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ضمت قائمة أقوى 100 ســـيدة 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  أعمـــال 
للعـــام 2020 لمجلـــة “فوربـــس” 
هـــن:  بحرينيـــات  ســـيدات   3
بمجموعـــة  اإلداري  المديـــر 
يوســـف خليل المؤيـــد وأوالده 
فـــي  المؤيـــد  يوســـف  منـــى 

الرئيـــس  التاســـعة،  المرتبـــة 
األوراق  لشـــركة  التنفيـــذي 
)ســـيكو(  واالســـتثمار  الماليـــة 
نجالء الشـــيراوي بالمرتبة 66، 
والرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات 
فـــي بورصـــة البحريـــن نرجس 

فّروخ جمال بالمرتبة 80.

3 بحرينيات ضمت 
أقوى 100 سيدة أعمال

)17(

14172024

“القوس والسهم” يحصد ذهب عربية السيدات بالشارقة“التكافل الدولية” تحصد “-A”العقوبات تخنق إيران40 % نمو التجارة اإللكترونيةحبس مهووس بممثلة
تقدمت فنانة بحرينية مشهورة  «

ببالغ ضد شاب خليجي، قررت بأنه 
يالحقها أينما ذهبت حتى وإن كانت 

خارج المملكة منذ العام 2014. 
وفي أحد األيام الحظت أنه ينتظر 

خروجها من عملها فاستغاثت 
بالمارة، وسلموه للشرطة.

كشف الرئيس التنفيذي لمعهد  «
“ثنك سمارت” أحمد الحجيري 
عن أن النمو السنوي المتوقع 
لسوق التجارة اإللكترونية في 

البحرين يتراوح ما بين 35 و40 
%، وفي المنطقة بنسبة 50 % 

سنوًيا.

بعد إنكار النظام اإليراني بشكل  «
متكّرر تأثير العقوبات األميرکية 

علی اقتصاد البالد، اعترف 
نائب الرئيس اإليراني إسحاق 

جهانغيري، بعدم تمكن طهران 
من نقل أية أموال؛ بسبب 

العقوبات المالية والمصرفية.

أعلنت شركة “التكافل” الدولية  «
)gig-takaful(، عن حصولها على 

التصنيف المالي واالئتماني 
بدرجة “-A” ممتاز من وكالة 
التصنيف “أيه أم بست”، مع 

نظرة مستقبلية مستقرة، ما 
يعكس المتانة المالية للشركة.

حققت العبات فريق البحرين  «
للقوس والسهم إنجازا رياضيا 

مشرفا في مشاركتهن بدورة األلعاب 
لألندية العربية للسيدات في إمارة 
الشارقة بمشاركة 78 ناديا من 18 

دولة عربية. ومع نتائج اليوم الثاني للدورة بلغت ميداليات الفرق 
البحرينية 9 ميداليات ملونة )ذهبية، 3 فضيات و5 برونزيات(.

صـــدر عن عاهل البالد القائـــد األعلى صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة األمر الملكي السامي، 
بترقيـــة 677 ضابًطا بقوة دفاع البحرين من مختلف 
التـــي  الترقيـــات  العســـكرية، وجـــاءت هـــذه  الرتـــب 
صـــدرت باألمر الملكي الســـامي تزامًنا مـــع احتفاالت 
البالد بالذكرى الثانية والخمســـين على تأســـيس قوة 
دفاع البحرين، في الخامس من فبراير من كل عام.

وبهذه المناســـبة، نقل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة إلى 
الضباط الذين جرت ترقيتهم، تهاني صاحب الجاللة 
الملـــك وســـمو ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، وتمنياتهما لهم دوام 
التوفيق والسداد لتحقيق مزيد من التقدم واالزدهار 

خدمـــًة لمملكتنا العزيزة تحت ظـــل القيادة الحكيمة 
لصاحب الجاللة عاهل البالد القائد األعلى.

كما أصدر القائد العام أمره بترقية )3474( من ضباط 
الصـــف واألفـــراد والمدنيين من مختلـــف الرتب بقوة 

دفاع البحرين بهذه المناسبة.
وهّنـــأ الضبـــاط وضبـــاط الصـــف واألفراد بمناســـبة 
ترفيعهـــم مبـــارًكا لهـــم ترقيتهـــم وداعًيـــا أن تكـــون 
هـــذه الترقية حافًزا لهم لبـــذل مزيد من العطاء في 
ميدان العمل ألداء واجبهم الوطني في الدفاع عن 
الوطـــن، وتحقيـــق مزيد من التقـــدم واالزدهار لقوة 
دفـــاع البحريـــن، متمّنًيـــا لهـــم التقـــدم والنجاح في 
ظل القيادة الســـديدة لصاحب الجاللة عاهل البالد 

القائد األعلى.

ترقية عدد من الضباط في قوة الدفاع
بمناسبـة الذكـرى الـ 52 علـى تأسيـسـها

جاللة الملك

الرفاع - قوة دفاع البحرين

تنفيًذا ألمر ولـــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بتوزيـــع 5000 وحـــدة ســـكنية، في 
إطار التوجيهات الملكية الســـامية، 
أعلن وكيل وزارة اإلســـكان الشيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، عن 
بدء توزيع مشـــروع شـــقق التمليك 

بمنطقة توبلي.
وبّين الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد أن 
مشروع عمارات منطقة توبلي، يعد 
أحد المشروعات الرئيسة المدرجة 
ضمـــن برنامـــج الـــوزارة لتنفيذ أمر 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ببناء 
إضافـــة  ســـكنية،  وحـــدة  ألـــف   40
إلـــى االلتزام اإلســـكاني الـــوارد في 

برنامج الحكومة الحالي.
إن  اإلســـكان  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
منطقـــة  شـــقق  توزيـــع  إجـــراءات 
توبلي ستستمر على مدى األسبوع 

الجـــاري، كما أن عمارات المشـــروع 
اإلســـتراتيجي  بموقعهـــا  تتميـــز 

القريب من العاصمة. 
توزيـــع  أن  إلـــى  الوكيـــل  ونـــوه 
مشـــروع شـــقق منطقـــة توبلي يعد 
مـــن المشـــروعات اإلســـكانية التي 
تقـــوم الـــوزارة بتوزيعها فـــي إطار 
البرنامـــج الزمنـــي للـــوزارة لتنفيـــذ 
بتوزيـــع  العهـــد  ولـــي  ســـمو  أمـــر 
5000 وحدة ســـكنية، موزعة على 
مشروعات مدن البحرين الجديدة، 
ومشـــروعات المجمعـــات الســـكنية 

في محافظات المملكة.

“اإلسكان” تشرع في توزيع شقق توبلي
المنامة - وزارة اإلسكان

)١٢(

المحرر االقتصادي

سمو ولي العهد يحضر حفل االستقبال الذي نظمه مجلس التنمية االقتصادية مع كبرى الشركات اإليطالية

روما - بنا

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة مواصلـــة تعزيز القدرة التنافســـية 
القتصـــاد مملكـــة البحريـــن عبـــر مختلـــف 
قاعـــدة  تنويـــع  إلـــى  الهادفـــة  المبـــادرات 
االقتصـــاد الوطني وتحفيز نمـــو قطاعاته 
المختلفة؛ تحقيقا الســـتدامة الموارد التي 
تزخـــر بهـــا المملكـــة بما يتماشـــى مع رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
حفـــل  ســـموه   لـــدى حضـــور  ذلـــك  جـــاء 
االســـتقبال الـــذي نظمـــه مجلـــس التنميـــة 

الشـــركات  كبريـــات  مـــع  االقتصاديـــة 
اإليطالية بحضور الوفد الرســـمي المرافق 
لســـموه وممثلـــي القطاع الخـــاص بمملكة 
البحرين والجمهورية اإليطالية الصديقة، 

والذي أقيم في روما أمس.
االســـتقبال  حفـــل  خـــالل  ســـموه  وشـــهد 
توقيـــع عدد من االتفاقـــات بين القطاعين 
الخاص البحريني واإليطالي بلغت قيمتها 
330 مليون يورو، والتي بدورها ســـتدعم 
تعزيـــز الشـــراكة القائمـــة ويفتـــح مجاالت 
أوسع للتعاون. وشملت االتفاقات اتفاقية 
بيـــن شـــركة تطويـــر للبتـــرول )تطويـــر( و 

“إينـــي البحريـــن”، واتفاقيـــة بيـــن شـــركة 
ألمنيوم البحرين )ألبا( وشركة “فلورسيد”، 
واتفاقيـــة بيـــن شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن 
إس.بي.إيـــه”،  “إف.إيه.تي.إيـــه  و  )ألبـــا( 
واتفاقيـــة بيـــن شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن 
)ألبـــا( و “تيكمو كار إس.بي.إيه”، واتفاقية 
بيـــن بنـــك الســـالم و “أو.أم.بـــي. ريســـنغ 
إس.بي.إيه”، واتفاقية بين شركة الخليج 
 - “ســـايبيم  و  )جيبـــك(  للبتروكيماويـــات 
)مجموعـــة  إس.بي.إيـــه”  ســـنامبروجيتي 

إيني(.

سـمــو ولــي العـهــد: تبـنــي المـبـــادرات الهـادفـــة لتـنـويـــع االقتـصـــاد وتحفـيـــز النـمـــو

330 مليـون يـورو حجـم االتفاقـات الموقـعـة مـع إيطاليـا
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 مؤنسعهد جديـد للعالقـات البحرينيــة اإليطاليـة
)09(المردي

إجراءات 
توزيع الشقق 

مستمرة على 
مدى األسبوع

تعيش مملكة البحرين ذكرى تأسيس قوة دفاع  «
البحرين الثانية والخمسين، نصف قرن ونيف من 
الزمان، عال وارتفع فيها هذا الصرح الشامخ “قوة 

دفاع البحرين” في ظل رعاية صاحب الجاللة الملك 
القائد األعلى مؤسسها وبانيها وراعي نهضتها، والذي 

بحكمته تبوأت قوة الدفاع مكانة متميزة وأخذت 

مكانها في مصاف المؤسسات العسكرية المتطورة. 
وجاءت فكرة التأسيس على يد جاللته، وحمل أمانة 

تشكيلها وبناءها منذ البداية.

قوة الدفاع... صرح وطني شامخ

)٠٥ - 0٤(



تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة من رئيس 
ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق  الوطنـــي  الحـــرس 
الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
الذكرى الثانية والخمســـين لتأسيس قوة دفاع 

البحرين هذا نصها:
ســـيدي حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 

القائد األعلى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 بعظيـــم الفخـــر وبالـــغ االعتـــزاز يشـــرفني يـــا 
صاحـــب الجاللة أن أرفع إلى مقامكم الســـامي 
منتســـبي  عـــن  ونيابـــة  نفســـي  عـــن  باألصالـــة 
الحرس الوطني أســـمى آيـــات التهاني وأطيب 
التبريكات بمناســـبة الذكرى الثانية والخمسين 
لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن الباســـلة، التي 
أرســـى جاللتكـــم لبناتهـــا األولـــى وتعهدتموهـــا 
برعايتكم حتى أصبحت صرًحا عتيًدا وحصًنا 
الوطـــن  حيـــاض  عـــن  للـــذود  شـــامًخا  منيًعـــا 
وحمايـــة منجزاتـــه واســـتقراره، ومعـــزًزا مـــن 
دورهـــا التعاونـــي البناء بمعية الدول الشـــقيقة 
والصديقـــة فـــي التحالفـــات الدوليـــة لترســـيخ 
مبادئ الشرعية والعدالة الداعمة لألمن والسلم 
متمثلة بالتحالف العربي المناصر للشرعية في 
اليمـــن والتحالف اإلســـالمي والدولي لمكافحة 

اإلرهاب والتطرف.
 ســـيدي حضرة صاحب الجاللـــة، إن ما حققته 
قوة دفـــاع البحرين من جاهزيـــة قتالية عالية 
وتدريـــب عســـكري متطور شـــمل بتوجيهاتكم 
الســـديدة جميـــع المجـــاالت العســـكرية حفاًظا 
علـــى أمن وكرامـــة وعـــزة مملكتنـــا الغالية لهو 
إنجـــاٌز باعـــٌث للفخـــر واالعتزاز وتجســـيد حي 
لروح الوطنية العالية الوثابة لمنتسبيها، حيث 
تأسســـت على المبادئ النبيلـــة والقيم الرصينة 

التي يحتذى بها.
الذكـــرى  بهـــذه  جاللتكـــم  أهنـــئ  إذ  وإننـــي   
أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  ألدعـــو  المجيـــدة 
يعيدهـــا علـــى جاللتكم وأنتم تنعمـــون بموفور 
الصحـــة والعافيـــة وأن يحفظ جاللتكـــم قائًدا 
حكيًما لمملكة البحرين وســـنًدا وذخًرا لشـــعبها 
المخلص الوفـــي وأن يكألكم بحفظه ورعايته 
ويمدكـــم بعونـــه وتوفيقه لتحقيـــق المزيد من 
التطـــور واالزدهـــار والرفعـــة والمنعـــة لوطننـــا 
الغالـــي ولقـــوة دفاع البحرين الباســـلة في ظل 

العهد الزاهر لجاللتكم حفظكم هللا ورعاكم.
ودمتـــم يا صاحب الجاللة برعاية هللا وحفظه 

سالمين.
الفريق أول ركن

رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

 وبعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، برقية شـــكر جوابية إلى 
رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، هذا نصها:

 ســـمو األخ العزيـــز الفريـــق أول الركـــن الشـــيخ 
محمد بن عيســـى بن ســـلمان آل خليفة حفظه 

هللا رئيس الحرس الوطني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 يطيـــب لنـــا أن نبعـــث إلـــى ســـموكم بخالـــص 
التحيـــات وصـــادق التمنيـــات بموفـــور الصحة 
للتهنئـــة  الجزيـــل  بالشـــكر  والعافيـــة، مقرونـــة 
التـــي بعثتموهـــا إلينا بمناســـبة الذكـــرى الثانية 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  لتأســـيس  والخمســـين 

الباسلة.
إننا نـــود أن نؤكد فخرنـــا واعتزازنا بما أنجزته 
قـــوة دفـــاع البحرين والحـــرس الوطني وكافة 
القوى األمنية في مملكة البحرين الغالية، وهم 
يثبتـــون يوًمـــا بعـــد يـــوم أنهم حصـــن البحرين 
الحصيـــن ودرعهـــا المكيـــن وهـــم جميًعـــا قادة 
وضباًطـــا وجنـــوًدا يتمتعون بحمـــد هللا بأعلى 
درجات الكفاءة من حيـــث التدريب والتجهيز 
ســـبيل  فـــي  والفـــداء  للتضحيـــة  واالســـتعداد 

وطننا الحبيب.
 ونؤكـــد لكـــم بأن دور ســـموكم فـــي خدمة هذا 
أمنـــه  وصيانـــة  مكتســـباته  وحمايـــة  الوطـــن 
والحفـــاظ علـــى منجزاتـــه هو موضـــع اعتزازنا 

وتقديرنا.
دمتـــم جميًعـــا بخيـــر وعافية، والســـالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

وتلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئـــة مـــن رئيـــس الحـــرس الوطني؛ بمناســـبة 
الذكرى الثانية والخمســـين لتأسيس قوة دفاع 

البحرين هذا نصها:
العـــم العزيـــز صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفــــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الوزراء 

حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يســـعدني و يشـــرفني يـــا صاحـــب الســـمو أن 
أرفـــع إلى ســـموكم الكريـــم باســـمي ونيابة عن 
جميـــع منتســـبي الحرس الوطني أســـمى آيات 
التهانـــي وأطيب التبريـــكات بمناســـبة الذكرى 
دفـــاع  قـــوة  لتأســـيس  والخمســـين  الثانيـــة 
البحريـــن الباســـلة، مســـتذكرين فيهـــا دعمكـــم 
لهـــذه المؤسســـة الوطنية خـــالل النصف القرن 
الماضـــي مـــن تاريـــخ نشـــأتها إلـــى يومنـــا هذا، 
داعًيـــا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناســـبة 
العزيـــزة علـــى ســـموكم وأنتـــم تنعمـــون بوافـــر 
الصحـــة والعافيـــة والعمر المديـــد وأن يعيدها 
علـــى وطننـــا الغالـــي وهـــو ينعـــم بالمزيـــد مـــن 
األمـــن واالســـتقرار والتطـــور واالزدهـــار تحت 
ظل القيـــادة الحكيمة لســـيدي حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.

ســـالمين  بعونـــه  ودمتـــم  ســـموكم  هللا  حفـــظ 
موفقين.

ابنكـم الفريق أول ركن
رئيـس الحرس الوطنـي

محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

وبعـــث رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، برقيـــة 
شكر جوابية إلى الفريق أول ركن سمو الشيخ 
محمد بن عيســـى بن ســـلمان آل خليفة رئيس 

الحرس الوطني هذا نصها:
سمو االبن العزيز الفريق أول ركن

الشـــيخ محمد بن عيســـى بن سلمان آل خليفة 
الموقر

رئيس الحرس الوطني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

فلقـــد اطلعنـــا بوافـــر التقديـــر واالعتـــزاز علـــى 
برقيـــة ســـموكم الكريمـــة المهنئـــة لنا بمناســـبة 
الذكرى الثانية والخمســـين لتأسيس قوة دفاع 

البحرين.
وانه لمن دواعي سرورنا في المناسبة الوطنية 
العزيزة أن نعبر لســـموكم عن شـــكرنا وتقديرنا 
لمشـــاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيًرا، متمنين 
لســـموكم ولجميـــع منتســـبي الحـــرس الوطني 
واجبكـــم  أداء  فـــي  والســـداد  التوفيـــق  دوام 
الوطني النبيل، واإلســـهام فـــي مواصلة تعزيز 
الرجـــال  فـــي  العتيـــد  الصـــرح  هـــذا  وتطويـــر 
والعتاد، للذود عن وطننا العزيز والحفاظ على 
مكتســـباته ومنجزاتـــه الوطنيـــة الكبيـــرة التي 
يواصـــل تحقيقهـــا فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا 

ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

إلـــى ذلك، تلقى ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
علـــى  والخمســـين  الثانيـــة  الذكـــرى  بمناســـبة 

تأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
 يســـرني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم 
الكريم باسمي وباســـم جميع منتسبي الحرس 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الوطنـــي 
بمناســـبة الذكرى الثانية والخمســـين لتأسيس 
قـــوة دفاع البحرين الباســـلة، داعًيـــا المولى عز 
وجـــل أن يعيـــد علـــى ســـموكم هـــذه المناســـبة 
الصحـــة  بموفـــور  تنعمـــون  وأنتـــم  العزيـــزة 
وتوفيقـــه  بعونـــه  يمدكـــم  وأن  والعافيـــة، 
لمواصلـــة الدعـــم المتواصـــل الالمحـــدود الذي 
تولونـــه ســـموكم الكريـــم لقـــوة دفـــاع البحرين 
والـــذي ســـاهم فـــي تطورهـــا وازدهارهـــا حتى 
باتـــت تتمتـــع بمســـتوى متقـــدم مـــن الجاهزية 
القتاليـــة والكفاءة العســـكرية لتبقـــى بإذن هللا 
تعالـــى دوًما حاميًة لوطننا الغالي ومكتســـباته 
الحضاريـــة والتنمويـــة وذلـــك لتحقيـــق المزيد 
من األمن واالستقرار في ظل القيادة الحكيمة 
لســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفـــدى القائد 

األعلى حفظه هللا ورعاه.
ودمتـــم يا صاحب الســـمو برعاية هللا ســـالمين 

موفقين..
الفريق أول ركن

رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

وبعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء برقية شـــكر جوابية إلى ســـمو رئيس 

الحرس الوطني، هذا نصها:
سمو العم العزيز الفريق أول ركن الشيخ محمد 

بن عيسى بن سلمان آل خليفـة حفظه هللا
رئيس الحرس الوطني

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
تلقيـــت ببالـــغ الشـــكر والتقدير برقية ســـموكم 
المهنئـــة بمناســـبة الذكـــرى الثانية والخمســـين 
على تأســـيس قوة دفـــاع البحرين، ويطيب لي 
أن أبادلكـــم وكافـــة منتســـبي الحـــرس الوطني 
أخلـــص التهاني وأصدق التبريكات، وأن أعرب 
لســـموكم عـــن خالـــص شـــكرنا على مشـــاعركم 
النبيلـــة وعلـــى جهودكم المشـــرفة فـــي تطوير 
قـــدرات وإمكانيـــات الحـــرس الوطنـــي والـــذي 
مكنـــه مـــن أداء رســـالته الوطنيـــة للدفـــاع عن 

مكتسبات وإنجازات وطننا العزيز.
داعًيـــا هللا العلي القديـــر أن يوفقكم وأن يعيد 
علينـــا هـــذه المناســـبة العزيـــزة ووطننـــا ينعـــم 
بمزيـــد من التطـــور واالزدهار في ظـــل القيادة 
الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى 

القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين...

 ابنكم
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

تلقـــى عاهل البـــالد القائد األعلى صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة من 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة؛ بمناســـبة الذكـــرى الثانيـــة 
والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها:
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
 فإنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث إلى جاللتكم 
بأخلـــص التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة الذكرى 
الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، 
والتـــي أرســـيتم جاللتكـــم حفظكـــم هللا، لبناتهـــا 
األولـــى وواصلتـــم دعمهـــا وتعهدهـــا برعايتكـــم 
الحكيمـــة، حتـــى أصبحـــت قـــوة دفـــاع البحرين 
ا لحمايـــة بلدنا العزيز  اليـــوم صرًحا عمالًقا وقويًّ
وصون مكتسباته ومنجزاته الحضارية الكبيرة.
 وإننـــا إذ نعـــرب عـــن اعتزازنـــا بهـــذه المناســـبة 
الوطنية العزيـــزة، لنؤكد لجاللتكم تقديرنا البالغ 
لقيادتكـــم الحكيمـــة، ونهج جاللتكـــم الذي جعل 
البحريـــن تتبوأ المكانـــة الرفيعة بين دول العالم، 
ســـائلين المولـــى عـــّز وجـــّل أن يحفـــظ جاللتكم 
والســـعادة،  الصحـــة  موفـــور  عليكـــم  ويســـبغ 
والتقـــدم  الخيـــر  مســـيرة  بقيادتكـــم  لتتواصـــل 

والنماء في بلدنا الغالي.
وهللا يحفظ جاللتكم على الدوام سالمين..

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

 وبعـــث صاحـــب الجاللـــة الملـــك، برقيـــة شـــكر 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  إلـــى صاحـــب  جوابيـــة 

الوزراء الموقر، هذا نصها:
صاحب الســـمو الملكي العم العزيز األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
 ببالـــغ الغبطة والســـرور يطيب لنـــا أن نبعث إلى 
ســـموكم الكريـــم بالتحيات الخالصـــة والتمنيات 
العميقـــة لســـموكم بموفـــور الصحـــة والعافيـــة، 

مقرونة باعتزازنا ببرقية ســـموكم التي تحمل لنا 
التهنئة بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة 
دفاع البحرين الباســـلة، هذه المؤسســـة الوطنية 
العتيـــدة التي هـــي الدرع الواقـــي لحماية وطننا 
العزيـــز وصـــون مكتســـباته، وســـتبقى بـــإذن هللا 
حصنـــه الحصيـــن، مؤزرة بـــكل عوامـــل االقتدار 
تدريًبا وتسليًحا وجاهزية، بكل الكفاءة والروح 
المعنوية العالية، واالســـتعداد المطلق للتضحية 
من أجل ســـالمة هـــذا الوطـــن الغالي، وســـتبقى 
هـــذه المؤسســـة دائًما إن شـــاء هللا رمـــًزا للوفاء 

والوالء.
 إننا إذ نقّدر دور ســـموكم في كل ما حققته قوة 
الدفـــاع من منعـــة وكفاءة، نســـأل هللا أن يحقق 
لهذه القوة الباســـلة السداد والتوفيق، وأن يسبغ 

على سموكم نعمة الصحة والعافية.
وهللا يحفظ سموكم ويرعاكم، ودمتم سالمين.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

 كمـــا تلقـــى عاهـــل البـــالد القائد األعلـــى صاحب 
آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
برقيـــة تهنئة مـــن ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ 
بمناســـبة الذكـــرى الثانية والخمســـين لتأســـيس 

قوة دفاع البحرين هذا نصها:
 ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالـــد العزيز 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا 

ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى القائد األعلى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
 يشـــرفني أن أرفـــع إلـــى مقام جاللتكم الســـامي 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات باســـمي ونيابة 
عن إخواني منتسبي قوة دفاع البحرين بمناسبة 
الذكـــرى الثانيـــة والخمســـين على تأســـيس قوة 
دفـــاع البحريـــن، والتي تعتـــز وتفخـــر برعايتكم 
لها حتـــى وصلت لهذا المســـتوى المشـــرف الذي 
مّكنهـــا مـــن أداء رســـالتها وفًقـــا لرؤيـــة جاللتكم 
الحكيمة للحفاظ على سيادة ومكتسبات وطننا 
العزيـــز، والمســـاهمة فـــي تحقيق نهضـــة ورفعة 
وتطلعـــات شـــعبكم الكريـــم فـــي ظـــل المســـيرة 

التنموية الشـــاملة بقيـــادة جاللتكم حفظكم هللا 
ورعاكم والمشـــاركة الفاعلة في تحقيق الســـالم 
مشـــاركتها  خـــالل  مـــن  اإلقليمـــي  واالســـتقرار 
ومســـاندتها للقـــوات المســـلحة للدول الشـــقيقة 

والصديقة.
وهـــم  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  فـــي  رجالكـــم  إن   
يجـــددون  العزيـــزة  المناســـبة  بهـــذه  يحتفلـــون 
علـــى  معاهدينكـــم  والـــوالء،  العهـــد  لجاللتكـــم 
مواصلة مسيرة قوة الدفاع الحافلة باإلنجازات، 
الســـديدة  جاللتكـــم  بتوجيهـــات  مســـتنيرين 
للوصـــول ألعلـــى مســـتويات الجاهزيـــة القتالية 
واإلدارية، والسعي بكل عزيمٍة لتحقيق التكامل 
والتوازن في المجال العسكري من خالل توطين 
التقنيـــات الحديثة والتحـــول الرقمي، داعًيا هللا 
عّز وجّل أن يحفظ جاللتكم ويرعاكم ويجعلكم 
ذخًرا لمملكتنا الغالية وشـــعبها الكريم، وأن يعيد 
علينا هذه المناســـبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد 
من التقدم واالزدهار واألمن واالستقرار في ظل 

عهد جاللتكم الزاهر.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين سيدي...

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 وبعـــث صاحـــب الجاللـــة الملـــك القائـــد األعلى، 
برقية شـــكر جوابية إلى صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها:
 صاحب السمو الملكي ابننا العزيز األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة حفظه هللا
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى - النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

  إنـــه من دواعي ســـرورنا أن نبعث إلى ســـموكم 
بخالـــص التحيـــات وعميـــق التمنيـــات بموفـــور 
ببرقيـــة  باعتزازنـــا  مقرونـــة  والعافيـــة  الصحـــة 
ســـموكم التي تحمل لنا تهنئتكم، وتهنئة رجالكم 
منســـوبي قـــوة دفـــاع البحريـــن البواســـل قـــادة 
وضباًطـــا وأفـــراًدا بالذكـــرى الثانية والخمســـين 
لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن الباســـلة، هـــذه 

المؤسســـة الوطنيـــة التـــي تمثـــل الـــدرع الواقي 
لوطننـــا العزيـــز، ولحمايـــة مكتســـباته المجيـــدة، 
وســـتبقى بإذن هللا حيث نريدها ويريدها شعب 
البحريـــن الغالـــي، تتمتـــع بـــكل عوامـــل االقتدار 

تدريًبا وتسليًحا وجاهزية وكفاءة عالية.
 إننا نستحضر دائًما دور سموكم الكريم ودعمكم 
المتواصـــل لهذه المؤسســـة العزيـــزة، مما كان له 

أكبر األثر في إنجازات هذه القوة الباسلة.
 نســـأل هللا عـــز وجـــل أن يســـبغ علـــى ســـموكم 
ثياب العافية وطول العمر ونســـأل هللا عز وجل 
لمملكتنـــا الغاليـــة األمـــن والســـالم، ولقـــوة دفاع 

البحرين التوفيق والسداد والظفر.
ودمتم سالمين وهللا يحفظكم.

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
الذكرى الثانية والخمســـين لتأســـيس قوة دفاع 

البحرين هذا نصها:
صاحب الســـمو الملكي العـــم العزيز الوالد األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
 يســـرني أن أبعث لســـموكم الكريم أصدق آيات 
التهانـــي وأطيـــب التبريـــكات بمناســـبة الذكـــرى 
الثانيـــة والخمســـين علـــى تأســـيس قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، مشـــيًدا بجهودكـــم ودعمكم المســـتمر 
لقـــوة دفـــاع البحرين لمواصلـــة تطويـــر قدراتها 
وإمكانياتهـــا والـــذي مكنهـــا مـــن الحفـــاظ علـــى 
ســـيادة ونهضة ورفعة وطننا العزيز والمساهمة 
اإلقليمـــي  واالســـتقرار  الســـالم  تحقيـــق  فـــي 
بالتعـــاون مع القوات المســـلحة للدول الشـــقيقة 
علـــى  ينعـــم  أن  تعالـــى  داعًيـــا هللا  والصديقـــة، 
وطننـــا العزيـــز بمزيد مـــن التطـــور واالزدهار في 
ظل قيادة ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى 
القائد األعلـــى حفظه هللا ورعاه، وأن يديم على 
ســـموكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد 
ويحفظكم سنًدا وذخًرا لمملكتنا الغالية وشعبها 

الكريم.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين...

ابنكم
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 وبعـــث صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
برقية شـــكر جوابية إلى صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها:
 صاحب السمو الملكي االبن العزيز األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى

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

 فلقد اطلعنا بوافر التقدير واالعتزاز على برقية 
ســـموكم الكريمـــة المهنئـــة لنـــا بمناســـبة الذكرى 
الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، 
الوطنيـــة  المناســـبة  هـــذه  فـــي  ليســـعدنا  وإنـــه 
بمـــا  تقديرنـــا  عـــن  لســـموكم  نعبـــر  أن  العزيـــزة، 
أبديتمـــوه من مشـــاعر نبيلة نحونـــا، معربين عن 
اعتزازنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لمواصلة 

التطوير واالرتقاء بأداء قوة دفاع البحرين.
 وإننـــا إذ نشـــيد بكفاءة قيادات ومنســـوبي قوة 
دفـــاع البحريـــن، ومـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود هـــي 
محـــل التقدير الكبير لحماية بلدنا العزيز وصون 
مكتســـباته الوطنية، لندعو هللا سبحانه وتعالى 
أن يعيـــد هذه المناســـبة الوطنيـــة العزيزة وأنتم 
تتمتعون بموفور الصحة والســـعادة وأن يحفظ 
وطننا الغالـــي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء
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الرفاع -  المجلس األعلى للمرأة

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، برقيتـــي شـــكر جوابية 
مـــن رئيـــس الجمهوريـــة الجزائرية 

الشـــقيقة  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
عبدالمجيد تبون؛ ردًا على برقيتي 
جاللته وسموه المعزيتين في وفاة 
نائـــب وزير الدفـــاع الوطني رئيس 
الشـــعبي  الوطنـــي  الجيـــش  أركان 

الفريق أحمد قايد صالح.

تلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة برقية شكر جوابية من رئيس 

بـــن محمـــد،  مهاتيـــر  ماليزيـــا  وزراء 
ا على برقية ســـموه المهنئة  وذلـــك ردًّ

له بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

تحـــت رعايـــة قرينـــة عاهـــل البـــالد 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
يقـــام حفـــل اإلعـــالن عـــن الجهـــات 
الفائزة بجائزة ســـموها لتقدم المرأة 
البحرينية في دورتها السادســـة من 
مؤسســـات القطـــاع العـــام والقطاع 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الخـــاص 
المدني وعلى مستوى األفراد، اليوم 
األربعـــاء فـــي مركز الشـــيخ عيســـى 

الثقافي.
الســـمو  صاحبـــة  جائـــزة  وتهـــدف   
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينية 
إلى تشـــجيع الوزارات والمؤسسات 
واألهليـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة 
على دعـــم وتقدم المـــرأة البحرينية 
العاملة، وضمان أوجه التوفيق بين 
واجباتها العملية واألســـرية، وزيادة 
نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وزيادة 

نســـبة تواجـــد المـــرأة فـــي المراكـــز 
القيادية والتنفيذية، واإلســـهام في 
متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج 
احتياجات المرأة في خطط التنمية 
الوطنية.  ويأتـــي االحتفال تتويًجا 
مـــن  بالجائـــزة  الفائزيـــن  لجهـــود 
قطاعات الدولة الرســـمية والخاصة 
والمدنية وكذلك المبادرات الفردية، 
وتقديـــًرا لما تســـهم به تلـــك الجهود 
الجمعيـــة في اســـتدامة تقدم المرأة 
البحرينيـــة ويعظـــم مـــن إســـهاماتها 

في التنمية الوطنية.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء 
يتلقيان شكر الرئيس الجزائري

سمــو رئيـس الوزراء يتلقــى 
شكر نظيره الماليزي

قرينة العاهل ترعى االحتفال 
باإلعالن عن جائزة سموها اليوم

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

سمو الشيخ محمد بن عيسى

“الدفاع” تتمتع بجهوزية قتالية عالية وتدريب متطور
جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهاني رئيس الحرس الوطني

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني
ــن ــريـ ــحـ ــبـ الـ دفـــــــــاع  قـــــــوة  لـــتـــأســـيـــس   52 الــــــذكــــــرى  ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك



تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من وزيـــر الداخلية 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناسبة الذكرى 
الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا 

نصها: 
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم هللا ورعاكم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يشـــرفني بعظيـــم الفخـــر واإلجـــالل، بـــأن ارفـــع إلى 
مقام جاللتكم الســـامي باســـمي ونيابة عن منتسبي 
عبـــارات  وأبلـــغ  التهانـــي،  جليـــل  الداخليـــة،  وزارة 
األماني، وأزكى التبريكات، بمناســـبة الذكرى الثانية 
والخمســـين على تأسيس قوة دفاع البحرين، وأنتم 
جاللتكم ترفلون بثوب الســـؤدد والصحة والسعادة، 
وشـــعبكم الوفـــي فـــي ظـــل عهدكـــم الزاهـــر بـــدوام 

التقدم، والرخاء والطمأنينة.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

إن قـــوة دفاع البحرين، هـــي المظلة الوطنية للدفاع 
عـــن البحرين، وقدســـية ترابها، وهي منبت الشـــرف 
العســـكري، والتاريـــخ البطولـــي المشـــرف، فشـــيدت 
صروحـــا فـــي الرجولـــة، والشـــهامة، ومـــدارس فـــي 

الشجاعة والتضحية.
سيدي حضرة صاحب الجاللة..

إن منتســـبي قـــوة دفـــاع البحريـــن، هاماتهـــم عالية، 
ورايـــات وطنهم نحـــو المجد والعـــال خفاقة، تتوهج 
رجولـــة وبســـالة، وتتدفـــق فـــداء وتضحيـــة، وهـــم 
رجـــال صدقوا ما عاهـــدوا هللا وجاللتكم على حفظ 
أمـــن الوطـــن والذود عنـــه والوقـــوف أمـــام األخطار 
وعقيـــدة  عاليـــة،  وجاهزيـــة  بكفـــاءة  والتحديـــات 

عســـكرية قتاليـــة ذات أهداف وطنية ســـامية، وهم 
خط الدفاع األول واإلسناد المباشر في دعم األجهزة 
األمنية في ضمان استقرار الوطن وحماية منجزاته، 
كونهم ذلك الســـور المنيع الحامـــي لمقدرات الوطن، 
وســـكينة المواطن. حفـــظ هللا جاللتكم، ذخرا وأمال 
للوطـــن والمواطـــن، والبحرين في عهدكـــم الميمون 
تنعم باألمن والســـالم، والتعايـــش والوئام. وتفضلوا 

يا صاحب الجاللة صادق التحية واإلجالل.
الفريق أول ركن

وزير الداخلية
راشد بن عبدهللا آل خليفة

وبعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابيـــة إلـــى وزير 

الداخلية، هذا نصها:
معالـــي األخ الفريـــق أول الركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن 

عبدهللا آل خليفة حفظه هللا
وزير الداخلية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يطيـــب لنا أن نبعـــث إلى معاليكـــم بخالص التحيات 
وصـــادق التمنيات بموفور الصحة والعافية، مقرونة 
ببالـــغ التقديـــر للتهنئة التـــي بعثتموها إلينا بمناســـبة 
الذكـــرى الثانيـــة والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، وإننـــا نـــود أن نؤكـــد فـــي هـــذه المناســـبة 
الجليلـــة اعتزازنـــا الكبير بقـــوة دفـــاع البحرين قادة 
وضباطـــا وجنـــودا، وقـــد بلغـــوا المكانـــة العاليـــة في 
التدريـــب والتســـليح والجاهزيـــة والـــروح المعنوية 
العتيـــدة، وإننا نســـتحضر بـــكل الفخر والثقـــة الدور 
الوطنـــي العظيـــم الـــذي تنهضـــون بـــه مـــع إخوانكـــم 
فـــي  األمـــن  قـــوى  وكل  الداخليـــة  وزارة  منســـوبي 

مملكتنا العزيزة، وأنتم جميعا مع قوة دفاع البحرين 
رمـــز للوفاء بالعهد والصدق في الوعد، وأنتم جميعا 
الحصـــن الحصين ألمن وســـالمة وطننا الغالي. ولقد 
كنتم حيث يريدكم الوطن ويتوقعكم األهل، ونسأل 
هللا أن يحقـــق بكم اكتمال منعة مملكة البحرين وما 
نرجـــوه من أمن وأمان وازدهار. دمتم يحفظكم هللا 

سالمين.
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

وتلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، برقيـــة تهنئة من وزير 

الداخلية، هذا نصها:
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه رئيـــس مجلس الـــوزراء 

الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يطيـــب لي وبالغ الفخر واالعتزاز أن أتقدم لســـموكم 
الكريم عن خالص التهاني وأسمى التبريكات باسمي 
ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى 
الثانية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين؛ 
تلك المناســـبة العزيزة التي أصبحت فيها قوة دفاع 
البحريـــن في أرقى مراتـــب التطـــور والتحديث في 
المجاالت العســـكرية والعلميـــة والتدريبية والقتالية 
وبـــكل انضباطّيـــة واحترافية وتمثل العـــزة والمنعة 
للذود عن الوطن وحماية اســـتقراره. وإنني إذ أبارك 
لســـموكم بهذه المناســـبة العزيزة، ألدعو هللا أن يعيد 
هذه المناسبة وســـموكم تنعمون بالصحة والسعادة، 
وتواصلـــون المســـيرة في ظل قيادة ســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 

ملـــك البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه. وتفضلـــوا 
سموكم بقبول خالص التقدير واالحترام.

الفريق أول ركن
راشد بن عبدهللا آل خليفة

وزير الداخلية

وبعـــث رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية شكر جوابية إلى 

وزير الداخلية، هذا نصها:
معالي الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 

خليفة الموقر
وزير الداخلية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
فلقـــد اطلعنـــا بمزيـــد التقديـــر علـــى برقيـــة معاليكم 
الثانيـــة  الذكـــرى  بمناســـبة  لنـــا  المهنئـــة  الكريمـــة 
والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن. وإنـــه 
ليســـعدنا أن نغتنـــم هذه المناســـبة الوطنيـــة العزيزة 
لنعـــرب لمعاليكـــم عـــن شـــكرنا وتقديرنا لمشـــاعركم 
النبيلة التي نعتـــز بها كثيًرا، مؤكدين مواصلة دعمنا 
لمـــا فيـــه خيـــر وتقـــدم وعـــزة بلدنـــا الغالـــي، متمنين 
لمعاليكـــم ولجميـــع منتســـبي وزارة الداخليـــة دوام 
التوفيق والســـداد في أداء واجبكـــم الوطني النبيل 
فـــي مواصلة تعزيز وتطوير هـــذا الصرح العتيد في 
الرجال والعتاد، ولتبقـــى دوًما الحصن األمين للذود 
عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مكتسباته 
ومنجزاتـــه الوطنيـــة الكبيرة التي يواصـــل تحقيقها 
في ظـــل القيـــادة الحكيمة لحضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه. والســـالم عليكـــم ورحمـــة هللا 

وبركاته...

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وتلقـــى ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة مـــن وزير 

الداخلية، هذا نصها:
ســـيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، حفظه هللا
ولـــي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشـــرفني أن أرفـــع لمقـــام ســـموكم الكريـــم باســـمي 
أخلـــص  الداخليـــة  وزارة  منتســـبي  عـــن  ونيابـــة 
التهانـــي وأطيب التبريكات بمناســـبة الذكرى الثانية 
والخمســـين على تأســـيس قوة دفاع البحرين. وأود 
يا صاحب الســـمو الملكي بهذه المناسبة الوطنية أن 
أعرب لســـموكم عـــن بالغ االعتـــزاز والفخـــر بالمكانة 
المرموقـــة والمســـتوى الرفيع الـــذي وصلت إليه قوة 
دفاع البحرين في كافة المستويات تجهيًزا وتدريًبا 
وكفـــاءة واقتدارا. حفظ هللا ســـموكم وأبقاكم ذخًرا 
وســـنًدا للبحريـــن لمواصلـــة الجهود الخيـــرة في ظل 
قيادة ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه. وتفضلـــوا ســـموكم بقبـــول خالـــص التقديـــر 

واالحترام..
الفريق أول ركن

وزير الداخلية
راشد بن عبدهللا آل خليفة

وبعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، برقية 

شكر جوابية إلى وزير الداخلية، هذا نصها:
معالي األخ العزيز الفريق أول ركن الشـــيخ راشد بن 

عبدهللا آل خليفة، حفظه هللا
وزير الداخلية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
تلقيـــت ببالـــغ التقديـــر برقيتكـــم الكريمـــة المهنئة لنا 
بمناســـبة الذكـــرى الثانية والخمســـين على تأســـيس 
قوة دفاع البحرين، وإنه ليســـعدنا أن نبادلكم وكافة 
منتسبي وزارة الداخلية التهاني وأطيب التبريكات، 
شـــاكرين لكـــم صـــدق مشـــاعركم النبيلـــة، مشـــيدين 
بجهودكـــم ودوركـــم الوطنـــي المخلـــص فـــي نهضـــة 
وتقـــدم وطننا العزيز، داعًيا هللا تعالى أن يعيد علينا 
هذه المناسبة العزيزة، ووطننا ينعم بمزيد من األمن 
واالســـتقرار والتطـــور واالزدهـــار فـــي ظـــل القيـــادة 
الحكيمة لســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى القائد 

األعلى حفظه هللا ورعاه.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين...

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

تلقـــى عاهـــل البالد القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة من 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن المشـــير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة؛ بمناسبة الذكرى 

الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وفيما يلي نص البرقية:

ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة.. حفظه هللا ورعاه

عاهل البالد المفدى القائد األعلى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 يشـــرفني يا صاحب الجاللـــة أن أرفع إلى مقامكم 
الســـامي باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن جميع 
رجالكـــم فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن أســـمى آيـــات 
التهاني وأطيب التبريكات، مقرونة بخالص الوالء 
لجاللتكـــم بمناســـبة ذكـــرى الخامـــس مـــن فبرايـــر 
ومـــرور اثنيـــن وخمســـين عاًمـــا على تأســـيس قوة 
دفـــاع البحريـــن. إن دعمكـــم المتواصـــل ورعايتكم 
الكريمـــة لهـــا الفضل من بعـــد هللا ســـبحانه وتعالى 
فيمـــا وصلـــت إليه قـــوة دفـــاع البحرين مـــن تطور 
وكفاءة عالية وجاهزية قتالية وانضباط عســـكري 

وسمعة طيبة يفخر بها كل مخلص لهذا الوطن.
سيدي صاحب الجاللة القائد األعلى...

 رجالكـــم في قوة دفـــاع البحرين يعاهدون هللا عز 
وجـــل بـــأن يظلـــوا جنودكـــم المخلصيـــن لجاللتكم 
باذليـــن مزيـــًدا مـــن العطـــاء والتضحية في ســـبيل 
عزة ورفعة مملكتنا الغالية ضارعين إلى هللا العلي 
القديـــر أن يحفظكـــم ويرعاكـــم بعنايتـــه وأن يعيد 
هذه المناسبة على جاللتكم وأنتم تنعمون بموفور 
الصحـــة والســـعادة وعلـــى وطننـــا الغالـــي بالتقـــدم 
والرقـــي واالزدهـــار. ودمتـــم يـــا صاحـــب الجاللـــة 

بحفظ هللا سالمين موفقين...
المشير الركن

القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

 وبعـــث صاحب الجاللة الملك القائد األعلى، برقية 
شـــكر جوابية إلى القائـــد العام لقوة دفاع البحرين، 

هذا نصها:
معالي األخ المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 

آل خليفة حفظه هللا
القائد العام لقوة دفاع البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
 يطيـــب لنا أن نبعث إلى معاليكم بخالص التحيات 
وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة 
بتقديرنـــا لمعاليكـــم ولجميـــع منســـوبي قـــوة دفاع 
البحرين الباســـلة قادة وضباًطـــا وجنوًدا، لتهنئتكم 
لنـــا بمناســـبة الذكرى الثانية والخمســـين لتأســـيس 
قوة دفـــاع البحرين، هذه المؤسســـة الوطنية التي 
تشـــكل الحصـــن الواقية لمملكـــة البحريـــن العزيزة 
وســـتبقى بـــإذن هللا حيـــث نريدها ويريدها شـــعب 
البحريـــن العزيـــز قويـــة عتيـــدة يتمتـــع منســـوبيها 
بأعلى درجات الكفاءة مؤزرة بكل عوامل االقتدار 
تدريًبا وتسليًحا وجاهزية، ومعنويات عالية واثقة، 
واستعداًدا للتضحية ألجل سالمة هذا الوطن، بكل 
الوفـــاء والوالء، مقدرين ما بذلتمـــوه وتبذلونه من 
جهد مخلص لتحقيق هذه األهداف. إن هذه القوة 
الباســـلة موضـــع اعتزازنـــا العالي وتقديرنـــا العميق 
وثقتنـــا المطلقـــة. نســـأل هللا أن يحفظكم ويحفظ 
قوة دفاع البحرين وكل قوى األمن في هذا الوطن 

العزيز. دمتم سالمين بإذن هللا.
حمد بن عيسى آل خليفة

وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة برقية تهنئة من القائد 

العام لقوة دفاع البحرين، هذا نصها:
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 

سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
لســـموكم  أرفـــع  أن  الســـمو  يـــا صاحـــب  يشـــرفني 
الكريم أصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناســـبة 
احتفال وطننـــا العزيز بالذكرى الثانية والخمســـين 
على تأســـيس قوة دفـــاع البحرين والـــذي يصادف 
الخامس من فبراير معربا لسموكم عن بالغ اعتزازنا 
وتقديرنـــا لدعمكم الكبير الذي تقدمونه لقوة دفاع 
البحرين. لقد كان لدعم سموكم الكريم وحكومتكم 
الموقـــرة بالـــغ األثـــر فيمـــا وصلـــت إليه قـــوة دفاع 
البحرين ورجالها المخلصين من مســـتوى تنظيمي 
وتسليحي وتدريبي مشرف ساهم بشكل فعال في 
أداء واجبها الوطني تجاه هذا الوطن الغالي، داعيا 
هللا العلـــي القديـــر أن يعيد هذه المناســـبة المجيدة 
على ســـموكم حفظكم هللا ورعاكـــم وأنتم تنعمون 
بموفـــور الصحة والســـعادة، وأن ينعـــم على وطننا 
الغالـــي في ظـــل القيـــادة الحكيمة لســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى القائـــد األعلـــى حفظـــه هللا 
ورعـــاه لمزيد من الرفعة والعزة والرخاء. ودمتم يا 

صاحب السمو سالمين موفقين...
المشير الركن

القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن احمد آل خليفة

وبعث رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية إلى 
القائد العام لقوة دفاع البحرين، هذا نصها:

معالـــي المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل 
خليفة الموقر

القائد العام لقوة دفاع البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

فلقـــد اطلعنـــا بوافـــر التقدير واالعتـــزاز على برقية 
معاليكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الذكرى الثانية 
والخمســـين لتأسيس قوة دفاع البحرين. وإنه لمن 
دواعي ســـرورنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة 
أن نعبـــر لمعاليكم عن شـــكرنا وتقديرنا لمشـــاعركم 
النبيلـــة التـــي نعتـــز بهـــا كثيـــًرا، مؤكديـــن مواصلـــة 
دعمنا القائم والمعهود لقوة دفاع البحرين، متمنين 
لمعاليكـــم ولجميـــع منتســـبي قـــوة دفـــاع البحرين 
دوام التوفيق والســـداد فـــي أداء واجبكم الوطني 
النبيل، واإلســـهام في مواصلـــة تعزيز وتطوير هذا 
الصـــرح العتيد في الرجـــال والعتـــاد، ولتبقى دوًما 
الحصـــن األمين للـــذود عن وطننـــا العزيز والحفاظ 
على مكتســـباته ومنجزاتـــه الوطنيـــة الكبيرة التي 
يواصـــل تحقيقها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه. والســـالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته...
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

وتلقى ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، برقية تهنئة من 

القائد العام لقوة دفاع البحرين، هذا نصها:
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة، حفظه هللا
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يســـرني يا صاحب الســـمو أن أرفع لسموكم الكريم 
باســـمي وباسم جميع منتســـبي قوة دفاع البحرين 
أســـمى آيـــات التهانـــي وأجمـــل التبريـــكات مقرونة 
بأصـــدق أمنيات الخير بمناســـبة االحتفال بالذكرى 
دفـــاع  قـــوة  تأســـيس  علـــى  والخمســـين  الثانيـــة 
البحريـــن والذي يصـــادف الخامس مـــن فبراير. إن 
منتســـبي قـــوة دفاع البحرين وهـــم يحتفلون بهذه 
المناســـبة الغاليـــة علـــى قلوبهـــم يســـتذكرون فيها 
النهج النير لســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
القائـــد األعلى حفظه هللا ورعاه ومســـاعيه الخيرة 
وعطائـــه الالمحـــدود نحـــو النهضة العســـكرية في 
وطننـــا الغالـــي على قلوبنـــا جميعا. وال يســـعني إال 
أن أدعـــو هللا عـــز وجل أن يعيد على ســـموكم هذه 
المناســـبة العزيـــزة ســـنين عديـــدة وأعوامـــا مديدة 
وأنتـــم تنعمـــون بموفـــور الصحة والســـعادة، وعلى 
وطننـــا العزيز بالخيـــر والرخاء. ودمتـــم يا صاحب 

السمو في رعاية هللا سالمين موفقين.
المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين.

خليفة بن أحمد آل خليفة

وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، برقية 
شـــكر جوابية إلى القائـــد العام لقوة دفاع البحرين، 

هذا نصها:
معالي األخ العزيز المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة، حفظه هللا
القائد العام لقوة دفاع البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
المهنئـــة  معاليكـــم  برقيـــة  التقديـــر  ببالـــغ  تلقيـــت 
بمناســـبة الذكرى الثانية والخمســـين على تأسيس 
قـــوة دفاع البحرين، ويطيـــب لي أن أبادلكم وكافة 
التهانـــي  أخلـــص  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  منتســـبي 
ومقـــدرا  لمعاليكـــم  شـــاكرا  التبريـــكات،  وأصـــدق 
جهودكـــم المتواصلة التي تبذلونهـــا لتحقيق أعلى 
مســـتويات الجاهزية القتالية واإلدارية لقوة دفاع 
البحرين حتى وصلت لهذا المستوى المشرف الذي 
مكنها من المحافظة على ســـيادة وأمن واســـتقرار 
ونهضـــة مملكتنـــا الغاليـــة والمســـاهمة فـــي تحقيق 
الســـالم واالســـتقرار اإلقليمي بمشـــاركة ومســـاندة 
القوات المســـلحة للدول الشقيقة والصديقة. داعيا 
هللا العلـــي القدير أن يوفقكـــم وأن يعيد علينا هذه 
المناســـبة العزيـــزة ووطنـــا ينعم بمزيد مـــن التطور 
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى القائـــد األعلـــى حفظـــه هللا 

ورعاه. ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين.
أخوكم

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا
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الشيخ خليفة بن أحمد

وزير الداخلية

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة وزير الداخلية
مظلـــة وطنية للدفاع عن البحرين وقدســـية ترابها

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة من رئيس جهاز األمن 
الوطني الفريق عادل الفاضل؛ بمناسبة الذكرى الثانية 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحريـــن المفدى القائد األعلى لقوة دفاع 

البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

إنه ليشـــرفني ويســـعدني أن أرفع إلى مقـــام جاللتكم 
الكريـــم حفظكـــم هللا ورعاكـــم، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات والوالء بمناســـبة احتفـــال البالد بالذكرى 
الثانيـــة والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن. 
إن مـــا وصلـــت إليـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن اليـــوم مـــن 
أعلـــى مســـتويات الجاهزيـــة القتاليـــة العاليـــة والعمل 
االحترافـــي المتقـــن تســـليحا وتدريبـــا وتنظيمـــا لهـــو 
فخـــر وعـــز للوطـــن والمواطـــن والـــذي لـــم يكـــن لـــوال 
فضـــل هللا ســـبحانه وتعالـــى ثـــم بتوجيهـــات ودعـــم 
جاللتكـــم ورعايتكم الكريمة لهـــا حتى أصبحت اليوم 
الـــدرع الواقـــي والحصن الحصيـــن للذود عـــن الوطن 
ومكتســـباته الحضاريـــة والتنمويـــة الكبيـــرة، والتـــي 
امتدت أيضا للصعيد الدولي من خالل مشاركة مملكة 
البحرين مع أشـــقائها وحلفائها للتصدي والقضاء على 
اإلرهاب وداعميه في المنطقة. وال يســـعني يا صاحب 
الجاللـــة في هذه المناســـبة العزيـــزة إال أن نجدد عهد 
الســـمع والطاعة والوالء لجاللتكـــم والمضي قدما في 
تنفيـــذ توجيهاتكـــم الســـامية لحماية مقـــدرات البالد، 
والمســـاهمة فـــي تحقيق المزيد مـــن االزدهار والتقدم 
تحـــت قيادة جاللتكـــم الحكيمة حفظكـــم هللا، داعين 

المولـــى عز وجل أن يحفظ جاللتكم ويســـدد خطاكم 
ويمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ البحرين 
ويديـــم علينـــا نعمـــة األمن واألمـــان. ودمتـــم جاللتكم 

سالمين موفقين بعناية هللا تعالى.
مطيعكم

الفريق رئيس جهاز األمن الوطني
عادل بن خليفة الفاضل

وبعـــث عاهـــل البـــالد برقية شـــكر جوابية إلـــى رئيس 
جهاز األمن الوطني، هذا نصها:

سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل المحترم
رئيس جهاز األمن الوطني

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يطيـــب لنا أن نبعث إلى األخ الكريم بخالص التحيات 
وصـــادق التمنيـــات بموفور الصحـــة والعافية، مقرونة 
بشكرنا الجزيل لكم ولكل منسوبي قوة دفاع البحرين 
الباســـلة للتهنئـــة التي بعثتم بها إلينا بمناســـبة الذكرى 
الثانيـــة والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن، 
مؤكديـــن اعتزازنـــا العميـــق بهـــذه المؤسســـة الوطنية 
العتيـــدة، التـــي هـــي درع الوطـــن، وســـتبقى بإذن هللا 
تعالـــى حصـــن مملكة البحريـــن الحصين، مـــؤزرة بكل 
عوامـــل االقتدار تدريًبا وتســـليًحا وجاهزية بكل روح 

التضحية والفداء.
حفظكم هللا جميًعا وحقق بكم قيادة وضباًطا وأفراًدا 

قوة مملكتنا ورفاهها وأمنها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، برقيـــة تهنئة من رئيس 

جهاز األمن الوطني، هذا نصها:
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس مجلس الـوزراء المـوقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
إنـــه ليشـــرفني ويســـعدني أن أرفع إلى مقام ســـموكم 
الكريـــم حفظكـــم هللا ورعاكـــم باألصالـــة عـــن نفســـي 
ونيابة عن كافة منتســـبي جهاز األمن الوطني أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة الذكـــرى الثانية 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين. 
إن مـــا وصلـــت إليـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن مـــن أعلـــى 
مستويات الجاهزية العالية والعمل االحترافي المتقن 
فـــي الدفـــاع عـــن المملكـــة جـــاء بفضـــل هللا ســـبحانه 
والمســـاندة  الالمحـــدود  الدعـــم  بفضـــل  ثـــم  وتعالـــى 
الكبيرة من لدن ســـموكم الكريـــم وحكومتكم الموقرة 
حتى أصبحت اليوم الدرع الواقي والحصن الحصين 
للـــذود عـــن الوطن ومكتســـباته الحضاريـــة والتنموية 
الكبيرة. ال يســـعنا في هذا المقام يا صاحب الســـمو إال 
أن نعاهد سموكم الكريم على مواصلة بذل المزيد من 
الجهـــد والعطاء، والمضي قدًما للمســـاهمة في حماية 
مقـــدرات البالد بما يعكـــس تطلعاتكم المســـتمرة نحو 
كل مـــا يرقـــى بالوطـــن رفعـــة وعزة والـــذي هـــو دائًما 
موضـــع أولوياتكم واهتماماتكـــم حفظكم هللا، داعين 
المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموكم ويديـــم علـــى 
ســـموكم نعمـــة الصحـــة والعافيـــة لتحقيـــق مزيـــد من 
الرخـــاء واالســـتقرار لمملكـــة البحريـــن في ظـــل العهد 
الزاهـــر لســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة عاهـــل البالد 

المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه. ودمتم ســـموكم ســـالمين 
موفقين بعناية هللا تعالى.

