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جاللة الملك و خادم الحرمين الشريفين في قمة مجلس التعاون

الرياض - وكاالت

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة مواصلـــة الـــدور المحوري 
لمجلـــس التعاون في ترســـيخ األمن واالســـتقرار 
فـــي المنطقـــة ودعـــم الجهـــود الهادفـــة للوصـــول 
وأزماتهـــا  لمشـــكالتها  وشـــاملة  ســـلمية  لحلـــول 

والتغلب على التحديات التي تواجهها.
وتـــرأس جاللـــة الملك وفـــد مملكـــة البحرين في 
اجتماع الدورة األربعين للمجلس األعلى لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وأكـــد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40، التي 
احتضنتهـــا العاصمـــة الســـعودية الريـــاض، أهمية 
التعـــاون بيـــن الـــدول الخليجيـــة وتفعيـــل آليات 

الشـــراكات االســـتراتيجية. وقـــال البيـــان، الـــذي 
تـــاله األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
أي  “إن  الثالثـــاء  أمـــس  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
اعتـــداء على أي دولـــة بالمجلس هو اعتداء على 

المجلـــس كلـــه”. ودعـــا البيـــان إلـــى وحـــدة مالية 
ونقدية بحلول العام 2025، مشـــددا على ضرورة 
العمـــل على تحقيق التكامل االقتصادي واالتحاد 

الجمركي.
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A L P I N E  E A G L E

With its pure and sophisticated lines, Alpine Eagle offers a contemporary reinterpretation  
of one of our iconic creations. Its 41 mm case houses an automatic, chronometer-certified  

movement, the Chopard 01.01-C. Forged in Lucent Steel A223, an exclusive ultra-resistant metal  
resulting from four years of research and development, this exceptional timepiece, proudly  
developed and handcrafted by our artisans, showcases the full range of watchmaking skills  

cultivated within our Manufacture.

)05 - 02(

خفض رســوم كلفة البنية التحتية من 12 إلى 10 دنانير للمتر

إطالق صندوق السيولة بـ 100 مليون دينار

المنامة - بنا

أطلـــق مجلس الـــوزراء، تنفيـــًذا لتكليف 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة في الملتقى الحكومي 2019، 
صندوًقـــا للســـيولة بقيمـــة 100 مليـــون 
دينـــار لدعـــم شـــركات القطـــاع الخاص؛ 
للتغلـــب علـــى التحديات التـــي تواجهها 
بالتنســـيق مـــع غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 

البحرين والمصارف الوطنية.
وتـــرأس صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء 
الذي عقد بقصر القضيبية صباح أمس.

وبنـــاء علـــى توصيـــة اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ســـموه بمراجعـــة آليـــة تطبيـــق 
رســـم التحصيـــل فـــي مناطـــق التعميـــر 
بهـــدف تشـــجيع األعمـــال االســـتثمارية، 
وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى توصيـــة 

اللجنـــة التنســـيقية بخفض رســـوم كلفة 
إنشـــاء وتطويـــر البنية التحتيـــة من 12 
إلـــى 10 دنانير للمتـــر المربع في حال تم 
ســـدادها كاملة علـــى دفعة واحـــدة عند 
إصـــدار رخصة البناء، مـــع توفير خدمة 

تقسيط الرســـوم بالتعاون مع المصارف 
التجاريـــة عبر نظـــام “بنايات”، أو اإلبقاء 
علـــى خيار دفع الرســـوم علـــى 3 دفعات 
كمـــا هـــو معمول به فـــي الوضـــع الحالي 

برسم 12 دينارا للمتر المربع.

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء
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 ،)UNDP( أطلـــق برنامج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي
تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعـــام 2019 تحـــت عنوان 
“ما يتجـــاوز الدخل، وما يتجاوز المتوســـطات، وما 
يتجـــاوز الوقـــت الراهـــن: أوجه عدم المســـاواة في 
التنميـــة البشـــرية فـــي القرن الحـــادي والعشـــرين”. 
وحلـــت البحرين في المرتبة 45 عالميا على مؤشـــر 

التقرير من إجمالي 189 دولة، بمتوســـط بلغ 0.838 
نقطة من المســـتوى المرجعي األعلى وهو )1(، علما 
أن البحريـــن تقدمـــت 6 مراتـــب خـــالل الفتـــرة مـــن 
2013 إلـــى 2018، وهـــو األعلـــى بيـــن ترتيب الدول 
العربيـــة فـــي التقرير.يذكر أن مؤشـــر التنمية البشـــرية 
يقيـــس التنميـــة البشـــرية عـــن طريـــق 3 أبعـــاد رئيســـة: 
حيـــاة طويلة وصحية، المعرفة، مســـتوى معيشـــي كريم، 

باستخدام 4 مؤشرات.

البحرين األعلى عربيا بمؤشر تقرير “اإلنمائي”
المنامة - بنا
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أعرب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد  «
بن محمد آل خليفة، عن أسفه لعدم 
جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع 

الدول األربع، وهو األمر الذي كان واضًحا 
تماًما في طريقة تعاملها مع الدورة 
األربعين للمجلس األعلى لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، التي 
انعقدت أمس في الرياض بالمملكة 

العربية السعودية وسلبيتها الشديدة 
والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها 

دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل 
أزمتها. وبين وزير الخارجية البحريني أن 

ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن 
الحوار مع المملكة العربية السعودية 

قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول 
األربع إلنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في 

نظرة مستقبلية، ال يعكس أي مضمون 
تم بحثه مطلًقا.

البحرين والسعودية واإلمارات: قطر غير جادة في إنهاء أزمتها

البيان الختامي 
للقمة الخليجية 
يدعو إلى وحدة 

مالية ونقدية في 
2025

نقدر  جاللة الملك: 
الجهود الخيرة لخادم 

الحرمين في خدمة 
القضايا الخليجية 

والعربية واإلسالمية



وصــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلــى 
مدينــة الرياض بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة أمــس؛ ليترأس جاللته 
وفــد مملكــة البحريــن في اجتمــاع الدورة األربعيــن للمجلــس األعلى لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد اليوم.

 وكان في مقدمة مستقبلي جاللة الملك 
لدى وصوله أخيه عاهل المملكة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل سعود وأمير منطقة الرياض صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر فيصل بـــن بندر 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود  واألمين العام 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 

عبداللطيف الزياني.
 بعد ذلـــك، صافح جاللة الملك أصحاب 
السمو الملكي األمراء والوزراء وأعضاء 

السفارة البحرينية في الرياض.
وبهذه المناســـبة تفّضل صاحب الجاللة 

الملك بالتصريح التالي:
 يطيب لنا ونحن نصل إلى بلدنا المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة والتي نعتز 
دوًما بزيارتها، أن نعّبر عن عميق شكرنا 
ألخينا خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود حفظه 
هللا علـــى دعوتـــه الكريمة لنا للمشـــاركة 
فـــي أعمـــال الـــدورة األربعيـــن للمجلس 
األعلـــى لمجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربية، معربين عن اعتزازنا بالعالقات 
األخوية الراسخة والمزدهرة بين مملكة 
البحريـــن والمملكـــة العربية الســـعودية 
التي تســـتند إلى تاريخ مشترك ووحدة 
تطـــوًرا  الـــدوام  علـــى  وتشـــهد  مصيـــر 
ونماًء على المســـتويات كافة جعل منها 

نموذًجا للتكامل واألخوة.
األربعيـــن  الـــدورة  أعمـــال  أن  ونؤكـــد   
للمجلـــس األعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة تشـــّكل فرصـــة مهمـــة 
للتشـــاور وتبـــادل الـــرؤى بيـــن أصحاب 
الجاللة والسمو قادة دول المجلس في 
كل ما يمكن أن يســـهم فـــي تعزيز عملنا 
الجماعـــي وتعاوننا المشـــترك والحفاظ 
علـــى مكتســـبات دولنـــا ويـــؤدي إلنجاز 
تطلعـــات شـــعوبنا في مزيد مـــن الرخاء 
واالزدهـــار، ومواصلـــة الـــدور المحوري 
لمجلـــس التعـــاون فـــي ترســـيخ األمـــن 
واالســـتقرار في المنطقة ودعم الجهود 
الهادفة للوصول لحلول سلمية وشاملة 
علـــى  والتغلـــب  وأزماتهـــا  لمشـــكالتها 

التحديات التي تواجهها.
 وإننـــا إذ نجّدد تقديرنا وامتنانا للجهود 
الخيرة ألخينا خادم الحرمين الشريفين 

في خدمة قضايانـــا الخليجية والعربية 
االســـتراتيجي  وللـــدور  واإلســـالمية، 
المتواصـــل للمملكـــة العربية الســـعودية 
اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  الشـــقيقة 
رعايـــة  بـــأن  ثقتنـــا  لنؤكـــد  والدولـــي، 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  وحكمـــة 
ســـتجعل مخرجات قمتنا على مســـتوى 
التحديـــات التي نواجههـــا ولتكون هذه 
القمـــة بمشـــيئة هللا تعالـــى لبنـــة جديدة 
ومهمـــة فـــي مســـيرة مجلســـنا المباركة 

وتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا.
وتشـــكلت بعثة الشـــرف برئاســـة ســـفير 
المملكـــة العربية الســـعودية لدى مملكة 
البحريـــن صاحب الســـمو الملكي األمير 
بـــن عبدالعزيـــز آل  بـــن أحمـــد  ســـلطان 

سعود.
أمـــس  غـــادر  قـــد  البـــالد  عاهـــل  وكان 
متوجها إلى المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة ليتـــرأس جاللتـــه وفـــد مملكة 
البحريـــن فـــي أعمـــال الـــدورة األربعين 
للمجلـــس األعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية التي بدأت في العاصمة 

الرياض في وقت الحق امس.
وكان فـــي مقدمة مودعـــي جاللة الملك 
لـــدى مغادرتـــه ولي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
ويرافـــق صاحـــب الجاللـــة وفد رســـمي 
مكون من: ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة الممثـــل الشـــخصي لحضـــرة 
الخيريـــة  لألعمـــال  الجاللـــة  صاحـــب 
وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني، 
وزيـــر الديـــوان الملكي الشـــيخ خالد بن 
أحمد آل خليفة، وزير الخارجية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير 
الخارجيـــة، مستشـــار صاحـــب الجاللـــة 
وزيـــر  الحمـــر،  نبيـــل  اإلعـــالم  لشـــؤون 
شـــؤون اإلعالم علي الرميحي، وســـفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــيخ حمـــود بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، ورئيـــس المراســـم الملكيـــة 
اللواء الركن خليفة الفضالة، والسكرتير 
الشـــخصي لجاللـــة الملك حمـــد الكعبي، 
ورئيس شـــؤون المتابعة الملكية اللواء 

الركن طيار محمد المسلم.

جاللة الملك يصل إلى مدينة الرياض وفي مقدمة مستقبليه خادم الحرمين الشريفين

المنامة - بنا

جاللة الملك يصل الريــاض مترئًســا وفــد المملكــة للقمــة الخليجيــة

نجدد تقديرنا لجهود خادم الحرمين بخــــــدمة قضـايـانـا العربيــة واإلسالمـيــة
العالقات بين البحرين والسعودية راسخة ومزدهرة وتستند إلى تاريخ مشترك
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محالت لإليجار
تطــرح شــركة البحريــن لالســتثمار العقاري ) إدامة( فرصــة اســتثمارية للعامة 

لتأجيــر الوحــدات التجاريــة المتبقيــة في مشــروع »ســعادة« الذي يربط ســوق المحرق 
التاريخــي بواجهــة بحريــة عصريــة معززة بالخدمــات والمرافــق الترفيهية والســياحية 

والتجاريــة مــع توفــر مواقف للســيارات يخدم مرتادي المشــروع.

 (+973) 17 561 222  Leasing@edamah.com  www.edamah.com
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تبادل الرؤى 
يكرس عملنا 

الجماعي 
وتعاوننا المشترك 

والحفاظ على 
المكتسبات 

مواصلة الدور 
المحوري 

لمجلس التعاون 
في ترسيخ 

أمن واستقرار 
المنطقة 

رعاية وحكمة 
العاهل 

السعودي 
ستجعل مخرجات 

قمتنا على 
مستوى التحديات
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تعزيــز العمـــل المشتــرك أبـــرز نتائـــج قمــــة الريــــاض

عــاد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة إلــى أرض الوطن أمس قادًما مــن المملكة 
العربيــة الســعودية، بعــد أن تــرأس جاللتــه وفد مملكــة البحرين إلى اجتمــاع الدورة األربعيــن للمجلس األعلى 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أنهت أعمالها في مدينة الرياض أمس.

وكان جاللتـــه قد غـــادر المملكة 
العربية السعودية أمس.

وبعث صاحـــب الجاللـــة العاهل 
ألخيـــه  وتقديـــر  شـــكر  برقيـــة 
عاهل المملكة العربية السعودية 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

فيما يلي نصها: 
أخينا خادم الحرمين الشريفين 

الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز آل 
ســـعود حفظه هللا ملـــك المملكة 

العربية السعودية الشقيقة

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 
وبركاته،،،

 فإنه ليســـرنا ونحن نغادر أرض 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
أعمـــال  انتهـــاء  بعـــد  الشـــقيقة 

للمجلـــس  األربعيـــن  الـــدورة 
األعلـــى لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، أن نعـــرب لكم 
عن عميق شـــكرنا وبالغ تقديرنا، 
علـــى حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم 
الضيافـــة التـــي حظينـــا بهـــا في 
تعكـــس  والتـــي  العزيـــز  بلدكـــم 
للعالقـــات  المتميـــز  المســـتوى 
التاريخيـــة األخوية بيـــن بلدينا 
وشـــعبينا الشـــقيقين وما تتســـم 
بـــه مـــن خصوصيـــة ومـــا لها من 

اهتمام كبير.
 وإننـــا إذ نثّمـــن عالًيـــا رعايتكـــم 

الـــدورة  الكريمـــة ألعمـــال هـــذه 
ومـــا أبديتمـــوه مـــن رؤى وآراء 
علـــى  مقـــدًرا  حرًصـــا  جّســـدت 
إنجـــازات  مســـيرة  مواصلـــة 
مجلـــس التعـــاون علـــى مختلف 
األصعـــدة، لنؤكد بأن ما توصلت 
إليه الدورة مـــن نتائج وقرارات 
ســـيكون لهـــا عظيـــم األثـــر فـــي 
تعزيز العمل الجماعي والتعاون 
المشـــترك، لخيـــر وصالـــح دولنـــا 
وشـــعوبنا وألجل امن واستقرار 

وازدهار المنطقة كلها.
يديـــم  أن  تعالـــى  هللا  داعيـــن 

على المملكة العربية الســـعودية 
الشقيقة األمن واألمان والرخاء، 
وأن يحفظكـــم، ويمّتعكـــم دوًما 
والســـعادة،  الصحـــة  بموفـــور 
ويوفقنا جميًعا لكل ما فيه خير 

شعوبنا. 

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  والســـالم 
وبركاته.

 أخوكم 
حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا
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شــارك عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليــف، امس، إخوانــه أصحاب الجاللة والســمو قــادة دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في الجلســة االفتتاحية ألعمــال الدورة األربعيــن للمجلس األعلى لمجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة والتــي عقــدت برئاســة عاهــل المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة خــادم الحرمين الشــريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر الدرعية بمدينة الرياض.

األميـــن  أعلـــن  ذلـــك  عقـــب 
العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليج العربية انتهاء الجلســـة 

االفتتاحية.
كما شـــارك عاهل البـــالد إخوانه 
أصحـــاب الجاللة والســـمو قادة 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
جلســـة  فـــي  العربيـــة  الخليـــج 
العمـــل المغلقـــة ألعمـــال الدورة 
األعلـــى  للمجلـــس  األربعيـــن 
لمجلـــس التعاون التـــي عقدت، 
المملكـــة  ملـــك  برئاســـة  أمـــس، 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 

الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
فـــي قصـــر الدرعيـــة بالعاصمـــة 

الرياض.
الجاللـــة  أصحـــاب  ويناقـــش 
الجلســـة  هـــذه  فـــي  والســـمو 
والموضوعـــات  القضايـــا 
المطروحـــة على جـــدول أعمال 

القمة.
 وشـــارك جاللـــة الملـــك إخوانه 
أصحـــاب الجاللة والســـمو قادة 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
الخليـــج العربيـــة، في الجلســـة 
الـــدورة  الجتمـــاع  الختاميـــة 

األعلـــى  للمجلـــس  األربعيـــن 
لمجلـــس التعـــاون التـــي عقدت 
أمـــس برئاســـة عاهـــل المملكـــة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
خـــادم الحرمين الشـــريفين في 

قصر الدرعية بالرياض.
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وتـــال 
الزيانـــي  عبداللطيـــف  التعـــاون 
البيان الختامي للقمة، بعد ذلك 
أعلن خادم الحرمين الشريفين 
انتهـــاء أعمال الـــدورة األربعين 
لمجلـــس  األعلـــى  للمجلـــس 

التعاون لدول الخليج العربية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يشارك في الجلسة االفتتاحية ألعمال قمة مجلس التعاون 

جاللــة الملــك يشــارك في أعمـال القمــة الخليجيــة

حضر عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
مأدبـــة الغـــداء التي أقامهـــا أخوه 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 

الشـــقيقة رئيـــس الـــدورة الحاليـــة 
للمجلس األعلـــى لمجلس التعاون 
تكريًمـــا  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
إلخوانه أصحاب الجاللة والســـمو 
بمناســـبة  المجلـــس؛  دول  قـــادة 
انعقاد القمـــة الخليجية وذلك في 

قصر الدرعية بمدينة الرياض.
الغـــداء ودع  وفـــي ختـــام مأدبـــة 
البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة  صاحـــب 
أخـــاه خـــادم الحرمين الشـــريفين 
وإخوانه أصحاب الجاللة والسمو 

قادة دول المجلس.

جاللة الملك يحضر مأدبـة غداء خـادم الحرميـن تكريمًا لقـادة الخليـج

جاللـة الملــك: حفــاوة االستقبــال تعكــس المستــوى المتميــز للعالقــات التاريخـيــة

نتائج وقرارات 
القمة لها عظيم 

األثر في تعزيز 
العمل الجماعي 

والتعاون 
المشترك



أكـــد خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز فـــي كلمة ألقاهـــا خالل الجلســـة 
مجلـــس  لـــدول  األربعيـــن  للـــدورة  االفتتاحيـــة 
التعـــاون الخليجي، التي انطلقت، أمس الثالثاء، 
فـــي الرياض على أّن مجلـــس التعاون تمّكن منذ 
تأسيسه من تجاوز األزمات التي مّرت به. وأشار 
إلى أن استضافة السعودية للقمة الخليجية أتت 

استجابة لرغبة اإلمارات.
إلـــى  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  تطـــّرق  كمـــا   
القضيـــة الفلســـطينية، مؤكـــًدا موقـــف المملكـــة 
الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء 

القرارات الدولية.
وقال: “الشعب الفلسطيني لديه الحق في إقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
إلـــى ذلك، شـــّدد على أن النظام اإليراني مســـتمر 
اســـتقرار  وتقويـــض  العدوانيـــة  سياســـاته  فـــي 

الدول المجاورة. 
وقال: على منطقة الخليج أن تّتحد في مواجهة 
عدوانيـــة إيـــران، وعلـــى دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي تأميـــن نفســـها فـــي مواجهـــة هجمات 
الصواريـــخ الباليســـتية. وبعد انتهـــاء كلمته، دعا 
الملك سلمان إلى انعقاد جلسة مغلقة تجمع قادة 

مجلس التعاون.

واســـتضافت العاصمة الســـعودية القمة األربعين 
لدول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الملك 
ســـلمان، لبحث عدد مـــن الموضوعـــات والقضايا 
التي من شـــأنها تعزيز مســـيرة التعاون والتكامل 
بيـــن الـــدول األعضـــاء فـــي مختلـــف المجـــاالت 
السياســـية والدفاعيـــة واألمنيـــة واالقتصاديـــة 
التطـــورات  طـــرح  جانـــب  إلـــى  واالجتماعيـــة، 
السياسية اإلقليمية والدولية وانعكاس األوضاع 

األمنية في المنطقة على دول المجلس.
وعقـــد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي 
فـــي مقر األمانـــة العامة بالريـــاض، أعمال الدورة 
الــــ145 للمجلـــس الـــوزاري، كمـــا عقـــدت الـــدورة 

اإلماراتـــي  الدولـــة  وزيـــر  برئاســـة  التحضيريـــة 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومشاركة أمين 
عـــام مجلـــس التعـــاون الخليجـــي عبـــد اللطيـــف 

الزياني.

الخارجيـــة  وزراء  بحـــث  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة 
التحضيريـــة، بمـــا في ذلـــك تقرير األمانـــة العامة 
حـــول مـــا تـــم تنفيـــذه بشـــأن قـــرارات المجلـــس 
األعلـــى، والمجلـــس الوزاري، وما تـــم إنجازه في 
إطـــار تحقيـــق التكامـــل والتعـــاون فـــي مســـيرة 
العمل الخليجي المشترك، باإلضافة إلى التقارير 
المجالـــس  قبـــل  مـــن  المرفوعـــة  والتوصيـــات 
المختصـــة واللجـــان الوزاريـــة واألمانـــة العامـــة 
تحضيـــرا لرفعهـــا إلى الـــدورة األربعيـــن للتوجيه 

بشأنها.
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قادة قمة مجلس التعاون الخليجي األربعين التي عقدت في الرياض )أ ف ب(

الملك سلمان: على دول 
مجلس التعاون تأمين 
نفسها في مواجهة 

هجمات الصواريخ الباليستية
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القمـــة الخليجيــة تؤكــد أهميــة استمــــرار الترابـــط
أكــد البيــان الختامــي للقمة الخليجية الـــ40، التي احتضنتها العاصمة الســعودية الرياض، 

على أهمية التعاون بين الدول الخليجية وتفعيل آليات الشراكات االستراتيجية.

وقـــال البيان، الذي تاله األمين العام لمجلس 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخليجـــي،  التعـــاون 
أمـــس الثالثـــاء، “إن أي اعتداء على أي دولة 

بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله”.
وتابع قائال “الهـــدف األعلى لمجلس التعاون 
هـــو تحقيـــق التكامـــل والترابـــط بيـــن دوله، 
لذلـــك أكد قادة دول المجلس على اســـتمرار 

الترابط والتكامل”.
ولفت أميـــن عام مجلس التعـــاون الخليجي 
إلـــى أن المجلـــس يدعـــم اإلجـــراءات التـــي 
علـــى  تؤكـــد حرصهـــا  الســـعودية،  اتخذتهـــا 

استقرار سوق النفط.
بهـــا  تمـــر  التـــي  “التحديـــات  بقولـــه  وأردف 
المنطقـــة تؤكد أهمية تعزيز آليـــات التعاون، 

والتكامل العســـكري واألمني لضمان ســـالمة 
دول مجلس التعاون”.

وقـــال الزيانـــي إن دول المجلـــس تعمـــل مـــع 
أي  لمواجهـــة  والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول 

تهديد عسكري.
ودعا البيان إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 

العـــام 2025، مشـــددا علـــى ضـــرورة العمـــل 
على تحقيـــق التكامل االقتصـــادي واالتحاد 

الجمركي.

وأضاف أن التحديات تتطلب تعزيز التعاون 
والشـــراكة مـــع الـــدول الشـــقيقة والصديقة، 
مضيفا أنه يجري استكمال كافة اإلجراءات 

لضمان أمن الدول الخليجية.
كمـــا أكد البيـــان الختامي علـــى أهمية العمل 
علـــى إيجـــاد حلـــول للتحديـــات المشـــتركة 
كالميـــاه والزراعة، داعيا إلـــى تعزيز التعاون 
األمـــن  علـــى  للحفـــاظ  واألمنـــي  العســـكري 

اإلقليمي.
هـــذا واختتمـــت عشـــية مســـاء أمـــس فـــي 
الريـــاض القمـــة األربعيـــن لمجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، التـــي عملـــت على تعزيز مســـيرة 
الخليجـــي  والتكامـــل  والتعـــاون  العمـــل 
المشترك، وناقشت أهم الملفات والتحديات 

المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.
ويعـــد هـــذا اللقـــاء الخليجـــي، الثامـــن الـــذي 
تســـتضيفه المملكـــة، منـــذ تأســـيس مجلـــس 
التعـــاون فـــي مايـــو مـــن العـــام 1981، وبقي 
العنوان األساسي ألعمال هذه الدورة: تعزيز 
مســـيرة العمل والتعاون والتكامل الخليجي 

المشترك.
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القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية

البيان الختامي يدعو 
إلى وحدة مالية 

ونقدية في 2025
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أعرب وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن أسفه لعدم جدية 
دولـــة قطر في إنهاء أزمتها مـــع الدول األربع، وهو 
األمـــر الـــذي كان واضًحا تماًما فـــي طريقة تعاملها 
مـــع الـــدورة األربعيـــن للمجلـــس األعلـــى لمجلـــس 
التعـــاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت أمس 
في الرياض بالمملكة العربية الســـعودية وســـلبيتها 
الشـــديدة والمتكررة بإرســـال من ينوب عن أميرها 

دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها.
وبين وزير الخارجية البحريني أن ما صرح به وزير 
خارجيـــة دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية 

السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول 
األربـــع إلنهـــاء أزمـــة قطـــر وأنهـــا تبحث فـــي نظرة 

مستقبلية، ال يعكس أي مضمون تم بحثه مطلًقا.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي علـــى أن دولنا 
المشـــروعة  وبمطالبهـــا  بموقفهـــا  تماًمـــا  تتمســـك 
والقائمـــة على المبادئ الســـتة الصادرة عن اجتماع 
القاهـــرة فـــي الخامـــس مـــن شـــهر يوليو مـــن العام 
2017، التي تنص علـــى االلتزام بمكافحة التطرف 
التحريـــض  أعمـــال  جميـــع  وإيقـــاف  واإلرهـــاب، 
وخطـــاب الحض على الكراهية أو العنف، وااللتزام 
الكامـــل باتفـــاق الريـــاض لعـــام 2013م، واالتفـــاق 
التكميلـــي للعـــام 2014، وااللتزام بجميع مخرجات 

القمة العربية اإلسالمية األميركية التي عقدت في 
الرياض في مايو 2017، واالمتناع عن التدخل في 
الشـــؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة 
المجتمـــع  دول  ومســـؤولية جميـــع  القانـــون،  عـــن 
الدولي عن مواجهة كل أشـــكال التطرف واإلرهاب 

بوصفها تمثل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين.
مـــن جانبـــه، أكد وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
بدولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة أنور قرقاش أن 
األزمـــة القطرية مســـتمرة وأن غياب أمير قطر عن 
قمة الرياض مرده ســـوء تقدير للموقف يسأل عنه 
مستشـــاروه، ويبقـــى األســـاس فـــي الحـــل ضرورة 
معالجـــة جـــذور األزمـــة بيـــن قطـــر والـــدول األربع 

الداعية لمكافحة اإلرهاب.
وأشـــار وزير الدولـــة اإلماراتي للشـــؤون الخارجية 
فـــي تغريـــدات علـــى حســـابه الرســـمي فـــي موقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي )تويتـــر( إلـــى أن تشـــخيص 
حالـــة مجلـــس التعـــاون أساســـه تغليـــب مصلحـــة 
المجلس، والمســـؤولية تبدأ ممن كان سبب األزمة 
بمراجعة سياســـاته الخاطئـــة التي أدت إلى عزلته، 
مشـــدًدا على ضـــرورة االلتـــزام بالعهود واســـتعادة 
المصداقية والتوقف عن دعم التطرف من الجانب 

القطري.
هـــذا وأكـــد وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة في 
المملكة العربية الســـعودية عـــادل الجبير في وقت 

ســـابق ضـــرورة تغييـــر النظـــام القطـــري سياســـاته 
والقيام بمزيـــد من الخطوات خصوًصا فيما يتعلق 

بوقف دعم اإلرهاب.
وأكـــد وزير الدولـــة الســـعودي للشـــؤون الخارجية 
لدى مشـــاركته في منتدى الحوار المتوســـطي قبل 
أيـــام، أن النظام القطـــري يعرف ما عليه فعله وأين 
تكمـــن المشـــكلة، وعليه اتخـــاذ الخطـــوات الالزمة 
لتخطـــي أزمتـــه، مشـــدًدا علـــى أن النظـــام القطري 
تبنـــى بعض التغييرات فـــي جوانب قانونية تتعلق 
بدعـــم اإلرهاب إال أن هذه الخطوات ليســـت كافية 
لحـــل األزمـــة، وهناك تدابيـــر إضافية يجـــب العمل 

على تنفيذها.

ــب الــفــلــســطــيــنــي ــع ــش ــوق ال ــق ــح ــم ل ــ ــداع ــ ــكــة الـــثـــابـــت وال ــمــمــل ــد مـــوقـــف ال ــ أك

خادم الحرمين: على منطقة الخليج أن تّتحد في مواجهة إيران

البحرين والسعودية واإلمارات يأسفون لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول األربع
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تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، مزيــدا من برقيــات التهاني والتبريــكات من المســؤولين وأعضاء مجلس 

النواب ورؤساء المؤسسات الوطنية.

 بمناســـبة فـــوز المنتخب الوطني 
األول لكـــرة القـــدم ببطولـــة كأس 
الخليـــج العربـــي لكـــرة القدم في 
دورتهـــا الرابعـــة والعشـــرين، فقد 
تلقوا التهاني من كل من: مساعد 
بـــن  عبـــدهللا  الخارجيـــة  وزيـــر 
فيصـــل بن جبر الدوســـري، وكيل 
شـــؤون البلديات بوزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني الشـــيخ محمد بن أحمد 

آل خليفـــة، األميـــن العام لمجلس 
النـــواب المستشـــار راشـــد محمد 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بونجمـــة، 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
عذبـــي الجالهمة، رئيس البرلمان 
العربـــي النائب عادل العســـومي، 
رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
بمجلـــس النـــواب النائـــب محمـــد 

النائـــب  البوعينيـــن،  السيســـي 
عبـــدهللا خليفة الـــذوادي، النائب 
النائـــب  عبدالرحيـــم،  معصومـــة 
فاطمـــة عبـــاس القطـــري، النائـــب 
زينـــب عبداألمير، نائـــب الرئيس 
لالســـتراتيجيات  التنفيـــذي 
والعالقـــات الدوليـــة فـــي الهيئـــة 
الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز فيحـــان 
محمد الفيحانـــي، رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة طالل كانو.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو 
ولي العهد يتلقون مزيًدا من التهاني
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تلقى عاهل البالد صاحب 
ــة الــمــلــك حــمــد بن  ــجــالل ال
برقية  خليفة،  آل  عيسى 
تهنئة من أخيه أمير دولة 
صاحب  الشقيقة  الكويت 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
ــوز  ــة فــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وذلـــــــــك بـ
البحرين  مملكة  منتخب 
الخليج  بكأس  القدم  لكرة 
الرابعة  العربي في دورتــه 

والعشرين.

جاللة الملك 
يتلقى برقية 

تهنئة من أمير 
الكويت

سمو الشيخ علي بن خليفة يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد
بمناســـبة فـــوز منتخـــب البحريـــن لكـــرة القـــدم بـــكأس الخليـــج العربـــي

بعــث نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة برقيــة تهنئة إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب، مستشــار األمــن الوطنــي، رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناســبة فوز منتخب 
مملكــة البحريــن لكــرة القــدم بــكأس الخليــج العربي الرابع والعشــرين 

هذا نصها:

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة... حفظه هللا ورعاه

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الخيرية وشؤون الشباب مستشار 
األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس 

األعلى للشباب والرياضة 
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 

وبركاته،،،
يطيـــب لـــي أن أرفـــع إلى ســـموكم 
وأطيـــب  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
التبريكات بمناسبة الفوز المشرف 
القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي  لمنتخبنـــا 

ببطولة كأس الخليج العربي )24(. 
جـــاء  الرياضـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  إن 
تتويجـــا للدعـــم والمســـاندة التـــي 
يوليها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
لقطـــاع الشـــباب والرياضة، كما أن 
هـــذا اإلنجاز هـــو محصلـــًة لرعاية 
والرياضييـــن  للرياضـــة  ســـموكم 
ودعم شـــباب الوطـــن في مختلف 
األصعدة، وما وفرتموه من أسباب 
التحـــدي  للتميـــز عبـــر إذكاء روح 
الريـــادة  جعلـــت  التـــي  واإلصـــرار 

مقرونة بهم في كل ميدان، داعين 
المولـــى جلت قدرته أن يديم على 
مملكة البحرين إنجازاتها في ظل 
العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد المفدى 

حفظه هللا.

هللا  برعايـــة  ســـموكم  ودمتـــم 
سالمين موفقين،،،

علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ علي بن خليفة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
مرســوم رقــم )100( لســنة 2019 بإعادة تشــكيل المجلس األعلــى للبيئة، 

وجاء في المادة األولى:

ُيعاد تشكيل المجلس األعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدهللا بن حمد بن 
عيسى آل خليفة، وعضوية كل من:

1 - سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائًبا للرئيس.
2 - وزير النفط عضًوا.

3 - وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عضًوا.
4 - وزير المواصالت واالتصاالت عضًوا.

5 - وزير الصحة عضًوا.
6 - وزير الصناعة والتجارة والسياحة عضًوا.

7 - وزير شؤون الكهرباء والماء عضًوا.
8 - الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة عضًوا.

9 - خولة خليل المهندي عضًوا.

تلقــى عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية 
تهنئــة مــن المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى األمــم المتحدة الســفير 
جمــال الرويعــي، بمناســبة فوز منتخــب مملكة البحرين لكــرة القدم بكأس 

الخليج العربي في دورته الرابعة والعشرين.

وفيما يلي نص البرقية:
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  ســـيدي 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
مقامكـــم  إلـــى  أرفـــع  أن  يشـــرفني 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الســـامي 
والتبريكات بمناســـبة فـــوز منتخب 
مملكـــة البحرين الوطني لكرة القدم 
بـــكأس الخليـــج العربـــي فـــي دورته 

الرابعة والعشرين.

ان هـــذا المســـتوى المتميـــز والرفيع 
الوطنـــي  منتخبنـــا  قدمـــه  الـــذي 
جـــاء فـــي العصـــر الذهبـــي للرياضة 
البحرينيـــة إنما يدل علـــى االهتمام 
الكبيـــر الـــذي تحظـــى به كـــرة القدم 
البحرينيـــة مـــن اهتمـــام خـــاص من 

قبل جاللتكم.
أن  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا  وادعـــو 
يديم علـــى جاللتكم موفور الصحة 
لمملكتنـــا  يحقـــق  وان  والســـعادة 
الزاهـــر  عهدكـــم  ظـــل  فـــي  الغاليـــة 

المزيد من النجاحات واالزدهار.

تلقى رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقية 
رئيـــس  مـــن  جوابيـــة  شـــكر 

الجمهوريـــة اللبنانيـــة العمـــاد 
ميشـــال عون، ردا على برقية 
بذكـــرى  لـــه  المهنئـــة  ســـموه 

االستقالل.

إعادة تشكيل “األعلى للبيئة”

العاهل يتلقى تهنئة الرويعي

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر عون

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
لمجلس  واإلداري  الفني  الجهاز  بتنظيم   2019 لسنة   )98( رقم  مرسوم 

المناقصات والمزايدات، وجاء في المادة األولى:

واإلداري  ــفــنــي  ال الـــجـــهـــاز  ــظــم  ــن ُي
والــمــزايــدات،  المناقصات  لمجلس 

وذلك على النحو اآلتي:
المناقصات  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
وزارة(،  وكيل  )بدرجة  والمزايدات 

وتتبعه:
1. إدارة التقييم الفني.

الــفــنــيــة  الـــمـــواصـــفـــات  إدارة   .2

والتأهيل.

المادة الثانية

ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــى رئ ــلـ عـ
والوزراء - ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ 
أحــكــام هــذا الــمــرســوم، وُيــعــمــل به 
في  نْشِره  لتاريخ  التالي  اليوم  من 

الجريدة الرسمية.

مرسوم بتنظيم جهاز “المناقصات”

جاللة الملك يستقبل المنتخب الوطني اليوم
ــة ــاق ــف ــة خ ــيـ ــالـ ــن عـ ــ ــوط ــ ــوا رايــــــة ال ــ ــع ــ ــن رف ــمـ تـــقـــديـــرا لـ

يتفضــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة باســتقبال منتخــب البحريــن الوطنــي لكــرة القــدم اليــوم 
)األربعاء(، في احتفال كبير بمناسبة تتويج المنتخب بلقب بطولة 
كأس الخليــج العربــي الرابعــة والعشــرين التي أقيمت منافســاتها 

في قطر.

ويأتي هذا االحتفال تقديرا من 
جاللته ألفـــراد منتخبنا الوطني 
الذيـــن رفعوا رايـــة الوطن عالية 
خفاقـــة بتحقيقهم هـــذا اإلنجاز 
والـــذي  المشـــرف،  التاريخـــي 
الكرويـــة  الرياضـــة  تألـــق  جـــّدد 
البحرينية، وجّسد قدرة الكفاءة 
الوطنيـــة علـــى التفـــوق والتميز 

في كل ميدان تنافسي.
وجـــاء هذا اإلنجاز الكبير بفضل 
لصاحـــب  الســـامية  الرعايـــة 

والتشـــجيع  الملـــك  الجاللـــة 
والدعم والمساندة التي تحظى 
والرياضييـــن  الرياضـــة  بهـــا 
البحرينييـــن مـــن لـــدن جاللتـــه، 
والذي أثمر عن حصد المنتخبات 
الوطنيـــة العديد مـــن اإلنجازات 
واأللقاب والنتائج المشـــرفة في 
مختلف األلعاب والرياضات في 
المشـــاركات اإلقليميـــة والقارية 
والدوليـــة، األمـــر الذي عـــّزز من 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 

الخارطة الرياضية. 
كمـــا جـــاء فـــوز المنتخـــب بهـــذا 
اللقـــب الخليجـــي للمـــرة األولى 
في تاريخ الكـــرة البحرينية منذ 
انطالق البطولة الخليجية العام 
الفنـــي  للمســـتوى  نظـــًرا  1970؛ 
الـــذي  القـــوي  واألداء  المتميـــز 
امتـــداد  علـــى  الالعبـــون  قدمـــه 
منافســـات البطولـــة، الـــذي تكلل 
الخليجـــي  باللقـــب  بالتتويـــج 
عـــن جـــدارة واســـتحقاق، حيث 
أدخـــل هذا الفـــوز الغالي الفرحة 
أهـــل  نفـــوس  فـــي  والســـرور 
البحرين الكـــرام صغـــاًرا وكباًرا، 
وكذلـــك المقيميـــن علـــى أرضها 

الطيبة.

ويعتبـــر اإلنجـــاز الخليجي ثمرة 
تعـــاون وجهـــد كبيـــر مـــن قبـــل 
منظومـــة األســـرة الرياضية في 
المملكة التي ســـاندت المنتخب 
فـــي  مســـيرته  طيلـــة  الوطنـــي 
مختلـــف البطـــوالت ولـــم يثنيها 
أي شـــيء فـــي دعـــم المنتخـــب 
الوطنـــي والوقـــوف إلـــى جانبه، 
البحريـــن  شـــعب  وقفـــة  كذلـــك 
البحرينيـــة  الكريـــم والجماهيـــر 
داعمـــة  كانـــت  التـــي  الوفيـــة 
إذ  المنتخـــب،  خلـــف  وحاضـــرة 
كان لها الـــدور الكبير في إدخال 
الحمـــاس فـــي نفـــوس الالعبين 
نحـــو صناعة مجد جديـــد للكرة 

البحرينية.

المنامة - بنا
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اإلنجاز المشرف يعكس تقدم قطاع الشباب والرياضة
الحمـــادي يهنـــئ جاللـــة الملـــك وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد بالفـــوز التاريخـــي

رفع مستشــار شــؤون اإلعالم بديوان ولي العهد عيســى الحمادي إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وإلى ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، أســمى آيــات الته اني والتبريــكات؛ بمناســبة اإلنجــاز التاريخي الكبير الــذي حققه منتخــب البحرين 

الوطني لكرة القدم بحصوله على كأس الخليج العربي في دورته الرابعة والعشرين.

اإلنجـــاز  هـــذا  أن  الحمـــادي  وأكـــد 
المشـــرف يعكـــس بوضـــوح التقـــدم 
الكبير الذي يشـــهده قطاع الشـــباب 
والرياضـــة فـــي المملكـــة فـــي ظـــل 
يحظـــى  التـــي  الســـامية  الرعايـــة 
بهـــا، منوًهـــا بـــأن النتائـــج المتحققة 
للرياضة البحرينية في العهد الزاهر 
لعاهـــل البالد تعزز مـــن موقعها على 
خارطة الرياضة اإلقليمية والدولية.

كمـــا رفـــع المستشـــار التهانـــي إلـــى 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنيـــن  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بهذا 
اإلنجـــاز التاريخـــي، مشـــيًدا بدعـــم 
ســـموهما الكبيـــر لتطويـــر الرياضـــة 
البحرينية والنهوض بها على جميع 
المســـتمرة  المســـتويات ورعايتهـــم 
للشـــباب البحرينـــي، مـــا أســـهم في 
علـــى  نوعيـــة  إنجـــازات  تحقيـــق 

مختلف الصعد الرياضية.
وأعرب الحمـــادي عن تقديره الكبير 

للجهود المتميزة التي بذلها االتحاد 
البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ 
علـــي بن خليفة آل خليفة في إعداد 
المنتخـــب الوطني بصـــورة متميزة 
الخليـــج،  بطولـــة  فـــي  للمشـــاركة 
منوًهـــا بالـــروح القتاليـــة والعزيمـــة 
واإلصـــرار التـــي تحلـــى بهـــا العبـــو 
منتخبنا الوطني لتحقيق هذا الفوز 

المستحق.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب مستشار 
األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة  
برقيـــة تهنئـــة مـــن ســـعادة الســـيد 
جميـــل بـــن محمـــد علـــي حميدان 
وزير العمـــل والتنمية االجتماعية، 
مملكـــة  منتخـــب  فـــوز  بمناســـبة 
بـــكأس  القـــدم  لكـــرة  البحريـــن 
الخليـــج العربي في دورته الرابعة 

والعشرين.
وفيما يلي نص البرقية:

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الخيرية وشئون الشباب

رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 
وبركاته،

يســـعدني أن أتقـــدم الـــى ســـموكم 
بخالـــص التهاني بمناســـبة تتويج 
منتخـــب البحريـــن الوطنـــي لكـــرة 
الــــ  القـــدم ببطولـــة كأس الخليـــج 
24، وألول مـــرة فـــي تاريـــخ هـــذه 
البطولـــة العريقـــة، بعـــد الفوز على 

نهائـــي  فـــي  الســـعودي  المنتخـــب 
البطولة.

التاريخـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  ويعـــد 
لمنتخبنـــا األول لكـــرة القـــدم ثمرة 
توليهـــا  التـــي  الســـامية  للرعايـــة 
الجاللـــة  قيـــادة حضـــرة صاحـــب 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
حفظـــه  المفـــدى،  البـــالد  عاهـــل 
الرياضيـــة  للحركـــة  ورعـــاه،  هللا 
فـــي البحرين، ومســـاندة ســـموكم 
الكبيرة ودعمكم المتواصل لجميع 
المنتخبـــات فـــي مختلـــف األلعاب 
من أجـــل رفع علـــم المملكـــة عاليًا 
فـــي المحافل الرياضيـــة اإلقليمية 

والدولية.
البحريـــن  تتويـــج  يأتـــي  كمـــا 
رســـمتم  عطـــاء  لمســـيرة  ترجمـــة 
حصـــد  تـــم  وقـــد  اســـتراتيجيتها، 
نتائجها اإليجابية على أيدي جيل 
بفضـــل  أصبـــح،  والـــذي  الشـــباب، 
مســـاندتكم له، يتطلـــع دائمًا للفوز 
فـــي مختلـــف  بالذهـــب واأللقـــاب 
المنافســـات واأللعـــاب الرياضيـــة. 
يحفظكـــم  أن  المولـــى  ســـائلين 

ويرعاكم.
جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية

ناصر بن حمد يتلقى تهنئة وزير العمل



تــرأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفــة اجتماع مجلــس الــوزراء الذي عقد 
بقصــر القضيبيــة صبــاح أمس، وقــد أدلى األمين العــام لمجلس الوزراء ياســر الناصر 

عقب االجتماع بالتصريح التالي:

بمناسبة احتفاالت البالد بأعيادها الوطنية 
فـــي 16 و17 ديســـمبر، فقـــد رفـــع مجلس 
الـــوزراء خالـــص التهانـــي والتبريكات إلى 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، وإلى شـــعب 
مملكة البحرين الكريم إحياًء لذكرى قيام 
الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد 
الفاتـــح كدولـــة عربية مســـلمة عـــام 1783 
ميالديـــة وذكـــرى تولـــي صاحـــب الجاللة 
الملـــك لمقاليـــد الحكـــم. وأعـــرب مجلـــس 
لمظاهـــر  الفخـــر واالعتـــزاز  عـــن  الـــوزراء 
النهضـــة واالزدهـــار والتقـــدم التـــي طالت 
كافة المناحي فـــي مملكة البحرين بفضل 
القيـــادة الحكيمـــة لعاهـــل البـــالد مـــا جعل 
البحريـــن دولـــة عصرية حديثـــة متطورة 
سياســـًيا واقتصادًيا واجتماعًيا وأنموذًجا 
والقانـــون،  المؤسســـات  دولـــة  بنـــاء  فـــي 
ونالت بفضل سياســـات جاللته الســـديدة 
احتـــرام العالـــم وتقديـــره دواًل ومنظمات، 
وبما تحقق من منجزات كبيرة على جميع 
األصعدة عبر المســـيرة التنموية الشـــاملة 
واســـتمرارية العمـــل نحـــو تحقيـــق المزيد 
مـــن التطور واالزدهـــار، ســـائاًل المولى عز 
وجل أن يديم على مملكة البحرين بقيادة 
جاللـــة الملـــك نعمـــة األمـــن ودوام النمـــاء 

واالستقرار.
وفي إطار ذي صلة، فقد اســـتذكر مجلس 

الـــوزراء بمناســـبة يـــوم الشـــهيد، بالعرفان 
والتقديـــر الكبيريـــن التضحيات الجســـام 
التـــي قدمهـــا شـــهداء الواجب في ســـبيل 
الذود عن حياض الوطن والدفاع عن أمنه 
وذوًدا عـــن أمتهـــم وســـتبقى تضحياتهـــم 
عالمة خالدة وشـــموع مضيئـــة في ذاكرة 
الوطـــن وســـتظل مبعـــث فخـــًرا واعتـــزاز 

للجميع.
بعدها، رحب مجلس الوزراء بانعقاد القمة 
األربعيـــن لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية التي ترأس صاحب الجاللة الملك 
وفد مملكـــة البحرين إليهـــا وعقدت أمس 
في الرياض برئاسة عاهل المملكة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، متمنًيـــا للقمة الخليجيـــة التوفيق 
فـــي أعمالهـــا وأن تخـــرج عـــن هـــذه القمة 
قرارات تدعم مســـيرة التعـــاون والتكامل 
بين الدول األعضاء وتحقق آمال وغايات 
شعوبها وزيادة التنسيق بينها في مواجهة 

التحديات اإلقليمية والدولية.
بعـــد ذلك، أشـــاد مجلس الـــوزراء بالرعاية 
السامية لصاحب الجاللة الملك لالحتفال 
بمناســـبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة 
البحرين، مشيًدا بمضامين الكلمة السامية 
وبما اشـــتملت عليه من توجيهات تعكس 
التقديـــر الملكـــي الســـامي لعطـــاء رجـــال 
الشـــرطة وتحفيزهم على تقديـــم المزيد. 
كما هنـــأ مجلس الـــوزراء منتســـبي وزارة 
الداخلية بمناسبة يوم الشرطة البحرينية 
الـــذي يصـــادف 14 ديســـمبر، حيـــث أشـــاد 
المجلـــس بالدور الذي يضطلع به منتســـبو 

عـــن  الدفـــاع  أجـــل  مـــن  الداخليـــة  وزارة 
المكتسبات الوطنية وترسيخ ركائز األمن 

واالستقرار.
بعدهـــا، أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن بالغ 
اعتـــزازه وتقديره للدعم الملكي الســـامي 
لقطاع الشباب والرياضة، مشيًدا المجلس 
بالرعاية الملكية الســـامية لبطولة الشـــرق 
األوســـط للرجل الحديـــدي وبما تمثله من 
دعـــم وحافز كبيريـــن في تنظيـــم وحصد 
البطـــوالت اإلقليميـــة والدوليـــة وتحقيـــق 

النجاحات المتميزة فيها.
وعلـــى صعيـــد ذي صلة، فقـــد رفع مجلس 
الـــوزراء خالـــص التهانـــي والتبريكات إلى 

عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وإلى شعب البحرين 
الكريـــم بفـــوز منتخـــب مملكـــة البحريـــن 
لكـــرة القدم بـــكأس الخليج العربـــي الرابع 
والعشـــرين، ووصفـــه بأنه إنجـــاز تاريخي 
البحرينيـــة  القـــدم  لكـــرة  ومشـــرف  كبيـــر 
وهو إنجـــاز يضاف إلى ســـجل اإلنجازات 
الرياضيـــة التـــي حققتهـــا المملكـــة بفضل 
علـــى  المخلصيـــن  أبنائهـــا  عـــزم وعزيمـــة 
مختلف األصعدة، مثنًيا على جهود إداري 
والعبي منتخب مملكـــة البحرين الوطني 
لكـــرة القـــدم لتحقيـــق هـــذا الفـــوز الكبيـــر 
الـــذي رفع اســـم مملكة البحريـــن عالًيا في 

سماء الرياضة الخليجية، وأكد هذا الفوز 
أن فريـــق البحرين بحبه للتحدي وعشـــقه 
لإلنجـــاز مســـتمٌر فـــي عطـــاءه بمـــا يعـــزز 
مكانة البحرين وتنافســـيتها وريادتها في 
كافة القطاعات، وأعرب المجلس عن بالغ 
تقديـــره للمؤازرة والتشـــجيع الذي أظهره 
مختلـــف  عبـــر  والمقيمـــون  المواطنـــون 
المظاهـــر، وبمـــا عبـــر عنـــه األشـــقاء فـــي 
دول مجلـــس التعـــاون مـــن مشـــاعر طيبة 
تجـــاه فـــوز منتخب مملكـــة البحرين بهذه 

البطولة.
المؤسســـات  الـــوزراء  مجلـــس  هنـــأ  ثـــم 
الفائزة في جائزة البحرين لريادة االعمال 

بنســـختها الرابعـــة فـــي الحفل الـــذي رعاه 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، مشـــيًدا المجلس بما تشـــكله هذه 
الجائـــزة من تشـــجيع على االبتـــكار ودعم 

التنوع في القطاع الخاص.
إلى ذلـــك، فقد نوه مجلس الوزراء بمكانة 
مملكـــة البحرين وإمكاناتهـــا في احتضان 
بأهميـــة  منوًهـــا  اإلســـالمية،  المصـــارف 
اإلســـالمية  للمصـــارف  العالمـــي  المؤتمـــر 
الذي عقـــد تحت الرعايـــة الكريمة لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة مؤخًرا وأناب 
ســـموه الفتتاحه ســـمو الشيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفة مستشـــار صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء فـــي تعزيـــز هذه 
المكانـــة وتكريســـها فـــي قطـــاع الصيرفة 

اإلسالمية في مملكة البحرين.

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

خفض رسوم كلفة البنية التحتية من 12 إلى 10 دنانير للمتر المربع
مجلـــس الـــوزراء يعـــرب عـــن الفخـــر واالعتـــزاز لمظاهـــر النهضـــة واالزدهـــار والتقـــدم فـــي البحرين

نقل السجل المركزي 
للشركات المساهمة 

المقفلة من “التجارة” إلى 
“البحرين للمقاصة”

الفوز بكأس الخليج إنجاز 
تاريخي كبير ومشرف لكرة 

القدم البحرينية

تطوير موقع نظام “بنايات” 
من “الحكومة اإللكترونية” 

ليشمل الخيارات الثالثة 
للدفع

إعفاء حَملة الجوازات 
الدبلوماسية والخاصة 
والرسمية بين البحرين 

واليابان من التأشيرة

الموافقة على رد الحكومة 
بشأن زيادة مخصص اإلعاقة 

الشهري إلى 200 دينار

إطالق صندوق السيولة 
بقيمة 100 مليون دينار 

لدعم شركات الخاص للتغلب 
على التحديات 

local@albiladpress.com07

بعــد ذلــك اتخــذ مجلس الــوزراء القرارات التاليــة في ضوء المذكــرات المدرجة 
على جدول أعماله:

تنفيـــًذا  الـــوزراء  مجلـــس  أطلـــق  أواًل: 
لتكليـــف ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
الملتقـــى  خـــالل  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
للســـيولة  صندوًقـــا   2019 الحكومـــي 
بقيمـــة 100 مليون دينار لدعم شـــركات 
القطاع الخاص، للتغلب على التحديات 
التي تواجهها بالتنسيق مع غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين والمصارف الوطنية، 
حيـــث أكـــد المجلـــس أهميـــة الشـــراكة 
التنموية بيـــن القطاعين العام والخاص 
إلطـــالق صنـــدوق الســـيولة ومواصلـــة 
العمـــل على تعزيـــز دور القطاع الخاص 
ودعمه بما يســـهم في استدامته ويدفع 
ويصـــب  االقتصاديـــة  التنميـــة  بعجلـــة 
فـــي صالـــح الوطـــن والمواطـــن، ووافق 
المجلـــس علـــى توقيـــع 4 اتفاقيـــات مع 
البنـــوك المشـــاركة فيـــه، بما يســـهم في 
دعم شـــركات القطاع الخـــاص، وضمان 
اســـتدامة مشـــاريعها، من خـــالل تقديم 
التسهيالت االئتمانية لصندوق السيولة، 

إذ يبلـــغ إجمالـــي التســـهيالت نحو 130 
مليون دينار شـــاماًل مساهمة المصارف 
المشاركة. وكلف مجلس الوزراء وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بمتابعة سير 
العمل وبدء اإلجراءات الالزمة إلطالق 
صندوق السيولة لتلقي طلبات التمويل 

والبت فيها.

اللجنـــة  توصيـــة  علـــى  بنـــاء  ثانًيـــا: 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بمراجعـــة آليـــة تطبيق رســـم التحصيل 
فـــي مناطـــق التعميـــر بهـــدف تشـــجيع 
األعمال االستثمارية، فقد وافق مجلس 
الوزراء على توصية اللجنة التنســـيقية 
بخفـــض رســـوم كلفـــة إنشـــاء وتطويـــر 
البنيـــة التحتيـــة مـــن 12 دينـــار إلى 10 
دينار للمتر المربع في حال تم ســـدادها 
كاملـــة علـــى دفعـــة واحدة عنـــد اصدار 
رخصة البناء، مع توفير خدمة تقسيط 

الرسوم بالتعاون مع المصارف التجارية 
عبر نظام “بنايات”، أو اإلبقاء على خيار 
دفع الرســـوم على ثالث دفعات كما هو 
معمول به في الوضع الحالي برســـم 12 
دينار للمتـــر المربع، كمـــا وافق المجلس 
على توصية اللجنة التنســـيقية بتطوير 
“بنايـــات”  لنظـــام  اإللكترونـــي  الموقـــع 
مـــن قبـــل هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة ليشـــمل الخيـــارات الثالثة 
المحـــددة للدفـــع وتعديـــل قـــرار وزيـــر 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 

العمرانـــي رقم )11( لســـنة 2017 بشـــأن 
تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي مناطـــق 
المذكـــرة  ضـــوء  فـــي  وذلـــك  التعميـــر، 
اللجنـــة  مـــن  الغـــرض  لهـــذا  المرفوعـــة 
الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي والتـــي عرضهـــا نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيـــس اللجنة 
المذكـــورة الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل 

خليفة.

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثالًثـــا: 
بخصـــوص  الحكومـــة  رد  مســـودة 
االقتـــراح برغبـــة المقـــدم مـــن مجلـــس 
النـــواب بشـــأن زيادة مخصـــص اإلعاقة 
200 دينـــار، وذلـــك فـــي  إلـــى  الشـــهري 
ضـــوء التوصية المرفوعـــة لهذا الغرض 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة والتوازن المالي برئاســـة 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس 

اللجنة المذكورة.

رابًعـــا: وافق مجلس الـــوزراء على عدد 
واالتفاقيـــات  التفاهـــم  مذكـــرات  مـــن 

بيـــن حكومة مملكـــة البحرين وحكومة 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية والتي 
وتشـــمل  الخارجيـــة،  وزيـــر  عرضهـــا 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن فـــي المجاالت 
والتعليميـــة  واإلعالميـــة  الصحيـــة 

والشباب والرياضة وغيرها.

خامًســـا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
بيـــن حكومـــة  اتفـــاق ومذكـــرة تفاهـــم 
صاحـــب  وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة 
برتـــوان  دي  ويانـــغ  ســـلطان  الجاللـــة 
لجنـــة  إلنشـــاء  الســـالم  دار  برونـــاي 
والتعـــاون  الثنائـــي  للتعـــاون  مشـــتركة 
بينهمـــا فـــي المجـــاالت التعليمية والتي 

عرضها وزير الخارجية.

سادًســـا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
االعفاء مـــن متطلبات التأشـــيرة لحملة 
جوازات الســـفر الدبلوماسية والخاصة 
والرســـمية بين حكومة مملكة البحرين 
تبـــادل  خـــالل  مـــن  اليابـــان  وحكومـــة 
فـــي  وذلـــك  الدبلوماســـية،  المذكـــرات 
ضـــوء المذكرة المعروضـــة لهذا الغرض 

من وزير الخارجية.

ســـابًعا: وافـــق مجلس الـــوزراء على 
المركـــزي  الســـجل  خدمـــات  نقـــل 
مـــن  المقفلـــة  المســـاهمة  للشـــركات 
وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
إلى شـــركة البحريـــن للمقاصة، وذلك 
والمرونـــة  الشـــفافية  زيـــادة  بهـــدف 
المســـاهمة  الشـــركات  إدارة  فـــي 
المقفلـــة وتقديـــم خدمـــات إضافيـــة 
دون االخـــالل بخصوصيـــة الشـــركة، 
المذكـــرة  إحالـــة  المجلـــس  وقـــرر 
المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض مـــن وزيـــر 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة إلـــى 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، أخـــذ 
المجلس علًما بنتائج اجتماع الدورة 
العادية الحاديـــة والثالثين للجمعية 
العامة للمنظمـــة البحرية الدولية من 
خـــالل التقريـــر المرفـــوع مـــن وزيـــر 
المواصـــالت واالتصـــاالت، كمـــا أخـــذ 
علًمـــا بتقريـــر وزيـــر شـــؤون الشـــباب 
والرياضة بخصـــوص بطولة األلعاب 
وزارة  ســـتنظمها  التـــي  اإللكترونيـــة 

شؤون الشباب والرياضة.

قرارات المجلس
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اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  أطلـــق 
UNDP، تقريـــر التنمية البشـــرية لعـــام 2019 
تحـــت عنوان “ما يتجاوز الدخل، وما يتجاوز 
المتوســـطات، ومـــا يتجـــاوز الوقـــت الراهـــن: 
أوجه عدم المســـاواة في التنمية البشرية في 
القـــرن الحادي والعشـــرين”. وحلـــت البحرين 
فـــي المرتبـــة 45 عالميـــًا علـــى مؤشـــر التقرير 
مـــن إجمالـــي 189 دولة، بمتوســـط بلغ 0.838 
نقطة من المستوى المرجعي األعلى وهو )1(، 
علمـــا بـــأن البحريـــن تقدمـــت 6 مراتب خالل 
الفتـــرة من 2013 إلى 2018، وهو األعلى بين 
ترتيـــب الـــدول العربية في التقريـــر. يذكر أن 
مؤشـــر التنمية البشرية، يقوم بقياس التنمية 
البشرية عن طريق ثالثة أبعاد رئيسية: حياة 
طويلـــة وصحية، المعرفة، مســـتوى معيشـــي 

كريـــم، وذلـــك باســـتخدام أربعـــة مؤشـــرات: 
متوســـط العمر المتوقع عند الوالدة، السنوات 
ســـنوات  متوســـط  التعليـــم،  مـــن  المتوقعـــة 

الدراسة، الدخل اإلجمالي للفرد.
وقـــال وزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء رئيس 
اللجنة الوطنيـــة للمعلومات والســـكان محمد 
المطـــوع إن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعـــم ومســـاندة رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، تمتلك رؤية وطنية شـــاملة 
تضـــع  البشـــرية،  للتنميـــة  األبعـــاد  ومتكاملـــة 
االستثمار في المواطن محوًرا لكافة برامجها 

التنموية، وخططها المستقبلية.

وأوضح أن مملكـــة البحرين واصلت الحفاظ 
علـــى مكانتها المتقدمة بيـــن دول النخبة في 
تقريـــر التنمية البشـــرية العالمي لعـــام 2019، 
كدولة ضمن نطاق التنمية البشـــرية المرتفعة 
للغايـــة، بفضـــل اإلنجـــازات التنمويـــة النوعية 
والمتالحقـــة، الراميـــة إلى تعزيـــز ضمان حق 
المواطن فـــي بيئة أمنة ومزدهـــرة، وحصوله 
علـــى الخدمـــات بأعلى جـــودة ممكنـــة، منوًها 
إلـــى أن التنمية البشـــرية في المملكة، تشـــكل 
مصـــدر تقدير في الداخـــل والخارج، كنموذج 

تنموي وإنساني عالمي.
الحكومـــة  برامـــج  أن  إلـــى  المطـــوع  وأشـــار 
البحريـــن  رؤيـــة  مبـــادئ  مـــع  باالنســـجام 
ربـــط  مـــن  تمكنـــت   ،2030 االقتصاديـــة 
األولويـــات الوطنية من الخطط والسياســـات 
بأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يطمح 
برنامـــج عمـــل الحكومة للســـنوات مـــن 2019 

- 2022 لتعزيـــز الثوابـــت األساســـية للدولـــة 
والتنميـــة  الماليـــة  واالســـتدامة  والمجتمـــع، 
االقتصادية، عالوة على تأمين البيئة الداعمة 
للتنميـــة المســـتدامة. وبين أن حجـــم اإلنفاق 
العـــام في مجاالت الصحة والتعليم والضمان 
االجتماعـــي، بلـــغ أكثر مـــن 31 % من إجمالي 
اإلنفـــاق الحكومي، ففـــي مجال التعليم بلغت 
نســـبة االلتحاق بالمراحل االبتدائية 100 %، 
وتـــم القضاء علـــى األمية، واحتلـــت البحرين 
المركـــز األول عربًيـــا والثالـــث علـــى مســـتوى 
دول الشـــرق األوســـط فيما يخص المؤشرات 
المتعلقـــة بالتعليـــم، وفقـــا لتقريـــر “مجموعـــة 
بوســـطن االستشـــارية” بشـــأن تقويم التنمية 
االقتصاديـــة المســـتدامة، والصـــادر في شـــهر 
يوليو 2019م. وصدر قانون الضمان الصحي 
في أغســـطس 2018، في إطـــار تنفيذ الخطة 
لتحقيـــق   2025  -  2016 للصحـــة  الوطنيـــة 

الرعايـــة الصحية الشـــاملة، وتم تكريم ســـمو 
الصحـــة  قبـــل منظمـــة  مـــن  الـــوزراء  رئيـــس 
العالميـــة كقائـــد عالمـــي، وخـــالل الفتـــرة مـــن 
2008 - 2018 زاد دخل األسرة بمقدار 47 % 
وذلك بالتزامن مع ارتفاع مشـــاركة المرأة في 
سوق العمل، كما زاد متوسط أجور الموظفين 
البحرينيين في القطاع الخاص بنســـبة 37.2 
مختلـــف  فـــي  مماثلـــة  طفـــرات  وهنـــاك   ،%

مجاالت التنمية البشرية والحضرية.
وأكـــد المطوع أن اللجنـــة الوطنية للمعلومات 
تحديـــث  متابعـــة  ســـتواصل  والســـكان، 
بكافـــة  المتعلقـــة  والبيانـــات  المعلومـــات 
المؤشـــرات واإلحصائيـــات الوطنية، وأهداف 
وضمـــان  ومؤشـــراتها،  المســـتدامة  التنميـــة 
توفير المعلومات المطلوبة للمنظمات الدولية 
في الوقت المناســـب، لتضمينها في تقاريرها 
الدوريـــة. ولفت إلـــى أن النجاحـــات التنموية 

المشـــهودة لمملكة البحريـــن، والتزامها الدائم 
باألهـــداف األمميـــة، تنطلق من أهميـــة إنجاز 
معادلة الريادة واالستدامة في كافة مجاالت 
التنمية الســـيما قطاعـــات التعليـــم، والصحة، 
وتوفيـــر الخدمـــات األساســـية، وزيـــادة دخل 
الفـــرد، وتحســـين نوعيـــة الحيـــاة، فـــي ظـــل 
المســـيرة التنمويـــة الرائدة والشـــاملة، بقيادة 

جاللة عاهل البالد.
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أمـــس رئيـــس 
لجنـــة شـــؤون الدفـــاع بمجلـــس النواب 
البرازيلـــي ادواردو بولســـو نـــارو، وذلك 
بحضور نائـــب رئيس األمن العام اللواء 

عبدهللا الزايد.
أدواردو  بزيـــارة  الوزيـــر  رحـــب  وقـــد 
البحريـــن،  إلـــى مملكـــة  نـــارو  بولســـون 

والتي تأتي في إطـــار التواصل وتبادل 
وجهات النظر.

وتـــم خالل اللقاء، اســـتعراض العالقات 
الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية 
البرازيـــل الصديقـــة، إضافـــة إلـــى بحث 
مجـــاالت التعاون والتنســـيق وعدد من 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك، 

والتطورات على الساحة اإلقليمية.

استعراض العالقات الثنائية مع البرازيل

األبحاث والدراسات االقتصادية تلعب دورا مهما في التنمية
وزيـــر الماليـــة يســـتقبل رئيـــس معهـــد دول الخليـــج العربيـــة فـــي واشـــنطن

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
مـــا  علـــى  خليفـــة  آل  خليفـــة 
تتمتـــع بـــه العالقـــات البحرينيـــة 
األميركيـــة التاريخيـــة مـــن تميز 
علـــى المســـتويات كافـــة، منوها 
بأهميـــة مواصلة تعزيـــز التعاون 
اإلســـتراتيجية  والشـــراكة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
في مختلف المجـــاالت بما يعود 
بالنمـــاء واالزدهار علـــى البلدين 

والشعبين الصديقين.
جاء ذلـــك لدى اســـتقبال الوزير، 
رئيس معهد دول الخليج العربية 

في واشنطن دوجالس سيليمان، 
حيث أشـــاد بـــاألدوار التي يقوم 
بها المعهد من خالل ما يقدمه من 

دراسات إســـتراتيجية وتحليلية 
وأبحـــاث في مختلـــف المجاالت 
خصوصا فـــي المجـــاالت المالية 

واالقتصاديـــة، والتي تهدف إلى 
تعزيـــز التنميـــة االقتصادية على 

مختلف الصعد.

وزير المالية واالقتصاد الوطني مستقبال رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

خلـــف يفتتـــح المرحلـــة الثانيـــة مـــن تطويـــر شـــارع ســـار
افتتــح وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلف المرحلة الثانية من مشــروع تطوير شــارع ســار مع تقاطع شارع 35، 
بافتتاح إشارتين ضوئيتين أخريين من المشروع؛ ليكون الشارع بمسارين 
بكل اتجاه بدًءا من دوار سار على شارع البديع حتى طريق 1725 جنوًبا، 

إذ بلغت نسبة اإلنجاز بهذه المرحلة نحو 85 %.

وقال خلف إن أعمال المشـــروع تتضمن 
توســـعة الشـــارع بطـــول 14 كلـــم طولي 
تقريًبا ليصبح طريًقا مزدوًجا بمســـارين 
بعـــرض 7 أمتـــار في كل اتجـــاه وتطوير 
 5 وتركيـــب  عليـــه  التقاطعـــات  جميـــع 
إشارات ضوئية عند التقاطعات التالية: 
تقاطع شـــارع ســـار مع شارع 35، تقاطع 
شـــارع ســـار مـــع طريـــق 1523، تقاطـــع 
شـــارع ســـار مـــع طريـــق 2941، تقاطـــع 
شارع ســـار مع طريق 1715 وشارع  45 
وتقاطـــع شـــارع ســـار مع طريـــق 1725، 

إلى جانب إنشـــاء ما يقارب 400 موقف 
للســـيارات على امتداد الشارع وبالقرب 
مـــن جامـــع ســـار، إضافـــة إلـــى إنشـــاء 4 
المحـــالت  ســـتخدم  خدميـــة  شـــوارع 
القاطنيـــن  دخـــول  وتســـهل  التجاريـــة 
إلـــى منازلهـــم بـــكل ســـهولة، كما ســـيتم 
إنشـــاء ممـــر مشـــاة بجانـــب الطريق في 

االتجاهين على امتداد الشارع. 
علـــى   يشـــتمل  المشـــروع  أن  وأضـــاف 
إنشـــاء شـــبكة جديـــدة لتصريـــف ميـــاه 
األمطـــار وإنشـــاء شـــبكة إنـــارة جديـــدة 

إضافة إلى أعمال تحويالت وتمديدات 
والكهربـــاء  المـــاء  شـــبكتي  وحمايـــة 
واالتصاالت، وذلك بالتنســـيق مع قســـم 
إنـــارة الطـــرق واألقســـام المعنيـــة بهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء، ويتضمـــن المشـــروع 
أيًضـــا وضـــع القنـــوات األرضيـــة وذلـــك 

الســـتخدمها مستقباًل من قبل الخدمات 
الفنيـــة لتالفـــي قطع األســـفلت، كما يتم 
إنشـــاء محطات للنقـــل العام بالتنســـيق 
واالتصـــاالت،  المواصـــالت  وزارة  مـــع 
ووضـــع اإلشـــارات والعالمـــات المرورية 
التنظيمية والتحذيرية الالزمة لتحقيق 

السالمة المطلوبة على الشارع .  
وأوضح أن المشـــروع مطل على العديد 
والمنشـــآت  الســـكنية  المجمعـــات  مـــن 
الحركـــة  حجـــم  عـــن  عـــدا  التجاريـــة، 
المرورية العالي وظاهرة المشاة، إضافة 
الهوائيـــة  الدراجـــات  مســـتخدمي  إلـــى 

والعديد من المداخل للمناطق الســـكنية 
علـــى جانبـــي الشـــارع وبالتالـــي تطلـــب 
إنشاء هذا الشارع وتطوير استراتيجية 
خاصة لتقسيم العمل؛ ليتالءم مع إدارة 
الحركة المرورية وضمان تدفقها بشكل 

مستمر. 

المنامة - وزارة األشغال

جانب من افتتاح المرحلة الثانية من المشروع

المنامة - بنا

المطـــوع: مواصلـــة إنجـــاز الريـــادة واالســـتدامة بمجـــال التنميـــة البشـــرية

البحرين األعلى عربيا بمؤشر تقرير “اإلنمائي” 2019

محمد المطوع

 قــال الممثــل الُمقيــم لبرنامــج األمم المتحدة اإلنمائي ســتيفانو باتيناتــو أن هنالك 
أوجــه عــدة لعــدم المســاواة فــي التنميــة البشــرية فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
وبأن هنالك الكثيرين ممن يعيشــوا دون أمل، أو هدف، أو شــعور بالكرامة، وبأنهم 

يقفون على هامش المجتمع، ويرون اآلخرين يتجهون الى المزيد من االزدهار.

اســـتعراض  هامـــش  علـــى  ذلـــك،  جـــاء 
)باتيناتـــو( لتقريـــر التنمية البشـــرية للعام 
2019 فـــي بيـــت األمـــم المتحـــدة صبـــاح 
يوم أمس، والذي ركز خالله التقرير على 
أوجـــه عدم المســـاواة في القـــرن الحادي 
والعشـــرين، مـــن حيـــث مـــا وراء الدخل، 

والمتوسط، والحاضر.
وأكـــد باتيناتـــو أنـــه وبالرغـــم مـــن تجاوز 
فـــي  لـــأداء  الدنيـــا  للحـــدود  الكثيـــرون 
التفاوتـــات  تـــزال  ال  البشـــرية،  التنميـــة 

واســـعة فـــي االنتشـــار، مضيًفـــا “في أول 
عقديـــن مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين، 
تحقق تقدم ملحوظ في الحد من أشكال 
الحرمـــان الشـــديد، غيـــر أن التفاوتات ال 
تـــزال علـــى مســـتويات غيـــر مقبولـــة في 
حريـــة  ســـيما  ال  اإلمكانـــات،  مجموعـــة 
األفـــراد فـــي أن يحققـــوا ذواتهـــم، وممـــا 
ينشدونه من دراسة، أو عمل، أو ما يكفي 

من غذاء”.
 

وأضـــاف “الوضـــع الراهن يتطلـــب تقييم 
البشـــرية  التنميـــة  فـــي  المســـاواة  عـــدم 
بمعيار )ثورة في المقاييس(، فالسياسات 
الجديـــدة ُتبنـــى علـــى مقاييـــس جيـــدة، 
والجيل الجديد من أوجه عدم المســـاواة 
مـــن المقاييـــس، هنـــاك  يســـتدعي جيـــالً 
مرتبطـــة  أوضـــح  مفاهيـــم  إلـــى  حاجـــة 
بيـــن  الجمـــع  وإلـــى  العصـــر،  بتحديـــات 
مصادر شتى البيانات، واستخدام أدوات 

أدق للتحليل”.
عـــدم  تصحيـــح  أيًضـــا  “هنالـــك  وأردف   
فـــي  البشـــرية  التنميـــة  فـــي  المســـاواة 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين كأمـــر ممكن، 
إذا مـــا بدأنـــا العمل حاالً، قبـــل أن تتحّول 
االختـــالالت في النفـــوذ االقتصـــادي إلى 

هيمنة سياسية راسخة”.

عـــدم  أيًضـــا ألوجـــه  أشـــير   ويســـتطرد” 
المســـاواة والتـــي تتراكـــم مـــدى الحيـــاة، 
مســـببة اختـــالالت عميقـــة فـــي موازيـــن 
القـــوى، مع أهميـــة تقييم عدم المســـاواة 
هذه عبر التصدي لها بثورة من المقاييس، 
وعليـــه فيمكننـــا تصحيح عدم المســـاواة 
في التنمية البشرية، إذا بدأنا العمل حاالً، 
قبـــل أن تتحـــول االختالالت فـــي النفوذ 
االقتصادي إلى هيمنة سياسية راسخة”.

 وفيمـــا يتعلق بما وراء الدخل، قال “البد 
ألي تقييـــم شـــامل لعـــدم المســـاواة فـــي 
النظر فـــي الدخل والثـــروة، لكن عليه أن 
يتجـــاوز الـــدوالرات أو الروبيـــات ليفهـــم 
البشـــرية  التنميـــة  أبعـــاد  فـــي  الفـــوارق 
األخـــرى، أو العوامل التي تؤدي إليها، مع 
النظر ألوجه عدم المســـاواة االقتصادية، 

واألساســـية كالتعليـــم والصحة والكرامة 
واحترام حقوق اإلنسان”.

 ويزيـــد “فهم عـــدم المســـاواة في الدخل 
يتطلـــب تفحـــص أوجـــه عـــدم المســـاواة 
األخرى، فالحرمان في الصحة، والتعليم 

يتفاعـــل، وكثيًرا ما يتفاقـــم مدى الحياة، 
وكثيـــًرا مـــا تبـــدأ الفـــوارق قبـــل الـــوالدة، 
بورقـــة حظ تحددها صدفـــة مكان والدة 
الطفـــل، وقـــد تتســـع هـــذه الفـــوارق عبـــر 

السنين”.

جانب من إطالق تقرير التنمية البشرية العالمي 2019 

الممثل المقيم للبرنامج األممي: التفاوتات الفردية ال تزال على مستويات غير مقبولة

يجب التصدي لمبدأ عدم المساواة بثورة من المقاييس

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري



أقامت هيئة الثقافـــة واآلثار برعاية كريمة من 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مســـاء أمس، حفـــاًل لتكريم 
محمـــد جابر األنصاري. وأنـــاب صاحب الجاللة 
الـــوزراء ســـمو  الملـــك، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لحضور حفل 
التكريم الذي أقيم في الصالة الثقافية بحضور 
عـــدد من أصحاب الســـمو والمعالي والســـعادة، 
حيث أدلى سموه في هذه المناسبة بالتصريح 

التالي:
إنـــه لمـــن دواعـــي اعتـــزازي أن أقـــوم نيابة عن 
جاللـــة الملـــك بحضور هذه المناســـبة التي يتم 
فيهـــا تكريـــم الدكتـــور محمـــد جابـــر األنصاري 
مبدعـــي  بتكريـــم  جاللتـــه  الهتمـــام  تأكيـــًدا 
البحرين وشـــخصياتها الوطنية التي ســـاهمت 
فـــي بنـــاء نهضتهـــا الحديثـــة، وتقديـــًرا لعطائه 
الفكري واألدبي والثقافي عبر مسيرته الممتدة 
عـــدة عقـــود أثرى من خـــالل مؤلفاتـــه وكتاباته 
رفـــوف المكتبات. ويســـرني بهذه المناســـبة أن 
أقـــدم الشـــكر لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
ورئيســـتها الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
لتبنيهـــا وإقامتها لهذا المشـــروع الوطني الهام، 
الذي يتم من خالله تكريم كاتب ومفكر وأديب 
بحريني جاوزت أصـــداء أعماله األدبية وفكره 
السياســـي واالجتماعـــي الصعيـــد المحلـــي إلى 

النطاق العربي واإلسالمي وحتى العالمي.
بأبنائهـــا وتكـــرم  للبحريـــن أن تفخـــر  وإن كان 
الذيـــن أســـهموا في نهضتهـــا الفكريـــة واألدبية 
فـــإن محمـــد جابـــر األنصـــاري يأتـــي مـــن ضمن 
هـــؤالء األبنـــاء المخلصين من خالل مـــا تقلده 
من مناصب يأتي على رأســـها منصب مستشار 
حضرة صاحب الجاللة الملك للشـــؤون العلمية 
والثقافية، وإسهاماته في المشروع اإلصالحي 

لجاللة الملك وميثاق العمل الوطني.
وإنـــي ألذكـــر بالخيـــر والتقدير إســـهاماته أثناء 
عملنا المشـــترك في تأسيس دائرة اإلعالم ومن 

ثم وزارة اإلعالم، وعضوية مجلس الدولة.

ومـــن خالل فكـــر ناضـــج واطالع واســـع، اهتم 
محمـــد جابـــر األنصـــاري بقضايـــا وطنـــه وأمته 
وأســـس بذلـــك عالقاتـــه الواســـعة بالمفكريـــن 
العـــرب وغيرهم من أبناء عصره الذين أشـــادوا 
بفكره ورؤاه السياسية واالجتماعية ومؤلفاته 
التـــي ســـتظل مصـــدًرا داعًمـــا لـــأدب ومرجًعـــا 
للباحثيـــن والقـــراء باعتبـــاره واحـــًدا مـــن أهـــم 
المفكرين العرب. وانتهز هذه المناســـبة ألعرب 
عـــن صـــادق تمنياتـــي لمحمـــد جابـــر األنصاري 
بموفـــور الصحـــة والعافيـــة، وعـــن تقديـــري لما 
قدمـــه لوطننـــا العزيـــز وأمتـــه مـــن خدمات في 
مجـــاالت الفكـــر واألدب. مـــن جانبهـــا أعربـــت 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة عن شـــكرها 
وامتنانهـــا لجاللة الملك لتفضله برعاية الحفل، 
قائلـــة إن الثقافـــة فـــي مملكـــة البحرين تحظى 
بدعم دائم ومســـتمر من جاللته. كما وتوجهت 
بالشكر الجزيل لنائب راعي الحفل سمو الشيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك الـــذي يتابـــع ويدعم الشـــأن 
الثقافي فـــي مملكة البحرين. وأشـــادت بالدور 
الـــذي قدمتـــه عائلـــة األنصاري فـــي إنجاح هذا 
الحفل، متوجهة بالشـــكر أيًضـــا لصفاء إبراهيم 
العلـــوي التـــي قامـــت باإلعداد واإلشـــراف على 
كتـــاب “الكلمة من أجل اإلنســـان: ســـيرة المفكر 
الدكتور محمد جابر األنصاري” المخصص لهذه 
المناســـبة، وأســـتاذة الطب النفســـي ومؤسسة 
متحـــف المـــرأة بإمارة دبـــي باإلمـــارات العربية 
المتحـــدة رفيعة غباش التـــي عملت على إنتاج 

فيلم “منارة البحرين”. 
وقالت “نجتمع اليوم جميًعا مع محبي الدكتور 
محمـــد جابر األنصـــاري، هذا االســـم الالمع في 
تاريـــخ البحرين الحديـــث، الذي أثـــرى المملكة 
اإلصـــدارات  مـــن  بالعديـــد  العربـــي  والعالـــم 
وأثـــًرا  نجاًحـــا  محقًقـــا  الفكريـــة  واإلســـهامات 
جميـــاًل على مســـتوى العالـــم العربـــي”، مضيفة 
“الدكتـــور محمـــد جابـــر األنصـــاري لـــم تقتصـــر 
إنجازاته على المســـتوى المحلي، بل حمل اسم 
البحريـــن إلـــى محافـــل العالـــم العربـــي والعالم 
أجمـــع”، مختتمة كلمتها بتأكيـــد أن الثقافة هي 

ما يروج للمنجزات الحضارية لأوطان.
وفي كلمتها باسم عائلة محمد جابر األنصاري، 
قالت ابنته األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالة األنصاري “ينطلق الشـــكر واالمتنان عميًقا 
لراعـــي الحفل، صاحـــب المقام الســـامي، الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، حفظه هللا ورعاه، 
فهـــو، من بعـــد هللا، صاحب الفضـــل األول على 
والدنا في ســـرائه وضرائـــه، وعبر عالقة فريدة 
مـــن نوعها، تمتد إلى يومنا هـــذا، جمعت القائد 
بالمثقف على مدى 3 عقود، في عالقة تكاملية 
وتوافقيـــة، قد يقل مثيلها فـــي أزماننا العربية، 
ولم يهدأ خاللها فكر والدنا بتقديم المســـتطاع، 
لترجمة تلك الرؤية الملكية اإلصالحية الرحبة، 
النابضة بروح التجديد، والمتســـعة بطموحاتها 
المشـــرق”.  البحريـــن  غـــد  وآمـــال  آفـــاق  لـــكل 
وأضافت “وتأتي اإلنابة الكريمة لســـمو الشـــيخ 

محمد بن مبارك آل خليفة لهذا الحفل، لتضفي 
له أهمية وطابًعـــا خاًصا، أواًل، لمكانته الوطنية 
بإســـهاماته  الريـــادة  ســـبق  فلســـموه  الرفيعـــة، 
الكبيرة في بنـــاء نهضة البحرين الحديثة التي 
نقـــف أمامها بإجـــالل واحترام وتقديـــر، وثانًيا، 
لمكانته العزيزة على قلب والدنا الذي لن ينسى 
له مواقفه اإلنسانية ومساندته األخوية منذ أن 
آمـــن بقدراته وعينـــه مراقًبا فـــي دائرة اإلعالم 
عندما كان ســـموه مسؤواًل عنها، واستمر دعمه 
لـــه متفهًمـــا حاجتـــه لممارســـة دوره كمفكر حر 
ورغبتـــه بأن يكون بعيًدا عـــن اعتبارات وقيود 
العمل اإلداري، وبقي حبل الود والمحبة ممدوًدا 
إلى يومنا هذا ومهما بعدت بينهما المســـافات”. 
وأردفـــت “بالنيابة عـــن والدتي وأفـــراد عائلتنا 
الصغيـــرة والممتدة، أعرب لكم عن مدى فخرنا 
وســـعادتنا جميًعـــا، بـــأن نكـــون شـــاهدين لهـــذه 
الوقفـــة التقديريـــة التي قررتها هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار وأحســـنت اختيار توقيتها، في 
ســـياق أفراحنـــا الوطنيـــة، وتوفقت فـــي ِحَبْك 
مضمونهـــا الذي جـــاء محماًل بالحـــب والتقدير 
والتكريـــم لوالدنا العزيز”، قائلـــة “كما أقف بكل 
تقديـــر وامتنان أمـــام الجهود الكبيرة للشـــيخة 
مـــي بنت محمـــد آل خليفة والشـــيخة هال بنت 
محمد آل خليفة، وأعضاء فريق عملهم المبدع 
والمتميـــز، على احتفائهـــم المقدر بجهود والدنا 
الـــذي يعنـــي لنا الكثيـــر في مثل هـــذه الظروف 
وهذا التوقيـــت”.  وأضافت أن عائلة األنصاري 

تعمل على تأسيس دارة ثقافية وفكرية تحمل 
اســـم األنصاري، قائلة إن العائلة تأمل أن تكون 
نواة لصرح ثقافي يســـتمر في نشـــر والتعريف 
بإنتاجـــه الفكـــري، بالًغـــا بذلك مكانتـــه المأمولة 
والفكـــري  الثقافـــي  البحريـــن  تاريـــخ  ضمـــن 
المعاصـــر.  وأشـــادت هالـــة األنصـــاري بالحفـــل، 
موضحة أنه اســـتطاع ترجمـــة مكانة األنصاري 
الخارطـــة  علـــى  والثقافـــة  الفكـــر  رواد  كأحـــد 
الوطنيـــة، وعبرت مضامينه بـــكل رقي وجمال 
“نقـــف  عـــن حجـــم االعتـــزاز بعطائـــه. وقالـــت 
اليـــوم أمـــام إرثه الكبير برهبـــة وعزم الحريص 
علـــى حفظـــه وإحيائـــه وإتاحتـــه ملـــًكا تحـــت 
تصـــرف وطنه الصغيـــر الذي انطلق منـــه حالًما 
بعـــودة الـــروح ألمتـــه العربية، وبقيـــام نهضتها، 
واســـتئناف مجدها وزمان وصلها، الذي عايش 
تاريخـــه، بصوالتـــه وجوالتـــه، منقًبـــا ومحلـــاًل 
ألســـباب مـــده وجـــزره”. وشـــهد حفـــل تكريـــم 
محمد جابـــر األنصاري افتتاح معـــرض “الكلمة 
من أجل اإلنســـان: من حياة المفكر محمد جابر 
األنصـــاري” فـــي بهو الصالـــة الثقافيـــة، إذ يضم 
المعـــرض مقتنيـــات لأنصـــاري ومجموعـــة من 
كتبـــه ومقاالتـــه وشـــهاداته وصوًرا مـــن حياته، 
نظمته هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار بالتعاون 
مـــع عائلـــة األنصاري. ويســـتمر المعـــرض حتى 

تاريخ 22 ديسمبر الجاري. 
كمـــا تضمن االحتفـــال عرًضـــا موســـيقًيا غنائًيا 
لفرقـــة هارمونـــي مـــن مجموعـــة تـــاء الشـــباب 

الثقافيـــة، احتفى بكلمات قصيدة “ميالد أوال” 
لأنصاري، وحمل ألحانهم وغناءهم. 

