــقــراض  أن  إال  ــواع،  األنـ من 
البشرية  كان حدثا منتظما قبل ظهور 

بوقت طويل.
ووقـــع الــعــديــد مــن حـــاالت االنــقــراض 
أو  تــدريــجــيــة،  بيئية  تــحــوالت  بسبب 
سباقات التسلح التطورية، أو التنافس 
اآلخر  والبعض  ــواع.  األنـ بين  المحلي 

كان مفاجئا؛ كونه جزءا من االنقراض 
تأثيرات  عن  الناجم  العالمي  الجماعي 
أســبــاب  أو  الــبــراكــيــن،  أو  الــكــويــكــبــات 
ــد”. وتـــســـاءل الــعــلــمــاء  ــعـ ــدد بـ ــحـ ــم ُتـ لـ
هــذه  الــكــارثــة  تصيب  أن  يمكن  “هـــل 
األرقــام،  على  وبناء  البشري؟”.  جنسنا 
واحدة  فرصة  هناك  العلماء  وبحسب 
فرصة،  ألــف   14 بين  من  أقصى  كحد 
بأن يفنى الجنس البشري في سنة ما. 
البشرية في  العوامل  أخــذ  وفــي حــال 

الفعلية  انقراضنا  فرص  فإن  االعتبار، 
ستكون أبكر بكثير. ويعد تغير المناخ 
وكذلك الحرب النووية أو البيولوجية 
عاملين من هذه العوامل، إذ لم يحسب 
وضع  مع  البشر  انقراض  خطر  الفريق 
البراكين  إلى جانب  االعتبار،  ذلك في 

والكويكبات.
األرض  على  الحياة  إن  العلماء  وقــال 
معرضة لخطر “انفجار نجمي” قد يغمر 

كوكبنا باإلشعاع المميت.

ــون فــي بــنــغــاديــش أن  ــد مــســؤول أكـ
مـــصـــرعـــهـــم وال  ــقــــوا  ــ ل أشــــخــــاص   6
يـــزال عــشــرات الــصــيــاديــن فــي عــداد 
المفقودين، جراء إعصار “بلبل” الذي 

ضرب سواحل الباد.
الــســت جــراء  الضحايا  مــن   5 وقــتــل 
فيهم  بمن  عليهم،  األشــجــار  ســقــوط 
في  أمضت  عاما   52 سن  في  سيدة 
ملجأ وعادت في الصباح إلى منزلها 

قبل أن انهارت عليه شجرة.
السادسة،  الضحية  بخصوص  وأمــا 
فــهــو صــيــاد فـــي ســـن 60 عــامــا فقد 
رفض ترك منزله واإلجاء إلى ملجأ 
عــن إصابة  اإلعــصــار  أسفر  كما  آمــن. 
نحو 30 شخصا وتدمير قرابة 6 آالف 

منزل كليا أو جزئيا.
عالوة على ذلك لم يعد قاربا صيد  «

من البحر وكان على متنيهما 36 
صيادا، وسط مخاوف متزايدة 

من أنهم ربما راحوا أيضا ضحية 
لـ “بلبل”.

“بلبل” يقتل 6 أشخاص 
في بنغالديش

عثرت الشــرطة في تايوان على عظام بشــرية تعود إلى طفل رضيع، مخبأة بين 
األعشاب في أرض قاحلة، ُيعتقد أن أمه المراهقة هجرته ورمته فيها.

وأفادت وسائل إعام محلية أن األم - 
المولود  - وضعت طفلها  يبدو  ما  على 
رمته  ثم  باستيكي،  كيس  في  حديثا 
في أرض قاحلة في منطقة كاوشيونغ 
نهشته  برية  كابا  وأن  تايوان،  جنوبي 
حيا. ووفقا لوسائل اإلعام التايوانية، 
تعاني والدة الطفل الضحية، البالغة من 

العمر 19 عاما، من مشكات عقلية.
ويعتقد أن األم المراهقة، أنجبت الطفل 
لكنها  الماضي،  أكتوبر  من  الثامن  في 
 28 العمر  مــن  البالغ  والـــده،  مــع  اتفقت 
في  الجديد  الــمــولــود  هجر  على  عــامــا، 
بحسب  برج سكني،  أرض خاء خلف 

ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.