الفريق 
رئيس جهاز األمن الوطني

عادل بن خليفة الفاضل

وبعـــث رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية شـــكر جوابية إلى 

رئيس جهاز األمن الوطني، هذا نصها:
سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل المحترم

رئيس جهاز األمن الوطني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

فلقـــد اطلعنـــا بمزيـــد التقديـــر علـــى برقيـــة ســـعادتكم 
الكريمة المهنئة لنا بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين 
لتأســـيس قوة دفـــاع البحريـــن. وانه ليســـرنا في هذه 
المناســـبة الوطنيـــة الغاليـــة أن نعبـــر لســـعادتكم عـــن 
شـــكرنا وتقديرنا لمشـــاعركم النبيلة، مؤكدين مواصلة 
دعمنـــا لما فيه خيـــر وتقدم وعزة بلدنا الغالي، متمنين 
لسعادتكم ولجميع منتسبي جهاز األمن الوطني دوام 

التوفيق والسداد في أداء واجبكم الوطني النبيل.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وتلقـــى ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة مـــن رئيس 

جهاز األمن الوطني، هذا نصها:
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة، حفظه هللا
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

إنـــه ليشـــرفني ويســـعدني أن أرفع إلى مقام ســـموكم 
الكريـــم حفظكـــم هللا باألصالـــة عن نفســـي ونيابًة عن 
كافة منتسبي جهاز األمن الوطني أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناســـبة احتفـــال البالد بالذكـــرى الثانية 
والخمســـين على تأسيس قوة دفاع البحرين. لقد كان 
للدعم الالمحدود والمســـاندة الكبيرة من لدن سموكم 
الكريـــم بالغ األثر فيما وصلت إليه قوة دفاع البحرين 
ورجالهـــا المخلصيـــن من أعلـــى مســـتويات الجاهزية 
العالية والعمـــل االحترافي تســـليًحا وتدريًبا وتنظيًما 
حتى أصبحت اليوم الدرع الواقي والحصن الحصين 
للـــذود عـــن الوطن ومكتســـباته الحضاريـــة والتنموية 
الكبيـــرة، وإن مشـــاركة قواتنـــا الباســـلة فـــي التحالف 
الدولـــي لمحاربة اإلرهاب لهو خير دليل وشـــاهد على 
كفاءة قواتنا وبســـالتها على مر التاريخ. ال يســـعنا في 
هـــذا المقـــام يـــا صاحـــب الســـمو إال أن نعاهد ســـموكم 
الكريـــم على مواصلة بـــذل المزيد من الجهد والعطاء، 
والمضـــي قدمـــا للمســـاهمة في حماية مقـــدرات البالد 
بمـــا يعكـــس تطلعاتكـــم المســـتمرة نحـــو كل مـــا يرقى 
بالوطـــن رفعة وعزة والذي هو دائًما موضع أولوياتكم 
واهتماماتكـــم حفظكـــم هللا، داعيـــن المولـــى عز وجل 
أن يحفظ ســـموكم ويديم على ســـموكم نعمة الصحة 
والعافية لتحقيق مزيد من الرخاء واالستقرار لمملكة 
البحرين في ظل العهد الزاهر لســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه. ودمتم 

سموكم سالمين موفقين بعناية هللا تعالى..

مطيعكم
الفريق عادل بن خليفة الفاضل

رئيس جهاز األمن الوطني

وبعـــث ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، برقيـــة شـــكر جوابيـــة إلـــى 

رئيس جهاز األمن الوطني، هذا نصها:
سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل، حفظه هللا

رئيس جهاز األمن الوطني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

تلقيـــت بمزيد مـــن التقديـــر برقيتكم الكريمـــة المهنئة 
بمناســـبة الذكـــرى الثانيـــة والخمســـين علـــى تأســـيس 
نبادلكـــم  أن  ليســـعدنا  وإنـــه  البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة 
أخلـــص التهاني وأطيب التبريكات، شـــاكًرا لكم صدق 
مشـــاعركم النبيلـــة، داعًيـــا هللا العلـــي القديـــر أن يعيد 
علينـــا هذه المناســـبة العزيزة ووطننـــا ينعم بمزيد من 
التطور واالزدهار واألمن واالســـتقرار في ظل القيادة 
الحكيمة لســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 

حفظه هللا ورعاه.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين...

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة رئيس األمن الوطني
الـــدرع الواقـــي والحصـــن الحصيـــن للـــذود عـــن الوطـــن

عادل الفاضل



بالقوات البريـــة، وبعد اكتمالها جاء دور القوات 
الجويـــة ثـــم القـــوات البحريـــة وهكـــذا اكتملـــت 
الحلقة بتأســـيس األسلحة الرئيسة، وكان تطور 
التشـــكيالت يســـير جنًبـــا إلـــى جنب مـــع إدخال 
األســـلحة الحديثة والمتطـــورة لمختلف القوات 
ودخـــول الخدمـــة منظومـــة األســـلحة الحديثة 
والمتقدمـــة. ووصلـــت قـــوة دفـــاع البحرين إلى 
مســـتوى متقـــدم فـــي مجـــال تطويـــر وحداتهـــا 
وأســـلحتها، ولم تتوان طيلة هذه الســـنوات عن 
تهيئـــة الظـــروف لتوفيـــر اإلمكانـــات العســـكرية 
ووحـــدات  أســـلحة  لمختلـــف  كافـــة  واإلداريـــة 
قـــوة دفاع البحرين وتزويدهـــا بأحدث األنظمة 
المقاتلة واألسلحة والمعدات، والتطوير اإلداري 
والتقنـــي لها، وتجهيز المنشـــآت الحديثة لتلبية 
الكفـــاءة  زيـــادة  علـــى  والحـــرص  متطلباتهـــا، 
القتاليـــة واالرتقـــاء بهـــا. وحققـــت قـــوة دفـــاع 
البحريـــن نمًوا مضطـــرًدا في مختلـــف وحداتها 
وأسلحتها؛ لتكون على أهبة االستعداد للحفاظ 
علـــى أمـــن الوطن وســـالمته والحفـــاظ على ما 

حققته المملكة من منجزات حضارية.

اهتمام ملكي

وحظيـــت القوات البريـــة، والجويـــة، والبحرية 
باالهتمام المتعاظـــم من صاحب الجاللة الملك 
القائـــد األعلـــى، ومـــن المســـؤولين فـــي القيادة 
العامـــة، وعلى رأســـهم صاحـــب المعالـــي القائد 

العام لقوة دفاع البحرين.
ونالت الوحدات واألسلحة االهتمام المتواصل 
كوادرهـــا  وتعبئـــة  وتجهيزهـــا،  تنظيمهـــا  فـــي 
وتحديـــد واجباتهـــا وصـــواًل إلـــى التكامـــل بين 
هـــذه الوحـــدات، وتحقيًقـــا ألهـــداف التنســـيق 
االســـتراتيجي الـــذي تصبـــو إليـــه قيـــادة قـــوة 
الدفـــاع بمـــا تملكـــه هـــذه القـــوة مـــن إمكانـــات 
تســـليحية وتدريبية اســـتطاعت أن تشـــكل مع 

األســـلحة األخـــرى قـــوة متكاملـــة تســـتطيع أن 
تـــؤدي الواجـــب المنوط بها بكل تفـــان وجدارة 
وإخـــالص للـــذود عن حمى وتراب هـــذا الوطن 
الغالـــي. ومـــن أهـــم اإلنجـــازات التـــي تحققـــت 
في قـــوة دفاع البحرين االســـتثمار في العنصر 
العنصـــر  وتطويـــر  بنـــاء  خـــالل  مـــن  البشـــري 
البشـــري، الذي يعتبر الثـــروة القومية، والعنصر 
الفاعـــل في التنمية والرقـــي واالزدهار والبناء، 
وحرصـــت قـــوة دفـــاع البحريـــن علـــى التأهيل 
المتقـــن المتقـــدم والعالي للكوادر البشـــرية من 
خـــالل كلية عيســـى العســـكرية، وكليـــة القيادة 
واألركان والدفـــاع الوطنـــي. كمـــا أولـــت قـــوة 
دفـــاع البحرين اهتمامهـــا بالتدريب االحترافي 
للعناصـــر القتاليـــة، مـــن خـــالل مركـــز التدريـــب 
العســـكرية  والتماريـــن  الملكـــي،  الدفـــاع  قـــوة 
المكثفة للوحدات واألســـلحة الفردية والثنائية 

والجماعية المشتركة.
وأفردت قـــوة دفاع البحرين حيًزا من اهتمامها 
إلجراء التمارين المشـــتركة مع الدول الشـــقيقة 
والصديقـــة؛ لمـــا لـــه مـــن دور بـــارز وفعـــال فـــي 
االرتقاء بمستوى األداء القتالي وصقل القدرات 

ورفع الكفاءات لدى جميع المشـــاركين في هذه 
التماريـــن، كمـــا يعـــد ترســـيًخا لمفهـــوم التعاون 

العسكري فيما بين الدول الشقيقة والصديقة.
وقامـــت قوة دفـــاع البحرين منذ إنشـــائها بدور 
مهم وحيوي في دعم اســـتقرار مملكة البحرين 
وحفـــظ أمنها واســـتقرارها، وصيانة اســـتقاللها 
والدفـــاع عـــن تاريخهـــا وحضارتهـــا وتقاليدهـــا، 
وأدت قوة دفاع البحرين ذلك الدور بكل كفاءة 
واقتدار فكانت الحصـــن المنيع والدرع الواقي، 
وقـــوة دفـــاع البحرين على اســـتعداد تام لتأدية 
دورهـــا األمنـــي لخدمـــة الوطـــن، وحفـــظ األمن 
واألمان للوطن، لدفع عجلة نموه وتطوره ونشر 

الخير في ربوعه؛ ليزداد شموًخا ومنعة.

أبرز اإلنجازات

ومن أبرز األدوار التي أدتها قوة دفاع البحرين 
هـــو دورهـــا الحيـــوي والفعـــال فـــي تثبيت حق 
مملكـــة البحرين التاريخـــي في جزرها ومياهها 
اإلقليميـــة، والدفـــاع عـــن ســـيادة المملكة على 
جـــزر حوار، كما برز دورها خالل أحداث فبراير 
2011 فـــي عـــودة الحيـــاة الطبيعيـــة للمملكـــة 

باتخاذ اإلجراءات الالزمـــة للحفاظ على األمن 
حرًصـــا علـــى مصالـــح الوطـــن ومقدراتـــه. ولم 
تقتصـــر مهمـــة قوة دفـــاع البحرين فـــي حماية 
الوطـــن وحســـب، إذ تقـــوم قوة دفـــاع البحرين 
بتنفيـــذ المهـــام الوطنيـــة الموكلـــة إليهـــا داخـــل 
األشـــقاء  مـــع  والتعـــاون  وخارجهـــا،  المملكـــة 
األعـــداء  مـــن  المنطقـــة  لحمايـــة  واألصدقـــاء 
والطامعين. وقامـــت مملكة البحرين وبأمر من 
عاهل البالد القائد األعلى بالمشاركة في العديد 
مـــن العمليـــات القتالية خـــارج مملكـــة البحرين 

كالتالي:

 الدفاع عن دولة الكويت الشقيقة

شـــاركت مملكة البحرين في حرب تحرير دولة 
الكويـــت 1990 - 1991، بـــًرا وجـــًوا، وبحًرا، كما 
شـــاركت في الدفاع عن دولة الكويت الشقيقة 
أثنـــاء حرب الخليج الثالثة العام 2003، وكانت 
مهمة قوة دفاع البحرين العسكرية هي الدفاع 
عـــن أمـــن وســـالمة دولـــة الكويـــت بـــًرا، وجًوا، 
وبحـــًرا، بـــكل مـــا يفرضـــه واجـــب التضامن من 

تضحية وإخالص.

عاصفة الحزم وإعادة األمل

األمـــن  لحفـــظ  الجماعيـــة  بالجهـــود  التزاًمـــا 
القومـــي لدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربية أمر صاحب الجاللة الملك بأن تشـــارك 
قوة دفاع البحرين في عملية “عاصفة الحزم” 
ضمن قـــوات التحالف العربي لدعم الشـــرعية 
الكبـــرى  الشـــقيقة  قيـــادة  تحـــت  اليمـــن  فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ضمـــن اتفاقيـــة 
الدفـــاع المشـــترك بيـــن دول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، وفـــي إطـــار اتفاقية 

الدفاع العربي المشترك مع األشقاء. 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  مشـــاركة  وتتواصـــل 
فـــي عملية “إعـــادة األمـــل” تحقيًقـــا لتطلعات 
الشـــعب اليمني الشـــقيق في عودة الطمأنينة 
التنمويـــة  بالعمليـــة  واالنطـــالق  واالســـتقرار 
نحو التقـــدم واالزدهار. وفي هـــذا اإلطار قام 
طاقم ســـفينة مملكة البحرين “صبحا” التابعة 
لســـالح البحرية الملكي البحريني خالل العام 
2015 بدور مهم في إيصال المســـاعدات التي 
تبرعت بهـــا مملكة البحريـــن لجمهورية اليمن 

الشـــقيقة، بالتعـــاون مـــع المؤسســـة الخيريـــة 
الملكيـــة. وانطالًقا من مكانـــة مملكة البحرين 
وما لها من دور كبير بين أمم العالم المتحضر، 
يقدره ويشهد به الجميع، فقد قامت البحرين 
بواجبهـــا الكامل مـــع أشـــقائها وأصدقائها في 
التصـــدي لإلرهـــاب ومواجهـــة القرصنـــة فـــي 
المحيـــط الهنـــدي وعمليـــات المراقبـــة تحـــت 
مظلـــة األمـــم المتحـــدة، إضافـــة إلـــى تأميـــن 
تدفـــق النفط للعالم كله ومنع انتشـــار أســـلحة 
الدمار الشـــامل والســـعي المســـتمر لالستقرار 
المحيـــط  فـــي  القرصنـــة  الدولـــي  والســـالم 
الهنـــدي وعمليات المراقبـــة تحت مظلة األمم 
المتحـــدة، إضافـــة إلـــى تأميـــن تدفـــق النفـــط 
للعالم كله ومنع انتشـــار أسلحة الدمار الشامل 
والســـعي المستمر لالستقرار والسالم الدولي. 
ولقوة دفـــاع البحرين العديد من المشـــاركات 
واإلســـهامات اإلغاثية واإلنســـانية والعالجية 

ومن أبرزها:
- فـــي العـــام 2011 شـــاركت الكتيبـــة الطبيـــة 
الميدانيـــة بكفـــاءة عاليـــة في مهمة إنســـانية 
تحت مظلة األمم المتحدة ضمن حملة الوعد 
المســـتمر فـــي “هاييتـــي” التـــي تعـــد مقصـــًدا 
لمنظمـــات اإلغاثـــة الدولية في أعقـــاب زلزال 

12 يناير للعام 2010.
- بقيادة مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكـــي ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، قامت مملكة البحرين بتوفير 
المســـاندة اإلنســـانية إلـــى جمهوريـــة النيبـــال 
حيـــث  الصديقـــة،  االتحاديـــة  الديمقراطيـــة 
“كاتمنـــدو”  النيباليـــة  العاصمـــة  إلـــى  وصلـــت 
طائرة الشحن اإلغاثية البحرينية وعلى متنها 
30 طًنا من المواد الطبية واإلغاثية والغذائية 

في الخامس من مايو للعام 2015.

تعيـــش مملكـــة البحريـــن ذكـــرى تأســـيس قوة 
دفـــاع البحرين الثانية والخمســـين، نصف قرن 
ونيـــف من الزمان، عال وارتفع فيها هذا الصرح 
الشـــامخ “قوة دفـــاع البحرين” فـــي ظل رعاية 
عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مؤسســـها 
وبانيهـــا وراعي نهضتها، الـــذي بحكمته تبوأت 
قوة الدفاع مكانـــة متميزة وأخذت مكانها في 

مصاف المؤسسات العسكرية المتطورة.
وجـــاءت فكـــرة التأســـيس علـــى يـــد جاللتـــه، 
وحمـــل أمانـــة تشـــكيلها وبنائهـــا منـــذ البدايـــة، 
التحديـــث والتطويـــر  وحـــرص جاللتـــه علـــى 
فـــي قوة دفـــاع البحرين، وفي ظـــل توجيهاته 
السديدة اكتملت نهضة قوة دفاع البحرين من 
خـــالل تأســـيس بنية عســـكرية حديثة عصرية 
وتكاملت منظوماتها العســـكرية حتى أضحت 
قوة دفاع البحرين تضاهي الجيوش المتقدمة 
تســـليًحا وتدريًبا ومواكبة لكل ما يســـتجد في 
المجال العســـكري، ولم يقتصـــر دور قوة دفاع 
البحريـــن في صـــون أمن واســـتقرار الوطن، إذ 
بـــرزت إنجازاتهـــا على كل األصعـــدة الخليجية 
واإلقليمية والدولية، وتظهر مشاركاتها البارزة 
فـــي الحفاظ علـــى األمن واالســـتقرار اإلقليمي 
ومســـاندة األشـــقاء واألصدقـــاء، إضافـــة إلـــى 
دورها الكبير في حفظ األمن والسلم الدوليين.
وشـــملت مســـيرة الخير والتقدم واالزدهار في 
هـــذا الصـــرح الشـــامخ جميـــع المجـــاالت وعلى 
األصعدة كافة، كما أن اإلنجازات التي تحققت 
في قوة دفاع البحرين سطرت صفحاٍت منيرة 
فـــي تاريخنـــا الوطنـــي والتـــي مكنـــت مملكـــة 
البحريـــن مـــن تبوء مكانـــة مرموقة بين ســـائر 
األمـــم في إطـــار الرعاية والتوجيهـــات والدعم 
المتواصـــل الذي تحظى بها قوة دفاع البحرين 

مـــن قبـــل عاهل البـــالد القائـــد األعلـــى صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
واالهتمـــام والمســـاندة مـــن ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، وبإشـــراف القائد العام لقوة 
دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة وجهـــوده الحثيثـــة وقيادتـــه 
المثلـــى التي تتجلى فيما تشـــهده قـــوة الدفاع 

من تطور ورقي.
منـــذ البداية حمل عاهـــل البالد القائـــد األعلى، 
فكره خطة تأســـيس بناء قوة دفـــاع البحرين، 
ووضع جاللته اللبنات األولى لها، وأشرف على 
وضع الخطط النخراط أبناء الوطن في ســـلك 
العســـكرية، ووضـــع البرامـــج لتدريبهـــم داخـــل 
البـــالد وخارجهـــا، وتوفير األســـلحة والمعدات 
ومبانـــي  اإلداريـــة  والمبانـــي  والتجهيـــزات 
التدريب، واإلشـــراف المباشـــر على تنفيذ هذه 
الخطـــط والبرامج؛ لتحقيق األهداف الســـامية 

والعظيمة التي جند جاللته نفسه إلنجازها.
وتابع جاللته تأسيس أول وحدة عسكرية هي 
مركـــز التدريـــب قوة الدفـــاع الملكي، وأشـــرف 
علـــى اســـتقبال أول دفعة مجندين، وشـــهد مع 
األمير الراحل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
آل خليفـــة )طيب هللا ثراه(، وكبار المســـؤولين 
حفـــل تخريجها في الخامس من فبراير 1969، 
ليتوالى بعد ذلك اســـتقبال دفعـــات المجندين، 
وتخريجهم، وتشـــكيل وحدات، وأســـلحة قوة 

دفاع البحرين.
وكان القائـــد العام لقوة دفاع البحرين، العضيد 
الذي ساند صاحب الجاللة الملك القائد األعلى 
في التأســـيس والبناء، وفـــي كل مراحل نهضة 

ورقي قوة دفاع البحرين.
وبدأ التشـــكيل الطبيعي لوحـــدات قوة الدفاع 

المنامة - بنا
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئـــة من وزير 
شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي؛ 
بمناســـبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس 

قوة دفاع البحرين هذا نصها:
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى القائد 

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

يشرفني يا صاحب الجاللة أن أرفع إلى مقام 
جاللتكـــم الســـامي خالـــص التهانـــي وأطيـــب 
التبريكات بمناســـبة االحتفال بالذكرى الثانية 
والخمسين الذي يصادف الخامس من فبراير 
علـــى تأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن مليئـــة 

بالعطاء والفداء والعزة والكرامة.
سيدي حضرة صاحب الجاللة...

يطيـــب لي بكل فخـــر واعتـــزاز ونحن نحتفل 
اليـــوم بهـــذه المناســـبة العزيـــزة وبالمســـتوى 
المشرف الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين 
برعايـــة  ثـــم  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا  بفضـــل 
جاللتكـــم أن أجـــدد العهـــد والـــوالء لجاللتكم 
فكلنـــا جنـــد مخلصون رهـــن إشـــارة جاللتكم 

رعاكم هللا.
داعيا هللا القدير أن يمن على جاللتكم موفور 
الصحـــة والســـعادة وطول العمـــر ويديم على 
قوة الدفاع المزيد من التطور والقوة والمنعة 
في ظـــل القيادة الحكيمـــة لجاللتكم حفظكم 

هللا ورعاكم.
وتفضلـــوا يـــا صاحـــب الجاللـــة بقبـــول فائـــق 

التحية واإلجالل واالحترام.
الفريق الركن

وزير شؤون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

وبعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
برقيـــة شـــكر  آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  حمـــد 
جوابية إلى وزير شؤون الدفاع الفريق الركن 

عبدهللا النعيمي، هذا نصها:
حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق  ســـعادة 

النعيمي المحترم
وزير شئون الدفاع

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يطيـــب لنـــا أن نبعـــث إلـــى ســـعادتكم بخالص 
التحيـــات وصـــادق التمنيات بموفـــور الصحة 
والعافيـــة، مقرونـــة بشـــكرنا العميـــق للتهنئـــة 
التي بعثتـــم بها إلينا بمناســـبة الذكرى الثانية 
والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن 
الباســـلة، وإننـــا بهذه المناســـبة العزيـــزة نؤكد 
اعتزازنـــا بمنســـوبي قوة دفـــاع البحرين قادة 
وضباطـــا وجنـــودا وأفـــرادا، وهـــم يتمتعـــون 
بالكفاءة العالية وينهضون بالواجبات المناطة 
بهـــم بـــكل اقتـــدار وقد بلغـــوا مكانـــة عليا في 
التدريـــب والتســـليح والجاهزية بروح مفعمة 

بالوالء والوفاء واإلخالص والتضحية.
حفـــظ هللا وطننـــا العزيـــز وبـــارك فـــي رجالـــه 
األوفيـــاء الذين هـــم حصنه الحصيـــن ودرعه 

المكين.
حفظكم هللا وسدد خطاكم.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة من وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن 
عبـــدهللا بن حســـن النعيمي؛ بمناســـبة الذكرى 
دفـــاع  قـــوة  لتأســـيس  والخمســـين  الثانيـــة 

البحرين هذا نصها:
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 

سلمان آل خليفة... 
حفظكـــم هللا ورعاكم رئيـــس مجلس الوزراء 

الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشـــرفني يا صاحب السمو بمناسبة االحتفال 
بالذكـــرى الثانيـــة والخمســـين الـــذي يصـــادف 
الخامـــس من فبراير على تأســـيس قوة دفاع 
البحريـــن بأن أرفـــع إلى مقام ســـموكم الكريم 
بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 

المناسبة العزيزة.
سيدي صاحب السمو الملكي...

إن مســـتوى الجاهزية الُمشـــرف الذي وصلت 
إليـــه قوة دفـــاع البحرين بفضل هللا ســـبحانه 
وتعالـــى ثم الرعايـــة الكريمة من لدن ســـيدي 
حضـــرة صاحب الجاللة الملـــك المفدى القائد 
األعلـــى حفظـــه هللا ورعـــاه وتوجيهات ودعم 

سموكم حفظكم هللا.
سائلين المولى عز وجل أن يعيد على سموكم 
الكريم هذه المناســـبة العزيـــزة وأنتم تنعمون 
بنعمـــة الصحـــة والســـعادة، فـــي ظـــل القيادة 
الحكيمـــة لســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
الفريق الركن

وزير شؤون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

وبعـــث رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، برقية 
شـــكر جوابية إلى وزير شؤون الدفاع الفريق 

الركن عبدهللا النعيمي، هذا نصها:

حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق  ســـعادة 
النعيمي المحترم

وزير شئون الدفاع
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

فلقـــد كان من دواعـــي ســـرورنا أن نطلع على 
برقية ســـعادتكم الكريمة المهنئة لنا بمناســـبة 
الذكـــرى الثانيـــة والخمســـين لتأســـيس قـــوة 

دفاع البحرين.
المناســـبة  لنـــا فـــي هـــذه  كمـــا وانـــه ليطيـــب 
عـــن  لســـعادتكم  نعبـــر  أن  العزيـــزة  الوطنيـــة 
التـــي  النبيلـــة  لمشـــاعركم  وتقديرنـــا  شـــكرنا 
نعتـــز بهـــا كثيـــًرا، مؤكديـــن مواصلـــة دعمنـــا 
القائم والمعهـــود لقوة دفاع البحرين، متمنين 
لسعادتكم ولجميع منتسبي قوة الدفاع دوام 
التوفيق والســـداد فـــي أداء واجبكم الوطني 
النبيل، واإلســـهام في مواصلة تعزيز وتطوير 
ليبقـــى دائًمـــا الحصـــن  العتيـــد  الصـــرح  هـــذا 
القوي للذود عن مكتســـبات الوطن ومنجزاته 
الحضاريـــة الكبيرة في ظل القيـــادة الحكيمة 

بـــن  لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

إلـــى ذلك، تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئة من وزير شـــؤون الدفاع 
بمناســـبة  النعيمـــي؛  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
الذكرى الثانية والخمســـين على تأسيس قوة 

دفاع البحرين هذا نصها:
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة حفظكم هللا
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 يشرفني يا صاحب السمو بمناسبة االحتفال 
بالذكـــرى الثانيـــة والخمســـين الـــذي يصـــادف 
الخامـــس من فبراير على تأســـيس قوة دفاع 
البحريـــن بأن أرفـــع إلى مقام ســـموكم الكريم 
بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 

المناسبة العزيزة.
سيدي صاحب السمو الملكي...

إن مســـتوى الجاهزية المشـــرف الذي وصلت 
إليـــه قوة دفـــاع البحرين بفضل هللا ســـبحانه 
وتعالـــى ثم الرعايـــة الكريمة من لدن ســـيدي 
حضـــرة صاحب الجاللة الملـــك المفدى القائد 
األعلـــى حفظـــه هللا ورعـــاه وتوجيهات ودعم 

سموكم حفظكم هللا.
سائلين المولى عز وجل أن يعيد على سموكم 

الكريم هذه المناســـبة العزيـــزة وأنتم تنعمون 
بنعمـــة الصحـــة والســـعادة فـــي ظـــل القيـــادة 
الحكيمـــة لســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
الفريق الركن

وزير شئون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

وبعـــث ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقية شـــكر جوابية إلى وزير شـــؤون الدفاع 

الفريق الركن عبدهللا النعيمي، هذا نصها:
حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق  ســـعادة 

النعيمي حفظه هللا
وزير شئون الدفاع 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
تلقيت ببالغ التقدير برقيتكم الكريمة المهنئة 
لنـــا بمناســـبة الذكرى الثانية والخمســـين على 
أن  البحريـــن، ويســـرنا  دفـــاع  قـــوة  تأســـيس 
نبادلكـــم أخلـــص التهاني وأطيـــب التبريكات، 
وجهودكـــم  النبيلـــة  مشـــاعركم  لكـــم  شـــاكًرا 
المخلصـــة، داعًيـــا هللا العلـــي القديـــر أن يعيد 
علينـــا هـــذه المناســـبة العزيـــزة ووطننـــا ينعم 
بمزيـــد من التطـــور واالزدهار في ظـــل قيادة 
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى القائد 

األعلى حفظه هللا ورعاه.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين...

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة من 
رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب 
بـــن صقـــر النعيمي؛ بمناســـبة الذكـــرى الثانية 
والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا 

نصها:
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البـــالد المفدى 

القائد األعلى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشرفني يا صاحب الجاللة وقد مضت اثنان 
وخمســـون عامـــا علـــى تأســـيس قـــوة دفـــاع 
البحرين بأن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
أســـمى آيات التهاني وأخلص األمنيات بهذه 
المناســـبة المباركـــة والســـعيدة علـــى قلوبنـــا 

وقلوب المخلصين جميعا.
سيدي..

إن هـــذه الذكـــرى المتجددة المجيـــدة تحمل 
فـــي نفوســـنا وفي ذاكرتنـــا كل معانـــي العزة 
والفخـــر، ويزيدنا اعتزاًزا ما وصلت إليه قوة 
دفـــاع البحرين تحت قيـــادة جاللتكم أيدكم 
المراتـــب تســـليًحا وتدريًبـــا  هللا مـــن أعلـــى 
وتنظيًمـــا بفضـــل جاهزيتها القتاليـــة والفنية 
المتكاملـــة وقدرتهـــا االحترافيـــة حتى غدت 
الدرع الواقي للذود عن الوطن ومكتسباته.

ختامـــا فأنني أدعـــو المولى العلـــي القدير أن 
يحفظ جاللتكـــم ويديم عليكم نعمة الصحة 
والعافيـــة وأن يعيـــد هـــذه المناســـبة أعوامـــا 
عديـــدة وأزمنـــة مديـــدة وجاللتكـــم ترفلون 
بثـــوب النعمـــة الظاهـــرة والباطنـــة وأن يديم 
عزكـــم وحكمكـــم ويديـــم علـــى قـــوة دفـــاع 
البحريـــن المزيـــد مـــن المنعـــة إنـــه ولـــي ذلك 

والقادر عليه.

وتفضلـــوا يـــا صاحـــب الجاللـــة بقبـــول فائق 
التحية والتقدير واالحترام.

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان

ذياب بن صقر النعيمي

وبعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر 
جوابيـــة إلـــى رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي، هذا نصها:
ســـعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 

المحترم
رئيس هيئة األركان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يطيب لنـــا أن نبعث إلى األخ الكريم بخالص 
التحيـــات وصادق التمنيـــات بموفور الصحة 
والعافية، مقرونة بشـــكرنا الجزيل لكم ولكل 
منســـوبي قوة دفاع البحرين الباسلة للتهنئة 
التي بعثتم بها إلينا بمناســـبة الذكرى الثانية 
والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحرين، 
مؤكديـــن اعتزازنـــا العميـــق بهذه المؤسســـة 
الوطنيـــة العتيـــدة، التـــي هـــي درع الوطـــن، 
تعالـــى حصـــن مملكـــة  بـــإذن هللا  وســـتبقى 
عوامـــل  بـــكل  مـــؤزرة  الحصيـــن،  البحريـــن 
االقتدار تدريًبا وتسليًحا وجاهزية بكل روح 

التضحية والفداء.
قيـــادة  بكـــم  وحقـــق  جميًعـــا  هللا  حفظكـــم 
ورفاههـــا  مملكتنـــا  قـــوة  وأفـــراًدا  وضباًطـــا 

وأمنها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقية 
الفريـــق  األركان  هيئـــة  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة 
الركن ذياب النعيمي؛ بمناســـبة ذكرى الثانية 
والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا 

نصها:
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
بكل معانـــي الفخر واالعتـــزاز ارفع إلى مقام 
ســـموكم الكريم أســـمى آيـــات التهانـــي وأعز 
بالذكـــرى  االحتفـــال  بمناســـبة  التبريـــكات، 
الثانية والخمســـين على تأســـيس قوة دفاع 
البحرين، فنحن على العهد والوالء لســـموكم 
الكريـــم مضحين بالغالـــي والنفيس من أجل 

رفعة وطننا الغالي.
وإذ نغتنم هذه المناســـبة المباركة لهذه القوة 
التـــي ســـاهم ســـموكم الكريـــم في مســـيرتها 
الطيبـــة منـــذ انطـــالق ضوئهـــا األول، لنهنـــئ 
ســـموكم الكريـــم علـــى تقـــدم وازدهـــار هـــذه 

القوة الوطنية العريقة.
ســـائاًل المولـــى عز وجـــل أن يحفظ ســـموكم 
الكريـــم ويوفقكـــم لمـــا فيـــه الخيـــر، ويســـبغ 

عليكم نعمة الصحة والعافية.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين غانمين.

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان

ذياب بن صقر النعيمي 

وبعـــث ســـمو رئيـــس الـــوزراء برقيـــة شـــكر 
جوابية إلى رئيس هيئة األركان هذا نصها:

ســـعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 

المحترم
رئيس هيئة األركان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
ســـعادتكم  برقيـــة  بالتقديـــر  تلقينـــا  فلقـــد 
الكريمـــة المهنئة لنا بمناســـبة الذكرى الثانية 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وانـــه ليســـرنا فـــي هـــذه المناســـبة الوطنيـــة 
عـــن شـــكرنا  لســـعادتكم  نعـــرب  أن  العزيـــزة 
وتقديرنـــا لمشـــاعركم النبيلـــة التـــي نعتز بها 
كثيـــًرا، مؤكدين مواصلـــة دعمنا لما فيه خير 
وتقدم وعزة بلدنا الغالي، متمنين لسعادتكم 
دوام التوفيـــق والســـداد فـــي أداء واجبكـــم 
الوطني النبيل، واإلسهام في مواصلة تعزيز 
وتطويـــر هـــذا الصـــرح العتيـــد فـــي الرجـــال 
والعتـــاد، ولتبقى دوًمـــا الحصن األمين للذود 
عن وطننـــا العزيز والحفاظ على مكتســـباته 
التـــي يوالـــي  الكبيـــرة  الوطنيـــة  ومنجزاتـــه 
تحقيقهـــا في ظـــل القيـــادة الحكيمة لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 

آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

وتلقى ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقية تهنئـــة من رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي؛ بمناســـبة 
الذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة 

دفاع البحرين، هذا نصها:
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة حفظكم هللا
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى الناب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 بعظيـــم الفخـــر واالمتنـــان أرفـــع إلـــى مقـــام 
التهانـــي وأطيـــب  الكريـــم أخلـــص  ســـموكم 
التبريكات بمناسبة االحتفال بالذكرى الثانية 
والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين، 
هـــذه القـــوة المنيعـــة التـــي ســـاهم ســـموكم 
الكريم في إعالء صرحها الشـــامخ من خالل 
متابعتكـــم الحثيثـــة وتوجيهاتكم الســـديدة 
مـــن أجـــل أن تظـــل هـــذه القـــوة بعـــون هللا 
وقدرتـــه درًعا حصيًنا منيًعا ألمن واســـتقرار 
الوطـــن ســـتظل قوة دفـــاع البحريـــن بقيادة 
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه قوًة بارزًة شـــامخة تخوص غمار 
التطور العسكري والنمو اإلداري المستدامين 

لتواكب نهضة الوطن وازدهاره.

علـــى  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن  هللا  داعًيـــا 
بموفـــور  تنعمـــون  وأنتـــم  الكريـــم،  ســـموكم 
الصحـــة والســـعادة، وأن يديم علـــى مملكتنا 

الغالية مزيد من الرخاء والتقدم.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين غانمين...

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان

ذياب بن صقر النعيمي

وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء برقية شـــكر جوابية إلى رئيس هيئة 

األركان، هذا نصها:
ســـعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 

حفظه هللا
رئيس هيئة األركان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
تلقيت ببالغ التقدير برقيتكم الكريمة المهنئة 
لنا بمناســـبة الذكرى الثانية والخمســـين على 
تأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن ويســـعدنا أن 
نبادلكـــم أخلص التهاني والتبريكات، شـــاكًرا 
لكم جهودكم المخلصة في االرتقاء بمستوى 
الجاهزيـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن داعًيـــا هللا 
تعالـــى أن يعيد علينا هذه المناســـبة العزيزة 
ووطنا ينعم بمزيد من التطور واالزدهار في 
ظـــل قيادة ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين...

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ـــاع ـــر الدف ـــة وزي ـــون تهنئ ـــد يتلق ـــي العه ـــمو ول ـــوزراء وس ـــس ال ـــمو رئي ـــك وس ـــة المل جاللـــة الملـــك وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد يتلقـــون تهنئـــة رئيـــس األركانجالل

“الدفاع” بلغت أعلى المراتب تسليحـا وتدريبـا وتنظيمـاجنودنا بلغوا مكانة عليا في التدريب والتسليح والجهوزية

ذياب النعيميعبدالله النعيمي



أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة مواصلة تعزيز القدرة التنافسية 
القتصــاد مملكــة البحريــن عبــر مختلــف المبــادرات الهادفــة إلــى تنويــع قاعــدة 
االقتصــاد الوطنــي وتحفيز نمــو قطاعاته المختلفة؛ تحقيقا الســتدامة الموارد 
التي تزخر بها المملكة بما يتماشى مع رؤية البحرين االقتصادية 2030، مشيًرا 
إلــى أن المنــاخ التنافســي الذي تتمتــع به مملكة البحرين أســهم في توفير مزيد 
مــن الفــرص النوعيــة الواعــدة وعزز من تطويــر بيئتهــا االســتثمارية وتدعيمها 
باالبتــكار واإلبــداع، بمــا يرفــد القطاعات االقتصادية ويســرع مــن عجلة نموها 
تحقيًقا ألهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

مـــن  تحقـــق  مـــا  إن  ســـموه  وقـــال 
منجزات تنموية بســـواعد أبناء الوطن 
وجهودهـــم المخلصة على كافة الصعد 
لهـــو خيـــر دليـــل علـــى التكامـــل الـــذي 
يعمـــل بـــه فريـــق البحريـــن بمـــا يعكس 
الواجهـــة الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن 
ويوفـــر المزيد مـــن المقومـــات الداعمة 
فـــي  ويســـهم  االقتصاديـــة،  لنهضتهـــا 
تنمية قطاعاتهـــا الحيوية عبر مواصلة 
اســـتقطاب االســـتثمارات النوعية ذات 
القيمة المضافة؛ كونها تســـهم في بناء 

مستقبٍل واعد لألجيال.
العالقـــات  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
الثنائيـــة بيـــن مملكة البحريـــن والدول 
الشـــقيقة والصديقـــة فـــي تطـــور ونمو 
علـــى مختلف األصعـــدة، والتي عززتها 
الزيـــارات المتبادلة واتفاقـــات التعاون 
فـــي القطاعـــات كافـــة، منوًهـــا بمســـار 
بيـــن  القائمـــة  االقتصاديـــة  الشـــراكة 
مملكة البحرين والجمهورية اإليطالية 
الصديقة التي أثمرت عن تدشـــين عدة 
اتفاقـــات مهمة جاءت اســـتكماال لكافة 
آفاقـــا  يفتـــح  بمـــا  المشـــتركة  الجهـــود 
العالقـــات  مســـتوى  لترســـيخ  أرحـــب 
االقتصاديـــة والتجارية واالســـتثمارية 
ويحقـــق  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 

التطلعات المنشودة.
جـــاء ذلـــك لـــدى حضـــور ســـموه  حفل 
االســـتقبال الذي نظمـــه مجلس التنمية 
الشـــركات  كبريـــات  مـــع  االقتصاديـــة 
الرســـمي  الوفـــد  بحضـــور  اإليطاليـــة 
القطـــاع  وممثلـــي  لســـموه  المرافـــق 
الخـــاص بمملكة البحريـــن والجمهورية 

اإليطاليـــة الصديقـــة، والـــذي أقيم في 
رومـــا أمـــس، حيث نـــوه ســـموه بالدور 
الـــذي يقـــوم بـــه المجلس عبـــر خططه 
ومبادراتـــه المتنوعـــة إلبـــراز مقومـــات 
مملكة البحرين الجاذبة لالســـتثمارات 
الخارجية، مؤكًدا أن الوضع االقتصادي 
لمملكـــة البحريـــن يشـــهد نمـــًوا إيجابًيا 
بناًء على ما تم توفيره من بيئة داعمة 
لتنامـــي القطاعات غير النفطية أســـهم 
فـــي مواصلـــة تحقيـــق النتائـــج ورفـــع 
مستويات االستثمار الذي يعود بخيره 

على الوطن والمواطن.
وشـــهد ســـموه خـــالل حفل االســـتقبال 
بيـــن  االتفاقـــات  مـــن  عـــدد  توقيـــع 
القطاعين الخاص البحريني واإليطالي 
بلغـــت قيمتها 330 مليون يورو، والتي 
بدورها ســـتدعم تعزيز الشراكة القائمة 
ويفتـــح مجاالت أوســـع للتعاون، حيث 
شـــملت االتفاقـــات اتفاقية بين شـــركة 
و)إينـــي  )تطويـــر(  للبتـــرول  تطويـــر 
البحرين(، واتفاقية بين شركة ألمنيوم 
)فلورســـيد(،  وشـــركة  )ألبـــا(  البحريـــن 
واتفاقيـــة بين شـــركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا( و)إف.إيه.تي.إيـــه إس.بي.إيـــه(، 
واتفاقيـــة بين شـــركة ألمنيوم البحرين 
إس.بي.إيـــه(،  كار  و)تيكمـــو  )ألبـــا( 
واتفاقية بين بنك الســـالم و)أو.أم.بي. 
بيـــن  واتفاقيـــة  إس.بي.إيـــه(،  ريســـنغ 
شركة الخليج للبتروكيماويات )جيبك( 
وسايبيم- ســـنامبروجيتي إس.بي.إيه 

)مجموعة إيني(.   
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأشـــاد   
والســـياحة راشـــد الزيانـــي فـــي كلمـــة 

ألقاها خالل حفل االســـتقبال بمستوى 
العالقات الثنائية بيـــن مملكة البحرين 
والتـــي  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
أســـهمت في توقيع عدد من االتفاقات 
إيجابـــي  مـــردود  لهـــا  ســـيكون  التـــي 
علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، منوًهـــا بـــأن 
التعـــاون التجاري بيـــن مملكة البحرين 
والجمهورية اإليطالية الصديقة قد بدأ 

منـــذ العـــام 1973، حيث تعـــد البحرين 
60 مؤسســـة  مـــن  اليـــوم مقـــًرا ألكثـــر 

تجارية في مختلف القطاعات.
الجمعيـــة  رئيـــس  ألقاهـــا  كلمـــة  وفـــي 
اإليطالية لألعمال في إفريقيا ومنطقة 
األوســـط  والشـــرق  المتوســـط  البحـــر 

جيوفاني أوتاتي أشار إلى أن العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة 
ســـاهمت  اإليطاليـــة  والجمهوريـــة 
التجـــاري  التبـــادل  فـــرص  نجـــاح  فـــي 
واالقتصـــادي، مشـــيًدا بمـــا تتمتـــع بـــه 
مملكـــة البحرين من قاعـــدة اقتصادية 

متنوعـــة عـــززت مـــن تنافســـيتها فـــي 
األســـواق العالمية، وهو ما ســـعت إليه 
رؤية البحريـــن االقتصادية 2030، كما 
نوه بتطلع الجانب اإليطالي إلى تعزيز 
شـــراكاته مع الوفد البحرينـــي المرافق 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء لما يقدمونه من فرص 

واعدة لمزيد من النجاحات.
 مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة  لمجلـــس 
حميـــدان خالل العـــرض الذي قدمه إن 
عالقات التعـــاون بين مملكـــة البحرين 
الصديقـــة  اإليطاليـــة  والجمهوريـــة 
إلـــى  الوصـــول  وراء  الداعـــم  كانـــت 
تعـــزز  أن  مـــن شـــأنها  شـــراكات قويـــة 
اقتصاد البلدين، فالشـــركات البحرينية 
واإليطاليـــة ســـتعمالن مًعا؛ لالســـتفادة 
البلديـــن،  مـــن بيئـــة األعمـــال فـــي كال 
المعرفيـــة،  المهـــارات  وستســـتقطب 
للقطاعـــات  الترويـــج  فـــي  وتســـهم 
اإلســـتراتيجية التـــي من شـــأنها تنمية 
التعـــاون مـــن خـــالل هـــذه االتفاقـــات 
الجديـــدة التـــي ســـتعود بالنفـــع لصالح 

البلدين الصديقين.

روما - بنا

سمو ولي العهد: تبني المبادرات الهادفة لتنويع االقتصاد وتحفيز النمو
الــبــلــديــن ــن  ــيـ بـ ــة  ــعـ ــوقـ ــمـ الـ االتــــفــــاقــــات  ــم  ــجـ حـ يـــــــورو  ــون  ــيـ ــلـ مـ  330

البحرين مقر ألكثر 
من 60 مؤسسة 
إيطالية بمختلف 

القطاعات

جيوفاني أوتاتي: 
عالقاتنا ساهمت 

بنجاح فرص 
التبادل التجاري

local@albiladpress.com
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“طيران الخليج” تدشن رحالتها اليومية إلى ميالن في يوليو 2020
الناقلـــة  الخليـــج”،  “طيـــران  أعلنـــت 
عـــن  البحريـــن،  لمملكـــة  الوطنيـــة 
عزمها تســـيير رحالتها إلـــى المدينة 
اإليطاليـــة ميـــالن بـــدًءا مـــن يوليـــو 
2020؛ تماشـــًيا مـــع توجههـــا الجديد 
إلضافة الوجهات السياحية المميزة 
إلـــى شـــبكة وجهاتهـــا اآلخـــذة فـــي 
النمو. وســـيتم تشـــغيل رحالت هذه 
الوجهة الجديدة باستخدام طائرات 

الناقلـــة المرتقبة من طـــراز “إيرباص 
321 نيو”، التي تحتوي على األســـّرة 
المســـطحة وأحـــدث أنظمـــة الترفيه 

الجوي.
جاء اإلعالن عن بدء رحالت الناقلة 
الوطنيـــة للمملكـــة إلـــى ميالن خالل 
نظمـــه  رســـمي  عمـــل  غـــداء  حفـــل 
فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
العاصمة اإليطالية روما بالتزامن مع 
افتتاح سفارة مملكة البحرين فيها.

وتم تصميم شـــبكة طيـــران الخليج 
مـــن  الســـفر  خيـــار  عمالئهـــا  لمنـــح 
وإلـــى عـــدد مـــن الوجهـــات المتصلة 
فـــي  الرئيـــس  الناقلـــة  مركـــز  عبـــر 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، مـــن خالل 
الشـــبكات  لتخطيـــط  قـــوي  فريـــق 
يتكون بشـــكل أساســـي من الشـــباب 
التوســـع  هـــذا  ويهـــدف  البحرينـــي. 
المحوري والمتـــوازن في أوروبا في 
العام 2020 إلى دعم البنية التحتية 

المملكـــة،  فـــي  والتجـــارة  للســـياحة 
مـــن  عـــدًدا  االعتبـــار  بعيـــن  آخـــًذا 
العوامـــل كحجم الســـوق ومســـتوى 
النمـــو التجـــاري الســـنوي ومتوســـط 
األســـعار؛ وتعد مدينة ميالن مالئمة 
طيـــران  توســـع  لخطـــط  ومثاليـــة 
الخليج وتعزيـــز ربط البحرين بمدن 

العالم.
برنامـــج  الخليـــج  طيـــران  تواصـــل 
تحديث أســـطولها في العـــام 2020؛ 

إذ ســـتتلقى آخـــر 3 طائـــرات بوينـــغ 
787-9 دريمالينـــر من ضمـــن طلبية 
تضمنـــت 10 طائرات، كما ستســـتلم 
الناقلـــة طلبيات طائرة إيرباص 321 
نيـــو الجديدة التي ســـيتم تشـــغيلها 
علـــى الرحـــالت الطويلـــة للوجهـــات 

األوروبية. 
وكانـــت الناقلة قـــد أعلنت أخيرا عن 
خطط توســـعها للعام 2020 مع عدد 
من الوجهات األوروبية التي تشـــمل 

ميـــالن على مـــدار العام مـــع رحالت 
وميونيـــخ  وميكونـــوس  يوميـــة، 
ونيـــس كوجهـــات موســـمية  وملقـــا 
 .2020 صيـــف  مـــن  جميعهـــا  تبـــدأ 
عـــالوة على ذلـــك، ســـتطلق “طيران 
الخليـــج” رحالتهـــا إلـــى كوااللمبـــور 
فـــي يوليـــو 2020 برحـــالت يوميـــة 
تشـــغلها طائرات الدريمالينر، إضافة 
إلى إطالقها رحالتها الموســـمية إلى 

صاللة في الصيف.

المنامة - بنا



مواصلة تعزيز الشراكات الدولية في المجاالت العسكرية

البحرين تتجه نحو تكريس مفهوم االقتصاد النفطي الذكي

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الدولية 
فــي المجــاالت الدفاعيــة والعســكرية، التــي تســهم فــي توظيــف التقنيــات الحديثــة المواكبــة للتطــورات التكنولوجية بما يرفــد القطــاع الدفاعي ويرفع من مســتويات 

جاهزيته عبر تزويده باإلمكانات واألنظمة العسكرية المتقدمة. 

جـــاء ذلـــك، خـــال لقـــاء ســـموه أمـــس 
بحضور عدد من الوفد الرســـمي، رئيس 
مجلس إدارة شركة ليوناردو، أليساندرو 
مســـؤولي  كبـــار  مـــن  وعـــدد  بروفومـــو 
الشـــركة؛ في إطار الزيارة الرسمية التي 

يقـــوم بهـــا ســـموه للجمهوريـــة اإليطالية 
بهـــم  ســـموه  رّحـــب  حيـــث  الصديقـــة، 
منّوًهـــا بمشـــاركة الشـــركة فـــي معـــرض 
للدفـــاع  الدولـــي  البحريـــن  ومؤتمـــر 
)بايـــدك(، التـــي تمثـــل اســـتمراًرا ألوجـــه 

التعـــاون المشـــترك بين مملكـــة البحرين 
والجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقـــة فـــي 
مختلف المجاالت وعلى جميع األصعدة 
بمـــا يحقـــق التطلعـــات المنشـــودة، كمـــا 
أشـــار ســـموه إلى الشـــراكة القائمـــة بين 

قوة دفـــاع البحريـــن وشـــركة ليوناردو، 
التـــي تتم مـــن خالها تزويد قـــوة دفاع 
البحرين بأحـــدث التقنيات الدفاعية بما 
يعـــّزز مـــن جهوزيتها وفاعليتها ويســـهم 

في تحقيق األهداف المنشودة.

أكـــد ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
مواصلـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
ذات  االقتصاديـــة  القطاعـــات  فـــي  االســـتثمار 
األولويـــة، بما يســـهم في تنويع قاعـــدة االقتصاد 
الوطنـــي ويوفـــر مزيًدا من الفـــرص النوعية التي 
ينعكـــس أثرهـــا اإليجابـــي علـــى المواطـــن لبنـــاء 

مستقبل أفضل للجميع.
 وأشـــار إلـــى اســـتمرار العمـــل علـــى توســـيع أطـــر 
التعـــاون االقتصادي مع الجمهورية اإليطالية؛ بما 
يســـهم فـــي توفير الفـــرص االســـتثمارية الواعدة 
ويفتـــح مجـــاالت أوســـع وآفاًقـــا أرحـــب للتعاون 

الثنائـــي بمـــا يحقـــق أهـــداف المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
 وقـــال ســـموه إن البحريـــن تّتجـــه نحـــو تكريس 
الذكـــي عبـــر تعزيـــز  النفطـــي  مفهـــوم االقتصـــاد 
مقوماته التقنية بشكل أكبر، واستمرار االستثمار 
فـــي مواردها وضمـــان اســـتدامتها لتكتمل جميع 
مقومـــات النجـــاح لتحقيـــق النمـــو اإليجابي الذي 
نطمـــح لـــه دائًمـــا بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع على 

الوطن والمواطن. 
 جاء ذلك، لدى لقاء سموه أمس بحضور عدد من 
الوفد الرســـمي المرافق لسموه، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إينـــي اإليطاليـــة كاوديو ديســـكالزي في 

إطـــار الزيارة الرســـمية التي يقوم بها ســـموه إلى 
الجمهوريـــة اإليطاليـــة، حيـــث رّحـــب ســـموه بـــه 
منّوًهـــا بـــأن مملكـــة البحريـــن مســـتمرة فـــي رفد 
مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة ذات األولويـــة 
باإلمكانـــات الازمـــة لمواصلة تحفيزهـــا بما يدفع 
بعجلـــة التنميـــة االقتصادية بالمملكـــة في ظل ما 
تشهده البحرين من وتيرة متسارعة في التطوير 
والتحديـــث تســـهم فـــي اســـتقطاب المزيـــد مـــن 
الفرص االســـتثمارية الواعدة. وأكد سموه أهمية 
مواصلـــة وضـــع البرامـــج والمبـــادرات التطويرية 
الرامية إلى تعزيـــز البيئة الداعمة للنمو اإليجابي 
لاقتصـــاد الوطني بما يحقق تطلعات المواطنين 

ويصب في صالح الوطن.