وشـــهد الحفـــل كلمـــة ألســـتاذ علـــم االجتمـــاع 
للمجلـــس  األســـبق  العـــام  واألميـــن  السياســـي 
بدولـــة  واآلداب  والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي 
الكويـــت محمـــد غانـــم الرميحـــي، قـــدم خاللها 
قـــراءة لفكـــر محمـــد جابـــر األنصـــاري ومتوقًفا 
عند مشـــروعه الـــذي هو محاولـــة للتعرف على 
العربـــي،  العالـــم  فـــي  الســـلطة  تـــداول  كيفيـــة 
متمنًيـــا إعـــادة قـــراءة ما كتـــب األنصـــاري، كما 
اختصـــر أهم القضايا والمواضيع التي اهتم بها 
األنصاري، ومنها المفاهيم العربية والتشريعات 
وعالقـــة الديـــن بالدولـــة، باإلضافة إلـــى أهمية 
المؤسســـات فـــي البحث عن الخـــالص والدولة 
العادلـــة المطلوبة فـــي المنطقـــة العربية.  وفي 
فقـــرة أخرى من الحفل، تم عـــرض فيلم “منارة 
البحريـــن” الـــذي عملـــت علـــى فكرتـــه وإعداده 
أستاذة الطب النفسي ومؤسسة متحف المرأة 
بإمـــارة دبي باإلمارات العربيـــة المتحدة رفيعة 
غبـــاش.  وقدمت اإلعالمية البحرينية سوســـن 
ســـعادتها  عـــن  أعربـــت خاللهـــا  كلمـــة  الشـــاعر 
النتمائها على مملكة وفية ألشـــخاص ســـاهموا 
فـــي بنـــاء الوطـــن. كمـــا تحدثـــت عـــن بالعالقة 
التـــي تجمعها مع األنصاري وذكرياتها معه، كما 
ســـردت محطات جمعتها باألنصاري، مستذكرة 
إســـهاماته وإنجازاته الفكريـــة.  كما وتم توزيع 
كتـــاب “الكلمة من أجل اإلنســـان: ســـيرة المفكر 
الدكتـــور محمد جابر األنصـــاري” الذي أصدرته 
هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار وقامت بإعداده 
العلـــوي.  إبراهيـــم  صفـــاء  عليـــه  واإلشـــراف 
ويرصـــد الكتـــاب عبـــر فصولـــه الســـتة ســـيرة 
المفكـــر األنصـــاري مـــن مختلف جوانبهـــا، كيف 
عـــاش، وكيـــف نما فكره حتى تحقق مشـــروعه 
النهضـــوي بشـــعار “الكلمـــة مـــن أجل اإلنســـان”، 
بوجود شـــهادات من أسرته وأقاربه وأصدقائه 
وكبـــار األدباء والكتاب والمفكرين الذين عملوا 
معه وكتبوا عنه وســـاء من البحرين أو الخليج 

أو الوطن العربي.

هالة األنصاري تلقي كلمتها جاللة الملك ينيب سمو الشيخ محمد بن مبارك لحفل االحتفاء بمحمد جابر األنصاري

المنامة - بنا

الثقافـــة تحظـــى بدعـــم دائم ومســـتمر من جاللـــة الملك
ــه وأمـــتـــه ــنـ ــا وطـ ــاي ــض ــق ــم ب ــتـ ــر اهـ ــك ــف ــاري م ــ ــصـ ــ ــن مــــبــــارك: األنـ ــ ــد ب ــم ــح م

local@albiladpress.com

األربعاء 11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الثاني 1441 - العدد 4075
09

بحرينيتان تشاركان في النسخة الدولية من “رواد في القصر”
اختتـــم المتأهلون في النســـخة الخليجية 
مـــن “رواد في القصر” المعســـكر التدريبي 
للنســـخة العالميـــة مـــن مســـابقة “رواد في 
القصـــر”، وذلـــك تمهيـــدًا لمشـــاركتهم فـــي 
التصفيات النهائية لهذه المنافسة الدولية 

اليوم )األربعاء( في لندن.  
الخليجيـــة  النســـخة  ضمـــن  تأهـــل  وقـــد 
الثانية والمنعقدة في نوفمبر الماضي في 
البحريـــن ثالثـــة مشـــاركون وهم بحســـب 
المراكـــز الثـــالث األولى: شـــهد الزاكي من 
البحريـــن عن ســـتوديو MAVI VR، وأريام 
أحمـــد من اإلمـــارات العربية المتحدة  عن 
مشروع أريام، والتي حصدت أيضًا جائزة 
اختيـــار الجمهور، وأخيرًا نهلة الســـني من 
البحرين عن مشـــروع DocWhere.  ومن 
المقـــرر أن يتنافس المتأهلون اليوم ضمن 
الجولـــة العالميـــة مـــع 19 رائـــد عمـــل مـــن 

مختلـــف أنحـــاء العالـــم، حيث ســـيتضمن 
الحفـــل الختامـــي اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن 
فـــي المراكـــز األولى الثـــالث وفائز بجائزة 
البرنامـــج  ووتضمـــن  الجمهـــور.   اختيـــار 
التدريبـــي الذي اســـتمر على مـــدى يومين 
مجموعـــة مـــن ورش العمـــل والجلســـات 
تعريـــف رواد  إلـــى  الراميـــة  التخصصيـــة 
دول  مختلـــف  مـــن  المشـــاركين  األعمـــال 
العالـــم فـــي هـــذه المســـابقة الدوليـــة على 
ظـــل  فـــي  والتحديـــات  التطويـــر  فـــرص 

العالمـــي.  االقتصـــاد  وأطـــر  المســـتجدات 
وبهذه المناســـبة، أعرب الرئيس التنفيذي 
لصندوق العمـــل “تمكين” إبراهيم جناحي 
عـــن إشـــادته بالتميـــز فـــي أداء المشـــاريع 
البحرينيـــة المشـــاركة، منوهـــًا بمـــا حققته 
المملكـــة مـــن تميـــز ريـــادي نوعـــي علـــى 
المســـتوى الدولي، وال ســـيما فـــي إطار ما 

يطرحـــه هذا البرنامج مـــن منصة تفاعلية 
متكاملة، تســـمح باســـتفادة رواد األعمال 
المشـــاركين من شـــبكة دولية واســـعة من 
الخبـــرات الرياديـــة واالســـتثمارية. وفـــي 
جلســـة تعريفية ضمن المعســـكر التدريبي 
للمسابقة، قام الرئيس التنفيذي لالستثمار 
واالتصاالت التســـويقية بــــ “تمكين” ناصر 

قائدي بتســـليط الضـــوء على بيئـــة ريادة 
األعمـــال في مملكـــة البحريـــن ومقوماتها 
في دعم النمـــوذج البحريني المتميز على 
مســـتوى المنطقـــة.  ولفـــت إلـــى أن اتاحة 
الفـــرص أمـــام رواد األعمـــال البحرينييـــن 
الكتســـاب الخبرات الدوليـــة والتعرف عن 
قـــرب على مـــا يقدمه الســـوق الدولي من 

فرص للنمـــو والتطوير على المشـــروعات 
المقدمـــة، يأتـــي علـــى رأس االهتمامـــات 
الوطنيـــة فيمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز البيئـــة 
المملكـــة  بهـــا  تتمتـــع  التـــي  االقتصاديـــة 
وعلى تنويع مواردها االقتصادية، لتكون 
نموذجًا فريدًا في تعزيز توجهات التنمية 

االقتصادية المستدامة.

المنامة - تمكين

المتأهلون يتنافسون 
اليوم ضمن 19 رائد 

عمل من مختلف 
أنحاء العالم

المنامة - وزارة اإلسكان

تنفيــًذا لتوجيهــات ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
خالل الملتقى الحكومي 2019 بالبدء في تنفيذ مشــروع مدينة شــرق 
ســترة، شرعت وزارة اإلســكان في توزيع وحدات المرحلة األولى من 
المشــروع على المواطنين المستحقين بشكل تدريجي، بمناسبة إبرام 
الــوزارة عقود تنفيذ المشــروع مع شــركة هندســة الماكينــات الصينية 
“CMEC”، إيذاًنــا ببــدء تنفيــذ المشــروع الــذي يتضمن أكثــر من 3000 

وحدة وقسيمة سكنية.

 وذكـــر الوكيل المســـاعد للسياســـات 
والخدمات اإلسكانية خالد الحيدان 
أن بدء التوزيـــع التدريجي لوحدات 
المرحلة األولى لمشروع مدينة شرق 
ســـترة يأتـــي في إطار حـــرص وزارة 
اإلســـكان علـــى مشـــاركة المواطنين 
المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد  احتفـــاالت 
وعيـــد جلـــوس عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وتزامًنـــا مـــع توقيـــع عقـــود 

مدينة شرق سترة.
 وأضـــاف الحيـــدان أنـــه بنـــاًء علـــى 
توجيه وزير اإلســـكان باســـم الحمر، 
الخدمـــات  إدارة  شـــرعت  فقـــد 
المواطنيـــن  إشـــعار  فـــي  اإلســـكانية 
المرشـــحين لالســـتفادة مـــن المرحلة 
األولى لمدينة شـــرق ســـترة للحضور 
بتزويدهـــم  وقامـــت  الـــوزارة،  إلـــى 
بشـــهادات االســـتحقاق، مشـــيًرا إلـــى 
أن هـــذا المشـــروع ومـــا يتـــم إنجازه 

من مشاريع أخرى في مدن البحرين 
المجمعـــات  ومشـــاريع  الجديـــدة 
السكنية في عدد من المحافظات من 
شـــأنهم االســـتمرار في اإلســـراع في 
تلبية الطلبات اإلسكانية للمواطنين.

 وقال الوكيل المســـاعد إن مشـــروع 
مدينـــة شـــرق ســـترة يعد المشـــروع 
األبـــرز الـــذي توليـــه الـــوزارة اهتماًما 

كبيـــًرا خـــالل هـــذه المرحلـــة، حيـــث 
الطاقـــات  تســـخير  إلـــى  تســـعى 
مقومـــات  كافـــة  لتوفيـــر  والجهـــود 
النجـــاح لتجربـــة التعـــاون مـــع أحـــد 
أكبر شـــركات المقاوالت الصينية في 
تنفيذ المدينـــة، والوصول إلى نقطة 
انطالق األعمال اإلنشـــائية في موقع 
المشـــروع، باعتبار أن ذلك يسهم في 

تســـريع وتيرة العمل ومن ثم ســـرعة 
تلبية الطلبات اإلسكانية.

 ونـــّوه إلى أن مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة يعد أحد المشـــاريع الرئيســـية 
التـــي أدرجتهـــا الـــوزارة لتنفيـــذ أمـــر 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة بشأن بناء 
40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، كمـــا يدخل 

المشـــروع فـــي إطـــار جهـــود العمـــل 
علـــى توفيـــر 25 ألف وحدة ســـكنية 
التـــي ينـــص عليها برنامـــج الحكومة 

الحالي.
 وأشـــار إلى الدعم الحكومي المطلق 
مـــن خالل إعطـــاء األولوية لشـــؤون 
يعـــد  التحديـــات  وتذليـــل  اإلســـكان 
السبب الرئيســـي لما تشهده المملكة 
من مكتســـبات إســـكانية، يتمثل في 
إطالق األعمال اإلنشـــائية في جميع 
الخمـــس،  الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن 
والتي تشـــمل مدينة سلمان ومدينة 
خليفة ومدينة شـــرق الحد وضاحية 
الرملـــي باإلضافـــة إلى مدينة شـــرق 
ســـترة، فضالً عن مبادرات الشـــراكة 
مع القطاع الخاص التي القت نجاًحا 
واسًعا وأسهمت في تنويع الخيارات 
اإلســـكانية والحصـــول عليها بشـــكل 

فوري.

“اإلسكان” تشرع في توزيع وحدات المرحلة األولى بـ “شرق سترة”

البدء في توزيع وحدات المرحلة األولى من المشروع على المستحقين خالد الحيدان



المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيـــرة الصحة فائقة الصالح أمس وفدا مـــن كلية الطب بجامعة 
األميـــر ســـونجهاال فـــي تايلنـــد بحضور ســـفير مملكـــة تايلنـــد الصديقة لدى 

البحرين تانيت نا سونخال.
وتـــم بحـــث واســـتعراض أهـــم الخدمـــات الطبيـــة والعالجيـــة التـــي يمكـــن 
اســـتثمارها والفرص والبرامج الطبية االستشارية والتدريبية ذات المعايير 
والمقاييـــس العالميـــة. كما تم التطـــرق إلى مجال تنظيم الزيـــارات لألطباء 

واالستشاريين وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين.

تبادل الخبرات الطبية مع تايلند
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االحتفــــــاء بالشهـــداء واجـــب وطنـي
“األعلـــى اإلســـامي”: اإلنجـــاز المشـــرف يعكـــس االهتمـــام بالشـــباب والرياضـــة

رفع رفع المجلس األعلى للشــئون اإلســامية أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة وولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمــد آل خليفة، وإلى 
العائلــة المالكــة الكريمــة، وحكومــة وشــعب مملكــة البحريــن، بمناســبة احتفــاالت الباد 
بأعيادها الوطنية؛ إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤســس أحمد الفاتح 
كدولــة عربيــة مســلمة عــام 1783 مياديــة، والذكــرى الثامنــة واألربعيــن النضمامها في 
األمــم المتحــدة كدولــة كاملــة العضويــة، والذكرى العشــرين لتولــي جالة الملــك مقاليد 
الحكم، وبمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني لكرة القدم في الدورة الرابعة والعشرين 
مــن بطولــة كأس الخليــج العربي لكــرة القدم، مؤكًدا أن هذا اإلنجاز المشــرف يعكس ما 
توليه مملكة البحرين بقيادة صاحب الجالة الملك من اهتمام كبير بالشباب والرياضة. 

جلســـته  فـــي  المجلـــس  وبحـــث 
صبـــاح  انعقـــدت  التـــي  االعتياديـــة 
أمس برئاســـة رئيس المجلس الشيخ 
راشـــد  بـــن  محمـــد  بـــن  عبدالرحمـــن 

المدرجـــة  الموضوعـــات  خليفـــة  آل 
علـــى جـــدول األعمـــال. وبمناســـبة يوم 
بخالـــص  المجلـــس  اســـتذكر  الشـــهيد، 
التقديـــر واإلجـــالل دور شـــهداء البحرين 

وتضحياتهـــم الوطنية الكبيرة في ســـبيل 
أمـــن البالد واســـتقرارها ونمائها وتقدمها، 
واجـــب  بالشـــهداء  االحتفـــاء  أن  مؤكـــًدا 
وطنـــي وأخالقي لترســـيخ قيم التضحية 

والوفاء والعطاء. 
 وأبـــدى المجلـــس اعتـــزازه العميـــق بروح 

التســـامح والتعايش والمحبـــة التي تتميز 
وبالحريـــات  القـــدم،  منـــذ  البحريـــن  بهـــا 
الدينية الواســـعة التي ترعاها الدولة، مما 
جعلهـــا ملتقـــى لجميع األديـــان والمذاهب 
والثقافـــات، ونموذًجا فريـــًدا في التعايش 

البناء.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
والمـــاء وائـــل المبارك بمكتبـــه النائب 
أحمـــد األنصـــاري وهو ممثـــل الدائرة 
الثالثة للمحافظـــة الجنوبية، ورئيس 
المنطقـــة  لبلديـــة  البلـــدي  المجلـــس 
الجنوبيـــة بـــدر التميمي.  واســـتعرض 
الوزير مـــع الضيوف عًددا مـــن المواضيع 
المرتبطة بقطاعي الكهرباء والماء، وذلك 
للتعـــرف علـــى أهـــم الخدمـــات التـــي يتم 
تقديمهـــا للمواطنيـــن والمقيميـــن وتلبـــي 

احتياجاتهم.
 وأشـــاد الوزيـــر بالجهـــود المخلصـــة التي 
المجالـــس  وأعضـــاء  النـــواب  بهـــا  يقـــوم 
القضايـــا  ومناقشـــة  طـــرح  فـــي  البلديـــة 
التـــي تمس مصلحة المواطـــن وبالتعاون 
التنفيذيـــة  الســـلطة  بيـــن  المشـــترك 
والسلطة التشريعية في تحقيق تطلعات 
المواطنيـــن، واالرتقـــاء بجـــودة وكفـــاءة 

الخدمـــات المقدمـــة، وذلـــك انطالًقـــا من 
بتوثيـــق  الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  وتوطيـــد 
والمجالـــس  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
البلديـــة. وأطلـــع الوزيـــر الضيـــوف علـــى 
خطـــط وبرامـــج هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
فـــي المرحلـــة القادمـــة وخطط تحســـين 
جـــودة الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الهيئـــة، 

واإلنجازات التي حققتها.

وأشـــاد النائـــب ورئيـــس المجلـــس البلدي 
لبلـــدي المنطقـــة الجنوبية بجهـــود الوزير 
والمســـؤولين فـــي العمـــل علـــى تحســـين 
جـــودة الخدمـــات، مؤكـــًدا خـــالل اللقـــاء 
واللقـــاءات  التواصـــل  ســـبل  تعزيـــز  أن 
التنفيذيـــة  الســـلطة  بيـــن  المتواصلـــة 
والتشـــريعية ســـيثمر عنها تحقيق العديد 
مـــن الجوانـــب التطويريـــة التـــي يطمـــح 

ويتطلع إليها المواطن والمقيم.

أثناء االستقبال

“الكهرباء والماء” األنصاري والتميمي يطلعان على خطط 
المبارك يشيد بجهود النواب بطرح قضايا تمس المواطن

المنامة - وزارة الداخلية

تقـــدم محافـــظ العاصمـــة، رئيـــس لجنـــة 
مكافحـــة العنـــف واإلدمـــان “مًعا” الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة فـــي 
ترؤســـه اجتماع اللجنة بخالـــص التهاني 
والتبريـــكات لوزير الداخليـــة الفريق أول 
آل خليفـــة؛  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
تقديـــرا لإلنجـــازات التـــي حققهـــا “مًعـــا” 
والفـــوز بجائزتـــي ســـتيفي العالمية على 
المســـتوى الدولـــي. وثمـــن دعم المســـتمر 
ومســـاندته الالمحـــدودة للبرنامـــج، ومـــا 
يقدمه من توجيهات ســـديدة تســـهم في 
االرتقاء بالبرنامج، وهي خريطة الطريق 
القائمـــون علـــى  ومنهـــاج عمـــل يعتمـــده 
البرنامـــج لمواصلـــة تحقيـــق النجاحـــات 
وتبني المشـــاريع والمبادرات التي تهدف 
إلـــى ترجمـــة رؤيـــة وزارة الداخليـــة على 

أرض الواقع بصورة فاعلة.

واســـتعرض محافظ العاصمة أبرز نتائج 
زيـــارة وفـــد برنامـــج “مًعا” لمكتـــب األمم 
المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمة 
التـــي حظـــي بهـــا  فـــي فيينـــا واإلشـــادة 

البرنامج من المسؤولين بالمكتب.
واســـتعرض رئيس اللجنة أهـــم تطورات 
برنامج معـــا في العام الدراســـي الجاري، 
الدراســـات  إعـــداد  ضـــرورة  مؤكـــدا 
بشـــأن  الميدانيـــة  العلميـــة  واألبحـــاث 

المناهج التوعوية. 
ووجـــه رئيس اللجنة إلى إعداد مســـابقة 
تكـــون  أن  علـــى  للتميـــز  “مًعـــا”  جائـــزة 
بالشـــراكة مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
بحيث تشـــارك جميع المدارس بالبحرين 
فـــي مســـابقة تحتـــوي علـــى العديـــد مـــن 
الفئـــات وباللغتيـــن، ممـــا يســـهم في فتح 
بـــاب المجال لطـــالب المـــدارس الخاصة 

للمشاركة والتقديم.

جانب من االجتماع

وباللغتيـــن الفئــــــات  مـــن  العديـــد  علـــى  تحتـــوي 
إعداد مسابقة جائزة “مًعا” للتميز بالشراكة مع “التربية”

افتتاح مسجد الشيخ خالد بن علي في سترة
“رئيـــس األعلـــى للصحـــة” يســـتذكر مناقـــب الفقيـــد واهتمامه بـــدور العبادة

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة باالهتمـــام 
البالـــغ الذي حظيت بـــه دور العبادة 
من ِقبـــل المغفور له بإذن هللا تعالى 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد آل 
ومآثـــر  مناقـــب  مســـتذكرًا  خليفـــة، 
الفقيـــد الراحل، ومتابعتـــه الحثيثة 
توجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى  وحرصـــه 
قيادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
في تلبيـــة احتياجـــات المناطق من 
إنشاء وعمارة دور العبادة.جاء ذلك 
في كلمة ألقاها في حفل افتتاح مسجد 
المغفـــور لـــه الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 

خليفـــة، والـــذي ُبني على نفقـــة المغفور 
له بإذن هللا تعالى ســـمو الشيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، بمنطقـــة الحمرية 
في سترة، وذلك بحضور عدد من أفراد 
العائلـــة المالكـــة وكبـــار المســـؤولين في 
الدولـــة، وعـــدد مـــن أصحـــاب الفضيلـــة 
ورئيـــس  العـــام  والمفتـــي  والســـماحة، 
لمســـلمي  المركزيـــة  الدينيـــة  النظـــارة 
روســـيا شـــيخ اإلســـالم طلعت صفا تاج 

الدين.
واســـتطرد: وإذ نفتتـــح اليـــوم مســـجد 
الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة رحمه 
هللا تعالى، فإننا نســـتذكر مســـيرة سمو 
الوالد الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
بالعطـــاء،  الحافلـــة  تعالـــى  هللا  رحمـــه 

ورغبـــة ســـموه الملّحـــة في إعـــادة بناء 
الرغـــم مـــن  المســـجد، فعلـــى  وتشـــييد 
مرضـــه إال أنـــه كان حريًصا علـــى إقامة 
المشـــروع، وكان يشـــرف بنفســـه علـــى 

ذلك، حيث قام –رحمه هللا تعالى- بعدة 
زيـــارات ميدانيـــة للتأكـــد مـــن مســـاحة 
المســـجد  التـــي ســـيتم تشـــييد  األرض 

عليها. 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

نظمت مديرية شرطة محافظة المحرق بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، 
محاضرة توعوية لمنتســـبي المديرية حول االســـتخدامات اآلمنة للكهرباء، 
قدمهـــا رئيـــس مجموعـــة الخدمـــات والتركيبـــات البـــراء الـــذوادي، ورئيس 
طـــوارئ المحرق هيثم محمـــد. وتضمنت المحاضرة، التعريف باشـــتراطات 
الهيئة بما يخص العدادات الجديدة ومسببات التماس الكهربائي الناتج عن 
أخطـــاء التوصيـــالت وذلك من خالل إطالع المشـــاركين على طرق الوقاية 
مـــن أخطـــار التيـــار الكهربائـــي ونتائـــج األحمـــال غيـــر المصرح بهـــا وأهمية 
الفحص الدوري واالستعانة بمقاول مرخص عبر االستعالم عنه في الموقع 
االلكتروني لهيئة الكهرباء والماء والتعرف على العدادات الذكية ومميزاتها 

وطرق التواصل مع الهيئة.

شرطة المحرق تنظم “االستخدامات اآلمنة للكهرباء”

تطور بارز في البحرين عبر مجموعة من اإلصالحات
ــاري مــع الــســويــد ــج ــت ــادل ال ــب ــت ــادة ال ــزيـ ــواز بــن مــحــمــد يــشــيــد بـ ــ ف

أقام سفير مملكة البحرين غير المقيم 
لـــدى مملكة الســـويد الشـــيخ فـــواز بن 
محمد آل خليفة حفل استقبال ومأدبة 
غداء في مدينة ســـتوكهولم؛ بمناسبة 
بأعيادهـــا  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــال 
الوطنيـــة في يومي 16 و17 ديســـمبر، 
إحياء لذكـــرى قيام الدولـــة البحرينية 
الحديثـــة فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد 
الفاتح دولة عربية مسلمة العام 1783 
ميالديـــة، والذكـــرى 48 النضمامها في 
األمـــم المتحدة دولة كاملـــة العضوية، 
والذكرى الـ 20 لتســـلم صاحب الجاللة 

الملك مقاليد الحكم.
وبهـــذه المناســـبة، ألقـــى الســـفير كلمة 
للحضور أشاد فيها بالعالقات الثنائية 
المتطورة بين البلدين الصديقين على 
األصعـــدة كافة، خصوصا فـــي الزيادة 

الملحوظة فـــي قيمة التبادل التجاري 
خـــالل  الصديقتيـــن  المملكتيـــن  بيـــن 
األعـــوام القليلـــة الماضيـــة، التي تمت 

عبر افتتاح عدد من المشاريع أسهمت 
بشـــكل رئيـــس فـــي تطـــور العالقـــات 

الثنائية بشكل كبير.

كمـــا أشـــار إلـــى النجـــاح الـــذي حققته 
مملكة البحرين في العقدين الماضيين 
منذ تولي عاهل البالد صاحب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 
مملكـــة  شـــهدت  إذ  الحكـــم،  مقاليـــد 
البحريـــن تطـــوًرا بـــارًزا عبـــر مجموعة 
مـــن اإلصالحات على األصعـــدة كافة، 
ومنهـــا العديـــد الـــذي تـــم خـــالل العام 

الماضي.
مـــن جهتها، أعربت نائبـــة مديرة إدارة 
شـــؤون التجارة فـــي وزارة الخارجية 
Hakan Ems- الســـفيرة  الســـويدية 

gard، عـــن ســـعادتها الغامـــرة بحضور 
حفـــل ســـفارة مملكـــة البحريـــن المقام 
فـــي ســـتوكهولم، ولمـــا له مـــن دالالت 
بـــارزة علـــى تطـــور العالقـــات الثنائية 

بين البلدين الصديقين.

سفير البحرين غير المقيم لدى السويد يتحدث في حفل االستقبال

المنامة - وزارة الخارجية

عندما يتحول الفرح إلى ثوب قومي يلبسه الجميع
Û  كــم أنتــم ســعٌد وهنــاء وفــرح. أنتــم كالمطــر حيــن ينظــف الوديــان والقلــوب

والشــوارع. صــورة الفــرح وهــو يطيــر كحمائم فــي كل زقاق وتربــة ومزرعة 
وطريــق فــي البحريــن ينبــئ أن البحريــن دائمــا وأبــدا علــى موعــد مــع الفرح 
القومــي. مــا أجمل الوطنية تســتحم في عيون البحرينييــن كعذراء في ليلة 

عرسها، ترش العطر وتوضب الوشاح وتخمر يديها بالحناء.
Û  فوز البحرين بكأس الخليج هو بداية ألفراح جديدة حبلى بها األيام لزراعة

مزيــد مــن اآلمال المتخثرة في رحم األيــام المقبلة، حيث يعظم الوطن على 
األنــا وحيــث يكبــر الحــب لــألرض والوطن على حســاب األمــور الضيقة. فقد 
أســعد الرياضيــون مــا عجــز عنــه السياســيون. تالحــم وطني وإثــارة عظيمة 

وجماهير داعمة بكل وطنية ألجل البحرين.
Û  هذا الفرح هو صورة حقيقية للوحدة الوطنية تحت قيادة أبي سلمان، وهو

صورة حقيقية للفرح العفوي والفطري في أن البحرين سقف للجميع. 
Û  دار أبي سلمان ستبقى دار العز والمحبة والوطنية تلتحم فيها الرفاع بالدراز

والمحــرق بالبديــع وجدحفــص وكل منطقــة فــي البحريــن لتبقــى البحريــن 
بقيادة جاللة الملك هي العليا. ما أجمل الفرح يتحول إلى ثوب قومي يلبسه 
الجميــع. فرحــة لــم نــر مثلها وبهــذه الصــورة وبهذا العنفــوان. تذكرنــا بجمال 
البحرين دائما وأبدا. مبارك للبحرين ولالعبين الكبار في منتخبنا الذي سحر 

الجميع بإبداعه. نعم مبارك للبحرين قيادة وشعبا.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي
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مديرة شركة تتهم موظفا بالرشوة
ــق “الــــواتــــســــاب” ــي ــب ــط ــى ت ــلـ ــرة عـ ــفـ ــشـ ــا بـــرســـالـــة مـ ــه ــب ــل ط

أجلـــت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
النظـــر بقضيـــة موظف بوزارة األشـــغال 
متهم باستالم رشوة بمبلغ 2000 دينار، 
اعتبرهـــا هديـــة علـــى حـــد وصفـــه؛ مـــن 
أجـــل تمريـــر اتفاقيـــة مصابيـــح ليســـت 
بالمواصفـــات المطلوبة من الوزارة وفق 
العقد المبرم مـــع المبلغة المديرة العامة 
للشـــركة، والتـــي ســـاهمت بالقبض عليه 
متلبســـا، لجلســـة 23 ديســـمبر؛ لالطالع 
والـــرد مع التصريح بنســـخة مـــن أوراق 

الدعوى لوكيل المتهم.
وجـــاء في األوراق أن مديرة المشـــاريع 
فـــي إحدى شـــركات المقـــاوالت تقدمت 
ببـــالغ، أفـــادت فيـــه أن الشـــركة تربطها 
لتنفيـــذ  األشـــغال  وزارة  مـــع  اتفاقيـــة 
تتعلـــق  مشـــكلة  واكتشـــفت  مشـــروع، 

باإلنارة تسبب بها مقاول فرعي، تمثلت 
في أن نوع المصابيـــح التي تم تركبيها 
من المقاول الفرعي في المبنى الخاص 
بالمشـــروع تختلـــف عن النـــوع المعتمد 
من الـــوزارة، فتم التواصـــل مع األخيرة 
وعرضـــت عليهم شـــركة المقـــاوالت إما 
تغييـــر المصابيـــح بشـــكل كامـــل بكلفـــة 
18 ألـــف دينـــار أو البديـــل وهـــو تركيب 

)محول كهربائي( بكلفة 2000 دينار.
لكن الـــوزارة ردت بضرورة تغيير جميع 
االتفـــاق  ببنـــود  وااللتـــزام  المصابيـــح 
المبـــرم، خصوصـــا أن تركيـــب المحـــول 

سيسقط الضمان عن المصابيح.
للمتهـــم،  توجهـــت  أنهـــا  إلـــى  وأشـــارت 
الـــذي عرض عليهـــا مســـاعدتها في حل 
األمـــر وتمرير االتفاق بنفـــس المصابيح 
التـــي تـــم تركبيهـــا وبأقـــل كلفـــة، مقابل 
“إكراميـــة”، وأن الشـــفرة بينهمـــا رســـالة 

عبر “الواتساب” بطلبه “فالش ميموري” 
وبها مبلغ اإلكراميـــة المطلوب، وبالفعل 
أرسل لها “انتظر فالش 2” بمعنى 2000 

دينار.
وعلى الفور تواصلت المبلغة مع اإلدارة 
فـــي الوزارة وتم الترتيب لضبط المتهم 
فـــي حالـــة تلبـــس، واتفقـــت معـــه علـــى 
المكان والزمان، إذ حضر المتهم والتقى 

بالمبلغة واستلم منها المبلغ.
وبعـــد القبض عليـــه أنكر ما نســـب إليه، 
وقـــال إنـــه التقى بالمبلغـــة أكثر من مرة 
بســـبب ظـــروف العمـــل، مدعيـــا أنها في 
يـــوم الواقعـــة اتصلـــت به وطلبـــت منه 
لقـــاءه بأحـــد األماكن الخارجيـــة لبحث 
مشكلة تغيير المصابيح، وبالفعل حضر 
ومعه النماذج المطلوب تركبيها بحسب 
طلب الـــوزارة، مبينا أنها فجأة أخرجت 
المبلـــغ مـــن حقيبتهـــا ووضعتـــه لـــه في 

كتالـــوج كان بحوزته، وغـــادرت الموقع، 
فارتبك وقـــرر في لحظات أخذ األموال 
وتســـليمها لمديرتـــه في الـــوزارة، إال أن 
قوات األمن داهمت الموقع وتم القبض 

عليه.
وأحيل المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه 
بتاريخ 25 أغسطس 2019، وحال كونه 
موظفا عاما قبل لنفســـه بشـــكل مباشر، 
ألداء عمل حال كونه مسؤوال في وزارة 
اإلشغال، مبلغ 2000 دينار مقابل سعيه 
للتأثيـــر على قـــرار جهة عمله في شـــأن 
قبـــول األعمـــال الكهربائيـــة المنجزة من 
شـــركة مقاوالت بالمخالفـــة للمواصفات 
المتعاقـــد عليهـــا مع اســـتصدار قرار من 
المســـؤولين بجهـــة عملـــه يعفى شـــركة 
المقـــاوالت مـــن اســـتبدال تلـــك األعمال 

واإلبقاء عليها.

محرر الشؤون المحلية

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
الجنائيـــة األولـــى اســـتئنافي شـــابين، 
مدانيـــن بوضع جســـم محاٍك ألشـــكال 
المتفجرات “قنبلة وهمية” على الدوار 
القريـــب مـــن محطـــة التـــزود بالوقود 
بمنطقـــة مدينـــة  الثانـــي  الـــدوار  فـــي 
حمـــد لترويـــع المواطنيـــن والمقيمين، 
مـــا تســـبب بازدحـــام فـــي المنطقة إثر 
إغـــالق الشـــارع، وأيـــدت معاقبـــة كل 
منهمـــا بالحبس لمدة ســـنة واحدة بعد 
أخذهما بقســـط من الرأفـــة، كما أمرت 

بمصادرة الجسم الوهمي المضبوط.
وأشـــارت المحكمـــة إلـــى أن الواقعـــة 
تتحصـــل في أنه على إثر واقعة وضع 
المتفجـــرات  ألشـــكال  محـــاٍك  هيـــكل 
فـــي منطقة مدينـــة حمد علـــى الدوار 
المقابـــل لمحطـــة البنزيـــن فـــي الدوار 
الثانـــي، وبنـــاء علـــى التقريـــر الـــوارد 
الثابـــت مـــن خالله تطابـــق بصمات يد 
المتهـــم األول مع البصمـــات المرفوعة 

من على أسطوانات تصفية المياه من 
القنبلـــة الوهمية، فقـــد دلت التحريات 
على اشـــتراك المتهمين األول والثاني 
ارتـــكاب  فـــي  مجهوليـــن  وآخريـــن 

الواقعة.
وأوضحت أنهما قاما بصناعة الجســـم 
الـــدوار  بداخـــل  ووضعـــاه  المحاكـــي 
بمنطقـــة  البتـــرول  لمحطـــة  المقابـــل 
مدينـــة حمـــد؛ وذلـــك تنفيـــذا لغـــرض 
إرهابـــي، قاصديـــن مـــن ذلـــك زعزعـــة 
رجـــال األمـــن واالســـتقرار، مما ســـبب 
المواطنيـــن  بيـــن  الرعـــب  مـــن  حالـــة 
والمقيميـــن وأوقف الحركـــة المرورية 

على الشارع.
الشـــابين  أن  للمحكمـــة  ثبـــت  وقـــد 
العشرينيين، بتاريخ 14 مارس 2019، 
وضعا وآخـــرون مجهولـــون في مكان 
عام هيكل محاكي ألشكال المتفجرات 
والذي تحمل على االعتقاد بأنه كذلك 

تنفيذا لغرض إرهابي.

سنة لشابين وضعا قنبلة وهمية مقابل محطة بنزين

تخفيف عقوبة مسافر خدر مواطنيه وسرق منهم 1500 دينار
العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  عدلـــت 
الجنائيـــة األولـــى عقوبـــة مدان بســـرقة 
عدد من المســـافرين العابرين “ترانزيت” 
مـــن جنســـيته، والذين أبلغوا ضـــده بأنه 
أفقدهـــم الوعـــي بواســـطة مـــواد مؤثرة 
عقليـــا حال كونهم برفقتـــه، إذ تمكن من 
ســـرقة أموالهم بعد تخديرهم، إذ شوهد 
بالكاميـــرات وهـــو يضـــع لهم فـــي أكواب 
الشـــاي والقهـــوة مـــادة مخدرة، ليســـرق 
أموالهـــم، حيث تمكن بهـــذه الواقعة من 
ســـرقة ما يعـــادل أكثر مـــن 1500 دينار، 
واكتفـــت بســـجنه لمـــدة 5 ســـنوات بـــدال 
من 10 ســـنوات، فيما أيدت حبسه لمدة 
6 أشـــهر وغرامـــة 500 دينـــار عـــن تهمـــة 
االعتـــداء علـــى ســـالمة جســـمهم بذلـــك 
المخـــدر وإبعـــاده نهائيـــا عـــن البـــالد بعد 
تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة 

المضبوطـــة بحوزتـــه والمســـتعمل جزء 
منها في ارتكاب جريمته.

وتتحصـــل وقائع القضية في أن مديرية 
شرطة المطار تلقت العديد من البالغات 
حـــول فقدان المســـافرين للوعـــي وأنهم 
فـــي  وهلوســـة،  طبيعيـــة  غيـــر  بحالـــة 
صالة المســـافرين العابريـــن “الترانزيت”، 
وعندمـــا توجـــه أفـــراد الشـــرطة للموقع، 
اتضـــح أنهـــم جميعا آســـيويون ويصعب 
التواصـــل معهـــم، حيـــث إن كالمهم غير 
مفهوم فضال عـــن أنهم في حال تخدير، 
إلـــى أن تمكنوا من الوصـــول إلى نتيجة 
واحـــدة وهـــي أن شـــخصا مـــا قـــدم لكل 
منهـــم كوبـــا مـــن الشـــاي وما إن شـــربوه 
حتـــى أصبحـــوا بهذه الحالـــة، فتم نقلهم 

للمستشفى لتلقي العالج الالزم.
ونظـــرا إلـــى حصول عدة حاالت ســـابقة 
مشـــابهة، فقـــد تـــم التعـــرف على اســـمه 

تســـجيالت  وبمشـــاهدة  جـــوازه،  ورقـــم 
بعـــد  تـــم االشـــتباه  الكاميـــرات األمنيـــة 
رؤية التصوير األمنية في شخص واحد 
كان يجلـــس مع المجنـــي عليهم في أحد 
مطاعم المطار، والذي شـــوهد وهو يضع 
فـــي األكـــواب التـــي قدمهـــا لهـــم بعـــض 
األقراص، كما شـــوهد، وهو يسرق مبالغ 
ماليـــة منهـــم، إال أنـــه أخـــذ تلـــك األموال 
إلـــى مكتـــب الصرافة وحولهـــا إلى عملة 
مختلفـــة وغـــادر متجها إلـــى بوابة رحلة 
غير التي حضر عليها بعدما حجز تذكرة 

أخرى من مكتب شركة الطيران.
الســـتيني مـــن  المســـتأنف  ولـــم يتمكـــن 
الهرب مـــن البالد بعد ارتكابـــه لجريمته، 
إذ توجه أفراد الشرطة إلى الطائرة التي 
سيستقلها، وتم القبض عليه بعد مقاومة 
شديدة أبداها حال صعوده إياها متجها 

إلحدى الدول الخليجية.

وبالتحقيـــق مـــع اللـــص الدولـــي أنكـــر ما 
نســـب إليـــه بدايـــة، إال أنه عند تفتيشـــه 
تـــم العثور بحوزتـــه على تلـــك األقراص 
المملكـــة،  فـــي  التـــداول  مـــن  الممنوعـــة 
فضال عن محلول لتذويب تلك األقراص 
الماليـــة  المبالـــغ  عـــن  فضـــال  المخـــدرة، 
الخاصـــة بالمجنـــي عليهـــم بعـــد تغييـــر 
العملـــة، وعنـــد ســـؤاله عن تلـــك األموال 
قرر أن المجني عليهم هم من طلبوا منه 
تغييـــر العملـــة ولـــم يبرر ســـبب وجودها 

معه بدال من تقديمها إلى أصحابها.
وبعد عـــودة المجني عليهـــم إلى وعيهم 
حضـــر  مـــن  هـــو  المســـتأنف  أن  قـــرروا 
إليهم، وطلـــب منهم التوجه إلى المطعم 
الســـتالم وجبـــة مجانية للمســـافرين، إذ 
اعتقـــدوا انه أحـــد أفراد طاقـــم موظفي 
المطـــار، وعندما توجهـــوا للمطعم أحضر 
لهـــم المتهـــم الطعـــام وجلـــس معهـــم هو 

اآلخر، وتناولوه جميعا، ومن ثم توجهوا 
إلى البوابة انتظار موعد الطائرة برفقته 
كذلـــك، وهنـــاك ســـألهم عمـــا يطلبون من 
شـــراب، إذ قرروا له حاجتهم إلى الشاي، 
والذي ما إن شـــربوه حتى فقد كل منهم 
وعيـــه، ولم يعلموا بما حصل بعد ذلك إال 

في المستشفى.
وقـــرر أحدهـــم أن المســـتأنف ســـرق منه 
مبلغ 9836 رياال سعوديا، وقال آخر إنه، 
فقد مبلغ 5500 ريال ســـعودي، فيما قال 
المجني عليه الثالث أن المتهم لم يسرق 
منـــه أية مبالـــغ؛ ألنه يحتفـــظ بها بداخل 

مالبسه الداخلية.
علـــى  المســـتأنف  بحـــوزة  العثـــور  وتـــم 
مبالغ مالية من عمـــالت مختلفة، تمثلت 
فـــي 1272 ريـــاال عمانيـــا كان فـــي كيس 
بنطالـــه، وفي محفظتـــه كان يوجد 336 
ريـــاال عمانيا و100 بيســـة و4470 روبية 

باكستانية.
وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 18 

فبراير 2019، ارتكب اآلتي:
المملوكـــة  النقديـــة  المبالـــغ  ســـرق  أوال: 
للمجنـــي عليـــه بطريـــق اإلكـــراه الواقـــع 
عليهـــم بعـــد أن قام بـــدس المؤثر العقلي 
لـــه فـــي الشـــراب وفقـــدوا بذلـــك الوعي 
واإلدراك وتمكن بتلك الوسيلة من إتمام 

السرقة والفرار بالمسروقات.
التعاطـــي  بقصـــد  وأحـــرز  حـــاز  ثانيـــا: 
اللورازيبـــام  العقلييـــن  المؤثريـــن 

والديازيبام.
ثالثا: اعتدى على سالمة جسم الشرطي 
بـــه اإلصابـــات  المجنـــي عليـــه وأحـــدث 
الموصوفة بتقرير الطبيب الشـــرعي ولم 
يفـــض االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن 
القيـــام بأعمال الشـــخصية مدة تزيد عن 

20 يوما.

استدعاء شهود بقضية تخزين أسلحة بثالجات تحت األرض
ــرادا بمعســـكرات إيـــران والعـــراق خليـــة إرهابيـــة تهـــرب األســـلحة وتجنـــد أفـ

تنظــر المحكمــة الكبرى الجنائية األولــى في قضية جماعة إرهابية عملت 
علــى التجهيــز للقيــام بأعمــال إرهابيــة وتخزيــن األســلحة فــي ثالجــات 
بحفــر تحــت األرض بعمــق متر واحد، والتي تضــم 9 متهمين، اثنان منهم 
هاربان إلى العراق وإيران، وأجلت المحاكمة لجلسة 23 ديسمبر الجاري؛ 
وذلــك الســتدعاء شــاهدي اإلثبــات مــع األمــر باســتمرار حبــس المتهميــن 

المضبوطين.