اعتقلــت الشــرطة فــي مدينة ســانت بطرســبرغ الروســية مؤرخا روســيا 
بارزا، لالشتباه في قتله طالبة سابقة، بعد أن تم نقله من نهر وهو يحمل 

حقيبة ظهر عثر فيها على أطراف امرأة.

وقــالــت وســائــل اإلعــــام الــمــحــلــيــة في 
واألستاذ  الــمــؤرخ  إن  بطرسبرغ  سانت 
الجامعي الروسي أوليغ سوكولوف كان 
مويكا  نهر  فــي  وسقط  سكر،  حالة  فــي 
في المدينة الواقعة شمالي روسيا، أثناء 

محاولته التخلص من ذراعي امرأة.

الشرطة  توجهت  الــتــقــاريــر،  وبحسب 
بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى مـــنـــزل ســـوكـــولـــوف، 
الــرأس  مقطوعة  جثة  اكتشفوا  حيث 
العمر  من  البالغة  يششنكو،  ألناستازيا 
24 عاما، والتي شاركته في تأليف عدد 

من األعمال.

كالب تأكل رضيعا.. والزوجان بقبضة الشرطة

اعتقال مؤرخ روسي بشبهة “قتل وتقطيع” امرأة

من أسبوع موضة أوروبا الوسطى في العاصمة 
المجرية بودابست )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ملحوظا  تقدما  بــاحــثــون  حقق 
ــســبــب الــرئــيــس  ــي تــحــديــد ال فـ
عــشــرات  وفـــاة  وراء  المحتمل 
األميركيين من مدخني السجائر 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة “فـــــايـــــب”، بــعــد 

إصابتهم بأمراض الرئة.
فقد عثر الباحثون على أسيتات 
وهو  إي”،  “فيتامين  خــات  أو 
زيـــت، فــي كــل عينة مــن سائل 
ــن مـــرضـــى مــصــابــيــن  ــة مــ ــ ــرئ ــ ال
ــز مــكــافــحــة  ــ ــراك اخـــتـــبـــرتـــهـــم مــ

األمراض والوقاية.

وقال مركز مكافحة األمراض  «
والوقاية “هذه هي المرة 

األولى التي نكتشف فيها مادة 
كيميائية محتملة تثير القلق 

في العينات البيولوجية من 
المرضى الذين يعانون من 

إصابات الرئة هذه”، بحسب 
ما ذكرت صحيفة اإلندبندنت 

البريطانية.

ــمــصــري خــالــد  ــار ال ــ كــشــف وزيــــر اآلثـ
العناني عن أن علماء اآلثار المصريين 
غريب  “حيوان  استكشاف  يحاولون 
جدا” قد يكون أسدا أو لبؤة، وُيعتقد 
هيئة  وراء  ــل  األصــ يــشــكــل  قـــد  أنـــه 

تمثال أبو الهول بالجيزة.
وقــــــال الـــعـــنـــانـــي لــصــحــيــفــة “ديـــلـــي 
عن  “سنعلن  البريطانية  إكسبريس” 
بعد  الـــجـــاري،  نوفمبر  فــي  اكــتــشــاف 
استخدام التصوير المقطعي واختبار 
الــحــمــض الـــنـــووي لـــدراســـة حــيــوان 
للغاية،  حــيــوان غريب  إنــه  وجــدنــاه. 
ــاف “ربــمــا  يشبه قــطــة كــبــيــرة”. وأضــ
عن  وسنعلن  لبؤة،  أو  أســدا  سيكون 
االكتشاف في غضون أسابيع قليلة”.

وأشار العناني إلى أن وزارة اآلثار  «
المصرية تعلن كل شهر عن 

اكتشاف كبير، وقال “لدينا اآلن 
300 بعثة تعمل في مصر و250 

بعثة أجنبية”.

اكتشاف السبب المحتمل 
لوفيات “الفايب”

مصر.. كشف أثري يمهد 
لحل لغز “أبو الهول”

تشارك ملكة جمال بنغالدش  شيرين أكتر شيال ، في المسابقة العالمية لملكة 
جمــال الكــون )2019(، لتصبح أّول حســناء من بلد إســالمي في جنوب آســيا 

تنافس باقي جميالت العالم على هذا اللقب.

