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جائزة سمو األمير خليفة بن سلمان ومضة منيرة 
المنامة - بنا

“مــا تشــهده الصحافــة فــي مملكــة البحريــن مــن تطــور 
المجتمــع  لديناميكيــة وحيويــة  انعــكاس  وازدهــار هــو 
البحرينــي وتحضــره فــي ظــل مــا ينعــم بــه مــن أجــواء 
صاحــب  البــاد  عاهــل  يوليــه  ومــا  واالنفتــاح  الحريــة 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مــن اهتمــام 
بضمان حرية الرأي والتعبير في إطار ما يكفله الدستور 

والقانون”.
إلهــام يقربنــا  “إن صحافتنــا وأقامنــا الوطنيــة مصــدر 
بشــكل أكبر من تحقيق تطلعــات وطموحات المواطنين 

فــي حاضرهــم ومســتقبلهم، عبر مــا يقدمونه مــن أفكار 
الشــأن  تهــم  مــن قضايــا وموضوعــات  ومــا يطرحونــه 
الوطنــي”. هذه نماذج من كلمات رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، التي 

تختصــر مدى ما يوليه ســموه مــن تقدير لدور الصحافة 
الوطنية.

وإذ تحتفــل الصحافــة البحرينيــة بجائــزة ســمو األميــر 
خليفــة بــن ســلمان للصحافــة في نســختها الرابعــة، فإن 
هذا الحدث الكبير برهان ساطع على مدى تقدير سموه 
غيــر المحــدود للصحافــة الحــرة والمســؤولة ورســالتها 
التنمويــة  اإلنجــازات  مســيرة  يواكــب  بمــا  التنويريــة 

الشاملة والمتواصلة خال العهد الزاهر لجالة الملك.
ســتظل جائــزة ســمو األميــر خليفة بن ســلمان للصحافة 
ومضــة منيــرة فــي درب الصحافــة البحرينيــة، وحافــزا 

)04(كبيرا للصحافة واألقام الوطنية.
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“تمكين” و“هواوي” يعززان الخبرات التقنية
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ترأس رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، بحضور 
ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة  الجلســة 

الوزراء بقصر القضيبية أمس.
وأشــاد مجلس الــوزراء بمخرجات النســخة 
الرابعــة من الملتقى الحكومي 2019، منوها 
كذلــك بالكلمــة التــي وجههــا صاحب الســمو 

الملكي رئيس الــوزراء في منتدى “البحرين 
رؤى مشــتركة لمســتقبل ناجــح” الــذي عقــد 
في نســخته الثانية بمقر األمم المتحدة في 

نيويورك.
إلى ذلك، وّجه صاحب السمو الملكي رئيس 
االحتياجــات  وتلبيــة  توفيــر  إلــى  الــوزراء 

والمطالب الخدمية واإلســكانية والتعليمية 
والقــرى  باربــار  قريــة  ألهالــي  والبلديــة 
بمتابعــة  كذلــك  ســموه  ووّجــه  المجــاورة، 
تطويــر شــبكة الطــرق الداخليــة فــي القــرى 
ســماهيج  قريتــا  بينهــا  ومــن  وتحســينها 

والدير.

المنامة - بنا

أكــد وزير الماليــة واالقتصاد الوطني 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة 
أنــه وتنفيذا لتكليــف ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
بــن حمــد آل  الملكــي األميــر ســلمان 
واالقتصــاد  الماليــة  لــوزارة  خليفــة، 
للســيولة  صنــدوق  بإنشــاء  الوطنــي 
بهــدف  دينــار؛  مليــون   100 بحجــم 
الماليــة  االلتزامــات  هيكلــة  إعــادة 
لشركات القطاع الخاص في المملكة، 
قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات 
ذات العاقة بمباشرة العمل على هذا 
التنفيــذ،  موضــع  ووضعــه  التكليــف 
مؤكدا ما ســيمثله هــذا الصندوق من 
التغلــب  بهــدف  للشــركات؛  اســتفادة 
التــي  المختلفــة  التحديــات  علــى 

تواجهها.

وقال إن العمل جاٍر على مواصلة تنفيذ 
جميــع مبادرات برنامج التــوازن المالي 
الزمنــي  الجــدول  بحســب  المختلفــة 
المخطط لها؛ بهدف الوصول إلى نقطة 
التــوازن بيــن المصروفــات واإليــرادات 
الحكوميــة بحلــول العــام 2022، مؤكدا 
أن مــا تطــرق له صاحب الســمو الملكي 
ولي العهد مــن نتائج إيجابية للبرنامج 
يؤكــد أننا نســير فــي الطريــق الصحيح 
منــه،  المنشــود  الهــدف  تحقيــق  نحــو 
ويؤكد اســتقرار الوضــع المالي للمملكة 
فــي ظــل اقتصــاد وطنــي قــوي متنــوع 
عامــا  اإليجابــي  نمــوه  يواصــل  والــذي 
بعــد عــام، وهــو دليــل على مــا تتمتع به 
لاســتثمار  جاذبــة  بيئــة  مــن  المملكــة 
المختلفــة  المميــزة  المبــادرات  عبــر 
الحكومــة  توفرهــا  التــي  والتســهيات 

لبدء األعمال.

وزير المالية: تنفيذ “صندوق 
السيولة” بحجم 100 مليون دينار

تلبية احتياجات القرى إسكانيا وخدميا
المجلــس يشــيد بنتائــج “الملتقــى” وكلمة ســمو رئيس الــوزراء في “منتــدى البحرين”

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد 

)06(

االحتفال بالنسخة الرابعة 
اليوم تأكيد اهتمام 

سموه بالصحافة

عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين



تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
بحضــور ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، الجلســة االعتياديــة األســبوعية 
لمجلــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة أمــس. وأدلى األميــن العام لمجلس الوزراء ياســر 

الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشــاد مجلس الوزراء بمخرجات النســخة 
 2019 الحكومــي  الملتقــى  مــن  الرابعــة 
والــذي عقــد برعايــة كريمــة مــن صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء وبمبــادرة 
مــن صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء، مشــيًدا المجلــس بنتائج 
مــن  تضمنــه  وبمــا  الحكومــي  الملتقــى 
مشــاريع ومبادرات تدعم تطوير منظومة 
العمــل الحكومي وترتقي به وتكفل البناء 

على ما تحقق من منجزات.
الــوزراء  مــن جانــب آخــر، أشــاد مجلــس 
بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء في منتــدى البحرين رؤى 
مشــتركة لمســتقبل ناجــح الــذي عقــد في 
نســخته الثانيــة بمقــر األمــم المتحدة في 
نيويورك، مشيًدا المجلس بمضامينها وبما 
احتوت عليه من دعوات ومبادرات تسهم 
في تطويع قضايا الســام واالستقرار في 
خدمــة أغــراض التنميــة وتكريــس القيــم 

التنميــة  فــي  تقــدم  إلحــراز  الضروريــة 
باألصــداء  المجلــس  مرحًبــا  المســتدامة، 
اإليجابيــة الطيبــة لمبادرة صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء التي علــى ضوئها 
اعتمــدت الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة 
دولــي  كيــوم  أبريــل  مــن  الخامــس  يــوم 
ذلــك فقــد عــرض  إلــى  العالمــي،  للضميــر 
مذكــرة  الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر 
بتقريــر تضمنت نتائج أعمال منتدى رؤى 
واالجتماعــات  أعــاه  المذكــور  البحريــن 
والفعاليــات واللقــاءات التــي عقــدت على 
هامشــه مــع كبــار المســئولين فــي األمــم 

المتحدة.
وفــي إطار متابعة صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء للوضــع التنموي والخدمي 
الــذي يلبــي تطلعــات المواطنيــن ويحقــق 
رضاهــم مــن الخدمــات الحكوميــة، فقــد 
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
إلــى توفير وتلبية االحتياجات والمطالب 
الخدمية واإلسكانية والتعليمية والبلدية 

المجــاورة،  والقــرى  باربــار  قريــة  ألهالــي 
وكلف سموه الوزراء المعنيين بزيارة تلك 

المناطق ورفع تقارير بشأن احتياجاتها.
كمــا كلــف صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

الوزراء وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني بمتابعة تطوير شبكة 
وتحســينها  القــرى  فــي  الداخليــة  الطــرق 

ومن بينها قريتي سماهيج والدير.

فيمــا وجــه صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء الوزارات الخدمية المســئولة عن 
قطاعــات الصحــة والبلدية والتجــارة إلى 
والرقابيــة  التفتيشــية  الحمــات  تكثيــف 

وزيادتهــا علــى المحــات والمرافــق التــي 
قــد يتســبب عــدم التــزام القائميــن عليهــا 
باالشــتراطات الصحية والسامة اإلضرار 

بصحة المواطن والمجتمع.
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تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الــــــوزراء صــاحــب  لــرئــيــس مــجــلــس  األول 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الصحة  ــرة  ــ وزي مــن  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة 
الملتقى  نــجــاح  بمناسبة  الــصــالــح  فــائــقــة 
تهانيها  عن  فيها  أعربت   ،2019 الحكومي 
ــادرة الــتــي تــتــواصــل  ــمــب الســتــمــرار هـــذه ال
يهدف  بما  الــرابــع  للعام  وتمّيز  نجاح  بكل 
الوطنية  والــمــســاعــي  الــجــهــود  تعزيز  إلــى 
ــقــاء بـــــاألداء الــحــكــومــي  ــارت الــمــشــتــركــة ل
واألهـــداف  والمشاريع  الخطط  وتحقيق 
عن  معبرة  الحكومة،  لبرنامج  التنموية 
خالص مشاعر الفخر واالعتزاز باإلنجازات 
ــدة الـــتـــي تــحــقــقــت ضمن  ــ ــرائ ــ ــنــوعــيــة ال ال
المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.

المنامة- بنا

سمو ولي العهد يتلقى 

تهنئة من وزيرة الصحة

قرارات المجلس
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المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يوجه لتلبية المطالب اإلسكانية والتعليمية والبلدية ألهالي باربار والقرى المجاورة

تكثيف الحمالت التفتيشية على المحالت والمرافق 

بعــد ذلــك نظــر المجلــس في المذكــرات المدرجة على جــدول أعماله واتخذ بشــأنها القرارات 
المناسبة وذلك على النحو التالي:

اللجنــة  إلــى  الــوزراء  مجلــس  أحــال  أواًل: 
التنسيقية مشروع قرار ينظم عمل جهاز فض 
منازعــات العمل الفرديــة بين العامل وصاحب 
والتنميــة  العمــل  وزارة  مــن  المقــدم  العمــل 
االجتماعيــة، وذلــك بعــد اســتعراضه لتوصيــة 
اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية 

بشأنه.
التقريــر  علــى  الــوزراء  مجلــس  اطلــع  ثانًيــا: 
للربــع  البحريــن  لمملكــة  الفصلــي  االقتصــادي 
الثانــي مــن العــام الجــاري 2019، المرفوع من 
والــذي  الوطنــي،  واالقتصــاد  الماليــة  وزارة 
اإليجابــي  النمــو  اســتمرار  نتائجــه  عكســت 
برنامــج  مــع  بالتــوازي  الوطنــي  لاقتصــاد 

أداء  وقــوة  بتنــوع  مدعوًمــا  المالــي  التــوازن 
القطاعات غير النفطية، حيث بينت مؤشرات 
 %  3.4 بنســبة  نمــا  قــد  االقتصــاد  أن  األداء 
وقــدر   ،2019 عــام  مــن  األول  بالربــع  مقارنــة 
بنحــو  الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 
3.24 مليــار دينــار بحرينــي، وســجل القطــاع 
غير النفطي نســبة نمو بلغت 1.2 % باألســعار 
الثابتة خال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة 
مــن العــام الماضــي 2018، فيمــا تراجــع نمــو 
وأوضحــت   ،%  0.8 بنســبة  النفطــي  القطــاع 
المؤشــرات اســتمرار القطاعــات غيــر النفطيــة 
فــي دعم عجلة النمــو االقتصادي في المملكة، 
قائمــة  والمطاعــم  الفنــادق  قطــاع  تصــدر  إذ 

القطاعــات األكثــر نموا بنســبة وصلت إلى 8.7 
%، يليــه قطــاع البناء والتشــييد بنســبة 4 %، 
فقطــاع المواصــات واالتصــاالت بنســبة نمــو 
وصلــت إلــى 3.4 %، كما عكســت اإلحصاءات 
اإليجابيــة الصــادرة عن مصــرف بنك البحرين 
المركــزي أن أداء قطــاع المشــروعات الماليــة 
نما بنسبة 2.6 %، وبينت المؤشرات أن قطاع 
المشــروعات الماليــة يعــد مــن أكثــر القطاعات 
المحلــي  الناتــج  فــي  النفطيــة مســاهمة  غيــر 
اإلجمالي، إذ بلغت نسبته 16.4 %، يليه قطاع 
الصناعات التحويلية بنســبة 14.1 %، وقطاع 

الخدمات الحكومية بنسبة 13.3 %
ثالًثــا: بحــث مجلــس الــوزراء تعديــل قانــون 
البحريــن وذلــك فــي  غرفــة تجــارة وصناعــة 
اطــار توجــه الدولــة إليجــاد المبــادرات األكثــر 
فاعليــة التــي تشــجع االســتثمار بكافــة صوره 

المســتدامة،  التنميــة  لمتطلبــات  وتســتجيب 
وقــد عــرض ســعادة وزيــر الصناعــة والتجــارة 
الــذي  التعديــل  هــذا  أهــم مامــح  والســياحة 

تضمنــه مشــروع قانــون بتعديل بعــض أحكام 
المرســوم بقانون رقم )48( لســنة 2012 بشــأن 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن حيــث قــرر 
المجلــس إحالتــه إلى اللجنة الوزارية للشــئون 

القانونية والتشريعية.
اللجنــة  إلــى  الــوزراء  مجلــس  أحــال  رابًعــا: 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــئون  الوزاريــة 
مشروعي قرارين، األول بشأن اعتماد شركات 
اإلشــراف البحري، والثاني بشأن الئحة إجازة 
المرشــدين البحرييــن وقائــدي القاطــرات فــي 
الموانــئ البحرينيــة، وذلــك بعــد العــرض الذي 
المواصــات  وزيــر  ســعادة  بشــأنهما  قدمــه 

واالتصاالت.
ردود  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  خامًســا: 
الحكومــة علــى ثاثــة اقتراحــات برغبة األول 
بشأن أقساط االنتفاع من الوحدات االسكانية 

فــي مجمــع )909(، والثاني بخصوص تعويض 
المرافــق  بشــأن  والثالــث  األمطــار،  متضــرري 
النحــو  علــى  وذلــك  ســلمان،  بمدينــة  العامــة 
للشــئون  الوزاريــة  اللجنــة  بــه  أوصــت  الــذي 
القانونيــة والتشــريعية والتــي عرضها ســعادة 
وزيــر التربيــة والتعليــم نائــب رئيــس اللجنــة 

المذكورة.
وفــي بنــد التقاريــر الوزارية، فقد عــرض وزير 
الخارجيــة نتائج المشــاركة فــي أعمال الدورة 
لألمــم  العامــة  للجمعيــة  والســبعين  الرابعــة 
المتحــدة واالجتماعات رفيعة المســتوى التي 
مــع  تمــت  التــي  وباللقــاءات  أثنائهــا  عقــدت 
رؤســاء الوفــود وبما تــم توقيعه مــن اتفاقات 
ومذكــرات تفاهــم، وبالفعاليــات التــي نظمتهــا 
هــذه  أعمــال  هامــش  علــى  البحريــن  مملكــة 

الدورة.

متابعة تطوير شبكة 
الطرق الداخلية في 

القرى وتحسينها ومن 
بينها سماهيج والدير

االقتصاد نما 
بنسبة 3.4 % 

مقارنة بالربع األول 
من العام 2019

وصول الناتج 
المحلي اإلجمالي 

الحقيقي إلى 
3.24 مليارات دينار

 الفنادق والمطاعم 
تتصدر قائمة 

القطاعات األكثر 
نموا بـ 8.7 %

ياسر الناصر

المنامة - بنا

تلقــى ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل 

رئيسة مجلس النواب؛ بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي 2019، وفيما يلي نص البرقية: 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفة الموقر

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
يطيــب لنــا أن نتقدم إلى ســموكم بأســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة نجــاح الملتقــى 

الحكومــي 2019م والــذي عقــد بمبــادرة كريمــة 
الســتعراض  يأتــي  والــذي  ســموكم  لــدن  مــن 
ظــل  فــي  تحققــت  التــي  الوطنيــة  المنجــزات 
المســيرة التنموية الشــاملة التي أرسى دعائمها 
حضــرة صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل  خليفــة  آل 
ورعــاه، حيــث يعتبــر هــذا الملتقى منبًرا ســنوًيا 

هاًمــا الســتعراض مــا تــم إنجــازه خــال العــام 
والخطــط واألهداف المســتقبلية ذات األولوية 
تبدونــه  مــا  إن  الحكومــي.  بالقطــاع  للنهــوض 
ســموكم حفظكم هللا ورعاكم من دعم ومتابعة 
بيــان علــى  المشــاريع خيــر  مســتمرة لمختلــف 
حرصكــم بــأن تكــون مملكــة البحريــن نموذًجــا 
ناجًحــا مــن نمــاذج الــدول المتقدمــة مــن خال 
ما نشــهده من سلســلة من المشــاريع التطويرية 
الهامــة التي تم إنجازهــا على مختلف األصعدة 
والتي تحمل بصمات رؤية ســموكم المستقبلية 
لخدمــة مملكتنا الغالية. متمنين لســموكم دوام 

التوفيق والسداد.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير.

فوزية بنت عبدهللا زينل
رئيسة مجلس النواب

كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
العاصمــة  محافــظ  مــن  تهنئــة  برقيــة  الــوزراء 
خليفــة؛  آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ 
 ،2019 الحكومــي  الملتقــى  نجــاح  بمناســبة 
الــذي تــم فيــه اســتعراض المنجــزات الوطنيــة، 

أشــاد فيها بحــرص صاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء علــى تطويــر منظومــة العمــل 
االســتراتيجيات  رســم  خــال  مــن  الحكومــي 
الخيــر  فيــه  لمــا  تحقيًقــا  التنمويــة  والخطــط 

للوطن والمواطن.

وتلقــى صاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الــوزراء برقيــة تهنئة من رئيس شــركة الخليج 
لصناعــة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري؛ 

 ،2019 الحكومــي  الملتقــى  نجــاح  بمناســبة 
نــوه فيهــا بجهــود صاحــب الســمو الملكــي ولي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء فــي متابعــة تطويــر وتحديث 
الخدمــات المقدمة للمواطنين، مؤكًدا ثقته بأن 
الحكومــة وانطاًقــا مــن مســؤوليتها الوطنيــة 
ســتواصل العمــل بكل إخــاص لتحقيــق جودة 
الخدمات الحكوميــة والمضي قدًما في تطوير 
أداء األجهــزة الحكوميــة وتحقيــق التميــز فــي 
المبادرات الشــاملة؛ سعًيا لتحقيق أهداف رؤية 

البحرين االقتصادية.

سمو ولي العهد يتلقى التهاني من رئيسة مجلس النواب ومحافظ العاصمة ورئيس “جيبك”
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اســتقبل رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 

آل خليفة.
وخــال اللقاء، أشــاد ســموهما بالنتائج 
اإليجابية التــي عرضت خال الملتقى 
الحكومــي 2019، والتــي أكــدت مــدى 
التقــدم الــذي تشــهده مملكــة البحريــن 
بقيــادة عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، في 
مختلــف قطاعــات التنميــة، وجســدت 
مدى حرص الحكومة على تعزيز الثقة 
فــي الخدمة الحكوميــة وتجديد العزم 
لتحقيــق تطلعــات المواطنيــن وتوفيــر 

مقومات جودة الحياة لهم.
أنجزتــه  مــا  أن  علــى  وشــدد ســموهما 
مختلــف الوزارات واألجهزة الحكومية 
مــن نجاحــات يشــكل حافــزا نحــو بذل 
مزيــد من الجهود التي ترتقي بمســيرة 
التنميــة المســتدامة فــي المملكــة وفق 
تتواكــب  وإســتراتيجيات  برامــج 
واحتياجــات  الحاضــر  متطلبــات  مــع 

المستقبل.
وأكــد ســموهما أن الملتقــى الحكومــي 

2019 أســهم فــي تعزيــز روح التفــاؤل 
مــن خــال ما تم اســتعراضه من جهود 
الحكومــي  العمــل  منظومــة  لتطويــر 
واالرتقــاء بهــا إلــى أعلــى المســتويات، 
التصميــم  حجــم  مــن  يزيــد  مــا  وهــو 
والتحــدي على مواصلة تحقيق المزيد 
مــن اإلنجــازات التــي تلبــي احتياجات 

المواطنين.
وأعــرب صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي ولي 
لجميــع  شــكرهما  خالــص  عــن  العهــد 
التــي  الحكوميــة  واألجهــزة  الــوزارات 
شــاركت في الملتقى على ما أبدته من 
روح التعــاون والتميــز فــي اســتعراض 

توجــه  كمــا  نجاحــات،  مــن  تحقــق  مــا 
علــى  القائميــن  إلــى  بالشــكر  ســموهما 
فــي  جهودهــم  علــى  الملتقــى  تنظيــم 
خــروج الملتقى بهذا المســتوى المتميز 
الذي يليق بمملكة البحرين وما حققته 

من نهضة وتقدم في القطاعات كافة.
إلــى  اللقــاء  خــال  ســموهما  وتطــرق 
مشــاركات مملكة البحرين في مختلف 
المحافل اإلقليمية والدولية ومن بينها 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومــا 
لهــذه المشــاركات مــن أهمية فــي إبراز 
مــا قطعتــه المملكــة مــن خطــوات على 
صعيــد التنمية المســتدامة وما حققته 

من قصص نجاح في هذا المجال.

 المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يشيدان بمؤشرات “العام”
ــازات ــجـ ــد مـــن اإلنـ ــزي ــم ــدي عــلــى تــحــقــيــق ال ــح ــت تــكــثــيــف حــجــم الــتــصــمــيــم وال

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة 
الصالــح؛  فائقــة  الصحــة  وزيــرة  مــن  تهنئــة 

بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي 2019.
وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا 

ورعاه
السام عليكم ورحمه هللا وبركاته...

 يشــرفنا أن نرفــع لمقــام ســموكم أســمى آيات 

أعمــال  نجــاح  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي 
يأتــي  والــذي   ”2019 الحكومــي  “الملتقــى 
ليعكــس حجــم اإلنجــازات والنتائــج المتميــزة 
التي تحققت بفضل الرؤى السديدة وتطلعات 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  ســيدي 

عيســى آل خليفــة عاهل البــاد المفدى حفظه 
الطيبــة  المناســبة  وبهــذه  هللا ورعــاه. ونحــن 
نرفــع لســموكم أســمى آيــات الشــكر والتقديــر 
لرعايتكــم الكريمــة للملتقــى الحكومــي 2019 
الرابعــة والــذي جــاء ليترجــم علــى  بنســخته 

أرض الواقع الجهود الحثيثة لتطوير مســتوى 
مســيرة  لمواصلــة  وذلــك  الحكومــي،  األداء 
النمــاء واالزدهــار والتقدم لخيــر وطننا الغالي 
ولصالــح تحقيــق وتنفيــذ تطلعــات المواطنين 
أن  وجــّل  عــّز  داعيــن هللا  الغاليــة..  بمملكتنــا 

يحفــظ ســموكم وأن يســّدد خطاكــم الكريمــة 
والعافيــة..  الصحــة  موفــور  عليكــم  ويديــم 

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته...
فائقة بنت سعيد الصالح
وزيرة الصحة

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة الصالح لنجاح الملتقى الحكومي
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقبال سموه أعضاء 
مجلس أمناء مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز االجتماعي أهمية الدور المحوري الذي 
تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود في الحفاظ على أمن واســتقرار المنطقة من خالل تبنيها العديد من المواقف المشــرفة التي 

أسهمت في تعزيز منعة وصمود األمتين العربية واإلسالمية في مواجهة مختلف التحديات.

وشــدد ســموه علــى أن العالقــات بيــن مملكــة 
البحريــن والمملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
ترتكــز علــى قواعــد راســخة مــن المحبــة التــي 
تجذرت عبر الســنين والتي أرسى لبناتها اآلباء 
طبيعــة  فــي  فريــدا  نمطــا  وتشــكل  واألجــداد 

العالقات بين الدول.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
أمــس صاحــب  القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد 
الســمو األميــر ســعود بــن فهد بــن ســعود الكبير 
اللجنــة  رئيــس  نائــب  األمنــاء  مجلــس  عضــو 
التنفيذيــة بمؤسســة جائزة األميــرة صيتة بنت 
عبدالعزيــز للتميــز االجتماعي، وصاحب الســمو 
األميــر ســلمان بــن محمد بــن فيصل آل ســعود، 
عضــو مجلــس األمنــاء عضــو اللجنــة التنفيذية 

البحريــن  يــزوران مملكــة  بالمؤسســة، والذيــن 
حاليــا للمشــاركة فــي أعمــال “المؤتمــر الدولــي 
الثانــي للتميــز فــي العمــل االجتماعــي”، حيــث 
تسلم سموه درع مؤسسة جائزة األميرة صيتة 
تقديــرا  االجتماعــي؛  للتميــز  عبدالعزيــز  بنــت 
لجهود ســموه في رعاية ودعم وتشــجيع العمل 

التطوعي واالجتماعي.
أعضــاء  بزيــارة  ســموه  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
مجلــس أمنــاء مؤسســة جائــزة األميــرة صيتــة 
بنــت عبدالعزيــز للتميــز االجتماعــي إلــى مملكة 
ومتانــة  قــوة  مــدى  تعكــس  والتــي  البحريــن، 

عالقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشــاد سموه بالرســالة النبيلة التي تقوم عليها 
مؤسســة جائزة األميــرة صيتة بنــت عبدالعزيز 

الكثيــر  تبنيهــا  خــالل  مــن  االجتماعــي  للتميــز 
مــن المبــادرات الراميــة إلى تعزيــز ثقافة العمل 
وتأصيلــه  والخيــري  واالجتماعــي  التطوعــي 
داخــل المجتمع، مســتذكرا ســموه بــكل التقدير 
اســهامات صاحبــة الســمو األميــرة صيتــة بنــت 
عبدالعزيــز آل ســعود، رحمهــا هللا، فــي ترســيخ 
مقومات العمل االجتماعي والتطوعي ونشره.

ونوه سموه إلى أهمية التقارب بين المؤسسات 
البحريــن  مملكــة  فــي  والتطوعيــة  الخيريــة 
والمملكة العربية السعودية في تبادل الخبرات 
والتصــورات واألفــكار بيــن الجانبيــن بما يخدم 

جهــود البلدين في مســيرة التنمية المســتدامة، 
أحــد  يشــكل  االجتماعــي  العمــل  وأن  الســيما 
علــى  الحكومــات  لجهــود  المســاندة  األدوات 

صعيد التنمية والتطوير.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
أن العمــل االجتماعــي والتطوعــي يشــكل أحــد 
المياديــن المهمــة التــي تعبــر عــن القيــم النبيلــة 
التــي تتميــز بهــا شــعوب دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، وهــي القيم المســتمدة 
يحــض  الــذي  الحنيــف  اإلســالمي  الديــن  مــن 
علــى التكافــل والتضامــن بما يعزز من اســتقرار 

المجتمع وتماسكه.
من جانبهما، أعرب صاحب السمو األمير سعود 
الســمو  الكبيــر، وصاحــب  بــن ســعود  فهــد  بــن 
األميــر ســلمان بــن محمــد بــن فيصل آل ســعود 
عن خالص شــكرهما وتقديرهما لرئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، علــى رعايــة واهتمام ســموه بكل ما 
يرتقــي بعالقــات التعاون واألخــوة بين البلدين 
الشــقيقين، وأكدا أن دعم ســموه للعمل الخيري 
والتطوعــي فــي مملكــة البحريــن كان لــه أثــره 
البالــغ فــي تميز منظومة العمــل االجتماعي في 

البحريــن، وأن خطــوات ســموه في هــذا الصدد 
بالعمــل  المهتميــن  لــكل  إلهــام  مصــدر  تشــكل 
الخيــري واإلنســاني. وأشــادا بمــا يشــهده العمل 
البحريــن  مملكــة  فــي  والتطوعــي  االجتماعــي 
مــن تطــور مســتمر، بمــا يعكــس مــا تحظــى بــه 
المؤسســات العاملــة في هــذا المجال من رعاية 
مؤكديــن  كافــة،  المســتويات  علــى  ومســاندة 
الحرص على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين 
فــي كل ما يســهم فــي تحقيق األهــداف النبيلة 
علــى  ونشــره  واإلنســاني  التطوعــي  للعمــل 

المستويين العربي والخليجي.

المنامة - بنا

العالقات بين البحرين والسعودية الشقيقة ترتكز على قواعد راسخة من المحبة
ســمو رئيس الوزراء يســتقبل مجلس أمناء مؤسســة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيــز للتميز االجتماعي

المنامة - بنا المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن 
رئيــس شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات 
عبدالرحمــن جواهــري؛ بمناســبة نجــاح الملتقــى 

الحكومي 2019. وفيما يلي نص البرقية:
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس مجلس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يســرنا ويشــرفنا يــا صاحــب الســمو أن نرفــع إلى 
االمتنــان  وعظيــم  الشــكر  بالــغ  الكريــم  مقامكــم 
علــى ما تبذلونه حفظكــم هللا من جهود ال حدود 
لهــا مــن أجــل تنمية المواطــن البحرينــي ليواصل 
االضطــالع بــدوره فــي مســيرة النهضــة الشــاملة 
التي يشهدها الوطن الغالي في ظل قيادة سيدي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه.
الملتقــى  بافتتــاح  ســمّوكم  تفضــل  وبمناســبة 
الحكومــي 2019 صبــاح يــوم األحــد الموافــق 6 

أكتوبــر 2019، يطيــب لنا أن نتوّجــه إلى مقامكم 
الكريــم بأســمى آيــات التهنئة لنجــاح افتتاح هذا 
الملتقــى الحكومــي الســنوي الــذي يشــكل منصة 
تجمــع تحــت مظلتهــا المســؤولين وصنــاع القرار 
لمناقشــة أبــرز القضايــا والتحديــات التــي تواجه 
والتغلــب  مواجهتهــا  وُســبل  الحكومــي  القطــاع 

عليها.
وال شك بأن سعي سمّوكم الدؤوب وتوجيهاتكم 
المســتمرة لتبني نظــم اإلدارة الحديثة ومواصلة 

تقييــم األداء الحكومــي وتطويــره، والعمــل على 
تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
الحكومــة  توليــه  الــذي  االهتمــام  يترجــم  إنمــا 
بالمواطــن  الحكيمــة  قيادتكــم  تحــت  الموقــرة 
البحرينــي الذي تعتبرونه محــور التنمية في هذا 

الوطن الغالي.
وفي الختام، نسأل هللا العلي القدير أن يتواصل 
نجــاح هــذا الملتقــى الســنّوي الذي ســيكون بإذن 
والــرؤى  األفــكار  لتبــادل  مواتيــة  فرصــة  هللا 
لخدمة إستراتيجيات الحكومة وسعيها الدؤوب 
لتحقيــق المزيــد مــن التنميــة والتحديــث لــأداء 

الحكومي.
الوطــن  لهــذا  وســندا  ذخــرا  ســمّوكم  حفــظ هللا 
وشــعبه، ووفقكــم إلعــالء شــأنه ورفــع رايتــه في 

كافة المحافل.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

المخلص لسموكم
د. عبدالرحمن جواهري
رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  تلقــى 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة برقيــة تهنئة من رئيســة مجلس 
نجــاح  بمناســبة  زينــل؛  فوزيــة  النــواب 
الملتقــى الحكومــي 2019، والــذي عقــد 
برعايــة كريمة من لدن ســموه وبمبادرة 
مــن لدن ولــي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول الرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة. وفيما يلي نص البرقية:

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة الموقر

رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يطيب لنا أن نتقدم إلى سموكم بأسمى 
بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  آيــات 
2019م  الحكومــي  الملتقــى  نجــاح 
لــدن  مــن  كريمــة  برعايــة  عقــد  والــذي 
صاحــب  لــدن  مــن  وبمبــادرة  ســموكم 

الســمو ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
المنجــزات  الســتعراض  يأتــي  والــذي 
الوطنية التي تحققت في ظل المسيرة 
التنمويــة الشــاملة التــي أرســى دعائمها 
حضــرة صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفدى 
هــذا  يعتبــر  ورعــاه، حيــث  حفظــه هللا 

الملتقــى منبــرا ســنويا هاما الســتعراض 
العــام والخطــط  تــم إنجــازه خــالل  مــا 
األولويــة  ذات  المســتقبلية  واألهــداف 
مــا  إن  الحكومــي،  بالقطــاع  للنهــوض 
تبدونــه ســموكم حفظكــم هللا ورعاكــم 
لمختلــف  مســتمرة  ومتابعــة  دعــم  مــن 
المشــاريع خیــر بیــان علــى حرصكم بأن 
تكــون مملكــة البحريــن نموذجــا ناجحــا 
مــن نمــاذج الــدول المتقدمــة مــن خالل 
المشــاريع  مــا نشــهده مــن سلســلة مــن 
التطويرية الهامة التي تم إنجازها على 
مختلف األصعــدة والتي تحمل بصمات 
لخدمــة  المســتقبلية  ســموكم  رؤيــة 
مملكتنــا الغالية، متمنين لســموكم دوام 

التوفيق والسداد.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول فائــق التحية 

والتقدير...