وتشـــير التفاصيـــل إلـــى ورود بالغ 
العامـــة  للنيابـــة   2019 مايـــو  فـــي 
مفـــاده أن إدارة المباحـــث الجنائية 
وفي إطار جهودها لرصد ومالحقة 
اإلرهابيـــة  المجموعـــات  وضبـــط 
والعناصر التخريبية والكشـــف عن 
والعمـــل  اإلجراميـــة  مخططاتهـــم 
العمليـــات  وإفشـــال  إحبـــاط  علـــى 
اإلرهابيـــة قبل وقوعها، فقد وردت 
معلومـــات لنقيـــب، تضمنـــت قيـــام 
مملكـــة  خـــارج  هاربيـــن  أشـــخاص 
قيـــادات  مـــع  بالتنســـيق  البحريـــن 
الحـــرس الثوري اإليرانـــي بتهريب 
كميـــات من األســـلحة والمتفجرات 
وتخزينهـــا  البحريـــن  مملكـــة  إلـــى 
فـــي أماكن ســـرية، وتجنيد عناصر 
بمعســـكرات  وإلحاقهـــم  بحرينيـــة 
فـــي العراق وإيران تأهيلهم نفســـيا 
وبدنيـــا بمعرفـــة خبراء عســـكريين 
وتدريبهـــم علـــى كيفيـــة اســـتعمال 
والمتفجـــرات؛  األســـلحة  تلـــك 
المنشـــآت  اســـتهداف  بغـــرض 
داخـــل  واالقتصاديـــة  الحيويـــة 
مملكة البحرين، وكذلك اســـتهداف 
الدوريات األمنية ورجال الشـــرطة 
العـــام  باألمـــن  اإلخـــالل  بغـــرض 
وتعريـــض ســـالمة المملكـــة وأمنها 
مـــن  والتـــي  للخطـــر،  واقتصادهـــا 
وبـــث  األشـــخاص  إيـــذاء  شـــأنها 
الرعب بينهـــم وترويعهم وتعريض 
حياتهـــم حرياتهـــم وأمنهـــم للخطر 
ومنـــع وعرقلة ممارســـة الســـلطات 
العامـــة أعمالها وبتكثيف إجراءات 
واالســـتعانة  والتحـــري  البحـــث 

بالمصـــادر الســـرية تأكـــدت صحـــة 
التوصـــل  وتـــم  المعلومـــات  تلـــك 
لهويـــة عـــدد مـــن أفرادهـــا الهاربين 

والمقيمين في المملكة.
وبالقبض على المتهم الثالث اعترف 
التجمعـــات  فـــي  يخـــرج  كان  أنـــه 
غيـــر  والتجمهـــرات  والمســـيرات، 
الـــدراز  منطقـــة  فـــي  المرخصـــة 
ولمعرفتـــه المســـبقة بالمتهـــم األول 
كونه صديق خاله، فقد تواصل معه 
المذكور في بداية الســـنة قبل نحو 
6 أشـــهر تقريبـــا عن طريـــق برنامج 
اإلنســـتغرام بواسطة حساب يحمل 
وقـــام  االنجليزيـــة،  باللغـــة  اســـمه 
المذكور بســـؤاله عـــن منطقة الدراز 
وطلـــب منـــه البحث عن أشـــخاص 
للمشـــاركة في أعمال الشـــغب هناك 
ذلـــك  فرفـــض  اإلطـــارات،  وحـــرق 
بداية؛ خوفا من القبض عليه حيث 
إنـــه يســـكن فـــي منطقـــة الجنبيـــة 

البعيدة عن الدراز.
وأضـــاف أنه بعد ذلـــك تواصل معه 
المتهـــم نفســـه، وطلب منـــه تحميل 
إلكترونـــي  بریـــد  إلنشـــاء  برنامـــج 
عـــن طريـــق  معـــه  ليتواصـــل  فيـــه 
الكتابة وتخزين الرســـائل في خانة 
المسودات )الدرافت( وبالفعل أنشأ 
الحساب وسلمه الرقم السري للبريد 
اإلنســـتغرام،  برنامـــج  طريـــق  عـــن 
حيث بدأ تواصلهما عن طريق ذلك 
اإليميـــل، إذ طلب منه المتهم األول 
إنشـــاء مخزن ســـري إلخفـــاء بعض 
األدوات ولـــم يحددهـــا لـــه بالبداية 
وذلك عن طريق حفر حفرة ووضع 

ثالجة بالستكية بداخلها.
أنـــه بذلـــك الطلـــب علـــم أن  وقـــرر 
إلخفـــاء  ستســـتخدم  الحفـــرة 
بســـبب  والمتفجـــرات  األســـلحة 
األرض  تحـــت  الثالجـــات  وجـــود 
وإخفائهـــا عـــن األنظـــار، ووضـــع له 
المتهم المذكور رســـالة في اإليميل 
تحتـــوي علـــى شـــرح لطريقـــة عمل 
المخـــزن وضـــرورة اختيـــار الموقع 
اآلمن، والـــذي يمكن الوصـــول إليه 
من باقـــي العناصـــر وكذلـــك إخفاء 
الطبقـــة العليـــا للمخزن باســـتخدام 
أتربة بـــذات لون التربـــة الموجودة 
بالمنطقـــة، كما تواصل معه وأخبره 
بأنه سيرســـل له مبالغ نقدية لشراء 
الثالجـــات وبالفعل أرســـل له المبلغ 

على دفعتين بمجموع 45 دينارا.
المتهـــم  التقـــى  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
الخامـــس ذات يـــوم وأبلغـــه بالعمل 
المكلـــف بـــه فقـــرر المشـــاركة معـــه، 
مـــن  الثالجتيـــن  أحضـــرا  وبالفعـــل 
خارج المملكة بســـبب تدني الســـعر 
بالخـــارج، وقـــام األخيـــر بإخفائهما 
في منزله بالدراز، كما التقى المتهم 
الســـادس وأخبره بأنـــه تلقى تكليفا 
مـــن المتهـــم األول بإنشـــاء مخـــزن 
سري فطلب منه العمل معه بإنشاء 

المخزن، فوافق على ذلك.
وبالفعل توجهوا إلى ساحة بمنطقة 
معـــول  األخيـــر  وأحضـــر  الـــدراز 
وقامـــوا  الحفـــرة  لحفـــر  “شـــيول” 

بحفرهـــا بعمـــق نحو متـــر، ومن ثم 
جلبـــوا الثالجات مـــن المتهم الثاني 
وقامـــوا  الحفـــرة  فـــي  وضعوهمـــا 
شـــهر  فـــي  ذلـــك  وكان  بتغطيتهـــا، 
المخـــزن  وأصبـــح   ،2019 أبريـــل 
جاهزا، وأخبر المتهم الهارب بذلك.

وتابع، أن ذلك المتهم كان يسأله عن 
موعد تخرجه من الجامعة ويطلب 
منـــه الحضـــور إليران والعـــراق؛ من 
أجل تدريبه العسكري، فكان يتعذر 
منـــه، كمـــا قـــرر لـــه بأنـــه ســـيوفر له 
مـــادة كيميائيـــة وســـيقوم بتزويده 
بباقـــي التفاصيل الخاصـــة بطريقة 
تحضيرهـــا فوافـــق على ذلـــك، لكن 

ذلك المتهم لم يرسل له أي شيء.
المتهـــم  أن  آخـــر  متهـــم  واعتـــرف 
الثانـــي تواصل معه، وقال له “أبيك 
تدخـــل معـــي في المقاومة” وســـأله 
عـــن خبرته في اللحام، فقرر له بأنه 
يجيـــد أعمـــال اللحام، كمـــا تواصل 
معـــه المتهـــم األول وطلـــب منه هو 
اآلخـــر االنضمـــام للمقاومـــة فوافق 
علـــى ذلـــك، فيما أرســـل لـــه المتهم 
الثانـــي رســـالة وطلب منـــه تصوير 
الكاميرات األمنية ألحد مالعب كرة 
القـــدم المعروفـــة بمنطقـــة الجنبية، 
لكنـــه كان مغلقـــا عند توجهـــه إليه، 
وكذلك كاميـــرات المراقبة الخاصة 
وكاميـــرات  التجاريـــة  بالمحـــالت 
الســـرعة وصوال لجامعـــة البحرين، 

ومنطقة سلماباد والرفاع.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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Û  عندمــا جــاء المخــرج العالمي يوســف شــاهين بفيلمه النادر “عــودة االبن

الضــال”، لــم يكن يحمل فــي جعبته مفاجأة للناس، لكــن ابنه الذي هاجر، 
ثــم قــرر فجأة أن يعود، ابنه الذي رفض المجتمع وســافر لكي يبحث عن 
عالم أفضل، وابنه الذي شّذ عن عادات البيئة التي نشأ فيها ثم عاد بفكر 
مناهــض لهــذه البيئــة، كان يمثــل نقلــة صارخــة في كســر تابــوت التفكير 
النوعــي لــدى النخــب المتفكــرة في “خلــق الســماوات واألرض واختالف 
الليل والنهار”، الشــمس التي تشــرق من الشــرق آن لنا أن نتوقع شــروقها 

من الغرب، وتلك التي تغرب من الليل، آن لها أن تغرب مع الشروق.
Û  عالم متداخل للحد الذي يحفز مداخل التفكير، ويستنفر أصول المعارف

لكي تتحرك باتجاه كل ما هو ليس معقواًل.
Û  ،االبن الضال عاد بفكر ضال، واألب الذي كان ينتظره على أحر من الجمر

كانت خيبة األمل في انتظاره، وضياع الرجاء على أبواب بيته البسيط.
Û  يوســف شــاهين لــم يندم على هــذا العمل الســينمائي الفريــد، لكنه أخرج

فــأر تجــارب مــن ســترته المرتقة، المخــرج آثــر أن ينفض هذا الــركام من 
ثوب أكتاف الفكر العربي، وقرر فجأة أن يسطر تاريًخا من الكتابة بالفن 
الســابع عــن تغييــر قــادم مــن الغــرب، عــن تكنولوجيــا متقدمــة ربمــا، عن 
فكــر رافــض إلرث مجتمعــي يعاني من التلقيــن والتقليد والتكــرار الممل 
والُمخل، هذا ما يريد أن يصل به، رغم ذلك ظل الفيلم حبيس التسويق 

المتحفظ، وظلت أفكاره ال تؤمن بالتغيير إال على مضض.
Û  عــودة االبــن الضــال بفكــر ضال كانت أســوأ من إعــداد وتجهيــز المجتمع

للتعامــل مــع هــول المفاجأة، فالكل كان يتوقع رحلة كفاح ُمشــرفة أشــبه 
بتلــك التــي خاضها الســير مجدي يعقوب وهو يغادر إلــى بريطانيا معذًبا 
ثــم يعــود إلــى بــالده وهــو محمــل باألوســمة والنياشــين، وكان المشــاهد 
متوقًعــا أن يعــود االبن الضال بنوبــل في الكيمياء أو الفيزياء مثلما فعل 
العالــم المصــري الراحــل أحمــد زويــل، هــذا هو التوقــع من مجتمــع اعتاد 
االنتصار في المهجر والهزيمة في الوطن، اإلبداع في الخارج و”الكسل” 

في الداخل، االنطالق خارج الحدود، وارتكاب الفشل في داخله.
Û  ،لم يتعود المشاهد على عودة العار من الخارج، تصدير العنف إلى الوطن

الفكر الضال إلى األجيال القادمة، العادات الدخيلة على أنظمة مســتقرة 
حامــدة، لــم يتعــود المشــاهد أن يعود “حيلة” أبيه مفلًســا، ناقًمــا، معتدًيا، 

ولم يألفوه ملطًخا بوحل الرذيلة، ومواجًها لمجتمعه اآلمن البسيط.
Û  ،أما أن يعود االبن الضال هكذا خالي الوفاض إال من خطأ لم يكن شائًعا

وأن يعود بخفي ُحنين على شــاكلة األولين المنهوبة قوافلهم، والمســبية 
نســائهم، وإما أن يصبح القادم أخطر وأشــرس وأقل مقاومة لفكر تخلل 
ثنايــا ضعفــه، واحتــل نصيًبــا أعظــم مــن قوتــه المتراجعــة، وســيطر على 
أسلوب حياة كان يعتقد أنه قابل للتطور أكثر من قابليته لعمليات “غسل 

المخ” فإن األمر يحتاج قطًعا ل”مكافحة” وربما مواجهة.
Û ...يتبع

عادل المرزوق
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مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

نّظمت كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( سلسلة من األنشطة 
المجتمعيــة المخصصة لطالبات المرحلة الثانوية، وذلك بمناســبة يوم 
المــرأة البحرينيــة الذي خصص هذا العام لالحتفــاء بالمرأة البحرينية 

في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.

إلـــى  الفعاليـــات  هـــذه  هدفـــت   
مســـاعدة الطالبات على اكتشـــاف 
ســـوق  فـــي  المطلوبـــة  المجـــاالت 
والمســـتقبلي،  الحالـــي  العمـــل 
طبيعـــة  علـــى  الضـــوء  مســـلطًة 
الفرص في مجاالت التعليم العالي 
وعلوم المســـتقبل، حيث تم إرشاد 
الطالبات إلـــى الطريقة الصحيحة 

في اختيار التخصصات العلمية.
 كمـــا تـــم عـــرض فيديـــو لتجربـــة 

البحريـــن  بوليتكنـــك  خريجـــات 
القطـــاع  إلـــى  انضممـــن  الالتـــي 
التعليمي والصناعي، وذلك بهدف 
اختيـــار  علـــى  الطالبـــات  تشـــجيع 
ميولهـــن  مـــع  تتناســـب  مجـــاالت 
ومتطلبات ســـوق العمل، باإلضافة 
إلى عـــدد مـــن األنشـــطة المعرفية 
منهـــا مســـابقة عـــن تاريـــخ المـــرأة 
البحرينيـــة وإســـهاماتها في تنمية 

المجتمع البحريني.

“البوليتكنك” ترشد طالبات الثانوية

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

إمــاراتيــة مــن وكــالــة الفضــاء: سنصــل للمــريــخ
أكــدت المشــاركات فــي منتــدى “تأثيــرات علــوم المســتقبل علــى مشــاركة 
المــرأة فــي التنميــة المســتدامة” دور المــرأة الفاعــل فــي علــوم الفضــاء، 
وعلــوم المســتقبل، وعرضن مجموعــة من اإلنجازات التــي حققتها المرأة 

في مجالي علوم الفضاء والمستقبل وأهمية استدامتها.

فـــي  المتحدثـــات  واســـتعرضت 
جامعـــة  نظمتـــه  الـــذي   - المنتـــدى 
الهيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  البحريـــن، 
 ،) NSSA( الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء
وبرعايـــة وزير الموصالت المهندس 
كمـــال بـــن محمـــد، رئيـــس مجلـــس 
إدارة الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء 
في مقر الجامعـــة - أهم اإلمكانيات 
والمقومـــات التـــي تســـهم فـــي دعم 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  المـــرأة 

المستقبلية.
شـــيخة  المنتـــدى  واســـتضاف   

اإلمـــارات  وكالـــة  مـــن  المســـكري 
للفضـــاء، للحديـــث عـــن “فضـــاء من 
االســـتدامة”، حيث استعرضت دور 
المشـــاريع  فـــي  اإلماراتيـــة  المـــرأة 

الفضائية. 
ال في   وأشـــارت إلى دور المرأة الفعَّ
مراحـــل العمـــل علـــى تحقيـــق رؤية 
اإلمارات المســـتقبلية فـــي الوصول 

إلى كوكب المريخ. 
وتحدثـــت عن التقدم الـــذي أحرزته 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
فـــي مجـــال علـــوم الفضـــاء، مؤكدة 

أن “مســـبار األمـــل” صنـــع بخبـــرات 
إماراتيـــة وكان للمـــرأة دور في هذا 
اإلنجـــاز الكبيـــر، مضيفـــة “يتوقع أن 
يتـــم إطالقـــه بعد ثمانية شـــهور من 

فوق جزيرة في اليابان”.
واســـتعرضت رئيســـة قســـم هندسة 
الحاسوب في كلية تقنية المعلومات 
بجامعـــة البحرين الدكتورة عائشـــة 
بوشـــقر من “قدرة المـــرأة البحرينية 

على مواكبة علوم العصر”.

اســـتضاف المنتـــدى هيام البلوشـــي 
مـــن وكالة اإلمـــارات للفضـــاء أيًضا، 
فـــي  المـــرأة  “دور  عـــن  وتحدثـــت 

الوصول إلى المريخ”. 
وأوضحـــت دور المرأة في مشـــروع 
المـــرأة  أن  مؤكـــدة  األمـــل،  مســـبار 

تشكل 30 % من فريق العمل.
وســـلَّطت الدكتورة أمانـــي الهاجري 
مـــن وزارة الصحة الضوء على “دور 
المرأة الفاعل في مشـــروع الجينوم 
الوطنـــي لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

المستدامة في مملكة البحرين”. 

 وأكـــدت أن نســـبة المـــرأة العاملـــة 
في قســـم األمـــراض الوراثية بمركز 
الجينـــوم الوطنـــي تصـــل إلـــى 100 
%، وأن نســـبة المـــرأة العاملة قســـم 
مختبرات الجينوم تشكل 60 % من 

مجموع العاملين.

الصخير ـ جامعة البحرين

جلسة “دور المرأة في علوم الفضاء”

توقعت إطالق 
مسبار األمل بعد 

8 شهور من فوق 
جزيرة باليابان

“الجزيرة” عمرها تجاوز 55 وبال صالة رياضية
ــم األجـــــــــــــداد ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــون بـ ــ ــ ــب ــ ــ ــال ــ ــ ــط ــ ــ األحـــــــــفـــــــــاد ي

بعــد أكثــر مــن 55 عامــا مــن بنائهــا ال يــزال يطالب أوليــاء األمــور بتحقق حلمهــم وحلم آبائهــم قبلهم 
بتوفير صالة رياضية وصيانة مرافق مدرسة الجزيرة االبتدائية للبنين في النبيه صالح. 

وشـــكا أوليـــاء األمور لــــ “البالد” تجاهل المســـؤولين 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لطلباتهم طوال ســـنوات 
بتوفيـــر صالـــة رياضيـــة ألبنائهـــم مـــن الطلبـــة مـــن 
الذيـــن  االبتدائـــي  الثالـــث  حتـــى  األول  الصفـــوف 
يقضون حصـــص الرياضة طوال العام في الســـاحة 
المدرســـة صيفـــا تحـــت أشـــعة الشـــمس والحـــرارة، 

وشتاء مع تقلبات الطقس والبرودة.
وقال أولياء األمور إن في مثل هذا الطقس في كل 
عام يبقـــى الطلبة خارج الصفوف في الســـاحة غير 
المجهزة للعب 3 حصص في األسبوع خصوصا بعد 

زيادة عدد حصص التربية الرياضية.  
وتابـــع أوليـــاء األمـــور أن الطلبـــة فـــي النبيـــه صالح 
الدراســـة  فـــي  األولـــى  ســـنواتهم  فـــي  محرومـــون 
مـــن اللعـــب وامتيـــازات األلعـــاب الرياضيـــة مقارنة 

بالمدارس األخرى في المناطق المختلفة. 
وبيـــن أوليـــاء األمـــور أن أعـــداد الطلبـــة فـــي ازدياد 
خصوصـــا بعـــدد زيـــادة عـــدد ســـكان جزيـــرة النبيه 
صالح بفضل المشـــاريع اإلســـكانية فيهـــا، إال أن كل 

لـــم  والمطالبـــات  التغيـــرات  هـــذه 
تشـــفع ألبنائهم في الحلقة األولى 
من الحصول علـــى حقهم كباقي 

أقرانهم في المدارس األخرى.
وجـــدد أولياء األمـــور مطالباتهم 

لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم بتوفير 
التـــي  للمدرســـة  رياضيـــة  صالـــة 
تجاوز عمرها 55 عاما ولم يتحقق 

حلم اآلباء واألبناء بعد.

بروفايل المدرسة 

تقع مدرســـة الجزيـــرة االبتدائية للبنين في 
منطقـــة جزيـــرة النبيـــه صالـــح بمحافظة 
العاصمة وتأسســـت المدرســـة فـــي العام 
1962 وتضـــم المدرســـة نحو 100 طالب، 

موزعيـــن علـــى الصفـــوف من 
الثالـــث  حتـــى  األول 

االبتدائي.

الجامعة األميركية راعيا ماسيا الحتفاالت العيد

األمريكيـــة  الجامعـــة  أعلنـــت 
بالبحرين تقديمها الدعم لمهرجان 
وذكـــرى  المجيـــد  الوطنـــي  اليـــوم 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تولـــي 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة مقاليـــد الحكم الذي تنظمه 
محافظة العاصمة وأمانة العاصمة 
في 15 ديســـمبر، والذي يســـتمر 3 
أيـــام فـــي مشـــروع “واتـــر جـــاردن 
الســـيتي  مجمـــع  مقابـــل  ســـيتي” 

سنتر.
وأكدت رئيسة الجامعة األمريكية 
أي.  ســـوزان  البحريـــن  بمملكـــة 
ساكستون، أن رعاية الجامعة مثل 

هـــذا الحدث المهم تأتـــي في إطار 
حرص الجامعة على دعم مختلف 
المناســـبات والفعاليـــات الوطنيـــة؛ 
دورهـــا  تعزيـــز  نحـــو  منهـــا  ســـعيا 
الوطنـــي وتفعيـــل مبـــدأ الشـــراكة 

المجتمعية وخدمة المجتمع.
ومن المقرر أن يقام المهرجان في 
الفتـــرة مـــن  15 إلـــى 17 ديســـمبر 
الجـــاري بـــدًءا من الســـاعة الرابعة 
عصرا، ويتضمن برنامج المهرجان 

جملة مـــن الفعاليات الشـــيقة التي 
مـــن المتوقـــع أن تســـعد جماهيـــر 
عـــرض  أبرزهـــا  مـــن  الحضـــور، 
األلعـــاب الناريـــة، وســـوق تمكيـــن 
لـــرواد األعمـــال، وعـــروض الفنون 
البحرينيـــة،  والعرضـــة  الشـــعبية، 
الموســـيقية  الفرقـــة  ومشـــاركة 
للشرطة، وألعاب لألطفال وجوائز 

قّيمة.

محافظة العاصمة

األربعاء 11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الثاني 1441 - العدد 4075

يقام في “واتر 
 جاردن سيتي” 

15 ديسمبر

ضاحية السيف - هيئة الجودة

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  اســـتقبلت 
ا من مدرســـة  والتدريـــب وفـــًدا طالبيًّ
عبدالرحمـــن كانـــو الدوليـــة، في زيارة 

ميدانية إلى مقر الهيئة.
وتعـــرف الوفـــد الطالبـــي المكـــون من 
25 طالًبا من الصف العاشر، من خالل 
عـــرض مرئـــي على تاريخ نشـــأة هيئة 
جـــودة التعليـــم والتدريـــب، ومراحل 
تطورهـــا، وكذلك التعرف على رؤيتها 

التـــي  وأهدافهـــا  وقيمهـــا  ورســـالتها 
تنتهجها في عملها، باإلضافة إلى بيان 
للمهام الموكلة لكل إدارة من إداراتها، 
مراجعـــة  بهـــا  تمـــر  التـــي  والمراحـــل 
المؤسســـة التعليمية سواء أكانت من 
المـــدارس أم المعاهـــد أم الجامعـــات، 
والكيفيـــة، والمعاييـــر، واألحكام التي 
يتم تطبيقها في عملية المراجعة لهذه 
المؤسسات وتطبيقها أدق الممارسات 

والمعايير الدولية. 
كمـــا تعـــرف الطالب على المهـــام التي 
تقوم بهـــا إدارة االمتحانات الوطنية، 
لتحقيقهـــا  تســـعى  التـــي  واألهـــداف 
الهيئة من خالل عقد هذه االمتحانات، 
واطلعوا كذلك على نبذة تاريخية عن 
بـــدأ عقد هذه االمتحانـــات، والمراحل 
نتائـــج  إصـــدار  نظـــام  بهـــا  مـــرَّ  التـــي 

االمتحانات الوطنية.

ـــة ـــات الـوطنيـــ ـــام إدارة االمتحــانـــ ـــى مهـــ اطلعـــوا علـــ

25 طالبا من “كانو” يتعرفون على “الجودة”

مـــن  المســـتقيلة  المواطنـــة  ناشـــدت 
العمل الســـكرتاري بجامعـــة البحرين 
حميـــدة س. هــــ. م. المجلـــس األعلى 
للمـــرأة التدخل إلنصافها بعد مماطلة 
بعـــد  الجامعـــة حـــل مشـــكلتها  إدارة 
مضـــي 9 أشـــهر مـــن الوعـــود المكررة 
المنشـــورة  لمشـــكلتها  حـــل  دون 
بصحيفـــة “البـــالد” فـــي شـــهر مارس 

.2019
إن  للصحيفـــة  المواطنـــة  وقالـــت 
يتقاذفـــون  بالجامعـــة  المســـؤولين 
حل مشـــكلتها التـــي تتلخص في في 
الجامعـــة بخطـــأ عـــدم  وقـــوع إدارة 
عـــن  االجتماعـــي  بالتأميـــن  شـــمولها 
ســـنوات عملها الســـابقة بكلية العلوم 
الصحيـــة ممـــا أدى لتراكـــم مبلـــغ 13 
ألف دينار مديونية في ذمة الجامعة 

ولـــم تســـددها للهيئة العامـــة للتأمين 
االجتماعـــي مـــا أدى لعـــدم احتســـاب 
لتســـتفيد  الســـابقة  العمـــل  ســـنوات 
مبلـــغ  بزيـــادة  ذلـــك  مـــن  المواطنـــة 

المعاش التقاعدي.
ولفتت المواطنة إلى أن كل مسؤول 
بالجامعة يرمـــي بكرة حل الموضوع 
لـــدى مســـؤول آخر، ومن بين أســـماء 

دون  كلمتهـــم  الذيـــن  المســـؤولين 
إجابة.

وأكـــدت أنهـــا تطـــرق بـــاب المجلـــس 
األعلى للمرأة في هذه المرة بعد تعذر 
الوصـــول لحل يضع نهايـــة لمعاناتها، 
ومتوقعـــة أن األميـــن العـــام للمجلس 
هالة األنصاري ستضع هذا الموضوع 

على سكة طريق الحل.

رياض حمزةهالة األنصاري

البحريــن حــل مشــكلتها إدارة جامعــة  بعــد مماطلــة 

السكرتيرة حميدة تطرق باب “مجلس المرأة”
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4 معتذرين و7 متأخرين
سجلت الجلســــة العادية العاشرة من 
دور االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الثاني 
الفـصـل التـشـريعــــي الخامس اعتذار 
ومحمـــد  العســـومي  عـــادل  النـــواب 
عيسى وكلثم الحايكي وعمار البناي، 

وغياب هشام العشيري.
 فيمـــا تأخـــر عـــن حضـــور الجلســـة كل 
مـــن النواب: بـــدر الدوســـري وزينب عبد 
األمير وسوسن كمال وعبدهللا الدوسري 

وعيسى الكوهجي ومحمد السيسي.

تغطية: ليلى مال اهلل
تصوير: عبدالرسول الحجيري

المغناطيس القانوني للنعيمي يبعثر طلب “شرشحة الخدمة”
4 موقعيـــن علـــى الطلب لـــم يحضـــروا.. وخامس غاب.. واثنـــان يســـتديران بموقفيهما

صّوت مجلس النواب أمس برفض طلب النائب األول للمجلس عبد النبي ســلمان بتأجيل الطلب الذي تقدم  14 
من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة الستيضاح سياسات ديوان الخدمة المدنية.

 وطلب ســـلمان تأجيل المناقشـــة لما بعد مناقشـــة تقرير 
لجنـــة التحقيق في البحرنـــة وتحقيق اللجنة المالية في 

تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
واعترض عدد من النواب على طلب التأجيل كونه ليس 
مخالًفـــا للوائح والقوانين فـــي المجلس، فيما أكد رئيس 

مستشاري المجلس على جواز طلب التأجيل. 
 وقـــال النائـــب علـــي النعيمـــي إن طلـــب التأجيـــل غيـــر 
قانونـــي، مشـــيًرا لوجـــود “خلل” في عمل إدارة الشـــؤون 
القانونيـــة والمستشـــارين بالمجلس الذيـــن يفتون بأمور 

غير الئحية.

وصـــّوت المجلس بأغلبية على إســـقاط طلب المناقشـــة 
العامـــة. وصـــّوت بالرفـــض 23 نائًبا هم أحمـــد األنصاري 
وبـــدر الدوســـري وسوســـن كمـــال وعبـــدهللا الدوســـري 
وعيســـى القاضـــي وفاطمـــة عبـــاس وأحمد الدمســـتاني 
)أحد الموقعين على الطلب( وعبدهللا الذوادي وعيســـى 
الدوســـري وعبدالـــرزاق حطاب وعلي زايـــد  وعمار قمبر 
وغـــازي ال رحمـــة ومحمـــد السيســـي ومعصومـــة عبـــد 
الرحيم وعلي النعيمي ويوسف الذوادي )أحد الموقعين 
على الطلب( ومحمد بوحمود وفاضل الســـواد وعيســـى 
الكوهجي وعلي اسحاقي وأحمد العامر وباسم المالكي.

قـــال وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي ال خليفـــة “إن رصيـــد التـــركات لـــدى مجلـــس الوالية 
علـــى أمـــوال القاصرين بلغـــت 9372 مقســـمة ما بين تـــركات أو 
لمحجور عليهم أو لمســـاجين، مؤكًدا أن مجموع المبالغ التي تم 

استثمارها ال يتعدى ُثمن المبالغ النقدية في أموال القاصرين.
 وأكـــد الوزيـــر أن “أموال القاصرين ليســـت في خطر ومشـــكلتنا 
أننا ندير أموال الرشد أكثر من القصر، الفًتا إلى أن األموال التي 
تدار تعادل 70 % من أموال القاصرين في حين أنهم يشـــكلون 

أقل من الثلث من األموال التي يديرها مجلس الوالية.
وقـــال إن إدارة أمـــوال القاصرين تتولى علـــى التركة من لحظة 
العلم بالوفاة، وقد تعاملنا مع 12 ألف طلب مقدم لمجلس أموال 

القاصرين هذا العام.
وبين “نحن نحرص على أن تكون هناك إجراءات الزمة للحفاظ 
على اســـتثمار أموال القاصرين وإدارتها، الفًتا إلى أن االستثمار 
ال يـــؤدي لإلخال بصـــون وتنمية أمـــوال القاصريـــن، والمخاطر 
التـــي تـــم احتســـابها فـــي األســـهم والموجـــودة في أي نـــوع من 

االستثمار تعد في منطقة آمنة لاستثمار.

وقـــال “في الســـنوات األخيرة توســـعنا في مجال االســـتثمارات 
المدروســـة... ونحـــن مســـتمرون فيهـــا ولكـــن لـــن تكـــون عاليـــة 

المخاطر بحيث تؤثر على حقوق القصر وحقوق الرشد.
 وأضاف “المخاطر محسوبة نعمل على تنمية األصول على أكبر 

قدر من الفائدة وثلثها تعود للقصر والثلثان المتبقيان للرشد.
وأوضح تم إرســـال 8 آالف رسالة للرشـــد الستام حقوقهم منذ 
أغســـطس الماضي، وتم تسليم مبلغ ضخم وما يزال هناك مبالغ 

كبيرة، واصًفا أموال القاصرين ببركة الوزارة والحكومة.

القاصريـــن” “أمـــوال  فـــي  التـــركات  رصيـــد   9372

وزير العدل: أموال القاصرين ليست في خطر

وافق مجلس النواب على االقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة 
متخصصة “نيابة جرائم األموال العامة”.

 من جانبه، أّيد النائب أحمد الســـلوم االقتراح بقانون، مؤكًدا 
أن التخصصيـــة لـــن تكلـــف الحكومـــة شـــيًئا، فـــي حيـــن أنهـــا 
ســـتوقف الفســـاد وتســـّرع في البت بقضايا الفساد واألموال 

العامة.
وأشـــار النائـــب عبـــدهللا الدوســـري إلـــى أن االقتـــراح بقانون 
يصـــب في صالح الوطـــن والمواطنين، وهو مـــن صلب عمل 
الســـلطة التشريعية وسيعمل على ســـرعة التحقيق في هذه 
الجرائـــم وخصوًصـــا فيمـــا يرد فـــي تقاريـــر الرقابـــة اإلدارية 
والمالية من مخالفات التي تعتبر تعّدًيا على األموال العامة.

 فـــي حين قالت النائب زينب عبداألمير “إن االقتراح بقانون 
بإنشـــاء نيابة متخصصة لجرائم أمـــوال العامة المقترح مهم 

ا عليه الفتة فقط”. ا ونخشى أن يكون مبنيًّ جدًّ
 وقالـــت عبـــد األمير”نحتـــاج إلى تطبيـــق القانون بمحاســـبة 
جميـــع المفســـدين دون اســـتثناء وليـــس فقـــط إحالـــة صغار 

الموظفين والتجاوز عن المتنفذين”.

 وتســـاءلت عبد األمير “لماذا ليس لدى لحكومة القدرة على 
تنظيـــف مفاصلهـــا من الفســـاد، لماذا يتم إعـــادة ذات الوزراء 
كل أربعـــة أعـــوام مع تكرار ذات المخالفـــات في تقرير ديوان 

الرقابة اإلدارية والمالية”. 
 وقالـــت “هنـــاك مفســـدون يعّينـــون رجـــال دولـــة فـــي أماكن 
أخرى إذا طالتهم الفضيحة يتم تســـفيرهم على درجة رجال 
األعمال إلى لندن، مبينة أن هناك مفســـدين متنفذين هاربين 

من العدالة”.

الســـلوم: توقـــف الفســـاد وتســـّرع البـــت فـــي القضايـــا

موافقة على إنشاء نيابة لجرائم األموال العامة

صـــّوت مجلس النـــواب بالموافقة باألغلبية على توصيـــة لجنة الخدمات برفض 
مشـــروع قانون بتعديل المادة )46( من قانـــون العمل في القطاع األهلي الصادر 
بالقانـــون رقم )36( لســـنة 2012م. والمتضّمن عـــدم تبرئة ذمة صاحب العمل من 
األجـــر إال بتحويلـــه إلى حســـاب العامل في أحد البنـــوك المرخصة وفق ضوابط 
وإجـــراءات يصـــدر بها قـــرار من الوزير.  مـــن جهته، قال رئيـــس لجنة الخدمات 
النائـــب ممـــدوح الصالـــح إن اللجنـــة المشـــروع متحقـــق علـــى أرض الواقع وقد 
صـــدر قرار وزاري بشـــأنه، أما فيما يخص بتطبيق فمن حق المجلس اســـتخدام 
أدواتـــه الرقابيـــة إللزام وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية بتطبيـــق هذا القانون 
ومســـاءلتها بشـــأنه.   وقال النائب محمود إن المرسوم صدر في 2018 في حين 

أن هنـــاك شـــركات ال تلتزم بدفع األجور وتكتفي بدفـــع قيمة الدعم التي توفرها 
الحكومة للشركات.  ووصف البحراني جهاز التفتيش والرقابة في وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية بالضعيف الذي ال يستطيع أن تطبق القانون بصرامة.
 مـــن جهتـــه، قال النائـــب األول للمجلس عبد النبي ســـلمان إن المســـألة متحققة 
ـــا إال أن تطبيقه على أرض الواقع صفر، فنحن نســـتقبل الكثير من العمال  قانونيًّ
والموظفيـــن فـــي القطـــاع الخـــاص.  وتابع “ال توجـــد ضوابط  لـــدى وزارة العمل 
لتحقيق هذا األمر وتنفيذه، فالعمال يخافون التقدم بشكاوى عن تأخر الرواتب 
ألشهر لتعرضهم للفصل من العمل، لذلك يجب أن يكون هناك قرار ملزم بإرجاع 

العامل بعد الشكوى إلى رأس عمله.

رفض إلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العمال للبنوك
قـــال النائـــب أحمد العامـــر إن أمـــوال القاصرين لها 
حرمـــة يجب علـــى الحرص علـــى وضعهـــا بالمكان 
الصحيـــح وإنه ليس هناك منطقة آمنة لاســـتثمار. 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــن  ورد  مـــا  أن  وبيـــن 
اإلســـامية واألوقـــاف على ســـؤاله حول اســـتثمار 
مجلـــس الواليـــة على أمـــوال القاصرين مع شـــركة 
سيكو بأن االستثمار منخفض المخاطر ليس دقيًقا 
وأنـــه ال اســـتثمار آمـــن خاصـــة في ســـوق األســـهم.  
ولفت العامر إلى أن مرســـوم بقانون رقم )7( لســـنة 
1986 بشـــأن قانـــون الواليـــة على المال شـــّدد على 

صون ورعاية وتنمية أموال القاصرين. مشيًرا إلى 
“أن االســـتثمار في ســـوق االســـم عالي المخاطر... 
وبغض النظر عـــن األرباح هناك مخاطر عالية توثر 

على راس المال األصلي بشكل كبير”.
 وتابـــع “مـــن المتوقـــع حـــدوث موجـــة اقتصاديـــة 
ســـلبية في 2020 ســـتؤثر علـــى األســـواق العالمية 
والســـوق البحريني، وهناك ســـوء قراءة للمستقبل 
واالستثمارات طويلة األمد “الفًتا إلى وجود بدائل 
متاحـــة بنفـــس النســـب مع ضمـــان األربـــاح ورأس 

المال.

العامر: ليس هناك منطقة آمنة لالستثمار
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البحريــن مصفــاة  تحديــث  مشــروع  مــن   %  35 إنجــاز 

جدوى اقتصادية وصداقة للبيئة بتكنولوجيا زيت الوقود المتبقي

أنــاب وزيــر النفــط، الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، رئيس مجلــس إدارة 
شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( داود نصيــف، الفتتــاح فعاليات مؤتمــر ومعرض 
الشرق األوسط وإفريقيا لتكنولوجيا زيت الوقود المتبقي؛ لمناقشة المواضيع 

المتعلقة برفع مستوى المخلفات البترولية.

 وشـــارك فـــي هـــذا الحـــدث الرؤســـاء 
التنفيذيون للشـــركات النفطية التابعة 
للهيئة الوطنية للنفط والغاز وعدد من 
ُمنتسبي الشـــركات النفطية الخليجية 
والعالمية وبحضور واســـع من الخبراء 
والمهندســـين والمهتميـــن في مختلف 
جوانب الصناعـــة النفطية من مختلف 
الشـــركة  مـــن  بتنظيـــم  العالـــم،  دول 
البتروليـــة  لالستشـــارات  األوروبيـــة 
وشركة نفط البحرين )بابكو( بالتعاون 
والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع 
وبدعـــم عـــدد مـــن الشـــركات النفطيـــة 

العالمية والخليجية. 
الوقـــود  زيـــت  لتكنولوجيـــا  إن  وقـــال 
المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط 
والغـــاز فـــي منطقـــة الخليـــج ومنطقة 
الشـــرق األوســـط ودول العالم الســـيما 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  ظـــل  فـــي 
الثقيلـــة  الخامـــات  معالجـــة  مصافـــي 
متبقـــي  مـــن  الكليـــة  االســـتفادة  فـــي 
الزيـــت من نواتـــج التقطيـــر، الفتًا إلى 

نـــرى موضـــوع  ع أن  الُمشـــجِّ ـــه مـــن  أنَّ
مواضيـــع  علـــى  منصـــب  المؤتمـــر 
للبيئـــة  الصديقـــة  التقنيـــات  تحســـين 
مثل االتجاهـــات المتقدمة في التقاط 
الكربون أو االســـتخالص المعزز للنفط 
فـــي صناعة التكرير، وســـعي شـــركات 
التكريـــر إلضافة قيمة من زيت الوقود 
مـــن  االســـتفادة  وكذلـــك  المتبقـــي، 
التكنولوجيـــا المســـتخدمة المتطـــورة، 
بحثـــت  النفـــط  مصافـــي  أن  هـــًا  منوِّ
مـــع  الكلفـــة  منخفضـــة  مشـــاريع  عـــن 
العوائـــد المرتفعـــة مثل مشـــاريع إزالة 
االختناقـــات وتحســـين البنية التحتية 

وإنتاج منتجات تنافسية. 
وأكَّد أن شـــركة نفـــط البحرين أنجزت 
35 % مـــن مشـــروع تحديـــث مصفـــاة 
البحريـــن الذي يعتبر من أكبر مشـــاريع 
االســـتفادة  المؤمـــل  مـــن  إذ  الشـــركة، 
المطروحـــة  المواضيـــع  مـــن  الكبـــرى 
فـــي المؤتمـــر لتحســـين أداء المصفـــاة 
وزيـــادة اإلنتاجية الذي ســـيعود بالنفع 

مشـــيرا  الوطنـــي،  االقتصـــاد  علـــى 
إلـــى أهميـــة التخطيـــط اتجـــاه النفـــط 
المتبقـــي واتخاذ قـــرارات اســـتثمارية 
بشـــأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة 
اللوائح التشـــريعية والبيئيـــة متزايدة 
الصناعـــة،  بهـــذه  الخاصـــة  التشـــدد 
متطلعـــًا إلـــى التوصـــل لحلـــول تقنيـــة 
لجعـــل النفـــط الُمتبقـــي ُممكنـــة وذات 

جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة. 
واختتـــم نصيـــف كلمته بعـــرض مرئي 
عن مشاريع شركة نفط البحرين بابكو 

التـــي ترمـــي إلى تطويـــر هـــذا القطاع 
الحيـــوي، معربـــا عـــن شـــكره وتقديره 
التنظيـــم  علـــى  المنظمـــة  للشـــركة 
الجيـــد والداعميـــن والمشـــاركين فـــي 
العالمـــي. وتـــم افتتـــاح  الحـــدث  هـــذا 
المعـــرض المصاحـــب وااللتقـــاء بعـــدد 
كبيـــر مـــن المســـؤولين فـــي الشـــركات 
العالميـــة العارضة التـــي تعرض أفضل 
الحديثـــة  التقنيـــة  إليـــه  توصلـــت  مـــا 
المســـتخدمة في هذا المجال الحيوي 

والُمهم.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

نصيف مفتتحا المؤتمر 

المنامة - بورصة البحرين

تداول 6.4 مليون سهم 
بـ 1.9 مليون دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   6.43 أمــس،  البحرين، 
مليون   1.96 قدرها  إجمالية  بقيمة 
ــال 79  ــنـــار، تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن خـ ديـ
صفقة، حيث ركزوا تعاماتهم على 
التي  التجارية  البنوك  قطاع  أسهم 
 1.73 المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت 
 88.08 نسبته  مــا  أي  ديــنــار  مليون 
للتداول  اإلجــمــالــيــة  القيمة  مــن   %

وبكمية قدرها 4.92 مليون سهم.
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األمن المعلوماتي
 فـــي هذه الفتـــرة المتقلبة اقتصاديا والمصحوبة بهســـتيريا التكنولوجيا، واالعتماد علـــى الهواتف الذكية 
فـــي إجـــراء الكثير من المعامالت المالية، تظهر بالمقابل شـــبكات وقراصنة “هكرز” يســـتغلون حســـن النية 
وعدم المعرفة لدى الناس وكذلك المنصات غير اآلمنة بتنفيذ عمليات احتيال ونصب، وشـــهدت األسواق 

العالمية واإلقليمية وحتى المحلية مثل هذه الحاالت.
تقـــوم الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة وعلـــى رأســـها وزارة الداخليـــة ممثلـــة بوحـــدة الجرائـــم االقتصاديـــة 
واإللكترونيـــة، بحمـــالت توعيـــة للمواطنيـــن والمقيمين بهذا الخصـــوص. وهنا نود اإلشـــارة إلى الحمالت 
والبرامـــج التوعويـــة التـــي نفذتهـــا الوحـــدة خالل الفترة مـــن 27 أكتوبر إلـــى 24 نوفمبـــر الماضيين تحت 
شـــعار “ال تكن ضحية االحتيال” وتضمنت العديد من الفعاليات واألنشـــطة كاالســـتثمار والتداول الوهمي 
والتعريف بطرق التعامل الصحيح واألمن، بحضور نخبة من رواد األعمال والعاملين بالقطاع المصرفي.