شاركن  قد  مسلمات  شابات  وكانت 
ــكــون،  فـــي مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال ال
لكن غالبا ما كن من الشرق األوسط 
وإفريقيا، مثل ملكة الجمال السابقة 

اللبنانية األميركية ريما فقيه.
المسابقة  خــال  شيرين  وأدهــشــت 
ــا  ــة دكـ ــمـ ــاصـ ــدت فــــي عـ ــقــ ــي عــ ــتــ ــ ال

الماضي لجنة  البنغاية نهاية الشهر 
كطالبة  وذكــائــهــا  بجمالها  التحكيم 
فيزياء في السنة الثالثة في جامعة 
التتويج  حفل  خــال  وذكـــرت  دكـــا، 
أن والدها، عضو في حرس الحدود 
في  لها  قــدوة حسنة  وهــو  البنغالي، 

حياتها.

أول حسناء من بلد إسالمي في مسابقة جمال الكون

عارضة األزياء األميركية كريسي تيجين تحضر حفل خيري في كولفر 
سيتي، كاليفورنيا )أف ب( توجت شيرين ملكة جمال بالدها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنغالدش.

تعتزم اإلمارات افتتاح أول عيادة لعاج إدمان األلعاب اإللكترونية، خال 
الربع األول من العام المقبل.

المركز  اعــتــزام  عن  الغافري،  حمد  للتأهيل  الوطني  المركز  مدير  وأعلن 
افتتاح عيادة خارجية لعاج إدمان األلعاب اإللكترونية العام المقبل في 
اإلمــارات  أنباء  لوكالة  الغافري  وقــال  أبوظبي.  في  للمركز  الرئيس  المقر 
للمواطنين والمقيمين على حد سواء.  العيادة ستقدم خدماتها  “وام” إن 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد دمجت إدمان األلعاب اإللكترونية ضمن 
موثوقا  عالميا  مرجعا  التصنيف  هذا  يعد  إذ  لألمراض،  الدولي  تصنيفها 
منظمة  مع  بالتعاون  أبوظبي  في  المركز  واستضاف  الصحية.  لألعراض 
الصحة العالمية، أعمال االجتماع السادس للسلوكيات اإلدمانية وتأثيراتها 
على الصحة العامة بمشاركة نخبة من األكاديميين واألطباء؛ لبحث إدمان 
األلعاب اإللكترونية واألعراض الصحية وسبل التشخيص وبرامج التأهيل 
التواصل  ووســائــل  اإللكترونية  لأللعاب  المفرط  باالستخدام  المرتبطة 
وألعاب اإلنترنت. وقال الغافري في كلمة له خال االجتماع “شهدنا خطوة 
لألمراض  الدولي  التصنيف  إلى  اإللكترونية  األلعاب  إدمان  بإضافة  مهمة 
من منظمة الصحة العالمية، إذ أسهمت هذه الخطوة في تعميق فهمنا لهذه 

الظاهرة سواء في دولة اإلمارات أو حول العالم”.

اإلمارات.. فتح عيادة لعالج إدمان األلعاب اإللكترونية

ــن ســكــان  ــت مــجــمــوعــة مـ ــلـ أرسـ
ــزءا من  ــمــانــيــة جــ الــعــاصــمــة األل
جدار برلين الشهير، إلى الرئيس 
ــي، دونــــالــــد تـــرامـــب؛  ــركــ ــ ــي األمــ
بمرور  ألمانيا  احتفال  بمناسبة 
الذي  الجدار  30 عاما على هدم 

قسم البلد طول عقود.
ويسعى القائمون على الفكرة النتقاد خطة الرئيس األميركي لبناء جدار حدودي 

بين الواليات المتحدة والمكسيك، كجزء من سياسته المتعلقة بقضية الهجرة.
وتزن القطعة 2.7 طن، وتقف مجموعة “Die Offene Gesellschaft” الداعمة لنشر 
الديمقراطية وراء الفكرة، وفقا لما أورده موقع “كوارتز”. وكتب المحتجون على 
قطعة األسمنت العماقة التي وصلت بالفعل إلى أميركا “نود إهدائكم أحد القطع 
بناء  لفكرة  المتحدة  الواليات  بإخاص  المهدم لاحتفال  برلين  األخيرة من جدار 

عالم دون جدران )...( ألمانيا اآلن موحدة، ووقعوا عليها بـ “مواطنو برلين”.

هدية “ثقيلة جدا” من برلين لترامب

علماء يحذرون من ارتفاع فرص انقراض البشرية في سنة ما
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