فوزية بنت عبدهللا زينل
رئيسة مجلس النواب

الملتقى الحكومي منصة تجمع المسؤولين وصناع القرار لمناقشة أبرز القضايا والتحديات ــي ــومـ ــكـ ــحـ ــى الـ ــقـ ــتـ ــلـ ــمـ ــاح أعـــــمـــــال الـ ــ ــج ــ ــن ــ ب

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس “الخليج لصناعة البتروكيماويات” سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس مجلس النواب

البحريــن  مملكــة  فــي  الصحافــة  تشــهده  “مــا 
مــن تطــور وازدهــار هــو انعــكاس لديناميكيــة 
فــي  وتحضــره  البحرينــي  المجتمــع  وحيويــة 
ظــل مــا ينعــم به من أجــواء الحريــة واالنفتاح 
ومــا يوليــه عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة مــن اهتمام بضمان 
يكفلــه  مــا  إطــار  فــي  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
الدســتور والقانون”. “إننا نكن لرجال الصحافة 
واإلعــالم كل تقديــر، فهــم قــادة الــرأي وأعمدة 
الفكر، ولهم في المجتمع وفي نفســي شخصيا 
مكانة رفيعة”. “إن صحافتنا وأقالمنا الوطنية 
مصــدر إلهــام يقربنــا بشــكل أكبــر مــن تحقيــق 
تطلعــات وطموحــات المواطنين في حاضرهم 
ومســتقبلهم، عبــر مــا يقدمونــه مــن أفــكار وما 
يطرحونــه من قضايا وموضوعات تهم الشــأن 
الوطني”. هذه نماذج من كلمات رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
يوليــه  مــا  مــدى  تختصــر  والتــي  خليفــة،  آل 

الوطنيــة،  الصحافــة  لــدور  مــن تقديــر  ســموه 
والحــرص علــى دعمهــا، فســموه كان وال يــزال 
المالئمــة  الظــروف  لتهيئــة  الســاعين  أول 
للصحافة واالرتقاء بها فكرا ومنهجا وأســلوبا. 
وإذ تحتفــل الصحافــة البحرينية بجائزة ســمو 
األمير خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها 
الرابعــة، فإن هــذا الحدث الكبير برهان ســاطع 
علــى مدى تقدير ســموه الالمحــدود للصحافة 
بمــا  التنويريــة  ورســالتها  والمســؤولة  الحــرة 
يواكــب مســيرة اإلنجــازات التنمويــة الشــاملة 
والمتواصلــة خالل العهد الزاهــر لجاللة الملك، 
أبــرز الدالئــل علــى مــدى رعايــة ســموه  ومــن 
جائــزة  فتخصيــص  والصحفييــن،  للصحافــة 
تحمــل اســم ســموه لتكريــم الصحفييــن إنمــا 
هــي ترجمة فعلية للدعم الــذي تلقاه الصحافة 
مــن لــدن ســموه، ويأتــي تكريــم المبدعيــن من 
الصحفييــن والكتــاب تعبيــر عــن مــدى تقديــر 
ســموه لعطائهــم المتجــدد فــي خدمــة الوطــن، 
واالعتزاز بتميزهم والتزامهم بالرســالة النبيلة 

كمــا  التنويــر،  فــي  ودورهــا  الصحافــة  لمهنــة 
يأتي كوســيلة لحفز اإلبداع وتشــجيع األجيال 
مــن  مزيــد  لبــذل  الصحفييــن  مــن  الجديــدة 
الجهــد علــى طريــق تطوير الصحافــة الوطنية 
واالرتقــاء بها. وكان تخصيص مملكة البحرين 
لالحتفــال  عــام  كل  مايــو  مــن  الســابع  يــوم 
بيــوم الصحافــة البحرينيــة دليــل علــى حرص 
مملكــة البحريــن علــى تعزيــز مكانــة الصحافــة 
الوطنــي  دورهــا  مواصلــة  علــى  وتحفيزهــا 
وتأكيــدا علــى مــا حققتــه البحريــن فــي مجال 
حريــة الصحافــة واإلعالم، ومــا بلغته الصحف 
المحلية من مكانة مرموقة عكســت المســتوى 
العالي الذي تتمتع به من حرية الرأي والتعبير، 
الدســتور،  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  باعتبارهــا 
وأحــد أهــم الركائــز التي يقوم عليها المشــروع 
اإلصالحــي لجاللــة الملــك، والــذي تعــززت من 
خالله مبادئ الشــفافية وحريــة الرأي والتعبير 
والحــق فــي االطالع علــى المعلومة، وذلك من 
خــالل الدعم المتواصل الــذي توفره الحكومة 

برئاســة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، ومســاندة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الســمو  صاحــب  اهتمــام  أوجــه  أبــرز  ومــن 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان بالصحافــة 
والصحفييــن حرصــه علــى االطــالع علــى مــا 
تنشــره الصحافــة بشــكل يومــي والتفاعــل مــع 
المحليــة،  الصحافــة  تطرحهــا  التــي  القضايــا 

ســموه  إن  بــل  ذلــك،  علــى  عديــدة  واألمثلــة 
يحــرص علــى قــراءة بريــد القــراء ليطلــع على 
خــالل  مــن  وشــكاواهم  المواطنيــن  قضايــا 
الصحافــة والتفاعــل معهــا بتلبيــة احتياجــات 

المواطنين والتحقيق في شكاواهم.
المســؤولين  الــوزراء  رئيــس  ســمو  ويوجــه 
باســتمرار إلــى أهميــة التواصــل مــع الصحافــة 
والــرد علــى التســاؤالت المطروحــة فيهــا، كمــا 
يوجــه ســموه بفتــح األبــواب أمــام الصحفيين 
لتمكينهــم مــن القيام بمهمتهــم على أكمل وجه 
ولمــا فيــه خير ومصلحــة الوطــن والمواطنين، 
فالصحافــة فــي نظــر ســموه عندما تتطــرق أو 
تشــير إلــى وجــود نواقــص هنــا وقصــور هناك، 
إنمــا  الحكوميــة،  األجهــزة  مــن  أي  عمــل  فــي 
هــي تســاهم فــي تصحيــح الخلــل واألخطــاء، 
وهــذا جزء أساســي ورئيســي مــن دورها، وقد 
أســهم هــذا التقديــر المميز الذي يخصه ســموه 
للصحافة الوطنية، مساهمة كبيرة في تمكينها 
مــن أداء دورهــا الوطنــي الملقــى علــى عاتقها. 

الــوزراء  إلــى جانــب ذلــك، فــإن ســمو رئيــس 
تصريحاتــه  فــي  ســواء   - مناســبة  يتــرك  ال 
الكبيــرة  المكانــة  ويؤكــد  إال   - لقاءاتــه  أو 
للصحافــة البحرينية، وما تتحلى به من مهنية 
وموضوعيــة رصينة، ودورها الرائد الذي تقوم 
بــه في االرتقــاء بوعي المجتمــع وثقافته، وأن 
الصحافــة الوطنية باســتنارتها كانــت وال تزال 
النهــوض  فــي  الحكومــة  لجهــود  معيــن  خيــر 
بالمجتمــع ومواصلة مســيرة التنميــة والتقدم. 
ســتظل جائــزة ســمو األميــر خليفــة بن ســلمان 
للصحافــة ومضــة منيــرة فــي درب الصحافــة 
البحرينيــة، وحافــزا كبيــرا للصحافــة واألقــالم 
الوطنية حتى تواصل أداء دورها في أن تكون 
نافــذة شــفافة؛ للتعــرف على مشــاكل المواطن 
وهمومه بروح وطنية وبكل أمانة ومسؤولية، 
ومواصلــة أداء دورهــا الوطني في الدفاع عن 
مكتســبات الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية بين 
أبنائــه، وتوعيــة الــرأي العام بالقضايــا الوطنية 

والتثقيف بالقضايا اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

جائزة سمو األمير خليفة بن سلمان تنير الصحافة

عبدالرحمن جواهريفوزية زينل
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الشــيخة  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  أشــادت 
خليفــة،  آل  دعيــج  بــن  عيســى  بنــت  رنــا 
للدراســات  الدولــي  المعهــد  وجهــود  بــدور 
االســتراتيجية “IISS” في المســاهمة بإنشــاء 
حــوار المنامــة والــذي يرتبــط بشــكل وثيــق 
وذلــك  البحرينيــة،  الدبلوماســية  بمبــادئ 
والمناقشــة  الدبلوماســية  تعزيــز  إطــار  فــي 
مختلفــة  طرًقــا  يخلــق  ممــا  المفتوحــة 
للتواصــل بيــن المشــاركين الحكوميين وغير 
الحكومييــن، ويمنــح المندوبون المشــاركون 
فــي هذا الحوار القدرة على التواصل بشــكل 
مفتــوح علــى المســتويين الثنائــي والمتعــدد 
األطــراف حــول القضايــا التــي تهــم المنطقة، 
بالعمــل  مضيفــة أن وزارة الخارجيــة تفخــر 
جنًبــا إلى جنب مع المعهد الدولي للدراســات 
االســتراتيجية، وتتطلــع لمزيــد مــن التعــاون 

والتنسيق المشترك مع المعهد.

وزارة  وكيــل  مشــاركة  خــال  ذلــك  جــاء   
الخارجية ومداخلتها في الطاولة المستديرة 
للدراســات  الدولــي  المعهــد  نظمهــا  التــي 
 THE IISS“ عنــوان  تحــت  االســتراتيجية 
MANAMA DIALOGUE 2019, AMBAS-

قــام  والــذي   ،“  SADORS ROUNDTABLE
بافتتاحها الســير تــوم بكت وهو المدير العام 
والرئيــس التنفيذي للمعهد بحضور الســفراء 

المعتمدين لدى مملكة البحرين.
بــن  عيســى  بنــت  رنــا  الشــيخة  وأوضحــت   
دعيــج أنــه باعتبــار مملكــة البحريــن الدولــة 
المضيفــة لحــوار المنامــة والــذي يتــم عقــده 
ا، تتطلــع وزارة الخارجيــة إلــى انطاق  ســنويًّ
النســخة الخامســة عشــر منــه، حيــث تعمــل 
تقديــم  ضمــان  علــى  المعهــد  مــع  بالتعــاون 
وإخراج حوار رفيع المستوى، وتحرص على 
تحقيــق مزيــد مــن النجاحــات المبهــرة التــي 

حققتهــا فــي حــوار المنامة األعــوام الماضية 
على المستويين اإلقليمي والدولي.

 كما أكدت وكيل وزارة الخارجية أن وزارة 
الخارجيــة تولــي اهتماًمــا كبيــًرا بالعمــل مع 
االســتراتيجية  للدراســات  الدولــي  المعهــد 
لقنــوات  ومعــززة  جاذبــة  بيئــة  لتهيئــة 
التواصل بين صانعي السياســات، ومختلف 
الجهات مما يســهم في دعم مســاعي تعزيز 
األمــن والتنميــة واالســتقرار فــي المنطقــة 

والعالم.
 وأفــادت أن حــوار المنامة يخلــق العديد من 
الفــرص للوفــود مــن مختلــف أنحــاء العالــم 
لكــي يســاهموا بأفكارهــم فيما يتعلــق باألمن 
حــرص  إلــى  اإلقليمــي، مشــيرة  واالســتقرار 
الدائــم علــى تقديــم كافــة  وزارة الخارجيــة 
التســهيات والسبل الميســرة لضمان تحقيق 
كافــة اإلمكانيــات الكاملــة لهــذا الحــوار ألنــه 

يعكــس بشــكل واضــح قيــم مملكــة البحرين 
ضمــان  فــي  المســتمرة  االســتراتيجية 
مناقشــة المواضيــع والقضايــا بــكل شــفافية 

وديمقراطية وانفتاح.
بعمــل  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  رحبــت  كمــا 
وزارة  مــع  الحضــور  وتعــاون  ومشــاركة 
للدراســات  الدولــي  والمعهــد  الخارجيــة 

ممثليهــم  اســتضافة  فــي  االســتراتيجية 
الحكوميين في حوار المنامة، وذلك لتشجيع 
مشــاركة عالية المســتوى مــن مختلف الدول 
لكونه يعد نقطة مرجعية لصانعي السياسات 
والبنــاءة  المفتوحــة  للمناقشــة  الرئيســيين 

لقضايا األمن اإلقليمي الملحة.
وفي الختام، أعربت الشيخة رنا بنت عيسى 

بــن دعيــج آل خليفــة عــن شــكرها وتقديرهــا 
للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية على 
تنظيمهــم المتميــز لهــذه الطاولة المســتديرة، 
أتــاح الفرصــة الكبيــرة للمشــاركة فيهــا  ممــا 
النظــر  ووجهــات  الهادفــة  الــرؤى  وتبــادل 
المختلفة مع مناقشــة المسائل والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

الشيخة رنا بنت عيسى: تهيئة قنوات تواصل مع صانعي السياسات

منتدى التنمية االستثمارية كشف محاور التميز لدى الشباب
رواد األعمال الشــباب يشيدون بدور سمو محافظ الجنوبية في عرض أعمالهم ونشر تجاربهم الناجحة

الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  اســتقبل 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عددًا من 
رواد األعمــال الشــباب وعضــوات المؤسســة 
البحرينيــة لريــادة األعمــال، بحضــور رئيــس 
مجلــس إدارة المؤسســة فريــال نــاس، وعدد 

من المسؤولين.
الشــيخ  ســمو  ثمــن  اللقــاء،  مســتهل  وفــي 
خليفــة بــن علي آل خليفة المشــاركة المميزة 
ورواد  االســتثمارية  المشــاريع  ألصحــاب 
األعمــال الشــباب في إنجــاح منتــدى التنمية 
االســتثمارية الثاني الذي أقيم يوم الخميس 
المشــاريع  إبــراز  فــي  وســاهم  الماضــي، 
كوكبــة  احتضــان  إلــى  إضافــة  التنمويــة، 
مــن رواد الشــباب البحرينييــن مــن مختلــف 

المجاالت االستثمارية.
المنتــدى  أن  المحافــظ  ســمو  وأوضــح 
االســتثماري حقــق أهــداف “الجنوبيــة” فــي 

تحفيــز ثقافــة االبتــكار وتنميــة روح الريــادة 
والمبادرة بين شباب األعمال البحرينيين من 
أبنــاء المحافظــة، مثمنــا حــرص المتحدثيــن 
ودور المشاركين في دعم كل ما من شأنه أن 
يكون قيمة ُمضافة للتنمية االســتثمارية في 

المحافظة الجنوبية.

المحافظــة  جهــود  أن  إلــى  ســموه،  وأشــار 
ومســاندة  دعــم  فــي  متواصلــة  الجنوبيــة 
خبــرات  ورصــد  الشــباب،  األعمــال  رواد 
أفــكار الشــباب وابتكاراتهــم فــي مشــروعات 
اســتثمارية تنمويــة ذات قيمــة مضافــة فــي 
اإلنتاج المحلي والوطني، مؤكدا أن المنتدى 

كشــف عن محاور الّتميز لدى هؤالء الشــباب 
من أبناء المحافظة الجنوبية برصد أفكارهم 
فيمــا  المســتقبلية  رؤاهــم  إلــى  واالســتماع 

يتعلق بالتنمية االستثمارية.
المحافظــة  أن  نــاس  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
المشــاريع  لمختلــف  بيئــة خصبــة  الجنوبيــة 

القريــب،  المســتقبل  فــي  الرائــدة  التنمويــة 
موضحة أن المنتدى ســاهم في الكشــف عن 
ما يحمله الشــباب من أفــكار جديدة وتفعيل 
العاقــة بينــه وبيــن ذوي الخبــرة والتجربــة 
فيمــا يتعلــق بتعزيــز دور الشــباب فــي هــذا 
المجــال. وثمــن الحضــور مــن رواد األعمــال 

ســمو  دور  الجنوبيــة،  بالمحافظــة  الشــباب 
محافــظ الجنوبيــة الشــيخ خليفــة بــن علــي 
آل خليفــة فــي إتاحة عــرض أعمالهم، ونشــر 
تجاربهــم الناجحــة والتشــجيع علــى التعاون 
العمــل  أصحــاب  بيــن  والشــراكة  والتكامــل 

وبعضهم البعض في هذا القطاع الحيوي.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

تلقــى ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة تهنئة من 
وزيــر اإلســكان باســم الحمر بمناســبة 
 2019 الحكومــي  الملتقــى  نجــاح 
اإلنجــازات  حجــم  يعكــس  والــذي 
مختلــف  فــي  المتحققــة  الحكوميــة 
تنفيــذ  علــى  والعــزم  المجــاالت 
التطلعــات المنشــودة للمملكــة، معرًبــا 
عــن شــكره وتقديــره لصاحب الســمو 
الملكــي ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
على إشــادته خال عرض ســموه في 
الملتقــى الحكومــي 2019 بمــا حققته 
وزارة اإلســكان مــن إنجــازات والتــي 
تأتي بفضل ودعم وتوجيهات سموه، 
مؤكــًدا أن هــذه اإلشــادة تعــد وســاًما 
علــى صــدور كافــة منتســبي الــوزارة، 
مشــيًرا إلــى أن مــا تــم تحقيقــه مــن 
تقــدم فــي كافــة الخدمات اإلســكانية 
يترجم حــرص الحكومة على التنفيذ 
الوحــدات  توفيــر  علــى  وعزمهــا 

اإلسكانية وتلبية جميع المواطنين.

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة الحمر

 االستعدادات لتنظيم منتدى “تطوير المعلمين”
”OECD“ ــع  م الــمــشــتــرك  ــتــعــاون  ال أطـــر  يــنــاقــش  ــارك  ــب م محمد 

اســتقبل نائــب رئيــس مجلس الــوزراء رئيــس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة بمكتبــه بقصــر القضيبيــة 
وبحضــور وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي، مدير 
إدارة التعليــم والمهــارات بمنظمــة التعــاون االقتصادي 
والتنميــة OECD والمستشــار الخاص بسياســة التعليم 
لألمين العام للمنظمة أندرياس شايكر بمناسبة زيارته 

لمملكة البحرين بدعوة من سموه.
وخــال اللقــاء، تــم البحــث فــي أطــر التعاون المشــترك 
مــع المنظمــة في مجال تطوير التعليم، حيث أكد ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة اهتمــام وحــرص 
الحكومــة علــى تطويــر التعليــم فــي المملكــة فــي كافة 

مراحله التأسيسية والجامعية.
كمــا بحــث ســموه مــع شــايكر االســتعدادات الجاريــة 
لتنظيــم المنتــدى المعنــي بتطويــر أداء المعلميــن فــي 
مملكــة البحرين العام القادم ورغبة مملكة البحرين في 

 )TALIS( المشــاركة في المســح الدولي للتعليم والتعلم
الذي شارك فيه حوالي 260 ألف معلم من 48 دولة.

ويهــدف المنتــدى، والــذي يعتبــر األول مــن نوعــه فــي 
وتدريبهــم  المعلميــن  إعــداد  إلــى  البحريــن،  مملكــة 
علــى أفضــل الممارســات لمــا للمعلــم مــن دور أساســي 
فــي النهضــة بالتعليــم الــذي هــو أســاس تنميــة الــدول 

والشعوب.
يذكر أن المسح الدولي )TALIS( يمكن الدول المشاركة 
األنظمــة  وتحديــات  إيجابيــات  علــى  التعــرف  مــن 
التعليميــة بمــا يســاعدها علــى رســم خططهــا وتحديــد 
أولويــات مشــاريعها التعليميــة المســتقبلية على صعيد 

المناهج والقوى البشرية التعليمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تنفيــًذا ألمــر ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة خــال الملتقــى الحكومــي 2019 باإلســراع في توســيع نطاق التوثيــق الخاص ليشــمل القطاع العقاري، أصــدر وزير العدل 
والشــؤون اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفة صباح امــس االثنين قراًرا يســمح لعدد مــن الموثقين الخاصين 
باللغة العربية القيام بتوثيق العقود والمعامات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو 

زواله والتوكيات المتعلقة بها. 

فإنــه  العــدل  وزيــر  قــرار  وبموجــب 
يجــوز لكاتــب العدل الخــاص المُصرح 
المعامــات  كافــة  بتوثيــق  القيــام  لــه 
التــي  والمعامــات  العقــود  فيهــا  بمــا 
من شــأنها إنشــاء أي حق مــن الحقوق 
العينيــة العقاريــة أو نقلــه أو تغييره أو 

زواله والتوكيات المتعلقة بها.
ومتابعــة  بدعــم  العــدل  وزيــر  وأشــاد 
صاحــب  برئاســة  التنســيقية  اللجنــة 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  خليفــة  آل 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء، ممــا أســهم فــي نجــاح هــذه 

خدمــات  لتطويــر  الهادفــة  المبــادرة 
التوثيق من خال الشراكة مع القطاع 
الخــاص، فــي ضــوء المرســوم بقانــون 
رقــم )37( لســنة 2017 بتعديــل بعــض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 
1971 بشــأن التوثيــق الذي يعد إحدى 
مشــروعات  ضمــن  المهمــة  المبــادرات 
التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات 
التنمويــة  المجــاالت  فــي  الجديــدة 
كافــة ومنها التوثيق الذي ُيشــكل أحد 
القطاعات العدلية المحورية، في إطار 
 ،2030 االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة 
وفق المسيرة التنموية الشاملة لعاهل 

البــاد صاحــب الجالة الملــك حمد بن 
عيسى آل خليفة.

يذكــر أن خدمة الموثــق الخاص ُتتيح 
للمراجعيــن من المواطنيــن والمقيمين 
إجــراء  والمؤسســات،  والشــركات 
الكثيــر مــن المعامــات عبــر قانونييــن 
جــرى  حيــث  مرخصيــن،  ومحاميــن 
ألداء  الرســمية  باألختــام  تزويدهــم 
مكتــب  يتولــى  حيــن  فــي  أعمالهــم، 
التوثيــق بــوزارة العــدل مهــام الرقابــة 
الفنيــة والماليــة واإلداريــة علــى عمــل 

كاتب العدل الخاص.

ــد ــه ــع ــو ولـــــي ال ــمـ ــًذا لـــتـــوجـــيـــهـــات سـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ

موّثقون خاّصون لمعامالت “ العقاري”

المنامة - بنا

أكــدت وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بن دعيــج آل خليفــة، أن الملتقى 
الحكومــي فــي دورتــه الرابعة الــذي يعقد برعاية كريمــة من رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان ال خليفة، ومبادرة ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، يأتي 
تعزيــًزا للمنجــزات التــي تحققت في المســيرة التنموية الشــاملة التي أرســى دعائمها عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، بما يحقــق رؤى وتطلعات جالته 

للوصول إلى أهداف المملكة التنموية المنشودة.

وزارة  وكيــل  وأضافــت   
الخارجيــة أن مشــاركة كافة 
جهــات ومؤسســات القطــاع 
العــام في الملتقى الحكومي 
الســعي  يعكــس   2019
تحقيــق  نحــو  المشــترك 
والرغبــة  المملكــة،  أهــداف 
إلــى  بهــا  الصادقــة لارتقــاء 
مصاف الــدول المتقدمة من 
خــال العمــل بــروح الفريــق 
الواحد، وذلك لما يشكله هذا 

الملتقــى مــن محفــل وطنــي 
يجمع أصحاب القرار لتبادل 
والعمــل  واألفــكار،  الــرؤى 
علــى بلورتهــا بشــكل يســهم 
فــي تلبيــة تطلعــات ورغبات 
مواطني المملكــة، واالرتقاء 
ممــا  الحكومــي،  بالعمــل 
يعــود بالنفــع علــى البحريــن 
ومواطنيهــا على حٍد ســواء، 
وذلــك تحقيًقــا لمبــادئ رؤية 
مملكة البحريــن االقتصادية 

.2030
رنــا  الشــيخة  وأشــارت 
بــن دعيــج آل  بنــت عيســى 
الكبيــر  الــدور  إلــى  خليفــة 
الملتقــى  بــه  يضطلــع  الــذي 
تعزيــز  فــي  الحكومــي 
العــام  القطــاع  إســهامات 
الشــاملة،  التنميــة  نحــو 
برنامــج  مــع  يتماشــى  بمــا 
 ،2019-2022 الحكومــة 
إلــى  الوصــول  يضمــن  وبمــا 

واجتماعــي  اقتصــادي  أمــن 
مســتدام فــي إطــار برنامــج 
التوازن المالــي، وبما يعكس 
الــذي  المتميــزة  المكانــة 
وصلــت إليهــا البحريــن فــي 
ريادتهــا بمختلــف القطاعات 
اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى 

والدولي.

رغبة صادقة لالرتقاء بمملكتنا نحو مصاف الدول المتقدمة

وكيل “الخارجية”: الملتقى الحكومي يرسخ اإلنجازات 

الشيخة رنا بنت عيسى



أكــد رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد الزايــد أن مــا تحقــق مــن إنجــازات ملموســة على مســتوى قطــاع الخدمــة المدنية 
والموارد البشــرية يأتي بفضل االهتمام والدعم الكبير من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال الزايد: “على المستوى العربي كان 
لتوجيهات ملوك وأمراء ورؤساء الدول 
العربية واهتمامهم بالعنصر البشــري من 
أبنــاء وطننــا العربــي الكبيــر باعتبارهــم 
لبنــاء األوطــان، األمــر  الثــروة الحقيقــة 
الــذي انعكــس إيجابــا علــى مشــروعات 
تطويــر البنيــة التحتية للخدمــة المدنية 

في الوطن العربي”. 
جــاء ذلــك خــال افتتــاح أعمــال النــدوة 
الحكومــي  التميــز  لجائــزة  التعريفيــة 
العربــي والتــي أطلقــت فــي شــهر مايــو 
الماضــي بالتعــاون بين المنظمــة العربية 
للتنمية اإلدارية وحكومة دولة اإلمارات 

الشــقيقة برعاية كريمة مــن نائب رئيس 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رئيس 
دبــي  إمــارة  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتــوم، بحضــور أميــن عــام جائــزة 
التميــز الحكومي العربي مريم الحمادي، 
ووكاء الــوزارات والوكاء المســاعدين 
للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  وممثلــي 

اإلدارية.  
وأضــاف الزايــد: “ال يخفــى عليكــم بــأن 
جائــزة التميــز الحكومــي العربــي تعتبــر 
األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الوطن 
العربي واألكبر عربًيا في مجال التطوير 
والتميز الحكومــي والتي أحدثت حراكًا 
عربيــًا جديــدًا فــي مجــال اإلدارة يطبــق 
أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال 

تمّيز األداء الحكومي”.

وتابــع :”إننا فــي ديوان الخدمــة المدنية 
بوضــع  الحكومــة  مــن  بتكليــف  تشــرفنا 
نظام يهدف إلى تطوير وتحسين األداء 
منظومــة  وفــق  المؤسســي  الحكومــي 
متكاملــة يتم مــن خالها رفــع اإلنتاجية 
الحكوميــة  األجهــزة  فــي  والكفــاءة 
المنضويــة تحت مظلــة الخدمة المدنية، 
وهــذا مــا تحقق مــن خال إطــاق نظام 

لدعــم  )تكامــل(  المؤسســي  األداء  إدارة 
األولويــات الوطنيــة نحــو تحقيــق رؤية 
البحريــن من خال تطبيق اســتراتيجية 
موحدة للخدمة المدنية لتســهم في دفع 

عجلة التنمية المستدامة”.
وأشــار إلــى أن جائــزة التميــز الحكومــي 
العربــي ستســلط الضــوء علــى التجــارب 
اإلداريــة الناجحــة فــي المنطقــة العربيــة 

العربيــة  الحكوميــة  الكفــاءات  وتكــّرم 
األمــر  الوظيفيــة،  مســتوياتها  بكافــة 
الــذي ســيخلق فكــًرا قيادًيــا إيجابًيا لدى 
التمّيــز  لتبّنــي  الحكوميــة  القطاعــات 
المؤسسي واالحتفاء بالجهود الحكومية 
واعتمــاد  العربيــة  الــدول  فــي  المتميــزة 
التميــز كنهج رائد في الحكومات العربية 

لرفع كفاءة األداء المؤسسي.

المنامة - بنا

الزايد: تطوير وتحسين األداء المؤسسي وفق منظومة متكاملة

الحمر: مدن البحرين الجديدة توفر كل مقومات التنمية المستدامة
اليوم العالمي لإلسكان يمثل فرصة الستعراض خطوات الدول في تنفيذ األهداف

مملكــة  أن  الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  أكــد 
البحرين وعت مبكرا إلى حجم الطلب المتنامي 
علــى الخدمــات اإلســكانية، والتــي تعــد نتاجــا 
طبيعيــا لزيــادة معدالت النمو الســكاني، مشــيرا 
إلــى أن رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030 
خصصــت محــورا خاصــا بالتنميــة االجتماعيــة، 
لتوفيــر  الازمــة  والبرامــج  األهــداف  وحــددت 
خدمات إسكانية مستدامة وذات جودة عالية.

وقــال الحمــر لــدى مخاطبتــه الجلســة الوزاريــة 
الحواريــة فــي المنتــدى الــوزاري العربــي الثالث 
بإمــارة  المنعقــد  الحضريــة  والتنميــة  لإلســكان 
دبــي، إن حكومــة البحريــن حرصت علــى تنفيذ 
5 مــدن إســكانية فــي آن واحد منــذ العام 2012 
لمواجهــة تحدي الطلــب المتزايد على الخدمات 
االســكانية، ليصل إجمالي عدد المدن اإلسكانية 
فــي المملكــة إلى 8 مدن، وهــو عدد كبير يعكس 
مدى اهتمام المملكة بقطاع الســكن االجتماعي، 
مفيدا بأن الخطى المتســارعة إلنشــاء المشاريع 

لمواجهــة نمــو الطلبات لم يحــول دون االهتمام 
فــي  االســتدامة  ومقومــات  معاييــر  بتوفيــر 
تلــك المــدن، حيــث راعــت المخططــات العامــة 
والتفصيليــة أهميــة اختيــار المواقع اإلســكانية، 
فتــم توفيــر 3 مواقع لمدن ســاحلية، وهي مدن 
ســلمان، وخليفــة، وشــرق الحــد، وتــم االهتمــام 
بتوفير ســواحل وشواطئ عامة، كما تم مراعاة 
استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة إلى جانب 

النواحي التجميلية من تشجير وغير ذلك، فضا 
عــن توفير مناطق ومســاحات مفتوحة متعددة 
االســتخدامات لقاطنــي تلك المــدن، إضافة إلى 
مســارات لرياضات المشي والدراجات الهوائية. 
الجديــدة  اإلســكانية  المــدن  إن  الوزيــر  وقــال 
تطابــق تماما أهداف التنمية المســتدامة 2030، 
منوهــا إلــى أن البحريــن اســتطاعت أن تخطــو 
خطــوات واســعة نحــو تحقيــق تلــك األهــداف، 

والســيما الهــدف الحــادي عشــر المتعلــق بتنفيذ 
األهــداف المســتدامة، منوهــا إلــى أن تصــادف 
مناســبة  مــع  العربــي  الــوزاري  المنتــدى  انعقــاد 
اليــوم العالمــي لإلســكان والتي تصادف الســابع 
من شهر أكتوبر، تعد فرصة مؤاتية أمام الوفود 
العربيــة المشــاركة الســتعراض مــا حققتــه مــن 
أهــداف تنمويــة فــي هــذا المجــال، الســيما وأن 
مجلــس الــوزراء واإلســكان العــرب يحــرص في 
قراراتــه على ضرورة تنســيق وتوحيــد الجهود؛ 
مــن أجــل تحقيــق تلــك األهــداف، والتــي ينبثق 
عنهــا الخطة اإلســكانية العربية 2020. من جهة 
أخــرى، أوضح وزير اإلســكان أن تنفيذ مشــاريع 
تســكين  أهميتــه  يتخطــى  اإلســكانية  المــدن 
فحســب،  الســكنية  الوحــدات  فــي  المواطنيــن 
بــل بــات يتجــاوز ذلــك فــي التأثيــر االقتصــادي 
أن  مضيفــا  الــدول،  اقتصــادات  فــي  اإليجابــي 
هنــاك 300 دولــة في مختلف ارجاء العالم باتت 
تلعــب دورا مؤثــرا في االقتصــاد العالمي، مفيدا 
بأن الدور االجتماعي واالقتصادي للمدن يسهم 

في تحقيق المسيرة التنموية الشاملة.