وتضمنت الحملة عرض صور وأفالم ومقاطع فيديو توعوية عبر مختلف الوسائل اإلعالمية المتاحة من 
ضمنها وســـائل التواصل االجتماعي محددة األســـلوب اإلجرامي المتبع، وكيفية تجنبها، وتقديم اإلرشـــاد 

ودعت إلى عدم الوثوق في المواقع غير المعروفة. 
وحـــذرت الحملة عند تســـليم المعلومات بغية شـــراء أو إجراء معامالت مـــن متاجر افتراضية تتبع جهات 
غير معروفة؛ كونها تقف وراء نشر وتسريب المعلومات والبيانات إلى جهات النصب واالحتيال واالبتزاز.

كما نشير إلى دور المصرف المركزي في إصدار التوجيهات واإلرشادات للبنوك والمؤسسات المالية لتوخي 
الحـــذر، فضـــال عـــن حثه المتاجر على عدم تمريـــر البطاقات االئتمانية أكثر من مرة عند دفع المســـتهلكين 
وحفـــظ بيانـــات العمـــالء ومنع تســـريبها، وكذلك مـــا تقوم به هيئـــة الحكومة اإللكترونية فـــي هذا المجال 
خصوصا توعية الموظفين في القطاع العام بخطورة الكشـــف على ســـرية كلمة المرور المتعلقة بحسابات 

الموظفين وعدم إطالع أيا كان عليها حتى وإن كان زميل عمل، فضال عن تغييرها كل شهر أو أكثر.
إن الجرائـــم الســـبرانية عابرة للحـــدود، ويديرها قراصنة محترفون لغرض كســـب األمـــوال ما يحتم على 
الجميـــع ســـواء أفـــرادا أو مؤسســـات حمايـــة بياناتهم واالســـتماع إلـــى الجهـــات المعنية وعدم االســـتهتار 

بالموضوع.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

 احتفــل مينــاء خليفــة بــن ســلمان، الــذي يعّد المينــاء التجاري الوحيــد في البحرين وأحــد من أعلى الموانــئ إنتاجية 
على مســتوى المنطقة، بعشــر ســنوات من العمليات الناجحة، حيث يواصل هذا الصرح الوطني الهام والحيوي دوره 
في تيسير التنوع االقتصادي بما يتماشى مع رؤية البحرين االقتصادية 2030. فالميناء، بإحداثه تحوالً في القطاع 
البحــري المحلــي مــن خــال زيــادة االســتثمارات والتحــوالت فــي كل من العمليــات التشــغيلية والحلول اللوجســتية، 

يساهم على نحو بارز في تعزيز قطاع التجارة البحرية والقطاعات الصناعية بالمملكة.

وقد نظم حفٌل رفيع المستوى أمس تحت 
رعاية وزير المواصالت واالتصاالت، كمال 
أحمد، حضره كبار المسؤولين التنفيذيين 
واإلدارة  الحكوميـــة  الجهـــات  كافـــة  مـــن 
التنفيذية بوزارة المواصالت واالتصاالت 
وممثلين عن الشـــركة المشغلة للميناء )أي 
بـــي إم تيرمينالـــز البحريـــن(، إلـــى جانـــب 
شـــريحة واســـعة مـــن الشـــركاء والعمـــالء 
البحريـــة.  والمالحـــة  الموانـــئ  بقطـــاع 
ومنذ تدشـــين عملياته بعـــام 2009، حقق 
الميناء نموًا مستقرًا عبر مختلف عملياته 
التشغيلية، حيث شهد نموًا في اإلنتاجية 
وحركـــة   ،Tبنســـبة للحاويـــات  اإلجماليـــة 
ســـفن الدحرجـــة بنســـبة 27 %، والبضائع 
العامة والســـائبة بنســـبة 87 %، واستقبل 
أكثـــر مـــن 10000 ســـفينة تضمنـــت 357 
سفينة سياحية كان على متنها 721,343 

زائرًا إلى البحرين. 

 االستثمار بالقوى العاملة البحرينية

وفـــي العـــام 2018 بلغـــت اإلنتاجيـــة 
اإلجمالية للحاويات 432,432 حاوية 
نمطية، حيث شـــملت هـــذه اإلنتاجية 
بالحاويـــة  الـــواردات  زيـــادة إجمالـــي 
النمطيـــة بنســـبة 123 %، وزيادة في 
إجمالي الصـــادرات بالحاوية النمطية 
نمـــوا  شـــكل  مـــا  أي   ،% 117 بنســـبة 
باإلنتاجيـــة  مقارنـــة   %  54 نســـبته 
المسجلة في العام األول من العمليات 
2009. ومـــن أبرز ســـمات الميناء هي 
كونـــه منصـــة مثاليـــة لالســـتثمار فـــي 
القـــوى العاملـــة البحرينية وصقلها بما 
يتماشـــى مع االحتياجات المستقبلية 
لقطـــاع الموانـــئ والمالحـــة البحريـــة، 

فـــي  البحرنـــة  نســـبة  تعـــادل  حيـــث 
المينـــاء أكثر مـــن 64 % مـــن إجمالي 

القوى العاملة.
وقـــال وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت 
“يغمرنـــا الفخـــر ونحـــن نحتفـــل اليوم 
نجـــاح  علـــى  أعـــوام  عشـــرة  بمـــرور 
تيرمينالـــز  إم  بـــي  أي  فـــي  شـــركائنا 
البحريـــن”، مضيفا “لقـــد اضطلع ميناء 
خليفة بن سلمان بدور رائد ساهم في 
تحسين كفاءة قطاع الموانئ المالحة 

البحرية. وحقيقة أن 90 % من السلع 
والبضائع ترد إلى البحرين عبر الميناء 
ما هو إال دليل على أهمية دور الميناء 
الحيوي كونه جزءًا ال يتجزأ من البنية 
التحتية الوطنية على مستوى القطاع 
البحري والخدمات اللوجســـتية. ولقد 
شـــهدنا فـــي العشـــرة أعـــوام الماضيـــة 
األمـــن  مجـــال  فـــي  كبيـــرًا  تحســـنًا 
والنمـــو  اإلنتاجيـــة  وفـــي  والســـالمة، 
الـــواردات والصـــادرات كمـــا  ألحجـــام 

نتطلـــع قدمًا إلـــى مواصلة االســـتثمار 
في هذا المجال مستقبالً”.

ويـــؤدي المينـــاء دورًا محوريـــًا كونـــه 
رائـــدًا في مجال النقل على المســـتوى 
إقليمـــي. وأحـــد المعاييـــر الهامة التي 
جاهـــدا  تطويرهـــا  علـــى  العمـــل  يتـــم 
هـــو التحـــول الرقمي لكافـــة الخدمات 
اللوجســـتية وخدمات الموانئ لزيادة 
فاعليتهـــا وســـرعتها وتيســـيرها حيث 

تتوفر شـــريحة واســـعة من الخدمات 
حجـــز  كنظـــام  بالمينـــاء  اإللكترونيـــة 
الحاويات )Lift( ونظام البضائع العامة 

.)GC TOS(

 اإلدراج بالبورصة

وقـــد ُأدِرَجـــت بتاريخ 9 ديســـمبر 2018م، 
أسهم شـــركة أي بي إم تيرمينالز البحرين 
 700 مـــن  بأكثـــر  البحريـــن  بورصـــة  فـــي 
مســـاهم، إذ تضاعف ســـعر الســـهم الواحد 
منذ اإلدراج متجاوزًا بذلك مؤشر بورصة 
البحرين القياســـي ومؤشـــر ســـتاندرد آند 
بـــورز ومؤشـــر البورصـــات الخليجيـــة كما 
وزعـــت الشـــركة أرباحـــًا بنســـبة 16.5 % 

للمساهمين في 2019.
شـــهده  الـــذي  المتواصـــل  النمـــو  ويعـــزى 
المينـــاء الى تطويـــره عملياته التشـــغيلية 
لتتماشـــى مع احتياجات النمو المستقبلي 
العمـــالء وتطلعاتهـــم. حيـــث  ومتطلبـــات 
تعمـــل كالً من شـــؤون الموانـــئ والمالحة 
البحريـــة بوزارة المواصـــالت واالتصاالت 
البحريـــن  تيرمينالـــز  إم  بـــي  أي  وشـــركة 
الشـــركة المشـــغلة للميناء بشكل وثيق مع 
مختلـــف الجهات الحكوميـــة، بما في ذلك 

وشـــؤون  االقتصاديـــة،  التنميـــة  مجلـــس 
الجمـــارك بوزارة الداخلية، من أجل جذب 

مزيد من االستثمارات إلى البالد.
وقالـــت الرئيس التنفيذي والمدير اإلداري 
ألي بـــي إم تيرمينالـــز البحريـــن، ســـوزان 
هنتـــر “كوننـــا نحتفـــل بعقـــد من الشـــراكة 
والنمـــو، فإننـــا فخـــورون لكوننـــا جزء من 
قصـــة نجاح المينـــاء وإحداثـــه تحوالً في 
قطـــاع المالحـــة البحريـــة واللوجســـتيات 
رفـــد  فـــي  مســـاهمته  وكذلـــك  المحلـــي، 
االقتصاد الوطني وتعزيز رفاه المواطن”.

وكرمـــت وزارة المواصالت واالتصاالت 5 
مسؤولين تنفيذيين سابقين كان لهم دور 
محوري في تأسيس الميناء، وهم: الشيخ 
أحمـــد بن محمد آل خليفـــة، رئيس ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، وعيد عبدهللا 
يوســـف، نائب الرئيس الســـابق للمؤسســـة 
العامة للموانئ البحرية، وإبراهيم ســـلمان 
الحصـــار، المدير العام الســـابق للمؤسســـة 
العامـــة للموانـــئ البحرية، والشـــيخ دعيج 
بن ســـلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة 
شـــركة ألبا، وحســـان علي الماجد، الوكيل 
السابق لشؤون الموانئ والمالحة البحرية 

بوزارة المواصالت واالتصاالت.

تكريم مسؤولين تنفيذيين سابقين في االحتفال 

الحد - أي بي إم تيرمينالز

54% نمو اإلنتاجية اإلجمالية للحاويات بميناء خليفة
ــى مــســاهــمــتــه فـــي تــنــمــيــة االقــتــصــاد الــوطــنــي ــوام عــل ــ احــتــفــل بـــمـــرور 10 أعـ

نسبة البحرنة في 
الميناء تعادل 
أكثر من 64 %

الميناء خلق 800 
فرصة عمل.. 
500 مباشرة 

و300 غير مباشرة

المحرق - طيران الخليج

وقعت طيـــران الخليـــج، اتفاقية 
تعـــاون مـــع شـــركة إيـــه بـــي جي 
لالستفادة من أحدث الحلول في 
مجـــال التذاكـــر )APG IET(، كون 
إيه بي جي من الشركات العالمية 
لشـــركات  الحلـــول  توفيـــر  فـــي 
الطيـــران، والتـــي تأمـــل التوســـع 
في مجال المبيعـــات الدولية عن 

طريق الربط. وســـتتمكن طيران 
 )APG IET( الخليـــج مـــن خـــالل 
مـــن تلقي حجـــوزات التذاكر عبر 
فـــي  الســـفر  وكاالت  مـــن  اآلالف 
خطـــط الفوتـــرة التـــي ال تشـــمل 
الناقلـــة، وبالتعـــاون مـــع الناقالت 
طيـــران  معهـــا  تتعامـــل  ال  التـــي 
الخليج بالربط المباشر. وسيؤّمن 

العاليـــة  اإليـــرادات   )APG IET(
مـــن األســـواق الجديـــدة لطيـــران 
الـــذي ســـيضيف  الخليـــج، األمـــر 
إلى اســـتراتيجية التوزيع الدولي 

التي تنتهجها الناقلة الوطنية.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لطيران 
الخليج، كريشـــمير كوتشكو “إنها 
إلضافـــة كبيـــرة أن تكون رحالت 

فـــي  متاحـــة  الخليـــج  طيـــران 
أسواق إضافية ال تخدمها الناقلة 
وال يمثلهـــا فيهـــا وكالء المبيعات 
خارج شبكة وجهاتها. إن برنامج 
ســـيمكننا   )APG IET( الحلـــول 
مـــن بيـــع المزيد من تذاكر الســـفر 
مـــن خالل الربـــط مـــع العديد من 

الناقالت حول العالم”.

”APG IET“ طيران الخليج” توسع مبيعاتها عالميا باستخدام“
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بحــث ملتقــى “بحريــن هوليديــز” الثانــي الــذي عقــد فــي باكــو قبــل أيــام، ســبل ترويــج 
المقومــات  مــن  باالســتفادة  أذربيجــان،  وجمهوريــة  المملكــة  بيــن  البينيــة  الســياحة 

السياحية المتوافرة في البلدين.

وأجمـــع الحاضـــرون الذين مثلوا شـــركات 
ومكاتب سياحة وسفر بحرينية وسعودية 
وأذرية، ومســـؤولين في مجلس السياحة 
األذري الحكومي، وصحافيين وإعالميين 
من البلديـــن، أن التعاون ومعرفة وتحديد 
المزايا والمقومات المتوافرة أساس نجاح 
التبادل الســـياحي، بحيث تقدم كل ســـوق 
مـــا فيهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع أمزجـــة الناس 

المستهدفين.
وأكد البحرينيون المشـــاركون في الملتقى 
أن المملكـــة لديها مـــا يمكن جعله منافســـا 
الرمـــل  حيـــث  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى 
والثقافـــة،  والتاريـــخ  والبحـــر،  والشـــمس 
فضـــال  والمضيـــاف،  المتعـــاون  واإلنســـان 
عـــن وجـــود األســـواق القديمـــة والحديثة 
شـــأنها  مـــن  التـــي  المتنوعـــة  والمرافـــق 
اســـتقطاب الـــزوار علـــى مختلـــف فئاتهـــم 

وأذواقهم.
وهـــذا الملتقـــى الثانـــي لبحريـــن هوليديز، 
فقـــد عقـــدت األول تحـــت نفـــس العنـــوان 
والهـــدف فـــي إســـطنبول العـــام الماضـــي، 
حيث تختـــار في كل عام إحـــدى وجهاتها 

الرئيسية لهذا الخصوص.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة بحريـــن 
هوليديـــز محمود الكاظم “نعمـــل بالتعاون 
مـــع شـــركائنا وكاالت ومكاتـــب الســـياحة 
والســـفر داخل وخارج المملكة على تعزيز 
الســـياحة الـــواردة، وذلـــك من خـــالل عقد 
تـــروج  عمـــل  وورش  ونـــدوات  ملتقيـــات 

للبحرين في الوجهات المختلفة”.
وأضـــاف “دائما ما نســـتثمر لقـــاءات تعزيز 
السياحة البينية في الدول المستهدفة في 
تبـــادل الخبـــرات وعمل شـــراكات جديدة، 
فضال عـــن الترويج للمملكة باالعتماد على 
ما تزخر به من مقومات ســـياحية متعددة 

ومتنوعة وجاذبة”.
وأطلع الكاظم الملتقى على جهود الجهات 
المعنيـــة فـــي البحريـــن بهـــذا الخصوص ال 
ســـيما هيئة البحرين للسياحة والمعارض، 
وما تقدمه من برامج وتســـهيالت للسياح 
الوافدين، وللمســـتثمرين في القطاع على 

حد سواء”.
وحـــول اختيـــار باكـــو لعقـــد الملتقـــى، قال 
“أذربيجان إحدى وجهاتنا الرئيسية حيث 
ننظم رحـــالت جماعية لهـــا بواقع رحلتين 
فـــي األســـبوع على متـــن الطيـــران األذري 
وهـــي وجهـــة ســـياحية جديـــدة ومميـــزة 
القت طلبا متزايدا على مســـتوى السياحة 
الصادرة ونأمل أن نعزز من خاللها رحالت 

سياحية واردة للبحرين”.
وأضاف “كما أننا نسعى الستثمار العالقات 
الطيبة بين البلدين والتســـهيالت المتبادلة 

لتحفيز التبادل السياحي”.
وشـــركائها  الشـــركة  أن  الكاظـــم  وأكـــد 
الملتقـــى  مخرجـــات  مـــن  سيســـتفيدون 
الســـائح األذري،  لتقديـــم برامـــج تناســـب 
موجهـــا دعـــوة لألذرييـــن لزيـــارة البحرين 
 )...( ثقافتهـــا،  علـــى  والتعـــرف  ورؤيتهـــا 
بلدنـــا جميل ويحتوي العديـــد من األماكن 

والمواقع السياحية المميزة.
وأشـــار إلى إجراءات تتم من قبل الجهات 
المعنية في البحرين لتسهيل عملية دخول 

السياح إلى المملكة. 
التنفيـــذي إلبـــن فرنـــاس  المديـــر  وأكـــدت 
الحصـــري  الوكيـــل  والســـياحة،  للســـفر 
فاطمـــة  البحريـــن  فـــي  األذري  للطيـــران 
أحمـــد أن جدولة الرحالت المباشـــرة على 
متـــن الطيـــران األذري بيـــن المنامـــة وباكو 
بواقـــع رحلتين أســـبوعيا جعـــل جمهورية 
أذربيجان تستحوذ على نصيب األسد بين 
باقـــي الوجهات المرغوبة لدى المســـافرين 

في الفترة الماضية. 
وقالـــت “إن نجـــاح خـــط الطيران المباشـــر 
في اســـتقطاب سياحة صادرة من المملكة 
تنشـــيط  علـــى  بالتـــوازي  العمـــل  يجعلنـــا 

الســـياحة الواردة على هذا الخط والسعي 
الستقطاب سياح أذريين للمملكة”، مؤكده 
أن الطيـــران األذري يســـعى لتحقيـــق هـــذا 
الهـــدف من خـــالل دخوله لســـوق البحرين 

وجعله بوابة ألسواق الخليج”.
للســـفر  فرنـــاس  بـــن  أن  أحمـــد  وأضافـــت 
والسياحة والطيران األذري وبالتنسيق مع 
هيئة الســـياحة في المملكة بصدد دراســـة 
إمكانيـــة إطـــالق خطـــة ترويـــج ســـياحية 
تســـتقطب ســـياح أذرييـــن للبحرين، فضال 
عن مشـــاركة بحريـــن هوليديز ودعمها في 

ترويج المملكة لدى السياح األذريين”.
وقدم رئيس شركة سكوبا اليف للرياضات 
المائية محمد الجاســـم شـــرحا مفصال عن 
مقومات البحرين السياحية، وعن رحالت 

المتوافـــرة  المائيـــة  والرياضـــات  الغـــوص 
والتي تقدم للسياح شيء جديد وممتع.

 وأشـــار إلـــى تاريـــخ البحريـــن فـــي مجال 
صيـــد وصناعة اللؤلؤ وكيف تقدم شـــركته 
تجربـــة تحاكي هـــذه المغامرات، منبها إلى 
وجـــود الجزر التـــي تقدم برامج ســـياحية 

شيقة ومثيرة.
فيديوهـــات  عـــرض  الملتقـــى  وتضمـــن 
تحدثت عـــن تاريخ وثقافـــة المملكة وعن 
حضـــارة دلمـــون، مـــرورا بالغـــوص وصيـــد 
اللؤلـــؤ، انتهـــاء بالبحريـــن الحديثـــة التـــي 
المجمعـــات،  واألســـواق  بالمبانـــي  تزخـــر 
وأخـــرى أظهـــرت مقومـــات الســـياحة فـــي 
أذربيجان، وكيف أنها مناســـبة طوال العام 

وفي كل المواسم.

وقالـــت المديـــر اإلقليمـــي لمنطقة الشـــرق 
األوســـط في مجلس أذربيجان للســـياحة، 
ليلـــى محمودوف “تعـــود األذريين الذهاب 
إلى الشرق األوسط ودول الخليج ال سيما 
دبـــي بهدف التســـوق وممارســـة الســـياحة 
الشـــاهقة  المبانـــي  زيـــارة  مـــن  الحديثـــة 
والمجمعـــات والتمتع بالبرامـــج الجديدة.. 
الخ، لكننـــي أعتقد بـــأن البحرين ممكن أن 
تقـــدم هذا النوع من الســـياحة يضاف إليه 

الثقافة والتاريخ.
وأوضحـــت أن عـــدد الســـياح البحرينييـــن 
الذين يزورون أذربيجان في ارتفاع بشكل 
علـــى  وسنســـاعدكم  نأمـــل   )...( ملحـــوظ، 
دعـــوة األذريين لزيـــارة المملكـــة خصوصا 
أننا شعب يحب السياحة والسفر للخارج. 

مـــن جهته أكـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
تيك للسياحة األذرية، حسن سيد سلطان، 
أن األذرييـــن يتطلعون للســـياحة في دول 
الخليج ال ســـيما في مملكـــة البحرين التي 
تشـــترك مـــع بالدهـــم فـــي بعض األمـــور ال 
ســـيما الثقافيـــة، مشـــيرا إلـــى أن الســـائح 
األذري لدية القدرة المالية والرغبة بالسفر.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــار  ذلـــك،  إلـــى 
لشـــركة فالـــي للســـياحة، فـــي أذربيجـــان، 
مهنـــد قرشـــولي إلـــى أهمية التعـــرف على 
فـــي  الســـياحية  األذرييـــن  احتياجـــات 
محاولـــة جذبهـــم، فضـــال عـــن توفير بعض 
التســـهيالت خصوصا ما يتعلق بالتأشيرة، 
)...( هنـــاك الكثيـــر مـــن العمـــل الـــذي يمكن 

القيام به لتحقيق ذلك.

مشاركون في الملتقى 

لقاءات إعالمية على هامش الملتقى 

محمود الكاظم متحدثا للصحافة األذرية 

من اليسار، ليلى محمودوف، حسن سيد سلطان، فاطمة أحمد

ملتقــى بحرينــي أذري يبحــث السيــاحــة البينيــة
ــي لـــجـــذب الــــــزوار ــنـ ــوطـ ــز عـــلـــى الــمــنــتــج الـ ــيـ ــركـ ــتـ ــادل الـــخـــبـــرات والـ ــ ــب ــ ت

“عمومية اتحاد مالك الرفاع فيوز” تنتخب مجلس إدارة جديدا
انتخبــت الجمعيــة العموميــة التحــاد ُمــاك الرفــاع فيــوز أعضــاء مجلــس إدارتهــا 
للعاميــن المقبليــن، وذلــك مســاء الســبت 7 ديســمبر 2019، بمشــاركة ممثليــن عــن 
440 وحــدة مــن أصــل مجموع 1054 وحدة بالرفاع فيوز، وســط جو عائلي ســاده 
النقاشــات والمقترحــات الجــادة التــي حــرص خالهــا الُمــاك فــي تحقيــق االنتقال 

السلس ونقل العهدة من إدارة المطّور إلى اتحاد ُماك الرفاع فيوز.

كما اعتمـــدت الجمعية العمومية النظام 
األساســـي لالتحـــاد، والنظـــام الرئيســـي 

الذي يتضمن اللوائح التنظيمية.
اإلدارة  مجلـــس  عضويـــة  فـــي  وفـــاز 
للعاميـــن المقبلين كل من مـــازن جمعة، 
أحمـــد  وريـــم  جمعـــة،  وعبدالحميـــد 
أكبـــري، وعبـــدهللا كمال، وأكـــرم الحاج. 
وقـــد عقـــدت الجمعية العمومية وســـط 
الرفـــاع  فـــي  الوحـــدات  ُمـــالك  حضـــور 
فيوز، الذين تطرقوا إلى كافة الجوانب 
التي تهم مجتمعهم للحفاظ على جودة 

المرافـــق  وتشـــغيل  وإدارة  الخدمـــات 
واألجزاء المشتركة.

علـــى  العموميـــة  الجمعيـــة  ووافقـــت 
رئاســـة عبدالمجيـــد العوضـــي للجمعية 
العموميـــة، التـــي بحثـــت كافـــة البنـــود 
الـــواردة علـــى جـــدول أعمالهـــا، ومنهـــا 
أكـــد  حيـــث  الرئيســـة،  النقـــل  اتفاقيـــة 
العوضـــي علـــى أن هـــذه االتفاقيـــة تـــم 
وضعها من أجل ضمان االنتقال السلس 
لألجـــزاء المشـــتركة مـــن المطـــّور إلـــى 
ُعْهَدة االتحاد حسب ما تقتضيه أحكام 

ومـــواد القانـــون والقـــرار لحفـــظ حقوق 
المالك.

علـــى  العموميـــة  الجمعيـــة  ووافقـــت 
المنتخـــب  اإلدارة  مجلـــس  تفويـــض 
لمراجعة كل من اتفاقية النقل الرئيسية 
ومخطـــط موقـــع الرفـــاع فيـــوز وعقود 
الخدمات التشـــغيلية فـــي الرفاع فيوز، 
الصالحيـــات  اإلدارة  مجلـــس  ومنـــح 
للتوقيـــع عليهـــا بعـــد اعتمادهـــا من قبل 

الجمعية العمومية.

وأقرت الجمعية العمومية استمرار عمل 
شـــركة “آر في العقاريـــة” بصفتها مديرًا 
لالتحاد، وهي الشـــركة التي تقوم حاليًا 
والمرافـــق  الخدمـــات  وإدارة  بتشـــغيل 
وتحصيل رســـوم الخدمة لالشـــتراكات 
الســـنوية من ُمالك الوحدات في الرفاع 

فيـــوز، كمـــا أقـــرت الجمعيـــة العموميـــة 
البيانـــات المالية وميزانيـــة العام 2020 
لشركة “أر في العقارية”. ووافقت أيضًا 
علـــى اتخاذ عدد من اإلجـــراءات حيال 
الُمـــالك الممتنعيـــن عـــن ســـداد رســـوم 
االشتراكات الســـنوية، كما وافقت على 

مقتـــرح صـــرف مكافأة أعضـــاء مجلس 
اإلجـــراءات  علـــى  ووافقـــت  اإلدارة، 

المتبعة النتخابات مجلس اإلدارة.
وأشـــاد العضـــو المنتدب بشـــركة الرفاع 
فيوز )المطّور العقاري( ياسر عبدالرحمن 
الراعي بالتعـــاون الوثيق والجهود التي 
بذلتهـــا مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري في 
ســـبيل تســـهيل كافة اإلجـــراءات والرد 
على جميع االستفســـارات، مثّمنًا الدعم 
الذي يتلقاه قطاع التطوير العقاري في 
البحرين من قبل رئيس جهاز المســـاحة 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان 
بن عبدهللا بن حمد آل خليفة والرئيس 
التنفيـــذي للمؤسســـة الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة والمســـؤولين فيهـــا 

كافة.

الرفاع - الرفاع فيوز

االقتراع النتخاب مجلس اإلدارة الجديد

بحضور ممثلين عن 
440 وحدة من 

أصل 1054

المحرق - شركة المطار

أول  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  أصبحـــت 
مؤسســـة فـــي المنطقـــة تطبـــق برمجيـــة 
الســـحابية   )Maximo( ماكســـيمو 
بغيـــة  وذلـــك   ،)IBM( مـــن  المتطـــورة 
تحســـين ســـير عمليـــات إدارة األصـــول 
والمخزون في مبنى المسافرين الجديد 
عنـــد تدشـــينه في العـــام 2020. وأقامت 
الشـــركة فعاليـــة خاصـــة بهذه المناســـبة 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
بالشركة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي 

للشركة محمد البنفالح.
ومن المقـــرر أن يتم دمج هذه البرمجية 
الخاصة بـــإدارة أصول المؤسســـة دمًجا 
فـــي  الفرعيـــة  النظـــم  بمختلـــف  كامـــاًل 
 Oracle( الشـــركة، بمـــا فـــي ذلـــك تقنيـــة
Fusion( الســـحابية الخاصـــة بتخطيـــط 
موارد المؤسسة والمعنية بإدارة وظائف 
الماليـــة  والشـــؤون  البشـــرية  المـــوارد 

والمشتريات في شركة مطار البحرين.
وصـــرح البنفـــالح أن تطبيـــق ماكســـيمو 

فـــي  األهميـــة  بالـــغ  دور  لـــه  ســـيكون 
تمكيـــن الشـــركة مـــن إدارة أصـــول مبنى 
المســـافرين الجديـــد وتشـــغيلها بمنتهـــى 
اإلحـــكام والكفـــاءة، كمـــا سيســـاعد فـــي 
الوقت ذاته على تحســـين األداء وإطالة 
وتقليـــل  لألصـــول  االفتراضـــي  العمـــر 
أوقات التعطل وخفض التكاليف، مشيًرا 
إلـــى أن العديـــد مـــن الشـــركات تواجـــه 
صعوبـــة كبيرة في االختيـــار بين نظامي 
إدارة أصول المؤسســـة وتخطيط موارد 

المؤسســـة، خاصة وأن استخدام كليهما 
قد يكون مكلًفا للغاية، لذا فإنه من خالل 
تطبيـــق هـــذا الحـــل المتكامل ســـتتمكن 
شـــركة مطار البحرين من االســـتفادة من 
أفضـــل المزايـــا في النظاميـــن بما يضمن 
تشـــغيل جميع عمليات مبنى المسافرين 

الجديد بشكل فعال وآمن.
وأضاف البنفالح: “حرصت شـــركة مطار 
البحريـــن علـــى تبني سياســـة )الســـحابة 
أواًل( تماشـــًيا مـــع الخطة االســـتراتيجية 

الوطنيـــة وبرنامج عمل الحكومة، والتي 
تهـــدف إلـــى تشـــجيع المؤسســـات علـــى 
تقديـــم خدمات أفضل وخفض التكاليف 

التشغيلية لتقنية المعلومات”. 

للتطبيـــق  اإلضافيـــة  المزايـــا  وتتضمـــن 
وســـجل  معلومـــات  وظائـــف  الجديـــد 
إلدارة  موحـــدة  وعمليـــات  األصـــول، 

األصول، وعمليات محسنة للصيانة.

“المطار”.. أول مؤسسة بالمنطقة تطّبق “ماكسيمو” السحابية
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بحرينية جاذبة

 الطيران األذري 
يدخل السوق 

البحرينية كبوابة 
للخليج

 مسؤولة أذرية: 
ما تقدمه البحرين 

يتماشى مع أمزجة 
سياحنا 

”Maximo“ االحتفال بتطبيق البرمجة السحابية
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تحويل الفرع الثامن من المؤسسة فردية 

إلى شركة تضامن 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
اقبال راشــد الشــرقي الراشد المالك لـ الســام للمياه العذبة والثلج )مؤسسة 
فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٤٨٧٥٩ ، بطلب تحويل الفرع الثامن 
من المؤسسة الفردية المملوكة له إلى شركة تضامن  برأسمال وقدره ٥٠٠٠ 

دينار بحريني وذلك لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. اقبال راشد الشرقي الراشد

NAJEEB THARAMAL MEETHAL .٢
KAIVELIKKAL MAJEED .3

القيد : ٤٨٧٥٩ 

 تاريخ: 2019/٣/١٢

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة خدمات الكلية العلمية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها السادة اصحاب شركة خدمات الكلية العلمية ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيــد رقــم ١٢٨٩٢٦، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري  مــن خدمــات الكليــة 

العلمية ذ.م.م الى شركة كويست سكول ذ.م.م 

فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضــه الى االدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

القيد : 128926 

 تاريخ: 12/2019/٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٦٠٥٢٢
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدت المعلنــة مريــم احمــد يوســف احمــد بطلــب تحويــل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد احمد عبدالنبي علي احمد علي الموالي 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١١٨٣٨٣-١

االسم التجاري

ليتس فيب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١٦٠١٢٤( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد صفيــة عبدالغفور امــام دين عبدهللا المالك لـــ بوابة مروه لقطع 
غيــار الســيارات )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ٩٠٦٥١ ، 
الفرع ٦ طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مسئولية محدودة  
برأسمال وقدره ١٠٠٠ الف دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية 

اسمائهم:
١. صفية عبدالغفور امام دين عبدهللا

WISAK GUL .٢

القيد : ٩٠٦٥١-٦ 

 تاريخ: 2019/٣/١٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ ســاجده اقبــال محمــد اقبــال بخــت جمــال باعتبــاره المصفــي 

القانونــي لشــركة شــركة جريــن تــاون للمقــاوالت ش.ش.و لمالكهــا ســاجده 

اقبال محمد اقبال بخت جمال، المســجلة كشــركة الشخص الواحد بموجب 

القيــد رقــم١٠١٠٩٠-١، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جرين تاون للمقاوالت ش.ش.و لمالكها ساجده اقبال محمد اقبال بخت جمال 
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إغالق جســر الجمهورية ببغــداد.. وتوافــد اآلالف إلى التحرير

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين الختيار رئيس للحكومة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين والسياسيين في البالد، إلى اختيار رئيس حكومة جديد للعراق خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي. 
وقــال صالــح، أمــس الثالثــاء، فــي بيــان بمناســبة انتصار العراق علــى تنظيم “داعش” نشــرته وكالة األنبــاء العراقية الرســمية: “يــا أبنائي وبناتي 
المتظاهريــن وأنتــم يــا أبطــال قواتنــا األمنيــة، اجعلــوا من الســاحات والجســور نقــاط تالق ال تقاطع، وال تســمحوا لألعــداء بأن يشــوهوا تاريخنا 

وانتصاراتنا من خالل المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوءا”.

جميعـــا  وهمتكـــم  “بعزمكـــم  وتابـــع: 
إصـــاح  مســـيرة  معـــا  نكمـــل  دعونـــا 
نظامنا، وتقويم مكامن الخلل والخطأ 

بالتأسيس لحكم رشيد”.
وأضـــاف صالـــح: “أدعوكـــم كمـــا أدعـــو 
جميعـــا  لنتعـــاون  السياســـية  الكتـــل 
من أجـــل تســـمية من نرتضيـــه ونتفق 
عليـــه لتكليفه برئاســـة مجلس الوزراء 
وتشـــكيل حكومة جديدة ضمن المدد 
والســـياقات الدســـتورية، تتكفل بحل 

المشكات وتعيد إعمار العراق”.
ذكـــرى  لنـــا  “مبـــارك  الرئيـــس:  وأردف 
نســـتحضر  ونحـــن  العظيـــم،  النصـــر 
الذكـــرى الســـنوية إلزاحة ذلـــك الظام 
الذي جاء به وحوش العصر )داعش(”.
أعلـــن   ،2017 ديســـمبر  أواخـــر  وفـــي 
“داعـــش”  تنظيـــم  هزيمـــة  العـــراق 
اإلرهابـــي، الـــذي ســـيطر بقوة الســـاح 
علـــى مناطـــق واســـعة مـــن البـــاد في 
صيف 2014. ويشهد العراق منذ مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي احتجاجات واســـعة 
النطـــاق، بـــدأت بمطالـــب معيشـــية ثم 
أصبحت ذات صبغة سياسية، ودفعت 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي إلى 
تقديـــم اســـتقالته فـــي أواخـــر نوفمبـــر 

الماضي.
اســـتمرت  االســـتقالة،  ورغـــم 
بغـــداد  العاصمـــة  فـــي  االحتجاجـــات 
ويطالـــب  الجنـــوب،  ومحافظـــات 
المتظاهرون برحيل النخبة السياسية 
التـــي حكمـــت البـــاد منذ العـــام 2003 

وتشكيل حكومة كفاءات.
ومـــع االحتجاجـــات المســـتمر، تواصل 
نزيـــف الدم العراقي، إذ تقول جماعات 
حقوقيـــة إن عـــدد القتلـــى فـــي البـــاد 
وصـــل إلـــى 460 قتيـــا بعضهم ســـقط 

بغـــداد  فـــي  ميليشـــيات  برصاصـــة 
أمـــس  ومســـاء  الماضـــي.  األســـبوع 
الثاثاء، تزايد أعـــداد المتوافدين إلى 
ســـاحة التحريـــر وســـط بغـــداد، حيث 
أقام المتظاهرون العديد من الفعاليات 

الفنية واالجتماعية داخل الساحة.
وفي وقت ســـابق، أغلـــق المتظاهرون 
جســـر  العراقيـــة  العاصمـــة  فـــي 
الجمهوريـــة، الـــذي يصل إلـــى المنطقة 
الخضـــراء؛ تفاديـــا لوقـــوع أي حـــاالت 
وحصـــر  المنطقـــة،  باتجـــاه  اندفـــاع 

التظاهرات في الساحة فقط.
وبـــدأ توافـــد أبنـــاء بعـــض المحافظات 
الجنوبيـــة باتجـــاه العاصمة للمشـــاركة 
في تظاهرة حاشـــدة متوقعة أن تتسع 
مســـاء. في حين أفـــادت وكالة األنباء 
العراقية، أن متظاهـــري التحرير دعوا 
نظراءهم إلى البقاء في محافظاتهم.

انتشـــارا  العراقيـــة  العاصمـــة  وتشـــهد 
اإلثنيـــن؛  مســـاء  منـــذ  مكثفـــا  أمنيـــا 
المليونيـــة  للتظاهـــرة  اســـتعدادا 
المتوقعة. فقد انتشرت قوات الجيش 
عنـــد  االتحاديـــة  والشـــرطة  العراقـــي 
مداخل العاصمة والشـــوارع الرئيســـة، 
كمـــا اتخـــذت إجراءات أمنية مشـــددة 
ونصبـــت  الرئيســـة،  المراكـــز  قـــرب 
حواجـــز تفتيـــش وتدقيـــق، وشـــهدت 
الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء 
إجـــراءات مماثلة. كما تـــم االتفاق من 
قبـــل المتظاهرين في ســـاحة التحرير 
علـــى أن كل الدعـــوات التـــي انتشـــرت 
الخضـــراء  للمنطقـــة  للدخـــول  ســـابقا 

مرفوضة.
وشددوا على أنه “ال توجد أي مصلحة 
الخضـــراء؛  المنطقـــة  دخـــول  فـــي 
ألنهـــا تحتـــوي علـــى ســـفارات عالميـــة 

أيـــدي  ومنظمـــات أمميـــة قـــد تطالهـــا 
المندســـين، وبالتالي تقـــع المامة على 
المتظاهريـــن الســـلميين، ونفقـــد دعـــم 
المجتمـــع الدولي لتظاهراتنـــا المطالبة 
بالحقـــوق ال غيـــر”.  إلى ذلـــك، توجهوا 
بكلمـــة إلى المشـــاركين فـــي التظاهرة 
قائليـــن: “لـــكل القادميـــن إلـــى ســـاحة 
التحريـــر، ُنرحـــب بكـــم متجرديـــن من 
كل انتمـــاء.. يجمعنا الوطن.. ســـاحنا 

السلمية والثبات في التحرير”.
بغـــداد  فـــي  المتظاهـــرون  نفـــى  كمـــا 
عاقتهـــم بمـــا تـــم تداولـــه عبـــر مواقع 
دعـــوة  مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل 
العاصمـــة،  إلـــى  للقـــدوم  للمحافظـــات 
مؤكدين في بيانهم أن هنالك مخططا 
من قبل مفســـدين إلخراج التظاهرات 
عـــن ســـلميتها وتحويلهـــا إلـــى أعمـــال 

تخريبية.

بغداد ـ وكاالت

عراقيون يحتشدون في ميدان التحرير في العاصمة بغداد )أ ف ب(

الجزائر - أ ف ب

أصـــدرت محكمـــة جزائريـــة، أمـــس 
علـــى  بالســـجن  أحكامـــا  الثاثـــاء، 
رؤســـاء حكومة ســـابقين، من بينهم 
أحمـــد أويحيى وعبد المالك ســـال، 
إضافـــة إلـــى رجـــال أعمـــال ووزراء 

سابقين.
وأصـــدرت المحكمة حكما بالســـجن 
15 عامـــا على أحمـــد أويحيى، و12 
عامـــا علـــى عبدالمالـــك ســـال، فيما 
تلقى رئيس الوزراء الســـابق يوسف 

يوسفي حكما بالسجن 10 سنوات.
حكمـــا  أيضـــا  المحكمـــة  وأصـــدرت 
10 ســـنوات بحـــق  نهائيـــا بالســـجن 

الصناعـــة األســـبق محجـــوب  وزيـــر 
بدة، و5 ســـنوات على وزير السياحة 

السابقة نورية زرهوني.
 3 بالســـحن  المحكمـــة  كمـــا حكمـــت 
ســـنوات علـــى فـــارس ســـال، نجـــل 
عبدالمالـــك ســـال، وفـــق مـــا ذكرت 

مصادر جزائرية.
واســـتهدفت األحـــكام أيضـــا رجلـــي 
أعمـــال نافذيـــن، همـــا علـــي حـــداد، 
الذي كان مقربا من الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، وأحمد معزوز، 

الذين سيتم سجنهما 7 سنوات.
قـــد  الجزائريـــة  الســـلطات  وكانـــت 

شنت حملة كبيرة لمحاربة الفساد.

الجزائر.. أحكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين

رام اهلل ـ وكاالت

أعلــن الرئيــس الفلســطيني محمود عباس التوجه نحــو إجراء انتخابات 
رئاســية وتشــريعية، بعدما أكد رئيس لجنة االنتخابات الفلسطينية حنا 

ناصر أن حركة “حماس” وافقت على إجرائها، وفق رؤيته.

وقـــال الرئيـــس الفلســـطيني، خال 
افتتـــاح أول مؤتمـــر دولـــي تنظمـــه 
هيئـــة مكافحة الفســـاد في رام هللا 
“إننـــا ذاهبون إلى االنتخابات بعدما 
وافقت كل التنظيمات”، معتبرا أنها 

“خطوة جيدة”.
وأكد عباس أنه “لن نقبل أن ينتخب 
القـــدس”،  فـــي غيـــر  القـــدس  أهـــل 
مشـــددا علـــى أنه “مـــن دون القدس 
الشـــرقية عاصمـــة لدولة فلســـطين 

وال  دولـــة  يوجـــد  ال  المســـتقلة 
توجد عاصمة”.

وكان رئيس المكتب السياسي 
لـــــحـــــركـــــة “حـــــــمـــــــاس” 

ــة،  ــيـ ــنـ إســــمــــاعــــيــــل هـ

ــت ســـابـــق أن ما  ــي وقــ ــد فـ ــ ــد أك قـ
ســيــحــدث فـــي صـــنـــدوق االقـــتـــراع 
“ســيــكــون محل احــتــرام وتــقــديــر”، 
إيجابيا  “ردا  قدمت  “حماس”  وأن 
مشددا  االنتخابات”،  خارطة  على 
االنتخابات  ــراء  إجـ “ضــــرورة  على 
الضفة  فــي  والبرلمانية  الــرئــاســيــة 

وغزة والقدس”.
تشريعية  انتخابات  آخــر  أن  يذكر 
 2006 العام  في  جــرت  فلسطينية 
فــــازت فــيــهــا حــركــة “حــمــاس” 
بغالبية برلمانية، بعد عام على 
بالرئاسة  عباس  محمود  فوز 

الفلسطينية.

“حماس” توافق على انتخابات وفق رؤية عباس

عواصم ـ وكاالت

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  لمـــح 
أردوغـــان، أمـــس الثاثـــاء، إلـــى إمـــكان 
إرســـال قوات تركية إلى طرابلس؛ لدعم 
العاصمـــة  فـــي  المســـلحة  الميليشـــيات 
الليبيـــة، إذا طلبـــت ذلـــك حكومـــة فائـــز 

السراج ذلك.
وقـــال أردوغان في تصريـــح تلفزيوني: 
“فيمـــا يتعلق بإرســـال جنـــود. إذا قدمت 
لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال 
أفرادنـــا إلـــى هنـــاك، خصوصا بعـــد إبرام 

االتفاق األمني العسكري”.
وكان الرئيـــس التركـــي يشـــير إلى اتفاق 
وقع الشهر الماضي مع حكومة طرابلس. 
إلـــى ذلك، أعلن الجيـــش الوطني الليبي، 
أمس الثاثاء، تدمير أسلحة وصلت من 
تركيـــا وقطر إلـــى ميليشـــيات طرابلس، 
مشـــيرا إلـــى أن قائـــد الجيـــش المشـــير 
خليفـــة حفتر تـــرأس اجتماعا عســـكريا؛ 

مـــن أجـــل وضع اللمســـات األخيـــرة على 
قبضـــة  مـــن  العاصمـــة  تحريـــر  عمليـــة 
الميليشـــيات. وقال مدير إدارة التوجيه 
المعنـــوي فـــي الجيـــش الوطنـــي الليبـــي 
العميـــد خالد المحجوب، فـــي مقابلة مع 
“ســـكاي نيـــوز عربيـــة” إن العمليـــة التـــي 
أطلقهـــا الجيـــش بقيـــادة حفتـــر، تمكنت 

مـــن تدميـــر نســـبة كبيرة مـــن اإلمدادات 
العســـكرية التي وصلت إلى الميليشيات 

في طرابلس من قطر وتركيا.
يذكـــر أن الجيش الوطني الليبي، يشـــن 
منذ شـــهر أبريل الماضي، حملة عسكرية 
لتحريـــر العاصمـــة طرابلـــس مـــن قبضة 

الميليشيات.