سمو ولي العهد خالل لقاء أليساندرو بروفومو وعدد من كبار مسؤولي شركة ليوناردو

سمو ولي العهد خالل لقاء الرئيس التنفيذي لشركة إيني اإليطالية كالوديو ديسكالزي

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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ســـمو ولـــي العهـــد: توظيـــف التقنيـــات الحديثـــة المواكبـــة للتطـــورات التكنولوجيـــة

ــا ــي ــال ــط ــع إي ــ ــد: تـــوســـيـــع أطـــــر الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري م ــهـ ــعـ ســـمـــو ولـــــي الـ

زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء إلى الجمهورية اإليطالية

14 اتفاقية تعزز الشراكة 
البحرينية اإليطالية

اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات اتفاقية بشأن الخدمات الجوية
السفر الدبلوماسية والخدمة 

والخاصة من متطلبات التأشيرة 

اتفاقية تعاون في المجاالت 
الثقافية والتربوية والعلمية 

والتقنية

اتفاقية بين وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة ووكالة 

الصادرات اإليطالية

اتفاقية تعاون في مجال الصحة 
والعلوم الطبية 

اتفاقية تعاون بين مجلس 
التنمية االقتصادية البحرين 
والوكالة اإليطالية للتجارة

اعالن نوايا بين الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء بمملكة البحرين ووكالة 

الفضاء اإليطالية حول التعاون في 
مجال الفضاء لألغراض السلمية 

بيان مشترك بين وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة ووزارة 

السياسات الزراعية والغذائية 
والغابات بإيطاليا

اتفاقية بين شركتي "تطوير" 
للبترول وإيني اإليطالية

اتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين 
(ألبا) وشركة فلورسيد

اتفاقية بين شركة ألمنيوم 
البحرين (ألبا) وشركة فاتا

اتفاقية بين شركة ألمنيوم 
البحرين (ألبا) وشركة تيكمو

اتفاقية بين شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات (جيبك) وشركة 

سايبم اإليطالية

اتفاقية للتعاون المشترك بين 
مصرف السالم 

و (أو.أم.بي. ريسنغ إس.بي.إيه)



أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة أن مملكــة البحريــن تواصــل العمــل نحو تحقيق األهداف المرســومة لقطــاع الطاقة؛ كونه أحــد القطاعات 
الحيويــة التــي ترتكــز عليــه العديد مــن المبــادرات التنموية التي تســعى لتحقيق النمــاء واالزدهار للوطــن وأبنائه بما 
يســهم فــي رفــد منجــزات المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، مشيًرا سموه إلى مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع النفط والغاز في المملكة من خالل العديد 
من المشــروعات الكبرى التي من أهمها مشــروع تحديث مصفاة شــركة نفط البحرين “بابكو” الذي يعد أكبر مشــروع 

حيوي في تاريخ مملكة البحرين.

إلـــى مواصلـــة عمليـــات  ولفـــت ســـموه   
ظـــل  فـــي  النفطيـــة  االستكشـــافات 
االكتشـــاف النفطـــي األكبـــر فـــي تاريـــخ 
مملكـــة البحريـــن إلـــى جانب االســـتمرار 
فـــي تطوير حقل البحريـــن، والعمل على 
مشـــروع منصة الغـــاز الطبيعي المســـال، 
ما ســـيحقق نقلة نوعية في قطاع النفط 
والغاز وضمان اســـتدامته بما يســـهم في 

الفـــرص االســـتثمارية  خلـــق مزيـــد مـــن 
ويصب في خدمة االقتصاد الوطني.

 جـــاء ذلك لـــدى زيارة ســـمو ولـــي العهد 
أمـــس بحضـــور الوفـــد الرســـمي المرافق 
لســـموه، إلى مقر شـــركة “تكنيـــب إف إم 
ســـي” اإليطالية، حيث كان في استقباله 
رئيس مجلـــس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
للشـــركة دوغـــاس بفردهـــرت وعدد من 

وقـــام  الشـــركة.  فـــي  المســـؤولين  كبـــار 
الرئيس التنفيذي للشـــركة بإطاع ســـمو 
ولـــي العهـــد علـــى أهـــم مرافـــق الشـــركة 
وأقســـامها وأهم العمليـــات التي يضطلع 
بهـــا كل قســـم مـــن هـــذه األقســـام، كمـــا 
استمع سموه إلى إيجاز حول سير العمل 
الذي تقوم به الشـــركة بمشروع تحديث 
مصفاة “بابكو”؛ كونها شريًكا أساسًيا في 

تنفيـــذ هذا المشـــروع الضخـــم من خال 
العمل على التصاميم الهندســـية لبرنامج 
تحديـــث المصفـــاة، وإدارة سلســـلة مـــن 
الطاقـــة  لزيـــادة  المؤديـــة  المشـــروعات 
المشـــتقات  نوعيـــة  وتغييـــر  اإلنتاجيـــة، 
النفطية من مشتقات ثقيلة إلى مشتقات 

خفيفة منخفضة الكبريت.
 كما التقى ســـموه خال زيارته للشـــركة 
البحرينييـــن  المهندســـين  مـــن  عـــدًدا 
الملتحقين ببرامج تدريبية في الشـــركة، 
مشـــيًدا بحرصهم على اكتساب الخبرات 
والمهـــارات الحديثـــة فـــي قطـــاع النفط 

والغاز.
إلـــى مـــا توليـــه مملكـــة   وأشـــار ســـموه 
مفهـــوم  بتعزيـــز  اهتمـــام  مـــن  البحريـــن 
االبتـــكار واإلبـــداع في كافـــة القطاعات، 

منوًها بأهمية العمل على تكريس مفهوم 
والتحـــول  الذكـــي  النفطـــي  االقتصـــاد 
مـــن االقتصـــاد النفطـــي إلـــى االقتصـــاد 
النفطي الذكـــي بما يواصل تحقيق النمو 
لاقتصـــاد الوطنـــي ويعزز من تنافســـية 
المملكة، مشـــيًرا إلـــى أن تحقيق االبتكار 
واإلبـــداع التكنولوجي في صناعة النفط 
والغاز من شـــأنه أن يســـهم فـــي مواصلة 
تنميـــة وتطوير هـــذه الصناعة بما يحقق 
علـــى  مؤكـــًدا  المنشـــودة،  التطلعـــات 
ضـــرورة تعزيـــز مقومـــات البنيـــة التقنية 
في مختلـــف القطاعات االقتصادية ذات 
األولوية، عبر توظيف التقنيات الحديثة 

والمتطورة.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  تكنيـــب  لشـــركة 

لصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء على زيارته لمقر الشركة، 
وما يبديه ســـموه من اهتمام في متابعة 
ســـير الشـــراكة القائمة بين شركة تكنيب 
وشـــركة نفـــط البحرين “بابكـــو” وحرصه 
التـــي  المراحـــل  علـــى  االطـــاع  علـــى 
وصـــل إليها مشـــروع تحديـــث المصفاة، 
وعلـــى عمليـــات جميـــع أقســـام الشـــركة 
واالطمئنان على سير تدريب المهندسين 
البحرينيين الملتحقين ببرامج التدريب 
لـــدى الشـــركة، مؤكـــًدا اهتمـــام الشـــركة 
الكبير بمشروعات التطوير لقطاع النفط 
والغاز التي تضطلع الشركة بمسؤولياتها 
بموجب االتفاقية المبرمة في هذا الشأن 

مع شركة “بابكو”.

روما - بنا

قطـاع النفـط والغـاز يشهـد تحديثـا وتطـويـرا شامـال
ــق أهــــــداف “الـــطـــاقـــة” ســمــو ولــــي الـــعـــهـــد: مـــواصـــلـــة الــعــمــل نــحــو تــحــقــي

local@albiladpress.com

األربعاء 5 فبراير 2020 - 11 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4131
08

توقيع عدد من االتفاقات ومذكرات التفاهم مع إيطاليا
ــة ــوي ــج ــة وال ــي ــح ــص ــة وال ــوي ــرب ــت ــثــقــافــيــة وال شــمــلــت الــمــجــاالت ال

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد بن محمد آل خليفة، في مدينة روما 
أمـــس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي 
بالجمهوريـــة اإليطاليـــة لويجـــي دي مايـــو، 
وذلك في إطار الزيارة الرسمية لولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، إلـــى 

الجمهورية اإليطالية.
 وخـــال االجتماع، عّبر وزير الخارجية عن 
ارتياحه لما تشـــهده عاقـــات الصداقة بين 
اإليطاليـــة  والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
مـــن تطور وتقدم، مؤكـــًدا أن زيارة صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
المســـتمر  التواصـــل  ضمـــن  تأتـــي  خليفـــة 
بيـــن البلديـــن وتعكـــس رغبتهمـــا الواضحة 
فـــي دفـــع مختلـــف أوجـــه التعـــاون الثنائي 
لمســـتويات أرحب فـــي مختلـــف المجاالت 
السياســـية واالقتصادية والثقافية وغيرها 
مـــن المجاالت بما يعّزز المصالح المشـــتركة 

البلديـــن  علـــى  والمنفعـــة  بالخيـــر  ويعـــود 
والشعبين.

 كمـــا تطـــّرق االجتمـــاع إلـــى ســـبل تطويـــر 
حيـــال  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  التنســـيق 
والتباحـــث  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا 
حـــول أهـــم التطـــورات والمســـتجدات فـــي 
المنطقـــة بما في ذلك الوضع في دولة ليبيا 
والعاقـــات مـــع إيـــران، وأهميـــة دور الدول 
المســـؤولة بالمنطقـــة فـــي التصـــدي لكافـــة 
التحديـــات والتوصـــل لتســـويات لألزمـــات 
التـــي تواجههـــا ومـــن أجـــل ترســـيخ األمـــن 
والسلم واالستقرار بما يحقق مصالح جميع 

دولها وشعوبها.
 وفـــي ســـياق متصل، وّقع الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، ولويجي دي 
مايـــو، اتفاًقا بيـــن حكومة مملكـــة البحرين 
بشـــأن  اإليطاليـــة  الجمهوريـــة  وحكومـــة 
إعفاء حاملي جوازات الســـفر الدبلوماسية 
والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة، 
واتفاقية بيـــن مملكة البحرين والجمهورية 

اإليطالية بشـــأن الخدمـــات الجوية، واتفاق 
بيـــن مملكة البحرين والجمهورية اإليطالية 
للتعـــاون في المجاالت الثقافيـــة والتربوية 
والعلميـــة والتقنيـــة، ومذكـــرة تفاهـــم بيـــن 
ووزارة  البحريـــن  بمملكـــة  الصحـــة  وزارة 
الصحة بالجمهوريـــة اإليطالية للتعاون في 

مجال الصحة والعلوم الطبية.
 كمـــا قـــام الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد 
آل خليفة ورئيس وكالـــة الفضاء اإليطالية 
جورجيو ساكوتشـــيا،، بالتوقيع على إعان 

نوايـــا بيـــن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
بمملكـــة البحرين ووكالـــة الفضاء اإليطالية 
حول التعـــاون في مجال الفضاء لألغراض 
الســـلميةوقد أكد وزير الخارجية أن هذه  .  
الخطوة تأتي ضمن الحرص المشـــترك على 
المضي قدًما في االرتقاء بعاقات التعاون 
الفـــرص  كافـــة  واســـتثمار  أوســـع،  آلفـــاق 
المتوفـــرة  العديـــدة  واإلمكانـــات  المتاحـــة 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح  يدعـــم  بمـــا 

والشعبين الصديقين.

روما - بنا

المنامة - بنا

فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التي 
يقـــوم بها صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى، 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الوزراء، إلى الجمهورية اإليطالية 
الصديقـــة، تـــم توقيـــع اتفاقية مع 
شركة SACE S.P.A التابعة لوكالة 
ائتمـــان التصديـــر اإليطاليـــة، التي 
تهدف إلى تعزيـــز ودعم العاقات 
االســـتثمارية التجاريـــة في مجال 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التصديـــر 
والجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقة، 
مـــن خال إيجـــاد حلـــول متكاملة 

في مجاالت التصدير واالستثمار، 
باإلضافـــة إلى استكشـــاف الفرص 
المتبادلـــة لتوفير برامـــج التدريب 
وبنـــاء القـــدرات للجهـــات، وتبادل 
والممارسات  والمعلومات  المعرفة 
ذات  المجـــاالت  فـــي  التجاريـــة 
االهتمام المشترك. ومثل الجانبان 
وزيـــر  االتفاقيـــة  توقيـــع  فـــي 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
األعمـــال  الزيانـــي، ورئيـــس  زايـــد 
 SACE S.P.A الدولية في شـــركة

ميكال رون.

”SACE S.P.A“ التعاون في التصدير مع

مواصلة تعزيز التنوع االقتصادي وتحفيز القطاعات غير النفطية

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة حــرص مملكــة البحرين علــى توطيد 
العالقات االقتصادية والمالية مع الجمهورية اإليطالية بما يســهم في فتح مزيد من اآلفاق في مســار العالقات 
الثنائية المميزة وتحقيق شــراكات أوســع في مختلف الصعد عبر العمل والتنســيق المشــترك، مشيًرا إلى ما توليه 
المملكة من اهتمام بتعزيز التنوع االقتصادي بما يحقق التطلعات التنموية المنشودة ويتماشى مع نهضة المملكة 

الشاملة على األصعدة كافة، والتي تسعى دوًما لمواصلة تحقيق الرؤية االقتصادية 2030.

وأكـــد األهميـــة التي تكتســـبها زيارة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة إلى الجمهورية اإليطالية، 
والتـــي ســـتدفع نحـــو نقلـــة جديـــدة 
فـــي مســـار العاقـــات بيـــن البلديـــن 
عمومـــا واالقتصاديـــة خصوصا عبر 

مـــا تضمنتـــه هذه الزيـــارة من توقيع 
للعديد من االتفاقيـــات بين البلدين، 
مشـــيًرا إلـــى قيمـــة االتفاقيـــات بين 
القطاعين الخـــاص التي تمت خال 
هـــذه الزيـــارة والتي تصـــل إلى 330 
مليـــون يورو، ستشـــكل دفعـــة قوية 
نحـــو مزيد من الفرص االســـتثمارية 
مـــن  وغيرهـــا  والماليـــة  والتجاريـــة 

المجـــاالت والتـــي ســـينعكس أثرهـــا 
على الوطن والمواطن.

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأشـــار 
المملكـــة  اهتمـــام  إلـــى  الوطنـــي 
الدائـــم نحـــو تحفيز القطاعـــات غير 
بعجلـــة  الدفـــع  يعـــزز  بمـــا  النفطيـــة 
التنمية االقتصاديـــة للمملكة، والذي 
ســـينعكس أثره على استمرار تعزيز 

النمـــو اإليجابي لاقتصـــاد الوطني، 
مشيًرا إلى النجاحات المتوالية التي 
تحققهـــا المملكة في ســـبيل تحقيق 
أهدافها التنموية الشاملة والتي من 

ضمنها الشراكات الناجحة التي تقوم 
بهـــا مـــع العديد مـــن الدول الشـــقيقة 
والصديقـــة والتـــي تعـــد إيطاليا أحد 
هـــذه النماذج والتـــي تكللت بالنجاح 
بمـــا تـــم مـــن اتفاقيـــات تـــم إبرامهـــا 
بهـــدف تحقيق انطاقـــة جديدة في 
مســـار العاقـــات االقتصاديـــة التـــي 

تجمع البلدين.
وزارة  فـــي  عازمـــون  ”إننـــا  وقـــال 
المالية واالقتصاد الوطني وبتضافر 
جهـــود الجميـــع مـــن أعضـــاء فريـــق 
الســـعي  مواصلـــة  علـــى  البحريـــن 
لتحقيـــق الخطط التنمويـــة للمملكة؛ 
فبالكـــوادر الوطنية ســـنصنع اإلنجاز 
ونحقق التطلعات، كون هذه الكوادر 
الـــذي  الدائـــم  النجـــاح  عنصـــر  هـــم 
نراهـــن دومـــا عليـــه لتحقيـــق مزيـــٍد 
مـــن النجاحـــات لاقتصـــاد الوطنـــي 
ومواصلة تعزيز نمـــوه اإليجابي يما 
يحقق المنجزات التـــي تعود بالخير 

والنماء للوطن والمواطن”.

روما - بنا

ــلــعــاقــات ــة جـــديـــدة ل ــل ــق ــا ن ــي ــال ــط ــد إلي ــه ــع ــو ولــــي ال ــم وزيـــــر الـــمـــالـــيـــة: زيــــــارة س

 الشيخ سلمان بن خليفة

تحقيق الخطط 
التنموية بتضافر 

جهود أعضاء 
فريق البحرين
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“ألبا” توقع عددا من االتفاقات مع أبرز الشركات اإليطالية
ــة الـــــــواعـــــــدة لــلــطــرفــيــن ــ ــي ــ ــوع ــ ــن ــ ــز الـــــفـــــرص ال ــ ــزي ــ ــع ــ ت

في إطار الزيارة الرســـمية التي يقوم 
بهـــا ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى الجمهورية 
رئيـــس  التقـــى  الصديقـــة،  اإليطاليـــة 
الشـــيخ  “ألبـــا”  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
دعيج بن ســـلمان بن دعيج آل خليفة 
عـــدًدا مـــن أبـــرز الشـــركات اإليطالية، 
إس  “فلورســـيد  شـــركة  بينهـــا  ومـــن 
بـــي إيه”، وشـــركة “فاتا إس بـــي إيه”، 
باإلضافـــة إلى شـــركة “تكمـــو كار اس 
بـــي ســـي”، بهـــدف بحـــث المزيـــد من 
فرص النمو والشراكات التجارية، كما 
تم توقيع عدد من االتفاقيات مع هذه 
الشركات بما يعّزز من الفرص النوعية 

الواعدة أمام الطرفين.

 وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 
دعيـــج  الشـــيخ  “ألبـــا”  شـــركة  إدارة 
بـــن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة إن 
شـــركة “ألبا” تســـعى من خـــال توقيع 
عاقاتهـــا  تعزيـــز  إلـــى  االتفاقيـــات 
مـــع شـــركة “فلورســـيد إس بـــي إيـــه”، 
وشـــركة “فاتـــا إس بـــي إيه”، وشـــركة 
“تكمـــو كار إس بـــي ســـي”، باإلضافـــة 
إلـــى بحث مجـــاالت جديـــدة للتعاون 
مـــن  “ألبـــا”  باعتبـــار  المســـتقبل،  فـــي 
دعـــم  فـــي  الرئيســـيين  المســـاهمين 
االقتصـــاد البحرينـــي، كمـــا أنها تهدف 
تحقيـــق  إلـــى  شـــراكاتها  خـــال  مـــن 
الرؤيـــة االقتصادية لمملكـــة البحرين 
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 الجديـــر بالذكر أن “ألبـــا” ترتبط بعقد 
قائـــم مـــع شـــركة “فلورســـيد إس بـــي 

إيه” لتوريد 15,000 طن إلى 20,000 
طـــن مـــن فلوريـــد األلمنيـــوم بالجودة 
المائمة لعمليات الصهر، أي ما يعادل 
70 % من احتياجات الشركة السنوية 
من هذه المادة، وتتولى شـــركة “فاتا” 
أعمال مقاول الهندســـة والمشـــتريات 
واإلنشـــاء لمشـــروع تطويـــر مرفـــأ ألبا 

وذلـــك ضمـــن مشـــروع خـــط الصهـــر 
الســـادس للتوســـعة، فيما تعـــد “تكمو” 
المحمولـــة  للمعـــدات  منتجـــة  شـــركة 
والثابتـــة عاليـــة الجودة المســـتخدمة 
في عمليات إنتاج األلمنيوم والمعادن 
وتمتلك عاقة وطيدة تمتد لســـنوات 

طويلة مع “ألبا”.

روما - بنا

“جيبك” توقع اتفاقا مع “سايبم” لدراسة مشروعات واعدة
للمملكة األجــنــبــيــة  ــارات  ــم ــث ــت االس ــن  م ــد  مــزي جـــذب  ــنــفــط:  ال وزيـــر 

فـــي إطار الزيـــارة الرســـمية التي يقـــوم بها 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
إلـــى الجمهوريـــة اإليطاليـــة قامـــت شـــركة 
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويـــات بتوقيـــع 
اتفاقية مع شركة ســـايبم اإليطالية لدراسة 
مشروعات صناعية تعتزم الشركة تنفيذها، 
وذلك ضمن استراتيجيتها الساعية لتوسيع 
وتنفيـــذ  ودراســـة  التشـــغيلية  عملياتهـــا 
مجموعة مـــن المشـــروعات الجديدة داخل 
مجمعها الصناعي والتي من شـــأنها تكريس 
النجـــاح المتصاعـــد الـــذي تشـــهده الشـــركة، 
وبعد االستكشافات األخيرة والواعدة التي 
شهدتها مملكة البحرين في عدد من حقول 

النفط والغاز.
 وأعـــرب وزيـــر النفـــط رئيس مجلـــس إدارة 
الهيئـــة الوطنية للنفط والغاز الشـــيخ محمد 
بن خليفة آل خليفـــة، عن دعم الهيئة لكافة 
شركاتها المنضوية تحت مظلتها، بما يسهم 
فـــي تنمية واســـتدامة االقتصـــاد البحريني 
مـــن خال جـــذب المزيـــد من االســـتثمارات 
األجنبيـــة للمملكـــة بما يتماشـــى مـــع أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة واهتمام الحكومة برئاســـة رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة والمتابعة المســـتمرة 
مـــن ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، مضيًفا أن شـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويـــات قـــد أثبتـــت اليـــوم تميزها 
أو  اإلنتـــاج  صعيـــد  علـــى  ســـواء  الكبيـــر 
التســـويق، حيـــث تعد الشـــركة اليـــوم رافًدا 

ا لاقتصاد البحريني المتنامي. مهمًّ
 وأكـــد وزيـــر النفـــط أن الشـــركة تجـــد كل 
الدعم والمســـاندة سواء من حكومة مملكة 
المســـاهمين،  الشـــركاء  مـــن  أو  البحريـــن 
مـــن  بحزمـــة  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مشـــيًدا 
المشروعات التوســـعية التي تعتزم الشركة 
دراســـتها وتنفيذها في حال ثبوت جدواها 
االقتصاديـــة مـــن أجـــل أن تواصل الشـــركة 

مســـيرة نموها ونجاحهـــا المتصاعد، خاصة 
بعد سلســـلة االكتشـــافات النفطيـــة األخيرة 
فـــي المملكـــة والتي من شـــأنها توفيـــر الغاز 

اللقيم المطلوب لهذه المشروعات.
وأضاف أن االتفاقية مع “ســـايبم” اإليطالية 
الســـمو  صاحـــب  لتوجهـــات  ترجمـــة  تأتـــي 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء نحو اســـتمرار 
تعزيـــز نمـــو االقتصـــاد البحرينـــي من خال 
عقد مبادرات اقتصادية متنوعة ومشـــتركة 
االســـتراتيجية،  الجهـــات  مـــن  العديـــد  مـــع 
كمـــا يأتـــي فـــي وقـــت تســـعى فيـــه شـــركة 
الخليج لصناعـــة البتروكيماويـــات لانتقال 
زيـــادة  علـــى  تقـــوم  جديـــدة  مرحلـــة  إلـــى 
إنتـــاج مصانعها من خال مشـــروع توســـعة 
ضخم ستســـتعين الشـــركة خاله بالخبرات 
اإليطالية التي ســـتعمل يـــًدا بيد مع الكوادر 
الوطنيـــة العاملـــة فـــي الشـــركة، معرًبـــا عن 
أملـــه بأن يســـهم هذا التعاون المشـــترك في 
إحـــداث نقلـــة نوعيـــة مهمـــة تدعـــم المركـــز 
المؤثر الذي تتمتع به الشركة على المستوى 
اإلقليمي والعالمـــي. ومن جانبه، أكد رئيس 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة 
عبدالرحمـــن جواهري، أن توقيـــع االتفاقية 
االقتصاديـــة  العاقـــات  خضـــم  فـــي  يأتـــي 
المتينـــة والمتميـــزة التي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن والجمهورية اإليطاليـــة، كما تأتي 
كذلك ضمن خطط الشـــركة اإلســـتراتيجية 
لتوســـعة منشـــآتها فـــي مجمعهـــا الصناعـــي 
داخـــل مملكـــة البحريـــن، مشـــيًرا أن شـــركة 
ســـايبم اإليطالية والمعروفة ســـابقا بشركة 
“سنامبر”و”جيتي” هي واحدة من مجموعة 
فـــي تنفيـــذ  التـــي أســـهمت  الشـــركات  مـــن 
وإنشـــاء العديـــد مـــن مرافـــق الشـــركة فـــي 
بداية تأسيســـها. وكشـــف رئيس الشركة أن 
البتروكيماويات تجد كل الدعم والمســـاندة 
مـــن ولي العهـــد، نائب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، الذي يحرص 
علـــى اســـتمرار نمو الشـــركة وتصاعد وتيرة 
نجاحها حيث أســـهم سموه في توفير كافة 
عناصر النجاح التي أسفرت عن توقيع هذه 

االتفاقية االستراتيجية المهمة.
هـــذا  خـــال  ومـــن  الشـــركة  أن  وأوضـــح   

الدعـــم الرفيـــع تســـعى جاهدة الستكشـــاف 
واســـتغال فـــرص االســـتثمار المتاحـــة في 
الداخـــل والخـــارج، مســـتعينة في ذلـــك بما 
تملكـــه مـــن كفـــاءات وطنيـــة مشـــهود لهـــا 
بالخبـــرة والمهنيـــة إضافـــة إلـــى اســـتقطاب 
أحـــدث التقنيـــات التـــي توفرهـــا الشـــركات 
األجنبيـــة المتطـــورة مثـــل شـــركة “ســـايبم” 
في هذا المجال والتي ترتبط الشـــركة معها 
بعاقات تعـــاون وثيقة تـــم بنائها من خال 

سنوات طويلة من التعاون المشترك.
 ومتحدًثـــا عـــن تفاصيل االتفاقيـــة، أوضح 
جواهري أنه بموجب االتفاقية تقوم الشركة 
اإليطاليـــة بتوفيـــر الدعـــم الفنـــي المطلوب 
شـــركة  تنـــوي  التـــي  المشـــروعات  لدراســـة 
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويـــات تنفيذها 
ضمـــن خططهـــا التوســـعيةـ مشـــيًرا إلـــى أنه 
قـــد تم بالفعل التعاقد مع الشـــركة اإليطالية 
فـــي مطلع هذا العام إلجراء دراســـة جدوى 
فنيـــة وتجارية مفصلـــة لتحديـــد الخيارات 
األكثـــر جـــدوى لمشـــروع التوســـعة للمصانع 
الحاليـــة حيث إنه من المتوقـــع االنتهاء من 
هذه الدراســـة بحلول الربـــع الثاني من العام 
2020. وتتضّمـــن االتفاقية دراســـة عدد من 
المشروعات، المشـــروع األول يتعلق بزيادة 
اإلنتـــاج اليومـــي للمصانـــع الحالية للشـــركة 
بنســـبة تقـــارب 15 % من األمونيـــا واليوريا 
والميثانـــول، وذلـــك من خـــال إيجاد حلول 
فنيـــة وتقنيـــة مـــن شـــأنها تخفيـــض الطاقة 
واســـتغال الكميـــات اإلضافيـــة مـــن الغـــاز 
الطبيعي، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة 
التقديرية لهذا المشـــروع قرابة 350 مليون 
يورو، بينما يتعلق المشـــروع الثاني بدراسة 
النيتروجينيـــة  لألســـمدة  مصنـــع  إنشـــاء 

إلنتـــاج مادتي األمونيـــا واليوريـــا الحبيبية 
والـــذي تنـــوي الشـــركة إنشـــاءه حـــال توفر 
الغـــاز اللقيم الـــازم له وهو األمر الذي تعمل 
الشـــركة جاهدة على تحقيقـــه للمضي قدًما 
فـــي خطـــوات تنفيـــذ هـــذا المشـــروع الكبير 
والواعد ومن المتوقع أن تبلغ طاقة المصنع 
اإلنتاجيـــة حوالـــي 2.2 و3.4 ألف طن متري 
ـــا فـــي حيـــن يتوقـــع أن تصـــل تكلفـــة  يوميًّ
التنفيـــذ إلـــى 2 مليـــار يـــورو. أما المشـــروع 
الثالـــث فهـــو مرتبـــط باالستكشـــاف الجديد 
وتحديـــد نوعيـــة الغـــاز اللقيـــم حيـــث تنوي 
الشـــركة اإليعـــاز لـ”ســـايبم” إلعـــداد دراســـة 
جـــدوى فنيـــة واقتصاديـــة لمشـــروعات في 
مجال صناعة البتروكيماويات علًما بأنه من 
المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشـــروع حال 
ثبـــوت جدواها وتنفيذها إلـــى حوالي مليار 

ونصف يورو.
وتتســـق االتفاقية التي تجمـــع بين “جيبك” 
مملكـــة  حكومـــة  توجهـــات  مـــع  و”ســـايبم” 
البحرين والمســـاهمين في تطوير وتحديث 
البتروكيماويـــات  وصناعـــة  النفـــط  قطـــاع 
حيـــث تبـــذل الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  النفـــط  وزيـــر  بقيـــادة 
لدعـــم  حثيثـــة  جهـــوًدا  خليفـــة  آل  خليفـــة 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  مشـــروعات 
مـــع  التعـــاون  وتشـــجيع  البتروكيماويـــات 
لزيـــادة  والعالمييـــن  اإلقليمييـــن  الشـــركاء 
التكامل وتعظيم االســـتفادة من التسهيات 
التي توفرها الحكومة الرشيدة لهذا القطاع 
االســـتراتيجي المهم، وبخاصة بعد اإلعان 
عـــن االكتشـــافات النفطيـــة الواعـــدة التـــي 
شـــهدها حقـــل خليـــج البحريـــن فـــي اآلونة 

األخيرة.

روما - بنا

اتفاق بين “تطوير” و “إيني” لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التي 
يقـــوم بهـــا ولـــي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة إلى الجمهوريـــة اإليطالية، 
وقـــع وزيـــر النفـــط رئيـــس مجلس 
إدارة شركة تطوير للبترول الشيخ 
محمد بن خليفة آل خليفة  اتفاقية 
مع شركة إيني اإليطالية وقعها من 
الجانب اإليطالي الرئيس التنفيذي 
ديســـكالزي؛  كاوديـــو  للشـــركة 
لتعزيـــز التعاون فـــي قطاع الطاقة 
من خال تيسير التقييم المشترك 
فـــي  جديـــدة  مبـــادرات  وإطـــاق 
المجاالت ذات االهتمام المشـــترك، 
بمـــا فـــي ذلـــك الطاقـــة المتجـــددة 

المســـال  الطبيعـــي  الغـــاز  وتزويـــد 
)LNG( واالستكشاف.

وأكد الوزير حرص مملكة البحرين 
المشـــتركة  المشـــاريع  فـــي إقامـــة 
فـــي  والخبـــرات  األفـــكار  وتبـــادل 
ز  مجـــاالت العمـــل المشـــترك الُمعـــزِّ
لبرامج تطوير قطاع النفط والغاز 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والطاقـــة 
الزيـــارة  بأهميـــة  الوزيـــر  منوهـــا 
فـــي توفيـــر المزيـــد مـــن الفـــرص 
االســـتثمارية فـــي قطـــاع الطاقـــة 
التقـــدم  البحرينـــي، والســـيما مـــع 
الـــذي تحققـــه المملكـــة فـــي تنفيذ 
المشاريع الحيوية التي تهدف إلى 

تطوير الموارد الحالية.
التـــي  بالـــدور  الوزيـــر  أشـــاد  كمـــا 
تضطلع به شـــركة إيني في تطوير 

القطـــاع النفطـــي فـــي دول العالـــم 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والســـيما 
الوطيـــدة  بالعاقـــات  منوهـــا 
التـــي تربـــط بيـــن الهيئـــة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز وشـــركة إينـــي لمـــا 
لهـــا مـــن خبـــرات طويلـــة فـــي هذا 
قـــادرة  المجـــال وكـــوادر متميـــزة 
علـــى اســـتخدام أفضـــل التقنيات 
نتائـــج  تحقيـــق  فـــي  الحديثـــة 
متقدمة في هـــذا المجال الحيوي 

التوفيـــق  كل  متمنيـــا  والمهـــم، 
والنجاح للشـــركة فيما تسعى اليه 

من تطلعات مستقبلية.
وقـــال وزيـــر النفـــط إن االتفاقيـــة 
مـــن  للمزيـــد  الطريـــق  ســـتمهد 
النقاشـــات حول التعاون المشـــترك 
بين شركة تطوير للبترول وشركة 

إيني، بما فـــي ذلك تبادل الخبرات 
الطاقـــة  مجـــال  فـــي  والدعـــم 
المتجـــددة وإمـــداد الغـــاز الطبيعي 
المزيـــد  وتقييـــم   ،)LNG( المســـال 
مـــن الفـــرص فـــي مجـــال عمليـــات 

االستكشاف.
مـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي 

لشـــركة إينـــي كاوديو ديســـكالزي 
إن االتفاقيـــة توضح التزام شـــركة 
إيني بتوســـيع وجودها في مملكة 
البحريـــن مع متابعة إســـتراتيجية 
الشركة الشـــاملة إلزالة الكربونات، 
كما تمثل جزءا من انتقال الشركة 
نحـــو الطاقة الخضـــراء واالقتصاد 
الدائـــري الـــذي تـــم العمـــل بـــه منذ 
الشـــركة  وهـــدف   ،2014 العـــام 
هـــو دعـــم زيـــادة مصـــادر الطاقـــة 
البلـــدان  فـــي  الكربـــون  منخفضـــة 
التـــي تعمـــل فيها؛ مـــن أجل ضمان 
االســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل، 
مشـــيرا إلـــى أهمية تطويـــر الطاقة 
المتجـــددة مـــن خـــال تعزيـــز دور 
والتكنولوجيـــة  العلميـــة  البحـــوث 

في هذا المجال.

روما - بنا

تبادل الخبرات 
والدعم في 

مجال إمداد الغاز 
الطبيعي

عهد جديد للعالقات البحرينية اإليطالية
Û  عكســت الزيارة الرســمية التي يقوم بها صاحب الســمو الملكي األمير سلمان

بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء إلــى جمهوريــة إيطاليــا والمباحثــات التي أجراها ســموه مع 
رئيــس الــوزراء اإليطالي وكبــار المســؤولين بالحكومة اإليطاليــة، ما يحظى 
بــه ســموه مــن تقديــر عميق، وجســدت مــدى الســمعة الطيبة التــي تتمتع بها 
مملكــة البحريــن علــى الصعيــد العالمــي، وما لها من مكانة راســخة اكتســبتها 
عن جدارة؛ نتيجة لما تتســم به سياســتها من شــفافية وانفتاح على الجميع 
واحتــرام دائــم للحــوار المتبــادل والتعايــش، وما تقــوم به مــن أدوار إقليمية 

ودولية بناءة وداعمة لجهود إحال األمن والرخاء في ربوع العالم أجمع.
Û  والتــي التوقيــع عليهــا،  تــم  التــي  التفاهــم  لاتفاقيــات ومذكــرات  والناظــر 

توجــت بهــا هــذه الزيــارة الناجحــة، يجــد أنهــا تعبــر عــن المســتوى المتميــز 
لعاقــات الصداقــة بيــن البلديــن وشــمولها مختلف مجــاالت التعــاون الثنائي 
السياسي واالقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من المجاالت، والحماس 
الكبيــر واإلرادة الواضحــة لديهمــا فــي توســيع هــذا التعــاون، كما أنها تجســد 
نهــج مملكــة البحرين فــي التنمية المســتدامة وحرصها علــى تلبية متطلبات 
الحاضــر والمســتقبل مــن أجــل المواطــن الــذي يأتي دائمــا وأبدا فــي صدارة 
االهتمــام، ومــن أجلــه تســخر اإلمكانــات كافــة، ولرفاهيتــه تســتثمر عاقــات 

المملكة الوطيدة مع مختلف دول العالم.
Û  فقد تم التوقيع على اتفاق بشــأن إعفاء حاملي جوازات الســفر الدبلوماسية

والخدمة والخاصة من متطلبات التأشــيرة، وثانية بشــأن الخدمات الجوية، 
وثالثة للتعاون في المجاالت الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية، ومذكرة 
تفاهــم للتعــاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، وإعان نوايا للتعاون في 
مجال الفضاء، إضافة إلى بيانات مشــتركة ومذكرات تفاهم غطت مجاالت 

واسعة وهائلة من التعاون الثنائي كالسياحة والتجارة واالستثمار.
Û  األمر الافت في تلك الزيارة هو ذلك الحضور المميز للقطاع الخاص، سواء

في الوفد المرافق لصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
أو فــي المباحثــات ونتائــج الزيــارة، إذ تــم التوقيع على اتفاقية بين شــركتي 
تطوير للبترول البحرينية وإيني اإليطالية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة 
المتجــددة والغــاز الطبيعي المســال واالستكشــاف، والتوقيع علــى اتفاقيات 
للتعاون بين شــركة ألمنيوم البحرين وكل من شــركة فلورســيد، وشــركة فاتا 
وشركة تيكمو، واتفاقية للتعاون بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
“جيبك” وشركة سايبم اإليطالية واتفاقية للتعاون المشترك بين بنك السام 

وشركة “أو أم بي ريسنغ”.
Û  الواســعة والهائلــة الفــرص  التفاهــم تؤكــد  كل هــذه االتفاقيــات ومذكــرات 

المتوافــرة فــي الجانبين لزيادة مســاحات التعاون وتعظيــم المنافع المتبادلة 
وإمكان القيام بمشروعات ضخمة في البلدين في مجاالت مهمة يرتكز عليها 

أي اقتصاد متقدم وقوي ومتطور كالنفط، والصيرفة، والصناعة، وغيرها.
Û  كمــا أنهــا تعبر أيًضا عن ذلك الدور الكبير الذي تقوم به الســياحة في اقتصاد

البلديــن، ومــا يوليانــه من أهمية لزيادة حركــة التبادل الســياحي بينهما وبما 
يدعم االقتصاد ويزيد الدخل ويوفر مزيدا من فرص العمل.

Û  ،وتؤكد كذلك حرص مملكة البحرين على تشــجيع واســتقطاب االستثمارات
وسياســتها فــي تنويــع مصــادر الدخــل، وإتاحــة المجال واســًعا أمــام القطاع 
الخــاص للقيــام بــدوره في المجــاالت كافة، وكلها مياديــن تمتلك فيها مملكة 
البحرين نجاحات كبيرة، وحصلت معها على شــهادات عديدة من مؤسســات 
اقتصاديــة مرموقــة، وكان أخرهــا حصــول وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
على جائزة أفضل وزير مالية في الشرق األوسط للعام 2020، من قبل مجلة 
Fi�( العالميــة التابعــة لمؤسســة الفاينانشــال تايمــز )THE BANKER )ذا بنكــر 

nancial Times(؛ تقديــرا إلســهاماته فــي تعزيــز الوضــع المالــي واالقتصادي 
لمملكــة البحريــن. ولــم تغفــل االتفاقيــات أهميــة التعاون في المجــاالت التي 
ال غنــى عنهــا فــي المســتقبل وســتكون لهــا الكلمة العليــا في تعزيــز االقتصاد 

وإدامة التقدم والتنمية المستدامة كالتكنولوجيا والفضاء.
Û  ويبرز الجانب اإلنساني كأكثر الجوانب أهمية في تلك االتفاقيات ومذكرات

التفاهــم التــي تــم توقيعها، والــذي يتعلق بالصحــة والتعليم كونهمــا من أهم 
مقومــات التنمية الشــاملة ومعيار التقــدم الحقيقي ألي دولة وهو ما تحرص 
عليــه وتســعى إليــه مملكــة البحريــن باســتمرار، فالمواطن هو هــدف التنمية 

وغايتها.
Û  وغني عن القول إن فرص نجاح وتحصيل فوائد هذه االتفاقيات ومذكرات

التفاهــم كبيــرة وواســعة؛ الســيما أنهــا تقــوم على مبدا االســتفادة المشــتركة 
والخبــرات المتبادلــة وتهــدف إلــى شــراكة حقيقية ومســتدامة فــي مجاالت 

ضرورية.
Û  وبهذا، فإن زيارة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة هي

بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في العاقات بين مملكة البحرين والجمهورية 
اإليطالية وبداية لعهد سيكون حافًا بمختلف صور التعاون الوثيق، وزاخًرا 

بالمكاسب والمنافع للبلدين والشعبين الصديقين.
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سمو محافظ الجنوبية يدشن حملة “ال للتدخين”
الصحي الــجــانــب  تعزيز  فــي  ــتــعــاون  وال المجتمعية  الــشــراكــة  ــراز  إبـ

الشـــيخ  الجنوبيـــة ســـمو  َدّشـــن محافـــظ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
تزامًنـــا  للتدخيـــن”  “ال  التوعويـــة  الحملـــة 
مـــع اليـــوم العالمـــي لمكافحـــة الســـرطان، 
وذلـــك بحضور مدير عام مديرية شـــرطة 
الشـــيخ  العقيـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
والوكيـــل  آل خليفـــة  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا 
المســـاعد للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحة 
مريم الهاجري وعدد من كبار المســـؤولين 

من الجهات المتعاونة والمحافظة.
الـــذي  الـــدور  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد   
تقـــوم بـــه المحافظـــة فـــي احتضـــان هذه 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  إلبـــراز  الفعاليـــات، 
الجانـــب  تعزيـــز  فـــي  الوثيـــق  والتعـــاون 
التوعوي والصحي لمجتمع أكثر وعًيا من 
خـــال تثقيف الناشـــئة والشـــباب وجميع 
مشـــيًدا  بالمحافظـــة،  المجتمـــع  شـــرائح 
ســـموه بالتعاون الحثيث مع كافة الجهات 
المشـــاركة من خال تدشـــين هذه الحملة 
المتنقلـــة في المرافق العامـــة والمجمعات 

إلـــى  باإلضافـــة  بالمحافظـــة،  التجاريـــة 
مشـــاركة العديـــد مـــن القطاعـــات األهليـــة 
المستشـــفيات  جميـــع  فـــي  والعيـــادات 
فـــي  الصحيـــة  المراكـــز  مـــن  والعديـــد 
المحافظة، مـــع إقامة المحاضرات ونشـــر 
الوقائيـــة  والبرامـــج  التوعويـــة  الرســـائل 
والتي تهدف جميعها إلى مجتمع خال من 
التدخين. وبدأ حفل التدشين بعرض فيلم 
توعـــوي لكيفيـــة مكافحـــة آفـــة التدخين، 
اختصاصـــي  قدمـــه  مفّصـــل  شـــرح  تـــاه 

علـــي  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة 
العرادي، حيث أوضح المضار الناتجة من 

التدخين وطرق المكافحة السليمة.
بتدشـــين  المحافـــظ  ســـمو  قـــام  بعدهـــا،   
الحملة إيذاًنا بانطاقها، كما افتتح سموه 
أبـــرز  علـــى  المصاحـــب واطلـــع  المعـــرض 
الخدمـــات المقدمـــة من الجهـــات الصحية 
المشـــاركة والمتمثلـــة فـــي إدارة الصحـــة 
بـــوزارة  الصحـــة  تعزيـــز  وإدارة  العامـــة 
الصحـــة وإدارة الشـــئون الصحيـــة بوزارة 

التدخيـــن  مكافحـــة  وجمعيـــة  الداخليـــة، 
ومستشفى الملك حمد.

 كما اشـــتمل المعرض المصاحب على ركن 
توعـــوي وتثقيفـــي عـــن أضـــرار التدخيـــن 
وتأثيـــر  األخـــرى  باألمـــراض  وعاقتـــه 
التدخيـــن الســـلبي علـــى غيـــر المدخنيـــن، 
تســـاعد  التـــي  األدويـــة  أحـــدث  وعـــرض 
في اإلقاع عـــن التدخيـــن، والتأكيد على 
جانـــب الوقاية لعدم وقوع أفراد المجتمع 

في هذه اآلفة.

المنامة - وزارة الداخلية

بوسطن - بنا

التقى ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد 
آل خليفة، بمدينة بوســـطن، حاكم والية ماستشوســـتس األميركية تشـــارلي بيكر. وأكد 
السفير حرص مملكة البحرين على تعزيز العمل المشترك مع الواليات المتحدة األميركية 
والســـبل الكفيلـــة بتطويـــر التعاون والتنســـيق في العديـــد من المجاالت، مشـــيًدا بحرص 
البلدين المتبادل على فتح مزيد من آفاق التعاون بينهما بما يســـهم في تطوير العاقات 
الثنائيـــة، منوًهـــا إلـــى أهمية مذكرة التفاهم التـــي وقعتها مؤخـــًرا وزارة الداخلية بمملكة 
البحرين وشرطة بوسطن والتي أسهمت في تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال 

األدلة الجنائية بجانب عدد من مجاالت التعاون األمني.
مـــن جانبه، أعرب تشـــارلي بيكر عن اعتزازه بعاقات الصداقـــة والتعاون التي تربط بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة األميركية وما تشـــهده من تطـــور وتقدم على كافة 

األصعدة، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
كما تم البحث في عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، باإلضافة إلى استعراض 
العاقـــات الثنائيـــة المتميزة بين مملكة البحرين والواليـــات المتحدة األميركية الصديقة 
وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين عموما، والتعاون في المجاالت 

التعليمية واالقتصادية واألمنية مع والية ماستشوستس خصوصا.

تعاون أمني واقتصادي مع ماستشوستس

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
 JTF خليفة، في القيادة العامة صباح امس، قائد قوة المهام المشـــتركة األســـترالية
633 اللواء ركن ســـوزان كويل والوفد المرافق، بحضور وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبدهللا النعيمي. وأثنـــاء اللقاء، رحب القائد العام لقـــوة دفاع البحرين بقائد 
قوة المهام المشتركة األسترالية JTF 633 والوفد المرافق، وتم استعراض عاقات 

الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

استعراض سبل تعزيز العالقات مع أستراليا

محمد بن مبارك يطلع على مشاريع “البحرين الجامعية”
اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
الرئيـــس  القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه 
للجراحيـــن  الملكيـــة  للكليـــة  التنفيـــذي 
بدبلن في ايرلندا كاثال كيلي، بمناســـبة 

زيارته للمملكة.
ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة بكيلي، الذي اطلعه على مشاريع 
التوســـعة فـــي كلية البحريـــن الجامعية 
التابعـــة للكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن، إذ 
أعرب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
عـــن تقديره لما تقدمه الكلية من برامج 
دراســـية فـــي مجـــاالت الطـــب والعلوم 
المتميـــز  بالمســـتوى  مشـــيًدا  الطبيـــة، 
فـــي  وإســـهاماتهم  الكليـــة  لخريجـــي 
الخدمـــات الطبية فـــي المملكة وبالدول 

التي ينتمون إليها.

ومن جانبه، عبر كيلي عن الشـــكر لسمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
اســـتقباله، وعن سعادته بالتعاون القائم 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والكليـــة، مؤكًدا 
حـــرص القائميـــن عليهـــا زيـــادة وتعزيز 
التعـــاون بما يمكن الكلية من أداء عملها 
وتقديـــم أفضـــل خدماتهـــا الطبيـــة فـــي 
مجاالتهـــا المختلفة. حضر اللقاء رئيس 

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين جامعة البحرين الطبية سمير عتوم.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفـــة، بمكتبه بقصر القضيبية، 

عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل.

القضايـــا  أهـــم  اســـتعراض  جـــرى  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
المطروحة على مجلس الشورى، التي تخص مصالح 

الوطن والمواطن.

استعراض أهم القضايا المطروحة على “الشورى”

المنامة - وزارة الداخلية

المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  تعزيـــًزا 
والتواصـــل الفعـــال مـــع كافـــة فئـــات 
المجتمع، وبتوجيهـــات من مدير عام 
مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
العقيـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد آل 
خليفـــة، نّظمت شـــعبة شـــرطة خدمة 
المجتمـــع بالمديريـــة زيـــارة إلى مركز 
البحريـــن لـــأورام بمستشـــفى الملـــك 
حمـــد الجامعـــي وذلـــك بالتزامـــن مـــع 
االحتفـــال باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة 

السرطان.
منطلـــق  مـــن  الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي   

الشـــراكة االجتماعيـــة التـــي تتبناهـــا 
وزارة الداخليـــة، وتأكيًدا على أهمية 
الـــدور الـــذي تقـــوم به بالمســـاهمة مع 
قطاعـــات المجتمـــع المدنـــي األخـــرى 
والتأثيـــر اإليجابي الـــذي تحققه هذه 

النوعية من الشراكة.
 وفـــي نهايـــة الزيـــارة، أعـــرب الوفـــد 
عـــن شـــكره للعاملين بمركـــز البحرين 
لـــأورام على ما يقومـــون به من دور 
المرضـــى  فـــي خدمـــة  وبنـــاء  فعـــال 
وباألخـــص “مرضى الســـرطان” وعلى 

ما يولونه من اهتمام بالغ تجاههم.

شرطة المجتمع بـ “الجنوبية” تزور مستشفى الملك حمد
المنامة - وزارة الداخلية

في إطار التعـــاون والعمل على 
المجتمعيـــة،  الشـــراكة  تعزيـــز 
شـــرطة  مديريـــة  اســـتقبلت 
محافظة العاصمة )مركز شرطة 
الحورة( مجموعة من الباحثين 
القانونييـــن المرشـــحين للعمـــل 

في النيابة العامة.
 وفـــي مســـتهل الزيـــارة، رّحب 
شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر 
العميـــد  العاصمـــة  محافظـــة 
بالحضـــور  الجيـــران  عبـــدهللا 
الزيـــارة  هـــذه  علـــى  مثنًيـــا 

المثمرة والتي من شأنها تبادل 
العاقـــات  وتعزيـــز  الخبـــرات 
بين الجهـــات ذات االختصاص 
فـــي ســـبيل تحقيـــق المصلحة 

العامة.
 واطلع الباحثون على آلية سير 
المتبعـــة  واإلجـــراءات  العمـــل 
في القضايا، كمـــا قاموا بجولة 
بكافـــة األقســـام للتعـــرف على 
اإلجراءات بشـــكل عملي، وتا 
ذلـــك لقـــاء طرحت مـــن خاله 

المناقشات واالستفسارات.

“شرطة العاصمة” تستقبل المرشحين للعمل بالنيابة

الرفاع - قوة الدفاع

حفـــل  البحريـــن،  دفـــاع  بقـــوة  جـــرى 
تخريج دورة المستجدين العسكريين 
فـــي ســـاح الجـــو الملكـــي البحرينـــي 
أمس، ضمن خطة قوة دفاع البحرين 
مـــزودة  وطنيـــة  كـــوادر  إعـــداد  فـــي 
فـــي  الـــازم  والتأهيـــل  بالتدريـــب 
القطاعـــات والوحـــدات التابعـــة لقـــوة 
دفـــاع البحريـــن كافـــة، بحضـــور قائد 
ســـاح الجو الملكي البحرينـــي اللواء 
الركن طيار الشـــيخ حمـــد بن عبد هللا 

آل خليفة.

واســـتهل الحفـــل بتاوة آيـــات عطرة 
إيجـــاز  وقـــدم  الحكيـــم،  الذكـــر  مـــن 
عـــن الـــدورة، بعدهـــا قـــدم الخريجون 
تطبيقات عملية لما تم تحصيله أثناء 
فتـــرة تدريبهـــم، التـــي عكســـت مـــدى 
الروح القتالية العاليـــة التي يتمتعون 

بها.
قائـــد  تفضـــل  الحفـــل،  ختـــام  وفـــي 
ســـاح الجو الملكي البحريني بتوزيع 
الجوائـــز والشـــهادات التقديريـــة على 

المتفوقين بالدورة.

تخريج دورة المستجدين العسكريين بسالح الجو الملكي

وصول وفد “الداخلية” إلى اإلمارات للمشاركة في “أمن الخليج 2”
المشـــترك الخليجـــي  األمنـــي  العمـــل  لتعزيـــز  الجهـــود  تكثيـــف 

وصــل وفــد وزارة الداخليــة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة 
للمشــاركة فــي التمريــن التعبــوي المشــترك لألجهــزة األمنيــة بــدول مجلــس 

التعاون )أمن الخليج العربي 2(.

وبهـــذه المناســـبة، أكد مســـاعد رئيس 
العمليـــات  لشـــؤون  العـــام  األمـــن 
والتدريب رئيـــس الوفد العميد الركن 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة، أن 
المشـــاركة فـــي التمريـــن تأتـــي تنفيًذا 
لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس 
التعاون في ختام االجتماع 36، الذي 

عقد في سلطنة عمان الشقيقة.
وأشـــاد مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 

بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة ومتابعة 
إطـــار  فـــي  العـــام،  األمـــن  رئيـــس 
العمـــل علـــى تكثيـــف الجهـــود لتعزيز 
المشـــترك  الخليجـــي  األمنـــي  العمـــل 
والتنســـيق  التعـــاون  مجـــاالت  فـــي 
األمنيـــة،  األجهـــزة  بيـــن  والتخطيـــط 
وتوحيـــد المفاهيـــم لمواجهـــة جميـــع 
أنواع التهديـــدات والمخاطر، وتبادل 
الخبـــرات والمعلومـــات، وبما ينعكس 
واالســـتقرار،  األمـــن  علـــى  إيجابـــا 

خصوًصـــا فـــي ظـــل المراحـــل األمنية 
الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

كمـــا تقـــدم العميد الركن الشـــيخ حمد 
إلـــى  بالشـــكر  آل خليفـــة  بـــن محمـــد 

اإلمـــارات  بدولـــة  الداخليـــة  وزارة 
العربية المتحدة الشـــقيقة على حسن 
فعاليـــات  نجـــاح  متمنيـــا  التنظيـــم، 

التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة.