المنامة - وزارة اإلسكان

06local@albiladpress.com

الثالثاء
8 أكتوبر 2019 

زينل متحدثة رئيسة خالل إطالق “الوثيقة العربية لحقوق المرأة”9 صفر 1441
ــة ومــتــجــذرة ــخ ــد راس ــواع ــع اإلمـــــارات تــرتــكــز عــلــى ق عــاقــاتــنــا م

أكــدت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل أن عالقــات األخــوة التاريخيــة بيــن مملكــة 
البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، ترتكــز علــى قواعــد راســخة مــن 
المحبــة المتجــذرة عبر الســنين، وأن هــذه العالقات تزداد تميًزا في ظــل رعاية واهتمام 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، وأخيه صاحب الســمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

النــواب  مجلــس  حــرص  إلــى  ونّوهــت 
البحرينــي علــي تعزيــز التعاون مــع المجلس 
مــا  كل  فــي  اإلماراتــي  االتحــادي  الوطنــي 
البلديــن  بيــن  التعــاون  تعزيــز  فــي  يســهم 
والشــعبين الشــقيقين. وأشــارت إلــى اهتمام 
المجلســين بتحقيــق شــراكة برلمانيــة رائدة 
فــي دعــم وتمكيــن المــرأة الخليجيــة، علــى 
وفــي  والمؤسســات،  المســتويات  كافــة 

مختلف المجاالت والقطاعات.
 جاء ذلك، خال لقاء رئيسة مجلس النواب 

رئيسة المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي 
أمل القبيسي؛ بمناسبة المشاركة في إطاق 
الــذي  المــرأة”  لحقــوق  العربيــة  “الوثيقــة 
ســيتم اليــوم الثاثــاء بالعاصمــة اإلماراتيــة 
أبــو ظبــي، تحــت رعايــة كريمــة مــن رئيســة 
المجلــس  رئيســة  العــام  النســائي  االتحــاد 
األعلــى لألمومــة والطفولــة الرئيــس األعلــى 
اإلمــارات”  “أم  األســرية  التنميــة  لمؤسســة 
صاحبة الســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك،، 
وبتنظيــم مــن المجلــس الوطنــي االتحــادي 

اإلماراتي بالتعاون مع البرلمان العربي.
يذكر أن زينل ستشارك في الجلسة النقاشية 
األولــى فــي حفــل “إطــاق الوثيقــة العربيــة 
لحقوق المرأة” كمتحدث رئيســي، وسيشــهد 

الشــخصيات  مــن  نخــب  حضــور  الحفــل 

والدبلوماســية  والوزاريــة  البرلمانيــة 

والمسئولين في مجال عمل المرأة.

زينل مجتمعة مع أمل القبيسي

القضيبية - مجلس النواب

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عــن  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  أعلــن 
سلســلة  مــن  الرابــع  الجــزء  إصــدار 
توثيقية تضم الكلمات الســامية التي 
تفضلت بها قرينة عاهل الباد رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم 
آل خليفــة خــال الفترة 2011 وحتى 
2019. وما يميز هذا اإلصدار الجديد 
ليتمكــن   ،”QR“ الـــ  لتقنيــة  تضمينــه 
المتصفــح عــن طريــق تطبيــق هاتفي 
خــاص، متابعــة الكلمات في نســختها 
المصورة. ويتضمــن الكتاب عدًدا من 
الخطابات الســامية لســموها في عدد 

من المناسبات
الوطنية والرسمية والدولية. وتتوفر 
فــي  اإلصــدار  مــن  مطبوعــة  نســخ 
مكتبــة المجلس، كمــا يمكن الحصول 
علــى نســخته اإللكترونيــة على موقع 

.www.scw.bh المجلس

جزء رابع يوثق كلمات سمو األميرة سبيكة

المنامة - بنا

أشــاد وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة بنجــاح الملتقــى 
رئيــس  برعايــة  عقــد  الــذي   2019 الحكومــي 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة، ومبــادرة من ولــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة وأهميته في جمع المســؤولين 
وصنــاع القــرار فــي مكان واحــد؛ لتبــادل الرؤى 
واستعراض المنجزات المتحققة لكافة الجهات 
الحكوميــة، إلى جانب التعــرف على التوجهات 
مــا  خــال  مــن  الحكومــي  للعمــل  المســتقبلية 
يطرحه صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
طموحــة  رؤى  مــن  الملتقــى  خــال  الــوزراء 
يحقــق  بمــا  للمملكــة  إشــراقا  أكثــر  لمســتقبل 
تطلعــات الوطــن والمواطــن فــي ظــل المســيرة 

التنمويــة الشــاملة بقيــادة عاهل البــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقــال الوزيــر إن المرحلــة المقبلــة تتطلــب منــا 
جميعــا تنفيــذ التوجيهــات المهمــة التــي أطلقها 
كل مــن صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، 
وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
خــال الملتقــى الحكومــي 2019 والتــي تضــع 
المواطــن أساًســا للعمــل الحكومــي عبــر تقديــم 
الخدمــة لــه بجــودة وكفــاءة عاليــة، بمــا يعــزز 
ثقــة المواطــن فــي كل خدمــة تقدمهــا الجهــات 
الحكوميــة المختلفة. مؤكدا تجديد العزم على 
والمشــاريع  والمبــادرات  الخطــط  كافــة  تنفيــذ 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  بــوزارة  الخاصــة 
بإتقــان وجودة عاليــة وكما هو مخطط لها، عبر 
كــوادر وطنيــة مميــزة تزخر بهــا الــوزارة، معربا 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 

وزارة  بجهــود  إشــادته  علــى  الــوزراء  مجلــس 
القائــم  والفريــق  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
علــى تنفيذ مبادرات التوازن المالي، والتي تعد 
دافعــا نحــو التميــز فــي التنفيــذ وتحقيــق مزيٍد 
مــن المنجــزات عبــر وضعــه لشــعار تعزيــز الثقة 

وتجديد العزم كخارطة طريق.
وأشــار وزير المالية واالقتصاد الوطني إلى أنه 
وتنفيــذا لتكليــف صاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
واالقتصــاد  الماليــة  لــوزارة  الــوزراء  مجلــس 
الوطني بإنشــاء صنــدوق للســيولة بحجم 100 
مليــون دينــار؛ بهــدف إعــادة هيكلــة االلتزامات 
الماليــة لشــركات القطــاع الخــاص فــي المملكة، 
الجهــات  مــع  وبالتنســيق  الــوزارة  قامــت  فقــد 
ذات العاقة بمباشــرة العمــل على هذا التكليف 
ووضعــه موضع التنفيذ، مؤكدا ما ســيمثله هذا 
الصندوق من استفادة للشركات؛ بهدف التغلب 

على التحديات المختلفة التي تواجهها.

وقــال إن العمــل جــاٍر على مواصلــة تنفيذ كافة 
المختلفــة  المالــي  التــوازن  برنامــج  مبــادرات 
بحســب الجــدول الزمنــي المخطــط لهــا؛ بهدف 
الوصــول إلــى نقطــة التــوازن بيــن المصروفات 

 ،2022 العــام  بحلــول  الحكوميــة  وااليــرادات 
مؤكــدًا أن مــا تطــرق لــه صاحب الســمو الملكي 
ولــي العهــد من نتائــج إيجابيــة للبرنامــج تؤكد 
بأننــا نســير في الطريــق الصحيح نحــو تحقيق 
اســتقرار  علــى  ويؤكــد  منــه،  المنشــود  الهــدف 
الوضــع المالــي للمملكة في ظــل اقتصاد وطني 
قــوي متنــوع والــذي يواصــل نمــوه اإليجابــي 
تتمتــع  مــا  علــى  دليــل  وهــو  عــام،  بعــد  عامــا 
عبــر  لاســتثمار  بيئــة جاذبــة  مــن  المملكــة  بــه 
المبــادرات المميزة المختلفة والتســهيات التي 
توفرهــا الحكومــة لبــدء األعمال. ولفــت إلى أن 
اإلحصاءات التي حققها برنامج التوازن المالي 
خــال النصــف األول مــن العــام 2019 مقارنــة 
بالنصــف األول من العــام 2018، أظهرت خفض 
مســتوى العجز بنسبة 38 %، وزيادة اإليرادات 
غير النفطية بنسبة 47 %، واإليرادات النفطية 
بنسبة 10 %، إلى جانب انخفاض المصروفات 
اإلداريــة بنســبة 14 %، منوهــا بمــا تــم تحقيقه 

من مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على 
النمــو اإليجابــي لاقتصــاد الوطنــي فــي العشــر 
المحلــي  الناتــج  نمــا  حيــث  األخيــرة،  ســنوات 
اإلجمالي غير النفطي بنســبة 50 % في الفترة 
بين 2008 و2018. وأكد الوزير أن نتائج األداء 
االقتصــادي الفصلي الذي تم نشــره أمس يؤكد 
أن  تضمنهــا  التــي  واإلحصــاءات  النســب  عبــر 
اقتصاد مملكة البحرين يقف على قاعدة صلبة 
بــه  الــذي يحظــى  معــززه بالتنــوع االقتصــادي 
مدعوًمــا بنتائــج برنامــج التــوازن المالي، حيث 
بينــت النتائــج للربع الثاني مــن العام 2019 نمو 
االقتصــاد بنســبة 0.8 % مقارنــًة بالربــع الثانــي 
مــن العــام 2018 وبنســبة 3.4 % مقارنــًة بالربع 
األول مــن العــام 2019. منوهــًا بــدور القطاعات 
غير النفطية التي أســهمت في مواصلة النتائج 
اإليجابيــة لنمــو االقتصــاد البحرينــي بما يحقق 
بنســبة  %1.2 مقارنــة  نمــا  اســتدامته، حيــث 

بالفترة نفسها من العام 2018.

وزير المالية: المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ التوجيهات المهمة لسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

مباشرة العمل إلنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار

وزير المالية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اســتقبل 
بديــوان  بمكتبــه  النعيمــي،  ماجــد 
فريــق  عيســى،  بمدينــة  الــوزارة 
بمتابعــة  المختــص  الــوزارة 
االستفسارات والماحظات الواردة 
بمناســبة  وذلــك  الجمهــور،  مــن 
فــي  التميــز  بجائــزة  الــوزارة  فــوز 
التواصــل مــع العمــاء فــي الملتقى 
الحكومي 2019، حيث أشاد الوزير 
بالجهــود التي يبذلهــا الفريق لتلقي 
بالقطــاع  المتعلقــة  الماحظــات 
التعليمي وقطاع الخدمات بالوزارة 

والرد عليها بالسرعة المطلوبة.
النعيمــي  أكــد  الصــدد،  هــذا  وفــي   
الجمهــور  مــع  التواصــل  أهميــة 
وتوفيــر  والخارجــي  الداخلــي 
الازمتيــن،  والخدمــة  المعلومــة 
المتعامــل  الجمهــور  وأن  خاصــًة 
وأن  ومتنــّوع،  كبيــر  الــوزارة  مــع 
نجــاح الــوزارة فــي هــذا التواصــل 
المتميز يعكس ما توليه لماحظات 
واهتمــام،  عنايــة  مــن  جمهورهــا 
تنفيًذا لتوجيهــات القيادة الحكيمة 

لوطننا العزيز.

النعيمي: نتميز الهتمامنا بمالحظات الجمهور

افتتاح أعمال 
الندوة التعريفية 

لجائزة التميز 
الحكومي العربي
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تســتضيفه البحرين الشــهر المقبل بحضور 1500 مشــارك

“المستثمرين العرب” يناقش الثورة الصناعية الرابعة

تســتضيف البحريــن الــدورة 18 مــن مؤتمــر أصحــاب األعمــال والمســتثمرين العرب تحت شــعا ر “االســتثمار في الثــورة الصناعية الرابعــة: الريادة واالبتــكار في االقتصاد 
الرقمــي”، والــدورة الثالثــة مــن المنتــدى العالمــي لــرواد األعمال واالســتثمار بين 11 و13 نوفمبــر 2019، وذلك تحت رعايــة عاهل البالد حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة. وقــال منظمــو المؤتمــر خالل مؤتمر صحافي في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس إنهم يتوقعون مشــاركة نحو 1500 مشــارك من مختلف الدول 

العربية إذ يستهدف المنظمون أن يكون 80 % من المشاركين من خارج المملكة. وسيخرج المؤتمر بتوصيات كبيرة يتوقع أن ترى طريقها للتنفيذ بعد انتهاء أعماله.

ويقــام المؤتمر بتنظيــم ودعم من غرفة تجارة وصناعة 
البحريــن بالتعــاون مــع اتحــاد الغــرف العربيــة وجامعــة 
الــدول العربيــة والمؤسســة العربيــة؛ لضمــان االســتثمار 
وائتمــان الصــادرات ومنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة 

الصناعية في البحرين.
وســتكون هــذه الدورة بمثابــة منصة لتحفيز االســتثمار 
فــي ريادة األعمال واالبتــكار الرقمي والثورة الصناعية، 
حيــث تجمع تحــت مظلتها أهــم الجهات فــي القطاعين 
العام والخاص، إضافة إلى المستثمرون واالقتصاديون 
للتعــاون علــى النهــوض بواقع الثــورة الصناعيــة الرابعة 
واالبتكار الرقمي في الدول العربية. وسيســلط المؤتمر 
الضوء على ما يرافق الثورة الصناعية الرابعة من فرص 
وتحديــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص. مــع التركيــز 
علــى أهميــة مواكبــة الواقــع الجديــد وأبــرز االبتــكارات 
والتطــورات العالميــة التــي ُتحــدث نقــات نوعيــة فــي 

مختلف القطاعات والمجاالت.

سونيا: البحرين.. االقتصاد األكثر تنوعا

وذكــرت رئيــس اللجنــة التنظيمية وعضــو مجلس إدارة 
الغرفة، ســونيا جناحي “تجّســد البحرين نموذج يحتذى 
بــه للدولــة الداعمــة لألعمــال، إذ توفر مناطــق حّرة دون 
أي قيود، وتسمح بالملكية األجنبية الكاملة في مختلف 
التكاليــف  انخفــاض  عــن  فضــا  والمجــاالت،  األنشــطة 
التشــغيلية فيهــا. كمــا أنهــا أول دولــة خليجية تســتغني 
فــي اقتصادهــا عــن االعتماد علــى النفط، لتصبــح اليوم 
االقتصاد األكثر تنوعا واستدامة، ومركز ماليا رائدا في 

المنطقة”، بحسب بيان للغرفة.
الصناعيــة  الثــورة  ظــل  فــي  عالمنــا  “يشــهد  وأضافــت: 
المجــاالت  مختلــف  تامــس  جذريــة  تغيــرات  الرابعــة 
والمفاهيــم االجتماعيــة واالقتصاديــة، تتخطــى نطــاق 
التطورات التكنولوجية التدريجية. وتمثل فرصة لدعم 
ومســاعدة مختلــف األطراف المعنية مــن القادة وصناع 
القــرار والســكان مــن مختلــف الشــرائح والــدول، علــى 
االســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثة في بناء مســتقبل 
يعود بالنفع على كل البشــر من دون اســتثناء، ويتمحور 
حــول اإلنســان قبــل كل شــيء. لذلــك يقتضــي اغتنــام 
هــذه الفرصــة التحلــي برؤيــة استشــرافية ال تقــف عنــد 
الجوانــب التكنولوجية فحســب، وإنما تهــدف أيضا إلى 

تمكيــن أكبــر عــدد ممكن من الناس كــي يكونوا أصحاب 
تأثيــر إيجابي في محيطهم، من مســتوى العائلة وحتى 

مستوى الشركات والمجتمعات بأسرها”.
وتابعت جناحي “لهذه األسباب سيتمحور تركيز الدورة 
18 من المؤتمر حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على 
العالم العربي. وإنه من دواعي سرور الغرفة دعوة جميع 
المهتمين من المنطقة والعالم إلى استكشــاف ومناقشــة 
الممكنــة؛  الســبل  أفضــل  لتحديــد  والتحديــات  الفــرص 
لاستفادة من الواقع الجديد في بناء غٍد أفضل”. وذكر 
عضــو مجلــس إدارة الغرفــة باســم الســاعي أن موضوع 
الثورة الصناعية الرابعة حيوي جدا خصوصا للقطاعات 
الصناعيــة، إذ إن القطــاع الصناعي فــي المنطقة يحتاج 

تطويع التقنية في خدمة اإلنتاج وعمليات التصنيع.

رالي ريادة األعمال لدعم مشروعات الشباب

وستشــتمل أبرز فعاليات المؤتمــر هذا العام على تنظيم 
رالي ريادة األعمال للدول العربية، وهو مسابقة مصممة 
خصيصــا لتشــجيع ومســاعدة جميــع طــاب الجامعــات 
العــرب علــى تحويــل أفكارهــم التجاريــة المبتكــرة إلــى 
المســابقة  هــذه  وســتوفر  ناشــئة.  ومشــاريع  شــركات 
للطــاب فرصــة مميزة إلحداث تأثيــر إيجابي وملموس 
التكنولوجيــة  االبتــكارات  تســخير  عبــر  المجتمــع  فــي 

وتحقيق المنفعة االقتصادية في الوقت ذاته.
وســيتم دعــوة الطــاب مــن الــدول العربية الســتعراض 
أفكارهــم التجاريــة المبتكــرة، مــع إمــكان الترويــج لهــا 
أمام فريٍق من الخبراء المختصين. وستســاهم الجهات 
الراعيــة والشــريكة للمســابقة فــي تكريــم الطــاب علــى 
جهودهــم ودورهــم الفعــال فــي إلهــام وتعزيــز مفاهيــم 
االبتــكار وريــادة األعمال. وســيتم اإلعان عن أســماء 3 
فائزيــن من المنطقة خال فعاليــات المؤتمر في نوفمبر 
2019، حيــث ســيحصلون علــى جائــزة نقديــة مجزيــة 

لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى أعمال ومشاريع.
مــن جانــب آخــر، ســتنظم فعاليــات الــدورة الثالثــة مــن 
المنتدى العالمي لرواد األعمال واالســتثمار في البحرين 
مــع مؤتمــر أصحــاب األعمال والمســتثمرين العــرب بين 
11 و13 نوفمبــر 2019، فهــو يقــام بتنظيــم مــن منظمــة 
األمــم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في البحرين 
تجــارة  وغرفــة  العربيــة  الغــرف  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 

وصناعة البحرين.
وفــي هذا الســياق، قال رئيس مكتب ترويج االســتثمار 
“نســعى  حســين  هاشــم  “يونيــدو”  فــي  والتكنولوجيــا 
فــي هــذا المنتــدى إلــى تعزيــز مفهــوم االقتصــاد الرقمي 
وتسخير اإلمكانات؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ومواكبة التطور االقتصادي العالمي”.

المؤتمر الصحافي أمس لإلعالن عن “أصحاب األعمال والمستثمرين العرب”

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  1777 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH000V170849

الحكومية األسبوعية.
تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
اســتحقاق 91 يوًما تبدأ فـــي 9 أكتوبر 2019 
وتنتهــي فــي 8 ينايــر 2020، كمــا بلــغ معــدل 
ســعر الفائــدة عليهــا 2.83 % مقارنــة بســعر 
الفائــدة 2.84 % لإلصــدار الســابق بتاريــخ 2 

أكتوبر 2019.
وبلــغ معــدل ســعر الخصــم 99.289 % وتــم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقع 99.277 % 
علًمــا بأنــه تمــت تغطيــة اإلصدار بنســبة 143 
%. كمــا بلــغ الرصيــد القائم ألذونــات الخزانة 
مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

8 أكتوبر 2019 الثالثاء
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البحرين تسجل نموا بنسبة 0.84 % بالربع الثاني 2019
الــمــالــيــة الـــمـــشـــروعـــات  قـــطـــاع  ــة  ــم ــاه ــس م  %  16.4

ســجلت البحريــن نمــوا اقتصاديــا حقيقيــا بواقــع 0.84 % و1.76 % باألســعار الجاريــة قياســا 
بالفتــرة ذاتهــا مــن الســنة الســابقة، وذلك وفقا لتقريــر النتائج األوليــة للحســابات القومية للربع 

الثاني 2019 الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

مدفوعــا  اقتصاديــا  نمــوا  المملكــة  وشــهدت 
بالقطاع غير النفطي بالربع الثاني 2019، حيث 
أوضح التقرير نموا ايجابيا لعدد من القطاعات 
غيــر النفطية، ومنها قطاع المشــروعات المالية 
الــذي ســجل أعلــى نســبة مســاهمة فــي الناتــج 
مدعومــا   % 16.43 بواقــع  اإلجمالــي  المحلــي 
ونمــو قطــاع  الماليــة  المؤسســات  أربــاح  بنمــو 

التأمين.
وشــهدت النتائــج األولية في الربــع الثاني للعام 
2019 مقارنــة بالربــع ذاتــه 2018، انخفاضا في 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي النفطــي بنســبة 0.8 
باألســعار   % و5.75  الحقيقيــة  باألســعار   %
الجارية، ويرجع ذلك نظرا للتراجع في أســواق 

النفــط العالميــة، في حين حقــق الناتج المحلي 
اإلجمالــي الحقيقــي غيــر النفطــي زيــادة تناهــز 
1.21 % ونمــوا باألســعار الجاريــة نســبته 3.16 

.%
وحقــق نشــاط الفنــادق والمطاعــم أعلــى وتيرة 
نمو بواقع 8.66 % و10.65 % باألسعار الثابتة 
والجارية على التوالي. أما بالنسبة نشاط البناء 
والتشييد، فشهد نموا بمقدار 3.96 % باألسعار 
الجاريــة،  باألســعار   %  4.51 وبنحــو  الثابتــة 
وحقــق قطاع النقل واالتصاالت ارتفاعا بنســبة 
3.43 % باألســعار الثابتــة، و8.72 % باألســعار 
الجارية، فيما ســجلت المشــروعات المالية هي 
األخــرى نمــوًا بنســبة 2.62 % باألســعار الثابتة، 

و2.78 % باألسعار الجارية. كما نمت الخدمات 
باألســعار   % 2.44 بنســبة  الخاصــة  التعليميــة 
وبلغــت  الجاريــة،  باألســعار  و2.32 %  الثابتــة 
الخدمات الصحية الخاصة نموا بواقع 3.24 % 

باألسعار الثابتة و3.27 % باألسعار الجارية.
في حيــن تراجعت الصناعــة التحويلية تراجعا 
طفيفــا بنســبة 0.48 % باألســعار الثابتــة بينمــا 
نمت بنسبة 5.51 % باألسعار الجارية، وبالمثل 
األعمــال  وخدمــات  العقــارات  نشــاط  ســجل 
الثابتــة  باألســعار   %  4.69 بمعــدل  انخفاضــا 

و3.28 % باألسعار الجارية. 
وعنــد مقارنــة الربــع الثاني بالربــع األول 2019، 
ياحظ بأن النمو االقتصادي قد نما بمقدار 3.39 
% وبنسبة 4 % باألسعار الثابتة والجارية على 
التوالــي، بينمــا ســجل الناتج المحلــي اإلجمالي 
الحقيقــي غيــر النفطــي نمــوا بمعــدل 1.83 %، 
فــي حيــن حقــق نمــوا بواقــع 1.92 % باألســعار 
الجارية. وارتفع القطاع النفطي بنسبة وقدرها 

11.10 % باألســعار الثابتة، وبنســبة 18.12 % 
باألسعار الجارية.

ارتفاعــا  الماليــة  المشــروعات  نشــاط  وشــهد 
طفيفــا بنحــو 0.44 % باألســعار الثابتــة و0.67 
% باألســعار الجارية. فيما ســجل نشــاط البناء 
والتشييد نموا بواقع 1.76 % باألسعار الثابتة، 
و0.41 % باألســعار الجاريــة، وبالمثــل فقــد بلغ 
نشــاط التجــارة نموًا وقــدره 0.47 % باألســعار 

الثابتة و2.02 % باألسعار الجارية. 
وســجل نشاط العقارات وخدمات األعمال نموًا 
 % و1.01  الثابتــة،  باألســعار   %  0.90 بنســبة 
باألســعار الجارية، أما فيما يخص نشــاط قطاع 
النقــل واالتصاالت، فقــد أظهرت النتائج ارتفاع 
القطاع بمقدار 4.12 % باألسعار الثابتة وبنحو 

8.11 % باألسعار الجارية.
وحققت الصناعة التحويلية نموا موجبا بنسبة 
2.95 % باألســعار الثابتــة، و0.89 % باألســعار 
بينمــا ســجلت الخدمــات الحكوميــة  الجاريــة، 

ارتفاعــا بنحــو 7.77 % باألســعار الثابتة و8.25 
% باألســعار الجارية، وســجل نشــاط الخدمات 
االجتماعيــة والشــخصية األخــرى نمــوًا بنســبة 
باألســعار  الثابتــة و1.09%  باألســعار   % 0.61
الجاريــة. وشــهد نشــاط الكهربــاء والمــاء زيادة 

 % و8.12  الثابتــة  باألســعار   %  8.19 بواقــع 
باألســعار الجاريــة. وعلى النقيض شــهد نشــاط 
الفنادق والمطاعم تراجعا بنســبه وقدرها 3.86 
% و%2.97 باألســعار الثابتــة والجاريــة علــى 

التوالي.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

كشــفت سلســلة الفنــادق العالميــة “ماما شــيلتر” عــن عزمها افتتاح فندقهــا الجديد في المنامــة، ويضم الفندق مطعمــا ومقهى وحوض 
ســباحة مــع إطاللــه بحريــة علــى الســطح. ومــن المقّرر افتتــاح الوجهة الجديــدة في العــام 2020 لتوفــر تجربة ضيافــة عصرية مفعمة 
بالمتعة والمرح، ويعد هذا اإلنجاز المهم ثمرًة للتعاون بين شركة “أكور” العالمية الرائدة في مجال الضيافة ومجموعة “جي إف إتش 

المالية”، وذلك إلدارة أول فندق تابع لعالمة “ماما شيلتر” في البحرين.

ســيتم افتتاح “ماما شــيلتر” البحرين خال 
العــام 2020 في موقــع متمّيز على الواجهة 
البحريــة لمشــروع “هاربــور رو” ضمــن مرفأ 
البحريــن المالــي التابــع لمجموعــة جــي إف 
إتش المالية، والذي يعد أحد أهم المشاريع 
المنامــة  قلــب  فــي  االســتخدامات  متعــدد 

بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دوالر.
وســيضّم “ماما شــيلتر” البحرين 160 غرفة 
تتميــز بالراحــة والبســاطة واألناقــة، حيــث 
تحتضــن الغــرف أســرًة مــن القيــاس الكبيــر 
وبياضــات فاخــرة، عــاوًة علــى الديكورات 
مــن  الدغيلــي  بنجاميــن  بتوقيــع  الحديثــة 

“ماما ديزاين استديو”.
وقــال المدير التنفيذي لعامة ماما شــيلتر، 
فــي  موقعــا  “اكتشــفنا  تريغانــو  جيريمــي 
غايــة الجمــال بمدينــة المنامــة على ضفاف 
الــذي  بالتعــاون  العربــي، وســعدنا  الخليــج 
إتــش،  مــع جــي إف  أكــور  لــه فريــق  مّهــد 
ملهمــه  أفــكارا  يمتلــك  جديــد  كشــريك 
مثلنــا. وقــد أثمــرت هــذه العمليــة عن طرح 
المشروع مباشــرة بفضل االنسجام السريع 
الــذي تطــور بيننــا، آمليــن أن يتــم االفتتاح 

العام المقبل”.
ديزايــن  “مامــا  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 

اســتديو” بنجاميــن الدغيلي “ســيكون ماما 
للعامــة  األول  الفنــدق  البحريــن  شــيلتر 
البحــر.  علــى  مباشــرة  إطالــة  يوفــر  الــذي 
وتم تصميمه ليعكس مفهومين أساســيين: 
الواجهــة  علــى  المطــل  الفنــدق  مفهــوم 
نمــط  فنــدق  ومفهــوم   ، البديعــة  البحريــة 
الحيــاة العصــري المرتبط بالثقافــة المحلية 
وكــرم الضيافــة العربيــة. وهكــذا سيجّســد 
الفندق وجهة أنيقة على شواطئ البحرين؛ 
ليوفر للضيوف فرصة قضاء أروع األوقات 
واالنغمــاس  المســلية  األلعــاب  وممارســة 

بتجارب ترفيهية وثقافية مميزة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
“تشــهد  الريــس  هشــام  أتــش”  إف  “جــي 
بفضــل  وذلــك  مســتمرا،  نمــوا  مشــاريعنا 
الشــراكات التــي نقــوم بتأسيســها مــع أهــم 
الفنــادق.  قطــاع  فــي  التجاريــة  العامــات 

نحــن ســعداء جدا بهذه الشــراكة مــع أكور، 
إلــى  ســتضيفها  التــي  بالقيمــة  وســعداء 
مشــروع هاربــور رو خصوصــا، وللبحريــن 
بشــكل  المجموعــة  تعمــل  حيــث  عمومــا، 
القطــاع  فــي  النمــو  دعــم  علــى  مســتمر 

السياحي وأسلوب الحياة العصرية، والتي 
مــن المتوقــع أن تشــهد المزيــد مــن النمــو.. 
افتتــاح فنــدق يحمل اســم ماما شــيلتر في 
البحريــن يجّســد التزامنــا لتقديــم عامــات 
تجاريــة عصريــة تتــرك أطيــب األثــر لــدى 
المقيميــن فــي المملكــة والمجتمــع عمومــا، 
الســّياح  احتياجــات  تلبيــة  إلــى  إضافــة 
دول  مــن  الــزّوار  مــن  المزيــد  واســتقطاب 

المنطقة والعالم”.

المنامة - ماما شيلتر

“ماما شيلتر” تدخل سوق الضيافة البحرينية

علي الفردان من السنابس

إفاس الشركات يسّبب مضايقات عديدة لعدة جهات على رأسها الشركة نفسها والعاملين 
فيهــا وأصحــاب المصلحــة. وبالرغــم من تطور القانــون فيما يتعلق بأمــور اإلفاس، إال أن 
اإلفــاس عندمــا يأتــي يــأكل األخضر واليابس. قبل أيام، أعلنت شــركة الســفر والســياحة 
البريطانية “توماس كوك”، المصنفة من أقدم شــركات الســفر في العالم إفاســها. تم هذا 
بعــد محــاوالت عديــدة وجــادة إلنقاذهــا مــن ديــون ومتأخــرات مســتحقة عليهــا مــن عدة 
جهــات. وفــي بيــان صريح، قالت الشــركة إن عدة محاوالت جرت بين مســاهمي الشــركة 
ومجموعــة مموليــن إلنقاذهــا، إال أنــه كان ال بــد من إشــهار اإلفاس بســبب تعثــر الوصول 

لنتائج مرضية لجميع األطراف. 
ــا كبيــًرا، أنهــا قــررت اإلعــان عــن تصفيــة   وذكــرت الشــركة فــي بيانهــا، الــذي أحــدث دويًّ
إلزاميــة فوريــة، باعتبــار أن هذا يعتبر أفضــل الحلول المطروحة على المســاهمين. وورد، 
أن مساهمين وممولين عقدوا اجتماًعا، لتوفير تمويل في حدود 250 مليون دوالر إلنقاذ 
الشــركة دون فائــدة. مــع العلــم أن “توماس كــوك” العريقة طلبت إجــراءات إنقاذ مالي من 
الحكومة البريطانية دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وفي حاالت عديدة مشــابهة، 

تتدخل الحكومات إلنفاذ شركاتها ذات الشهرة.
تأسســت “تومــاس كــوك” عــام 1841 وتتجــاوز مبيعاتهــا الســنوية المليــارات ألنهــا تقــدم 
الخدمــات لماييــن العمــاء حــول العالم. لقــد زاد هذا اإلفــاس “الطين بلــة” ألنه جاء في 
وقت تشــهد فيه شــركات الطيران العديد من التحديات المالية، وارتفاع بأســعار الوقود، 

إضافة ألسباب أخرى لها عاقة بتذبذبات أسعار الصرف. 
وبســبب تلــك التطورات، طلبت الشــركة تعليق أســهمها من اإلدراج والتــداول في بورصة 
لندن. وقال الرئيس التنفيذي إن الشــركة عملت لحل المشــكات العالقة لتأمين مســتقبلها 
إال أن األمور ســاءت، وأنه يقدم اعتذاره للعماء والموظفين والموردين والشــركاء الذين 

ساعدوا الشركة منذ سنوات عديدة. بيد أن اإلفاس طوى كل التاريخ الناصع.

د. عبد القادر ورسمه إفالس “توماس كوك”

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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كشــف مســاعد مدير العالقات العامة في شــركة بنفت عادل الكوهجي عن إطالق 
الشــيكات اإللكترونيــة للتعامــل بهــا رســمًيا بنهايــة شــهر ديســمبر المقبــل، لتصبــح 
البحرين أول دولة تطبق هذا المشروع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وصــرح الكوهجي لـ “البالد” بأن شــركة 
بنفت تشــارك للمــرة الثالثة في معرض 
العمــل  صنــدوق  مــن  بدعــم  جيتكــس 
“تمكيــن”، والغــرض األول واألخيــر من 
هذه المشــاركة تقديم صــورة البحرين 
اإللكترونيــة  المدفوعــات  ناحيــة  مــن 
هــذا  فــي  جــدا  متقدمــة  دولــة  بأننــا 

فــي  المالــي  الجانــب  وإبــراز  المجــال، 
البحرين.