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي )أرشيفية(

الجيش الليبي: دمرنا أســلحة قطرية وتركية في طرابلس
أردوغان يلمح إلرسال قواته لدعم السراج

عواصم ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي األمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان آل ســـعود أمـــس 
الثاثاء إن اســـتقرار لبنان بالغ األهمية 

بالنسبة للمملكة. 
ويشـــهد احتجاجات منذ مـــا يزيد على 
شـــهر أدت إلى اســـتقالة رئيـــس وزرائه 

سعد الحريري.
وأضاف الوزير السعودي أنه لن يستبق 
الحكـــم علـــى مؤتمـــر لدعـــم لبنـــان مـــن 
المقـــرر عقده هذا األســـبوع في باريس 

وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن المســـاعدات 
خـــال  فيصـــل  األميـــر  قـــال  للبنـــان، 
مؤتمر صحفي بعد قمـــة لدول الخليج 
العربيـــة فـــي الريـــاض إن شـــعب لبنان 
ونظامـــه السياســـي بحاجة إلـــى إيجاد 
طريـــق للمضـــي قدمـــا يضمن اســـتقرار 
لبنان وســـيادته. مـــن جانب آخر، تجمع 

عشـــرات المحتجيـــن أمام مبنـــى بلدية 
المينـــاء فـــي مدينـــة طرابلس شـــمالي 
لبنـــان، أمـــس، وقاموا برشـــق الحجارة 
للمبنـــى؛  التابـــع  الزجـــاج  وتحطيـــم 
احتجاجا على مقتل شـــخصين نتيجة 

انهيار سقف في أحد المنازل.
وانهـــار جـــزء مـــن ســـقف مبنـــى قديـــم 

علـــى قاطنيـــه، فجر الثاثـــاء، في حي 
األندلـــس الموجـــود بحـــي المينـــاء في 
طرابلس، مما أدى إلى مقتل شخصين.
ويقول المحتجـــون إن المدينة “غارقة 
عـــن  البعـــد  كل  وبعيـــدة  الفقـــر،  فـــي 
فـــي  السياســـية  الســـلطة  اهتمامـــات 

اإلنماء والتنمية”.

عناصر من األمن اللبناني في طرابلس

احتجاجات “عنيفة” في طرابلس اللبنانية بعد انهيار مبنى
السعودية تشدد على أهمية استقرار لبنان

واشنطن ـ وكاالت

بعد أن تبنى الديمقراطيون، أمس الثالثاء، تهمتين ضد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في إطار السعي إلى عزله، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل 

الكونغرس، ندد ترامب بتلك االتهامات واعتبرها “مثيرة للسخرية”.

فـــي التفاصيـــل، كتـــب ترامـــب علـــى 
تويتر “قال جيري نادلر رئيس اللجنة 
القضائيـــة فـــي مجلـــس النـــواب لتوه 
إنني مارســـت ضغوطا علـــى أوكرانيا 
بهـــدف التدخل فـــي انتخابات 2020 
الرئاســـية، إنـــه أمـــر مثيـــر للســـخرية، 
وهـــو يعلم أنه غير صحيح”. كما جدد 
ترامـــب تنديـــده بمـــا أســـماها “حملـــة 

مطاردة شعواء” بحقه.
يذكـــر أنـــه وفـــي حـــال تبنـــي هاتيـــن 

التهمتين ضمن جلسة عامة يرجح 
أن تعقد األسبوع المقبل، سيكون 
ترامب ثالـــث رئيس في التاريخ 

يوجـــه إليـــه الكونغـــرس 
األميركي اتهاما.

بدوره، قال جيري نادلر رئيس اللجنة 
القضائية بمجلس النواب إن “رئيســـنا 
يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون 
تلـــك الثقة ويضع نفســـه فـــوق الباد، 
فإنـــه بذلـــك يعرض الدســـتور للخطر، 
ويعرض ديمقراطيتنا للخطر ويشكل 
تهديـــدا ألمننـــا القومي”. كمـــا أوضح 
نادلـــر أن اللجنـــة القضائية ســـتجتمع 
فـــي وقت الحـــق من األســـبوع للنظر 

في المواد المتعلقة بعزل الرئيس.
ومـــن المتوقـــع أن تقـــوم اللجنة 
التـــي يقودهـــا الديمقراطيون 
بتمريـــر المـــواد وإحالتها على 
النواب األسبوع  مجلس 

المقبل.

ترامب: اتهامات الديمقراطيين تثير السخرية
بيروت ـ وكاالت

بعـــد التصريحـــات المثيـــرة للجدل 
التي أدلى بها أحد قياديي الحرس 
الثـــوري اإليرانـــي، رد وزيـــر الدفاع 
اللبنانـــي إليـــاس بو صعـــب، معتبرا 

أن ما صدر كام غير مقبول.
وفـــي التفاصيل، قال بو صعب في 
تغريـــدة علـــى حســـابه علـــى تويتر 
أمـــس الثاثـــاء “إذا صـــح ما ُنســـب 
إلى مستشار رئيس الحرس الثوري 
اإليرانـــي، فإنـــه ألمر مؤســـف وغير 
مقبـــول وتعـــدٍّ علـــى ســـيادة لبنـــان 
الـــذي تربطه بإيـــران عاقة صداقة 
ال يجوز أن تمس اســـتقالية القرار 

اللبناني بأي شكل من األشكال”.
وكان مستشار قائد الحرس الثوري 
اإليرانـــي اللـــواء مرتضـــى قربانـــي 
قال فـــي تصريحـــات االثنيـــن “في 
حـــال ارتكبت إســـرائيل أصغر خطأ 
تجـــاه إيـــران، فستســـوي تـــل أبيب 

بالتراب انطاقا من لبنان”.
“األحـــداث  أن  اعتبـــر  ذلـــك،  إلـــى 
األخيرة في لبنـــان والعراق وإيران 
تهـــدف إلـــى ضـــرب وحـــدة جبهـــة 
فـــي  إيـــران”،  فيهـــا  بمـــا  المقاومـــة 
إشـــارة إلـــى التظاهـــرات والحـــراك 
 17 لبنـــان منـــذ  الـــذي انطلـــق فـــي 

أكتوبر الماضي.
يذكـــر أن إيـــران تدعـــم حـــزب هللا 
بالســـاح والمال، وقد أعلن الحزب 
أكثـــر من مـــرة أن أموالـــه تأتي من 
طهـــران وأنه يدين بالوالء للمرشـــد 

اإليراني علي خامنئي.

وزير دفاع لبنان يرد على الحرس الثوري

مصر.. إعدام المدان 
بهجوم كنيسة مارمينا

الــســجــون فــي مــصــر حكم  نــفــذت مصلحة 
إسماعيل،  إبراهيم  بالمدان  شنقا،  اإلعدام 
مــرتــكــب الــهــجــوم عــلــى كــنــيــســة مــارمــيــنــا 

بحلوان في ديسمبر 2017.
ونفذ حكم اإلعدام في المتهم بعد استنفاد 
كل درجات التقاضي، وبعد التصديق على 
أمــن  الــحــكــم. وأصــــدرت محكمة جــنــايــات 
الدولة العليا الحكم بتاريخ 12 مايو 2019، 
وقالت في أسباب حكمها، إن ما أتاه المتهم 
من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض 
إرهابي. وأدين إسماعيل بقتل 8 مواطنين 
ــاط، وأمـــيـــن شـــرطـــة مــكــلــف بــتــأمــيــن  ــ ــب أقــ

الكنيسة.
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القاهرة ـ وكاالت
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ربيع الدم الدمر الذي أريد فيه إسقاط األنظمة العربية 
المســـتقرة، لصالـــح الفوضى، والذي من آثـــاره المدمرة 
تفـــكك ليبيـــا واليمـــن وســـوريا وتونـــس، والمحاولتان 
الفاشـــلتان فـــي كل مـــن مصـــر والبحريـــن، هـــذا الربيع 
الدمـــوي انعكـــس مؤخرًا بشـــكل ربيـــع آخـــر، لكنه هذه 
المـــرة نقيض المرة الســـابقة، فاالنقالب الذي جرى في 
الساحتين العراقية واللبنانية، وحتى ما لحق بالساحة 
اإليرانيـــة ذاتها، كل هذا نتيجـــة التداعيات التي جرت 
في الســـابق، فقد بدأ وعي الشـــعوب ينفجر، وبدالً من 
الجري وراء العقائد والخرافات، وتخدير هذه الشعوب 
التـــي كانت فـــي غالبها تجرهـــا األحزاب والمليشـــيات 
اإلرهابيـــة والعقائديـــة، أضحـــت اليـــوم مطلعـــة علـــى 
الحقيقـــة، وفهمـــت أنـــه ال وجـــود للولـــي الفقيـــه ومـــن 
يتبعـــه، فقـــد جاعت وأفقـــرت وأصبحت كمـــا قال أحد 
جنـــود حـــزب هللا لقنـــاة العربيـــة بعـــد أن مـــزق بطاقـــة 
الحـــزب أمـــام شاشـــة الحدث، إنـــه يصرف علـــى إخوة 

وأخوات وعائلة وال يملك “ليرة” في الشهر، وأقسم أنه 
رأى بمنطقة الهرم معقل حزب هللا من يأكل من الزبالة 

من سكان بلدته.
أمـــا فـــي العراق، فـــإن القتـــل للمتظاهرين الذيـــن ثاروا 
علـــى نظـــام الولـــي الفقيه مـــن أجل حيـــاة كريمة، صار 
بالمجـــان، والـــكل يعـــرف من يقـــف وراء القاتـــل، وهم 
ميلشـــيات الحشـــد الشـــعبي، ورغم ذلك ال الجيش وال 
الشـــرطة وال النظام الوالئي نفسه قادرون على حماية 
المتظاهريـــن، مـــا يعنـــي أن الجميع متواطـــئ من أجل 
اإلبقـــاء على النفـــوذ اإليرانـــي وبالتالي اســـتمرار نهب 

العراق من قبل عصابات الفساد المدعومة من إيران.
ما يثير االســـتغراب، أن الـــرأي العام الغربي، وجمعيات 
حقـــوق اإلنســـان، والمنظمـــات الدولية، التي لو ســـقط 
قتيـــل واحد فـــي الـــدول الخليجية المجـــاورة، لقامت 
قيامـــة هذه المنظمـــات ورأيـــت وزارات الخارجية في 
أميركا وأوروبا وكندا التي لو ذهبت فتاة خليجية إلى 

هناك لرأيت جولة من الردح على حقوق اإلنســـان، لكن 
أن يقتـــل في يوم واحد “عشـــرون أو ثالثون متظاهرا 
برصاص حي وفي وضح النهار وأمام شاشات القنوات 
الفضائية العالمية، فإن ذلك ال يستدعي سوى جملة أو 
عبارة خجولة عن ضرورة حقن الدماء وضبط النفس! 

هل رأيتم نفاقا غربيا أشد من هذا؟
إن ســـقوط العراق قبل ســـنوات، والذي حذر منه سمو 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان حفظـــه هللا ورعـــاه ورده 
بالسالمة، كان بداية القطعة األولى في رقعة الدومينو 
التـــي علـــى إثرها تداعـــت بقية الـــدول، بتخطيط ودم 
بارد من الغرب الذي يتباكى اليوم بتمثيلية على قتلى 
وجرحـــى العـــراق ولبنان، مـــع أنه باإلمـــكان وقف ذلك 
النزيـــف لـــو أراد، لكـــن النفاق الرأســـمالي الـــذي ما فتئ 
ينظر للشعوب والدول األخرى نظرة كبرياء وغطرسة.

تنويرة: قد تملك المرء لكن ال تملك روحه. «

تظاهرات إيران... جامعة
لـــم نكن بحاجة للمقال الذي نشـــرته مجلة “فورين أفيرز” مؤخرا 
لنعلم أن انتفاضة الشعب اإليراني لم تكن رًدا على قرار الحكومة 
برفع أســـعار البنزين، الذي فجر فقط ما بكامن الشـــعب اإليراني 
من اســـتياء وغضب على أمور سياسية واقتصادية واجتماعية 

بل حتى دينية.
لكـــن قيمة وأهمية مقال فورين أفيـــرز أنه غاص ميدانًيا في بلد 
منغلـــق يقمع الـــرأي والتعبيـــر ويقيد اســـتعمال اإلنترنـــت، وقدم 
دراســـة تحليليـــة لخريطـــة التظاهرات، وفند مزاعـــم طهران بأن 
هنـــاك مؤامرة ضـــد الجمهورية اإلســـالمية، حيث خلـــص المقال 
إلى أن المشـــكالت االقتصادية لم تكن إال الشـــرارة التي أشـــعلت 
المظاهـــرات التي ما إن اندلعت حتى عم االســـتياء الذي يعكس 

تآكال واضحا في الدعم الشعبي للنظام الحاكم.
الدليل الذي استند إليه المقال هو أن المناطق التي احتجت على 
ارتفـــاع أســـعار البنزيـــن لم تكن هـــي األفقر في إيـــران، بل كانت 
المســـتفيد األكبـــر مـــن برامج التنميـــة واألكثر تطورا فـــي إيران، 
ليؤكـــد المقـــال أن المتظاهرين يقومون بعقـــاب الرئيس اإليراني 
حســـن روحانـــي لعـــدم تنفيـــذ وعـــوده االنتخابيـــة ومـــن أهمهـــا 

اإلصالحات السياسية وتحسين الوضع االقتصادي اإليراني.
ورًدا علـــى المســـؤولين اإليرانييـــن الذيـــن وصفـــوا المتظاهريـــن 
بأنهـــم بلطجيـــة، أكـــدت الفورين أفيـــرز أن إيران نفســـها هي من 
أخرجت هـــؤالء المواطنين للتظاهر ضدها بمســـاعيها لحرمانهم 
واإلمعـــان فـــي اإلجـــراءات التي تزيـــد من فقرهـــم وتغلق أبواب 
الحريـــة أمامهـــم، الفتة إلى أن التظاهـــرات وإن كان يغلب عليها 
الطابـــع الشـــبابي المتعلـــم، إال أنهـــا كانـــت جامعة لجميع الشـــعب 
اإليراني ســـواء كانـــوا ممن دعموا النظام في انتخابات الرئاســـة 
عـــام 2017م أو كانوا مـــن الممتنعين عن التصويت، وهذا أقصى 
إجراء يمكن فعله في ظل بلد ال يسمح بالحريات فيولد الخوف 
من إظهار المعارضة واالكتفاء باالمتناع عن التصويت كأســـلوب 

آمن للتعبير عن رفض النظام وسياساته.
وإذا كان النظـــام يتخـــذ إجـــراءات قمعية وممارســـات وحشـــية 
ضـــد المتظاهريـــن، فإن فورين أفيـــرز تتوقع أن يزيـــد هذا القمع 
من تكاتف ووحـــدة المتظاهرين وليس تفريقهم أو القضاء على 

حراكهم.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

تأمالت في خليجي 24
وللـــه الحمـــد بفضل هللا ثم الرعايـــة التي تحظى بهـــا الرياضة 
البحرينية من جاللة الملك حفظه هللا ورعاه وشـــيخ الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد، تمكن منتخبنا من الحصول على 
اللقـــب الخليجـــي للمرة األولى في تاريخـــه، حيث تم تتويجه 

ببطولة كأس الخليج “خليجي 24” التي أقيمت في الدوحة.
لقـــد تمكـــن منتخبنـــا مـــن تحقيق هـــذا اإلنجـــاز بفضـــل تكاتف 
الجميـــع والعمـــل الجـــاد والمخلـــص، إنجاز اســـتطاع أن ينشـــر 
الفـــرح والســـرور في قلب كل مواطن بحرينـــي وحتى المقيم، 
االحتفالية التي شـــهدتها المملكة حملت في طياتها الكثير من 
المعاني الوطنية الجميلة والحب والوالء لهذه األرض الطيبة.

فـــوز البحريـــن هو فـــوز للســـعودية، وفـــوز الســـعودية هو فوز 
للبحرين، فهو ليس ســـوى انتقال الكأس من زاوية في الوطن 
إلـــى زاوية أخرى فيه، عندما يلعـــب فريقان تجمعهما كل هذه 
الوشـــائج فـــإن ذلـــك فـــي الحقيقـــة مبـــاراة داخلية بيـــن فريق 

الوطن الواحد.
لقـــد أطلق ســـمو الشـــيخ ناصر حفظه هللا على هـــذا العام “عام 
الذهـــب”، وأمددهم بشـــيء من طاقاته وطموحاته وحماســـه، 
حتـــى بتنا ال نعرف عدد الميداليات الذهبية التي حصلنا عليها 

حتى اآلن.
ال يفوتنـــي أن أنتقـــد بعـــض الســـلوكيات التي تصاحـــب الفوز، 
فهناك وســـائل متعددة للفرح، فـــال نريد أن تتبدل دموع الفرع 

بحزن على فراق أحد أبنائنا بسبب استهتار البعض.
ألف مبروك للبحرين بقيادتها وشـــعبها هذا الفوز المنتظر، وكل 
الشـــكر لمنتخبنا الوطني وكل من ســـاهم في دعمه ورفع أدائه 

ليخرج لنا بهذه الصورة المشرفة.

fatin.hamza @gmail.com

فاتن حمزة

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

دم الفقراء ونفاق الغرب

ال يحتاج المواطنون إلى محاضرات أو ندوات أو مناهج 
تعليميـــة ُتعّلمهـــم الوطنيـــة، ومن ثـــّم؛ معانـــي الوالء أو 
االنتماء؛ فالوطنية ُتولد مع أول صرخة للحياة، وحينها 
ينتمـــي كل منـــا إلـــى بيئتـــه، وجماعتـــه، وإلـــى المحيط 
الحاضـــن: الوطن؛ هـــذا الحيز الجغرافـــي الطبيعي الذي 
ال نختـــاره بأنفســـنا؛ بـــل يختارنـــا؛ كمـــا لـــو كان قدرنا أو 
مصيرنـــا؛ وحينها نتعّلق بحباله؛ كأجّنـــة تتعلق بأمهاتها؛ 
ال تخرج من أرحامها؛ إال بعد أن ُيختم على قلبها بالحب 
العظيـــم، وال تكاد تبارح حبالها األولى؛ مســـقط رأســـها، 

وموضع سكينتها، إال وعادت بقوة وشغف العاشقين.
الوطـــن ليـــس مفهوًمـــا ُيختـــزل فـــي كتـــاب، أو ُيختصر 
فـــي كلمـــات؛ لنحفظهـــا أو ُنمتحـــن فيها، لذلـــك فغالبيتنا 
ال نســـتوعب مقـــررات التربيـــة الوطنيـــة؛ ال نســـتوعب 
أن ُنـــدّرس حـــب الوطـــن؛ وكأنـــه غائب أو غيـــر موجود! 
فالمشـــاعر التـــي تأصلت في أعماق الـــروح؛ كيف لها أن 

تتحـــول إلـــى )لوغاريتمـــات( للحفـــظ؟! وكأن هنـــاك من 
يشـــّك في والئنا الوطني، وجـــاء يعلمنا إياه؟! ألف: ال... 
فالحـــب ال يحتـــاج لتبريـــر؛ ألنـــه ســـبب في ذاتـــه لذاته! 
فتخيلـــوا أنكم في مـــدارس أو جامعـــات تعلمكم الحب 

)الذي ُتحبوَن أصال(!
الوطنيـــة هـــي أكثـــر العلـــوم الروحيـــة التـــي ُنجيدهـــا، 
نتـــدرب عليهـــا، ونمارســـها دون مـــدرب أو معلـــم؛ فهذه 
النســـمات علـــى أرض بالدنا ُتلقننا فنون الجذب وســـحر 
الجاذبيـــة، هـــذا البحر، هـــذا الحـــي، والقريـــة، والمدينة، 
والنـــاس؛ يلتفـــون – جميًعـــا - فـــي ســـيمفونيات يوميـــة 
حولنا! ُيشـــكلون معـــا مفاهيم الوطن، ويشـــبكون حباله 
المنســـوجة بمهارة وفنية؛ وفي عفوية تامة من أمرهم؛ 
نتحـــول إلى أكثر التالميـــذ نجابًة فـــي الوطنية؛ ننتصر 
علـــى جميع مناهجها المكتوبة باألحبار الباردة والجافة، 
بل نتفوق على أنفسنا؛ حين تحتاج الوطنية إلى أستاذ 

ماهر وقدير!
عجًبـــا، مـــن ســـُيعلم الـــروح كيـــف تحيـــا، وهـــي تعلم أن 
الممـــات علـــى غيـــر أرضهـــا ضيـــاع وِتيـــه! روح كهـــذه ال 
تحتـــاج إلـــى والءات ُمصطنعـــة لتتعلمها، كمـــا أنها غنية 
عـــن إيهامها أن فقـــًرا لديها فـــي االنتماء!؟ لـــذا اتركوها 
تســـرح فـــي وطنيتها الطبيعية المتجـــذرة في آخر ِعرق 
نابـــٍت تحت ترابها! دعوها في ســـالم الوطن تعيش بين 
جنباتـــه آمنة مســـتقرة! كفاكـــم تعليم الولـــد كيف يحب 
أمـــه؟! وكيف يحن لحبله الموصـــول فيها، وكيف يدافع 

عن أنفاسه!؟
للوطـــن المعجـــون بحبنـــا جميًعـــا، للوطـــن الســـاكن فـــي 
اآلبـــاء  جـــذور  فـــي  الضـــارب  للوطـــن  الـــروح،  أقصـــى 
واألجداد: ســـالم عليك من أولـــى صرخات الحياة حتى 
آخـــر أنفاســـها. ســـالم عليِك يـــا بحرين الحـــب، والوالء، 

واالنتماء، والوطنية. سالم، سالم.

د. زهرة حرم 

الوطن... حبلنا السرّي

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

للتواصل: 17111483

تباركت كل التواريخ بحصولنا على كأس الخليج
توســـد شـــعب البحريـــن بأكمله يـــوم األحد الماضـــي الفـــرح، وتكلم بلغة 
االنتصـــار بمناســـبة فوز منتخبنـــا الوطني لكـــرة القـــدم ببطولة خليجي 
24 ليـــس بجدارة فحســـب، إنمـــا بقوة خارقة ومســـتوى رفيع أثبت فيه 
الالعب البحريني شـــخصيته الفذة التي تســـتطيع أن تكســـب أي شيء 
مهمـــا كان الثمـــن. كانـــت دقائـــق تاريخيـــة بـــكل معنـــى الكلمة، شـــعرت 
شـــخصيا بقنبلـــة تنفجـــر في صدري عندمـــا أطلق حكم المبـــاراة صفارة 
النهاية ليكتب واقعا جديدا ال يمكن أن تحمله أردية الكلمات، فقد عرفنا 
أخيرا معنى “كأس الخليج” الذي انتظرته الجماهير البحرينية قرابة 50 
ســـنة، تعاقبت أجيال عشـــقت كرة القدم حتى الجنون، وتبدلت الحياة 
وســـافر النهار وجاء الليـــل، لكن لحظة الترقب واالنتظـــار امتدت وكان 
العشـــم أن تثمر، وقد أثمرت في عـــام “المئوية”، مئوية التعليم، ومئوية 
الشـــرطة، ومئويـــة العمل البلدي، بشـــكل متزامن مع “عـــام الذهب” الذي 
قال عنه ســـيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه )عام الذهب الذي اعتمدناه كعنوان لكل 
مســـاعينا الوطنية( في افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
تباركـــت كل التواريـــخ بحصولنـــا علـــى كأس الخليج ألول مـــرة، ليخط 
األحمر اسمه بالجواهر في سجل البطولة، وتتوشح الرياضة البحرينية 
فـــي أجمل حللهـــا وأبهاها وذلك بفضل االهتمـــام والرعاية الكريمة التي 
يوليهـــا ســـيدي جاللة الملـــك المفدى حفظـــه هللا ورعاه ألبنائه الشـــباب 
باعتبارهـــم ركيـــزة التطـــور والبنـــاء، وكذلـــك الدعـــم والرؤيـــة الثاقبـــة 
واالهتمام الملون بأناشـــيد البطوالت واإلنجازات من قبل ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب، مستشـــار األمـــن الوطنـــي، رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة، والـــذي عـــزز مكانة مملكـــة البحرين على الســـاحة الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
ال أزيـــد شـــيئا كثيـــرا عما قيـــل عن مـــدرب منتخبنا الوطني “دي ســـوزا” 
فـــي مختلـــف القنوات الرياضيـــة، لكنني أقول إن هـــذا الرجل جاء بفكر 
يختلـــف عـــن المدارس المعتـــرف بها فـــي تدريب كرة القدم، وســـيكون 

أسلوبه أعظم دستور في عالم التدريب.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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أصــدر االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة جــدول معــدال لمنافســات الــدور 
التمهيــدي لــدوري الدرجــة األولى ســتنطلق بموجبه الجولة الخامســة يوم 

الثالثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري.

الــطــائــرة  مــنــافــســات دوري  وســتــتــوقــف 
احتفاالت  بسبب  تقريبا  أســبــوع  لــمــدة 
وذكــرى  المجيد  الوطني  بالعيد  الــبــاد 
في  الحكم  مقاليد  الملك  جــالــة  تــولــي 

الباد.
الــدور  انــتــهــاء  على  جـــوالت   3 وتتبقى 
ــر مــبــاراة  الــتــمــهــيــدي عــلــى أن تــقــام آخـ
ديسمبر   28 ــاريــخ  ــت ب الـــــدور  ــذا  هــ فـــي 
دور  منافسات  ستنطلق  فيما  الــجــاري 

المجموعات بتاريخ 1 يناير 2020.
وكان اتحاد الكرة الطائرة قد غير نظام 
الرياضي  للموسم  األولى  الدرجة  دوري 
الحالي 2019/2020، وتتمثل التعديات 

القسم  منافسات  إكــمــال  فــي  الــجــديــدة 
إقامة  وإلغاء  التمهيدي(،  )الــدور  األول 
ــقــســم الــثــانــي مـــن دوري  مــنــافــســات ال
األندية  تــوزع  أن  األولـــى على  الــدرجــة 
على  الـــثـــامـــن  ــى  ــ إل األول  الـــمـــركـــز  ــن  مـ
ــنــاء عــلــى نــتــائــجــهــم في  مــجــمــوعــتــيــن ب
المجموعة  تتكون  حيث  األول،  القسم 
ــع والــســادس  ــرابـ األولــــى مــن األول والـ
والـــثـــامـــن، فــيــمــا تــتــكــون الــمــجــمــوعــة 
والخامس  والثالث  الثاني  مــن  الثانية 
مجموعة  كــل  تلعب  أن  عــلــى  والــســابــع 
ويتأهل  واحــد  دور  مــن  الـــدوري  بنظام 
لنصف  مجموعة  كل  من  والثاني  األول 

المقص(  بنظام  الذهبي  )المربع  النهائي 
من  الـــدوري  بطل  هوية  ستحسم  فيما 
من  مواجهتين  فــي  الفريق  فــوز  خــال 
فيما سيلعب صاحبا  النهائي،  ثاث في 
المركز الرابع في كا المجموعتين ثاث 
الهابط لدوري الدرجة  مباريات لتحديد 
مواجهتين  في  الفائز  إن  حيث  الثانية، 
سيبقى بدوري الدرجة األولى والخاسر 

سيهبط للدرجة الثانية.
وبعد مرور 4 جوالت على دوري الدرجة 
العام  الترتيب  المحرق  يتصدر  ــى  نقاط(، األول  9( ثانيا  والنجمة  نقطة،   12 ب 

رابعا  داركليب  نقاط(،   9( ثالثا  واألهلي 
)9 نقاط(، النصر خامسا )6 نقاط(، عالي 
سادسا )3 نقاط(، النبيه صالح سابعا )من 

دون  )من  ثامنا  جمرة  بني  نقاط(،  دون 
نقاط(.

اتحاد الطائرة يصدر جدوال معدال للدوري

من منافسات دوري الدرجة األولى
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اللجنة اإلعالمية

بطولة  األربــعــاء  الــيــوم  تنطلق 
الــصــاالت  قـــدم  لــكــرة  بحريننا 
ــتـــي تـــتـــزامـــن مــع  ــلــفــتــيــات الـ ل
العيد الوطني المجيد لمملكتنا 
الــغــالــيــة وعــيــد جــلــوس جالة 
البحرينية  المرأة  ويــوم  الملك 
عام  كل  من  ديسمبر  شهر  في 
أكاديمية  مــن  بتنظيم  وذلـــك 
سوبر سوكر وتستمر حتى 13 

ديسمبر الحالي.
األهلي  النادي  وتحتضن صالة 
بالماحوز فعاليات البطولة التي 
إثـــارة  تشهد  أن  الــمــتــوقــع  مــن 

وندية بين الفرق المشاركة.
 وأكــــــــدت مــــديــــرة الــبــطــولــة 
أكــاديــمــيــة  أن  حــســيــن  ــيــلــى  ل
ســـوبـــر ســـوكـــر حــريــصــة على 
الخليجية  األنــديــة  استقطاب 
ــمــشــاركــة  ــل واألكــــاديــــمــــيــــات ل
فـــي الــبــطــولــة الـــتـــي تــتــزامــن 
الوطني  الــعــيــد  احــتــفــاالت  مــع 
جالة  جــلــوس  وعــيــد  المجيد 
البحرينية،  المرأة  ويوم  الملك 

مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة 
انــتــهــت مـــن كــافــة الــتــرتــيــبــات 
والتجهيزات الخاصة بالبطولة.
عن  المنظمة  اللجنة  وأعــلــنــت 
البطولة  فــي  فــرق   4 مــشــاركــة 
ــي: اكــاديــمــيــة ســوبــر سوكر  هـ
مملكة  مــن  سباير  وأكــاديــمــيــة 
ــن، وفـــــريـــــق شــعــلــة  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
العربية  المملكة  مــن  الشرقية 
الفتاة  نادي  وفريق  السعودية، 

الكويتية من دولة الكويت.

انطالق بطولة بحريننا لكرة الصاالت للفتيات

الصخير - نادي راشد للفروسة وسباق الخيل

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ينظم نادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غٍد الجمعة السباق السابع لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجليه سمو 
الشــيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وســمو الشــيخ عبدهللا بن خالد بن حمد آل خليفة وكأس العيد الوطني المجيد “برعاية من وزارة شــؤون اإلعالم” 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

ــاق الــخــيــل عــلــى كـــؤوس  ــبـ ويــعــتــبــر سـ
خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو 
يشهد  ما  وعــادة  المميزة  السباقات  من 
األبطال  الجياد  مــن  مجموعة  مشاركة 
انتصاراتها  بمستواها  المعروفة  القوية 
في المضمار البحريني سواء المستوردة 
العربية  الــخــيــل  أو  الــمــحــلــي  الــنــتــاج  أو 
الفوز  على  والمثيرة  القوية  للمنافسة 
الكبيرة  الــمــالــيــة  والــجــوائــز  ــكــؤوس  ــال ب
المخصصة في األشواط السبعة للسباق، 

بطل   “ “ شوغن  البطل  الحصان  وأبرزها 
كــأســي الــمــلــك وســمــو ولـــي الــعــهــد خــال 
في  سيبدأ  والــذي  الماضيين  الموسمين 
هذا السباق مشواره في الموسم الجديد 
بــجــانــب مــجــمــوعــة مـــن الــجــيــاد الــقــويــة 
مــن مختلف األســطــبــات خــصــوصــًا في 

الشوطين السادس والسابع. 
وجاءت القائمة النهائية للجياد المشاركة 
في السباق بعد إجراء التداخيل النهائية 
الشوط  التالي:  النحو  على  أمس  للجياد 

األول يقام على كأس سمو الشيخ خالد 
التوازن  بن حمد آل خليفة لجياد سباق 
“نتاج محلي “ مسافة 1000 متر مستقيم 

والجائزة 4500 دينار .
ــشــوط الــثــانــي يــقــام عــلــى كـــأس سمو  ال
ــد بــن حــمــد آل  الــشــيــخ عــبــدهللا بــن خــال
 “ محلي  “نــتــاج  الــتــوازن  لسباق  خليفة 
مسافة 1400 متر والجائزة 3500 دينار .

ــشــوط الــثــالــث يــقــام عــلــى كـــأس سمو  ال
لجياد  خليفة  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 

خيل  مــن  والمبتدئات  ــدرجــات  ال جميع 
ــة “الـــواهـــو”  ــل الــبــحــريــن الــعــربــيــة األصــي
لمسافة 1600 متر والجائزة 3000 دينار.

ــرابـــع يــقــام عــلــى كـــأس سمو  الـــشـــوط الـ
الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة 
 1200 مسافة  “مستورد”  التوازن  لسباق 

متر مستقيم والجائزة 5500 دينار.
سمو  كــأس  على  يقام  الخامس  الشوط 
لجياد  خليفة  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 
جميع الدرجات والمبتدئات “نتاج محلي” 

لمسافة 2400 متر والجائزة 3500 دينار.
العيد  كــأس  على  يقام  السادس  الشوط 
شــؤون  وزارة  برعاية  المجيد  الوطني 
“مستورد”  األولى  الدرجة  لجياد  اإلعام 
 10800 والــجــائــزة  مــتــر   2400 مــســافــة 

دينار. 
كأس  على  يقام  واألخير  السابع  الشوط 
خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو 
مسافة  “مستورد”  األولى  الدرجة  لجياد 

1600 متر والجائزة 10000 دينار .

ــه فــيــصــل وعـــبـــداهلل والــعــيــد الــوطــنــي ــي ــجــل ــد ون ــم ــن ح ــؤوس خـــالـــد بـ ــ ــى كـ ــل ع

مشاركات قوية للفوز بالسباق السابع للخيل

بطولة “BLAST Pro” لأللعاب الرياضية اإللكترونية تحظى بمتابعة واســعة

ناصر بن حمد: البحرين قبلة للفعاليات الرياضية العالمية

أكــد ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين باتت قبلة العالم في استضافة أهم الفعاليات الرياضية واألكثر متابعة ومشاهدة، 
األمر الذي جعل من مملكة البحرين تحتل أولوية في دائرة اإلعالم العالمي، نظًرا لتسليط الضوء عليها وعلى منجزاتها الحضارية 

والرياضية، وأضحى اسمها يتألأل في سماء الدول المستضيفة للبطوالت الرياضية المختلفة.

ــال ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل  وقــ
خليفة بمناسبة استضافة مملكة البحرين 
لأللعاب   BLAST Pro سلسلة  لبطولة 
الرياضية االلكترونية: إن الرؤية الملكية 
الجالة  صــاحــب  الــبــاد  لعاهل  السامية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جعلت 
العالم  فــي  للرياضة  قبلة  البحرين  مــن 
االتــحــادات  قبل  مــن  عالية  ثقة  ومــكــان 
والمنظمات الرياضية إلسناد مهمة تنظيم 
وباتت  ارضها،  على  الرياضية  الفعاليات 
التنظيم  فــي  االمــتــيــاز  عــنــوان  البحرين 
الرائع لتلك الفعاليات الرياضية لما تمتلكه 
المملكة من قدرات عالية وكوادر بشرية 

متسلحة بالخبرة في التنظيم.
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وأضــاف 
الــوزراء  رئيس  الهتمام  كان  لقد  خليفة: 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
دعم  فــي  مهما  دورا  خليفة  آل  سلمان 
ــول الــى  ــوصـ ــقــطــاع الــريــاضــي نــحــو الـ ال
الرياضية  الفعاليات  تنظيم  في  الــريــادة 
الــمــتــابــعــة  الــمــمــلــكــة، وســــط  عــلــى أرض 
المستمرة من قبل ولي العهد األمين نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
سلمان بن حمد آل خليفة، وحرص سموه 
الرياضي  الــقــطــاع  دعــم  على  الــمــوصــول 
باعتباره واجهة حضارية للبحرين ودليل 

على تطورها.
آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  واعتبر 
خليفة أن استضافة البطوالت الرياضية 
على  واضـــح  دلــيــل  البحرين  أرض  على 
الدولية  الرياضية  االتــحــادات  ثقة  مــدى 
على  المملكة  بقدرة  الرياضية  والهيئات 
توفير مختلف عوامل النجاح الستضافة 
الــتــظــاهــرات الــريــاضــيــة الــمــتــنــوعــة، مما 
يــحــمــلــنــا مــســئــولــيــة مــضــاعــفــة مـــن أجــل 

في  التميز  خطى  على  السير  مــواصــلــة 
الرياضية  الــبــطــوالت  اســتــضــافــة  مــجــال 
البحرين  عــن  المشرقة  الــصــورة  وعكس 
الــبــطــوالت  عــلــى تنظيم  أبــنــائــهــا  ــدرة  وقــ

العالمية “.
سلسلة  بطولة  باستضافة  يتعلق  وفيما 
الـــريـــاضـــيـــة  ــاب  ــعــ ــ ــألل ــ ل  BLAST Pro
بن  ناصر  الشيخ  سمو  قــال  االلكترونية 
 BLAST Pro حمد آل خليفة “تعتبر بطولة
اهتماما  تلقى  التي  الهامة  البطوالت  من 
كبيرا من قبل محبي األلعاب االلكترونية، 
سريعا  انتشارا  اللعبة  هــذه  حققت  وقــد 
وباتت  العالم،  الشباب حول  أوساط  في 
واحدة من الرياضات المحببة التي تلقى 

رواجا واسعا على المستوى العالمي.
الختامية  الجولة  إقامة  أن  سموه  وأكــد 
ومشاركة  البحرين  أرض  على  للبطولة 
يمثل  الختام  فــي  الكبار  األربــعــة  الــفــرق 
نحو  المملكة  لــتــوجــهــات  واضــحــا  دعــمــا 
ــريــاضــة والــتــرفــيــه الــريــاضــي  صــنــاعــة ال
العامة  الــريــاضــيــة  الــبــطــوالت  واجــتــذاب 
لــتــقــام عــلــى أرض الــبــحــريــن األمـــر الــذي 
يساهم في تأكيد مكانة البحرين كعاصمة 
للشباب والرياضة والترويج لها ولقدراتها 
الكبيرة في استضافة مختلف الفعاليات 

الرياضية العالمية”.
وأضـــــاف ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
االلكترونية  األلــعــاب  “تنتشر  خليفة  آل 
بشكل  البحريني  الشبابي  الــوســط  فــي 
كــبــيــر وهـــنـــاك فــئــة كــبــيــرة مــنــهــم تعشق 
تحظى  أن  المؤكد  من  لذا  الرياضة  هذه 
بحرينية  بمتابعة   BLAST Pro بطولة 
البطولة  تشكل  أن  المؤمل  ومــن  واسعة 
البحريني من أجل  مكانا مناسبا للشباب 
التعرف على أجواء البطوالت االلكترونية 
ــن الـــخـــبـــرات في  واكـــتـــســـاب الـــمـــزيـــد مـ

الهامة  المسابقات  هذه  مثل  مع  التعامل 
التي تضم نخبة من الاعبين المحترفين 

في األلعاب اإللكترونية”.
وخــتــم ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة تــصــريــحــه بـــدعـــوة الــجــمــاهــيــر 
البطولة  فــعــالــيــات  لــحــضــور  الــبــحــريــنــيــة 
المنافسة،  بأجواء  واالستمتاع  العالمية 
إلى  والــتــقــديــر  التحية  ســمــوه  وجــه  كما 
البطولة  في  العاملة  اللجان  أفــراد  جميع 
ــمــيــة مـــقـــدرا حــرصــهــم وجــهــدهــم  ــعــال ال
المطلوبة  المهمات  تنفيذ  في  الملموس 
منهم على أكمل وجه، االمر الذي يساهم 
فــي تــأكــيــد مــكــانــة الــبــحــريــن الــتــي باتت 
والهيئات  االتـــحـــادات  المفضل  الــمــكــان 
بطوالتها  نــجــاح  عــن  الباحثة  الرياضية 

الرياضية.

اللجنة اإلعالمية
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وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن  كل  قـــام 
البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
ووزير اإلســـكان باسم الحمر ووزير شؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد بافتتاح 
ملعـــب حديقة البيان وملعـــب حديقة نون 
فـــي الرفـــاع، وذلـــك ضمـــن مبـــادرة ممثـــل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــئون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، بإنشـــاء 

100 ملعب في فرجان البحرين.
ويعتبـــر ملعبـــا حديقتي نـــون والبيان أول 
ملعبين يتم افتتاحهما ضمن المبادرة التي 
تهدف إلى افتتاح 100 ملعب، حيث تعمل 
الـــوزارات المعنيـــة على توفير المســـاحات 
الالزمـــة لهـــذه المالعب إلى جانـــب تأهيلها 
بالصـــورة المطلوبـــة بما يمكن الشـــباب من 

ممارسة األنشطة الرياضية.
وخالل االفتتاح اســـتمع الوزراء إلى شرح 
مفصـــل عـــن مراحل العمـــل في المشـــروع 
والتحديـــات التي تم التغلب عليها إلنشـــاء 

الملعبين وزراعتهما بالنجيل الطبيعي.
وأشاد وزير “األشغال” بمبادرة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد التـــي تهـــدف إلـــى توفيـــر 
بيئة مناســـبة للشـــباب وفئات المجتمع من 
أجـــل ممارســـة الرياضة فـــي بيئـــة مثالية، 
وتأكيـــد دور الفرجـــان فـــي دعـــم األنديـــة 
الوطنيـــة والمنتخبـــات وتزويدهـــا بالعديد 
مـــن المواهـــب الرياضية إلـــى جانب اتاحة 
الفرصـــة أمام الشـــباب لممارســـة األنشـــطة 

الرياضية خصوصا كرة القدم.
بدوره أعرب وزير اإلسكان باسم الحمر عن 
تقديره لهذه المبادرة الوطنية التي تعكس 
حـــرص ســـمو الشـــيخ ناصر علـــى االهتمام 

بفئة الشباب من خالل توفير أفضل السبل 
الممكنة لهم لممارســـة األنشـــطة الرياضية، 
الفرجـــان فـــي  مؤكـــدا علـــى دور مالعـــب 

اكتشاف المواهب الرياضية.
وأكـــد الوزير العمل على توفير المســـاحات 
الالزمـــة إلقامة هـــذه المالعب في مختلف 

مـــع  بالتعـــاون  البحريـــن  مملكـــة  مناطـــق 
الوزارات المعنية.

وتبلغ مســـاحة ملعـــب حديقـــة البيان 468 
متـــرا مربعـــا، وشـــملت أعمال تهيئتـــه إزالة 
طبقـــة من الرمل، وإضافـــة الرمل الزراعي، 
ومد شـــبكة الري، وزراعة العشب الطبيعي 

وصباغة السور وتركيب األهداف.
أمـــا ملعـــب حديقـــة نـــون فتبلـــغ مســـاحته 
428 متـــرا مربعا، ولتهيئته تـــم إزالة طبقة 
مـــن الرمـــل وإضافة الرمـــل الزراعـــي وري 
وتســـميد األرض، وزراعة العشب الطبيعي 

وصباغة السور وتركيب األهداف.

ويمتاز الملعبين بأنهما يقعان في حديقتين 
وسط الفرجان في منطقة الرفاع الشمالي، 
ويســـهل الوصـــول إليهمـــا مـــن قبـــل أهالي 
المنطقـــة المحيطـــة بهمـــا لالســـتفادة مـــن 
المالعـــب والخدمـــات المقدمة فـــي مرافق 

الحديقتين.