أبوظبي - بنا

واشنطن - بنا

أكد ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الواليات 
عبـــدهللا  الشـــيخ  األميركيـــة  المتحـــدة 
الديمقراطيـــة  أن  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
البحرينيـــة تعيش أزهـــى عصورها انطاًقا 
مـــن النهج اإلصاحي الذي تعيشـــه مملكة 
البحريـــن تحت قيادة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
موضًحـــا أن جالة الملك أرســـى من خال 
النهج اإلصاحي الشـــامل قواعد التعايش 
الدينـــي  والتســـامح  الثقافيـــة  والتعدديـــة 
والتـــي تعـــد مـــن نقـــاط القـــوة األساســـية 
الرئيســـة  واألســـباب  البحريـــن  لمملكـــة 
لتميزها على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
إذ ترحب مملكـــة البحرين بالجميع وتعمل 
دوًمـــا على تعزيز االنفتـــاح وتقبل مختلف 

الثقافات واألديان.
جـــاء ذلك فـــي حلقة نقاشـــية اســـتضافت 
الســـفير، ونظمهـــا مركز كـــراون لدراســـات 
براندايـــس  بجامعـــة  األوســـط  الشـــرق 
أســـاتذة  مـــن  عـــدد  بحضـــور  األميركيـــة، 
آخـــر  حـــول  ودارت  وطلبتهـــا،  الجامعـــة 

المستجدات في الشرق األوسط.
وأكـــد الســـفير أن مملكة البحرين شـــرعت 
فـــي هـــذا المســـار الديمقراطـــي منـــذ 100 
عام تقريًبا ومضت في مسيرتها المتقدمة 
التي طالت مجـــاالت عديدة وامتدت لكل 
فئـــات المجتمع، ومن ذلك ما حققته المرأة 
البحرينية من إنجازات كبيرة في مختلف 
المجـــاالت وهي تحظـــى بالدعم الكبير من 
قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  للمـــرأة صاحبـــة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، إذ لم يأل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة جهـــًدا فـــي دعم 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلـــف المجاالت 

واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
وغيرهـــا، وعرفـــت المـــرأة البحرينيـــة منذ 

عقود بتميزها على مستوى المنطقة.
كمـــا تـــم التطـــرق إلـــى أن مملكـــة البحرين 
علـــى  تؤكـــد  دســـتورية  ملكيـــة  كونهـــا 
الصعيديـــن التشـــريعي والعملـــي التزامهـــا 
بحماية حق حرية التعبير، لكن في الوقت 
ذاته فإن الدســـتور يرفض التحريض على 
الكراهية والعنف بأي شـــكل من األشـــكال، 
مشـــيًرا إلى أن مملكة البحرين سعت ومنذ 
وضـــع نظامها البرلماني ألن تصبح نموذًجا 
ليـــس فقـــط مـــن أجـــل التمكين السياســـي 
ولكـــن أيًضـــا رائـــدة في مجـــال المشـــاركة 
الشـــعبية. كما استعرض الســـفير العاقات 
التـــي تجمـــع مملكـــة  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
الصديقة، معرًبا عن اعتزاز مملكة البحرين 
واشـــنطن  بيـــن  االســـتراتيجية  بالشـــراكة 
والمنامة فـــي المجاالت الدفاعية واألمنية 
فـــي إطار االلتـــزام المشـــترك بحفظ األمن 

والسلم الدوليين.

الديمقراطية البحرينية تعيش أزهى عصورها

الشيخ عبدالله بن راشد
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محرر الشؤون المحلية

جمعة لـ “^”: كريمات لتبييض البشرة خطيرة وأضرارها غير قابلة للعالج
حذر استشاري األمراض الجلدية اختصاصي التجميل حسين جمعة من استخدام بعض من الكريمات التي تقوم 
بتبييــض البشــرة وإزالــة النمــش والبقع، مشــيًرا إلــى أن البعض منها خطيرة جًدا وتســبب بقعــا بيضاء، وتضعف 
طبقات الجلد، وتكشف األوعية الدموية، وبعدها من غير الممكن إزالة هذه اآلثار نهائًيا، أي أن الضرر غير قابلة 

للعالج وفًقا لجمعة.

اســـتخدام  يجـــب  ال  أنـــه  وأكـــد 
الكريمات المبيضة للبشـــرة من دون 
استشـــارة األطبـــاء المختصين في 
األمـــر، منوًهـــا إلـــى أن ثمـــة العديـــد 
من هـــذه الكريمات مشـــهورة، لكنها 
وبعضهـــا  خطيـــرة  أضـــرارا  تســـبب 
يحتوي على الزئبق الذي يترك آثارا 

سلبية على مستخدميها.
كريـــم  أي  اســـتخدام  بـــأن  وأفـــاد 
مبيـــض للبشـــرة يحتوي علـــى مادة 
يجـــب  كلوبيتاســـول  البروبيونـــات 
أن يكـــون عـــن طريق وصفـــة طبية 

ورقابـــة صارمة من طبيب مختص، 
وال يجب التعامل مع هذه الكريمات 

وفًقا لألهواء والتجربة.
المـــواد  هـــذه  اســـتخدام  أن  ـــن  وبيَّ
مخاطـــر  يســـبب  خاطـــئ  بشـــكل 
صحية خطيرة مثل تدهور طبقات 
الجلد وظهور ندب في البشرة وبقع 
بيضـــاء وغيرها من تـــركات يصعب 

التعامل معها الحًقا.
وقامت وزارة الصحة في اإلمارات 
بالتحذير من استخدام 4 أنواع من 
الكريمات التي يتم الترويج لها عبر 

مواقع اإلنترنت وتستخدم لتبييض 
البشـــرة وإزالة النمش والبقع، وذلك 
الحتوائهـــا علـــى مـــادة البروبيونات 
Clobetasol pro� ”كلوبيتاســـول 
والتـــي   %  0.05 بنســـبة   ”pionate
قد تشـــكل مخاطر صحيـــة خطيرة 
لمســـتخدميها مثل تدهور الجلد أو 
انخفـــاض أو ارتفاع ضغـــط الدم أو 

ظهور بثور أو ندبات في البشرة.
إلـــى  تعميمـــا  الـــوزارة  وأصـــدرت 
جميع المنشـــآت الصحية وممارسي 
الرعايـــة الصحية بالقطـــاع الصحي 

 H20( :بشـــأن التحذير مـــن كريمات
 ،)Jours Naturel Papaya Cream
 Jours Naturel Cream و)20 
Visible Differ�(و  ،)Aloe Vera

 ،)ence Cream Spots Remover
 White Express Fast Action(و
 ،)Cream Advanced Formula
وأوصت باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
حيـــال ســـحب هـــذه المنتجـــات من 
األسواق ومنع تداولها واستيرادها، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا غير مســـجلة في 

وزارة الصحة باإلمارات.
مـــادة  أن  الصيادلـــة  ويؤكـــد 
البروبيونات كلوبيتاسول من أنواع 
الســـيترويدات، وهـــي مـــادة خطرة 
معتمـــدة  طبيـــة  وصفـــة  وتتطلـــب 
للحصول عليهـــا، حيث تم تصنيفها 
حيـــث  مـــن  الرابعـــة  المرتبـــة  فـــي 
الخطـــورة مـــن بيـــن خمســـة مراتب 
أخرى وتســـتخدم فقط لالســـتعمال 
االلكزيميـــا  ألمـــراض  الخارجـــي 

والصدفية.

حسين جمعة

تترك بقعا 
بيضاء وندبا 

وتضعف 
طبقات الجلد

تحذير من 
استخدامها 

من دون وصفة 
واإلمارات 

تسحبها من 
األسواق

الفاضل تسأل: لماذا لم تعزلوا القادمين من الصين 14 يوما بالحجر؟

تقدمــت رئيســة لجنــة الخدمــات بمجلــس الشــورى جهــاد الفاضــل بســؤال لوزيــرة الصحــة فائقــة الصالح حــول مدى 
جاهزيــة الــوزارة للتصــدي النتشــار فيــروس كورونــا ومــا تــردد مؤخــرا من ظهــور ســاللة جديدة من فيروس مســبب 

إلنفلونزا الطيور.

وقالت الفاضل: تضمن الســـؤال مجموعة 
استفسارات تشغل بال الرأي العام وتمثل 
هاجســـا لـــدى الكثيريـــن ممـــا يتطلـــب من 
الـــوزارة تقديـــم األجوبـــة الشـــافية بشـــأن 
تعاطيهـــا مـــع هـــذا الموضـــوع الـــذي يؤثر 
على صحة وسالمة وأمن سكان البحرين. 
وأكـــدت الفاضل أن تكون الجهات المعنية 
علـــى مســـتوى جاهزيـــة مرتفعـــة من أجل 
درء أّي خطـــر يتهـــدد الجميـــع، وبخاصـــة 
مع انتشـــار المعلومات الكثيـــرة عنه، ومما 
يتطلـــب تكثيـــف جهود التوعيـــة بمختلف 
الوسائل ســـواء التقليدية أو الحديثة عبر 

منصـــات التواصـــل االجتماعـــي. وتضمـــن 
سؤال الفاضل االستفسارات اآلتية:

- ما خطة وزارة الصحة الوقائية للتصدي 
النتشار فيروس كورونا؟

- هـــل المختبـــرات العامة بـــوزارة الصحة 
مؤهلة الكتشاف حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونـــا؟ وكم كلفة المـــواد واألجهزة التي 
تم شراؤها مؤخرا لهذا الغرض؟

- انتشـــرت األخبـــار يـــوم األحـــد 2 فبرايـــر 
مـــن  جديـــدة  ســـاللة  ظهـــور  عـــن   2020
فيـــروس مســـبب إلنفلونـــزا الطيـــور، فمـــا 
خطـــة الـــوزارة للتصـــدي لهـــذا الفيروس؟ 

علـــى  قـــادرة  الجديـــدة  األجهـــزة  وهـــل 
الكشـــف المبكر لجميع أنواع الفيروســـات 

أم فيروس كورونا فقط؟

- هل يكفي مجرد فحص جميع المسافرين 
القادمين من الصين في المطار للتأكد من 
عـــدم إصابتهم بالفيـــروس أم يجب نقلهم 

إلـــى العـــزل الصحـــي خصوصـــا وأن مـــدة 
حضانـــة الفيـــروس تصـــل إلـــى 14 يومـــا، 
وبالتالي قد ال توجـــد أّي أعراض ظاهرية 
على المســـافر العائد في حالة فحصه في 

المطار؟
- ما آلية التواصل مع المسافرين القادمين 
من الصين بعد دخولهم إلى المملكة طوال 
فتـــرة حضانـــة الفيـــروس؟ ومـــا األجهـــزة 
ومـــا  لفحصهـــم؟  المســـتخدمة  والمـــواد 
اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي حالة – ال ســـمح 

هللا- إصابة أحدهم بالفيروس؟
- هـــل ربطت الوزارة مختبراتها العامة مع 
كبريـــات مراكـــز الســـيطرة علـــى األمراض 
والوقايـــة منها؟ وهل يوجد تواصل معهم 
علـــى مـــدار الســـاعة لمتابعـــة مســـتجدات 
انتشار الفيروس؟ ومن هي الجهة المكلفة 

بذلك في مملكة البحرين؟

فائقة الصالح  جهاد الفاضل 

هل يكفي فحص جميع القادمين من 
الصين في المطار للتأكد من عدم 

إصابتهم؟

 علوي الموسوي

سيدي أيها الوالد الحنون
Û ..سيدي أيها الوالد الحنون
Û ..وحشتنا
Û ..وحشنا ثغرك الباسم
Û ..وحشنا موكب سموك صباح كل يوم
Û ..وحشنا ذاك الصباح إلي نعي فيه اننا في رعايتك
Û ..وحشنا ملقاك وترحابك
Û ..وحشنا حجيك وسواليفك
Û  وحشــنا ســؤالك.. “كيــف حالكــم يــا اخــوان.. انا ســعيد انــي التقيكم

وأتفقدكــم وأتفقــد أحوالكــم وأخباركــم وأخبار أهلكــم وعيالكم.. ما 
عندي أغلى وال أعز منكم، يســرني أســمع عنكم انكم بخير ويحزني 

لو سمعت عن واحد فيكم مب صاحي...”.
Û .”وحشني مناداك.. “زكريا.. وينه؟؟
Û  ســيدي لمــا تضيــق الدنيــا وتحيطنــا الغيوم الملبــدة بالســواد يكفينا

ننظــر لهدوئــك فنعلــم أنهــا ســاحبة صيــف وتمــر، في ضحــكك أمان 
واطمئنان، الصغير يدرس والكبير يعمل طالما األمير مبتســم، فذاك 
يدعو لليقين بأننا بخير، لقد خبروا أن الدنيا غادرة تدور دور الرحى 
وتسحق متوسطها لكننا في عزك انشغلنا بالعمل والعمران وتزويج 

األبناء.
Û  لقد عرفك شعبك، شجاعا مقداما شديدا العزم، وعرف عن سموكم

أنــك أميــر عادل عطوف حازم، كثير الســعي في اإلصــالح، وميمونا 
اليمــن  يصحبــك  رفيــق،  وصــادق  شــفيق،  ناصــح  الوســاطة،  فــي 
واإلسعاد، محط اآلمال ومعقد الرجاء، وصوال لذوي األرحام، رحب 
الذراع، باسط اليد، عالما بالناس، مهتما بأمورهم، رفيق بهم منشغال 
بالتوسيع عليهم فيما يحبون، ودفع ما يكرهون، محبا للعلم والخير 
واألخيــار، بــل إن أجمــل وأمتــع وأوقــع فواضلك ســيدي وإنعاماتك، 
تشــجيع الكفاءات على الظهور واستحثاث أصحاب الهمم والعزائم 
والمواهب والعبقريات على اإلحســان واإلجادة واإلتقان في خدمة 
بنــي اإلنســان وفــي رفعــة األوطــان، لقــد أقمــت ســياًجا مــن العــدل 
واإلنصــاف، وطالمــا شــغل تفكير ســموكم طلبات أبنائكــم واحتطت 
كثيًرا في أمر المكلفين بخدمة شــعبك من وزراء وعمال فأصبحت 
أًبــا للجميــع تشــملهم بحبك وعطفــك وتفيض عليهــم بحكمتك التي 

كان لها األثر البالغ في رفعة ومكانة البحرين محلًيا ودولًيا
Û  قيــل إن رجــال مــدح ســيده قائــال: لــو ســبقت حاتمــا بيــوم واحــد ما

ذكرته العرب أبدا، لكنه ســبقك فصرت له تاليا، وأنا أشــهد أن عفوك 
أكثر من مجهوده، وطل كرمك، أكثر من وابله.

الداعي لسموكم بالخير
ابنكم زكريا ابراهيم الكاظم

دعم سمو رئيس الوزراء لجمعية السكلر جعلها تحّلق للعالمية
خبير كندي: ســـموه شـــخص حكيم وصبور جدا ويملك القدرة على االســـتماع ألبناء شـــعبه

شــاركت مؤخــًرا جمعيــة البحريــن لرعاية مرضى الســكلر فــي المؤتمر الدولي 
لجمعيــات مرضــى فقــر الدم المنجلي في أمســتردام، بصفتها عضًوا مؤسًســا 

في االتحاد الدولي لجمعيات مرضى فقر الدم المنجلي.

حـــول  الســـكلر  جمعيـــات  وتلتقـــي 
العالم في مؤتمر أمســـتردام لمشاركة 
موحـــدة  رؤيـــة  وبنـــاء  األهـــداف 
التـــي تخـــدم  للتوجهـــات والمشـــاريع 
مرضى الســـكلر حول العالم لتحســـين 

جودة الحياة.
 كمـــا ضـــم المؤتمـــر مشـــاركة ممثلين 
من عدة دول تعاني من تفشى مرض 
الســـكلر هي: ”غانا، البرازيل، استراليا، 
كنـــدا، الواليـــات المتحـــدة األميركية، 
البحريـــن  عمـــان،  فرنســـا،  بريطانيـــا، 

ونيجيريا”.
إلـــى  المقترحـــة  المنظمـــة  وتســـعى   
تبـــادل المعرفـــة وتحويـــل التحديات 
التي يعاني منهـــا المرضى إلى فرص، 
الطبيـــة  الرعايـــة  لتقييـــم  باإلضافـــة 
وتحســـينها، وأن تكون ضمـــن معايير 

جودة محددة موصى بها.
 كما تهدف المنظمة لتأســـيس جداول 
والفعاليـــات  المشـــاريع  جميـــع  تضـــم 
المتعلقـــة بالســـكلر فـــي مختلـــف دول 
العالـــم، ليتمكـــن محاربـــو الســـكلر من 
التواصـــل مـــع المنظمة والمؤسســـات 
المعنيـــة وحضور الفعاليـــات المتعلقة 
بالســـكلر حتى أثناء السفر إلى الدول 

المختلفة حول العالم.
 هـــذا، وقد ألقى الكاظـــم األمين العام 
مرضـــى  لرعايـــة  البحريـــن  لجمعيـــة 
الســـكلر كلمة نقل فيها تحيات رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفة 
المؤتمـــر،  فـــي  للمشـــاركين  تحيتـــه 
شاكًرا ومقّدًرا كل الجهود التي تبذلها 
مؤسســـات المجتمع فـــي دول العالم، 
المثابـــرة  مـــن  المزيـــد  إلـــى  وموّجًهـــا 
لتحســـين الظـــروف الحياتية لمرضى 
الســـكلر، وقـــد وّجـــه الحاضريـــن إلـــى 
التركيز على كل ما يخدم اإلنسان في 
مختلف أنحاء العالم، وبناء األوطان، 

وإشاعة الصحة والسالم.

 من جانبه، أشاد ايزك من كندا بجهود 
ســـمو رئيس الوزراء واصًفـــا إياه بأنه 
ا  جـــدًّ ا وصبـــور  جـــدًّ شـــخص حكيـــم 
ويملـــك القـــدرة على االســـتماع ألبناء 
شـــعبه، وقـــد الحـــظ ذلـــك مـــن خـــالل 
تتبعـــه ألخبـــاره منـــذ ثمانيـــة أعـــوام، 
مؤكـــًدا أن تصرفـــات ســـموه تـــدل أنه 
عاشـــق لشـــعبه ومهتم لشـــؤونهم بالغ 

االهتمام.
للبحريـــن  دعـــوة  ايـــزك  وّجـــه  وقـــد   
فيهـــا  تشـــرح  عمـــل  بورقـــة  لتشـــارك 
األداء الصحـــي المتميز الذي تشـــهده 
المملكـــة فـــي المؤتمـــر الدولـــي القادم 
فـــي باريـــس، حيـــث ســـيقدم الورقـــة 
استشـــاري أمـــراض الـــدم بمستشـــفى 

السلمانية الدكتور جعفر طوق.
 وأكـــد األمين العـــام لجمعية البحرين 
أنـــه ســـعيد  الســـكلر  لرعايـــة مرضـــى 
ا بالصورة المشـــرفة التي يعكســـها  جدًّ
ملـــف الســـكلر البحريني للعالـــم، وبأن 
ا ضمن  الجمعيـــة تـــدرج التأثيـــر عالميًّ
أولوياتهـــا األساســـية، ولتحقيـــق ذلك 
تشـــارك في عدة مؤتمرات دولية هذا 

العام.
وستشـــارك الجمعية في فبراير 2020 
فـــي المؤتمـــر الدولي لمرضى الســـكلر 

في دبي، ومن ثم في مؤتمر عمان.
 كما أســـفرت نتائج مؤتمر أمســـتردام 
المنصـــرم عن تســـمية رئيـــس لالتحاد 
الدولـــي لفتـــرة 3 شـــهور قبـــل تحديد 
يـــوم النتخـــاب رئيـــس للمنظمـــة لمدة 
3 ســـنوات، وحصول جمعية البحرين 
لرعايـــة مرضى الســـكلر على مقعدين 

من أصل 17 مقعًدا.
كما أكد الكاظم أن المؤتمر وّفر فرصة 
البريطانيـــة  الجمعيـــة  مـــع  للتعـــاون 
للســـكلر التي عملت مـــع البحرين منذ 
طـــرق  علـــى  والتعـــرف   ،2012 عـــام 
الجمعيـــة  مشـــاريع  مـــن  االســـتفادة 

األميركية ألمراض الدم.

الجمعيـــة  ســـاهمت  ”لقـــد  وقـــال:   
البريطانيـــة في بنـــاء تجربة الجمعية 
الســـكلر  مرضـــى  لرعايـــة  البحرينيـــة 
أعضائهـــا  لمشـــاركة  وكان  وأثرتهـــا، 
 kings مستشـــفى  فـــي  العامليـــن 
وضـــع  فـــي  الكبيـــر  الفضـــل   college
السياســـات العالجيـــة وتقييمهـــا ممـــا 
الصحيـــة  الرعايـــة  لتحســـين  أدى 

وتطويرها”.
وأشـــاد الحاضـــرون بتقـــدم البحريـــن 
الملحـــوظ فـــي ملـــف الســـكلر خـــالل 
ممـــا  الماضيـــة،  القصيـــرة  الســـنوات 
يجعـــل التجربـــة البحرينيـــة نموذًجـــا 
يحـــذى حـــذوه ويســـتفاد منـــه اليـــوم 
فـــي العمل الميدانـــي لمقدمي الرعاية 
والجمعيـــات المهتمة بمرضى الســـكلر 
ا، على مستوى الرعاية الصحية،  عالميًّ

فـــي  المريـــض  إشـــراك  الفريـــق  بنـــاء 
تطوير الرعاية الصحية.

 وأضـــاف الدكتـــور ايـــزك أنه لـــم يكن 
متفاجًئـــا مـــن تقـــدم البحريـــن، حيث 
تحـــول المريـــض مـــن ناقـــد وخصـــم 
لمقـــدم الرعايـــة إلـــى شـــريك حقيقي 
فاعـــل فـــي المؤسســـة الرســـمية التي 
تعنـــي بالصحة، وكل ذلـــك مرجعه أن 
أي دولـــة تحظـــى بقائـــد يســـتمع هـــي 

دولة تحقق أهدافها بالتأكيد.
 كمـــا أوصى ايـــزك بالعمـــل على وعي 
الصحيـــة  بالتحديـــات  المجتمـــع 
والحياتيـــة لمرضـــى الســـكلر، وقـــال: 
مـــن  العالـــم  نخبـــر  أن  علينـــا  ”يجـــب 
خـــالل التجربـــة البحرينيـــة المتميـــزة 
أن التغييـــر ممكن ومـــا نتحدث عنه ال 

يستحيل تحقيقه”.

مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر



أشـــاد وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس 
أمناء معهـــد البحرين للتنمية السياســـية 
علـــي الرميحـــي بالتاريـــخ المجيـــد لقـــوة 
دفاع البحرين، وتضحياتها المشـــرفة في 
الذود عن أمن الوطن واستقالله وسيادته 
وســـالمة أراضيه، ودورهـــا المحوري في 
صـــون المنجـــزات التنمويـــة والحضاريـــة 
المســـتدامة وتعزيزهـــا فـــي العهـــد الزاهر 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
الرميحـــي  بـــن عيســـى آل خليفة. ورفـــع 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك القائـــد األعلـــى، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
البحرينـــي  الشـــعب  أبنـــاء  جميـــع  وإلـــى 

الذكـــرى  بمناســـبة  األوفيـــاء؛  وجنـــوده 
الثانية والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفاع 
البحريـــن حصـــن الوطـــن المنيـــع، وصرح 
والعطـــاء،  والفـــداء  والبطولـــة  المجـــد 

ومبعث الفخر واالعتزاز.
وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديره إلـــى القائد 
العام لقـــوة دفاع البحرين المشـــير الركن 

خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
وجميع منســـوبي القوات البرية والجوية 
والبحرية الباســـلة على تأديـــة واجباتهم 
الوطنيـــة والقومية في الذود عن حياض 
وأمانـــة  بإخـــالص  ومكتســـباته  الوطـــن 
وكفاءة واقتدار، ومشاركتهم الفاعلة في 
حفظ السلم اإلقليمي والدولي، ومساندة 
جهود التحالف العربي واإلسالمي بقيادة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
فـــي نصـــرة الحـــق والشـــرعية، ومكافحة 
األخطـــار  ودرء  اإلرهابيـــة،  التنظيمـــات 

الخارجية. 
وأشـــاد ببلـــوغ قـــوة دفاع البحريـــن أعلى 
مســـتويات الكفاءة البشـــرية والجهوزية 
الفنية والتسليحية، بفضل الرؤية الثاقبة 
لصاحـــب الجاللة الملك القائد األعلى منذ 
مبـــادرة جاللته بتأســـيس القوة قبل أكثر 

من 5 عقود كقلعة شامخة.
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“اإلسكـان” تشـرع فـي توزيـع شقـق توبلـي
سكنية ــدة  ــ وح  5000 ــع  ــوزي ــت ب الــعــهــد  ــي  ولـ ســمــو  ــر  ألمـ تــنــفــيــذا 

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتوزيع 5000 وحدة 
ســـكنية، في إطار التوجيهات الملكية الســـامية، أعلن 
وكيـــل وزارة اإلســـكان الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة، عن بدء توزيع مشروع شقق التمليك بمنطقة 

توبلي.
وبّيـــن الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد أن مشـــروع عمارات 
منطقة توبلي، يعد أحد المشـــاريع الرئيســـة المدرجة 
ضمـــن برنامج الوزارة لتنفيذ أمـــر ملك البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ببناء 40 
ألـــف وحـــدة ســـكنية، إضافة إلـــى االلتزام اإلســـكاني 

الوارد في برنامج الحكومة الحالي.
وقـــال وكيـــل وزارة اإلســـكان، إن إجـــراءات توزيـــع 
شـــقق منطقـــة توبلي ستســـتمر علـــى مدى األســـبوع 
تتميـــز  المشـــروع  هـــذا  عمـــارات  أن  كمـــا  الجـــاري، 
بموقعهـــا اإلســـتراتيجي القريب مـــن العاصمة، فضاًل 

عـــن تصميمهـــا الداخلي الـــذي يأتي ضمـــن التصاميم 
الحديثـــة للجيـــل الخامس للعمـــارات الســـكنية، التي 
الجديـــدة  اإلســـكانية  المـــدن  فـــي  الـــوزارة  تنفذهـــا 

ومشاريع المجمعات السكنية بمحافظات المملكة. 
ونـــوه الوكيـــل، إلـــى أن توزيع مشـــروع شـــقق منطقة 

توبلي يعد من المشاريع اإلسكانية التي تقوم الوزارة 
بتوزيعها في إطار البرنامج الزمني للوزارة لتنفيذ أمر 
ســـمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، موزعة 
علـــى مشـــاريع مـــدن البحريـــن الجديـــدة، ومشـــاريع 

المجمعات السكنية في محافظات المملكة.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بحثت لجنة تحديد مواقع اســـتخراج 
الرمـــال البحريـــة، في اجتماعهـــا الذي 
عقدته بمبنـــى وكالة الزراعـــة والثروة 
وكيـــل  برئاســـة  بالبديـــع،  والبحريـــة 
بـــوزارة  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي نبيـــل أبوالفتـــح، وبحضـــور 
ممثليـــن عـــن الجهـــات الحكومية ذات 
العالقـــة، ســـبل توفيـــر مناطـــق بحرية 
تلبي احتياجات الشـــركات العاملة في 

مجال سحب الرمال.
وقـــال وكيل الزراعة والثروة البحرية: 
إن اللجنـــة قامـــت بدراســـة الخيـــارات 
المطروحة فيمـــا يخص توفير مناطق 
بحرية فـــي ظل الطلـــب المتزايد على 
التنميـــة  الحتياجـــات  تلبيـــة  الرمـــال 
مملكـــة  تشـــهدها  التـــي  العمرانيـــة 

البحرين. 
وأكد أبوالفتح أن اللجنة حريصة على 
ضمـــان الحفـــاظ علـــى البيئـــة البحرية 
في مملكـــة البحرين وضمان عدم تأثر 

بعمليـــات  والفطريـــة  البحريـــة  البيئـــة 
سحب الرمال البحرية.

 وأوضـــح أن “اللجنـــة تدارســـت عـــدًدا 
مـــن المواقع المقترحة لســـحب الرمال 
البحريـــة منهـــا، عـــالوة علـــى تـــدارس 
بعـــض المناطـــق البحريـــة التـــي يمكن 

االستفادة منها بعد تخطيطها”.
 وجـــاء تشـــكيل اللجنـــة بقـــرار صـــادر 
عن وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديات 
 34 رقـــم  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
لســـنة 2019، وبموجـــب القـــرار تضـــم 
اللجنـــة فـــي عضويتهـــا ممثليـــن عـــن 
جميع الجهـــات الرســـمية ذات العالقة 
وهـــي  البحريـــة،  الرمـــال  باســـتخراج 
بـــإدارة خفـــر  الداخليـــة ممثلـــة  وزارة 
السواحل، وهيئة التخطيط والتطوير 
للبيئـــة،  األعلـــى  المجلـــس  العمرانـــي، 
وزارة المواصـــالت واالتصاالت ممثلة 
في شئون الموانئ والمالحة البحرية، 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري، 

باإلضافة إلى البلدية المختصة.

دراسة خيارات لتوفير مناطق بحرية لسحب الرمال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
األشـــغال  شـــؤون  فـــي  بمكتبـــه  خلـــف 
رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شـــئون 
الخيـــل الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفة والرئيـــس التنفيذي لهيئة رعاية 
شـــؤون الخيل يوســـف العيســـى، وذلك 
بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء 
والصيانة الشـــيخ مشـــعل بـــن محمد آل 

خليفة.

 وأشـــاد الوزير بدور الهيئة في االهتمام 
ا  بالخيـــل باعتبارها تمثـــل موروًثا ثقافيًّ
ـــا إلـــى جانـــب دعمهـــا للقطـــاع  وتاريخيًّ

الحيواني في البالد.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم 
الدعـــم والمســـاندة للهيئـــة مبّيًنـــا جهود 

الوزارة في هذا المجال.
وأكـــد الشـــيخ دعيـــج اســـتمرار التعاون 
والتنســـيق لتعزيز القطـــاع واالرتقاء به 

إلى أفضل المستويات.

خلف: “هيئة الخيل” داعم للثروة الحيوانية

المنامة - بنا

 وزير اإلعالم يشيد بالتاريخ المجيد لـ “القوة” وتضحياتها المشرفة 

“الدفاع” حصن منيع وصرح المجد والبطولة

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية جميـــل حميدان، خبيري 
البريطانيـــة،  الخيريـــة  المفوضيـــة 
ايمـــان مبـــروك، ونيـــل داياموند، في 
مكتبه بالوزارة، حيث تم اســـتعراض 
وتبـــادل  المشـــترك  التعـــاون  ســـبل 
ووزارة  المفوضيـــة  بيـــن  الخبـــرات 
فـــي  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
وتطويـــر  الخيـــري  العمـــل  مجـــاالت 
الخدمات المقدمة لمنظمات المجتمع 
مـــن  الدينيـــة  والمؤسســـات  المدنـــي 
تحـــت  المســـجلة  ومعابـــد  كنائـــس 
مظلة الوزارة، وذلك في إطار ســـعي 
الفنيـــة  الخبـــرة  لتقديـــم  المفوضيـــة 
في عـــدد من المجـــاالت ذات العالقة 
إن  حميـــدان  الخيري.وقـــال  بالعمـــل 
واألنديـــة  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 
الدينية والكنائس والمعابد تحظى بدعم 

كبيـــر من جاللة الملـــك، مؤكًدا أن الوزارة 
حريصـــة علـــى تنفيـــذ هـــذه التوجيهـــات 
لضمان تيســـير اإلجراءات بما يكفل قيام 

هذه المؤسسات بدورها في البحرين.
 وذكـــر حميـــدان فـــي الســـياق ذاتـــه أن 
البحريـــن تولـــي تطويـــر العمـــل الخيـــري 
التجـــارب  مـــن  واالســـتفادة  وتنظيمـــه، 
العالمية فـــي هذا المجـــال اهتماًما كبيًرا، 
الخيريـــة  المفوضيـــة  بجهـــود  منّوًهـــا 

البريطانيـــة، ذات الخبـــرة الطويلـــة فـــي 
مجال العمل الخيري وتطويره.

الخيريـــة  المفوضيـــة  خبيـــرا  وأشـــاد   
الـــذي  المميـــز  بالمســـتوى  البريطانيـــة 
حققته مملكة البحرين في مجال تطوير 
واألنديـــة  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 
الدينيـــة مـــن حيـــث األنظمـــة والقوانيـــن 
أفضـــل  تقديـــم  يضمـــن  بمـــا  المنظمـــة، 

الخدمات للمجتمع.

جانب من اللقاء

المدني بالبحرين المجتمع  البريطانية” تشيد بتطوير منظمات  “المفوضية 

حميدان: االستفادة من الخبرات العالمية بالعمل الخيري

إنجاز أولى مراحل تطوير مدخل المطار بالربع الثاني
الطـــرق ورفـــع كفاءتهـــا المشـــروع يســـهم فـــي تحســـين شـــبكة 

تفّقد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
موقــع مشــروع مدخــل مطــار البحريــن الدولــي )المرحلــة 1 & 2( بحضور 

عدد من مهندسي الوزارة.
وصرح خلف بأن المشـــروع في مراحله 
األخيـــرة، فقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن جميع 
ا  أعمال الطرق، فيمـــا تقوم الوزارة حاليًّ
بتركيـــب العالمـــات المروريـــة الالزمـــة 
وبعض األعمال الجانبية، مشيًرا إلى أن 
األعمال اإلضافية مثل أعمال التشـــجير 
والتجميل للمشـــروع وتحويـــل كابالت 
الكهربـــاء ذات الجهـــد العالـــي 66 كيلـــو 
فولت من شـــارع خليفة الكبير وشـــارع 
عـــراد إلى شـــارع 2403 متوقع االنتهاء 

منها في الربع الثاني من سنة 2020.
وأفاد خلف بأن الوزارة تســـتعد الفتتاح 

شـــارع 2403 من المشروع بالتعاون مع 
شـــركة مطار البحرين على عدة مراحل 
بما يتناســـب مـــع مراحل تشـــغيل مبنى 
المطـــار الجديد خـــالل فبرايـــر الجاري، 
فقد تم تحويل شـــارع 2403 إلى طريق 
 3 ذي  الشـــرق(  )اتجـــاه  واحـــد  باتجـــاه 
مســـارات باإلضافـــة إلـــى طريـــق خدمة 
يخـــدم المنافـــذ الفرعيـــة فـــي الجانـــب 
الجنوبي للشـــارع، كما تم إنشـــاء طريق 
كمخـــرج من المطـــار على شـــارع 2403 
باتجـــاه الغـــرب نحـــو اإلشـــارة الضوئية 
الجديدة لتقاطع شـــارع المطار وخليفة 

الكبيـــر. وأضـــاف أن هاتيـــن المرحلتين 
جزء من مشروع متكامل من 4 مراحل 
الطـــرق  شـــبكة  تحســـين  إلـــى  يهـــدف 
الحالية ورفع كفاءتها لضمان انســـيابية 
إلـــى مبنـــى مطـــار  الحركـــة والوصـــول 
البحريـــن الدولي مع التوســـعة الجديدة 

والمرافقا لمرتبطة به. 

حيث ســـيتم خالل المرحلـــة الثالثة 
شـــارع  وتوســـعة  تطويـــر  والرابعـــة 
مـــن  عـــراد  وشـــارع  الكبيـــر  خليفـــة 
تقاطـــع الصقر الذي مـــن المقّرر إزالة 
اإلشارة الضوئية واستبدالها بجسور 
علويـــة لتوفيـــر حركـــة مرورية حرة 

إلى شارع 46.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عقـــدت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصـــاري اجتماع عمل 
مـــع ممثليـــن عـــن “المركـــز األوروبـــي 
الخليجـــي للمعلومـــات” جـــرى خالله 
لتســـليط  المشـــترك  التعـــاون  بحـــث 
خصوصيـــة  علـــى  ـــا  أوروبيًّ الضـــوء 
التجربـــة البحرينية فـــي مجال تقدم 

المرأة.
االجتمـــاع  األنصـــاري  واســـتهلت   
بتقديـــم عـــرض موجز حـــول تجربة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة في إنشـــاء 
نمـــوذج لحوكمـــة إدمـــاج احتياجات 
المرأة في التنميـــة وتحقيق التوازن 
العـــرض  واشـــتمل  الجنســـين،  بيـــن 
على شـــرح عـــدد من آليـــات النموذج 
كالخطـــة الوطنية والمرصد والتقرير 

الوطني للتوازن بين الجنسين.
جانـــب  قـــّدم  الســـياق،  هـــذا  وفـــي   
التقريـــر  حـــول  شـــرًحا  المجلـــس 
قيـــاس  عـــن  المســـؤول  الوطنـــي 
مجـــال  فـــي  البحريـــن«  »مؤشـــر 
وذلـــك  الجنســــين،  بيـــــن  التـــــوازن 
على صعيد »المجـــاالت التخصصية« 
التـــي ترصـــد أداء المـــرأة البحرينية 

فـــي  ومســـاهماتها  بالرجـــل  مقارنـــة 
صنـــع  ومواقـــع  الوطنـــي  االقتصـــاد 
القرار، كالتعليم والصحة واالستقرار 
المجتمعي، إضافة إلى مؤشر يسجل 
قيـــاس األداء الحكومي تجـــاه إنفاذ 
المخصصـــة  والبرامـــج  السياســـات 
لتقليص الفجوة بيـــن المرأة والرجل 

على أسس عدالة إتاحة الفرص.

األنصاري تعقد اجتماع عمل مع المركز الخليجي األوربي للمعلومات

التعريف أوروبيا بالتجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة

المنامة- مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين بـــن علـــي ميـــرزا بمكتبـــه 
Yel�  وفـــًدا رفيع المســـتوى من شـــركة

low Door المتخصصـــة فـــي مشـــاريع 
والطاقـــة  الطاقـــة  كفـــاءة  وتقنيـــات 
األعمـــال  رجـــل  يتقدمهـــم  المتجـــددة 
يوســـف فخـــرو وعدد مـــن المســـئولين 

بالشركة.
ميـــرزا  رّحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي   
ا ألهم  بالحضـــور وقدم لهـــم عرًضا مرئيًّ
الخطط والمشـــاريع التـــي تنفذها هيئة 
الطاقة المســـتدامة واألخـــرى التي هي 

بصدد تنفيذها.
 وألقـــى ميرزا من خالل العرض الضوء 
المتاحـــة  االســـتثمارية  الفـــرص  علـــى 
للشـــركات العالميـــة للمســـاهمة في تلك 

المشـــاريع وأهمية هذه المساهمات في 
تعزيز مشـــاريع الطاقة المســـتدامة في 
مملكـــة البحريـــن، وفـــرص لالســـتفادة 
مـــن التجـــارب العالمية لهذه الشـــركات، 
وتبـــادل الخبـــرات في شـــتى المجاالت 
وباألخص مجـــاالت الطاقـــة المتجددة 

وكفاءة الطاقة.
 بدورهم، عرض المشـــاركون في اللقاء 
من شـــركة Yellow Door شـــرًحا حول 

خبـــرات الشـــركة التـــي اكتســـبتها مـــن 
خـــالل المشـــاريع العالمية التـــي نفذتها 
حـــول العالم في مجـــال تقنيات الطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة، وأعربوا عن 
إشـــادتهم بمـــا أحرزته مملكـــة البحرين 
مـــن تقدم في مجالي الطاقة المتجددة 
وكفـــاءة الطاقـــة، معربين عن شـــكرهم 
وتقديرهم لميرزا على حسن االستقبال 

وحفاوة الترحيب.

“Yellow Door” تعـــرض أمـــام ميـــرزا أبـــرز خبراتهـــا

تسليط الضوء على الفرص االستثمارية بمشروعات “المتجددة”
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يســتمر البحرينيــون فــي أداء واجبهــم نحــو البيئــة التــي تحتضنهــم وتحتضــن أبناءهــم عبــر 
محاربــة ثقافــة منتوجــات البالســتيك، والتــي حولــت الشــواطئ والبحــار والحدائــق لمكبــات 

للنفايات وللقاذورات البالستيكية، والتي تعاند فكرة )التحلل(.

ونظـــم المجلـــس األعلـــى للبيئة وللعـــام الثاني 
)لنحمـــي  التوعـــوي  المعـــرض  التوالـــي،  علـــى 
بيئتنا من البالستيك( برؤية تعكس اهتمامات 
المـــواد  اســـتخدام  مـــن  بالحـــد  المجلـــس 
البحريـــة  البيئـــة  علـــى  الضـــارة  البالســـتيكية 
ثـــروات فطريـــة  والبريـــة، ومـــا تحويهـــا مـــن 

وطبيعية متنوعة وزاهية.
ويأتـــي تنظيـــم المعـــرض صبـــاح يـــوم أمـــس 
برعايـــة كريمـــة مـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للبيئة ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
للعمل مع الجهات ذات العالقة لتنفيذ عدد من 
المشـــاريع والمبادرات الوطنية التي من شأنها 
مواكبـــة التوجهـــات األمميـــة والدولية بشـــأن 

البالستيك.
الرئيـــس  اهتمامـــات  التوجـــه  هـــذا  ويعكـــس 
التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة محمد بن 
دينـــة، والـــذي يـــرى بـــأن الفعاليـــة التوعويـــة، 
والتي ســـيقدمها المعـــرض لمدة خمســـة أيام، 
تهدف باألســـاس إلـــى تعزيز المفاهيـــم البيئية 
وإشـــراك  المســـتدامة  التنميـــة  ثقافـــة  ونشـــر 
المواطنيـــن والمقيميـــن للتعـــاون معا للحد من 
التلوث البالســـتيكي، والذي بات يمثل تهديدا 
لســـالمة السلســـلة الغذائيـــة والبيئـــة البحريـــة 

واالنبعاثات الهوائية.
وضـــم المعـــرض والـــذي زارتـــه “البـــالد” باكـــرا 
أجنحـــه مختلفـــة تســـرد تاريـــخ البالســـتيك، 

واألضـــرار الكامنـــة نتيجة إلقـــاء منتجاته في 
األماكـــن الطبيعيـــة والفتـــرة الالزمـــة لتحللها، 
والتـــي تصل إلى مئات الســـنين، وضمت أيضا 
إعـــادة  فـــي  متخصصـــة  شـــركات  مشـــاركات 
تدوير النفايات البالســـتيكية، وفرقا تطوعية 
تساهم في الحفاظ على البيئة العامة للمملكة 

منها فريق البحرين للغوص التطوعي.
وكان الفتـــا لعدســـة “البـــالد” أن تلتقـــط زاوية 
عرضـــت بهـــا األنابيـــب البالســـتيكية الصغيرة 
والمشـــروبات  العصائـــر  بشـــرب  المســـتخدمة 
الغازيـــة، حيـــث كتـــب تحتها )200 ســـنة( لكي 
تتحلـــل، وتحتـــاج قـــارورة الماء البالســـتيكية 
إلى )450 ســـنة( للتحلل، وفرشـــاة األسنان إلى 

)500 سنة(، ودواليك.
كثيـــرون  عندهـــا  توقـــف  صادمـــة  معلومـــات 
مـــن الـــزوار، مـــن مواطنيـــن وطلبـــة مـــدارس 
ومراهقين وشـــباب وأجانب، وهم يســـتمعون 
علـــى  القائميـــن  المتخصصيـــن  لتعليقـــات 
المعـــرض المهـــم، والذين أوضحوا بـــأن الضرر 
البيئـــي والبحري والحيواني من “البالســـتيك” 

مدمر، وقاتل ومضر لإلنسان نفسه.
وكانت واجهة المعرض مميزة، وهي تســـتقبل 
الـــزوار بالقســـم الجديـــد مـــن مجمـــع الســـيف 
التجاري، بأعداد هائلة من البالستيك القديمة 
على شـــكل أقـــواس نصـــف دائرية كبيـــرة، تم 
تجميعها من شـــواطئ وبحار المملكة كرســـالة 

توعويـــة هادفة، وأيضا حجم المعلومات التي 
توزعـــت علـــى أرجـــاء المعـــرض والمطويـــات 
التثقيفيـــة، والتي تهدف بصدق لخدمة البيئة 

وللحفاظ عليها.

مخلفات مدهشة

من جهته، قال رئيس لجنة البرامج واألنشطة 
تنظيـــف  تـــم  بأنـــه  عجـــاج  عبـــدهللا  بالفريـــق 
بحـــار المملكـــة أخيـــرا مـــن مخلفات مدهشـــة، 
ة، وبطانيـــات، ومراحيض،  منهـــا )فـــرن( وأســـرَّ
و)ســـالت( تســـوق حديدية، وكميات هائلة من 

المخلفات الصغيرة.
وقـــال عجاج” يجب أن يكون هنالك اســـتمرار 
ملثـــل هذه الحمالت لحمايـــة البيئة من العبث 
والفوضـــى والمخلفات، ولـــي أن أؤكد هنا بأن 

مشاركة العنصر النسائي مشكور ومقدر”.
وقالـــت مديـــرة العالقـــات الدوليـــة واإلعـــالم 
بالمجلـــس األعلـــى للبيئـــة آمنـــة الرميحـــي لـــــ 
“البـــالد”: بـــأن المعرض لهذا العام يحمل شـــعار 
العـــام الماضـــي نفســـه؛ للتأكيـــد علـــى أهميـــة 
الوعي ألضرار المخلفات البالســـتيكية بشـــكل 
خاص، مضيفة “نحاول دائما أن نصل برسائلنا 
إلـــى أكبـــر شـــريحة ممكنة مـــن النـــاس، وعليه 

دشنا المعرض في مكان عام لهذا السبب”.
األفـــراد  جميـــع  علـــى  “تركيزنـــا  وأضافـــت: 
معرفـــة  لضـــرورة  وصغـــارا  كبـــارا  بالمجتمـــع، 
مســـاوئ وأضرار المخلفات البالســـتيكية على 
البيئة العام التي يعيشـــوان فيها”. وأوضحت: 
“حرصنـــا أن يكـــون المعـــرض منصـــة إعالمية 
يعنى بالتحديات التي نواجهها وأضرار المواد 

البالستيكية والحلول المفترضة، ودشنا أيضا 
ورش جانبيـــة لألطفـــال، تســـاهم فـــي تعزيـــز 
الوعـــي المبكر لهم، وأؤكد هنا بأن الوعي العام 
للمجتمـــع بمســـتوى الرضـــا منهـــا علـــى ســـبيل 
المثال تنامي أعداد الحمالت التطوعية، لكننا 

نطمح إلى المزيد”.

حماية البيئة

وفـــي لقـــاء مع زهراء رضي من شـــركة )التاج( 
للمنتجـــات  تدويـــر  إعـــادة  فـــي  المتخصصـــة 
البالســـتيكية واأللمنيـــوم والســـكراب، والتـــي 
“الشـــركات  رضـــي  قالـــت  بالمعـــرض،  تشـــارك 
المتخصصة في التدوير بالبحرين قليلة، لكنها 
تســـير بمســـار ثابت وقوي لحماية البيئية عبر 
تفتيـــت المخلفـــات بأجهـــزة خصوصـــا وإعادة 

تدويرها مجددا، واستخدامها”.
وعـــن الوعي المجتمعي علقـــت بالقول: “أعمل 
بهـــذا المجال منذ ســـبعة أعوام، الوعي متزايد 
اآلن، ولدى الناس رغبة حقيقية في المشاركة 
الوعـــي وفـــي تقديـــم الخدمـــات  وفـــي نشـــر 

التطوعية المختلفة”.
بـــدوره، قـــال خليل عدنـــان الوداعي من فريق 
البحريـــن للغـــوص التطوعـــي بـــأن الفريـــق بدأ 
يتجـــاوز  والـــذي  للفريـــق،  الغـــوص  مبـــادرات 
عـــدد أعضائه مئتي شـــخص، بـــدأ منذ الصيف 
الماضـــي بسلســـلة مـــن الحمـــالت المســـتمرة، 
مضيفـــًا “نتلقـــى طلـــب مشـــاركة مـــن مختلف 
األعمار، بشـــكل يعكس اهتمام الناس ووعيهم 
للحفـــاظ علـــى البيئـــة مـــن أضـــرار المخلفـــات 

البالستيكية، إنه ألمر رائع”.

تصريح الرميحي لمندوب “البالد”

معـرض “البيئـة”: 500 سنـة لتحـلـل فرشـاة األسنـان
ــا ــحــارن ــب ــوق مــلــقــاة ب ــسـ ــض وســـــات تـ ــيـ ــراحـ فــــرن وأســـــــرَّة وبـــطـــانـــيـــات ومـ

تعديل النظام األساس لنقابات عمال البحرين
ــام ــر العـ ــعارًا للمؤتمـ ــن” شـ ــة الوطـ ــت رايـ ــدون تحـ ــاوون متحـ “متسـ

عقد المجلس المركزي لالتحاد العام 
لنقابـــات عمـــال البحريـــن اجتماعـــه 
الســـابع يوم الســـبت الماضي األول 
مـــن فبراير 2020 في مقـــر االتحاد 

العام في العدلية. 
وتضّمـــن جـــدول أعمـــال االجتمـــاع 
مناقشـــة التقريرين المالي واألدبي 
للعام 2019، حيث أقّرهما المجلس 
بعـــد إبـــداء مالحظاته عليهمـــا، كما 
أقـــّر موازنـــة المؤتمـــر العـــام الرابـــع 
المزمـــع إقامتـــه في مـــارس المقبل، 
ولم يمرر ميزانيـــة 2020 المقترحة 

بعد أن ناقشها. 
للمؤتمـــر  الدعـــوة  مناقشـــته  وفـــي 
العام المقبل، رفع المجلس المركزي 
توصيـــة للمؤتمـــر تتضمـــن مراجعة 
وتعديـــل النظام األساســـي لالتحاد 

العام لنقابات عمال البحرين. 
مؤتمـــره  العـــام  االتحـــاد  ويعقـــد 
الرابع النتخـــاب أمانة عامة جديدة 
تقـــود االتحـــاد في الســـنوات األربع 
المقبلة، وتشـــمل 15 أمينا عاما في 

اختصاصـــات مختلفـــة، بمـــن فيهم 
األميـــن العـــام الـــذي ينتخـــب عادة 
فـــي أول اجتماعـــات األمانة العامة 

المنتخبة. 
التقريريـــن  المؤتمـــر  وســـيناقش 
األدبـــي والمالـــي فـــي يومـــه األول، 
فيمـــا سيشـــهد اليـــوم الثانـــي منـــه 
انطالق ســـباق االنتخابات بحضور 
الحقوقية ومؤسســـات  الجمعيـــات 
المجتمع المدني المحلي، واتحادات 
دوليـــة وإقليميـــة، ومنظمات دولية 
منها منظمة العمل الدولية ومنظمة 

العمل العربية. 
“متســـاوون  االتحـــاد  واختـــار 
الوطـــن”  رايـــة  تحـــت  متحـــدون 
شـــعاًرا لمؤتمره الذي سيتضمن من 
بيـــن أعمالـــه ندوتيـــن عـــن “الحـــوار 
االجتماعـــي” و”القضايا االقتصادية 
خاللـــه  ســـيقّدم  كمـــا  المعاصـــرة”، 
أوبريـــت بعنـــوان الوحـــدة العمالية، 
وسيشـــارك فـــي إعـــداده وتقديمـــه 

نخبة من الفنانين البحرينيين.

المنامة - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

إبراهيم النهام

افتتــح الرئيــس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه، الجناح التوعوي البيئي الذي 
ينظمــه المجلــس بالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات الداعمة على مــدى أربعة أيــام في مجمع 
الســيف بمناســبة يوم البيئة الوطني بحضور عدد من أصحاب الســعادة السفراء في المملكة 
والرؤســاء التنفيذييــن للشــركات والهيئــات الحكوميــة والخاصــة ووكالء الــوزارات وكبــار 

المسؤولين والمدعوين.

 وأكـــد بـــن دينه حرص المجلـــس األعلى للبيئة 
علـــى اســـتقطاب أكبر عـــدد من الـــزوار للجناح 
بهـــدف تعزيـــز المفاهيـــم البيئيـــة ونشـــر ثقافة 
المواطنيـــن  وإشـــراك  المســـتدامة  التنميـــة 
والمقيميـــن فـــي الحد من التلوث البالســـتيكي 
الـــذي بـــات يشـــّكل تحّدًيـــا كبيـــًرا أمام ســـالمة 
السلســـة الغذائية والبيئة البحرية واالنبعاثات 
الهوائية حتى أصبح هاجًسا يؤّرق دول العالم.

 وأوضـــح أن المجلـــس قـــام بتصميـــم الجنـــاح 

التوعـــوي بطريقـــة إبداعية تحمـــل في طياتها 
العديـــد من الرســـائل الهادفـــة المباشـــرة وغير 
المباشـــرة التـــي تصـــب فـــي تصويـــر األوضاع 
البيئيـــة للـــزوار مـــن خـــالل الشـــكل الخارجـــي 
والمحتـــوى  واألنشـــطة  والبرامـــج  للجنـــاح 
اإلعالمـــي المرئـــي المعـــروض فـــي الشاشـــات 
التلفزيونية المتنوعة. وأشـــار إلى أن المجلس 
يهـــدف من خالل الجناح التوعـــوي البيئي إلى 
لفت أنظـــار المجتمع البحريني لحجم مشـــكلة 

المخلفـــات البالســـتيكية وآثارهـــا علـــى حاضر 
ومســـتقبل الوطـــن، وحثهـــم علـــى المســـاهمة 
فـــي الحد مـــن اســـتخدام المواد البالســـتيكية 

والتحول إلى البدائـــل الصديقة للبيئة والمواد 
القابلـــة للتدويـــر باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز روابط 
مكونـــات  ومختلـــف  المجلـــس  بيـــن  الشـــراكة 

المجتمـــع المدنـــي مـــن أجـــل تحقيـــق الرؤيـــة 
المجلـــس ويســـعى  التـــي يتبناهـــا  واألهـــداف 

لتحقيقها على أرض الواقع.

المنامة - بنا

افتتـاح الجنـاح التوعـوي البيـئـي فـي مجـمـع السـيـف
الباستيكي الــتــلــوث  ــن  م الــحــد  ــي  ف والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  ــراك  ــ إش ــه:  ــن دي ــن  ب



10 سنوات لشاب يمّول اإلرهاب بنقل األموال من مكان آلخر
ديــــــنــــــار ألـــــــــــف   100 تـــــغـــــريـــــمـــــه  أيــــــــــــــدت  “االســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف” 

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف شــاب من أصل اثنين في 
العشــرينات مــن عمرهمــا، مــدان مــع الثاني - هــارب ومقيم في إيران - بجمع وتســليم 
أموال لصالح أفراد جماعات إرهابية والتدرب على اســتعمال األســلحة والمتفجرات 
فــي إيــران، وأيــدت ســجن المســتأنف لمدة 10 ســنوات وتغريمــه مبلــغ 100 ألف دينار 
عما نســب إليه، فيما لم يســتأنف الهارب الحكم صادر ضده والمشــابه لعقوبة وغرامة 

المستأنف.