مشــاركتنا  خــالل  مــن  أننــا  وأضــاف 
بالمعرض نستعرض المشاريع الجديدة 
التــي طرحــت، ومنهــا مشــروع “اعرف 
أول  البحريــن  أن  خصوًصــا  عميلــك”، 
دولة طبقت هذا المشــروع في منطقة 

إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
المشــروع  هــذا  اســتعراض  أن  مؤكــًدا 
علــى ســبيل المثــال يعــد فرصــة جيدة 

للشركة والمملكة.
الشــيكات  مشــروع  أن  إلــى  ولفــت 
رســمًيا  تطبيقــه  ســيتم  اإللكترونيــة 
بنهاية شــهر ديسمبر المقبل، وستصبح 
البحرين أول دولة تطبق هذا المشروع 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، والــذي ســوف تســتفيد منــه 

البنوك والشركات.
وأوضــح أنــه قبــل تنفيــذ أي مشــروع 
البنــوك  جميــع  آراء  أخــذ  يتــم  جديــد 
والتجــار والجهات ذات الصلة، مشــيًرا 
البحريــن  مصــرف  توجهــات  أن  إلــى 
البحريــن  لرؤيــة  وفًقــا  المركــزي 
االقتصادية 2030 بأن يصبح المجتمع 
النقــود  علــى  معتمــد  وغيــر  نقــدي  ال 
الورقيــة، ولكــي تصبــح كل التعامــالت 
إلكترونيــة، علــى غــرار مــا هــو حاصــل 

في الدول الكبرى.
وتطرق الى أن “بنفت” وضعت الصيغة 
اإلســتراتيجية  لخطتهــا  النهائيــة 

 -  2020( المقبلــة  الثالثــة  لألعــوام 
فــور  عنهــا  اإلعــالن  وســيتم   ،)2022

إقرارها من مجلس اإلدارة.

“بنفت” تطلق الشيكات اإللكترونية نهاية ديسمبر

جناحي يفتتح أعمال الجناح الوطني البحريني بـ “جيتكس 2019”
واالتــــصــــاالت الـــمـــعـــلـــومـــات  ــة  ــي ــن ــق ت ــي  ــ ف ــة  ــص ــص ــخ ــت م ــة  ــركـ شـ  60 بـــمـــشـــاركـــة 

افتتــح الرئيــس التنفيــذي لصندوق العمــل “تمكين” إبراهيم جناحي أعمــال الجناحي الوطني 
البحرينــي فــي معــرض جيتكــس 2019 بمشــاركة 60 عارضــا مــن شــركات تقنيــة المعلومــات 

واالتصاالت البحرينية والشركات الناشئة.

وأكــد جناحــي أن هــذه المشــاركة البحرينيــة 
فــي “جيتكــس” تواكــب النمــو الملحــوظ الذي 
فــي  للتكنولوجيــا  المســاندة  البيئــة  تشــهده 
البحريــن، مدعومــة بالعديــد مــن العوامــل من 
فــي  المتقدمــة  والتشــريعات  القوانيــن  بينهــا 
المملكــة، وبيئة التشــغيل منخفضــة التكاليف، 
إضافــة لتواجد المواهب والكفــاءات المؤهلة 
المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  والمدربــة 

واالتصاالت.

 “المعلومات واالتصاالت”
 يدعم النمو 

وشــدد جناحــي فــي تصريــح له علــى هامش 
المعلومــات  قطــاع  أهميــة  علــى  االفتتــاح 
واالتصــاالت في دعــم النمو والتطــور وزيادة 
اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد البحريني، وتســريع 
جهــود التحــول الرقمــي، الفتــا فــي الســياق 
ذاتــه إلى أهمية هذا القطاع في توفير فرص 
عمــل نوعية للمواطنين، خصوصا مع التوجه 
الكبيــر نحــو تطبيقــات الحوســبة الســحابية 
األشــياء  وإنترنــت  االصطناعــي  والــذكاء 
وغيرهــا، وهــي مجاالت تحــرص تمكين فيها 
دائما على بناء مهارات البحرينيين وتأهيلهم 

لمزاولتها.
وينظــم أعمال هــذا الجناح للعام الثالث عشــر 
على التوالي كل من جمعية البحرين لشركات 
لتنظيــم  ســمارت”  و”وورك  “ِبِتــك”،  التقنيــة 
الفعاليات، وبشراكة إستراتيجية مع “تمكين”، 
الجنــاح  فــي  البحرينيــة  الشــركات  وتشــارك 
الوطنــي البحرينــي فــي جيتكــس جنبــا إلــى 
جنب مع 4800 شــركة عارضة من 140 دولة، 
موزعــة على مســاحة المعرض التي تصل إلى 

1.4 مليون قدم مربع.
مــن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية 

إزاء  ارتياحــه  عــن  عبيدلــي  عبيدلــي  “بتــك” 
الشــراكة المتطورة والنوعية، بل والتكتل بين 
جهــات القطــاع العــام المعنيــة بتطوير صناعة 
مــن  البحريــن  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
جهة، وشــركات التقنية البحرينية في القطاع 
الخاص من جهة أخرى، والقطاع األهلي ممثال 
فــي “بتــك” مــن جهــة ثالثة خــالل مشــاركتهم 
فــي فعاليــة جيتكس، مشــيدا في هــذا اإلطار 
بالدعــم المتواصــل مــن قبــل “تمكيــن” للجناح 
الوطنــي البحريني في جيتكس، والذي يعتبر 

أحد أهم عوامل استمراريته وتطوره.

شعار “تآزر العقول واقتصاد 
التكنولوجيا”

ويقــوم شــعار النســخة 39 لمعــرض جيتكــس 
العقــول واقتصــاد  )تــآزر  أهــداف  تعزيــز  إلــى 
البحرينيــة  الشــركات  لتظهــر  التكنولوجيــا(، 
جنبــا إلــى جنــب وإيصــال رســالة حــول قدرة 
بصناعــة  النهــوض  علــى  المؤسســات  هــذه 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي البحرين، 
وتعزيــز تنافســية هــذا القطاع على المســتوى 

اإلقليمي”.
ومــن المرتقــب أن يــزور جيتكــس هــذا العــام 

أكثــر مــن 100 ألــف زائــر مــن 140 دولــة حول 
العالــم في الفترة مــن 6 إلى 10 أكتوبر 2019، 
وهــو مــا يمثــل فرصة لبنــاء صــالت وعالقات 

اإلدارات  مســؤولي  مــع  متينــة  تجاريــة 
مــن  ومجموعــة  الحكومــات  ورؤســاء  العليــا 
المشــترين المؤثريــن، والتواصل مــع المجتمع 

التكنولوجي العالمي في مكان واحد.
 ويمكــن لــزوار معرض جيتكــس التعرف على 
أبــرز الخدمــات والمنتجات واالبتــكارات التي 

تقدمهــا الشــركات البحرينيــة من خــالل زيارة 
الجنــاح الوطني البحرينــي في القاعة الثانية، 

وقاعة زعبيل من المعرض.

دبي - تمكين

أكــدت مديــر تطويــر األعمال بقطاع الشــركات الناشــئة لدى مجلس التنميــة االقتصادية باكيزة عبدالرحمن أن المشــاركة في 
جنــاح البحريــن الوطنــي بمعــرض جيتكــس 2019 المقــام فــي دبي؛ بهــدف تقليص الفجوة بين الشــركات الناشــئة والشــركات 

الكبيرة، خصوًصا في ظل وجود العديد من الفرص.

وأوضحــت عبدالرحمــن لـــ “البــالد” أن المشــاركة 
لاللتقــاء  فرصــة  تعــد  بالمعــرض  والتواجــد 
بالشركات البحرينية والعالمية والتباحث معهم.

مذكرة تفاهم مع كيرال

التنميــة  مجلــس  مشــاركة  أن  وأكــدت 
تأتــي  جيتكــس  معــرض  فــي  االقتصاديــة 
ومميزاتهــا  للمملكــة  الترويــج  اتجــاه  فــي 
واســتقطاب الشــركات الناشــئة للتوســع فــي 
بوابــة  البحريــن  واعتبــار  العربيــة  المنطقــة 
للخليــج العربــي والمســاهمة فــي خلق فرص 
عمــل فــي الســوق المحليــة، مشــيرة إلــى أن 
المشــاركة بهــدف التعــرف علــى المشــاركين 

مــن بلــدان مختلفة، إذ تم على ســبيل المثال 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة مــع كيــرال لبنــاء العالقــات بيــن 
التــي  الناشــئة  الشــركات  ومســاندة  البلديــن 
تطمــح فــي الوصول إلــى الوطــن العربي من 
خالل البحرين، وفي الوقت نفســه للشــركات 
البحرينيــة الراغبــة فــي التوســع فــي الســوق 

الهندية واآلسيوية.
وأضافت أن المشــاركة فــي معرض جيتكس 
التواصــل والتعــرف علــى  تأتــي فــي ســياق 
بيئــات ريــادة األعمــال المتواجــدة فــي دول 
مختلفة، ومشاركة قصص النجاح البحرينية 
مــع المنظمــات ومــع الهيئــات المختلفة حول 
األمــوال  رؤوس  تعريــف  وكذلــك  العالــم 

االبتــكار  وشــركات  والمموليــن  االســتثمارية 
على أن البحرين بها مزايا ومميزات مختلفة 
مــن برامج دعم للشــركات الناشــئة من خالل 
صنــدوق العمل “تمكين”، ومســرعات األعمال 
القائمــة، وصنــدوق الصناديق “الواحة” بقيمة 
100 مليــون دوالر، وهــذه جميعهــا مميــزات 
الثــالث  الســنوات  خــالل  تأسســت  مهمــة 
مــن  الدائمــة  االســتفادة  مؤكــدة  الماضيــة، 
بهــا حضــور  التــي  المعــارض  فــي  المشــاركة 

عالمي للترويج لمميزات البحرين.

فعاليات اقتصادية نوفمبر المقبل 

وتطرقت عبدالرحمن كذلك إلى أن المشاركة 

بالمعــرض؛ بغــرض الترويــج للفعاليــات التــي 
نوفمبــر  شــهر  خــالل  البحريــن  فــي  ســتقام 
المقبــل، ومن هــذه الفعاليات قمة مســتثمري 
ريــادة األعمــال في الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا التي تنظمها شــركة تنمو وبمشــاركة 
“تمكيــن”  العمــل  مــن صنــدوق  إســتراتيجية 

ومجلــس التنميــة االقتصاديــة، وتقــام خالل 
أجــل  مــن  العالمــي؛  األعمــال  ريــادة  أســبوع 
تعريــف الشــركات الناشــئة ورؤوس األمــوال 
االســتثمارية بالقمــة ووجود فــرص بالمملكة 
الصناديــق  علــى  والتعــرف  إليهــا  للحضــور 

االستثمارية القائمة حالًيا.

وأعربــت عبدالرحمــن عــن ســعادة المجلــس 
الوطنــي  البحريــن  جنــاح  مــع  بالمشــاركة 
فــي “معــرض جيتكــس 2019”، حيــث تضــم 
المشــاركة 40 شــركة تقنية و20 شركة ناشئة 
جميعهــا لشــباب طموحيــن لالبتــكار وتقديــم 
وبعــض  التكنولوجيــا  فــي  دائًمــا  الجديــد 
وهــذا  أيًضــا،  متواجــدة  األعمــال  مســرعات 
جزء من منظومة العمل القائمة على ترسيخ 
مكانــة البحرين فــي المجتمع الدولــي لتنمية 

ريادة األعمال.

باكيزة: نستهدف تقليص الفجوة بين الشركات الناشئة والكبرى

باكيزة متحدثة لـ “البالد” على هامش “ جيتكس”

جناحي لدى تدشينه الجناح البحريني في “جيتكس 2019”

أمل الحامد من دبي

“بنفت” تشارك في “جيتكس” للمرة الثالثة

 جناحي: المشاركة 
البحرينية تواكب 

النمو بالبيئة 
التكنولوجية 

بالمملكة

أمل الحامد من دبي

مشاركة “مجلس 
التنمية” بـ “جيتكس” 

تروج للبحرين 
ومميزاتها
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وقــع صنــدوق العمــل “تمكين” اتفاقية تعاون مشــترك مع شــركة هواوي، الرائدة فــي توفير البنية التحتية 
لتقنية المعلومات واالتصاالت واألجهزة الذكية؛ وذلك إلطالق برنامج تدريبي متكامل للكوادر البحرينية 

في المجال التقني. 

وجــاء توقيع االتفاقية على هامش مشــاركة الجناح 
البحريني في أعمال اسبوع جيتكس للتقنية 2019، 
حيث قام بتوقيع االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي 
التنفيــذي  والرئيــس  جناحــي،  إبراهيــم  “تمكيــن”  لـــ 

لهواوي تكنولوجيز البحرين جون لو يويدونغ. 
وتفضــي هــذه االتفاقية إلى تمكين طلبــة الجامعات 
والخريجيــن الجدد والباحثين عن عمل من الشــباب 
مــن تطبيــق دراســاتهم النظريــة علــى أرض الواقــع، 
وتهيئتهــم لدخــول ســوق العمــل من خــال تمكينهم 
مختلــف  فــي  ومســتجداتها  التقنيــة  المهــارات  مــن 

القطاعات.

 دورة تدريبية لـ 6 أشهر 

وقــد صمــم البرنامــج لينطلق بــدورة تدريبيــة مدتها 

ســتة أشــهر، حيــث ســيتم توزيــع المشــاركين علــى 
األقســام  مختلــف  ضمــن  للعمــل  مجموعــات  شــكل 
التابعــة لشــركة هــواوي فــي البحرين، وذلك بحســب 
اهتماماتهم التخصصية والمهنية. وستركز الدورات 
التدريبية في بدايتها على مجاالت الهندسة التقنية 
ودعــم العماء وإدارة تقنية المعلومات وغيرها. كما 
يهــدف البرنامــج إلى إعداد المشــاركين إعدادا جيدا 
للعمل في هذه الوظائف وتعزيز تنافســيتهم المهنية 
فــي ســوق العمــل، فضــا عــن تمكينهــم مــن تطويــر 

فــرص  ثمانيــة  هــواوي  وتوفــر  المهنيــة.  مســيرتهم 
تدريبيــة فــي الجولــة األولى من البرنامــج مع إمكان 

تطوير فرص إضافية في المستقبل.
وبهــذه المناســبة، أكــد الرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكين” 
إبراهيــم محمــد جناحــي علــى أهميــة البرنامــج فــي 
دعم المهارات التقنية لدى الشــباب، الســيما في ظل 

ما تشــهده الســوق من تطور تقني ملحــوظ، ودورها 
فــي خلق اقتصــاد مســتدام، يواكب تطلعــات الثورة 
بمختلــف  العالــم  يشــهدها  التــي  الرابعــة  الصناعيــة 

أسواقها وقطاعاتها. 
شــركة  بــه  تضطلــع  الــذي  بالــدور  جناحــي  ونــوه 
هــواوي بوصفهــا إحدى الشــركات الرائــدة في قطاع 

التكنولوجيا وتقنية االتصاالت، معربا عن ثقته فيما 
سيقدمه البرنامج من خبرات تقنية تسهم في تعزيز 

أهداف رؤية البحرين االقتصادية. 
مــن جانبــه، قــال جون لو يويدونغ “مــن خال برامج 
التدريب واالبتكار المشــتركة مع الشــركاء المحليين 
القيمــة  زيــادة  إلــى  هــواوي  تهــدف  “تمكيــن”،  مثــل 
المســتفادة من تقنيــة المعلومات واالتصــاالت وبناء 

نظام إيكولوجي رقمي أكثر.

“تمكين” و“هواوي” يطلقان برنامجا تدريبيا لتعزيز الخبرات التقنية
2019 جيتكس  أعــمــال  هــامــش  على  الــمــوهــوبــيــن...  قــاعــدة  لتوسعة  يــهــدف 

المنامة - سيتي البحرين

أعلنــت ســيتي البحريــن أمس عــن فوزها 
للمعامــات  مصــرف  “أفضــل  بجائــزة 
الرقمية الخاصة بالشــركات والمؤسسات” 
 Global( فاينانــس  غلوبــال  مجلــة  مــن 
الســابعة  للســنة   2019 للعــام   )Finance
علــى التوالــي. كمــا وللســنة الثانيــة علــى 
التوالــي حصــدت ســيتي البحريــن جائــزة 
الرقمــي”  االبتــكار  فــي  مصــرف  “أفضــل 
وجائزة “أفضل مصرف للمبادرات األمنية 

للمعلومات وإدارة االحتيال”.
 وتــم تكريــم المنظمــات الفائــزة فــي حفل 

أعقــب  الــذي  فاينانــس  غلوبــال  مجلــة 
مباشرة مؤتمر البنوك الرقمية والمبتكرين 
والــذي عقد في فنــدق الريتز كارلتون في 
مركــز دبي المالي العالمي في 10 ســبتمبر 
بيــن  مــن  الفائزيــن  اختيــار  وتــم   .2019
المشــاركين من قبــل فريق من الحكام من 

الطراز العالمي في انفوسيس.
 ونالــت ســيتي 25 جائــزة عــن فئــة أفضل 
الخاصــة  الرقميــة  للمعامــات  مصــرف 
بالشــركات والمؤسســات فــي دول منطقة 

الشرق األوسط.

“سيتي البحرين”.. “أفضل مصرف للمعامالت الرقمية للشركات”

أبرمــت بتلكــو اتفاقيــة جديــدة مــع أفايا، والتي ســيتم من خاللهــا تقديم مجموعة من خدمات شــركة أفايا مثل حلول مراكــز االتصال وحلول 
االتصــاالت الموحــدة مــن خــالل مركز بيانات بتلكو الواقع في البحرين. وخالل معرض جيتكــس “GITEX” التقني، تم توقيع االتفاقية من قبل 
مديــر عــام القطــاع التجــاري لدى بتلكو عبدالرحمن منير، ونائب رئيس منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا وتركيا لدى أفايــا، فادي هاني، حيث 

توفر كلتا الشركتين أحدث االبتكارات في قطاع التكنولوجيا واالتصاالت.

رغبــة  لزيــادة  مواكبــة  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
الحوســبة  حلــول  اســتخدام  فــي  الزبائــن 
التــي تقدمهــا مثــل  للمزايــا  نظــرا  الســحابية؛ 
المرونــة والكفــاءة التشــغيلية. ســتوفر بتلكــو 
خيــار الســحابة العامة أو الخاصــة عند تقديم 
حلول أفايا لاتصاالت القائمة على الســحابة، 

وذلــك لكل من األفراد والشــركاء في البحرين 
مــن خــال اســتضافة حلــول أفايــا فــي مركــز 

البيانات الخاص ببتلكو.
تحــرص  بتلكــو  أن  منيــر  عبدالرحمــن  وأفــاد 
– مــن خــال هــذه االتفاقيــة الجديــدة – إلــى 
وتقويــة  المشــترك،  التعــاون  ُســبل  تعزيــز 

أواصــر الشــراكة طويلــة المــدى التــي تجمعها 
المتزايــد  االقبــال  “مــع  وأضــاف  أفايــا.  مــع 
القائمــة  الحلــول  علــى  والشــركات  لألعمــال 
وجدنــا  الســحابية،  الحوســبة  حلــول  علــى 
فرصــة هائلــة تمثلــت فــي الشــراكة مــع أفايــا 
لتوفيــر هــذه الحلــول، بمــا فــي ذلــك الســحابة 

العامــة والســحابة الخاصة”. ومــن جانبه، قال 
فــادي هانــي “مع اإلعــان عن االتفاقيــة، نأخذ 
شــراكاتنا الطويلــة القويــة مع بتلكــو إلى آفاق 
جديــدة. وفــي الوقت ذاته، نحن نســاعد على 
تســهيل انتقــال أعمــال الشــركات إلــى تقنيات 
تمكيــن  هــو  هدفنــا  البحريــن.  فــي  الســحابة 
المؤسســات المحّلية بغــض النظر عن حجمها، 
 UC من اســتخدام حلول االتصاالت الموّحدة
ومراكــز االتصــال CC القائمــة علــى الســحابة، 
هــذا  يتــم  أن  ونحــرص  وبفّعاليــة.  بســهولة 
االنتقال الى الســحابة، من خال المســار الذي 
تختاره المؤسســات وبالســرعة التي تناســبها، 

وشراكتنا مع بتلكو ستدعم هذا االنتقال”.

“بتلكو” تبرم اتفاقية مع “أفايا” لتوفير الحلول السحابية

عبدالعزيز الجميحعاطف عبدالملك

دبي - بتلكو

دبي - تمكين

أثناء إبرام االتفاقية

أثناء تسلم الجوائز

المنامة - بنك اإلثمار

أعلــن بنــك اإلثمــار، أمــس )اإلثنيــن( عــن 
مشــاركته راعيــا ذهبيا لاحتفــال المقرر 
عقــده فــي شــهر ديســمبر بمناســبة مرور 
100 عام على تأسيس القطاع المصرفي 
فــي البحريــن والــذي يقــام تحــت رعاية 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
اإلثمــار  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
فخــورون  ”نحــن  عبدالرحيــم  أحمــد 
جــدًا بالقطــاع المصرفــي فــي البحريــن 
وبالتطــورات التي حققتها هذه الصناعة 
مركــزًا  المملكــة  لتصبــح  تأسيســها  منــذ 
تحديــات  المنطقــة.  فــي  رئيســيًا  ماليــًا 
كثيــرة وإنجــازات أكثــر مــر بهــا القطــاع 
الذي نجح في وضع أسس وركائز متينة 

يستند إليها العمل المصرفي اليوم”.
وأضــاف “إن بنــك اإلثمار له دور بارز في 
وتأتــي  البحريــن.  فــي  الصيرفــة  تطــور 
مشاركتنا في هذه االحتفالية كجزء من 

التزامنا بمواصلة دعم القطاع المصرفي 
والمكانة الرائدة التي حققها هذا القطاع 
والــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي ازدهــار 
االقتصــاد الوطنــي. كما أننا نحرص على 
دعــم مبادرات جمعيــة مصارف البحرين 
التــي  والمتنوعــة  الهامــة  والفعاليــات 
تنظمهــا لمــا لها من دور هــام في تحقيق 

التميز والتقدم لهذا القطاع”.

“اإلثمار راعيا ذهبيا لـ“مئوية المصارف”

أحمد عبدالرحيم

“فينشر كابيتال” يتخارج من “بريدج ووتر” و“بريستن كريك”
49 % عـائــــد استثمـــــاره فـــي المجمعيــــن السكنييــــن بأميـركــا

أعلــن فينشــر كابيتــال بنــك، وهــو بنك اســتثماري مقــره البحرين، عــن تخارجه من 
محفظــة اســتثماراته العقاريــة فــي قطاع المجمعات الســكنية متعددة األســر في 
الواليات المتحدة األميركية، في صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية 104 ماليين دوالر، 
محقًقــا للمســتثمرين عائــًدا على االســتثمار بلــغ 49 % ومعدل عائــد داخلي مركب 

بنسبة 13 % على مدى فترة االحتفاظ باالستثمار التي امتدت أربع سنوات.

وكان فينشــر كابيتــال بنك ومســتثمريه 
2015 علــى  قــد اســتحوذوا فــي العــام 
حصــة بلغــت 90 % مــن إجمالــي حجــم 
هــذه المحفظة التــي تتألف من مجمعي 
بريدج ووتر وبريســتن كريك السكنيين 
فــي أتانتــا بواليــة جورجيــا األميركية، 
في شراكة مع مؤسسة عقارية أميركية 
متخصصــة في هــذا القطاع تملك خبرة 
واســعة فــي إدارة وتشــغيل المجمعــات 

السكنية متعددة األسر. 
 وقــال عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس 
بنــك،  كابيتــال  لفينشــر  التنفيــذي 
هذيــن  “إن  جناحــي  عبداللطيــف 
المجمعيــن قــد حققــا أداًء ممتــاًزا علــى 
باالســتثمار  االحتفــاظ  فتــرة  مــدى 
توزيعــات  علــى  المســتثمرون  وحصــل 
ا  أرباح ربع ســنوية بما يعادل عائًدا نقديًّ

ا بنسبة 8.5 %”. سنويًّ

ووتــر  بريــدج  مجمعــي  أن  يذكــر 
وبريســتن كريــك همــا مجمعــان مغلقان 
ينفــردان بأجوائهمــا العائلية وموقعيهما 
الممتازيــن فــي مدينــة أتانتــا. ويضــم 

المجمعــان 866 شــقة مصممــة كمنــازل 
حدائــق  بهــا  تحيــط  متاصقــة  ريفيــة 
جميلة، والكثير من المرافق الترفيهية. 
التخــارج  هــذا  “إن  جناحــي  وأضــاف    
الناجــح والصفقــات االســتثمارية األربع 
اليــوم  حتــى  أبرمناهــا  التــي  المجزيــة 
في قطــاع المجمعات الســكنية متعددة 
األســر فــي الواليات المتحــدة تبرز مدى 
الدرايــة والخبــرة الواســعة التــي حصل 
هــذه  فــي  بنــك  كابيتــال  عليهــا فينشــر 
 ،2015 العــام  منــذ  العقاريــة  الشــريحة 
وهو ما يتبين من العوائد الممتازة التي 
حققناهــا لمســاهمينا ومســتثمرينا بفعل 
الفــرص  علــى  االســتراتيجي  تركيزنــا 
فــي  للدخــل  المــدرة  الجذابــة  العقاريــة 

الواليات المتحدة”.

المنامة - فينشر كابيتال بنك

عبداللطيف جناحي

“آركابيتا” تستثمر 250 مليون دوالر 2019
صافًيـــا دخـــًا  دوالر  مليـــون  و21.9  اإليــــرادات  دوالر  مليـــون   54.6

حققــت  شــركة “آركابيتــا” أداًء قوًيــا بإيــرادات بلغــت 54.6 مليــون دوالر ودخــل 
صــاٍف بلــغ 21.9 مليــون دوالر، أي بمعــدل نمــو %44 و%76 علــى التوالــي مقارنــة 
بالســنة الماليــة الســابقة. نتــج هــذا األداء المالــي اإليجابي عن توظيــف الصفقات 
االســتثمارية التــي تــم إنجازهــا خــالل الســنة واألربــاح المتحققــة علــى محفظــة 
اســتثمارات الشــركة، لينمــو بذلــك إجمالــي حقــوق المســاهمين كمــا فــي 30 يونيــو 
2019 إلى 237.9 مليون دوالر، أي بزيادة قدرها %8 مقارنًة بالسنة السابقة، بينما 
ارتفــع حجــم االســتثمارات في الميزانية العمومية بنســبة %16 ليصــل إلى 245.5 

مليون دوالر.

صفقــات  أربــع  آركابيتــا  وأنجــزت   
المتحــدة  الواليــات  فــي  اســتثمارية 
وصفقــة فــي منطقــة الخليــج ، تجاوزت 
قيمتهــا اإلجماليــة مجتمعــًة 250 مليــون 

دوالر.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة، 
جــًدا  ســعداء  “إننــا  الجميــح  عبدالعزيــز 
المالــي  للعــام  اإليجابيــة  النتائــج  بهــذه 

المنــاخ  تأثــر  مــن  الرغــم  علــى   2019
االســتثماري فــي دول مجلــس التعــاون 
بعوامل االقتصاد الكلي الصعبة الســائدة 
منذ الســنة الماضيــة، فقد واصلنــا العمل 
علــى إبــرام الصفقــات االســتثمارية فــي 
القطاعــات التــي اكتســبنا فيهــا خبــرات 

واسعة على مدى العقدين الماضيين”.
والرئيــس  المؤســس  الشــريك  وقــال 

التنفيــذي للمجموعــة، عاطــف عبدالملك 
“نعتمــد منهجيــة اســتثمارية تتركــز على 
تلبيــة احتياجات عمائنــا وتوفير فرص 
اســتثمارية فريدة في األســواق العالمية 
الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  تكــون 

علــى  قمنــا  وقــد  ومبادئهــا”.  اإلســامية 
حجــم  بزيــادة  الماضيــة  الســنة  مــدى 
فرقنا االســتثمارية فــي كل من الواليات 
مجلــس  ودول  األميركيــة  المتحــدة 

التعاون الخليجي”.

المنامة - آركابيتا

البرنامج ُيمكن الطلبة 
والباحثين من تطبيق 

دراساتهم النظرية

“هواوي” توفر 8 فرص 
تدريبية في الجولة 
األولى من البرنامج

جناحي: خلق اقتصاد 
مستدام يواكب تطلعات 

الثورة الصناعية الرابعة

أثناء إبرام االتفاقية
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )131943( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
السيد صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاع المالك لـ مقهى رأس ريا ) ٬سسة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٣٢٢٢٢، طالبــًا تحويــل المؤسســة 
الفردية الى شــركة ذات مســئولية محدودة برســمال وقدره ١٫٠٠٠.٠٠ د.ب 

)الف دينار بحريني(،  لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاع

2. ماجد بن طارق بن أحمد الماجد

القيد : 132222 

 تاريخ: 6/10/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٣١٦٥٤

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا شــهاب علي محمد نصيف بطلب تحويل المحل التجاري التالي 

الى محمد عاصف اصغر خان علي زمان خان 

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

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

رقم القيد

٢٢٣٥٩-١

االسم التجاري
شهاب علي محمد جمعة نصيف

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد/ خديجة لديني باعتباره المصفي القانوني لشــركة  شــركة كيه 
اتــش ام للخدمــات ش.ش.و لمالكتهــا خديجــة لدينــي، والمســجلة كشــركة 
الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقم ١١٦٧٤٧، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )95080( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  شركة كيه اتش ام للخدمات ش.ش.و لمالكتها خديجة لديني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركه كنعان للتجارة ذ.م.م 
سجل تجاري رقم ١-٨٨٩٠٥

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركه كنعان للتجارة ذ.م.م المســجلة موجــب القيد رقم 
١-٨٨٩٠٥، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن رائد عباس جعفر احمــد فردان مصفيا 

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، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: رائد عباس جعفر احمد فردان

رقم الموبايل: ٣٩٦٦٩١٧١ )973+(
raedfardan@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري شركة يونيفايد العقارية 
ش.ش.و لمالكها سفارش

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم بيت أبوطارق ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا صاحب شــركة يونيفايد العقارية ش.ش.و لمالكها ســفارش، المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١٢٤١٩٠، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة 
الــى شــركلة لبيــك للديكــور  يونيفايــد العقاريــة ش.ش.و لمالكهــا ســفارش 

الداخلي ش.ش.و
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة اصحاب شــركة مطعم بيت أبوطارق ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد 

رقم ١٣٠٤١٨، طالبين تغيير االســم التجاري من مطعم بيت أبوطارق ذ.م.م 

الى مطعم كشرى بيت ابوطارق ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 114371 

 تاريخ: 6/10/2019

القيد : ١٣٠٤١٨ 

 تاريخ: 2019/١٠/٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
مالك شــركة انتاريس كابيتال ش.ش.و لمالكها حســين الديلمي والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ١١٧٢١٥، بطلــب تحويــل الشــركة الــى مؤسســة فردية 
لتصبح باســم الســيد حســين عبدالرضا محمد رضا الديلمي الســيد وتعيين 

حسين عبدالرضا محمد رضا الديلمي للقيام بإجراءات التحويل.
وتعديل االسم التجاري ليصبح انتاريس كابيتال

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١١٧٢١٥ 

 تاريخ: 2019/٧/١٠
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إصابة 5 فلسطينيين خالل 
اقتحام مستوطنين 

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص 
المطاطي وحاالت اختناق أمس اإلثنين 

خالل مواجهات عقب اقتحام مئات 
المستوطنين لمقام النبي يوسف في 

نابلس.  وبحسب المصادر اإلسرائيلية 
أمن الجيش اقتحام ما يقارب 1000 
مستوطن، من بينهم وزير االقتصاد 

اإلسرائيلي إيلي كوهين، المدينة باتجاه 
قبر يوسف، ما أدى الندالع مواجهات 

في محيط القبر.
وأطلق الجنود اإلسرائيليون الرصاص 
المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع 

باتجاه عشرات الشبان الفلسطينيين، 
ما أدى إلصابة عدد منهم، وتم عالجهم 

ميدانيا.

واشنطن تتخلى عن األكراد.. وتنســحب من شمال سوريا.. وتمّهد الطريق لهجوم تركي

ترامب: آن األوان لخروج قواتنا من الحروب السخيفة

دافع الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس االثنين، عن قرار إدارته سحب القوات األميركية من شمال سوريا، وقال إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة 
مع الواليات المتحدة في المنطقة مكلف للغاية.  وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “األكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل 

لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود”، معتبًرا أن “على األتراك واألكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا”.