اللجنة اإلعالمية

افتتاح أول ملعبين ضمن مبادرة “الفرجان”

جانب من افتتاح الملعب
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أقيمــت صبــاح أمــس الثالثاء قرعــة بطولة كأس المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم في نسختها الثانية، بمشاركة ٢١ 
فريقا. وشهدت القرعة حضور اللواء الركن علي بن صقر النعيمي مدير اإلمداد والتموين 

والعميد الركن محمد بن عبداللطيف بن جالل مدير االتحاد الرياضي العسكري.

ومـــن المنتظـــر أن تنطلـــق المنافســـات فـــي 
الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، 
بتنظيم من قبل االتحاد الرياضي العسكري.

وبـــدء حفل مراســـم القرعة بوصـــول راعي 
الحفـــل، ثم عـــرض فيلم قصير وثـــق إنجاز 
بـــدورة  القـــدم  لكـــرة  العســـكري  منتخبنـــا 
األلعاب العســـكرية العالمية السابعة، والتي 
اســـتضافتها مدينة وهان ب جمهورية الصين 
الشـــعبية وحقـــق فيهـــا المنتخب العســـكري 

المركز األول والميدالية الذهبية.
ثـــم تـــم البـــدء فـــي مراســـم إجـــراء القرعة، 
والتي تميزت باستخدام تقنية تكنولوجية 
برســـالة  وبعثـــت  أكـــدت  وحديثـــة  عاليـــة 
واضحـــة علـــى قيمـــة وأهميـــة البطولة قبل 
انطالقها، وبدأت القرعة بتقديم من المذيع 
فواز العبدهللا وبمشـــاركة النجـــم البحريني 
حسين علي )بيليه( والالعب حبيب هارون، 
ووســـط حضـــور مندوبـــي الفرق المشـــاركة 

إلى جانب جمع غفير من الحضور.

نظام البطولة

وتلعـــب منافســـات البطولـــة بنظـــام إخراج 
المغلـــوب، حيث نـــص نظام المســـابقة على 
تأهـــل أصحـــاب المراكز األربعـــة األولى في 

النسخة األولى إلى دور الـ 16 بشكل مباشر، 
وهـــم: الحرس الملكي )البطل(، ســـالح الجو 
الملكـــي )الوصيـــف(، وحدة الصيانـــة الفنية 
والقـــوة الخاصـــة الملكيـــة، فيما تـــم إجراء 
القرعـــة لـ 17 فريقا مشـــاركا، حيث أســـفرت 
عن مواجهـــات مرتقبة في الدور التمهيدي، 
وتجمـــع المبـــاراة األولى بين كتيبة المشـــاة 
اآلليـــة الملكيـــة 21 وكتيبـــة المشـــاة اآلليـــة 
الملكيـــة 13، ويلتقـــي فـــي المبـــاراة الثانية 
كتيبـــة المشـــاة اآلليـــة الملكية 4 مـــع وحدة 
المبـــاراة  أمـــا  الملكيـــة.  الميـــدان  هندســـة 
الثالثة، فتجمع كتيبة المشـــاة اآللية الملكية 
6 مـــع وحـــدة التمويـــن والنقـــل، وفـــي رابع 
مـــع  الملكيـــة  الـــدروع  يلتقـــي  المواجهـــات 
مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، وفي آخر 
الـــدور التمهيـــدي يلتقـــي ســـالح  مباريـــات 
وحـــدة  مـــع  البحرينـــي  الملكيـــة  البحريـــة 

االتصاالت الملكية.

بيليه وهارون يشاركان بسحب القرعة

وشـــهدت مراســـم قرعة كأس المشير لفتة 
رائعة من قبل االتحاد الرياضي العســـكري 
وذلك بإشـــراك نجم الزمن الجميل الالعب 
المخضـــرم حســـين علـــي )بيليـــه( والعـــب 

المنتخـــب العســـكري حبيـــب هـــارون فـــي 
الســـحب على أرقام وأســـماء الفرق، حيث 
كانـــت لفتـــة جميلـــة بوجـــود نجميـــن مـــن 
زمنيـــن مختلفيـــن للمشـــاركة فـــي ســـحب 

القرعة.

استعدادات وأهمية كبيرة

ومـــع اقتراب انطـــالق البطولـــة في غضون 
األسابيع الثالثة المقبلة، فإن الفرق ستكثف 
مـــن اســـتعداداتها مـــن أجل الظهور بشـــكل 
مميز بحًثا عن المنافسة على الكأس الغالية 
التـــي تحمـــل اســـم المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 
دفاع البحرين، وُينتظر أن تتســـم منافسات 
البطولـــة ومبارياتها بحماســـة وندية كبيرة 

الســـيما فـــي ظـــل امتـــالك الفـــرق لالعبيـــن 
بعضهم من نجوم الكرة البحرينية السابقين 

وبعضهم من النجوم الحاليين.

الحرس الملكي بطل الكأس األولى

ظفـــر فريـــق الحـــرس الملكي بـــكأس بطولة 
المشـــير لكرة القدم األولى للوحدات بعد أن 

فاز على فريق سالح الجو الملكي البحريني 
بركالت الترجيح بنتيجـــة )3-4( بعد انتهاء 
المبـــاراة النهائية في وقتها األصلي بنتيجة 
شـــهدت  حيـــث   ،)1-1( اإليجابـــي  التعـــادل 
المبـــاراة النهائيـــة تنافســـا قويـــا وحماســـة 
وندية كبيرة لمـــا يمتلكه الفريقين لعدد من 
الالعبيـــن النجـــوم باألنديـــة البحرينية لكرة 

القدم.
وحصـــل فريق وحـــدة الصيانـــة الفنية على 
المركز الثالث بعد أن تفوق على فريق القوة 
الخاصة الملكيـــة في لقاء تحديد المركزين 

الثالث والرابع.

بن جالل: االستعدادات كبيرة.. 

والنسخة الثانية ستكون مغايرة

أكد مدير االتحاد الرياضي العسكري العميد 
بـــن جـــالل أن  الركـــن محمـــد عبداللطيـــف 
بطولة كأس المشير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة في نسختها الثانية ستكون 
مغايرة ومختلفة عن األولى؛ نظرا للمنافسة 
المتوقعة في هذه النســـخة واالســـتعدادات 
الفـــرق  جميـــع  بهـــا  قامـــت  التـــي  الكبيـــرة 

للمنافسة على اللقب الغالي على الجميع.
وقال بن جالل “البطولة في نسختها األولى 
القـــت إقباال كبيرا، معتبـــرا أن هذه البطولة 
ستســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــداف وتوجهات 
االتحـــاد الرياضـــي العســـكري المتمثـــل في 
التحفيـــز والدفع بأكبر عدد مـــن الرياضيين 
للمشـــاركة، لكـــون الرياضـــة جـــزءا ال يتجزأ 
من العمل العسكري، وبما ينعكس باإليجاب 

على المهارة الرياضية للعسكريين”.
وأضاف “مراســـم القرعة كشـــفت الكثير من 
مالمـــح اإلثارة والتنظيـــم الرفيع الذي يليق 
بهـــذه البطولـــة، ومـــع اإلنجـــازات الرياضية 
التـــي حققتهـــا المملكـــة في العصـــر الذهبي 
مثيـــرة  البطولـــة  هـــذه  تكـــون  أن  يتوقـــع 
لالهتمـــام؛ نظـــرا لتواجد مجموعـــة من أبرز 

الالعبين وأصحاب الخبرات”.
وكشـــف بـــن جـــالل عـــن مفاجـــأة منتظـــرة 
للجماهيـــر فـــي هذه النســـخة مـــن البطولة، 
المنظمـــة  اللجنـــة  “ســـتعمد  أوضـــح  حيـــث 
علـــى توفير جوائـــز للجماهير وكذلك الفرق 
الفائزة وأفضل الالعبين، من بينها ســـيارات 

للجماهير”.

ــبــطــولــة ــن ال ــة مـ ــي ــان ــث ــة ال ــخ ــس ــن ــي ال ــة فـ ــب ــق ــرت ــة وإثـــــــارة م ــي ــال ــات ع ــع ــل ــط ت

سحــب قــرعــة كــأس القـائــد العــام لكــرة القــدم

سبورت

جانب من مراسم القرعة

المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد

كأس المشير

أقيمـــت يوم أمس مراســـم ســـحب 
قرعـــة المســـابقات اآلســـيوية لكرة 
القـــدم )دوري أبطـــال آســـيا وكأس 
فـــي  وذلـــك  اآلســـيوي(،  االتحـــاد 
مقر االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 

بالعاصمة الماليزية- كوااللمبور.
ومثل أنديتنا البحرينية في القرعة 
ناديـــا الرفاع والمنامة، إذ حضر من 
جانـــب الرفـــاع مديـــر الفريق األول 

أحمـــد الكعبي والمنســـق اإلعالمي 
مـــازن أنـــور، ومـــن جانـــب المنامـــة 
حضـــر عضو جهاز الكرة علي فيني 

والمنسق اإلعالمي محمود تقوي.
وأســـفرت قرعة دوري أبطال آســـيا 
عـــن وقـــوع ممثـــل المملكـــة فريـــق 
الرفاع في المجموعـــة الثانية )في 
حامـــل  جانـــب  إلـــى  تأهلـــه(  حـــال 
شـــباب  الســـعودي،  الهـــالل  اللقـــب 

أهلـــي دبـــي اإلماراتـــي وباختاكـــور 
األوزبكســـتاني، أمـــا فـــي حال عدم 
نجـــاح الرفـــاع في تخطـــي الملحق 
فـــي  ســـيلعب  فإنـــه  اآلســـيوي، 
المجموعـــة الثالثـــة بـــكأس االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم إلـــى جانب 
والقادســـية  األردنـــي  الجزيـــرة 
الكويتي وظفار العماني، وفي حال 
تأهـــل الرفـــاع لـــدوري أبطال آســـيا 

فإن المحرق ســـيحل بديال عنه في 
كأس االتحاد اآلسيوي.

أمـــا ممثـــل المملكـــة فريـــق المنامة 
فإنـــه جـــاء فـــي المجموعـــة األولى 

إلـــى جانب العهد اللبناني والجيش 
الســـوري باإلضافة إلى المتأهل من 
مباراة صور العماني وهالل القدس 

الفلسطيني.

سحب قرعة المسابقات اآلسيوية الكروية
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أحمد مهدي

الرفاع سيرفع 
عدد ممثلي 

المملكة إلى 3 
في حال تأهله 
لدوري األبطال
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اللجنة اإلعالميةاتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للبليـــارد 
اليمانـــي  ســـعيد  والدارتـــس  والســـنوكر 
أســـمى آيات التهاني والتبريـــكات للقيادة 
الحكيمـــة وعلـــى رأســـها حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه 
بمناســـبة فـــوز منتخـــب البحريـــن بـــكأس 
الخليج لكرة القدم ألول مرة في تاريخه. 
 كمـــا هنـــأ اليمانـــي ممثـــل جاللـــة الملـــك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة، والنائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بهـــذا 

اإلنجاز التاريخي الذي تحقق بعد سنوات 
عديدة، مشـــيًدا بدعم ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة للمنتخـــب الوطنـــي 
ووقوفـــه إلـــى جانبه في مهمتـــه الوطنية 
األمر الذي ســـاهم في تحقيق هذا اإلنجاز 

الكبير.
 وأكـــد اليمانـــي أن هذا اإلنجـــاز التاريخي 
بجميـــع  البحريـــن  شـــعب  أســـعد  الـــذي 
مكوناتـــه هـــو ثمرة دعم القيـــادة الحكيمة 
لقطـــاع الشـــباب والرياضـــة، والـــذي يمثل 
انطالقـــة جديـــدة لعصر ملـــيء بمزيد من 
اإلنجازات في مختلف األلعاب الرياضية. 
بالجهـــود  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي  مشـــيًدا   
المبذولة من قبـــل االتحاد البحريني لكرة 
القدم برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة وأعضاء مجلـــس اإلدارة، وبعطاء 
للمنتخـــب  واإلداري  الفنـــي  الجهازيـــن 
وجميع الالعبين الذين تحملوا المسؤولية 
الكاملـــة وكانوا علـــى ثقة عاليـــة بروحهم 
الوطنيـــة مـــن أجـــل الظهور المشـــرف في 

خليجي 24.

االتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب  رفـــع 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد خالـــد الحيـــدان 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
القيادة الرشيدة بمناســـبة فوز منتخبنا 
الوطنـــي لكـــرة القـــدم بـــكأس الخليـــج 
العربي الرابعة والعشـــرين للمرة األولى 

في تاريخها.
 وقـــال الحيـــدان إن هـــذا اإلنجـــاز هـــو 
ثمرة ما يحظى به القطاع الرياضي من 
اهتمام ورعاية القيادة الرشـــيدة ودعم 
ال حـــدود له تمّكن بفضله أبناء البحرين 
من تشـــريف اســـم المملكـــة ورفع علمها 
عالًيا في المحافل الدولية، مشـــيًرا إلى 
أن تحقيـــق لقـــب كأس الخليـــج العربي 
أول مرة في التاريخ يضاف إلى سلسلة 
الرياضـــة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 

البحرينيـــة تحت مظلة صاحب الجاللة 
حفظه هللا ورعاه.  وهنأ الحيدان ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة بهذا 
لإلنجـــاز الـــذي يترجـــم حجـــم االهتمام 
الذي يوليه ســـموه للمنتخبات الوطنية، 

مشـــيًرا إلى أن توجيهات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر وثقتـــه الكبيـــرة فـــي المنتخـــب 
كان لهـــا األثر المباشـــر فـــي تحقيق هذا 

اإلنجاز عن جدارة واستحقاق.
تهانيـــه  خالـــص  الحيـــدان  رفـــع  كمـــا   
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  وتبريكاتـــه 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، معرًبا عن شـــكره 
وتقديـــره لمـــا يقدمـــه ســـموه مـــن رؤى 
ناجحـــة  واســـتراتيجيات  ســـديدة 
ســـاهمت في تحقيق النتائج المشـــرفة 
للمملكـــة.  وهنـــأ أيًضا اتحـــاد كرة القدم 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  برئاســـة 
خليفة وكافـــة أعضاء مجلـــس اإلدارة، 
مشيًدا بجهود الجهازين الفني واإلداري 
وعطـــاء الالعبيـــن داخـــل الملعـــب فـــي 

جميع المباريات.

خالد الحيدانسعيد اليماني

حمــدأشــاد بدعــم ناصر بــن حمــد ووقوفه خلــف المنتخب بــن  وخالــد  ناصــر  واهتمــام  بدعــم  مشــيدا 
الحيدان يهنئ بتحقيق لقب كأس الخليجاليماني: إنجاز أسعد شعب البحرين

اســتقبل النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، بقاعة التشــريفات بمطار 
البحريــن الدولــي، أفــراد المنتخــب الوطني لكرة القــدم، العائد إلــى أرض الوطن، بعد 
ان نجــح المنتخــب مــن تحقيــق لقب النســخة الرابعة والعشــرين لــدورة كأس الخليج 
لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على حســاب المنتخب الســعودي الشــقيق 

بهدف دون رد.

وقـــد حضـــر االســـتقبال نائـــب رئيـــس 
نـــادي الرفاع الرياضي والثقافي ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ووزير 
شـــؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد 
ومحافـــظ محافظـــة المحـــرق ســـلمان 
عيســـى بن هنـــدي وأمين عـــام اللجنة 
حســـن  محمـــد  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
النصف وعـــدد من المســـؤولين بقطاع 
عـــن  وممثليـــن  والرياضـــة،  الشـــباب 
وسائل اإلعالم والحسابات الرياضية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة: “إن مملكة البحرين 
فخـــورة بمـــا حققـــه أبطـــال االحمر من 
إنجـــاز كـــروي غير مســـبوق بتتويجهم 
بلقـــب كأس الخليـــج، الـــذي كان حلمـــا 
وأصبح اليوم حقيقة، بســـواعد هؤالء 
األبطـــال الذيـــن اســـتطاعوا ان يرغموا 
هـــذه الـــكأس العنيـــدة الـــى ان تخضع 
امامهم في هذه النسخة، ليتمكنوا من 
حملها وتسجيل نتيجة كروية جديدة 

تضاف الى سجل الكرة البحرينية”.
واضاف ســـموه: “لقد تابعنـــا المنتخب 
فـــي هـــذه المشـــاركة، حيـــث نجح في 
الظهور بمستويات قوية واستطاع ان 
يقلب كل التوقعات لصالحه، وان يصل 
الى مراحـــل متقدمة حتى بلغ المباراة 
النهائيـــة، حيـــث قدم خاللهـــا الالعبون 
أداء رجوليا مشـــرفا متحلين باإلصرار 
والعزيمـــة والتحدي، حيث قادهم ذلك 
لنيل الكأس الغاليـــة، ليعم الفرح ربوع 
مملكـــة البحريـــن ابتهاجـــا بهـــذا النصر 

واإلنجاز الكروي التاريخي”.
وتابع ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
المنتخـــب  العبـــو  “اســـتطاع  خليفـــة: 
دورات  تاريـــخ  يدخلـــوا  ان  الوطنـــي 
كأس الخليـــج مـــن أوســـع ابوابـــه، بعد 
ان نجحـــوا فـــي كتابـــة الســـطر األخير 
الرابعـــة  النســـخة  فـــي  لمشـــاركتهم 
والعشـــرين بأحرف من ذهب ويتوجوا 
بـــأول ألقاب هذه الـــدورة العريقة التي 
بـــدأت منافســـاتها علـــى ارض مملكـــة 
البحريـــن العـــام 1970، ليتمكـــن هؤالء 
األبطـــال بعد تلك الســـنوات ان يدونوا 
اســـم مملكة البحرين في سجل أبطال 

هذه الدورة”.
وختم ســـموه حديثه، قائال: “لقد عشنا 
أروع ملحمة كروية للمنتخب الوطني 
في هذه المشـــاركة الخليجية، تميزت 
واللعـــب  والمنافســـة  الكبيـــر  بالعطـــاء 
بـــروح الفريـــق الواحد، التـــي نتج عنها 
حصد هـــذا اإلنجاز الذي ســـيظل عالقا 
فـــي أذهـــان الجميـــع”، مشـــيدا ســـموه 
الفنـــي  للجهازيـــن  المتميـــزة  بالجهـــود 

واإلداري في إعداد وتحضير الالعبين 
فنيا وبدنيا وذهنيا، على الشـــكل الذي 
نجحـــوا من خالله فـــي تحقيق الهدف 

ومعانقة الكأس الخليجية.
البحريـــن فخـــورة  أن  مضيفـــا ســـموه 

ادخـــل  االبطـــال.. فإنجازهـــم  بأبنائهـــا 
كل  قلـــب  فـــي  والســـرور  البهجـــة 
بحريني.. ورســـم االبتسامة على وجه 
الصغيـــر والكبير..وعمـــت األفراح قرى 

ومدن المملكة.

خالد بن حمد بمقدمة مسيرة 

االحتفال

هـــذا وتقـــدم ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة مســـيرة االحتفـــال بالمنتخـــب 

الوطنـــي التي انطلقت مـــن مطار البحرين 
الدوليـــة،  البحريـــن  حلبـــة  إلـــى  الدولـــي 
الـــذي شـــهدت احتفـــاالت المملكـــة بإنجاز 
التاريخـــي لألحمـــر الكـــروي فـــي النســـخة 

الرابعة والعشرين لدورة كأس الخليج.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد مستقباًل األبطال: البحرين تفخر بإنجازكم
المملكة ــوع  ــ رب فـــي  الـــفـــرح  ــت  ــم رس ــتــاريــخــيــة  ال والــنــتــيــجــة  ــرف  ــش ــم ال أداؤكـــــم 

سموه يتقدم 
مسيرة االحتفاالت 

بالمنتخب إلى 
حلبة البحرين 



المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة فوز منتخـــب مملكة 
البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي 
فـــي دورته الرابعة والعشـــرين، وفيما يلي 

نص البرقية:
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالـــد 

العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملـــك مملكـــة البحرين المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

إلـــى مقـــام جاللتكـــم  أرفـــع  يشـــرفني أن 
الســـامي أســـمى آيـــات التهانـــي وأطيـــب 
التبريكات بمناســـبة فوز منتخب البحرين 

الوطني لكـــرة القدم بـــكأس “خليجي 24” 
البحرينيـــة  للرياضـــة  جديـــد  نجـــاح  فـــي 
يضـــاف إلى ســـجل نجاحـــات المملكة في 
مختلـــف المجاالت التـــي تحققت في ظل 
المســـيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة 

جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم. 
داعيـــا هللا عـــز وجـــل لجاللتكـــم بموفـــور 
مـــن  مزيـــٍد  لتحقيـــق  والســـعادة  الصحـــة 

الرفعة والتقدم لوطننا الغالي.
وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة من ســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة فوز 
منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكأس 
الرابـــع والعشـــرين هـــذا  الخليـــج العربـــي 

نصها:

ســـيدي صاحب الســـمو الملكي العم الوالد 
العزيز األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه 
هللا...

يســـعدني أن أرفـــع إلـــى ســـموكم التهانـــي 
البحريـــن  والتبريـــكات بمناســـبة تحقيـــق 
إلنجـــاٍز تاريخي جديد بحصـــول منتخب 
البحريـــن الوطنـــي لكرة القـــدم على كأس 

خليجي 24. 
إن هذا اإلنجاز الذي يأتي في ظل المسيرة 
التنموية الشـــاملة لسيدي حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
يضاف إلى قائمة االنجازات العديدة التي 
تحققـــت بفضل جهـــود الحكومة برئاســـة 
ســـموكم حفظكـــم هللا والمتابعـــة الحثيثة 

مـــن ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء حفظه هللا.

داعًيـــا هللا العلي القديـــر أن يوفق الجميع 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات التي تسهم 
فـــي رفع رايـــة البحرين خفاقـــة عالية في 

كافة المحافل.
كمـــا تلقى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مماثلة من 
ســـمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل 

خليفة، هذا نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي الوالد العزيز 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم التهاني 

بمناســـبة حصـــول منتخـــب  والتبريـــكات 
البحريـــن الوطنـــي لكـــرة القـــدم على لقب 
بطـــل خليجـــي 24، ومـــا أدخلـــه مـــن فرح 

وسرور على جميع أبناء البحرين.
إن هذا اإلنجاز الجديد هو أحد اإلنجازات 
العديـــدة التـــي تحققـــت لمملكـــة البحرين 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعاه، وإن هـــذا اإلنجاز يأتي 
أيًضـــا بفضـــل ما تولونـــه ســـيدي حفظكم 
هللا مـــن اهتمام ومتابعـــة حثيثة من أجل 
تطويـــر شـــباب البحريـــن عبـــر االســـتثمار 
فـــي الكـــوادر والخبـــرات الوطنية الشـــابة 
فـــي المجـــاالت المختلفـــة ومنهـــا المجـــال 

الرياضي.

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة فوز منتخـــب مملكة 
البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي 
فـــي دورته الرابعة والعشـــرين، وفيما يلي 

نص البرقية:
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالـــد 

العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملـــك مملكـــة البحرين المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

إلـــى مقـــام جاللتكـــم  أرفـــع  يشـــرفني أن 
الســـامي أســـمى آيـــات التهانـــي وأطيـــب 
التبريكات بمناســـبة فوز منتخب البحرين 

الوطني لكـــرة القدم بـــكأس “خليجي 24” 
البحرينيـــة  للرياضـــة  جديـــد  نجـــاح  فـــي 
يضـــاف إلى ســـجل نجاحـــات المملكة في 
مختلـــف المجاالت التـــي تحققت في ظل 
المســـيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة 

جاللتكم حفظكم هللا ورعاكم. 
داعيـــا هللا عـــز وجـــل لجاللتكـــم بموفـــور 
مـــن  مزيـــٍد  لتحقيـــق  والســـعادة  الصحـــة 

الرفعة والتقدم لوطننا الغالي.
وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة من ســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة فوز 
منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكأس 
الرابـــع والعشـــرين هـــذا  الخليـــج العربـــي 

نصها:

ســـيدي صاحب الســـمو الملكي العم الوالد 
العزيز األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه 
هللا...

يســـعدني أن أرفـــع إلـــى ســـموكم التهانـــي 
البحريـــن  والتبريـــكات بمناســـبة تحقيـــق 
إلنجـــاٍز تاريخي جديد بحصـــول منتخب 
البحريـــن الوطنـــي لكرة القـــدم على كأس 

خليجي 24. 
إن هذا اإلنجاز الذي يأتي في ظل المسيرة 
التنموية الشـــاملة لسيدي حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
يضاف إلى قائمة اإلنجازات العديدة التي 
تحققـــت بفضل جهـــود الحكومة برئاســـة 
ســـموكم حفظكـــم هللا والمتابعـــة الحثيثة 

مـــن ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء حفظه هللا.

داعًيـــا هللا العلي القديـــر أن يوفق الجميع 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات التي تسهم 
فـــي رفع رايـــة البحرين خفاقـــة عالية في 

كافة المحافل.
كمـــا تلقى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مماثلة من 
ســـمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل 

خليفة، هذا نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي الوالد العزيز 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم التهاني 

بمناســـبة حصـــول منتخـــب  والتبريـــكات 
البحريـــن الوطنـــي لكـــرة القـــدم على لقب 
بطـــل خليجـــي 24، ومـــا أدخلـــه مـــن فرح 

وسرور على جميع أبناء البحرين.
إن هذا اإلنجاز الجديد هو أحد اإلنجازات 
العديـــدة التـــي تحققـــت لمملكـــة البحرين 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعاه، وإن هـــذا اإلنجاز يأتي 
أيًضـــا بفضـــل ما تولونـــه ســـيدي حفظكم 
هللا مـــن اهتمام ومتابعـــة حثيثة من أجل 
تطويـــر شـــباب البحريـــن عبـــر االســـتثمار 
فـــي الكـــوادر والخبـــرات الوطنية الشـــابة 
فـــي المجـــاالت المختلفـــة ومنهـــا المجـــال 

الرياضي.

المملكة نــجــاحــات  ــل  ــج س ــى  ــ إل يـــضـــاف  جـــديـــد  نـــجـــاح  ســلــمــان:  ــن  بـ عــيــســى 

محمد بن سلمان: إنجازات عديدة تحققت في ظل المسيرة الشاملة بقيادة جاللة الملك

المنتخب أثبت جدارًة بمواصلة تحقيق المنجزات للرياضة البحرينية

سمو الشيخ محمد بن سلمان

سمو الشيخ عيسى بن سلمان
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االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  رفـــع 
إدارة االتحاد البحريني للســـباحة 
وجميع منتســـبيه خالص التهاني 
والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

كمـــا هنـــأ مجلـــس إدارة االتحـــاد 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة، مثمنا مســـاعيه وجهوده 
وتطويـــر  دعـــم  فـــي  المخلصـــة 
الرياضـــة البحرينيـــة عموما وكرة 
القدم خصوصـــا، وهو ما أثمر عن 
تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي غير 
المســـبوق لكرة القـــدم البحرينية، 
مشـــيدا كذلك بدور ســـمو الشـــيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي  خالـــد 
تحقيق هذا اإلنجاز الخليجي من 
خالل ما تقدمـــه اللجنة األولمبية 

من دعم التحاد الكرة.
كما ثمن مجلس اإلدارة  «

بالجهود الكبيرة التي يبذلها 
االتحاد البحريني لكرة القدم 

في االرتقاء بالمنظومة الكروية 
البحرينية.

رفـــع مستشـــار شـــؤون المجتمع بـــوزارة 
الداخليـــة عبداللطيـــف الســـكران خالص 
التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة 
والـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة باإلنجـــاز التاريخـــي الكبيـــر الذي 
حققـــه ابطـــال البحرين بالتوشـــح بكأس 
الخليج العربي وتحقق في العهد الزاهر.

الفنيـــة  بالعـــروض  الســـكران  ونـــوه 
والمســـتويات الكبيرة التـــي قدمها العبو 
المنتخـــب الوطني والذيـــن لعبوا المباراة 
بـــروح كبيـــرة وإصـــرار وتفـــان مـــن أجل 
تحقيـــق الحلـــم الـــذي أدخـــل الفرحة في 
نفـــوس أبناء البحرين معربـــا عن تقديره 
بذلهـــا  التـــي  المتميـــزة  للجهـــود  الكبيـــر 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم برئاســـة 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة في 
إعداد المنتخب الوطني بصورة متميزة.

المجبل يهنئ السكران يهنئ 
بتحقيق كأس 

الخليج

مـدرب برازيلـي ثـاٍن لقيـادة رجـال الـطائـرة
ــر ــبـ ــمـ ــسـ ــف ديـ ــصـ ــتـ ــنـ ــمـ إتــــــمــــــام الــــتــــعــــاقــــد مــــعــــه بـ

مـــازال االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة يجـــري 
مفاوضاته مع أحد المدربين البرازيليين عن طريق 
االتحـــاد الدولـــي الختيـــار المـــدرب القـــادم لقيـــادة 
للمـــدرب الوطنـــي يوســـف  المنتخـــب األول خلًفـــا 

خليفة.
 وتؤكد مصادر “البالد ســـبورت” أن االتحاد كان قد 
توّصـــل إلـــى اتفـــاق مع مـــدرب برازيلـــي واحد وقع 
عليـــه االختيار بيـــد أن بعض المســـتجدات فرضت 
علـــى االتحـــاد مفاوضـــة مـــدرب برازيلي آخـــر وفقا 
لترشيحات االتحاد الدولي الذي سيتكفل بالصفقة.

ا مع   ومـــن المؤمـــل أن ينهي االتحاد الصفقة رســـميًّ
المـــدرب البرازيلي الجديد منتصف الشـــهر الجاري 
علـــى خطـــة  التعـــرف  لالتحـــاد  ليتســـنى  ديســـمبر 
اإلعـــداد للمنتخـــب األول المقبـــل علـــى المشـــاركة 

بـــدورة األلعاب الخليجية الثالثة التي ســـتحتضنها 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة خـــالل الفترة مـــن 4 لغاية 
14 أكتوبـــر المقبـــل 2020 للحفـــاظ علـــى الميدالية 
الذهبية التي أحرزها في النســـخة األولى بالبحرين 
العربيـــة  بالمملكـــة  الثانيـــة  والنســـخة   2011 عـــام 

السعودية عام 2015.
 يشـــار إلى أن آخر مشاركة للمنتخب األول للرجال 

كانـــت فـــي البطولـــة العربيـــة الحاديـــة والعشـــرين 
للمنتخبات العربية لكرة الطائرة التي أقيمت بشـــهر 
نوفمبـــر 2018 والتـــي أحرز فيها المركـــز الثاني بعد 

خسارته من مصر بنتيجة 3/1.
 ويســـعى االتحاد لإلســـراع في التعاقد مع المدرب 
الجديد ليتســـنى له مشاهدة ما تبقى من منافسات 

الموسم الحالي بهدف اختيار قائمة المنتخب.

منتخبنا الحائز على المركز الثاني في البطولة العربية 2018

لــدوري  الثامنــة  الجولــة  منافســات  )األربعــاء(  اليــوم  تنطلــق 
الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاءين عند 6 مساء.
يلعب البحرين مع االتفاق على ملعب مدينة حمد، االتحاد مع 

البديع على استاد األهلي.
وتســـتكمل مباريات الجولة غـــدا )الخميـــس(، إذ يلعب مدينة 
عيســـى مـــع ســـترة، قاللـــي مـــع التضامن، فيمـــا يغيـــب فريق 

المالكية عن الجولة لخضوعه للراحة اإلجبارية.
ويشير ترتيب الدوري حاليا إلى صدارة 

نـــادي المالكية برصيـــد 21 نقطة من 
7 مباريـــات، البحرين 12 نقطة من 
7 مباريات، مدينة عيســـى وسترة 
والبديـــع 10 نقاط لكل واحد منهم 
مـــن 6 مباريات، قاللي 9 نقاط من 
6 مباريـــات، االتفـــاق 5 نقـــاط مـــن 
6 مباريـــات، االتحـــاد 4 نقـــاط من 6 

مباريات، وأخيـــرا التضامن بال نقاط 
من 6 مباريات.

الجولة 8 لدوري الدرجة الثانية
أحمد مهدي

حسن علي

علي بن محمد: اإلنجاز انعكاس للدعم والرعاية للرياضية
ـــج ـــي كأس الخلي ـــد مؤسس ـــي وأح ـــز الرياض ـــد الرم ـــن راش ـــى ب ـــأ عيس هن

رفع الشــيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشــيدة وإلى ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأضـــاف   
محمـــد آل خليفـــة أن اإلنجـــاز 
هـــو انعكاس طبيعي لما تقدمه 
القيـــادة الرشـــيدة حفظهـــا هللا 
ورعايـــة  دعـــم  مـــن  ورعاهـــا 
أن  كمـــا  الرياضيـــة،  للحركـــة 
ثمـــرة  هـــو  التاريخـــي  الفـــوز 
الستراتيجية التطوير الشاملة 
التي يقودها سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لالرتقـــاء 
بالكرة البحرينيـــة وهو ما أثمر 
عـــن تحقيق بطولة غرب آســـيا 
قبل عدة شهور والتتويج بلقب 
ـــا األمـــر الذي  خليجـــي 24 حاليًّ

يبعـــث عـــن التفاؤل بمســـتقبل 
أكثر تميًزا للكرة البحرينية.

 كمـــا اكد أن اإلنجـــاز الخليجي 
هـــو نتـــاج طبيعي للدعـــم الذي 
األولمبيـــة  اللجنـــة  تقدمـــه 
برئاسة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة التحـــاد الكرة 
الوطنيـــة،  االتحـــادات  وســـائر 
مشـــيًدا بوقفـــة ودعـــم ســـموه 
األول  الوطنـــي  للمنتخـــب 
لكـــرة القدم واســـتقبال ســـموه 
لألبطال وقيادة مســـيرة الفرح 
التـــي جابـــت شـــوارع البحرين 
مـــن المطار إلى حلبـــة البحرين 

مـــدى  عـــن  لتعكـــس  الدوليـــة 
تقدير سموه لما حققه األبطال.

 وأضـــاف علـــي بن محمـــد “كما 
يسرني أن أهّنئ الشيخ عيسى 
النائـــب  آل خليفـــة  راشـــد  بـــن 
الثاني لرئيس المجلس األعلى 
الرئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب 
الفخري للجنة األولمبية، فالفوز 
بلقـــب خليجـــي 24 هـــو تتويج 
العمـــل  مـــن  طويلـــة  لمســـيرة 
والعطاء في بناء منظومة كرة 
القـــدم البحرينيـــة علـــى مـــدار 
الســـنوات الماضيـــة، فهـــو رمـــز 
رياضـــي وأحد مؤسســـي كأس 
الخليج ويســـتحق أن نهدي له 

اللقب الغالي.

علي بن محمد



تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة، اختتمت بطولــة العيد الوطنــي لجمال الخيــل العربية 
العاشــرة باالتحاد الرياضي العســكري بالرفة بنجاح كبير وحضور رســمي وجماهيري 
واسع استمتع من خالله الحضور بأجمل عروض الخيل العربية األصيلة حيث شهدت 
المسابقات بمختلف فئاتها منافسة كبيرة خالل المسابقات الوطنية التي أقيمت على 

مدى اليومين الماضيين.

البحرينـــي  الملكـــي  االتحـــاد  وكســـب 
للفروسية وسباقات القدرة رهان التنظيم 
كعادتـــه بعدما نجـــح في إخـــراج البطولة 
العاشـــرة بأفضـــل صـــورة فـــي  بنســـختها 
ظـــل دعم واهتمام رئيـــس االتحاد الملكي 
البحرينـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة، 
رئيس اللجنة المنظمة العليا ســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وجهـــود 
اللجنـــة المنظمـــة، ومتابعـــة لجنـــة جمـــال 
الخيل العربية برئاســـة خالد أحمد حســـن 
واللجان العاملـــة كافة التي نجحت وبكل 

جدارة في تنظيم البطولة بأبهى حلة. 
وكان أبـــرز مـــا ميـــز البطولة هـــو الحضور 
الحضـــور  إلـــى  باإلضافـــة  الرســـمي، 
الجماهيري الكبير من مالك ومربي الجياد 
العربيـــة وممثلـــي المرابـــط واالســـطبالت 
وعشـــاق رياضة الفروســـية، باإلضافة إلى 
المشـــاركة الواسعة من الجياد عالوة على 
روعة المكان المخصص للمســـابقة وخبرة 
الكـــوادر المحلية التي كانت لها بصمة في 

نجاح الحدث.

نتائج فئة األمهر عمر سنة واحدة

وأســـفرت نتائـــج اليـــوم الرابـــع والختامي 
األمهـــر  لفئـــة  المســـابقات  أولـــى  وضمـــن 
عمر ســـنة واحد فوز المهر بســـام الشـــهاب 
 91.00( الجمـــري  عبـــاس  فاضـــل  لمالكـــه 
نقطـــة(، وحـــل فـــي المركـــز الثانـــي المهـــر 
باســـل الشـــهاب لمالكه أيضًا فاضل عباس 
الجمري )90.83 نقطـــة(، وجاء في المركز 
الثالـــث المهـــر حيـــدر المهنا لمالكـــه مربط 
المهنـــا )89.83 نقطـــة(، وفـــي المركز الرابع 
جـــاء المهر برق األيـــام لمالكه مربط األيام 
)89.76 نقطة( وفي المركز الخامس المهر 
أيـــه أيه عزام لمالكه مهـــدي كاظم )89.17 

نقطة(.

نتائج فئة األمهر عمر سنتين

وضمن مســـابقة فئـــة األمهر لعمر ســـنتين 
أحـــرز المركـــز األول المهـــر أيه تـــي البراك 
لمالكـــه محمـــود مكـــي البحرانـــي )92.17 
نقطـــة(، المركز الثاني للمهر مشـــتبه الزبير 
نقطـــة(،   91.83( النـــوادر  مربـــط  لمالكـــه 
المركز الثالث للمهر دي نهران لمالكه مربط 
النســـيم )91.00 نقطة(، المركز الرابع للمهر 
زاجر الســـيد لمالكه مربط النسيم )90.76 
نقطة(، وفي المركز الخامس المهر أيه أيه 
زاهر لمالكه مربط الرحيل )90.33 نقطة(.

نتائج فئة األمهر 3 سنوات

وفي مســـابقة فئة األمهر 3 ســـنوات أحرز 
المهـــر دي محبـــوب لمالكـــه مربـــط المهنـــا 
)92.17 نقطة(، وجاء المهر مكداد الهواجر 
لمالكـــه مربط المهنا )90.83 نقطة(، والمهر 
سيناتور الصافي لمالكه حسن جمعه قمبر 
في المركـــز الثالـــث )89.67 نقطة(، والمهر 
شـــاكر الصغيـــر لمالكـــه مربـــط األيـــام فـــي 

المركز الرابع )87.17 نقطة(.

نتائج فئة األفحل 4 إلى 6 سنوات

وضمن مسابقة فئة األفحل لعمر 4 وحتى 
6 سنوات أســـفرت هذه المسابقة عن فوز 
الفحل قطب الشـــقب لمالكه مربط النوادر 
بالمركز األول )91.50 نقطة(، وجاء الفحل 
دي ابـــرق لمالكـــه فـــواز الجيالنـــي بالمركز 
)91.33 نقطـــة(، وحـــل الفحـــل ع  الثانـــي 
ج كادي لمالكـــه ياســـر القطان فـــي المركز 
الفحـــل  وحقـــق  نقطـــة(،   91.17( الثالـــث 
هادي الهواجر لمالكه علي عبدعلي المركز 
الرابع )90.83 نقطة(، والفحل أجياد عذبه 
لمالكه مربط األوراســـيه بالمركز الخامس 

)90.50 نقطة.

نتائج فئة األفحل 7 سنوات فما فوق

وفي مســـابقة فئة األفحل 7 ســـنوات فما 
فوق أســـفرت النتائج عن فـــوز الفحل دي 
جـــاد لمالكه مربـــط النســـيم بالمركز األول 
)92.17 نقطـــة(، وجـــاء في المركـــز الثاني 
الفحـــل زوثـــار لمالكه تي أف كـــي )91.00 
نقطة(، وجـــاء الفحل درع الشـــقب لمالكه 
عيسى النعيمي في المركز الثالث )90.50 
نقطـــة(، وفي المركز الرابع الفحل أس أس 
أنجـــم لمالكـــه عبدالعزيز الســـندي )90.00 
الفحـــل  الخامـــس  المركـــز  وفـــي  نقطـــة(، 
العلـــوي  جعفـــر  لمالكـــه  اس  أم  المرتجـــز 

)89.83 نقطة(.

نتائج بطولة األمهر واألفحل

وفـــي بطولـــة األمهـــر لعمر ســـنة واحد فاز 
المهر بســـام الشـــهاب بالمركز األول، المهر 
باسل الشهاب بالمركز الثاني والمهر حيدر 
المهنـــا بالمركز الثالـــث، وفي بطولة األمهر 

لعمـــر ســـنتين وثـــالث ســـنوات فـــاز المهر 
دي محبوب بلقب بطـــل األبطال، والمركز 
الثاني للمهـــر أي تي البراك والمركز الثالث 

للمهر مشتبه الزبير.
وفـــي بطولـــة األفحـــل حلـــق الفحـــل دي 
محبـــوب بلقب بطـــل األبطـــال، بينما جاء 
الفحـــل أيـــه تي البـــراك في المركـــز الثاني 
والفحل مشتبه الزبير في المركز الثالث. 

نتائج مسابقة األفراس 4 إلى 6 سنوات

أسفرت نتائج مسابقة األفراس في اليوم 
الثالـــث من بطولـــة العيد الوطنـــي لجمال 
الخيل العربية من )4 حتى 6 ســـنوات( عن 
فـــوز الفـــرس عليـــاء األمير لمالكهـــا مربط 
 92.00( بنتيجـــة  األول  بالمركـــز  األميـــر 
نقطـــة(، وفـــوز الفـــرس ع ج رنيـــن لمالكها 

بنتيجـــة  الثانـــي  بالمركـــز  النـــوادر  مربـــط 
ســـي  أم  الفـــرس  وفـــوز  نقطـــة(،   91.83(
شـــانيل باي ديفيـــد لمالكها مربـــط تي أف 
كي بالمركز الثالث بنتيجة )91.33 نقطة(، 
لمالكهـــا  أف  أس  الفرسجســـتين  وفـــوز 
عبـــدهللا النعيمـــي بالمركـــز الرابـــع بنتيجة 

)90.33 نقطة(.

مسابقة األفراس 7 سنوات فما فوق

 7( األفـــراس  مســـابقة  نتائـــج  وأســـفرت 
ســـنوات فمـــا فـــوق( ععن فـــوز الفرس أف 
أس كاييـــن لمالكهـــا مربط األميـــر بالمركز 
األول )92.67 نقطـــة(، فـــي المركـــز الثاني 
الفرس إيســـتوميا لمالكها عبدهللا يوســـف 
)92.17 نقطـــة(، في المركـــز الثالث الفرس 
مربـــط  لمالكهـــا  فانتاســـتيكا  فورلوكـــس 
المركـــز  فـــي  نقطـــة(،   91.00( المضاحكـــة 
الرابع الفرس ســـي ســـي ماجيك كونتيسا 

لمالكها كوزي سيليستينو )89.00 نقطة(.

نتائج بطولة المهرات

)ســـنة  المهـــرات  بطولـــة  نتائـــج  أســـفرت 
واحدة( عن فوز المهـــرة ايه أيه فيكتوريا 
األول،  بالمركـــز  عالـــي  مربـــط  لمالكهـــا 

وجـــاءت المهـــرة فريـــال الشـــهاب لمالكها 
فاضـــل عباس بالمركـــز الثاني وفي المركز 
الثالث المهرة شيخة النوادر لمالكها مربط 
النـــوادر، وفـــي بطولة المهرات 3 ســـنوات 
فـــازت المهـــرة دي ريحانـــه لمالكهـــا مربط 
النســـيم بالمركز األول، فـــي المركز الثاني 
المهرة بتول الهواجر لمالكها مربط النوادر 
وفـــي المركـــز الثالـــث دي جمايـــل لمالكهـــا 

مربط النسيم.