وكانـــت أحالتهما النيابـــة العامة للمحاكمة 
على اعتبار أنهما في غضون عامي 2017 

و2018، ارتكبا اآلتي:
تـــدرب  “المســـتأنف”:  األول  المتهـــم  أوال: 
على تصنيع واستعمال األسلحة واألعمال 
بقصـــد  الســـتعمالها  والمجهـــزة  المســـهلة 
ارتـــكاب الجرائم اإلرهابيـــة تنفيذا لغرض 

إرهابي.
ثانيـــا: المتهـــم الثانـــي “الهـــارب”: اشـــترك 

بطريـــق التحريـــق واالتفـــاق والمســـاعدة 
مـــع األول فـــي ارتكاب الجريمـــة موضوع 
التهمة الواردة في البند أوال تنفيذا لغرض 

إرهابي.
المتهمـــان: جمعـــا وأعطيـــا أمـــواال لصالـــح 
جماعة من األفراد داخل البالد يمارســـون 
نشـــاطا إرهابيا الستغاللها لمصلحتهم في 
مباشـــرة نشـــاطهم اإلرهابـــي مـــع علمهمـــا 

بنشاطهم اإلرهابي.

وجـــاء فـــي البـــالغ الـــوارد للنيابـــة العامة 
مـــن إدارة المباحـــث الجنائية أنه في طور 
الجهـــود الرامية إلى المحافظة على األمن 
العـــام والكشـــف عـــن العناصـــر اإلرهابيـــة 
المتورطة في تمويـــل العمليات وتجفيف 
والترويـــج  اإلرهـــاب  تمويـــل  مصـــادر 
والتحريض على ارتكاب الجرائم ألغراض 
إرهابيـــة، فقد وردت معلومات من مصادر 
ســـرية مفادها قيام المتهم الثاني بتجنيد 

المتهم األول.
وبإجـــراء التحريات المكثفة واالســـتعانة 
بالمصـــادر الســـرية وعن طريـــق إجراءات 
المتابعـــة عن تلك المعلومـــات، فقد أفادت 
المتهـــم  عنـــه  المتحـــرى  بـــأن  المعلومـــات 
غضـــون  فـــي  البحريـــن  غـــادر  قـــد  األول 
أغســـطس 2017 إلى إيران بتنسيق ودعم 
مـــن المتهـــم الثانـــي وبمســـاعدة العناصـــر 

اإلرهابيـــة بداخـــل مملكـــة البحرين؛ وذلك 
بغـــرض تلقـــي التدريبات العســـكرية، وقد 
خضـــع لـــدروس نظريـــة في إيـــران، حيث 
األمنيـــة  األمـــور  فـــي  محاضـــرات  تلقـــى 
تجهيـــز  بهـــدف  دينيـــة؛  ومحاضـــرات 
المتحـــرى عنـــه للقيـــام بعمليـــات إرهابيـــة 

مستقبلية في البحرين.
كمـــا أفـــادت التحريـــات أن المتحـــرى عنه 
الثانـــي كلـــف األول باســـتالم مبالـــغ مالية 
مـــن نقاط ميتـــة ووضعها فـــي نقاط ميتة 
أخرى في مناطق مختلفة بالمملكة؛ حتى 
تتمكـــن العناصـــر اإلرهابية من اســـتالمها، 
وبالفعل قـــام المتحرى عنـــه األول بتنفيذ 
تلـــك التكليفات لضمان عدم توقف أعمال 
الشـــغب والتخريب في المملكـــة ومتابعة 
نشـــاطهم اإلرهابـــي؛ مـــن أجل اســـتهداف 
المواقع الحيوية ومواقع تعســـكر الشرطة 

في المملكة.
األول  المتهـــم  أن  عـــن  أيضـــا  وأســـفرت 
وبتكليـــف من الثاني بصـــدد تلقي األوامر 
والتعليمـــات لتنفيـــذ مخططـــات إرهابيـــة 

بالمملكة.
وبعـــد القبض علـــى المتهـــم األول اعترف 
تفصيال بارتكابـــه اللواقعة المســـندة إليه، 
وقـــال إنه بـــدأ بعملياته بالســـفر إلى إيران 
بعـــد اســـتالمه ظرفـــا مخبأ في “ســـيفون” 
حمـــام أحـــد المســـاجد يحتوي علـــى مبلغ 
دينـــارا   180 بمبلـــغ  اشـــترى  دينـــار،   200

تذكرة للسفر إلى إيران.
وأضـــاف أن المتهـــم الثاني هـــو من عرض 
عليـــه الخضوع إلى التدريبات العســـكرية 
في إيران، وبالفعل ســـافر إلى إيران بدعم 
وتنسيق من الثاني عبر تلك األموال التي 
تحصل عليها في “السيفون” بغضون شهر 

أغســـطس 2017، وأنـــه تم تدريبـــه نظريا 
هنـــاك علـــى األمـــور األمنيـــة وعلـــى أنواع 
األســـلحة، وأنه عمل على توزيع 20 ظرفا 
تحوي مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين 
200 و600 دينار في كل مرة، والمخصصة 
بوقائـــع  والمتورطيـــن  أمنيـــا  للمطلوبيـــن 
الحرق الجنائي والشـــغب، إذ يستلمها من 
نقـــاط ميتة وينقلها إلى أخرى في مناطق 

مختلفة من مملكة البحرين.
وثبت بتقرير شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة مغـــادرة األول مطـــار البحريـــن 
وجهتـــه  وكانـــت   22/8/2017 بتاريـــخ 
ووصولـــه  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
البحريـــن بتاريـــخ 11/9/2017 قادمـــا من 
إيـــران، كمـــا ثبت باالطـــالع على الســـجل 
الجنائـــي الخـــاص بالمتهميـــن الحكم على 

الثاني بقضايا مماثلة.
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الحبس 3 سنوات لـ 6 متهمين أحرقوا إطارات في العيد الوطني
ــظ الـــنـــظـــام ــفـ ــة قـــــــوات حـ ــيـ ــاحـ رمــــــــوا  “الــــمــــولــــوتــــوف” نـ

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة، ســتة متهميــن، اثنان منهــم غيابيــا، والمدانين 
بحيازة العبوات الحارقة “مولوتوف” أثناء تجمهرهم على شــارع رقم 1 في منطقة ســترة 
أثناء فترة االحتفاالت بمناسبة العيد الوطني في العام 2018؛ وذلك بحبس كل منهم لمدة 

3 سنوات عما أسند إليهم؛ نظرا لصغر سنهم.

وتتحصـــل وقائـــع القضيـــة حســـبما جـــاءت 
بحكـــم المحكمـــة في أنه كان قـــد ورود بالغ 
مـــن غرفـــة العمليات الرئيســـة، تضمـــن قيام 
أشـــخاص مجهولين بإشعال حريق في عدد 
5 إطارات على شـــارع رقم 1 بمنطقة سترة، 
القابلـــة  العبـــوات  رمـــوا  المتجمهريـــن  وأن 
لالشـــتعال “المولوتوف” ناحيـــة قوات حفظ 
النظـــام المتمركـــزة فـــي الموقـــع المذكـــورة؛ 
وذلك بقصد تعريض حيـــاة الناس واألموال 

العامة والخاصة للخطر.
وقـــد أســـفرت التحريات التـــي أجراها نقيب 
بـــوزارة الداخليـــة إلـــى أن المتهمين وآخرين 

مجهوليـــن تجمهروا في مكان عـــام حاملين 
معهم اإلطـــارات وعبوات “المولوتوف”، وقد 
وضعفوا اإلطارات على الشـــارع بشكل صف 
وســـكبوا عليها “البترول” وأشعلوا فيها النار، 
كمـــا أنهم رموا عبوات “المولوتوف” بعد ذلك 
علـــى قـــوات حفـــظ النظـــام المتمركـــزة فـــي 
الموقـــع والذوا بالفـــرار إلـــى داخـــل المنطقة، 
األول  المتهميـــن  علـــى  القبـــض  بعـــد  وأنـــه 
والثانـــي اعترفـــا بمشـــاركتهما فـــي الواقعـــة 
وقـــرر بـــأن باقـــي المتهميـــن كانـــوا من ضمن 
مرتكبيهـــا أيضـــا، خصوصا وأنهم ســـبق وأن 
ارتكبـــوا ذات األفعال حســـبما ورد بســـجلهم 

الجنائـــي. واعترف المتهـــم األول بتحقيقات 
النيابة العامة بمشاركته في ارتكاب الواقعة، 
وقـــال إنـــه وباقـــي المتهميـــن فـــي غضـــون 
شـــهر ديســـمبر مـــن العـــام 2018، وتزامنا مع 
احتفـــاالت العيـــد الوطنـــي، وأثنـــاء مـــا كان 
موجـــودا فـــي أحـــد األزقـــة بمنطقتـــه برفقة 
المتهمين، حضر لهم المتهم الســـادس وطلب 
منهـــم أن يقوموا بحرق اإلطارات واالعتداء 
علـــى قـــوة الشـــرطة والمدرعـــة الموجـــودة 

بالقرب من مركز الشرطة.
اإلطـــارات  حملـــوا  بالفعـــل  أنهـــم  وأضـــاف 
والعبـــوات الحارقـــة “المولوتـــوف” وتوجهوا 
إلى الموقع المذكور، إذ رمى ومتهمان آخران 
“المولوتوفات” على المدرعة وأفراد الشرطة 
المتمركزين، في حيـــن وضع باقي المتهمين 
“البتـــرول”  تلـــك اإلطـــارات وســـكبوا عليهـــا 
وحرقوهـــا والذوا بالفـــرار مـــن المـــكان، وهو 

ذات ما مضمون اعترافات المتهم الثاني.

وكانت قد أحالتهم النيابـــة العامة للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنهـــم في غضـــون عامي 2018 

و2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: أشعلوا عمدا حريقا وآخرون مجهولون 
والعـــدد  الوصـــف  المبينـــة  المنقـــوالت  فـــي 
باألوراق والذي كان من شـــأنه تعريض حياة 
النـــاس واألمـــوال للخطر بـــأن قامـــوا بوضع 
اإلطـــارات بمـــكان عـــام وتمكنوا من إشـــعال 

الحريق بها.
فـــي  مجهولـــون  وآخـــرون  اشـــتركوا  ثانيـــا: 
تجمهـــر فـــي مـــكان عـــام مؤلـــف مـــن أكثـــر 
من خمســـة أشـــخاص الغـــرض منـــه ارتكاب 
الجرائم واإلخالل باألمن العام، مستخدمين 
فـــي ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا 

من أجلها.
ثالثـــا: حـــازوا وأحـــرزوا وآخـــرون مجهولـــة 
“زجاجـــات  لالشـــتعال  قابلـــة  عبـــوات 

المولوتوف” بقصد استخدامها.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة شـــاب عشـــريني بالســـجن 
لمـــدة 5 ســـنوات وبتغريمـــه مبلغ 3000 دينـــار؛ بعدما ضبـــط وبحوزته عدد 
2960 قرًصـــا مـــن المؤثـــر العقلي األمفيتاميـــن “الكبتاجون” حـــاول تهريبها 
بإخفائهـــا بداخـــل فردتي النعال الـــذي كان يرتديه عند وصولـــه إلى المطار 
ا عـــن البالد بعـــد تنفيذ  قادًمـــا مـــن دولـــة عربيـــة، كمـــا أمـــرت بإبعـــاده نهائيًّ
العقوبـــة المقضـــي بها.  وكانـــت وجهت له النيابة العامـــة تهمتي أنه بتاريخ 
24 أكتوبـــر 2019، أوالً: جلب بقصد االتجار المؤثر العقلي األمفيتامين في 
غيـــر األحـــوال المصـــرح بها قانوًنا، ثانًيـــا: حاز وأحرز بقصـــد التعاطي مادة 

الحشيش المخدرة وذات المؤثر العقلي المذكور.
 وأشـــارت المحكمة إلى أن المتهم كان قد وصل إلى مطار البحرين الدولي 
قادمـــا مـــن إحدى الـــدول العربية، وعند مـــروره عبر نقطة الجمارك اشـــتبه 
بـــه ضابـــط الجمارك فقـــام، نظًرا لكونـــه بحالة غيـــر طبيعية، فأمر بإرســـاله 
إلى المســـار األحمر لتفتيشـــه تفتيش دقيق، حيث تـــم العثور بحوزته على 
ا احتواء تلك  عـــدد 2960 قرًصا مخبأين في فردتي نعاله.  وقد ثبت معمليًّ
األقـــراص علـــى المؤثر العقلـــي األمفيتامين، كما ثبت بفحـــص عينة إدراره 
احتوائهـــا علـــى نفس المؤثر العقلـــي، فضالً عن اعترافه بأنـــه يتعاطى تلك 
المواد المؤثرة ومخدر الحشيش، فيما أكد ضابط التحريات أنه توّصل إلى 

أن المتهم يعمل على جلب المؤثر العقلي بقصد االتجار فيه.

شاب يدخل البالد بـ “نعال” محشو بأقراص “الكبتي”

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

اجتمع رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستشار عبدهللا 
البوعينيـــن أمـــس في مبنى محاكم الشـــرع في منطقة الحنينيـــة بالرفاع الغربي مع 
عـــدد من أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشـــرعية، بحضور وكيل محكمة التمييز 
عدنـــان القطـــان ووكيل محكمة التمييـــز ناصر العصفور ورئيـــس التفتيش القضائي 
القاضـــي عبدالرحمـــن المعـــال ورئيس اإلشـــراف القضائي القاضي محمـــد البوعينين 

واألمين العام للمجلس األعلى للقضاء القاضي علي الكعبي. 
 وأكـــد المستشـــار عبـــدهللا البوعينين أن محاكم الشـــرع حققت تقّدًمـــا ملحوًظا في 
سرعة اإلنجاز والفصل في القضايا الشرعية، مشيدا بجهود قضاة المحاكم الشرعية 
األفاضـــل في تحقيق اإلنجـــازات المرجوة بما يحقق المصلحـــة العامة في المجتمع 

في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك، متمّنًيا لجميع القضاة التوفيق والسداد.

تقدم ملحوظ في سرعة إنجاز القضايا الشرعية

حبس مهووس بممثلة بحرينية مشهورة 3 أشهر مع النفاذ
ــل ــواص ــت ــر وســـائـــل ال ــب ــا بــمــاحــقــتــهــا وبــتــعــلــيــقــاتــه ع ــه ــج أزع

تقدمت فنانة بحرينية مشــهورة ببالغ ضد شــاب خليجي، قررت فيه أنه 
يالحقهــا أينمــا ذهبــت حتى وإن كانت خارج المملكــة منذ العام 2014، ما 
تســبب فــي إزعاجها واســتيائها، وفي يــوم من األيام الحظــت أنه ينتظر 
خروجهــا مــن مقــر عملهــا فاســتغاثت بالمارة، الذين اســتوقفوه وســلموه 

للشرطة.

وأفـــادت الفنانة المجنـــي عليها في 
بالغها أنها ومنذ قرابة 6 سنوات لم 
تنعم بالراحة حتى في سفرها خارج 
المملكة؛ بســـبب المتهـــم، الذي يتابع 
تحركاتهـــا أينما ذهبت تجده خلفها، 
وقـــد تعـــرف عليهـــا أثنـــاء وجودها 
فـــي بالده خـــالل إقامتهـــا لمتابعتها 
أحـــد أعمالهـــا الفنية، وبـــدأ يزعجها 

عبر الرســـائل والتعليقات بواســـطة 
برامج التواصل االجتماعي، كما أنه 
كان يعلـــق علـــى كل صورة تنشـــرها 
بحســـاباتها بوســـائل التواصـــل، مـــا 

تسبب لها بكثير من المشاكل.
يتوقـــف  لـــم  الشـــاب  أن  وأضافـــت 
عنـــد هذا الحـــد، بل إنـــه تواصل مع 
عـــدد من أفراد أســـرتها، وأبلغها عبر 

رســـالة نصية أنه قدم لوالدها هدية 
عبـــارة عن بشـــت وقـــرآن بتســـليمه 
إلـــى والدتهـــا بعدمـــا علـــم بوجـــود 
شـــقيقتها عبـــر “ســـناب شـــات” فـــي 
أحد المستشفيات، إلى أن وصل به 
األمـــر لمالحقتها لحين خروجها من 

مقر عملها.
وأشـــارت إلى أنها تفاجأت بشخص 
يناديها باســـمها عقـــب خروجها من 
مقر عملها بتاريخ 3 ديســـمبر 2019 
إذ كان ينتظرها، وعندما اســـتدارت 
لتـــرى مـــن يناديهـــا شـــاهدته وهـــو 
يغطـــي وجهـــه بالغتـــرة فعلمـــت أنه 
نفس الشـــخص، فما كان منها إال أن 
اســـتغاثت باألشـــخاص الموجودين 
حولهـــا لمالحقتـــه وإيقاف ســـيارته 

والقبض عليه لحين وصول الشرطة 
الذين أبلغتهم بالواقعة، مشيرة إلى 
أنهـــا تقدمت ضـــده ببالغـــات في 4 

دول خليجية.
وبعـــد عـــرض المتهـــم علـــى النيابـــة 
العامة اعتـــرف بما نســـب إليه، بأنه 
تســـبب فـــي إزعـــاج المجنـــي عليها 
بـــأن أســـاء اســـتعمال الهاتـــف، كمـــا 
حـــاز وأحرز في هاتفـــه النقال مواد 
إباحيـــة، فضال عـــن تعرضه للمجني 

عليها بما يخدش من حيائها. 
فقضت المحكمـــة الصغرى الجنائية 
الخامســـة بمعاقبته بالحبس لمدة 3 
أشـــهر مـــع النفاذ، كما أمـــرت بإبعاده 
تنفيـــذ  بعـــد  المملكـــة  عـــن  نهائيـــا 

العقوبة المقضي بها.

تأييد سجن أفراد عصابة مخدرات سنة و5 سنوات

أيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى معاقبة مســتأنف ومســتأنفة بتعاطي المواد المخدرة ضمن شــبكة مؤلفة من 8 
متهمين، لم يســتأنف غالبيتهم األحكام الصادرة ضدهم، ومن بينهم فتاة أرشــدت عن شــقيقها بأنه مصدر حصولها على مادة 
“الشــبو” المؤثــرة عقليــا، والمدانيــن جميعــا بترويــج وتعاطي المــواد الممنوعة والمؤثرة عقليــا بمختلف مناطــق البحرين؛ وذلك 
بحبس االثنين لمدة ســنة واحدة وبتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار، فيما قضت بعدم جواز اســتئناف شــقيقة المســتأنف؛ نظرا 
لعدم تقديم نفســها لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة ســنة والغرامة 100 دينار بعد إعفائها وشــقيقها من عقوبة البيع، 

كما أيدت المحكمة سجن مستأنف رابع لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 3000 دينار عما أسند إليه من اتهام بالبيع.

إدارة  أن  فـــي  التفاصيـــل  وتتمثـــل 
مكافحة المخـــدرات كانت قد تلقت 
معلومـــات، مفادها أن مواطنة تعمل 
علـــى ترويـــج المـــواد المخـــدرة فـــي 
عدة أماكـــن بالمملكة، فتـــم الترتيب 
بأحـــد  باالســـتعانة  عليهـــا  للقبـــض 
المصادر السرية، والذي وطد عالقته 
بهـــا، واتفـــق معهـــا علـــى أن يشـــتري 
منها كمية من المؤثر العقلي “الشبو” 
بقيمة 50 دينارا على أن يكون مكان 

التسليم بمنطقة الرفاع.

وفـــي الزمان والمكان المتفق عليهما 
توجه أفراد الشرطة برفقة المصدر، 
وبعـــد االنتهـــاء من عملية االســـتالم 
الفتـــاة  مداهمـــة  تمـــت  والتســـليم 
والقبض عليها، وعثـــر بحوزتها على 

المبلغ المصور سلفا للكمين.
وأثناء سؤالها حول مصدر حصولها 
علـــى تلـــك المـــواد الممنوعـــة قررت 
بأنها تحصل عليها من شـــقيقها الذي 
يكبرهـــا بعاميـــن، فتم االتفـــاق معها 
علـــى أن تتصل به وتتفـــق معه على 

تســـليمها كمية مـــن المؤثـــر المذكور 
بقيمـــة 50 دينارا، فاتصلت به واتفقا 

على اللقاء بمنطقة مدينة حمد.
وفي الوقـــت المحـــدد للكمين حضر 
الكميـــة  منـــه  واســـتلمت  شـــقيقها 
وســـلمته المبلـــغ المتفـــق عليـــه، فتم 
القبض عليه متلبســـا، والذي اعترف 
بحصولـــه علـــى المـــواد من شـــخص 
آخر، وكلما قبضت الشرطة على فرد 
من ضمن هذه الشبكة أفاد بحصوله 
علـــى المـــواد مـــن شـــخص آخـــر إلى 

أن وصـــل عدد المقبـــوض عليهم في 
القضيـــة 8 متهميـــن بينهـــم فتاتـــان 
ووافـــدان، فأحالتهـــم النيابـــة العامة 
للمحاكمـــة على اعتبـــار أنهم بغضون 

شهر أبريل 2019، ارتكبوا اآلتي:
وحتـــى  األول  مـــن  المتهمـــون  أوال: 
وأحـــرزوا  وحـــازوا  باعـــوا  الرابـــع: 
العقلـــي  المؤثـــر  اإلتجـــار  بقصـــد 
الميتامفيتاميـــن فـــي غيـــر األحوال 

المرخص بها قانونا.
والثانـــي  األول  المتهمـــون  ثانيـــا: 
حـــازوا  والســـابعة:  والخامســـة 
مـــادة  التعاطـــي  بقصـــد  وأحـــرزوا 

الحشـــيش المخـــدرة والمؤثر العقلي 
الميتامفيتاميـــن فـــي غيـــر األحـــول 

المرخص بها قانونا.
والرابـــع  الثالـــث  المتهمـــون  ثالثـــا: 
كونهـــم  حـــال  والثامـــن:  والســـادس 
بقصـــد  وأحـــرزوا  حـــازوا  عائديـــن 
التعاطـــي مـــادة الحشـــيش المخدرة 

والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.
محكمـــة  قضـــت  األســـباب  فلهـــذه 
أول درجـــة بإعفـــاء المتهمـــة األولى 
وشقيقها والمتهم الثالث من العقاب 
بشـــأن تهمة البيـــع، وبســـجن المتهم 
الرابع لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 

3000 دينار، وحبســـت المتهمين من 
األولى وحتى الثالث وكذلك السابعة 
والثامن لمدة سنة وبتغريم كل منهم 
مبلـــغ 1000 دينـــار، وبحبس المتهمة 
الخامســـة لمـــدة 6 أشـــهر و10 أيـــام 
وبتغريمهـــا مبلـــغ 100 دينـــار، فضـــال 
عن األمر بإبعادهـــا عن البالد لمدة 3 
سنوات بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس 
الســـادس لمدة 6 أشهر وغرامة 100 
دينار، وبمصـــادرة المضبوطات، فلم 
يقبـــل بهـــذا الحكم المتهميـــن األولى 
والثانـــي والرابـــع والســـابعة، وصـــدر 

بحقهم الحكم المذكور أعاله.

غالبيتهم لم 
يستأنفوا األحكام 

الصادرة ضدهم

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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وزيــر المواصالت: رواتــب األجانــب بالبحرين األقــل خليجيا

جلسة البحرنة... استجواب من الشروق للغروب

أنهـــى مجلـــس النـــواب مناقشـــة تقريـــر لجنـــة بحرنة 
الوظائف، التي اســـتمرت ألكثر من 10 ساعات. وقال 
وزيـــر المواصالت واالتصاالت كمال أحمد إن رواتب 
األجانـــب فـــي البحرين هي األقل على مســـتوى دول 

الخليـــج. وتابـــع ال نريد التركيز علـــى راتب األجنبي، 
بل على توظيف البحريني.

وتابع بأن نســـبة البحرنة في شـــركة طيـــران الخليج 
58 %، إال أن هـــذه النســـبة تعود إلـــى موظفي أطقم 

الضيافة الذي يجب أن يكونوا من جنسيات متنوعة.
وأشـــار إلى أن الشركة أعلنت عن توظيف بحرينيين 
فـــي هـــذه األطقـــم.  وقـــال إن الشـــركة فـــي طور التوســـع 

وتحتاج زيادة موظفيها من طيارين وغيرها من الموظفين.

معتذر و7 متأخرون
اعتذر النائب عيســـى الكوهجي عن 
حضـــور الجلســـة العاديـــة الســـابعة 
عشـــرة مـــن دور االنعقـــاد الســـنوي 
العادي الثاني من الفصل التشريعي 
الخامـــس، فيمـــا تأخـــر عـــن حضور 
الجلسة كل من النائب سوسن كمال 
وكلثـــم الحايكـــي وعلـــي إســـحاقي 
رحمـــة  آل  وغـــازي  قمبـــر  وعمـــار 
ومحمد السيسي وهشام العشيري.

تغطية:
ليلى مال اهلل ومروة خميس  

 التصوير: خليل إبراهيم

5 وزراء بمنصة الحكومة

مسؤولون من جهات مختلفة حضروا جلسة مجلس النواب

قال وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى غانـــم البوعينين إن 
نســـبة البحرنة ال تقل عن 84 % في الحكومة، مستشهدا 
بنســـبة الوظائف اإلدارية فـــي وزارة التربية التعليم التي 
تصـــل إلى 99 %، وهذا ما وثقتـــه اللجنة، في حين بلغت 

الوظائف التعليمية في الوزارة 84 %.
وأشار إلى تعاون الحكومة مع اللجنة، موضحا أن الجهات 
الحكوميـــة التـــي تم مخاطبتهـــا بلغت 35 جهـــة حكومية 
و108 طلبـــات تم الرد عليـــه فيما عدا رد واحد من ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة. وذكـــر أن األرقـــام في التقريـــر أظهرت 
تعاون الحكومة للوصول إلى الحقائق، موضحا أن خطابا 
واحـــدا لـــم يقف حجر عثرة في طريـــق عمل اللجنة، وهو 
عن عدد الطلبات لدى ديوان الخدمة المدنية، إذ إن هناك 
320 شـــهادة عليـــا، و15 ألـــف بكالوريـــوس، 2000 دبلـــوم 
مشـــارك، و3000 شـــهادة ثانويـــة، بمجمـــوع 25 ألف طلب 
لـــدى الديـــوان، وال يعنـــي أن جميعهـــم عاطلـــون. وتابع ال 
يوجـــد تضليـــل أو إخفـــاء معلومـــات أو تقديـــم معلومات 

خاطئة. 

وأوضـــح أن “لـــكل وزارة مبرراتهـــا لإلبقاء علـــى األجنبي، 
ليـــس فقـــط  البحرينـــي حاليـــا الخيـــار األنســـب  ويبقـــى 

للحكومة، بل حتى للقطاع الخاص”.

سالم حار بين الذوادي والنعيمي

األجـــانـــب ــف  ــي ــوظ ــت ب مــبــرراتــهــا  وزارة  ــل  ــك ل

البوعينين: ديوان الخدمة ال ُيضلل

جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  قـــال 
حميـــدان في جلســـة النواب أمس إن مجمل نســـبة 
إلـــى   %  19.3 مـــن  انخفضـــت  الوطنيـــة  العاملـــة 
%17.3، الفتـــا إلى أنه يجـــب أال يفهم هذا التحليل 

بشكل سلبي.
وتابـــع أن نمو العمالـــة األجنبية ارتفع في 2018 إلى 
46 ألـــف عامـــل بســـبب نمـــو قطـــاع اإلنشـــاء انطلق 
بشـــكل كبيـــر فـــي هـــذه الفتـــرة، موضحـــا أن ارتفاع 
المعـــدل لتلبيـــة احتياجـــات المشـــروعات ال يعنـــي 

انخفاض عدد البحرينيين فيه.
وأشـــار إلـــى أن عدد البحرينيين ارتفـــع إلى أكثر من 
7 آالف عامل، وأن حركة نمو العمالة الوطنية زادت 
بنسبة 2 %. ولفت إلى أن نسبة البحرنة في البنوك 
تجـــاوزت 8 % والــــ 90 % نتيجـــة سياســـة الدولـــة 
لدعـــم توظيف المواطنين فـــي القطاعات المرغوبة 

من قبلهم.

حميدان: 
نمو العمالة 

الوطنية 
بنسبة 2 %

قال النائب أحمد العامر إن مقترحات  «
لجنة البحرنة رسالة واضحة ونتطلع 

إلى تغيير إيجابي. وتابع لو فعلت 
قوانين دستور البحرين لما وصلنا لهذا 

التحقيق.  وأشار إلى أنه يجب النظر 
في موضوع قرار الفيزا المرنة الذي 
يمكن إلغاؤه، والذي تم التوجيه في 

دراسة هذا القرار لتالفي سلبياته.

العامر: إللغاء “المرنة”

قال النائب عبدهللا الدوسري “صدمنا في لجنة  «
التحقيق من العدد الهائل في أعداد الباحثين عن 

العمل وما نتحدث عنه حقيقة وبرهان. وأضاف 
“أكثر من 8000 باحث مسجل، وهناك 26 ألف 
باحث مسجل لدى ديوان الخدمة المدنية، إذ 

انخفضت نسبة البحرنة بقطاعات حكومية، وهذا 
مؤسف جدا، فمازالت وزارات مستمرة في توظيف 

األجانب”.

الدوسري: وزارات مستمرة بتوظيف األجانب

نوه بدر الدوسري إلى أن مشكلة  «
التوظيف وبحرنة الوظائف مشكلة 

تراكمية، وتحتاج تعاونا جادا. 
وقال نرى أن األجانب الذين أنهيت 

خدماتهم، تم توظيف بحرينيين 
بداًل عنهم، والهدف السامي الذي 

نسعى إليه إحالل البحريني بدال من 
األجنبي.

الدوسري: مشكلة تراكمية

بينت النائب كلثم الحايكي أن آخر خطة تم وضعها  «
في العام 2007، وهو يبين غياب الخطة الوطنية 

لسوق العمل، والتوجه إلحالل البحرينيين بدال 
لألجانب. وقالت: الحال يتكرر في شركة “أسري” التي 

تمتلكها الدولة، إذ ال تتجاوز نسبة البحرنة 26 %، 
وتم تقديم مبررات معيبة لعدم البحرنة بأن األجنبي 

يتحمل ظروف العمل القاسية، ولكن البحريني 
يتحمل أكثر.

الحايكي: مبررات “أسري” معيبة

قال النائب عمار البناي “كنا نعمل في  «
وزارت وهناك أجنبي يقوم بذات العمل 
الذي نقوم به ويستلم 3 أضعاف الراتب 

ا، واألعداد  وهذا واقع ما زال مستمرًّ
الكبيرة العاطلة عن العمل تتساءل:عند من 

التوظيف؟” األرقام الذي تصدرها وزارة 
العمل وديوان الخدمة المدنية تشير إلى أن 

العاطلين ليسوا إال أشباًحا ال وجود لهم.

البناي: العاطلون أشباح

قال النائب خالد بوعنق إن معارض  «
التوظيف التي تقيمها وزارة العمل 

مجرد استعراض، وأرقام الوزارة 
وهمية، وهيئة تنظيم سوق العمل 

تفتخر بتوظيف 29 ألف أجنبي 
عبر تصاريح العمل المرن.وقال إن 
وزارة األشغال وظفت سائق عربة 

خفيفة لديه 32 سنة خبرة.

بوعنق: “دريول” األشغال

قالت النائب سوسن كمال إن وزارة  «
التربية والتعليم تحتاج 17 سنة إلحالل 

المعلمين البحرينيين، ووزارة الصحة 
تعترف بوجود 1830 أجنبيا في القطاع 
الطبي، و1400 بمجال التمريض، ونأمل 
إيجاد برامج تأهيل بحسب احتياجات 

المستشفيات للكوادر التمريضية إلحالل 
البحرينيين بدال من األجانب.

سوسن: 17 سنة لإلحالل

انتقد النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان تقصير  «
الوزراء بإبقاء األجانب حتى هذا اليوم في القطاع الحكومي، ما يسبب 

فوضى في سوق العمل، إذ تحول مجلس النواب إلى مركز توظيف 
بسبب الوزراء. وقال: سياسة الديوان وسياسة الوزارات العوجاء يجب 

أن تتوقف، فيوجد في وزارة التربية والتعليم 3 آالف و872 أجنبيا 
يعملون، والوزارة ادعت بعد وجود بحرينيين يحلون مكانهم، علما أن 

هناك بحرينيين أكثر كفاءة من الموجودين في الوزارة وحاليا عاطلين 
وجالسين في بيوتهم، منهم مدرسو رياضة وإحصاء وكيمياء.

عبدالنبي: البرلمان مركز للتوظيف

ن النائب أحمد السلوم أن هناك وظائف  « بيَّ
استحوذ عليها األجانب، وهي تصلح 

للبحريني على أن يتم توظيفه مباشرة. 
ولفت إلى أن هيئة سوق العمل أساسا 

كانت وظيفتها إصالح سوق العمل، فيما 
اآلن نجد أن الهيئة أوجدت سبال أخرى 

لألجنبي من خالل تصريح العامل المرن، 
وأن الشركات اتجهت لتوظيفهم.

السلوم: شركات وظفت “المرن”

أشاد النائب عيسى القاضي بلجنة  «
تحقيق البحرنة، الذي أشار إلى 

أن وزارة التربية والتعليم قامت 
بتوظيف 900 مدرسة. وبين أن 

وكيل وزارة التربية والتعليم محمد 
جمعة مبارك يوم أمس اجتمعنا 

معه ووضعنا له توصيات لتوظيف 
العاطلين، وكان متعاونا معنا جدا.

القاضي: محمد مبارك متعاون

قال النائب علي إسحاقي إن البحريني  «
العاطل عن العمل قنبلة موقوتة، وال يمكن 

أن نبني الدولة بدون توظيف الشباب 
وهم طاقة موجودة في الشارع كقنبلة 

موقوتة قد تنفجر في أي وقت، ونحتاج 
لقرار حاسم وقوي بتبييض ملف توظيف 
البحريني لغلق هذا الملف، التي ستنتفي 

به كل التبريرات بتوظيف األجنبي.

إسحاقي: قنبلة موقوتة

قال النائب محمد بوحمود إنه ليس هناك  «
حصر ألسماء البحرينيين المتوقع تخرجهم 

من الجامعات، وهناك من العاطلين الذين 
يبحثون عن أي وظيفة ممن تكفلت وزارة 

التربية بدراستهم، وهم من األوائل. وطلب 
تخصيص شهادة استحقاق توظيف مثلما 
تخصص وزارة اإلسكان شهادة استحقاق 

للوحدة قبل سنوات من استالمها.

بوحمود: مبتعثون وأوائل عاطلون

قال النائب إبراهيم النفيعي إن هناك تقصيرا  «
من جهات عدة في بحرنة الوظائف، وهناك 

بحرينيين يعملون في شركات خاصة 
ومؤهالتهم تسمح بإحاللهم محل أجانب 

يعملون في القطاع العام. وتابع: أرسلنا 
خطابا لديوان الخدمة المدنية بخصوص 

تخصصات طلبات التوظيف بالديوان، إال أنه 
تم إخفاء هذه الطلبات ولم تزود اللجنة بها.

النفيعي: “الخدمة” يخفي معلومات

انتقدت النائب زينب عبداألمير عدم توظيف  «
البحرينيين وعدم تأمين حصول أبناء الوطن على 
الوظائف؛ بسبب عدم وجود الكفاءة، كما تبين في 

ردود الوزراء على لجنة البحرنة. وقالت موجهة 
حديثها للوزراء: “البحريني.. الذي أنت غير مؤمن 

بكفاءته.. متخرج من جامعة البحرين، وأنتم 
متخرجون من مدارس البحرين، ولم نسمع إنكم غير 

أكفاء، وال تستحقون هذا المنصب”.

زينب: وزراء غير مؤمنين

أشار النائب باسم المالكي بأن وزارة العمل  «
أصبحت عاجزة وغير قادرة على السيطرة 

إللزام الشركات بتوظيف البحريني، وتكتفي 
بالترشيحات والمبادرات الخجولة ومعارض 

التوظيف. وتساءل “هل من المعقول أن 
يحتاج البحريني للحصول على دورات 
تدريبية لسنوات طويلة دون التوظيف 

بالرغم من حصولهما على شهادات جامعية؟”.

المالكي: “العمل” عاجزة وخجولة

قال النائب حمد الكوهجي إن  «
الوظيفة والعمل حق للجميع، ومن 

المؤسف أن يفكر شبابنا في الهجرة. 
وأشار إلى أن من أسباب البطالة 

الكثافة السكانية والخلل بين سياسات 
التعليم ومخرجاته واحتياجات سوق 

العمل. وذكر أن الباحث عن العمل ال 
يالم عندما يطلب توصية من النائب.

الكوهجي: عاطلون يفكرون بالهجرة

تعتبر جلسة مجلس النواب يوم أمس من  «
أصعب الجلسات وأطولها. واستطاعت 
الرئيسة فوزية بنت عبدهللا زينل إدارة 

الجلسة لبر األمان بعد يوم طويل من 
السير فوق حقل ألغام مفخخ بمرافعات 

ساخنة. حملت الرئاسة الميزان بيد، 
والمطرقة بيد أخرى. تحية من فريق 

“البالد” للرئاسة.. ونقول لها: برافو.

للرئيسة... برافو...

أشار النائب ممدوح الصالح إلى أن ديوان  «
الخدمة المدنية يشير إلى وجود 7200 

موظف أجنبي، فيما عدد المسجلين لدى 
هيئة تنظيم سوق العمل 9634 أجنبيا، 
أي الفارق 2434 أجنبيا بين الجهتين، 

فمن نصدق، وكالهما جهتان حكوميتان. 
وقال: 60 مليون دينار تكلفة رواتب 

األجانب في القطاع الحكومي.

الصالح: من نصدق؟

أوضحت النائبة معصومة عبدالرحيم أن وزير  «
العمل والتنمية االجتماعية قام بتوظيف 47 باحثا 

عن عمل ممن طلبت بتوظيفهم من أصل 100. 
وقالت “نحن نعرف األجنبي موجود في البحرين، 
ولكن ال يكون على حساب البحريني، فالممرضات 

األجنبيات في المستشفى يهاوشونه عشان ياخذون 
)النايت شيفت(؛ ألنه الراتب يكون فيه عالوة، بينما 

البحريني ينتظر دوره”.

معصومة: ممرضات يتهاوشون على ”النايت شيفت”

أشار النائب محمد العباسي إلى  «
أن هناك رواتب ألصحاب شهادات 
الماجستير والدكتوراه في جهات 

حكومية ال تتجاوز 900 دينار، 
بعكس الموظف األجنبي. ولفت 

إلى أن االمتيازات جميعها تذهب 
إلى الوكالء، وأحيانا تصرف مزايا 

لمسؤولين ”بشخطة قلم”.

العباسي: مزايا “شخطة القلم”

قال النائب سيد فالح هاشم إن نسبة  «
البحرنة في القطاع الخاص بلغت 17.3 

%، وعدد الحاصلين على تصريح العمل 
المرن 29 ألف أجنبي. وتابع: خريجو 
جامعة البحرين ال يلقون وظائف لهم 

بوزارة التربية والتعليم، فهي من 
حكمت على مخرجات الجامعة بتدني 

مستوياتها.

هاشم: تدني مستوى الجامعة

أوضح النائب أحمد الدمستاني أن ديوان  «
الخدمة المدنية ال يوفر األرقام لعدد من تم 
توظيفهم من المواطنين. وأردف: في العام 

الماضي 2019 بكل برامجنا االنتخابية أشرنا 
إلى أننا سنسعى إلى توظيف البحرينيين في 

الجهات الحكومية. وأدعو الوزراء إلى مساعدتنا 
في توظيف المواطنين من مهندسين وأطباء 

وغيرهم.

الدمستاني للوزراء: ساعدونا
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إتمام إجراءات 
الصفقة خالل 

الربع األول 2020

أكــبــر خـــطـــورة  ذو   21 إلـــى  ــق  ــائ ــس ال عــمــر  تــخــفــيــض 

“الوثيقة الموحدة” عملية تنظيمية لسوق التأمين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ســوليدرتي القابضة أشــرف بسيســو إن “الوثيقة التأمينية الموحدة أفضل من الســابقة بالشــك، حيث تختلف الوثيقة 
الحالية مع السابقة في بعض الحقوق واألحكام والبنود من شركة ألخرى ومن منتج آلخر”.

وأضـــاف أن أي شـــيء موحـــد فـــي 
الســـوق يخدم الســـوق بشـــكل أكبر، 
مبينـــا هناك بعض األمـــور التي تراها 
شـــركات التأميـــن بطريقـــة مختلفة، 
ولكن التغيير في الوثيقة بشكل عام 
جيـــد خصوصـــا للمســـتهلك، إذ كان 
هناك لغط في كثير من األمور سابقا 
أو طريقـــة  التحمـــل  مثـــل مســـتوى 

الحساب وغيرها.
وأكـــد أن الوثيقة الموحـــدة إيجابية 
وتحل جـــزءا كبيـــرا من اإلشـــكاالت 
التي قد تكون بين شـــركات التأمين 
التغطيـــة  اســـترداد  موضـــوع  فـــي 
وذلك في حـــاالت التأمين للحوادث 
مـــع شـــركة أخـــرى، إذ دائمـــا يكـــون 
االختـــاف في موضوع االســـترداد، 
الجديـــدة  الموحـــدة  والوثيقـــة 
الوصـــول  عـــدم  علـــى  ستســـاعد 
لخافـــات وســـجال حـــول المغطـــى 

بالتأمين والنسبة المتحملة.
وأوضـــح بسيســـو أن الوثيقة تخدم 
الزبـــون بشـــكل أكبـــر، إذ تـــم “تغطية 
الزجاج األمامـــي التي كانت تختلف 
في الســـابق حســـب شـــركة التأمين، 
إضافـــة لعمـــر الســـائق الـــذي كان 25 
عاما فما فوق تـــم تخفيضها إلى 21 

فما فوق.
إيجابيـــة  الوثيقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
للزبون بشـــكل عام، بينما هناك بعض 
األمور ســـتؤثر على شركات التأمين 
على المدى القصير بســـبب انخفاض 
ســـتكون  فيمـــا  التحمـــل،  مســـتوى 
الوثيقة الموحدة إيجابية للشـــركات 

على المدى المتوسط والطويل.

التأميـــن  وثيقـــة  توحيـــد  أن  وأكـــد 
علـــى الجميـــع هـــي إجـــراء تنظيمي 
للسوق، وسيســـاعد ذلك في ساسة 
االسترداد والمطالبات بين الشركات، 
ذات  أصبحـــت  الزبـــون  ومـــن جهـــة 

شروط أفضل من السابق.

مصلحة المستهلك أوال 

مـــن جانبه، قال المدير العام لشـــركة 
التســـهيات لخدمـــات التأميـــن علي 
الديلمـــي إن الوثيقـــة الموحـــدة هي 
لمصلحة المستهلك أكثر من شركات 
بنقطـــة  تخوفـــه  وأبـــدى  التأميـــن. 
تقليـــل العمـــر إلى 21 فمـــا فوق الذي 

ســـيغير الســـلوك لدى الســـائق، مبينا 
أن هـــذا العمر ذو خطورة أكبر، حيث 
إنـــه متـــدرب ناجح جديـــد وال يملك 

الخبرة الكافية في السياقة.
وأشـــار إلى أنه ضد بعض النقاط في 
الوثيقـــة الموحـــدة لحمايـــة الســـائق 
نفســـه؛ حتى ال يكون هناك استرداد، 
الفتـــا إلـــى أن وجهـــة نظـــره كخبيـــر 
فـــي المجـــال، هناك نقـــاط وموضوع 
التحمـــل البـــد أن يتـــم دراســـته مرة 

أخرى.
ولفت إلى أنه بعد مصلحة المستهلك 
بالوثيقـــة الموحـــدة، ســـيكون هنـــاك 
منافســـة علـــى الخدمات بعد تشـــابه 
شـــركات  وســـتتنافس  القـــرارات، 

التأمين بخدماتهم.
وأكـــد الديلمـــي “فـــي الســـابق مبلـــغ 
التحمل لحوادث الســـيارات الفاخرة 
مختلـــف، إذ كان يتـــم تحديـــد المبلغ 
مـــن قيمـــة الســـيارة واآلن ليـــس لـــه 
الســـيارة  حـــادث  أن  مبينـــا  عاقـــة، 
الفاخـــرة وخصوصـــا القديمـــة، فـــإن 
قطع غيارها غالية القيمة، إذ ستتأثر 
شـــركات التأميـــن مـــن هـــذه النقطـــة 

أيضا.
وقـــال “إنه صحيح الوثيقة الموحدة 
بها جزء كبير لمصلحة الزبائن، ولكن 
بالنســـبة  فيـــه  النظـــر  إعـــادة  يجـــب 
لشـــركات التأمين، إذ ســـتكون تكلفة 

قطع الغيار والتصليح مرتفعة.
وأشار إلى أن اإليجابيات من الوثيقة 
الموحدة ســـتكون منافســـة شركات 
التأمين على الخدمات المقدمة مثل 
الســـرعة في إنجاز تصليـــح الحادث 
واألمـــور األخرى المتعلقـــة بالحادث، 
والزبون سيكون عميا للشركة التي 

تقدم الخدمات األفضل.

علي الديلميأشرف بسيسو

سول - رويترز

“هيونداي” تعلق 
إنتاجها بكوريا 
بسبب “كورونا”

إنتاجها  موتور”  “هيونداي  شركة  علقت 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة؛ بسبب األضـــرار 
الــنــاجــمــة عــن انــتــشــار فــيــروس الصين 

الجديد “كورونا”.
ــارات  ــيـ ــة صـــنـــاعـــة الـــسـ ــركـ ــنـــت شـ ــلـ وأعـ
الــكــوريــة، أمــس الــثــالثــاء، أنــهــا ستعلق 
ــا الــجــنــوبــيــة الــتــي  ــوريـ ــي كـ ــتــاجــهــا فـ إن
مع  ــهــا،  ل تصنيعية  قـــاعـــدة  أكــبــر  تــمــثــل 
انقطاع إمدادات قطع الغيار بعد تزايد 

المخاوف بشأن انتشار “كورونا”.

الطاقة المستدامة والمحافظة على البيئة

يحتاج اإلنسان إلى الطاقة احتياًجا شديًدا وال يمكنه االستغناء    
عنها البتة، فهو يســـتخدمها في إنارة المنزل والوسائل المختلفة 
في البحر والبر والجو، كما يســـتخدمها فـــي إدارة المصانع وفي 
تشـــغيل محطات توليد الكهربـــاء والعديد مـــن متطلبات الحياة 

اليومية المعاصرة.
وعلى الصعيد الوطني، تتطلع هيئة الطاقة المســـتدامة المنشـــأة 
حديًثـــا بقرار ملكي بخطط حثيثة للعمـــل مع الجهات الحكومية 
بعـــدة   ،2030 البحريـــن االقتصاديـــة  لتحقيـــق رؤيـــة  واألهليـــة 
مبادرات وطنية لتحقيق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومنها 
مشـــروع محطة توبلي للتبريـــد المركزي وكيفية االســـتفادة من 
تخفيض 60 % من اســـتهاك الكهرباء ومشـــروع تركيب أنظمة 
الطاقـــة الشمســـية فـــي 8 مـــدارس حكوميـــة مع توســـع في هذا 
النطـــاق بالتعاون مع وزارة التربيـــة والتعليم، إضافة إلى مبادرة 
تحويـــل اإلنـــارة فـــي الطـــرق مـــن اإلنـــارة التقليديـــة إلـــى اإلنارة 
الموفـــرة للطاقـــة ســـواء بالطـــرق العامـــة أو المنشـــئات والمنازل 
السكنية والحث على شراء األجهزة الكهربائية ذات المواصفات 
الموفرة للطاقة التي من شـــأنها تخفيض فواتير الكهرباء والماء 

بمقدار 20 %.
وإن التحـــول إلـــى الطاقـــة البديلـــة التدريجـــي يتحقـــق بتدريب 
المقاوليـــن على تركيب الصفائح الشمســـية الموفـــرة للطاقة في 
المبانـــي الحديثـــة، علًمـــا أن البحريـــن من إحدى الـــدول الموقعة 
على اتفاقية باريـــس للتغيير المناخي المحاربة النبعاث الغازات 
الضارة بالبيئة كما يجب أال نغفل عن دور المجلس األعلى للبيئة 
ودوره فـــي تقنين الملوثات البيئية مثـــل أكياس القمامة الضارة 
واســـتبدالها بأكيـــاس وبمواد باســـتيكية صديقـــة للبيئة. وتقوم 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات بتدويـــر النفايـــات المنزليـــة 
وحرقهـــا وتحويلها إلـــى طاقة متجددة، علمـــا أن قانون النظافة 

أصبح قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ.
وعلـــى الضفـــة األخرى، من المهـــم إبراز دور الجمعيات الناشـــطة 
في هذا الســـياق، فحصول جمعية البحرين النسائية على جائزة 
رقابة ناعمة لبيئة مستدامة ضمن 14 دولة في مشاركة إقليمية، 
يبيـــن الدور الذي تلعبـــه الجمعية في توعية الشـــباب وانخراطه 
فـــي برامـــج وورش مصاحبـــة عـــدة مثـــل عمـــل ســـفراء بيئييـــن 
للشباب واأللعاب البيئية ضمن فعالياتها المصاحبة، وبث مفهوم 
التطـــوع ضمن حمـــات توعوية في مدن وقـــرى المملكة لخدمة 

البيئة. 
العقبـــات  يذلـــل  المجتمعـــي  مـــع  الحكومـــي  الـــدور  تكامـــل  إن 
والتحديـــات، ويجعل الطريق ســـالكا لتحقيق اســـتدامة الطاقة، 
والحفاظ على البيئة من جهة أخرى، ومن شـــأن ذلك أن ينعكس 
علـــى المســـتخدم النهائي للخدمة أو الســـلعة، ومدى اســـتجابته 
الحقيقية للمتطلبات المعاصرة، وغرس مفهوم الترشـــيد وتعزيز 
طرق اســـتخداماتها والحفاظ على الثروة والتقليل من تبديدها؛ 

ألنها ملك لألجيال القادمة.
إن الحفـــاظ علـــى بيئـــة خضـــراء صحيـــة خاليـــة مـــن الملوثـــات 
واالنبعاثات الضارة هو حق للجميع، خصوًصا بعد إعان المنامة 
عاصمة للسياحة العربية 2020، ما يعطيها طابعا جماليا بهيًجا.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

“انوفست” تستحوذ على شركة للُمركّبات الصناعية
ــتيكي ــب البالسـ ــات الخشـ ــن منتجـ ــوق مـ ــة السـ ــة حاجـ لتغطيـ

أعلنـــت شـــركة “إنوفســـت”، عـــن صفقـــة 
تستحوذ من خالها على حصة جوهرية 
في إحدى الشـــركات الرائـــدة في تصنيع 
ـــات الصناعيـــة، ومقرهـــا في دولة  الُمركبَّ
الشـــركات  مـــن  تعتبـــر  التـــي  الكويـــت، 
المتخصصـــة فـــي المنطقـــة فـــي تصنيـــع 
ـــات الخشـــب الباســـتيكي، إذ تقوم  ُمركبَّ
بتغطية حاجة الســـوق ســـواء الشـــركات 
أو األفراد بسلسلة واسعة من المنتجات.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن حجـــم الســـوق 
العالمي في قطاع الخشـــب الباســـتيكي 
بنمـــو  ويتميـــز  دوالر،  مليـــار   4 يتجـــاوز 
ودولـــة  البحريـــن  مـــن  كل  فـــي  مطـــرد 
فـــي  الطلـــب  تنامـــي  بفضـــل  الكويـــت؛ 
قطاعي اإلنشـــاءات والمقـــاوالت، إضافة 
الـــذي يتلقـــاه القطـــاع مـــن  إلـــى الدعـــم 
السياســـات الحكوميـــة الصديقـــة للبيئة، 
ات الخشب  التي ُتشـــجع اســـتخدام ُمركبَّ

الباستيكي على الخشب الطبيعي.
وتخدم الشـــركة حاليا الســـوق الكويتية 
والشـــركات،  األفـــراد  مســـتوى  علـــى 
وتقدم منتجات واســـعة االستخدام في 
األرضيـــات واألســـوار وتكســـية المباني، 

وأعمال التصميم والديكور والتشـــطيب 
في مشاريع البناء والتشييد.

واســـتطاعت الشـــركة فـــي فتـــرة وجيزة 
فـــي بنـــاء ســـمعة طيبـــة بدولـــة الكويت، 
وتهدف صفقة االســـتثمار مع “أنوفست” 
إلـــى تطويـــر وتوســـيع نطـــاق أنشـــطتها 
التجاريـــة في دولة الكويـــت و البحرين، 
ومن ثم، االتجاه نحو بقية أســـواق دول 

مجلس التعاون الخليجي.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“إنوفســـت” ياســـر الجـــار “نحـــن ســـعداء 
إلـــى  وضمهـــا  الصفقـــة  هـــذه  بتوقيـــع 
محفظتنـــا االســـتثمارية، وتعكـــس هـــذه 
التـــي  التنـــوع  اســـتراتيجية  الصفقـــة 
مخاطـــر  لتوزيـــع  “إنوفســـت”  تعتمدهـــا 
ذات الصلـــة بالقطـــاع والســـوق، عـــاوة 
علـــى تحقيق أهدافنـــا لتنفيـــذ الصفقات 

االستثمارية الُمدرة للدخل”.

إتمـــام إجـــراءات  “نتوقـــع  الجـــار  وتابـــع 
الصفقـــة خـــال الربـــع األول مـــن العـــام 
2020، والعمـــل عـــن قـــرب مـــع شـــركائنا 
لتحقيـــق النمـــو المرتقـــب للشـــركة، كمـــا 
أننـــا نهـــدف إلـــى تعزيـــز مكانتهـــا الرائدة 
الخشـــب  ـــات  ُمركبَّ صناعـــة  ســـوق  فـــي 
البحريـــن  أســـواق  داخـــل  الباســـتيكي 
والكويـــت، مـــن خـــال الخبـــرة الواســـعة 
ودعـــم  االســـتراتيجيين  لشـــركائنا 

“انوفست” المالي”.
ومن جانبه، قال رئيس االستثمار بشركة 
“انوفســـت” طـــال الما “تعتمـــد فرصتنا 
االســـتثمارية على قـــوة وتنامـــي الطلب 

فـــي ظـــل  الباســـتيكي،  الخشـــب  علـــى 
وجـــود قلة في العرض من قبل شـــركات 
وتقـــدم  متخصصـــة  وإقليميـــة  محليـــة 
مواصفـــات ذات جـــودة عالية ومتميزة”. 
ـــات  مركبَّ منتجـــات  “إن  المـــا  وأضـــاف 
الخشـــب الباســـتيكي لديها من الصفات 
والخصائـــص التي تميزهـــا عن غيرها، إذ 
إنهـــا مضـــادة للتـــآكل ومقاومـــة للحريـــق 
والمـــاء ومرنـــة وطويلـــة األجـــل، إضافة 
إلى تكلفتها المنخفضة مقارنة بمثياتها، 
وتفتح هذه الخصائص والمميزات أمامنا 
فرصا للنمو في ســـوق منتجات الخشب 

الباستيكي بالبحرين والكويت”.

توقيع الصفقة

المنامة - انوفست

البحــريــن تستضيــف مــؤتمــر “مشغلــي الشبكــات”
تســتضيف البحرين في الفترة من 15 إلى 19 مارس المقبل، الدورة العشــرين 
من مؤتمر “مشغلي شبكات الشرق األوسط” )MENOG(، الذي يعد أكبر حدث 
تقنــي غيــر تجــاري موجــه لمجتمــع االنترنــت واالتصــاالت فــي منطقــة الشــرق 

األوسط.