وأضاف: “ســيتعين اآلن على تركيا وأوروبا 
وســوريا وإيــران والعراق وروســيا واألكراد 

تسوية الوضع”.
مــن  قواتنــا  لخــروج  األوان  “آن  وتابــع: 
الحــروب الالنهائيــة الســخيفة”، فــي إشــارة 
إلــى ســحب القــوات األميركيــة من ســوريا. 
وفي وقت سابق من أمس، أعلنت الواليات 
مــن  قواتهــا  بعــض  أنهــا ســحبت  المتحــدة 
شــمال شــرق ســوريا فــي تحول كبيــر يمهد 
الطريــق أمــام هجــوم عســكري تركــي علــى 
مســؤول  وقــال  األكــراد.   يقودهــا  قــوات 
انســحبت  األميركيــة  القــوات  إن  أميركــي 
مــن موقعين للمراقبــة على الحدود عند تل 
أبيــض ورأس العيــن، وأبلغــت قائــد قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة التــي يقودهــا األكــراد 
بأن الواليات المتحدة لن تدافع عن القوات 
فــي مواجهــة هجــوم تركــي وشــيك. وقــال 
بيــن  هاتفــي  اتصــال  بعــد  األبيــض  البيــت 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ونظيره 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان: “ســتمضي 
تركيــا قريبــا فــي عمليتهــا التــي تخطــط لها 

منذ وقت طويل بشمال سوريا”.
وأضــاف “القــوات المســلحة األميركيــة لــن 
تدعم أو تشــارك في العملية، ولن تظل في 

المنطقة بعد أن هزمت خالفة داعش”.
وجــاء إعــالن البيــت األبيــض بعد يــوم من 
تقديــم أردوغــان أقــوى تحذيــر حتــى اآلن 
بتنفيذ عملية عسكرية أحادية الجانب في 
شمال ســوريا، حيث أرسل الجيش التركي 
حــدوده  إلــى  دفاعيــة  ومعــدات  وحــدات 
مــع المنطقــة. وأعلــن أردوغــان، أن الهجوم 
الــذي تخطــط لــه أنقــرة فــي شــمال ســوريا 
“قــد ينطلــق فــي أي”، وقــت بعدمــا أعلنــت 
واشــنطن أنهــا ال تعــارض مثل هــذه العملية 

ضد المقاتلين األكراد.
وقــال أردوغــان فــي مؤتمر صحفــي: “هناك 
عبــارة نكررهــا على الــدوام: يمكننا الدخول 

)إلــى ســوريا( في أي ليلة دون ســابق إنذار. 
مــن غيــر الــوارد علــى اإلطــالق بالنســبة لنــا 
التهديــدات  عــن  أطــول  لفتــرة  التغاضــي 

الصادرة عن هذه المجموعات اإلرهابية”.
وتدعــو تركيــا منــذ وقــت طويل إلــى إقامة 
 32 بعمــق  الحــدود  علــى  “آمنــة”  منطقــة 
وطــرد  أنقــرة  ســيطرة  تحــت  كيلومتــًرا 
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة الســورية 
قــوات  علــى  المهيمنــة  القــوة  تمثــل  التــي 
سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة 

إرهابية وتهديدا ألمنها القومي.

االتحاد األوروبي يحذر

أي  مــن  أمــس،  األوروبــي،  االتحــاد  حــذر 
عمليــة تركيــة ضــد قــوات يقودهــا األكراد 
متحدثــة  وأعلنــت  ســوريا.  شــمال  فــي 

باســم االتحــاد معارضة األعضــاء أي عمل 
عســكري تركي، مضيفة في بيان صحافي 
أن “االتحــاد قــال منــذ البدايــة إنــه لن يتم 
بالوســائل  مســتدام  وضــع  إلــى  التوصــل 

العسكرية”.
المتحدثــة  كوتشــيانيتش،  مايــا  وقالــت 
باســم فيديريكا موغيريني: “أي استئناف 
للمعارك سيزيد من معاناة الشعب السوري 
ويســبب نزوًحا للســكان ويقــوض الجهود 

السياسية لحل هذا النزاع”.

األمم المتحدة “تستعد لألسوأ”

 حــّذرت األمــم المتحــدة، مــن أنهــا “تســتعد 
بعدمــا  فــي شــمال شــرق ســوريا،  لألســوأ” 
أعلنــت الواليــات المتحــدة أنهــا ستفســح 
لتنفيــذ  التركــي  الجيــش  أمــام  المجــال 

عمليات عسكرية في المنطقة.
 ودعا منســق الشــؤون اإلنسانية اإلقليمي 
لألزمــة الســورية التابــع لألمــم المتحــدة، 
بانــوس مومســيس، جميــع األطــراف إلــى 
منــع نــزوح كبيــر للمدنييــن بشــمال شــرق 
ســوريا، إذا شــنت تركيــا هجومــًا بســوريا، 
إلــى أن المنظمــة الدوليــة أعــدت  مشــيًرا 
خطــة طارئــة تحســًبا للنــزوح مــن شــمال 

شرق سوريا.
المتحــدة  األمــم  أن  مومســيس  وأضــاف 
علــى  األطــراف”  بجميــع  اتصــال  “علــى 
األرض. لكنــه أوضــح أن مكتبــه لــم ُيبّلــغ 
مســبًقا بالقــرار األميركــي الذي يعــد تخلًيا 
ــا عــن األكــراد الذيــن كانــوا الحليــف  فعليًّ
األبــرز لواشــنطن فــي القتــال ضــد تنظيــم 

“داعش”.

عواصم ـ وكاالت

نابلس ـ أر تي

تجمع أكراد سوريون حول مدرعة أميركية خالل تظاهرة ضد التهديدات التركية في محافظة الحسكة السورية )أ ف ب(

لندن ـ العربية نتواشنطن ـ وكاالترام اهلل ـ وكاالت

ذكرت وكالة األنباء الفلســطينية أن الرئيس محمود عباس كلف رئيس لجنة االنتخابات ببدء 
التحضير إلجراء االنتخابات التشريعية، على أن تتبعها االنتخابات الرئاسية بعد بضعة أشهر.

فيســبوك  علــى  عبــاس  صفحــة  وذكــرت 
للحكومــة  تعليماتــه  أصــدر  “الرئيــس  أن 
علــى  بالعمــل  كافــة  المعنيــة  واألجهــزة 
توفيــر جميــع المتطلبــات الالزمــة إلجــراء 

االنتخابات”.
وأعلن عباس مساء األحد أن حوارا سيبدأ 
مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيرا 
لالنتخابات العامة المقبلة، من دون تحديد 
موعدهــا. وقــال فــي مســتهل اجتمــاع فــي 
لفتــح  التابعــة  المركزيــة  للجنــة  هللا  رام 
واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير “لقد 

، تــم االتفــاق علــى كثيــر مــن  يــا القضا
لــك واآلن ســنبحث مرة أخرى”  ذ
لكي “يطلع الجميع على ما 

تم االتفاق عليه”.
عبــاس:  وأضــاف 

لجنتيــن  تشــكيل  “تــم 

مــع لجنــة االنتخابــات  للحــوار والتواصــل 
والتنظيمــات مثل حماس” وكافة الفصائل، 
وكذلك مع “الجهات اإلســرائيلية، ألن هناك 
أن  علــى  تمامــا  مصــرون  نحــن  اعتراضــا. 
االنتخابــات يجــب أن تجــري فــي الضفــة 
والقــدس وقطــاع غــزة”. مــن جهــة أخــرى، 
بيــان رئيــس  ناقشــنا  “لقــد  أوضــح عبــاس 
الــوزراء اإلســرائيلي بناميــن نتنياهــو قبــل 
إذا  إنــه  وقلنــا  األغــوار،  بضــم  االنتخابــات 
اســتمروا علــى موقفهــم ســنعتبر كل اتفاق 

مع إسرائيل الغيا. سننتظر ونرى”.
وسبق أن أعلن في كلمته أمام األمم 
المتحدة أنه ســيعلن فور عودته 
مــن نيويــورك عن موعــد إلجراء 
االنتخابــات العامــة فــي الضفة 
والقــدس  غــزة  وقطــاع 

الشرقية.

شــن الرئيس األميركي دونالد ترامب هجوما حادا على رئيســة مجلس النواب 
الديمقراطية نانسي بيلوسي. 

وقــال ترامب أمس اإلثنين في تغريدة 
لــه علــى صفحتــه فــي موقــع التواصــل 
قــد  بيلوســي  إن  “تويتــر”  االجتماعــي 
تكون مدانة بالخيانة بســبب ما وصفه 
بعلمها بتوصيف عضو ديمقراطي كبير 
لمكالمتــه الهاتفيــة مــع رئيــس أوكرانيا 

فالديمير زيلينسكي.
تعــرف  كانــت  بيلوســي  أن  وأوضــح 
“كل أكاذيــب رئيــس لجنــة المخابــرات 
بمجلــس النــواب األميركي آدم شــيف”، 
وعلــى دراية بعمليــات التحايل الكبيرة 
الكونغــرس  بحــق  ارتكبهــا  التــي 

والشعب األميركي، على حد قوله.
علــى  األميركــي  الرئيــس  وشــدد 

مذنبــة  بيلوســي  أن 
مثــل شــيف وغيــره ممــن 
إلــى  داعيــا  تواطــأوا، 

ضرورة عزلهم جميعا فورا.
قــد  النــواب  رئيســة مجلــس  أن  يذكــر 
أعلنــت في وقت ســابق، بدء النظر في 
إمكان عزل ترامب عن منصب الرئاسة، 
بممارســة  لــه  اتهامــات  خلفيــة  علــى 
األوكرانــي  الرئيــس  علــى  الضغــط 
فالديميــر زيلينســكي؛ لتحقيق مصالح 

سياسية خاصة به.
ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب 
من زيلينسكي فتح تحقيق مع منافسه 
المحتمل للرئاســة في انتخابات 2020، 
األنشــطة  بشــأن  بايــدن،  جــو 
االقتصادية لنجله في أوكرانيا.

ويعتقــد أنــه علق تقديــم حزمة 
ألوكرانيــا  أمنيــة  مســاعدات 
للضغــط عليهــا؛ حتــى تفتــح 

تحقيقا مع بايدن االبن.

وصف المرشد اإليراني علي خامنئي في ما يبدو أنه أول تعليق على احتجاجات 
العراق، أنها “مؤامرة من األعداء تهدف إلى التفريق بين إيران والعراق”.

 وقــال خامنئــي فــي تغريدة له عبر حســابه 
والعــراق  إيــران   “ إن  “تويتــر”  علــى موقــع 
وقلوبهــم  أجســادهم  ترتبــط  شــعبان 
وأرواحهــم بوســيلة اإليمان باللــه وبالمحّبة 

ألهل البيت وللحسين بن علي”.
وأضاف: “ســوف يزداد هذا االرتباط وثاقة 
يوًمــا بعــد يــوم. يســعى األعــداء للتفرقــة، 

لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر”.
علــى  ا  ردًّ خامنئــي  تصريحــات  وتأتــي 
هتــاف: “إيــران بــره بره.. بغــداد تبقى حرة” 
كأبــرز الشــعارات التي تتــردد أصداؤها في 
المظاهــرات المناهضــة للحكومــة العراقية 

التــي عمت مدنا عــدة في البالد 
منذ الثالثاء الماضي.

المنــددة  الهتافــات  وجــاءت   
بإيران بعد أعوام من التدخل 
اإليراني في الشــأن العراقي، 

األوضــاع  تــردي  إلــى  أدى  الــذي  األمــر 
فــي  واالقتصاديــة  واألمنيــة  االجتماعيــة 

البالد.
العراقيــة  االحتجاجــات  أيــام  وطيلــة 
المســتمرة، حاول مســؤولو النظام اإليراني 
ودأبــت  الشــعبية  االحتجاجــات  تشــويه 
وســائل إعالم إيران الرســمية علــى وصفها 
بـــ “أعمــال شــغب”، ومحاولة ربطهــا بجهات 
السياســية  الطــرق  بمختلــف  خارجيــة 

واألمنية واإلعالمية.
االحتجاجــات  تــؤدي  أن  إيــران  وتخشــى 
دور  زعزعــة  سياســي  تغييــر  إلــى 
ونفــوذ رجــال الديــن المتشــددين 
التابعــة  الشــيعية  والميليشــيات 
فــي  تســتخدمها  والتــي  لهــا 
فــي  بالوكالــة  حروبهــا 

المنطقة، وفق مراقبين.

خامنئي يصف احتجاجات العراق بـ ”المؤامرة”ترامب يهاجم بيلوسي ويتهمها بالخيانةعباس يأمر بالتحضير النتخابات تشريعية ورئاسية
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دبي ـ العربية نت

البالد - سفارة المملكة المغربية

أعلــن الجيــش الوطني الليبــي أن قواته 
شــّنت فجر أمــس اإلثنين غــارات جوّية 
ومعســكرات  مواقــع  علــى  متزامنــة 
مســلحي قــوات الوفــاق في مدن ســرت 
ومصراتــة وغريــان والعاصمة طرابلس، 
فــي أول هجــوم شــامل يقــوده الجيــش 
فــي  العســكرية  العمليــات  بدايــة  منــذ 

طرابلس قبل نحو 6 أشهر.
الحربــي  اإلعــالم  شــعبة  وأوضحــت 

التابعــة للقيــادة العامة للجيــش الوطني 
الليبي، أن هذا القصف اســتهدف قاعدة 
ســرت،  بمدينــة  العســكرية  القرضابيــة 
ومواقع أخرى تابعة للميليشــيات داخل 
المدينــة، وكذلــك غرفــة عمليــات تركيــة 
بالكليــة  والذخائــر  لألســلحة  ومخــزن 
الجويــة بمصراتــة، إضافــة إلــى مخــازن 
العســكري  بالقســم  والذخائــر  لألســلحة 

لقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

نشــرت مملكــة ليســوتو، مذكــرة شــفهية 
لوزارتهــا للشــؤون الخارجيــة والعالقات 
الدوليــة، تعلــن من خاللها رســميا قرارها 
وقراراتهــا  تصريحاتهــا  جميــع  “تعليــق 
المتعلقــة بوضع الصحــراء و”الجمهورية 
الصحراويــة” الوهمية، وبأن “تدعم بقوة 
المسلســل السياســي الــذي تشــرف عليــه 
األمــم المتحــدة”، وبــأن تنهــج مســتقبال 
االجتماعــات  كل  فــي  إيجابيــا  “حيــادا 
التــي  والدوليــة”  والجهويــة  اإلقليميــة 

تتناول هذه القضية. جاء عقب االتصال 
الشــؤون  وزيــر  أجــراه  الــذي  الهاتفــي 
ناصــر  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة 
بوريطــة، مــع وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
ليســيغو  بليســوتو،  الدوليــة  والعالقــات 
ماكغوثــي”. وكانــت مملكة ليســوتو التي 
قررت تعليق كافة تصريحاتها وقراراتها 
“الجمهوريــة  بـــ  المتعلقــة  الســابقة 
الصحراويــة” الوهمية، قــد اعترفت بهذا 

الكيان الوهمي في 9 أكتوبر 1985.

الجيش الليبي يشن هجوما على مواقع “الوفاق”

ليسوتو تعلق االعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية”

بغداد ـ وكاالت أبوظبي ـ وام

فــي الوقــت الــذي تشــتعل فيــه االحتجاجــات 
الشعبية السلمية في العراق، والتي رّدت عليها 
قــوات األمــن بـ”القــوة المفرطــة” قبــل أن تؤكد 
خطــوات  اتخــاذ  المشــتركة  العمليــات  قيــادة 
ارتكبــوا  ممــن  واآلمريــن  الضبــاط  لـ”محاســبة 
األفعــال الخاطئــة خالل التظاهــرات”، خرجت 
ميليشــيات الحشــد الشــعبي بتصريحات تهّدد 
أو  تمــرد  “أي  لمنــع  العنــف  باســتخدام  فيهــا 
انقــالب”.  وأعلن رئيس هيئة الحشــد الشــعبي 
فصائلــه  أن  االثنيــن،  أمــس  الفيــاض،  فالــح 
“جاهــزة للتدخــل لمنــع أي انقــالب أو تمرد في 

العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك”.
 ويعتبــر الفيــاض االحتجاجــات الشــعبية التي 
الفســاد  بمحاربــة  المحتجــون  فيهــا  يطالــب 
وتحســين اقتصاد البالد وغيرهــا من المطالب 
إلســقاط  فاشــل  “مخطــط  هــي  المشــروعة، 
النظــام”.  وكانــت القيــادة العســكرية العراقيــة 
قــد أقــرت، أمــس االثنيــن، بـ”اســتخدام مفــرط 
فــي  محتجيــن  مــع  مواجهــات  خــالل  للقــوة” 

مدينة الصدر، بشــرق بغداد، أسفرت عن مقتل 
13 شــخًصا علــى األقــل ليــل األحــد، بحســب 
مصــادر أمنية وطبية.  وأشــارت خلية اإلعالم 
األمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي وجه بـ”سحب كافة قطعات 
الجيش من مدينة الصدر واســتبدالها بقطعات 

الشــرطة االتحاديــة، وذلــك نتيجــة األحــداث 
التي شــهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصل 
استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد االشتباك 
المحــددة”. كمــا أكدت بدء إجراءات محاســبة 
العناصر الذين “ارتكبوا هذه األفعال الخاطئة”، 

وفق ما نقلت “فرانس برس”.

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني ســعد 
الحريــري أن حكومــة بــالده تقــف ضــد أي 

أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج. 
وقــال فــي حــوار حصــري مــع وكالــة أنباء 
زيارتــه ألبوظبــي:  “وام” خــالل  اإلمــارات 
أننــي  للحكومــة،  رئيًســا  بصفتــي  “أؤكــد 
النزاعــات  فــي  لبنانــي  تــورط  أي  أرفــض 
الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة 
اللبنانيــة ترفض التدخل أو المشــاركة في 
أي أنشــطة عدائيــة ألي منظمــة تســتهدف 

دول الخليج العربي”.
“لقــد  اللبنانــي:  الــوزراء  رئيــس  وأضــاف   
بعــدم  قــراًرا  اللبنانيــة  الحكومــة  اتخــذت 
التدخــل فــي النزاعــات الخارجيــة أو فــي 
الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة، ولكــن 
مع األسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من 
قبل الحكومة ولكن من قبل أحد األطراف 

السياسية المشاركة في الحكومة”.
وشــّدد الحريــري علــى أنــه ينبغــي توجيــه 

“جــزًءا  بوصفــه  هللا  حــزب  إلــى  االتهــام 
مــن النظــام اإلقليمــي وليــس بصفتــه أحد 
أن  مؤكــًدا  اللبنانيــة”،  الحكومــة  أطــراف 
لبنــان يمثــل “جــزًءا ال يتجــزأ مــن العالــم 
العربي، ويرتبط اســتقراره باستقرار وأمن 
العالــم العربــي بشــكل عــام، والســيما فيما 
يخص الجوانب السياسية واالقتصادية”.

وتعليًقــا على هجمــات الطائرات المســيرة 
المملكــة  فــي  نفطيتيــن  منشــأتين  علــى 
ســبتمبر   17 فــي  الســعودية  العربيــة 
الماضــي، قــال الحريري “لقــد كانت خطوة 
متهــورة وضعــت الخليج العربي والســالم 
اإلقليمــي علــى شــفا االنفجــار وأدت إلــى 

ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة”.

عراقيون يشاركون في مظاهرة مناهضة لفساد الدولة وسط بغداد )أ ف ب(
سعد الحريري

مع اشــتعال التظاهرات.. الحشــد الشــعبي يهّدد بالعنف لمنع “التمرد” ينبغــي توجيه االتهام لـ ”حزب اهلل” بوصفــه جزءا من النظام اإلقليمي
القوات العراقية تقر بـ ”استخدام مفرط للقوة” ضد المحتجين الحريري: نقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف الخليج
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ابتليت الكثير من دولنا العربية واإلســامية بمجموعة من مدعي الثقافة وأنصار ما 
يزعمون أنها ليبرالية وحرية، ممن يســيئون لإلســام والمســلمين ويهينون أشــخاصا 
وأحداثا، ويسوقون بأنهم بذلك يرسخون لحرية النقد والرأي والرأي اآلخر. المفارقة 
أن هــؤالء ال يتركــون العنــان لخياالتهــم وأفكارهم وإســاءاتهم إال عندما يتعلق األمر 
باإلســام والمســلمين، ونجدهــم في قمة الحذر والوداعة عندمــا ينتقلون بأحاديثهم 

لموضوعات أخرى، احتراًما للتخصص ومنًعا للتداخل كما يدعون ويزعمون.
ومؤخــرا قدمــت دولــة تعــد نموذجا فــي الحرية واحتــرام الرأي والــرأي اآلخر لهؤالء 
الصــورة الواجبــة لهــذه الحريــة والخطــوط الفاصلــة بينهــا وبيــن البــذاءة واإلســاءة 
المرفوضــة، حيــث قامــت النيابــة العامــة فــي باريــس، بفتــح تحقيــق ضــد الكاتــب 
والصحافي الفرنسي إيريك زمور، بسبب تصريحات حذر فيها الفرنسيين وخصوصا 
الشباب بأنهم سيواجهون مشاكل كبيرة ألنهم سيكونون بمثابة أقلية مع تزايد أعداد 
المســلمين بســبب الهجــرة، متســائا: “هل ســيوافق الشــبان الفرنســيون علــى العيش 
كأقليــة علــى أرض أجدادهــم؟ إذا قبلــوا، فهــم يســتحقون الخضــوع لاســتعمار، وإال 

سيضطرون للحرب من أجل خاصهم”. 
النيابــة الفرنســية ارتــأت أن هــذا الخطــاب المعــادي لإلســام والمهاجرين، يســتهدف 
أصــول أو ديــن أو عــرق مجتمــع، ويحرض علــى التمييــز والكراهية والعنــف، فقررت 
التصــدي لــه، خصوصــا أن الكاتــب نفســه لــه ســوابق مــن بينهــا مطالبتــه للمســلمين 
باالختيــار بيــن اإلســام وفرنســا، وتحذيــره مــن أن النســاء المســلمات المحجبــات 
فــي الضواحــي يــردن إقامــة حكــم إســامي فــي البــاد، وتم تغريمــه ماليــا على هذه 

التصريحات.
األمــر لــم يتوقــف عنــد حدود القضاء الفرنســي، بل امتد للســلطة التنفيذيــة أيًضا، إذ 
انتقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب خطابات زمور واصًفا إياها بأنها مثيرة 

لاشمئزاز.
“زمــور” هــذا يتواجــد فــي العديد مــن دولنا وبصور أكثر حدة وشــدة وجهــا، وهو ما 
يؤكد أن األمر يستدعي مواجهة من قبل السلطات المختلفة للقضاء عليه والحفاظ 
على سامة المجتمعات من جراثيم تسبب األمراض التي تحتاج وقتا طويا للعاج 

والشفاء منها.

هناك خطوط فاصلة بين حرية النقد واحترام الرأي والرأي اآلخر وبين  «
البذاءة واإلساءة المرفوضة.

فرنسا وحدود النقد

الضرائب وعدم ضبط 
األسعار

هناك ممارســات تقــوم بها بعض المحات والمطاعــم والمجمعات التجارية، 
وبعــض البــرادات فيما يتعلق بأســعار األغذية على وجــه الخصوص، بوضع 
رسوم إضافية أو ضرائب دون االلتزام بالقانون، قد ال يتضرر المواطن في 
الكماليات منها، إنما هناك ســلع أساســية يتضرر المواطن بشــكل مباشــر إن 
تم رفع أسعارها، فهي ضمن احتياجاته الرئيسية وال يمكن االستغناء عنها.
لألسف هناك فواتير تظهر فروقا في األسعار، واتضح منها وجود زيادتين 
علــى الســعر النهائــي مــرة علــى أســعار الســلع ثــم مرة أخــرى بزيــادة 5 % 
عند الحســاب لدى الكاشــير، فيضاف للســعر اإلجمالي 5 % تحت مســمى 
ضريبة القيمة المضافة رغم تصريحات وزارة الصناعة والتجارة من قبل 
بــأن الســعر يجب أن يكون مشــموال علــى الضريبة، بمعنى أن الســعر الذي 

يراه المستهلك هو سعر نهائي ال تضاف إليه أية رسوم أخرى.
الكهربــاء، وشــركات  أســعار  فــي  المضطــردة  الزيــادة  ذلــك  علــى  عــاوة 
االتصــاالت، وأســعار النفط، ومزاحمة الغرباء واألجانــب المواطن في كل 

المجاالت، بينما في المقابل غياب أية زيادة في الرواتب.
ومــن أراد أن يعمــل عمــا إضافيــا أو أراد الشــروع فــي مشــاريع بســيطة 

تســاهم فــي حــل بعض همومــه يجد تعقيــدات تعيقه عن إكمــال حلمه أو 
االســتمرارية فيه، هاهي مئات األلوف من الســجات التي ألغيت حســب 
آخــر إحصائيــة رســمية )أكثــر مــن 160 ألف ســجل خال آخر 3 ســنوات(. 
يجب وضع عقوبات رادعة للمخالفين واتخاذ إجراءات مشــددة حيالهم، 
فالمواطــن غيــر قــادر على تحمل مثل هــذه المخالفات، ووضع تســهيات 
داعمــة وفــرص ســخية تمكنــه من الحصــول على راتب إضافي يســد فيه 

احتياجاته واحتياجات أسرته.
مــن جهــة أخرى يجب تعميق أســس الثقافة االســتهاكية الصحيحة لدى 
المســتهلكين، غالبيتهم يســرفون كثيرا في شــراء كميات كبيرة من السلع 
بدون الحاجة الحقيقية لها، ويركزون على ســلع كمالية يمكن االســتغناء 
عنهــا، يجــب مراجعــة اســتهاكنا للســلع، وتنظيم ســلوكيات الشــراء لدينا 
حتــى نتمكــن مــن مواجهــة حــرب غاء األســعار وضبــط الميزانية بشــكل 

يتناسب مع حجم احتياجاتنا األساسية. 

ختامًا أقول لكل المخالفين خافوا الله في هؤالء الفقراء والبسطاء  «
الذين سلبتهم حياة الضيق صحتهم وسعادتهم.

opinions
@albiladpress.com

عطا الشعراوي

Ata2928 
@gmail.com

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

13
الشعب العراقي األصيل 

ونضال بطولي لطرد 
الفرس

التشابه كبير ولو اختلف الزمن، واألشخاص، المواقع هي نفسها، واألسباب 
هــي نفســها أيضــا والظــروف ال تحتمل الجــدل، فالنظام اإليرانــي وعماؤه 
يقتلــون الشــعب العراقــي الــذي خرج عــن بكرة أبيــه في مظاهــرات مزلزلة 
تطالــب برحيــل السياســيين الفاســدين والعمــاء ومــن يرســم لهــم نيــران 
الطغيــان، فالشــعب العراقــي األصيل يخوض اليوم صيغــة نضالية بطولية 
لطــرد الفــرس والعمــاء بعــد أن نهبــت واغتصبــت أرضــه وثرواتــه وفقــد 
عزتــه وقدراتــه االقتصادية وتحول العراق بســبب مالي قــم وطهران إلى 
نافــورات دم فــي كل مــكان حتــى أصبــح الــدم وعدم االســتقرار جــزءا من 
حيــاة العراقييــن.. العراق الشــامخ والرمز المجســم في النصر الحاســم في 
الحــرب الشــريفة ضد أعداء اإلســام وهــواة الدمار ومصاصــي الدماء في 

إيران.
أعجبتنــي عبــارة قالهــا مواطن عراقي أصيل في “تويتــر” وهي “عادي اكتلني 
أمــوت شــهيد وال أمــوت مذلــول وعميل”، في تحــد قوي للمليشــيات اإليرانية 
التــي نزلــت إلــى الشــوارع وأطلقت الرصــاص علــى المحتجين، فقد انتشــرت 
فيديوهــات فــي وســائل التواصل االجتماعي تكشــف تخفي الحــرس الثوري 

اإليرانــي بالــزي العســكري العراقــي لقمــع المحتجيــن، إذ ال يعرفــون التحــدث 
بالعربيــة ويفتقــدون الشــرف والكرامــة، وهــذه مــن طبيعــة الفــرس وطغمــة 
خامنئي، والحكومة التابعة لهم التي لم تجعل المواطن العراقي يســتفيد من 
ثروات النفط بل سرقت حتى كفنه وجعلته يحترق على أجفان الفقر والعوز.

كثيرة هي التقارير الصحافية التي تحدثت عن الفساد وسوء اإلدارة  «
من جانب الحكومة المحلية والمركزية اللتين تسيطر عليهما زمرة 

فاسدة من األحزاب الدينية التي حكمت العراق على مدى أكثر من عقد 
من الزمان، ويقول الكاتب العراقي نظير الكندوري في مقال نشر في 

يوليو الماضي في موقع “نون بوست” “إن األحزاب التي تمسك النظام 
ا، هي أحزاب من صنع النظام اإليراني وترعرعت في أحضانه،  العراقي حاليًّ
والمليشيات التي تمسك الملف األمني في العراق، هي مليشيات أُسس 

بعضها داخل إيران، وبعضها اآلخر أُسس في العراق برعايتها ووفق 
توجهاتها، فما كان من هؤالء إال أن سّخروا كل خيرات هذا البلد لصالح 

المستعمر اإليراني، دون مراعاة أبسط حقوق الشعب العراقي المغلوب 
على أمره”.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

B7747@hotmail.com

“إيران بره بره”
اآلن يقولهــا العراقيــون، اآلن يهتف العراقيــون في مظاهراتهم “إيران بره 
بــره... العــراق حرة حرة”، اآلن أدرك الشــعب العراقي الــذي طالت معاناته 
وقتل منه من قتل وسجن منه من سجن وغادره من غادر بعد أن أصبح 
بين خيارين ال ثالث لهما، إما الموت أو الهروب خارج العراق وقضاء باقي 
العمر في المنفى، اآلن أدرك الشــعب العراقي أن إيران هي المســؤولة عن 
معاناتــه وخــرج يطالــب بلقمته وحريته التي ســرقت منه تحت شــعارات 

كاذبة. 
مــن يصــدق أن عــدد الذيــن قتلــوا فــي العــراق بعــد االحتــال األميركــي 
اإليراني له يفوق بكثير كل الذين قتلوا في الحروب التي خاضها العراق 
فــي تاريخــه؟ مــن يصــدق أن الشــعب العراقــي صاحــب أكبــر رصيــد مــن 
المحروقات يعيش أياما كاملة با كهرباء حتى هذه اللحظة؟ من يصدق 
أن العراقــي يضطــر إلــى تســديد فاتورة كهربــاء من مولدات الشــارع مئة 
دوالر فــي الشــهر؟ مــن يصــدق أن العراقــي أصبــح يعانــي للحصــول على 
طعــام أوالده كمــا يعانــي غيــره فــي البلــدان التــي خربتها ثــورات الخراب 

العربي؟
الشــعب العراقــي يعاني ورجــال السياســة يمتلكون أرصــدة بالتريليونات 
فــي بنــوك إيــران، ورئيس الحكومة يعــد المتظاهرين بالنظــر في أحوالهم 
ويطلــب فرصة لتطبيق سياســاته التي أشــعلت الشــارع العراقي.الشــعب 
العراقــي بــات يعــرف مأســاته جيــدا، لكــن هل بإمكانــه أن يفعل شــيئا في 

مواجهة التغلغل اإليراني في كل مفاصل العراق؟
الكل يعرف أن الوجود اإليراني سبب خراب العراق وأن كل الخيوط بيد 
إيــران التي تســيطر علــى كل أجهزة الدولــة العراقية وتحــول بين العراق 
وبيــن العــودة إلــى أيــة دولــة عربيــة، لكن األمــل ضعيف فــي مواجهة هذا 

التغلغل الذي يدير العراق طبقا لتوجيهات مالي إيران.
لكــم هللا أيهــا العراقيــون يــا مــن دفعتــم ثمنــا باهظا مــن أجــل الحرية ولم 

تجدوها، وضاعت لقمتكم بعد أن كنتم أغنى الشعوب!

من يتذكر ذبح اإلعالمية أطوار بهجت وسط الشارع أمام الناس  «
بطريقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الهمجية وسفك الدماء.

بثينة خليفة قاسم

اســتكمل برنامــج التقاعد االختيــاري مؤخرا مراحله األخيرة عبــر خروج الدفعة 
الثالثــة مــن 13 جهــة رســمية - لــم يســمح لهم بالتســجيل فــي المراحــل األولى - 
ليضافوا إلى أكثر من 9 آالف متقاعد غادروا سابقا ضمن نفس البرنامج، غير أن 
تبعــات البرنامــج المســتحدث لم تنتــه بعد، بل بدأت توا، وظهــرت للعلن وصارت 
جــزءا مــن المناقشــات االجتماعيــة، فســمعنا أصواتــا ارتفعــت لتطالــب بعــودة 
مجموعة من المتقاعدين إلى مواقعهم نظرا لحاجة مؤسســاتهم إليهم وصعوبة 

إبدالهم بكفاءات مواطنة.
ال أعتقــد أن هنالــك شــخصين قــد يختلفــان فــي أن برنامــج التقاعــد االختيــاري 
أخرج كفاءات بحرينية تحتاج إليها األجهزة الحكومية، وتدلل على ذلك سرعة 
وزارة التربيــة والتعليــم وكذلــك وزارة الصحــة فــي اســتقطاب كفــاءات جديدة، 
ويــدرك المراقــب عــن كثــب أن مــا تحملــه المدرســون المغــادرون اختياريــا مــن 
جــداول وأنصبــة دراســية ال يمكن ببســاطة توزيعــه على من تبقى مــن زمائهم، 
ومــا كان يؤديــه الممرضــون المتقاعــدون ال يمكــن أن تترك أعبــاؤه على زمائهم 

الصامدين تحت ضغط العمل أصا.
اليــوم مــن أصــوات مطالبــة بعــودة المتقاعديــن اســتجابة لحاجــة  مــا نســمعه 
مؤسســات، وحــركات التوظيــف األخيــرة فــي عــدة جهــات حكوميــة، يعكــس 
بوضــوح الهندســة الخاطئــة لبرنامج التقاعد االختياري الذي ســمح بمغادرة “من 

يرغب” بغض النظر عن مدى حاجة المؤسسة لهذه النوعية من الكفاءات.
باعتقادي، إن برنامج التقاعد االختياري ليس خطأ في مبادئه، لكن تطبيقه كان 
يفتــرض أن يقتصــر علــى القطاعات الحكومية التي تعانــي من فائض في القوى 

البشرية فقط، وذلك بعد تحديدها عبر دراسة دقيقة.
اآلن، وبعــد أن خــرج مــن خــرج، ال أرى مــن الحكمــة أن يتــم تجميــد أحد شــروط 
البرنامج، ســعيا وراء عودة مجموعة من المتقاعدين خرجوا بمزايا عالية نســبيا 

ويتسلمون مستحقات تقاعدية مع نهاية كل شهر.