نتائج بطولة المهرات )سنتين و3 سنوات(

أســـفرت نتائـــج بطولـــة المهرات )ســـنتين 
وثالث سنتين( عن فوز المهرة دي ريحانه 
لمالكها مربط النســـيم، وفـــوز المهرة بتول 
الهواجـــر لمالكهـــا مربـــط النـــوادر والمركـــز 
الثالـــث للمهـــرة دي جمايـــل لمالكهـــا مربط 

النسيم.

نتائج بطولة األفراس

أســـفرت نتائـــج بطولـــة األفـــراس عن فوز 
مربـــط  لمالكهـــا  كاييـــن  أس  أف  الفـــرس 
األميـــر، المركز الثاني الفرس علياء األمير 
الثالـــث  والمركـــز  األميـــر  مربـــط  لمالكهـــا 

الفرس ع ج رنين لمالكها مربط النوادر.

ختام مميز لبطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية
“بســام الشــهاب” و“أيــه تــي البــراك” و”دي محبــوب” فــي المراكــز األولى لبطــوالت األمهر

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمـــن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة الرئيـــس الفخـــري 
لالتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، يستعد االتحاد الملكي لتنظيم 
بطولـــة العيـــد الوطني المجيـــد للقدرة 
يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الحالي 
تزامنـــًا مع احتفـــاالت مملكتنـــا الغالية 
بعيـــد جلـــوس جاللـــة الملـــك والعيـــد 
قريـــة  فـــي  وذلـــك  المجيـــد  الوطنـــي 
البحريـــن للقدرة. ووجه ســـمو الشـــيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة االتحـــاد  ناصـــر 
لتنظيـــم  األمثـــل  لالســـتعداد  الملكـــي 
البطولـــة التـــي مـــن المؤكـــد أن تكـــون 
مثيـــرة وحماســـية فـــي ظـــل جاهزيـــة 

االسطبالت والفرســـان للمشاركة. هذا 
وســـينضم االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة البطولة لمســـافة 80 
كم و120 كم دولي، إضافة إلى السباق 

التأهيلي لمسافة 40 كم و80 كم.

عيسى بن عبداهلل: اهتمام كبير 

للبطولة

من جانبه، أكد رئيـــس االتحاد الملكي 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة، 
أن بطولة العيد الوطني للقدرة تحظى 
باالهتمام الواسع والكبير والمشاركات 
اإلســـطبالت  مختلـــف  مـــن  القويـــة 
والفرســـان المحليين الذين يحرصون 
ســـنويا علـــى المشـــاركة وبفعاليـــة في 
هذا الســـباق الذي يتزامن مع مناســـبة 

عزيـــزة وغاليـــة علـــى الجميـــع العيـــد 
الوطنـــي المجيد وعيد جلوس حضرة 

صاحب الجاللة الملك 
بـــن  الشـــيخ عيســـى  ســـمو  وأوضـــح 
عبدهللا آل خليفة أن االتحاد حريص 
علـــى تنفيـــذ توجيهات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بإخـــراج 

تنظيميـــة،  صـــورة  بأفضـــل  البطولـــة 
مبينًا إلى ان متابعة سموه المتواصلة 
علـــى  وتشـــجعهم  الجميـــع  تحفيـــز 
مواصلـــة العطـــاء فـــي جميـــع اللجان 
العاملة والحرص علـــى تحقيق كامل 
المكاســـب مـــن البطولة ســـواء الفنية 
أو التنظيميـــة.  وأشـــار ســـمو الشـــيخ 

عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة إلـــى 
حـــرص االتحـــاد علـــى إعـــداد وتهيئة 
والتحضيـــرات  التجهيـــزات  كافـــة 
ســـموه  وقـــال  بالبطولـــة،  الخاصـــة 
منافســـة  إلـــى  تشـــير  التوقعـــات  “إن 
قويـــة ومحتدمـــة فـــي هـــذه البطولة، 
كبيـــرًا  اإلقبـــال  يكـــون  أن  ونتوقـــع 
للمشـــاركة فـــي هـــذه البطولـــة التـــي 
تعـــد مـــن البطـــوالت المهمـــة والقوية 
والتـــي تحظـــى باالهتمـــام والمتابعـــة 
الدائمة والمتواصلة من قبل الفرسان 
واإلســـطبالت المحلية وأنه سيشـــهد 
لهـــذه  نظـــرًا  المفاجـــآت  مـــن  العديـــد 
االســـتعدادات والجديـــة العاليـــة مـــن 
فـــي  والفرســـان  اإلســـطبالت  قبـــل 
تحقيق أفضل النتائج وأعلى المراتب 
المتقدمـــة”.  وأشـــار ســـمو  والمراكـــز 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 

إلى أن الســـباق ســـيكون قويًا ومثيرًا 
الرتفـــاع  نظـــرًا  النواحـــي  كافـــة  مـــن 
المســـتويات الفنية خاصة بعد بطولة 
افتتـــاح موســـم القدرة، الفتـــًا إلى أن 
الجميـــع يطمـــح الـــى تحقيـــق المركز 
األول فـــي الســـباق وتأكيد تفوقه في 

سباقات القدرة.

الجمعة الفحص البيطري

هـــذا وحدد االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة يـــوم الجمعة موعدًا 
إلقامـــة الفحـــص البيطـــري فـــي قريـــة 

البحرين للقدرة.

نقل مباشر للسباق

هـــذا وســـينقل ســـباق العيـــد الوطنـــي 
للقـــدرة على الهواء مباشـــرة على قناة 

البحرين الرياضية.

المكتب اإلعالمي

استعــدادات مثاليــة لبطـولــة العيــد الوطنـي للقــدرة
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اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

“قطب الشقب” 
و“دي جاد” في 

المراكز األولى 
لبطوالت األفحل
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الســـيف  عقـــارات  شـــركة  احتفلـــت 
بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة في المقر 

الرئيس للشركة بضاحية السيف.
رفـــع  الوطنيـــة،  المناســـبة  وبهـــذه 
رئيس مجلس إدارة شـــركة عقارات 

الســـيف عيســـى نجيبي أسمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى القيـــادة 
متمثلـــة بمقام عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 

القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
أن  وجـــّل  عـــز  هللا  ســـائالً  خليفـــة، 
يحفظ مملكة البحرين قيادًة وشعًبا 
وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان 

واالستقرار.
بمناســـبة فـــوز المنتخـــب الوطنـــي فـــي 
بطولـــة كأس الخليج 24 وحصوله على 

الـــكأس ألول مـــرة في تاريخـــه، ارتدى 
زي  الدولـــي  البحريـــن  مطـــار  موظفـــو 

المنتخب الوطني لكرة القدم الرســـمي؛ 
احتفاء بهذا الفوز التاريخي.

موظفو المطار يرتدون زي المنتخب

“عقارات السيف” تحتفل بالعيد الوطني

تألقـــت جامعـــة البحريـــن بحصولهـــا 
مبـــادرة  فـــي  األول  المركـــز  علـــى 
التصاميـــم الشـــبابية التـــي نظمتهـــا 
شـــركة الســـيارات األوروبية جاكوار 
 4 فـــي  أقيمـــت  والتـــي  روڤر،  النـــد 

ديسمبر 2019.
تألفـــت المبـــادرة التـــي أقيمـــت فـــي 
حلبـــة البحريـــن الدولية مـــن 6 فرق 
المنتميـــن  الجامعييـــن  الطلبـــة  مـــن 
لثـــالث مـــن أفضـــل الجامعـــات فـــي 
المملكة، الذين تنافســـوا لنيل اللقب 
تدريبيـــة  فرصـــة  علـــى  والحصـــول 
فريدة من نوعها بشـــركة الســـيارات 
األوروبيـــة جاكوار النـــد روڤر، حيث 
تصاميمهـــا  لعـــرض  الفـــرق  بـــادرت 
المميـــزة والمســـتوحاة مـــن جاكـــوار 
والنـــد روڤر أمـــام لجنـــة التحكيـــم، 

الموســـوي،  عبـــاس  ضمـــت  والتـــي 
وندى علوي وعائشة المؤيد.

لشـــركة  العـــام  المديـــر  وصـــرح 
الســـيارات األوروبيـــة جاكـــوار النـــد 
ســـعينا  قائـــاًل:  روڤر  الي  ســـتيفن 
المبـــادرة  هـــذه  تنظيـــم  خـــالل  مـــن 
لتشـــجيع المواهب الشبابية وإتاحة 
إبداعاتهـــم  إلظهـــار  لهـــم  الفرصـــة 
وأفكارهـــم وتوظيفها لخلـــق المزيد 
مـــن الحلـــول بعالـــم الســـيارات. ومع 
النتائـــج المميـــزة التي تـــم تحقيقها، 
لثـــروة  الواضـــح امتالكنـــا  مـــن  كان 
من الشـــباب البحرينـــي الواعد الذي 
يزخر باإلبـــداع والتميز. ويســـعدني 
نيابة عن شركة السيارات األوروبية 
تهنئة فريـــق جامعة البحريـــن الفائز 

بالمبادرة. 

جامعة البحرين بطال لمبادرة جاكوار الند روفر

الخليـــج لصناعـــة  رئيـــس شـــركة  كـــرم 
البتروكيماويـــات )جيبـــك( عبدالرحمـــن 
قـــوت  الشـــركة  موظفـــة  جواهـــري، 
عبدهللا؛ بمناســـبة حصولهـــا على درجة 
الماجســـتير في إدارة األعمال، بحضور 
أعضاء اإلدارة التنفيذية، ورئيس نقابة 
العمال بالشـــركة.وبهذه المناسبة أعرب 
جواهـــري عـــن خالص تهانيـــه للموظفة، 
معرًبـــا عن فخر الشـــركة ليس بتخرجها 
الـــذي  الكبيـــر  بالتفـــوق  بـــل  فحســـب، 
أظهرته خـــالل فترة تحصيلهـــا العلمي، 
مؤكـــًدا أنها مثال للتميز وأنموذج للمرأة 
البحرينيـــة العاملـــة التـــي تســـعى علـــى 
ومواصلـــة  مهاراتهـــا  لتطويـــر  الـــدوام 
علـــى  للحصـــول  األكاديمـــي  تحصيلهـــا 
والدرجـــات  الشـــهادات  وأرفـــع  أعلـــى 
العلميـــة، موضًحـــا أنهـــا أظهـــرت خـــالل 

فتـــرة عملهـــا بدائـــرة اإلدارة التنفيذيـــة 
بالشـــركة إتقاًنا كبيًرا في العمل وكفاءة 
ال ُيعلـــى عليهـــا في إنجـــاز المهـــام التي 
كلفـــت بهـــا وأن حصولهـــا علـــى درجـــة 
الماجســـتير ســـيعزز مـــن هـــذه الكفـــاءة 

والجدارة.
وأوضـــح جواهـــري أن الشـــركة تســـعى 
علـــى الـــدوام لتوفيـــر الفـــرص التي من 

المهـــارات  العامليـــن  إكســـاب  شـــأنها 
وظائفهـــم  ألداء  الالزمـــة  والمعـــارف 
علـــى النحـــو الذي يســـاعدهم في تنفيذ 
مهامهـــم المناطـــة بهـــم فـــي العمـــل بكل 
كفاءة واقتدار، إذ من شأن ذلك اإلسهام 
فـــي تطوير أســـاليب وأســـس ومهارات 
االتجاهـــات  وخلـــق  اإلداريـــة  القيـــادة 

اإليجابية لدى العاملين.

جواهري: إكســاب العاملين المهارات الالزمة لوظائفهم على النحو األمثل
“جيبك” تهنئ قوت عبداهلل بالماجستير

أنابت نائبة رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة الشـــيخة مريم بنت حسن آل 
خليفة، حرم سمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة نائبة رئيسة مجلس 
رئيســـة  الخليفيـــة  المبـــرة  أمنـــاء 
المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة 
البحريـــة ســـمو الشـــيخة نيلـــة بنت 
حمـــد بن إبراهيم آل خليفة لحضور 
احتفـــاالت الجامعـــة الملكية للبنات 
باليـــوم  بمناســـبة  أقامتهـــا  التـــي 
المـــرأة  ويـــوم  المجيـــد  الوطنـــي 
البحرينّيـــة بحضـــور عـــدد كبير من 
الضيـــوف واألكاديمييـــن والطالبات 

وعائالتهن.
رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وألقـــى 
للبنـــات ديفيـــد  الملكيـــة  الجامعـــة 
عبـــر  ترحيبيـــة  كلمـــة  ســـتيوارت 

فيها عـــن عميـــق امتنانه للشـــيخة 
خليفـــة  آل  حســـن  بنـــت  مريـــم 
لرعايتها احتفـــاالت اليوم الوطني 

بالجامعـــة الملكيـــة للبنـــات، والتي 
تأتـــي بتنظيـــم مـــن مكتب شـــؤون 

الطالبات بالجامعة.

بحضور عدد كبير من األكاديميين والطالبات وعائالتهن
“الملكية للبنات” تحتفي بالمرأة البحرينية

درويش: االبتسامة وشكل الوجه محور وأساس شخصية اإلنسان

“الطبيب لألسنان” يمنحك جماال وثقة بأسعار خيالية

 )Cosmetic( تشـــتق كلمة التجميـــل
 ”cosmos“ مـــن المصطلح اإلغريقي
ومعناه الكون والنظام واالنســـجام، 
التجميلـــي  الطـــب  يعتبـــر  حيـــث 
يمنحنـــا  فنيـــا”  “شـــكال  لألســـنان 

ابتسامة جميلة، حيوية وجذابة.
وقـــد شـــهد مجـــال تجميل األســـنان 
مجموعـــة من التطـــورات الســـريعة 
التـــي تحمـــل الكثير والكثيـــر ويقبل 
البعـــض على هـــذا المجـــال من أجل 

الحصول على تقويم أسنان مع 
ابتسامة بيضاء وجميلة.

“البـــالد”  التقـــت  الســـياق  هـــذا  فـــي 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة مراكز 
الطبيـــب بالبحريـــن والخليج ســـامر 
درويش ليـــروي لنا تفاصيـــل دقيقة 
وقيمة للوصول إلى مستوى الجمال 
المرغـــوب والـــذي يتمنـــاه كل زائـــر 

لمركز الطبيب لألسنان.
وقـــال درويـــش: “تعتبـــر االبتســـامة 
وأســـاس  محـــور  الوجـــه  وشـــكل 
المنفـــذ  حيـــث  اإلنســـان،  شـــخصية 
والطريـــق الـــذي يتواصـــل فيـــه مـــع 
المجتمع ولهذا يلفت نظرنا الشخص 
اإلطاللـــة  مـــع  والمبتســـم  الوســـيم 
الجميلـــة، وحيـــث نـــدري أو ال ندري 
فإن الجزء أو المكون األكبر لهذا كله 
هو االبتسامة وشكل الجزء األسفل 

من الوجه وهو الذقن 
والفم واألنف”.

وأضاف درويش: “يســـتطيع طبيب 
األســـنان أن يضيـــف لمســـات جميلة 
مع االبتســـامة من خالل عـــدة أمور 

هي:
ابتســـامة  أو  هوليـــود  ابتســـامة   -
المشاهير التي هي عبارة عن تركيب 
وجوه/  قشور/  خزفية على األسطح 
الخارجية لألســـنان يفيد من خاللها 
لون وشـــكل األســـنان لتصبح أجمل 
وتناســـقية مـــع شـــكل الشـــفاه، مـــع 

نموذج االبتســـامة لدى كل شـــخص 
بما يناسب مع شكل الوجه.

- تقويم األســـنان ساهم بشكل كبير 
مـــع تركيـــب األســـنان المتراكبـــة أو 
إرجـــاع الفـــوارق المتقدمـــة البـــارزة 
شـــكل  تحـــب  ال  فتـــاة  مـــن  فكـــم 
متقدمـــة  أســـنانها  الن  ابتســـامتها 
وبـــارزة بشـــكل مبالـــغ فيـــه ولكنهـــا 
تمتعـــت بتقويم األســـنان بابتســـامة 

جذابة تلفت األنظار.
- تبييض األســـنان من خالل تطبيق 
مواد خاصة باســـتخدام الليزر لتغير 
لون األســـنان الداكنة إلى لون أبيض 

ناصع.
وتمتـــاز مراكز الطبيـــب التخصصي 
بتوجيـــه  والخليـــج  البحريـــن  فـــي 
كـــوادر تخصصيـــة مع درجـــة عالية 

تســـتطيع  والخبـــرات  الكفـــاءة  مـــن 
عيـــوب  مختلـــف  مـــع  التفاعـــل 
االبتسامة وتغييرها لتصبح بالشكل 
الذي يدخل االبتسامة على القلوب، 
كمـــا يقـــدم مركـــز الطبيـــب خدماته 
بأســـعار وتكاليف مناسبة وبمتناول 
باإلضافـــة  المجتمـــع،  أفـــراد  جميـــع 
إلـــى وجـــود إمكانية تقســـيط تكلفة 
المعالجات تســـهيال للمراجعين لكي 
يتمكنوا مـــن الحصول على الخدمة 
الطبية المميـــزة دون إثقال حاملهم 

بأعباء مالية ثقيلة.
ويضيـــف درويـــش: “تتويجـــًا لهـــذه 
أطلـــق  التخصصيـــة  الخدمـــات 
المركز خدمات تقويم األســـنان لدى 
المرضـــى المتقدميـــن بالعمر، فحتى 

لو كان العمر 40 أو 50 سنة

فإن المريض يستطيع الحصول على 
عالج تقويم األســـنان والتخلص من 
شـــكل أســـنانه الذي أزعجه ســـنوات 
طويلة من عمره معتقدًا أن الفرصة 

قد فاتته.
األســـنان  تقويـــم  تطبيقـــات  إن 
الحديثـــة تمكننا فـــي مراكز الطبيب 
من عالج حاالت كان من المستحيل 
فالمواكبـــة  ســـابقا،  معهـــا  التعامـــل 
الحثيثة لكل ما هو جديد هو أهم ما 
يميزنا فـــي مجموعة مراكز الطبيب 

التخصصية”.

إعداد: هبة محسن
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أجرت الحوار- هبة محسن

خدمات المركز 
بأسعار مناسبة 

وبمتناول 
الجميع 

تطبيقات تقويم 
األسنان الحديثة تعالج 

حاالت كان يستحيل 
التعامل معها



أعلنــت رئيــس هيئــة الثقافــة واآلثــار الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفة أن مملكة البحرين رشــحت 3 مواقع جديدة للتســجيل على 
الئحة اليونسكو للتراث العالمي، منها مدينتا المنامة وعوالي وجزر حوار، بعد نجاح إدراج 3 مواقع هي: طريق اللؤلؤ وموقع قلعة 

البحرين ومدافن دلمون.
وضمــن برنامــج “لقــاء مــع مســؤول حكومــي” بالتعاون بين هيئــة البحرين للثقافة واآلثــار ومركز االتصال الوطني ظهــر الثالثاء 10 
ديســمبر 2019 فــي مبنــى الهيئــة، تحدثت الشــيخة مي آل خليفة، في اللقاء الذي حضره كتاب األعمــدة والصحافيون، عن فعاليات 
العيــد الوطنــي واســتراتيجية الهيئــة للعــام المقبــل 2020، وقدمــت فكرة عــن برامج االحتفاالت الوطنية التي تشــمل هــذا العام 22 
برنامًجا أعدتها الهيئة وضمنتها ضمن كتيب متاح لجمهور المواطنين والمقيمين في مواعيدها وأماكن تنظيمها، فيما لفتت إلى أن 
يوم 15 ديســمبر سيشــهد نشــاًطا له أبعاده، إذ ســتنطلق من باب البحرين جولة في مدينة المنامة؛ ألن الهيئة وضعت المنامة على 

قائمة المواقع المرشحة على الئحة اليونسكو.
وقالــت إن مــن المتوقــع فــي العــام 2020 اكتمــال تنفيذ عدد من المشــروعات األساســية في طريــق اللؤلؤ، وتم االنتهــاء من التعاقد 
مع الشــركات التي ســتقوم بتنفيذ مواقف الســيارات، وهي مطلب أســاس لزوار مدينة المحرق، فهناك 4 مواقع لمواقف الســيارات 
بشــكلها االســتثنائي الجميــل، إلــى جانــب المســار بكامله الذي يحــوي 17 منزاًل يمر بها طريــق اللؤلؤ، وجهز منها 3 منــازل فيما البقية 

في طور اإلنشاء.

علـــى وقع نغم عبـــارة “قلوب تصافت 
وشـــعب حمد”، ومنظومة من البرامج 
بمناســـبة  االحتفاليـــة  والفعاليـــات 
المجيـــدة،  الوطنيـــة  ديســـمبر  أعيـــاد 
عاهـــل  لجلـــوس  العشـــرين  والذكـــرى 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وبين عبق التاريخ 
والتراث واألصالة والهوية البحرينية 
العريقة، صاغت رئيـــس هيئة الثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفة باقة من البشارات واإلنجازات 
مواقـــع  ترشـــيح  الســـيما  والبرامـــج، 
بحرينية جديدة، منها مدينتا المنامة 
وعوالـــي وجزر حـــوار ضمـــن المواقع 
اليونســـكو  الئحـــة  علـــى  المرشـــحة 
للتـــراث العالمـــي بعـــد نجـــاح إدراج 3 
مواقع هي: طريق اللؤلؤ وموقع قلعة 

البحرين ومدافن دلمون.

وضمـــن برنامـــج “لقـــاء مـــع مســـؤول 
هيئـــة  بيـــن  بالتعـــاون  حكومـــي” 
ومركـــز  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
االتصـــال الوطنـــي ظهـــر الثالثـــاء 10 
الهيئـــة،  مبنـــى  فـــي   2019 ديســـمبر 
تحدثـــت الشـــيخة مـــي آل خليفة في 
اللقـــاء الـــذي حضـــره كتـــاب األعمـــدة 
العيـــد  فعاليـــات  عـــن  والصحافييـــن 
الوطنـــي واســـتراتيجية الهيئـــة للعام 
المقبل 2020 ومنها االحتفال بالمفكر 
البحريني محمد جابر األنصاري مساء 
أمـــس الثالثـــاء فـــي الصالـــة الثقافية 
تحت رعايـــة صاحب الجاللـــة الملك؛ 
األنصـــاري  المفكـــر  بمســـيرة  احتفـــاًء 
مـــن  لمجموعـــة  عـــرض  خـــالل  مـــن 
المفكريـــن والمثقفيـــن الذين عاصروه 
واهتموا بتجربته اإلنسانية والفكرية 

والسياسية واألدبية والنقدية.

مدينة تاريخية لها مقوماتها

وقدمـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
فكـــرة عن برامج االحتفاالت الوطنية 
التـــي تشـــمل هـــذا العـــام 22 برنامًجـــا 
أعدتهـــا الهيئة وضمنتهـــا ضمن كتيب 
متـــاح لجمهور المواطنيـــن والمقيمين 
تنظيمهـــا،  وأماكـــن  مواعيدهـــا  فـــي 
فيمـــا لفتـــت إلـــى أن يوم 15 ديســـمبر 
سيشـــهد نشاًطا له أبعاده، إذ ستنطلق 
مـــن بـــاب البحريـــن جولة فـــي مدينة 
المنامـــة؛ ألن الهيئـــة وضعـــت المنامة 
علـــى قائمـــة المواقـــع المرشـــحة على 
الئحة اليونســـكو قائلًة “نســـعى لذلك، 
ونتمنى أن يتم إدراج المنامة كمدينة 
تاريخيـــة لهـــا مقومـــات تســـتحق منا 
أن نكرســـها موقًعـــا لســـياحة ثقافيـــة، 
وكلنـــا نعلـــم أن أهـــم مـــا نملكـــه هـــو 

مواقعنـــا األثريـــة، حرفنـــا، وبمناســـبة 
الحديـــث عـــن الحـــرف هنـــاك تركيـــز 
كبيـــر عليها فـــي عالي، وتـــم قبل عام 
تجديـــد هـــذه الصناعة مـــع الحرفيين 
وتم تقديمها في فرنســـا ودبي ونالت 
المنتجات قبواًل كبيًرا، وهناك مناسبة 
حديـــث جميلة أيًضا، فلدينا اثنان من 
الحرفييـــن يعمالن في النســـيج، وبدأ 
العمـــل في إنشـــاء مصنع للنســـيج من 
وحي البيئة والمـــواد المكونة للبيوت 
النســـيج  القديمـــة، وســـيكون مصنـــع 
مختلًفـــا عن المبانـــي اإلنشـــائية التي 
تعدها الثقافة كبنية تحتية للســـياحة 
الثقافيـــة، فمصنـــع النســـيج ســـيكون 
وجهـــة أخرى ومـــن المؤمـــل أن ينجز 

في 6 أشهر”.

مواقعنا وهويتنا في “دبي 

اكسبو 2020”

وأشـــارت إلى أنه من المقرر المشاركة 
دبـــي”،   2020 “اكســـبو  معـــرض  فـــي 
والمشـــاركة تعتبـــر فرصة اســـتثنائية 
لجميـــع دول الخليج ومنطقة الشـــرق 
األوســـط فـــي هـــذا الحـــدث العالمـــي 
عربيـــة،  مدينـــة  تســـتضيفه  الـــذي 
ونحـــن ســـعداء بالمشـــاركة وعنواننـــا 
للعـــام المقبل هـــو “الكثافـــة”، إذ نروج 
البحريـــن عبـــر اكســـبو دبي لتشـــجيع 
ماليين الزائرين في دبي للتعرف على 
البحريـــن، فمن المتوقع أن يفوق عدد 
زوار المعرض 20 مليوًنا، وجزء منهم 
نريـــد أن تكون البحريـــن هدفهم، وما 
تقدمـــه البحريـــن بشـــكل مختلف عن 
الدول الخليجية األخرى عبر مواقعها 
األثريـــة وهويتها الوطنية، كما أن في 
العـــام 2020 ســـيكتمل تنفيذ عدد من 
المشـــروعات األساســـية فـــي طريـــق 
اللؤلـــؤ، وتـــم االنتهاء مـــن التعاقد مع 
الشركات التي ستقوم بتنفيذ مواقف 
الســـيارات، وهي مطلب أساس لزوار 
مواقـــع   4 فهنـــاك  المحـــرق،  مدينـــة 
لمواقف السيارات بشكلها االستثنائي 
الجميـــل، إلـــى جانـــب المســـار بكامله 
الـــذي يحوي 17 منزاًل يمـــر بها طريق 
اللؤلؤ، وجهز منها 3 منازل فيما البقية 

في طور اإلنشاء.
وزادت الشـــيخة مي قولها “نتمنى أن 
تكـــون جاهزة فـــي العـــام المقبل لكي 
تســـتقطب عـــدًدا أكبـــر مـــن الســـواح، 
أمـــا جســـر المشـــاة الـــذي ينقـــل الزائر 
مـــن حالة أبو ماهر إلـــى قلب المحرق 
والحاالت، فمـــن المتوقع االنتهاء منه 
فـــي أبريـــل 2020، ولهـــذا فعـــدد مـــن 
المشـــروعات اإلنشـــائية ضمـــن البنـــى 
التحتيـــة التـــي تجعـــل مـــن البحريـــن 
وجهة لسياحة ثقافية ستكون جاهزة 

بأجمل ما نملك.. مواقعنا وهويتنا”.

دور الصحافة واإلعالم الوطني

ووجهـــت خطابهـــا للصحافة واإلعالم 
بالمنجـــزات  االهتمـــام  بضـــرورة 
علـــى  عتـــب  “لـــي  وقالـــت  الثقافيـــة، 
الصحافة، فحين فزنا في المرة األولى 
العـــام 2010 بجائـــزة األســـد الذهبـــي، 
المســـتوى  علـــى  أجـــد أي صـــدى  لـــم 
المحلي، وحين ســـجلنا قلعة البحرين 
لم أجد كذلك، والحال ذاته مع طريق 
اللؤلؤ حيـــث كان التجاوب من أهالي 
المحرق فقط، لكن هذا العام، الحظت 
اختالًفا حينما تم تسجيل موقع تالل 
عالـــي، حيث جـــاءت التهانـــي من كل 
مكان والفرحة عمت الصحف، ويبدو 
أن انعقـــاد لجنة التراث العالمي 2018 
في مملكة البحرين كان فرصة لتنبيه 
المواطـــن البحرينـــي بـــأن وضع موقع 
فـــي قائمة التراث ليس عملية ســـهلة، 
اســـتيفائها”،  يجـــب  شـــروط  فهنـــاك 
الوطنـــي  الصحافـــة واإلعـــالم  فـــدور 
هنـــا مهم إلبراز هـــذه الجوانب، ونحن 
نســـجل موقًعـــا كل 7 ســـنوات، وهناك 
3 مواقـــع جديـــدة مرشـــحة لـــإدراج 
فـــي قائمة التـــراث اإلنســـاني العالمي 
ومنهـــا مدينـــة عوالي؛ كونهـــا من أول 
تكييًفـــا  المكيفـــة  الحديثـــة  المـــدن 
مركزًيـــا، وهي من الخصوصيات التي 
تؤهلهـــا لـــإدراج في الالئحـــة، ونعمل 
علـــى إدراج جـــزر حـــوار واالحتفـــاظ 
بها كما هي، فنحـــن مع التطوير ولكن 
ليـــس مع الضـــرر على البيئـــة، فالجزر 
ثروة بيئية حقيقيـــة البد من الحفاظ 
عليهـــا، أمـــا الموقع الثالـــث هي مدينة 
المنامـــة، وبدأ اإلعـــداد لها ونعمل بكل 
إصـــرار إلدراجها على الالئحة لتنوعها 
الدينـــي،  وتنوعهـــا  وخصوصيتهـــا 
حيـــث نرى فيهـــا المســـاجد والكنائس 
والمعبـــد البـــوذي والمعبد الهندوســـي 
والمعبـــد اليهـــوي في رقعـــة جغرافية 
صغيـــرة تعكس فضاء التســـامح، وأن 
هـــذه الكثافـــة فـــي الســـكان والتنـــوع 
هـــو ما يميز البحرين عن ســـائر الدول 

الخليجية أو دول المنطقة”.

مكتشفات البحرين في متحف 

“اللوفر”

وتناولت الشيخة مي في لقائها ما تم 
على المســـتوى العالمي، أبرزها توقيع 
اتفاقية لعرض مكتشفات البحرين في 
متحف اللوفر في فرنســـا، وهو حدث 
نفخـــر بـــه، والمبـــادرة جـــاءت نتيجـــة 
للجهـــود والتواصـــل الثقافـــي الممتـــد 
علـــى مـــدى ســـنوات منذ المكتشـــفات 
األولى حيـــن جاءت البعثة الفرنســـية 
إلـــى البحريـــن في الســـبعينيات، وعبر 
هذه العالقـــات، تم ترتيب معرض في 
24 يونيـــو 2020 وهو فرصة للســـواح 

دلمـــون  لحضـــارة  معـــرض  لمشـــاهدة 
وســـتبقى بعض القطـــع األثرية كجزء 
مـــن المعروضـــات الدائمـــة في متحف 
اللوفـــر تحمل اســـم البحريـــن في هذا 
البحريـــن  العريـــق، وقدمنـــا  المتحـــف 
أيًضا عبر حضارة تايلوس ودلمون في 
أشهر معرض أوروبي وهو األرميتاج، 
وبدأ ذلك منذ العـــام 2012 في القاعة 
القريبـــة من قاعـــة العـــرش كجزء من 
االهتمـــام والتقديـــر وطريقـــة العرض 

ضمن وسائل حديثة تشوق المتلقي.

فعاليات األعياد الوطنية

ومـــن بيـــن الفعاليـــات التي ســـتقدمها 
الهيئة في احتفـــاالت األعياد الوطنية 
الرفـــاع  دار  اســـتضافة  العـــام،  هـــذا 
لسلسلة من الحفالت الموسيقية التي 
تســـلط الضوء على التراث الموسيقي 
الغنـــي لمملكـــة البحريـــن، وتبـــرز هذه 
األمســـيات الموسيقية المختلفة ألوان 
وأطيـــاف الفنـــون الشـــعبية البحرينية 
يـــوم 14 ديســـمبر بـــدار شـــباب الرفاع 
العـــودة،  الرفـــاع  بـــدار  ديســـمبر  و28 
كنـــز  عـــن  “البحـــث  تنظيـــم  وســـيتم 
مســـاء اللؤلـــؤ” يـــوم 14 ديســـمبر على 
طـــول المســـار المســـجل علـــى قائمـــة 
التـــراث العالمـــي لمنظمة اليونيســـكو، 
إذ تتنافـــس 10 فرق يتكون كل فريق 
منها من 3 أفراد إليجاد لؤلؤة مخبأ في 
الموقع، وســـيواجه المتبارون سلســـلة 
األدلـــة واأللغـــاز واأللعـــاب علـــى  مـــن 
طول المســـار، وســـتقام احتفالية يوم 
الشـــهيد في 17 ديســـمبر في ســـاحات 
ســـتقدم  إذ  بالمحـــرق،  اللؤلـــؤ  مســـار 
الفنانة هال محمد الخليفة ورشة عمل 
لألطفال مستوحاة من زهور الرازجي 

ورمزيتها كمصدر لألمل.
باليـــوم  الســـنوي  االحتفـــال  وســـيقام 
المركـــز  فـــي  العربيـــة  للغـــة  العالمـــي 
العالمـــي  للتـــراث  العربـــي  اإلقليمـــي 
18 ديســـمبر، ويركـــز االحتفـــال  يـــوم 
هـــذا العام علـــى محور “اللغـــة العربية 
والذكاء االصطناعي”، أما فعالية “في 
أعمـــاق العصـــر الجوراســـي” فســـتقام 
بـــدًءا من 15 ديســـمبر 2019 حتى 16 
مـــارس 2020 يومًيـــا مـــن الســـاعة 10 
صباًحـــا حتى 8 مســـاًء ضمـــن معرض 
يقدم األفالم المصنوعة بتقنية الصور 
طبـــق  ونســـًخا  بالحاســـوب  المنشـــأة 
األصل من مجموعة األحافير البحرية 
الضخمة والفريدة في متحف التاريخ 

الطبيعي.
المواطنيـــن  جمهـــور  وســـيكون 
والمقيميـــن علـــى موعـــد مـــع العـــرض 
وشـــعب  تصافـــت  “قلـــوب  الغنائـــي 
حمـــد”، يـــوم 20 ديســـمبر في الســـاعة 
8 مســـاًء بمســـرح البحريـــن الوطنـــي، 
وهذا العرض ســـيقدم ســـيرة البحرين 
حنينـــه  المتـــداد  وعشـــقها  بإنســـانها 
وتاريخه وصواًل إلى عهد جاللة الملك 
الـــذي تتجذر في عهـــده روح االعتزاز 
بهـــذا اإلرث العظيم، إضافة إلى قائمة 
من الفعاليـــات المتنوعة التي أدرجتها 
الهيئـــة فـــي مطوية جميلـــة التصميم، 
كما ســـيتم اإلعالن عنها بشـــكل دوري 

للجمهور.
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مــي بنــت محمد: اكتمــال تنفيذ عدد من المشــروعات األساســية فــي طريــق اللؤلؤ 2020

المنامة وعوالي وجزر حوار مواقع مرشحة لالئحة التراث العالمي
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة خالل اللقاء مع الكتاب والصحافيين.

مشروعات حديثة منها 
مصنع النسيج ومنازل 

طريق اللؤلؤ و4 مواقع 
لمواقف السيارات بالمحرق
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أسطورتان من أساطير الفن العربي يحتفالن بالعال
يعود “شتاء طنطورة” في موسمه الثاني 
بثراٍء ُمضاعٍف وتألق أكبر، إذ يســـتضيف 
هذا الحدث الدولي الذي يحتفي بالثقافة 
والفنون والتراث، أسطورتين من أساطير 
الفـــن العربـــي خـــال عطلة نهاية أســـبوٍع 
اســـتثنائية تحـــت شـــعار “ســـحر الشـــرق 
األوســـط” وتمتد من 26 إلى 28 ديســـمبر 

2019م. 
فبعـــد غيـــاٍب دام أكثر مـــن 30 عاًما، تعود 
الفنانـــة الكبيرة “عزيزة جال” إلى أضواء 
المســـرح، التي ُتعـــد أيقونة مـــن أيقونات 
الغناء العربي األصيل في فترته الذهبية، 
ليســـتمتع جمهورهـــا أخيـــًرا بهـــذا الحفـــل 
الـــذي  ديســـمبر،   26 يـــوم  االســـتثنائي، 
ســـيمثل إشـــارة البـــدء النطـــاق عـــروض 
“شـــتاء طنطـــورة” الفنيـــة المميـــزة علـــى 

مسرح “مرايا” الُمبهر.
فـــي اليـــوم التالـــي الموافق 27 ديســـمبر، 
سيعود الموســـيقار المصري العالمي “عمر 
خيـــرت” إلى مســـرح مرايـــا للمـــرة الثانية 
علـــى التوالـــي، لتقديم حفل مميـــز ُيهدي 

“العا” من خاله مقطوعة موســـيقية قام 
بإبداعها، احتفاء بتاريخ أرض الحضارات 
العريق وطبيعتها الســـاحرة، إذ ستتضمن 
هـــذه التحفـــة الفنية الجديـــدة تناغًما من 
كافة آالت الفرقة الموسيقية، لتصبح من 
أبرز األعمال التي ســـيترقبها جمهوره في 

“شتاء طنطورة”. 
كمـــا تســـلط عطلة نهاية األســـبوع “ســـحر 
بعـــض  علـــى  الضـــوء  األوســـط”،  الشـــرق 
التجـــارب المتميزة والفريـــدة التي يحفل 
الرحـــات  أنشـــطة  مثـــل  الموســـم،  بهـــا 
االستكشـــافية والتخييم لتأمل تشكيات 
النجـــوم الامعـــة في ســـماء “العـــا” وبين 
طبيعتهـــا الخاّبـــة، وذلـــك للتعـــرف علـــى 
وجـــٍه جديـــد من أوجـــه الجمال فـــي هذا 

المكان.
األســـطورتين:  حفـــل  إلـــى  وباإلضافـــة 
“عزيـــزة جـــال” و”عمـــر خيـــرت”، تحفـــل 
الشـــرق  “ســـحر  األســـبوع  نهايـــة  عطلـــة 
األوســـط” بعروض فنّية متميـــزة، يقدمها 
نخبـــة من كبار عازفي آلة العود في العالم 
العربـــي، وذلك إلضفاء مزيـــد من الجمال 
المتوائـــم مع الطابع الشـــرقي لعطلة نهاية 
مواصلـــة  للـــزوار  ُيمكـــن  كمـــا  األســـبوع. 

التعـــرف على مـــوروث “العـــا” الغني، عبر 
مجموعة من األنشطة المختلفة في “بلدة 
“وادي  القديمـــة”، وســـيقدم ســـوق  العـــا 
القـــرى” جرعـــة مكثفـــة لألصالـــة الثقافية 
في المنطقة، حيث ســـيكون بمثابة تجمٍع 
ألهالـــي “العـــا” يســـتعرضون مـــن خالـــه 
الشـــعبية  للمأكـــوالت  المميـــزة  الســـمات 
الحـــرف  وفنـــون  المحليـــة  والمنتجـــات 

اليدوية.

ذكرت تقارير إعالمية، أن النجمة التركية نسليهان أتاغول انفصلت  «
عن زوجها النجم التركي قادير دوغلو، إثر خالف وقع بينهما، بسبب 

إهمالها له، األمر الذي نفته نسليهان، واصفة هذه األخبار بالعارية من 
الصحة، مستغربة أيضا سبب إطالق هذه الشائعة.

27

tariq_albahhar



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

ممثلة بوليوود الهندية راني موخيرجي أثناء 
الترويج لفيلم اإلثارة المقبل “هارداني 2” في 

مومباي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعرضــت أّم تبلغ مــن العمر 25 عاًما، 
الماضــي،  الســبت  مميتــة،  لحادثــة 
فــي  المــوت  حتــى  طعنــت  بعدمــا 
وســط  نورثهامبتونشــاير،  مقاطعــة 
إنجلتــرا. وقــال موقع “ســكاي نيوز” 
البريطانــي إن ليفــي ديفيــس، وهي 
بعدمــا  حتفهــا  لقيــت  لطفليــن،  أم 
كانت تحاول فض نزاع بين ســائقي 
إن  الشــرطة  وتقــول  ســيارتين. 
الضحية طعنــت وتوفيت في مكان 
الحــادث، بعــد مشــاجرة وقعــت بين 
سائقي سيارتين، عند تقاطع طريق 
ويلينغبــورو وطريــق ســان جــورج، 
فــي حدود الســاعة 8:30 من مســاء 
الســبت. وتوّضــح الشــرطة أن األم 
الشــابة حاولت التدخل لفض النزاع 

تتعــّرض  أن  قبــل  الرجليــن،  بيــن 
للطعن.

وتابعــت “ال نعتقد أن الهجوم حدث 
التحقيــق ال  لكــن  بشــكل عشــوائي، 

ا لمعرفة التفاصيل”. يزال مستمرًّ
مــن  يبلــغ  القبــض علــى رجــل  وتــم 
العمر 27 عاًما؛ لالشتباه في ارتكابه 
القتــل، كمــا جــرى احتجــاز  جريمــة 
رجل آخر يشتبه في أنه حاول قتل 

الموقوف األول.
عبــارات  مــن  عــدد  نشــر  وجــرى 
المواســاة على صفحــة الضحية في 
“فيسبوك”، حيث أجمعت التعليقات 
ــا رائعــة  علــى أن ديفيــس كانــت “أمًّ
بحّســها  وتمتــاز  مبتســمة  ودائًمــا 

الفكاهي”.

نزلت من سيارتها لفض مشاجرة.. فقتلت ببشاعة

زعمــت صحيفــة بريطانيــة أن هناك 
عالقة شــخصية بين إيفانكا ترامب 
المخابــرات  جهــاز  ضبــاط  وأحــد 

البريطاني.
إن  الغارديــان  صحيفــة  وقالــت 
تقريــًرا، للمفتش العام لوزارة العدل 

األميركيــة مايــكل هورويتز، كشــف عن عالقة شــخصية بين إيفانكا والضابط الســابق 
في المخابرات البريطانية كريســتفور ســتيل. وتابعت الصحيفة أن الضابط أهدى إلى 
ابنــة الرئيــس األميركــي هديــة “ترتــان عائلي من اســكتلندا”. ولم يذكر التقريــر إيفانكا 
باالســم، لكن “إيه بي ســي نيوز” كشــفت عنها. ويقول التقرير إنه على عكس ما ادعى 
ترامــب علــى موقــع توتيــر، أكــد ســتيل أنــه لــم يكــن متحّيــًزا ضــد المرشــح الجمهوري 
فــي االنتخابــات األميركيــة العــام 2016.  وأشــار ســتيل إلــى زياراتــه إليفانــكا في برج 
ترامب وكانت تجمعهما عالقة ودية لمدة أعوام، ووصف الضابط السابق بالمخابرات 

البريطانية عالقته بها بأنها “شخصية”.

صحيفة: عالقة شخصية بين إيفانكا وضابط مخابرات إنجليزي الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:49

 11:30 

02:27 

04:47

06:17 
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ألف مبروك يالبحرين
رفعت الراس يالحمر
ألف مبروك يالبحرين
رفعت الراس يالحمر
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

 وإلى سمـو الشـيـخ نــاصـــر بن حمد آل خليفة
 ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار األمن الوطني

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
فوز  منتخب البحرين  بكأس الخليج العربي 24

مجموعة محمد محمود الكوهجي ش.م.ب