ويجمـــع الحـــدث الســـنوي الرائـــد، أبرز 
الجهـــات الفاعلـــة في مجـــال اإلنترنت 
من المنطقة والعالم؛ لمناقشـــة وبحث 
وتبـــادل  التشـــغيلية،  القضايـــا  أهـــم 
المعارف والخبـــرات وتحديد مجاالت 

التعاون اإلقليمي. 
مفتوحـــة  منصـــة  المؤتمـــر  ويعتبـــر 
للمعنيين كافة في المجتمع التقني، بما 
فـــي ذلك الشـــركات المـــزودة لخدمات 

اإلنترنت ومشغلي الهواتف المحمولة، 
ومزودي المحتوى ومزودي الخدمات 
السحابية والبنية التحتية، إضافة إلى 
هيئـــات تنظيم االتصاالت واألوســـاط 
األكاديميـــة، وأبـــرز صنـــاع القـــرار في 

مجال األعمال.
ويشـــتمل الحدث علـــى عدد من ورش 
العمل التي تعالج المشـــاكل التشغيلية 
الرئيسية التي تواجه مشغلي شبكات 

الشـــبكي  التوجيـــه  مثـــل  االتصـــاالت 
)Peering( والشبكات الداعمة لإلصدار 
عناويـــن  بروتوكـــول  مـــن  الســـادس 
اإلنترنت )IPv6( وعمل “قاعدة بيانات 

 .)RIPE Database( ”رايب
النقاشـــية  الجلســـات  وســـتتطرق 
العامـــة فـــي المؤتمر إلى قضايـــا إدارة 
نـــدرة اإلصـــدار الرابـــع مـــن بروتوكول 
العمليـــات  فـــي  اإلنترنـــت  عناويـــن 

مـــن  االنتقـــال  وعمليـــات  التشـــغيلية، 
اإلصـــدار الرابع إلى اإلصدار الســـادس 
لبروتوكـــول عناويـــن اإلنترنت، وربط 
الشـــبكات واالتصـــال البينـــي، إضافـــة 
إلـــى مركـــز البيانات وعمليات الشـــبكة 
ونظـــام أســـماء النطاقـــات وغيرها من 

المواضيع ذات الصلة. 
وقـــال رئيـــس لجنـــة برنامـــج “مؤتمـــر 
مشغلي شبكات الشرق األوسط” خالد 

سمارة “أصبح من الواضح محدودية 
الشـــبكي  الربـــط  تقنيـــات  اســـتيعاب 
واالتصـــال البيني في منطقة الشـــرق 
األوســـط، فهنـــاك أقل مـــن نصف دول 
المنطقـــة تمتلـــك نقـــاط تبـــادل فعالـــة 
لإلنترنـــت، والعديـــد مـــن هـــذه النقاط 
الموجـــودة حالًيا بعيدة عـــن الوصول 
تـــزال  وال  الكاملـــة،  إمكاناتهـــا  إلـــى 
العديد من مشغلي شبكات االتصاالت 
فـــي  اإلنترنـــت  خدمـــات  ومـــزودي 
المنطقة تقوم بإرسال حركة اإلنترنت 
اإلقليمية ليتم تبادلها في نقاط تبادل 
خـــارج المنطقـــة، ولهـــذا الســـبب قـــرر 
فريـــق المؤتمـــر ترســـيخ مكانـــة هـــذا 

الحدث رسمًيا كمنتدى للربط الشبكي 
لإلنترنت بالنسبة للمنطقة”. 

وتتعاون “رايب إن. سي. سي” بصفتها 
مجموعـــة  لمؤتمـــر  العامـــة  األمانـــة 
األوســـط،  الشـــرق  شـــبكات  مشـــغلي 
مـــع مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة في 
البحريـــن، باعتبارهـــا المضيف المحلي 
بتنظيم هذا المؤتمر، وبدعم مجموعة 
من الرعاة الرئيســـيين، مثـــل: “أمازون 
ويب سيرفيســـز” )AWS( و”فيســـبوك” 
Netf�( و”نتفليكـــس”   )Facebook(

و”ديكيكـــس”   )Linx( و”لينكـــس”   )lix
)Decix( وشـــركة “بتلكـــو” وغيرهم من 

الجهات المعنية.

دبي - مجموعة أورينت بالنيت

لتعزيز البنية التحتية لإلنترنت واالتصاالت 
بالشرق األوسط

زينب العكري

من اإليجابيات وجود 
منافسة للشركات 

على الخدمات 
المقدمة

بعض النقاط 
ومنها مبلغ 

التحمل تحتاج 
إعادة دراسة
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المحرر االقتصادي من المنامة | تصوير رسول الحجيري

المحرر االقتصادي من المنامة أمل الحامد من المنامة

كشـــف الرئيس التنفيـــذي لمعهد “ثنك ســـمارت” أحمد الحجيري 
عـــن أن النمـــو المتوقع لســـوق التجارة اإللكترونيـــة في البحرين 
ســـنوًيا بنســـبة تتراوح ما بين 35 و40 %، وفي المنطقة بنســـبة 

50 % سنوًيا.
وأوضـــح الحجيري للصحافيين، علـــى هامش المؤتمر البحريني 
األول للتجـــارة اإللكترونية 2020 أمس، أن الكثير من العمل في 
الســـوق اإللكترونية محلًيا يتم عبر االنستغرام، الذي ولألسف ال 

يندرج ضمن اإلحصاءات.
وأكـــد أن التجـــارة اإللكترونية في البحرين تشـــهد نمـــًوا متوقًعا 
مســـتقبال، موضًحا أن المعهد درب 32 شـــركة حتى اآلن، وبدأت 

10 شركات منها في العمل بالتجارة اإللكترونية أي نحو ثلثها.
وأضـــاف “لدينـــا هدف فـــي العام الجـــاري لتدريب 500 شـــخص 
بدال من 150 شـــخًصا، وبالتالي 4 أضعاف زيادة عما هو موجود 

حالًيا”.
وأكـــد “أننـــا نتماشـــى مـــع الســـوق، ونطمح لنمـــو البيـــع بالتجارة 

اإللكترونية بالسوق إلى 50 % سنوًيا”.

وعبر عن اعتقاده أن االرتفاع في البيع بالتجارة اإللكترونية لن 
يؤثر على سوق التجزئة االعتيادي، إال أن هذه السوق لن تشهد 
نمًوا، على غرار ما هو حاصل في جميع أنحاء العالم، إذ ال يزال 

الناس يذهبون للتسوق المباشر.
ورأى أن “التحدي الكبير لنا بالتجارة اإللكترونية أن المؤسسات 
البحرينيـــة ال تنظـــر للســـوق المحليـــة، وإنمـــا تطلـــق منتجاتهـــا 
وتســـوقها لخارج البحرين، ولذا فيجب أن تمتلك هذه الشركات 

منتجات بحرينية”.

الحجيري متحدًثا للصحافيين أمس

ــا ــوي ســن  %  50 ــة  ــب ــس ــن ب تـــــــزداد  ــا  ــه ــات ــع ــي ــب م
40 % نمو التجارة اإللكترونية بالبحرين

كشــفت مديــر إدارة نظــم المعلومــات، اإلدارة المعنيــة بالتجــارة اإللكترونيــة، بــوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة مرام المحميد، عن أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني، سيدشن استراتيجية معنية برصد أنشطة التجارة اإللكترونية وحجمها 
خــال العــام الجــاري، مشــيرة إلــى أن األعمــال المصنفــة المعنيــة بأنشــطة التجــارة 

اإللكترونية حالًيا غير موجودة، وحجم التجارة اإللكترونية غير متوافر.

وأوضحـــت للصحافييـــن علـــى هامـــش 
للتجـــارة  األول  البحرينـــي  المؤتمـــر 
اإللكترونيـــة 2020 أمـــس، أن أكاديميـــة 
منـــذ  اإللكترونيـــة  للتجـــارة  البحريـــن 
تأسيســـها في شهر نوفمبر 2018 وحتى 
اليوم، خرجت 175 خريجا مشـــاركا من 
بين مؤسســـات قائمة ومؤسسات ناشئة 
حتـــى العام 2020، مبينـــة أن األكاديمية 
تأسست بالشراكة بين الوزارة و”تمكين” 
للتطويـــر  ســـمارت”  “ثنـــك  ومعهـــد 

والتدريب.
معنيـــة  األكاديميـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المؤسســـات  انتقـــال  برامـــج  بتقديـــم 
واالقتصـــاد  اإللكترونيـــة  التجـــارة  إلـــى 
الرقمـــي. وبينـــت أن األكاديميـــة تهـــدف 
إلى التنـــوع في برامجهـــا التدريبية في 
العام المقبل، واســـتقطاب المرأة بشـــكل 
أكبـــر في التجـــارة اإللكترونية، وســـيتم 
تعريـــب المزيـــد مـــن البرامـــج ذات اللغة 
اإلنجليزية فقـــط؛ نظًرا إلى وجود طلب 

لتعريبها. وعن كيفية التقديم وااللتحاق 
باألكاديميـــة، أوضحـــت أن التقديم يتم 
عبر وصلة خاصة، وباإلمكان التقديم من 
خالل موقع “تمكين” وموقع الوزارة، كما 
أن هناك دعـــم من “تمكيـــن” للبحرينيين 

الراغبين بااللتحاق باألكاديمية.

مرام المحميد

175 خريجــا مــن “األكاديميــة” لتحقيق التحــول الرقمي
تدشين استراتيجية ألنشطة “التجارة اإللكترونية”

“ريادة األعمال” تستهدف أسواقا جديدة في “بيور لندن”
ــتــشــبــيــك مـــع الــشــركــات األجــنــبــيــة ــة لــلــتــصــديــر وال ــرص نــــاس: ف

نخبة  يضم  بحريني  بوفد  األعــمــال،  لــريــادة  البحرينية  المؤسسة  تشارك 
من أعضائها، ضمن فعاليات معرض”بيور لندن” التجاري، الذي تستضيفه 
أحد  وهــو   ،2020 فبراير   11 إلــى   8 من  الفترة  في  البريطانية،  العاصمة 
الجاهزة  األزيـــاء والــمــابــس  قــطــاع  فــي  المتخصصة  الــدولــيــة  الــمــعــارض 

واألكسسوارات واألحذية والجلود والموضة النسائية.

ويترأس الوفد، رئيس مجلس أمناء 
المؤسسة سيدة األعمال فريال ناس، 
آل  لمياء  الشيخة  األعــضــاء:  ويضم 
توفيقي  ونــدى  الجار  ونادية  خليفة 

وأحمد حماد و”لوحات باي لطيفة”.
صندوق  مع  بشراكة  الوفد  ويشارك 
مبادرته  من  كجزء  “تمكين”،  العمل 
في  البحرينية  للمنتجات  للترويج 

األسواق الدولية.
يتيح  ــمــعــرض  ال إن  نــــاس،  وقـــالـــت 
ورائـــــــــدات  رواد  أمـــــــام  ــة  ــرصــ ــفــ ــ ال

الــبــحــريــن؛ الستعراض  مــن  األعــمــال 
ــع  ــ ــح فــــــرص أوسـ ــ ــت ــ بـــضـــائـــعـــهـــم وف
للتصدير والتسويق، وعمل شراكات 
ــال  ــمــ األعــ رواد  مــــع  ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
في  ــمــشــاركــيــن  ال أو  الــبــريــطــانــيــيــن 
الــعــالــم  ــمــعــرض عــمــومــا مـــن دول  ال

المختلفة.
وأوضــحــت أن كــل فــرد مــن أعضاء 
ــد الـــمـــشـــارك ســيــمــثــل عــالمــتــه  ــوفـ الـ
ــتــجــاريــة، وســيــســعــى لــلــبــحــث عن  ال
بعالمته  والتعريف  للتصدير  فــرص 

التجارية.
على  المؤسسة  “ستعمل  وأضــافــت 
توفير منصة تشجع االبتكار وتبادل 
الــخــبــرات فــي الــمــجــال االقــتــصــادي؛ 
وتوفير  التنافسية،  وتشجيع  لتعزيز 
فرص جديدة لتطوير قدرات الشباب 

وريــــــــادة األعــــمــــال فــــي الـــمـــجـــاالت 
ــارت إلــى  ــ ــتــكــار واإلبـــــــداع”. وأشـ االب
لمؤسسة  الرئيسة  األهــداف  أحد  أن 
ألعضائها  الــفــرص  تسهيل   ،”BEO“
والتعريف  التجارية  عالماتهم  لنشر 

بها دوليا؛ بهدف التصدير النهائي”.
حــريــصــة  ــمـــؤســـســـة  “الـ إن  ــــت  ــال وقــ
ــع “تــمــكــيــن” بــهــذا  عــلــى الـــتـــعـــاون مـ
للمنتج  لفتح أسواق جديدة  الصدد؛ 
األعــمــال  رواد  وتحفيز  الــبــحــريــنــي، 
المملكة،  داخل  أعمالهم  تطوير  على 
ونحن  مــنــهــم،  المنتجين  خــصــوصــا 
مــتــحــمــســون لــلــغــايــة لــلــمــشــاركــة في 
المنتج  جــــدارة  وإثـــبـــات  ــمــعــرض،  ال
البحريني، عبر المنافسة الدولية في 
العالم  مثل هكذا محافل تضم دول 

المختلفة”.

فريال ناس

المنامة - البحرينية لريادة األعمال

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمــس الثاثــاء، عنــد مســتوى 1,663.54 
بارتفاع وقدره 1.04نقطة مقارنة بإقفاله اإلثنين.

 3.56 المســـتثمرون  وتـــداول 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون 
تـــم  ألـــف دينـــار،   610.63 قدرهـــا 
تنفيذهـــا من خـــالل 68 صفقة، إذ 
ركز المســـتثمرون تعامالتهم على 
التجاريـــة،  البنـــوك  قطـــاع  أســـهم 
التي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
259.35 ألـــف دينار، أي ما نســـبته 
42.47 % مـــن القيمـــة اإلجماليـــة 
للتـــداول، وبكميـــة قدرها 937.69 
ألف ســـهم، تم تنفيذهـــا من خالل 

26 صفقة.
وجاءت مجموعة “جي اف اتش” 
الماليـــة في المركز األول، إذ بلغت 
قيمة أســـهمها المتداولـــة 171.67 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 28.11 

األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المتداولة. أما المركز الثاني، فكان 
للبنك األهلي المتحد بقيمة قدرها 
163.38 ألـــف دينار، أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  26.76

األسهم المتداولة.
ثـــم جاءت المنيـــوم البحرين )ألبا( 
بقيمـــة قدرهـــا 106.60 ألف دينار، 
مـــن   %  17.46 نســـبته  مـــا  أي 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

تداول 3.6 مليون سهم بـ 610.6 ألف دينار

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
إلـــى  التوجـــه  أن  األشـــراف،  عبدالعزيـــز 
مجـــال التجـــارة اإللكترونيـــة اليوم أصبح 
ضرورًيـــا مـــن قبـــل المؤسســـات التجارية 
التغييـــرات  لتواكـــب  والرائـــدة؛  الناشـــئة 
التكنولوجية، السيما أن جميع المؤشرات 
االقتصادية العالمية والمحلية تؤكد ذلك.

وذكـــر أنه مـــن المتوقع أن تحقـــق التجارة 
اإللكترونيـــة نمًوا ملحوًظـــا بحلول 2022 
يعـــادل  مـــا  أي   ،16.4% نســـبتها  بزيـــادة 
48 مليـــار دوالر، وفـــرص االســـتثمار فـــي 
المنطقـــة المحلية ســـتصبح أعلـــى بكثير، 
إذ تـــم أخيـــًرا شـــراء موقـــع “ســـوق دوت 
كـــوم” اإلماراتـــي من قبل عمـــالق التجارة 
اإللكترونيـــة “أمازون” بقيمـــة 700 مليون 
المنتـــدى  حســـب   ،2017 العـــام  دوالر 
األوســـط  للشـــرق  العالمـــي  االقتصـــادي 

وشمال إفريقيا في أبريل 2019.
أثنـــاء  كلمتـــه  فـــي  األشـــراف،  وشـــدد 
افتتـــاح المؤتمر البحرينـــي األول للتجارة 
تبنـــي  أهميـــة  علـــى  أمـــس،  اإللكترونيـــة 

االبتـــكار وريـــادة األعمال بمجـــال التجارة 
المؤسســـات  تأهيـــل  عبـــر  اإللكترونيـــة، 
التجاريـــة ورجـــال األعمـــال عبـــر الدورات 
بالتجـــارة  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
تطويـــر  فـــي  تســـهم  التـــي  اإللكترونيـــة، 
وبنـــاء الكفـــاءات الوطنيـــة، وخلـــق فرص 
عمـــل جديـــدة ونوعية فـــي هـــذا المجال، 
التـــي ســـتعمل بدورها في دعـــم متطلبات 

االقتصاد الرقمي للبحرين.
وافتتح األشـــراف المؤتمر نيابة عن وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني 
والـــذي جمـــع رواد األعمـــال والمؤسســـات 

التجارية وخبـــراء التقنية بمجال التجارة 
التطـــورات  أبـــرز  لمناقشـــة  اإللكترونيـــة؛ 
التقنيـــة التـــي يشـــهدها العالم اليـــوم بهذا 
المجـــال، بحضـــور أكثر من 280 مؤسســـة 
اإللكترونيـــة  بالتجـــارة  معنيـــة  تجاريـــة 
القطـــاع  مـــن  محلييـــن  أعمـــال  ورجـــال 
الحكومـــي والخـــاص والشـــركات التقنيـــة 

ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتـــي الفعالية احتفـــاًء بإنجازات مبادرة 
“أكاديمية البحريـــن للتجارة اإللكترونية”، 
التي هي نتاج تعاون مثمر مع معهد “ثنك 
ســـمارت” للتطويـــر والتدريـــب وبدعم من 

“تمكين”. 
مـــن جهتهـــا، أوضحـــت خبيـــرة التســـويق 
والتجـــارة اإللكترونية ألكثر مـــن 15 عاًما 
الرئيـــس  والمتحـــدث  المجـــال  هـــذا  فـــي 
للفعاليـــة مجالـــي ليباري، العوامـــل المهمة 
التي ستساعد المؤسسات التجارية للبدء 
بأعمالهـــا عبـــر اإلنترنت، وتحقيـــق المكانة 
العالمية التي تتوق لها، عبر اغتنام الفرص 
االســـتثمارية الدارجة بهـــذا المجال، التي 
بدورهـــا ستســـاهم فـــي زيـــادة اإليـــرادات 
والخوض فـــي رحلة جديدة مـــن األعمال 

اإللكترونية عبر منصة عالمية.

ومـــن جانبه، قّدم الرئيس التنفيذي لمعهد 
“ثنـــك ســـمارت” أحمـــد الحجيـــري عرًضـــا 
تقديمًيـــا، حـــول قصـــة انطالقـــة أكاديمية 
البحريـــن للتجـــارة اإللكترونيـــة على مدى 
عـــام كامـــل مـــن اإلنجـــازات، التـــي قدمت 
التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن  العديـــد  فيهـــا 
المجـــال وبدعـــم مـــن  بهـــذا  المتخصصـــة 
“تمكيـــن”، مؤكـــدا أن نجاح هـــذه المبادرة 
أضـــاف تأثيـــًرا إيجابًيـــا على نمـــو التجارة 
اإللكترونيـــة فـــي البحريـــن، وأن المرحلـــة 
المقبلـــة مـــن األكاديمية ســـتنطلق بحزمة 
جديـــدة ومتنوعة من الـــدورات التدريبية 

للمؤسسات التجارية في هذا المجال.
وانطلقـــت من بعـــد ذلك الحلقة النقاشـــية 
مـــع الحضـــور، تحـــت عنـــوان “التعلـــم من 
خبـــراء التجارة اإللكترونية في المنطقة”؛ 
تطويـــر  طـــرق  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 
االستراتيجية الفّعالة للتجارة اإللكترونية 

عبر جميع القنوات اإللكترونية.
واختتمـــت الفعاليـــة بورشـــة عمـــل تحـــت 
عنوان “مـــن الصفر إلى القمة”، تدور حول 
وســـائل تطوير التســـويق الرقمـــي؛ لزيادة 
مبيعات المؤسســـات التجاريـــة مع خبراء 

التجارة.

عبدالعزيز األشرافجانب من المعرض المصاحب للفعالية الحضور في المؤتمر 

16.4 % زيادة نسبة التجارة اإللكترونية بالمنطقة في 2022
ــاع ــط ــق ــال بــمــجــال ال ــ ــم ــ ــار وريـــــــادة األع ــكـ ــتـ ــي االبـ ــن ــب األشــــــــراف: أهــمــيــة ت
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تركيز التعامالت 
على قطاع البنوك

ضمــت قائمــة أقــوى 100 ســيدة أعمــال في الشــرق األوســط للعــام 2020 لمجلــة فوربس 3 ســيدات بحرينيات، وهن: منى يوســف 
المؤيد المدير اإلداري بمجموعة يوســف خليل المؤيد وأوالده في المرتبة التاســعة، ونجاء الشــيراوي الرئيس التنفيذي لشــركة 
األوراق المالية واالستثمار )سيكو( بالمرتبة 66، ونرجس فّروخ جمال الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين بالمرتبة 80.

أعمـــال  رائـــدات  القائمـــة  وتضـــم 
 28 يمثلـــن  جنســـية،   23 مـــن 
قطاًعـــا مختلًفـــا، 79 ســـيدًة منهن 

عصاميات. 
وتتربع العديد من الســـيدات على 
قمـــة مؤسســـات حكوميـــة مهمـــة 

مثـــل البورصـــات وأســـواق المال، 
تمثلهن في القائمة 13 سيدة. 

فـــي  الســـيدات  نصـــف  وتتصـــدر 
بينمـــا  شـــركات ضخمـــة،  القائمـــة 
فـــي  أعمـــال  رائـــدة   21 تعمـــل 
شـــركاتهن العائليـــة، بعضهن بدأن 

العمـــل فـــي وقـــت كان ينـــدر فيـــه 
فـــي مؤسســـات  ســـيدات  وجـــود 
األعمـــال، ومن أبرز هذه األســـماء، 
منى المؤيد التي تقود واحدة من 
أضخـــم المجموعـــات العائلية في 

البحرين.

3 بحرينيات على قائمة “فوربس” الشرق األوسط
البالد: المحرر االقتصادي

نرجس جمالنجالء الشيراويمنى المؤيد
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اعالن بحل وتصفية شركة
الشركة االسالمية للتجارة ش.م.ب مقيمة

سجل تجاري رقم ٢٣٦٠٣

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيغا إنفوتك ش.ش.و لمالكها سفنفمكس سانتوش كومار كانتشارال

سجل تجاري رقم ٩٧٠٩٦

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي الشــركة االســامية للتجــارة ش.م.ب مقيمــة المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ٢٣٦٠٣، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســادة/ شــركة بوابة 

األثير إلدارة االعمال ذ.م.م مصفيًا للشركة 
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٩٦٢٦٢٨٠ )973+(
mirza.almarzooq@abgbahrain.com

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة فيغــا إنفوتــك ش.ش.و لمالكهــا ســفنفمكس ســانتوش 
كومــار كانتشــارال المســجلة علــى قيد رقــم ٩٧٠٩٦، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

نفسه السيد / SVNVMKSS SANTOSH KUMAR KANCHARLA مصفيًا للشركة 
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: 39406098 )973+(
kanch.santosh@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة ٢٠١٩ 

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة ٢٠٢٠ 

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد عبدالنبي علي عبدالعزيز األدرج المالك لـ اليرموك لكي المابس 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 44675، يطلــب تحويــل 
الفرع الســابع للمؤسســة الفردية المســجلة تحت اســم تجاري فهيم لخردة 
لــه إلــى شــركة تضامــن برأســمال وقــدره ٥٠٠ دينــار  المعــادن والمملوكــة 

بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
FAHEEM ASHRAF MUHAMMAD ASHRAF
ABULNABI ALI ABDULAZIZ ALI ALADRAJ

وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة فهيم لخردة المعادن شركة تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديه أي اعتراض قانوني التقــدم إلى اإلدارة المذكورة خال 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا الســيد ابراهيــم خليــل جاســم خليــل المالــك لـــ لؤلــؤة الخليــج 
العربــي لــأدوات المنزليــة )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجــب القيد رقم 
٥٥٥١٥طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة 
برأســمال وقــدره ٥٠٠٠ دينــار ، لتصبــح الشــركة مملوكة من الســادة التالية 

اسمائهم:
١.ابراهيم خليل جاسم محمد خليل

٢.تاشهاكاندي شوفواايلي بشير كندو فاالبل
MOHAMAED ANSARI KUNDUVALAPPIL THACHANKANDI .٣

وتعديل االسم التجاري ليكتب شركة لؤلؤة الخليج العربي لادوات المنزلية ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض التقــدم بإعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة 

خال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا مالــك شــركة يســمر التجاريــة ش.ش.و المســجلة بموجــب القيد رقم 
٩٤٠٣٣ طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلى شــركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٢٥٠٠٠٠ دينار، بين كل من:
١. محمد حسين علي يتيم

٢. فيكي لي اهل يتيم
٣. احمد محمد حسين علي يتيم
٤. سما محمد حسين علي يتيم
٥. مي محمد حسين علي يتيم
٦. ريم محمد حسين علي يتيم

قيد رقم: ١٥٥٩-٣٦

قيد رقم: 38562-11

قيد رقم: ١٦-٣٨٥٦٢

قيد رقم: ٥-٢٣٢٣٣

قيد رقم: ٢٣-١٥٥٩

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-146752( ٕاعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-ٕاعالن رقم )١٩٥٢٣
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2020-ٕاعالن رقم )١٦٦٨٦
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة السجل التجاري

 )CR2020-ٕاعالن رقم )٦٣٣
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

 )CR2019-ٕاعالن رقم )١٤٦٧٥٠
تسجيل اسم تجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : فيصل صالح عيسى الخور 

االسم التجاري الحالي : الميزون دو كافيه
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم ومقهى من زمان

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه: معصومــة عبدالمجيــد موســى وحدانــي 
موسوي بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم 
ٕالى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : معصومة عبدالمجيد موسى وحداني موسوي 

االسم التجاري الحالي : الهور للفايبر كاس
االســـــم التجـــاري الجديد : الهور لصيانة القوارب

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : معصومة عبدالمجيد موسى وحداني موسوي 

االسم التجاري الحالي : موسوي فايبر جاس
االســـــم التجـــاري الجديد : موسوي لصيانة القوارب

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : يعقوب يوسف احمد البناء 

االسم التجاري الحالي : لبنان للعبايات
االســـــم التجـــاري الجديد : توب شيف هاوس فود

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر : فيصل صالح عيسى الخور 

االسم التجاري الحالي : ايزيس كافيه
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم ومقهى كوخ الصبايا

 تاريخ: ٢٠٢٠/2/٤

 تاريخ: ٥/١١/٢٠١٩ تاريخ: ٢٠٢٠/2/٤

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا/ مــور ســتيفينز - تضامــن مهنيــة متخصصــة مصفــي القانوني لشــركة 
بحرين باست أند كوتس ذ.م.م. المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 90530-1 طالبــا ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقــا الحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم)21( لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

إعالن لسنة ٢٠٢٠ 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية   
شركة بحرين بالست أند كوتس ذ.م.م

القيد : 44675

 تاريخ: ٢٠19/10/12

القيد : 55515

 تاريخ: ٢٠٢٠/4/2

القيد : ٩٤٠٣٣-١

 تاريخ: ٤/٢/٢٠٢٠

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة المستثمرون العرب للمقاوالت واستيراد مواد البناء ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٠٥٢٤٦

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة المســتثمرون العــرب للمقــاوالت واســتيراد مواد 
البناء ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم ١٠٥٢٤٦، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 

السادة/ )كابيتال إمباكت ش.ش.و( لمالكها علي العرادي مصفيًا للشركة 
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

alialaradi@hotmail.com
رقم الموبايل: ٣٦٦٦٧٦٢٩ )973+(

38344464
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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طهــران تليــن لهجتها.. “المفاوضات ليســت شــيئا ســيئا”

العقوبات تخنق إيران.. وتشل اقتصادها

بعد إنكار النظام اإليراني بشكل متكّرر تأثير العقوبات األميرکية علی 
اقتصاد البالد، اعترف نائب الرئيس اإليراني، إسحاق جهانغيري، بعدم 

تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية.

ــا لـــوكـــالـــة “إيـــســـنـــا”، فــقــد أكــد  ــ ــًق ــ ووف
جهانغيري، أمس الثالثاء، أن “الواليات 
المتحدة ال تسمح لنا بنقل دوالر واحد 
حتى من األموال اإليرانية الموجودة 

في مختلف دول العالم”.
 كما أضاف: “أشد العقوبات تلك التي 
علی  حــيــث  الــمــتــحــدة  ــم  األمـ تفرضها 
جميع الدول االلتزام بها، لكن عقوبات 
أمــيــرکــا تــكــون أهــم أحــيــاًنــا مــن األمــم 

المتحدة أو االتحاد األوروبي”.

“األقسى لحد اآلن”

 إلى ذلك، اعتبر جهانغيري أن العقوبات 
علي النفط اإليراني هي األقسى لحد 
عقوبات  الــيــوم  “نــواجــه  قــائــالً:  اآلن، 
أمــيــرکــيــة القـــت أکــبــر وأقــــوی متابعة 
إلی  العالم،  أنحاء  لتنفيذها في جميع 
حد أنهم يتابعون الناقالت التي تحمل 
بمسؤولي  ويتصلون  اإليــرانــي  النفط 

الدول التي تستقبلها إليقافها”.
 ووصف إيصال الدواء عن طريق قناة 

سويسرية إلی إيران بـ”الدعاية”، الفًتا: 
“حجم الدواء الذي دخل إيران خالل 
هذا العام كان بقيمة 3 مليارات دوالر 

وقد دفعنا تكاليفه”.

“طهران تلين لهجتها”

ــــي،  ــران ــ  أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة اإلي
“المفاوضات  أن  ظريف،  جــواد  محمد 
ــا”، الفـــًتـــا إلـــى أنــه  ــئ لــيــســت شــيــًئــا ســّي
هناك  تكون  أن  يجب  حــرب  كل  “بعد 

مفاوضات”.
 وقــــال ظـــريـــف، أمــــس الـــثـــالثـــاء، إن 
التكاليف  لخفض  أداة  “الدبلوماسية 
ما  وفــق  المبذولة”،  الجهود  ولتتويج 

نقلت عنه وسائل إعالم إيرانية.

“حل الخالفات مع الجوار”

ــــك صــــّرح الــســفــيــر اإليـــرانـــي  ــــى ذل  إل
العراقية  ــاء  ــب األن لــوكــالــة  ــعــراق  ال فــي 
الــرســمــيــة فـــي مــقــابــلــة نــشــرت أمــس 
الخالفات  الثالثاء أن بالده تريد حل 

مع السعودية واإلمارات بأسرع وقت 
يمكن.

 يشار إلى أن وزير الخارجية اإليراني 
“ديــر  مــع مجلة  أكـــد، فــي مقابلة  كــان 
الشهر  طــهــران،  من  األلمانية  شبيغل” 
عــلــى  ــزال  ــ ــ ت ال  ــالده  ــ ــ ب أن  الـــمـــاضـــي، 
للحوار مع واشنطن شريطة  استعداد 

رفع العقوبات أوالً.
يهم  ال  لــنــا،  “بالنسبة  ظــريــف:  ــال  وقـ  
مـــن يــجــلــس فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، ما 
إلدارة  يمكن  يتصرف..  كيف  هو  يهم 
إلى  والعودة  ماضيها  تصحيح  ترمب 

طاولة المفاوضات. ما زلنا على طاولة 
المفاوضات، هم الذين غادروا”.

“ترامب: ال شكًرا”

ــرئــيــس  ال ــال  ــ قـ ــريــــف،  ظــ عـــلـــى  ا  وردًّ
األميركي، دونالد ترامب، في تغريدة 
على حسابه في “تويتر” وقتها: “وزير 
الخارجية اإليراني يقول إن بالده تريد 
التفاوض مع الواليات المتحدة، ولكنها 
تريد رفع العقوبات.. ال شكًرا”، ثم أعاد 

التغريدة نفسها باللغة الفارسية.
 وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن 
أعلن  عندما   ،2018 عام  منذ  وطهران 
ترامب انسحاب واشنطن من االتفاق 
الــنــووي مــع طــهــران، وفــرض عقوبات 
كما  اإليراني.  االقتصاد  كّبلت  صارمة 
قائد  مــقــتــل  بــعــد  الــتــوتــرات  ازدادت 
الثوري  للحرس  التابع  الــقــدس  فيلق 
قــاســم ســلــيــمــانــي، بضربة  ــــي،  ــران اإليــ
أميركية يوم 3 يناير 2020 في محيط 
مطار العاصمة العراقية بغداد. وتقول 
على  عــازمــة  إنــهــا  المتحدة  الــواليــات 
المنطقة  في  اإليراني  النفوذ  مكافحة 
وفــرضــت عــقــوبــات اســتــهــدف بعضها 

الحرس الثوري اإليراني.

حكمت الســلطات اإليرانية باإلعدام على مواطن اتهمته بـ “التجســس لصالح أميرکا”، وعلی اثنين آخرين بالســجن لمدة تترواح بين 5 
إلى 10 أعوام، بنفس التهمة، إضافة إلى “العمل ضد األمن القومي”.

ووفقا لموقع التلفزيون اإليراني، فقد 
أعلن المتحدث باسم القضاء اإليراني، 
غالم حسين إسماعيلي، خالل مؤتمر 
صــحــافــي، أمــس الــثــالثــاء، فــإن “أمير 
لينقل  کـــان يسعى  ــذي  الـ ــور،  بـ رحــيــم 
جزءا من المعلومات النووية اإليرانية 
وتلقي  األمــيــرکــيــة  ــرات  ــمــخــاب ال إلـــی 

عليه  ذلــك، حکم  مقابل  أمــوال طائلة 
باإلعدام”.

من  إعدامه  تأييد حکم  “تم  وأضــاف: 
قبل مجلس القضاء األعلى في إيران 
وسيعلم  قريبا،  حکمه  تنفيذ  وسيتم 
اإليراني ال يتهاون  النظام  أن  داعموه 

مع شبکات أميرکا التجسسية”.

إصــدار  عــن  أيــضــا  إسماعيلي  وكــشــف 
ــن، قــال  ــ ــري حــكــم ضـــد شــخــصــيــن آخــ
ــا يـــعـــمـــالن تـــحـــت غــطــاء  ــانـ “إنـــهـــمـــا کـ
مؤسسة خيرية، إال أنهما کانا يجمعان 
حكم  وقــد  أمــيــرکــا،  لصالح  معلومات 
ــمــدة 10 ســنــوات  عــلــيــهــمــا بــالــســجــن ل
سجن  ســنــوات  و5  التجسس،  بتهمة 

للعمل ضد النظام”. 
اإليرانية  االستخبارات  أجهزة  وتعلن 
ــن تفكيك  عـ ــفــيــنــة واألخـــــــرى  ال ــيــن  ب
شــبــكــات تــجــســس خــــالل الــســنــوات 
األخـــيـــرة، لــكــن تــبــيــن فــيــمــا بــعــد أنــهــا 
الصحافيين  مــن  مــجــمــوعــات  تعتقل 
نشطاء  أو  السياسيين  المنتقدين  أو 
دون  “الــتــجــســس”  بتهمة  الــقــومــيــات 

تحديد مفهومها وتفاصيلها.

طهران ـ وكاالت

محمد جواد ظريف

جنيف ـ وكاالت

ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــت مـ ــ ــن ــ ــل أعــ
الــعــالــمــيــة، أمـــس الــثــالثــاء، أن 
المستجد  كـــورونـــا  ــيـــروس  فـ
الذي انتقل من الصين إلى 24 
“وباء  دولــة ال يمثل بعد حالة 

عالمي”.
مكافحة  إدارة  رئيسة  وقالت 
الوبائية  ــراض  واألمـ الجوائح 
العالمية  الصحة  منظمة  فــي 
سيلفي بريان للصحافيين في 
حالة  فــي  لسنا  “حاليا  جنيف 

وباء عالمي”.
وخلف كورونا إلى حدود 425 

حالة وفــاة، و20438 حالة تم 
بالفيروس  إصابتها  من  التأكد 

في بر الصين الرئيسي.
توجد حالة  ذلــك،  إلــى  إضافة 
وفــاة واحــدة في هونغ كونع، 
إضــافــة إلــى حالتي وفـــاة في 

سنغافورة والفلبين.
ومن بين الدول األكثر تضررا 
من كورونا، تايلند )25 إصابة(، 
وســنــغــافــورة   ،)20( والــيــابــان 
)18، بينهم حالة وفاة(، وكوريا 
 ،)12( وألمانيا   )16( الجنوبية 

والواليات المتحدة )11(.

الصحة العالمية: كورونا “ال يمثل وباء عالميا”

بروكسل ـ رويترز

رفـــــض االتــــحــــاد األوروبـــــــــي أمـــس 
الثالثاء أجزاء من الخطة األميركية 
ــي الـــشـــرق  ــ الــــجــــديــــدة لـــلـــســـالم فـ
تخالف  الــخــطــة  إن  قــائــال  األوســــط، 
وإن  دولــيــا“  عليها  المتفق  ”المعايير 
فلسطينية  أرض  ألي  إسرائيل  ضم 

سيبقى محل نزاع. 
بـــشـــدة بخطة  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ ورحـــبـــت 
الرئيس األميركي دونالد ترامب التي 
الماضي،  األســبــوع  عنها  اإلعــالن  تم 
صراحة.  الفلسطينيون  رفضها  بينما 
ما  معظم  إلســرائــيــل  الخطة  وتــقــدم 

ســعــت مــن أجــلــه خـــالل عــقــود من 
الــصــراع، بما في ذلــك جميع 

الفلسطينية  األراضـــــي 
عليها  ــامـــت  أقـ الـــتـــي 

مستوطناتها. 
وأعـــــــلـــــــن االتــــــحــــــاد 

األوروبــــــــــــــي مـــوقـــفـــه 

بيان  في  الثالثاء  أمــس  الخطة  من 
الخارجية  السياسة  مسؤول  أصدره 
ــتــكــتــل األوروبــــــــي خــوســيــب  فـــي ال

بوريل. 
ــيــان ”إلقــامــة  ــب وقــــال بـــوريـــل فـــي ال
ــم البـــد مــن حسم  ــ ســـالم عـــادل ودائ
دون  الباقية  النهائي  الوضع  قضايا 
حل عبر مفاوضات مباشرة بين كال 
بين  مــن  أن  ــى  إل الــطــرفــيــن“، مشيرا 
تلك القضايا التي ال تزال محل نزاع 
والوضع  الفلسطينية  الــدولــة  حــدود 
النهائي للقدس. ومضى بوريل قائال 
”المبادرة األميركية، كما تم اإلعالن 
عنها يوم 28 يناير، تبعد عن تلك 
دوليا“.  بها  المعترف  المعايير 
ألي  يـــمـــكـــن  ”ال  وأضــــــــاف 
الضم،  باتجاه  خــطــوات 
إذا ُنفذت، أن تمر دون 

منازع“.

االتحاد األوروبي: خطة ترامب تخالف المعايير

جنيف ـ وكاالت

ليبيا،  النزاع في  أطــراف  ممثلو  وافــق 
الــمــجــتــمــعــون فــي جــنــيــف، عــلــى مبدأ 
الهدنة إلى وقف دائم إلطالق  تحويل 
ــلـــن مـــوفـــد األمـــم  ــار، وفــــق مـــا أعـ ــ ــن ــ ال

المتحدة إلى ليبيا، أمس الثالثاء.
 وقـــــال غـــســـان ســـالمـــة، فـــي مــؤتــمــر 
الجلسة  من  المبدأ  تبني  “تــم  صحفي 
بتحديد  اآلن  األمـــر  يتعلق  األولـــــى.. 

شروطه”.
وكــشــف الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ليبيا 
إمــكــانــيــة عــقــد مــحــادثــات فــي مدينة 
جنيف السويسرية، خالل األيام القليلة 
الــمــقــبــلــة، بــشــأن الــشــق الــســيــاســي في 
ليبيا. وقال إنه قد تعقد بعد أسبوعين 
مـــحـــادثـــات فـــي جــنــيــف بــشــأن الــشــق 
السياسي في ليبيا، مبرًزا أن محادثات 
األمنية  بالمسائل  تهتم  الحالية  جنيف 
والــعــســكــريــة وتــحــديــًدا وقـــف إطــالق 

المقابل، شــّدد سالمة على  الــنــار.  في 
ــال الــمــرتــزقــة إلى  ــرورة “وقـــف إرسـ ضـ
ليبيا.. اتخذنا موقًفا صارًما بشأن وقف 

التدخل األجنبي في النزاع الليبي”.
وفي وقت سابق من أمس، أكد الجيش 
الليبي، أن قواته الجوية قصفت آليات 
عسكرية تابعة لميليشيات مصراتة في 
والواقعة جنوب منطقة  البغلة  منطقة 
زمزم وتحديًدا في الطريق الرابط بين 

منطقة زمزم والجفرة شرق مصراتة.
ــواء  “لـ ميليشيا  عــلــى  ا  ردًّ ــك  ذلـ ــاء  جـ
ــادي  الــصــمــود” الــتــي يــقــودهــا صـــالح ب
والــمــحــســوبــة عــلــى تــنــظــيــم اإلخــــوان 
والتي تحركت منذ االثنين من مدينة 
جنوب  بوقرين  منطقة  نحو  مصراتة 
لغارات  هدًفا  تكون  أن  قبل  المدينة، 
للجيش  التابع  الجو  ســالح  من  جوية 

الليبي.

عناصر من الجيش الليبي في مصراتة

الجيــش يــرد علــى ميليشــيا اإلخــوان... ويقصــف مصراتــة
ليبيا... تحويل الهدنة إلى “وقف إطالق نار دائم”

اإلعدام لمتهم والسجن آلخرين بتهمة التجسس ألميركا

بغداد ـ وكاالت

التحرير  ســاحــة  شهدتها  صــدامــات  بعد 
الثالثاء،  أمس  العراقية،  العاصمة  وسط 
التيار  وأنصار  المتظاهرين  من  عدد  بين 
الصدري، تمكن المحتجون من استرجاع 
زعيم  أنصار  كــان  الــذي  التركي،  المطعم 
سيطروا  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار 

عليه في وقت سابق.
المحتجون ومعظمهم من طالب  وهتف 
أي  خـــاوة”،  رجعنا  “المطعم  الجامعات: 

استعدنا المطعم بالقوة.
كما صدحت أصواتهم من ساحة التحرير 
ــيــنــشــد عنكم  ــة: “وال ــل وســـط بـــغـــداد قــائ

قولوله، أحرار وما صرنا ذيوله”.
جاء ذلك بالتزامن انسحب أتباع الصدر 
ـــ “الــقــبــعــات الــــزرق” بعد  مــمــن يــعــرفــون ب
المتظاهرين  قــبــل  مــن  عليهم  الــضــغــط 
ــســحــاب بــعــد أن  ــــي. ويـــأتـــي االن ــال واألهــ
المحتجين  بــيــن  الــتــوتــر  ــدة  حـ ازدادت 

الصدر،  أنصار  مع  للحكومة  المناهضين 
فــي ســاحــات االحــتــجــاج الــتــي تشهدها 
متظاهر  مقتل  من  يوم  بعد  البالد،  مدن 
ــيــن الـــطـــرفـــيـــن. وأيـــد  خــــالل اشـــتـــبـــاك ب
انطالقها  مع  االحتجاجات  البارز  الزعيم 
متقّلب  كــان  لكنه  الــمــاضــي،  أكتوبر  فــي 
ا  المواقف حيالها مراًرا، حتى اختلف كليًّ
تكليف  إثر  مؤخًرا  المنتفض  الشارع  مع 
محمد توفيق عالوي بتشكيل الحكومة. 
فــفــي حــيــن أعــلــن الــصــدر دعــمــه تكليف 

باعتباره  الــمــتــظــاهــرون  رفــضــه  عــــالوي، 
التي  الــحــاكــمــة  النخبة  مــن  ا  جـــدًّ قــريــًبــا 
يتظاهرون ضدها. وفي مدينة الديوانية، 
بــجــنــوب الـــعـــراق تـــطـــّور الـــخـــالف أمــس 
شباب  متظاهرين  بــيــن  مــواجــهــات  إلـــى 
ومؤيدي الصدر. وتدخلت قوات الشرطة 
أطلقوا  المحتجين  لكن  الطرفين،  لفصل 
هــتــافــات مــنــاهــضــة لــلــصــدر والــســلــطــات 
بدعم  يتهمونها  التي  ــران،  وإيـ العراقية 

السلطة وعمليات قمع االحتجاجات.

طالب عراقيون يهتفون ضد الحكومة في ميدان التحرير بالعاصمة بغداد )أ ف ب(

انسحاب “القبعات الزرق” والمحتجون يستعيدون المطعم التركي
متظاهرو بغداد يصطدمون بأنصار الصدر

الخرطوم ـ رويترز

الثالثاء  أمس  الشكوك  السودان  أثار 
حـــول تــطــبــيــع قــريــب لــلــعــالقــات مع 
إسرائيل بعد يوم من قول مسؤولين 
إسرائيليين إن زعيمي البلدين التقيا 

ويعمالن من أجل هذه الغاية. 
أمس  السودانية  الحكومة  وبحثت 
اجتماع الزعيمين، الذي قالت إنها لم 

ُتخطر به بعد. 
ــوى الــحــريــة  ــالـــت مـــصـــادر فـــي قــ وقـ
ــالـــف تــصــدر  ــر، وهـــــو تـــحـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
االحــتــجــاجــات الــتــي أطــاحــت بحكم 
ــي، إن  ــاضـ ــمـ ــبــشــيــر الـــعـــام الـ عــمــر ال
التحالف  زعماء  استدعت  الحكومة 

للتشاور. 
بين  العالقات  تطبع  ولم 

البلدين قط، ومن شأن 
ــلـــى األرجـــــح  ذلـــــك عـ
الـــغـــضـــب  يـــثـــيـــر  أن 

فــي الـــســـودان والــعــالــم 

الــعــربــي خــصــوصــا فــي الــوقــت الــذي 
يروج فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو لخطة سالم أميركية 
جديدة رفضها الفلسطينيون، غير أن 
إعــادة  على  كذلك  حريص  الــســودان 
بــنــاء الـــروابـــط مــع الــعــالــم الــخــارجــي 
بعد عقود من العزلة في عهد البشير 
أميركية  قائمة  من  اسمه  رفع  وعلى 

للدول الراعية لإلرهاب. 
ــال مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون يوم  وقـ
ــتــنــيــاهــو اجـــتـــمـــع مــع  ن ــيـــن إن  ــنـ اإلثـ
مجلس  رئــيــس  الــبــرهــان  عبدالفتاح 
ساعتين  لمدة  السوداني  السيادة 

في أوغندا. 
ــاســــم  ــ ــدث ب ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــال مـ
الــحــكــومــة الــســودانــيــة إن 
ينتظرون  الــمــســؤولــيــن 
”توضيحا“ من البرهان 

لدى عودته.

السودان يثير الشكوك بشأن التطبيع مع إسرائيل
أنقرة ـ رويترز

ــب طيب  ــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــ قــ
لن  تركيا  إن  الثالثاء،  أمس  أردوغــان، 
مزيد  بتحقيق  السوري  للنظام  تسمح 
آخر  إدلـــب،  فــي  الميداني  التقدم  مــن 
مــحــافــظــة خــارجــة عــن ســيــطــرتــه في 

شمال غرب سوريا.
أردوغــان في تصريحات نشرها  وذكر 
اإلعــــالم الــتــركــي “يــســعــى الــنــظــام إلــى 
تشريد  عبر  إدلــب  في  ميدانيا  التقدم 
أشخاص أبرياء يتجهون نحو حدودنا. 
ألن  للتقدم؛  فرصة  النظام  نعطي  لــن 

ذلك سيزيد من العبء علينا”.
لــخــالف  ــة  ــاجـ ــد حـ ــوجـ تـ ــع “ال  ــ ــاب ــ وت

بخصوص  موسكو  مع  خطير 
التطورات في سوريا في 

الوقت الراهن”، مضيفا 
ســتــتــحــدث  ــالده  ــ بـ أن 
الشأن  بهذا  روسيا  مع 

“دون غضب”.

كبح  على  أمــس  روســيــا  تركيا  وحثت 
الــســوريــة في  الحكومة  قـــوات  جــمــاح 
محافظة إدلب في شمال غرب سوريا 
بعد يوم من مقتل 8 من أفراد الجيش 
باللوم  أنقرة  التركي في هجوم أنحت 
المدعومة  السورية  القوات  على  فيه 

من روسيا. 
بشار  السوري  الرئيس  روسيا  وتساند 
األسد، في حين تدعم تركيا المعارضة 
تــطــمــح فــي  ــوم  ــ يـ ــانـــت ذات  كـ ــي  ــتـ الـ

اإلطاحة به. 
من  الحد  على  معا  الــدولــتــان  وعملت 
كبيرا  هجوما  لكن  إدلــب،  في  القتال 
شنته قوات الحكومة في المنطقة 
تخشى  التي  أنقرة  أثــار غضب 
مــن احــتــمــال زحـــف ماليين 
التي  تركيا  نحو  النازحين 
تؤوي بالفعل 3.6 مليون 

الجئ.

أردوغان: لن نسمح للقوات السورية بالتقدم في إدلب

المغرب يفكك 
“خلية داعشية”

أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية 
تنظيم  مــواالتــهــم  فــي  ــراد يشتبه  ــ أف مــن ســتــة 
إرهابية  بــأعــمــال  للقيام  وتخطيطهم  داعـــش، 
الداخلية  ــوزارة  ــ ل بــيــان  ــال  وقـ المملكة.  داخـــل 
المغربية إن المكتب المركزي لألبحاث القضائية 
من  تــتــكــون  إرهــابــيــة  خلية  تفكيك  مــن  “تــمــكــن 
وأوضح  المتطرف”.  الفكر  يتبنون  عناصر  ستة 
البيان أن األبحاث األولية تفيد بأن الموقوفين 
خططوا  ‘الــدولــة’،  بتنظيم  يسمى  لما  “الموالين 
تمهيدا  المملكة  داخــل  إرهابية  بأعمال  للقيام 

إلعالن والية تابعة” للتنظيم المتطرف.

دبي - العربية نت

الرباط ـ أ ف ب
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الدولة العثمانية، عاشت أيامها األخيرة، رثة، ضائعة، ممزقة، فتتتها الدول المحيطة 
بهـــا بعدمـــا كانت هي من تتحكـــم بالدول وتغزوها وتحتلها باســـم اإلســـام، وتحت 
هذا االدعاء نصب العثمانيون المشانق ألحرار الشام وجبل لبنان وكل أرض غزوها، 
وكان يخيـــل لهـــم أن ســـلطنتهم لـــن تغيـــب عنها الشـــمس، فعاثوا فســـاًدا فـــي الباد 
والعبـــاد، حتـــى يئس نفر من أبناء الســـلطنة العثمانية بقيادة رجل حر متفتح الذهن 
مطلـــع علـــى العالم، لم تغش عيناه عظمة التاج الكارتوني الذي كان يضعه الســـلطان 
العثماني حينذاك فخرج في ثورة أطاحت بالدولة العثمانية وأقيمت دولة حضارية 
شـــهد لهـــا العالم بالنهضة والحضارة على أنقاض الســـلطنة العجـــوز التي قبرت، هذه 
هـــي الحقيقة التاريخية التي يعرفها حتى تاميذ المرحلة االبتدائية وقد درســـناها 

بالمدارس مذ كنا أطفاال.
اليـــوم وبعد مرور عقود طويلة وبعد كل المراحل والحقب التي قطعتها هذه الدولة 
التي كانت عاقتها بالجميع طبيعية، برز حزب إســـامي بدأ تدريجًيا السيطرة على 
مفاصل الدولة، وبرز زعيم يدعى أردوغان حلم بأنه يضع تاج الســـلطان عبدالحميد 
على رأســـه، فجأة نهض وبدأ بتنفيذ حلمه وراح يغزو ســـوريا وليبيا وشـــمال العراق 
ويتدخـــل فـــي كل الدول ويتحالف ضد العرب وقضاياهم، وبدأ يعيد ترســـيم حدود 
دولته على حساب مصالح الدول األخرى، وراح ينافس إيران في أحامه التوسعية، 

وهو بالتأكيد هنا لم يقرأ تاريخ باده العثمانية وإال ما ركب هذه الموجة التي ركبها 
مـــن قبلـــه ســـاطين الدولة العثمانيـــة التي انهارت شـــر انهيار. ولو قرأ هـــذا التاريخ 
ال أظـــن أنـــه سيســـير على ذات المنوال الـــذي فجأة ظهر مؤخًرا وصرح بأنه ســـيعيد 
مجد الســـلطان عبدالحميد، ولو كان يقرأ أو قرأ حقًا تاريخ السلطان عبدالحميد هل 

وجدناه يتخذ طريقه وهو طريق النهاية؟
مشـــكلة أردوغـــان اليوم ليســـت فقط مع العالم من حولـــه، حيث دخل في صراع مع 
العرب ومع حلفائه األوروبيين، مشـــكلته حتى مع شـــعبه الذي بدأ يتمرد عليه وفقد 
بدايـــة إســـطنبول وفـــي طريقه للنهاية ومع ذلـــك مازال يحلم بصولجان الســـاطين 
العثمانييـــن الذيـــن كانوا رمزا للتخلف حتى لفظهم التاريخ وأصبحوا نقطة ســـوداء 
في الكرة األرضية بعدما اتضح ما ارتكبوه في حق األرمن وها هي فرنسا تحاكمهم 

على تلك الجرائم.
إلـــى أين يقـــود العثمانيون القدماء الجدد دولة تركيا العلمانية؟ وما حدود أردوغان 
وأيـــن ســـينتهي بـــه الحلم العثمانـــي؟ قد يكـــون الفخ الليبي هـــو النهاية، أو يســـتمر 
لســـنتين أو ثاث حتـــى يكبر الفخ ويصبح الكمين الذي نصبـــه األوروبيون وغيرهم 

قاتا ويشهد نهاية حلم الدولة العثمانية الثانية.
تنويرة: متعة الحياة في تذوقها وليس في ِازِدرائها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

بداية ونهاية الدولة العثمانية الجديدة

مـــا إن ُتذكـــر الفئـــران؛ حتى تقفز إلـــى أذهاننا كلمـــة )طاعون( أجاركـــم هللا! وباٌء 
سرعان ما يتفشى، وينتشر با هوادة أو ركود؛ فيفتك بالبشر، واحًدا بعد اآلخر! 
لذلـــك؛ يعـــد الطاعـــون الوجـــه اآلخر للمـــوت؛ والموت غيـــر المريح، الذي يســـبقه 
عـــذاب، ومعاناة، وويات! ومما يميز هذا الوبـــاء/ الطاعون؛ أنه ُفجائي، ُمباغت؛ 
يحدث من دون مقدمات، أو ســـابق إنذار! وال يمنحك الوقت الكافي الكتشـــافه؛ 
إال بعد سقوط عدد من ضحاياه، ُيقّدمون؛ كأنهم قرابين فداء؛ حتى يكتشف نفر 

من العلماء أو األطباء لقاحاٍت مضادة له!
في عالم األبراج الفلكية الصينية؛ يتصدر هذا العاَم 2020 برُج الفأر! لذلك يسمى 
عام الفأر، وهو األول في الترتيب بين بقية األبراج )25 يناير- 11 فبراير(. وفيما 
ُينظـــر إليـــه في دول شـــرق آســـيا؛ كالصين واليابان، بشـــيء من اإلعجـــاب؛ نظرا 
لبعض صفات الفأر اإليجابية لديهم؛ ننظر إليه نحن - وتشـــاركنا الدول الغربية - 
باشـــمئزاٍز ونفور؛ فهو رمز للمـــرض، والقذارة – أعزكم هللا – وحيثما يحّل؛ يكون 

التخريب، والدمار، والفوضى!
وبغض النظر عن الطبيعة الخاصة ببرج الفأر الصيني؛ فإن استهال هذه السنة، 
بوباء فيروســـّي صينّي المصدر بامتياز؛ يقلب كثيًرا من المعادالت، في أكثر من 

صعيد، ليس على الصين وحدها، بل على العالم أجمع، فمن وجهة النظر الفلكية 
لمشـــتغلين فـــي المجـــال: إن هـــذا البرج يحـــّل كل 12 عاًمـــا، ويقابله مـــن األبراج 
الغربيـــة الدلـــو، والتاريـــخ يشـــهد بمـــرور العالم بكـــوارث طبيعية، وأزمـــات مالية 
اقتصادية، وحروب واضطرابات؛ كلما حل هذا البرج! هذا ونحن – يا سادة - في 

أول العام! هللا يستر من القادم.
فـــي عالمنـــا العربـــي؛ هي ســـنة فأر من أولهـــا، “داخلة علـــى ثقيل!”، وكلنا يشـــاهد 
مـــا يحصـــل؛ مفاجـــآت ال أقل مـــن أن نصفهـــا بالصادمة! فمن الواضـــح ألي متتبع 
لألحـــداث – خـــارج نطاق الفلك وحســـابات الطوالع - أنها ســـنة تحـــوالت كبيرة، 
وقلب طاوالت حاّد، في طريقها لتغييرات جذرية؛ ال ُتعنى بالتدريج، أو التساهل!