إنما أرى الحل في فتح الباب أمام العاطلين من الكفاءات البحرينية  «
الشابة ليتولوا أداء وظائف “الخط األول”، وليتبوأ  الموظفون الذين آثروا 
البقاء أمام إغراء البرامج وظائف “الخط الوسط” الشاغرة، وإن استغرق 

األمر بعضا من الوقت لتعود عجلة العمل كما كانت سابقًا.

التقاعد االختياري... بين الهندسة الخاطئة والحل

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com
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والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  تواصــل 
عملهــا بــكل عزم ومضاء وبكامــل طاقتها من 
أجــل تنفيذ توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلى للشباب والرياضة والرامية إلى حسم 
واإلدارييــن  الرياضييــن  مســتحقات  ملــف 
وفقــا  نهائيــة  بصــورة  والمدربيــن  والفنييــن 
للخطــة الفنيــة التــي أعلــن عنهــا ســموه فــي 
اللقــاء التاريخــي مــع األســرة الرياضيــة وقد 
قطعــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة في 

ســبيل الوصــول إلــى تنفيــذ توجيهــات ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شوًطا كبيرة 
وتواصلــت  والفنيــة  اإلداريــة  العمليــة  فــي 
مــع مختلــف الجهــات المرتبطــة بالمشــروع؛ 
بهدف تنفيذ الخطة الفنية بالشــكل المطلوب 
وإيصال المستحقات المالية إلى مستحقيها. 
وأعلنت وزارة شــؤون الشباب والرياضة أنها 
وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة تســجيل وتوثيــق 
والفنييــن  واإلدارييــن  الرياضييــن  العقــود 
والمدربيــن والتــي أقيمــت ســابقا فــي مركــز 
المحرق الشبابي النموذجي واستاد البحرين 
الوطنــي وفــرز االســتمارات مــن قبــل كــوادر 
الرياضييــن  التــي قدمــت مــن قبــل  الــوزارة 
واإلدارييــن والفنييــن والمدربيــن ومــن كافة 
المســجلة  االســتمارات  عــدد  بلــغ  النواحــي 

2340 استمارة وبلغ عدد األندية 29 نادًيا.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  وقامــت 

بعــد االنتهاء مــن فرز االســتمارات بالتواصل 
مــع األندية الوطنية وقامت بإرســال القوائم 
إليها من أجل النظر فيها والتأكد من صحتها 
ومطابقتهــا مع ســجالتها وإصــدار حكمها أما 
بالموافقــة علــى تلــك القوائــم أو رفض من ال 
تنطبــق عليــه الشــروط وفًقــا لرؤيــة ووجهــة 

نظر النادي، وقد قامت األندية الوطنية بالرد 
على تلك العقود.

 وفي ســبيل تحقيق العدالة الكاملة وإعطاء 
كل ذي حق حقه قامت وزارة شؤون الشباب 
والتــي  التحكيــم  لجنــة  بتشــكيل  والرياضــة 
ســتقوم بالنظــر فــي العقــود التــي لــم يوافــق 

عليهــا النــادي والعمــل علــى فــض النــزاع بين 
النادي الالعب، وســيترأس اللجنة المستشــار 
محمــد مجبل وبعضوية المستشــار المســاعد 

مصعب بوصيبع. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  وتقــوم   
بالتواصل المســتمر مع بنــك البحرين للتنمية 

وذلك بهدف االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية 
فــي  عليهــا  النصــوص  الشــروط  واســتيفاء 
العقود التي قامت بتوقيعها األندية الوطنية 
فــي لقاءهــا التاريخي مع ســمو الشــيخ ناصر 
إنهائهــا  علــى  والعمــل  خليفــة  آل  حمــد  بــن 

بصورة سريعة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

“الشباب والرياضة” تواصل عملها الدؤوب إلنهاء المستحقات

سمو الشيخ ناصر بن حمد في اللقاء التاريخي مع األندية  مصعب بوصيبعمحمد مجبل

أبرمــت إدارة نــادي باربــار ثالــث صفقاتهــا 
علــى صعيد لعبــة كرة اليد لفريــق الرجال، 
حيــث تعاقــدت مــع العــب الدائرة عيســى 
مشاخيل وذلك للموسم الرياضي الجديد.

وجــرت مراســم توقيــع العقــد الــذي يمتــد 
لموسم واحد مساء السبت في مقر النادي 
بحضــور بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة 
علي حســن وعيسى مشاخيل. ويأتي هذا 
األمــر ليؤكد مصداقية وصحة الخبر الذي 

انفرد به ونشر في 17 سبتمبر الماضي.
الدائــرة  مركــز  فــي  مشــاخيل  وســيخلف 
العمــالق جعفر عباس الذي انتقل لصفوف 
باربــار،  مــع  لعبهــا  بعــد ٤ مواســم  األهلــي 
ضمــن  مــن  كان  الــذي  مشــاخيل  ويعتبــر 
الديــر  نــادي  فــي  المراغــي  كتيبــة محمــد 
بالموســم الماضي من العناصر المميزة في 
الجانبيــن الدفاعــي والهجومي، وســيكون 
عنصر إضافة للينفسج اذا ما تم استغالله 

بالشكل المثالي.
وفي الســياق نفســه، جدد نادي باربار عقد 
جناحــه الطائــر علــي رجــب ليســتمر فــي 
صفــوف الفريــق بالموســم الــذي ســينطلق 
بالشــهر المقبل. ويعتبــر رجب من العناصر 
الحاليــة  الفتــرة  فــي  ووجــوده  المؤثــرة 
ســيصب فــي مصلحــة الفريــق الــذي عمــل 
فــي االيــام الماضيــة على تدعيــم صفوفه 
بالشــكل الجيــد، إذ تمكــن مــن إعــادة علــي 
لعبــا  اللــذان  المقابــي  ومحمــد  عبدالقــادر 

عقــد محمــود  ســابقا، وجــدد  األهلــي  مــع 
عبدالقادر. 

بقيــادة  البرباريــة  اإلدارة  تســعى  حيــث 
أعــاد  الــذي  فالحــي  علــي  ســيد  المــدرب 
يكــون  أن  التتويــج  لمنصــات  الفريــق 
غمــار  خــوض  قبــل  مثاليــة  جاهزيــة  فــي 
للبطولــة  وايضــا  المحليــة  المنافســات 
اآلســيوية لألنديــة التــي ســيتواجد فيهــا 
باربار باعتباره بطل الدوري والتي ســتقام 

في نوفمبر المقبل بكوريا الجنوبية.

مشاخيل خالل توقيع العقد 

المقابــي ومحمــد  عبدالقــادر  علــي  اســترجاع  بعــد 
مشاخيل ثالث صفقات يد باربار

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

وّجــه المتســابق البحرينــي المتميــز طــالل عثمــان بشــارة بطــل 
أكاديميــة الســائقين الشــباب الخليجيــة التــي اختتمــت نســختها 
الثالثــة بســلطنة عمــان مؤخــًرا شــكره وامتنانه العميقين للشــيخ 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  خليفــة  آل  عيســى  بــن  عبــدهللا 
البحرينــي للســيارات وإلــى الشــيخ ســلمان بــن عيســى آل خليفة 
رياضــة  موطــن  الدوليــة  البحريــن  بحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس 

السيارات في الشرق األوسط.
 وأعرب بشــارة عن فخره واعتزازه بالدعم واالهتمام والمســاندة 
من اتحاد السيارات المتواصل والذي أكده أنه ساهم بشكل كبير 
فــي تفوقــه ووصولــه للمركــز األول في آخر مشــاركاته بأكاديمية 
الســائقين الشــباب الخليجيــة التي يشــرف عليها االتحــاد الدولي 
FIA والتــي تهــدف لصقــل مهــارات المتســابقين مــن  للســيارات 
مختلف دول مجلس التعاون ورغم المنافسة الشديدة من جميع 

المشاركين الذين كانوا متميزين.
 وقال إن البحريني يفتخر ويعتز بوجود موطن رياضة السيارات 
فــي الشــرق األوســط حلبة البحريــن الدولية التي تعــد من أجمل 
حلبــات العالــم، فهــذه الحلبــة خرجــت العديــد مــن المتســابقين 
البحرينييــن الذيــن شــاركوا ومــا زالــوا يشــاركون فــي مختلــف 
ســباقات الســيارات فــي مختلــف دول العالم والبطــوالت رافعين 

للمملكــة  المشــرفة  اإلنجــازات  ويحققــون  خفاقــة  الوطــن  رايــة 
الحبيبة، هذا هو الهدف األسمى والذي أسعى إليه دائًما بأن أمثل 
وطنــي خيــر تمثيل وأعكس الصــورة المشــرفة والحضارية أينما 
شاركت وحضرت، وأن مملكتنا الحبيبة صاحبة الريادة في عالم 

رياضة السيارات.

طالل بشارة

حقق المركز األول بآخر مشاركاته بـ “أكاديمية السائقين الخليجية”
بشارة يشيد بدعم عبداهلل بن عيسى وسلمان بن عيسى

الطبري بطل التنس

الكــرة  بلقــب  الطبــري  اإلمــام  مدرســة  احتفظــت 
الطاولــة لمــدارس البنيــن االبتدائيــة، وذلــك ضمــن 
التربيــة  قســم  يقيمــه  الــذي  الخارجــي  النشــاط 
والكشــفية  الرياضيــة  التربيــة  بــإدارة  الرياضيــة 
والمرشــدات فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وقامت 
الدكتورة شــيخة يوســف الجيب الوكيل المســاعد 
للخدمــات التربويــة واألنشــطة الطالبيــة بالــوزارة 
بتتويــج المــدارس الفائزة، وذلك بحضــور الدكتور 
الرياضيــة  التربيــة  إدارة  مديــر  عبــدهللا  عصــام 

والكشفية والمرشدات.
وتغلبــت مدرســة الطبــري فــي النهائــي علــى فريق 
مدرســة كــرزكان 0-2، وحصــدت مدرســة كــرزكان 
الميداليــة الفضيــة، فيمــا حصلــت مدرســة البديــع 

على المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وأشــرف علــى فريــق مدرســة اإلمام الطبــري معلم 
التربيــة الرياضيــة محمــد العصفــور وأشــرف علــى 

فريق كرزكان بشار عبدالنبي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقــد رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة  ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة 
اجتماعــا مــع األمين العــام لالتحاد الدولي لكرة الســلة Andres Zagklis، وذلك في 
مقر االتحاد الدولي بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بناًء على دعوة مقدمة لسموه.

وخــالل االجتمــاع رحــب ســمو الشــيخ 
عيسى بن علي بعقد مثل هذه اللقاءات 
الــذي  بالــدور  ســموه  منوهــا  الُمثمــرة، 
يضطلــع بــه االتحاد الدولي لكرة الســلة 
في تطوير اللعبة وتعزيز وجودها على 
خارطــة االلعــاب الجماهيريــة العالمية، 
العــام  األميــن  مــع  ســموه  مســتعرضا 
لالتحــاد الدولــي لكــرة الســلة مجــاالت 
التعاون والتنسيق التي تصب في دعم 
جهــود االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 

في تطوير اللعبة واالرتقاء بها.

كمــا اســتعرض ســموه خطــط وبرامــج 
فــي  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
ســبيل تعزيــز التواجد والمنافســة على 
المســتويين االقليمــي والدولــي، حيــث 
الدولــي  لالتحــاد  العــام  األميــن  أعــرب 
لكــرة الســلة عــن إعجابه بهــذه البرامج 
ونتائجهــا علــى صعيد تطويــر لعبة كرة 
الســلة فــي مملكــة البحريــن، مؤكــدا أن 
االتحــاد الدولي لكرة الســلة يدعم هذه 
التوجهــات التــي تتالقــى مــع برامجــه 

ورؤيته في االرتقاء باللعبة.

المحــرق  نــادي  الحمــر”  “الذيــب  العبــات  واصلــت 
حصــاد الفريــق فــي ضمــن منافســات بطولــة أندية 
والناشــئين  للشــباب  األثقــال  لرفــع  آســيا  غــرب 
والعمــوم والماســتر والتــي تقــام فــي الفتــرة مــن 4 
حتى 10 من شــهر أكتوبر الجاري بتنظيم من نادي 
الهاشــمية  األردنيــة  بالعاصمــة  البقعــة   - اليرمــوك 
بحصدهــن 36 ميداليــة ملونــة أخــرى )27 ذهبيــة، 
3 فضيــات و6 برونزيــات( ليرفعــن رصيــد الفريــق 
البحرينــي المتميــز إلــى 66 ميداليــة ملونــة لتضــم 
الغلــة المحرقاويــة 42 ميدالية ذهبيــة، 18 ميدالية 

فضية و6 ميداليات برونزية.
حيث تمكنت الالعبة المتميزة مريم محمد شريف 
ضمــن منافســات الفئــة الوزنيــة 61 كيلوغــرام مــن 
تحقيــق 9 ذهبيــات، وحققــت الالعبــة نهــى محمــد 
هللا جابــو فــي الفئــة الوزنيــة فــوق 87 كيلوغرام 6 
ميداليات ذهبية، الالعبة ضي إبراهيم النعيمي في 
الفئــة الوزنيــة 71 كيلوغــرام وحققــت 3 ميداليــات 
ذهبيــة والالعبــة فاطمة حســن للفئــة الوزنية 81+ 
مريــم  والالعبــة  ذهبيــة  ميداليــات   9  ،+87 لغايــة 
81 كيلوغــرام وفــوق  الوزنيــة فــوق  للفئــة  حســن 

و6  فضيــة  ميداليــات   3 وحققــت  كيلوغــرام   87
ميداليات برونزية.

وبهــذه المناســبة، أعربــت نيلــه الميــر عضو مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لرفع األثقال، رئيس اللجنة 
النســائية باتحاد غرب اســيا رئيــس اللجنة العلمية 
وبحــوث التدريــب باللجنــة التنظيميــة الخليجيــة 
بدول مجلس التعاون، رئيس البعثة اإلدارية لنادي 
المحرق عن سعادتها البالغة بالنتائج التي تحققت 
حتــى اآلن مــن قبــل العبــات نــادي المحــرق الالتي 
الســيدات،  منافســات  أقــوى  فــي  نفســهن  فرضــن 

فئاتهــا  جميــع  فــي  المســابقات  شــهدت  حيــث 
األولــى  المراكــز  علــى  واحتــدام  قويــة  منافســات 
خصوًصــا من العبــات فرق وأندية األردن الشــقيق 
الشــقيقة  أرضهــم  علــى  تقــام  البطولــة  أن  كــون 
وتشهد مشاركة واسعة منهن، إال أن العباتنا تمكن 
متســلحات بالعزيمــة واإلصــرار أن يزاحمن الجميع 
ويتفوقــن ويتقلــدن بالميداليــات الملونــة رافعيــن 

راية الوطن عالية خفاقة.
قدمتــه  الــذي  الجبــار  بالمجهــود  الميــر  وأشــادت   
جميــع الالعبــات، والجهــاز الفنــي واإلداري متمنية 

منافســات  أيــام  باقــي  فــي  للجميــع  التوفيــق 
الرائــع وتســخير  التنظيــم  البطولــة، واستحســنت 
جميــع اإلمكانيــات مــن أجــل راحة الوفــود وتوفير 
االحتياجات الالزمة وتســيير برنامج البطولة على 

أكمل وجه.
وقد أعرب العبات نادي المحرق عن بالغ سعادتهن 
المليئــة  البحرينيــة  المشــرفة والغلــة  باالفتتاحيــة 
بالميداليات الملونة، وأكدن أن المنافسة منذ اليوم 
األول لــم تكــن ســهلة حيــث تشــارك فــي البطولــة 
العديــد من الالعبات من مختلف بلدان غرب آســيا 
وهــن متفوقــات كثيــًرا، وللــه الحمد األعــداد الجيد 
والنــادي  االتحــاد  ودعــم  الفنــي  الجهــاز  ومتابعــة 
للمراتــب  أوصلهــن  والعزيمــة  باإلصــرار  والتســلح 
العليــا، ووعــدن بأنهــم ســيواصلن مشــوار العطــاء 
والحصــاد البحرينــي في هذه البطولــة لبلوغ القمة 

ورفع راية الوطن خفاقة.
أيــام  مــن  الثالــث  لليــوم  المنافســات  وتتواصــل   
البطولــة بمشــاركات كل من، الالعب ســلمان طارق 
النوبي، الالعب علي عبداالمير علي، الالعب حسن 

انور سعيد، الالعب حسين علي سيف هللا.

جانب من اللقاء 

اســتعرض مجاالت التعــاون والتنســيق لتطوير كرة الســلة

حصدن 36 ميدالية ملونة وأظهرن منافســة قوية لســيدات المنطقة

سمو الشيخ عيسى بن علي يجتمع باألمين العام لالتحاد الدولي

العبات المحرق يواصلن التألق والنجومية بغرب آسيا

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

لقطات متنوعة من منافسات العبات المحرق

علي مجيد

وفق الخطة 
التنفيذية التي 
أقرها ناصر بن 

حمد

اللجنة اإلعالمية

البارالمبيــة  اللجنــة  العــام  األميــن  بحضــور 
البحرينيــة علي الماجد شــاركت اللجنة بعدد 
مــن العبي ذوي العزيمة فــي فعالية البولينغ، 
والتــي نظمهــا نادي روتــاري الســلمانية وذلك 

في أرض المرح يوم الجمعة الماضي.
البارالمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  وأكــد 
الالعبيــن  مشــاركة  أهميــة  علــى  البحرينيــة 
فــي هــذة الفعاليــة التــي تعمــل علــى تعزيــز 
مختلــف  وبيــن  بينهــم  المجتمعيــة  الشــراكة 
شرائح المجتمع وغرس ثقافة التطوع وروح 
اإلنسانية، إضافة الى ترسيخ القيم اإلنسانية 
واألخالقيــة وذلــك من خالل مــا يقدمة نادي 
وفعاليــات  انشــطة  مــن  الســلمانية  روتــاري 
تســهم في تعزيــز تنمية العمــل التطوعي في 

جميــع انحــاء العالم، كما شــكر جهود مجلس 
إدارة النادي في الدعم والتعاون المستمر مع 

العبي ذوي العزيمة.
يشــار الــى ان اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة 
قــد تأسســت في العــام 2017 بقرار صادر من 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة، على أن 
تكــون اللجنــة البارالمبيــة جهة مســتقلة ذات 
شــخصية اعتباريــة تتولــى اإلشــراف اإلداري 
االتحــادات  علــى  الكامــل  والفنــي  والمالــي 
الرياضية البحرينية فيما يخص أنشطة ذوي 
العزيمــة، وتهدف الى رعاية وحماية وتطوير 
فــي  العزيمــة  وتنظيــم شــؤون رياضــة ذوي 

المملكة وتمثيلها في الفعاليات المحلية.

مشاركة ذوي العزيمة في فعالية البولينغ



حقــق الفحــل عالــي فريــد المركــز الثانــي فــي بطولــة كل األمــم 
لجمــال الخيــل الفئة األولى التي أقيمت في منطقة آخن بألمانيا 

وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم. 
واســتطاع الفحل عالي فريد للمالك علي عبدهللا العالي ومربط 
إجماليــة  بنتيجــة  الجولــة  إنهــاء  مــن  العربيــة  للخيــول  العالــي 

)92.67( وسط منافسة قوية مع المشاركين. 
وســاهمت هــذه النتيجــة بتأهــل الفحــل عالــي فريــد إلــى بطولة 

العالم التي ستقام في فرنسا. 
 وأعرب المالك علي عبدهللا العالي عن بالغ سعادته بهذه النتيجة 
المشــرفة التــي حققهــا الفحل عالي فريد، مشــيًرا إلى أن النتائج 
المتميــزة التــي تحققها رياضة الخيل في المشــاركات الخارجية 

ثمرة دعم واهتمام ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة لكافة اإلسطبالت والمالك.

أكد محافظ المحرق ســلمان بن عيســى بن 
هنــدي المناعــي أهمية الجمعيــة البحرينية 
تضــم  والتــي  ودورهــا  الرياضييــن  للــرواد 
عــدًدا مــن الالعبيــن واإلدارييــن الســابقين 
واإلعالمييــن ممــن قدموا وال زالــوا العديد 
مــن اإلنجــازات للوطن ولألندية والوســائل 
اإلعالميــة التــي مثلوها، مشــيًدا باســتمرار 
فــي  القدامــى  الالعبيــن  مــن  عــدد  عطــاء 
أو  األنديــة  الرياضــي ســواء عبــر  المجــال 

القطاعات الرياضية المختلفة.
 جــاء ذلــك، خالل اســتقباله بمكتبــه بمبنى 
الســابق  الحالــة  نــادي  لالعــب  المحافظــة 

ســعد سلطان، حيث أشاد المحافظ بعطائه 
مســتذكًرا إنجازاتــه مــع نــادي الحالــة، مــن 
جانبه ثّمن الالعب السابق سلطان استقبال 
محافــظ المحــرق مشــيًدا بــدور المحافظــة 
مختلــف  عبــر  الرياضــي  القطــاع  بدعــم 

األندية التي تقع بنطاق المحافظة.
مجلــس  رئيــس  شــريدة  جمعــه  وثّمــن   
إدارة نــادي قاللــي دعــم المحافظــة للنــادي 
ومنتســبيه، مؤكــًدا أن نــادي قاللــي يقــدم 
دوره  بجانــب  لألهالــي  اجتماعيــه  أدواًرا 
أهالــي  مــن  الناشــئة  واحتضــان  الرياضــي 

المنطقة.

محافظ المحرق: عدم إغفال دور القدامىالفحل عالي ثانًيا في بطولة “جمال الخيل”

حقــق فريــق الحالــة فوزا ثمينا على حســاب البحرين بنتيجة 91/66، فــي المباراة التي 
جمعتهمــا مســاء أمــس )االثنيــن(، علــى صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصــم، فــي افتتــاح 

منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

واســتطاع الحالــة بهــذا الفــوز مــن تأميــن 
مقعده بين الفرق الستة الكبار في الدوري 
فرصــة  البحريــن  فقــد  فيمــا  السداســي، 

التأهل لهذا الدور بخسارته أمس.
ورفــع البرتقالــي رصيده إلــى 16 نقطة من 
6 انتصــارات و4 هزائــم، فيما وصل رصيد 
البحرين إلى 14 نقطة من 4 انتصارات و6 

هزائم.
وبسط الحالة أفضليته الفنية خالل اللقاء 
الــذي بــدأه بالشــكل المطلــوب، إذ فــاز فــي 
الربــع األول 25/14، ثــم عــزز تفوقــه بفوزه 

في الربع الثاني 19/16.
وظل البرتقالي محافظا على الفارق نفسه 
بتعــادل الفريقين في الربــع الثالث 21/21، 
قبــل أن يحســم اللقــاء بتفوقه وفــوزه في 

الربع األخير 26/15.

فوز المنامة

وفــي المبــاراة األولــى أمس، حقــق المنامة 
ســماهيج  حســاب  علــى  منطقيــا  فــوزا 
 18 إلــى  107/62، رافعــا رصيــده  بنتيجــة 
نقطــة بالعالمــة الكاملــة مــن 9 انتصــارات، 

فيما وصل رصيد الخاسر إلى 11 نقطة.
وفــاز المنامة في الربــع األول 27/11، فيما 
قلــص ســماهيج النتيجــة بفــوزه فــي الربع 
المنامــة  يفــرض  أن  قبــل   ،27/18 الثانــي 
ســيطرة مطلقة على الشــوط الثاني بفوزه 
 38/22 بـــ  واألخيــر  الثالــث  الربعيــن  فــي 

و24/13 على التوالي.

اليوم لقاءان

اليــوم منافســات الجولــة  وتســتكمل 
العشــرة بإقامة لقاءين، إذ يسعى في 

المبــاراة األولى فريق ســترة لتحقيق 
الفوز الذي يبقيه في دائرة المنافســة 
السداســي،  الــدور  إلــى  التأهــل  علــى 

 6 الســاعة  االتحــاد  يواجــه  حينمــا 
مساء.

وفــي المبــاراة الثانيــة، ســيكون فريق 

المحــرق فــي اختبــار جدي اليــوم قبل 
لقاء المنامة في الجولة المقبلة، وذلك 

بمواجهة الرفاع الساعة 7:45 مساء.

 15 رصيــده  فــي  المحــرق  ويمتلــك 
نقطــة، فيمــا يمتلك الرفــاع 16 نقطة، 
والفريقان تأهال إلى الدور السداسي.

ــرة ــاش ــع ــن الـــجـــولـــة ال ــم ــاءان ض ــ ــق ــ ــوم ل ــ ــي ــ ــاز ســـمـــاهـــيـــج... وال ــت ــج ــة ي ــام ــن ــم ال

الحالة يؤّمن مقعده في “سداسي السلة”

األولمبي يختتم تحضيراته غًدا لودية سوريا
ــس اســـــتـــــعـــــداًدا لــلــمــبــاراتــيــن ــافـ ــنـ ــمـ الــــيــــوم وصـــــــول الـ

القــدم  لكــرة  األولمبــي  المنتخــب  يواصــل 
تحضيراتــه اإلعداديــة فــي تجمــع أكتوبــر 
مباراتيــن  لخــوض  تحضيــرا  الجــاري؛ 
الســوري،  نظيــره  وديتين أمــام  دوليتيــن 
أكتوبــر،   10 يــوم  األولــى  ســتقام  حيــث 
علــى  وذلــك  أكتوبــر،   14 يــوم  والثانيــة 
اســتاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن إطار 
تحضيرات المنتخب للمشــاركة في بطولة 
آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في تايلند 

خالل يناير من العام المقبل )2020(.
حصصــه  خــوض  المنتخــب  ويواصــل 
التدريبية اليومية بقيادة المدرب التونسي 
ســمير شــمام، إذ خــاض أول تدريبين على 
ملعــب نــادي الشــباب، والثالث على اســتاد 
الشــيخ علي بــن محمد آل خليفــة، وتدرب 

أمس على ملعب نادي البحرين.
المنتخــب  قائمــة  ضمــن  حاليــا  ويتواجــد 

األولمبي ٢٤ العبا.
وســيتدرب منتخبنــا اليــوم علــى المالعــب 
الخارجيــة، علــى أن يخــوض مرانــا أخيــرا 

غدا على استاد مدينة خليفة الرياضية.
إلــى ذلك، مــن المؤمل أن يصــل اليوم وفد 
منتخب ســوريا األولمبي، على أن يخوض 

تدريبين قبل المباراة الودية األولى.
وتأتــي الوديتــان ضمــن إطــار تحضيــرات 
المنتخب للمشــاركة في بطولة آســيا تحت 
٢٣ عامــا ٢٠٢٠، إذ أوقعــت القرعــة أوقعت 
منتخبنــا األولمبــي فــي المجموعــة األولــى 
المســتضيف  جانــب  إلــى  آســيا  ببطولــة 

)تايلند( والعراق وأستراليا.
أول  تأهــل  علــى  البطولــة  نظــام  وينــص 
فريقيــن مــن كل مجموعة إلى ربع النهائي، 
علمــا أن البطولة مؤهلــة ألولمبياد طوكيو، 

بواقع ٣ منتخبات آسيوية.
من تدريبات المنتخب
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انطلقــت يــوم الســبت الماضــي منافســات الجولــة االفتتاحيــة لبطولتــي الكارتنــج المحليــة 
المتمثلــة فــي بطولــة البحرين روتاكــس ماكس للكارتنج وبطولة ســودي ســبرنت للكارتنج، 
وذلــك علــى مضمــار حلبــة البحرين الدولية للكارتنج واللتان شــهدتا مشــاركة كبيرة تبلغ 38 

سائًقا يتنافسون ضمن بطولتي الكارتنج وفئاتها المختلفة.

 وانطلقــت البطولــة علــى مضمــار الـــCIK والبالــغ 
البطولــة  وتقــام  كمــا  كيلومتــر،   1.414 طولــه 
بتنظيــم مــن حلبــة البحريــن الدوليــة واالتحــاد 
البحريني للسيارات وبالتعاون مع نادي البحرين 

للكارتنج. 
 وخالل منافســات الســباق قبل الختامي وضمن 
فئــة ماكــس فتصدر الســباق محمد مطــر وذلك بـ 

11 لفــة وفــي 10 دقائــق و 20.050 ثانيــة، وثانيا 
فهد الخالد، وثالثا ياســمين مدني، فئة الجونيور 
تصدرهــا عبدهللا الدوســري وذلــك في 10 دقائق 
و34.111 ثانية، وثانيا لويس سميث، وثالثا فهد 
المقلة، فئة المايكرو تصدرها غراسي روز، وثانيا 
خالــد النجــار، فئــة المينــي خطــف مركزهــا لــوكا 
كيــن، وثانيا ســانتوش كومــار، وثالثا تــاي ميجا.

أما فئة ماكس ماستر فتصدرها فريد كليرك.
 أما الســباق الختامي فتمكن كل من محمد مطر 
وفهــد الخالــد مــن الحفــاظ علــى مراكزهــم بينمــا 
حــل ثالثــا عمر الدريــان وذلك ضمن فئــة ماكس، 
فئــة جونيــورز فقــد تمكــن عبدهللا الدوســري من 
الحفــاظ علــى مركــزه األول بينمــا تبــادل كل من 
المقلــة وســميث المركزيــن الثانــي والثالــث، فئــة 

الميني تمكن ســانتوش كومــار من خطف المركز 
األول بينمــا تــاي ميجا و لوكا كيــن في المركزين 
الثاني والثالث، فئة المايكرو غراســي روز وثانيا 
تصدرهــا  ماســترز  الماكــس  فئــة  النجــار،  خالــد 

أسامة أزوكا.
ويتصــدر البطولــة بعد منافســات الجولــة األولى 

 35 برصيــد  الماكــس محمــد مطــر  فئــة  وضمــن 
ثالثــا  نقطــة،   29 بـــ  الخالــد  فهــد  وثانيــا  نقطــة، 
عمــر الدريــان بـــ 23 نقطــة، فئــة ماكــس ماســترز 
يتصدرهــا فريــد كليــرك برصيــد 30 نقطــة، فئــة 
الجونيــورز يتصدرهــا عبــدهللا الدوســري برصيد 
35 نقطة، فئة الميني يتصدرها ســانتوش كومار 

روز  غراســي  المايكــرو  فئــة  نقطــة،  برصيــد34 
بـــ 35 نقطــة. أمــا البطولــة الثانيــة وهــي بطولــة 
ســائًقا   13 مشــاركة  فشــهدت  ســبنرت  ســودي 
علــى خــط االنطالق وجــاء أوال علي بســلر منهيا 
11 لفــة فــي 13 دقيقــة و23.922 ثانيــة، وثانيــا 
عبــدهللا بوهندي بفــارق 0.083 ثانيــة عن المركز 

األول، بينمــا جــاء ثالثا محمــد أمين وكما وتمكن 
أصحــاب المراكز الثالثة األولى من الحفاظ على 
مراكزهم خالل الســباق الختامي للجولة األولى. 
ويتصــدر البطولــة علــي بســلر برصيــد 50 نقطة، 
وثانيــا عبــدهللا بوهندي برصيــد 36 نقطة و ثالثا 

محمد أمين برصيد 27 نقطة.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطالق بطولتي الكارتنج “تحدي الروتاكس وسودي سبرنت”

جانب من المنافساتلقطة من التتويج

من لقاء الحالة والبحرين من لقاء المنامة وسماهيج

جانب من التتويج

جانب من االستقبال

اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تهنــئ حلبــة البحريــن الدوليــة “موطن 
رياضة الســيارات في الشرق األوسط” 
ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل 
خليفــة باعتبــاره أول بحرينــي يحمــل 
بطاقة محترف في رياضة الســيارات. 
وتمكن سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفــة مــن الحصــول علــى بطاقــة 
المحتــرف فــي رياضــة الســيارات بعد 
جهــد طويل ومثابرة متواصلة ويعتبر 
أحــد أبرز الكفاءات الوطنية الرياضية 
الشابة والطموحة ضمن هذه الرياضة.
أبــرز  أحــد  االحتــراف  هــذا  ويعتبــر   
األهداف التي شــيدت مــن أجلها حلبة 
جيــل  خلــق  وهــو  الدوليــة  البحريــن 
وتمثيلهــم  الســيارات  برياضــة  واع 
لمملكــة البحريــن عالميا ضمن مختلف 

البطوالت الرياضية.
 كمــا جــاء هذا االحتراف بعد مشــاركة 
واسعة لسموه ضمن بطوالت الكارتنج 
المحليــة والدوليــة في حلبــة البحرين 
إلــى  باإلضافــة  للكارتنــج  الدوليــة 

الحلبات العالمية التي تســتضيف عدد 
من بطوالت الكارتنج، والتي تعتبر من 
أولى خطوات االحتراف ضمن رياضة 
الســيارات، باإلضافــة لخوضــه تجارب 
للبطــوالت أحاديــة المقعــد فــي أوروبا 
وعلــى رأســها فئــة الفورمــوال 2 علــى 
الصعيــد العالمي، إلى جانب مشــاركته 
ضمــن البطولــة اإلقليميــة تحدي كأس 

البورش جي تي 3 الشرق األوسط.