هل سيؤثر ذلك علينا نحن – شخصًيا - أم أننا في المنطقة اآلمنة، مرتاحين،  «
بعيدين عن وجع الدماغ!؟ الشك أننا نشارك المجتمعات األخرى في العالم؛ 

الهواء والماء على أقل تقدير! فما يحدث في أقصاها، يصل إلى أدناها! والله 
يحفظ التكنولوجيا؛ من قرية واحدة إلى جيٍب واحد! هلع وذعر بسبب خبر على 
هاتفك! ومحاوالت بحثك عن كيفيات الوقاية! ولغط يدور عن مؤامرات ُمدبّرة، 

ونهايات الزمان، وأنت ترتعد وترجف! هذه بوادر سنة الفأر، كم تمنينا لو كانت 
سنة األرنب.

د. زهرة حرم 

سنة فأر من أولها!

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

للتواصل: 17111483

“قوة دفاع البحرين”... كلمات محفوظة عالية الرنين
يصـــادف اليـــوم األربعـــاء 5 فبراير يوم قـــوة دفاع البحرين، ويشـــرفني 
بهـــذه المناســـبة أن أرفع أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى ســـيدي 
حضـــرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل الباد 
المفدى القائد األعلى لقوة دفاع البحرين حفظه هللا ورعاه، وإلى سيدي 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، وإلى معالي المشـــير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

وإلى كل الضباط وضباط الصف واألفراد وكل منتسبي قوة الدفاع.
يقول ســـيدي جالة الملك المفدى في كتابه “الضوء األول” الصادر عام 
1986 )وحـــان تخريج الدفعة األولـــى، والذي جرى تحت رعاية صاحب 
الســـمو قائدنا األعلـــى، وكان يومـــا تاريخيا خالدا، أحسســـت فيه بأنني 

األخ للخريجيـــن ال القائـــد، وغمرني الفرح واالعتزاز وأنا أرى الخريجين 
يؤدون فعاليتهم بإتقان تام، وبمســـتوى رفيع يضاهي أرقى المؤسسات 
العســـكرية، وكانـــوا خيـــر خلف لخير ســـلف، وأمثل نـــواة إلخوانهم فيما 
بعـــد، وتخيلدا للمناســـبة العظيمـــة صدرت اإلرادة الســـامية باعتبار يوم 

الخامس من فبراير عام 1969 عيدا لقوة دفاع البحرين(.

قوة دفاع البحرين مألت صدر التاريخ إجالال وإكبارا باالنتصارات، وفي أداء  «
الواجب الوطني المقدس بعزيمة ال تلين، قوة ذات صفات بطولية نادرة 

ويتميز قادتها بعقل مفتوح وبصيرة ال تخطئ أبدا، مع حاجات الواقع 
وضرورات حقائقه لتحديد الصيغ واألساليب الواجب اتباعها للتعامل مع 
مستلزمات تحقيق النصر، قوة دفاع البحرين صورة مشرفة زاهية عزيزة 

على النفس وتبعث الثقة واالطمئنان في النفوس، بموقعها الشامخ 
ودورها الريادي المتميز في الدفاع عن حياض الوطن وكرامته، وسيبقى 

اسم “قوة دفاع البحرين” كلمات محفوظة عالية الرنين كهزيم الرعد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شباب االنتفاضة يواصلون المسيرة 
إلسقاط نظام طهران

منظمة مجاهدي خلق ليســـت كأي تنظيم معارض آخر في إيران، وهذه حقيقة 
يعرفهـــا نظـــام المالـــي ويعيهـــا، فهـــي ليســـت تنظيما سياســـيا يســـعى من أجل 
مكاســـب أو أمـــور سياســـية محددة، بـــل إنها صاحبـــة برنامج سياســـي ـ فكري ـ 
اجتماعي واضح المعالم وال تعبر عن فئة أو طيف أو شريحة معينة من الشعب 
اإليرانـــي، بـــل عن الشـــعب اإليراني كله، وقـــد أثبتت ذلك نظريـــا وفعليا، كما أن 
موقفهـــا مـــن النظـــام كموقف النـــد والبديل وليـــس كموقف أي تنظيـــم معارض 
آخـــر، هـــذا إلـــى جانـــب أن دورهـــا وحضورها في داخـــل وخارج إيران يشـــار له 
بالبنـــان وليـــس هناك من يضاهيه، وهو األمر الذي صار النظام نفســـه يعترف به 

ويتخوف منه كثيرا.
“مجاهـــدي خلـــق” ومن خـــال تاريخ مجيـــد حافـــل بالتضحيـــات واالنتصارات 
السياســـية والفكريـــة، تمكنـــت مـــن أن تؤثـــر تأثيرا كبيـــرا على الواقـــع اإليراني 
وتترك آثار بصماتها واضحة عليه من مختلف النواحي، ولعل أكثر شيء يلفت 
النظر بهذا الصدد وحتى يمكن اعتباره من أهم وأكبر المكاسب السياسية التي 
حصلت عليها هذه المنظمة أنها نجحت نجاحا كبيرا في جذب وكسب األجيال 
الشـــابة إليها، لهذا الســـبب فإنها صارت كالتنظيم الذي يتدفق نشـــاطا وحيوية 
وهـــو مـــا أرعـــب النظـــام أكثر مـــن أي شـــيء آخر وما دفعـــه إلى حد أنـــه يطالب 
أولياء األمور بمراقبة أبنائهم ومنعهم من االنضمام لمجاهدي خلق، بل إن قادة 
النظام طالبوا اآلباء بأن ينتقدوا المنظمة أمام أبنائهم من أجل تشويه صورتها 

والتأثير السلبي على تاريخها النضالي المشرق.

انتفاضة الشعب اإليراني بوجه النظام لعبت وتلعب فيها منظمة مجاهدي  «
خلق دورا رائدا واستثنائيا، وتتجلى قوة هذا الدور وتأثيره في أن الشباب 

اإليراني من السائرين على نهج وخطى مجاهدي خلق هم الذين يشكلون 
خط المواجهة األول ضد النظام كما كان شأنهم منذ أيام نظام الشاه، 

واالنتفاضة التي مازالت مستمرة ومتواصلة بفضل النشاطات النضالية 
لهؤالء الشباب، وبهذا السياق فإنه وفي “فجر يوم 31 يناير 2020، أشعل 

شباب االنتفاضة النار في صور مشؤومة لخامنئي الولي الفقيه للنظام 
الحاكم في إيران والحرسي المجرم قاسم سليماني الهالك قائد قوة القدس 

اإلرهابية السابق في طهران ومدن أصفهان وشيراز واألهواز ورشت 
وجولستان وإيام وبهبهان كامياران”، ومن ذلك تسنى لنا أن نعرف أن دور 
وتأثير شباب االنتفاضة ال يتحدد بمدينة أو محافظة أو منطقة معينة، بل 
إنه كدور المنظمة نفسها التي تشمل إيران والشعب اإليراني كله. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

فيروس كورونا... ونظرية المؤامرة
مـــّر شـــهر تقريبـــا على ظهور ســـالة جديـــدة من فيـــروس كورونا فـــي مقاطعة 
ووهـــان الصينية، والذي امتد إلى أكثر من عشـــرين دولـــة، وفي أعقاب ظهوره، 
انتشـــر الذعر على وســـائل التواصـــل االجتماعي في جميع أنحـــاء العالم، وأخذ 
النـــاس يبحثـــون عبر اإلنترنت عن معلومات حول تفشـــي فيروس كورونا الذي 

اعتبرته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية.
لســـنا مـــن عشـــاق نظريـــة المؤامـــرة، لكن ال بـــأس من بعـــض الشـــطحات نتيجة 
تراكمـــات معرفية ســـابقة من حـــوادث شـــبيهة، فدائمًا عندما ينتشـــر مرض من 
هذه األمراض وينشـــغل الناس به، هو في الحقيقة تغييب للرأي العام وإشـــغال 
له عن مســـألة كبيرة ســـتحدث في مكان ما في هذا العالم، وال نســـتبعد أن هناك 
مـــن يعمـــل على نشـــر هذه األمـــراض ثم يقوم بعـــرض الدواء بقصد االســـتثمار، 
تمامـــًا كما يحدث في برامج الكومبيوتر، حيث يرى البعض أن هذه البرمجيات 
الخبيثة من عمل شـــركات مكافحة الفايروســـات نفســـها التي تقوم بعد نشـــرها 
بطرح العاج بقصد االســـتثمار، كذلك ال أســـتبعد أن هذه األمور تأتي في سياق 

الحروب االقتصادية بين الدول الكبرى.
ولعل ما يثير الشـــك هو أن بيل جيتس مؤســـس شركة مايكروسوفت حذر كما 
أفادت صحيفة “The Sun” قبل عام من تفشي وباء قاتل في الصين ناجم عن 
ســـوبر فيروس ســـيؤدي إلـــى مقتل 33 مليون شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 

خال أشهر السنة األولى.
وأذكر أنني في مقال قبل سنوات تكلمت عن مرض سارس الذي انتشر  «

وأحدث ضجة شبيهة بضجة كورونا هذه األيام ثم تساءلت من باب التهكم 
أليس “كارس” )أي جمع سيارة باإلنجليزي( أشد خطورة من السارس الذي 

لم يقتل سوى العشرات في حينها ثم رحل عنا، بينما حوادث السيارات 
تقتل يوميًا المئات، فهل العبرة بالعدد أو االسم والتهويل والمقاصد التي 

تختفي وراءه، وتبقى كلماتي بأن هذه شطحات كما ذكرت في المقدمة.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة



تقـــام اليوم )األربعاء(، مباراة منتظرة 
تجمـــع فريقـــي باربـــار واالتفـــاق، في 
لقاء مؤجل من دوري الدرجة األولى 
لكرة اليد، عند الســـاعة 7 مساًء، على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتعتبر المبـــاراة هي الثانية المؤجلة، 
التي يظهر فيها باربار، إذ لعب األولى 
يوميـــن وخســـر  قبـــل  األهلـــي  أمـــام 
نتيجتها. البنفســـج يدخل هذا اللقاء 
وفـــي رصيـــده )7 نقـــاط( مـــن فوزين 
وخسارة، ودون شك، فإن أي خسارة 
أخرى قد تربكـــه معنوًيا وتدخله في 
دوامة الحســـابات في مســـألة التأهل 
للسداسي، رغم تبقي جوالت أخرى. 
وفـــي المقابـــل، االتفـــاق الـــذي ُتـــوج 

األســـبوع الماضي بكأس التنشـــيطية 
على حساب باربار، يمتلك )12 نقطة( 
مـــن 4 مباريـــات دون خســـارة، وبكل 
تأكيـــد يســـعى لتكـــرار الفـــوز وضرب 
عصفوريـــن بحجـــر واحـــد؛ لمواصلـــة 
االنتصـــارات وعـــدم تلقـــي الخســـارة 
األولـــى مـــن جهـــة، واللحـــاق بصدارة 

الترتيب مع األهلي من جهة أخرى. 
عـــن  مغايـــًرا  ســـيكون  اليـــوم  ولقـــاء 
نهائي التنشيطية، ودوافع الفوز عند 
االتفـــاق والتعويض عند باربار يجعل 
مـــن هـــذه المواجهة قمـــة ملتهبة بين 
الجاريـــن نحو هـــدف مشـــترك، فلمن 

ستكون الغلبة، باربار أم االتفاق؟

األول بطمــوح التعويــض والثانــي لمزاحمــة الصــدارة

“باربار” يصطدم بـ “االتفاق” بدوري اليد

تعـــادل فريقـــا البحريـــن وقاللـــي بهدف 
جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  فـــي  لكليهمـــا، 
الطرفيـــن، أمـــس، علـــى اســـتاد األهلي، 
لـــدوري   12 الجولـــة  منافســـات  ضمـــن 

الدرجة الثانية لكرة القدم.
ورغم انتهاء الشـــوط األول من المباراة 
بالتعـــادل الســـلبي، إال أن اإلثـــارة بلغت 
ذروتهـــا فـــي الشـــوط الثانـــي، إذتقـــدم 
الالعـــب محمـــد جمـــال بهـــدف لقاللـــي 
فـــي الدقيقة )75(، قبـــل أن يدرك العب 
البحريـــن محمـــد النعار التعـــادل لفريقه 
قبـــل دقيقـــة مـــن نهاية الوقـــت األصلي 
)90(. وحافـــظ البحريـــن بهـــذا التعـــادل 
علـــى مركز الوصافة برصيد )22( نقطة، 
فيما وصل رصيد قاللي إلى )19( نقطة 

في المركز الثالث.
أدار المبـــاراة الطاقم التحكيمي المكون 
من حكم الساحة عبدهللا قاسم، وعاونه 
طالســـي،  وســـلمان  صالـــح  عبـــدهللا 

والحكم الرابع عيسى عبدهللا.

وتتواصـــل مباريـــات الجولـــة 12 اليـــوم 
)األربعـــاء(، إذ يلعـــب البديـــع )17 نقطـــة 
مـــن 10 مباريـــات( مـــع مدينـــة عيســـى 
)16 نقطة مـــن 10 مباريات( على ملعب 

مدينة حمد عند 6 مساء.

من لقاء البحرين وقاللي

الجولة 12 للدرجة الثانية تتواصل بإقامة لقاء وحيد اليوم

البحرين وقاللي يتعادالن إيجابا بهدف
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واصلت التيكوانـــدو البحرينية 
فـــرق  أحـــرزت  أن  بعـــد  تألقهـــا 
مراكز تدريب لعبـــة التيكواندو 
المشـــاركة فـــي البطولـــة مزيدا 
مـــن الميداليـــات الملونـــة خالل 
منافســـات البطولة التي أقيمت 
فـــي الفتـــرة 3-1 فبرايـــر علـــى 
الرياضـــي  زايـــد  مجمـــع  صالـــة 
بإمارة الفجيرة بدولة اإلمارات 
والتـــي  المتحـــدة،  العربيـــة 
شـــهدت مشـــاركة 2000 العـــب 
والعبـــة يمثلـــون 47 دولـــة مـــن 
وســـط  العالـــم،  دول  مختلـــف 
حضور رئيس االتحـــاد العالمي 
للتيكوانـــدو د. چـــوو، ورئيـــس 
االتحـــاد االســـيوي مســـتر كيم، 
ورئيس االتحاد العربي إدريس 
الهاللـــي، ورؤســـاء االتحـــادات 
المشـــاركة  للفـــرق  الوطنيـــة 

غفيـــر  وجمهـــور  البطولـــة  فـــي 
مـــن محبـــي  وعشـــاق رياضـــة 

التيكواندو.
فقد حقق العب فريق أكاديمية 
الالعـــب  للتيكوانـــدو  العميـــري 
الميداليـــة  محمـــد  عبدالعزيـــز 
وزن  منافســـات  فـــي  الذهبيـــة 
45 كيلوجرامـــا بفئـــة األشـــبال، 
وحقـــق العـــب فريـــق مدرســـة 
الالعـــب  للتيكوانـــدو  البحريـــن 
الميداليـــة  حســـن  علـــي  ســـيد 
وزن  منافســـات  فـــي  الفضيـــة 
30 كيلوجرامـــا بفئـــة البراعـــم، 
وحقق العب فريق مركز الدوي 
والفنـــون  للرياضـــة  الدولـــي 
القتالية الالعب عبدهللا جاســـم 
الميدالية البرونزية بمنافســـات 
بفئـــة  كيلوجرامـــا   59 وزن 

الشباب.
واختارت لجنة الحكام باللجنة التنظيمية لبطولة الفجيرة الدولية  «

للتيكواندو الحكم البحريني الدولي سيد حسين المشعل ضمن 
قائمة أفضل حكم في هذه النسخة من البطولة بعد المستوى 

التحكيمي المميز الذي ظهر به في إدارته نزاالت هذه البطولة.

التيكواندو البحرينية تتألق في “دولية الفجيرة”

كأس  منافســـات  األربعـــاء،  تنطلـــق 
ســـمو ولـــي العهد للكـــرة الطائرة، ثالث 
الموســـم  لهـــذا  االتحـــاد  مســـابقات 
إذ  بإقامـــة مواجهتيـــن،   ،2019/2020
ســـتجمع األولـــى فريقـــي التضامن مع 
الشـــباب الســـاعة 5 مســـاء )المجموعة 
المعاميـــر  فريقـــي  بيـــن  والثانيـــة   ،)A
مســـاء   7 الســـاعة  الريـــف  واتحـــاد 
)المجموعـــة B(، علـــى صالـــة االتحـــاد 

بمدينة عيسى الرياضية.
ووفقا لنظام المســـابقات المعدل، فإن 
الـــدور التمهيدي لمســـابقة كأس ســـمو 
ولي العهد سيقام بحسب نتائج الدور 
الدرجـــة  لمســـابقتي دوري  التمهيـــدي 
األولى )القســـم األول(، ودوري الدرجة 

الثانيـــة )القســـم األول والثاني( بنظام 
إخـــراج المغلـــوب مـــن مبـــاراة واحدة، 
فالمجموعـــة )أ(: يلعـــب ثالـــث الدرجة 
الثانيـــة مـــع ســـادس الدرجـــة الثانيـــة، 
والفائـــز منهما يلعب مـــع ثاني الدرجة 

الثانيـــة، والفائز منهما يلعب مع ســـابع 
الـــدور  فـــي  األولـــى  الدرجـــة  دوري 

التمهيدي.
والمجموعـــة )ب(: يلعب رابـــع الدرجة 
الثانيـــة مـــع خامـــس الدرجـــة الثانيـــة 

والفائـــز منهمـــا يلعب مـــع أول الدرجة 
الثانيـــة والفائـــز منهما يلعـــب مع ثامن 
دوري الدرجة األولى بالدور التمهيدي.
يوضـــع  النهائيـــة،  لـــأدوار  وبالنســـبة 
الفريـــق الحاصـــل علـــى المركـــز األول 

الدرجـــة  لـــدوري  التمهيـــدي  بالـــدور 
 ،)C( المجموعـــة  رأس  علـــى  األولـــى 
وصاحب المركز الرابع بدوري الدرجة 
األولـــى اســـفل المجموعة ذاتهـــا، فيما 
يوضـــع الفريـــق الحاصل علـــى المركز 

الثانـــي فـــي الـــدور التمهيـــدي لـــدوري 
الدرجـــة األولى علـــى رأس المجموعة 
)D(، والفريـــق الحاصـــل علـــى المركـــز 
الثالـــث بـــدوري الدرجة األولى اســـفل 

المجموعة ذاتها.
وبحســـب نظام المســـابقة، يتم إجراء 
األولـــى  الدرجـــة  فـــرق  لباقـــي  قرعـــة 
والفريقيـــن الفائزيـــن مـــن المجموعـــة 
)A( و )B( فـــي الـــدور التمهيـــدي لكأس 
ولـــي العهد، وتلعـــب جميـــع المباريات 
بطريقـــة إخـــراج المغلـــوب مـــن مباراة 
واحـــدة. يذكـــر أن فريـــق األهلـــي هـــو 
حامـــل لقـــب المســـابقة فـــي الموســـم 
الماضـــي بعـــد فوزه علـــى المحرق في 

المباراة النهائية.

ــف” ــريـ ــاد الـ ــ ــح ــ ــر” أمـــــام “ات ــيـ ــامـ ــعـ ــمـ ــن” يـــواجـــه “الـــشـــبـــاب” و“الـ ــامـ ــضـ ــتـ “الـ

انطـــالق كـــأس سمـو ولــي العهــد للكـــرة الطــائــرة

ــع الـــفـــريـــق” ــ ــة م ــ ــول ــ ــة “ج ــي ــال ــع ــف نـــجـــاح كــبــيــر ل

مرحلة جديدة ألكاديمية الدراجات الهوائية

دخــل فريــق أكاديمية البحريــن للدراجات الهوائية مرحلــة جديدة بعد 
ختــام فعاليــة “جولــة مع الفريــق” التي أقيمــت ضمن مهرجــان البحرين 
لركــوب الدراجــات بمشــاركة 250 راكبــا دراجــة هوائيــة إلــى جانب 30 
عضــوا مــن مجموعة مالي دراجات هارلي ديفيدســون بمشــاركة فريق 

ماكالرين البحرين.

ســـيف  “ســـايكل  إطـــالق  ومـــع 
 2020 للعـــام  روزنامتهـــا  البحريـــن” 
ضمن مهرجـــان البحريـــن للدراجات 
أكاديميـــة  فريـــق  أصبـــح  الهوائيـــة، 
البحريـــن للدراجـــات الهوائيـــة أمام 
العديـــد مـــن المحطات المهمـــة التي 
يطمـــح فيها الفريـــق لتحقيق أفضل 
النتائـــج في ظل الدعـــم الكبير الذي 
يحظـــى به الفريق مـــن ممثل جاللة 
الملـــك لأعمـــال الخيريـــة وشـــؤون 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 

حمد آل خليفة.
ويضم الفريـــق 7 دراجين بحرينيين 
سيعيشـــون فترة طويلة مـــع عناصر 
أكـــد  حيـــث  المحترفيـــن،  الفريـــق 
رئيـــس االتحاد البحرينـــي للدراجات 
الهوائيـــة رئيـــس أكاديميـــة البحرين 
للدراجـــات الهوائية الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفـــة أن تواجد الدراجين 
البحرينييـــن مـــع الفريـــق يهـــدف إلى 
صناعـــة العبيـــن محترفيـــن في هذه 
الرياضة وتحقيق رؤية ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة الداعـــم 

الكبير للرياضة البحرينية.
وعن الحملـــة التوعوية التي أقيمت، 
أكد الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
أنهـــا تهـــدف إلـــى نشـــر الوعـــي بيـــن 
الطريـــف  علـــى  للتركيـــز  الســـائقين 
واالنتبـــاه لراكبـــي الدراجـــات وتـــرك 
مســـافة آمنة ببعد 1.5 متر من راكبي 
الدراجـــات، حيـــث تـــم إطالق شـــعار 
علـــى الحملـــة، وهـــو “ال تكتـــب نـــص 

خـــالل الســـياقة، أبقينـــي علـــى قيـــد 
الحياة”.

وقال الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“لدينا هذا العام العديد من النشاطات 
القادمـــة التي ليســـت تســـتهدف فقط 
راكبي الدراجـــات، ولكن المجتمع كله 
أيضـــا؛ إلدراك النـــاس بأهمية أن يقود 
النـــاس دراجاتهـــم بأمـــان فـــي مملكة 
البحرين. وستشمل الفعاليات القادمة 
األطفال والنساء في ركوب الدراجات 
وتعليمهم كيفية ســـياقتها بأمان على 
الطرق مما سيســـاهم في نشر الوعي، 
فنحن ال نريد أن نرى حوادث مرورية 

في طرق مملكة البحرين”.
ويضـــم فريـــق أكاديميـــة البحريـــن 7 
الـــدراج  دراجيـــن بحرينييـــن، وهـــم: 
منصور محمد، الدراج عيســـى أيوب، 
والـــدراج ســـيدأحمد خليـــل، الـــدراج 
عبدهللا علي والدراج يحيى، والدراج 

أحمـــد ناصـــر، والـــدراج أحمـــد مـــدن. 
وأعـــرب الدراجـــون البحرينيـــون عن 
بالغ سعادتهم بالمشـــاركة في الحملة 
احتـــرام  ثقافـــة  لتشـــكيل  التثقيفيـــة 

للمستخدمين اآلخرين للطرق.
الحملة شـــهدت مشـــاركة واسعة من 
الدراجيـــن وســـط حضـــور كبيـــر مـــن 
المتابعيـــن، وأبلغت مديرة المشـــاريع 
فـــي بيرفيكت سولوشـــنز وبـــاور أب 
“أن  كاســـتيللو:  ريديـــا  ســـبورتس، 
هـــذه المبـــادرة تهـــدف إلـــى تثقيـــف 
راكبي الدراجات وســـائقي السيارات 
حـــول مشـــاركة الطريـــق بأمـــان، فال 
يقتصـــر األمـــر علـــى تثقيف ســـائقي 
الســـيارات على مشـــاركة الطريق مع 
راكبي الدراجات، ولكن أيضا لراكبي 
الدراجـــات؛ مـــن أجـــل اتبـــاع قواعـــد 

وقوانين الطرق والسالمة”. 
يذكر بأنه ستكون هناك حملة توعية 

كبـــرى للســـالمة علـــى مـــدار العام مع 
اإلدارة العامـــة للمرور وهذه المبادرة 
يقدمـــون  الذيـــن  لشـــركائها  ممتنـــة 
الدعـــم التســـويقي، ومـــن بينهـــا فـــي 
صاالت الســـينما ولوحـــات اإلعالنات 
من خالل شركة “وناسة تايم” و”فور 

سكوير”. 
إلكترونـــي  موقـــع  إطـــالق  وســـيتم 
باللغتين العرية واإلنجليزية في شهر 
مارس من هذا العام، والذي سيحتوي 
علـــى جميع المعلومـــات حول ركوب 
الدراجـــات فـــي البحريـــن. وقـــد تـــم 
تطوير الموقع مـــن قبل “فارونفياند” 
وســـيتكون طـــرق ركـــوب الدراجات 
وتعليمات الســـالمة وفعاليات ركوب 
الدراجات فـــي جميع أنحاء المملكة. 
كما شـــارك فريـــق “طبيـــب” أيًضا من 
اإلســـعاف  ســـيارات  توفيـــر  خـــالل 

والفحص الصحي.

أحمد مهديعلي مجيد

سبورت

حسن علي

فريق اتحاد الريففريق المعامير
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اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اختتمت مســاء أمس األول اإلثنين بطولة البليارد والســنوكر التصنيفية األولى للعام 2020 
والتي نظمها االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس على صالة كيو إن بالمنامة. 

وجاء ذلك بالمباراة النهائية وتحديد المركزين 
الثالث والرابع لمســـابقة البليارد بعدما أســـدل 
الســـتار على مســـابقة الســـنوكر يوم الخميس 
الماضـــي، حيـــث فاز الالعب فهـــد خلف بكأس 
المركـــز األول للبليـــارد إثـــر فوزه فـــي المباراة 
النهائيـــة علـــى نظيره إبراهيـــم القائد بنتيجة ) 
9/ 13 (، وجاء بالمركز الثالث أحمد فيصل بعد 

تغلبه على أحمد يوسف ) 8/ 11 (. 
وقـــدم فهـــد خلـــف مســـتوى قويـــا والفتـــا في 
البطولـــة عمومـــا والمبـــاراة النهائيـــة خصوصا 
البطولـــة  بـــكأس  الفـــوز  اســـتحق مـــن خاللـــه 
والمحافظـــة علـــى اللقـــب الـــذي ظفـــر بـــه في 
التصنيفيـــة األخيـــرة من العـــام الماضي، وفي 
المقابـــل حقق إبراهيم القائـــد ظهورا بارزا في 
مجمـــل مباريات البطولة ووصل لهذه المرحلة 
بجـــدارة واســـتحقاق، وكان نـــدا فـــي النهائـــي 

وخسر بصعوبة كبيرة. 
كمـــا أن اإلثـــارة كانـــت حاضـــرة فـــي مبـــاراة 
المركزيـــن الثالـــث والرابـــع بيـــن أحمـــد فيصل 
وأحمـــد يوســـف، وقـــدم الالعبـــان أداًء عالًيـــا 
على مدار األشـــواط التي لعباها، وتمكن أحمد 
فيصـــل من تحقيـــق االنتصار عطفـــا على قوة 
التركيـــز واســـتغالل الفـــرص المتاحـــة، والتـــي 
مكنته من قلب تأخره بالنتيجة )1/ 6( إلى فوز 
جدير حســـم مـــن خالله األمـــور لصالحه، فيما 
أحمد يوســـف برز في األشواط التي تقدم بها، 
ولكن نقص الحظ الذي الزمه واندفاع خصمه 

أحمد فيصل جعله يخرج خاسرا. 
مراســـم  أقيمـــت  المنافســـات،  ختـــام  وعقـــب 
التتويـــج بحضور رئيـــس اتحاد اللعبة ســـعيد 
اليمانـــي، ونائبـــه منـــذر البصري، وأمين الســـر 
إحســـان حاجـــي، ومديـــر المنتخبـــات حســـين 

بوبشـــيت، ومدير االتحاد أحمـــد مبارك، حيث 
تـــم تتويـــج فهـــد خلـــف بـــكأس المركـــز األول 
للبليـــارد وإبراهيم القائد بـــكأس المركز الثاني 
وأحمـــد فيصـــل بـــكأس المركـــز الثالـــث. وفي 
مســـابقة الســـنوكر ُتـــوج حبيب صبـــاح بكأس 
المركـــز األول، ويونـــس صقـــر بـــكأس المركـــز 
الثانـــي، وجـــواد الســـيد علـــي بـــكأس المركـــز 
الثالـــث. وتـــم تكريـــم فيصـــل منـــذر البصـــري 
باعتبـــاره أصغر العب مشـــاركة فـــي تصنيفية 

 .2020
كما تم تتويج أبطال تصنيفية النسخة الثالثة 
مـــن العـــام 2019، حيـــث فـــاز حينهـــا الناشـــئ 
خليـــل إبراهيـــم بـــكأس المركـــز األول، وجـــاء 
هشام الصقر ثانيا ويونس صقر ثالثا والناشئ 
فيضـــان أحمد رابعا. فيما جاء فهد خلف بطال 
للبليـــارد وإبراهيـــم القائـــد وصيفـــا لـــه وعلـــي 

عبدالكريم في المركز الثالث. 
وفـــي الختـــام، أثنـــى رئيـــس االتحـــاد ســـعيد 
اليمانـــي على المســـتويات التي ظهـــرت عليها 
منافسات البليارد والسنوكر بمختلف أدوارها، 
والتي كشفت عن عناصر جديدة تبشر بالخير 

لمســـتقبل اللعبتيـــن علـــى مدى البعيـــد. وحث 
اليمانـــي الالعبيـــن على المثابرة وبـــذل المزيد 
مـــن الجهـــد والعطـــاء ليكونـــوا عنـــد الجاهزية 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  لتمثيـــل  المطلوبـــة 
فـــي االســـتحقاقات المقبلـــة، والتـــي تتطلـــب 
المراكـــز  أفضـــل  المشـــرف وتحقيـــق  الظهـــور 
التـــي تليق بســـمعة ومكانة اللعبـــة لدى مملكة 
البحريـــن. وقـــدم اليماني شـــكره الجزيل على 

الجهـــود المبذولة مـــن ِقبل القائميـــن باالتحاد 
علـــى التنظيـــم المميـــز لمنافســـات التصنيفية 
واستحســـان  إعجـــاب  نالـــت  والتـــي  األولـــى، 
كافـــة المشـــاركين، مؤكدا حـــرص اتحاده على 
االســـتمرارية فـــي تنظيـــم البطـــوالت المحلية 
لتنظيمهـــا  المثاليـــة  األجـــواء  كافـــة  وتوفيـــر 
وإخراجهـــا بأزهـــى حلـــة؛ مـــن أجـــل تحقيـــق 

أهداف وطموحات االتحاد المستقبلية.

رئيــس وأعضاء االتحــاد توجــوا أبطال المســابقتين

ختــام تصنيفيــة البليــارد والسنــوكــر األولـــى

األهلي أمام المنامة في لقاء التعويض
ــاز ــت ــم ــم ال ــد  ــمـ ــن حـ ــ ب نـــاصـــر  لــــــــدوري  الـــجـــولـــة 7  ــاق  ــ ــط ــ ان

تنطلق اليوم األربعاء، منافســات الجولة الســابعة لدوري ناصر بن حمد الممتاز، 
بإقامــة لقــاء وحيــد يجمــع األهلــي بالمنامــة، عنــد الســاعة 6 مســاء، على اســتاد 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

يومـــي  الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 
يـــوم  يلعـــب  إذ  والجمعـــة،  الخميـــس 
الخميس البســـيتين مع الشباب، الرفاع 
مع الرفاع الشرقي، ويوم الجمعة يلعب 

الحالة مع الحد، والنجمة مع المحرق.
إلـــى  حاليـــا  الـــدوري  ترتيـــب  ويشـــير 
صدارة الحد برصيد 13 نقطة، المحرق 
والرفـــاع الشـــرقي 10 نقاط لـــكل واحد 
منهمـــا، المنامـــة 9، النجمـــة والبســـيتين 
8 نقـــاط لـــكل واحـــد منهمـــا، األهلـــي 7، 
الرفاع 6، الحالة 5، والشباب في المركز 
األخيـــر برصيد 4 نقاط فقط، مع وجود 
مبـــاراة مؤجلـــة بيـــن المحـــرق والرفاع 

ضمن الجولة األولى.
فـــإن  اليـــوم،  مبـــاراة  إلـــى  وبالعـــودة 
الفريقين يدخالن بشعار التعويض بعد 
تعرضهما للخسارة في الجولة الماضية، 
إذ خســـر األهلـــي فـــي الجولـــة الماضية 
أمـــام المحرق، فيما خســـر المنامة أمام 

الرفاع الشرقي.
ويقود األهلي المدرب الوطني عيســـى 
الســـعدون، الذي عـــزز صفوفه في فترة 
االنتقاالت الشتوية بعدة العبين، وهم: 
سيد محمد أمين، كاظم حميد وعيسى 
البري، زياد الزيادي والفرنسي ماريانو.

أمـــا المنامـــة فيقوده المدرب التونســـي 

محمد المكشر، وهو اآلخر ضم لصفوفه 
عددا من الالعبين الجدد في االنتقاالت 
الشـــتوية، هم: اينـــزو رافاييـــل كونتي، 
فيتـــور غابرييـــل، برونـــو دي انـــدرادي 

وشادي الحموي.
وكال الفريقين حققا الفوز في مناسبتين 
حتى اآلن فقط في منافســـات الدوري، 

ومبـــاراة اليـــوم ســـتكون مهمـــة للفريق 
الـــذي ســـيحظى بالنقاط الثـــالث؛ كونه 
ســـيتقدم على ســـلم الترتيب، ويعوض 
مـــا فقـــده مـــن نقـــاط خـــالل الجـــوالت 
الماضية، والمعطيات توحي أن المباراة 
ســـتكون متكافئـــة إلى حد كبيـــر.. فمن 

يظفر بنقاط الفوز؟

أكد العب نادي المحرق للكرة الطائرة محمد حبيب، رغبته في التجديد 
لطائرة األحالم، بعد الفوز ببطولة الدوري بهذا الموسم 2019 - 2020.

وقال العب ارتـــكاز طائرة المحرق 
لـ “البالد ســـبورت”، إنه يعتز باللعب 
ضمن صفوف فريق القلعة الحمراء 
صاحب التاريـــخ والبطوالت، ولكن 
لم يحســـم أمره لغاية اآلن، مشـــيرا 
إلـــى أن عقـــده مـــع المحـــرق مدتـــه 
بنهايـــة  وينتهـــي  واحـــد،  موســـم 
الموسم الجاري، ويتم تجديده في 

حال اتفاق الطرفين.
وأضـــاف حبيـــب “الرغبـــة موجودة 
لتمثيل المحـــرق، ولكن ذلك يعتمد 
علـــى النـــادي، ومن جهتي أتشـــرف 
باللعـــب مـــع طائـــرة األحـــالم، وأنـــا 
سعيد جدا بتحقيق لقب الدوري..”.

لــــ  العـــودة  ينـــوي  كان  إذا  وعمـــا 
مـــع  مشـــواره  ليختـــم  “داركليـــب” 

ناديـــه األم مســـتقبال، فأجـــاب “في 
حـــال تلقيـــت عرضا مـــن داركليب، 

ولكل حادث حديث..”. 
للمحـــرق  حبيـــب  محمـــد  وانتقـــل 
ويشـــكل   ،2016  -  2015 بموســـم 
ركيزة أساســـية في صفوف الفريق 
بمركـــز3، وهـــو العـــب دولي ســـابق 
بمنتخب الرجال، ولعب لعدة أندية 
محلية وتخرج من نادي داركليب.

حبيب: عقدي مع المحرق موسم واحد

تتويج حبيب صباح بطال للسنوكر

أعلــن نــادي المارشــلز )نــادي منظمــي رياضــة الســيارات( ألعضائه 
عن انعقاد الجمعية العمومية العادية مســاء يوم الســبت الموافق 
7 مــارس المقبــل، وذلــك فــي تمــام الســاعة الســابعة مســاًء بقاعة 
المحاضرات بحلبة البحرين الدولية موطن رياضة الســيارات في 

الشرق األوسط.

علما بأن باب الترشـــح لمنصب 
مجلـــس  وعضويـــة  الرئيـــس 
اإلدارة وكذلك تســـديد رســـوم 
ســـيكون  لألعضـــاء  العضويـــة 
مفتوحا ابتـــداء من تاريخ 15 
فبرايـــر حتـــى 21 مـــن الشـــهر 
العاشـــرة  الســـاعة  مـــن  نفســـه 

صباحا ولغاية الرابعة مساء.
وأكد أمين الســـر العام جاســـم 
موعـــد  علـــى  حســـن  محمـــد 
العموميـــة  الجمعيـــة  انعقـــاد 
الذي ســـيكون في مســـاء يوم 
المقبـــل،  مـــارس   7 الســـبت 

ويدعـــو جميـــع األعضاء الذين 
يحق لهم الحضور والتصويت 
للمشاركة بفعالية في الجمعية 

العمومية.

عمــوميــة نــادي المــارشلـــز

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اســتقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم، الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، عضو مجلس الشــورى رضا منفردي، في مقر 
االتحاد.

بـــن  علـــي  الشـــيخ  رحـــب  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
خليفـــة بمنفردي في بيـــت الكرة البحرينية، 
مستعرًضا معه مجاالت التعاون بين االتحاد 
البحريني لكرة القدم ومجلس الشـــورى، إذ 
تمت مناقشة العديد من القضايا، بما يخدم 
ويعـــزز من التعـــاون بين الطرفيـــن، تحقيقا 

لألهـــداف المشـــتركة فـــي خدمـــة الرياضـــة 
البحرينية عموًما، وكرة القدم خصوًصا.

ونـــوه رئيـــس اتحـــاد الكـــرة، بالـــدور المهـــم 
الذي يضطلع به مجلس الشورى في خدمة 
الوطـــن. ومـــن جهتـــه، أعـــرب منفـــردي، عن 
تقديـــره الكبير للجهود التـــي يبذلها االتحاد 

البحرينـــي لكرة القدم برئاســـة الشـــيخ علي 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

وأبـــدى منفردي تمنياته بالتوفيق والســـداد 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم؛ لتحقيـــق 
األهـــداف والتطلعـــات التطويريـــة لالرتقاء 

بكرة القدم البحرينية.

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم يستقبل الشوري منفردي

 رئيس اتحاد الكرة مستقبال الشوري رضا منفردي

حسن علي

أحمد مهدي

محمد حبيب

سبورت
تكليــف للحكميــن بونفــور وطــالســي

ــنة ــت 20 سـ ــرب تحـ ــكأس العـ ــة بـ ــرة البحرينيـ ــز للصافـ ــور مميـ حضـ

رشــح االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الحكــم الدولــي محمــد بونفــور، والحكــم 
المساعد الدولي سلمان طالسي؛ للمشاركة في إدارة مباريات كأس العرب تحت 

20 سنة 2020.

 وستقام منافســـات البطولة في 3 مدن 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية: الريـــاض 
والدمـــام والخبـــر، وذلك فـــي الفترة 17 

فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.
محمـــد  الدولـــي  الحكـــم  وسيشـــارك   
بونفور والحكم المساعد الدولي سلمان 
طالســـي فـــي إدارة مباريـــات البطولـــة 
التـــي تضم 16 منتخبا تم توزيعهم على 

4 مجموعات.
وُيعتبر الحكم محمد بونفور من الحكام 
الصاعدين والواعديـــن، والذين حصلوا 

 ،)2018( فـــي  الدوليـــة  الشـــارة  علـــى 
وســـبق له المشـــاركة في إدارة مباريات 
بطـــوالت إقليميـــة كبطولـــة اتحاد غرب 
آســـيا السادســـة للســـيدات التي أقيمت 
فـــي مملكـــة البحريـــن خالل شـــهر يناير 
مـــن العـــام 2019  وبطولـــة غـــرب آســـيا 
للناشئين في األردن خالل يوليو 2019.
أمـــا الحكم المســـاعد ســـلمان طالســـي، 
الدوليـــة  الشـــارة  علـــى  حاصـــل  فإنـــه 
فـــي العـــام )2019(، وهـــو مـــن الحـــكام 
الصاعديـــن الذيـــن ينتظرهـــم مســـتقبل 

واعـــد، وســـبق لـــه المشـــاركة أيضـــا في 
إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آســـيا 
وبطولـــة   ،)2019( للســـيدات  السادســـة 

غرب آسيا للناشئين.
وتأتي مشاركة حكامنا في كأس العرب 
تحـــت 20 ســـنة تأكيـــدا علـــى التواجـــد 

المميـــز للصافـــرة البحرينيـــة على جميع 
األصعدة، وذلـــك وفًقا لما تحظى به من 
سمعة طيبة عبر أدائها المميزة وإدارتها 
المقتدرة، والذي مكنها من الوصول إلى 
أعلـــى المراتـــب وأقـــوى البطـــوالت في 

مختلف  المستويات.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

سلمان طالسيمحمد بونفور
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“القوس والسهم” يحصد ذهب عربية السيدات بالشارقة
حيــاة بنــت عبدالعزيــز تهنــئ العاهــل وســمو رئيس الوزراء وســمو ولــي العهد

رفعـــت عضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة 
لجنـــة  رئيســـة  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
رياضة المرأة رئيســـة لجنة اإلشـــراف 
البعثـــة  رئيســـة  للـــدورة  والمتابعـــة 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  البحرينيـــة 
عبدالعزيز أجمل التهاني والتبريكات 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة، 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفة، وولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وإلى رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،   آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
وممثل جالة الملك لألعمال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  والوطنـــي 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ونائـــب رئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد؛ بمناســـبة اإلنجـــاز الرياضـــي 
العبـــات  حققتـــه  الـــذي  المشـــرف 
فريـــق البحريـــن للقوس والســـهم في 
مشـــاركتهن بـــدورة األلعـــاب لألنديـــة 
تحتضنهـــا  التـــي  للســـيدات  العربيـــة 
إمارة الشارقة في الفترة من 2 وحتى 
12 من شـــهر فبراير الجاري بمشاركة 

78 ناديا من 18 دولة عربية.

تشريف البحرين الحافز األكبر لالعباتنا

وأعربت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
عـــن أن “هـــذا اإلنجـــاز لـــم يتحقـــق لـــوال 
الدعـــم الســـخي واالهتمـــام الكبير الذي 
بالرياضـــة  الحكيمـــة  القيـــادة  توليـــه 
البحرينيـــة عموًمـــا والرياضة النســـائية 
الحبيبـــة، والدعـــم  بالمملكـــة  خصوًصـــا 
المتواصـــل مـــن وزارة شـــؤون الشـــباب 

وعلـــى رأســـها الوزيـــر أيمـــن المؤيد. إن 
العباتنـــا جميعهـــن كـــن علـــى قـــدر مـــن 
المسؤولية ووضعن اسم البحرين نصب 
أعينهن، ولله الحمد ها هن اليوم يفرحن 
القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي 
بإنجازاتهن المشرفة، ونتطلع لمزيد من 
اإلنجازات البحرينية بإذن هللا في هذه 
الدورة، وسنســـعى بأقصـــى ما لدينا من 
أجل رفـــع علم المملكة عالًيا وتشـــريفها 
خير تشـــريف في هذا المحفل الرياضي 

العربي ونحن نعيش عصر الذهب”.
ومـــع نتائج اليـــوم الثاني للـــدورة بلغت 
ميداليـــات الفرق البحرينية 9 ميداليات 
ملونة )ذهبية، 3 فضيات و5 برونزيات(.
وأحـــرز فريـــق القـــوس والســـهم بنـــادي 
البحريـــن للرمايـــة أول ميداليـــة ذهبيـــة 
لمملكة البحرين في النســـخة الخامســـة 
لدورة األلعاب لألندية العربية للسيدات 
مريـــم  الاعبـــة  عبـــر   ،)2020 )الشـــارقة 
علـــى مســـتوى مســـابقة  نجـــم  عيســـى 

الفردي.
وبلغ الحصـــاد البحريني في منافســـات 
ملونـــة  ميداليـــات   4 والســـهم  القـــوس 
إذ  وبرونزيـــة(،  وفضيتيـــن  )ذهبيـــة 
توجـــت مريـــم عيســـى بذهبيـــة الفردي 
)المجمـــوع  األول  المســـتوى  وفضيـــة 
العام(، وفازت الاعبة سارة عبدالرحمن 
مرزوق بالميدالية البرونزية في الفردي 
العام، كما أحرز الفريق البحريني المركز 
الثاني والميدالية الفضية على مستوى 

الفرق.
ونجحت الاعبة مريم عيســـى نجم في 
التتويـــج بالذهبيـــة بعـــد أن تغلبت على 
الاعبة العراقية رند ســـعد المشـــهداني 
فـــي المبـــاراة النهائية للمســـابقة وســـط 

حضور جماهيري مميز.
وجاءت نتائج األشواط الثاثة 6 نقاط 
مقابـــل   9-9-10( بواقـــع  مقابـــل،  دون 
 )9-10-7 مقابـــل  و)10-9-8   )9-10-8
و)9-8-9 مقابـــل 7-9-9(، لتؤكـــد بذلـــك 

التألق البحريني في المسابقة العربية.
وفـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن الثالث 
ســـارة  البحرينيـــة  نجحـــت  والرابـــع 

الفـــوز  مـــن  المـــرزوق  عبدالرحمـــن 
بالميدالية البرونزية بعد أن تغلبت على 
الاعبة الســـعودية ســـارة ســـامي سلوم 

بست نقاط دون مقابل بعد تألق كبير.
األول  المســـتوى  منافســـات  وفـــي 
المجموع العام )فردي القوس األولمبي( 
حققت الاعبة مريم عيسى نجم المركز 

الثاني والميدالية الفضية.
فريـــق  أحـــرز  الفـــرق  مســـتوى  وعلـــى 
الميداليـــة  والســـهم  للقـــوس  البحريـــن 
الفضيـــة بعـــد أن احتـــل المركـــز الثانـــي 
خلف نادي الشارقة اإلماراتي الذي توج 
بالميدالية الذهبية والمركز األول بفوزه 

في المباراة النهائي.
وتكـــون الفريـــق البحريني فـــي المباراة 
النهائيـــة مـــن مريم عيســـى نجم ومريم 
عبدالرحمـــن  وســـارة  حســـن  صـــاح 
مرزوق، وانتهـــى اللقاء بـ 5 نقاط مقابل 

واحدة.
حضـــور  التتويـــج  مراســـم  وشـــهدت 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
رئيســـة البعثـــة البحرينيـــة فـــي البطولة 
تتويـــج  فـــي  العربيـــة، حيـــث شـــاركت 

العبات نادي البحرين للقوس والسهم.

برونزية جديدة 

واصـــل فريـــق مركـــز البحريـــن للكاراتيـــه 
حصده للميداليات في النســـخة الخامسة 
لدورة األلعـــاب لألندية العربية للســـيدات 
أمـــس  أحـــرز  أن  بعـــد   ،)2020 )الشـــارقة 
)الثاثاء( المركز الثالث في مسابقة القتال 
الجماعـــي فـــي اليـــوم الثانـــي للمنافســـات 
العربيـــة، التـــي أقيمـــت علـــى صالـــة نادي 

الشـــارقة بالحزانة وســـط منافســـة عربية 
قوية.

وجاء الفريق البحريني في المركز الثالث 
بعـــد أن تغلـــب علـــى فريـــق نـــادي الفتـــاة 
الكويتي في الجولة الثانية من المسابقة، 
في حين خسر أمام البنك األهلي المصري 

في الجولة االفتتاحية.
وبهـــذا الفـــوز رفـــع فريـــق مركـــز البحريـــن 
للكاراتيـــه غلتـــه إلـــى 5 ميداليـــات ملونـــة 

)فضية و4 برونزيات(.

خسارة جديدة لطائرة األهلي

خســـر فريق النادي األهلي للكـــرة الطائرة 
للســـيدات مواجهتـــه الثانية في النســـخة 
الخامســـة لألنديـــة العربيـــة والمقامـــة في 
فريـــق  أمـــام  اإلماراتيـــة  الشـــارقة  إمـــارة 
الوصل اإلماراتي بـ 3 أشـــواط دون مقابل، 
المجموعـــة  ضمـــن  الفريقيـــن  لقـــاء  فـــي 
الثانيـــة يـــوم أمـــس )الثاثاء( علـــى صالة 
نادي الشـــارقة للســـيدات، وجـــاءت نتائج 
األشـــواط الثاثـــة بواقـــع 26-24 و15-25 

و21-25.

خسارة أولى لفريق الرفاع لكرة السلة

خســـر فريق الرفاع البحريني لكرة الســـلة 
للســـيدات مواجهتـــه األولى في النســـخة 
السادســـة لـــدورة األلعاب لألنديـــة العربية 
للســـيدات )الشـــارقة 2020(، أمـــام فريـــق 
فـــي   62-73 الفحيـــص األردنـــي بنتيجـــة 
إطار منافسات الجولة األولى للمنافسات، 
وجـــاءت نتائـــج األشـــواط األربعـــة للقـــاء 
بواقع: 21-9 للفحيص، و19-15 للفحيص، 

و17-17 و16-21 للرفاع.

من تتويج فريق البحرين للقوس والسهم

أسامة الليث وتوفيق الوداعي من الشارقة |  تصوير آرزو عبداهلل

البحريــن  البحريــة بطولــة  للرياضــات  البحرينــي  ينظــم االتحــاد 
للتجديــف داخــل الصاالت تحت رعاية الشــيخ خليفة بن عبدهللا 
فــي  الصــاالت  داخــل  التجديــف  بطولــة  وســتقام  خليفــة،  ال 
جرافيتي اندور سكاي دايفينغ بالزالق بالتعاون مع نادي كروس 

فيت دلمون يوم السبت الموافق 8 يناير. 

البطولة في  وستقام 
 ٧:٣٠ الســـاعة  تمـــام 
الساعة  صباحا حتى 
وفـــي  ظهـــرا   ١٤:٠٠
نهاية البطولة ســـيتم 
تتويـــج الفائزيـــن من 

جميع الفئات. 
بطولـــة  وســـتجمع 
للتجديـــف  البحريـــن 
داخل الصاالت عددا 
المتنافســـين  مـــن 

وعشاق الرياضة الذين سيشاركون في عدة فئات فرديو وزوجية 
وجماعيـــة منهـــا فئـــة رجـــال وزن ٧٥ كيلوجراما وفئة نســـاء وزن 
٦١.٥ كيلوجـــراا كذلـــك فئة الـــوزن الخفيف، وكذلك فئة الناشـــئين 

١٨ سنة، وأقل وفئة ذوي االحتياجات الخاصة من الجنسين.
من جانبه، صرح بذلك رئيس لجنة التجديف في االتحاد البحريني 
للرياضات البحرية عضو االتحاد اآلســـيوي والعربي للتجديف من 
االتحـــاد البحريني للرياضات البحرية عيســـى الغاوي: “يســـعنا أن 
نشـــكر كل من االتحـــاد البحرينـــي للرياضات البحريـــة، وجرافتي، 
وكـــروس فيـــت دلمـــون وجمعية كن مســـتعدا لإلســـعافات األولية 

على تعاونهم، والدعوة عامة للجميع للمشاركة والحضور”.  
وبدورهـــا، أعربت مريـــم فتحي مدير التســـويق والعاقات العامة 
بجرافيتـــي قائلـــة: “نحـــن ســـعداء بالمشـــاركة فـــي هـــذا الحـــدث 
الرياضي الذي من خاله ســـيؤهل عددا من الرياضيين في بطولة 

أسيا للتجديف داخل الصاالت. 
فنحن دئما نعمل لتحقيق ما تهدف إليه الرياضات رياضيا وصحيا 
واجتماعيـــا، فـــإن هـــذه الفعاليـــات تعـــزز مفهـــوم الـــروح الرياضـــة 

للجميع”. 
وأضـــاف أحمـــد الشـــرف مديـــر نـــادي كروســـفيت دلمـــون قائـــا: 
“يتميـــز مجتمـــع CrossFit والدائـــرة الرياضية بشـــكل عـــام بروح 
رياضيـــة عاليـــة. فهـــذه البطولـــة ســـتحقق فرًصـــا لألشـــخاص من 
جميـــع المســـتويات المختلفة لدفع بعضهم البعـــض في التحديات 
الصعبة مثل مسابقات التجديف، وأن هذه الفعاليات تمثل مهمتنا 
األساسية في نشر الوعي عن لعبة CrossFit في مملكة البحرين، 
فمن خال الروح الرياضية واالجتماعية نتمكن من تحسين صحة 

الاعبين وأسلوب حياتهم بغض النظر عن خلفياتهم وقدراتهم”.
ستقام البطولة في تمام الساعة ٧:٣٠ صباحا حتى الساعة ١٤:٠٠ 
ظهرا بمبنى جرافيتي. ويمكن االشـــتراك عبر التواصل مع االتحاد 

البحريني للرياضات البحرية.

بطولة البحرين للتجديف داخل الصاالت

الصخير - حلبة البحرين الدولية

محبــو رياضــة الســيارات وفعاليــات الحلبــة علــى موعــد جديد مــع عطلة 
نهايــة أســبوع حافلــة بحلبــة البحرين الدوليــة “موطن رياضة الســيارات 
في الشرق األوسط” وذلك يوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري بانطالق 

فعاليات “تجارب القيادة المثيرة”.

فعاليـــة  ضمـــن  اإلثـــارة  وتبـــدأ 
“تجـــارب القيادة المثيـــرة” والتي 
علـــى  الســـبت  صبـــاح  ســـتنطلق 
مضمـــار الحلبة الداخليـــة، وتتيح 
الحلبـــة فـــي هـــذه الفعاليـــة إلـــى 
تجربـــة  فرصـــة  الســـرعة  عشـــاق 
وقيـــادة ســـيارات ذات أداء قوي. 
حيـــث تقدم الحلبة قيادة ســـيارة 
رينـــو كليو كب، وســـيارة راديكال 
اس ار1، وتجربـــة ركـــوب ســـيارة 
راديـــكال اس ار 3، وذلـــك ضمـــن 
فعالية ســـتقدم للجماهيـــر المتعة 
واإلثارة على مضمار حلبة صخير 

العالمية.
وتنطلق هذه الفعالية على مضمار 
الحلبـــة الداخليـــة مـــن الســـاعة 8 
صباًحا وحتى 4 مساء، وسيتمكن 
محبو الســـرعة مـــن تجربة ركوب 
سيارة الراديكال اس ار 3، أستعد 
ألفضل تجربة راكب على اإلطاق 
بأقوى الســـيارات الرياضية والتي 
تنطلق مـــن 0 حتى 100 كيلو متر 
فـــي الســـاعة فـــي 3.4 ثانية فقط، 

وذلـــك بــــ 3 لفـــات علـــى المضمـــار 
العالمي بـ 37 ديناًرا ومدة التجربة 
تجربـــة  جانـــب  إلـــى  دقيقـــة.   40
قيادة سيارة الكليو كب، اختبارك 
األول في عالم رياضة الســـيارات، 
لجولتيـــن،  الحلبـــة  علـــى مضمـــار 
وكل جولـــة تتضمن 6 لفات، أي ما 
مجموعـــة 12 لفة وذلـــك بـ 115.5 
دينار ومدة التجربة ساعتان و30 
دقيقة. تجربة الكليو كب محطتك 
األولى في رحلة مفعمة بالحماس 

في عالم رياضة السيارات.
قيـــادة  تجربـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
التـــي   ”1 ار  اس  “الراديـــكال 
قدراتـــك  اختبـــار  مـــن  ســـتتمكن 
خال تجربة قيادة هذه السيارة 
الرياضيـــة التي تعتبر من أســـرع 
وذلـــك  العالـــم،  فـــي  الســـيارات 
بجولتيـــن وتتضمـــن كل جولـــة 5 
لفـــات، أي ما مجموعـــة 10 لفات 
العالمـــي  الحلبـــة  مضمـــار  علـــى 
التجربـــة  ومـــدة  دينـــاًرا   126 بــــ 

ساعتان و30 دقيقة.
للحجز واالستفسار ولمزيد من المعلومات عن هذه الفعالية يمكن االتصال  «

على الخط الساخن لحلبة البحرين الدولية )17450000(، أو زيارة الموقع 
.)www.bahraingp.com( اإللكتروني

فعاليات “تجارب القيادة المثيرة”

داركليب يخسر من الشرطة في “خليجية الطائرة”
ــيــة ــان ــث ــي فـــي الـــجـــولـــة ال ــان ــم ــع ــب ال ــي ــس الـــيـــوم يـــواجـــه ال

تعــّرض حامــل اللقــب وممثــل الوطــن نــادي داركليب للخســارة فــي أولى 
مبارياته بـ”خليجية أندية الطائرة”، وذلك أمام الشرطة القطري وبثالثة 
أشواط نظيفة، حيث لم يظهر أبناء الدار بالمستوى الفني المنتظر منهم 

وخصوًصا في نهاية األشواط الثالثة مما كلفهم ذلك خسارة المباراة.

وجـــاءت نتائـــج أشـــواط اللقـــاء بواقع: 
.)25-20 ،25-23 ،25-22(

 هـــذا، وســـيلعب “العنيد” اليـــوم المباراة 
الثانيـــة لـــه أمـــام الســـيب العمانـــي عند 
الســـاعة الثالثـــة ظهـــًرا، علـــى أن يلعـــب 
الهـــال الســـعودي مـــع العيـــن اإلماراتي 
عنـــد الســـاعة الخامســـة مســـاًء، وختام 
الكويـــت  بلقـــاء  ســـيكون  المباريـــات 

الكويتي والشرطة القطري.
أن  نـــرى  اللقـــاء،  لمجريـــات   وبالعـــودة 
الشـــرطة اســـتطاع أخـــذ زمـــام المبادرة 
أن  كمـــا  باإلرســـال،  تميـــزه  بســـبب 
الفنزويلي ريفاس ظهر بالصد أمام علي 
إبراهيم كما أنـــه حقق بعض النقاط من 
الشـــق الهجومـــي، دون إغفـــال فعاليـــة 
الهجوم الســـريع التي أظهرها جون -12

6. وفي ظل تميز حوائط صد الشـــرطة 
حافظ الفريق القطري على هذا الفارق، 
بإرســـاالت  لكـــن محمـــد يعقـــوب ظهـــر 
هجومية قوية تبعها هجوم من مركز 6 
ساعد ذلك داركليب في تقليص الفارق 

إلى 20-17.
روميـــرو  الكوبـــي  بقيـــادة  داركليـــب 
وإرســـال البديل علي حسين اجتهد من 
أجـــل تقليـــص الفـــارق، لكن ناتـــو وخطأ 
روميرو باإلرسال أنهى الشوط لمصلحة 

الشرطة 25-22.
 فـــي الشـــوط الثانـــي، واصـــل داركليب 
تحســـنه، والســـبب حوائـــط صـــده التي 
نقـــاط متتاليـــة، وعّبـــر  جعلتـــه يحقـــق 
أكثـــر من العـــب كعلـــي إبراهيم ومحمد 
يعقوب، كما أن روميرو ومحمد يعقوب 
وأيمـــن عيســـى بـــدأوا يحققـــون النقاط 
وهذا ساعد الفريق على البقاء جنًبا إلى 
جنب مع الشـــرطة الـــذي كان مميًزا في 

الدفاع هو اآلخر 10-10 ثم 15-15.
 التعادالت بين الفريقين استمرت حتى 

21-21، لكـــن نجـــاح جـــون مـــن مركز 3 
ومن ثم يوســـف أغاف بعد بروز زميله 
“الليبـــرو” فـــي الدفاع قاد ذلك الشـــرطة 
للتقـــدم 21-23، وبفضل نقاط جون من 
مركز 3 انتهى الشـــوط للشرطة بنتيجة 
23-25 للشرطة، وذلك على رغم إصرار 

“العنيد” على العودة.
 فـــي الشـــوط الثالـــث، تقـــدم داركليـــب 
فـــي البدايـــة بفضـــل إرســـاالت محمـــد 
يعقـــوب، لكن الشـــرطة ال ييـــأس، يدافع 
جيـــًدا ويعود مـــن بعيد وهـــذا كله قاده 
للتفـــوق وبفارق جيد مـــن النقاط، طبًعا 
داركليب عانى بهذا الشـــوط من أخطاء 
االســـتقبال واإلرســـال بشـــكل ملحوظ، 
وهـــذا كله أعطى الشـــرطة أحقية الفوز 
بالشـــوط وذلك على رغم الصحوة التي 
قدمهـــا علـــي إبراهيم نهاية الشـــوط، إال 
ا في الهجوم  أن يوسف أغاف كان قويًّ

مستغاً تميز دفاع فريقه.
وشـــارك نجـــم “طائـــرة داركليـــب” علـــي 
إبراهيـــم فـــي مبـــاراة يـــوم أمـــس أمـــام 
الشـــرطة وذلـــك علـــى رغـــم معاناته من 

“المرض”، حيـــث لوحظ ذلك على “نجم 
العنيد”، كونه لم يظهر بالقوة الهجومية 

التي اعتدنا أن نراها منه.
وقال مســـاعد مدرب داركليب يوســـف 
لقـــوة  افتقـــد  الفريـــق  إن  عبدالواحـــد 
اإلرســـال من أجل هـــز الكرة األولى عند 
الفريـــق القطـــري كون قوته تكـــون أكبر 
مـــن مركـــز 3، وأضـــاف “حاولنـــا تقويـــة 
اإلرسال وتوجيه على نقاط معينة، لكن 
لم يكن إرسالنا في أفضل حاالته ببعض 
األوقـــات المهمة من هذا األشـــواط، كما 
أن حوائـــط صدنـــا لـــم تســـتطع إيقـــاف 
جـــون الـــذي يتميـــز بالضـــرب الهجومي 
الســـريع، وذلـــك علـــى رغـــم تميزها في 
أكثر من مناسبة أمام ضاربي األطراف”.

وأشـــار عبدالواحـــد أن الفريق سينســـى 

الخســـارة اليـــوم ألن البطولـــة مـــا زالت 
مفتوحـــة علـــى كل االحتمـــاالت، أضاف 
“كل شـــيء ممكـــن، فهنـــاك فـــرق قويـــة 
أخـــرى، وبـــكل تأكيـــد الكل يســـعى نحو 
اللقـــب، وهـــذا يتطلـــب منـــا أن ننســـى 
مباراة الشـــرطة ونفكر في لقاء السيب 

العماني اليوم”.

جماهير داركليب حاضرة

حضـــرت جماهير جيـــدة العدد من أجل 
تشـــجيع ومـــؤازرة “طائرة العنيـــد” أمام 
الشـــرطة، حيث حاولت هـــذه الجماهير 
تقديـــم العون للفريق والشـــد مـــن أزره، 
لكـــن القـــوة الدفاعية للشـــرطة القطري 
بهـــذه  انتصـــاره  فـــي  الســـبب  كانـــت 

المواجهة.

من لقاء داركليب والشرطة القطري

لقطة لجماهير داركليب

محمد عون من الكويت

سبورت
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أعلــن بنــك البركــة اإلســامي البحريــن، عــن فــوزه بجائــزة مرموقــة مــن ماســتر كارد؛ تقديــًرا لــدوره في تحقيــق أعلى معــدالت االســتخدام الدولــي لبطاقات 
“ماستركارد” االئتمانية في البحرين لعام 2019. 

كارد”  “ماستر  مع  بالتعاون  البنك  وعمل 
البنك،  لزبائن  الدفع  تجربة  تعزيز  على 
عبر تطوير وتقديم تشكيلة من الحلول 

المبتكرة.
البركة  بنك  تولي  االتفاقية على  وتنص 
من  متنوعة  مجموعة  إصدار  اإلسالمي 
بطاقات  تشمل  كـــارد”  “ماستر  بطاقات 
والبطاقات  االئتمان  وبطاقات  الخصم 
ــدد من  ــى جـــانـــب عــ ــ مــســبــقــة الـــدفـــع، إل

المنتجات التجارية لزبائنه. 
بتقديم  البنك  يلتزم  ذلك،  على  وعــالوة 

تشكيلة حصرية ومتنوعة من الخدمات 
ببطاقات  المتعلقة  المبتكرة  المصرفية 

الدفع على مدار العام.
البركة  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  وقـ
اإلسالمي حمد العقاب “إنه لمن دواعي 
اإلسالمي  البركة  بنك  حصول  ســرورنــا 
ــذه الـــجـــائـــزة االســتــثــنــائــيــة من  عــلــى هــ
ــادة  ــ ــارد”، ويـــســـعـــدنـــي اإلشــ ــركــ ــ ــت ــاســ “مــ
“ماستركارد”،  مع  اإلستراتيجي  بتعاوننا 
الكرام  زبائننا  لنا فرصة منح  أتاح  الذي 
الفريدة  المصرفية  الخدمات  من  عــدًدا 

والمبتكرة، التي تواكب أحدث تطورات 
العصر التكنولوجية”.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لقطاع 
األعمال بالبنك طارق كاظم “نحن سعداء 
جًدا بحصول بنك البركة اإلسالمي على 
هذه الجائزة المرموقة من “ماستر كارد”، 
ونتعهد بالمضي قدًما لتقديم المزيد من 
والخدمات  المتطورة  الرقمية  الحلول 
البركة  بنك  لزبائن  الشخصية  المصرفية 
المميزين، مع التركيز على تلبية مختلف 

التطلعات العصرية لشريحة الشباب”.

من جانبها، قالت رئيس إدارة الخدمات 
المصرفية لألفراد بالبنك فاطمة العلوي 
بنيلنا  اإلسالمي  البركة  بنك  في  “نفخر 
كارد”،  “ماستر  المميزة من  الجائزة  هذه 
النتائج  مــن  الــمــزيــد  لتحقيق  ونــتــطــلــع 
مع  يتناسب  بما  المستقبلية،  اإليجابية 
األوفياء،  البنك  زبائن  وتطلعات  طموح 
ــن هــذه  ــا أن نـــكـــون جــــــزًءا مـ ويــســعــدن
الــشــراكــة الــمــمــيــزة، الــتــي تعد أحــد أهم 
المبادرات اإلستراتيجية والمبتكرة التي 

نقدمها”.

 سامي بوحسن

“البركة” يحقق أعلى معدالت استخدام لـ “ماستر كارد”
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ــارك فـــريـــق من  ــ شـ
مـــوظـــفـــي شـــركـــة 
يــــــوســــــف خـــلـــيـــل 
وأوالده،  ــمــؤيــد  ال
فـــــــــي مـــــــارثـــــــون 
شجرة الكرز، الذي 
حلبة  عــلــى  أقـــيـــم 
الدولية،  البحرين 
قبل  مــن  والمنظم 
“السيدات  جمعية 

األميركيات”.
ــت شـــركـــة  ــ ــدمـ ــ وقـ
يــــــوســــــف خـــلـــيـــل 

المؤيد وأوالده، رعاية برونزية لفعالية الماراثون، التي أجريت يوم السبت 
الشركة  الهتمام  نظًرا  الدولية؛  البحرين  حلبة  في   2020 فبراير   1 الموافق 
بالرياضة، لما لها من أثر في تحفيز روح الفريق الواحد، التي تحلى بها موظفو 
شركة المؤيد المشاركين في السباق، الذي أقيم من أجل هدف نبيل وخيري. 
يذكر أن فريق شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده، حقق مراكز متقدمة في 
الماراثون. وشارك في السباق كالً من مدير مبيعات قسم سيارات “نيسان” 
و “إنفينيتي” أنس عبد هللا، ومن المكتب الرئيسي هريش فارموال، وأكاشاي 
من قسم سيارات رينو، وعبدالسالم من قسم فحص السيارات، ومدير قسم 
اإللكترونيات واألجهزة المنزلية برديب ماثياس. وفي هذه المناسبة، قدمت 
لهم  الــدعــوة  موجهة  المشاركين،  للموظفين  الجزيل  الشكر  المؤيد  سلوى 

للمحافظة على هذا الزخم واإلصرار على تحقيق المراكز المتقدمة.

فريق من “يوسف المؤيد” يشارك بـ “مارثون الكرز”

“ألبا” تقيم أول ورشة عمل لمهارات القيادة 2020

نظمت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. 
العالم  في  لأللمنيوم  مصهر  أكبر  )ألبا(، 
بعنوان  عمل  ورشــة  الصين،  باستثناء 
“فريق واحــد، هدف واحــد”، وهي أول 
التدريب  سلسلة  فــي  تدريبية  جلسة 
ــإدارة الــتــنــفــيــذيــة لــعــام  ــ ــ الــمــخــصــص ل
2020، شملت أعضاء اإلدارة التنفيذية 
الدوائر  ومديري  اإلداريين  والمديرين 
 30 الــمــوافــق  الخميس  يــوم  بالشركة، 

يناير 2020، بنادي ألبا.
استمرت  التي  العمل  ورشــة  وأقيمت 
ليوم واحد، بالتعاون مع معهد البحرين 

.)BIBF( للدراسات المصرفية والمالية

ــالل مــجــمــوعــة مــن األنــشــطــة  ــن خـ  ومـ
التفاعلية الجماعية، ركزت ورشة العمل 
على 4 محاور رئيسة، شملت تعزيز روح 
الفريق الواحد، وحل المشكالت بطرق 
إضافة  والتفاوض،  ومبتكرة،  إبداعية 
إلى إدارة الوقت، التي من شأنها جميًعا 
المهارات  مستوى  رفــع  فــي  المساهمة 
واستكشاف  المشاركين  لــدى  القيادية 

سبل جديدة؛ لتحقيق أهداف الشركة.
باإلنابة لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
المشترك  العمل  “إن  البقالي  علي  “ألبا” 
ــى تنسيق  ــ إل ــة  ــافـ كــفــريــق واحـــــد، إضـ
من  الواحد  الفريق  أعضاء  بين  المهام 

المتطلبات الرئيسة لقيادة الشركة نحو 
المرجوة، السيما في  األهــداف  تحقيق 
الساحة  على  الــراهــنــة  التحديات  ظــل 

العالمية”. 
وأضاف “من خالل ورشة العمل “فريق 
واحــد، هــدف واحــد” نسعى إلــى تعزيز 
الشركة  في  العمل  فــرق  بين  التنسيق 
بما  جديدة  وأدوات  أساليب  واعتماد 
يحقق متطلبات األداء العالي والكفاءة 

في )ألبا(”.
 ،”BIBF“ من جهته، قال مدير عام معهد
ــار تــوجــهــاتــنــا  ــ ــي إطـ أحـــمـــد الــشــيــخ “فــ
األساسية، نؤمن أن الوظائف التنظيمية 

عندما  فعالية  أكــثــر  تصبح  واإلداريــــة 
الجماعي  والعمل  التعاون  روح  ننمي 
والــفــريــق الـــواحـــد، ويــســرنــا الــعــمــل مع 
الــهــدف مــن خالل  ــبــا”؛ لتحقيق هــذا  “أل
هـــذا الــتــدريــب الــمــشــتــرك، الـــذي يقدم 
خبرة عملية وواقعية تمكن األفراد من 
الشركة،  أهداف  تحقيق  في  المساهمة 

إذ يتم تجاوز جميع الحواجز والعقبات 
لــتــحــقــيــق هـــــدف واحــــــد عـــبـــر الــعــمــل 

المشترك والفعال كأفراد فريق واحد”.
مسؤولية  ذات  شــركــة  “ألــبــا”  وباعتبار 
على  العمل  ورشـــة  ركـــزت  اجتماعية، 
والمساهمة  التعلم  خبرات  بين  الدمج 

في خدمة المجتمع.

 وكــــان مـــن بــيــن أبــــرز األنــشــطــة الــتــي 
الورشة محاولة تجميع  اشتملت عليها 
التقنيات  باستخدام  هوائية  دراجـــات 
إذ  الــورشــة،  فــي  مناقشتها  تمت  الــتــي 
الــدراجــات  بــهــذه  بعد  الــتــبــرع فيما  تــم 
إلـــى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة واألطـــفـــال 

المعوزين.

بـــعـــنـــوان “فـــريـــق واحـــــــد.. هــــدف واحــــد”

ــام من  ــعـ ــة الـ ــدايـ ــروض بـ ــ تــشــهــد عـ
الوكيل  ــلــســيــارات”،  ل “الــتــســهــيــالت 
 GAC“ لعالمة  الــحــصــري  ــمــوزع  وال
قبل  مـــن  كــبــيــًرا  إقـــبـــااًل   ،”Motor
الـــجـــمـــهـــور الــــكــــريــــم؛ ألســـعـــارهـــا 
التي  المتعددة  والمزايا  التنافسية 
ــائــن، الــتــي  ــزب ــل ــشــركــة ل تــطــرحــهــا ال
وخدمة  والتأمين  التسجيل  تشمل 
وغيرها  الحقيقية  المجانية  صيانة 

الكثير.
المبيعات  مــديــر  ــال  قـ جــانــبــه،  مــن 
“كعادتنا في شركة  بوحسن  سامي 
نسعى  لـــلـــســـيـــارات”  ــتــســهــيــالت  “ال
لتوفير أحدث العروض التي ترقى 
الراغبين  العمالء  تطلعات  لمستوى 
فــي اقــتــنــاء إحـــدى طــرازاتــنــا، عن 
من  واســعــة  تشكيلة  توفير  طريق 
الخيارات والموديالت التي تناسب 

جميع ميزانياتهم واحتياجاتهم”.
الجميع  “يسعى  بوحسن  وأضـــاف 
حالًيا للحصول على القيمة الممتازة 
لهم  نقدمه  ما  وهــذا  النقود،  مقابل 

انعكس  مــمــا   ،”GAC Motor“ فــي 
يالحظه  ومــا  مبيعاتنا  على  إيجاًبا 
الجميع من الكم المتزايد لسياراتنا 
األعــوام  في  المملكة  طرقات  على 
ــعــرض على  الــمــاضــيــة، ويــشــتــمــل ال
العرض التسجيل والتأمين وخدمة 
والضمان  ســنــوات،   3 لمدة  صيانة 
دون  من  سنوات   7 الممتد  الذهبي 
إلى  إضــافــة  الكيلومترات،  تحديد 

العازل الحراري ومانع للصدأ”.

إقبال كبير على عروض “جيه إيه سي” موتور

من “أيه أم بست” مع نظرة مســتقرة ويعكس المتانة المالية

“التكافل الدولية” تحصد “-A” كأعلى تصنيف ائتماني

أعلنــت شــركة “التكافــل” الدوليــة )gig-takaful(، عن حصولها علــى التصنيف المالي واالئتماني بدرجــة )-A( ممتاز من وكالة التصنيف 
“أيه أم بست”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، الذي يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة، إذ تعد الشركة التكافلية الوحيدة في 

.)A-( المملكة والمصنفة ضمن فئة التصنيف المالي واالئتماني

ــــك فـــي بـــيـــان مـــوجـــز لــوكــالــة  ــاء ذل جــ
إذ  بست(،  أم  )أيــه  العالمية  التصنيف 
الذي منح  التصنيف  أن  البيان  أوضح 
المالي  المركز  متانة  يعكس  للشركة 
التشغيلي  األداء  وكـــفـــاءة  لــلــشــركــة، 
ألداء  المنضبط  اإلجـــرائـــي  ــنــظــام  وال
ــاط  ــ ــب ــ الـــمـــخـــاطـــر فــــي الـــشـــركـــة، وارت
ــع الــشــركــة األم  ــعــمــل مـ إجـــــــراءات ال

ومجموعة الخليج للتأمين.
الـــشـــركـــة  أن  ــان،  ــ ــي ــ ــب ــ ال ــح  ــ ــ أوضـ ــا  ــمـ كـ
العمليات  مــن  االســتــفــادة  استطاعت 
الموحدة مع شركة “gig-Bahrain” في 
عمليات الدعم، مشيرا إلى أن الشركة 
في  التكافلي  القطاع  بــريــادة  تحظى 

البحرين.

التنفيذي  الــرئــيــس  أعـــرب  جهته،  مــن 
للشركة عصام األنصاري، عن سعادته 
التصنيف  هــذا  على  الشركة  بحصول 
ــمــتــقــدم، الـــذي  ــتــمــانــي ال ــمــالــي واالئ ال
ــة عـــلـــى قـــمـــة شـــركـــات  ــركـ ــشـ يـــضـــع الـ
العربي،  الوطن  في  التكافلي  التأمين 
ــا يــعــكــس تــوجــهــات الــشــركــة  ــو مـ وهــ
ريــادة  على  العمل  في  االستراتيجية 
السيما  المملكة،  في  التكافلي  القطاع 
في  البارز  الــدور  لها  كان  الشركة  وأن 
المملكة  فــي  التكافلي  العمل  ــاء  إرسـ
وأن   ،1989 الــعــام  فــي  تأسيسها  منذ 
الثقة لدى  ذلك من شأنه أن يعزز من 
عمالء الشركة، ويسهم في رفع قدرة 
الشركة على اإليفاء بالتزاماتها المالية 

تولي  الشركة  أن  مضيًفا  واالئتمانية، 
رفع  على  وتعمل  كبيرة  أهمية  ذلــك 
الشركة  لعمليات  التشغيلية  الكفاءة 
داخـــل الــبــحــريــن، وأن تــكــون إضــافــة 
مجموعة  فــي  عــضــًوا  بصفتها  نوعية 
والمنتشرة  للتأمين،  الخليج  شركات 
وشمال  ــط  األوسـ الــشــرق  منطقة  فــي 
ــذراع الــتــكــافــلــي  ــ ــ إفــريــقــيــا؛ لــتــكــون ال

لعمليات المجموعة في البحرين.
انتهجت  الشركة  أن  االنــصــاري،  وبّين 
سياسة اكتتابية واستثمارية متوازنة 
أثرت إيجاًبا على نتائج الشركة الفنية، 
عازمة  الدولية”  “التكافل  أن  مضيًفا 
لتقديم  السياسة؛  ذات  مواصلة  على 
أفضل الخدمات لجميع األطراف التي 

الشركة  أن  إلــى  مشيًرا  معها،  تتعامل 
صناعة  فــي  جــديــًدا  مفهوًما  أدخــلــت 
التأمين، بمبادرتها في تقديم خدماتها 
الحديثة،  التكنولوجيا  قنوات  ضمن 
ــادرات  ــبـ ــمـ الـ الـــعـــديـــد مـــن  إذ قـــدمـــت 
واستطاعت  األخــيــرة،  الــســنــوات  فــي 
للحكومة  الــتــمــيــز  ــائـــزة  جـ تــحــرز  أن 

اإللكترونية للعام 2017.

عصام األنصاري

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

يهتم “األڤنيوز” البحرين، بتطبيق مبادرات عدة صديقة للبيئة؛ انطاًقا 
من الحرص على سامة البيئة، عبر استخدام الطاقة الشمسية البديلة 
في مواقف الســيارات المتعددة الطوابق الخاصة بالمجمع، التي تنتج 
طاقــة مقدارهــا 250 كيلــو واط فــي الســاعة، وهــو مــا يكفــي لتشــغيل 
المبنــى بأكمله، التي تســاهم كذلك في تقليــل انبعاثات الكربون بمقدار 

300 طن متري سنوًيا.

وتستخدم إدارة “األڤنيوز” البحرين 
التشغيل  عمليات  في  الطاقة  هــذه 
والــصــيــانــة بــشــكــل مــســتــمــر، ويــعــد 
هــذا الــمــشــروع مــثــااًل رائــًعــا للقطاع 
الوطني  الهدف  يحقق  إذ  الخاص، 
على  لــالعــتــمــاد  الــبــحــريــن  لحكومة 
الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، بــنــســبــة 5% 

بحلول العام 2025.

بتطبيق  البحرين  “األڤــنــيــوز”  وبـــدأ 
 ،2018 أغسطس  منذ  المبادرة  هذه 
ــمــؤســســات  لــيــصــبــح مـــن أوائــــــل ال
ــز الـــتـــســـوق في  ــراكــ الــتــجــاريــة ومــ
ــتــي تــســتــخــدم الــطــاقــة  الــبــحــريــن ال
تماشًيا  المبادرة  تأتي  إذ  الشمسية، 
مع رؤية البحرين لعام 2030؛ لتعزيز 
من  وللحد  المالئمة  الطاقة  مصادر 

التلوث، خصوصا انبعاثات الكربون.
الــقــيــام  عـــلـــى  اإلدارة  ــرص  ــحــ ــ وت
النفايات  إلزالة  الروتينية  باألنشطة 
خليج  شاطئ  من  أسبوعًيا  مرتين 

الواجهة  نظافة  لضمان  البحرين؛ 
البحرية للمجمع، ومن أجل استمتاع 
لهذه  البحرية  البنية  الزوار وحماية 

المنطقة.

ــارات ــيـ ــسـ ــف الـ ــ ــواق ــ ــي م ــ ــة الـــبـــديـــلـــة ف ــاقـ ــطـ اســـتـــخـــدام الـ

“األفنيوز” يطبق مبادرات صديقة للبيئة



أنت مدعو إلى عدم إهمال دراسة أي تفصيل.

يوم مميز تشعر فيه أنك أنجزت الكثير. 

تحاول تحقيق رغبتك في الحصول على جسم 
رشيق.

كن متحفًظا بكالمك وتصرفاتك هذه األيام.

حاذر من جرح بعض األشخاص القريبين.

تعيش تناقضات ربما، وال تعرف ماذا تريد 
بالفعل.

تشارك في هذه الفترة بمناسبة تخص أحد 
األوالد. 

خصص الفترة المقبلة إلعادة االتصال بأفراد 
عائلتك.

تلعب دوًرا استثنائًيا سياسًيا أو فنًيا أو 
اقتصادًيا.

احرص على التفاصيل، وال تهمل أية إشارة 
صغيرة.

تميل إلى التشاؤم، وقد تفّوت فرًصا بسبب 
األوهام.

قد ُتفاجأ بظروف مزعجة تطرأ في العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

5 فبراير

1877
الســـلطان عبدالحميد الثاني يعزل 
الصدر األعظم أحمد مدحت باشـــا 
وينفيـــه  العظمـــى،  الصـــدارة  عـــن 
خارج أراضي الدولة العثمانية بعد 

أقل من شهرين على تعيينه.

نجاح جديد تضيفه برنسيســة الغناء العربي، الفنانة ديانا حداد، 
إلى مشــوارها الفني، في أغنية “إلى هنــا”، وتخطيها حاجز الـ 
100 مليون مشاهدة لألغنية على قناتها الرسمية بـ “يوتيوب”.

وشــكرت جمهورهــا علــى دعمهــم المتواصل، ومشــاركتها 
النجاحات والتميز، وأكدت اســتمرارها في مشــوارها عبر طرح 

األعمال الغنائية خالل الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك، تستعد ديانا لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى 

من اللون اللبناني، إذ انتهت من تسجيلهما.

أكدت الفنانة ميس حمدان أنها تحب أن تكون مطربة 
وممثلة ومذيعة، وقالت “أحب كل تلك المجاالت، وال 
أهتم بإحداها على حســاب األخــرى، وأتمنى أن أقدم 
عمــال يجمع بيــن كل هذه المواهب، شــرط أال يكون 

تقليدا للفنانين، وأنا أســعى فعال للعمل، لكن الركود 
المســيطر حاليا على الساحة الفنية يجعلني عاجزة عن 

استغالل أي من مواهبي، كما أن الوسط الفني أصبحت له حسابات أخرى، 
وفي النهاية لكل شيء أوانه”.

يجســد الفنــان أحمد زاهــر دور شــقيق النجــم محمد 
رمضان، فــي مسلســل “البرنس”، المقــرر عرضه في 
موســم دراما رمضان المقبل، إذ يتزوج من اثنتين أثناء 

األحداث، األولى روجينا والثانية دنيا عبدالعزيز.
وتتوالــى األحداث بين صراع كبير بينه وبين بطل العمل 

بعد وفاة والدهما، خصوصا أنه شقيقه من األب فقط.
ويلتقي زاهر بمحمد رمضان في الدراما التلفزيونية، بعد أن رشــحه المخرج 

محمد سامي لتجسيد دور مهم ومحوري أمام رمضان.

البرنسحسابات أخرىإلى هنا
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للســـعادة،  العالمـــي  اليـــوم  مـــع  تزامًنـــا 
التنميـــة  حلـــول  شـــبكة  أصـــدرت 
المتحـــدة،  لألمـــم  التابعـــة  المســـتدامة 
تقريرهـــا الســـنوي للدول األكثر ســـعادة 
فـــي العالـــم، فتصـــدرت فيـــه اإلمـــارات 
الدول األكثر ســـعادة في منطقة الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وحلـــت في 
المرتبـــة 21 عالمًيا، تلتها الســـعودية في 
المركز الثاني والثامن والعشرين عالمًيا، 
ثـــم قطـــر فـــي المركـــز الثالـــث والتاســـع 

والعشرين عالمًيا.
وحلـــت البحرين رابعة، فـــي المرتبة 37 
عالمًيـــا، والكويت خامســـة فـــي المرتبة 

51 عالمًيا.
وحلـــت ليبيـــا فـــي المركز الســـادس في 

الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا و72 
عالمًيا، والجزائر في المركز السابع و88 
عالمًيـــا، والمغـــرب فـــي المرتبـــة الثامنة 
و89 عالمًيا، ولبنان في المرتبة التاسعة 

و91 عالمًيا.
عالمًيـــا،  و101  عاشـــًرا  األردن  وحـــل 
وفلسطين في المرتبة 11 و110 عالمًيا، 
وإيـــران فـــي المرتبـــة 12 و117 عامًيـــا، 
وتونـــس فـــي المركـــز 13 و124 عالمًيـــا، 
والعـــراق فـــي المركـــز 14 و126 عالمًيـــا، 
ومصـــر في المركـــز 15 و137 عالمًيا، ثم 
سوريا في المركز 16 و149 عالمًيا، فيما 
حـــل اليمـــن أخيًرا في الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا وفي المركز 151 عالمًيا 

بحسب “إيالف”.

السعودية الثانية خليجيا بمؤشر السعادة

 1887
الدولة العثمانية تنزل إلى البحر الغواصة عبدالمجيد.

 1962
الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقالل الجزائر.

 1974
مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر.

 1988
إدانة رئيس بنما نورييغا بتهم بتهريب المخدرات.

 1428
ملك صقلية يجبر اليهود على حضور عظات تبشير بالمسيحية.

أعلنت “OSN”، عن فوز لين 
الحلواني، مقدمة البرامج 

األردنية، بالمسابقة الحصرية 
للمشاركة بالتغطية المباشرة 
للسجادة الحمراء، في حفل 

توزيع جوائز األوسكار.
والحفل سيقام في بتاريخ 
 ”OSN“ 10 فبراير، وتنفرد

ببثه حصرًيا.

الــمــســرحــي أوال  ــان  ــرج ــه م ــام  ــ أي ــث  ــال ث فـــي  ــت  ــدم ق

“الموت األسود” سلسلة من المآسي والفوضى واالضطراب

أوال  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن  بالكويــت،  الشــعبي  المســرح  عــرض 
“المــوت  مســرحية  الماضــي،  االثنيــن  يــوم  عشــر،  الثالــث  المســرحي 
األســود”، مــن تأليــف فلول الفيلــكاوي، وإخــراج محمد جمال الشــطي، 
وتمثيــل نخبــة مــن الفنانيــن، هم: عبدالعزيز المســعود، جــراح مال هللا، 

عثمان الشطي، احمد الرفاعين وهبة مطيع.

وبعـــد العـــرض، عقدت نـــدوة تطبيقية 
تحـــدث فيهـــا خالـــد الرويعـــي بحضور 

المؤلفة والمخرج. 
وتتحـــدث قصة المســـرحية عن مرض 
وكيـــف  األســـود”،  “المـــوت  الطاعـــون 
فتك بأهل البادية، في مشـــاهد حملت 
االضطراب والفوضى، ومليئة بالزوائد 

غير المبررة. 
وليـــس مـــن الســـهل أن يســـجل المـــرء 
رأيه في كل األعمال المســـرحية، التي 
شـــاهدها فـــي هـــذا الحيـــز المحـــدود، 
وحتما ســـوف يكون ذلك على حساب 
حســـاب  علـــى  أو  المســـرحي،  العمـــل 
الكاتب نفسه، ومع ذلك، فلعل اهتمامي 
انصـــب على ما كتبته الكاتبة الكويتية 
فلول الفيلكاوي في مســـرحية “الموت 

األســـود”، فحملت سلســـلة من المآسي 
والفوضى واالضطراب.

وتعتبـــر الدراما المســـرحية حدثا، ومهما 
يصـــدر  وأن  فالبـــد  الحـــدث  نـــوع  كان 
عـــن شـــخصية معينـــة، وإال فـــال معنـــى 
لـــه، والدرامـــا مـــع ذلك ليســـت أي حدث، 
إنهـــا حـــدث يبنى علـــى المفارقـــة، وهذه 
المفارقـــة ال يمكن أن تتحقق إال باحتكاك 
شخصيتين أو أكثر من نوع معين، إما أن 
تكون الشخصيات مجرد أنماط وسلوكها 
مرسوم ومسبق عليها، وهي بذلك مجرد 
دمى تدعو إلـــى فكرة معينة، أو تتحدث 
بلســـان المؤلـــف، فهـــذا ليس مـــن الدراما 
المســـرحية بشـــيء، ألن هذا المسخ غير 
قـــادر على أن تصدر عنـــه أفعال لها صفة 
الدرامية، وقد يكون قادرا على تســـليتنا 

أو علـــى نقـــل أفـــكار المؤلف إلينـــا، ولكن 
مهمـــا كانـــت أصالة هـــذه األفـــكار، ومهما 
كان القدر الذي نســـتمتع به من التســـلية، 
فهـــذا النـــوع مـــن المســـرحيات ال يعتبـــر 
مســـرحا على اإلطالق، ألنه عاجز في أن 

يحدث فينا األثر الدرامي. 
عموًمـــا، علـــى الكاتبـــة الشـــابة الفيلكاوي 
- حســـب وجهـــة نظـــري - أن تعـــود إلـــى 
الجمهـــور بعمـــل أفضـــل تحكمـــه الحيـــاة 

والنظام.

عرض اليوم

تعـــرض فرقـــة “مســـرح رأس الخيمـــة 
مســـرحية  األربعـــاء،  اليـــوم  الوطنـــي” 
“مـــوال حدادي” مـــن تأليف إســـماعيل 
الحليـــان،  مرعـــي  وإخـــراج  عبـــدهللا، 
ومـــن تمثيـــل: مبـــارك خميـــس، مرعي 
الحليان، موســـى ســـالم، ســـعيد، عبيد، 
ربيـــع الجربـــي، بدريـــة عبدهللا وســـالم 

الرفاعي.

جانب من حضور الندوة

محمود المال ومحمد الخزاعي وراشد نجم

“^” مع أنور أحمد وجمال الغيالن وأحمد جاسم

الندوة التطبيقية

أحمد مبارك يدلي بتصريح لنشرة المهرجان

مشهد آخر من المسرحية

عبدالله ملك ومرعي الحليان وفريق عمله
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“ستايل” الستينات يعود لعالم المكياج في 2020
قــد تتســاءل الكثير من النســاء عــن التغييرات التي طرأت فــي عالم المكياج 

في 2020؛ لمواكبة الصيحات الجديدة في هذا المجال. 
ومــن هــذا المنطلــق، أوردت صحيفــة “ديلــي ســتار” البريطانيــة، قائمــة بأهــم 
صيحــات المكيــاج القديمــة، التــي بــدأت بالعودة على نطاق واســع فــي العام 

الجديد، على النحو التالي: 

١. تكثيف الحاجبين

كشفت فنانة المكياج باردجيت كفي، 
الحاجبين،  تكثيف  تقنية  عــودة  عــن 
ــــدأ اســتــخــدامــهــا يــنــتــشــر بين  الــتــي ب
باردجيت  وقــالــت  ــًرا.  أخــي المشاهير 
“إن موضة حجم الحاجبين الكثيفين 
ــدأت بــاالنــتــشــار  ــ وغـــيـــر الــمــشــذبــيــن بـ
بشكل كبير في 2020، إذ وصلت إلى 

صالونات التجميل في كل مكان. 
بطريقة  الــتــوجــه  هـــذا  تطبيق  ويــتــم 
ــتــم رفــع  مــشــابــهــة لــلــطــريــقــة الـــتـــي ي
الـــرمـــوش فــيــهــا، إذ يــتــم طـــاء شعر 
يجعله  خـــاص  بــمــحــلــول  الــحــاجــبــيــن 
ناعًما ومرًنا، قبل أن يتم فرد الشعرات 

بالشكل المطلوب. 

2. أحمر الشفاه السميك

“دول  شركة  من  مكياج  خبيرة  تقول 
السميك  الــشــفــاه  أحــمــر  إن  بــيــوتــي”: 
ــًدا فـــي عــالــم  ــديـ ــا جـ ســيــصــبــح تــوجــًه

المكياج في 2020.
منتجات  تــتــوافــر  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن 
خــاصــة فـــي األســـــواق قــريــًبــا، تمكن 
على  التقنية  هذه  تطبيق  من  النساء 
الحاجة  دون  الــمــنــزل،  فــي  شفاههن 

للذهاب إلى صالون التجميل.
ــذه الــتــقــنــيــة عــلــى خلق   وتــعــتــمــد هــ
األولى  بطريقتين،  األلــوان،  من  تدرج 
من  والثانية  األعلى،  إلى  األسفل  من 

الخارج إلى الداخل. 

3. كريم البشرة الكوري

تقول خبيرة المكياج ليزا دي الباين: 
إن هـــذا الــكــريــم يــســاهــم فــي إعــطــاء 
ويرطبها،  نعومة،  أكثر  مظهًرا  البشرة 
تمتص  الــتــي  خصائصه  إلـــى  إضــافــة 

ألوان المكياج بسهولة. 

4. استخدام فاكهة األناناس

أصــــبــــحــــت فــــاكــــهــــة األنــــــانــــــاس 
االســـتـــوائـــيـــة عـــنـــصـــًرا مــهــًمــا في 
وعلقت  العام،  هذا  المكياج  مجال 
الباين  دي  الزا  التجميل  خبيرة 
قائلة:  األنـــانـــاس  اســتــخــدام  عــلــى 
ــاس  ــ ــانـ ــ األنـ أصــــبــــح   2020 ــي  ــ فـ
العناية  مجال  في  أساسًيا  عنصًرا 
بالفيتامينين  غني  فهو  بالبشرة، 
إضفاء  في  يفيدان  اللذين   Eو  C
ويعمل  للبشرة،  اللمعان  من  مزيد 
ويمنع  لألكسدة  كمضاد  األنــانــاس 

البشرة من التلف أثناء النهار”.

5. مكياج الستينات

كانت  التي  المكياج  وضع  طريقة  ان 
ــقــرن  ســـائـــدة فـــي الــســتــيــنــات مـــن ال
نطاق  عــلــى  تنتشر  ــدأت  بـ الــعــشــريــن، 
ــذا الـــعـــام، في  ــة هــ ــدايـ ــع مــنــذ بـ ــ واسـ

صالونات المملكة المتحدة.
التجميل  خبير  وبحسب 

ــإن  آرتـــــــي داهـــــيـــــه، فـ
التجميل  صــالــونــات 

شهدت  البريطانية 
ــادة مــلــحــوظــة  زيــــ
النساء  رغبة  في 

اللواتي يتطلعن 
ــرار  ــ ــكـ ــ إلـــــــــى تـ
تـــــــوجـــــــهـــــــات 

ــاج  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
كانت  التي 
سائدة في 
الستينات.

أفادت تقارير إعالمية، أن الممثلة األميركية “كيري واشنطن” اعترفت  «
أنها مرت بحاالت نفسية سيئة جًدا، وكانت تتخلص من شعورها 

بالغضب من خالل الطعام، وفي إحدى المرات ظلت تأكل حتى فقدت 
الوعي وُنقلت إلى المشفى.
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فشل في دراسة الطب فطعن عائلته بآلة حادة
لتنفيذه هجوًما  رجل  بريطانية سجن  قّررت محكمة 
حــادة،  آلــة  باستخدام  وعائلتها،  زوجــتــه  على  ــا  دمــويًّ

وذلك خوًفا من أن يفضح سره.
أقدم  الجاني  فإن  المحلية،  “ميرور”  لصحيفة  ووفًقا 
على الجريمة بعدما فشل في دراسة الطب بالجامعة 
وخوفه من اكتشاف األسرة لسره، الذي كتمه ألكثر من 

7 سنوات مّدعًيا أنه طبيب مزاول للمهنة.
فشل  “عندما  روكــيــس:  مايكل  الــعــام  المدعي  وقــال   
الطب  امتحانات  في  عاًما   35 العمر  من  البالغ  ثاكور 
لسنوات، خدع نيشا وعائلتها بأنه تخرج من الجامعة 
للمهنة، وعندما تزوجا قبل 7 سنوات،  وأصبح مزاوالً 
افتعل حادث اصطدام مركبته حتى يلغي شهر العسل، 

وتجنب دفع تكاليفه”.
 وأضافت الصحيفة أن ثاكور أنجب من زوجته طفلة، 
المكتبة  إلــى  ا  يوميًّ كــان يخرج  زواجــه  فترة  وطــوال 
العامة لقراءة الكتب الطبية، إلخفاء كذبته بأنه طبيب 
ويمارس المهنة، وكان يعتمد على دخل زوجته التي 
تعمل بمهنة كاتب عدل، بعدما أقنعها بأنه يدخر راتبه 

لشراء منزل لهما.
ازداد على  “الضغط  إن  بول دوجديل  القاضي   وقال 

عطلة  في  يذهبا  أن  زوجته  منه  طلبت  عندما  ثاكور 
منه  أنجلوس، وطلبت  لوس  إلى  مع طفلتهما  طويلة 
أن يحجز للرحلة وفي األماكن التي سيزورونها، وألن 
سخيفة  فكرة  اتبع  الرحلة،  تكاليف  يملك  لم  المتهم 
على  الماضي  مايو   14 فــي  وأقـــدم  ســره،  لمنع فضح 
طعن زوجته ووالدتها وشقيقها وشقيقتها بينما كانوا 
نائمين، كما حاول خنقهم عندما حاولوا مقاومته، ثم 

قام بطعن نفسه”.
طبيب  بأنه  كذبته  في  استمر  معه،  التحقيق  وأثناء 
مزاول للمهنة، وعندما سأله المحققون عن مكان عمله 

لالتصال بفريقه بالعمل، اعترف بأنه يكذب.

ســمــحــت مــحــكــمــة أمـــيـــركـــيـــة بــبــث 
ــو تـــظـــهـــر لــحــظــات  ــديـ ــيـ ــات فـ ــطـ ــقـ لـ
عنصري  شــخــص  فيها  قــتــل  عنيفة 
رجــلــيــن طــعــًنــا، بــعــدمــا حـــاوال منعه 
إحداهما  فتاتين،  االعتداء على  من 

ترتدي الحجاب.
 وتعود وقائع القضية إلى عام 2017 
غربي  أوريغون  واليــة  في  وحدثت 
البالد، عندما بدأ جيرمي كريستيان 
قطار،  متن  على  الفتاتين  بمهاجمة 
وهـــمـــا مــســلــمــة تـــرتـــدي الــحــجــاب، 

وأخرى يهودية، بكلمات عنصرية.
ــا فــي  ــمــ ــدهــ  وحـــــــــاول رجـــــــالن أحــ
في  واآلخـــر  عــمــره،  مــن  العشرينات 
لتصرفات  حــد  وضــع  الخمسينات، 
ما  األمــر  لكن  العنصرية،  كريستيان 
إلــى عــراك، ثم طعن  لبث أن تحول 

كريستيان الرجلين حتى قتال.
 ورغم هروبه من المكان، إال أن عدًدا 
ــركــاب أبــلــغــوا الــشــرطــة، التي  مــن ال

تمكنت سريًعا من القبض عليه.

طعن حتى الموت.. مقتل 
رجلين دفاًعا عن فتاتين

األمير البريطاني وليام وزوجته كاترين يلتقيان 
أطفال المدارس خالل زيارتهم محطة مومبل 

اليفوات الملكية، جنوب ويلز )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

دهشة  صغير،  لعجل  صـــورة  أثـــارت 
إذ  التواصل االجتماعي،  رواد مواقع 
تبرز من ظهره،  بقدم خامسة  حظي 

باإلضافة إلى شكل رأسه الغريب.
ميليسا  ــمــواشــي  ال مــربــيــة  ونـــشـــرت 
ــفــيــرســون، صــــورة لــلــعــجــل الـــذي  كــال
فيسبوك،  عــلــى  بـــ”الــمــعــجــزة”  لــّقــبــتــه 
الجفاف  “عجل  بالقول:  عليها  معلقة 

المعجزة”.
رأس  أن  ــفــيــرســون  كــال وأوضـــحـــت 
إذ  الشكل،  غريب  يبدو  أيًضا  العجل 
يظهر عليه نتوء، وفق ما ذكر موقع 

“ديلي ميل” البريطاني.
مواقع  رواد  من  التعليقات  وتدفقت 
للعجل  دعــًمــا  االجتماعي،  الــتــواصــل 
إلى  أحــدهــم  لفت  فيما  “الــمــعــجــزة”، 
الــشــكــل هــو عــيــب جيني،  أن ســبــب 
موضًحا أنه ال يؤثر على حياة العجل.

زعمت دراسة كبرى أن تناول الدجاج 
تناول  وكذلك  األســبــوع،  في  مرتين 
من  يزيد  المصنعة،  الحمراء  اللحوم 

خطر اإلصابة بأمراض القلب. 
ــام عــلــمــاء مـــن جــامــعــتــي “نـــورث  وقــ
ويـــســـتـــرن” و”كــــورنــــيــــل”، بــتــحــلــيــل 
بالغ.  ألف   30 لنحو  الغذائية  العادات 
المصنعة  اللحوم  أن عشاق  ووجــدوا 
كــانــوا أكــثــر عــرضــة لــخــطــر اإلصــابــة 
ــعــقــديــن  ــالل ال ــ بــــأزمــــات قــلــبــيــة، خـ

المقبلين.
لدى  طفيف  بشكل  الخطر  وانخفض 
أو  الدواجن  يستهلكون  الذين  أولئك 
أسبوعيا،  مرتين  الــحــمــراء،  اللحوم 
مثل شرائح الدجاج أو شرائح اللحم.
وقال كبير الباحثين األستاذ المساعد 
كورنيل  بجامعة  التغذية  علوم  في 
فيكتور تشونغ إن اإلفراط في تناول 

اللحوم أمر سيئ للقلب. 

عْجل “بقدم 
خامسة” يثير 
دهشة واسعة

خطر “قاتل” يرتبط 
بتناول الدجاج 

مرتين أسبوعيا
تّوج بحث علمي النجم العالمي روبرت باتينسون، على أنه الرجل األكثر إثارة 
ووسامة في العالم، في دراسة صنفت جاذبية كبار المشاهير بناء على مقياس 
مراعاة  خالل  من  ما  شخص  جاذبية  إلى  النسبة  هذه  وُتشير  الجسماني”.  “الكمال 
قياسات الشفاه والذقن والعينين وغيرها من ميزات الوجه. وجاء هنري كافيل، نجم 
“ويتشر” في المرتبة الثانية، بحصوله على 91.64 %، بينما احتل برادلي كوبر المرتبة 
الثالثة بنسبة 91.08 %، وحصد براد بيت المركز الرابع بنسبة 90.51 %. وتراجع الفائز 
السابق، جورج كلوني، النجم األكبر عمرا في القائمة، إلى المركز الخامس؛ نظرا لتأثير 

الشيخوخة على النجم البالغ من العمر 58 عاما، ما منحه درجة 89.91 %.
88.96 %، وحصل على نسبة شبه  برصيد  السابعة  المرتبة  بيكهام، فاحتل  أما ديفيد 

مثالية في حجم أنفه وشفتيه.

العلم يسمي الرجل األكثر وسامة في العالم

الممثلة األميركية رينيه زيلويغر تفوز بجائزة الممثلة الرائدة عن عملها 
في فيلم “جودي” خالل حفل توزيع جوائز أكاديمية بافتا البريطانية 

لألفالم في لندن. )أ ف ب(
روبرت باتينسون حصل على معدل 92.15 % تبعا للنسبة الذهبية اليونانية للجمال “فاي”.

العالميتان، جينيفر لوبيز وشاكيرا، حماس الجماهير،  الغناء  أشعلت نجمتا 
في الحفل الذي أقيم خالل فترة االستراحة، في المباراة النهائية لمسابقة 
ــذي يــعــد أول لــقــاء فــنــي بــيــن النجمتين  “ســوبــر بــــول”.  وشــهــد الــحــفــل، الـ
التواصل  وسائل  تداولتها  التي  المثيرة،  اللقطات  من  العديد  الشهيرتين، 
المفاجئ،  األداء  وفناني  االستعراضات،  من  تخلو  لم  والتي  االجتماعي، 
والرقص على العامود، وظهور مفاجئ لفنانين مشاركين، وتموج الجماهير 
الكولومبية  بفقرة  الحفل  المدرجات.  وانطلق  الموسيقى داخل  أنغام  على 

)من أصول لبنانية(، شاكيرا، التي قدمت عدًدا من أشهر أغنياتها الراقصة.
من  عــدًدا  األخــرى  هي  لتؤدي  لوبيز،  جينيفر  الالتينية،  فقرة  حلت  بعدها 

أغنياتها البارزة، التي تفاعل معها الجمهور بشدة.
وتعبيًرا منها على اعتزازها بأصولها الالتينية، قامت جينيفر لوبيز في الحفل 
بتغطية نفسها بعلم بورتوريكو والواليات المتحدة.  وشاركت جينيفر لوبيز 
في  شاكيرا  تحتضن  وهي  لها  صــورة  “إنستغرام”،  موقع  على  حسابها  عبر 
ا لمشاركة المسرح معك الليلة يا شاكيرا!  الحفل، وكتبت معها: “متحمسة جدًّ

فلنظهر للعالم ما يمكن أن تفعله فتاتان التينيتان صغيرتان”.

جينيفر لوبيز وشاكيرا تشعالن حفل “سوبر بول”

الثالثة  نــاهــز  عمر  عــن  لطفي  نــاديــة  المعروفة  المصرية  النجمة  توفيت 
والثمانين عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

السينما  الذهبي في  الجيل  نجمات  أهم  إحدى  لطفي، وهي  نادية  وكانت 
حالتها  تــدهــور  بعد  الــمــاضــي،  ــعــاء  األرب غيبوبة  فــي  دخــلــت  قــد  المصرية 
الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية 

المركزة. 
وكان أول ظهور سينمائي لبوال شفيق، الشهيرة بـ “نادية لطفي”، في فيلم 
وذلك   ،1958 العام  إنتاج  من  فريد شوقي،  الراحل  الممثل  أمام  “سلطان” 
قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفالم السينما المصرية، ومنها 
والخريف”  و”السمان  الدين”،  صالح  و”الناصر  فقط”،  و”للرجال  “الخطايا”، 
ناس” في  “ناس والد  بمسلسل  لها  فني  آخر ظهور  الشوق”، وكان  و”قصر 

1993. وكانت نادية لطفي قد احتفلت بعيد ميالدها في 3 يناير الماضي.

وفاة نجمة السينما المصرية نادية لطفي
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حرس  طــابــور  فــي  مشاركتهم  أثــنــاء  البحرين  شرطة  مــن  مجموعات 
الشرف، أمام باب البحرين في خمسينات القرن الماضي.