حلبة البحرين تهّنئ عيسى بن عبداهلل

عيسى بن عبدالله

تقام على مضمار 
حلبة البحرين الدولية 

للكارتنج وبمشاركة 
38 سائًقا

أحمد مهدي

محمد الدرازي
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ترتيــب  صــدارة  الحــد  نــادي  فريــق  واصــل 
فــرق مســابقة دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز 
الجولــة  مباريــات  ختــام  بعــد  القــدم،  لكــرة 
الثالثة من منافســات القســم األول للمسابقة. 
موقعــه  علــى  المحافظــة  الحــد  واســتطاع 
بالمركــز األول فــي الترتيب العام، بعد تعادله 
مــع فريــق النجمــة بهــدف لهــدف. وشــهدت 
الجولة الخســارة الثانيــة لحامل اللقب فريق 
نــادي الرفــاع، بعــد خســارته مــن فريــق نادي 
البســيتين بثالثة أهداف مقابل هدفين. فيما 
واصــل فريــق نــادي المحــرق انتصاراتــه عبر 
الفــوز علــى حســاب فريــق نــادي الشــباب بـــ5 
أهــداف مقابــل 3 أهداف، وعــاد فريق النادي 
األهلــي لســكة االنتصــارات مــن خــالل فــوزه 
على حساب فريق الرفاع الشرقي بـ3 أهداف 
مقابــل هدف واحد، وانتهــى لقاء فريق نادي 
بالتعــادل  الحالــة  نــادي  فريــق  مــع  المنامــة 

اإليجابي بهدف لهدف.

ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة

وبالعــودة لترتيــب فــرق المســابقة، فقــد جاء 
الحــد فــي المركز األول برصيــد 7 نقاط، يليه 
األهلــي فــي المركــز الثانــي برصيــد 6 نقــاط، 

يليــه المحــرق فــي المركــز الثالــث برصيــد 6 
نقــاط، وجــاء فريق المنامة فــي المركز الرابع 
فــي  النجمــة  فريــق  يليــه  نقــاط،   5 برصيــد 
المركــز الخامس برصيد 4 نقاط، والبســيتين 
في المركز الســادس برصيد 4 نقاط، والرفاع 
الشــرقي فــي المركز الســابع برصيــد 3 نقاط، 

والشــباب فــي المركز الســابع برصيد 3 نقاط، 
والحالــة فــي المركــز التاســع برصيــد نقطــة 
المركــز  فــي  الرفــاع  اللقــب  واحــدة وحامــل 

العاشر برصيد خالي من النقاط

21 هدًفا في الجولة

مــن  الثالثــة  الجولــة  مباريــات  وشــهدت 
المســابقة تســجيل 21 هدًفا، مقارنة بالجولة 
هدًفــا،   14 تســجيل  شــهدت  التــي  الثانيــة 
 12 تســجيل  األولــى  الجولــة  شــهدت  فيمــا 

هدًفــا. وتعتبــر مباراة المحرق والشــباب، هي 
المباراة األكثر تهديفا في هذه الجولة، والتي 
شهدت تسجيل 8 أهداف 5 منها للمحرق و3 

للشباب.

ثاني حالة طرد

شــهد لقــاء الرفــاع والبســيتين فــي الجولــة 
فــي  طــرد  حالــة  ثانــي  تســجيل  الثالثــة، 
المســابقة، بعــد حصــول العب الرفــاع الليبي 
محمــد صولــه علــى البطاقــة الحمــراء، بعــد 
حصولــه على البطاقة الصفراء الثانية. وكان 
العــب الرفــاع علــي حــرم قــد تحصــل علــى 
البطاقة الحمراء األولى في هذا الموسم، في 
المباراة التي جمعت فريقه مع فريق المنامة، 

ضمن منافسات الجولة الثانية.

1330 متفرًجا في الجولة الثالثة

 شــهدت مباريات الجولة الثالثة من مســابقة 
حضــوًرا  الممتــاز  حمــد  بــن  ناصــر  دوري 

ا وصل إلى 1330 متفرًجا، وبتراجع  جماهيريًّ
بلــغ حوالــي 364 متفرًجا مقارنة عــن الجولة 
الجماهيــر  الحضــور  بلــغ فيهــا  التــي  الثانيــة 
1694 متفرًجــا، فيما بلغ الحضور الجماهيري 
 920 عــدده  بلــغ  الــذي  األولــى  الجولــة  فــي 

متفرًجا.

 أهالويان يتقاسمان صدارة الهدافين

األهلــي  النــادي  فريــق  العبــا  تقاســم   
مهــدي  والالعــب  آرنســت  المحتــرف 
المســابقة،  هدافــي  صــدارة  حميــدان 
واللــذان ســجال حتــى الجولــة الثالثــة 3 
أهــداف، فيمــا يتشــارك 7 العبيــن المركــز 
هدفيــن،  اآلن  حتــى  بتســجيلهم  الثانــي 
وهــم: العــب النجمــة علــي مــدن، العبــا 
كوريــا  ويســلي  البرازيليــان  المحــرق 
مارســيو،  المنامــة  والعــب  وإيفرتــون، 
الرفــاع كميــل األســود والحســن  والعبــا 

كيتا والعب الرفاع الشرقي إلتون.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الحد يواصل الصدارة و“حامل اللقب” يتلقى ثاني خسارة

لقاء النجمة والحد

فــي ألعــاب القــوى هنــاك مــن ينتظر دوره فــي منصــات التتويج، يتزاحــم العــداؤون والعداءات 
لتطويــق أعناقهــم بالذهب والفضة والبرونز في كل محفل خارجي يخوضونه ليشــرفوا الوطن، 
ويرســموا صــورة ناصعــة عن بالدهــم.. وفي بطولة العالم أللعاب القوى الســابعة عشــرة للرجال 
والســيدات التــي اختتمــت مؤخــًرا بالعاصمــة القطريــة الدوحــة، حققــت مملكة البحريــن نجاًحا 
باهًرا بتحقيقها 3 ميداليات ملونة من بينها ذهبية تاريخية في سباق 400 متر سيدات أحرزتها 
العــداءة ســلوى عيــد ناصــر، وفضية بطعم الذهــب حصدتها العداءة روز شــيليمو فــي ماراثون 
 4x400 الســيدات، وبرونزيــة تاريخيــة لــن تمحــى مــن الذاكــرة، حققهــا فريــق التتابــع المختلــط

المكون من سلوى عيد ناصر وأمينات جمال وعباس ابوبكر وموسى عيسى.

ا البحرين األولى عربيًّ

وأنهــت مملكــة البحريــن مشــاركتها فــي بطولة 
العالم بتحقيق المركز الثاني عشــر في الترتيب 
لترســخ  مشــاركة  دولــة   209 بيــن  مــن  العــام 
ا أســوة بالنســخة  أقدامهــا فــي المركــز 12 عالميًّ
الماضيــة بلنــدن 2017 ولكــن هذه المــرة بثالث 
ميداليات ملونة وبأرقام جديدة ونتائج مبهرة، 
فــي  البحريــن حافظــت علــى موقعهــا  كمــا أن 
ــا بال منــازع ليثبــت أبطال  المرتبــة األولــى عربيًّ

وبطالت ألعاب القوى بأنهم “أسياد العرب”.
 وحــازت البحريــن على النصيب األكبر من عدد 
الميداليات )3 ميداليات( فيما نالت قطر فضية 
وبرونزيــة، وكســبت الجزائــر فضيــة، وحصدت 

المغرب برونزية.
أصغــر دولــة عربيــة تتربــع علــى عــرش الوطــن 
يقــاس  ال  اإلنجــاز  تحقيــق  أن  لتثبــت  العربــي 
وإنمــا  الســكان  وعــدد  الجغرافيــة  بالمســاحة 
بعطــاء أبنائهــا وإخالصهــم الذيــن تمرســوا فــي 
عالًيــا  بالدهــم  علــم  ليرفعــوا  والوفــاء  العطــاء 

خفاقا في المحفل العالمي.

سلوى عيد ثاني أفضل رياضية

اختيرت البطلة العالمية الذهبية والتي تستحق 
أن نمنحهــا لقب “المــرأة الحديدية” ثاني أفضل 
رياضيــة علــى مســتوى الســيدات فــي بطولــة 
العالــم الحاليــة مــن قبــل االتحــاد الدولــي بعــد 
حصولهــا علــى 1281 نقطــة وفقــا لعــدة معايير 
اتبعهــا  دقيقــة  وإحصائيــات  فنيــة  ومقاييــس 
االتحــاد الدولــي في التصنيف علــى مدار الـ 10 
أيام من منافســات المونديال في تحديد هوية 
أفضــل خمس رياضيين وخمــس رياضيات في 
المحفــل العالمــي، وهــو يعكس مــدى اإلمكانات 
العاليــة والقــدرة الفائقــة التــي تتمتع بها ســلوى 
في سباق 400 متر سيدات لتصبح بطلة العالم 
بال منازع وتضيف إلى رصيدها إنجاًزا جديًدا.

13 ميدالية ملونة بحوزة البحرين

وبعد نهاية بطولة العالم أللعاب القوى بنسختها 
السابعة عشرة، رفعت مملكة البحرين رصيدها 
فــي  تاريــخ مشــاركاتها  فــي  13 ميداليــة  إلــى 
 7 بينهــا  مــن  نســخ   7 مــدار  علــى  المونديــال 
و3  فضيــة  ميداليــات  و3  ذهبيــة  ميداليــات 

ميداليات برونزية.
البدايــة الرائعــة لمنتخــب ألعــاب القــوى كانــت 
فــي بطولــة هلســنكي 2005 والتــي حققها فيها 
لمملكــة  تاريخــي  إنجــاز  رمــزي  رشــيد  العــداء 
البحرين بفوزه بالميدالية الذهبية لسباق 1500 

متر والميدالية الذهبية لسباق 800 متر.
وفي بطولة أوساكا 2007 دونت العداءة مريم 
جمال اســمها في لوحة شــرف األبطال وكسبت 
ذهبيــة 1500 متــر للســيدات، فيمــا توج رشــيد 

رمزي بفضية سباق 1500 متر.

وشــهدت نســخة برلين 2009 اإلنجاز التاريخي 
األبرز أللعاب القوى البحرينية في بطولة العالم 
بتحقيــق ثــالث ميداليــات ملونــة جــاءت عــن 
طريــق العــداء يوســف ســعد كامــل الــذي حقق 
فيمــا  متــر   800 وبرونزيــة  متــر   1500 ذهبيــة 
حــازت مريــم جمــال علــى ذهبيــة ســباق 1500 

متر.
أي  تحقيــق   2011 كوريــا  نســخة  تشــهد  ولــم 
نتيجــة، كمــا لم يحرز المنتخــب أي ميدالية في 
التــي  اإلصابــات  بســبب   2013 روســيا  نســخة 
داهمــت أبــرز أبطــال المنتخــب، قبــل أن تعــود 
ألعــاب القــوى إلــى منصــة التتويــج فــي نســخة 
كيــروا  ايونيــس  العــداءة  بفــوز   2015 الصيــن 

ببرونزية سباق الماراثون.
وفــي نســخة لنــدن 2017 فــازت روز شــيليمو 
بذهبيــة ســباق الماراثــون للســيدات وحصــدت 
متــر   400 ســباق  فضيــة  ناصــر  عيــد  ســلوى 

للســيدات، وجاءت البحرين بالنســخة الماضية 
في صدارة البعثات العربية المشــاركة، والثاني 
عشــر عالميــا، وهــا هي ألعــاب القــوى البحرينية 
تســجل نجاًحــا باهًرا في نســخة الدوحة 2019 

بتحقيقها ثالث ميداليات ملونة.
ووفًقــا لتاريــخ مشــاركات الــدول العربيــة فــي 
 1983 هلســنكي  نســخة  منــذ  العالــم  بطولــة 
يتصــدر المغــرب ترتيــب الميداليــات العربيــة بـــ 
30 ميداليــة، فيما تحتل البحرين المركز الثاني 

بـ 13 ميدالية ثم الجزائر بـ 10 ميداليات.

يوجين تحتضن النسخة القادمة 
2021

المتحــدة  بالواليــات  يوجيــن  مدينــة  تحتضــن 
األميركيــة النســخة رقــم 18 مــن بطولــة العالــم 
تســلم  حيــث   2021 عــام  فــي  القــوى  أللعــاب 
االتحــاد األميركــي أللعــاب القــوى علــم البطولة 

لتقــام فــي معقــل أبطــال العالــم فــي أم األلعاب 
وهــو ما ســيمنحهم المزيــد من الدافعيــة للبقاء 

علــى عرش رياضة ألعــاب القوى وحصد المزيد 
من اإلنجازات وتحطيم األرقام القياسية.

ــالـــم أللـــعـــاب الــقــوى عــــــداؤو الــبــحــريــن أســـيـــاد الـــعـــرب فـــي بــطــولــة الـــعـ

ألعــاب القـــوى البحــرينيــة... بــريــق ال ينطفـــئ

روز شيليمو صاحبة فضية ماراثون السيدات ذهبية تاريخية لسلوى لتصعد منصة التتويج بجدارة

فريق التتابع المختلط متوجا بالبرونزية التاريخية سلوى عيد... بطلة من ذهب

منتحب البحرين لكرة اليد

حسن علي من الدوحة

علي مجيد

“أحمر اليد” يواصل التحضير للتصفيات اآلسيوية

يواصــل منتخبنــا الوطنــي للرجــال لكــرة اليــد 
اســتعداداته وتحضيراتــه البدنيــة والفنيــة من 
خالل معسكره التدريبي الحالي في سلوفينيا.

حيث خاض منتخبنا مباراتين وديتين، األولى 
جمعته مع فريق فيرالج النمساوي وكان الفوز 
حليف “األحمر” بنتيجة )30/ 34(، وفي المباراة 
الثانية التي التقى فيها أزوال الســلوفيني خرج 

الفريقان بالتعادل )28/ 28(.
 ويأتي ذلك في إطار تجهيزاته ُقبيل مشاركته 
فــي التصفيات اآلســيوية والمقــرر إقامتها في 
العاصمــة القطريــة الدوحة في منتصف الشــهر 
الجــاري والمؤهلــة إلى أولمبيــاد اليابان 2020. 
المــدرب  يقــوده  الــذي  منتخبنــا  بعثــة  وتضــم 
محمــد  وهــم:  العًبــا   17 ارون  االيســلندي 
عبدالحسين، قاســم الشويخ، حسين محفوظ، 

محمد ميرزا، جاســم الســالطنة، حســن شهاب، 
أحمد المقابي، مهدي سعد، حسن السماهيجي، 
علــي عبدالقادر، بالل بشــام، أحمد جالل، خالد 
محمــود  الرضــا،  عبــد  محمــد  دليــم،  عبــدهللا 

حسين، عبدهللا الزيمور، أحمد حسين.
 ومــن المقــرر أن يخوض منتخبنــا مباراة ثالثة 
وأخيــره فــي معســكره وبعدهــا تتجــه البعثــة 
إلــى دولــة اإلمــارات لمواجهــة منتخبــه األول 
مــن  و12   11 يومــي  وديتيــن  مباراتيــن  فــي 

الشــهر الجــاري بحســب البرنامــج المســبق بين 
االتحادين البحريني واإلماراتي، على أن تشهد 
صفــوف منتخبنــا التحــاق العبينــا المحترفيــن 
بالــدوري اإلماراتي علي ميرزا )الشــارقة(، علي 
عيــد )النصــر(، محمد حبيب )شــباب أهلي دبي( 
الســعودي(،  )الوحــدة  الصيــاد  والقائــد حســين 
بعدمــا غابــوا عــن معســكر ســلوفينيا وفًقــا إلى 
لوائــح االتحاد الدولي لكرة اليد بشــأن انضمام 

الالعبين المحترفين مع منتخباتهم.

 ووقع “األحمر” في المجموعة التي تضم كل من )الكويت، إيران، كوريا الجنوبية(،  «
وسيستهل منتخبنا مشواره يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري بلقاء الكويت، وبعدها 

مع المنتخب اإليراني يوم األحد، ويختتم مواجهاته مع كوريا يوم الثالثاء، حيث 
يتأهل صاحب المركزين األول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي، على أن 
يتأهل الفريق البطل مباشرة على أولمبياد طوكيو 2020، فيما سيخوض الوصيف 

تصفيات الملحق للمنافسة على المقاعد المؤهلة لليابان.

ـــي  ـــكره الخارج ـــلوفيني بمعس ـــع أزوال الس ـــادل م ـــاوي وتع ـــرالج النمس ـــق في ـــى فري ـــب عل تغل

انتهاء الجولة 
الثالثة من دوري 

ناصر بن حمد 
الممتاز



خلف: االرتقاء بالمهن الهندسية أبرز األولويات
ــازات ــ ــجـ ــ ــد مــــن اإلنـ ــزيـ ــمـ مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور لـــلـــخـــروج بـ

عقــد وزيــر األشــغال وشــؤؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف، اجتماًعــا بحضور 
عبدالمجيد القصاب ومريم جمعان وهي رئيســة مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندســية ونائب 
رئيس المجلس والمهندس حسن الشيخ المدير التنفيذي عبدالمجيد حبيب وذلك بمقر المجلس.

وأشــاد وزير االشغال بالتطورات والمنجزات 
المجلــس  دورة  خــال  تحقيقهــا  تــم  التــي 
الســابقة وعبــر عــن شــكره وتقديــره ألعضاء 
ولــإدارة  الســابقة  دورتــه  فــي  المجلــس 
التنفيذيــة الذيــن لم يدخروا جهًدا في اتخاذ 
المبــادرات المميزة على جميع األصعدة التي 

تتصل بمزاولة المهن الهندسية.
أعضــاء  لتعييــن  بالتهنئــة  خلــف  تقــدم  كمــا 
المجلــس فــي دورتــه الحالية، وعلى رأســهم 
رئيســة المجلس مريم جمعــان ونائب رئيس 

المجلس عبدالمجيد حبيب. 
وأضــاف الوزيــر أنــه علــى ثقــة تامــة بقيــام 

واالرتقــاء  النهــوض  بمواصلــة  المجلــس 
فــي  واالســتمرار  الهندســية  المهــن  بمزاولــة 
التحديــات  ومواجهــة  واإلنجــازات  العمــل 

ووضع الحلول المناسبة.
والتقديــر  بالشــكر  جمعــان  مريــم  وتقدمــت 
الثقــة  الــوزراء وللوزيــر علــى  لســمو رئيــس 
التــي حصلت عليها من خال تعيينها رئيًســا 
الهندســية،  المهــن  مزاولــة  تنظيــم  لمجلــس 
تكليــف  هــو  التعييــن  هــذا  أن  موضحــة 
أن  وأضافــت  الوقــت،  ذات  فــي  وتشــريف 
االرتقــاء والنهــوض بمزاولة المهن الهندســية 

سيبقى على رأس األولويات. 

مــن ناحيــة ثانيــة اســتقبل وزيــر االشــغال 
تنظيــم  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  بمكتبــه 
مزاولــة المهن الهندســية حيــث تقدم إليهم 
بالتهنئــة بمناســبة تعيينهم ونيل ثقة ســمو 
رئيــس الــوزراء، معربــًا عــن األمــل فــي أن 
يواصل المجلــس الحالي مبادرات وبرامج 
المجلــس الســابق لضمــان الخــروج بمزيــد 

مــن اإلنجــازات التــي تصــب فــي المصلحة 
العامة.

وأعرب خلف عن تقديره لجهود فريق العمل 
فــي المجلــس التــي تصــب ضمــن ديناميكية 
يواكــب  أن  يجــب  الــذي  الهندســي  العمــل 
التطــور الحاصــل خاصــة وإن المجلــس يعج 

بالكفاءات والطاقات في مجال الهندسة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أوروبيــة  أربعينيــة  ســيدة  أفرطــت  بعدمــا 
الجنســية فــي احتســاء المســكرات، توجهــت 
عــدة  إثــر  عليهــا؛  للقبــض  أمنيــة  دوريــة 
علــى كل  والصــراخ  بالســب  باغــات ضدهــا 
حضــرت  التــي  الشــرطية  لكــن  حولهــا،  مــن 
وقبضــت عليهــا تعرضــت هي األخرى للســب 
والشــتم والصــراخ، فتغاضــت عــن كل ذلــك، 
إال أن الســكرانة لــم تكتــف بذلك، بــل تعمدت 
عــض الشــرطية فــي مركــز الشــرطة لمجــرد 
قدميهــا  علــى  الوقــوف  فــي  ســاعدتها  أن 
وتعمدت اإلساءة إليها ولباقي أفراد الشرطة 
المتواجديــن بالمركز بإشــارة غيــر الئقة، فتم 
إحالتها للمحكمة، والتي قضت بســجنها لمدة 

3 سنوات واألمر بإبعادها نهائيا عن الباد.
مــن  ورد  بــاغ  أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
شــرطية تعمــل بمركــز شــرطة النبيــه صالــح، 
قــررت فيــه أنهــا تلقــت باغــا تضمــن وجــود 

امــرأة أجنبية في حالة غيــر طبيعية بمنطقة 
الجفير، فتحركت للموقع برفقة دورية أمنية 
بهــا ضابــط وشــرطي، وهنــاك تبيــن لهــم أن 
تلــك المــرأة -المتهمــة- في حال ســكر وتقوم 

بالصراخ والسب لكل من حولها.
وأضافــت انه تم اصطحاب المذكورة للمركز، 
وبعــد وصــول الدوريــة وإنزالهــا منهــا، قامت 
مواقــف  بمنطقــة  األرض  علــى  بالجلــوس 
الســيارات، ورفضــت دخــول المركــز، فقدمت 
لهــا المجنــي عليها قنينــة ماء، لكنهــا تفاجأت 
بالمتهمة تضرب وتسقطها أرضا، كما شتمتها 
المجنــي عليهــا  وصرخــت عليهــا، فتغاضــت 
عــن ذلــك وفكــت القيــد الحديــدي مــن يدهــا 
وســاعدتها علــى الوقــوف، وأمســكت بيدهــا 
للمركــز  دخلتــا  إن  ومــا  للمركــز.  وأدخلتهــا 
تفاجأت بالمتهمة تعّض يدها اليمنى وتسبب 
لهــا ذلــك بجــرح فــي يدهــا كمــا شــتمتها مــرة 

ثانيــة، فحاولــت إبقاءهــا على كرســي، إال أن 
المتهمــة رفضــت وتعمدت عمل إشــارات غير 
أخاقيــة بيدهــا إليهــا، فمــا كان منهــا إال أن 
للســيطرة  المتواجديــن  بالشــرطة  اســتعانت 
عليهــا. وأثنــاء التحقيــق مــع المتهمــة أنكــرت 
مــا نســب إليهــا، وقــررت أنها توجهــت بالفعل 
ألحــد الفنــادق، لكنهــا أفرطــت فــي احتســاء 
المســكرات، ولــم تشــعر بــأي شــيء بعــد ذلــك 
ولــم تقصــد االعتــداء علــى الشــرطية. وقــد 
ثبــت للمحكمة أن المتهمــة بتاريخ 28 مارس 
جســم  ســامة  علــى  اعتــدت  أوال:   ،2019
الموظفة العمومية بوزارة الداخلية “شــرطي 
أول” أثنــاء وبســبب تأديتهــا لوظيفتهــا، ولــم 
يفــض االعتــداء إلــى مرضهــا أو عجزهــا عــن 
أداء أعمالهــا الشــخصية لمــدة تزيــد عــن 20 
يومــا، ثانيا: أهانت بالقول الشــرطية المجني 

عليها.

أوروبية أفرطت بالمسكرات فسّبت المارة وعّضت شرطية

وفــد كــوري يــزور “البتروكيماويــات”
ــم االســـتـــدامـــة ــدعـ ــا بـ ــهـ ــزامـ ــتـ ــات الـــشـــركـــة والـ ــج ــت ــن ــم إشــــــادة ب

بمناســبة زيارتهــم الحاليــة لمملكــة البحريــن، تفقــد وفد يضم أعضاء من رؤســاء 
الشــركات وكبار المســؤولين بالشــركات والمؤسســات التجارية بجمهورية كوريا 
الجنوبيــة الصديقة مجمع شــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويات؛ للتعّرف على 
طبيعــة العمليــات التشــغيلية بالشــركة ومــا تقدمــه مــن منتجــات بتروكيماويــات 

عالية الجوّدة.

الوفــد  أعضــاء  اســتقبال  فــي  وكان 
الزائــر لــدى وصولهــم لمقــر الشــركة مديــر 
عمليــات المصانــع خالد آل بــن علي، وعدد 
وكبــار  التنفيذيــة،  اإلدارة  أعضــاء  مــن 
بدايــة  فــي  اســتمعوا  حيــث  المســؤولين، 
إلــى شــرح موجــز حــول طبيعــة  الزيــارة 
عمــل الشــركة وتعرفوا على مــا تقدمه من 
منتجــات عالّية الجودة يتم تصديرها إلى 
أكبــر األســواق العالميــة، كمــا اطلعــوا على 
مــا تقدمــه فــي مجــال االلتــزام بالمعاييــر 
العالمية للصحة والسامة المهنية ورعاية 
التــي  المبــادرات  علــى  وتعرفــوا  البيئــة، 

أطلقتها لرعاية عناصر االســتدامة وتنمية 
عناصرهــا البشــرية. وبهــذه المناســبة، قال 
جواهــري  عبدالرحمــن  الشــركة  رئيــس 
إن الزيــارة ستســهم فــي تعزيــز وتوثيــق 
الشــركة  بيــن  القائمــة  الثنائيــة  العاقــات 
مــن  المزيــد  وتحقيــق  الكــوري  والجانــب 
التعــاون فــي هــذا المجــال اإلســتراتيجي 
المهم. ومن شأنها أن ُتسهم في تعريف كا 
الجانبيــن بالفــرص االســتثمارية المّتاّحــة 
لــدى الطــرف اآلخــر، إضافــة إلــى التعريف 
بالبرامج التدريبية المتطورة التي تقدمها 
المؤسســات فــي كا البلديــن الصديقيــن، 

عــاوة علــى كونها فرصــة لمناقشــة زيادة 
جواهــري  وأشــاد  والتكامــل.  التعــاون 
بعاقــات الصداقــة التاريخيــة التــي تربط 
حافظــت  والتــي  كوريــا،  البحريــن  بيــن 
قيادتي البلدين على نمّوها وتطويرها عبر 
كاّفــة أشــكال التعــاون وبخاصــة التعــاون 

االقتصــادي والــذي عــززه تبــادل الزيارات 
بين القيادات والمسؤولين.

وفــي جولــة ميدانيــة تفقــد الوفــد الزائــر 
المنتشــرة  البيئيــة  المشــاريع  مجموعــة 
فــي ربــوع المجمــع بطريقة خابــة تعكس 

التناغم الجميل بين الصناعة والبيئة.

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

تأثير الخبر الصحافي يتفوق على اإلعالن بنسبة 90 %
اإلعـــام ــع  م الــجــيــد  بالتعامل  الــمــؤســســات  ينصح  توفيقي  الــعــامــة  ــات  ــاق ــع ال خبير 

أكد خبير العالقات العامة زهير توفيقي أن نســبة تأثير األخبار الصحفية على القارئ 
تبلــغ 90 % مقارنــة باإلعــالن المدفــوع، ناصحــا المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
إلــى التعامــل الجيــد مــع وســائل اإلعالم بكافــة أنواعها بما فــي ذلك اإلعــالم المطبوع 
“الصحف” ووسائل التواصل االجتماعي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ألعمالهم في 

بدايتها، ومن ثم االنتقال تدريجيا إلى اإلعالن المدفوع مع زيادة حجم أعمالهم.

جــاء ذلــك خــال المحاضــرة التــي ألقاهــا 
بنــاء  فــي  اإلعــام  “دور  بعنــوان  توفيقــي 
الصــورة  الذهنيــة للمؤسســات” فــي “بيــت 
التجــار” بالســنابس، ضمــن فعاليات برنامج 
الــذي  الثانــي  االقتصــادي  القــرار  صنــاع 
تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسســات 
فعالياتــه  وتمتــد  والمتوســطة  الصغيــرة 
 20 إلــى  ســبتمبر  مــن21  الفتــرة   خــال 
ديســمبر 2019 تحــت عنــوان “دور اإلعــام 
بشــراكة  االقتصــادي”  القــرار  صناعــة   فــي 
إســتراتيجية مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن” 

 وبرعايــة مجموعــة “نيــو فيجــن” البحريــن 
مديــرإدارة  توفيقــي  وأكــد  للضيافــة.  
العاقــات العامــة  واإلعام بشــركة “جيبك” 
الســابق، وصاحــب الخبرة التــي تمتد ألكثر 
مــن 35 عاما فــي هذا  المجــال أن العاقات 
العامة تفتح أبوابا قد يصعب على األموال 
حتــى فتحهــا، مبينــا في هذا الصــدد أهمية 
دوائــر  جميــع  مــع  الشــخصي  التواصــل 
اإلعام والصحافة وكافة المؤسسات التي 
تربطها بعملك عاقات، من خال “اللمسات 
اإلنسانية” والقيام بالواجبات التي تفرضها 

هذه العاقة. وتناولت المحاضرة مجموعة 
مــن المحــاور علــى رأســها: تأثيــر العاقــات 
الصغيــرة،  المؤسســات  العامــة  علــى عمــل 
تخصيــص الميزانيــة وإدارة المصروفــات، 
العاقــات  العامــة أكثــر تأثيــرا أم اإلعانات 
المباشــرة؟ واستخدام العاقات العامة في 
تجنب  المشكات الخاصة بالعمل التجاري. 

مــن جهتــه، أشــاد رئيــس الجمعيــة النائــب 
علــى  وقدرتــه  بالمحاضــر  الســلوم  أحمــد 
بــكل  المجــال  هــذا  فــي  خبرتــه  توصيــل 
العامــة  العاقــات  أن  مبينــا  وثقــة،  هــدوء 
“بــاب ســحري” يجــب اســتغاله فــي خدمة 
األعمــال  أصحــاب  وتطويــر  التجــارة 
لشركاتهم ومؤسساتهم الصغيرة ومتناهية 

الصغــر، مشــيرا إلــى أن الجمعيــة حريصــة 
علــى تزويــد أعضائها بخبــرات متنوعة في 
كافــة المجاالت التي تتعلق بأعمالهم، وأكد 
أن فعاليــات البرنامج تتواصل عقب اللقاء 
 مــع رئيــس جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة 
الفلســطينية  واإلعاميــة  أحمــد..  عهديــة 
 ميســاء أبــو غنــام، تنــوي الجمعيــة خــال 

النســخة الثانيــة مــن البرنامــج اســتقطاب 
والكفــاءات  مــن  الخبــراء  مجموعــة 
وورش  المحاضــرات  لتقديــم   البحرينيــة 
العمــل الخاصــة بالبرنامج، إلى  جانب نخبة 
األردن  مــن  والمتخصصيــن  مــن  الخبــراء 
ومصــر ولبنان والمملكة العربية  الســعودية 

وغيرها. 
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بإلغــاء  التمييــز  محكمــة  قضــت 
مــدان  جنســية  بإســقاط  حكــم 
مــع آخــر باالنضمــام إلــى جماعــة 
تفجيــر  فــي  والشــروع  إرهابيــة 
أنبــوب للنفــط بمنطقة بــوري، بعد 
تدربه على األسلحة والمتفجرات 
المنطقــة  ذات  وفــي  إيــران،  فــي 
 2017 العــام  فــي  شــهدت  التــي 
تفجيــرا ألحــد األنابيــب، وأيــدت 
حبســه لمــدة 3 ســنوات المحكــوم 

بها عليه.
درجــة  أول  محكمــة  أن  يذكــر 
بمعاقبــة  القضيــة  فــي  حكمــت 
المتهميــن األول )الطاعن( والثاني 
نظــرا  3 ســنوات؛  لمــدة  بالحبــس 
لصغر ســنهما، فيما عاقبت المتهم 
فــي  والمقيــم  -الهــارب  الثالــث 
أيضــا  وقضــت  بالمؤبــد،  إيــران- 
ببــراءة المتهــم الثانــي مــن تهمــة 

االنضمام للجماعة اإلرهابية.

إلغاء إسقاط جنسية مدان 
بالشروع في تفجير أنبوب نفط

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

خففــت محكمــة التمييــز الثانية 
عقوبة الســجن المؤبد المحكوم 
بهــا علــى مقيمين مدانيــن بقتل 
آخر عشريني من جنسيتهما في 
منطقــة الجفيــر؛ بســبب خــاف 
علــى 30 دينارا عمولة سمســرة، 
مــن  بســكين  طعنــة  تلقيــه  إثــر 
صــدره  فــي  األول  الطاعــن 
وطعنــات أخــرى متفرقــة، فضا 
عــن الضرب الذي تعــرض له من 
قبــل الطاعنيــن بواســطة عصــا، 
خطيــرة  إلصابــات  تعــرض  إذ 
وشــديدة وتمزق بالقلب وأنزفة 
وقضــت  لوفاتــه،  أدت  دمويــة 
مجــددا بعــد تصديهــا لموضــوع 
الطعــن ونقضــه في وقت ســابق 
بســجن كل منهما لمدة 15 عاما، 
والوصــف  القيــد  غيــرت  حيــث 
العمــد  القتــل  مــن  االتهــام  فــي 

إلــى أنهمــا ضربــا عمدا مع ســبق 
اإلصــرار المجنــي عليــه وطعنــه 
مــن  ولــم يقصــد  بســكين  األول 
ذلــك قتله، ولكــن الضرب أفضى 

إلى الموت.
 6 لمــدة  حبســهما  أيــدت  كمــا 
أشــهر لثبــوت تعاطيهمــا لمخــدر 
منهمــا  كل  وبتغريــم  الحشــيش 
وبإبعادهمــا  دينــار   1000 مبلــغ 
البــاد عقــب تنفيــذ  نهائيــا عــن 

العقوبة المقضي بها.
فيمــا كانــت قضت محكمــة أول 
درجة بمعاقبة متهم ثالث يعمل 
شــرطيا بالحبس لمدة 3 سنوات 
كل  عــن  واحــدة  ســنة  بواقــع   -
تهمة من التهم الثاث المنسوبة 
مبلــغ  بتغريمــه  وأمــرت  إليــه- 
1000 دينــار عــن تهمــة تعاطــي 

المخدرات.

تعديل عقوبة مقيمين تسببا 
بوفاة مواطنهما بسبب “عمولة”

محرر الشؤون المحلية
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تعامل مع التغييرات السلبية بهدوء.

توّجه إليك مالحظات عن اإلهمال.

ال تصدر األحكام العشوائية في العمل.

تحّتل الشؤون المهنية كل اهتماماتك.

ُتتاح لك الفرصة لتحقيق نجاحًا كبيرًا.

تتّلقى مكافأة مالية لقاء جهودك الكبيرة.

وّقع عقدًا جديدًا لطالما أردته، اّنها فرصتك.

ُتناقش مسألة تتعّلق باإلرث أو بتأمين.

تجّنب العشوائية فقد تدفعك نحو السلبيات.

تشكو من الملل ومراوحة أعمالك لمكانها.

التزم بقرارك النهائي وال تستسلم ابدا.

ابتعد عن الحمضيات فهي ال تناسبك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

 2010
اإلعالن عن منح جائزة نوبل 
للسالم للمعارض الصيني 

ليو شياوبو وذلك 
لكفاحه الطويل 

والسلمي من أجل 
حقوق اإلنسان األساسية 
في الصين، والحكومة الصينية 

تنتقد منحه الجائزة.

أقامت ممثلتان دعوى 
مدنية ضد الممثل جيمس 
فرانكو اتهمتاه فيها بإدارة 

مدرسة وهمية للتمثيل 
استغل عبرها الشابات 

الحالمات ببدء مشوارهن 
في مجال التمثيل 

باختبارهن عاريات أو 
بتصويرهن في مشاهد 

إباحية في مدرسته التي 
ُأغلقت اآلن.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يعــرض نــادي البحرين للســينما في 
الســابعة مــن مســاء  الســاعة  تمــام 
االيطالــي  الفيلــم  األربعــاء  يــوم 
األلمانــي  الفرنســي  السويســري 
الزورو”..  مثــل  ســعيد  المشــترك” 
ويتحدث الفيلم حول شــاب ساذج 
طيــب القلــب يتعــرض لالســتغالل 
الذيــن  بــه  المحيطيــن  قبــل  مــن 
لالســتغالل  يتعرضــون  بدورهــم 
المنعزلــة  قريتهــم  فــي  والعبوديــة 
التي تهيمن عليها ماركيزا الفونسيا 

دي لونــا ملكــة التبــغ. تنشــأ صداقة 
بيــن الزورا واالرســتقراطي المدلــل 
الفرحــة  ســويا  ليجــدا  تانكريــدي 
والســرور في العالــم الريفي المليء 
واألكاذيــب  والخرافــات  بالزيــف 
لكــن تصفعهمــا الحقيقــة وتفصلهما 
عــن متعتهما حين يقــذف بأحدهما 
وحيدا الى مدينة قاتمة. فاز الفيلم 
ورشــح  ســيناريو  أفضــل  بجائــزة 
للســعفة الذهبيــة في مهرجــان كان 

السينمائي.

الزورو بنادي البحرين للسينما
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 1932
تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية.

2004
انفجار فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 قتيال و100 جريح و30 مفقودا.

 2012
مجلس االنتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس.

 2013
جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2013 منحت لكل من فرنسوا انغليرت وبيتر هيغز.

 2018
األميركيان بول رومر ونوردهاوس يفوزان بجائزة نوبل في العلوم االقتصادية.

18

ترددت معلومات عن غياب وشيك للفنان السعودي عبدالمجيد 
عبدالله عن حفالت موســم الرياض التي ستقام في منتصف 
الشــهر الجاري، بســبب عــارض صحي ويأتي ذلــك في ظل 
معانــاة عبداللــه من مــرض االلتهــاب فــي األذن الداخلية 
وهو ما يســمى بمرض “مانير” والمعــروف بصعوبة عالجه، 

ويسبب الغثيان للمريض وربما أحيانا يؤدي إلى حاالت إغماء.
 وتــداول مغــردون عبــر مواقع التواصــل االجتماعــي خبر غياب 

عبدالله عن موسم حفالت الرياض.

اســتقرت النجمة أنغام على تصوير أغنيــة “ياريتك فاهمني” 
علــى طريقة الفيديو كليب مع المخرجــة إنجي جمال، بعد 

أن تم االستقرار على أماكن تصوير الكليب.
ويبــدو أن حفلها األخير الذي أقامته في كايرو فيســتيفال 
ســيتي بالقاهــرة، بداية لتحســن العالقة بيــن ابنها عمر 

وزوجها الموزع أحمــد إبراهيم ورفضه زواجهما، بعد هجوم 
األول عليه بين الحين واآلخــر على مواقع التواصل االجتماعي، 

إذ شارك عمر في الحفل الذي حضره زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يجري العمل على قدم وســاق، داخل أروقة المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بالكويت، استعدادا للنسخة الـ20 
من مهرجان الكويت المسرحي، الذي يعتبر حدثا استثنائيا 

تتوجه إليه أنظار المسرحيين الخليجيين والعرب.
وأكــد مدير المهرجان بدورته العشــرين فالح المطيري أن 

هذه النســخة ســتقام تحت من 10 الى 18 ديسمبر المقبل، 
على خشــبة مســرح الدســمة، وأضاف أن المهرجان هذا العام 

يشهد منافسة كبيرة بين 6 عروض مسرحية.

الكويت المسرحيياريتك فاهمنيمرض عبدالمجيد

مبيعات سوق البحرين للفن 
ترتفع إلى 2.5 مليون دوالر

سبروال: الفن البحريني يسير بخطى واثقة ومتسارعة نحو آفاق جديدة

يشهد قطاع الفنون في البحرين نموا ملحوظا على الصعيدين اإلبداعي 
والتجاري، حيث سجلت المبيعات ما يتجاوز 2.5 مليون دوالر من خالل 

17 حدثا، 4 منها تم تنظيمها في مملكة البحرين. 

وفــي ظل تنامي عروض المزيد من 
الفنانيــن البحرينييــن على الســاحة 
الدوليــة مــن خــالل مبــادرات مثــل 
قطــع  الدولــي،  الفنانيــن  برنامــج 
قطــاع الفنون والفنون الحرفية في 
المملكــة شــوطا طويال منــذ افتتاح 
معــرض فــن البحريــن عبــر الحــدود 
)آرت بــاب( فــي العــام 2015 الــذي 
كان لــه دور بــارز فــي تعزيــز مكانــة 
وســمعة البحريــن باعتبارهــا مركــزا 

ناشئا في عالم الفنون. 
مثــل  والفعاليــات  األحــداث  وإن 
تنظيمــه  تــم  الــذي  بينيــل  باريــس 
فــي  بالــس”  “جرانــد  فــي  مؤخــرا 

بــارزا  حضــورا  شــهدت  باريــس 
للموهبــة البحرينيــة علــى الخريطة 
“ضيــف  باعتبارهــا  العالميــة؛ 
شــرف” متميــز. وفــي ظل الشــراكة 
ســليكت  آرت  بيــن  اإلســتراتيجية 
الفنانــون  اســتطاع  وتمكيــن، 
إبداعاتهــم  عــرض  البحرينيــون 
منــذ  مختلفــة  دول   7 فــي  الفنيــة 
العــام 2016، بمــا فــي ذلــك عــرض 
الحــدث  فــي  البحرينيــة  الموهبــة 
العالمي الفاخر ساتشــي غاليري في 
لندن، وآرسينل في بينالي البندقية 
ومتحف سنغافورة للفن المعاصر.  

كوجهــة  البحريــن  مكانــة  وتعــززت 

فنيــة صاعــدة. وفــي هــذا الصــدد، 
قالــت مؤســس والرئيــس التنفيذي 
لـــ “آرت ســيليكت” كانيــكا ســبروال 
البحرينييــن،  الفنانيــن  نجــاح  “إن 
علــى  الناشــئة  المواهــب  خصوصــا 
عالمــة  يعــد  العالمــي،  المســرح 
البحرينــي  الفــن  أن  علــى  واضحــة 
ومتســارعة  واثقــة  بخطــى  يســير 

نحو آفاق جديدة”. 
الواضحــة  الدالئــل  أهــم  ومــن 
لمــا  العالمــي  والتقديــر  االعتــراف 
تحققــه المملكة مــن إنجازات باهرة 
الواقــع،  فــي  الصعيــد.  هــذا  علــى 
لفــن  كبيــر  تجــاري  نجــاح  هــذا  إن 
البحريــن، حيــث تجــد مكانهــا علــى 
نحــو متزايــد فــي بعــض األحــداث 
اســتخدام  إن  الراقيــة.  العالميــة 

الفــن كجســر بيــن البحريــن والعالم 
ســاهم مســاهمة فعالــة فــي جــذب 
واســتقطاب عالم الفن إلى المملكة. 
الــذي  البحرينــي  الفــن  قطــاع  إن 
ويتميــز  متواصــال  نمــوا  يشــهد 
بالمواهب البارزة ويحظى بعالقات 
وطيــدة مع المعنيين والمتحمســين 
وفــي  العالــم.  أنحــاء  جميــع  مــن 
العالميــة  الشــبكة  مــن  الدعــم  ظــل 
مــدى  علــى  والراســخة  المتقدمــة 
البحرينيــون  الفانــون  يجــد  عقــود، 
المزيــد من الفرص الســانحة لعرض 
فــي  الفنيــة  إبداعاتهــم  مــن  بعــض 
المعــارض العالميــة التــي تحتضنهــا 
مثــل  المعروفــة  الفنيــة  الوجهــات 
موســكو وباريــس والبندقية والهند 

وسنغافورة ولندن”.



جمال ما يكتبه الذيب مثل البطاقة المثبتة على الهدية

عرض جيمي فالون مقطع فيديو سربته والدة تايلور سويفت، أندريا،  «
خالل برنامج “ تونايت شو” ظهرت فيه سويفت وهي على وشك 

االنهيار أثناء محاولتها تناول موزة بعد إجرائها جراحة لعينيها. وعقبت 
المغنية الشابة على األمر واصفة والدتها باللطيفة ألنها قامت 

بتوصيلها الى البيت من المستشفى وبالقاسية؛ ألنها صورت وسربت 
الفيديو.

كل نقاشــات الناقــد القديــر كمال الذيب وتعليقاته وآرئــه ومالحظاته قيمة للغاية، ولم 
تثــر أمامــه مشــكلة مــن المشــاكل فــي األدب واللغة إال واتخــذ فيها موقفــا وأدلى برأي 
واضــح، فهــو يتميــز باتجاه عــام ومنحى ثابــت، يقدس العقــل ويحكمه ويســير وراءه، 
منطقــه صريــح، وحجتــه بالغــة فــي النقد، وفي ســعة اطالعــه ووفرة معلوماتــه. كمال 
الذيــب غــذى اللغــة واألدب بنشــاطه الجــم وإنتاجــه المتصــل وجمــال مــا يكتبــه مثــل 

البطاقة المثبتة على الهدية.

انتهيــت قبــل أيــام من قراءة كتاب “أســئلة 
األدب  فــي  نقديــة  مقاربــات  الصمــت.. 

البحريني”، ولمست فيه شخصيا بأنه 
الوحيــد  القــوي  األثــر  صاحــب 

على الفكر والفن واألدب 
رغــم  البحرينــي، 

يقــول  مــا 

الذيب عن هذا الكتاب بأنه “مجرد قراءات 
أو إعــادة إنتــاج نقديــة أو حتــى انطباعيــة 
في بعض األحيان لنصوص أدبية بحرينية 
قدمتهــا للقــارئ فــي الصحافــة الثقافيــة 
لحظــة صدورهــا خــال العقديــن 
الماضيين. ويضيف الذيب 
أنهــا  أدعــي  ..ال 
تنتمي لصنف النقد 
المنهجــي  األدبــي 
بقــدر ما هي محاولة 
لرؤيــة النــص أو ســماعه 

في هذا السياق ال غير”.
لقــد تعاقــب منهجــان فــي النظرة 
النقديــة منــذ أواســط القــرن التاســع 

عشــر حتــى اآلن، وهمــا المنهــج التاريخــي 
فــي النظــر إلــى األدب والفــن، وإقــرار أثــر 
البيئــة في تفســير األدب ونقده، ثم المنهج 
النفســي مــن حيــث دراســة األديب دراســة 
نفسية مســتقلة واستخراج طابعه النفسي 
كمــال  الناقــد  إن  القــول  المتميــز، ويمكننــا 
الذيــب قــد أضــاف منهجــا جديدا – حســب 

ذوقــه  برهــف  الشــخصية-  نظــري  وجهــة 
وعقلــه وقلبــه، فهــو عندما يقرأ الشــعر مثا 
العربــي،  للشــعر  األصيــل  النبــع  إلــى  يعــود 
وعندمــا يقــرأ الرواية أو القصة يســتند إلى 
تــراث خالــد.. باختصار... كل من يقرأ كمال 

الذيب يقرأ بشوق ولهفة.
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ضمــن فعاليــات مهرجان جائزة خالد بن حمد للمســرح الشــبابي الخامس للمراكز الشــبابية 
واألنديــة الوطنيــة ولذوي العزيمــة والذي يقام بصالة مركز المحرق الشــبابي،عرض مركز 
شــباب الشــاخورة يــوم أمــس األول مســرحية “ هذيــان أخــر الليــل” للمخــرج علــي مرهــون 
الــذي اســتطاع ان يرســم قراءات مختلفة فــي طريقة اإلخراج ويصنــع حياة مختلفة في 
شخصياته خاصة الفنانة سودابة خليفة التي كانت أشبه بشمس الخريف الدافئة كعادتها 

واألراضي الناضجة التي تنثر الوديان.

يجــدر بالذكــر أن مهرجــان جائــزة خالــد بــن 
للمراكــز  الخامــس  الشــبابي  للمســرح  حمــد 
الشــبابية واألندية الوطنيــة ولذوي العزيمة، 
يقدم في نســخته الحاليــة 9 عروض تعكس 

رؤى مختلفة وتنوع في األفكار وهي: 
ســفرة العمــر” - المؤسســة الخيريــة الملكية، 

 Natural مسرحية
جمعيــة الصــم البحرينية، مســرحية” هذيان 
آخر الليل” لمركز شباب الشاخورة، مسرحية 
“ذهان” لمركز شــباب الهملة، مســرحية”خيط 
مســرحية”  البحيــر،  شــباب  الطنبور”لمركــز 
مســرحية”  الحالــة،  نــادي  الــذي”  مســرحنا 
أيــن عقلــي ياقلبــي” نــادي ســار، مســرحية” 
الرفــاع  شــباب  مركــز  الســيكزوفرنيا” 
مركــز  الحريــة”  شــعلة  الشرقي،مســرحية” 

شباب حاالت النعيم والسلطة. 
“البــاد” اســتطلعت آراء عــدد مــن الفنانيــن 
حول المهرجان وما يقدمه للحراك المسرحي 
مبــارك  احمــد  الفنــان  أكــد  حيــث  المحلــي، 
ان المهرجــان يعــد فرصــة كبيــرة للمواهــب 
الشابة لتقديم كل ما لديها من طاقة لإلبداع 
واعتــاء منصــة التميــز، فــكل فنــان يحتــاج 
إلــى الفرصــة للظهــور وتقديــم نفســه، ولعب 

المهرجــان دورا كبيرا فــي صناعة الكثير من 
األسماء الواعدة في المسرح.

علــى  الفنــان طاهــر محســن  اثنــى  وبــدوره 
المهرجــان  فــي  للمشــاركة  الشــباب  تحمــس 
عمــل  مــن  يملكونــه  ومــا  أنفســهم  وتقديــم 
قــوي ومنظم، الفتا إلــى أن المهرجان أصبح 
مــن اهــم المهرجانات الشــبابية فــي المنطقة 
المســرحية  الحركــة  إلــى  جديــدة  وإضافــة 

العريقة في البحرين.
المهرجــان  لجنــة تحكيــم  أن  بالذكــر  يجــدر 
رئيســا،  ملــك  عبــدهللا  الفنــان  مــن  مكونــة 
وجمــال  الغيــان  جمــال  الفنــان  وعضويــة 
المطــوع ولجنــة قــراءة النصــوص والتقييــم 
مــن  كل  وعضويــة  الصقــر  جمــال  برئاســة 
قــام  و  العصفــور،  وحســين  فيــروز  منــى 
مديــر إدارة تمكيــن الشــباب بــوزارة شــؤون 
بتكريــم  المطــوع  نــوار  والرياضــة  الشــباب 
لجــان التحكيــم فــي حفل االفتتاح الرســمي 
يــوم الســبت الماضــي، كمــا اعتمــدت اللجنــة 
المنظمــة العليــا للمهرجــان عــن إطــاق اســم 
الفنــان الراحــل محمــد عــواد علــى الجائــزة 
األولــى، واســم الفنــان الراحــل إبراهيــم بحر 
علــى الجائــزة الثانيــة، واســم الفنــان الراحل 

محمــد البهدهــي علــى الجائــزة الثالثــة. مــن 
جانــب أخر ســيكرم المهرجــان مجموعة من 
األســماء ذات العطــاء المتميــز فــي مســيرة 
المســرح البحريني وهــم الفنانة مريم زيمان 
عبــدهللا  والفنــان  محمــد،  أحــام  والفنانــة 
والفنــان  يونــس،  ســناء  والفنانــة  يوســف، 
جاســم الصايــغ، والكاتــب المســرحي عقيــل 

سوار.

الفنانة مريم زيمان

يعقوب يوسف وعيسى الحمر )تصوير: يوسف سلطان(الندوة التطبيقية

مسرحية “هذيان آخر الليل”العطاوي يكرم البسام

الفنان احمد مبارك ومتابعة للعروض حسين العصفور معقبامداخلة طاهر محسن

مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي... رؤى مختلفة وتنوع باألفكار
ــي طـــريـــقـــة اإلخــــــراج ــ ــة ف ــف ــل ــت ــخ ــل” وقـــــــــراءات م ــيـ ــلـ “هــــذيــــان آخـــــر الـ
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3 علماء يتقاسمون جائزة “نوبل” للطب
 ،2019 للعــام  للطــب  نوبــل  جائــزة  منحــت 
أمــس االثنين، إلى األميركيين وليام كايلين 
وغريغ ســيمنزا، والبريطانــي بيتر راتلكيف، 
مكافــأًة علــى أعمالهــم حــول تكيــف الخاليا 
مــع كميــة األوكســجين المتوافرة ما يســمح 

بمكافحة السرطان وفقر الدم.
 وقال مجلس “نوبل” في “معهد كارولينسكا” 
األكســجين  “أهميــة  إن  القــرار،  بحيثيــات 
أن  إال  قــرون،  منــذ  معروفــة  الجوهريــة 
عمليــة تكيــف الخاليــا مــع تقلبــات مســتوى 

األوكسجين بقيت لغزًا لفترة طويلة”.
 وأضــاف: “تكافــئ جائــزة نوبــل هذه الســنة 
أعمــاالً كشــفت آليــات جزيئية مســؤولة عن 
األوكســجين  مســتوى  مــع  الخاليــا  تكيــف 
المتقلب” في الجســم. وترتبط هذه اآلليات 
خصوًصــا بــاألورام الســرطانية التــي تعتمد 
فــي نموهــا علــى كمية األكســجين فــي الدم 
خصوصــا بعــض الســرطانات التــي تتطــور 
بســرعة مثــل الكبــد وتســتهلك الكثيــر مــن 
الطاقــة مــا يــؤدي إلى حــرق كل األكســجين 
المتوافر حولهــا. وأضافت لجنة نوبل “تركز 
الجامعيــة  المختبــرات  فــي  كثيفــة  جهــود 

وشــركات الصيدلة حاليا على تطوير أدوية 
قــادرة علــى التدخــل عنــد مراحــل مختلفــة 
التقــاط  آليــة  تشــغيل  خــالل  مــن  للمــرض 

األكسجين أو تعطيلها”.
العلمــاء  حققهــا  التــي  واالكتشــافات   
علــم  فــي  كبيــًرا  إنجــاًزا  “تشــكل  الثالثــة 
الطريــق  مهــدت  وقــد  األعضــاء،  وظائــف 
لمكافحــة  واعــدة  جديــدة  الســتراتيجيات 
فقــر الدم والســرطان والعديــد من األمراض 
“نوبــل”.  جائــزة  مجلــس  حســب  األخــرى”، 
هيــوز  هــاورد  معهــد  فــي  كايليــن  ويعمــل 

الطبــي فــي الواليــات المتحــدة فيمــا يديــر 
ســيمنزا برنامجا ألبحــاث األوعية في معهد 
جونز هوبكنز للبحث حول هندســة الخاليا. 
أمــا راتكليــف فهــو مديــر البحــث فــي معهد 
فرانســيس كريــك في لنــدن ومعهــد تارغت 
وسيتقاســم  اكســفورد.  فــي  ديكســوفري 
العلمــاء الثالثة الجائزة النقدية البالغ قدرها 
9 مالييــن كــرون )918 ألف دوالر(. ويتســلم 
الفائــزون فــي العاشــر مــن ديســمبر المقبــل 
بقيمــة  وشــيط  وشــهادة  ذهبيــة  ميداليــة 

الجائزة.

تناقلــت وســائل إعــالم بريطانيــة قصــة 
رجــل أقــدم على قتــل والديه إثر خالف 

سببه كلب أليف. 
يدعــى،  رجــالً  فــإن  للمعلومــات  وتبًعــا 
يحمــل  كودريافتســيف،  ســيرغي 
والنيوزلنديــة،  الروســية  الجنســيتين 
أمــام  اعتــرف  بريطانيــا،  فــي  ويقيــم 
المحكمــة الجنائيــة المركزيــة فــي لنــدن 
أنــه أقــدم علــى قتــل والديــه عمــًدا بعــد 
خــالف ســببه كلــب أليــف. وقــال موقــع 
“ديلــي ميــل” إن كودريافتســيف البالــغ 
من العمر 48 عاًما كان قد انتقل مع كلبه 
األليــف للعيــش مــع والديــه في شــقتهما 
التي تقع بحي “كينغيســتون” بلندن منذ 
3 ســنوات، لكــن الرجــل كان على خالف 
دائــم مــع أهلــه العتقــاده أنهــم يعاملــون 

حيوانه األليف بشكل سّيئ.

وعلى إثر خالف مع والديه بسبب  «
كلبه، أقدم سيرغي على طعن 

والديه حتى الموت في منزلهما، 
والذ بالفرار، لكنه بعد 3 أيام سّلم 

نفسه لرجال الشرطة.

قتل والديه دفاًعا 
عن كلبه األليف توّصــل باحثــون إلــى اســتخدام جديــد من 

نوعــه لعقاقيــر األســبرين، وأنــه يمكنــه أن 
ينظف الرئة ويحميها من أمراض عديدة.

العلمــي  دايلــي”  “ســاينس  موقــع  ونشــر 
المتخصص، دراســة جديدة أعدها باحثون 
العامــة  للصحــة  ميلمــان”  “كولومبيــا  كليــة 
أن  بوســطن،  جامعــة  فــي  الطــب  وكليــة 
المســكنة  العقاقيــر  ومختلــف  األســبرين 
المضــادة لاللتهابات، يمكنهــا أن تقلل اآلثار 

الســلبية التــي تتعــرض لهــا الرئة مــن تلوث 
الهــواء. وأوضحــت الدراســة أن اســتخدام 
يوًمــا   28 إلــى  تصــل  لمــدة  األســبرين 
متواصــالً، يمكنــه أن يعمــل علــى تنظيــف 
الرئــة بصــورة كاملة. ويتخلص “األســبرين” 
ومضادات االلتهاب غير الستيروئيدية، من 
الجســيمات الصغيــرة وجســيمات الكربــون 
األســود من داخل الرئة، ما يحســن وظائف 

الرئة بصورة كبيرة.

تحــّذر دراســة جديــدة مــن مشــاهدة األفالم 
ألن تعبيرات الوجه القصوى قد تسرع ظهور 

عالمات الشيخوخة.
ويعتقد الباحثون أن التعبيرات التي تشكلها 
أو  اإلثــارة  أفــالم  مشــاهدة  أثنــاء  وجوهنــا 
الرعب، باإلضافة إلى الضحك أثناء مشاهدة 
أفــالم الكوميديــا، يمكن أن تســهم في ظهور 
عالمــات التقــدم فــي العمــر، مثــل التجاعيد، 
على وجوهنا بحسب ما نشرته “ديلي ميل”.

ويقــول الدكتــور هــاري ســينغ، مــن العالمــة 
التجارية الســويدية للتجميل Foreo، والذي 
قــاد الدراســة، إن تكرار هــذه التعبيرات على 
مــدى فتــرة خمــس ســنوات، يمكــن أن يؤدي 
لخطــوط   %  50 بنســبة  أســوأ  ظهــور  إلــى 
التجهــم فــي الوجه وخطــوط أقــدام الغراب 
لعيــن  الخارجيــة  الزاويــة  فــي  )التجاعيــد 
الشــخص(. أمــا الضحك فيســاهم فــي تفاقم 

التجاعيد بالقرب من الفم بنسبة 40 %.

يحتــوي طــالء األظافــر علــى مــواد شــديدة 
يمكــن  ال  ضــرًرا  تســبب  أن  يمكــن  الســمّية 

عالجه للجسم.
علــى  والخبــراء  األطبــاء  مــن  عــدد  وأعلــن 
قنــاة “إن تــي فــي” الروســية أنه يتــم إضافة 
ســائالً  الطــالء  يبقــى  لكــي  الفورمالديهايــد 
ولكي يلمع ويضع على األظافر بشكل متساو 
ديبوتيــل فثاليث، والتولوين لكي ال يتكســر 
المهندســة  مولينــا،  أولغــا  وقالــت  الطــالء. 
البحثية في معهد ن. د. زيلينسكي للكيمياء 

العضويــة فــي األكاديميــة الروســية للعلــوم: 
“إن مــادة ديبوتيــل فثاليــت لهــا تأثيــر علــى 
والجهــاز  البشــري  الصمــاء  الغــدد  نظــام 
التناســلي. إنهــا محظورة في بعــض البلدان.   

شــديد  مركــب  أيًضــا  هــو  والفورمالديهايــد 
السمية. ومن المتوقع أنه يسبب السرطان”.

 كما أوضح عالم الســموم يفغيني كوفاليف، 
إن التأثيــر الخطيــر لجميــع هــذه المركبــات 
يمكــن أن يظهــر بعــد عشــرات الســنين مــن 

استخدامها.

مفاجأة... األسبرين يمكنه أن ينظف الرئة

احذروا.. مشاهدة األفالم تسّرع الشيخوخة

مخاطر قاتلة لطالء األظافر والخبراء يحّذرون

متسلق جبال يقفز إلى البحر أثناء مشاركته في 
مهرجان التسلق السنوي للعام 2019 في جزيرة 

كاليمنوس اليونانية )أ ف ب(

نشر ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على صفحته في موقع 
التواصــل االجتماعــي “انســتغرام” صــورة بعث من خاللها رســالة إلى نجله ســمو 

الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة كتب فيها:

“إلــى حمــدان: في أمور كثيــرة تقدر 
تاخذهــا بيــدك وأمــور تنالهــا بجهدك 
وهــذي يــا ولدي هــي األهــم”، موكدا 
االجتهــاد  أن  خاللهــا  مــن  ســموه 
للوصــول  مهــم  مــن خاللــه  والظفــر 
ويســتثمر  المراتــب.  أعلــى  إلــى 
بشــكل  الشــخصي  حســابه  ســموه 
إيجابي بهدف نشــر القيم والنصائح 
والتجــارب للمتابعيــن الــذي تجــاوز 
بصفتــه  متابــع  المليــون  عددهــم 

شــخصية ملهمــة للشــباب وناجحــة 
الشــيخ  ســمو  مجــاالت.  عــدة  فــي 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة يواصــل 
التواصــل  مواقــع  علــى  بنشــاطه 
االجتماعــي لتشــجيع وتعزيــز القيــم 
الفــرد  لــدى  والخيريــة  اإلنســانية 
علــى  ســموه  ويحــرص  البحرينــي، 
نشــر المنشــورات باللغــة اإلنجليزيــة 
كذلــك لتصــل رســائلة الهادفة محليا 

وإقليميا وعالميا.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون 
بجــروح فــي إطــالق نــار وقــع فــي 
حانــة بمدينــة كنســاس في وســط 
الواليات المتحدة، بحســب ما أفاد 

مسؤولون.
وقالــت شــرطة “كنســاس ســيتي” 
فــي بيــان علــى تويتــر “لقــد عثرنــا 
فــي مــكان إطــالق النــار الــذي وقع 
فــي حانة تيكيال كيه ســي على ما 
مجموعــه 9 أشــخاص تــّم إطــالق 

النار عليهم”.
 وأضافــت أّن “4 مــن الضحايــا تــّم 
العثــور عليهــم جثثًا هامــدة داخل 
الحانة، بينما تم العثور على 5 في 
الخارج مصابيــن بجروح” وحالهم 

مستقرة.

ووفًقا لتحقيق أّولي أجرته  «
الشرطة فإّن إطالق النار سببه 
“شجار” وقع سابًقا في الحانة، 

مشيرة إلى أّن اثنين من المشتبه 
بهم فرّا من المكان وبحوزتهما 

مسّدسات.

ســّلم رجــل يبلــغ مــن العمــر 25 عاًمــا 
نفســه للشــرطة، بعــد أن قتل صديقته 
الثالثــة  عائلتهــا  وأفــراد  الســابقة 
وصديقها الجديد في منتجع كيتزبيل 

بجبال األلب في النمسا.
 وأفادت وكالة األنباء النمســاوية “إيه 
بي إيه” بأن الشاب سّلم نفسه للشرطة 
واعتــرف بقتل الخمســة صباح األحد. 
وقالــت صحيفــة “كوريير” النمســاوية 
إن المشــتبه بــه انفصــل عــن صديقتــه 
قبــل شــهرين، مشــيرة إلى أنــه اعتدى 
فــي  الجديــد  صديقهــا  وعلــى  عليهــا 
وقــت مبكــر مــن األحــد. ثم ذهــب إلى 
شــقيقه،  مســدس  وأحضــر  المنــزل، 
وأطلق النار على األب، ثم على شقيق 
صديقته الســابقة )25 عاًما( في غرفة 

نومه.

بعدما قتل والدتها، أفادت  «
الشرطة بأنه تسلق شرفة مطلة 

على غرفة صديقته السابقة 
وقتل الفتاة البالغة 19 عاًما 

وصديقها البالغ 24 عاًما.

شجار في حانة يوقع 
9 قتلى وجرحى

تركته حبيبته.. 
فانتقم بـ 5 قتلى كاري،  ماريــا  األميركيــة،  المطربــة  تحيــي 

دبــي  إمــارة  فــي  ــا  مجانيًّ ــا  غنائيًّ حفــالً 
الخليجية، خالل شهر أكتوبر الجاري.

ويقام الحفل احتفاء بالعد التنازلي لموعد 
عــام  بعــد   ،”2020 دبــي  “إكســبو  معــرض 
تماًما، يوم 20 أكتوبر الجاري، أي قبل 365 
يوًما حتــى موعد افتتاح المعرض العالمي 

الضخم.
وســيقام الحفــل الكبيــر قــرب بــرج خليفــة 

في داون تاون دبي، وسيشارك في الحفل 
مجموعــة كبيرة من الفنانين مثل المطرب 
دي  ودي  الجســمي،  حســين  اإلماراتــي، 

بليس وخليفة وعبري وفاند راديوس.
 وسيشــهد الحضــور مجموعة مــن األلعاب 
النارية وعروض األضواء على برج خليفة.
يشــار إلــى أنه ســبق لماريــا كاري أن أحيت 
حفــالً في دبي، في 2017، وكذلك في عام 

.2004

ماريا كاري تحّضر “مفاجأة مجانية” في دبي

الممثلة األميركية أنجلينا جولي تصل العرض األول لفيلم مغامرات ديزني 
الخيالية “الخبيثة: عشيقة الشر” في روما )أ ف ب( وكانت ماريا كاري أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 31 يناير 2019، 

وذلك في مدينة جدة.

نوبل للطب لـ3 علماء اكتشفوا كيفية تأقلم الخاليا مع األوكسجين


